
« I R A K U R G A I A K » L I B U R U A R E M 
A U R K E Z P E N A ( L a m n ) 

Apirilarcn 19an, LARREA-ZORNOTZAko karmeldarrcn e-
txcan ospakizun pozgarria izan genduan Bizkaiko cuskal abade 
taldc cder batek: azken lau-bost urteotan zehar hainbat lagunen 
ekinak burutu dauan «IRAKURGAIAK» (Bilbo 1988. XXVII -
1.090 orr.; 302x242 mm.) liburu sendoa aurkeztu genduan. 

Otoitzaldi batez emon geuntsan hasiera aurkezpen-jai cder 
horri. Pazkoaldiko bizkunde abcsti bat kantatu eta Artzam Ona-
ren pasartea iragarri ondoren, Jainko-Herriaren otoitza eginez 
sartu ginan ospakizunaren atarian. 

Bcrchala, Karmelo Etxenagusia, elizbarrutiko Bikario Na-
gusia, Jose Maria Rementeria, V. Lurraldeko Bikanoa, Antonio 
Linaza, VI. Lurraldeko Bikarioa eta neu, Lorcntzo Zugazaga, ja-
rri ginan aurreko mahai-inguruan. 

1.-Lehcnengo berba egitcko txanda neuri egokidan. Jain-
ko-Berbea, Eliza ebanjelizatua eta Jainko-Berbea Liturgian: horixe 
izan zan nire hitzaldiaren haria. 

Jainko-Berbearen arpegiera batzuk aztertu nebazan, hastc-
ko: Jesukristo, Jainko-Berbea gizakiarentzako mezu; Jainko-
Berbea historian hazurmamindua; Jainko-Berbea, Kristoren Es= 
pirituaren dohai; Jainko-Berbea, berba emona eta berba agin-
dua. 
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Eliz-alkartea Jainko-Berbcaren eraginpean -izan zan nire 
azalpenaren bigarren ataltxoa-. Eliza, Berbeagandik, Kristogan-
dik jaioten da. Eta eliza honen eginkizuna zera da: Berbea onar-
tu, Berbeari erantzun (konbertsinora bultzatzen gaituan fedea) 
eta Berbea ospatzea. 

Eta amaitzeko, Jainko-Berbea ta Liturgia izan neban azter-
gai. Jainko-Berbeak Eliza sortarazten dau; Eliza ospakizunean al-
kartzen da; ospakizunak egiaztatu eta gaurkotu egiten dau Jain
ko-Berbea. Honan, Jainko-Berbeak lortu nahi zituan helburuak 
betc-betean burutzera daroa Eliza. 

2.- Antonio Linazak aurkcztu eban bigarren gaia; Erantzun-
-Sahnoa eta Aleluia. 

IRAKURGAIAK liburuak salmorik gehienak eta Aleluiagaz 
batera doazen goralpen txatalak eskeintzen deuskuz. 
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Erantzun-salnioari buruz historia xehetasun batzuk cgin 
ondoren, hitzaren liturgi ospakizunera cgituran dogun atal ho -
ncn bereiztasuna azaldu euskun. Zer dan? Jainkoaren Hitza bera, 
hcrriari dohai lez emona, eta herriak Jaunari bere Berbaz eran-
tzuteko erabili behar dauana. 

Kantuz crabiltzekoa izan arren, ez da beste kantuen pare-
koa. Bcnctako bestc irakurgai bat lez hartzen dabe liturgilanek. 

Nork aldarrikatu edo abestu beharko leuken eta zenbat 
eratara egin daiteken, azaldu euskun gero. 

Bere txanda amaitzeko Aleluia eta goralpen txataki buruz 
ckin cutsan. «Aleluia» abestutekoa da, eta ez esatekoa. Eta musika 
aldetik, aukera zabala dagoen czkero, aldian aldiko giroa kontu-
tan harturik, «aleluia» niota ezberdinak abestu beharko geunkez. 
Goralpen txatala ere abestekoa da; abestu ezik, hobe itzi egitea. 

3.-I Iirugarren txanda Karmelo Etxenagusiarena izan zan. 
Honan azaldu euskun bere txostena. 

Beste liturgi itzulpen guztiak lez, IRAKURGAIAK liburua 
ere euskal clizbarruti guztictako talde batek itzuki eban euskera-
ra, On Manuel Lekuona bum zala. Eukaristiaren barman edo-
zcin elizkizunetan erabili bchar diren irakurgai guzti-guztiak as-
palditxo izan ziran argitaratuak Donostia, Iruna eta Gasteizko 
elizbarrutietarako, Libum lodikote bakar baten. Bizkaitarrok 
orain argitaratu dogun liburua horixe berori da, gure elizbarru-
tirako egokitua. 

Zelan egin dan? Eliza Amaren eta zentzun onarcn legeak 
eskatzen dabenez, ahal danik eta zehatzen jarraitu jako aurretik 
argitaratuta egoan libuman. Ez da, ba, itzulpen barria, lehengoa 
bera zcrbait aldatu eta egokitzea baino, gure Bizkaiko fededu-
nck ondo eta errez ulertu dagien. Behin baino sarriagotan ez 
jaku gogoko izan aurrean geunkan itzulpena, bama ez dogu al
datu, itzulpen barn bat ez egiteko. Berbak, ostera, nasai samar 
aldatu doguz; eta Bizkaian legezkoak dircnak sartzen eskuzaba-
lak izan gara, honetan zorrotzegi jokatu barik. 
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Nortzuk egin daben? Orain arte erabili izan doguzan Ira-
kurgaiak (Domeketakoak), Aita Lino Akesolok egokitu zituan 
Bizkairako, eta badaukez K. Etxenagusiaren eta Pio Zarrabe pa-
siotarren ikutu txiki batzuk ere. Orain argitaratu dan liburu l o -
dia bizkaieratzcko lagun askok parte hartu dau: P. Puxana, J.B. 
Gallastegi, J.F. Garitaonaindia, J.F. Zamakona, JJ. Lejarazu izan zi-
ren egokitzeko lehenengo lana atalka-atalka egin ebenak, Sal-
moak L. Zugazagak eta K. Etxenagusiak enioten deutsoe, eta 
eurok egindako hutsen batzuk J.M. Rementeriaren begi zorro-
tzak zuzendu ditu. Liburua bera egin, osotu, irarkolara eroan, 
hutsak zuzendu eta beste mila arazoren ardurea J.M. Remente -
riarena izan da. 

4.- Amaitzeko, Jose Man Rementeriak egin euskun berba. 

Vaticano II. Kontzilioaren erabagiz barriztatua izan zan 
«MISSALE ROMANUM». Orain bost urte argitaratu zan «ALTA-
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RAKO LIBURUAo eta oraingo «IRAKURGAIAK» liburu locli ho-
ncn bidez «MISSALE» haren bizkaierazko itzulpen osoa burutua 
geratzen da. Altarako liburuan, JVleza Santuko otoitzak eskeintzen 
ziran. Irakuryaien liburu honetan, Jainkoaren Berbea iragartzeko 
aukcratuta dagozan irakurgai guztiak emoten jakuz. 

Liturgi ospakizunetan erabiltzeko gaur egun izentauta da
gozan irakurgai guztiak hartu ditu liburu honek. Liburu hau 
ondo erabili ezkero, beti bardinak barik aukeran eskeintzen di-
ren irakurgaiak erabili ezkero, Bibliako mezurik nagusienak 
cntzun daikeez gure eliztarrek, azken Kontzilioan Meza-liburua 
barnztatzean eukan helburuetako bat lortuz. 

Azkenean, liburua zelan eratuta dagoan eta zelan erabili 
azaldu cuskun jose Marik. 

Goiz onuragarria ta pozgarria izan zan IRAKURGAIAK li-
buruarcn aurkezpena zala-ta Bizkaiko abade talde ugari batek 
bizi izan genduana! 

Lorentzo Zugazaga 
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