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Martxoaren 18n 
GARIZUMAKO 5. IGANDEA 

Gure Elizbarrutiko Misioak 

“Zerbait berria ernetzen ari da” 

Agurra 

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

Sarrerako oharpena 

Garizumako azken igandea dugu gaurkoa, datorren igandean 
hasiko baitugu, Erramuekin, gure fedearen ASTE NAGUSIA. Eta 
Elizbarrutiko Misioak gogoratzen ditugu gaur gure otoitzean eta 
diru-bilketan. Jardunaldi honetako goiburua hauxe: “Zerbait berria 
ernetzen ari da” misio lurretatik datorkigun berritasunak gure fedea 
suspertzen du, gure eskuzabaltasunak haien ebanjelizatze lana 
indartzen duen moduan. 

Damu-otoitza 

Gure fedearen misterioa ospatzera bildu gara. Eska dezagun lehenik 
barkamena eta onar dezagun Jainkoaren erruki berritzailea. 

¾ Jesus Jauna, gure sufrimenduetan samintzen zaren Senidea: 
erruki, Jauna. 

¾ Jesus Jauna, gu biziaraziz goretsia zaren Jainko-Semea: Kristo, 
erruki. 

¾ Jesus Jauna, gu heriotzatik ateratzen gaituzun Piztuera eta Bizia: 
Erruki, Jauna. 

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

Jainko gure Jauna, 
zure Semeak, mundua maite zuelako 
eta mundua salbatzeagatik, 
heriotzara eman zuen bere burua; 
egizu, guk ere maitasun bera izan dezagula beti. 
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Hitzaren liturgiari oharpena 

Beharrezkoa dugu, egunero Jesusengana hurbiltzea eta ezagutuko 
ez bagenu bezala, begi-zabalez eta ikasteko gogoz begiratzea. 
“Betiko kristau” garenok dena dakigula uste badugu ere, asko dugu 
ikasteko oraindik Nazaretarraren bidean. 

Lehenengo irakurgaia (Jr 31, 31-34) 

Jeremias profetaren liburutik 

Hau dio Jaunak: «Hara, badatoz egunak ─dio Jaunak─, eta elkargo 
berria egingo dut Israel etxearekin eta Juda etxearekin. Ez da 
izango, haien arbasoekin egin nuena bezalakoa, Egiptotik 
ateratzeko eskutik hartu nituenean; hautsi egin bait zuten haiek nire 
elkargoa, Ni haiek Jaungoikoa izanik ere ─dio Jaunak─. Hau izango 
da, egun haien ondoren Israel etxearekin egingo dudan elkargoa 
─dio Jaunak─: Nire Legea beren barruan ezarriko diet, eta beren 
bihotzean idatziko; eta Ni izango naiz haien Jaungoiko, eta haiek 
nire herri izango dira. Inork ez du, ez lagun urkoari, ez anaiari, 
erakutsi beharrik izango, esanez: "Ezagutu Jauna". Guztiek, txiki eta 
handi, ezagutuko naute ─dio Jaunak─; gaiztakeria barkatuko diet, 
eta haien bekaturik ez dut gehiago gogoratuko». 
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Erantzun-salmoa (Sal 50, 3-4. 12-13. 14-15) 

 
Erruki zakizkit, Jainko, duzun maitasun handiaz, 
suntsi ezazu nire makurra zeure amaigabeko errukiaz. 
Garbi nazazu zeharo neure hobenetik, 
ikuz nazazu neure gaiztakeriatik. R/. 

Bihotz garbi bat, Jainko, sor ezazu niregan, 
arnasa bizkorra berri ezazu nire barnean. 
Ez nazazu urrundu zure aurretik, 
zure arnasa santua ez kendu niri. R/. 

Zeure salbamenaren poza bihur iezadazu, 
zeure arnasa zabalez sendo nazazu. 
Erakutsiko dizkiet gaiztoei zure bideak, 
Zugana bihurtuko dira bekatariak. R/. 

Bigarren irakurgaia (Hb 5, 7-9) 

Hebrearrei egindako epistolatik 

Senideok: Kristok, haragizko bere bizitzaldian, heriotzatik gorde 
zezakeenari, deiadar handiz 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, Jainkoak apaiz nagusi izendatua, Melkisedeken sailean. 
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Ebanjelio-aurreko gorapena (Jn 12, 26a) 

 
Nire zerbitzari izan nahi duenak,  
jarrai biezat ─dio Jaunak─; 
eta Ni naizen tokian, 
han izango da nire zerbitzaria ere. R/. 

Ebanjelioa (Jn 12, 20-33) 

Homiliarako argibideak 

Bizia eman, bizia izateko 

Bizitzaren hasiera eta amaieraren inguruko eztabaidek agerian 
jartzen dute gaia egungo kulturaren muinean dagoela. Ez da beti 
honela izan. Beste garai batzuetan balio erlijiosoak, edota 
espiritualak eta pertsonalak gailendu izan dira. Gaur bizitza da 
askorentzat gorengo balioa, baina bizirautea baino gehiago bizitza 
kalitate handia izatea baizik. Eta kalitate gutxikoa bada, zenbaitek 
ez du bizitza kontsideratzen eta uste du hobea dela hiltzea. 
Kristauok ordea, pertsonaren balioa, egoera guztietan, babestu 
behar dugu, baita gaixoaldiaren mugan ere. 

Parabola batekin (Jn 12, 20-33) agertu zuen Jesusek biziaren eta 
heriotzaren zentzua. Hilez eta bizia besteen alde emanez ematen 
da fruitua, bizi emankorraren fruitua. Edonola bizi nahi izatea, 
edozeren gainetik bizitzeari lotzea, antzutasunera mugatzea da. 
Bizitza, emateko jaso dugu, eta ematea da bizi betera iristeko 
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bidea. Jesusek ezagutu zuen gizaki orok heriotzaren aurrean 
sentitzen duen beldurra, baina Aitaren eskuetan jarri zuen bere 
burua. Otoitzean adierazi zuen minaren eta nekearen bidez ikasi 
zuen esaneko izaten (Hb 5, 7-9). 

Otoitzean ikasi zuen Jesusek esaneko izaten. Otoitzean ikasten 
dugu Aitak zer eskatzen digun. Eta eskatzen diguna kosta egiten 
zaigu sarritan. Horixe gertatu zitzaion Jesusi. Sufrimendutik ihesi 
egiteko tentaldia izaten dugu beti. Baina Jesusengan ikasten dugu, 
esaneko izatea dela egiaz seme izateko bidea. Gurutzeko heriotza 
gertatu zen Jesusengan, bizi osoan esaneko izatearen gailurra. 
Otoitzaren helburua orduan gertatzen da: ez Jainkoari eskatzen 
dioguna egin dezan esaten diogunean, guk bere nahia egiten 
dugunean baizik. Horixe eskatzen dugu behin eta berria aitagurea 
errezatzen dugunean: egin bedi zure nahia. Hori da Jainkoari Aita 
deitzearen ondorioa: seme-alaba izateko Bere nahia egin behar! 

Honela bizi dugu profetek iragarritako itun berri eta betikoa (Jr 31, 
31-34). Jainkoaren eta gizakiaren arteko harremanaren alderdi 
ahula gizakiaren leialtasunerako gaitasun falta da, Aitaren 
borondatea egin ezina.  

Itun berrian, ordea, ez da beharrezkoa izango Aitaren borondatea 
zein den ikertzen ibiltzea: Jesusi loturik Jainkoarekin harreman bizia 
izango baitugu, Aitaren gogoa zein den ezagutaraziko diguna eta 
erantzuten lagunduko diguna. Baina gizakiak ez du orduan bere 
bizia lege bat betetzera zuzenduko, baizik eta Kristo izango da, 
Espirituaren bidez Aitaren borondatea erakutsiko diguna.  

Aipatu dugu hasieran gaur Euskal Autonomi Erkidegoko hiru 
Elizbarrutiek Misioen eguna dutela. “Zerbait berria ernetzen ari 
da” goiburuak gogora ekartzen digu misio egintzaren ereite lana. 
Dagoeneko ez dugu indar handirik misio lurretara pertsona asko 
bidaltzeko, lehengo garaietan bezala; baina otoitzarekin, 
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sentsibilizazioarekin, eskuzabaltasunarekin laguntzen jarrai 
dezakegu: misio alderdia galtzen duen Eliza hila dago. “Zerbait 
berria ernetzen ari da”, Ebanjelioa bazter askotara iristen ari da: 
gure elkarteetan Berri Onaren zerbitzuan gaudela misio alderdi 
horrek egiten du ageriko. Eukaristiak murgil gaitzala Kristoren Itun 
berrian eta Aitaren nahia betetzeko gogoa suspertu dezala. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Egigun otoitz, senide maiteok, eta eska dezagun Jaunaren errukia, 
bere herriarekiko onginahiz beterik gure eskariak entzun ditzan: 

 Erantzuna: Kyrie, eleison! 

 
¾ Bere herria biziarazteko bere burua heriotzara eman zuen 

munduaren Salbatzaileak, Eliza gaitz guztitik libra dezan. Egigun 
otoitz. R/. 

¾ Gurutziltzatu zutenen alde gurutzean otoitz egin zuen 
munduaren Salbatzaileak, bekatarien alde Aitaren aurrean 
bitarteko egin dezan. Egigun otoitz. R/. 

¾ Gurutzean sufrimendua eta ezina pairatu zituen munduaren 
Salbatzaileak, sufritzen duten guztiekin erruki izanez indarra eta 
laguntza eman diezaien bere minetan. Egigun otoitz. R/. 

¾ Elizbarrutiko misioen alde: lurralde behartsuetan gu guztion 
izenean Jesusen berri ona zabaltzen ari diren gure misioen alde, 
hemendik haiei laguntzeko ahalegina egiten dugunon alde. 
Misiolaritza Elizaren jarrera ezinbestekoa dela jabetu gaitezen. 
Egigun otoitz. R/. 
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¾ Egun hauetan Bere Gurutze-bidea gurtu eta oroitzeko prestatzen 
garenok, munduaren Salbatzaileak bere piztueraren garrez 
indaberri gaitzan. Egigun otoitz. R/. 

Entzun Aita, itun berri eta betikoa eratzeko gurutzeko heriotzaraino 
esaneko egin zen Zure Semearen otoitzak; egizu, bizitzako 
probaldien bidez jakin dezagula Bere nekaldian parte hartzen eta 
hiltzen den haziaren emankortasuna iritsirik, uzta on bezala biltzea 
merezi dezagula Zure erreinuko biltegietan. 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 ahalguztiduna, egizu, 
orain Kristoren gorputz-odolekin bat egin dugunez gero, 
beti Haren gorputzeko atal izan gaitezela. 
Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Bukaerako oharpena 

Errotan txikitzen den gari alea eta tolarean zapaltzen den mahats-
mordoa ogi eta ardo bihurtzen dira. Gurutzean puskatzen den 
Kristoren gorputza eta Gurutzetik isurtzen den Kristoren odola 
guretzat janari, bizi-emaile, piztuera iturri. Berri On hau zabaltzen 
dute gure misiolariek: guk, eskuzabal izanez lagunduko diegu diru-
bilketa honekin. 
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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:) 

Bedeinka ezazu, Jauna, 
zure errukia itxaro duen zeure herria,  
eta emaiozu bihotz zabalez  
Zuk argiturik eskatzen duena.  
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). 

 

  


