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Asko kostatu zitzaigun Bibliaren gure itzulpen honi izen hau jartzea.
Alde batetik, katolikoen eta protestanteen artean egina zelako, alderdi hori
agertu nahi genuen izenburuan. Bestetik, inguruko hizkuntzetan egindako
itzulpenetan, «konfesio arteko» terminoa erabiltzen dute aipatu kontzeptu
hori agertzeko. Euskaldunoi ez zitzaigun egokia iruditu besteen termino
hori. Azkenean, bat etorri ginen guztiok eman genion izenarekin.

Biblia euskaratzeko asmoaren sorrera
Bi talderen asmoak bateratu ziren 1970eko hamarkadaren hasieran: alde

batetik, protestanteak ordezkatzen dituen Bibli Elkarte Batuak izeneko tal-
dearena eta, bestetik, garai hartan Loiolan urtero elkartu ohi zen erlijioso-
talde batena.

Bi taldeen ordezkariek (ez ziren formalki izendatuak izan, baina Loio-
lan amestutako asmoa zen), zenbait bilera egin ondoren, 1977ko apirilaren
21eko bileran Bibliaren itzulpengintzaz Mintegia egitea eta jende-sail bat
hartara deitzea erabaki zuten.

Bibliaren itzulpengintzaz Mintegiak
Esan bezala, dei zabala egin zen eta aipatu urteko irailean 30 lagun

inguru elkartu ziren Arantzazun. Mintegi honetako irakasleak Alemaniako
irakasle sonatu bat, Peter Rüger, eta Madrileko beste bat, Ignacio Mendoza,
izan ziren. Bibliaren itzulpengintzak planteatzen dituen arazo bereziez (duela
2000 urteko testua, kultura arrotza, literatur mota asko…) jardun ziren. Itun
Berria euskaratzeko asmo soila izan zen hasieran.

Mintegia bukatzean, itzulpenari ekiteko prest zeudenen izenak bildu
ziren. Handik aurrera, talde horren esku gelditu zen lana; beti ere, ordea,
Bibli Elkarte Batuaren izenean, Ignacio Mendozak hurbiletik jarraitu zion
lanari. Euskal Herrian bizi ziren oinarriko zenbait protestanteen aurreiri-
tzien aurrean erabakiak hartzeko orduan garrantzizko zeregina izan zuen
Mendozak.
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Gerora, Itun Berria euskaratu eta argitaratu ondoren, eta hiruzpalau urte
atsedenean igaro ondoren, Itun Zaharra euskaratzeko asmoari ekin zion
aurreko taldeko kide-sail batek. Honetarako ere Mintegia antolatu zen lehe-
nik eta behin. Oraingo hau Lazkaoko Beneditarretan egin zen. Irakasleak
Frantziako Jan de Ward eta Italiako Carlo Buzzeti irakasleak izan ziren.

Itzulpen-laneko prozedura
Bai Itun Berrikoan, bai Itun Zaharrekoan lan-prozedura berdintsua izan

zen. Halere, Itun Berrikoa astunegia eta korapilotsuegia (talde txiki asko,
itzultzaile asko, talde osoko bilera asko…) zela ikusirik, asko arindu zen
prozedura Itun Zaharraren kasuan. Baina, esan bezala, funtsean, bat bera
izan zen bi kasuetan.

Alde batetik, oinarrizko itzulpena talde txiki batek (bizpahiru lagune-
koak) egin ohi zuen. Ondoren, taldekide bakoitzak bere iritzia ematen zuen
idatziz. Talde txikiak, iritziak jasota, berraztertu egiten zuen bere lana. Eta
azkenean batzar nagusira pasatu ohi zen emaitza, zintzilik gelditzen ziren
arazoak konpontzeko. Esan behar da, talde txiki bakoitzean, gutxienez
exegeta edo biblialari bat egon ohi zela, testua jatorrizko hizkuntzatik kon-
trolatzeko, eta bat edo bi euskal itzultzaile trebeago.

Itzulpenerako oinarrizko irizpideak
Hasteko, itzulpena euskara batuan egitea erabaki zen, lehenengo Min-

tegian jadanik. Garai hartan ez zen hori artean gaur bezain begi-bistako
erabakia, batez ere Eliza Katolikoaren arduradunen artean.

Bestalde, lehenago esana denez, elizen arteko itzulpena izango zen:
katolikoen eta protestanteen artekoa (gauza jakina denez, ortodoxoek ez
dute ordezkorik, esateko, Euskal Herrian; horregatik, ezin deitu ziezaioke-
ten ekumeniko esku arteko itzulpenari). Horrek ere arau batzuk bete beha-
rra zekarren: horrelako itzulpen-kasuetarako Vatikanoak eta Bibli Elkarte
Batuak-ek hitzarmenduak zituztenak; besteak beste, ezin emango zen itzul-
penean ohar doktrinalik.

Itzulpen-irizpide zehatzagoak
Atzerriko zenbait lurraldetan, Bibliaren itzulpengintzan, indar handia

hartua zuen ordurako baliokidetasun dinamiko funtzionalaren joerak. Hitz
gutxitan esateko, honetan datza joera hori: hitzez hitzeko itzulpena baino
gehiago, adiera bizia kontuan hartzean; baliokidetasun formala baino ge-
hiago, adierari dagokion baliokidetasuna kontuan hartzean; jatorrizkoaren
hizkera ongi eta leial ulertu eta interpretatu, eta, xede hizkuntzaren izaera
kontuan hartuz, mezua era argian eta bizian ematean.
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Joera hau, EABren itzulpenean, biziki areagotu zen Biblia osoa euska-
ratzeari ekitean, 1986tik aurrera.

Kontua zera da: eskuarki ondo ulertu gabe erabili ohi diren terminoak,
esapideak eta esamoldeak, xede-hizkuntzan era argian eta ulergarrian eta
sarkorrean ematea; izan ere, Bibliaren irakurleak ez du zertan izan exegeta
edo teologo. Joera honen adibide batzuk emateko, hona: «justizia» ordez
«salbamen-indarra» erabiliko da (Erm 3,21), «justifikatu, justifikazioa» ordez
«Jainkoak onartu» erabiliko da (Erm 3,24.28), «tradere, traditio» euskaratze-
ko «eskualdatu» esango da (1 Ko 15,3)…

Esandako irizpide horrez gain, baina hari beretik, beste hainbat puntu
landuko dira:

– esaldi luzeak puskatu egingo dira;

– puntuazioa oso kontuan hartuko da, testua ahalik eta ulergarrien egi-
teko;

– askotan subjektua esplizitatu egingo da; adibidez, «bere merezia har-
tuko du, Jainkoak ez baitu bereizkeriarik egiten» («Jainkoa» gehitu
da: Kol 3,25); «dohain hau eman dizu Jainkoak («Jainkoak» gehitu da:
Flp 1,29).

Hiztegiari eta aipatu beste irizpide horiei ez ezik, jatorrizkoko irudi
literarioak (metaforak, aliterazioak, paralelismoak…) itzultzeari ere arreta
berezia eskaini zaio. Horretarako, laguntza handikoak izan dira inguruko
beste hizkuntzetan emandako irtenbideak.

Hitz batean esateko, sinplekerian eta geldotasunean erori gabe, itzul-
pen laua, argia, bizia egin nahi izan da. Vatikano II.a kontzilioko Dei Ver-
bum-ek (22 zk.) ere hala eskatzen du: Biblia erraz irakurtzeko aukera izan
behar dutela fededunek.

Beti ere, jatorrizko testuarekiko leialtasunari sendo eutsi nahi izan zaio.
Horretarako, itzultzaile-talde txiki guztietan exegeta batek jardun ohi zuen
eta bilera orokorretan bik edo hiruk, jatorrizko testua zuzenean kontrola-
tzeko. Horrez gain, itzultzaile guztiek inguruko hizkuntzetako hainbat Bi-
blia izan dituzte beti eskura.

Argitalpenak
«Itun Berria»ren lehen argitalpena 1983an egin zen PAX argitaletxearen

eta Bibli Elkarte Batuak-en eskutik. Bigarren argitalpena, berriz, 1987an egin
zen.

«Elizen Arteko Biblia»ren argitalpena Euskal Herriko Gotzaindegien eta
Bibli Elkarte Batuak-en eskutik egin zen 1994an.
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Gerora, beste hainbat argitalpen egin dira:

– 1995ean «Itun Berria hirueleduna (euskara, latina eta grekoa)» argita-
ratu zen;

– 1997an «Elizen Arteko Biblia. Itun Berria» argitaratu zen.

– 1998an «Elizen Arteko Biblia» (formatu txikian) argitaratu zen. Gero-
ra, bigarrenez argitaratu da formatu hau.

Une honetan, «Elizen Arteko Biblia»ren (formatu handikoaren) 2. argi-
talpena prestatzen ari gara.

Itzultzaileak
Dionisio Amundarain; Jose Luis Aperribai, Jose Arregi, Jesus Maria Arrie-

ta, Ramon Irizar, Iñaki Mendiguren, Joan Maria Olaizola, Kasimiro Joan Jose
Perez, Jose Maria Rementeria, Enrike Zabala, Lorentzo Zugazaga.

Dionisio Amundarain
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Has 1,1-5

1 Hasieran, Jainkoak zeru-lurrak egin zituen. 2 Lurra nahas-mahas hutsa
zen: leize handiaren gain ilunpea. Jainkoaren arnasa uren gainean zebilen.

3 Eta Jainkoak esan zuen: «Izan bedi argia».
Eta izan zen argia. 4 Ikusi zuen Jainkoak argia ona zela eta bereizi egin

zuen ilunbeetatik: 5 argiari «egun» eman zion izen eta ilunpeei «gau». Honela,
lehen eguna burutu zen.

Is 65,17-19

17 Jaunak dio: / «Hara, zeru-lur berriak / sortuko ditut. / Lehengoaz ez da
inor oroituko, / ez du inork gogora ekarriko.

18 Alderantziz, / amaigabeko poza eta alaitasuna / izango dituzue / nik
sortuko dudanagatik, / poz-hiri bihurtuko baitut Jerusalem, / alaitasun-herri
bertako jendea.
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Jn 1,1-5

1 Hasieran bazen Hitza. / Hitza Jainkoarekin zegoen / eta Hitza Jainko zen.
2 Hasieran / Jainkoarekin zegoen Hitza.
3 Gauza guztiak / beronen bidez egin ziren, / eta egindakotik ezer / ez

da berau gabe egin.
4 Hitzarengan zegoen bizia, / eta bizia gizakien argia zen;
5 argi horrek ilunpetan egiten du argi, / baina ilunpeek ez zuten onartu.

Ap 21, 1-4

1 Zeru berria eta lur berria ikusi nituen, suntsituak baitziren lehenengo zerua
eta lehenengo lurra, eta jadanik itsasorik ere ez zen. 2 Hiri santua ikusi nuen,
Jerusalem berria, zerutik, Jainkoarengandik, jaisten, emaztegaia bere
senarrarentzat bezala apaindua. 3 Eta ahots handia entzun nuen tronutik esaten:
«Hona Jainkoak gizon-emakumeen artean jarri duen bizilekua; haiekin biziko
da; haiek izango ditu bere herri, eta Jainkoa bera izango dute berekin. 4

Haien begietako malkoak xukatuko ditu, eta ez da gehiago heriotzarik izango,
ez dolurik, ez negarrik, ez nekerik, lehengo mundua betiko desagertua baita».

Has 12,1-3

1 Jaunak esan zion Abrami:
«Utzi zeure lurra, zeure ahaideak / eta zeure aitaren etxea / eta zoaz nik

erakutsiko dizudan / lurraldera.
2 Nazio handi eginen zaitut. / Ospetsu bihurtuko dut zure izena. /

Bedeinkatuko zaitut, / eta bedeinkazio-iturri izango zara.
3 Bedeinkatzen zaituena / bedeinkatu egingo dut; / madarikatzen zaituena,

berriz, / madarikatu. / Zure bitartez bedeinkatuko ditut / lurreko herri guztiak».
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Ir 3,1-7a.8a.9-10

1 Moisesek Madiango apaiz Jetro bere aitaginarrebaren artaldea zaintzen
zuen. Behin batean, basamortuan barrena eraman zuen artaldea eta
Jainkoaren mendiraino, Horeberaino, iritsi zen. 2 Han, Jaunaren aingerua
agertu zitzaion sasi artean pizturiko sugarretan. Moises begira jarri zen: sasia,
sutan egon arren, ez zen erretzen. 3 Moisesek bere buruari ziotson: «Hurbil
nadin gauza harrigarri hori ikustera: nola liteke sasia ez erretzea?»

4 Begiratzera zetorrela ikustean, Jaunak dei egin zion sasi artetik:
—Moises! Moises!
Hark erantzun:
—Hemen nauzu!
5 —Ez hurbildu —esan zion Jaunak—. Erantzi oinetakoak, zauden lekua

lur santua baita. 6 Ni zure arbaso Abraham, Isaak eta Jakoben Jainkoa naiz.
Moisesek aurpegia estali zuen, Jainkoari begiratzeko beldur baitzen.
7 Jaunak esan zion, gainera:
—Ongi ikusia dut zure herriaren atsekabea Egipton eta entzuna haien

oihua zapaltzaileen zigorpean (…) 8 Egiptoarren eskuetatik libratzera etorri
naiz eta lurralde honetatik, esnea eta eztia darizkion lurralde zabal eta jori
batera igoaraztera (…) 9 Hara, nireganaino heldu da israeldarren deiadarra,
eta ikusi dut zeinen gogor erabiltzen dituzten egiptoarrek. 10 Zoaz, bada;
faraoiagana bidaltzen zaitut, ene herria, israeldarrak, Egiptotik atera ditzazun.
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Ir 33,18-23

18 Moisesek erregutu zion Jaunari:
—Erakustazu, otoi, zeure aintza.
19 Jaunak erantzun zion:
—Neure on guztia igaroaraziko dut zure aurretik eta neure izena hots

egingo: «Jauna». Nik mesede egin nahi diodanari egiten diot mesede, eta
gupida izan nahi diodanari izaten gupida. 20 Baina nire aurpegia ez zenezake
ikus, ez bainazake gizakiak ikus eta bizirik iraun.

21 Ondoren, Jaunak esan zion:
—Hona hemen leku bat nire ondoan; zaude zutik harkaitz gainean. 22

Nire aintza igarotzean, harkaitz-zuloan sartuko zaitut eta nire eskuz estaliko,
ni igaro arte. 23 Gero, eskua kenduko dut, eta bizkarraldea ikusi ahal izango
didazu; baina ene aurpegia ez daiteke ikus.

2 Sm 12,1-7

1 Jaunak Natan profeta bidali zion Davidi. Natanek esan zion:
—Hara, baziren hiri batean bi gizon, bata aberatsa, eta bestea behartsua.

2 Aberatsak ardi eta behi ugari zuen. 3 Behartsuak, aldiz, erositako bildots
koskor bat baizik ez zuen. Berak elikatu zuen eta bere etxean hazi, seme-
alabekin batera; bere ogitik eman ohi zion jaten eta bere edalontzitik edaten,
eta bere magalean lotaratzen zuen. Alaba bezalaxe zuen.
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4 Behin batez, bisitari bat etorri zitzaion gizon aberatsari; honek ez zuen
bere ardirik, ez behirik hartu nahi izan arrotz hari jaten emateko, baizik eta
behartsuari kendu zion bildotsa; horrela prestatu zuen jakia bere
bisitariarentzat.

5 Biziki haserretu zen Dabid halako gizonaren aurka, eta esan zion Natani:
—Ala Jauna! Hori egin duenak bai merezi duela heriotza! 6 Hori egingo

zuen, bada, inolako gupidarik gabe? Lau halako itzuli beharko du, bildotsaren
ordain.

7 Natanek, orduan, Dabidi:
—Zeu zara gizon hori!

1 Erg 19,8-13

8 Jaiki zen Elias, jan eta edan zuen, eta janari haren indarrez berrogei
egun eta berrogei gau ibili zen, Horeb-eraino, Jaunaren mendiraino. 9 Hara
heltzean, leize-zulo batera sartu eta bertan eman zuen gaua.

Jaunak honela egin zion hitz:
—Zertan zaude hemen, Elias?
10 Eliasek erantzun:
—Jauna, Jainko ahalguztiduna, zureganako maiteminak erretzen nau,

israeldarrek zurekiko ituna hautsi dutelako, zure aldareak hondatu eta zure
profetak ezpataz hil dituztelako. Ni bakarra gelditu naiz, eta nire bila ere
badabiltza bizia kentzeko.

11 Jaunak, orduan:
—Irten eta egon zutik mendian, Jaunaren aitzinean; Jauna igaroko da.
Jaunaren aurretik haize zakar indartsuak jo zuen; mendiak urratu eta haitzak

zartatzen zituen. Jauna, ordea, ez zen haizean. Haizearen ondoren lurrikara
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izan zen; Jauna, ordea, ez zen lurrikaran. 12 Lurrikararen ondoren, sua; Jauna,
ordea, ez zen suan ere. Suaren ondoren, zuzmur apal baten hotsa. 13 Entzun
zuenean, Eliasek aurpegia estali zuen bere soingainekoaz; gero, irten eta
zutik gelditu zen leizearen ahoan, eta ahots batek galdegin zion:

—Zertan zaude hemen, Elias?

Is 1,2-3

2 Entzun, zeru-lurrok! / Honela mintzo da Jauna: / «Haurrak sortu ditut
eta hazi, / baina aurka altxatu zaizkit.

3 Ezagutzen du idiak nagusia, / baita astoak ere / ugazabareneko aska; /
Israelek, ostera, ez du ezagutzen, / nire herriak ez du aditzen».

Is 11,6-9

6 Orduan, otsoa eta bildotsa / elkarrekin biziko dira, / lehoinabarra eta
antxumea / elkarren ondoan etzango; / zekorra eta lehoikumea / batera
haziko dira, / eta haurtxo batek zainduko ditu.

7 Behia eta hartz emea / elkarrekin larratuko dira / eta haien umeak
batera etzango. / Lehoiak lastoa jango du, / idiaren antzera.

8 Bularreko haurra / suge-zuloetan jolastuko da, / sugegorri-habian sartuko
du eskua.

9 Nire mendi santu osoan / ez du inork kalterik, / ez hondamendirik
egingo, / Jaunaren ezagupenak beteko baitu / lurralde osoa, urak itsasoa
bezala.

Is  66,7-14
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7 Erdiminak baino lehen / izan du Sionek haurra, / oinazeak baino lehen
/ ekarri du umea.

8 Nork entzun du inoiz horrelakorik? / Nork ikusi du antzekorik? / Egun
batean jaiotzen ote da / herrialde bat osorik? / Bat-batean sortzen ote /
nazio bat osorik? / Sionek, ordea, / erdiminak hasi bezain laster / izan ditu
seme-alabak.

9 Hau dio Jaunak, zure Jainkoak: / «Nik, haurrari irtenbidea / ematen
diodan honek, / ez ote nion, bada, jaiotzen utziko? / Haurrak jaioarazten
ditudan honek, / irtetea eragotziko ote nion?»

10 Poz zaitezte Jerusalemekin, / alaitu berarengatik, / maite duzuen guztiok!
/ Izan orain berarekin zoriontsu, / harengatik dolu egin zenutenok!

11 Edan asetzeraino / haren bular gozotik! / Xurgatu atseginez / haren
ugatz oparotik!

12 Zeren hau baitio Jaunak: / «Ibaika ekarriko diot / Jerusalemi zoriona, /
erreka betean nazioen ondasunak. / Amak haurra bezala / zainduko zaituztet:
/ bularra eman eta altzoan hartuko / eta magalean gozatuko.

13 Amak haurra / kontsolatzen duen bezala, / halaxe kontsolatuko zaituztet;
/ bai, Jerusalemen / kontsolatuko zaituztet».

Jr 17,5-10

5 Honela dio Jaunak: / «Madarikatua / konfiantza gizakiagan duena, /
giza indar hutsean oinarritzen dena / eta niregandik urruntzen!
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6 Basamortuko zuhaixkaren / antzeko da: / ez du sasoi onik izango, / lur
idorretan landatua, / biziezineko lur gazitan.

7 «Bedeinkatua / konfiantza niregan duena, / euskarri ni nauena!
8 Ur  ondoan landaturiko / zuhaitzaren antzeko da: / ur bizigarrietara /

zabalduko ditu sustraiak, / sargoriari ez dio beldurrik: / haren hostoak beti
berde; / lehorte-urtean ere hura lasai, / ez dio uzten fruitua emateari.

9 «Ez da ezer giza bihotza baino / maltzurragorik, sendaezinagorik. /
Nork antzeman berari?

10 Neuk, Jaunak, / ikertzen eta aztertzen ditut / gizakiaren buru-bihotzak,
/ nori bere jokaeraren ordaina, / bere egiteen merezia emateko.

Am 3-4.6-8

3 Bi gizon elkarrekin / joango ote dira, / lehenik ados jarri ez badira?
4 Lehoiak oihanean / orrorik egiten ote du, / harrapakinik ez badu? /

Lehoikumeak gordelekutik / marruma egiten ote du, / ezer harrapatu ez
badu?

6 Jo al daiteke hirian adarra, / jendea asaldatu gabe? / Gerta al daiteke
hirian zorigaitza, / Jaunak eragin gabe?

7 Ez, Jainko Jaunak ez du ezer egiten, / bere zerbitzari profetei / bere
asmoa azaldu gabe.

8 Lehoiak orroa dagi, / nor ez beldurtu? / Jaunak hitz dagi, / nork ez
haren mezua zabaldu?

Sal 65,10-14

10 Zuk zaintzen duzu lurra, urez ase eta oparo aberasten; / gainezka doa
urez zeruko ubidea, / zuk ematen diozu gizakiari garia, zuk prestatzen
lurra:
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11 ildoak ureztatu, zokorrak berdindu, / euri-zaparradaz harrotu,
ernamuinak bedeinkatu.

12 Urtea ondasunez mukurutzen duzu, / zure lautadak joritasunez janzten.
13 Heze eta jori daude landa zabalak, / pozez apaindurik mendi-muinoak.
14 Zelaiak artaldez jantzi dira, ibarrak gariz estali. / Denek irrintzi eta

kantu!

Sal 131

1 Jauna, nire bihotza ez da handi-min, / ez nire begiak gorazale; / ez
nabil gauza handien atzetik, / ez neurriz gainekoen atzetik.

2 Isil eta bare dut barne-gogoa; / haurtxoa amaren altzoan bezala, /
haurtxoa bezala dut barnean gogoa.

3 Israel, izan Jaunarengan itxaropen / oraindanik eta betiko!

Jb 3,1-7.9-10

1 Azkenean, ahoa zabaldu eta jaio zeneko eguna madarikatu zuen Jobek.
2 Honela hitz egin zuen:

3 «Madarikatua jaio nintzeneko eguna / eta «Ume bat sortu da» esan
zuteneko gaua!

4 Bihur bedi egun hura iluntasun, / ez beza Jainkoak kontuan har, / ezta
argiak ere haren gain distiratu!

5 Jabetu bitez hartaz ilunpea eta herio-itzala, / ezkuta bedi lainopean, /
eta har beza bat-bateko iluntasun beldurgarriak!
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6 Irents beza gau hura iluntasunak, / ez beza inork urteko egunen artean
sar, / ezta zenbatu ere hilekoen artean!

7 Bai, izan bedi antzu gau hura, / ez beza entzun poz-oihurik!
9 Goibel bitez haren egunsentiko izarrak; / argiaren zain egon, eta ez

dezala batere izan! / Ez bitza ikus egunsentiaren begiak irekitzen!
10 Madarikatua, ez baitzizkidan itxi amaren sabeleko ateak, / hainbeste

atsekabe ikustetik libratzeko!

Es 30,18-19

18 Badira hiru gauza gainditzen nautenak, / baita laugarren bat ere ulertzen
ez dudana:

19 arranoaren bidea ortzian, sugearen bidea haitzean, / ontziaren bidea
itsaso zabalean / eta gizonaren bidea emakumearen baitan.

Koh 3,1-8

1 Denak du bere sasoia, / gauza bakoitzak bere garaia du / eguzkipean:
2 jaiotzeko garaia / eta hiltzeko garaia, / landatzeko garaia / eta landarea

ateratzeko garaia,
3 hilarazteko garaia / eta sendatzeko garaia, / hondatzeko garaia / eta

eraikitzeko garaia,
4 negar egiteko garaia / eta barre egiteko garaia, / aiene egiteko garaia /

eta alai egoteko garaia,
5 harriak jaurtitzeko garaia / eta harriak biltzeko garaia, / besarkatzeko

garaia / eta banantzeko garaia,
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6 bilatzeko garaia / eta galtzeko garaia, / gordetzeko garaia / eta botatzeko
garaia,

7 urratzeko garaia / eta josteko garaia, / isiltzeko garaia / eta mintzatzeko
garaia,

8 maitatzeko garaia / eta gorrotatzeko garaia, / gudurako garaia / eta
bakerako garaia.

Mt 5,3-12

3 «Zorionekoak bihotzez behartsu direnak, haiek baitute Jainkoa errege.
4 «Zorionekoak negarrez daudenak, haiek baititu Jainkoak kontsolatuko.
5 «Zorionekoak bihotz gozokoak, haiek baitira jabetuko Jainkoak

hitzemandako lurraz.
6 «Zorionekoak Jainkoaren nahia betetzeko gose-egarri direnak, haiek

baititu Jainkoak aseko.
7 «Zorionekoak errukitsu direnak, haiek baititu Jainkoak erruki izango.
8 «Zorionekoak bihotz-garbiak, haiek baitute ikusiko Jainkoa.
9 «Zorionekoak bakegileak, haiek baititu Jainkoak seme-alabatzat hartuko.
10 «Zorionekoak Jainkoaren nahia betetzeagatik erasotuak, haiek baitute

Jainkoa errege.
11 «Zorionekoak zuek, niregatik madarikatuko zaituztenean, erasoka eta

gezurrez gaizki-esaka erabiliko zaituztenean. 12 Poztu zaitezte eta alaitu,
handia izango baita zuen saria zeruan; zuen aurreko profetak ere halaxe
erabili zituzten.
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Mt 11, 28-30

28 «Zatozte niregana, nekatu eta zamapetu guztiok, eta neuk emango
dizuet atseden. 29 Hartzazue nire uztarria eta ikasi niregandik, gozoa eta
bihotz-apala bainaiz ni, eta aurkituko duzue bizitzarako atsedena; 30

eramanerraza baita nire uztarria eta arina nire zama».

Mk 10,13-16

13 Beste batean, haurrak eraman zizkioten Jesusi, uki zitzan; ikasleek,
berriz, haserre egiten zieten. 14 Hori ikustean, Jesus haserretu egin zen, eta
esan: «Utzi haurrei niregana etortzen, ez galarazi, horrelakoek baitute Jainkoa
errege. 15 Benetan diotsuet: Jainkoaren erreinua haur batek bezala onartzen
ez duena ez da inola ere bertan sartuko».

16 Eta haurtxoak magalean hartu eta bedeinkatu egiten zituen, eskuak
ezarriz.

Lk 4,16-21

(18. txatala zuzendua, EAB oker baitago puntu horretan)
16 Nazaretera joan zen (Jesus), bera hazi zen herrira, eta larunbatean

sinagogan sartu zen, ohi zuenez, eta irakurgaia egitera zutitu. 17 Isaias
profetaren liburua eman zioten eskura eta, irekitzean, pasarte hau aurkitu
zuen:

18 «Jaunaren espiritua / nire gainean dago, / berak bainau gantzutu,
behartsuei berriona adierazteko; berak nau bidali gatibuei askatasuna / eta
itsuei ikusmena hots egitera / eta zapalduak askatzera,
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19 Jaunak onginahia azalduko duen / urtea hots egitera».
20 Liburua itxi, laguntzaileari eman eta eseri egin zen; denak sinagogan

begira-begira zeuzkan. 21 Eta honela hasi zitzaien: «Gaur bete da profezia
hau entzuten didazuenontzat».

Lk 6,27-31

27 «Baina zuei, entzuleoi, hau diotsuet: Maitatu etsaiak, egin ongi gorroto
dizuetenei, 28 bedeinkatu madarikatzen zaituztenak, egin otoitz izen ona
kentzen dizuetenen alde.

29 «Masaila batean jotzen zaituenari eskaini bestea ere; soingainekoa
kentzen dizunari, ez ukatu soinekoa ere. 30 Eskatzen dizun edonori, eman,
eta zeurea kentzen dizunari, ez bihurrarazi. 31 Eta besteek zuei egitea nahi
duzuena, egin zuek ere besteei».

Lk 21,1-4

1 Begira zegoela, aberats batzuk ikusi zituen Jesusek tenpluko dirutegian
limosna botatzen. 2 Ikusi zuen emakume alargun behartsu bat ere bi sos
botatzen, 3 eta esan zuen: «Benetan diotsuet: Alargun behartsu honek beste
guztiek baino gehiago bota du. 4 Izan ere, beste horiek guztiek sobera
dutenetik egin dute limosna; honek, ordea, bere eskasian, bizitzeko zeukan
guztia eman du».

Jn 7,37-39

37 Jaietako azken egunean, nagusienean, Jesusek zutik jarri eta oihu egin
zuen, esanez: «Egarri dena betor niregana, eta edan beza 38 niregan sinesten
duenak. Liburu Santuek dioten bezala, ur biziko errekak jarioko zaizkio
barru-barrutik».
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39 Harengan sinetsiko zutenek hartuko zuten Espirituaz esan zuen hori; izan
ere, ez zen artean Espiriturik, Jesusen Jainko-aintza ez zelako oraindik azaldu.

Eg 4,32-35

32 Fededun guztiak bat ziren bihotzez eta gogoz, eta inork ez zuen esaten
zeukana berea zuenik, baizik eta dena denena zuten. 33 Apostoluek indar
eta eragin handiz egiten zuten Jesus Jaunaren piztueraren testigantza. Jendeak
oso estimatuak zituen; 34 izan ere, ez zen haien artean behartsurik, zeren
lurrik edo etxerik zutenek, dena saldu eta salmentaren ordaina 35 apostoluen
esku jartzen zuten; eta bakoitzari behar zuena ematen zitzaion.

Erm 8,18-24

18 Nire iritzian, oraingo neke-lanak ezer gutxi dira gero guregan azalduko
den aintzaren aldean. 19 Izadia bera ere irrikaz dago, zain-zain, Jainkoak
noiz agertuko zer den beraren seme-alaba izatea. 20 Izadiak, bere benetako
helburua galdua izan arren —ez bere gogoz, horretara behartu zuenarengatik
baizik—, badu itxaropena 21 esklabotza eta hondamenditik askatua izan eta
Jainkoaren seme-alaben aintzazko askatasunean parte izateko 22 Badakigu,
izan ere, izadi osoa erdiminetan intzirika dagoela orain arte. 23 Eta hura ez
ezik, geu ere bai: Espiritua lehen-dohaintzat hartu dugunok intzirika gaude
geure barruan, Jainkoak noiz askatuko eta bere seme-alaba noiz egingo
gaituen zain. 24 Salbatuak gaude, bai, baina itxaropenetan bakarrik. Eta itxaro
duguna begien aurrean bagenu, hori ez litzateke itxaropena izango, inork
ez baitu itxaroten begien aurrean duena.

1 Ko 13,1-8a
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1 Nahiz eta gizakien eta aingeruen hizkuntzez hitz egin, maitasunik ez
badut, brontze soinulari eta ezkila tintinlari besterik ez naiz. 2 Nahiz eta
profezi dohaina izan, nahiz eta misterio guztiak eta munduko jakintza guztiak
ezagutu eta mendiak lekuz aldatzeko adinako sinesmena izan, maitasunik
ez badut, ez naiz ezer. 3 Dudan guztia behartsuen artean banatu eta neure
gorputza erretzeraino emanik ere, maitasunik ez badut, ez naiz ezer.

4 Maitasuna eraman onekoa / eta bihozbera da; / ez du bekaizkeriarik, /
ez handiusterik, ez harropuzkeriarik.

5 Ez da lotsagabea, ez berekoia, / ez haserrekorra; / kaltea ez du gogoan
hartzen.

6 Ez da bidegabekeriaz pozten, / baizik eta egian pozten da.
7 Maitasunak dena barkatzen du, / dena sinesten, dena itxaroten, / dena

ongi eramaten.
8 Maitasuna ez da behin ere itzaltzen.

2 Ko 8,9

9 Ezaguna duzue Jesu Kristo gure Jaunaren eskuzabaltasuna: aberats izanik,
behartsu egin zen zuengatik, bere behartsu-izateaz zuek aberats egiteko.

Ga 5,13-24

13 Zuek, senideok, askatasunera deitu zintuzten Jainkoak; baina askatasun
hori ez bekizue aitzakia izan grina txarren arabera bizitzeko; bestela baizik,
maitasunak egin zaitzatela elkarren zerbitzari. 14 Zeren lege osoa betetzen
baita, agindu bakar hau betez gero: Maitatu lagun hurkoa zeure burua bezala.
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15 Baina elkarri hozka eta elkar irentsi beharrean bazabiltzate, azkenik elkar
suntsituko duzue.

16 Beraz, hauxe diotsuet: Bizi zaitezte Espirituari dagokionez, eta ez giza
grinei jarraituz. 17 Giza grinak Espirituaren aurkakoak dira eta Espiritua giza
grinen aurkakoa. Bi indar horiek elkarren aurkakoak dira; horrela, ez duzue
nahi zenuketena egiten. 18 Espirituak gidatzen bazaituzte, ordea, ez zaudete
legearen menpe.

19 Giza grinetatik sortzen diren egintzak ezagunak dira: lizunkeria,
zikinkeria, jokaera biziotsua, 20 idolatria, sorginkeria, etsaigoak, haserreak,
bekaizkeria, gorrotoak, norgehiagokeria, alderdikeria, zatiketak, 21 ikusiezina,
hordikeria, sabelkeria eta horrelakoak. Eta lehen esan nizuena diotsuet berriro
ere: Horrela jokatzen dutenek ez dute Jainkoaren erreinua ondare jasoko.

22 Espirituaren fruitua, berriz, hau da: maitasuna, poza, bakea, pazientzia,
bihotz ona, onginahia, leialtasuna, 23 otzantasuna, bere buruaren jabe izatea.
Ez da legerik horrelakoak gaitzetsiko dituenik. 24 Eta Jesu Kristorenak direnek
gurutzean hilarazi dute bekatuzko beren giza izaera beronen gurari eta
grinekin.

St 2,1-4

1 Ene senideok, ezin elkartuak dira Jesu Kristo gure Jaun aintzatsuagan
duzuen fedea eta pertsonen artean bereizkeria egitea. 2 Eman dezagun,
esate baterako, zuen batzarrean bi gizon sartzen direla, bata aberatsa, urrezko
eraztunez eta dotore jantzia, eta bestea pobrea, zarpail jantzia; 3 eta dotore
jantzitakoari sekulako begiramenez esaten diozuela: «Zatoz, jar zaitez hemen,
ohorezko tokian»; pobreari, berriz: «Hago hi hor zutik», edo: «Jar hadi lurrean,
nire oinpekoaren ondoan»; 4 horrela jokatuz, ez al zarete zeuen artean
bereizkeriak egiten ari, eta ez al duzue irizpide okerrez epaitzen?

1 P 1,22-25
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22 Orain zuek, egiaren mezuari obedituz, zeuen barruak garbitu dituzue,
senide bezala elkar benetan maitatzeko. Maita ezazue, bada, batak bestea
bihotzez eta sutsu; 23 izan ere, berriro jaio zarete, eta ez hazi hilkorretik,
hilezkorretik baizik, bizia den eta betiko dirauen Jainkoaren hitzetik. 24

Honelaxe dio Liburu Santuak ere:
Gizaki oro belarraren pareko da, / haren edertasuna / landako lorearena

bezalakoa: / ihartzen da belarra, erortzen lorea;
25 Jaunaren hitzak, ordea, betiko dirau.
Hitz hau, berriz, zuei hots egin zaizuen berriona da.

1 Jn 4,7-8

7 Ene maiteok, maita dezagun elkar, maitasuna Jainkoarengandik baitator,
eta maite duen oro Jainkoarengandik jaioa da eta ezagutzen du Jainkoa. 8

Maite ez duenak ez daki deus ere Jainkoaz, Jainkoa maitasuna baita.

Ap 1,12-17a

12 Atzera begiratu nuen, mintzo zitzaidan ahots hura norena ote zen
ikusteko eta, itzultzean, urrezko zazpi argimutil ikusi nituen, 13 eta argimutilen
erdian gizaseme antzeko bat, soineko luzez jantzia, bularpea urrezko gerrikoz
lotua. 14 Haren buruko ilea zuria zen, artilea eta elurra bezalakoa, begiak
sugarra bezalakoak, 15 oinak labean garbituriko brontze goriaren antzekoak,
haren ahotsa ur handiena bezalako burrunba. 16 Zazpi izar zituen eskuineko
eskuan eta aho-biko ezpata zorrotza ateratzen zitzaion ahotik; aurpegia
eguzkia indarrik handienean bezain argitsu zuen.

17 Hura ikustean, hila bezala erori nintzaion oinetan.
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Ap 12,1-6

1 Seinale handi bat agertu zen zeruan: emakume bat, eguzkiz jantzia,
ilargia oinpean eta hamabi izarreko koroa buruan. 2 Haurdun zegoen, eta
erdiminez eta haurgintzako oinazez garrasika ari zen. 3 Beste seinale bat
agertu zen zeruan: herensuge gorri handi bat, zazpi buru eta hamar adar
zituena, eta buruetan koroa bana. 4 Bere isatsez zeruko izarren herena
herrestan hartu eta lurrera jaurti zuen.

Herensugea, haurra izateko zegoen emakumearen aitzinean gelditu zen,
jaio bezain laster semea irensteko. 5 Emakumeak semea izan zuen, herri
guztiak burdinazko makilaz gobernatuko zituena. Semea hartu eta Jainkoaren
tronuraino eraman zuten. 6 Emakumeak, berriz, basamortura egin zuen ihes;
han bazter bat prestatua zion Jainkoak, mila berrehun eta hirurogei egunez
bertan bizi zedin.


