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

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

 
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 Jainkoaren errukiaz atsegin 
hartzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 

ERANTZUN-SALMOA 
Sal 50 
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—Elizea mundukerietan galdu ez daiten, giza-
kien artean Jainkoaren berbea iragarri daian 
baino, honei Jainkoaren zintzotasunera dei 
eginez hitzez eta egitez, eurentzat eredu 
izanez, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Herrien gidaritzan diharduenen alde: ez dei-

een diru-zaleei jaramon egin, jarri daitezela 
baino behekoen eta behartsuen egoerea ho-
betzearen aldeko lanean, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
—Gizarte honetan hainbat eta hainbat dira larri 

bizi diranak, sufritzen dabenak, lekurik aur-
kitzen ez dabenak… Eurak izan daitezan al-
kartasunerako oihu eta bultzatzaile, gizarte 
senidekorragoa lortu daigun, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
—Behe-mailan dagozan etxe-zerbitzari, etorkin, 

ume langile eta gerrarako erabiliak, edo 
prostituzinoan esplotatuak: gora jasoak izan 
daitezan eta euren duintasunean ezarriak, 
eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Jainkoaren berbara eta sakramentuetara hu-

rreratzen garanok Jainkoaren esaneko izatea 
bilatu daigun, sufritzen dagoanaren ondoan 
egonez, eskatu deiogun Jaunari. 
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egingo dodan ituna —dino Jaunak—: Barruan ezarriko deutset 
neure Legea eta bihotzean idatziko. Ni hareen Jainko izango 
naz eta hareek nire herri izango dira. Ez dabe alkarri irakatsi 
beharrik izango, "Ezagutu Jauna" esanez; guztiek, txiki nahiz 
handi, ezagutuko nabe-eta —dino Jaunak—; parkatu egiten 
deutset gaiztakeria, eta hareen pekaturik ez dot gehiago go-
goan izango ». 

Jaunak esana 

 
Bigarren irakurgaiari 
 
Hebertarrei egindako gutuneko zatitxo honek Jesukristo eza-
gutzen laguntzen deusku, eta Jainkoaren esaneko izatearen 
balioaz jabetuazo gura gaitu. Entzun daigun arretaz. 
 
Hebrearrei egindako gutunetik   (Heb 5, 7-9) 
 
 Senideok: Kristok, bere giza bizitzaldian, deadar handiz 
eta negarrez egin eutsan otoitz eta erregu heriotzatik libratu 
eikean Jainkoari, eta entzun egin eutsan bere begiruneagai-
tik. Eta Semea izanik ere, oinazearen oinazez ikasi eban esa-
neko izaten; holan, bere betera heldurik, betiko salbamena-
ren iturri egin zan beraren esaneko diran guztientzat. 
 

Jaunak esana 

 
Ebanjelioa 
 
Berba gitxitan esango deusku Juan ebanjelariak 
zelango igoerak, zelango bilaketak, zelango gal-
derak eta zelango erantzunak aurkitu geikezan. 
Jesusen ustea Jainkoagan dagoanez, horrexek 
emongo dau erantzuna, eta bere Semea goral-
tzea izango da. Goraldu daigun geuk ere zutunik 
abestuz: 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
† Senideok: gauzak txarto dagozanean gora jo-
ten dogu, Jainkoagan dogun uste ona puztu egi-
ten dogu, biztu, eta harengandik laguntzea itxa-
roten dogu. 
Garizuman zehar begiak Jainkoaren herri diran 
hebertarrengan daukaguz jarrita, eurengandik 
ikasi guran. Eta horixe berori dinoskue: gauzak 
txarto dagozanean, gora begira eta Jainkoagan-
dik itxaroten jarten dirala. Haren erantzuna, 
berak eurekaz egindako Itunari eusten deustola 
izaten da. Eta herriak bere autortza egiten dau: 
aldendu egin gara Jainkoagaz dogun Itunetik; 
damutu gaitezan, eta onartuko gaitu barriro, 
leiala eta errukiorra da-ta.  
Balio ete dau hebertarren historiak gurea argi-
tzeko eta Jainkoaganatzeko? 
Gaurko domekeaz azken txanpan sartzen gara. 
Gogotsu ekin deiogun. 
 Ondo etorri. 
 
 
Sarrera-abestia 

 

R/. Zure aurpegi bila gabiltza gu, Jauna, 
zu zaitugu argi eta salbamen, 
zu, Jauna, biziaren babes. 
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OTOITZA 
 

Zein gatx egiten jakun, Jauna, 
inoren esaneko izatea! 
Bakotxak bere burua atara gura dogu, 
besteen gainetik ikusi 
eta norberaren akatsak ezkutatu. 
 
Aintzat hartu gura dot, Jesus, zure jarrerea: 
uste on osoa Aita Jainkoagan jarri 
eta haren esaneko lez jokatzea: 
bizia inoren alde emonaz, 
ordez ezer eskatu barik. 
 
Egin naizu, Jauna, zeure entzule, 
egin naizu zeure ikasle 
neu ere Jainkoaren esaneko izan naiten 
eta neure bizia 
besteen alde jarri daidan jokoan. 
 
—Amen. 
 

 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak.  
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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Erruki nitaz, ene Jainko, zeure maitasunaz,  
hondatu nire hobena, zeure neurribako errukiz. 
Garbitu nagizu zeharo neure errutik,  
garbitu neure pekatutik. R/. 
 
Ene Jainko, sortu bihotz garbia nigan,  
barritu arnasa sendoa nire barruan. 
Ez nagizu bota zeure aurretik,  
ez kendu niri zeure arnasa santua. R/. 
 
Poztu nagizu barriro zeure salbamenaz,  
sendotu nagizu zeure arnasa oparoaz. 
Erakutsiko deutsedaz gaiztoei zure bideak,  
eta Zugana bihurtuko dira pekatariak. R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 
Jainkoak ondonahiez erantzuten deutso bere herriari. He-
mendixik dakigu ez daukagula haren bila urrun joan beha-
rrik. Nahikoa dogu geure barrua arakatzen jakiteaz. Entzun. 
 
 
Jeremias Profetearen liburutik   (Jr 31, 31-34) 
 
 Hauxe dino Jaunak: 
 «Hara, badator Israel herriagaz eta Juda herriagaz itun 
barria egingo dodan sasoia. Ez da izango, Egiptotik atarateko 
eskutik hartu nituanean euren arbasoekaz egin nebana lakoa, 
hareek hausi egin eben-eta nire ituna, Ni euren nagusia izan 
arren —dino Jaunak—. Hona hemen etorkizunean Israelegaz 
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† 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. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
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AINTZA, JESUS, ZURI BETI: 
ZU ZARA GURE ARGI. 

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

 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik   
(Jn 12, 20-33) 
 
 Aldi haretan, jaietan Jainkoari kultu emotera 
igon ebenen artean, baziran greziar batzuk ere. 
 Honeek Galileako Betsaidako Felipegana hu-
rreratu eta eskabide hau egin eutsoen: «Jauna, 
Jesus ikusi gura geunke». Andresi esatera joan 
zan Felipe, eta biek, Andresek eta Felipek, Je-
susi esan eutsoen. 
 Jesusek erantzun eutsen: «Heldu da Gizona-
ren Semearen aintza azalduko dan ordua. Egi-
egiaz dinotsuet: Gari-alea, lurrean jausi eta hil-
ten ez bada, bera bakarrik gelditzen da; baina, 
hilten bada, frutu asko emoten dau. Bere bizia 
maite dauanak galdu egingo dau; baina mundu 
honetan bere bizia gutxiesten dauanak betiko 
bizirako gordeko dau. Nire zerbitzari izan gura 
dauanak, jarraitu beist eta, Ni nagoan tokian, 
han izango da nire zerbitzaria ere. Nire zerbi-
tzari dana ohoratu egingo dau Aitak. 
 Larri dot orain neure barrua, baina zer esan? 
Ordu honetatik atarateko eskatuko al deutsat 
Aitari? Baina honetarakoxe etorria naz, hain zu-
zen, ordu honetarako! Aita, azaldu zeure izena-
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ren aintza!» 
 Orduan, ahots bat entzun zan zerutik: «Azal-
du dot, eta barriro ere azalduko dot». Han 
egoan jenteak, ahotsa entzunik, trumoia izan 
zala inoen; beste batzuek, barriz, aingeru batek 
berba egin eutsala. 
 Jesusek esan eutsen: «Ahots horrek ez dau 
niretzat berba egin, zuentzat baino. Oraintxe da 
mundu honen epaiketa, oraintxe botako dabe 
kanpora mundu honetako buruzagia; eta Nik, 
lurretik jasoko nabenean, Neugana erakarriko 
ditut guztiak». Berba honeen bidez, zelako heri-
otzaz hilgo zan adierazo eban. 

Jaunak esana 

 
(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 
 

† Gehiengo bat azalean eta non-ze-barri ager-
tzen dira; gitxi batzuk bilatzen dabe Jainkoari 
zintzotasunez erantzutea. Hauxe eskatu daigun 
guk: 


