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† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 

 
DISZERNIMENTU ALDIRAKO OTOITZA 

 

Jesus, gure Maisu eta Jauna, 
Elizearen egoereaz arduraturik 
zeugana joten dogu laguntza eske. 
 

Borondate onekoak gara 
eta maite-maite dogu Elizea, 
eta horregaitik, behar bada, 
eskatzen jaku gehiago eta gehiago. 
 

Atara gaizuz gure bildurretatik, 
atara gure komodidadetik, atara 
gure ohitura eta ardurarik ezatik, 
guretzat zeuk gura dozun 
gaurko eta hemengo Eliza izateko, 
urten eta bazterretara heltzeko, 
euretan ere zure Barri Ona izan daien: 
Zeugan gure uste on osoa, Jesus. 
 

Elizaren Ama, Maria: zuzendu gaizuz. 
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—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: zoriont-
suak Jaunaren mahaira deituak. 

 

* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 
baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 

 
 
Jaunartzerako abestia 
 

Jesus maitea zan azken Afarian 
bera emon nahirik ardao ta ogian. 
Guretzat zalarik hilteko aurrean 
maitasunak eukan bihotza menpen. 
 

Gurtu daigun beti Jesus Jainko Jauna, 
sakramentu honetan gurekin dagoena. 
 

Apostoluei minez esan deutse: 
«Ni gaur saldua naiz, bihar hilgo nabe. 
Aitarenganako denpora jat bete, 
hona orain zenbat zaituedan maite.» 
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Damu-otoitza  
 

Gogoratu daigun Jainkoaren errukia, eta 
gure inguruan bere errukiaren autorle eta 
egile gura gaitula. Abestu daigun gogotsu: 
 

† Erruki, Jauna. 
—Pekatu egin dogu-ta. 
† Agertu guri, Jauna, zure bihotz ona. 
—Eta salbau gagizuz. 
 

(Ez dago AINTZArik Garizumaldi guztian; 
ez-eta Aleluiarik ere). 

 

Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten eban 
lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmugileak 
lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen poza 
hartzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 

ERANTZUN-SALMOA 
Sal 136 

 
 
Babiloniako ibai-ertzetan 
    jesarrita gengozan negarrez,  
Sionen oroipenez. 
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(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 

Oharra 
Garizumako limosnea esanguratsua da: ondasuneta-
tik aske bizi izan gura dogula adierazten dau; Jain-
koa dogula gure ondasun bakarra; berak beteten 
dauala gure bizitza. Zentzu horreaz egin daigun 
diru-eskeintza hau. 

 
ESKARIAK 
 
† Alkarren ardureaz gura gaituan Jainko erruki-
tsuari zuzendu deioguzan gure eskariak: 
 

—Elizearen alde: beherengoenak kontuan har-
tuz, handikeriak eta nagusikeriak salatzen ja-
kin daian eta guztien bihozbarritzea bultzatu 
daian, eskatu deiogun Jaunari. 

 

—Familietan leku izan daian Jainkoaren ber-
beak, bera izan daiten inguru guztietara be-
gira jarriko gaituan izpilua, bata bestearen 
arduraz bizi izateko indarra, parkatzen eta 
maitatzen ikasteko bidea, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 

—Gogorkeriak, gorrotoak, gehiegikeriak eta iku-
sezinak sufritzen dabezan gizabanako eta he-
rrialdeen alde: bihotz onekoen laguntzea es-
kuratuz, gehiegikeria guztien aurkako salapen 
izan daitezan, eskatu deiogun Jaunari. 
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rriei jarraituz, eta kutsatu egin eben Jaunak Jerusalemen 
Beretzat sagaratua eban tenplua. Jaunak, hareen arbasoen 
Jainkoak, oharpenak bialdu eutsezan eten barik bere mezula-
rien bidez, errukia eutsen-eta bere herriari eta bere egoi-
tzari. Baina hareek Jainkoaren mezulariei iseka egin, Jainkoa-
ren berbak gutxietsi eta haren profetak barrez hartu ebezan. 
Azkenik, Jaunak bere herriaren aurka eban hasarreak gai-
nezka egin eban eta ez zan salbabiderik izan. 
 Orduan, babiloniarrek Jainkoaren etxea erre, Jerusa-
lemgo harresiak bota eta jauregiei su emon eutseen, eta 
uriko gauza eder guztiak guztiz hondatu ebezan. Ezpatari ihes 
egin eutsoen guztiak Babiloniara eroan ebezan katigu, eta 
han erregearen eta honen ondorengoen esklabo izan ziran, 
harik eta pertsiarren erregealdia heldu zan arte. Holan bete 
eban Jaunak Jeremias profetaren ahoz esandakoa: «Hiruro-
geita hamar urtez atseden hartuko dau lurralde honek, hon-
damenaldiko egun guztietan, Jaunari ukatu eutsoezan atse-
den-urteak bete arte». 
 Pertsiako errege Ziroren lehen urtean, Jaunak Jeremiasen 
ahoz esana bete zan. Jaunak Pertsiako errege Ziroren espiri-
tua biztu eban, eta Zirok agindu hau zabaldu eban, berbaz 
eta idatziz, erreinu osoan: «Honan dino Pertsiako errege Zi-
rok: "Lurreko erreinu guztiak emon deustaz Jaunak, zerue-
tako Jainkoak, eta Judako Jerusalemen Berari tenplua eregi-
teko agindu deust. Beraz, zuen artean haren herriko diran 
guztiek izan begie euren Jainkoa lagun eta igon begie hara"». 
 

Jaunak esana 

 
 
Bigarren irakurgaiari 
 
Jainkoak ez deutse begiratzen gure hutsei, mugei edo ezinei, 
gure pekatuari…, berari erantzuteko daukagun gogoari baino. 
Horrexegaitik babesten gaitu bere errukian eta emoten 
deusku Semea jarraibide. 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
 

† Garizumako laugarren domekea ospatzeak, 
senideok, gure sinismenaren garbitasuna da-
karsku mahai gainera. Inguruari egokituta bizi 
izan gura dogu, ala Jainkoak bere Seme Jesu-
sengan erakusten deuskun bideetan? Ingurura 
egokituta bizi izatea ilunpetan ibiltea litzateke; 
Jesusen bideetan ibiltea, alderantziz, argitan 
jardutea litzateke. 
 Garizumako deia entzunez, senideok, elizki-
zun honetan, Jesusen bideetan ibilteko aukerea 
egin daigun. Errukitsua dogu Jainkoa, eta berak 
lagunduko deusku.  
 Ondo etorri. 
 
 
 

Sarrera-abestia 
 

R/. Zure aurpegi bila gabiltza gu, Jauna, 
zu zaitugu argi eta salbamen, 
zu, Jauna, biziaren babes. 
 
Uste on izan Jaunagan eta izan gizon, 
jaso bihotza eta Jaunagan sendo egon. 
Zelan dan aita bere umeentzat bihozbera, 
halantxe da Jauna fededunentzat onbera.    R/. 
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Gurtu daigun beti Jesus Jainko Jauna, 
sakramentu honetan gurekin dagoena. 

 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 

OTOITZA 
 

Apaltasunez jarten naz zure aurrean, Jauna,  
neure buruaz baino ez arduratzetik atara naizun 
eta ingurukoen begira jarri 
alkarren beharrizanak kontuan hartu daiguzan. 
 

Bata bestearentzako egin gaituzunez, Jauna, 
ezin geintekez ondokoaren 
    ardura barik bizi izan; 
alkarrentzako egin gaituzunez, ezin geike 
bestea alboratu, azpiratu edo gutxietsi. 
 

Atara gaizuz arduragabekeriara 
    egokituta egotetik, 
atara gaizuz inoren lepotik bizi izan guratik, 
eta egin gaizuz errukitsuak eta maitaleak 
senidea aintzat hartuz zoriontsu izan gaitezan. 
 

Bihozbarritu gaizuz, Jauna. —Amen. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak.  
—Amen. 
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Ur ondoko sahatsetan  
Itzita geunkazan zitarak zintzilik. R/.  
 
Han, erbesteratu ginduezanak 
kantu eske geunkazan,  
gure zapaltzaileak kanta alaien eskean: 
«Kanta guretzat Siongo kantak». R/.  
 
Zelan kantau Jaunaren kantarik  
atzerriko lurraldean? 
Jerusalem, zutaz ahaztu banendi,  
gelditu bekit eskua elbarri. R/. 
 
Itsatsi bekit mihina aho-sabaian,  
zutaz oroitzen ez banaz, 
niretzat pozbiderik bikainena  
Jerusalem ez bada. R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
Ulertu daigun ondo: Jainkoak, guraso on lez, ez dau beretzat 
ezer gura; dana gura dau seme-alabentzat; gure zoriona 
baino ez dau gura. Horrexegaitik gura gaitu alkarren zerbi-
tzari, ez alkarren zapaltzaile. Baina zelan erantzuten deu-
tsogu? Entzun arretaz. 
 
Kronikak bigarren liburutik   (2 Kro 36, 14-16. 19-23) 
 
 Egun hareetan, abadeburu guztiek eta herriak gaiztakeria 
gaiztakeriaren gain egin eben, atzerritarren ohitura higuinga-
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—Eliza gaurkotuagoa, misiolariagoa, pobreagoa 
eta errukitsuagoa euki daigun lan-taldeetan 
eta otoitzean diharduenen alde: izan daitezan 
Jainkoaren berbearen egarri eta besteentzat 
eredu eta jarraibide, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Hitzaren eta Eukaristiaren mahai inguruan al-

kartzen garanok Jainkoaren berbea arretaz 
entzuteko grazia izan daigun eta eguneroko 
bizitzara eroateko adorea, 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): 
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San Paulo Apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik   (Ef 2, 
4-10) 
 
 Senideok: Errukian aberatsa dan Jainkoak halako maita-
sun neurribakoz maite izan gaitu, geure pekatuakaitik hilda 
gengozala, bizia emon euskun-eta Kristogaz batean —
ondogura hutsez salbatuak zagoze—; eta Kristo Jesusegaz 
batean berbiztu ginduzan eta zeruetan jesarriazo. Honan, 
Jesu Kristogan guretzat hain ona izanez agertu gura izan deu-
tse datozan gizaldiei, zein ugaria eta eskuzabala dan beraren 
ondogurea. 
 Izan ere, ondogura hutsez salbatuak zagoze fedearen bi-
dez; eta hori ez dator zuekandik, Jainkoaren dohaia da-eta; 
ez dator egiteetatik, inor harrotu ez daiten. 
Izan ere, Jainkoak eginak gara; Berak sortu gaitu Kristo Jesu-
segan, on egiten ahalegindu gaitezan, Jainkoak guretzat al-
dez aurretik erabagita eukan lez. 

Jaunak esana 

 
 
Ebanjelioa 
 
Sasi-jaikokerietan, begiratzeak, ikutzeak daka-
rrela uste da zoririk onena. Guri, Jesus ez jaku 
sasi-jainko lez jarten, jarraibide baino: beragan 
jarri geike uste oin osoa, berari sinistu geikeo. 
Horrexek dakarsku zoriona. Goretsi daigun, zu-
tunik abestuz: 

 
 

AINTZA, JESUS, ZURI BETI: 
ZU ZARA GURE ARGI. 

 
Gora zu, Jauna; gora zu, Jauna; gora zu, Jauna!!! 

—   7   — 

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik   
(Jn 3, 14-21) 
 
 Aldi haretan, Jesusek esan eutsan Nikode-
mori: 
 «Moisesek basamortuan brontzezko sugea jaso 
eban lez, halan izan behar dau jasoa Gizonaren 
Semeak, Haregan sinesten daben guztiek betiko 
bizia izan dagien.  
 Izan ere, hain maite izan eban Jainkoak mun-
dua, bere Seme bakarra emon eutsan, Haregan 
sinesten dauanik inor galdu ez daiten, betiko 
bizia izan dagian baino. 
Jainkoak ez eban-eta bere Semea mundura bial-
du, mundua kondenatzera, haren bitartez mun-
dua salbatzera baino. Haregan sinesten dauana 
ez dago kondenatua; sinesten ez dauana, barriz, 
kondenatua dago jadanik, Jainkoaren Seme ba-
karraren izenean sinestu ez daualako. Hauxe da 
kondenazinoaren arrazoia: argia mundura eto-
rria dala, eta gizakiek ilunpea gurago izan da-
bela argia baino, hareen egiteak gaiztoak zira-
lako. Izan ere, txarto egiten dauanak gorrotoa 
deutso argiari, eta ez dator argitara, bere egi-
teak agirian gelditu ez daitezan. Egiaren ara-
bera diharduana, barriz, argitara dator, haren 
egiteak Jainkoak gura lez eginak dirala agertu 
daiten». 
 

Jaunak esana 


