
GURE AITA otoitza 

 

Ez al dizute min ematen «eta ez gu tentaldira eraman» entzuteak eta 

esaten jarraitzeak?  

 

Ba, batzuk aspalditik ari ginen min hori adierazten. Kasu gutxi egiten 

ziguten aldaera beren esku zutenek. 

 

Noizbait ere, Frantziako gotzainek jauzia egin zuten. Haren segidan, 

Frantzisko aita santuak jauzi bera egiteko eskatu zien Italiako gotzainei. 

 

Eskari horren segidan, «eskerrik asko Aita Santuaren eskari horren berri 

emateagatik» idatzi zidan Eustasio Etxezarretak, euskarazko Meza 

berrituaren ardura bere gain hartu zuenak. 

 

Frantziako gotzainena entzun orduko, neure idazkietan GURE AITA 

aipatzen nuen guztietan eta Lazkaoko San Prudentzio ermitan eta 

Lazkaomendiko ermitan ospatzen genuen liturgian, «eta ez gu tentaldira 

eraman» ordez «ez utzi gu tentaldian etortzen» idazten eta esaten hasi 

ginen. 

 

Duela denboralditxo bat, Belokeko aita Marcel adiskide handiak idatzi 

zidan, Iparraldeko liturgia-arduradunak bilera bat egina zutela, eta kezka 

agertu AITA GUREA otoitzaren bertsio berriaz. Iparraldekoen belarrirako 

ez zutela egokitzat hartzen guk erabiltzen genuen «eta ez gu tentaldira 

eraman» aldaera. Ea zer iruditzen zitzaidan berek proposatua. 

 

Erantzun nion, Euskal Herri osorako bertsio bateratua lortzeko bazen, 

gustura hartuko nuela berena. Baina bitartean geurearekin jarraituko 

genuela. Ondo iritzi zion Marcelek eta eskerrak eman zizkidan. 

 

Duela gutxi, Donostiako Eustasio Etxezarretaren e-posta hau jaso dut: 

 

«Gure Aita 

 

Eustasio Etxezarreta <eustasioe@elizagipuzkoa.org> 

vie., 11 ene. 16:34 (hace 3 días) 

para Dionisio 

 

Arratsalde on, Dionisio: Dakianez, “Gure Aita”ren bertsio eraberritua 

prestatu genian, bukaerako eskariaren formulazioa aldatuz: “…ez utzi gu 

tentaldian erortzen eta atera gaitzazu gaitzetik”. 

 



Baina Baionako elizbarrutian liturgi testuen ardura duten iparraldeko 

lagunek esan zigutek, haientzat onartezina dela formulazio hori; “ez utzi gu 

tentaldian erortzen” esamoldea arrotza egiten zaiek nonbait herri-mailan. 

 

Hori dela eta, berriro planteatu behar izan diagu eta hau duk onartua izan 

den formulazioa: “…ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera 

gaitzazu gaitzetik”. 

 

Aldaketaren arrazoia eta nondik norakoa jakin dezaan esaten diat. 

 

Ondo izan.» 

 

Hona nire erantzuna: 

 

«Dionisio Amundarain <itsasondo9@gmail.com> 

vie., 11 ene. 22:06 (hace 3 días) 

para Eustasio 

 

Batasunerako den heinean, oso ondo, nahiz berez nik neuk lehena 

nahiago. Lehenago ere banian Iparraldekoen kezka horren berri. Eta 

batasuna lortzeko bazen, onartuko nuela eman didaan bertsio hori. Datorren 

astetik hasiko nauk hedatzen bertsio berria. Ondo izan. DIONISIO». 

 

Beraz, pozarren hartu dut albistea. Puntu garrantzizko batean bederen 

lortua dugu BATASUNA. Garrantzizkoa! Izan ere, urtetako kontzientzia 

txar hori ahaztua izango dugu: Jainkoa jolasean ote dabil, ba, gure bizkar, 

gu tentaldira eramaten, gu galbiderako arriskuan ipintzen? 

 

Alde baikor horren atzean alde ezkor asko gelditu dira Mezaren bertsio 

berrian. Hainbat eta hainbat puntutan egiten ahal zen batasunik, batez ere 

Lapurdi, Behe Nafarroa eta Bizkaikoekin (Zuberoakoekin gutxiagotan); 

jarrera ezkor handia ikusi genuen. Lortu dugun kasu honetarako ere, 

batasunarena alde batera utzirik, Aita Santuaren hitza behar izan da jarrera 

ezkor askotariko hori hein batean aldatzeko. 

 

Eta azkenik, lerrokada honen hasierako galdera: Ez al dizute min ematen 

«eta ez gu tentaldira eraman» entzuteak eta esaten jarraitzeak? Zertan 

jarraitu jarduera aldrebes horretan, delako Mezaren bertsio berri hori etorri 

bitartean? San Prudentzio ermitara eta Lazkaomendiko ermitara joaten 

direnek esker ona agertu izan didate aldaketa egiteagatik. Benetan, 

kezkagarria iruditu zaigu beste eliza batzuetan kezka hori agertu ez izana. 

Hain itsatsiak, hain lotuak, hain neskame-morroi bizi behar al dugu 



lehengoari, orain artekoari, betikoari? «Goikoek» ezarritakoari, nahiz 

zentzu komunaren kontrakoa izan, nahiz ebanjelioaren kontrakoa izan? 

 

Mesedez eta faborez, esna zaitez. Gora bihotza. 

 

Dionisio Amundarain 


