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Hori egiteak, Jesus, 
gure inguruagaz apurtzea 
eta bakarrik gelditzea eskatzen deusku; 
eta gu ez gara ezer inguruaren babes barik. 
 

Ala bai, Jesus? 
Gure uste on osoa zeugan jarri ezkero, 
gure bizitzako Jaun zeu izan ezkero, 
guk zure erreinuko langile lez jardun ezkero… 
orduan bai, Jesus, orduan 
zuretzako lehenak izango lirateke 
guretzat ere lehenak, senideak, hurkoak. 
Egin gaizuz, Jesus, zure erreinuko langile. 
 —Amen. 
 

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

† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 

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. 
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—Eliz alkarte honen alde: Jainkoaren berbearen 
egarri izan daiten, eta Kristoren erregetzea 
bultzatu daian behartsuak gogoan izanik eta 
euren alde lan eginez, 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. 
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errukira, berak bizkortu gaizan eta lanean jarri… 
 
—Jesus Jauna, Jainkoaren erreinua iragarri 

zeuskuna: erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, Erreinua txiki eta behartsuengan 

gauzatu zenduna, Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, Barri Onaren pozean gura gaitu-

zuna, 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. 
 
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: 
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biluzik, eta jantzi? Noiz ikusi zinduguzan gaixo-
rik edota espetxean, eta ikustera joan?" 
Eta erregeak erantzungo deutse: "Benetan dino-
tsuet: nire seniderik txikien honeetako bati egin 
zeuntsoena neuri egin zeunsten." 
Gero, esango deutse ezkerrekoei: "Alde nigan-
dik, madarikatuok, deabruarentzat eta haren 
lagunentzat prestauta dagoan betiko sutara. 
Gose nintzan eta ez zeunsten jaten emon; ega-
rri, eta ez zeunsten edaten emon; arrotz, eta ez 
ninduzuen etxean hartu; biluzik, eta ez nindu-
zuen jantzi; gaixorik eta espetxean nengoan, 
eta ez zineen ni ikustera etorri". 
Hareek erantzungo deutsoe: "Jauna, noiz ikusi 
zinduguzan goserik edota egarri, arrotz edota 
biluzik, gaixorik edota espetxean, eta guk la-
gundu ez?" 
Harek erantzungo deutse: "Benetan dinotsuet: 
txikien honeetako bati egin ez zeuntsoena, neuri 
ez zeunsten egin". 
Eta honeek betiko zigorretara joango dira; zin-
tzoak, barriz, betiko bizitzara».  

 

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-
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eta Jaunaren etxean biziko naz 
amaibako egunetan. R/. 
 
HITZAREN LITURGIA 
 

Jainkoaren hitza dogu gure sinismenaren janari, 
gure bizitzarako argi eta norabide; geure kabuz 
ibili gura ezbadogu, itsumustuan, Jainkoaren 
berbara hurreratu beharra daukagu, bera izan 
daiten gure oinen oinazpiko sendoa, ibilpide ar-
gia emoten deutsena; eta janari lez, adore emo-
ten deuskuna. 
 
 

Lehenengo irakurgaia 
 
Ezekiel profetearen berbotan ohar deigarria hartu behar 
dogu eliz-arduradunok, eta aztertu behar dogu ea zelan da-
roagun Jainkoak gure esku jarri dauan, zuek zareen, artal-
dea… 
 
 
Ezekiel Profetearen liburutik   (Ez 34, 11-12. 15-17) 
 
Hauxe dino Jainko Jaunak: «Ni neu egingo naz artaldearen 
kargu, neu arduratuko haretaz. Artzaina, artaldea sakabanatu 
jakonean, ardiakaz arduratzen dan lez, holantxe arduratuko 
naz Ni neure ardiakaz; egun lainotsu eta ilunean sakabanatu-
tako toki guztietatik atarako ditut. 
Nik neuk larratuko ditut ardiak eta Neuk hartuazoko deutset 
atsedena —dino Jainko Jaunak—. Ardi galdua bilatu egingo 
dot, desbideratua artaldera bihurtuko, hankea hausita 
dauana lotuko, gaixoa indartuko; gizen eta indartsuak zaindu 
egingo ditut. Behar dan lez larratuko ditut ardiak. 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Senideok: amaitzeko era asko dagoz, eta guk 
gaur emoten deutsogu amaierea Liturgi-urteari, 
Jesukristo Errege lez ospatuz. Zelan amaitzen 
dogu? Pozik gagoz urtean zehar egin dogunaz? 
Jaunak, etortean, bere zain aurkitzen gaitu? Ala 
haren epaiaren bildur gara, beste batzuk eki-
nean jardun daben bitartean egonean egon ga-
ralako? Izan daigun harengan uste on, eta pres-
tatu gaitezan ondo amaitzeko, behartsuen al-
dezle dan Errege autortuz kantu artean. Ondo 
etorri. 
 
Sarrera-abestia 

KRISTO GURE ERREGE adora dagigun 
zeru-lurren jabe autortu dagigun (bis). 
 
—Fede bizi baten danok ernai 
zureak gara gu: o Jesus, bai 
Zureak gara gu: o Jesus, bai 
ez beste jaberik, ez dogu nahi. 

 
Damu-otoitza 
Bizitzan zehar danerik egoten da: ona, ez hain 
ona, txarra ere bai… eta gurean, batez ere, ez-
jakina eta geldian egotea. Jo daigun Jainkoaren 

—   11   — 

—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 
 
R/. Jauna dot Artzain, ez dot izango nik goserik; 

hark emongo deust zer-jan onik. 
 

1 Neu naz zerurik lurrera jatsi dan ogia 
 Aitak danori eskeinia. 
2 Nire gorputza egiz dozue janaria 
 ta nire odola edaria. 
3 Ogi hau jaten dauana beti da biziko, 
 hilterik ez dau ikusiko. 

 
OTOITZA 
 
Maite zaitugu, Jesus, baina 
zelan aurkitu zindukeguz 
gose-egarri diranengan, bakezaleengan, 
bihotz garbiengan edo etorkinengan, 
gaisorik edo espetxean dagozanengan, 
edo aurrean erabiliak diranengan? 
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(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Salmoa 127, 1-2. 3. 4-5 

 
R/. Jauna dot artzain, ez naz ezeren beha-
rrean. 

 
 

Jauna dot artzain, ez naz ezeren beharrizanean; 
larre gurietan etzunazoten nau, 
ur-bazter nasaira eroaten eta indarrak barritzen; 
bide segurutik naroa, 
bere izenari ohore eginez. R/. 
 

Ibar baltz-ilunean banabil ere, 
ez naz gaitzaren bildur, 
Zu nigaz zagoz-eta: 
zure artzain-makileak nasaitzen nau. R/. 
 

Mahaia atontzen deustazu 
arerioen begi-bistan; 
orioz igurtziten deustazu burua, 
gainezka dot kopea. R/. 
 
Zoriona eta maitasuna ditut lagun, 
bizitzako egun guztietan, 
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hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 

ESKARIAK 
 

† Jainkoak ez gaitu bildurpean gura bere seme-
alabok, beragaz konfiantza osoa izan daigula 
baino. Horrela zuzendu deioguzan gure eskariak: 
 
—Elizearen alde: bere inguruan Jainkoaganako 

konfiantzea zabaldu daian, eta hori pobreei 
eta baztertuei harrera on eginez erakutsi 
daian, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Txarto pasatzen dabizen familien alde; lanik 

barik edo espetxean, edo, euren herrialdetik 
kanpo, harrera onik barik aurkitzen diranen 
alde: eliztarrongan laguntzaileak aurkitu dai-
ezan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Bizitzako okerren batek lur-jota itzi dauzenen 

alde: Jainkoagan konfiantza osoa euki daite-
kela aurkitu daien, eta, bildur barik bizi iza-
nik, besteentzat onura bihurtu daitezan, es-
katu deiogun Jaunari. 

 
—Eliz alkarteen alde: V. Ebanjelizatze Egitas-

moko diszernimentuan gogotsu sartu daite-
zan, Eliza bizi eta bizkor baten alde lan egi-
teko, eskatu deiogun Jaunari. 
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Zuei, ene ardioi, hau dinotsuek nik, Jainko Jaunak: Neuk 
epaituko dot ardi batzuen eta besteen artean, aharien eta 
akerren artean». 
 

Jaunak esana 
Bigarren irakurgaia 
 
Gure inguruan eta historian zehar ere zikinkeria eta txarkeria asko 
ikusten dogun arren, Jainkoaren berbeak dana amaitzen dala ondo 
dinosku, eta Jesukristok Aitari aurkeztuko deutsola egun haretan. 
Horren itxaropenean bizi izan behar dogu, ba, eta gogotsu la egin. 
 
 
San Paulo Apostoluak Korintotarrei egindako lehenengo gutune-
tik 15, 20-26a. 28 
 
Senideok : Biztu da Kristo hilen artetik, hildakoen lehenengo frutu 
lez. Izan ere, gizon baten bidez etorri bazan heriotzea, gizon baten 
bidez etorri da hildakoen biztuerea ere. Adanegan guztiek heriotzea 
dauken lez, Kristogan bizia izango dabe guztiek. Baina bakotxak 
bere mailan: lehenengo, Kristok, lehenengo frutu lez; gero, kristi-
nau guztiek, Ha barriro etortean. Ostean, azkenekoak, Kristok 
Jainko Aitari erreinua bihurtzen deutsonean, ahalmen, aginte eta 
indar guztiak ezereztu ta gero. Berak euki behar daualako errege-
tza, Jainkoak «arerio guztiak Haren oinazpian ipini arte». Heriotzea 
izango da azken ezereztuko dan arerioa. Gauza guztiak bere men-
pean aurkitzen diranean, orduan Semea bera ere menpean jarriko 
jako, gauza guztiak azpian ipini eutsozan Aitari. Eta holan guztia 
izango da Jaungoikoa guztientzat. 

Jaunak esana 

 
 
Ebanjelioa 

 
Jaunak jarraitzaile adoretsuak gura gaitu, dau-
kagun dana besteentzat daukagun ikasleak, 
bere antzekoak. Ez daiguzan, ba, berbok zemai 
lez hartu, deigarri lez baino, bere antzeko iza-

—   7   — 

terako dei lez. Egin deiegun harrera on Aleluia 
abestuz, zutunik. 
 

Aleluia, aleluia, aleluia… 
 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren libu-
rutik   (Mt 25, 31-46) 
 
Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: «Gi-
zonaren Semea —eta aingeru guztiak Haregaz— 
aintzaz beterik etortean, bere errege-aulki os-
petsuan jesarriko da, eta herri guztiak haren au-
rrean batuko dabez. Harek batzuk besteakandik 
bereiziko ditu, artzainak ardiak ahuntzetatik be-
reizten dituan lez: ardiak bere eskumaldean ipi-
niko ditu, eta ahuntzak ezkerraldean. 
Orduan, erregeak hauxe esango deutse bere es-
kumakoei: "Zatoze, nire Aitaren bedeinkatuok; 
hartu egizue munduaren sortzetik zuentzat 
prestauta dagoan erreinua. Gose nintzan eta ja-
ten emon zeunsten; egarri, eta edaten emon; 
arrotz, eta etxean hartu ninduzuen; biluzik nen-
goan, eta jantzi egin ninduzuen; gaixorik, eta 
bisitatu; espetxean, eta ikustera etorri zineen". 
Orduan, zintzoek erantzungo deutsoe: "Jauna, 
noiz ikusi zinduguzan goserik, eta emon geun-
tsun jaten, edota egarri, eta edaten emon? Noiz 
ikusi zinduguzan arrotz, eta etxean hartu, edota 


