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Azkenerako abestia 
 

 
 

R/. Agur, Maria Belengo, Jesus haurrarekin; 
  Agur, graziaz betea, Jauna da zurekin. 

 
1 Jauna ta Jesus da zure 
 sabeleko fruitu; 
 andre guztien artean 
 bedeinkatua zu. R/. 
 
2 Ama-semeak han dagoz 
 hain apal, hain xume: 
 ama, Andra Maria da, 
 Jaungoikoa ume.  R/. 
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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 
Kanta daigun guztiok / bihotza betean 
gure Salbatzailea / etorri artean. 

 
1 Gauaren erdian da 
entzun dehadarra: 
«Erne egon gaitezan 
badator Senarra!» 

2 «Nausia badator-ta 
lapurra bezala: 
Jaunaren zain guztiok 
aurkitu gaizala.» 

 
OTOITZA 
 

Nazareteko Familia Santuak 
orduko jakintza eta jokerak 
iraunazoten ebazan 
harik-eta Jesusek, nagusitzean, 
apurtu zituan artean. 
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izadi osoagaz batera abesteko eta gure barruak 
eta ingurua alaitzeko: 
 
 * Aintza zeruan Jainkoari. 
 
 —Aintza zeruan (3) Jaunari, 
 eta bakea (2) lurrean gizonari (bir). 
 
1. Handi ta eder zaitugulako gora zu!, eskerrak zuri; 
zure Semea gu salbatzera bialdu dozu gugaitik. 
 
2. Gugaitik jaio, gugaitik bizi, gugaitik, Jesus, hil zinan; 
gugaitik gora, bizturik zara Jainko Aitaren argitan 
 
 

Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa 

Sal 88, 2-3. 4-5. 27 eta 29 
 
R/. Dohatsu Jaunaren bildur dana, 
 haren bideetan dabilena! 
 

 
 
Dohatsu Jaunaren bildur dana, 
haren bideetan dabilena! 
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hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
 

ESKARIAK 
 
† Handiak dira familiaren inguruan ikusten eta 

sufritzen doguzan aldakuntzak. Jo daigun 
otoitzera Nazareteko Familia Santutik ikasi 
ahal izan daigun: 

 
—Elizearen alde: jakin daian gaurko familia ara-

zodunen ondoan egoten, errukiz eta adore-
emoile, eta ez gaitzesle, eskatu deiogun Jau-
nari. 

 
—Arazo artean aurrera egin gura daben familien 

alde: izan daien laguntza, eta alkartasuna 
landu daien parkamena areagotuz, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Deslai aurkitzen diran seme-alaben alde: etor-

kizunari aurre egiteko laguntza aurkitu daien, 
eta gizarteak leku egin deien, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
—Alkar bizitzak daukazan arazoen bildurrez fa-

miliarik sortu gura ez daben gazteen alde: 
Jainkoari zintzotasunez eta eskuzabaltasunez 
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eta otoitz-egunean entzun egingo deutso Jaunak. 
Aita ohoratzen dauana luzaro biziko da, 
eta Jaunari obeditzen deutsanak 
atsegin emoten deutso amari. 
Ene seme, zaindu aita zahartzaroan 
eta ez emon nahigaberik bizi dan artean; 
burua galtzen badau ere, 
izan parkabera 
eta ez gutxietsi bizi dan bitartean; 
aitari emondako laguntza ez da ahaztuko, 
pekatuen ordaina izango dozu. 
Atsekabealdian 
gogoan izango zaitu Jaunak. 

Jaunak esana 

 
 
Bigarren irakurgaia 
Danok dakigu zein gatxak egiten jakuzan hartu-emonak etxe ba-
rruan batez ere, edo bikotearen sailean, edo eguneroko lanean… 
Zer edo zer ez ete dau eskatzen gure barruak alkarregaz bakez bizi 
izateko? Ea aintzat hartu geikezan Paulo apostoluaren aholkuak. 
 
 
San Paulo Apostoluak Kolosarrei egindako gutunetik   (Kol 3, 12-
21) 
 
Senideok: Jantzi zaiteze bihotz errukitsuz, onberatasunez, apalta-
sunez, otzantasunez, eroapen onez, Jainkoaren herri aukeratu, 
santu eta maitea zareen ezkero. Eroan egizue ondo alkar eta par-
katu batak besteari, inork inoren aurka ezer baleu. Jaunak parkatu 
eutsuen lez, parkatu zuek ere. 
Eta guzti horreen gainetik, izan maitasuna, hori da-eta alkartasun 
betearen lokarria. 
Kristoren bakeak agindu begi zuen bihotzetan, bake horretara dei-
tuak zareen ezkero gorputz batean, eta izan esker oneko. Bizi bedi 
oparo zuekan Kristoren berbea; irakatsi eta aholkatu jakituria osoz; 
kantatu Jainkoari bihotzez eta esker onez salmoak, gorazarreak eta 
abesti inspiratuak. Edozer esaten nahiz egiten dozuela, egizue dana 
Jesu Kristo Jaunaren izenean, Beraren bidez Jainko Aitari eskerrak 
emonez. 
Emazteok, zagoze zeuen senarren menpean, Jaunaren jarraitzaileei 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
† Senideok: Jainko Seme gizon eginari ondo 
etorria egin ondoren eta gure artean leku egin 
ondoren, Gabonetako misterioak Nazareteko 
Familian sartu gura gaitu, bertan aurkitzeko 
Jainkoak guretzat gura dauzan giza hartu-
emonak. Begiak Belengo estalpean eta entzu-
mena Jainkoaren hitzean jarrita, goazen alaita-
sun guztiaz Jainkoaren bila gure etxeko ateak 
zabaldurik. Ondo etorri. 
 
Sarrera-abestia 
 

Gora, gora, gora hotsegin 
Alaitasun ta txaloekin, guztiok poztu eragin. 
Agertu da Jaungoikoa, Mariagandik sortua (bis). 
 
Gazteok, arren, abestu: Jaiobarria goraldu, 
abots batez eupatu! 
Agertu da Jaungoikoa, Mariagandik sortua (bis). 
 
Izan bedi onetsia Gizonen salbatzailea 
hobenen kentzailea. 
Agertu da Jaungoikoa, Mariagandik sortua (bis) 

 
Aintzarako oharra 
Belengo estalpean abesten daben Aingeruekaz 
alkartu daigun gure ahotsa Jainkoaren aintza 
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Haren aurretik, horraitino, 
Bateatzailea izan zan 
dana hankaz-gora bota 
eta eremura ihes egin ebana. 
 
Jesusek jarraitu egin eutson, 
Jainkoari zintzo erantzutekotan. 
Gaur ere hainbatek eta hainbatek, 
batez ere arazo barik dagozenek 
jarraitu gura dabe lehengotan, 
begiak itxita, euren ondasunetan. 
 
Baina Jesusen jarraitzaile nahi dogunok izan 
ez ete dogu egon behar gizarte honetan 
lekurik aurkitzen ez dabenen ondoan? 
 
Alkartasun beroa deiegun eroan 
eta hartu euren nekeak geure lepoan 
Jesusek gure nekeak bere bizkarrean 
hartzen dauzen era berberean. 

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

† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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Zure eskuen lana dozu-eta jango, 
zoriontsu izango zara eta ondo jatzu joango. R/. 
 
Zure emaztea, mahasti emonkorraren antzean, 
zure etxe barruan; 
zure seme-alabek badirudie olibo-kimu, 
zure mahai inguruan. R/. 
 
Begira, holan izango da bedeinkatua gizakia, 
Jaunari bildur deutsana. 
Jaunak Siondik bedeinkatu zagizala, 
Jerusalem dohatsu ikusiz beti bizi zaitezala. R/. 
 
 
HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
Gizakiak bere oinarriak eta babesa familian jarten dauzanean ha 
zaindu egin behar dau, eta zainketa hori Jainkoaren gurari lez one-
tsiko dau. Hauxe dogu deigarri. Argituko ete dau irakurgai honek 
gaur egungo gure famili-eredua? 

 
 
Siraken liburutik   (Si 3, 3-7. 14-16.17b) 
 
Jaunak seme-alaben gainetik 
ohoratzen dau aita, 
eta amaren aginpidea ezarten 
bere umeen gainean. 
Aita ohoratzen dauanak 
bere pekatuak ezabatzen ditu, 
eta ama goratzen dauanak 
ondasunak pilatzen. 
Aita ohoratzen dauanak 
poza izango dau bere seme-alabengan, 
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zelan erantzun bilatu daien, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
—Nazareteko Familia Santua eredutzat hartzen 

dogunok landu daigun eliz alkarteko eta gure 
etxeetako senidetasuna, batez ere behartsuei 
begiratuz, 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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jagoken lez. Senarrok, maitatu egizuez zeuen emazteak, eta ez 
izan gogor hareekin. 
Seme-alabok, egin zeuen gurasoen esana gauza guztietan, hori gura 
dau-eta Jaunak. 
Gurasook, ez sumindu zeuen seme-alabak, gogoa galdu ez dagien. 
 

Jaunak esana 

 
Ebanjelioa 

 
Jainkoagazko hartu-emon estuak agertu egiten 
dira tradizino bati jarraituz; baina adi egon be-
har da… Egin deiogun harrerea ebanjelioari Ale-

luia abestuz, zutunik. 
 

 
 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 1, 26-38) 
 
Aldi haretan, Gabriel aingerua bialdu eban Jain-
koak, Nazaret eritzon Galileako herri batera, 
birjina bategana; birjineak Maria eban izena eta 
Jose eritzon Daviden jatorriko gizon bategaz ez-
kontzeko berbea emonda egoan. 
Aingeruak, Mariaren etxean sartu eta esan eu-
tsan: “Poztu zaitez, graziaz bete hori! Jauna 
Zugaz”. Ikaratu zan Maria berba hareek entzu-
tean, eta pentsatzen jarri zan, zer izan ete ei-
tekean halako agur ha. 
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Aingeruak esan eutsan: “Ez izan bildurrik, Maria; 
Jainkoak gogoko zaitu. Begira, sabelean sortu 
eta semea izango dozu, eta "Jesus" ezarriko 
deutsazu izena. Handia izango da; Goi-goikoaren 
Seme deituko deutsoe, eta Jainko Jaunak bere 
aita Daviden errege-aurkia emongo deutso; Ja-
koben herriaren errege izango da beti, eta ha-
ren erregetzak ez dau azkenik izango”. 
Mariak esan eutsan aingeruari: “Zelan jazo dai-
teke hori, ez naz-eta inongo gizonagaz bizi”. 
Aingeruak erantzun eutsan: “Espiritu Santua jai-
tsiko da zugana eta Goi-goikoaren indarrak bere 
kerizpean hartuko zaitu; horregaitik, zugandik 
jaioko dana santua izango da eta Jainkoaren 
Seme deituko deutsoe. Hara, Elisabet zure seni-
dea ere umedun dago bere zaharrean, eta sei 
hilabeteko dago agorra ei zana; Jainkoarentzat 
ez da-eta ezer ezinik”. 
Mariak, orduan: “Hona hemen Jaunaren mira-
bea; jazo bekit zuk dinozun lez”. Eta aingeruak 
itzi egin eban.  
  

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-


