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5. PAZKO IGANDEA

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,  

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. 
Bitartean kantu egokiren bat kanta daiteke. 

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 ahalguztidun betierekoa,  
burutu ezazu gugan beti pazko-sakramentua, 
Bataioaren bidez biziberritu dituzunak  
zure laguntza eta babesari esker fruitu ugari eman dezaten; 
eta egizu, betiko biziaren zorionera hel daitezela. 
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 Eginak liburutik 

Egun haietan, Saulo, Jerusalemera iritsi zenean, ikasleekin elkartu 
nahian zebilen; baina beldurra zioten denek, ez baitzuten sinesten 
benetan ikasle zela. 

 Orduan, Bernabek Saulo berekin hartu eta apostoluei aurkeztu 
zien. Kontatu zien nola ikusi zuen Saulok Damaskora bidean Jauna, 
nola mintzatu zitzaion Jauna eta nolako ausardiaz hitz egin zuen 
Damaskon Jesusen izenaz. Ordutik, apostoluekin batera ibili ohi zen 
Saulo Jerusalemen, Jaunaren izenaz ausardiaz hitz eginez. Greko-
hizkuntzako juduekin ere hizketan eta eztabaidan jarduten zuen; 
baina hauek Saulo hiltzeko asmotan zebiltzan. Senideek, hori 
jakitean, Zesareara eraman zuten eta handik Tarsora bidali. 
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 Eliz elkartea bakean bizi zen Judea osoan, Galilean eta Samarian; 
Jaunaganako leialtasunean bizi zen, eta eraikiz eta ugalduz zihoan, 
Espiritu Santuagandiko adoreari esker. 

Erantzun-salmoa (Sal 22 [21], 26b-27. 28. 30abcd. 30e-32) 

V/. Beteko ditut neure promesak begirune diotenen aurrean. 
Asetzeraino jango dute behartsuek, 
goretsiko dute Jauna beraren bila dabiltzanek. 
Bizi bedi zuen bihotza betiko! R/. 

V/. Oroituko dira eta Jaunagana itzuliko 
lurreko herri guztiak, 
haren aurrean ahuspeztuko dira 
herrietako familia guztiak. R/. 

V/. Haren aurrean ahuspeztuko dira 
lurpean lo dauden guztiak, 
haren aurrean makurtuko  
hilobiko hautsera jaitsiak. R/. 

V/. Ni, ordea, harentzat biziko naiz, ‘ 
nire ondorengoek Jauna zerbitzatuko dute,  
hartaz hitz egingo diete datozen gizaldiei, 
haren salbamen-egintza iragarriko diote  
sortzeko dagoen herriari: «Horrela jokatu du Jaunak». R/. 
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Bigarren irakurgaia (1 Jn 3, 18-24) 

San Joan Apostoluaren lehenengo gutunetik 

Ene seme-alabok, ez dezagula hitzez eta ahoz maita, egitez eta egiaz 
baizik. Horrela jakingo dugu egiarenak garela, eta lasaituko dugu 
geure barrua Jainkoaren aurrean; gure barruak errudun garela esaten 
badigu ere, gure barrua baino handiagoa da Jainkoa, eta dena 
ezagutzen du. 

 Ene maiteok, barruak errudun garela esaten ez badigu, uste osoa 
dugu Jainkoagan. Eskatu ahala guztia hartzen dugu Jainkoagandik, 
haren aginduak betetzen baititugu eta hari atsegin zaiona egiten. Eta 
hau da haren agindua: haren Seme Jesu Kristoren izenean sinetsi eta 
elkar maita dezagula, hark agindu zigun bezala. Haren aginduak 
betetzen dituena Jainkoagan dago eta Jainkoa harengan. Honela 
dakigu gurekin dagoela: eman digun Espirituaren bidez. 

Aleluia (Jn 15, 4a. 5b) 

V/.  Zaudete Nigan, Ni zuengan bezala, dio Jaunak; 
norbait Nigan badago, horrek fruitu asko emango du. R/. 

Ebanjelioa (Jn 15, 1-8) 

Homiliarako argibideak 

Fruitua duen aihen oro, inausi 



PAZKOALDIA / URTEAN ZEHAR [B] - 2021 6/8 

«Ni naiz benetako mahatsondoa, eta aita mahastizaina da. Nigan 
fruiturik ematen ez duen oro, inausi egiten du fruitu gehiago eman 
dezan». 

Bere iraskaspenean, Jesusek askotan ateratzen ditu kontu ezagunak 
entzuten diotenentzat, denen aurrean zeuden gauzak. Oraingoan 
mahatsondoaren eta aiheneen irudiarekin hitz egingo digu. 

Jesusek bi kasu azaldu ditu. Lehena, ezkorra: aihena lehor dago, ez 
du fruiturik ematen, eta, beraz, moztu eta bota egin behar da; 
bigarrena, baikorra: aihena bizirik eta osasuntsu dago oraindik, eta, 
beraz, inausi egin behar da. Kontraste horrek esaten digu inausketa 
ez dela aihenaren kontrako zerbait. Mahastizainak oraindik asko 
espero du harengandik, badaki fruituak eman ditzakeela, konfiantza 
du harengan. Gauza bera gertatzen da espirituari dagokionean. 
Jainkoak gure bizitzan gurutzearekin esku hartzen duenean, ez du 
esan nahi gurekin haserre dagoenik. Justu kontrakoa baizik. 

Baina mahastizainak zergatik inausiko du aihena? Arrazoi sinple 
batengatik: inausi ezean, mahatsondoaren indarra alferrik galtzen 
delako, agian behar baino fruitu gehiago emango du, eta denak ez 
dira helduko edota ardoaren emaitza ez da nahi bezalakoa izango. 
Inausi gabe, mahatsondoa sasi bihurtzen da eta ez du behar bezalako 
fruitua ematen. 

Gauza bera gertatzen da gure bizitzan. Bizitzea aukeratzea da, eta 
aukeratzea uko egitea da. Bizitzan gauza gehiegi egin nahi dituen 
edo interes eta zaletasun ugari lantzen dituen pertsona sakabanatu 
egiten da; ez da ezertan nabarmenduko. Hautatzeko gaitasuna 
beharrezkoa da, bigarren mailako interes batzuk alde batera utzi eta 
lehen mailako beste batzuengan kontzentratzeko. Inausteko! 

Hori are egiazkoagoa da bizitza espiritualean. Santutasuna 
eskulturaren antzekoa da. Leonardo da Vincik honela definitu zuen 
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eskultura: «kentzearen artea». Beste arteek zerbait jartzen dute: 
kolorea pinturan mihisean, harria arkitekturan, nota jarria musikan. 
Eskulturan bakarrik kentzen da: soberan dauden marmol-zatiak 
kentzea, artistak buruan duen irudia sor dadin. Perfekzio kristaua ere 
horrela lortzen da, alferrikako puskak kenduz, hau da, leku guztietan 
sakabanatzen gaituzten desioak, nahiak, proiektuak eta joera 
propioak kenduz. 

Egun batean, Miguel Angelek, Florentziako lorategi batean paseatzen 
ari zela, marmolezko bloke bat ikusi zuen izkina batean, erdi lur-
azpian, belarrez eta lokatzez estalia. Begira geratu zen, norbait ikusi 
izan balu bezala, eta berarekin zeuden lagunengana jo zuen: 
«Marmolezko bloke horretan aingeru bat dago sartuta; kanpora atera 
behar dut». Eta zizelez armatuta hasi zen bloke hura lantzen, aingeru 
eder baten irudia sortu zen arte. 

Jainkoak ere begiratu eta horrela ikusten gaitu: harrizko blokeak 
oraindik formarik gabeak bagina bezala, eta honela dio: «Hor 
barruan izaki berri eta eder bat dago ezkutatuta, argira ateratzea 
espero duena; are gehiago, nire seme Jesu Kristoren irudia ezkutatuta 
dago [gu «semearen irudia birsortzera» bideratuta gaude (Erm 8, 29)]; 
kanpora atera nahi dut!». Orduan, zer egiten du? Zizela hartzen du, 
gurutzea, eta lanean hasten da; inausteko guraizeak hartzen ditu eta 
lanean hasten da. Normalean, berak ez dio ezer gehitzen bizitzak 
berez sufrimendua, nekea eta ezinak dituenari; gauza horiek guztiak 
gure garbiketarako balio izatea besterik ez du egiten. Alferrik ez 
galtzen laguntzen digu. 

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! 



PAZKOALDIA / URTEAN ZEHAR [B] - 2021 6/10 

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. 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

Zaude beti, Jauna, zeure herriarekin,  
eta zerutar misterioak ezagutarazi dizkiezunei 
emaiezu, beren izate zaharra utzirik,  
jainkozko bizi berriaren erara bizitzea.  
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 
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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. 




