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Erreformaren bosgarren 
mendeurrenean
Luteroren 95 tesiak Wittenberg-eko gazteluan

JOAKIN PEREA * 

GOGOETAK

Duela bostehun urte, 1517ko urriaren 31n, hasi zen Erreforma 
protestantea. Historiografi a tradizionalaren arabera, egun 
hartan, Domu Santu bezperan, Martin Luterok, Witterberg-eko 

komentuko agustindar irakasle gazteak, induljentziei buruzko 95 tesiak 
josi zituen gazteluko eliza palatinoan. Historialari handiek diotenez, 
elizaren ateko mailukadak ez dira historia, legenda baizik eta, gainera, 
erreformatzailearen intentzioaren kontrakoa adierazten dute. Hori bai, 
egun horretan, gutun bana eskribitu zien bere gotzainari eta Saxonian 
induljentziak predikatzeaz arduratzen zen gotzainari, bere barrengo 
kezkak azaltzen zizkielarik fede, kontzientzia eta induljentzien eskandalu 
haren gaineko pastoralari buruz: ez da egia San Pedro eliza eraikitzeko 
aurreraturiko diruagatik lorturiko induljentziek salbamena bermatzen 
dutenik. Gotzainek predikatu behar dutena ez dira induljentziak, baizik 
ebanjelioa eta karitatezko egintzak. Eskandalu hura eteteko eskatuz batera, 
Luterok eskatzen zuen, indarrez eta arduraz eskatu ere, Elizaren erreforma 
sakona. Egia esateko, Luterok ez zuen izan nahi erreformatzaile besterik, 
eta iparra galdutako Eliza hura ebanjelioaren argira berrekarri.  

Gaur egun, kontsensu zabala dago historialari eta teologo katolikoen artean 
ere, honetan: Lutero gizon funtsezkoa izan da kristautasunaren historian.    
Haren esperientzia espirituala asko ari zaigu esaten, eta gogorarazten 
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digu ez dezakegula ezer egin Jainkorik gabe. «Nola izan dezaket Jainko 
miserikordioso bat?»: hori da Lutero etengabe pertsegitzen zuena, bere 
bizitza osoa bultzatu eta defi nitu zuen borroka. Jesusen –Jainko egin, hil 
eta berpiztuaren– ebanjelioko berri onean aurkitu zuen graziaren Jainkoa. 
«Benetako teologia eta Jainkoaren ezagutza Kristo gurutziltzatuagan 
aurkitzen dira». “Sola gratia” esaldi famatu haren bidez Luterok gogoratu 
zigun Jainkorena dela beti iniziatiba, eta gizakiaren edozein erantzunen 
aurretik dagoela, aldi berean erantzun hori sustatu nahi badu ere. Beraz, 
justifi kazioari buruzko doktrina luteranoak espresatzen duena da giza 
existentziaren nukleo esentziala Jainkoaren aurrean.    

Ondorioz, Wittenberg-eko tesiek 
ez zuten adierazten teologo ba-
tek Elizari jotako erronka, baizik 
induljentzien eskandaluari erreme-
dioa ipintzeko desira zintzoa eta 
fede-arazo eta kristau-bizitzari 
buruzko deklarazio kualifi katua 
lortzeko asmoa. Kontzientziako pro-
blema ziren, eta espresatzen zuten 

unibertsitateko irakaslea zen monje baten desira zintzoa, zein baitzebilen 
klarifi kazio pertsonalaren bila. Oinarrian esan nahi zutena da erreformaren 
premia ikusten zela alde askotatik.  

Garai hartan Luterok nahi zuena ez zen Elizarekiko haustura; haustura 
gero etorri zen, baina Luteroren hasierako intentzioen kontra. Dorpezia 
mordoa pilatu zen –Aita Santua eta Luteroren artean banatu beharrekoak– 
eta horrek eragin zuen etena, zeinek Europa josi baitzuen oinaze eta 
heriotzaz; bestalde erlijio-gerra odoltsuak, mendeetako pertsekuzioa, 
akusazioak, kalumniak, liskarrak eta gorrotoz beteriko ekintza bortitzak, 
erlijioa helburu politikoekin erabiltzea, eta abar. 

Kausa bat baino gehiago izan zen: hasteko, tesiek jaso zuten entusiasmoa, 
hasieran jakitunen aldetik, eta gero herriaren aldetik ere bai. Bigarren, 
aurreko tentsio batzuekin batu ziren; tentsio horiek antzinatik zetozen, 
Elizan erreformak egin nahia zela bide. Hirugarren, Luteroren zailtasunak 
tesien hedapen azkarrari neurriak jartzeko eta kontsensu-uholdeari eusteko: 
berak ere deitoratu zuen, behin baino gehiagotan, hedatu izana, esanez ez 
zirela publiko guztiarentzat, baina jendeak berarengan ipini zuen begia, eta 
horrek bazterrarazi egin zizkion barne-bilaketa eta gogoeta teologikorako 
asmoak. Eta, azkenik, Elizako autoritatearen aldetik erantzunik eza 
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eskatzen ari zenarentzat: fede-gogoeta serioa puntu polemiko hari buruz 
eta Luterok zeukan erreforma-nahi sakonari buruz.   

Eta hala eta guztiz ere, esan daiteke Erreforma zinez 1517ko urriaren 31n 
hasi zela. Erreformaren jaiotza-eguna ez zuen hainbeste determinatu 
Wittenberg-eko eliza atean tesiak itsasteak, bazik lehen aipatu ditugun 
bi gutunek. Eskandalua mozteko eskearekin Luterok eskatzen zuena da, 
indarrez eta arduraz eskatu ere, Elizaren erreforma sakona, Eliza barrendik 
berritzea, eta ez puskatzea. Baina historiak bere bidea egin zuen. 

Dei hori, alegia erreforma eta bata-
sunaren aldeko esfortzua egiteko 
premia, 500 urte geroago aditu ahal 
izan dugu, batez ere, dokumentu 
honetan: luteranoek eta katoliko 
erromatarrek elkarrekin Erreforma 
oroitu-ospatzeko atera duten do-
kumentuan, eta horrixe buruz 
mintzatu nahi dugu. 

1. “Gatazkatik komuniora”: Luteranoek eta katoliko erromatarrek, 
Erreforma, elkarrekin oroitu-ospatzeko dokumentua

Teologo katoliko eta luteranoek, Vatikano II.aren ondoren hasita, aurrera 
daramaten elkarrizketa ekumenikoa intentsitatez igotzen joan da. Aipatzen 
ari garen dokumentua1, laburki aztertuko duguna, historikoki azkenekoa 
da, joan deneko berrogeita hamar urte hauetan publikatu direnen artean, 
zeintzuek argi utzi baitute bi Elizek nahi dutela eta ahal direla orain joan, 
ekumenikoki, bide berrietan barrena. 

1.1 Ebanjelioan zentraturik, autokritiko eta damuturik, batasunerako bidean

Aurreko deklarazioei jarraiturik, 2017ko oroipen-ekintzarako prestatu 
den txosten zabalak katolikoei zein luteranoei, biei, ipintzen die 
konpromisoa, hitz egin dezatela Wittenberg-eko Erreformaren arazo eta 
ondorioez, zeintzuk kontzentratu baitziren Martin Luterorengan eta bere 
pentsamenduan, eta garatu ditzatela perspektiba egokiak oroipen-ekintza 
horretarako. Luteroren proiektu erreformatzaileak gaurko katoliko eta 
luteranoei erronka espiritual eta teologiko sakona planteatzen die. 

1 Del confl icto a la comunión, Conmemoración Conjunta Luterano-Católico Romana de la Refor-
ma en el 2017. Informe de la Comisión Luterano-Católico Romana sobre la Unidad, Madril  2013
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Gaur, 2017an, katolikoek zein luteranoek, atzera begiratzen dugunean duela 
500 urte pasatu ziren gauzak ikusteko, ikusi behar ditugu Jesukristoren 
ebanjelioa erdian ipinita. Ebanjelioa ospatu egin behar da, eta gure garaiko 
jendeari komunikatu, munduak sinets dezan Jainkoa gizakiekin dagoela 
eta Berarekin eta bere Elizarekin bat eginik egotera deitzen digula. Hemen 
aurkitzen da bozkarioaren oinarria, gure fede komunak eskainia.  

Bozkario horri dagokio, era berean, dokumentuaren arabera, bereizkuntza 
autokritikoa, ez bakarrik gure historiarekiko, baita gure presentearekiko 
ere. Egia da kristau herria ez dela beti izan fi del ebanjelioarekiko; maiz asko, 
inguratzen gaituen munduaren pentsamendu eta portaeretara moldatu 
izan gara. Sarritan, oztopo izan gara Jainkoaren miserikordiaren berri onak 
bidea ireki dezan 

Bai norbanako moduan eta bai komunitate bezala, etengabe, damu eta 
erreformaren premian bizi gara, Espiritu Santuak sustatu eta gidaturik. 
Erreforma eragin zuten 95 tesietatik lehenak honela dio: «Gure Jaun eta 
Maisu Jesukristok ‘egin penitentzia...’ (Mt 4,17) esan zuenean..., nahi izan 
zuen fededunen bizi osoa izan zedila penitentzia».

Nahiz eta tesi hori, gaur egun, begi-bistakoa ez beste guztia izan, fededunek, 
nola katolikoek hala luteranoek, aintzat hartu nahi dugu, begirada kritikoa 
batik bat geuregana iraulirik, eta ez besteengana. Justifi kazioaren doktrina 
printzipio gidatzaile moduan hartzen dugu, ebanjelioko mezuak adierazten 
duen eran eta hori «baliatzen dugu etengabe, gure Elizen irakaspena eta 
praktika Kristogana orientatzeko» (Justifi kazioaren doktrinari buruzko 
Deklarazioa, 1999). 

Elizaren benetako batasuna soilik existi daiteke Jesukristoren ebanjelioaren 
batasunean. XVI. mendean, egia horren inguruko borrokan mendebaldeko 
kristautasunaren batasuna galdu zen, eta Elizaren historiako orrialderik 
beltzena eskribitu genuen. 2017an, argi eta garbi aitortu behar dugu 
errudun izan garela Kristoren aurrean, Elizaren batasunari kalte 
egiteagatik. Oroipen-ospakizun urte honek bi konpromiso ezartzen 
dizkigu: memoriaren purifi kazio eta sendaketa eta kristau batasunaren 
errestaurazioa, Jesukristoren ebanjelioko egiaren arabera   

Aipatzen dihardugun dokumentuak, hain zuzen, tituluak izendatzen 
duen bidea deskribatzen du: «gatazkatik komuniora» –hor da bidea, bai, 
baina helmugara oraindik ez gara iritsi–. Alabaina, batasunaren aldeko 
Luteranoen eta Katoliko Erromatarren Komisioak serio hartu ditu Joan 
XXIII.aren hitzak: «Batzen gaituzten gauzak gehiago dira, banatzen 
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gaituztenak baino». Dokumentua sinatzen duten gotzainek, publikatu 
duen Komisioko presidente-kideek, kristau oro gonbidatzen dute beren 
txostena buru irekiarekin estudiatzera, buru irekiarekin, baina, aldi berean, 
kritikoarekin, eta, bestetik, beraiekin elkartzera, kristau herri osoaren 
komunio sakonaren bidean. 

Zorionez, gaur egun bi konfesioak asko ari dira aurreratzen ulermen, 
kooperazio eta elkarrekiko errespetuan. Azkenik ulertu dute gehiago dela 
batzen dituena zatitzen dituena baino: batez ere, fede komuna Jainko 
Hirukoitzarengan eta errebelazioa Jesukristorengan, baita justifi kazioari 
buruzko doktrinaren oinarrizko aspektuetan ere. 

1.2 Erreformaren oroipen-ospakizuna aro ekumeniko, global eta 
sekularizatuan

Oroipen/ospakizun bakoitzak bere testuingurua dauka. Testuinguru 
horrek, gaur, hiru erronka berri eta nagusi ditu; jo daitezke, batetik, aukera 
egokitzat eta, bestetik, obligaziotzat:  

(1) Aro ekumenikoan suertatzen 
den lehen oroipen-ospakizuna da. 
Beraz, oroipen-ospakizuna elka-
rrekin egitea egokiera handia da, 
katoliko eta luteranoen arteko 
komunioan sakontzeko. Jada ez 
da egokia Erreforma garaiko erre-
lato zaharren errepikatze hutsa, 
zeintzuek azpimarratzen zituzten 
ikusmolde luteranoa eta katolikoa 
elkarren kontrako perspektiba moduan. Errebisio historikoak ondorio 
aipagarriak izan ditu bi konfesioen arteko erlazioentzat. Arrazoi horregatik, 
oso inportantea da, zaila den arren, Erreforma luteranoaren oroipen 
ekumeniko bateratua. Nahitaezkoa izango da bi abiapuntuak aintzat 
hartzea, bi perspektibak erlazionatu ahal izateko eta elkarrizketarantz 
bideratzeko. 

(2) Globalizazio aroko lehen oroipen-ospakizuna da. Horregatik oroipen-
ospakizun bateratuak esperientzia eta perspektiba guztiak hartu behar 
ditu bere baitan: Hegoalde, Iparralde, Ekialde eta Mendebaldeko fededun 
guztien ikusmoldeak. Azken mendean, gero eta globalago bihurtu da 
kristautasuna. Gaur egun, konfesio askotako kristauak daude mundu 
osoan hedaturik. Hegoaldeko Elizak gero eta garrantzi handiagoa hartzen 
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ari dira, munduko kristautasunaren barnean. Eliza horiek XVI. mendeko 
gatazka konfesionalak ez dituzte ikusten beren gatazka propioak balira 
bezala, nahiz eta Mendebaldeko Elizekin uztarturik egon, hauekin oinarri 
doktrinal bera konpartitzen dutela. Oso inportantea izango da Eliza horien 
ekarpen, galdera eta ikuspegia seriotasunez aintzat hartzea.  

(3) Gai inportante hauei erantzun behar dien lehen oroipen-ospakizuna 
da: ebanjelizatze berriaren premia, mugimendu erlijioso berriek ugal-
tzen diharduten garai honetan; horrekin batera, toki askotan goraka 
doan sekularizazioa. Kristautasuna mendeetan existitu den lurraldeetan 
ere, pertsona ugarik ahaztu egin ditu bere eliz tradizioak. Ahaztura 
hori dela medio, iraganean Eliza zatitu zuten gauza asko ezezaguna da 
orain. Erreformaren orain arteko urteurrenak lurralde konfesionalki 
homogeneoetan ospatu dira, lurralde homogeneoetan edo populazioaren 
gehiengoa kristau zen lurraldeetan; gaur egun, kristauak inguru erlijioso 
aniztunetan bizi dira mundu osoan. Pluralismo horrek beste erronka bat 

dakar ekumenismoarentzat, eta 
ez da huskeria, baizik urgentea, 
desadostasun konfesionalak kalte-
tu egiten baitu sinesgarritasun kris-
taua. Kristauek elkarren artean 
diferentziak tratatzeko moduak, 
noski, errebela diezaieke fede 
apur bat beste erlijio batzuetako 
pertsonei. 

1.3 Bost betebehar ekumeniko

Txostenak bost betebehar edo agindu ekumeniko proposatzen ditu; 
horiekin nahi dute katolikoek eta luteranoek oroitu/ospatu (elkarrekin) 
2017. urtea. 

1) Katolikoek eta luteranoek beti ekin behar diote batasunaren ikuspegitik 
eta ez zatiketarenetik, horrela biek elkarrekin daukatena edo uztartzen 
dituena indartu ahal izateko, nahiz eta aldeak errazagoak diren ikusi eta 
esperimentatzeko.  

2) Etengabe transformatu behar dute beren burua, elkarrekiko topaketen 
bitartez eta batak besteari ematen dion fede-testigantzaren bidez. 

3) Batasuna ikus dadila; horren bila saiatu behar dute, pauso konkretuak 
elkarrekin lantzeko, eta etengabe ahalegindu helburu horretarantz jotzen. 
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4) Elkarrekin berraurkitu behar dute Jesukristoren ebanjelioak, gure 
garaiotarako, duen indarra.

5) Testigantza berdina/komuna eman behar dute Jainkoaren miserikordiaz, 
aldarrikapenean eta munduarekiko zerbitzuari dagokionez. 

2. Dokumentuaren balorazioa

Katolikoek eta luteranoek garai hartako bilakaera historikoari zuzenduriko 
begirada komun bakarra konpartitzen du dokumentuak, eta zehaztasun 
handiz marrazten du Erreforma sortu zeneko gertakarien testuingurua. 
Bere pertzepzioari buruzko ereduen azterketa egiatia ahalbidetu du − orain 
arte konfesionalki estuak ziren−, baita iturri historikoen –profano nahiz 
elizakoen– balorazio inpartziala ere. 

Horri zera erantsi behar zaio, bi 
Elizek defenditu izan dituzten 
posizio teologiko asko gaur ger-
tuago daudela aurreko garaietan 
baino: justifi kazioaren doktrinan, 
eukaristiaren kontzepzioan, eliz 
ministerioaren funtzioen gara-
penean, Elizen erantzukizun pu-
blikoaren determinazioan. Bestal-
de, kontsensu garbia dago honetan: Luterok ez zuen intentziorik Elizan 
haustura sortzeko, erreforma egiteko baizik. Tradizio agustindarreko 
monjea izanik, Erdi Aroko mistikatik eta exegesi biblikoan irakasle izatetik 
jasotako herentziak eman zizkion konbikzioek gidatzen zuten berritze-
nahi horretan. 

Hala eta guztiz ere, bada gai bat, ikuspegi ekumenikotik, indarrean jartzeko 
premia larria duena, eta dokumentu honetan (baita aurreko batzuetan ere) 
garatu gabe geratu dena: Eliza izaera aldetik. 

Hurbiltze berrietara iritsi behar bada Eliza erromatarra eta luteranoaren 
artean, nolanahi ere, Elizaren konprentsioari buruzko akordio progresibo-
etan oinarritu behar dute hurbiltze berriek. Ez ote litzateke posible, inolaz 
ere, aipaturiko Deklarazioetan askotan azpimarraturiko espresioak –sola 
fi de, sola gratia, sola scriptura– halako modu hertsi bateratu batean hartzea, 
elizatasun biblikoki garatua eta sakramentalki ulertua inplika dezaten eta 
ez, beraz, funtzionalki bakarrik?
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Izan ere, Elizaren egitekoa ez da amaitzen Jesusengandik datorren eta 
Berarengana eramaten duen Hitzaren predikazioaren zinezkotasunean 
eta horren kezkan eta arduran, baizik Eliza Jainkoaren herria da, Kristoren 
gorputza eta Espirituaren tenplua. Gizakia Eliza horren kide bizia da 
bataioari esker, hori hartzeagatik bere fedea zizelatzen duelarik Jainkoaren 
hitzean. Horrela bizi du Jainkoari ematen dion baietza. 

3. Amaierako gogoeta laburra

Oroipen-ospakizun honen xedeak izan behar du Eliza osoarentzat 
erreformarako deia in capite et in membris (buru eta kideengan), Luteroren 

Erreformaren aurkikuntzak eman-
kor bihur daitezen orainerako. 
Askatasunerako deia izan zen 
haren pentsamendua. Erreforma, 
noski, gertaera erabakigarri eta 
mugarri izan zen Mendebaldean. 
Espiritu kritikoa txertatu zuen, 
eta jarrera modernoaren hazia 
erein, askatasunean, aniztasunean 
eta tolerantzian oinarriturik. 
Ildo librerako pauso horrek de-
terminatzen du Luteroren pen-
tsamendua, eta gaurdaino. 

Aurkitu behar ditugu, baita ere, Erreformaren eta Kontrarreformaren an-
bibalentziak ere: konfesionaltzea, erlijio-gerrak, sekularizazioa, bataiatuen 
pertsekuzioa... Ez dago zertan ezkutaturik itzalak eta pentsamenduaren 
mugak edo Luteroren edo Aita Santuaren jokaera. Proba-harri inportantea 
da, adibidez, Elizen komunio ekumenikoan noraino heldu garen ikusteko, 
ea irudi bera/komuna daukagun Erreformaren kausa eta efektuei buruz eta 
ea elkarrekin, batera, formula dezakegun irudi hori.   

Azkenik, erronka komunak planteatu behar ditugu. Katoliko eta 
protestanteek elkarrekin egin beharko genuke galdera: zein dira gure altxor 
komunak eta ebanjelioaren gure interpretazioak, XXI. mendean gizarteari 
eman behar diogun testigantzarako? 500 urteko Erreformak parada 
bikaina izan beharko luke kristau fedea eta gure tradizioetako altxorrak 
konpartitzeko. Luteranoek eta katolikoek giro anaikorra eta elkarrenganako 
errespetuzkoa sortu beharko genuke.
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Pentsatzekoa da 2017ko Jubileu Urtearen efektuak positiboak izatea zubi 
berrien eraiketan, luterano eta katolikoen arteko batasuna ikus dadin. 
Indartu egin behar dugu batasuna Eliza katolikoaren eta Erreformatik 
jaiotako 145 Elizen artean, ugaritasun aberatsaren barnean: 98 herrialdetan 
hedaturik daude, 74 milioi eliztar dituztelarik. Mendebaldeko Elizaren 
hausturan sorturiko zauriak pixkana-pixkana senda daitezen ahalegintzeko 
borondate handia dago bien aldetik, eta borondate edo disponibilitate horrek 
bultzatu ditu, azken urteotan, etorkizunari begira dauden topaketa eta 
hurbiltzeak. Elkarrekin haztearen indarra ez da oraindik iritsi azkeneraino. 
Oraindik asko geratzen da egiteko.     

Katoliko eta luteranoek ez dezakegu jarrai batak bestea zeharo ahaztuta, edo 
elkar gorrotatzen 500 urte geroago. Elkar besarkatzen ikasi behar dugu, eta 
zatitzen gaituzten murruak elkarrekin eraisten. Frantzisko Aita Santua hasi 
da, edo, hobeto esan berrekin dio Joan XXIII.ak hasitako bideari; izan ere, 
bide hori moztuta geratu baitzen zenbait fundamentalismoren erruz. Bi 
Aita Santuon bideak zuzen garamatza, Europa, mende luzeetan, odolustu 
duen gerra zibilaren amaierara.


