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 Jainko gizon eginari 
 agur, ospe, goralpena; 
 Jesukristo erregeri 
 esker, otoitz, maitasuna. 
 Jesukristo erregeri, 
 esker, otoitz, maitasuna. 
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1. Ogi hau jaten dauanak 
izango dau bizia. 
Kaliz hontan aurkitzen da 
Jainko-odol guztia: 
 

R/.  Hor dogu janaria ta  
hor gure edaria. 
 
 
2. Jaungoikoak deitzen gaitu:  

bera dogu janari. 
Beragan dogu  
aurkitzen osasuna ugari. 
 

R/. Zelan begiratzen deutson  
Jainkoak gizonari! 
 
 
3. Danok gaur jaten badogu  

ogi bat mahai batean 
ezin izan gorrotorik  
gaurtik gure artean. 
 

R/. Alkar maitatu dagigun  
Jesusen izenean. 

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

OTOITZA 
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Damu-otoitza 
 Senideok: erosokerietan bizi garenok ezin 
ulertu geike Jainkoaren alkartasuna: mundu ho-
netan sufritzen dagozenekazkoa. Damutasunez 
hurreratu gaitezan errukiaren Jainkoagana: 
—Jesus Jauna: heriotzaraino geugaz zagozana, 

erruki, Jauna! 
—Jesus Jauna: gure heriotzea kurutzean argit-

zen dozuna, Kristo, erruki! 
—Jesus Jauna: kurutzean Jainkoaren isiltasuna-

gaz aurkitzen zarana, erruki, Jauna! 
 

Izan daigula Jaungoikoaren errukiaren grazia 
ugaria, eta hartu gaizala egun baten bere zeru-
ko erreinuan. 
—Amen. 
 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 
Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
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bez aberatson gehiegikeriak; hareen kurutzea 
arindu ahal izateko, gure gehiegikeriak eta 
harrokeriak alde batera itzi daiguzala, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Gure gizarteak kontsumitzeko deia egiten 

deusku, eta seme-alabak diru-zalekerian hez-
ten doguz… Bultzatu daiguzala neurritsu iza-
tea eta behartsuenganako alkartasuna, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Ezaugarritzat Jesukristoren kurutzea daroagu-

nok, gure ondoan era askotara sufritzen dago-
zenekaz bat egiten jakin daigun, eskatu deio-
gun 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 
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 errukituz, errua parkatzen eutsen, 
 eta ez ebazan hondatzen; 
 haserreari askotan eusten eutson, 
 bere sumina ez eutsen isuri osoan.    R/. 
 

HITZAREN LITURGIA 
 

Jainkoaren hitza da gure lehenengo elikagai edo 
“alimentua”. Berak argitu daikez gure bizitzako 
ilunaldiak; berak indartu gure makalaldiak; be-
rak bizkortu gure moteltasuna… Arretaz entzun 
daigun, ba, haren poza eroan ahal izateko. 
 
 
Irakurgaia (Flp 2, 6-11) 
 Sinismen-autorkuntza bat entzungo dogu; geure autor-
kuntza izan daitela, Jainkoa hobeto ezagutuz haren errukia-
ren eta maitasunaren atsegin hartzeko. 
 
 
San Paulo Apostoluak Filipotarrei 
Kristo Jesusek, Jainkoaren izaera bereko izan arren, 
 ez eutson gogor eutsi Jainkoagaz bardin izateari; 
bestelan baino: bereaz hustu egin zan, 
 morroi-izaerea hartuz, 
 eta beste edozein lez agertuz. 
Eta gizon lez agerturik, 
 apaldu egin eban bere burua, 
menpeko eginez heriotzaraino, 
 kurutzeko heriotzaraino. 
Horregaitik, Jainkoak goratu egin eban, 
 eta izen guztien gaineko izena emon eutson, 
Jesusen izenera belaun guztiak makurtu daitezan, 
 zeruan, lurrean eta lurpean, 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Senideok: Domeka honetan Kurutze Santua-
ren goralpena egiten dau Elizeak. Kristinauok 
kurutzea dogu ezaugarri: heriotzarik latzena ta 
gogorrena ere ez dala azkena uste dogulako; 
Jainko bizi-emoilea sinisten dogulako. Kurutze 
horrek dinosku Jainkoa zelan bat egiten dan su-
fritzen dagoan edozeinegaz. 
 
 Bildur deutsogu sufrimentuari, ezta? Egiten 
dogu bat sufritzen dagoenagaz? 
 
 Guzti hori argitu deigula gaurko Ospakizunak, 
eta indartu gaizala bizitzako gora-beheretan si-
nistun lez jokatzen eta sufritzen dagozenekaz 
bat egiten. 
 
 
 

Sarrera-abestia 
 

ZU ZARA GURE POZA 
KURUTZ SALBATZAILEA 
 
Lur Barrirako bidean 
zu itxaropen, zugaitz; 
egarri dira herriak, 
zu ur bizien harkaitz.   R/. 
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Jesus, zein ederra dan zure bizikerea!, 
aldarrikatzen dozun berbeagaz bat datorrelako. 
Zein ederrak diren zure berbak!, 
zure bizikereak baieztatu egiten dauzelako. 
 
Baina zein mingarriak egiten jakuzan, 
bai zure bizikerea eta baita zure berbak ere... 
gure arinkeria zalatzen deuskuelako. 
 
Inguruak iruntsita, ingurura egokituta, 
gauzarik sakonenei ere, Jesus, 
barre egiten deutsegu, 
eta alkar lotsarazten dogu. 
 
Ez gaizuz egoera honetan itxi, Jauna; 
jaso gaizuz zeure kurutzera, eta 
ondasun guztien iturri dogun Jainkoagana, 
uste osoz harekin hitzegiten  
irakatsi deuskuzu-ta. 
—Amen. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
Amaierako abestia: 
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Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 

R/. Erruki hutsa dogu Jauna, 
 errukia ta maitasuna. 
 

 
 

Entzun irakaskizun hau, ene herria, 
 nire ahoko berbetara makurtu belarria. 
 Esaera zaharretan zabalduko dot ahoa, 
 atarako dodaz antxinako ezkutuak.  R/. 
 
Hilten zituanean hasten ziran haren bila, 
 barriro Jainkoaren bila. 
 Gogoan eben Jainkoa harkaitz ebena, 
 eta Jainko Goi-goikoa euren askatzailea. R/. 
 
Baina ahoz zuritzen eben, 
 eta mihinez guzurra esaten eutsoen. 
 Bihotzez ez ziran zuzen harekin, 
 ez ziran leial haren Itunarekin.    R/. 
Harek, halan ere, 
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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:) 
 
 

—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
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eta mihin guztiek autortu daien: 
 «Jesukristo Jauna da», Aita Jainkoaren aintzarako. 
 

Jaunak esana 

 
 
 
Ebanjelioa 

 
 Ezkutuan eta ezjakinean edo arduragabe bizi 
izan nahi dogu sinismena? Hona Jesusek zelan 
atara nahi dauan ezkututik argitara ikasle bat. 
Sartu gaitezan geu ere alkarrizketa horretan. 
Egin deiogun harrerea, Aleluia abestuz, zutunik. 
 Aleluia!   Aleluia!   Aleluia! 
 
† Jesukristoren ebanjelioa san Joanen liburu-
tik   (Jn 3, 13-17) 
 Aldi haretan, Jesusek esan eutson Nikode-
mori: 
«Inork ez dau zerura igon, 
 zerutik jatsi zanak baino: Gizonaren Semeak. 
Moisesek basamortuan sugea jaso eban lez, 
 holantxe jaso-beharra da Gizonaren Semea; 
 sinisten deutson guztiak betiko bizi izan daian. 
Hain maite izan dau Jainkoak mundua: 
 bere Seme bakarra emon deutso; 
honi sinisten deutsonik inor galdu ez daiten, 
 betiko bizia izan daian baino. 
Jaungoikoak ez dau bere Semea 
 mundua galtzeko bialdu, 
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 haren bitartez mundua salbatu daiten baino». 
  

Jaunak esana 

 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 

Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 

 
ESKARIAK 
 
† Gure maitasunarren, bereaz hustu egin dan 
Jainkoari aurkeztuko deutsoguz, uste onez, gure 
kezkak, antsiak eta beharrizanak: 
 
—Elizearen alde: harrotasunez erakutsi daian 

Kristoren kurutzea, berak gogoratu deion 
mundu honetako baztertuekaz dagoala, es-
katu deiogun Jaunari. 

 
—Gure gizartean emakumea da kurutzearen 

zama astuna daroana, edozelango gauza lez 
erabilia dana… Haren duintasunaren alde lan 
egin daigula, eskatu deiogun Jaunari. 

—Herrialde pobreek eta pobretuek jasaten da-


