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Azkenerako abestia 
 

JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
artu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 
2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 

 
 
 

 
 
Erromako S. Juan de Letrán eliza ama 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

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

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 

(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 
 
ZU GABE, JESUS, NORA joango gara gu? 
Zuk betiko bizitzako hitzak, Jauna, dituzu. 
 

1 Zu gure maisu zaitugu, zu gure gidari 
zure hitza guretzat indar eta argi. 
 
2 Maitasunezkoa dogu, Jauna, zure hitza 
Zu zaitugu egia, bidea, bizia! 
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Damu-otoitza 
Ez dozue uste oraindino ez garala heldu gure bu-
rua elizkide lez ezagutzera, eta Elizea eta eliz 
alkartea geure zerbitzura baino ez doguzela har-
tzen? Eta eliztarrok Elizea ereikitzeko harri bi-
ziak izan behar izango ginateke, Ebanjelioaren 
zabaltzaile. Damutu gaitezan: 
 
—Jesus Jauna, zure bizitzea danontzako barri on 

bihurtzen dozuna: Erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, barri ona gizaki guztiengana 

heldu daitela gura dozuna: Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, gizaki guztiok Jainkoaren maita-

sunera erakarten gaituzuna: Erruki, Jauna. 
 
 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 

Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:   BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 
Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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ESKARIAK 
 
† Eliz Amaren eguna dogu, eta haren beharriza-
nak izan gura doguz gogotan eta Jainkoari aur-
keztu. Alkartu gaitezan otoitzean beragaz bat 
eginez: 
 
—Eliz-artzainen alde: euren arduren artean le-

henengo mailan izan daitezan gizarte honek 
zigortuta daukazan lanik bakoak, baztertuak, 
aurrean erabiliak, gartzelaratuak, ume eta 
emakume bortxatuak eta deskartatuak, es-
katu deiogun Jaunari. 

 
—Elizatik aldenduta dagozanen alde: Jainkoa-

gazko hartu-emonak baztertu ez daiezan, eta 
gizarte zuzenago bat eraikitzen ahalegindu 
daitezan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Eliz alkarteetan zerbitzari lanetan dihardue-

nen alde: euren lana aintzat hartua izan dai-
ten eta jarraitzaileak agertu dakiezan, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Elizara kontsumitzen baino hurreratzen ez di-

ranen alde: Elizearen beharrizanak gogotan 
hartu daiezan, eta haren eraikuntzarako harri 
biziak izatea bilatu daien, eskatu deiogun 
Jaunari. 
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Jaun ahalguztiduna geugaz dogu, 
Jakoben Jainkoa gure babesleku! 
Zatoze eta ikusi Jaunaren egintzak, 
lurrean eragin dituan aldaketak. R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 

Ura garbitasunaren eta bizitzearen ezaugarri 
dogu; eta beste ezaugarri bat ere aurkituko 
dogu irakurgaiotan: harri biziak. Ez ete dogu 
behar Bateoa gogoratzea eta Eliztar konzientzia 
hartzea? Ea irakurgaiotan aurkitzen dogun la-
guntasuna eta adorea. Ala zigorra egin behar 
ete dau Jesusek gu esnatzeko? 
 
Lehenengo irakurgaia 
 
Ezekiel Profetearen liburutik   (Ez 47, 1-2. 8-9. 12) 
 
Egun hareetan, tenpluko sarrerara eroan ninduan gizonak. Ura ikusi 
neban tenpluko ate azpitik urten eta sortaldera joaten, tenplua 
sortaldera begira egoan-eta. Ura tenpluaren eskumaldetik jaisten 
zan, altarearen hegoaldera. Gero, iparraldeko atetik urtenazo nin-
duan, eta kanpotik bihurtu eginazo eustan sortaldera begira egoan 
sarreraraino. Eskumaldetik joian ura isurian. 
Gizonak esan eustan: «Ur hau sortaldera doa, Araba haranera jais-
ten da eta Itsaso Hilean amaitzen. Itsasoratzean, hango ur ustelak 
ondu egingo ditu. Ibaia helduko dan edonon, mota guztietako piz-
tiak biziko dira eta arrain asko izango da; itsasoko urak on bihurtu-
ko dira, eta bizia sortuko dau doan toki guztietan. 
Ibaiaren ertz bietan, mota guztietako frutarbolak haziko dira; ez 
jaken orririk jausiko, eta eten barik emongo dabe frutua, hilero 
emonaldi bat, santutegitik sortzen dan urak ureztatzen ditu-eta. 
Frutuak janari izango dira, eta orriak sendagai». 

Jaunak esana 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Egunon, senideok. Erromako Letrango Juan 
deunaren Eliza Nagusiaren eguna eta jaia ospa-
tzera gonbidatzen gaitu Elizeak. 
 Behar bada, eliza horrek ez dinosku guri 
gauza handirik, edo ezer ere ez. Baina Elizea-
rentzat garrantzitsua da: domekako liturgia ere 
gainditu egiten dau. 
 Ospatze horretan sartuko bagina, behar 
bada, Elizeak gure beharrizana daukala, Elizea-
rentzako zeozer garala, eta Elizan kontsumista 
huts izatea baino gehiago izan geintekezela aur-
kituko geuke. Ospatu daigun, ba, Eliza amaren 
eguna eta Ospakizun honek Elizea maiteago iza-
tera eroan gaizala. 
 
Sarrera-abestia 
 

Zein gozo ta eder dan 
anaiok alkartu,  
eta danok batera 
Jainkoa goratu. 
 

Gora bihotzak eta guztiok egin kantu  
Jainkoak bere eskuz salbatuko gaitu. 
 

Zabal gogoak Jaunaren hitza entzuteko, 
haren nahia jakinik zuzen ibilteko. 
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OTOITZA 
 
Otoitzerako alkartzen garanoi, Jauna, 
aukera paregabeak eskeintzen deuskuzuz, 
alkartzeko, alkar zerbitzeko, eta 
alkarren laguntzan jarduteko: alkar maitatzeko. 
 
Ez daigula bilatu, Jauna, 
bakotxak bere buruaren ardurea baino ez izatea 
edo norberetzako etekina baino ez ataratea; 
 
izan daitela gure ardura nagusi 
Elizearentzako ardura nagusi gura doguzan 
baztertuak, deskartatuak, lanik bakoak, 
euren etxetik gogorkeriaz ataratakoak 
eta gizarte honentzat ezer ez diranak, 
 
alkarren ardurea izanik eraiki daigun 
munduan argi eta eraldatzaile izango dan 
Elizea: zure aurpegia ikusiazoko dauan Elizea. 
 —Amen. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 

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

 
Erantzun salmoa 

Sal 45, 2-3. 5-6. 8-9 
 

R/. Ibai-besoek alaitzen dabe Jainko-uria, 
 Goi-goikoaren bizileku guztiz santua. 

 
 
Jainkoa dogu babesleku eta indar, 
edozein larrialditan laguntza azkar. 
Horregaitik ez dogu bildurrik, 
nahiz eta lurrak dardara egin 
edota mendiak itsas hondora amildu. R/. 
 

Ibai baten adarrek alaitzen dabe Jainkoaren uria, 
Goi-goikoaren bizileku guztiz santua. 
Jainkoa dau erdian, ez dau koloka egiten, 
goiz-goizetik laguntzen deutso Jainkoak. R/. 
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—Sinismena ospatzeko eta alkar adoretzeko al-

kartu garanon alde: Jainkoaren hitzaren zale-
tasuna biztu dakigun eta ha irakurteko, haren 
inguruan otoitz egiteko eta han gure bizitza-
rako argitasuna bilatzeko ahaleginak egin dai-
guzan, 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. 
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Bigarren irakurgaia 

 
San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gutunetik  
(1 Ko 3, 9b-11. 16-17) 
 
Senideok: Jainkoak eregiten dauan etxe zaree zuek. Jainkoak emon 
deustan dohaiaren arabera, nik oinarria ipini dot, etxegile trebeari 
jagokonez; baina beste batek eregiten dau etxea. Ikusi begi ba-
kotxak zelan eregiten dauan. Inork ez daike ipinita dagoan oinarria 
besterik ipini; eta oinarri hori Jesu Kristo da. 
Ez al dakizue Jainkoaren tenplua zareela eta Jainkoaren Espiritua 
zuekan bizi dala? Jainkoaren tenplua hondatzen dauana, hondatu 
egingo dau Jainkoak, Jainkoaren tenplua santua da-eta: tenplu hori 
zeuek zaree. 

Jaunak esana 

 
 
Ebanjelioa 

 
Ezagun egiten jaku ebanjelio-txatal honetako 
Jesus; baina besteei zuzentzen deutsegu haren 
sua. Ea gaurkoan geure lo-zorrotik urteteko 
onartzen dogun… Egin deiogun harrera on, Ale-

luia abestuz, zutunik. 
 

Aleluia, aleluia, aleluia… 
 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik   
(Jn 2, 13-22) 
 
Aldi haretan, hurrean zan juduen Pazko-jaia, 
eta Jesusek Jerusalemera igon eban. Tenpluan 
idi-, ardi- eta uso-saltzaileak aurkitu zituan, eta 

—   7   — 

diru-trukalariak han jesarrita. Jesusek, lokarri-
zartailu bat eginez, bota egin zituan danak ten-
plutik, baita ardiak eta idiak ere, eta tratularien 
diruak sakabanatu eta mahaiak irauli zituan. 
Uso-saltzaileei esan eutsen: «Kendu horreek 
hortik! Ez bihurtu azoka-etxe nire Aitaren et-
xea». Ikasleak idatzirik dagoanaz gogoratu zi-
ran: «Zure tenpluaren maiteminak erreko nau». 
Orduan juduek itaundu eutsoen: «Zer ezaugarri 
emoten deuskuzu hori egiteko?» Jesusek erant-
zun eutsen: «Desegin egizue tenplu hau eta hiru 
egunetan jasoko dot». Juduek erantzun eutsoen: 
«Berrogeita sei urte behar izan ziran tenplu hau 
eregiteko, eta Zuk hiru egunetan jasoko dozu-
la?» Harek, ostera, bere gorputzaren tenpluaz 
ziharduan. 
Hilen artetik berbiztu zanean, gogoratu ziran 
ikasleak esandako honetaz, eta sinestu eben Li-
buru Santuetan eta Jesusek esandako berban. 
  

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. 


