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Martxoaren 11n 
GARIZUMAKO 4. IGANDEA 

Agurra 

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

Sarrerako oharpena 

Garizuman ari dugun bidean Kristo gurutzean apaldua, baina 
mundu osoaren aurrean jasoa, aintzatua, agertzen zaigu. Gurutzean 
aurkitzen baitugu Jainkoaren ontasuna eta egiazkotasuna, baina 
baita Jainkoaren aurpegi ederrena ere: zatitzen eta ematen den 
Jainkoaren aurpegia, alegia. 

Amaigabeko iturri honetatik janaritzen dugu gure fedea: grazia 
osoz... debalde... salbatuak izan gara. Gurutzearen salbamen-
iturritik datorkigu gure bihotz-berritzea, eta gure elkartearen 
eraberritzea ere bai. 

Damu-otoitza 

Jesu Kristo, zuzena denak, Aitarekin adiskidetzen gaitu. Ager 
dezagun gure bekatua eta damu-jarrera Jaunaren mahaira 
gerturatzeko. 

¾ Jesus Jauna, onginahi hutsez salbatzen gaituzuna: erruki, Jauna. 
¾ Jesus Jauna, zure graziaz aberasten gaituzuna: Kristo, erruki. 
¾ Jesus Jauna, gurutzean Jainkoaren maitasun neurrigabea erakutsi 

diguzuna: Erruki, Jauna. 

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

Jainko Jauna, zure Hitza gizon eginik, 
miragarriro adiskidetu zenituen  
gizon-emakume guztiak Zeurekin; 
egizu, kristau-herria, 
maitasunean bero eta sinesmenean alai, 
presta dadila pazko jaietarako. 
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Hitzaren liturgiari oharpena 

Begirada batek, hitz askok baino gehiago balio duela esan ohi 
dugu. Fede hitz asko esatea baino zailagoa egiten zaigu elkarri 
begietara begiratzea, Kristori begiratzen ikastea. Munduari begi 
berriekin begiratzea, Pazkoa itxaroteko era bikaina dugu. 

Lehenengo irakurgaia (2 Kro 36, 14-16. 19-23) 

Kroniken liburutik 

Egun haietan, apaiz nagusi guztiek eta herriak gaiztakeria asko egin 
zuten atzerrien zantarkeria guztien antzera, eta zikindu egin zuten 
Jaunak Jerusalemen Beretzat sagaratutako etxea. Jaunak, haien 
gurasoen Jaungoikoak, albisteak bidali zizkien behin eta berriz bere 
mezulariekin, bere herriaz eta bere bizi lekuaz errukiturik. Baina 
haiek, Jaungoikoaren mezulariak isekatu, Haren hitza gutxietsi eta 
Haren profetak irriz hartu zituzten; eta salbabiderik ez izateraino 
piztu zen Jaungoikoaren haserrea bere herriaren aurka. 

Orduan kaldearrek su eman zioten Jaungoikoaren etxeari, bota 
zituzten Jerusalemgo harresiak eta sutu jauregiak, eta haien gauza 
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eder guztiak erabat hondatu zituzten. Ezpatari ihes egin zioten 
guztiak Babiloniara eraman zituzten gatibu; eta han egon ziren 
erregearen eta haren semeen morroi, persiarrak agintzen jarri arte; 
horrela bete zen Jeremias profetaren ahoz esandakoa: «Lurraldeak, 
bere larunbat legea ordaindu arte, atseden hartuko du hondamen 
aldiko egun guztietan, hirurogeita hamar urte bete arte». 

Persiako errege Ziroren lehen urtean, Jeremiasen ahoz Jaunak esana 
bete zedin, Jaunak Persiako errege Ziroren espiritua piztu zuen eta 
agindu hau zabal erazi zuen Zirok, hitzez eta idatziz, bere erreinu 
osoan: «Honela dio Persiako errege Zirok: "Lurreko erreinu guztiak 
eman dizkit Jaunak, zeruetako Jaungoikoak, eta Berari etxe bat 
eraikitzeko agindu dit Judako Jerusalemen. Zuen artean Haren 
herriko direnek izan bezate beren Jaungoikoa berekin, eta igo 
bitez"». 

Erantzun-salmoa (Sal 18, 8-9. 10-11) 

 
Babiloniako ibai ertzean negar egitera eseri ginen,  
Sionez oroitu baikinen.  
Lurralde hartako saratsetatik,  
utzi genituen kitarak zintzilik. R/. 
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Atxilotuta eraman gintuztenek otoi zegiguten abesteko, 
nahigabetzen gintuztenek, alai egoteko: 
«Abestu Siongo eresi batzuk, guk entzuteko.» R/. 

Nola guk abestu Jaunaren eresia 
hemen atzerrian?  
Jerusalem, zutaz ahaztu banendi,  
nire eskua ihartua bedi. R/. 

Nire mihia ahosabaian itsatsi bedi,  
zutaz oroit ez banendi;  
niretzat pozbiderik bikainena,  
Jerusalem ez bada. R/. 

Bigarren irakurgaia (Ef 2, 4-19) 

San Paulo Apostoluak Efesoarrei 

Senideok: Errukian aberatsa den Jainkoak maitasun handiz maite 
izan gaituelako, gure hutsegiteengatik hilda geundenok Kristorekin 
batean biziarazi gintuen ─onginahi hutsez salbatuak zaudete─; 
Kristorekin batean berpiztu gaitu, eta Harekin batean zeruetan 
eserarazi; honela, Jesu Kristorengan guretzat duen maitasunaren 
bidez, bere graziaren aberastasun harrigarria agertu nahi izan die 
geroko gizaldiei. 

Izan ere, onginahi hutsez salbatuak zaudete fedearen bidez; eta 
hori ez dator zuengandik; Jaungoikoaren dohaina da; ez dator 
egiteetatik, inor harro ez dadin. 

Jainkoak eginak gara, Berak sortu gaitu Kristo Jesusengan, Jainkoak 
aldez aurretik nahi izan zituen egintza onetan ibil gaitezen. 
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Ebanjelio-aurreko gorapena (Jn 3, 16) 

 
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 3, 14-21) 

Homiliarako argibideak 

Hain maite izan zuen Jainkoak mundua... 

Kristau askok haurtzaroan eta nerabezaroan Jainkoaren irudi 
ezkorra jaso zuen. Hainbat gurasok, apaizek, katekistek eta 
irakaslek Jainkoaren irudia baliatzen zuten menpekoak zintzo eta 
arazorik sortu gabe egon zitezen. Dena ikusten zuen eta gauza 
guztien kontua eman behar zitzaion Jainko harekin nolabaiteko 
moral ustekoa erakia zegoen, sarritan ebanjelioaren eskakizunetatik 
ere urruti zegoena. Beldurraren morala zen, maitasunaren morala 
baino gehiago. Ez zen irakasten Jainkoagandik jasotako guztia 
eskertzen eta horrexegatik ez zen jendea maitasunera sortzen. 

Salbamen historiak Jainkoagandik jasotako dohainak aurkezten 
ditu. Jasotzen dugun hainbat oroigarri erakustokian gorde ohi 
ditugu, eta ahaztu egiten gara haietaz, baita nork eman zigunaz ere. 
Badira, ordea, gure bizitzaren parte diren opariak, bizitza berearen 
dohaina, adibidez. Israel herriak opari ahaztezin zuen atzerritik 
askatua izana eta aberrira itzultzea (2 Kro 36, 14-23) 
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Lehenengo kristauentzat Jainkoaren maitasunaren esperientzia 
ageriko errealitatea zen. Jesusen beraren bizitzan ezagutua zuten 
bizipen hori. Jesusengan aurkitu zuten Jainkoak gizadiari emaniko 
dohaina, hain zuzen bekatari zen gizadiari, Jainkoari bizkar eman 
izan zionari. Jainkoak eman zuen gizakiarekin adiskidetzeko lehen 
urratsa, haserrea puskatzeko urratsa. Izan ere, haserrea ez zen 
aldebikoa, Jainkoa beti baitzegoen eskua luzatuta, gure 
erantzunaren zain. Gizakia zen Jainkoaren eskuari heltzen ez 
ziona. Jainkoaren “gehiegizko maitasunaren” (Ef 2, 4-10) aurrean, 
ordea, etsi egin zuen gizakiak eta onartu egin zuen Jainkoaren 
maitasun neurrigabea. 

Kristoren gurutzea da Jainkoaren maitasunaren ezaugarri gorena. 
Maitasuna da hain zuzen heriotzaren ezaugarri den gurutzea 
biziaren ezaugarri bihurtu duena (Jn 3, 14-21). Gurutzea ez da 
zigorraren ezaugarri, Jesus heriotzara zigortua izan arren. Jainkoak 
ez du Jesus mundua kondenatzera bidali, salbatzera baizik. 
Maitasunak bakarrik salbatzen du. Jesus da Salbatzailea eta aldi 
berean salbamena. Salbatzea, fedearen bidez Kristo hil eta 
piztuaren bizitzan murgiltzea da. 

Baina, Jainkoak gauza guztien gainetik gizakia salbatu nahi badu 
ere eta horretarako edozer gauza egiteko prest agertu bada ere, 
gizakia askea da salbamen eskaintza hori onartzeko nahiz 
baztertzeko. Gizakia kondena daiteke. Ez du Jainkoak kondenatzen 
edo bere maitasunetik uxatzen. Gizakia da bere baitan, bere 
egoismoan itxi eta Jainkoaren maitasunari muzin egiten diona. 
Gizakia itsutu daiteke eta bere itsukerian itxi, baita argirik badenik 
ere ukatzeraino. Horrek edozertara eraman dezake, baita gaizki 
dagoena ontzat hartzera ere, bere burua suntsituz, besteak kaltetuz 
eta horrela egiaz zoriontsu dela uste izanez. 

Bizitzan maitasuna dastatu ez duena, itsu izango da maitasunerako. 
Denek bere bizkar bizi nahi dutela pentsatuko du eta bera 
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saiatukoa da azkarrago izan eta besteez aprobetxatzen. Lurretik 
altxatua eta besoak zabaldurik ikusten dugun Gurutze Santuan, gu 
besarkatzeko pronto dagoen Gurutzean aurkitzen dugu gugan 
maitasun erantzun zintzoa eragin dezakeen indarra. Eukaristiak 
eraman gaitzala Jainkoaren maitasuna gozatzera: maitasun hori da 
barkatzen, berritzen eta maitasunaren testigu izatera bidaltzen 
gaituena. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Senideok, egin diezaiogun otoitz Jaunari, ez baitu nahi bekatariaren 
heriotza, bihotz-berritu eta bizi dadila baizik, eta eska diezaiogun 
izan dezala errukia bere herri damutuarekin: 

 Erantzuna: Kyrie, eleison! 

 
¾ Garizumaldi honetan adiskidetzearen sakramentua hartzeko 

prestatzen direnak Jaunak sendo ditzan eta euren erruen egiazko 
damua iristen lagun diezaien. Egigun otoitz. R/. 

¾ Jaunak fedegabeen adimena eta bihotza zabal ditzan egia 
ezagutzera iritsi daitezen, euren bihotzak amesten duen egiazko 
atsedena iritsi dezaten. Egigun otoitz. R/. 

¾ Gaixoiei, behartsuei, tentaldian bizi direnei eta sufrimenduarekin 
Kristoren Gurutzearekin bat egiten duten guztiei Jainkoak bere 
laguntza eman diezaien. Egigun otoitz. R/. 

¾ Garizumako bidean aurrera eginez bihotz-berrituak eta argituak 
iris gaitezen gertu ditugun Pazko jaietara. Egigun otoitz. R/. 
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Jainko on eta leiala ez diozu inoiz uzten zugandik aldentzen 
direnei deitzeari zugana bihotz berriz itzul daitezen, eta gurutzean 
jasoa izan den Zure Semearen bidez gaitz guztien zaurietatik 
sendatzen gaituzu; entzun gure otoitzak eta emaguzu Zure grazia, 
espirituz eraberriturik Zure maitasunaren dohainei erantzun 
diezaiegun. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

Prefazioa 

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

Egokia da, gaur, 4. Eukaristi Otoitza erabiltzea ere, bere prefazioarekin, B urteko 
igandeetako irakurgaietan azaltzen diren Jainkoaren itun ezberdinak Kristorengan 
betetzen direla adieraziz. 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

Jainko Jauna, Zuk argitzen dituzu 
mundu honetara etorri diren gizon-emakume guztiak; 
argitu zeure graziaren distiraz gure gogo-bihotzak, 
benetan ezagutu 
eta maitasun handienaz maita zaitzagun. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

Bukaerako oharpena 

Bizitzara goaz. Kristo gurutziltzatuaren jarraitzaile garela jakinik eta 
gurutze horretatik jasotzen dugun indarra gizaki guztien zerbitzura 
jartzeko gogoz. Gurutzea dugu poz gure nekeetan. 

Herriaren gaineko otoitza eta bedeinkapena 

Jauna zuekin. R/. Eta zure espirituarekin. 

Makur zaitezte, Jaunaren bedeinkapena hartzeko. 
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(Eskuak herriaren gain zabalik bedeinkapena esango du:) 

Zaindu itzazu, Jauna, zure laguntza eske dituzunok, 
indartu ahulak eta argitu beti zeure argiaz  
herio-ilunpean dabiltzanak,  
gaitz guztietatik bihotz onez aterata,  
ondasun gorenak eskura ditzaten.  
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). 

 

  


