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Martxoaren 4an 
GARIZUMAKO 3. IGANDEA 

Agurra 

Bihotz-berritzera dei egiten digun Jesu Kristoren grazia eta 
maitasuna zuekin. 

Sarrerako oharpena 

Aurrera goaz Garizumako ibilbidean. Munduko gurutziltzatuak ezin 
ditugu ahaztu bide honetan. Gizarteak ere behar du bihotz berria, 
arnas berria. Badugu elkarte bezala erantzukizuna horren aurrean. 

Ospatzen dugun Eukaristiak laguntzen digu Kristorekin bat eginik 
Jainkoarentzat egiazko tenplu bizi eta senideentzat zerbitzari leial 
izaten. 

Damu-otoitza 

Ospakizun hau hastean, eska diezaiogun Jainkoari eman diezagula 
egiaz bihotz-berritzea; era honetan, adiskideturik, Jainkoarekiko eta 
senideekiko gure batasuna sendotuko zaigu. 

¾ Jesus Jauna, gizadiaren salbamena gurutze-habean ezarri 
zenuena: erruki, Jauna. 

¾ Jesus Jauna, guk zure urratsei jarraitzeko, / gugatik nekaldia jasan 
zenuena: Kristo, erruki. 

¾ Jesus Jauna, gu, bekaturako hilik, santutasunerako bizi gaitezen / 
gure bekatuak zeure bizkarrean habe gainera eraman zenituena: 
Erruki, Jauna. 

Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua, eta, gure bekatuak 
barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. 
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Otoitza 

Errukiaren Aita eta on guztien iturria zaren Jauna, 
baraua, otoitza eta limosna 
ipintzen dizkiguzu geure bekatuen sendagarri 
begira bihotz onez 
bere ahuleria aitortzen duen zure herriari, 
eta bizkor gaitzazu, zeure erruki handiz, 
bekatuaren zamapean aurkitzen garenok. 
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Hitzaren liturgiari oharpena 

Salbamenaren historian Jainkoa gizakiengana hurbiltzen da eta 
askatasuna eta maitasuna eskaintzen dio bere herriari. Baiezko eta 
ezezko, leialtasun eta purrusta… horra gizakiaren hainbeste 
erantzun kontrajarriak. Jesu Kristorekin egiaz topo egiteak indartzen 
eta sendotzen gaitu gure fede bidean. 

Lehenengo irakurgaia (Ir [Ex] 20, 1-17) 

Laburragoa egin nahi bada, [ ] kako artean ematen diren zatiak utz daitezke. 

Exodo liburutik 

Egun haietan, Jaunak hitz hauek esan zituen: «Ni naiz Jauna, 
Egiptoko lurretik, morroi etxetik, atera zaitudan zure Jaungoikoa. Ez 
duzu izango Ni beste Jaungoikorik. 

[Ez duzu egingo zuretzat sasijainkorik: goiko zeruan, beheko 
lurrean edota lurpeko uretan direnen irudirik. Ez zara ahuspeztuko 
itxura horien aurrean; eta ez dituzu zerbitzatuko. Ni, Jauna, zure 



GARIZUMAKO 3. IGANDEA 4/33 

Jaungoikoa, espatsua bait naiz; gorroto didatenean, gurasoen 
bekatua umeengan zigortzen dut, hirugarren eta laugarren 
gizaldiraino; baina Ni maite nautenentzat eta nire aginduak 
gordetzen dituztenentzat, errukia dut milagarren gizaldiraino.] 

Ez hartu gezurrez ahotan Jaunaren, zure Jaungoikoaren, izena; 
Jaunak ez bait du zigortu gabe utziko, Haren izena gezurretan 
darabilkienik. 

Izan ezazu gogoan larunbat eguna, santutzeko. [Sei egun ariko zara 
lanean, eta orduan egingo dituzu zure lan guztiak. Zazpigarren 
eguna, berriz, atseden eguna da, Jaunari, zure Jaungoikoari, 
eskainia. Egun hartan ez duzu batere lanik egingo, ez zuk, ez zure 
semeak, ez zure alabak, ez zure morroiak, ez zure neskameak, ez 
zure abereak, ez zure etxean dagoen arrotzak. Jaunak sei egunez 
egin zituen zeru-lur-itsasoak, eta horietan dagoen guztia; eta 
zazpigarrenean atseden hartu zuen; horregatik bedeinkatu du 
Jaunak larunbata, eta santu egin.] 

Aintzat eduki aita eta ama, luzaroan bizi zaitezen, Jaunak, zure 
Jaungoikoak, emango dizun lurrean. Ez duzu inor hilko. Ez duzu 
ezkontza nahasterik egingo. Ez duzu lapurtuko. Ez duzu inoren 
aurka gezurrezko testigantzarik egingo. Ez duzu inoren etxerik, ez 
inoren emazterik, irrikatuko: ez morroirik, ez neskamerik, ez idirik, 
ez astorik, ez besterena denik ezer». 

Erantzun-salmoa (Sal 18, 8-9. 10-11) 
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 Jaunaren legea bikain, barrena berpizteko,  

Jaunak hots egina sendo, ezikasiak eskolatzeko.  
Jaunaren arauak zuzen, bihotzaren asegarri,  
Jaunaren aginduak garbi, begien argi. R/. 

Jaunaren beldurra garbi, iraungarri betiko, 
Jaunaren erabakiak egiazko, guztiak orobat bidezko.  
Urrea baino, urre araztua baino maitagarriago, 
ezti-orrazia baino gozoago. R/. 

Bigarren irakurgaia (1 Ko 1, 22-25) 

San Paulo Apostoluak Korintoarrei 

Senideok: Judutarrak ezaugarri eske dabiltza; greziarrak, jakinduria 
bila; guk, berriz, Jesu Kristo gurutziltzatua erakusten dugu, 
judutarrentzat behaztopa dena eta greziarrentzat zorakeria; baina 
deituentzat ─judutar izan, nahiz greziar─ Jaungokoaren indar eta 
Jaungoikoaren jakinduria den Kristo. Jaungoikoaren zorakeria, 
gizakiak baino jakintsuagoa bait da; eta Jaungoikoaren ahuleria, 
gizakiak baino indartsuagoa. 

Ebanjelio-aurreko gorapena (Jn 3, 16) 
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Hain maite izan bait du Jaungoikoak mundua, 
bere Seme bakarra eman dio; 
Hari sinesten dionik inor gal ez dadin, 
baizik eta betiko bizia izan dezan. R/. 

Ebanjelioa (Jn 2, 13-25) 

Homiliarako argibideak 

Suntsi ezazue tenplu hau 

Antzina erlijioak zerikusi handia zuen politikarekin. Aginteak 
beharrezkoa zuen nolabaiteko zilegitasun erlijiosoa. Erregeek izaten 
zuten botere guztia, eta apaizen esku jartzen zituzten ardura 
erlijiosoak. Profetak, ordea, gogor borrokatu ziren erlijioa 
politikaren uztarpetik askatzeko, baina ez zuten lortu. Erlijioari 
komeni baitzitzaion politikaren babesa.  Oso nahastua egoten zen 
dena, eta praktirako deseroso gertatzen ziren profeten utopiak. Jesus 
ere saiatu zen, baina, erlijioa politikatik askatzen, tenpluaren 
garbikuntzaren ezaugarri profetikoaren bidez. Eta horrexegatik izan 
zen heriotzara zigortua (Jn 2, 13-25). 

Profeten eta Jesusen ardura sistema politiko eta erljiosoak 
Jainkoaren tokia hartze zen. Jainkoarekiko harremana abstraktua 
gertatzen da. Eta tokiak, pertsonak eta zenbaiten egintzak 
absolutizatzen dira orduan. Azkenean dena bilakatzen da azoka eta 
ahaztu egiten zaigu denak egon behar duela –baita erlijioak eta 
politikak ere– gizakiaren zerbitzura. Horrexegatik saiatzen ziren 
profetak hamar aginduen eskakizunak gogora ekartzen, bereziki 
oinarri-oinarrizko eskubideei dagokienaz: bizitza, egia, maitasuna 
eta jabegoa (Has 1, 22-25). 

Jesusek sistema suntsitu nahi zuen berria sortzeko. Tenplura hain 
lotua eta politikara hain makurtua ez baizik eta Jainkoaren gurtzara, 
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Jainkoa espirituan eta egian gurtzera lotutako erlijioa nahi zuen 
Jesusek. Hori Jesusek berak egin zuen posible. Jainkoaren Hitza eta 
famili bizitza jarri behar ziren erdian: gure kasuan Jesus da 
erdigunea, bera baita Jainkoaren Hitz gizon egina, elkartean 
presente egiten dena: fedezko elkartean, ez agintearen elkartean. 
Hitzaren eta Eukaristiaren inguruan osatzen eta indartzen da 
elkartea. 

Denboraren joanean, kristauek ere eraiki zituzten tenpluak eta 
bertako zerbitzariak apaiz bihurtu ziren. Baina ez dugu ahaztu 
behar izena bakarrik dela antzinakoaren berdina, eta zoritxarrez 
izana ere bai beharbada, baina ez Jesusen borondatez, gure mugaz 
baizik. Beharrezkoa dugu Jesusen profeta-jarrera berreskuratu eta 
geureganatzea, gure elkarteak botere-egarritik alden daitezen eta 
Jainkoaren ahultasunaren testigu izan. Gurutzetik dator salbamena, 
ez boteretik (1 Ko 1, 22-25). Profeta-jarrera hori Eukaristian 
sendotzen zaigu, munduaren erdian Jainkoaren testigu izateko. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Basamortuan otoitzari emana bizi izan zen Jesus gure Jaunaren 
ereduari jarraituz, egiogun otoitz guk ere aspergabe Jainkoari: 

 Erantzuna: Kyrie, eleison! 

 

¾ Fededun guztiak, Garizumako penitentzi eta ekinaldien bidez, 
beren erruetatik garbituak eta kristau bizitzan sendotuak izan 
daitezen. Egigun otoitz. R/. 
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¾ Herri guztiek iris dezaten beharrezko bakea baretasuna eta 
ongizatea, era horretan zeruko ondasunak errazago bila ditzaten. 
Egigun otoitz. R/. 

¾ Jaunak, tentatuak edo minduak direnei indarra, bekatariei bihotz-
berritzeko gogoa eta triste eta atsekabetuta daudenei barne-poza 
eman diezazkien. Egigun otoitz. R/. 

¾ Jaunak bihotz-berritzeko egiazko gogoa gugan sorraraz dezan, 
pazko-sakramentuak ospatzeko behar bezala presta gaitezen. 
Egigun otoitz. R/. 

Zuzen itzazu, Jainko Jauna, gure bihotzak Zure esanetara eta egizu 
gurutzearen jakindurian barnera gaitezela, lotzen gaituen 
geurekoikeriatik askaturik Espiritu Santuaren dohainak iritsi 
ditzagun eta Zu gurtua izango zaren tenplu bizi bilaka gaitezen. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

Prefazioa 

Garizumako I. edota II. prefazioak erabil daitezke (Meza liburua 322-324 orr.). 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

Betiko salbamenaren agiria dugu, Jauna, 
hartu dugun oparia; 
egizu, orain sakramentuz ematen zaiguna 
bere betean irits dezagula geroko bizitzan. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

Bukaerako oharpena 

Bagoaz. Bazter asko dago hobetzeko. Izkin asko dago Jainkoa 
eramateko. Jaunaren Espiritua dugu indar eta babes. 
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Herriaren gaineko otoitza eta bedeinkapena 

Jauna zuekin. R/. Eta zure espirituarekin. 

Makur zaitezte, Jaunaren bedeinkapena hartzeko. 

(Eskuak herriaren gain zabalik bedeinkapena esango du:) 

Gida ezazu, Jauna, zeure fededunon bihotza 
eta eman errukitsu zeure zerbitzarioi grazia hau: 
Zuganako eta lagun hurkoaganako maitasunean iraunez, 
zure aginduak oso-osorik betetzea.  
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. R/. Amen. 

Bedeinka zaitzatela Jainko ahalguztidunak: 
Aitak, eta Semeak, + eta Espiritu Santuak. R/. Amen. 

Zoazte Jaunaren bakean. R/. Eskerrak Jainkoari. 

Herriaren gaineko otoitzaren ordez, erabil daiteke Bedeinkapen Nagusia 
(liburuxka honetan, 6. orrialdean). 

  


