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Beste abesti batzuk 
 
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 
artu 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: zoriontsuak 
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 

 
Eskerrak emoten deutsuguz Aita Jainko 
zuk behin eta barriro deitzen gaituzulako 
zeure ondora 
eta emoten deuskuzulako zeure barri, 
erakusten deuskuzulako zeure bihotza 
eta gugaz daukazun eroapena 
eta guganako dozun errukia eta maitasuna. 
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—Jesus Jauna, gugan Jainkoaganako uste ona 
biztu dozuna, erruki Jauna. 

 
—Jesus Jauna, gure salbamena Jainkoaren esku 

iztea erakusten deuskuzuna, Kristo, erruki. 
 
—Jesus Jauna, Jainkoaganako uste onak zeure 

bizia geure alde emotera eroan zinduzana, 
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: gaurko gizakiari itxaropena 
emon deion, eta Jainkoagan uste on izatera 
bultzatu daian, egin daigun otoitz. 

 
—Euren buruaz baino arduratzen ez diranen al-

de: heriotza ostea Jainkoaren esku izten ika-
si daien, eta ondokoagaz arduratu daitezan, 
egin daigun otoitz. 

 
—Besteen aldeko ekintzetan esker txarra baino 

aurkitzen ez dabenen alde: ha-ta-guztiz ere 
euren lanak merezi dauala-ta uste on osoa 
Jainkoagan jarrita jardun daien, egin daigun 
otoitz. 

 
—Lehengo biziaren pisua eroan ezinik dagozanen 

alde: damuturik, aurrera begitu daien, eta 
behar daben laguntza aurkitu, egin daigun 
otoitz. 

 
—Otoitzerako alkartuta gagozanok Jainkoaren 

gurariei zabaldu deieguzan ateak, eta esker 
oneko erantzuna bilatu daigun uste on osoa 
beragan jarrita, egin daigun otoitz. 

—   5   — 

HITZAREN LITURGIA 
 
Begira zenbaterainoko ustea dauan Jainkoak 
gugan: berak dauan ardurea izan daigula gura 
dau, senidea zuzentzerainoko ardurea izan dai-
gula gura dau. Horretarako bide bat erakusten 
deusku: bere Semearen izenean alkartu gaiteza-
la. 
 
Ezekiel Profetearen liburutik (Ez 18, 25-28) 
 
Honan berba egiten dau Jainko Jaunak: 
«Zuek dinozue:  
"Ez da bidezkoa Jaunaren jokabidea". 
Entzun, bada, israeldarrok: 
Nire jokabidea bidezkoa ez dala? 
Ez ete da zeuena bidezkoa ez dana? 
Zintzoa, bere zuzentasunetik aldendu, 
txarkeria egin eta hilten bada, 
egin dauan txarkeriagaitik hilten da. 
Eta gaiztoak, egin dauan gaiztakeriatik aldendu 
eta zuzenbidez eta justiziaz jokatzen badau, 
bizirik iraungo dau. 
Egindako txarkeriez ohartu 
eta hareetatik aldentzen bada, 
biziko da, bai, eta ez da hilgo». 

Jaunak esana 
 
 
San Paulo Apostoluak Filipoarrei egindako gutunetik (Flp 2, 
1-11) 
 
Senideok: Egia bada Kristok adorea emoten deutsuela eta 
maitasunak kementsu egiten, egia bada Espirituagan bat egi-
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
† Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko 26. 
domeka honetako liturgiara. Jainkoagazko har-
tu-emon ustetsuetara eroan gura izango gaitu, 
geure arimea salbatu behar dogula uste izatetik, 
geure bizia besteen alde emotera, eta gure le-
hengo erratuen menpetik askatzera. Gogotan 
hartu daigun, ba, Jainkoagan dogun uste ona 
handitzea. 
 
Sarrera-abestia 
 
ZEIN GOZO TA EDER DAN anaiok alkartu 
eta danok batera Jainkoa goratu. 
 

1 Gora bihotzak eta guztiok egin kantu 
Jainkoak bere eskuz salbatuko gaitu. 
 

2 Zabal gogoak Jaunaren hitza entzuteko 
bere nahia jakinik zuzen ibilteko. 

 
 
Damu-otoitza 
 
Era askotara erakusten deuskuz Jainkoak bere 
guganako bihozberatasuna eta errukia. Beragan 
jarriz gure uste ona, hartu daigun babes bere 
errukian: 
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Zelan ausartzen gara zure izena zikintzen, 
edo gure mugak eta ezinak eta atsekabeak 
zure jokabide oker lez haizeratzen! 
 
Emoiguzu arreta eta apaltasuna 
zugandik entzuten doguna ikasteko 
eta senideen onean gauzatzeko, 
haren aurrean gure burua beheratuz. 
 
Jainko eta Errege bizi zara-ta 
gizaldi eta gizaldietan.  
—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/. Gomutau zaitez zeure errukiaz, Jauna. 
 
Azaldu niri, Jauna, zeure bideak, 
irakatsi zeure bideziorrak. 
Ibilarazo nagizu zeure leialtasunean, eta irakatsi, 
Zu zara-eta nire Jainko salbatzailea, 
Zugan itxaroten dot eten barik. R/. 
 
Izan gogoan, Jauna, zeure errukia eta maitasuna: 
betikoak dira-eta. 
Ez gogoratu, ostera, nire gaztaroko pekatuak, 
ez nire erruak; 
gogoratu nitaz zeure maitasunean, 
zeure ontasunari jagokonez, Jauna. R/. 
 
Ona eta zuzena da Jauna: 
bidea erakusten deutse pekatariei. 
Apalak zuzenbidez daroaz, 
bere bidea erakusten deutse apalei. R/. 
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† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar 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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nik bizi zareela eta bihozbera eta erruki zareela, bete nagi-
zue pozez, danok iritzi eta sentiera bereko izanez, alkar mai-
tatuz eta ondo hartuz. Ez egin ezer norgehiagokeriaz edota 
harrokeriaz, apaltasunez baino, besteak norbera baino hobe-
ak dirala pentsatuz; ez norberaren onari bakarrik begiratuz, 
besteena ere bilatuz baino. Izan egizuez zeuekan Kristo Jesu-
si jagokozan asmoak: Harek, Jainkoaren izaera berekoa iza-
nik, ez eutsan gogor eutsi Jainkoagaz bardin izateari; bestela 
baino, bere izaeraz hustu egin zan morroi-izaerea hartuz, eta 
beste edozein lez azalduz. 
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 eutsan, 
Jesusen izenera belaun guztiak makurtu daitezan, 
guztien belaunak makurtu daitezan, 
zeruan, lurrean eta lurpean, 
eta mihin guztiek autortu dagien: 
Jesu Kristo, Jauna da, Aita Jainkoaren aintzarako. 

Jaunak esana 
 
 
Ebanjelioa 
 
† Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren libu-
rutik (Mt 21, 28-32) 
 
Aldi haretan, Jesusek esan eutsen abadeburu 
eta herriko zaharrei: «Zuek zer deritzozue? Gi-
zon batek seme bi ebazan, eta bategana joan 
eta esan eutsan: "Seme, zoaz gaur mahastira, 
lanera". Harek erantzun: "Ez dot gura". Baina 
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gero damutu eta joan egin zan. Besteagana ere 
joan eta gauza bera esan eutsan. Eta harek 
erantzun: "Banoa, jauna"; baina ez zan joan. Bi-
etan zeinek egin eban aitaren nahia?» «Lehe-
nengoak», erantzun eutsoen. 
Orduan, Jesusek esan eutsen: «Benetan dinotsu-
et: Zergalariak eta emagalduak zuek baino le-
henago sartuko dira Jainkoaren erreinuan. Izan 
ere, etorri jatzuen Joan Bateatzailea Jainkoaren 
nahiari jagokon jokabidea iragarriz, eta ez zeun-
tsoen sinestu; zergalariek eta emagalduek, ba-
rriz, sinestu egin eutsoen. Zuek, ostera, ikusi 
eta gero ere, ez zineen bihozbarritu, hari sines-
teko». 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzu-
tea, eta gure inguruko behartsuei laguntzea. 
Horren ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-
batzea: behartsuaren ondoan gagozala adieraz-
ten dogu. Hau Jesusengandik beragandik ikasi 
dogu. 
 
ESKARIAK 
 
† Bizitza Jainkoaren erregalua dogula autortuz 
joten dogu beragana laguntza eske: 


