
ABENDUKO DEIADARRA 

 

Zatoz, Jauna! 

Ez atzeratu! 

 

Beste lurralde bateko ibai-ertzean, oso urruti, eseri ginen negar egitera, geure familiaz 

gogoratzera; 

bihotza triste sentitu genuen, Jainko Jauna, eta lur jota, eta orain, dena galdurik, ezer 

gabe, Zu bakarrik zaitugu geurekin. [Sal 136] 

 

Gogora zaitez, Jauna gure etxeez, mendialdean utziez; 

bedeinka itzazu gure seme-alabak: beren gurasoen txerarik gabe ari dira hazten; 

izan zaitez Zu zeu errukia eta gupida urrundurik bizi direnen pobreontzat, eta eutsi tente 

halakoen bizitzari, itzulera-eguna arte. [Sal 136]   

 

Jainko Jauna, emaguzu bihotz zuzen bat, bihotz egiati bat, beti guztien on bila ibiliko 

dena, egoismoaz mozorrotuko ez dena. 

Jainko Jauna, emaguzu bihotz xume bat, garbi bat, bere buruaz ahazteko gai dena, anai-

arrebez arduratu eta kezkatzeko gai dena. [Sal 7] 

 

Hemen nauzu, Jauna, bide-ertzean, biderik gabe; 

nire oinak zure urratsen bila dabiltza, beren zangoak non jarri izateko; bizitza eta 

heriotza begi aurrean ditut erronka gisa; 

ongia eta gaizkia elkar bultzaka dabiltza ene bihotzean; halere, beti bila, beti eske, beti 

deika. [Sal 1] 

 

Edan nahi dut, Jesus Jauna, ibai-ertzean haziz doan eta isurian doan uraren sakonetik eta 

hondo-hondotik edanez bizi den arbola bezala. [Sal 1] 

 

Izan pazientzia nirekin, Jauna, eta itxaron berriro  ni noiz itzuliko. Ez jaramonik egin 

ene hitzei: hainbatetan egin dute huts. Jasan nazazu, eroan nazazu, izen errukitsu 

nirekin, Jauna; badakizu, nire bekatuak eta guzti, hondo-hondoan Zu zaitut gehiena 

maite zaitudana.[Sal 6] 

 

Emaiozu bakea ene bihotzari, estu eta larri dago; 

itzuli patxada ene arimari, gaualdi sakonean dago murgildua; salba nazazu zeure 

maitasunez, galdurik eta bakarrik naiz sentitzen; 

atera ni egoera honetatik, tristurak nauka hartua. [Sal 6] 

 

Ene oinak 

koloka daude 

ene basamortuko harean 

eta ene eskuek 

joa dute  

ene bizitzaren muturra. [Sal 6] 

 

Jainko Jauna, emaguzu bihotz zuzen bat, bihotz egiati bat, beti guztien on bila ibiliko 

dena, egoismoaz mozorrotuko ez dena. 

Jainko Jauna emaguzu bihotz xume bat, garbi bat, bere buruaz ahazteko gai dena, anai-

arrebez arduratu eta kezkatzeko.  [Sal 7] 



 

Zugana nator, Jauna, babes bila: onar nazazu zeure altzoan. 

Ez nazazu utzi bakarrik, bazterturik eta nahasturik:  

luzatu niri eskua. Santu zara Zu, on-on zara Zu eta errukitsu: berreskura nazazu, itzul 

nadila zurea izatera, aska nazazu: ekin, Jauna, presaka [Sal 30] 

 

Zugana nator gaur, eta urrunago joan nahi dut neure bidean: 

hainbeste hitz egiteari utzi nahi diot, Jauna, eta “isilik, jardun” [Sal 30] 

 

Zenbat sentitzen dudan, Jauna! , ene bihotza zure egarri da; ene bihotzak zugan bilatu 

nahi du bere bizitza beteko dion Norbait. 

Sutsuki dabil zure bila eta adoretsu, oi Jainko bizia, Biziaren Jainkoa, eta urratsero 

galdegiten diot neure buruari: Noiz ikusiko dut zure aurpegia, zure begitartea, ene 

Jainko? [Sal 41-42] 

 

Bakarrik nago, Jauna, eta nekaturik ihesi, beti ihesi, ibili behar izateaz. 

Bakarrik nago, eta beldurra dut ene bidean, biderik gabe; 

bakarrik nago, etxerik gabe, familiarik gabe, harrera egingo lidakeen auzorik gabe; 

bakarrik nago, 

oi Jauna, eta zuri nahi dizut deiadar egin: entzun iezadazu, defenda nazazu. [Sal 60] 

 

Berregin, Jauna, ene bihotza, galdua du jaiaren sena; on-on eta onbera zara Zu, emadazu 

gutxienik arnasaldi bat; 

aberats zara maitasunez dei egiten dizutenentzat, zugana nahi dut zuzendu ene arima, 

urduri eta hauskor dut, deiadar eginez. 

Dena oker doakidanean, Jauna, izan Zu ene adiskide! [Sal 85] 

 

Egin gaitzazu bake-ereile bidean; sor dadila bakea gure lur honetan zuzentasunaren 

fruitu gisa; luza diezaiogula eskua bihotza hautsirik duen jendeari; utzi ditzagula bidean 

ogia eta gatza lekukoen seinaletzat. [Sal 85] 

 

Zuk, Jesus Jauna, talde bereko atal ikusi nahi gaituzu. 

Eseririk ikusi nahi gaituzu zeure hitzaren eta zeure ogiaren inguruan. Zeure maitasun-

espirituaren adoreaz horniturik bidali gaituzu. Zu zara gure bizitzaren Bihotz eta indar. 

[Sal 132] 

 

Leial eta fidel zara Zu; ni ez bezalako zara Zu. 

On-on eta garden zara Zu; horrelako izan nahi nuke nik. 

Gupidatsu eta errukior zara Zu; zure esperientziaren beharra dut. Zuzen eta zinezko zara 

Zu; benetan dut aldatu beharra. [Salo 142] 


