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bakearen eroale eta parkatzaile 
egiten gaitula, sinismenean. 
 
Atara gaizuz, Jauna, gure bildur-lekuetatik, 
askatu gaizuz gure ziurtasun lokarrietatik, 
eta geure esku izten dozun eginkizunari 
zuk Aitari lez erantzun deiogula: 
 Espirituak bultzaturik. 
—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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† 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. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
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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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sinestu al dozu? Zorionekoak ikusi barik sinesten 
dabenak». 
Beste ezaugarri asko ere egin zituan Jesusek 
ikasleen aurrean, liburu honetan idatzirik ez da-
gozanak; hemen idatziak Jesus Mesias, Jainkoa-
ren Semea, dala sinestu dagizuen idatzi dira 
eta, sinestuz, haren izenean bizia izan dagizuen.  
 

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. 

 
 
ESKARIAK 
 
† Ikasleen etsipenean eta ateak itxita egotean 
geure egoerea bera ikusiz, jaso daigun itxarope-
nezko otoitza, adore-emoile izan dakigun: 
 
—Elizearen alde: eguneratzen jakin daian, katia-
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Jaunaren eskumea guztiz garaia da, 
Jaunaren eskumeak indarrez jokatu dau». 
Ez naz hilgo, ez, bizi baino, 
Jaunaren egintzak kontatzeko. 
Gogor zigortu nau Jaunak, 
baina ez nau heriotzara eroan. R/. 
 

Etxegileek baztertutako harria 
giltzarri egin da. 
Jaunak egin dau hori, 
gure begien harrigarri. 
Hau da Jaunaren egintza-eguna, 
poztu gaitezan eta alaitu harengan. R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 

Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Badakigu ez daukagunetik ezin emon geikena. Baina ba ete 
dakigu daukagunetik emoten, batez ere daukagun hori sinis-
mena danean? On handia egin daiteke sinismena iragarteaz... 
 
Apostoluen Eginak liburutik   (Eg 4, 32-37) 
 

Sinestedun guztiak bat ziran bihotzez eta gogoz, eta inork ere 
ez eban esaten eukana berea ebanik. Guztia guztiena eben. 
Apostoluek aginpide handiz egiten eben Jesus Jaunaren biz-
tueraren autormena, eta jenteak oso estimatuak zituan guz-
tiak. 
Ez zan behartsurik hareen artean. Izan ere, lurrik edo etxerik 
ebenek saldu egiten ebezan, eta salmentaren ordaina aposto-
luen esku jarten eben; eta bakoitzari behar ebana emoten 
jakon. 

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

† Senideok: Pazko bigarren domekea ospatzeko 
alkartu gara. Ondo etorri. Gure sinismena jo-
koan dago, eta baita gure prestutasuna ere. Li-
turgiak egoeren aurrean jarriko gaitu, eta ere-
duak eta eginbeharrak emongo deuskuz. Eta 
onartuko eta geuretuko doguz, Berbiztuari gure 
bizitzearen “erdian” jarteko gogoagaz bagagoz. 
Harek bere arnaseaz bizibarrituko gaitu, emongo 
deuskun eginbeharrari erantzun ahal izan deio-
gun. Adoretu daigun alkar pazko poztasunean. 
 
 

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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—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 
 
Jauna: Aitari zintzotasunez erantzutearren 
emon egin zendun zure bizia, 
eta bizitz-itxaropenea bete gaituzu 
eta baita bizitza barriz ere. 
 
Ordutik, zeure Arnaseak dagi gugan, 
zeure Espirituak dihardu gugan lanean, 
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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. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 

 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
ERANTZUN-SALMOA 

Sal 117, 2-4. 16bc-18. 22-24 
 

R/. Eskerrak Jaunari  
haren maitasuna betikoa da-ta. 

 

 

Esan begie israeldarrek: 
haren maitasuna betikoa. 
Esan begie aarondar abadeek: 
haren maitasuna betikoa. 
Esan begie Jaunari begirune deutsoenek: 
haren maitasuna betikoa. R/. 
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turik dauken loturetatik askatu daiten, eta 
gaurko gizakiari itxaropena eta adorea emon 
deiozan Berbiztuaren pozean, eskatu deio-
gun Jaunari. 

 

—Lur jota, euren bizitzeari urtenbiderik ikusten 
ez-eta euren burua botateko arriskuan dago-
zanen alde: izan daien Berbiztuaren barri eta 
haren pozean sartzeko aukerea, eskatu deio-
gun Jaunari. 

 

—Elizgintzan dihardugunon alde: Berbiztuari 
emon deiogun erdikotasuna, berak atara gai-
zan gure bildur eta etsipen guztietatik, eta 
bere testigu alaiak eta misiolariak egin gai-
zan, eskatu deiogun Jaunari. 

 

—Pazko aldi honetan sakramentuetara hurrera-
tzeko gertakizunetan diharduen ume eta na-
gusien alde: ebanjelioa eta eliz alkartea izan 
daiezan oinarri eta jarraibide, eskatu deio-
gun Jaunari. 

 

—Biztuerearen pozean alkartu garanok gure eliz 
alkartearen egoereaz arduratu gaitezan, al-
karregaz bide barriak bilatu daiguzan eta, 
pazko pozean bizi izateko, otoitzera eta 
ebanjeliora alkarregaz jo daigun, eskatu dei-
ogun Jaunari. 
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Bigarren irakurgaiari oharra 
 

Jesus Jaun berbiztuagan sinisteak geurekerietatik ataraten 
gaitu, eta senideetaz arduratzera eta hareik maitatzera ga-
roaz. Holan ete da gure bizitzan? 
 
San Joan Apostoluaren lehenengo epistolatik   (1 Jn 5, 1-6) 
 
Seme-alaba maiteok: Jesus Mesias dala sinesten dauan guztia 
Jainkoagandik jaio da, eta bizia emoten dauan Jainkoa maite 
dauanak Haregandik jaioa ere maite dau. Beraz, Jainkoa 
maite badogu eta haren aginduak beteten badoguz, badakigu 
Jainkoaren seme-alabak maite doguzala. Izan ere, Jainkoa 
maitatzea haren aginduak betetea da. Eta haren aginduak ez 
dira astunak, Jainkoagandik jaio dan guztiak garaitu egiten 
dau-eta mundua. Eta hau da munduaren gain garaipena emo-
ten deuskuna: gure sinesmena. Nor da mundua garaitzen 
dauana, Jesus Jainkoaren Semea dala sinesten dauana baino? 
Jesu Kristo bateoko urez eta heriotzako odolez etorri zan; ez 
urez bakarrik, urez eta odolez baino. Eta Espiritua da honetaz 
autormena egiten dauana, Espiritua egia da-eta. 

Jaunak esana 

 
 

Ebanjelioa 
 

Ez dogu jarten zalantzatan Berbiztuaren indarra 
eta senideenganako haren maitasuna, gure bizi-
tzan erdikotasuna daukan ala ez baino. Egin 
deiogun harrerea Aleluia abestuz, zutunik. 

 
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik   
(Jn 20, 19-31) 

—   7   — 

Astearen lehenengo egunean, ilunabarrean, etxe 
batean batuta egozan ikasleak, ateak itxita, ju-
duen bildurrez. Sartu zan Jesus eta, erdian ja-
rririk, esan eutsen: «Bakea zuei». Hori esanda, 
eskuak eta saihetsa erakutsi eutsezan. Ikasleak 
pozez bete ziran, Jauna ikustean. 
Jesusek barriro esan eutsen: «Bakea zuei. Aitak 
Ni bialdu nauan lez, Nik zuek bialtzen zaituet». 
Eta hareen gainera arnasea botaz, esan eutsen: 
«Hartu egizue Espiritu Santua. Zuek pekatuak 
parkatzen deutsezuezanei, parkatu egingo deu-
tsez Jainkoak ere; zuek parkamena ukatzen 
deutsezuenei, ukatu egingo deutse». 
Tomas, Hamabietako bat, Bikia eritzona, ez 
egoan hareekin Jesus etorri zanean. Beste ikas-
leek esan eutsoen: «Jauna ikusi dogu». Tomasek 
erantzun eutsen: «Haren eskuetan untze-zuloak 
ikusten ez baditut, neure atzamarra haren un-
tze-zuloetan eta neure eskua haren saihetsean 
sartzen ez baditut, ez dot sinestuko». 
Handik zortzi egunera, etxean egozan barriro 
ikasleak, eta Tomas ere hareekin zan. Sartu zan 
Jesus, ateak itxita egozala, eta erdian jarririk 
esan eutsen: «Bakea zuei». Gero esan eutsan 
Tomasi: «Ekarri atzamarra, begiratu nire es-
kuak; ekarri eskua eta sartu nire saihetsean, eta 
ez izan sinesgogor, sinestedun baino». 
Tomasek erantzun eutsan: «Ene Jauna eta ene 
Jainkoa!» Jesusek esan eutsan: «Ikusi nozulako 


