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ADISKIDETZE SAKRAMENTUAREN 

ELKARTEKO OSPAKIZUNA 

Kantua 

«Dei egingo dit» (Sarrera kantuak 24. or);  
edota: «Basamortuan zehar» (Gora Jainkoa 7, 62. or).  

Batzarburuaren agurra eta hitzak 

Jainko Aitaren eta Jesu Kristo Salbatzailearen  grazia, errukia eta 
bakea izan bitez zuekin. R/. Eta zure espirituarekin. 

Jaunaren errukia jaso eta besteei transmititu ahal izateko, lehenik 
eta behin beharrezkoa dugu ospakizun honetan hots egingo den 
Jainkoaren Hitza entzuteko prestatzea. Hitz horretan adieraziko 
zaigu, Jainkoaren seme-alaba izateko aukeratuak garela eta, gure 
bekatuengatik Berarengandik aldendu bagara ere, Jainkoak beti 
itxaroten digula beso zabalez, maitasunez eta errukiz beterik. 

Otoitza 

Egin dezagun otoitz (Isilune laburra utzi). 

Jauna, Jainko ahalguztiduna, Zeu zara guztion Aita. Zuk sortu 
dituzu gizakiak zure etxean bizi daitezen zure aintza goretsiz. 
Zabaldu gure bihotzak zure hitza entzun dezaten eta, bekatua dela 
eta zugandik urrundu garenoi, emaguzu zugana itzul gaitezela 
bihotzez eta Aita bezala ezagutu eta aitor zaitzagula, dei egiten 
dizuten guztientzat errukitsua zarenez. Zuzendu gure bideak 
gaitzetik alden gaitezen eta barkatu gurebekatuak. Emaguzu 
salbamenaren poza, zugana itzuliz zure etxeko mahaian alai 
gaitezen orain eta beti gizaldi eta gizaldietan. R/. Amen. 
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Lehenengo irakurgaia 

Isaias 55, 1-11 [Pazko Gaubelako 5. irakurgaia] 

Erantzun-salmoa 

Sal 102, 1b-2. 3-4. 6-7. 8 y 11: «Erruki hutsa » (Gora Jainkoa 2, 55. 
or) edota: «Eskerrak eman, nire arima» (Gora Jainkoa 7, 160. or).  

Ebanjelioa 

Lk 15, 1-3. 11-32 [Garizumako 4. igandekoa, C urtea] 

Homilia 

Jaso ditzake honakoak:� 

– bekatua Jainkoak digun Aita-maitasuna zapuztea da; 
– Aitaren errukia neurrigabea da seme-alaba bekatariekiko;  
– adiskidetze sakramentua ezaugarri ikusgarri eta eraginkorra da, 
hauxe agerian jartzen du: Jainko Aita errukitsua bekatariak etxera –
Elizara– itzuli zain dago;  
– senideei beti eskaini behar zaie barkamena;  
– Eukaristian parte hartzea da Jainkoarekin eta Elizarekin 
adiskidetzea burutu izanaren ospakizuna.  

Kontzientzi azterketa 

Utzi tartea batetik bestera, bakoitzak kontzientzi azterketa era 
pertsonalean eta patxadaz egin ahal dezan.  

– Arduratzen al naiz «ardi galduak» bilatzeaz, hau da, 
Kristorengandik eta bere Elizarengandik urrundu direnak bilatzeaz?  
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– Estimatzen al ditut besteak, eta bilatzen al ditut galduak daudenak 
edo baztertuak, fedearen familiara eta gizarteko bizitzara itzul 
daitezen? edota paso egiten dut besteez, nire ardura ez balira 
bezala?  

– Jainkoarekin dudan harremana ezer espero gabe maitatzea da, 
edota zerbat behar dudanean bakarrik oroitzen naiz Jainkoaz?  

– Nola erabiltzen ditut Jainkoak eman dizkidan ondasun espiritual 
nahiz materialak? Seme ondatzaileak bezala gaizki erabili eta 
xahutzen al ditut?  

– Bekatu egin eta aitortzera hurbiltzean, Jainkoaren maitasunak eta 
nire bekatuen damuak eraginda egiten al dut?; ala beldurrak 
eraginda edo lasai geratzeko egiten dut, baina egiaz nire 
bizitzarekin Jainko nire Aitaren errukia eskertzeko amorik geb?  

– Nola erantzuten diet besteen beharrei? Jesusek bezala jokatzen 
saiatzen al naiz guztiekin, behartsuekin, gose direnekin, gaixoekin?  

– Konturatzen al naiz kristau bezala, Elizaren kide bezala (laiko, 
apaiz, erlijioso nahiz erlijiosa izanez) bizi banaiz, Mateoren 
moduan Jesu Kristoren errukiak aukeratu nauelako dela?  

– Zaila gertatzen al zait ni bezala pentsatzen ez dutelako atsegin ez 
ditudanak edo bekataritzat jotzen ditudanak nire elkarteko kidetzat 
onartzea?  

– Beste inor baino duinagotzat al dut nire burua Elizaren kide 
izateko? Goitik behera begiratzen al diet ni baino behartsuago 
direnei, edota toki baztertuagotan bizi direnei nahiz etorkinei, 
arrazismoz jokatuz? 
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– Kanpotik etorri direnentzat eta beste kultura edo erlijioa 
dutenentzat Jainkoaren errukiaren testigu izateko moduan bizi al 
dut nik Jainkoaren maitasuna eta errukia?  

– Jeloskor eta bekaitzez jokatzen al dut besteekin, gaizki esaka 
jardunez askotan?  

– Prest al nago gaitz egin didatenei egiaz barkatzeko eta maite 
gaituen eta hainbestetan barkatzen digun Jainkoren errukiaren 
testigu izateko?  

– Bilatzen al dut denbora Jainkoaren Hitza patxadaz entzun, bere 
errukiaz jabetu eta nire bizitza estiloa horretara moldatu ahal 
izateko?  

– Bizi al ditut errukizko egintzak, gorputzekoak nahiz 
espirituzkoak? Gaixoei laguntzea, gose denari jaten ematea, egarri 
denari edaten ematea, arrotza etxean hartzea, biluzik dagoena 
janztea, kartzelatuak ikustera joatea hildakoei lur ematea, ez 
dakienari erakustea, behar duenari kontseilu ematea, gaizki egin 
duena zuzentzea, zordunei barkatzea, triste dagoena kontsolatzea, 
astunak diren pertsonak pazientziaz jasatea, bizien eta hilen alde 
Jainkoari otoitz egitea. 

Adiskidetzearen ohikunea 

Apaizak 

Gure Jainkoa Jainko errukitsua da, haserregaitza eta guztiz onbera, 
urrutitik datorren semea onartzen duen Aitak bezala onartzen 
gaituena. Aitortu, senideok, zuen bekatuak eta egin otoitz elkarren 
alde, guztion salbamenerako.  
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Guztiek esango dute: Aitortzen diot...  

Eska diezaiogun apalki Jainko errukitsuari barka ditzala gure 
bekatuak eta garbi gaitzala bidegabekeria guztitik.  

Irakurle batek egin ditzake eskariak: 

– Zuk emandako dohainak gaizki erabili ditugulako, Zeure aurka 
bekatu eginez,  

 R/. Jauna, izan gutaz erruki (edota: Kyrie eleison.) 

– Buruz eta bihotzez zugandik urrun bizi izan garelako, Zeure 
aurka bekatu eginez, R/. 

– Zure maitasunaz ahaztu garelako, Zeure aurka bekatu eginez, R/. 

– Gure plazera gure eta gure senideen ongizatea baino nahiago 
izan, Zeure aurka bekatu eginez, R/. 

– Gure senideez gutxi arduratu izan garelako, Zeure aurka bekatu 
eginez, R/. 

– Gure senideei barkatzean berandutzen garelako, Zeure aurka 
bekatu eginez, R/. 

– Beti onartzen gaituen zure errukiaz ahaztu garelako, Zeure aurka 
bekatu eginez, R/. 

Apaizak jarraituko du: 

Orain, Jesusek erautsi zigun hitzak erabiliz, eska diezaiogun gure 
Aitari barka ditzala gure bekatuak:  

Guztiek: Gure Aita...  
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Apaizak jarraituko du: 

Gure Jainko eta gure Aita, zure seme-alaba izateko aukeratu 
gintuzun, zure aurrean santu izan gintezen eta zure etxean pozik 
bizi; onar gaitzazu eta gorde zure maitasunean, pozez eta 
maitasunez bizi gaitzen zure Eliza Santuan. Jesu Kristo gure 
Jaunaren bitartez. R/. Amen.� 

Banakako aitortza eta barkamena 

Orain egingo dira banakako aitortzak  

Jainkoaren errukiarengatik eskerrak ematea 

Aitortzak bukatuta, batzarburuak eskerrak emateko eta egintza 
egokiren bat egiteko deia luzatuko du, penitentziaren graziaren 
adierazgarri izango da hori bai norberaren bizitzarako bai elkarteko 
bizitzarako ere. Hitz hauekin bukatuko du:  

Gurutziltzatu zutenekin Jesusek izan zuen barkamen handiak 
agertzen digu noraino iristen den Jainkoaren errukia, guk geuk 
oraintxe adiskidetze sakramentuan gozatu duguna. Andre Mariak 
adierazten digu Jainkoaren Semearen errukiak ez duela mugarik eta 
inor baztertu gabe guztiongana iristen dela. Amari kantatuko diogu 
orain, errukiaren aurpegia den Jesus Jauna ikusteko gai egin gaitzan 
eskatuz. 

Denek kantatuko dute «Egizu, zuk, Maria... Bekatariok ama». 

Bukaerako ohikunea 

Bedeinkapena emango du apaizak, ohiko eran. 

 


