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Agurra 

Heriotzaren lokarriak etenik Jesu Kristo berpiztu duen Jainko bizi-
emailea izan bedi zuekin. 

Sarrerako oharpena 

Gaur, Jaunaren promesa betetzen da gure artean: «Nonahi nire 
izenean bildurik zaudetela, han nago ni zuen erdian». Berarekin bat 
egiten dugu horrela, Berak gurekin bat egiten duen moduan. Inoiz 
baino presenteago egiten da Jesus Jauna Eukaristian: suma dezagun, 
onar dezagun, ospa dezagun. 

Bataio-urez zirtatzea 

Senideok: Eukaristia ospatzera goaz; Bataiokoan bat egin genuen 
era berezian Kristo Piztuarekin eta berak bildu gaitu gaur bere 
mahaian. Geure Bataioa oroituz bat egin dezagun Jainkoarekin. 

Herria zirtatuko du apaizak, elizan barrena ibiliz. 

Jainko ahalguztidunak garbi gaitzala bekatutik eta, Eukaristia honen 
bidez, bere erreinuko mahaian jartzeko gai egin gaitzala. 

R/. Amen. 

 Erruki, Jauna. R/. Erruki, Jauna. 
 Kristo, erruki. R/. Kristo, erruki. 
 Erruki, Jauna. R/. Erruki, Jauna. 

Aintza zeruetan 

Kanta dezagun aintzazko gorazarrea, gure alde otoitz egiteko Aitaren 
eskuin aldean dagoen Jesu Kristo Jaunari dei eginez. 
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Otoitza 

Jainko Jauna,  
Zuk gaituzu salbatzen eta zeure seme-alabatzat hartzen;  
ikus begi onez hain maite dituzun zeure seme-alabak;  
eta Kristorengan sinesten dugunoi  
emaguzu egiazko askatasuna eta betiko bizia.  
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Hitzaren liturgiari oharpena 

Lehen kristau elkarteak, Pazkoaren esperientziaz nola sortu ziren 
ikusten dugu igandez igande aldi honetan. Ikus ditzagun geure 
elkarterako beharrezko ditugun jarrerak zeintzuk diren. 

Lehenengo irakurgaia (Eg 9, 26-31) 

Apostoluen Eginetatik 

Egun haietan, Saulo, Jerusalema iritsi zenean, ikasleekin elkartu 
nahian zebilen. Denek, ordea, beldurra zioten; ez bait zuten uste 
ikasle zenik. 

Orduan Bernabek berekin hartu eta apostoluengana eraman zuen. 
Saulok, nola bidean Jauna ikusi zuen adierazi zien, nola Jaunak 
hitzegin zion, eta bera Damaskon Jesusen izenaz nola mintzatu zen 
jendearen aurrean. Saulo haiekin zebilen, Jerusalemen sartu eta 
atera, Jaunaren izenaz jendearen aurrean mintzatuz. Grezi 
hizkuntzako judutarrekin ere hitzegiten zuen eta eztabaidak izan 
zituen. Baina haiek, hura nola hilko zebiltzan. Senideek, hori 
jakitean, Zesareara eraman zuten eta handik Tarsora bidali. 

Eliza bakean bizi zen Judea osoan, Galilean eta Samarian; eraikitzen 
zihoan, Jaunari gero eta leialago jarraituz, eta gero eta handiagoa 
egiten ari zen, Espiritu Santuak eraginda. 
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Erantzun-salmoa (Sal 21, 26b-27. 28. 30abcd. 30e-32) 

 
Beteko dut zin-hitza beldur diotenen aurrean,  
behartsuek asetzeraino jango dute,  
bila dabilzkionek Jauna dute goretsiko,  
bizi bitez haien bihotzak betiko. R/. 

Oroituko dira eta Jaunagana itzuliko 
lurreko bazter guztiak;  
Haren aurrean ahuspeztuko dira  
atzerrietako sendi guztiak. R/. 

Hura bakarra jauretsiko dute  
lurpean lo dauden guztiek;  
Haren aurrean makurtuko dira  
hautsetara erortzen direnak. R/. 

Nire arima, ordea, Harentzat biziko da,  
Haren morroi izango nire hazia. 
Jaunaz mintzatuko zaie hurrengo gizaldiei, 
Haren zuzentasuna iragarriko dio sortzen dagoen herriari: ‘  

 «Hauek ditu Jaunak egin.» R/. 

Bigarren irakurgaia (1 Jn 3, 18-24) 

San Joan Apostoluaren epistolatik 

Ene seme-alabok,  ez dezagula hitzez eta ahoz maita, egiaz eta egitez 
baizik. Horretan ezagutuko dugu egiarengandik garela, eta lasaituko 
ditugu gure bihotzak Jainkoaren aurrean; gure bihotzak errudun 
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garela esaten badigu ere, gure bihotza baino handiagoa da Jainkoa, 
eta guztia dakiena.  

Senide maiteok, bihotzak ez badigu esaten errudun garela, uste osoa 
dugu Jainkoarengan. Eska ahala guztia hartzen dugu 
Jainkoarengandik, Haren aginduak betetzen bait ditugu eta Hari 
atsegin zaiona egiten. Eta hau da Haren agindua: Haren Seme Jesu 
Kristoren izenean sinets dezagula eta elkar maita, Berak agindu zigun 
bezala. Haren aginduak betetzen dituena Jainkoarekin dago eta 
Jainkoa harekin; honetatik ezagutzen dugu gurekin dagoela; eman 
digun Espiritutik. 

Aleluia (Jn 25, 4. 5b) 

 
Niregan dagoenak, eta Ni harengan, 
fruitu asko ematen du. R/. 

Ebanjelioa (Jn 15, 1-8) 

Homiliarako argibideak 

Fruitu ugari ematea 

Kristau tradizioko gure herrialdeetan, Jainkoa “ofizialki” ahaztu 
dago. Kristau izena daramaten gobernariek ere, Jainkorik ez balitz 
bezala agintzen dute behintzat. Fedea oso barnean, ezkutuan esango 
nuke, bizi den zerbait da nonbait, bizitza pertsonalean eta gizarte 
bizitzan eraginik ez duena. 

Zail gertatzen zaigu fededunak eta fededunak ez direnak bereiztea: 
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egia da, noski, bizitzaren balio nagusiak ez direla kristauon jabego, 
baina egia da baita ere, kristauok gar bereziz saiatu behar genukeela 
balio horiek bizitzen eta barneko alaitasuna eta poza gure 
bizimoduan eta jokabidean agertzen, berriki Frantzisko Aita Santuak 
gogoratu digun bezala. Gizatasuna betetasunean bizitzen laguntzen 
digu Jesusi jarraitzeak, hari lotuta egoteak… eta askotan kristauok 
ematen dugun irudia zatitutako elkartearena da, piztuera zantzu 
gutxiko pertsonena, elkar nola zapaldu dabiltzanena, gure indar 
guztiak Kristori jarraitzean jarri beharrean. 

Jesusek bere bizitza Piztua agintzen digu. Bataioan bate gin genuen 
berarekin, ahienak mahatsondoari bezala Berari lotuak egonez gero, 
bere bizitza bera dabil gugan. Jesus da mahatsondoa, Aitak zaindua, 
guk leialtasunez gorde beharrekoa. Kristorekin bat eginda biziztea 
gure ardura da. Jainkoa da mahastizaina eta berak egiten du lan 
nagusia, baina gure aldetik jartzea ezinbestekoa da. Lankide izan 
behar dugu, Jainkoaren salbamen egitasmoa gauzatu dadin. Bere 
biziaz bizi gaitezen. 

Lankidetza hori nola gauzatu ere esaten digu Jesusek: batasunean 
bizirik, berarekin bat eginda eta elkarrekin bat eginda. Hitza 
entzunez, hitza onartuz eta hitz hori bizitzara eramanez fruitu eman 
dezakegu, utz diezaiokegu Jesusi gugan fruitu ematen. Bete 
beharreko hitz nagusia maitasunaren agindua da. Hori da fruitu 
nagusia, kristauon ahalegin osoa merezi duena: maitasunaren 
zibilizazioa sortzea. Egintzarik gabe, egiarik gabe ez da egiazko 
maitasunik. Maitasunak egia eta leialtasuna ezinbestekoak ditu. 
Leialtasunik gabe maitasuna hitz hutsa da, eta hitz hutsak hutsunea 
bakarrik lagatzen du gizakion bihotzean… gauzekin betetzen 
saiatzen garen hutsunea. 

Paulorengan ikusten dugu garbi, Kristorekin bat eginda fruitu eman 
daitekeela. Bere jokabideak agertu zuen bizitza aldatu zuela, 
pertsegitzaile izateari utzi eta apostolu bilakatu baitzen: Jaunaren 
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testigu. Guk ere santutasunerako deia jasotzea hori da: ebanjelioa 
bizi eta bizitza horren poza eta alaitasuna islatu. Eukaristiak sendo 
dezala Kristorekin eta elkarrekin behar dugun batasuna. Batasun 
horretatik sortuko dira gure egintza onen fruituak ere. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Bidea, egia eta bizia den Kristori dei egin diezaiogun, eta apaiz-herri 
garenez, aurkez diezazkiogun munduaren beharrak: 

 Erantzuna: Entzun Zuk, Kristo, herri honen oihua! 

 
¾ Kristok, Elizaren senarrak, pazko pozez bete ditzan bere 

erreinuaren alde diharduten guztiak. Egigun otoitz. R/. 

¾ Kristok, egiazko giltzarriak, ebanjelioaz argi ditzan bere 
piztueraren berri ona ezagutzen ez duten herri guztiak. Egigun 
otoitz. R/. 

¾ Kristok, egiazko goiz-argiak, atsekabetuen negarrak entzun eta 
sufritzen duten guztien minak arindu ditzan. Egigun otoitz. R/. 

¾ Kristok, egiazko testiguak, lagun diezagula ebanjeliozko-pozez, 
bere heriotzaren garaipena ezagutzen ez dutenentzat osasun eta 
argi izaten. Egigun otoitz. R/. 

Jainko Jauna, Kristorekin bat egin gaituzu egiazko mahatsondoaren 
ahienak bezala; entzun gure otoitzak eta emaguzu Zure Espiritu 
Santua, elkar maitatuz santutasun eta bakezko fruituak eman 
ditzagun. Zure Seme Jesu Kristoren bitartez, errege bizi baita, 
hilezkor eta aintzatsu, gizaldi eta gizaldietan. 

Eukaristiaren liturgiari oharpena 
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Kristori lotuta fruitu eman: hori dugu bokazio. Bere ondo-ondoan 
jarriko gara orain mahaian, guretzat puskatzen den Haren Gorputza 
eta guretzat isurtzen den Haren Odola hartzeko. 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

Zaude beti, Jauna, zeure herriarekin;   
eta sakramentu hauen graziaz bete dituzunei  
emaiezu, beren izate zaharra utzirik,  
jainkozko bizi berriaren erara bizitzea.  
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

Bedeinkapen nagusia 

Jauna zuekin. R/. Eta zure espirituarekin. 

Makur zaitezte, Jaunaren bedeinkapena hartzeko. 

(Eskuak herriaren gain zabalik bedeinkapena esango du:) 

Bere Semearen piztueraz salbatu 
eta bere seme-alaba egin zaituzten Jainkoak 
poztu zaitzatela bere bedeinkapenez. R/. Amen. 

Bere erospenaz 
egiazko askatasuna lortu dizuen Kristok 
eman diezazuela betiko oinordekotza. R/. Amen. 

Zuen sinesmena aitortuz, 
Bataioan Kristorekin piztu zaretenok, 
orain zintzo bizi izanez, 
lor dezazuela zeruan Harekin bat egitea. R/. Amen. 

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

Zoazte Jaunaren bakean. 
R/. Eskerrak Jainkoari. 


