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Errege, zure Odola  
munduarentzat argi, 
zu, Jauna, basamortuan  
gure salbamen harri.    R/. 

 
 
Pekatariok, Ama, 
Birjina zaitugu: 
zeugan gure bihotza 
guk ipinten dogu (bir). 
 
 
Jaungoikoaren hegoenpean: 
ze bakean! (2) 
Indar guztiak dituenaren 
gerizpean (2). 
Jauna, nik dinot:  
"Nire gerizpe dot zuregan; 
bihotz guztiaz  
nago Jaunaren eskuetan." 
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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). 

 
 
OTOITZA 
 

Jainkoa ez dago urrun, hortxe bertan baino:  
hitz egiten deusku eta lankidetzara deitu. 
Baina geure ezetzaz egiten dau topo 
eta erosokerian aurkitzen gaitu, entzun-gor. 
 

Gauzak errezteko bilatzen dogu Jainkoa, 
bizikera erosoa eta osasuntsua emon deigun; 
baina haren ardurea bere seme-alabak dira, 
batez ere ezinean, bazterkuntzan 
eta jasapenean dagozanak. 
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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. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 

ERANTZUN-SALMOA 
Sal 115, 10 eta 15. 16-17. 18-19 

 
 

Sendo nengoen fedean,  
«Ni bai zoritxarreko» esatean ere.  
Mingarri jako Jaunari  
bere fededunen heriotzea. R/.  
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petatuz eta onbideratzea eta bergizarteratzea 
bilatuz, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Herrigintzan diharduen alderdi politikoak eta 

herrigintzatik ihes eginda dagozan herritarrak 
herrigintza zintzorako suspertu daitezan, al-
karri bere akatsak aurpegiratzetik urtenaz, 
eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Txirotasuna, bazterkuntzea, gutxispena eta 

beste zapalkuntzarik sufritzen dabenak lagun-
tza barik geratu ez daitezan, guretzat deigarri 
eta Jainkoaren errukia eurenganatzeko bide 
izan daitezan baino, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Berbizkundean gizaki barri urteteko, Jesus 

Jaunaren Nekaldiagaz bat egitea gura dogu-
nok gure inguruan Barri Onaren poza zabal-
tzen ahalegindu gaitezan, 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 
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tsazu-eta zeure seme bakarra bera ere ukatu». 
 Abrahamek begiak jaso eta ahari bat ikusi eban adarreta-
tik sastraka artean kateatua, hartu eta erre-oparitzat eskeini 
eban semearen ordez. 
 Barriro ere dei egin eutsan Jaunaren aingeruak zerutik 
Abrahami, esanez: «Hau dino Jaunak: Ala Ni Jainkoa! Holan 
jokatu dozulako, zeure seme bakarra ukatu ez deustazulako, 
bedeinkatuko zaitut eta zure ondorengoak zeruko izarrak eta 
itsasbazterreko hondarra baizen ugari egingo ditut, eta areri-
oen uriez jabetuko dira. Zure ondorengoen bidez lurreko he-
rri guztiak bedeinkatuko ditut, nire esana egin dozulako». 

Jaunak esana 

 
 
Bigarren irakurgaiari 
Aintzat hartu daigun geure alde dagoala Jainkoa, maite gai-
tula eta geure ondoan dala, batez ere sufritzen dogunean. 
Horrexek eroango gaitu bildur barik jokatzera. 
 
 
San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako gutunetik   
(Erm 8, 31b-34) 
 Senideok: Jainkoa gure alde badogu, nor gure aurka? Bere 
Semeari berari parkatu ez eutsanak, eta gu guztion alde heri-
otzara emon ebanak, zelan ez deusku Haregaz batera dana 
dohairik emongo? 
 Nork salatuko ditu Jainkoak aukeratutakoak, Jainkoak 
berak zuzentzat onartu baditu? Nork kondenatuko ditu? Jesu 
Kristok, hil zanak, biztu ere egin zanak, Jainkoaren eskumal-
dean dagoan eta gure alde otoitzean diharduanak? 

Jaunak esana 

 
 

Ebanjelioa 
 

Adi ebanjelioko txatal honetako zerutiko abo-
tsak dinoskunari. Egin deiogun harrerea goral-
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Garizumako bigarren domeka honek, seni-
deok, Jainkoak egiten deuskun erregaloaren au-
rrean jarten gaitu: Jesus dogu Legearen eta Pro-
feten betetasuna, beragan aurkitu geike Jain-
koaren berbea.  
 Ea ikasten dogun gure barruan isiltasuna egi-
ten berba hori entzun ahal izan daigun. Berak 
eroango gaitu gure inguruan baztertuta eta han-
kapetuta dagozenen garraxia entzutera, euren 
ondoan egotera eta hareik gure Eukaristia-ma-
haira ere deitzera. 
 Gure uste on osoa Jainkoagan baino ez jar-
teko asmotan, sartu gaitezan gaurko liturgiako 
eremuan. 
  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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Eroan gaizuz, Jauna, eremura, mendi-gailurrera, 
zure hitza entzutera 
eta zure errukia dastatzera, 
bizitzea emotearen poza izan daigun, 
uste on osoa zeugan baino izan ez daigun. 
 
Jesukristo gure Jaunaren bitartez. 
—Amen. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 

R/. ZU ZARA GURE POZA  
 KURUTZ SALBATZAILEA 
 
Zugaitz gainetik zu, Kristo, 
zu danen erregea, 
zu bizitz, poz, itxaropen,  
Kristo Salbaztailea.  R/. 
 
R/. ZU ZARA GURE POZA  
 KURUTZ SALBATZAILEA 
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Bai, zure zerbitzari naz, Jauna,  
zure zerbitzari ezereza: 
Gorespen-oparia deutsut eskeiniko,  
eta Jaunaren izenari dei egingo. R/.  
 
Beteko deutsadaz Jaunari promesak,  
herri guztiaren aurrean, 
Jaunaren etxeko atarian,  
Jerusalem, zure erdian. R/.  

 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Arrisku askok inguratuta bizi da Jainkoaren herri aukeratua, 
eta zelan edo halan egin behar deutse arriskuei eurre. Eure-
tariko bat da inguruko herriek egiten dabezan giza-sakrifizi-
oak. Hareen aurrean, Jainkoak berak emoten deusku zer es-
keini: geure burua. 
 
Hasiera liburutik   (Has 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18) 
 Egun hareetan, Jainkoak Abraham aztertu gura izan eban 
eta dei egin eutsan: «Abraham!» Eta Abrahamek erantzun: 
«Hemen nozu». Eta Jainkoak: «Hartu egizu Isaak zeure se-
mea, hain maite dozun seme bakarra, eta zoaz Moria lurral-
dera, eta eskeini egidazu erre-oparia, Nik erakutsiko deutsu-
dan mendi gainean». 
 Aita-semeak Jainkoak esandako lekura heldu ziranean, 
Abrahamek altarea eregi eban eta egurra prestau. Eskua luza-
tuz, hartu eban Abrahamek aiztoa bere semea hilteko. Baina 
Jainkoaren aingeruak dei egin eutsan zerutik: «Abraham, 
Abraham!» Eta Abrahamek erantzun: «Hemen nozu». Ainge-
ruak, orduan: «Ez luzatu eskua zeure semearen gainera, ez 
egin ezer. Ikusi dot Jainkoari begirunea deutsazula, ez deu-
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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:) 
 
 
—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. 
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pen abestiaz: 
 

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

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

 
 
†   Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen li-
burutik   (Mk 9, 2-10) 
 
 Aldi haretan, hartu zituan Jesusek Beragaz 
Pedro, Santiago eta Joan, eta mendi garai ba-
tera eroan zituan eurak bakarrik. Eta antzaldatu 
egin zan hareen aurrean. Jantziak disdiratsu bi-
hurtu jakozan, zuri-zuri, munduan inork jarri 
daikezan baino zuriago. Eta Elias eta Moises 
agertu jakezan, Jesusegaz berbetan. 
 Pedrok esan eutsan Jesusi: «Maisu, bai 
ederto gagozala hemen! Egin dagiguzan hiru 
txabola: bata Zuretzat, bestea Moisesentzat eta 
bestea Eliasentzat». Ez ekian zer esaten eban; 
izan ere, zehatz bildurrak harturik egozan. 
 Orduan, hodei batek estaldu egin ebazan, 
eta ahots batek urten eban hodeitik: «Hauxe da 
nire Seme maitea. Entzuiozue». Eta haretan, 
ingurura begiratu eta Jesus bakarrik ikusi eben 
eurakaz, beste inor ez. 
 Menditik behera jaisterakoan, ikusi ebenaren 
barri inori ez emoteko agindu eutsen Jesusek, 
harik eta Gizonaren Semea hilen artetik biztu 
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arte. Agindu hori bete eben, baina alkarri itaun-
tzen eutsoen zer izan ete leitekean «hilen arte-
tik bizte» hori. 
 

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 
 
† Hurreratu gaitezan Jainko leial eta zintzoa-
gana gure eskari apal eta gartsuekaz; eskatu 
daigun… 
 
—Elizearen alde: zintzotasuna iragarriz betera 

errukira deitu daizan bere seme-alaba guz-
tiak, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Herrietako halamoduzko legeek espetxeratu 

edo heriotza-zigorperatu dabezan guztiekaz 
errukiz jokatu daien, hareen gizatasuna erres-


