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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: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

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

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
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. 
 
 

OTOITZA 
 
Jesus Jauna, alkartasun indar, 
zeure Hitza izan dogu lehen janari 
eta zeure gorputz-eukaristia otordu. 
Eskerrik asko, Jauna, eskerrik beroenak zuri. 
 
Hildako gure senideak izan doguz gogoan 
zure biztuerea sinisten dogulako; 
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zenbateraino sinisten ete dogu berbizkundea, 
Jainkoak bere Semeagan betiko bizitza emoten 
deuskula? Barru-barrutik egin deigula eragin 
Jainkoaren errukiak: 
 
—Jesus Jauna, zuk uste osoa dozu Jainkoagan: 

Erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, zu betiko bizitzarako atea zara: 

Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, zeu zara egia, bidea eta bizia: 

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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—Elizearen alde: eliztar guztiok hartu daigun 

geure ama lez, eta ahalegindu gaitezan seni-
detasun loturak indartzen, gogoan izanik, hil-
dako guztiak ere, eta ez bakarrik bakotxak 
bereak, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Bakartadean bizi izan eta bakartadean hilik 

inork gogoratzen ez dauzenen alde: egun ho-
netan gure otoitzen alkartasuna eurekin so-
matu daien, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Eukaristia, hilen aldeko opari lez baino har-

tzen ez dabenen alde: Jainkoak mezatan aur-
kezten deutsezan ondasunetara hurreratzeko 
gauza izan daitezan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Mezea bere hilen alde baino nahi izango ez 

leukenen alde: Jainkoak alkarren arduraz eta 
alkarregaz mahai bakar baten nahi gaitula 
onartzeko gauza izan daitezan, eskatu deio-
gun Jaunari. 

 
—Sinismena ospatzeko alkartu garenon alde: 

ikasi daigun Jaunaren Afarian eskuartzen, eta 
behartsu guztiekin bat egiten, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 

—   5   — 

Jaunaren, gure Jainkoaren etxeagaitik, 
ondasunak opa deutsudaz zuri. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 

Ulertu geike gure bizitza Jainkoagana begiratu 
barik? Zein hutsa eta iluna dogun Jainko barik 
bizi izatea. Gogoratu daiguzan gure atsekabeen 
mingostasuna, Jainkoak egiten deuskun errega-
lua eta gure aldi honetako bizitzak betiraunean 
dauala bere betea. 
 
Lehenengo irakurgaia 
 

Negar-liburutik (3,17-26) 
 

Joan jat bakea bihotzetik, ahaztu dot zoriona. Neurekautan 
diñot: 
«Nireak egin dau, 
joan da Jaunagan neukan itxaropena».  
Ikusi nire zoritxarra ta estualdia, 
pozoitzen nauan behazuna. 
Horixe daukat beti gogoan, 
jausita daukat bihotza. 
Baina nire itxaropenak badau non oinarritu; eta horixe dakart 
gogora. Jaunaren ondonahiak ez dira agortzen, Haren erru-
kiak ez dira amaitzen; goizero barritzen dira.  
Bai badala neurribagea zure leialtasuna! 
«Jauna da nire ondarea» —dino nire arimeak—, 
horregaitik badot itxaropen Haregan. 
Ona da Jauna, Haregan uste on dabenentzat, 
Haren bila dabiltzanentzat. 
Bai, on da isiltasunean Jaunaren salbamena itxarotea. 
 

Jaunak esana 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

†  Senideok: gure hilak egunero gogoratzen 
doguz mezako une baten, eta euren alde otoitz 
egiten dogu. Baina aspalditik dogu Elizan beste 
ohitura hau ere: egun baten gogoratzea hildako 
guztiak. Hori eginez zera esan nahi dogu: gure 
artetik joanak izan arren gure arteko loturea ez 
dela eten. Eta hori Jainkoari esker dogu, bere 
Semeagan agertu deuskun biztueran berak har-
tzen gaitulako betikotasunerako. 
 Elizkizun honetan, ba, hildako guztien alde 
otoitz eginez batera, eskertu deiogun gure si-
nismena, eta goretsi daigun Jainkoaren errukia. 
 
Sarrera-abestia 
 

Zure etxera goaz, Jauna,  
hauxe da poza daukaguna. 
 
Hau nire poza entzutean  
«Jaunarenera danok goazen». 
Hara non orain zure ateetan  
hemen gaituzun, Jerusalen. 

 
Damu-otoitza 
Gure hildakoen zoria ospatzen dogun arren, 
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hauxe dogu itxaropen: zugan danok bat garala 
eta Aitak bere eskoi-aldean jarriko gaitula. 
 
Ez doguz ahaztu gura izan 
ezelango zori edo laguntza barik hilten diranak, 
gure otoitzera ekarri nahi izan doguz 
baztertuak diralako Jainkoaren maiteenak. 
 
Emoiguzu, Jesus Jauna, 
zugan dogun sinismena biztea eta indartzea 
zeure hitzean argi hartuz eta alkarregaz ospatuz, 
zeruko zure eta gure Aitak deitu deigun artean. 
 —Amen. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 

Azkenerako abestia 
 

JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
artu gure Jaun ona gu garean guztia. 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 
 
 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
 
R/. Zure etxera goaz Jauna: 
 hauxe da poza daukaguna 

 
 
A bai poza nirea, esan eustenean: 
«Ba goaz Jaunaren etxera». 
Gure oinak oraintxe heldu dira, 
Jerusalen, zure atarira. R/. 
 
Leinuak, Jaunaren leinuak, hara igoten dira, 
Israelen lege danez, Jaunaren izena ospatzera. 
Han dago jarririk hauzi-mahaia, 
Dabideneko mahaia. R/. 
 
Eskatu egizuez Jerusalenentzat bakerako diranak: 
«Nasai bizi beitez zu maite zaituenak. 
Izan bedi bakea zure harresietan, 
nasaitasuna zure jauregietan». R/. 
 
Neure anaia eta lagunakaitik, hau dinot: 
«Bakea zurekin». 
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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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Bigarren irakurgaia 

 
San Paulo Apostoluak Erromatarrei (Er 6, 3...9) 
 
Senideok: Bateoaz Kristo Jesusi lotuak izan gareanok, Haren herio-
tzeari lotuak izan gara. Bateoaren bitartez Beragaz heriotzan hobi-
ratuak izan gara; Kristo hilen artetik Aitaren aintzaz biztua izan zan 
lez, geu ere biziera barri baten ibili gaitezan. Beraz, gu Kristogaz 
hil bagara, sinisten dogu, bizi ere, Beragaz biziko gareala; izan ere, 
badakigu Kristo hilen artetik biztu zan ezkero, ez dana barriro 
hilko; heriotzeak ez dauko Haregan gehiago aginterik. 
 

Jaunak esana 

 
 
Ebanjelioa 

 
Bertorakoegi bizi bagara ere, geroaz arduratze-
rik gura ez badogu ere, hortxe dogu kezkea: 
zertarako bizi naz? Eta gero? Hurreratu gaitezan 
Jesusengana ebanjelioan bere lasaitasun hitzak 
entzuteko, Aleluia abestuz, zutunik. 
 

Aleluia, aleluia, aleluia… 
 
Jesukristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik 
(Jn 14, 1-6) 
 
Aldi haretan, Jesusek honan esan eutsen bere 
ikasieei: 
«Ez bekizue larritu bihotza. 
Sinistu egizue Jaungoikoagan, 
eta sinistu Neugan ere. 
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Nire Aitaren etxean bizileku asko dago; 
holan ez balitz, esango ete neutsuen Nik 
zuontzako lekua atontzera noala? 
Joan eta lekua atondutakoan, 
barriro etorriko naz, 
eta Neugaz hartuko zaituet, 
Ni nagoan leku berean egon zaitezen zuok ere. 
Badakizue Ni noan lekurako bidea». 
Tomasek orduan: 
«Jauna, ez dakigu nora zoazen, 
eta zelan jakin bidea?» 
Eta Jesusek: «Neu naz bidea, egia eta bizia. 
Ez doa inor Aitagana, neure bitartez izan ezik». 
  

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 
 
† Bere Semeagan onartzen gaitun Aitari usterik 
onenaz zuzendu deioguzan gure eskariak: 


