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Azkenerako abestia 
 

ZATOZ, JAUNA, LEHENBAITLEHEN, 
ZATOZ, ZURE EGARRI GARA. 
ZATOZ, JAUNA, LEHENBAITLEHEN, 
ZATOZ, GUREGANA. 
 

 

ABENDUALDIRAKO OTOITZ ABESTUA 
 

Zatoz, Jauna, zatoz lurrera 
zure herri hau salbatzera. 
 
1 Bakea ta justizia 
bialdu mundura, Jauna; 
zure jaiotzak gugana 
bekar poza, zoriona. 
 
2 Okerretatik zuzendu, 
gaitz bideetatik aldendu, 
gure kateak apurtu, 
bide ilunak argitu. 
 
3 Gorroto-bideetatik 
aldendu gagizuz, Jauna; 
alkar parkatu dagigun 
emoiguzu maitasuna. 
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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 
 

Zatoz, Jauna, zatoz lurrera 
zure herria salbatzera. 

 
1 Bakea ta justizia bialdu mundura, Jauna; 
zure jaiotzak gugana bekar poza, zoriona. 
 
2 Okerretatik zuzendu, gaitz bideetatik aldendu, 
gure kateak apurtu, bide ilunak argitu. 
 
3 Gorroto-bideetatik aldendu gagizuz, Jauna; 
alkar parkatu dagigun emoiguzu maitasuna. 

 
 

OTOITZA 
 
Jesus Jauna: 
zure etorrerea ospatzeko gertatzen hasi gara. 
Ez daitela beste bat gehiago izan. 
Somatuazo eiguzu beharrezko zaitugula. 
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izango dauzan ibilbidea: Jainkoak eskeintzen 
deuskun itxaropenari urten gura deutsogu bidera 
abesti artean. 
 
Koroiaren inguruko abestia 

 
 

Damu-otoitza 
Besteak errudun eta geure burua garbi ikusteak urrundu gein-
kez itxaropenetik, zer eginik ez dagoela uste izanik. Egin dei-
ogun dei Jainkoaren errukiari: 
—Jesus Jauna, egiazko berbea. Erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, bizikera Jainkoari eskeinia. Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, gizaki aske eta askatzailea. Erruki, Jauna. 
 
Ez dago aintzarik… 
 

Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 
 
 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa (Ps 79) 
 
R/. Zure indarrari eragiozu, zatoz eta salbau gagizuz. 
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ESKARIAK 
 
† Itxaropena emon gura deuskun Jainkoagana jo 
daigun erreguka: 
 
—Elizearen alde: bere pekatuak autortzeari eta 

garbitzeari ekin deion, eta bere pekatari iza-
tetik heldu daiten gaurko gizakiagana, itxaro-
pena aldarrikatuz, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Urtenbiderik aurkitzen ez daben erbesteratu, 

kartzelaratu, langabetu eta beste hondatuen 
alde: aurkitu daiezan itxaropen zantzuak eta 
eskua luzatzen jakela laguntza lez, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Politikari askoren jokabideak etsipenera bi-

dean jarri dauzanen alde: oraindino ere me-
rezi dauala gizarte honetan zintzo jokatzeak 
autortu daien euren jokabide barrituaz, es-
katu deiogun Jaunari. 

 
—Agintari, laguntzaile, gidari, hezitzaile eta gu-

rasoen alde, euren akatsen loturapean egon 
ez daitezan, eta euren eginkizunean zintzota-
sunez jokatzea bilatu daien, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
—Itxaropen aldian sartzen garanon alde: gure 
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Is 63 

Bihurtu daigun geure otoitz Isaiasen otoitz hau: goraldu dai-
gun Jainkoaren errukia eta handitasuna; autortu daigun gure 
bihurrikeria eta pekatua, eta eskatu deiogun bere izena ain-
tzaltzeko gauza izan gaitezela. 

 
Isaias Profetearen liburutik  (Is 63, 16b-17; 64, 1. 3b-8) 
 
Zu zara, Jauna, gure Aita, 
“gure Erosle” dozu izena betidanik. 
Zergaitik itzi deuskuzu, Jauna, 
zeure bideetatik alde egiten, 
zure begirunerik ez izateraino 
gure bihotzak gogortzen? 
Bihurtu zakiguz, zeure zerbitzariakaitik, 
zeure ondare aukeratu dozuzan leinuakaitik. 
Ai, zeruak urratu eta jaitsiko bazina! 
Zure aurrean mendiak urtuko litzatekez. 
Jaitsi zinan 
eta mendiak urtu egin ziran zure aurrean. 
Inoiz ez dau ez belarrik entzun, ez begik ikusi, 
Zu beste Jainkorik 
Beragan itxaron dabenen alde holan jokatzen dauanik. 
Zeuk urteten dozu, 
pozik eta zuzen dabilzanen 
eta zure bideak gogoan dabezanen bila. 
Hasarre zengozan, bai, 
pekatu egin gendualako, 
aspalditik pekatari garalako, 
baina salbauko gara. 
Guztiok kutsatuak gengozan, 
gure egintza onak ere zapi zikinen antzeko ziran; 
orbelaren antzera ihartzen gintzazan guztiok, 
eta gure pekatuek 
haizeak lez eroaten ginduezan. 
Ez eutsan inork zure izenari dei egiten, 
ez zan inor Zugaz bat egiten ahalegintzen. 
Zeure aurpegia gorde egin zenduan-eta gugandik, 
eta gure erruetan murgilduak itzi ginduzuzan. 
Halan ere, Jauna, Zeu zara gure Aita, 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Senideok: Abenduan sartzen gara. Itxaropen 
aldia dala esan eta entzungo dogu, eta gure 
eguneroko bizitzeak etsipenean arrapatuta gau-
kazela ikusiko dogu, krisia, elizakoen eskanda-
luak eta geure mugak eta abar dirala-ta… 
Abendu bat gehiago eta hutsa izan daitela gura 
ez badogu, zabaldu deioguzan gogo-bihotzak 
Jainkoari, profetearen berbak entzunez eta An-
dra Mariaren jarrerea geuretuz. Ondo etorri. 
 
Sarrera-abestia 
 

Zatoz, Jauna! Gaur zai duzu mundua, 
  zori gaitzez hain da hondatua! 
Zatoz, Jauna! Zabal, otoi, zerua: 
  Etor bedi zure erreinua! 
 

Zatoz Jauna! Nausi bait da dirua: 
  jendea maiz dauka zapaldua. 
Entzun, Jauna, behartsuen oihua: 
  Etor bedi zure erreinua! 
 
 

Abenduko koroiaren inguruan 
 

Abenduko ibilaldia hasterakoan lehenengo kan-
delea biztuz adierazten dogu lau urrats handi 
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Gure inguruko ustelkeriaz ok eginda gagoz 
eta errudunak bila gabiz, hareik gaitzesteko. 
Ez gara konturatzen, geure barruko gaizkileaz, 
eta bere kabuz itzi ezkero,  
bereak eta bi egingo dauzela. 
 
Beharrezko zaitugu, Jesus,  
salakuntza hutsean ez geratzeko; 
zeu behar zaitugu zuhur eta erne egoteko, 
gure txarkeriak besteenekaz ez justifikatzeko 
eta barruan zintzotasuna areagotzeko. 
 
Entzun daigula zure hitza profeten ahoz; 
izan daigula eredu Maria, zure eta gure Ama; 
handikeria guztiak hondamenera doazela jakinik 
gure apaltasunean zintzotasuna bultzatzeko. 
 
Zatoz, Jesus Jauna! 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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Jainko, birbiztu gagizuz; 
salbau gaitezan, zure begia leun agertu egizu. 
Israel go Artzain, entzun eiguzu, 
Kerubin gainean jesarri zara, 
zure indarrari eragiozu, 
zatoz eta salbau gagizuz. R/. 
 
Bihurtu zakiguz, gudari taldeen Jainko, 
begira zerutik, ikusi, 
mahatsondo honi agertu zakioz: 
zeure eskuz aldatu dozun aldaska honi, 
Zeuk indartu dozun landareari. R/. 
 
Emoiozu eskua, aukeratu dozun gizonari, 
Zeuk indartu dozun giza semeari. 
Ez gara Zugandik urrunduko, 
emoiguzu bizia eta zure izena dogu deituko. R/. 
 
 
HITZAREN LITURGIA 
 

Abendu aldiko irakurgaiak guri adore emotera 
jatorkuz; hainbeste ustelkeriaren artean gago-
zan arren ezin geintekezela etsipenean jausi 
esango jaku, Jainkoa geure alde dagoelako, be-
hartsuekaz, sufritzen dagozenekaz. Profetea 
izango dogu deiadar, eta Maria Jainkoari txikiek 
egin leioen erantzunaren ezaugarri. 
 
Lehenengo irakurgaia 
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Elizbarrutiak diszernimenturako egiten deus-
kun deiari otoitzaz eta iturrietara abiatzeaz 
erantzun deiogun, 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. 

 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 



—   6   — 

gu buztina, eta Zu gure buztinlaria: 
zure eskuetako lana gara guztiok. 
Ez hasarretu gehiegi, Jauna, 
eta ez hartu gogoan betiko gure errua. 
Begira, zure herri gara guztiok. 

Jaunak esana 

 
 
Bigarren irakurgaia 

Paulok agertzen dauan poza geure itxaropen bihurtu daigun, 
eta hartu daigun gogoan zenbat dohaiez inguratu gaituan 
Jainkoak esker onean bizi izateko. 
 
 
San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gutunetik   
(1 Ko 1, 3-9) 
 
Senideok: Grazia zuei eta bakea gure Aita Jainkoagandik eta Jesu 
Kristo Jaunagandik. Jainkoari eskerrak emoten dihardut beti zuekai-
tik, zuei Jesu Kristogan Jainkoak emon deutsuen graziagaitik. Izan 
ere, Kristogan aberastu zaitue gauza guztietan: bai berba, bai ja-
kintza-dohai guztietan, Kristori buruz emoten dogun autormena 
zuekan sendotu dan ezkero. Holan, ez dozue dohairik bat ere falta 
Jesu Kristo gure Jaunaren agerraldiaren zain zagozenok. Berak in-
dartuko zaitue azkenera arte, inork zuen aurka zeresanik izan ez 
dagian Jesu Kristo gure Jaunaren etorrera-egunean. Zintzoa da bere 
Seme Jesu Kristo gure Jaunagaz alkarturik bizitzera deitu zaituen 
Jainkoa. 

Jaunak esana 

 
Ebanjelioa 

 
Jesusek harutzago begiratzen irakatsiko deusku, 
geuretxoan ez geratzen. Egin deiogun harrera 
on Aleluia abestuz, zutunik. 
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Aleluia, aleluia, aleluia… 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen libu-
rutik   (Mk 13, 33-37) 
 
Aldi haretan, Jesusek esan eutsen bere ikasleei: 
“Begira, zagoze zuhur, ez dakizue-eta sasoia 
noiz dan. Gizon bat urrunera joatean lez da: 
etxea iztean, morroiei emoten deutse agintea, 
bakotxari bere eginkizuna jarriz, eta atezainari 
zuhur egoteko agintzen deutso. 
Zagoze, beraz, zuhur; ez dakizue-eta etxeko na-
gusia noiz etorriko dan: ilunabarrean, gauer-
dian, oilarrak jotean nahiz egunsentian. Ez zagi-
ezala lotan aurkitu, uste barik etorrita. 
Zuei esaten deutsuedan hau guztiei esaten deu-
tset: Zagoze zuhur.”  

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. 
 


