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ERROMA'TIK
GORBACHOB ETA JOAN PAULO II

"Eresia da nere bizirako eutsigarri bat;
entzuten dedan bakoitzeko, otoitz egiteko
gogoa sortzen zait eta Jainkoarengan urbil
nauela nabaritzen det nere barnean." Fran-
zisko Asis'tarraren itzak dirudite; baiña,
Gorbachob'enak dira, naiz-eta aldi berezie-
tan bere burua ateo bezala agertu.

Dana dala eta dena den, gauza ageria da
Gorbachob batiatutako kristau dala eta ba-
duela ama bat bere aide otoitz egiten diar-
duena errixka berean.

* * *

Joan Paulo II'arekin egon-berria da, 80
minutuz alkarrekin. Amaitzerakoan, Aita-
santuarekin bakarka egon nai zuela adierazi
zuan. Eta, orrela, 5 minutuz egon ziran biak
bakarrik ixilleko autumutuetan.

Gorbachob eta Aitasantua alkarrekin 1989'ko
Abenduaren 1'ean Vaticano'ko egoitzan.

Zer esan zioten alkarri? Zer zeukan Gor-
bachob'ek Aitasantuari bakarka esatekorik?
Aitortu egin ote zan? Bere bizitzako peka-
tuen barkapena eskatu ote zion? Bataiatua
izanik, Aitortzako sakramentua artzeko gai
bazan. Alkarren arteko ixilleko eskutua.

Garai batean Stalin'eri Erroma'ko Aita-
santua aitau ziotenean, "Zenbat soldatu eta
gudaroste ditu?" galdetu omen zuan bere
burua arro jasorik... Nor naizela usten de-
zute orrelako txiro-eskale batekin ni autue-
tan asteko?

Egun auetan aldaketa ederra sortu da His-
toriak daraman zuzenbidean: Stalin-en on-
dorengoak Aitasantuari Erroma'n bisita egin
dio eta gaiñera, Errusia ikustera joateko kon-
bite egin... Eta on asko ez dala, begira zer
esan dion: —"Badakigu erlijio-arazoetan
munduan Agintaritzarik aundiena duan gi-
zonarekin ari gerala eta, orrezaz gain, esla-
biarra dala."

Polako izatea bota izan oi diote Joan Pau-
lo'ri aurpegira, okerra ba'litz bezala. Bear
ba'da, Gorbachob'en itzetan, orrexek la-
guntzen dio Errusia'rekiko arreman bereizi
auetan.

* * *

Errusia eta Komunismoaren ordua jotzen
ari ote da Europa'n? Ikustaldi onen ondoren,
URSS eta Vaticano arteko diplomazi-ara-
zoak asiko dira bereala.

Vaticano'ko Laterria ezereztu bear dala
esaten duten katolikoak badira gaur egun.
Laterritxo bat edukitzeak, ordea, Aitasan-
tuari eskuak libre usten dizkio onelako lane-
tarako; beste baten mendean egoteak, lan
auetarako, eragozpenak besterik ez lioke
sortuko.

* * *

Billera bukatu zutenean, onela zion Joan
Paulo II'garrenak:

— "Itxaropenez betetako azia izan zaigu
alkarrizketa au".

Ez ziran makalagoak Gorbachob'en ate-
raldiak:
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— "Erlijio desberdiñetako gizakumeak
bizi dira gure Errian: kristauak, musulma-
nak, judutarrak, budistak eta abar. Oiek da-
nak beuroen erlijioak bizi izateko eskubi-
deak badituzte eta laister, legez, emango
diegu orretarako bear duten askatasuna."

72 urteetan zear egon dira URSS eta Eliza
iñungo arremanik gabe eta 1989'ko Aben-
duaren 1'ean eten zan aldi ori.

Datorren udaberrian joango omen da
Joan Paulo Errusia'ra bere nai biziena be-
tetzera. Gorbachob'ek, berriz, bete du Be-
rea: "naia, billatua eta eskatua" izan da bis-
ita.

Gorbachob'ek bere "perestroika" de-
mokrazi-asmoa aurrera eramaten, eragozpe-
nak eta ostopoak billatzen ditu bere errian,
espiritu zaar eta txarrekoen artean eta ezin
da ariñago ibilli... Oietxek Aitasantuak jaki-
tea, zan bere gogo-naia.

Elmuga lortu du Erroma'n eta une au
izango omen da, berak dionez:

— "Istoriaren aldi barri baten asiera."

Aitasantuak errusiarren eran asi omen
zuan bere mintzaldia. "Azkenean, orratio,
alkartu gera eta alkarrekin mintzatzerik izan
degu." Erantzun zion Gorbachob'ek; Joan

Paulok zera esan zionean: "Aitasantuaren
etxea erri guztien ordezkarien etxea da;
orregaitik da emen onartua Gorbachob
jauna."

Luzaroan egon ziran alkarri eskuak
emanda. "Gure arteko arremanetan auxe da
unerik garrantzitsuena" zion Joan Paulo'k.
Eta, Gorbachob'ek erantzun: "Atsegin zait
oso alkarrengandik ain gertu egotea, ekintza
bereiziak alkarrekin aurrera eraman aal iza-
teko bai URSS'ek eta bai Aulki Santuak."

Aitasuntua Gorbachob'en Reixa emazteari errosario
eder bat eta beste laguntzallei Vaticano'ko
domiñ-aundiak ematen.

— "Bai, Aulki Santuak interes aundiene-
kin ikusten ditu zuen eraberritze onetan da-
rabilkizuen ekiñaldiak eta errien eta perso-
nen eskubideen aldeko zuen lanak. Ekintza
oien garaipenaren zai gaude." Erantzun zion
Joan Paulo'k.

Abenduaren 7'rako, seigarren egunerako,
eldu ziran Erroma'ra bizitza onen ondoren
lenengo berri onak: "Erriaren referendum
baten bidez ezagutuak izango dira Ukra-
nia'ko katolikoak." Ala zion Novosti ajenzia
errusiarrak.

ANES ARRINDA
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