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“Kai ó Lógos sárx eghéneto”, “Eta Berbea haragi egin zan”

1. SARRERAKOAK

Euskal Herriko elizeak euskereari buruz, edo hobeto esateko,
itzulpenak egiterakoan izan dauan jokabidea dogu aztergai gogoeta
honetan.

1.1. Jainkoaren jokabidea gizon-emakumeokazko hartuemonetan

Sarrera hau ezinbestekotzat jotzen dot, elizeak izan behar dauan
jarrera eta jokabidearen eredu dalako, eta itzulpen bideak urratzean
ere oinarrizko argibide izan beharko leukelako.

Hara zer dinoskun Itun Barrian hebertarrei zuzendutako gutuna-
ren hasiereak: “Askotan eta era askotara berba egin eutsen antzina
Jainkoak gure asabei [...]; azken egunotan barriz, bere Semearen bidez
egin deusku berba” (Hebertarrei 1,1-2).
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Eta Ebanjelioan esaten jaku: “Eta Berbea haragi (gizon) egin zan
eta geure artean jarri eban bizilekua” (Joan 1,14).

Egia da, benetan, Jainkoak aldi eta egoera desbardinetan berba
egin deuskuna, hitzez, eta jokabidez, kreazinoan eta historian, eta
profeten eta jakitunen bidez. Beti-beti egokitu izan da gizon-emaku-
meon ulermenera eta izaerara. Egokitu eta beheratu egin da, Haren
agerpena ikusiz Bera goratu eta eskertu dagigun, bere maitasunezko
“berba-ekintzari” behar dan moduan erantzun ahal izan deiogun.

Jaunak berba egin deuskunean Berbera azaldu jaku, bere izatearen
barri emon deusku, Beragandik hasi da pertsona mailako hartuemo-
nen ekimena. Izan bere, Jaunaren “berbetea”, bere pertsonearen adie-
razpena da, eta Berak ahalbideratu eta bultzatzen dau pertsona mai-
lako gure Beragazko alkarrizketea. Horixe da Jaunaren beheratzea,
guganatzea, egokitzea, elizgurasoen ahotan eta idatzietan sarri aitat-
zen dan “synkatábasis” ospetsua.

“Gu gizonokaitik eta gu salbatzeko jaitsi zan zerutik” Jesukristo,
bere izatea eta ekintza, bere mezua esanguratsu eta ulerterraza izan
eiten guretzat. Jainkoak gizon eginez, geure artean hazurmaminduz
egin deusku berba. Jesukristogan esan jaku Jainko-Berbearen betea,
baina “haragitua”, geure izaereari egokitua. Jainkoak komunikazino
salbatzailea izan dau gizon-emakumeokaz.

1.2. Elizearen jarrera eta jokabidea

El i ze a ren eginkizuna eta ze regina bide beretik abiatzen da.
Jesukristogan azaldu jakun Aitaren guganako maitasuna onartu, bere-
ganatu, zabaldu eta aldarrikatu gura dau Jesukristoren Elizeak.
Maitasun horri leku egin eta jokabide hori bizitzea gura leuke,
mundu osoko gizon-emakume guztientzat osasun, garapen eta
zorionbide izatera heldu daiten.
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Eta Jainko-Herri dan elizan ezinbesteko bitarteko bihurtzen dira
Jesukristoren hizketa, haren berba ta ekintzak, kristau-mezua esangu-
ratsu, ulergarri, eraginkor eta jarraigarri izan daiten. 

Horrezaz gain, katolikoa izan nahi dau elizeak. Eta guztiena eta
guztientzakoa izateko “lekuan lekuko” izan behar dau, inkulturazino
ibilbidea osotu beharrean aurkitzen da. 

Fedeak eta kulturak askaezineko lotura dabe bien artean. Eta kul-
tura ez da azaleko kodigo edo egitura semantiko huts bat. Pertsona
edo gizatalde baten egoera, pentsakera, sentikera eta bizikera osoaren
ezaugarri da kultura. Azken baten, pertsonearen eta herrien garapena
bultzatzen dauan guztia da kultura.

Vaticanoko II. Kontzilioaren ustetan, grazia eta kultura alkarri
begira dagoz: alde batetik, salbameneko mezua kultur molderen
baten iragarri eta agertu behar da derrigor, osterantzean ez dau gor-
putzik hartzen; eta bestetik, kultura aberastuta eta garapenerako
indarbarrituta gelditzen da Ebanjelioari eskerrak (GS 57-58). Honek
guztiak Jainkoaren portaeran aurkitzen dau bere oinarria, Harek ere,
bere burua ezagutzera emoteko, kultura baten gorputza hartu beha-
rra izan ebalako. Gizon egitearen bitartez, guztien Jainkoa “lekututa”
gelditu zanez, elizeak bere, salbamenerako dei unibertsala egitean,
lekuan lekuko egin beharra dauko.

Katolikoa izatera deitua dan elizeak, egiazkoa, ona eta zuzena dan
guztia onartzeko eta bultzatzeko prest egon behar dau. Elizea ez dau
toki bakoitzeko kulturak definitzen; ez da, ba, kulturaren frutua.
Jainkoaren deiari esker bizi da, Espirituak eraginda, Jesukristoren
Ebanjelioa onartzetik.

Jainkoaren Berbeak, Sakramentuak eta ministeritza apostolikoak
emoten deutse elizeari bere jatorriko batasuna. Baina elementu guz-
tiok ez dira eredu bakarraren bidez adierazten. Gizaldietan zehar kris-
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tau mezua ia kultur molde bakarrean zabaldu izan bada bere,
Kontzilioan bizkortutako eliz-kontzientziak kulturekazko alkarrizke-
ta indartu dau. Kristau mezuaren eta elizearen osakaiak kultur molde
ezbardinetan agertu beharra dabe.

Alkarte unibertsal bat osotzera deitua izateak, lekuan lekuko kul-
tura partikularretan sustraitzera bultzatzen dau eliza. Eta lekuko eliza
batek, berak dituan sustraiak sendotu ahala beste kultura, mentalita-
te eta elizekaz dituan loturak indartzen ditu: gero eta zabalagoa izan,
hainbat eta “lekukoagoa” egiten da, bertako eliztarren katolikotasuna
aberasten daualako.

Eta kultura baten barruan hizkuntzak, berbeteak dauan garrantzia
ukaezina da. Berau da benetako “komunika-bidea”. Kultura osoa ez
bada bere, hizkuntza dogu kultur ezaugarririk nabarmenena.

Kultura eta hizkuntzaren batasun urratu ezineko hau argi eta
garbi adierazten eutson aspaldi On Joxe Migel Ba r a n d i a r a n e k
Ma rtin Ugalderi: “Cultura que no se debe creer que consista en el
a p render y el conocer que han florecido en los siglos recientes; sino
en algo más profundo: que está constituida por las normas morales
que ha ido constru yendo y practicando el hombre...; por la forma en
que concibe la vida: por la manera en que trabaja y se gana el sus-
tento; por la forma en que idea las relaciones sociales; por la mane-
ra en que norma sus actividades; por la forma en que elige los fun-
damentos de su vida espiritual; por la manera en que educa los dese-
os y los instintos...”. “Y todo eso lo hemos recibido a través del
Eu s k e ra . . . .”. “Abandonar ese camino constituiría abandonar nuestra
raíz, quedar como extranjeros en nuestra propia tierra, empequeñe-
cer nuestra existencia” .

Beste hau ere autortu eban behin Ataungo jakitunak: “Los vascos
hemos adquirido nuestra cultura o nuestra forma particular de ser a
través del euskera, y está prendida a él” (MOKO ROA J.M.,
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Repertorio de locuciones del habla popular vasca, Introducción, p. 27,
Labayru, Eusko Jaurlaritza, Etor, Donostia 1990).

Euskal arnasaren beste lekuko batek, Ferrando Aire “Xalbador”
ospetsuak ere gozo eta sendo aldarrikatu euskun herriaren eta hiz-
kuntzaren arteko lotura finkoa harako bertso hunkigarrietan:

“ [...] mendian bizi arren, dut ikustekoa
gaztainaren aldaxkez jauntzirik pagoa.

“[...] herria da gorputza, hizkuntza bihotza;
bertzetik berextean bitarik bakotxa,
izaite horrendako segurra hil hotza.

“[...] hizkuntza ta herria berex ez doatzi,
berek nahi daukute konpreniarazi
bata bertzea gabe ez daizkela bizi” (“Xalbador”, “Herria

ta hizkuntza”. Od o l a ren mintzoa, 179-180 or. Au s p o a
Liburutegia. Zarautz 1976).

Vaticanoko II. Ko n t z i l i o a ren ondoren, artean baino askoz argiago
azaldu zan eta preminazkoago bihurtu kristau mezua kultura ez b a rd i n e-
tara eta hizkuntza guztietara zabaldu beharra. El i zeak, lehenengoz bere
historian, hizkuntza guztiak onart zen ditu elizkizunetarako hizkuntza
ofizial modura. Ho n e n b e s t ez, euskereak bere ofizialtasuna lort zen eban,
hau bere lehenengoz bere historia modernoan. Eta honek, hemengo
e r ronka bereziei erantzuteko, bizkortu egin eban elize a ren kontzientzia.

Euskal kulturaren eta euskerearen alde jokatzea justiziaren aldeko
ekintzaren alderdi bat zan, eta holan da orain ere inkulturazinoaren
preminaz eta lekuan lekuko berezitasunaz jabetzen dan elizarentzat.
Honetan elizeak pobreen aldeko aukera garbia egiten dau, kulturarik
makalenaren ondoan jartzean. Ebanjelioaren arabera, baztertua bila-
tzen dau, indarra emoteko eta garatu daiten ahalbideak eskeintzeko.
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+ Marko honetan lekutzen dot gure euskal herriko elizeak euske-
reari buruz, itzulpengintzan, hartu dauan jarrera eta erakutsi dauan
jokabidea. 

2. ELIZ-IDAZTIEN ITZULP E N G I N T ZAREN HISTO R I A
KONTZILIO OSTEKO URTEETAN

2.1. Lehenengo pausoak

Gaia behar dan moduan mugatzeko, gauza bat argitu gura dot
hasiera-hasieratik: elizeak erakunde lez eta ofizialki egin izan dituan
euskal itzulpen eta argitalpenak doguzala aztergai. Hemen esaten
danak ez dau, beraz, zerikusirik elizaren barruko talde batzuren edo
nor bakoitzaren jokabidearekin.

Beste argitasun bat bere emon nahi neuke: liturgia arloan egin
izan dogu lanik bateratuena, baita elizbarruti arteko sozial idazkari-
tzetan eta eliz-artxiborako  parroki-liburuetan. Baterako jokabidea ez
da hainbeste landu katekesi idazkaritzetan edo ordezkaritzetan, ezta
gotzainen –elizbarruti bakoitzekoen- idazkietan eta agirietan, gotzai-
tegietako aldizkari nagusietan etabar, nahiz eta arlo honeetan bere
aurrera pauso handiak emon izan diran.

Vaticano II. Kontzilioak, 1963ko abenduan, liturgia herri-hiz-
kuntzan ospatzeko bideak zabaldu ebazanean, behingoan hasi ziran
liturgiaren itzulpen lanak. Iparraldekoak izan ziran lehenengo taldea
eratu ebenak 1964ko udabarrian, euren gotzainaren oneritziagaz.
Dozenaren bat abade batzen ziran eta Belokeko beneditarretan egiten
ebezan itzulpen lanak.

Gerotxoago, urte beraren azkenean, Donostiako gotzain Lorentzo
Bereziartuak sortu eban itzulpen taldea Donostiako elizbarrutirako.
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Nafarroako euskal parrokietako abadeei Orixeren Mezaliburua
erabiltzeko esan jaken. Baina, berehala, Donostiako taldearen itzul-
penak eskuratu eta eurak bere lanean hasi ziran, gauza preminazkoe-
nak prestatzen eta argitalpen batzuk egiten.

Arabako gotzainak, bestalde, Donostiako elizbarrutian erabiltzen
ebezan liburuak erabili eitezala erabagi eban.

Bilboko gotzainak, ostera, Kerexetak 1962. urtean euskeratu eta
argitaratu barria eban Mez a l i b u rua erabiltzeko agindu eutsen
Bizkaiako abadeei (Boletín Oficial del Obispado de Bilbao, n. 173, p.
41, Enero de 1975).

Honeek izan ziran, gitxi gorabehera, hasierako urratsak. Gaurtik
begiratuta ez dogu egokitzat jotzen bakoitza bere aldetik lanean hasi
izana, baina, premina larriak bultzatuta, baliabideak lehenbailehen
euskeraz egiteari begiratu jakon orduan. 

Lehenengo pauso bizkor honeekaz batera, behetik gorako eragin
bat azaldu zan, lan horreek danon artean alkartuta egiteko eta, gauza
errazenetan behintzat, itzulpen bardintsua eta euskera bateratuan
emona lortzeko; izan bere, mezaren egunerokoa bost argitalpenetan
eskeinia egoan. Eta Erromak, gainera, hizkuntza bakoitzean itzulpen
bakarra egitea eskatzen eban.

Gauzak holan egozala, 1966ko udabarrian Euskal Herri osoko
beste talde bat batu zan Urretxun. Jaunaren Deia izeneko Lazkaoko
beneditarren aldizkariaren zuzendaritzak hartu eban honetarako ini-
ziatiba eta, itzulpen talde ofizialen lana errespetatuz, ahalegin barri
bat egin gura izan eben, itzulpen batasunaren zerbitzutan. Mezaren
eguneroko zatien baterakuntza egiten ahalegindu ziran, eta nahiko
eragozpen aurkitu eben Euskal Herri osoko herriarentzat ulergarri
izan eitekean euskera erabat lortzeko.
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“Mezaren Egunerokoa” birritan euskeratu zan. Lehenengo aldiz,
“Eguneroko” zaharra (“Introibo ad altare Dei...”) (¿?). Hurrengo,
“Eguneroko” barria argitaratu zanean, elizbarruti arteko taldeak ego-
kiera aparta izan eban itzulpen barri hau alkarregaz euskeratzeko;
hauxe da gaur erabiltzen doguna, nekez egina, baina alkarregandik
asko aldendu barik (Ikus lehengo eta oraingo “Aintza” eta “Kredoa”).

Egin eben lanaren barri emoteko eta beste liturgi-gaiak aztertzeko
hiru eguneko ikastaroa eratu eben 1966ko garagarrilean. Eta batzar
hortan hartu zan hurrengo erabagi hau:

“Gure Gotzai Jaunek lenbailen elkar artu eta Barruti arteko
g i zon iaioen Ba t zo rde bat jarri dezatela beren zaipean,
Elizbarruti oietan liturgi berritzeari dagokion guzian alik eta
batasun geiena irixten lan egiteko” (Ikus Jaunaren Deia, 17,
1966, 24. or.).

Urretxuko jardunaldiak eta ikastaroak izan eben eragina liturgi-
itzulpenetarako batasun kontzientzia sort ze k o. Eta hain zuze n ,
1967an, elizbarruti arteko lan talde ofiziala batu zan Mezaren
Eguneroko zati nagusia alkarregaz itzultzeko.

1967ko urte hortan, udagoienean, Euskal Herriko Liturgi-itzul-
pen taldeko batzuk batzarra egin eben Iruñean, Erromako Liturgi-
Batzorde Nagusiko idazkari zan A. Bugninigaz. Euskeraren egoera eta
liturgiarako hortik sortzen ziran zailtasunak aztertu ebezan.

Batzar hortako erabagi eta ondorio izan zan:

“Egunero erabili ohi diran zatietan ahalik eta itzulpen bata -
sun handiena lortzen ahalegintzea. Irakurgaietan eta otoitzetan,
ostera, euskerari buruz herriaren egoera kontuan harturik, aska -
tasun handiagoz jokatzea, hiru argitalpen onartuz: lapurdieraz -
koa, gipuzkerazkoa eta bizkaierazkoa.”
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Izan bere, euskalki bakoitzeko ordezkarien eritzian, ordukoz ezin
eitekean ezelan bere argitalpen bakarra egin, herriak, entzunaz beste
barik, kristau mezua jaso egiala gura bazan behintzat.

2.2. Elizbarruti arteko itzulpen talde ofiziala

Era askotako hainbat jazoera gertatzen dira eta eragin sakona lor-
tzen dabe gure artean 68. urtean. 

• Urte honetan azaldu ziran Erroman Mezako irakurgai barriak,
eta ondorengoetan argitaratuko ziran Meza otoitz eta beste
sakramentuen testuak.

• Giroaren bizitasuna argia da sozio-politika eta kultur mailako
gertakizunetan (Maiatzeko iraultza Parisen, etabar).

• Abade talde batek itxialdia egiten dau Derioko Seminarioan.
Gogoangarri doguz X. Amurizak kantatutako bertsoak: “Inork
nahi badau gu Deriora zertan gatozen aditu, agonian ta preso
dagoen herriak bialdu gaitu...”.

Euskal Herriaren zapalketa jasanezina jakinerazotea eta salatzea
izan zan itxialdiaren eragile eta arrazoi nagusia. Batetik, Espainiako
errejimen politikoak Euskal Herriari eskubideak ukatu eta bere nor-
tasun eta berezitasunak arlo politiko, ekonomiko eta kulturalean gau-
zatzeko bideak, errepresio itogarriaz, galazoten eutsozala salatu nahi
zan. Bestetik, Euskal Herriko elize a ren erakundetzea, eta
Bizkaikoarena berarizko eran, bidegabeki ezarritako marko politikoa-
ren islada zala. Honenbestez, eliz erakundeak Euskal Herriari inposa-
tutako baloreen eta giza egoeren sustatzaile legez jokatzen ebala.

Politikaz onurazkoak gertatzen diran egoerei begira barik giza tal-
deen arabera eratutako elizea eskatzen zan, eliza librea, eliza pobrea,
eliza dinamikoa eta eliza indigena. Eta giza eta herri eskubideen begi-
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rune orekatuaren barruan jartzen zan euskal kulturaganako eta hiz-
kuntzaganako arreta eta ahalegin sortzailea.

• Gizarte mailan herri-kontzientzia indartu eta bizkortu egiten da,
baita “euskera batua”ren aldeko premina eta bultzada bere.

• Euskaltzaindiaren Urrezko Ezteguetan Arantzazuko Batzarra
ospatu izan da, euskera baturako bidea gomendatuz eta bultza-
tuz lexikoan, morfologian, sintaxian eta ortografian, hainbeste
eztabaida bero eta garratz sortu erazo ebazan “H” zorionekoa
edo zorigaiztokoa onartuz.

• Urtearen amaieran, zemendian, ia batera, gotzain barriak izen-
datu ebezan hego aldeko hiru elizbarrutitan: Arturo Tabera,
Iruñea eta Tuterarako; Jazinto Argaia, Donostiarako, eta Jose
Maria Zirarda, Bilboko gotzain administratzaile apostoliko.

Inguru iskanbilatsu honetan, aitatutako hiru gotzainek batzarra
egin eben Nafarroako Lizarran, Tabera gotzainak deiturik. Han hartu
eben erabagi hau:

“Aurrerantzean alkarrekin egitea liturgi-itzulpen guztiak,
baita katekesi arlokoak etabar”.

Harrezkero, 1969ko urtarriletik hasita, elizbarruti guztietako tal-
deak lan talde bakarra osotu eben eta alkarrekin egin dabez, bai litur-
gi-testu barrien itzulpenak, baita lehen talde bakoitzak bere aldetik
itzulitakoen berrikusketak bere.

Alkarlan hortatik sortzen zan itzulpena, gehien-gehinean testu
b a rdintsua izanda bere, ez zan gauza berbera guztientzat.
Be h a r rezkotzat jotzen zan hiru argitalpen egitea: Ba i o n a r a k o a ,
Donostia-Gasteiz-Iruñearakoa, eta Bizkaiarakoa. Izan bere, aditz
laguntzailearen berezitasunaz gainera, hor agertzen ziran beste berezi-
tasun batzuk ere, hiztegiari eta joskerari egokiezanetan bere.
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Bizkaiarako itzulpenetarako taldean Aita Lino Akesolo izan zan
buru, eta gerotxoago Karmelo Etxenagusia. Eurekin lan egin eban
Aita Pío Zarrabek ere. Euren lanaren frutu izan ziran hurrengo libu-
ruen argitalpenak:

• Mezaren Egunerokoa, (Altarako liburua): 1971.
• Jaiegunetako Irakurgaiak “C” (atalka): 1971.
• Irakurgai Liburua I (A): 1972.
• Irakurgai Liburua II (B): 1972.

2.3. Euskerazko eliz-idaztietarako batzordea

Ondorengo urteetan, 1970.etik gora, euskerari buruzko egoerea
nahiko nahastua eta gogorra zanez, elizbarruti arteko itzulpen taldea
gero eta kezkatuagoa egoan. Loiolako batzarrean, 1973ko zezeilean,
hego Euskal Herriko gotzainei jakin erazo jaken euskereari buruz
arazo sakona egoala eta alderdi askotatik aztertu beharrekoa zala.
Egoerearen larriak elizaren aldetiko jokabide bat jabetasunez eraba-
gitzea eskatzen ebala adierazo jaken. 

Jarraian, euskal elizbarrutietako gotzainek, Jose Maria Setién,
Donostiako gotzain laguntzailea izendatu eben euren ordezkari,
euren izenean eta bidezko ziran laguntzaileen bitartez arazo honen
azterketa sakona egin egian, gero elizeak bere bideak aukeratu eta era-
bagi egizan.

Azterketa honen ondorio izan zan, hain zuzen, 1975eko garaga-
rrilean eratutako “Eliz argitalpen nagusietarako elizbarruti arteko
Batzordea” (Ikus Bilboko Gotzaitegiko Aldizkari Nagusia, 293, 1975,
415-417 or.).

Batzorde honek erabagi eban, barriro bere, beharrezko ikusten zala
eliz argitalpen ofizialetan jokabide bi, edo hobeto esanda, euskeraren
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erabilera bi bereiztea: liturgiaren arlokoa bata, herri xehearentzat eta
euskerari dagokionaz eskolatu gabea dan eta entzun hutsez kristau
mezua jaso behar dauanarentzat egiten dan euskera-moldea. Sail
honetan beharrezkoa ikusten eban batzordeak euskakietan errotua
dagoan euskerea erabiltzea, nahiz eta ulerkuntza eragozten ez dauan
baturantzako hainbat puntu onartu, deklinabidean, aditz laguntzaile-
an eta hiztegian. Liturgiarako testuez gain, sail honetan sartuko litza-
tekez gotzainek euren kristau herri osoarentzat idazten dabezan agi-
riak, parrokietarako kristau ikasbideak, etab.

Euskeraren beste erabilera, batua, euskeran eskolatua dan herria-
rentzat egiten ziran argitalpenetan erabiliko zan, hau da, ikastoletara-
ko kristau ikasbideetan eta katekesi-lagungarrietan, gaurko gai barri
batzuei buruzko edo talde berezientzako gotzain-agirietan, etab. Sail
honetan sartzen da, baita, eliz-bizitzako jarduera guztian euskeraren
ofizialkidetasuna ezartzeko asmoz, geroago erabagia izan dan eliz-ar-
txiborako parroki-liburuetan erabiliko dan euskera moldea bere. 

Elizak ofizialki, gotzainak buru zirala, bere egin eban planteamen-
du hau, eta onartu egin ebazan erabagi honeek.

2.4. Derioko Udako Euskal Ikastaroak

Nahiz eta Derioko Udako Ikastaroak zuzenean zerikusi handirik
ez izan itzulpen mundu honegaz, bidezko deritzot ikastaro horreei
hemen lekutxo bat egiteari, bertako filosofia garrantzi handikotzat
jotzen dodalako aztertzen gabiltzan arlorako. Bizkaitarra izanik eta
urte askotan Derioko ikastaroetan irakasle jardun izanik, ezin dot
aitatu gabe eta alde batera itzi Derioko Udako Ikastaroen eragina.  

1969. urtean, Derioko Seminarioan irakasle eta hezitzaile ginan
Ander Manterola, Karmelo Etxenagusia, Mikel Zarate eta ni kezka-
tuta gengozan. 
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Gerra osteko abadeen belaunaldiak, tamalez, ez eban izan inongo
aukerarik euskal hizkuntza gaietan gitxieneko prestakuntza hartzeko.
Holan, abade asko ez ziran gauza euskeraz hasibarriak egozan liturgia
eta euskerazko ospakizunak duintasunez egiteko. Egoera horrek era-
ginda, ikastarotxo bat eratzea bururatu jakon Ander Manterolari, eus-
kera irakasle ginan beste hirurokin lagungarriak prestatuz. Hasieran
elizgizonentzat eratu zana, behingoan zabaldu zan andereño, irakasle
eta euskaltzale askorengana.

Nahiko argia zan gure filosofia eta pentsamoldea. Ikastaroaren ira-
kasbide oinarriak eta didaktika bidea izango ziran horren ezaugarri,
eta ikastaroaren goiburu edo leman agertzen ziran bete-betean:

DAKIGUNETIK EZ DAKIGUNERA
HIZKETA BIZITIK HIZKUNTZA IDATZIRA
BIZKAIERATIK BATURA.

Horixe izan dogu gure ibilbidea (Ikus BIJUESCA J. “25 urtean
1970-1994”, 20. or. Derioko Udako Euskal Ikastaroa. 25 urtean
(1970-1994). Labayru Ikastegia. Bilbao 1996).

Eta harro autortu geinke, hasieran intuizino modura hartu gen-
duan goiburu hirukoitza, zentzunezko argibide izan dala geroko urte-
etan bide barriak pedagogiaz eta mailaka egiteko, gure pastoralgin-
tzaren mesedetan, ezelango zapalkuntzarik eta goitik beherako agin-
tarikeriarik gabe. 

2.5. Argitalpenak

Euskerazko eliz-idaztietarako batzordeak hartutako erabagiaren
frutu izan dira geroko urteetan egin izan diran argitalpen asko:

• 70eko hamarkadan argitaratutako “Kristau Ikasbidea”. Espai-
niako Gotzain Batzordearen ardurapean prestaturik eratutako
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“Catecismo Escolar”en itzulpena: 1. 2. 3. 4. 5 eta 4bren itzulpe-
nak. (Lan horretantxe lortu neban nik neure itzultzaile bateoa,
On Manuel Lekuonagaz eta Mikel Zarategaz Do n o s t i a k o
Seminarioan astero egiten genduzan batzarretan).

Lehenengo hiru liburuak On Manuel Lekuonak, Karmelo
Etxenagusiak, Bizente, abade nafar batek, eta monja batek (Reyes)
euskeratu ebezan, laguntzaileekin. Laugarren liburua Jaime Kerexetak
itzuli eban, eta besteetan Mikel eta ni ere ibili ginan, esan barri doda-
nez.

• Mezaren egunerokoa (Meza Liburua (1984). Baita “Irakurgaiak”
(1988) liburua bere, mezako irakurgaien sail osoagaz. (Orain
barriro ikusten eta zuzentzen gabilz).

• 1973. urtetik katekesi idazkaritzek eta ikastolen elkarteak argira-
tutako gaiak.

• Gizarte-idazkaritzek egin eta argitaratutakoak.

• Hego Euskal Herriko gotzainen pastoral idazkiak.

• Itun Berria (1980. 84. 88) eta geroagoko Elizen arteko Biblia
(1994).

• Sakramentu batzuetako “Ritualak”:

– Umeen bateoko elizkizun-liburua. Bizkai´ko euskeraz. 1970.
– Sendotzako sakramentua. 1977.
– Ezkontzako sakramentua. 1971.
– Penitentziko sakramentua. 1975.
– Hiletak ospatzeko elizkizun-liburua. 1974.
– Gaixoen sakramentuak. 1977.

Honeen aurretik ere euskeratu ziran aurreko “ritualak”, barriztatu
gabeak:
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“Gexoen sakramentua”. Bizkai´ko euskeraz. 1965.
“Umeen bateoa”. Bizkai´ko euskeraz. 1965.

Liturgian eta katekesian darabilgun euskera-moldea hirukoitza da
forma aldetik eskualde bakoitzaren molda berezien arabera, baina
batbera euskeraren egiturari dagokionaz.

Hurrengo hamarkadan, 80koan, asko bere asko bizkortzen da
katekesi mundua eta ugariak dira argitalpenak:

• Espainiako Gotzain Batzarrak (Katekesi eta Heziketa Batzordea)
eratutako “Kristau Alkarteko Ikasbideak” itzultzen dira:

– GURE AITA (80, 85).
– JESUS JAUNA DA (82, 85).
– HAU DA GURE FEDEA (85, 87).

Jabier Zubizarreta eta Jose Mari Rementeria izan ziran “Kristau
Ikasbide” honeek euskeratzearen ardurea leporatu ebenak.

Honeek dira Espainia guztirako “oinarrizko katez i s m o a k” .
Honeetaz baliatuz egin beharko dira umeekazko eta gaztetxoekazko
katekesi baliabideak elizbarruti eta elizbarruti arteko liburuetan. 

• Eta 80ko hamarkada honetan, ikaragarrizko alkarlana burutzen
da hegoaldeko gure elizbarrutietan. Izan bere, berton eratzen
dira katekesi baliabide barriak, parrokia guztietan erabiliak izan
daitezan. “Kristau Alkartearen Katekesia” dabe izenburu orokor
modura, eta 6 urtetik 12 urtera bitarteko umeentzat prestatzen
dira, gaztelaniaz, gipuzkeraz eta bizkaieraz. Ikasturte bakoitzera-
ko baliabide hirukoitza eskeintzen dabe: 1. Umearen liburua. 2.
Katekistaren gidaliburua. 3. Gurasoen liburua.

Hemen doa, urtez urte, argitaratu izan diran liburuen tituluen
zerrenda:
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• “HAURTZAROKO KATEKESI PROZESOA: EGITARAUA”
(1985):

– JAINKOA GURE AITA DA (1985).
– JESUS EZAGUTU NAHI DOGU (1986).
– JESUSEN BIDEAK JARRAITZEN DITUGU (1986).
– JESUSEN JARRAITZAILE ALKARTE BARRUA N

(1987).
– JESUSEN JARRAITZAILE GURE BIZITZAN (1988)
– JESUSEN JARRAITZAILE BIDEZ DOAN HERRI-

AN (1988).

• 1989. urtean hartzen dot nik Bilboko Katekesi Ordezkaritza
ardurea. Aitatu barri dodan umearoko katekesi ibilbide hori ona
izan da, eta Espainiako elizbarruti askotan zehar ere zabaldua
izan da. Baina une honetan behera doa bere arrakasta eta badira
zaharkitua gelditu dala autortzen daben abadeak eta katekistak. 

• 90eko hamarkadaren lehenengo urteetan, abade eta katekistek
eskabide asko egiten deuskuez elizbarrutietako katekesi ardura-
dunei, katekesi ibilbide barri baten premina larria somatzen
dabelako. Liburuak gaurkotu beharra dago, aldi honetako ume-
entzat deigarri izan daitezan eta kristau mezua eurentzat esangu-
ratsua izan daiten, pedagogia-bide egokituetan aurkeztuz.

Horrezaz gainera, bai Erromak eta bai hainbat Gotzain Batzarrek
agiri sakon eta baliotsuak eskeini izan dabez aspaldian katekesiari
buruz. Azterketa eta aurrerakuntza guzti horreek geureganatu beharra
eta egokitu gurea daukagu kateketok, katekesi ibilbideak bermolda-
tzeko edo barriak egiteko.

Bada, bestalde, sasoi honetan beste ardura kezkagarri bat bere:
erlijino esnaerarena. Aurreko ibilaldian zeregin hori gurasoen eta
familien esku izten zan, parrokiako katekesiaren aurretik etxeetan egi-
ten zala esanez edo uste izanez. Baina hori ez zan inondik inora ere
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egia, 0-6 urteetako umeen gurasorik gehienek, ehuneko 80k (¿?), ez
ebelako egiten esnaera hori. Holan, katekesigintza askoz gaitzagoa eta
gogorragoa bihurtzen zan katekisteentzat, oinarri gabe ezina dalako
fede-heziketaren etxea eregitea. Bizi dogun ingurugiroan, sakramen-
tuak hartu dabezan arren, ezelan bere ezin da pentsatu, ez gurasoak
ez umeak fededun diranik. Erlijino esnaeraren zimendua jarri behar
da, katekesiak frutu emoterik gura bada.

Azterketa ekitaldi batzuren ostean, lehengo liburuen bermoldake-
ta egitea ez dogu begi onez ikusi, eta egoera barriak ibilbide barria
eskatzen dauala deritzogu. Dana dala, erabagia argia izan arren, inda-
rrak bere neurtu beharra daukagu. Izan bere, katekesi arduradun ba-
tzuek lan astun hori leporatzeko somatzen daben bildurrak batetik,
eta elizbarruti batzuetako behin-behinekotasun egoereak bestetik,
ikaragarri baldintzatzen dabez gure asmoak.

Katekesi arduradun barriak izendatzean (Nafarroa eta Gasteiz) eta
gotzain barriak gugana heltzean (Nafarroa, Gasteiz, Bilbao), gogotsu
heltzen deutsagu geure lanari, 1996. urtean. Harrezkero, etengabea
da gure alkarlana eta laster ikusiko dira frutuak. Hona hemen orain
artekoak:

* “UMEAROKO KATEKESIRAKO ELIZBARRUTI ARTEKO
IBILBIDEA”:

1.- ESNATU (1998).
2.- ETORRI ETA IKUSI (1999).
3.- JARRAITU NIREKIN (2000).
4.- ZATOZE OSPATZERA (2001).

Familiaren liburuak, familiekazko batzarretarakoak, umearenak
eta katekistearen gidaliburuak osotzen dabe urte bakoitzerako egiten
dogun baliabideen eskeintza. Horrezaz gain, kantu-kasetak ere argi-
taratu doguz, lehenengo eta bigarren ikasturteetarako.
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Urtero-urtero goaz gure hasierako asmoa egia bihurtzen, eta aur-
tengoagaz eta datorren urtekoagaz umearoko katekesi ibilbidea
amaitzea da gure helburu.

Baina katekesi munduan erreferentzi gune ez dira umeak, helduak
baino. Eta arlo honetan bere lan handia egiten dihardugu hegoalde-
ko elizbarrutietako katekesi arduradunok.

* “KATEKUMENOTZA ERAKO HELDUEN KATEKESIA.
IBILBIDE BARRIA”

Bagoaz, apurka-apurka, ibilbide barri honetarako baliabideak
argitaratzen:

1.- Sarrerako gogoetak eta Ibilbidearen Diseinua.

2.- Lehenengo epealdia: Katekesiaurrea:
2.- “Jainko biziaren bila. Hasierako federantz”.

3.- Bigarren epealdia: Katekesia:
2.- “Katekistarentzako Gidaliburua”
2.- “Partehartzaileen Liburua”.

Lau fasetan doa katekesi aldi hau: Itun Zaharra. Jesukristo. Eliza.
Morala.

4.- Hirugarren epealdia: Elkarte bizitzan eta kristau bokazioan
ospatutako sarbide sakramentuetan berretsi.

Euskara batuan doa dana.

* “EUSKAL BIDEOAK”

Au r retiaz Donostiako Ha u r ren Katekesi Ord ezkaritzak eta
I D ATZ argitaldariak urratutako bideak kontuan izanik [Ad i s-
kidetzea, Eukaristia, Bataioa], elizbarruti arteko lantalde zabal batek
ekinean dihardugu 1994.eko zezeilaren 18tik hona, hezkuntzarako
eta katekesirako bideoak euskeratzen eta egokitzen.
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Lantaldea osotzen dogunak:

Baionako elizbarrutia: Katekesi ordezkaritza.
Bilboko elizbarrutia: Katekesi ordezkaritza.
Donostiako elizbarrutia: Katekesi ordezkaritza eta IDATZ.
Gasteizko elizbarrutia: Euskerako pastoraltza arduraduna.
Iru ñ e a - Tuterako elizbarrutiak: Euskerako pastoraltza ard u r a d u n a k .
Irakaskuntzako Euskal Erlijiosoen Federakuntza (IEEF). Eta
Euskal Herriko Ikastolen Elkartea (EHIE).

Taldearen helburua

Lantalde zabal eta ekintzaile honek heziketa dau asmo eta gurari.
Helburu honen bila dihardugu lanean jo eta ke: ume, gazte (eta hel-
duen) giza heziketa eta fede heziketarako baliagarriak eta onuraga-
rriak izan daitekezan bideoak euskeraz argitaratzea da gure asmoa,
bikoiztuz edota sortuz. Oraingoz, bikoiztuz.

Argitalpenak

Orain arte argitaratu doguzan bideoak:

• Gaztelerazko “Dejad que los niños” saileko ZAZPI bideo (Ni
zuekin nauzue).

• Gaztelerazko “Seréis mis testigos” saileko SEI bideo (Neure leku -
ko izango zarete).

• Gaztelerazko “Valen los cuentos” saileko bideo BI (Ipuinez ipuin
I eta II).

• Gaztelerazko “Videoparábolas” saileko BOST bideo (Parabolak).
• Ingelerazko “The beginners Bible” saileko HAMAHIRU bideo

(Biblia bidean lehen urratsak).
• Gaztelerazko “El pueblo de piedra” eta “...Y Pedrito se fue”

muntaiekin prestatutako bideo BAT (Harrizko herria eta ...Eta
Pedrotxo joan egin zen”).

Danak dagoz euskara batuan. 
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2.6. Lankideak

Be r rogeita hamarren bat lagunek osotu dogu itzulpengintzan alkar-
lanean ibili garanon taldea. Baionako, Iruñeako, Donostiako eta
Bilboko elizbarrutietakoak izan gara lankideak, hamarren bat elizba-
r ruti bakoitzetik. Ge roago Ga s t e i z k o ren batzuk ere gehitu jakuz. Ba d i r a
lankideen izenen ze r re n d a ren batzuk (Ikus Et xez a r reta E. “Eu s k a l
Herriko El i z a ren Jokabidea Eu s k a rari buru z”, Bergara 1978-IX-8).

3. ELIZEAREN JOKABIDEA

Orain arte gogoan izan dogun historiak berak argitu deuskuz eli-
zak izan dauan jokabidearen oinarrizko erizpideak.

Gauza argia eta agiria da elizea, bere ebanjelizatze eginkizuna
betetzerakoan, kultur sailean sartzen dana, zeharka baino ez bada
bere, hizkuntza erabiltzean komunikabide tresna modura. Halan
bere, elizak ez dau zuzeneko bere eginkizuntzat hartzen kultur sailak
lantzea. Baina horretarako lan egiten daben erakundeekazko begiru-
ne osoa izanda, zentzunez eta hurkotasunez jokatu gura dau, presaka
joan beharraren zurrunbiloak ito eta itsutu ez dagian, edota, atzean
geldituz, urak joan ondoren presea egiten hasi ez daiten. 

3.1. Ardura nagusia: hizkuntzaren komunikabidetasuna

Elizaren ardura nagusia, harako Orixek autortu ebanaren bidetik
doa: “Ez da eder, beintzat, gizonen izkuntzagatik, Jainkoarena illun
uztea” (Urte Guziko Meza-Bezperak liburuaren sarreran).

Elizaren jokabidea eta itzulpen taldeen bereizgarririk behinena
hauxe izan da: Salbamen mezua era ulergarri eta esanguratsuan
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eskeintzea, zer, norentzat, zelan eta noiz emoten dan kontuan izanik.
Erreferentzi-puntu honeek argitzen eta baldintzatzen dabe, ezin
hobeto, elizaren zeregina, Jainkoaren pedagogi-bidea aintzat hartuz
eta eredu izanez.

ZER: Jainkoaren Salbazino Egintza, Haren guganako neurri gabe-
ko maitasuna, gizakion zorionbide dan kristau mezua.

N O R E N T ZAT: gizon-emakumeontzat, guk osotzen dogun
herriarentzat. Ahalmen eta muga jakinak doguzan gizakiontzat, eta
gure elizetan batzen dan herri konkretuarentzat.

ZELAN: hemen euskeraz. Baina euskalkietan zatitua dago orain-
dino gure euskerea eta, euskera-motari bagagokioz, aintzat hartu
behar dogu neurri handi baten eskolatu gabea dan jenteari zuzentzen
gaiakozala. 

NOIZ: atzo, GAUR, biharkoari begira; historia eta eboluzinoa
aintzat hartuz, aldatzeko prest dagoan eta aldatzen doan jokabidea.

Ez dot esan gura, ez dakidala txarto ulertu, erreferentzi-puntu
honeek finkoak eta historia gabeak diranik. Puntu guztietan sortzen
eta bultzatzen dira aldaketak eta egiten dira aurrerakuntzak, baita
kristau mezuan bere, bera sakontzean eta gaurkotzean, eta leku eta
une ezbardinetako gizakientzat esanguratsua izan daiten bide barrie-
tan aurkeztean. 

Holan, elizeak ez dau beste barik ontzat emoten herriaren eta eus-
kerearen egoera konkretu hori. Baina elizeak, herri jakin honi emon
behar deutsonez Jesukristoren Barri Ona, herri honek dakian hiz-
kuntzaz baliatu behar dau. Horixe da abiapuntua, eliza honen
artzaintza lan osoan. Aurrera egin beharko da, jakina, eta elizak egu-
neroko jardunean erakutsiko dau asmo hori, baina orain eta hemen
dogun egoeraren aurrean begiak itxi gabe.
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Honetan ere eredutzat joko neuke Derioko Ikastaroaren eta zehaz-
kiago Mikel Zarateren “baturantz” deitua izan zan bidea.

Adolfo Arejitaren hausnarketa dakart gogora eta idaztitxo honeta-
ra, lagungarri izan dakigun:

“ Derioko Ik a s t a ro a rentzat euskara batua “término a d
quem” izan da gehiago “término a quo” baino. [...] “Euskerea”
bere orokortasunean hartu izan dau Ikastaroak: euskera osoa
eta euskera guztiak. Bizkai euskereak (sic, Mogel) azken
hamarkadetan jasan dauan bazterreratzea dala-ta, behin baino
gehiagotan gogoraerazo behar izan dogu (deutsegu*), bai biz-
kai-hiztun fedegalduei, bai administrazinoari: guk egiten
doguna be euskerea da. Bizkaiko berbetea be euskera da. 

Euskera batua be euskera izan da Ik a s t a ro a rentzat: eta hata-
kotzat integratu dau bere eskolagintzan. Baina euskere a re n
batasuna, geure euskere a ren garapen legez ulertu izan dau, eta
ez geure euskera estaltzera edo itotzera datorren ord ezko eus-
keratzat, luzaroan askotan irakatsi izan dan legez” (AREJITA
A. “Euskeran eskolatu osotasunean. Derioko Ik a s t a ro a re n
e s p e r i e n t z i a” . Derioko Udako Euskal Ik a s t a roa 25 urtean (1970-
1 9 9 4 ), 246. or., Labayru Ikastegia. Bilbao 1996).

Ikuspegi horregaz aditu leiteke errazago Mikel Zarateren batasu-
nerako ahalegina, “baturantz”, beste era bateko batasunzaleek burla-
zahar antzean hartu eutsen arren, ikastaro giroan jarraitzaile jakinak
izan zituana (Ikus, idem).

3.2. Oinarrizko jarreraz, erizpide bakarra eta euskera-molde bi

Komunikabidetasuna ardura nagusi dala, elizak oinarrizko norabi-
de honeen argitan jokatu izan dau:
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• Kristau mezuagazko eta gure herriagazko leialtasuna: kristau
mezua leial jasotzen dauan euskera zehatza eta gure herriak erraz
eta bizipenetan hazurmamindu daikeana buztartu gura izan
ditu; izan bere, erlijino hizkuntzak kristinauaren buru-bihotzak
ikutu behar ditu eta, horretarako, bere pentsaeren eta izaeraren
“neurrikoa” izan behar dau.

• Euskerearen beraren egokitasuna: euskalki guztiek dabezan eska-
kizunei zor jaken begirunea eta batasunaren eta gaurkotasunaren
aldeko joera zintzoa alkartzen dituan euskeraren egokitasuna
bilatu ditu.

Norabide horreen argitan, lehen esan dogunez, eliz-argitalpen ofi-
zialetan, euskera-molde bi onartzen doguz eta alkarlanean egiten dan
itzulpena euskera-molde bitan gauzatzen da, liturgi arloan eta eliz-
idazti nagusietan darabilguna bata, euskalkietan errotua eta geroago
eta gehiago batura zabaltzen doana, eta batua bestea, Elizen arteko
Biblia (1994) liburukoa, adibidez.

Eliz-idazti ofizialetan euskera era bitara erabiltzeak eta liturgian
eta antzeko idaztietan argitalpen hirukoitza egiteko erabagiak, peda-
gogi planteamentua dauka oinarrian, eta ardura eta erizpide berberak
bermatzen dau bitariko jokabide hori.

3.3. Itzulpengintzan erabilitako lan-metodoa

Oso xinplea izan da gure taldearen lan-metodoa. Oinarrizko itzul-
pen bat prestatzen da, eta elizbarruti arteko taldeak alkarregazko ba-
tzarretan aztertzen dau, jatorrizko testuagazko leialtasunari eta euske-
raren egiturazko egokitasunari begiratuz. Eta gero, askoren ekarpenak
dituan eta esku askoren aztarnak dituan lan hori despertsonalizatu
egiten da, bardintasun batera eroanez eta idaz-erizpide jakin batzuk
erabiliz argitalpenerako.
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3.4. Baldintzapenak eta mugak

Idaztitxo honetan zehar hainbat bider agertu izan dan inguruak
garrantzi handia dau eta badauka zerikusirik itzulpen bidearen ebo-
luzinoan.

Elizaren jokabidea malgua izan da hizkuntzaren ezagutzan egoan
aniztasuna aintzat harturik, lanak norentzat egiten izan dituan kon-
tuan izanik eta hizkuntzaren baturantzako ibili neketsua hurretik
jarraitzen ahaleginduz. Ez ditu alboratu, eta ez ditu baztertu inguruak
jartzen izan deutsozan baldintzapenak eta mugak.

+ Dogmakeria batean jausteko arriskua ekidin gura izan dau.

+ Elizbarrutien arteko ezbardintasun ugariak ezaguturik, alkartuta
aurrera egitea jagon nahi izan dau, alkarren artean etenik edo
eten barririk sortu gabe eta bakoitzak, berak beratara, bere bidea
egin ez dagian.

+ Elizak itzulpen munduan bete dauan zeregina ez da hutsetik
hasi. Baegoan eta baeban elizeak aurretiko tradizino bat. Elizan
e r roturik egoan “e l i z - h i z k u n t z a” deritzo g u n a rekin begiru n ez
jokatu behar eban. Psikologia zuzen eta egokian ezin baztertu
daiteke “molda” hori eta gauetik goizera euskera erabat barria
erabili, herri xehean oraindino errorik ez dauan euskerea.

+ Apurka-apurka egin izan dira hizkuntzari buruzko azterlanak,
eta ibilian-ibilian joan dira finkatzen batasunerako zehaztasu-
nak. Bidea urratzen goaz oraindino bere.

+ Herri jakin honi emon behar jako Jesukristoren Barri Ona,
otoitzerako deiari erantzunez batzen dan gure herri konkretuari;
zorionez polito alfabetatuak dagozan hainbat umeri, gaztetxo
eta gazteri, eta gehienbat alfabetatu gabe aurkitzen diran helduei
eta zaharrei.

142

Lontzo Zugazaga



+ Euskeraren egokitasuna bilatzeak euskalki guztien ukaezineko
eskakizunei zor jaken begirunea izatea leporatzen dau.

+ Balio handikotzat jotzen dogu euskalki desbardinetako lankide
taldean jardutea. Muga eta aberastasun izan da guretzat.

+ Elizako euskeraren erabilera lege berezikoa da: mezua ahozko
aldarriketa bidez adierazten da askotan, eta usadioari jarraitzen
deutson gauza bizia da. Eliz-liburu asko ez dira liturgi-ospakizu-
netan bakoitzak zuzenean eta bakarrean irakurtzeko, alkartearen
aurrean aldarrikatuak izanik, entzun hutsez beste barik norbere-
ganatzeko baino.

+ Liturgian eta katekesian ezinbesteko egiten dira fededunen aho-
tan erantzunak eta baita berbazko hizkuntzaz apartekoak diran
keinu eta espresino bideak bere. Ahozko erantzunak erabilga-
rriak izan beharko dabe, ez arrotzak, eta berbaz gainetiko edo
berezia dan “berbeta” mota horrek ikaragarrizko garrantzia
dauko erlijino esperientziarako eta fede-bizikizunerako.

+ Batasun gogo larriaren agindupean gehienbat eta gehienetan
erabiltzen dan euskeratik urruntzeak, eragin kaltegarria ekar
daike fededunentzat, behar bada batu-molde hori ez leukeelako
euren hizkuntzatzat hartuko, eta erlijinoko hizkuntzak kristaua-
ren buru-bihotzak ikutu eta zirkindu behar ditu.

+ Elizak arretarik handienaz adi-adi egon gura dau, bere argital-
pen nagusietan erabilitako euskera-moldeak sortzen dituan edo
sortu daikezan pastoraltzako ondorioei begira. Horregaitik,
aintzakotzat hartu izan ditu beste talde batzuk eta, batez ere,
erlijino arloan euskera lantzen diharduen taldeen salaketak (Ikus
“Euskerazaintzakoen idatzia” eta erantzuna. 1979-1980).

+ Kristau alkartean gehienbat ahoz baliatzen diran hezitzaileak
ezin doguz bazterrera itzi; eskeintzen deutseguzan liburu eta
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baliabideak erabilgarriak izan dakiezan jokatu behar dogu, erdi
eskolatu gabeak dagozan abade, katekista, monitore, etab. beti
gogoan doguzala.

+ Ezinbesteko da nor eta zer garean ezagutzea zer izan gura dogun
eta nora jo gura dogun jakiteko. Ez dago ama gabeko semerik.
Semerik jantzien eta aurrerakoienak ere “ama” behar dau.

AZKEN GOGOETA

Baldintzapenak baldintzapen eta mugak muga, elizeak benetan eta
arduraz bizi dau euskerearen batasunaren kezka eta gogoa. Eta begi
argiz begira egon gura dau hizkuntzaren heldutasunari eta herriak
bizi dauan sozio-kulturazko aurrerabideari. Era berean, aintzat hartu
nahi ditu Euskaltzaindiaren lanak, azterketak, zuzenbideak eta eraba-
giak, eta begirunez erabiltzen ditu haren arauak. Printzipio mailan
elizeak garbi autortzen dau euskeraren batasuna gauza ona dala berez,
bai hizkuntzarentzat, bai euskal herriarentzat, eta batasun hori bide
zuzenetik egitea onuragarri dala komunikabide egokirako eta gure
herriaren bake biderako.

Halan bere, elizeak ez dauko arazo honen zelakotasunak erabagi-
tzen zertan sarturik, herriaren ondasun, balio eta eskubide jakin ba-
tzuk galtzen edo oinperatzen ez badira, edota elizak bere eginkizuna
betetzeko eragozpenak aurkitzen ez baditu. Eliza ez da jartzen kontra
ez aurrez-aurre, eta ez dau izan nahi euskeraren arautze bidean kultur
mailako beste erakunde bat, gizartean nortasun osoa daben erakun-
deei autonomia ukatzeko edo konpetentzia egiteko.

Baina beste hau ere kontuan izan behar dogu. Elizeak ez dauka
hizkuntzaren eta kulturaren izenean bere eginkizun nagusia arriskuan
jartzerik. Elizeak hartu dauan jokabidea eztabaidagarria bada bere,
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bidezkoa da elizeak bere erabagiak eta neurriak hartzea, ez kultur era-
kundeen eta batez ere Euskaltzaindiaren bideak teknika mailan baiez-
tatzeko edo gaitzesteko, bere eginkizuna ondo betetzeko eta helburua
zentzunez lortzeko baino.

Horregaitik, askatasunez jokatu izan dau elizeak gure hizkuntza-
ren sorkuntza-lan ederrean. Gizarteko erakunde guztiei dagokien eta
zor jaken askatasunez jokatu dau, gizarte barruko erakunde bat dala-
ko bera bere, eta gizarte osoari dagokiolako bere kultur izaeraren eta
historiaren zelakotasunak erabagitzea.

Askatasunez jokatuz gainera, jabetasunez jokatzen ere ahalegindu
da elizea, garrantzi handiko gauzea dalako herri baten hizkuntza, eta
sorkuntza-lana guztion artean egiten gabiltzan eraikina dalako.

Elizearen jokabidea dialektikoa dala esan geinke: benetan maite
dau euskerearen batasuna, baina aldi berean argi ikusten dau euskal-
kien arteko urruntasuna eta herriaren zati handi baten egoera makal
eta pobrea alfabetatzeari dagokionean.

Horregaitik, itzulpen arloan euskal herriko elizeak euskerari buruz
izan dauan jokabidea batasunaren dinamikan sartzen dala esango
geunke, baina aldi berean une honetarako beharrezko ikusten dauan
pedagogia egokiaren araberakoa dala, elizeari bere pastoral eginkizu-
nak jartzen deutsozan lehenengo mailako eskakizun eta helburuen
barruan.

Urte honeetan alkarregaz egindako lanak erakusten deuskuna eta
g u re herriko kultur giroak dakarren hizkuntzaren etengabeko aldaketa
sakonak adierazten deuskuna zera da: oso zaila deritzogula gaur-gaur-
koz, alde batetik gaurkotua eta batua dan euskerea, eta bestetik bizia,
argia eta egiaz komunikabide izango dana lort zea, gure herria eskolatu
gabea dogun bitartean (Ikus Et xez a r reta E. “Euskal Herriko El i z a re n
Jokabidea Euskarari buru z” , 840. or. Eu s k e ra-XXIII (2. Aldia)).
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Ez da mira egitekoa eta ez gaitu harritzen gure jokabide eta eraba-
gietan puntu eztabaidagarriak dirala entzuteak. Dana dala, erabagi
honeek gure historiaren une jakinetan hartu izan doguz. Ez gara ibili
arinkeriaz eta itsu-itsuan, “haizea nora, kapea hara”.

Gizakiok historiaren seme-alaba eta historikoak gara eta, bidezko
da ezbai gabe, eta beharrezkoa gainera, unean-uneango egoera histo-
rikoa aintzat hartu, eta psikologiaren eta pedagogiaren eta komuni-
kazino zientzien aurrerakuntzak eta gomendioak begirunez aztertu
eta onartzea. Dinamika horren bidetik, argi dago erabagiok behin
betikoak ez dirana.

Gizon-emakume guztiontzakoa da eliza, eta, bere buruagazko eta
gizarteagazko leialtasunak eraginda, gaur eta hemen gure herrian gi-
txien diranen eta gitxien daikeenen alde jokatzen jarri behar dau aha-
legina, euskera arloan bere.

Jainkoak askotan eta era askotara berba egin eutsen aspaldian gure
asabei, eta azkenak diran egunotan Semearen bidez berba egin deusku.
Gizaki (gizon) eginez lortu dau komunikazinoaren betea, geure an-
tzera eta geure artean hazurmaminduz erakutsi deusku Aitaren guga-
nako maitasuna eta bideratu dau alkarrizketa salbatzailea.

Elizeak ere aldi eta herrialde guztietako gizon-emakumeei agertu
gura deutse salbazinoaren mezua. Eta gizon-emakume euskaldunei
euskeraz egin beharko, baina beti ondo sustraiturik, kulturgune jaki-
nean kokaturik, eta bidea zabaltzen doazen historiaren eta hizkuntza-
ren dinamikan murgildurik, beti zabalik eta geroari begira eta etorki-
zun hobearen zerbitzuan. HALA BEDI!!
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