
GURE AITA 

 

Berriro ere narras gelditzeko arriskuan GURE AITA. Zuzenketa handi bat egin diote. 

Baina, beste askotan eta gauza pilo batean bezala, erdipurdi gelditzeko arriskua. Hona 

nola uzteko asmoa duten, zuzen ulertu badut: 

 

Gure Aita zeruetan (1) zarena, 

santu izan bedi zure izena; 

etor bedi zure erreinua, 

egin bedi zure nahia,  

zeruan (1) bezala lurrean ere. 

Emaguzu gaur 

egun honetako ogia; 

barkatu gure zorrak, 

geuk ere geure zordunei 

barkatzen diegunez gero, 

ez gaitzazu utzi (2) tentaldian erortzen 

baina atera gaitzazu gaitzetik. 

 

Lehen puntua: zeruetan / zeruan, 

 

1.- Iruditzen zait, bitasun hori zoroarena egitea dela. Testua hain laburra izanik, zer 

dela-eta bi forma desberdin horiek? Testugintzari kasurik ez egitea da hori. 

Jatorrizkoa horrela dela? Ez dago hori batere argi. Ikus segidako lauki honen segid.ako 

(1) oharra. Jatorrizkoa izanik ere, José Luis Sicre bibliariak idatzi dudana duk gogoan: 

“es un simple arameismo” 

 

Bitasun horrek ez omen du sortzen arazorik gure fededunengan; zein fededunengan? 

Nigan behintzat bai, eta handia; eta ni bezalakorik badela uste dut, esku bietako hatzak 

baino gehiago; bestetik, bietan «zeruan» ipintzeak zer arazo eragiten du inorengan? 

Gure tradizioa bitasun hori dela? Auskalo! Edozein kasutan, TRADIZIOA eta tradizioa 

bereizten ditut nik. Zer esangura, zer eduki, zer mami gehitzen du «zeruetan» horrek, 

gure TRADIZIO deitzeko? Mesedez! Zinezko arrazoirik ez denean, edozertara jotzen 

du zenbait jendek. Zenbat aldaera ez zaio egin GURE AITA tradizioan? Uste dut, lehen 

aipatu dudan aldaketa handi hori egiteko ordu honetan, egokiera handia dugula, 

behingoz gure otoitz hori egoki samar emateko. 

 

Jo dezagun paratu dudan segidako laukitxo honetara. Bigarren zutabean, «zeruan / 

zeruan» darabiltenak ageri dira; hirugarren zutabean «zeruetan / zeruan» darabiltenak; 

laugarren zutabean, goraxeago eman dudan GURE AITAren azken aurreko lerroan 

«eta» darabiltenei «bai» ezarri diet; «eta» irentsi dutenei «ez» ezarri diet. 

 

Jakina, laukitxo handiagorik egin lezakeenik izango da, eta agian aldea txikiago edo, 

are, alderantzizko egin lezakeenik ere bai. Baina, lehen kasuan, bitasunaren ordez 

batasuna ordezkatzen dutenak aski esanguratsuak dira, gure tradizioa (eta ez GURE 

TRADIZIOA) omen denaren izenean zapuzturik ez uzteko 

 

 

Bigarren puntua: «eta» GURE AITAren azken aurreko lerroaren hasieran. Arazo hau 

ez nuke joko lehenengoa bezain larritzat. Halere, ene belarrirako, egokiagoa da «eta» 



jarrita. Gainera, ezagunak omen diren jatorrizkoetan, guztietan ageria da (non da lehen 

puntuan jatorrizkoari halako garrantzia eman diotenen koherentzia?) Bitxia iruditu zait 

Eustasiok azaldu duen arrazoia «eta» kentzeko (ez-arrazoia, hobeto esateko): musikaren 

beharretara makurtzea. Zein zeinen zerbitzari: testua musikaren ala musika testuaren? 

Nik garbi dut. Zail egingo zait otoitz horretan aipatu «eta» hori zapuztea. 

 

Berriro ere NARRAS gelditzeko arriskuan GURE AITA, esan dut hasieran. Penagarria 

da. Kristauon otoitzik behinena hain zabar, hain axolagabe, hain geldo tratatzea. Testu-

masa handi batean erdi galdurik-edo geldituko litzatekeen testu bat izango balitz gaizki, 

oso gaizki. Baina mila bider okerrago, kristauok egunero otoiztuko duguna izanik.  

 

Erantzule zaretenoi, arren eta arren eskatzen dizuet: ez ezazue horrelako narraskeriarik 

egin GURE AITArekin. DIONISIO AMUNDARAIN (Lazkao, 2019-02-04) 

 

 

GURE AITA: zeruan / zeruan – zeruetan / zeruan 

Hizkuntza Sentibe
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● Itzulpen batzuen lokailua: 

http://www.diocesisdecanarias.es/idiomaslanguages/misa-bilinguee-texto-de-la.html 

 

● Oharrak laukitxokoei deiei dagokienak: 

 

(1) Ikus Grekoz Didache in Nestle-Aland- Novum Testamentum Graece (edizio 27), 

13, or. (edizio kritikoa da) 

(2) Esanguratsua benetan: Testu jatorrizko hizkuntzan, frantsesez, “Notre Père que 

es dans les cieux”, eta alemanezko itzulpenean: “Unser Vater im Himmel…” 

http://www.diocesisdecanarias.es/idiomaslanguages/misa-bilinguee-texto-de-la.html


(3) Bestalde, harritzekoa nola etorri ginen, aspaldi samarretik orain arte esaten 

genuen astakeriara: “ez gu tentaldira eraman”; hor dauka, adibidez, Ioannes de 

Haraneder-ena zeinak “ceruetan çarena” baitio, baina baita beste hau ere: “eta ez 

gaitçatçula utz tentazionean erortcerat”. Zentzuzko esapide horretatik jauzia, 

nork eragina? Araneder-en formula bertsua Orixek ere “Urte Guztiko Meza 

Bezperak” liburuan 635, or. 

(4) La Bíblia bci Biblia catalana traducció interconfessional (1994) 

(5) Espainolezko aldareko MISALa azken argitalpena (hala esan dit, behintzat, 

bidali didanak). 

(6) EAB izeneko Itun Berriaren lehen argitalpenetik jaso da adierazi dudan hau. 

Marcelek eta Casenavek ere hari berari jarraitu diote. Eta testua ere: «ez utzi gu 

tentaldian erortzen», gorago aipaturiko astakeriazkotik urrun. 

(7) Montserrateko beneditar Regina mojak bidalia, ofiziala. 

 

 

 

 

● Dionisio eta Eustasio artekoa korrespontzia gai honetaz:  

 

2019-01-23 Dionisioren erantzuna: 

 

Kaixo, Eustasio! 

 

Irakurri dizkiat hire "arrazoiak". "Zeruetan / zeruan" delakoa jatorrizkoa omen delako 

hori ez diat uste hain biribila den. Batetik, gure "Itun Berria" hirueledunari begiratu bat 

eman zioat. Bestetik, bai EABk, bai Marcelek, bai Katalanek bestela hartu diate. 

Alemanezko Jarusalemgo Bibliak berak ere (zuek bezala dakarren testu baten itzulpena 

izanik) bestela ulertu dik. 

 

Nahi duzuenean jatorrizkoari garrantzi handia ematen diozue. GURE AITA berrian 

kendu duzuen "eta" ez al duk jatorrizkoa? Honetaz, ITUN BERRIA hirueledunean ez 

diat ikusi dudarik. 

 

Euskaldunon tradiziokoa dela "zeruetan zeruan" hori? Auskalo. Edozein kasutan, 

euskaldunon "Aita Gurea" etab. pikutara bidaltzeko, erreparorik ez duzue izan. 

Zorionez. 

 

"Zeruetan / zeruan" bitasun horrek gure fededunei ez diela minik eragiten? Nonbait, hire 

fededun horiek Abaltzisketako eta antzeko jendea ditut. Edukiari ez ezik, formari ere 

begiratzen zerbait dakigunoi, esan behar diat, ez digula inolako graziarik egiten otoitz-

testu hain labur batean horrelakorik ikusteak? Baina, beste askotan bezala, hire edo zuen 

jarrera, jokabide eta "fruitu" aldrebesak jasaten eta jasaten jarraitu beharko diagu, inoren 

galdeari arrazoi bidezkorik ematen ez dakigula. 

 

Nahi duan arte. DIONISIO AMUNDARAIN 

 

 

 

Eustasio Etxezarreta 

13:16 (hace 4 horas) 



para Dionisio 

19955 

Egun on, Dionisio: “Gure Aitari” dagokion hire proposamen honi buruz: “zeruetan - 

zeruan”, taldeko kideen iritzia puntu hori dagoen bezala uztekoa duk, ez dela arrazoirik 

ikusten aldaketa hori egiteko, jatorrizkoa hala izanik; horrek ez duela arazorik sortzen 

fededunengan; gure tradizioa hori dela; gainera beste zenbait testu aldatu beharko 

genukeela, “Aintza zeruetan” bestak beste. 

 

  

 

Beste kontu bat: “Gure Aitan” aldatua izan den eskaria “ez gaitzazu utzi tentaldian 

erortzen”, hasierako “eta” gabe jartzea izan zen erabakia, konpasaz eginak dauden 

“Gure Aitaren” musiken aplikazioa errazagoa zelako horrela. 

 

 Beste bat arte. 

 

Eustasio Etxezarreta 

 

  

 

De: Dionisio Amundarain Sarasola <dioni@facilnet.es>  

Enviado el: lunes, 21 de enero de 2019 14:10 

Para: Eustasio Etxezarreta <eustasioe@elizagipuzkoa.org> 

Asunto: Gure Aitaren azken bertsioa 

 

  

 

Kaixo, Eustaxio! (2019-01-22?) 

 

Jakin nahi niake, GURE AITA azkenean nola gelditu den. 

 

Dena den, esan behar diat, honetan ere badela gauza arraro bat; bat gehiago Mezaren 

gure bertsioan: 

 

alde batetik, lehen lerroan, “zeruetan”;  bosgarren lerroan “zeruan”. Gaztelaniaz bederen 

ez zetorrek horrelakorik. Ez diat denborarik alfer-alferrik galdu nahi beste hizkuntzetan 

nola datorren bila. 

 

Erantzunaren zain. DIONISIO 

 

  

 

  

 

“Gure Aita, zeruetan zarena: 

 

santu izan bedi zure izena, 

 

etor bedi zure erreinua, 

 



egin bedi zure nahia 

 

zeruan bezala lurrean ere. 

 

Emaguzu gaur egun honetako ogia; 

 

barkatu gure zorrak, 

 

guk ere geure zordunei 

 

barkatzen diegunez gero, 

 

eta ez gaitzazu utzi tentaldian erotzen, 

 

baina atera gaitzazu gaitzetik”. 


