
 

 

Otoitza gure lurraren alde 

Jainko ahalguztiduna, 

unibertso osoan presente zaudena 

eta zure kreatura txikienetan ere bai. 

Zuk, zure samurtasunez existitzen den guztia inguratzen dun horrek, 

isuri guregan zure maitasunaren indarra, 

bizia eta edertasuna zain ditzagun. 

Busti gaitzazu bakeaz, anai-arreben moduan bizi gaitezen 

inori kalterik egin gabe. 

Pobreen Jainko, l 
lagun iezaguzu erreskatatzen 

mundu honetako abandonatuek eta ahaztuek 

hainbeste balio baitute zure begietan 

Sendatu gure biziak, 

munduaren babesleak izan gaitezen 

eta ez depredatzaileak, 

edertasuna erein dezagun 

eta ez kutsadura eta suntsiketa. 

Ukitu etekinaren bila 

baino ez dabiltzanen bihotzak. 

pobreen eta lurraren kontura ibili ere. 

Erakuts iezaguzu gauza bakoitzaren balio deskubritzen, 

liluraturik kontenplatzen, 

onartzen sakonki baturik gaudela 

kreatura guztiekin 

argi infiniturako gure bidean. 

Eskerrak egunero gurekin zaudelako. 

Hats emaguzu, mesedez, gure borrokan 

justiziaren, maitasunaren eta bakearen aldeko borrokan. 



 

 

Kristau otoitza kreazioarekin 

Goresten zaitugu, Aita, zure kreatura guztiekin, 

zure esku ahaltsutik irten ziren. 

Zureak dira, 

eta zure presentziaz eta zure samurtasunez beterik daude. 

Goretsia zaitez. 

Jainkoaren Seme, Jesus, 

zuk egina dira gauza guztiak. 

Mariaren sabelean osatu zinen, 

lur honetako parte egin zinen, 

eta mundu hau giza begiez begiratu zenuen. 

Gaur kreatura bakoitzarengan bizi zara 

berpiztuaren loriarekin. 

Goretsia zaitez. 

Espiritu Santua, zure argiarekin 

mundu hau Aitarengana orientatzen duzuna 

eta kreazioaren deiadarrean lagun zarena, 

gure bihotzean ere bizi zara zu 

onera bultza egiteko. 

Goretsia zaitez. 

Jaun Bakar eta Trinoa, 

maitasun infinituaren komunitate ederra, 

erakuts iezaguzu zu kontenplatzen 

unibertsoaren edertasunean, 

non dena zutaz mintzatzen ari zaigun. 
Iratzar itzazu gure goresmena eta gure esker-ona 

sortu duzun izaki bakoitzagatik. 

Den guztiarekin 

hertsiki batuak sentitzen garelako eskerrak ematen ditugu 

Maitasunaren Jainkoa, 

erakuts iezaguzu gure tokia mundu honetan 

kariño-instrumentu moduan 

lur honetako izaki guztiengatik, 

zeren horietako inor ez dago ahaztua zure aurrean. 

Argi egiezu boterearen eta diruaren nagusiei 

indiferentzia-bekatuan eror ez daitezen, 

maita dezatela guztion ona, eta egin dezatela ahulen alde 

eta zain dezatela bizi garen mundu hau. 

Lurreko pobreek deiadarka dihardute: 

Jauna, har gaitzazu zure botere eta zure argiarekin, 

bizi osoa babesteko, 

etorkizun hobea prestatzeko, 

justiziaren, bakearen, maitasunaren eta edertasunaren 

Erreinua etor dadin. 

Goretsia zaitez. 

Amen 



 

 

 


