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Gure ezpaiak daukaguz, Jauna, 
zu bizirik eta geure artean sumatzeko; 
mamuren bat edo amets huts bat 
    ez zarala onartzeko; 
bizitzea heriotzea baino indartsuagoa dala 
    geuretzeko. 
 

Zure zintzotasun mailara  
    heldu ezin geintekezelako; 
Jainkoa danaren gainetik maite ez dogulako; 
senidea erabili edo baztertu  
    eta hil egiten dogulako… 
 

Emoiguzu, Jauna, sinismenaren grazia; 
ondo-ondoan, bizirik somatu zaiguzala 
eta horren pozaren iragarle izan gaitezala. 
—Amen. 
 

† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
Amaierarako abestia 
 

Zeru-lurren erregina: alleluiah! Alleluiah! 
Biztu jaku Jesus Jauna: alleluiah! 

—Zuregandik sortu zana: Alleluiah! 
hilobitik zutitu da: alleluiah! 
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zan bake-bideak urratuz, eskatu deiogun Jau-
nari. 

 
† 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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Gogoratu daigun gure Bateoa: bertan izan 
ginan pekatutik askatuak, bizi barrira al-
datuak, Kristo Jainko biziagan txertatuak, 
haren biziak gugan iraun eian. Jainkoaren 
seme-alaben poztasunez abestu daigun: 
 

Bateoko uretan, Jauna, gaituzu   
pekaturako hil ta zeuretzat biztu. 
 
—Bateoagaitik, / eskerrik asko,   
 seme-alaba egin / gaituzulako. 
 
—Bateoan ginan / hil Jesusegaz   
 geroztik gaitezan / bizi beragaz. 

 
 

Aintzarako 
 

 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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zala». 
Orduan, adimena argitu eutsen, Liburu 
Santuak ulertu egiezan. Eta esan eutsen: 
«Idatzita egoan, Mesiasek sufridu egin be-
har ebala eta hirugarren egunean hilen ar-
tetik biztu, eta, Jerusalemdik hasita, bi-
hozbarritzea iragarri behar jakela haren 
izenean herri guztiei, pekatuak parkatu 
dakiezan. Zeuek zaree gauza honeen tes-
tigu».  

Jaunak esana 

 
(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 

 

Oharra 
Jainkoak bere bizia erdikatzen dau gugaz eta bere 
Semea hilen artetik biztu eta bere eskoi aldean je-
sarriazoz emon deusku horren erakutsia: geu ere 
bere eskoi alderako garala. Gure ondasunak alkar-
banatuz erakutsi geike geure bizia behartsuekaz al-
karbanantzen dakigula. Horren ezaugarri izan dai-
tela oraingo eske-batzea, Caritasen lana geure 
eginkizun bihurtuz. 

 
 
ESKARIAK 
 
† Jainkoak bere seme-alabok bizitzaz gainezka 
gura gaitu, alkarren arduraz eta bakearen erai-
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Aldendu egin dozu gugandik, Jauna, 
zeure aurpegiaren argia! R/. 
 
Bakean oheratzen naz 
eta bat-batean lokartzen, 
Zeuk bakarrik nozu-eta, Jauna, 
nasai biziazoten. R/. 
 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 

Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Zintzotasunez eta entzule lez ez sinisteak bere ondorio la-
rriak dakarz: senidea paretik kentzeraino, ha hilteraino, 
heldu daiteke. Jainkoa bizitzearen alde dago: bizitza sortu, 
emon eta bete egiten dau. 
 
 
Apostoluen Eginak liburutik   (Eg 3, 13-15. 17-19) 
 
Egun hareetan, Pedrok berba egin eutsan herriari: «Abraha-
men, Isaaken eta Jakoben Jainkoak, gure asaben Jainkoak, 
aintzaz bete dau Jesus bere zerbitzaria, zuek agintarien es-
kuetan itzi eta Pilatoren aurrean ukatu zenduena, honek as-
katzea erabagi eban arren. Santua eta Zuzena ukatu zen-
duen, eta hiltzailea askatzeko eskatu; biziaren sorburua hil 
zenduen, baina Jainkoak biztu egin dau hilen artetik; geu 
gara horren testigu. 
Badakit, senideok, ezjakinean jokatu zenduela zuek, baita 
zuen agintariek ere. Baina holan bete eban Jainkoak, profeta 
guztien ahoz aurrez iragarritakoa, hau da, haren Mesiasek 
sufridu egin behar ebala. Bihozbarritu zaiteze, beraz, eta 
bihurtu Jainkoagana, pekatuak kendu dakizuezan». 

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

† Senideok, pazkoaldiko pozak alkartu gaitu 
Berbiztuagan dogun sinismena indartzeko asmo-
tan eta sinismen horrek haren autormen emo-
tera eroan gaizan gure inguruan beharrizanean 
dagozenekaz alkartasuna erakutsiz. Horretan 
lagundu egingo deusku Caritasek egiten dauan 
aldarriak: «Eskubideak guztion eskura». Sartu 
gaitezan ospakizunean gure izate osoa Berbiz-
tuaren esku jarriz. 
 
 

Sarrera-abestia 
 

R/. Bizi da Jauna, bizi da! Bizi da Jauna, bizi da! 
Bizi da, bizi da, bizi da Jauna, bizi da gure artean! (bir) 

 

Pazko goizean hutsik dago hilobia. 
Biztu da Kristo, biztu, gure eguzkia: 
nagusi da argia! R/. 
 

Ilunpetatik berak gu atara gaitu; 
munduaren distira berak dau barritu: 
 berak gaitu biztu.  R/. 

 
Uraz ihinztatzea  
(Ohartxoa egin dondoren, abesten dan bitartean, urez ihinztatu herria, eta 
Aitearen egin. Ondoren Aintza abestu). 
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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 
 

Gurekin egon, gurekin, Jauna, 
behar dogu-ta hitzegin: 
heldu da gaua, ilun-iluna. 
Gurekin egon, gurekin! 

 

Zertaz diharduzue hitzegiten bide guztian bihotz ilun? 
Hara, Jerusalenen gertatuaz: Jesus hil dela, harainegun. 
 

Kristok behar zituen jasan behar horreik guztiok jasan behar. 
Biztu ta halan eiten ospean sar betiereko ospean sar. 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 

OTOITZA 
 
Ondo edo ondoegi bizi garanok, Jauna, 
gure eragozpenak jarten deutsoguz bizitzeari 
eta errezago sinisten dogu heriotzearen indarra 
eta dan-dana bertan amaitzen dala. 
 



—   4   — 

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. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 

 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
ERANTZUN-SALMOA 

Sal 4, 2.7.9 
 

R/. Argitu egizu, Jauna, zure aurpegia gugan. 
 

 
 
 

Deitzen deutsudanean, erantzun, Jainko, 
    ene defendatzaile. 
Estualdian emoidazu nasaitasuna. 
Erruki zakidaz eta entzun nire otoitza. R/. 
 
Askok dihardue esaten 
«Nork emongo guri zoriona?» 
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kuntza lanetan. Zuzendu deioguzan gure eska-
riak: 
 
—Elizearen alde: bazterretaraino heldu daiten 

bizitza mezuaz eta, behartsuak Eukaristiaren 
mahaira deituz, hareen esker onezko eran-
tzuna jaso ahal izan daian, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
—Bizitzea heriotzeak hondatzen dauala uste da-

benen alde: Berbiztuagan sinistera heldu dai-
tezan, bizitzea eskertzen jakiteko behartsue-
nen ondoan egonik, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Euren burua zaindu edo salbatzearren inor gal-

tzeko edo hilteko gertu dagozenen alde: bizi-
tzearen balioaz jabetu daitezan berbizkundea 
sinistera helduz, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Sufritzen dagozelako, bizi-pozik inoiz eta inon 

aurkitzen ez dabelako, bizitzea madarikatzen 
dabenen alde: hurrean izan daien Berbiztua-
ren barri emongo deutsenik, harengan bizi-
poza aurkitu daien, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Berbiztuagan sinisten dogula esanez, bere ize-

nean alkartu garanon alde: liburu santuetan 
edaten ikasi daigun, eta Berbiztuaren poza 
eta itxaropena gure inguruan zabaldu daigu-
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Bigarren irakurgaiari oharra 
 

Pekatua ukatzeak ez gaitu zintzotzen edo hobeak egiten. 
Senideaganako daukagun jarrereak dinosku zelango barrua 
dogun, Jainkoagazko adiskidetasuna bizi dogun ala ez. Ea 
apostoluak zer dinoskun. 
 
 
San Joan Apostoluaren lehenengo epistolatik   (1 Jn 2, 1-5) 
 
Ene seme-alabok, pekaturik egin ez dagizuen idazten deu-
tsuet hau. Halan ere, norbaitek pekatu egiten badau, badogu 
laguntzailea Aitaren aurrean: zuzena dan Jesu Kristo. Harek 
bere burua eskeini eban gure pekatuen parkamenerako; eta 
ez gureen parkamenerako bakarrik, baita mundu guztikoen 
parkamenerako ere. Jainkoa ezagutzen dogula honetatik da-
kigu: haren aginduak gordetetik. «Nik ezagutzen dot Jainkoa» 
esan eta haren aginduak beteten ez dituana guzurtia da, eta 
holakoagan ez dago egia. Haren berbea beteten dauanagan, 
barriz, Jainkoaren maitasuna bere betera heldu da egiaz. 
Holan dakigu Haregan gagozala. 

Jaunak esana 

 
 

Ebanjelioa 
 

Jesusengan sinistu ezkero, hari gure bizitzan 
erdikotasuna emon ezkero, ez jaku gatx egingo 
biztuerea sinistea. Egin deiogun harrerea Ale-
luia abestuz, zutunik. 

 
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen 
liburutik   (Lk 24, 35-48) 
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Aldi haretan, Emausko ikasleek bidean ja-
zotakoa kontatu eben eta zelan ogia zati-
tzean ezagutu eben Jauna. 
Horretan ziharduela, Jesus bera agertu 
zan ikasleen erdian eta esan eutsen: «Ba-
kea zuei». Hareek, bildur-ikaraz beterik, 
mamua ikusten ebela uste eben. Baina Je-
susek esan eutsen: «Zergaitik izutzen za-
ree? Zergaitik sortzen jatsuez zalantza ho-
rreek barruan? Ikusi nire esku-oinak: Neu 
naz. Ikutu nagizue eta begiratu: mamuak 
ez dau hazur-haragirik, eta Nik bai, ikus-
ten dozuenez». Eta hau esatean, esku-
oinak erakutsi eutsezan. 
Hareek, ostera, euren pozetan oraindino 
ere ezin sinesturik eta harriturik egozan-
eta, Jesusek esan eutsen: «Ba al dozue 
hemen jatekorik?» Arrain erre piska bat 
eskeini eutsoen. 
Jesusek hartu eta euren aurrean jan eban. 
Gero, esan eutsen: «Hauxe da, oraindino 
zuekin nengoala, esan neutsuena: Moise-
sen Legean, Profetetan eta Salmoetan Ni-
taz idatzitako guztia bete beharrekoa 


