5/64

Apirilaren 11n
2. PAZKO IGANDEA, Pazko zortzigarrena
«Jainkoaren Errukiaren» igandea
Agurra
Jesu Kristo Piztuaren grazia eta bakea izan bitez zuekin.
Sarrerako oharpena
Gaur igandea da. Eta Pazko egunean bezala, gaur ere Jesus gure
artean agertuko da. Hemen da, gure artean dugu: Bera mintzatuko
zaigu, Bera emango zaigu ogi-ardotan. Guri, noski, apostoluei
bezala, pozik eta alai egotea dagokigu. Apur bat erreparatuz gero,
bere Espiritua gugan nabarituko dugu, eta ziur egon, maitasunezko
eta bizitza berrizko notizia hau hots egitera bidaliak sentituko gara
meza honetan.
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.
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Aintza zeruetan
Bataioko uretan gizaki berri eginak izan diren guztiekin batera gora
dezagun Jainko Aita-Semea-Espiritu Santua.
Otoitza
Beti errukior zaren Jainkoa,
pazko-jaietan suspertu egiten duzu zeure herriaren fedea;
indar ezazu gugan Zeuk emandako grazia,
hobeto uler dezagun,
nolako Bataioaz garbitu gaituzun,
nolako Espirituaz biziberritu
eta nolako odolaz erosi.
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez,
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean
Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
Hitzaren liturgiari oharpena
Apostoluen inguruan sortutako elkartearen testigantza, aberasgarri
dugu gaur senide elkartasunean bizitzeko. Jesus fedez onartzeak,
egiazko bizia ematen digu.
Lehenengo irakurgaia (Eg 4, 32-35)
Apostoluen Eginak liburutik
Sinestedun guztiak bat ziren bihotzez eta gogoz, eta inork ere ez
zuen esaten zeukana berea zuenik, baizik eta dena denena zuten.
Apostoluek aginpide handiz egiten zuten Jesus Jaunaren piztueraren
aitormena, eta jendeak oso estimatuak zituen guztiak.
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Ez zen behartsurik haien artean. Izan ere, lurrik edo etxerik
zutenek saldu egiten zuten, eta salmentaren ordaina apostoluen esku
jartzen zuten; eta bakoitzari behar zuena ematen zitzaion.
Erantzun-salmoa (Sal 118 [117], 2-4. 15c-16a 17-18. 22-24)

V/. Esan bezate israeldarrek: haren maitasuna betikoa.
Esan bezate aarondar apaizek: haren maitasuna betikoa.
Esan bezate Jaunari begirune diotenek:
haren maitasuna betikoa. R/.
V/. «Jaunaren eskuinak indarrez jokatu du, ‘
Jaunaren eskuina guztiz garaia da».
Ez naiz hilko, ez, bizi baizik, ‘
Jaunaren egintzak kontatzeko.
Gogor zigortu nau Jaunak,
baina ez nau heriotzara eraman. R/.
V/. Etxegileek baztertutako harria giltzarri gertatu da. ‘
Jaunak egin du hori, gure begien harrigarri.
Hau da Jaunaren egintza-eguna,
poztu gaitezen eta alaitu harengan. R/.
Bigarren irakurgaia (1 Jn 5, 1-6)
San Joan Apostoluaren lehenengo gutunetik
Senide maiteok: Jesus Mesias dela sinesten duen oro Jainkoagandik
jaio da, eta bizia ematen duen Jainkoa maite duenak harengandik
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jaioa ere maite du. Beraz, Jainkoa maite badugu eta haren aginduak
betetzen baditugu, badakigu Jainkoaren seme-alabak maite ditugula.
Izan ere, Jainkoa maitatzea haren aginduak betetzea da. Eta haren
aginduak ez dira astunak, Jainkoagandik jaio den orok garaitu egiten
baitu mundua. Eta hau da munduaren gain garaipena ematen diguna:
gure sinesmena.
Zein da mundua garaitzen duena, Jesus Jainkoaren Semea dela
sinesten duena baizik? Hau da bataioko uraz eta heriotzako odolaz
etorri zena, Jesu Kristo; ez uraz bakarrik, uraz eta odolaz baizik. Eta
Espiritua da honetaz aitormen egiten duena, Espiritua egia baita.
Aleluia (Jn 20, 29)

V/. Ikusi nauzulako sinetsi al duzu, Tomas? –dio Jaunak–:
zorionekoak ikusi gabe sinesten dutenak. R/.
Ebanjelioa (Jn 20, 19-31)
Homiliarako argibideak
Pazko ondorengo Jesusen agerpenak, zortzi egunetik behin
kontatzen zaizkigu. Ikasleak otoitzean ari zirela, Jesus, haien erdian.
Bi mila urteren ondoren, zortzi egunetik zortzi egunera, hutsik egin
gabe, kristauek Jaunaren eguna ospatzen jarraitu dute! Igandero!
Jesus hila eta piztua elkartearen erdian presente dagoela sinetsiz.
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Zeinen garrantzitsua den elkarte bateko kide garela benetan
sentitzea, benetan sinestea. Ez gara kristau bakarka!
Kristau izatea ez da Jainkoaren eta nire arteko gauza bat bakarrik.
Pertsonala bai. Baina bakarkakoa ez.
Tomas, elkartean ez zegoena, fedean ahul sentitu zen. Elkartean jaso
dugu fedea. Elkartean bizi dugu. Eta elkartetik gara bidaliak, berri ona
zabaltzera. Bereziki eta nagusiki, behartsuenei eta ezinduenei,
bizitza erraztera.
Tomas ez zegoen han, eta ezin zuen sinetsi. Jesusek eman zion,
ordea, horretarako bidea. Agertu zion, partekatua den fedearen
indarra. Eta ondoren, zauriak erakutsi zizkion: munduko zauriei
begiratuz kristauak sumatu behar duelako Jainkoak aukeratu
eta bidaltzen gaituela. Bere Jainko sumatu zuen Jesus Tomasek.
Aldarera goaz orain, gure pazkoa berritzera. Jainkoak lagun
diezagula elkarrenganako bidean.
Jainkoaren herriaren otoitza
Jaunaren piztuera santu eta bizi-emailearen pozez, gure gogobihotzak eraberriturik, egiogun otoitz Jaunari:
Erantzuna: Entzun Zuk, Kristo, herri honen oihua!

¾ Kristori, bere piztueraz heriotza garaitu eta bekatua desegin duenari
eska diezaiogun, kristau guztiak izan daitezela leialak Pazko gau
santuan berritutako bataioko hitzekin. Egigun otoitz.
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¾ Kristori, bere piztueraz barkamena eta bakea eman digunari, eska
diezaiogun, biziaren bidera itzuli direnek gorde ditzatela Aitaren
errukiak itzuli dizkien dohainak. 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 piztueraz emakumeei poza eman zienari eta
emakumeen bidez apostoluei eta hauen bidez mundu guztiari
zabaldu zienari, eska diezaiogun, gaur, hemen, bere garaipena
ospatzen dugunon alde. Egigun otoitz.
Iganderoko pazkoan salbamenaren harrigarriak biziarazten
dizkiguzun gure Jainkoa, entzun Zure herriaren otoitzak eta egizu
asma dezagula beti Kristo senideen artean aurkitzen, haiekin batera
Kristo Zure Semearen testigantza eman dezagun. Errege bizi baita,
hilezkor eta aintzatsu, gizaldi eta gizaldietan.
Eukaristiaren liturgiari oharpena
Lehenengo Pazko hartan bezala, Jesus hemen dugu gaur ere. Lehen
bere hitzean eman zaigu; orain, ogi-ardotan. Gure bihotzen hondohondotik eskertu dezagun Aita Jainkoa.
Jaunartze-ondorengo otoitza
Jainko ahalguztiduna, egizu,
pazko-sakramentuetan hartu dugun graziak
iraun dezala beti gure bihotzean.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
Bedeinkapen nagusia (Ikus liburuxka honetako 57. orrialdean)

