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inguruan gertatzen diran ustelkerietara. 
 
Gure makaltasunak onartzea behar dogu; 
inorenak parkatzea behar dogu; 
eta, danak gainditzeko, alkarri laguntzea 
eta etsipen guztien gainetiko itxaropena. 
 
Non aurkitu itxaropen hori, Jauna, 
zeure berban izan ezik, 
zeuganako uste onean baino? 
Emoiguzu gure bizitza erro-errotik 
aldatuko dauan zeure seme-alaben poza. 
 

Zatoz, Jesus Jauna! 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 

Azkenerako abestia 
 

Kanta daigun guztiok, bihotza betean, 
gure Salbatzailea etorri artean. 

 
—Gauaren erdian da entzun deadarra: 
Jaunaren zain guztiok aurkitu gaizala. 
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karra Jainkoa izan daiten, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
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Zatoz, Jauna! Zabal, otoi, zerua: 
  Etor bedi zure erreinua! 
 

Zatoz, Jauna! Maitasunez gu bete; 
  munduz-mundu bihotzetan mintza. 
Zatoz, Jauna! Zuk bat egin mundua: 
  Etor bedi zure erreinua! 
 
 

Abenduko koroiaren inguruan 
 

Hainbeste dira gure bidean daukaguzan ozto-
poak, Salbatzaileari etortea oztopatzen deutso-
enak. Kandela hau biztean, hitza iragarriko 
deuskuen profetak eskatzen doguz, oztopoak 
bizitza neurritsuagaz kentzen dirala esango 
deuskuen profetak. 
 

Koroiaren inguruko abestia 

 
 

Damu-otoitza 
Poz-emoile dogun Jainkoak pozik ikusi gura gaitu bere seme-
alabak, ezelango kezka eta bildur barik. Baina gure gogorke-
riak oztopo egiten deutso gurari horri. Damutasunez egin dei-
ogun dei haren errukiari: 
—Jesus Jauna, Jainkoagandik poza dakarskuzuna. Erruki, 
Jauna. 
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"Zuzendu bidea Jaunarentzat", 
Isaias profeteak esan eban lez”. 
Bialdu hareetariko batzuk fariseuak ziran, eta 
itaundu eutsoen: “Zergaitik bateatzen dozu, 
bada, ez bazara Mesias, ez Elias, ez etortekoa 
dan Profetea?” 
Joanek erantzun eutsen: “Nik urez bateatzen 
dot. Zeuen artean badozue, ostera, ezagutzen 
ez dozuen bat, nire ondoren datorrena; eta ni 
ez naz inor beraren oinetakoen lokarriak aska-
tzeko ere”. 
Guzti hau Betanian jazo zan, Jordan ibaiaz bes-
taldean, han ziharduan-eta Joanek bateatzen. 
  

Jaunak esana 

 
(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 

Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
 

ESKARIAK 
 
† Jainkoak aukeratuak gara bere pozaren eta 
askapenaren barri-emoile izateko. Behar dogun 
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Bere gain hartu dau Israel, bere morroia, 
errukia gogora jakola. R/. 
 
 
HITZAREN LITURGIA 
 

Gaurkoan gure poza areagotzea dagokigu; baina 
ete daukagu poztasunerako arrazoirik? Inguruko 
gertakizunek jota izten gaitue; baina halan eta 
guztiz ere, Jainkoa geugaz dagoala jakiteak 
poztu egin behar gaitu eta geure bizikereaz in-
gurua aldatzen jardun behar dogu. Ez da berez 
egingo aldaketa hori. Eta guk Jainkoa dogu la-
gun. Ekin deiogun lanari. 
 
 
Lehenengo irakurgaia 
 
Is 61 

Batzuen zoria baino ez da Profeteak iragarten deuskun poza 
eta Jainkoak bultzatzen dauan askatasuna, ala guztioi emon 
gura deusku Jainkoak zori hori eta geuk jarten deutsoguz 
oztopoak? Zelangoa dan sinismenaren indarra! 

 
 
Isaias Profetearen liburutik   (Is 61, 1-2a. 10-11) 
 
Jaunaren Espiritua nire gainean dago, 
Jaunak igurtzi nau-eta. 
Berak bialdu nau behartsuei Barriona emotera, 
bihotz-urratuak osatzera, 
katiguei amnistia iragartera 
eta giltzapetuei askatasuna; 
Jaunaren grazia urtea iragartera. 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
† Senideok: Ondo etorri Abendualdiko hiruga-
rren domeka honetako OSPAKIZUNERA. Zein da 
hartuko dogun mezua? Jainkoak bere herria 
poztu egin gura dauala, eta beste herrialde guz-
tien poztasun iturri bihurtu. Horren ezaugarri, 
behartsuei barri ona iragarten jake, gatibuei 
amnistia emoten eta giltzapetuei askatasuna… 
Baina guk ez dogu holangorik sinisten, ezta? 
 Gure poza hondatuta ikusten dogu emaku-
mearen aurkako gogorkeria dala-ta, gizarteko 
arazoak dirala-ta (krisia, langabezia, etxetik 
kanporatuak, politikarien eta eliz agintarien 
ustelkeria…). Ba ete dago pozteko eta itxarope-
nerako arrazoirik? 
 Hori zeure esku dagoela esan geike. Orduan 
profetak, sinistunak eta Bateatzailea lanean hasi 
ziran. Besteak, edo besteok… mesfidantzan edo 
alperreko protestetan jarraituko dogu, ala la-
nean jardungo? Laguntza ez jaku faltako. Goa-
zen laguntza horren bila. 

 
Sarrera-abestia 
 

Zatoz, Jauna! Gaur zai duzu mundua, 
  zori gaitzez hain da hondatua! 
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(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 

Jaunartzerako abestia 
 

Zatoz, Jauna, zatoz lurrera 
zure herria salbatzera. 

 
1 Bakea ta justizia bialdu mundura, Jauna; 
zure jaiotzak gugana bekar poza, zoriona. 
 
2 Okerretatik zuzendu, gaitz bideetatik aldendu, 
gure kateak apurtu, bide ilunak argitu. 
 
3 Gorroto-bideetatik aldendu gagizuz, Jauna; 
alkar parkatu dagigun emoiguzu maitasuna. 

 
 

OTOITZA 
 
Pozik gura gaituzu zure seme-alabok, Jauna, 
eta, gure pozean, poz-emoile ere bai; 
baina, gehienbat, lur-jota ikusten gaituzu 
eta zuk esaten deuskuzunera baino adiago 
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—Jesus Jauna, gure kateak urratzen dozuzana. Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, gure ilunpeak argitzen dozuzana. Erruki, Jauna. 
 
 

Ez dago aintzarik… 
 
 

Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 
 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa (Lk 1, 46-48) 

R/. Nire arima Jainkoagaz alai dot. 

 
 
Handiesten dau nire arimak Jauna, 
pozaren pozez dot nire barrua; 
Jainkoa da-eta nire salbamena, 
ikusi dau-eta mirabe honen ezereztasuna. 
 
Dohatsu deituko nabe gaurdanik gizaldi guztiek, 
handiak egin deustaz-eta Ahalguztidunak: 
Santua da haren izena, 
eta haren errukia gizaldiz gizaldi, 
bildur deutsoenengana. 
 
Ondasunez bete ditu gose ziranak, 
eta esku hutsik bialdu asko ebenak. 
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laguntza bila jo daigun otoitzera; hantxe aurki-
tuko dogu poza ere: 
 
—Elizearen alde: Jainkoaren aurpegi alaia eta 

argitsua iragarri daian, eta menpean dagoze-
nekaz  egin daian bat, eskatu deiogun Jau-
nari. 

 
—Gizakiok gogorkeriaz erakusten dogu gure 

ahalmen eta handitasuna, eta torturatzen 
dogu, bortxatzen, erailten eta aurrean erabil-
ten… makalagoa. Jainkoak gure bihotzean 
egin gura dauan askapenari zabalik egon gai-
tezan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Hainbeste txarkeria, zalekeria eta bihurrikeria 

ikustean, geure bizikereaz iragarri daigun —
Bateatzailearen antzera— merezi dauala bi-
deak atontzen jarduteak eta iragarteak, es-
katu deiogun Jaunari. 

 
—Gure Elizbarrutiak eta eliz alkarteek behar da-

ben itxaropena izan gaitezan geure prestuta-
sunaz eta geure esku dagoana eginaz, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Otoitzerako alkartzeak emon deigula barru za-

bala, entzumen zolia eta iragarten jakuna bi-
zitzaratzeko gogo bizia, gure zorion-iturri ba-
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Pozaren pozez nago Jaunagaz, 
nire arimea Jainkoagaz alai dot, 
salbamenaz jantzi nau-eta, 
garaipen-soinekoz estaldu, 
koroia janzten dauan senargaia lez, 
edergailuz apaintzen dan andregaia lez. 
Lurrak landarea emoten 
eta baratzeak hazia erneazoten dauan lez, 
halan erneazoko ditu Jaunak zuzenbidea eta gorapena 
nazino guztien aurrean. 

Jaunak esana 

 
 
Bigarren irakurgaia 

Paulo apostoluarentzat, pozak, zorionak, iturri bat baino ez 
dauka: Jainkoaren Seme Jesukristo; eta pozaz jabetzeko era 
bakarra otoitza da. Zorionari leku egiteko erako apalak eta 
leunak egiten gaitu otoitzak. 
 
 
San Paulo Apostoluak Tesalonikarrei egindako lehenengo gutune-
tik   (1 Ts 5, 16-24) 
 
Senideok: Zagoze beti pozik. Egin otoitz aspertu barik; emon eske-
rrak beti, horixe gura dau-eta zuentzat Jainkoak Kristo Jesusegan. 
Ez amatau Espiritua, ez gitxietsi profeta-dohairik. Aztertu guztia 
eta hartu on dana. Zaindu zeuen buruak edozelango gaiztakeriatik. 
Bakea emoten dauan Jainkoak berak egin zagiezala oso-osorik 
santu, eta zuen izate osoak —espiritu, arima eta gorputz— errubako 
iraun dagiala, Jesu Kristo gure Jaunaren etorrera arte. Leiala da dei 
egin deutsuena, eta beteko dau emondako berbea. 

Jaunak esana 

 
Ebanjelioa 

 
Ezagutzen ete dogu, gero, Jesus? Ez ete gagoz 
geure burutapenetan, eta haren izaerea debo-
zinoz eta geure ustekeriez estaltzen? Aztertu 
daigun “bideak gertatzeak” zer esan gura 
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dauan. Egin deiogun ebanjelioari harrera on 
Aleluia abestuz, zutunik. 
 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik   
(Jn 1, 6-8. 19-28) 
 
Agertu zan gizon bat, Jainkoak bialdua: Joan 
eban izena. Autormenerako etorri zan: argiaren 
autormena egitera, haren bidez guztiek sinestu 
egien. Bera ez zan argia, argiaren autormena 
egin behar ebana baino. 
Hau da Joan Bateatzaileak egin eban autor-
mena, juduek Jerusalemetik abadeak eta Levi-
tarrak bera nor zan itauntzera bialdu eutsoeza-
nean. 
Joanek argi eta garbi autortu eban: “Ni ez naiz 
Mesias”. Hareek itaundu eutsoen: “Nor zara, 
bada? Elias zara?” 
Joanek erantzun: “Ez”. Hareek, orduan: “Etor-
tekoa dan profetea al zara?” Eta harek: “Ez”. 
Orduan, esan eutsoen: “Nor zara, bada? Bialdu 
gaituenei erantzuna emon behar deutsegu. Zer 
dinozu zeure buruaz?” 
Joanek, orduan: 
“Ni, basamortuan oihuka diharduanaren ahotsa 
naz: 


