
—   12   — 

Jaunartzerako abestia 
 
R/. Jauna dot Artzain, ez dot izango nik goserik; 

hark emongo deust zer-jan onik. 
 

1 Neu naz zerurik lurrera jatsi dan ogia 
 Aitak danori eskeinia. 
 
2 Nire gorputza egiz dozue janaria 
 ta nire odola edaria. 
 
3 Ogi hau jaten dauana beti da biziko, 
 hilterik ez dau ikusiko. 
 
 
Azkenerako abestia 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia; 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 
2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 
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—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zoriontsu-
ak Jaunaren mahaira deituak. 

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

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 
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. 
 
 
 
OTOITZA 
 
Eskerrik asko, Jainko Jauna, 
gugandik hain hur agertzen zaiakuzalako, 
gugaz bihozbera, parkabera, 
errukitsua eta maitalea zaralako. 
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Damu-otoitza 
Errukitsua dogun Jainkoak parkaberak gura gai-
tu, eta jokabidea zuzentzeko eskatzen deusku… 
Jo daigun bere errukira: 
 

—Jesus Jauna, zuk Jainkoaren bihotza erakusten 
deuskuzu, erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, zu gure aurretik zoaz gure argibi-
de eta adore-emoile, Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, zuk Aitaren antzekoak egiten gai-
tuzu, erruki, Jauna. 
 
 
 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. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
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ESKARIAK 
 
† Jainko errukitsua, parkabera eta maite-maite 
gaituanaren barri izan dogu, eta gure jokabidea 
zuzentzerako deia entzun. Jo daigun eskarieta-
ra: 
 
—Elizearen alde: historian zehar egindako erra-
tuen parkamena eskatzeko lotsa izan ez daiten, 
eta gaurko gizakiari bere arazoetan lagundu 
deion eta argitasuna emon Jainkoaren hitzetik, 
eskatu deiogun Jaunari. 
 
—Hainbat lekaime, misiolari eta besteen alde 
euren bizia emoten dabenen jokabideak zurtz 
eginda izten gaitu, ulertzen ez dogula… Gure 
ahuleziatik eta norberekeriatik atara gaizala, 
eskatu deiogun Jaunari. 
 
—Zenbat eta zenbat norbanako eta erakunde eta 
talde dagozan ahalik eta etekinik handienaren 
bila… besteen kaltetan. Kaltetuen garrasiak en-
tzun daiezan eta eurenganako alkartasuna era-
kutsi daien, eskatu deiogun Jaunari. 
 
—Bihotz barritzerako, jokabidea zuzentzeko eta 
parkaberak izateko deia entzuten dogunok bide-
ak bilatu daiguzan eskabideoi erantzuteko, es-
katu deiogun Jaunari. 
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HITZAREN LITURGIA 
 
Begira zenbaterainoko ustea dauan Jainkoak gu-
gan: berak dauan ardurea izan daigula gura dau, 
senidea zuzentzerainoko ardurea izan daigula 
gura dau. Horretarako bide bat erakusten deus-
ku: bere Semearen izenean alkartu gaitezala. 
 
Isaias Profetearen liburutik   (Is 55, 6-9) 
 
Bilatu egizue Jauna, aurkitu daikezuen artean, 
dei egiozue, hur dagoan artean. 
Itzi begi gaiztoak bere bidea, 
gaizkileak bere asmo txarrak. 
Bihurtu daitela Jaunagana, 
errukiz hartuko dau-eta; 
bihurtu gure Jainkoagana, 
guztiz parkabera da-eta. 
Hau dino Jaunak: 
"Nire asmoak ez dira zuenak lakoak, 
ezta zuen jokabideak ere nireak lakoak. 
Zelan zerua lurraren gainetik garai, 
holantxe nire jokabideak zuenen gainetik 
eta nire asmoak zuenen gainetik". 

Jaunak esana 
 

 
San Paulo Apostoluak Filipoarrei egindako gutunetik   (Flp 1, 20c-
24. 27a) 
 
Senideok: Ni bizi nahiz hil, Kristok bere handitasuna agertuko dau 
nigan. Izan ere, niretzat, bizitzea Kristo da eta hiltea irabazpide. 
Baina bizi izaten jarraituz lan onuragarria egin ahal badot, ez dakit 
nik zer aukeratu. 
Alde bietatik nago estu: batetik, hil egin gura neuke, Kristogaz ego-
teko; niretzat hau askoz hobea dala; baina bestetik bizi izaten ja-
rraitzea beharrezkoagoa da zuentzat. 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Senideok: ez gara aurpegiratzen deuskuen 
ezer onartzekoak… eta gaurko liturgiak hainbes-
te gauza aurpegiratuko deuskuz, Jainkoaren 
aurpegia erakutsiz eta jokabide batzuk mahaira-
tuz.  
 Prest ete gagoz aurpegiratzen jakunaz gure 
bizikerea aztertzeko, eta gure jokabideak alda-
tzeko. Behar bada alkarren laguntza behar izan-
go dogu, edo adorea edo Jainkoa hobeto ezagu-
tzea…  
 Bilatu daigun horixe gaurko Elizkizun hone-
tan. Ondo etorri. 
 
 

Sarrera-abestia 
 

Aita baten semeok,  
sinismen bakar bat dogunok, 
anai artean batu garanok, 
kantuz gatoz, kantuz zugana, Jauna. 

Seme gara, bai, baina 
seme izaten ba ete dakigu? 
Anai gara, bai, baina 
anai izaten ba ete dakigu? 
Seme izatera, anai izatera, Jauna, 
heldu nahi dogu. 
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Gure bihurrikeria aurpegiratu deuskuzu, 
zure bideak eta jokabideak 
ez dirala gureak langoak esan deuskuzu… 
 
Aitaren antz handiagoa 
euki gura dogun zure seme-alaboi, Jauna, 
emoiguzuz argitasuna eta adorea 
eta alkarri laguntzekoak izan gaitezala. 
Jesukristo gure Jaunaren bitartez. 
—Amen. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 

Ama maite, Maria, 
egiguzu lagun 
zure bitartez Jesus 
ikusi dagigun. 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 
 
R/. Bertan dago Jauna deitzen deutsoenakandik. 
 
 

 
 

Egunero zaitut bedeinkatuko, 
zure izena goratuko beti. 
Handia da Jauna, guztiz goresgarria, 
haren handitasuna mugarik bakoa. R/. 
 
Errukiorra eta bihozbera da Jauna, 
haserregaitza eta ondoguraz betea. 
Ona da Jauna guztientzat, 
errukiz betea bere sorkari guztientzat. R/. 
 
Zintzoa da Jauna bere bide guztietan, 
leiala egintza guztietan. 
Bertan dago Jauna dei egiten deutsoenakandik, 
benetan dei egiten deutsoen guztiakandik. R/. 
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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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Hauxe bakarrik eskatzen deutsuet: bizi izan zaitezala Kristoren 
Barrionari jagokon lez. 

Jaunak esana 
 
 
Ebanjelioa 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren libu-
rutik   (Mt 20, 1-16a) 
 
Aldi haretan, Jesusek parabola hau esan eutsen 
ikasleei: «Zeruetako erreinuagaz mahasti-nagu-
siagaz lez jazoten da. Goizean goiz bere mahas-
tirako langile bila urten eban. Eguneko zida-
rrezko txanpon batean berbatu ondoren, mahas-
tira bialdu ebazan langileak. 
Goizeko bederatziak aldera barriro urten eban 
eta, beste batzuk plazan lan zain ikusirik, esan 
eutsen: "Zoaze zuek ere nire mahastira eta or-
dainduko deutsuet bidezko dana". Eta hareek 
ere joan egin ziran. Urten eban barriro hama-
biak aldera eta hirurak aldera, eta gauza bera 
egin eban. Arratsaldeko bostak aldera ere urten 
eban eta, beste batzuk oraindino geldi aurkitu-
rik, esan eutsen: "Zertan zagoze hemen egun 
osoan lanik egin barik?" Hareek erantzun eu-
tsoen: "Ez gaitu inork lanerako hartu". Harek, 
orduan: "Zoaze zuek ere nire mahastira". 
Iluntzean mahasti-nagusiak esan eutsan ardura-
dunari: "Deitu langileei, eta emoiozu bakotxari 
bere soldatea, azkenekoetatik hasi eta lehenen-
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goetara". Etorri ziran, bada, arratsaldeko boste-
takoak, eta zidarrezko txanpon bana hartu 
eben. Lehenengo ordukoek, txandea heldu jake-
nean, besteek baino gehiago hartuko ebela uste 
eben; baina hareek ere zidarrezko txanpon bana 
hartu eben. 
Orduan, nagusiaren kontra txarto-esaka hasi zi-
ran, eta esan eutsoen: "Azkeneko honeek ez da-
be ordubete besterik lan egin, eta gugaz bar-
dindu dozuz, egun guztiko nekea eta beroa ja-
san dogunokin". Baina nagusiak erantzun eutsan 
hareetako bati: "Adiskide, ez deutsut bidebako-
keriarik egiten. Ez al ginan zidarrezko txanpon 
batean berbatu? Hartu dagokizuna eta zoaz. Zuri 
beste emon gura deutsat azkeneko honi ere. 
Ezin ete dot neure diruaz nahi dodana egin? Ala 
inbidia dozu, ni ona nazalako?" 
Holan, bada, azkenekoak lehenengo izango dira 
eta lehenengoak azkeneko». 

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. 


