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JAUNAREN NEKALDIKO OSTIRAL SANTUA (A)

Otoitza

Jainko Jauna, Jesu Kristo zure Semeak,
bere odola gugatik isuriz sortu zuen Pazko misterioa;
gogoan izan zure bihotz ona
eta agertu zeure errukia;
santu egizkizu zeure seme-alabak eta zaindu beti.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
R/. Amen.

I. HITZAREN LITURGIA

I. IRAKURGAIA: Is 52, 13)53, 12

Gure nekeak hartu zituen.

Isaias Profetaren liburutik

Hara, nire zerbitzaria aurrera aterako da;
haundia egingo da eta goratua izango.

Asko hartaz ikaraturik gelditu baziren ere
)hartaraino baitzuen giza-itxura galdu,
eta gizona zenik ere ez baitzuen irudi),
gero harriturik geldituko dira herri asko,
eta erregeak haren aurrean
hitzik gabe geldituko dira,
egundaino esan ez zena ikustean,
eta entzun ez zena begiratzean.
Nork sinetsi du guk esandakoa?
Nori agertu zaio Jaunaren besoa?
Kimua bezala hazi zen haren aurrean;
zuztarra lur lehorrean bezala,
ederrik eta giza-antzik gabe ikusi genuen
eta itxura atseginik gabe,
barregarri eta gizonetan azkeneko,
oinazegizon egina, nekeen berri dakiena,
ezikusi egiten zaienetakoa;
gaitzetsia eta baztertua.
Gure nekeak hartu zituen hark
eta gure minak eraman.
Lepradun bezala geneukan,
Jaungoikoak joa eta lotsarazia.
Gure bekatuengatik aldehenik-alde zulatua;
gure gaiztakeriengatik txikitua.
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Haren gainera erori zen,
guri bakea ematen digun zigorra;
Haren zauriek sendatu gaituzte.

Gu denok, ardi galduak ginen,
bakoitza bere bidetik;
eta Jaunak haren gainean ezarri zituen
gu guztion txarkeriak.
Gaizki zerabilten,
baina bera makurtu egin zen;
eta ez zuen ahorik ireki.
Harategira daramaten arkumea bezala,
ilemoztaileen aurrean ardia bezala,
isilik egon zen, ahorik ireki gabe.

Zuzen gabeko auzitan galdu zuten.
Nork hartu zuen aintzakotzat haren etorkizuna?
Bizidunen lurretik kendu egin zuten;
nire herriaren bekatuengatik hil zuten.
Gaizkileen artean lur eman zioten,
eta bekatariekin haren hilobia;
nahiz eta berak bidegabekeriarik ez egin,
eta haren ahotik gezurrik ez jalki.

Jaunak nekeetan
lehertu nahi izan zuen.
Bere bizia ordain ematen badu,
izango du ondorengo ugari,
luzatuko zaizkio egunak,
beteko da Jaunaren nahia haren bitartez.

Bere oinazeen sari,
ikusiko du argia eta aseko da.
Jasan duenaren bidez, nire zerbitzariak
zuzentasuna emango dio askori,
haien hutsegiteak bere gain hartuz.

Horregatik jendetzak emango dizkiot Nik bere parte,
gizataldeak izango ditu harrapakin;
heriotzara eman baitzuen bere burua,
eta bekataritzat hartu baitzuten.
Bere gain hartu zituen askoren hutsegiteak,
eta bitarteko izan zen bekatarientzat.

ERANTZUN SALMOA: Sal 30, 2 eta 6. 12-13. 15-16. 17 eta 25

R/. Aita, zure eskuetan uzten dut neure espiritua!

Zugana biltzen naiz, Jauna,
ez nadila behinere lotsa:
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zeure zuzentasunez onik nazazu atera.
Zure eskuetan uzten dut neure arnasa,
askatuko nauzu, Jauna, Jainko leiala. R/.

Etsai guztiei barregarri natzaie,
auzoei irrigarri, ezagunei izugarri:
kalean ikusi eta alde dagite nigandik.
Hildakoa bezala naute bihotzean ahaztu,
ontzi baztertua bezala naiz gertatu. R/.

Nik, ordea, Jauna, uste on Zugan dut,
«Zu zara nire Jainko», diotsut.
Zure eskuan nire joan-etorria,
atera nazazu etsaien eskutik,
aurrean narabiltenengandik. R/.

Aurpegi argia erakutsi morroi honi,
salba nazazu zeure errukiz.
Bizkor zaitezte, izan bihotz,
Jaunagan uste on duzuen guztiok. R/.

II. IRAKURGAIA: Heb 4, 14-16; 5, 7-9

Esaneko izaten ikasi zuen,
eta Haren esaneko direnentzat betiko salbamen iturri egin zen.

Hebertarrei egindako epistolatik

Senideok: Jesus, Jaungoikoaren Semea, dugu zeruetan sartu zen apaiz nagusi haundia; eutsi
dezaiogun, beraz, sinesmen aitormenari; gure apaiz nagusia ez baita gure ahuleriaz erruki ez
daitekeen norbait; baizik eta gure antzera gauza guztietan aztertua, baina bekatutik garbi. Goazen,
beraz, uste osoz, graziaren aulkira; errukia iritsi eta behar orduko laguntza emango digun mesedea
aurki dezagun.
Kristok, haragizko bere bizitzaldian, heriotzatik gorde zezakeenari, deiadar haundiz eta negarrez,
otoitzak eta eskariak egin zizkion; eta bere begiruneagatik entzun egin zitzaion. Eta Semea izanik
ere, bere neke artean ikasi zuen esaneko izaten; eta bere betera iritsirik, Haren esaneko direnentzat
betiko salbamen iturri egin zen.

EBANJELIOA: Jn 18, 1)19, 42

Ebanjelio aurreko txatala: Ik. Flp 2, 8-9

V/. Kristo gugatik menpeko egin zen heriotzaraino,
gurutzeko heriotzaraino.
Horregatik Jainkoak goratu egin zuen,
eta izen guztien gaineko izena eman zion.

Laburdurak, elkarrizketa moduan irakurri nahi denerako jartzen dira: + = Jesus; C = «Cronista»
deritzana; S = «Sinagoga» eta beste elkarrizketa lagunak.
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Jesu Kristo gure Jaunaren Nekaldia San Joanen liburutik

Getsemanin, Jesus hartu eta lotzen dute.

C Aldi hartan, Jesus Zedrongo errekaz beste aldera atera zen bere ikasleekin. Bazen han baratze
bat, eta hantxe sartu ziren Bera eta bere ikasleak. Judas saltzaileak ere bazekien leku hura; maiz
joaten baitzen hara Jesus bere ikasleekin.
Judas, orduan, apaiz nagusien eta farisearren morroi talde bat eta zaintzaile batzuk harturik, han
sartu zen argiontzi, zuzi eta armekin. Jesusek )ondo baitzekien zer zetorkion gainera) bidera
atera eta esan zien:
+ «Noren bila zatozte?»
C Eta haiek:
S «Nazareteko Jesusen bila».
C Eta Jesusek haiei:
+ «Ni naiz».
C Han zetorren, haiekin batean, Judas saltzailea ere. «Ni naiz» esan zienean, atzeraka-atzeraka
lurrera erori ziren. Jesusek galdetu zien berriz ere:
+ «Noren bila zatozte?»
C Eta haiek:
S «Nazareteko Jesusen bila».
C Jesusek erantzun zien:
+ «Esan dizuet Ni naizela. Nire bila bazatozte, utziezue hauei joaten».
C Horrela bete zen Berak esandakoa: «Zuk nire ardurapean utzi zenizkidanetatik, ez dut inor
galdu».
Orduan Simon Pedrok, zeraman ezpata atera, eta apaiz nagusiaren morroia jo zuen, eta
eskuineko belarria moztu zion. Morroi honek Malko zuen izena. Jesusek orduan esan zion
Pedrori:
+ «Sar ezazu ezpata bere zorroan. Ez al dut, bada, edan behar, Aitak eman didan kaliza?»

Jesus Anasenera eraman 2uten lehenengo.

C Gudari taldeak, haien agintariak eta judutarren morroiek hartu zuten Jesus eta, loturik,
Anasenera eraman zuten lehenengo; Anas hori Kaifasen aitaginarreba baitzen, eta Kaifas bera urte
hartako apaiz nagusia; eta Kaifas zen, gainera, judutarrei harako kontseju hura eman ziena: «Hobe
da gizon bakarra hiltzea herriarengatik».
Simon Pedro eta beste ikasle bat Jesusen atzetik zihoazen. Beste ikasle hori apaiz nagusiaren
ezaguna zen, eta Jesusekin batean apaiz nagusiaren jauregian sartu zen; Pedro, berriz, atarian
gelditu zen. Atera zen beste ikasle hori )apaiz nagusiaren ezaguna, alegia), hitzegin zion,
neskame atezainari, eta Pedro barrura sar erazi zuen. Neskame atezainak orduan esan zion
Pedrori:
S «Zu ere ez ote zara, gero, gizon horren ikasle?»
C Eta Pedrok:
S «Ez! Ni ez!»
C Morroiak eta zerbitzariak sua piztu eta berotzen zeuden )hotz baitzen). Pedro ere hantxe
zegoen besteekin batean zutik, berotzen. Apaiz nagusiak, bere ikasleen eta bere erakutsien galdera
egin zion Jesusi. Eta Jesusek erantzun:
+ «Nik mundu guztiaren aurrean hitzegin dut; sinagogan eta jauretxean, judutar guztiak biltzen
diren lekuan erakutsi dut Nik beti; eta ezkutuka ez dut ezer esan. Zergatik galdetzen didazu Niri?
Galde iezaiezu nire entzuleei, zer esan diedan. Berek dakite Nik esandakoa».
C Hori esan bezain laster, han zegoen morroi batek masaileko bat eman zion, esanez:
S «Horrela erantzuten al diozu apaiz nagusiari?»
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C Eta Jesusek:
+ «Gaizki hitzegin badut, esadazu zertan; baina ongi hitzegin badut, zergatik jotzen nauzu?»
C Orduan Anasek Kaifas apaiz naguziarengana bidali zuen Jesus lotuta.
Zu ere ez al zara Horren ikasleetakoa? Ez! Ni ez!
Han zegoen zutik Simon Pedro berotzen, eta esan zioten:
S «Zu ere ez al zara Horren ikasleetakoa?»
C Pedrok ukatu egin zuen, esanez:
S «Ez! Ni ez!»
C Apaiz nagusiaren zerbitzari batek )Pedrok belarria moztu zionaren ahaide batek) esan zion:
S «Ez ote zaitut, bada, neuk ikusi Berarekin baratzean?»
C Pedrok berriz ere ukatu egin zuen; eta berehala jo zuen oilarrak.

Nire erregetza ez da mundu honetakoa.

Kaifasen etxetik auzitegira eraman zuten Jesus. Eguna argitzen hasi zuen, eta haiek ez ziren
auzitegian sartu, beren buruak ez kutsatzeagatik, Pazko afaria egin ahal izan zezaten. Atera zen
Pilato haiek zeuden lekuraino, eta esan zien:
S «Zer salakuntza dakartzue gizon honentzat?»
C Eta haiek:
S «Gaizkile ez balitz, ez genizuke ekarriko».
C Eta Pilatok:
S «Eramazue zeuekin, eta epaitu zeuen Legez».
C Judutarrek orduan:
S «Guk ez dugu inor hiltzeko eskubiderik».
C Horrela bete zen, Jesusek aldez aurretik esandakoa, nolako heriotzaz hilko zen, alegia. Sartu
zen berriz Pilato auzitegira, deitu zion Jesusi eta esan zion:
S «Zu judutarren errege al zara?»
C Jesusek erantzun:
+ «Zeure buruz galdetzen al didazu hori, ala besteren batek esan dizu Niretzat?»
C Pilatok:
S «Judutarra ote naiz, bada, ni? Zure herritarrek eta apaiz nagusiek ekarri zaituzte niregana; zer
egin duzu?»
C Jesusek orduan:
+ «Nire erregetza ez da mundu honetakoa. Mundu honetakoa balitz nire erregetza, nire
zaintzaileek gogor egingo lukete, Ni judutarren esku geldi ez nendin. Nire erregetza, ordea, ez da
hemengoa».
C Pilatok:
+ «Errege zara, beraz?»
C Jesusek erantzun zion:
+ «Zeuk diozu: errege naiz. Horretarako jaioa naiz, eta horretarako etorria mundura: egiari
aitormen egiteko. Egiarena denak entzuten du nire hitza».
C Pilatok orduan:
S «Zer da egia?»
C Hori esanda, berriz ere judutarrengana atera eta esan zien:
S «Nik ez diot errurik aurkitzen gizon honi. Baina ohitura da zuen artean Pazkoan gaizkile bat
askatzea: Nahi al duzue judutarren erregea askatzea?»
C Haiek, berriz, deiadarka:
S «Ez Hori; Barrabas baizik».
C (Barrabas hau lapurra zen)
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Agur, judutarren errege!

Pilatok orduan, Jesus hartu, eta zigortzeko agindu zuen. Eta gudariek arantzazko koroa egin, eta
buruan ezarri zioten; eta sorbalda gainean purpurazko soingainekoa jantzi eta, erdian harturik,
honela esaten zioten:
S «Agur, judutarren errege!»
C Eta masailekoka zerabilten. Atera zen Pilato berriz, eta esan zien judutarrei:
S «Hemen dakarkizuet berriz ere gizon hau, jakin dezazuen ez diodala errurik aurkitzen».
C Atera zen, bada, Jesus, buruan arantzazko koroa eta sorbaldan purpurazko soingainekoa zuela.
Eta Pilatok esan zien:
S «Hemen duzue gizona».
C Apaiz nagusiak eta gudamutilak, Hura ikustean, deiadarka hasi ziren:
S «Josi Hori! Josi gurutzean!»
C Pilatok, ordea:
S «Hartzazue, eta josi zeuek gurutzean; nik ez diot errurik aurkitzen».
C Judutarrek, orduan:
S «Guk badugu Legea; eta gure Legez heriotza merezi du, Jaungoikoaren Seme egin baitu bere
burua».
C Pilato, hitz horiek entzutean, gehiago beldurtu zen eta, berriz ere auzitegira sarturik, honela
mintzatu zitzaion Jesusi:
S «Nongoa zara Zu?»
C Baina Jesusek ez zion erantzun. Pilatok orduan:
S «Ez al didazu ezer erantzun nahi? Ez al dakizu, badudala nik eskubide Zu askatzeko, eta
eskubide Zu gurutzean josteko?»
C Jesusek orduan:
+ «Ez zenuke nire gain horrelako eskubiderik izango, goitik eman ez balitzaizu. Horregatik, Ni
zure esku utzi nauenak, erru haundiagoa du».

Ken Hori, ken! Josi gurutzean!

C Handik aurrera, Jesus askatu nahian zebilen Pilato. Baina judutarrak deiadarka hasi zitzaizkion:
S «Hau askatzen baduzu, ez zara Zesarren adiskide. Bere burua errege egiten duena, Zesarren
aurka dago».
C Pilatok, hitz horiek entzutean, atera zuen Jesus berriz ere, eta auziaulkian eser erazi zuen,
«Harrisolairu» deitzen zioten lekuan )heberkeraz, berriz, Gabbata). Pazkoaren Prestaera Eguna
zen, eguerdi inguru. Eta Pilatok esan zien judutarrei:
S «Horra zuen erregea».
C Haiek deiadarka erantzun zioten:
S «Ken Hori, ken! Josi gurutzean!»
C Eta Pilatok:
S «Zuen erregea gurutzean josi behar al dut?»
C Apaiz nagusiek orduan:
S «Guk ez dugu Zesar beste erregerik».
C Orduan haien esku utzi zuen Jesus, gurutzean josi zezaten.

Gurutzean josi zuten, eta Harekin batean beste bi.

Hartu zuten Jesus, eta Hura, gurutzea sorbaldan zeramala, «Buruhezurtegi»)heberkeraz, berriz,
Golgota) izeneko lekura atera zen. Han josi zuten gurutzean; eta Harekin batean beste bi: bata
alde batetik, eta bestea bestetik, eta erdian Jesus. Gurutze buruan idazkun bat ipintzeko agindu
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zuen Pilatok; honela zioen idazkiak: JESUS NAZARETARRA, JUDUTARREN ERREGEA.
Judutar askok irakurri zuen idazkuna, hiritik hurbil baitzegoen Jesus gurutzean jositako lekua,
eta idazkuna hiru hizkuntzatan idatzi baitzuten: heberkeraz, latinez eta grekoz. Judutarren apaiz
nagusiek, orduan, honela esan zioten Pilatori:
S «Ez ipini "Judutarren erregea", baizik eta "Honek esan du: Judutarren erregea naiz"».
C Baina Pilatok:
S «Idatzi dut, eta idatzirik dago».

Nire jantziak berentzat banatu zituzten.

C Gudariek, Jesus gurutzean josi zutenean, Haren jantziak hartu eta lau zati egin zituzten, gudari
bakoitzarentzat zati bana; soinekoa, berriz, utzi egin zuten. Joskurarik gabea zen soinekoa, goitik
behera erabat ehoa. Eta elkarri esan zioten:
S «Ez dezagun zatitu; baizik eta txotx egin dezagun, nori ateratzen zaion».
C Horrela bete zen Liburu Santuak dioena: «Nire jantziak berentzat banatu zituzten, eta nire
soinekoa txotx egin zuten». Hori egin zuten gudariek.

Horra hor zeure semea. Horra hor zeure ama!

Jesusen gurutzearen oinean zeuden: bere ama, amaren ahizpa )Kleofasen Maria) eta Maria
Magdalena. Jesusek bere ama ikustean eta, han bertan, Berak hain maite zuen ikaslea, honela esan
zion amari:
+ «Andrea, horra hor zeure semea!»
C Eta gero ikasleari:
+ «Horra hor zeure ama!»
C Eta orduz gero, ikasleak bere etxean eduki zuen Maria.

Bete da dena.

Gero Jesusek, dena bete zela ezaguturik, Liburu Santua bete zedin, esan zuen:
+ «Egarri naiz».
C Bazen han ozpinez betetako pitxar bat. Eta ozpinetan bustitako belaki bat kainabera muturrean
loturik, ezpainetara eman zioten. Ozpina hartu ondoren, esan zuen Jesusek:
+ «Bete da dena».
C Eta, burua makurturik, azken arnasa eman zuen.

Hemen, belauniko jarri eta egonalditxo bat egingo da.

Odola eta ura atera ziren.

Judutarrek orduan, Prestaera Eguna zelako, gorpuak larunbatez gurutzean geldi ez zitezen
)larunbata hura egun haundia baitzen), berna hezurrak hautsi, eta gorpuak handik kentzeko
eskatu zioten Pilatori. Etorri ziren gudariak, eta Jesusekin batean gurutzean jositako lehenengoari
eta besteari berna hezurrak hautsi zizkieten; Jesusengana iritsi zirenean, ordea, hila zegoela
ikusirik, ez zioten berna hezurrik hautsi, baizik eta gudari batek lantzaz saihetsa zulatu zion, eta
berehala odola eta ura atera ziren.
Ikusi zuenak berak aitortzen du hori, eta egiazkoa da haren aitormena; berak badaki egia dioela,
zuek ere sinets dezazuen. Guzti hori, Liburu Santuak dioena bete zedin gertatu zen: «Ez diote
hezurrik hautsiko». Beste leku batean, hau dio: «Ikusiko dute zulatu zutena».

Jesusen gorpua, usain gozoz gantzuturik,
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oihaletan lotu zuten.

Gero, Arimateako Josek)bera ere Jesusen ikaslea baitzen, nahiz ezkutuka, judutarren beldurrez)
Jesusen gorpua eramaten uzteko eskatu zion Pilatori; Pilatok eman zion baimena. Hark orduan,
joan eta eraman egin zuen Jesusen gorpua.
Etorri zen Nikodemo ere )lehenengo aldiz Jesus ikustera gauez joan zena) mirraz eta aloezko
nahaste batetik ehun bat libra zekarrela. Hartu zuten, beraz, Jesusen gorpua eta, usaingozoz
gantzuturik, dena oihaletan lotu zuten, judutarren ehortzi ohitura den bezala. Jesus gurutzean
jositako lekuan, bazen baratze bat, eta baratzean ordurarte inor ehortzi gabeko hilobi berri bat.
Eta judutarrentzat Prestaera Eguna zelako, eta hilobia hurbil zegoelako, han bertan ipini zuten
Jesus.

Jainkoaren herriaren otoitza

I. Eliza santuaren alde

Egin dezagun otoitz, senide maiteok, Jainkoaren Eliza santuaren alde: gure Jaun eta Jainkoak
bakea, batasuna eta laguntza eman diezazkiola mundu zabalean; guri, berriz, bizimodu baketsua,
Jainko Aita ahalguztiduna goresteko.

Otoitz isilik. Gero apaizak:

Jainko ahalguztidun betierekoa,
Kristorengan herrialde guztiei agertu diezu zeure haunditasuna;
zaindu ezazu zeure errukiaren lana,
mundu guztian zabaldurik dagoen zure Elizak
sinesmenean sendo iraun eta zure izena aitor dezan.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
R/.  Amen.

II. Aita Santuaren alde

Egin dezagun otoitz I. gure Aita Santuaren alde: gotzain mailara deitu duen Jainkoak sendo gorde
dezala bere Eliza santuaren onerako, Jainkoaren herri santua zuzen gida dezan.

Otoitz isilik. Gero apaizak:

Jainko ahalguztidun betierekoa,
Zuk darabiltzazu diren guztiak;
onartu gure otoitzak
eta maitasunez gorde ezazu Aita Santua,
Zuk zuzentzen duzun kristau herriak,
artzain honen ardurapean,
aurrera egin dezan bere sinesmenean.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
R/. Amen.

III. Edozein mailatako eliz zerbitzari eta kristau guztien alde

Egin dezagun otoitz I. gure Gotzainaren alde, beste gotzain, apaiz, diakono eta eliz zerbitzari
guztien alde, baita fededun guztien alde ere.
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Otoitz isilik. Gero apaizak:

Jainko ahalguztidun betierekoa,
zeure Espirituaz santu egiten duzu eta erabiltzen
Elizaren gorputz osoa;
entzun eliz zerbitzari guztien alde egiten dizkizugun otoitzak,
zure graziari esker, bakoitza bere eginkizun berezian
zure zerbitzari zintzo izan dadin.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
R/. Amen.

IV. Kristaugaien alde

Egin dezagun otoitz [gure] kristaugaien alde: Jainko gure Jaunak berauen gogo-bihotzak ireki eta
bere errukiaren ateak zabal diezazkien, hauek ere, Bataioko uren bidez bekatu guztien barkamena
harturik, Jesu Kristo gure Jaunaren gorputzeko izan daitezen.

Otoitz isilik. Gero apaizak:

Jainko ahalguztidun betierekoa,
seme-alaba berriz ugaritzen duzu beti zeure Eliza;
sendo ezazu [gure] kristaugaien sinesmena eta jakinduria,
Bataio iturrian berriro jaiota
zure semetzakoen artean sar daitezen.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
R/. Amen.

V. Kristauen batasunaren alde

Egin dezagun otoitz, Kristorengan sinesten duten senide guztien alde: egiari jarrai diezaioten
beren bizitzan eta gure Jaun eta Jaungoikoak bere Eliza bakarrean bildu eta zaindu ditzan.

Otoitz isilik. Gero apaizak:

Jainko ahalguztidun betierekoa,
zure seme-alaba sakabanatuak bildu egiten dituzu,
eta bildutakoak zaindu;
begira bihotz onez zeure Semearen artaldeko ardiei,
Bataio berak santu egin dituenak
egiazko sinesmenak eta maitasunaren lokarriak
bat egin ditzan zure Eliza bakarrean.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
R/. Amen.

VI. Judutarren alde

Egin dezagun otoitz judutarren alde, Jainko gure Jaunak profeten bidez lehenengo hitzegin zion
herriaren alde: aurrera egin dezaten beti Haren izen santuaren maitasunean eta Harekiko elkargoa
zintzo gordetzen.
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Otoitz isilik. Gero apaizak:

Jainko ahalguztidun betierekoa,
Abrahani eta haren ondorengoei
eman zenizkien zeure agintzariak;
entzun errukiz zure Elizaren eskariak,
behinola zure herri aukeratua izan zena
erospen osora irits dadin.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
R/. Amen.

VII. Kristorengan sinesten ez dutenen alde

Egin dezagun otoitz, Kristorengan sinesten ez dutenen alde: Espiritu Santuaren argiaz beterik,
hauek ere salbamen bidean sar daitezen.

Otoitz isilik. Gero apaizak:

Jainko ahalguztidun betierekoa,
emaiezu Kristorengan sinesten ez dutenei,
zure aurrean bihotz leialez eta zintzo biziz,
egia osoa ezagutzera iristea;
guri, berriz, emaguzu elkar hobeto maitatzea,
eta Zu sakonago ezagutzen ahalegintzea,
zure maitasunaren aitorle hobeak izan gaitezen munduan.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
R/. Amen.

VIII. Jainkoarengan sinesten ez dutenen alde

Egin dezagun otoitz, Jainkoarengan sinesten ez dutenen alde: beren kontzientziari jarraituz
Jainkoarengana irits daitezen.

Otoitz isilik. Gero apaizak:

Jainko ahalguztidun betierekoa,
Zuk egin dituzu gizon-emakume guztiak,
beti zeure bila ibil daitezen
eta, Zu aurkiturik, Zeuregan atseden izan dezaten;
egizu, mundu honetako neke eta estualdietan,
denek ikus ditzatela zure bihotz onaren ezaugarriak
eta zure sinestedunen testigantza,
horrela pozik aitor dezaten
Zu zarela egiazko Jainko bakarra
eta gizon-emakume guztien Aita.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
R/. Amen.

IX. Herri agintarien alde
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Egin dezagun otoitz, herri guztietako agintarien alde: gure Jaun eta Jainkoak guztien
gogo-bihotzak bere nahiaren erara erabil ditzan, denen bake eta askatasunerako.

Otoitz isilik. Gero apaizak:

Jainko ahalguztidun betierekoa,
zure eskuetan dauzkazu gizon-emakumeen bihotzak
eta herrien eskubideak;
begira begi onez herrietako agintariei,
Zuk emanik, mundu guztian izan daitezen
bakea, aurrerapena eta erlijio askatasuna.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
R/. Amen.

X. Atsekabetuen alde

Senide maiteok, egin diezaiogun otoitz Jainko Aita ahalguztidunari: garbi dezala mundua oker
guztietatik, senda ditzala gaixoak, ogia eman diezaiela gose direnei, aska ditzala espetxeratuak,
kateak hautsi, erbesteratuak herriratu, bidez dabiltzanak etxeratu eta hiltzorian daudenak salba
ditzala.

Otoitz isilik. Gero apaizak:

Jainko ahalguztidun betierekoa,
atsekabetuen poza, nekatuen indarra,
irits bitez Zuregana
edozein estualditan Zuri deiez daudenen eskariak,
beren beharretan
zure errukiaren laguntza aurki dezaten.
Jesu Kristo gure Janaren bitartez.
R/. Amen.

II. GURUTZE SANTUA GURTZEA

Gurutze santua aurkeztea

V/. Hona hemen gurutze habea,
munduaren osasuna zintzilik eduki zuena!

R/. Zatozte, gurtu dezagun!

Gurutze santua gurtzea

III. JAUNARTZE SANTUA

Gure Aita

Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun:

Gure Aita, zeruetan zarena,
santu izan bedi zeure izena,
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etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur egun honetako ogia,
barkatu gure zorrak,
guk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman,
baina atera gaitzazu gaitzetik.

Atera gaitzazu, Jauna, gaitz guztietatik,
emaguzu bakea gure egunotan,
zure errukiari esker,
bekatutik garbi bizi gaitezen
eta estualdietan sendo,
betiko zorionaren itxaropenean,
Jesu Kristo gure Salbatzailea
noiz etorriko den zain gaudela.

Zeurea duzu erregetza,
zeureak ospe eta indarra
orain eta beti.

Jesu Kristo gure Jauna,
zure gorputz-odolak hartzea izan bedi,
zure bihotz onari esker,
nire gorputz-arimen babes eta salbamenerako,
eta ez nire auzi eta kaltetarako.

Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa,
hona munduko bekatua kentzen duena.
Zoriontsuak Jaunaren mahaira deituak!

Jauna, ni ez naiz inor
Zu nire etxean sartzeko;
baina esazu hitz bat,
eta sendatuko naiz.

Jaunartze ondorengoa

Egin dezagun otoitz.
Jainko ahalguztidun betierekoa,
zure Seme Jesu Kristoren heriotza eta piztueraz
berritu gaituzu;
zaindu ezazu gugan zeure errukiaren lana,
misterio honetan parte harturik,
beti zure zerbitzari izan gaitezen.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
R/. Amen.
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Herriaren gaineko otoitza

Jauna, zure Semearen heriotza ospatu dugu
eta Beraren piztuera santuaren zain gaude;
bidal iezaguzu zure bedeinkapen ugaria,
etor bekigu zure barkamena,
emaguzu zeure poza,
sendotu gure sinesmena
eta eraman gaitzazu betiko salbamenera.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
R/. Amen.


