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Zelan emon itxaropena inori 
geure pekatuen azpian gagozanean? 
Zelan iragarri neurritsu izatearen ona 
norbera dabilanean gehiegikerietan? 
 

Sartu gure barruan, Jauna, zure mezua, 
gure pekatu eta gehiagikerietatik atara gaizuz 
eta geugandik urteteko adore emoiguzu, 
bihozbarrituz, hasi gaitezan neurritsu izaten 
geure gehiegikeriak-eta salatzen 
eta zugan ustea izatea merezi dauala eragarten, 
itxaropenaren mezulari izan gaitezan. 
 

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

Azkenerako abestia 
 

ZATOZ, JAUNA, LEHENBAITLEHEN, 
ZATOZ, ZURE EGARRI GARA. 
ZATOZ, JAUNA, LEHENBAITLEHEN, 
ZATOZ, GUREGANA. 
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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. 

 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 
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Abenduko ibilaldian bigarren kandelea biztuz 
adierazten dogu bagoazela aurrera: Jainkoak 
eskeintzen deuskun kontsolamenduari bidera 
urten gura deutsogula eta itxaropenaren iragarle 
izateko gogoa dogula. 
 

Koroiaren inguruko abestia 

 
 

Damu-otoitza 
Geure itsukeriak egiten gaitu besteen pekatuen salatzaile. 
Horrela ezin izango deutsogu bidera urten Jainkoaren kontso-
lamenduari. Damutasunez egin deiogun dei haren errukiari: 
—Jesus Jauna, gu kontsolatzera bialdua. Erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, Joan Bateatzaileak iragarria. Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, gure bizitzearen oinarri sendoa. Erruki, Jauna. 
 
 

Ez dago aintzarik… 
 
 

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

Erantzun salmoa (Ps 79) 
Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 
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tuan janari. Eta honan iragarten eban: “Nire on-
doren dator ni baino ahaltsuagoa dana, eta ni ez 
naz inor makurtu eta haren oinetakoen lokarriak 
askatzeko ere. Nik urez bateatu zaituet; Harek, 
ostera, Espiritu Santuaz bateatuko zaitue”.  
  

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 zaindu egiten gaitu bere herri lez, 
eta adore emoten deusku, eta dei-ta-dei jabilku 
aldendu egiten dogulako beragandik. Geure iza-
kerea gogotan hartuta jo daigun otoitzera, es-
kale: 
 
—Elizearen alde: Jaungoikoaren deiei adi ego-

nez, harengandik hartzen dauzan zainketak, 
parkamena eta adorea gaurko gizakiengana 
helduazoten ahalegindu daiten bere pekatuen 
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ahal izan daien. Itxaroteak bizikerea aldatzera 
eroaten dau: badatorrenari harrera on egiteko 
gogoak gainditu behar dauz gure pasibitateak, 
salakuntzak eta protestak, lanera eta ardurara 
bultzatuz. 
 
 
Lehenengo irakurgaia 
 
 
Is 63 

Kontsolagarria da Profetearen berbea Jainkoaren gogoa bere 
herri mindua eta baztertua adoretzea dalako. Herria esna-
tuazo gura dau Preofeteak Jainkoaren gogoari bidera urten 
deion. Hartu daiguzan geuretzat esanak lez berbok. 

 
 
Isaias Profetearen liburutik   (Is 40, 1-5. 9-11) 
 
“Kontsolatu egizue, kontsolatu nire herria. 
Berba egin bihotzera Jerusalemi, egiozue oihu: 
betea dauala bere morroialdia, 
ordaindua bere erruen zorra, 
Jaunaren eskutik hartua dau-eta 
bere pekatu guztien ordain betea”. 
Berba batek dihardu oihuka: 
“Prestatu basamortuan bidea Jaunari; 
zelaitu eremuan galtzadea gure Jainkoari. 
Bete daitezala haranak, 
beheratu mendi eta muinoak; 
bardindu daitezala malkarrak, 
zelaitu lur-maldak. 
Orduan Jaunaren aintza agertuko da, 
eta gizaki guztiek batera ikusiko dabe. 
Jaunak berak esan dau”. 
Igon mendi-gailurrera, Siongo mezularia; 
egin deadar handia, Jerusalemeko mezularia; 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Senideok: Zer dinosku profetearen ahotiko 
berba honek?: «Kontsolatu egizue, kontsolatu 
nire herria» —dino. Hainbeste gatxek jota ga-
goz, ezta? Bakotxaren makaltasunak, Eliz-gizo-
nen pekatuak, luzarora doan krisia eta honen 
eraginak etxeetan, gazteengan, langileengan… 
Behar ete dogu Jainkoaren kontsolamendurik?  
 Gaur itxaropenez betetera egiten deusku dei 
liturgiak, geu izateko gero, gure inguruan, itxa-
ropenaren barri-emoile, iragarle. Ondo etorri. 
 
 
Sarrera-abestia 
 

Zatoz, Jauna! Gaur zai duzu mundua, 
  zori gaitzez hain da hondatua! 
Zatoz, Jauna! Zabal, otoi, zerua: 
  Etor bedi zure erreinua! 
 

Zatoz, Jauna! Hor gabiltza gauez gau: 
  piztu gugan fedearen sua. 
Zatoz, Jauna! Argi ezazu mundu hau: 
  Etor bedi zure erreinua! 
 
 

Abenduko koroiaren inguruan 
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* 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 
 
Luzarorako doan krisiak jota, 
gaztearoko indarrak ia galduta, 
gure pekatuen salakuntza entzuten 
eta besteenak salatu nahian, 
zure mezu adore-emoilea entzuten dogu 
eta haren barri-emoile izan gaitezala 
dinoskuzu behin eta barriro, Jauna. 
 
Zelan urten besteen bidera adore-emoile 
indarge eta etsipenean gagozanean? 
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R/. Jauna, zure maitasuna erakutsi eiguzu, 
zure salbamena emoiguzu. 

 
 
Entzungo dot Jainkoak dinoana: 
Jaunak bakea agintzen deutse. 
Hurrean dabe salbamena begirune deutsoenek; 
bai, gure lurraldean kokatuko da 
Jaunaren aintza. R/. 
 
Maitasunak eta leialtasunak topo dabe egiten, 
justiziak eta bakeak alkar besarkatzen. 
Leialtasuna lurretik erneten da, 
justizia zerutik jaisten. R/. 
 
Jaunak emongo dau euria, 
eta gure lurrak ekarriko dau uzta. 
Haren aurretik joango da justizia, 
haren urratsei jarraituko deutse ondoizateak. R/. 
 
 
HITZAREN LITURGIA 
 

Itxarotea, itxaropenez itxarotea, ez da egonean 
egotea, begira gelditzea, agindutakoari bidera 
urtetea baino, esandakoa gauzatuko dalakoan. 
Gauzatze horren egarria azaleratu behar da, eta 
iragarri, beste batzuk ere itxaropenez itxaron 
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bildurrik barik, apaltasunez, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
—Erbesteratuei, kartzelaratuei, etorkinei, ihes-

lariei, gizarte honek baztertzen dauzenei eta 
zelan edo halan sufritzen dagozenei itxaropen 
bideak zabaldu deieguzan eta euren egoera 
larritik urteten lagundu deiegun, eskatu deio-
gun Jaunari. 

 
—Gerran diharduen edo alkarrenganako gorro-

toak jota dagozan herrien alde: arerioa zapal-
tzea abarik, bestea senidetzat hartu eta bake-
rako bideak urratzea bilatu daien, eskatu dei-
ogun Jaunari. 

 
—Itxaropena galduta, etsipenean jausita dago-

zanen alde: aurkitu daiezan itxaropenez bizi 
izateko arrazoiak, laguntza eta adorea, es-
katu deiogun Jaunari. 

 
—Eukaristiaren mahai inguruan alkartu garanon 

alde: hemen ospatu eta sentitu dogun jainko-
poza zabaltzeko, iragarteko, gauza izan gaite-
zan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
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egin deadar, ez izan bildurrik. 
Esan Judako uriei: 
“Hona hemen zuen Jainkoa. 
Hara, indarrez jantzita dator Jainko Jauna 
eta haren besoa nagusi da. 
Hara, Beragaz dakar garaipen-agiria 
eta bere aurretik Berak askatutako herria. 
Artzainak lez zaintzen dau artaldea: 
aumeak besoan hartu 
eta altzoan eroaten ditu, 
eta ardi-ama barriak arretaz gidatzen”. 

Jaunak esana 

 
 
Bigarren irakurgaia 

Itxaroten dagoana etsipenean jausten dala esaten da; argi 
euki behar doguna zera da, ba: Jainkoak ez dauala huts egi-
ten inoiz; eta, gure itxarotea ez dala alperrekoa, Jaunaren 
nahiari bidera urteteaz erakutsiko dogu. 
 
San Pedro Apostoluaren bigarren gutunetik   (2P 3, 8-14) 
 
Ene maiteok: Zuek ez dozue hau ahaztu behar: Jaunarentzat egun 
bat mila urte lez dala, eta mila urte egun bat lez. Jauna ez da be-
rankorra agintzaria beteten, batzuek halan uste badabe ere; pazi-
entzia dauka, ostera, zuekin, ez dau-eta inor galtzea gura, guztiok 
bihozbarritzea baino. Jaunaren eguna, ostera, lapurra lez uste barik 
etorriko da. Orduan, burrunba handiz desagertuko dira zeruak, lu-
rraren osagaiak kiskalirik ezereztuko dira, eta lurra eta bertako 
gauza guztiak agirian geldituko. 
Gauza guzti honeek honan ezereztu beharrekoak diran ezkero, be-
gira zeinen santu eta jainkozale izan behar dauan zuen bizitzak! 
Bizi zaiteze, beraz, Jainkoa etorriko dan egunaren zain eta egin lan 
lehenbailehen heldu daiten. Egun haretan, sutan desegingo dira 
zeruak eta lurraren osagaiak kiskalirik ezereztuko. Guk, ostera, 
Jaunak agindu eban lez, zuzentasunaren bizileku diran zeru barriak 
eta lur barria itxaroten doguz. 
Beraz, maite-maiteok, honeek itxaroten dozuezala, ahalegindu 
zaiteze Jainkoagaz bakean bizitzen, garbi eta erru barik haren au-
rrean. 

Jaunak esana 
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Ebanjelioa 

 
Begira zelango erakutsia emoten deuskun Ba-
teatzaileak, Jainkoaren salbamenaren zain da-
goala erakutsiz bere bizikereaz. Egin deiogun 
harrera on Aleluia abestuz, zutunik. 
 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen libu-
rutik   (Mk 1, 1-8) 
 
Mesias eta Jainkoaren Seme dan Jesusen Barrio-
naren hasierea. 
Isaias profetearen liburuan honan dago idatzita: 
“Begira, neure mezularia bialtzen dot zure au-
rretik, zuri bidea prestatzera. 
Berba batek oihuka dihardu basamortuan: 

"Prestatu bidea Jaunari, 
zuzendu bidezidorrak Hari"”. 

Halan agertu zan Joan basamortuan, bateatzen 
eta bihozbarritzeko bateoa iragarten, pekatuen 
parkamenerako. Judea osotik eta Jerusalemetik 
haregana joaten zan jente guztia, eta, euren 
pekatuak autorturik, Joanek bateatu egiten zi-
tuan Jordan ibaian. 
Joan gamelu-narruz jantzita egoan, eta gerrian 
narruzko uhala; matxinsaltoak eta basaeztia zi-


