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Apirilaren 4an 
JAUNAREN PIZTUERAKO PAZKO IGANDEA 

Agurra 

Jesus piztuarekin hitzekin agurtzen zaituztet: Bakea zuekin! 

Sarrerako oharpena 

Atzo gauean, Pazko Gaubeila santua ospatzean entzun genuen 
Ebanjelio mezua oihartzun bezala ari da oraindik: «Ez dago hemen: 
Piztu da». Kristo bizi dela gogorarazten digu; Gugatik piztua izan 
dela. Hori dela Ebanjelioaren muina. Jainkoak baietz esan dio bere 
Semearen eskaintzari, eta heriotza desegina geratu da betiko! 

Jesus Piztua gure artean dugula, ospa dezagun pozez Eukaristia. 

Bataio-urez zirtatzea 

Senide maiteok, egin diezaiogun otoitz Jainko geure Jaunari, Pazko 
gau santuan bedeinkatu genuen ura Bataioaren oroipenez geure 
burua zirtatzeko erabiltzera goazen honetan. Ur honek berrizta 
gaitzala, hartu dugun Espirituari beti leial izan gakizkion. 

Ura bedeinkatu nahi bada, ikusi otoitza Meza-liburuko 1286. orrian. 

Kantu egoki bat kantatuz, herria zirtatuko du apaizak. 

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

Erruki, Jauna.  Erruki, Jauna. 
Kristo, erruki.  Kristo, erruki. 
Erruki, Jauna.  Erruki, Jauna. 

Aintza zeruetan 

Pozez beterik, Kristoren garaipena ospatuz, kanta dezagun zeruko 
eta lurreko Elizarekin batean Jainkoaren aintza. 
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Otoitza 

Oi Jainko, egun honetan,  
heriotza garaitu duen zure Seme bakarraren bidez,  
betiereko biziaren ateak zabaldu dizkiguzu;  
egizu, gure Jaunaren piztuerako festaburua ospatzen dugunok, 
zure Espirituak eraberriturik, biziaren argira piztu gaitezela. 
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Hitzaren liturgiari oharpena 

Apostoluen testigantza entzungo dugu orain bi irakurgaietan. Jesusen 
piztueraren berri ematen duen Pedrorena eta Bataioaz Kristoren 
Piztueran parte hartu dugula esaten digun Paulorena. Biak ditugu 
Elizaren oinarri eta on egiten digu bere hitz bizkortzaileak. 

Lehenengo irakurgaia (Eg 10, 34a. 37-43) 

Apostoluen Eginak liburutik 

Egun haietan, honela mintzatu zen Pedro: «Badakizue zer gertatu 
zen, Galileatik hasi eta Judea osoan, Joanek hots egin zuen 
bataioaren ondoren: Nazareteko Jesusena, alegia; Jainkoak Espiritu 
Santuaren indarraz gantzutu zuen, eta hark on egiten eta deabruak 
hartutako guztiak sendatzen igaro zuen bizitza, Jainkoa berekin 
baitzuen. 

 Eta gu gara hark juduen lurraldean eta Jerusalemen egindako 
guztien testigu. Jesus hau habe batetik zintzilik hil zuten; baina 
Jainkoak piztu egin zuen hirugarren egunean eta agertzeko ahalmena 
eman zion; ez, ordea, herri guztiari, Jainkoak aurrez testigutzat 
aukeratutakoei baizik: guri, alegia, hura hilen artetik piztu ondoren 
harekin jan eta edan dugunoi. 
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 Jesusek berak agindu zigun herriari predikatzeko eta aitortzeko, 
bera dela Jainkoak bizien eta hilen epaile ipini duena. Profeta guztiek 
aitormen hau egiten dute hartaz: harengan sinets dezaten guztiek 
bekatuen barkamena hartuko dutela, haren izenean». 

Eta agindu zigun, herriari erakuts geniezaiola eta aitortu, Bera dela 
Jaungoikoak bizien eta hilen epaile ipini duena. Profeta guztiek 
egiten diote aitormen: Harengan sinesten duten guztiek hartzen 
dutela, Beraren izenean, bekatuen barkamena». 

Erantzun-salmoa (Sal 118 [117], 1-2. 15c-16a eta 17. 22-23) 

V/. Eskerrak Jaunari, ona baita, 
haren maitasuna betikoa baita. 
Esan bezate israeldarrek: 
haren maitasuna betikoa. R/. 

V/. «Jaunaren eskuinak indarrez jokatu du, 
Jaunaren eskuina guztiz garaia da». 
Ez naiz hilko, ez, bizi baizik, 
Jaunaren egintzak kontatzeko. R/. 

V/. Etxegileek baztertutako harria 
giltzarri gertatu da. 
Jaunak egin du hori,  
gure begien harrigarri. R/. 
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Bigarren irakurgaia (Kol 3, 1-4) 

San Paulo Apostoluak Kolosarrei egindako gutunetik 

Senideok: Kristorekin berpiztu zaretenez gero, bila itzazue zeruko 
gauzak, han baitago Kristo, Jainkoaren eskuinaldean eseria. Irrika 
itzazue goiko gauzak, eta ez lurrekoak, hilik baitzaudete, eta zuen 
bizia Kristorekin dago Jainkoagan gordea. Kristo, zuen bizia, 
agertuko denean, zuek ere aintzatsu agertuko zarete harekin batean. 

 Edota: (1 Ko 5, 6n-8) 

San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gutunetik 

Senideok: Ez al dakizue legami apur batek ore guztia harrotzen 
duela? Bazter ezazue legamia zaharra, eta izan ore berri, 
legamiagabeko pazko-ogiak bezala; izan ere, horixe zarete, Kristo 
gure Pazko Bildotsa opari eskainia izan denez gero. Ospa dezagun, 
beraz, Pazko-jaia, ez legamia zaharrarekin, bekatuzko eta 
gaiztakeriazko legamiarekin, legamiagabeko pazko-ogiekin baizik, 
hau da, bihotz-garbitasunez eta egiaz. 

Aleluia (1 Ko 5, 7b-8a) 

V/. Kristo gure Pazko Bildotsa 
opari eskainia izan da; 
ospa dezagun Pazko-jaia. R/. 

Ebanjelioa (Jn 20, 1-9 edota, arratsaldean: Lk 24, 13-35) 
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Homiliarako argibideak 

Gure artean bizi da 

Pazko zoriontsua, senide maite-maiteok! 

Jesus gure artean da, ez dago hilobian hildakoen artean. 

Jesusen bizia, Jesusen zoria, Jesusen itxaropen guztiak ez dira 
hilobiko zuloan bukatu. Baizik eta piztu da eta gure artean da. Eta 
mezu hau esaten digu: Ez izan beldurrik! Bizi itxaropenez! 
Zailtasunik handienek ere amaiera ona izango dute. Bizi pozik!  

Mezu sendagarria ere ematen die ikasleei: Zoazte Galileara. Zoazte 
dena hasi zen tokira. Berreskuratu lehenengo maitasuna. Zoazte 
eguneroko bizitzara. Eta han aurkituko nauzue. 

Eguneroko ahalegin eta lan guztietan Jesusen antzeko izaten saiatu 
behar dugu. 

Itxaropenak horretara garamatza! Etorriko zaigu bizimodu hobea, 
normalagoa. 

Jesusekin maitemindu gintuen lehen maitasun hura berreskuratu 
behar dugu.  

Entzun dezagun mezu salbagarria: ez dago hemen, piztu da! Eta gure 
artean bizi da. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Jaunaren piztuera santu eta bizi-emailearen pozez, gure gogo-
bihotzak eraberriturik, egiogun otoitz Jaunari: 

Erantzuna: Entzun Zuk, Kristo, herri honen oihua! 
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¾ Kristori, bere piztueraz heriotza Elizaren Buru eratua izan denari, 
eska diezaiogun, bere maitasunez, eman diezaiela zoriona, poza 
eta alaitasuna bere garaipena ospatzen dutenei. Egigun otoitz.  

¾ Kristori, bere piztueraz gure piztueraren ateak zabaldu dituenari, 
eska diezaiogun alai dezala oraindik bere garaipena ezagutzen ez 
duten gizakiak eta Ebanjelioaren bidez poztu ditzala herri guztiak. 
Egigun otoitz.  

¾ Kristori, bere piztueraz herri guztiak poztu, bere dohainez 
aberastu eta gure bihotzak alaitasunez bete dituenari, eska 
diezaiogun berri dezala sufritzen dutenen eta negarrez daudenen 
itxaropena. Egigun otoitz.  

¾ Kristori, bere pizturaz mundu osoa alaitu duenari, eska diezaiogun 
berri dezala gure espiritua eta eman diezagula bere garaipenean 
parte hartu eta bizi berrira pizteko itxaropena. Egigun otoitz.  

Jesu Kristo Jauna, zeruan goratzen zaituzte aingeru eta santuek eta 
lurrean goresten zaitu eta adoratzen zure Elizak; zure Piztueraren 
egun honetan eskatzen dizugu entzun ditzazula gure otoitzak eta 
zabal dezazula zure errukia zure piztueran itxopena jartzen duen 
herri honengan. Errege bizi baitzara, hilezkor eta aintzatsu, gizaldi 
eta gizaldietan. 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

Oi Jainko, zaindu zeure Eliza maitasun handiz, 
pazko-sakramentuez biziberriturik  
piztueraren argira irits dadin.  
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

Bedeinkapen nagusia (Ikus liburuxka honetako 57. orrialdean) 




