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begitu gure atsekabea, indarge gagozala. 
Emoiguzu apalek daben ausardia, 
Jainkoari “bai” esanez 
beharrizan guztietara zabaltzen dauana. 
 

Zu, Eba barria, betiko emakumea, 
esanekoa, ez menpekoa, bai askea, 
benetan zaralako Jainkoaren mirabea, 
izan zakiguz eredu eta laguntzaile, 
Jainkoagandiko deiak entzun-ikusteko 
gauza izan gaitezan gure egunerokoan. 
 

Izan zakiguz gidari, non-nahi eta beti 
baietz erantzun ahal izan deiogun Jainkoari 
eta laguntza eta poza eroan senideari. 
Izan zaitez galduta gagozanon Ama, beti. 
 
 
Azkenerako abestia: 

Ama maite, Maria, 
egiguzu lagun 

zure bitartez Jesus 
ikusi dagigun (bir). 

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

† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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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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Damu-otoitza 
Geure pekatuak ikusten jakin ez, eta euretaz 
inor erruduntzen dogunok badaukagu Jainkoaren 
errukira hurreratu beharrik. Apaltasunez jo dai-
gun, Maria lagun dogula, Jainkoaren errukira, 
babes bila: 
 
—Jesus Jauna, Mariaren erraietan gizon egin zi-

nana, erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, zeure Jainkotasunean geure ar-

teko gizaki egin zinana, Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, Jainkoaren Berba haragi bihur-

tua, erruki, Jauna. 
 

 
AINTZA (gaur aintza esaten/abesten da) 
 

Azaldu daigun Mariak emoten deuskun poza 
Jainkoa goretsiz, Aintza eta Aintzaka. 
 

—Aintza zeruetan Jaungoikoari. 
* Aintza zuri, Jauna, ta eskerrk zuri. 
 

—Zeu bakarrik santua, zeu bakarrik Jauna, 
 zeu bakarrik goi-goikoa, Jesukristo, 
 Espiritu Santuarekin Jainko Aitaren argitan. 
 Amen. 
*Aintza zuri, Jauna, ta eskerrak zuri. 
 

Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 
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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 mi-
rabea; jazo bekit zuk dinozun lez». Eta ainge-
ruak 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-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 

 
ESKARIAK 
 
† Mariaren aurrean bokazinoen urritasuna autor-
tuz, izan daigun gogoan geure sinismenaren po-
bretasuna ere, eta jo daigun otoitzera, eskale: 
 
—Elizearen alde: gaurko gizon-emakumeentzat 

erakargarria izan daiten bere apaltasunagai-
tik, argitasunagaitik eta danengana hurrera-
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daki, baina ez egonean, beti baino, adi. Ez ete 
dogu gura ikasi? Bere berban entzun deiogun 
Jainkoari. 
 
 
Lehenengo irakurgaia 
 
Ondo daki Jainkoak makalak egin gaituena, baina beragazko 
hartu-emonetan gura gaitu. Inor gure erruetaz erruduntzen 
barik, apaltasunez autortzen bagengiz… Jainkoa prest dago 
parkamenerako; baina autortu beharra daukagu gure peka-
tua, harengandik aldendu izana… 
 
 
Hasiera liburutik    (Has 3, 9-15. 20) 
 
 Jainko Jaunak gizonari dei egin eta esan eutsan: «Non zara?» 
Harek erantzun: «Zure oinotsa baratzean entzun dodanean, bildurtu 
eta gorde egin naz, narrugorri nengoalako». Jainkoak esan eutsan: 
«Eta nork jakinazo deutsu narrugorri zengozala? Galerazo neutsun 
zuhaitzeko frutua jan al dozu?» Gizonak erantzun: «Laguntzat emon 
deustazun emakumeak eskeini deust frutua, eta jan egin dot». Or-
duan, Jainko Jaunak esan eutsan emakumeari: «Zer egin dozu?» 
Emakumeak erantzun: «Sugeak engainatu nau eta jan egin dot». 
 Orduan, Jainko Jaunak esan eutsan sugeari: 
«Hori egin dozulako, 
madarikatua izango zara 
abere guztien eta basapiztia guztien artean; 
sabel gainean ibiliko zara arrastaka 
eta hautsa jango dozu zeure bizitzako egun guztietan. 
Alkarren arerio egingo zaituet 
zu eta emakumea, 
zure eta haren ondorengoa; 
honek burua zapalduko deutsu 
eta zuk orpotik helduko deutsazu». 
 Gizonak bere emazteari «Eva» ezarri eutsan izena, bizidun 
guztien ama dalako. 

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

† Senideok: Abenduaren atarian, senideok, Ma-
riaren irudia aurkezten deusku Liturgiak. Maria, 
Jainkoari emoten deutson erantzunagaitik eta 
bere bizitzan zehar agertzen dauanagaitik, sinis-
tunontzat eredu dogu eta jarraibide. 
Gure Elizbarrutiak egun hauxe aukeratu dau Se-
minarioaren egun lez, abadetzarako bidean da-
gozenek non begiratu eta nogan ikasi euki 
daien. «Abade izan? Ez da galdera txarra» dino 
aurtengo goi-ikurrak. Baina holan ete da? Ez ete 
gagoz bokazinoetaz baino arduratuago beste 
gauza batzuetaz, hareik ere inportanteak dira-
lakoan garrantzizkoen lez hartuz? 
Mariak guretzat eredu izan gura dau. Onartuko 
bagendu berak eskeintzen deuskuna… Jainkoa-
gan uste ona jarri ebalako erditu deutso mun-
duari Salbatzailea. Itxaroten jakin eban, eta 
erantzuten. Ondo etorri. 
 
 
Sarrera-abestia 
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* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 
baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 

 
 

Jaunartzerako abestia 
 

 
 
 

—Pozaren pozez gainezka daukat nik gogoa 
 salbatzaile dot Jaungoikoa. 
 

—Mirabe honen ezereza dau hark ikusi 
 ta munduak ni handietsi. 
 

—Handiak egin ditu guztia dagikenak 
 Santu dau harek bere_izena. 
 

—Bere besoaz harrigarriak egin ditu 
 bihotz harroak dauz suntsitu. 
 
 

OTOITZA 
 

Baietzaren Maria, itxaropenaren atea, 
Salbatzailea erditu deuskuzuna:  
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(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 

R/. Kanta Jaunari kantu barri, 
 egin bait ditu hainbat harrigarri. 
 

 
 
Kanta Jaunari kantu barria,  
egintza harrigarriak egin ditu-eta: 
garaipena emon deutso bere eskumeak,  
bere beso santuak.  R/. 
 
Bere garaipena ezagutuazo dau Jaunak,  
bere salbamen-egintza agertu nazinoen aurrean. 
Ez dau ahaztu bere maitasuna,  
Israel herriari deutson leialtasuna.  R/. 
 
Munduko bazter guztiek ikusi dabe  
gure Jainkoaren garaipena. R/. 
Egin irrintzi Jaunari, lur osoa,  
egin poz-oihu eta kantu, jo soinua.  
 
 
HITZAREN LITURGIA 
 

Haurdun dagoan Maria eredu dogu eta ezaugarri: 
bere ezbaian galdetu egiten deutso Aingeruari, 
eta Jainkoaren esanetara dago beti. Itxaroten 

—   9   — 

tzeko gaitasunagaitik, eskatu deiogun Jau-
nari. 

 

—Etsipenean eta urtenbide barik aurkitzen dira-
nen alde: jaso daien burua eta badagoala 
itxaropena non oinarritu aurkitu daien, eta 
behar daben laguntza eskuratu ahal izan 
daien, eskatu deiogun Jaunari. 

 

—Euren txarkeriaz konturatu ez eta besteak 
erruduntzen eta gaitzesten eta, sarritan, ha-
reik hilteraino heltzen diranen alde: zabaldu 
dakiezan begiak eta bihozbarritu daitezan Ma-
ria eredu hartuz, eskatu deiogun Jaunari. 

 

—Gure Elizbarrutiko abadegaien alde: Maria 
eredu izanik, hemengo herrian ondo oinarri-
tuta bilatu daien Jainkoari “BAI” handi eta 
sakon batez erantzutea, eskatu deiogun Jau-
nari. 

 

—Eukaristiaren mahai-inguruan alkartu garanon 
alde: abade-herri garala gogoan hartuz, Jain-
koari zintzotasunez eta besteentzat eredu 
izanez erantzutea bilatu daigun, eskatu deio-
gun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
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Bigarren irakurgaia 

Gure txikikerien gainetik autortu geike gure handitasuna, 
eta haren pareko izaten ahalegindu geintekez usterik one-
naz. Ea Paulo apostoluaren berbek adoretzen gaituen horre-
tarako. 
 
 
San Paulo Apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik   (Ef 1, 3-6. 
11-12) 
 
Bedeinkatua izan bedi Jainkoa, 
Jesu Kristo gure Jaunaren Aita, 
Espirituaren era guztietako bedeinkapenez 
zeruan Kristogan bedeinkatu gaituana. 
Beragan aukeratu ginduzan, 
mundua sortu baino lehen, 
haren aurrean, maitasunez, 
santu eta errubako izan gaitezan. 
Aurrez aukeratu ginduzan bere seme-alabaorde izateko, 
Jesu Kristoren bidez, 
bere nahiaren onberatasunez, 
bere Seme maiteagan 
hain ugari emon deuskun graziaren aintzak 
Bera gorapenez bete dagian. 
 Kristoren bitartez gara oinordeko gu ere, israeldarrok, lehendik 
Mesiasegan itxaroten genduanok, gauza guztiak Berak gura dituan 
lez egiten dituan Jainkoak aurrez aukeratu gaitu-eta bere asmoaren 
arabera, beraren aintzaren gorapen-kantu izan gaitezan. 
 

Jaunak esana 

 
 
Ebanjelioa 

 
Adi dauanak nabaritu daikez Jainkoaren urra-
tsak, eta sartu daiteke haregazko hartu-emo-
netan. Maria dogu eredu horretan. Egin deiogun 
harrerea ALELUIA abestuz, zutunik. 
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Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik    (Lk 1, 26-38) 
 
 Aldi haretan, Gabriel aingerua bialdu eban 
Jainkoak, Nazaret eritzon Galileako herri ba-
tera, birjina bategana; birjineak Maria eban 
izena eta Jose eritzon Daviden jatorriko gizon 
bategaz ezkontzeko berbea emonda egoan. 
 Aingeruak, Mariaren etxean sartu eta esan 
eutsan: «Poztu zaitez, graziaz bete hori! Jauna 
zugaz». Ikaratu zan Maria berba hareek entzu-
tean, eta pentsetan jarri zan, zer izan ete eite-
kean halako agur ha. 
 Aingeruak esan eutsan: «Ez izan bildurrik, 
Maria; Jainkoak gogoko zaitu. Begira, sabelean 
sortu eta semea izango dozu, eta "Jesus" eza-
rriko deutsazu izena. Handia izango da; Goi-
goikoaren Seme deituko deutsoe, eta Jainko 
Jaunak bere aita Daviden errege-aurkia emongo 
deutso; Jakoben herriaren errege izango da 
beti, eta haren erregetzak ez dau azkenik 
izango». 
 Mariak esan eutsan aingeruari: «Zelan jazo 
daiteke hori, ez naz-eta inongo gizonagaz bizi». 
Aingeruak erantzun eutsan: «Espiritu Santua jai-
tsiko da zugana eta Goi-goikoaren indarrak bere 


