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Jaungoikoaren hegoenpean: 
ze bakean! (2) 
Indar guztiak dituenaren 
babespean (2). 
Jauna, nik dinot:  
"Nire babespe 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 
 
Bateoko uretan garbitu ginduzuzan 
eta zugazko itun barrian sartu, 
zure Semearen irabazien jadesle eginez; 
barritasun uretan bizi izan gaitezela, Jauna, 
arazo guztien ardurea izanik 
eta behartsuen ondoan egoten jakinez. 
 
Zure errukiaren eroale eta gauzatzaile 
izan gaitezan gure eguneroko bizitzan, 
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Damu-otoitza  
Oharra: Domeka honetan hautsaren ezarketea egiten bada, haxe da 
damu-otoitza, ez da egiten «erruki, Jauna». Bestela, bai. 

 

Hautsaren ezarketarako: 
Bekoki-gainean hautsaz kurutzetxo bat 
eginez, esan: 

† Bihozbarritu zaitez 
eta sinistu Barri Ona. 

 

 
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) 
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diranek Garizuma-aldi hau Jainkoaren aurpe-
giaz aurkitzeko aprobetxatu daien, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Beste ardura batzuetan murgilduta, euren ba-

rru-bizitzaz arduratzeko asti barik dagozenek 
Jainkoaren berbeaz egin daien topo, euren-
tzako argitasun izan daiten eta euren inguru-
koentzat poz, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Zoritxarrean eta atsekabean aurkitzen diranen 

alde: aldendu dakien gerrearen edo gaisota-
sunaren edo zapalkuntzearen edo erbesteratu 
beharraren edo beste edozelango zoritxarra, 
Jainkoaren aurpegiak argiturik bizi  izan dai-
tezan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Garizumako deia entzuteko aukerea daukagu-

nok hitzaren zaleagoak eta otoitzerako gar-
tsuagoak izan gaitezan, euretatik erantzun 
deiegun bizitzak jarten deuskuzan arazo eta 
atsekabe guztiei, 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, 
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aurkituko dau gizakionganako Jainkoaren hurtasuna, eta 
errez, gainera. Eta zera autortuko dau: Jainkoak bere burua 
gizakion zoriagaz lotzen dauala, ituna eginez. 
 
Hasiera liburutik   (Has 9, 8-15) 
  

 Egun hareetan, Jainkoak esan eutsen Noeri eta beronen 
semeei: «Hara, ituna egiten dot zuekaz eta zuen ondorengoa-
kaz, baita zeuekaz dozuezan bizidun guztiakaz ere: hegazti, 
abere eta lurreko piztiekin, ontzitik urten eta lurrean bizi 
diran guztiekin. Hona, zuekin ituna eginez, emoten deutsu-
dan berbea: ez dauala uholdeak barriro bizidunik hondatuko, 
ez dala aurrerantzean lurra hondatuko dauan uholderik 
izango». 
 Jainkoak esan eban gainera: «Hauxe da zuekin eta zuen 
artean bizi diran bizidun guztiekin belaunez belaun eta betiko 
egiten dodan itunaren ezaugarria: neure ortzadarra ipiniko 
dot hodeietan, eta bera izango da lurragaz egiten dodan itu-
naren ezaugarri. Nik zerua lainotzean, ortzadarra agertuko da 
hodeietan, eta gogoratuko naz zuekin eta bizidun guztiekin 
dodan itunaz, eta ez da izango gehiago bizidunak hondatuko 
dituan uholderik». 

Jaunak esana 

 
 
Bigarren irakurgaiari 
 
Pedro apostoluaren ustetan, Urioleak BATEOA gogoratzen 
deusku; harexek garbitu behar dauz gure zikinkeriak, eta 
horrelaxe urtengo dogu Kristogan bizibarriturik. 
 
 

San Pedro Apostoluaren lehenengo gutunetik   (1 P 3, 18-
22) 
 

 Senide maiteok: Kristok heriotzea jasan eban pekatuakai-
tik behin betiko —Errubageak errudunakaitik—, zuek Jainkoa-
gana eroateko. Gizakia zanez, heriotzea jasan eban, baina 
bizia hartu eban barriro Espirituagandik. Espirituaren eragi-
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Senideok: Garizuma hasterakoan, Jainkoak 
gizakiokaz daukan itunaren barri emoten jaku. 
 Gure Jainkoa ez da han urrunean eta berean 
dagoana, gizakiongandik hur-hur dana baino, eta 
beragan baino hobeto ez garala egongo dinos-
kuna.  
 Zerk eroaten ete gaitu harengandik ihes egi-
tera, eta zerk Jainkoagana bihurtzera edo bi-
hozbarritzera? 
 Domekotako irakurgaiek irakatsi eta biziazo 
gura izango deuskue hori. Euretan buru-belarri 
sartzeko eta arduratzeko grazia eskatu daigun. 
Ez daigun jokatu begirale huts lez. Atara daigun 
argitara, azalera, barruan dagoan guztia.  
 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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bihozbarritu gaizuz, Jauna, 
eta zeure hitzaz janaritu gaizuz. 
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 
 
Errege, zure Odola  
munduarentzat argi, 
zu, Jauna, basamortuan  
gure salbamen harri.    R/. 
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ERANTZUN-SALMOA 
Sal 24, 4-5. 6 eta 7cd. 8-9 
 

R/. Zure bidezidor guztiak grazia eta leialtasuna, 
 Jauna, zure ituna gordeten dabenentzat. 
 

 
 

Azaldu niri, Jauna, zeure bideak,  
irakatsi zeure bideziorrak. 
Ibiliazo nagizu zeure leialtasunean, eta irakatsi,  
Zeu zara-eta nire Jainko salbatzailea,  
Zeugan itxaroten dot eten barik. R/.  
 
Izan gogoan, Jauna, zure errukia eta maitasuna:  
betikoak dira-eta. 
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/.  
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Begiak zabaltzen eta ingurua sinismenez irakurten dauanak 
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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:) 
 
—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. 



—   6   — 

nez joan zan bere mezua iragartera giltzapetuak egozan espi-
rituei, sasoi batean sinesgogor izan ziranei; Noeren egunetan, 
harek ontzia egin bitartean, Jainkoa pazientziaz egon jaken 
zain; baina kutxan banaka batzuk bakarrik, zortzi lagun guz-
tira, izan ziran uraren bidez salbatuak. 
 Ur ha orain zuek salbatzen zaituen Bateoaren irudia da. 
Eta Bateoa ez da gorputzeko zikina garbitzea, Jainkoari kon-
zientzia garbia eskatzea baino, Jesu Kristoren biztuerearen 
bitartez. Jesu Kristo, zerura igon ondoren, Jainkoaren esku-
maldean dago eta menpean ditu aingeruak, aginteak eta in-
darrak. 

Jaunak esana 

 
 

Ebanjelioa 
 

Zelango laburtasunez adieraziko deuskun Mar-
kos ebanjelariak Jesusen garaipena eta barrita-
suna. Egin deiogun harrerea goralpen abestiaz: 

 
AINTZA, JESUS, ZURI BETI: 

ZU ZARA GURE ARGI. 
Gora zu, Jauna; gora zu, Jauna; gora zu, Jauna!!! 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen libu-
rutik (Mk 1, 12-15) 
 
 Aldi haretan, Espirituak basamortura bul-
tzatu eban Jesus. Berrogei egunez egon zan ba-
samortuan, Satanasek tentatzen ebala. Basapiz-
tien artean bizi zan eta aingeruak zituan zerbi-
tzari. 
 Joan Bateatzailea kartzelan sartu ebenean, 
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Jesus Galileara joan zan eta Jainkoaren Barri 
Ona iragarten eban. Honan esaten eban: «Bete 
da epea, eta hurrean da Jainkoaren erregetza. 
Bihozbarritu zaiteze eta sinestu barri ona». 
 

Jaunak esana 

 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 

Oharra 
 
Garizumako limosna esanguratsua da: ondasunetatik 
aske bizi izan gura dogula adierazten dau; Jainkoa 
dogula gure ondasun bakarra; berak beteten dauala 
gure bizitza. Zentzu horreaz egin daigun diru-
eskeintza hau. 

 
ESKARIAK 
 
† Arazo asko eta handien artean bizi izanik ezer 
ezin geikela-ta, burua ezkutatu eta besteetaz ez 
arduratzeko arriskuan jausi ez gaitezan, eskarie-
tara jo daigun: 
 
—Elizearen alde: errukia izan daian ikur, eta 

eliztar guztiok bultzatu gaizan gure inguruan 
erruki-egintzak ugaritzera, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
—Sinistun dirala uste izanik, Jainko barik bizi 


