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II. PAZKO IGANDEA (C)

Otoitza

Betiereko errukiaren Jainko Jauna,
Pazko jaietan berritu egiten duzu zeure herriaren fedea;
haundi ezazu guregan Zuk emandako grazia,
hobeto ikus dezagun, nolako Bataioak garbitu gaituen,
nolako Espirituak biziberritu
eta nolako odolak erosi.
Zure Seme Jesu Kristo.

I. IRAKURGAIA: Eg 5, 12-16

Gero eta ugariago ziren
Jaunari elkartzen zitzaizkion fededunak.

Apostoluen Eginak liburutik

Mirari eta egintza harrigarri asko gertatzen zen herrian apostoluen eskuz. Fededun guztiak
Salomonen aterpean biltzen ziren gogo batez; baina beste inor ez zen haiekin elkartzera ausartzen,
herriak goratzen bazituen ere.

Gero eta ugariago ziren Jaunari elkartzen zitzaizkion fededunak, gizon eta emakume.
Gaixoak kaleetara ateratzen zituen jendeak eta ohe nahiz ohatiletan ezartzen zituzten, Pedro
igarotzean, honen itzalak bederen haietakoren bat edo beste uki zezan. Jerusalem inguruko
herrietatik ere jende-talde handiak etorri ohi ziren, gaixoak eta espiritu gaiztoen menpe zeudenak
ekarriz, eta sendatu egiten zituen guztiak.

ERANTZUN SALMOA: Sal 117, 2-4. 22-24. 25-27a

R/. Eskerrak Jaunari, ona baita,
haren maitasuna betikoa baita.

Edota: Aleluia.

Esan bezate israeldarrek:
haren maitasuna betikoa.
Esan bezate aarondar apaizek:
haren maitasuna betikoa.
Esan bezate Jaunari begirune diotenek:
haren maitasuna betikoa. R/.

Etxegileek baztertutako harria
giltzarri gertatu da.
Jaunak egin du hori,
gure begien harrigarri.
Hau da Jaunaren egintza-eguna,
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poztu gaitezen eta alaitu harengan. R/.

Eman, Jauna, salbamena,
eman, Jauna, zoriona!
Bedeinkatua Jaunaren izenean datorrena!
Jaunaren etxetik bedeinkatzen zaituztegu.
Jainko da Jauna, berak egiten digu argi. R/.

II. IRAKURGAIA: Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19

Hilik egon nintzen,
baina orain bizirik nago menderen mendetan.

Apokalipsia liburutik

Ni, Joan, zuen anaia eta Jesusen maitasunagatik atsekabean, erreinuan eta itxaropen
iraunkorrean kideko naizen hau, Patmos deritzan uhartean nengoen erbesteratua Jainkoaren
hitzagatik eta Jesusen testigantza egiteagatik. Jaunaren egunean Espirituak hartu ninduen eta
neure ostean ahots handia entzun nuen, turuta-hotsa bezalakoa. Hau zioen: «Idatz ezazu liburu
batean ikusiko duzuna, eta bidali Asiako eliz elkarteetara».

Itzuli nintzen mintzo zitzaidan ahots hura norena ote zen ikusteko eta, itzultzean, urrezko
zazpi argimutil ikusi nituen, eta haien erdian gizaseme antzeko bat, soineko luzez jantzia eta
bularraldea urrezko uhalez lotua.

Hura ikustean, hilda bezala erori nintzen haren oinetara. Hark eskuineko eskua gainean jarri
zidan, esanez: «Ez izan beldurrik! Neu naiz lehena eta azkena, bizi dena; hilik egon nintzen, baina
orain bizirik nago menderen mendetan, eta neure esku ditut Herioaren eta Hilen Egoitzaren
giltzak. Idatz ezazu, bada, ikusi duzuna: orain dena eta gero izango dena».

EBANJELIOA: Jn 20, 19-31

Aleluia: Jn 20,29

R/. Aleluia.
V/. Ikusi nauzulako sinetsi duzu, Tomas?, dio Jaunak;

zorionekoak, ikusi gabe sinesten dutenak. R/.

Handik zortzi egunera berriro agertu zitzaien Jesus.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik

Asteko lehen egunean, ilunabarrean, etxe batean bildurik zeuden ikasleak, ateak itxita,
juduen beldurrez. Sartu zen Jesus eta, erdian jarririk, esan zien: «Bakea zuei». Hori esanda,
eskuak eta saihetsa erakutsi zizkien. Ikasleak pozez bete ziren, Jauna ikustean.

Jesusek berriro esan zien: «Bakea zuei. Aitak Ni bidali nauen bezala, Nik zuek bidaltzen
zaituztet». Eta haien gainera arnasa botaz, esan zien: «Hartzazue Espiritu Santua. Zuek bekatuak
barkatzen dizkiezuenei, barkatu egingo dizkie Jainkoak ere; zuek barkamena ukatzen diezuenei,
ukatu egingo die».

Tomas, Hamabietako bat, Bikia zeritzana, ez zegoen haiekin Jesus etorri zenean. Beste
ikasleek esan zioten: «Jauna ikusi dugu». Tomasek erantzun zien: «Haren eskuetan iltze-zuloak
ikusten ez baditut, neure atzamarra haren iltze-zuloetan eta neure eskua haren saihetsean sartzen
ez baditut, ez dut sinetsiko».
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Handik zortzi egunera, etxean zeuden berriro ikasleak, eta Tomas ere haiekin zen. Sartu zen
Jesus, ateak itxirik zeudela, eta erdian jarririk esan zien: «Bakea zuei». Gero esan zion Tomasi:
«Ekarri atzamarra, begira nire eskuak; ekarri eskua eta sartu nire saihetsean, eta ez izan
sinesgogor, sinestedun baizik».

Tomasek erantzun zion: «Ene Jauna eta ene Jainkoa!» Jesusek esan zion: «Ikusi nauzulako
sinetsi al duzu? Zorionekoak ikusi gabe sinesten dutenak».

Beste ezaugarri asko ere egin zuen Jesusek ikasleen aurrean, liburu honetan idatzirik ez
daudenak; hauek idatzi dira sinets dezazuen Mesias eta Jainkoaren Semea dela Jesus eta, sinetsiz,
haren izenean bizia izan dezazuen.

Oparigaien gainekoa

Onar, Jauna, zeure herriaren
[eta bataiatu berri hauen] eskaintzak;
sinesmenak eta Bataioak biziberriturik,
betiereko zoriona irits dezagun.
Jesu Kristo.

Prefazioa: Pazkoaldikoa.

Jaunartze ondorengoa

Jainko ahalguztiduna,
iguzu, Pazko sakramentuetan hartu dugun graziak
iraun dezala beti gure bihotzetan.
Jesu Kristo.




