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Otsailaren 4an 
URTEAN ZEHARREKO 5. IGANDEA 

Agurra 

Gauza guztien egile eta dohain guztien emaile den Jauna izan bedi 
zuekin. 

Sarrerako oharpena 

Denok maite dugu bizitza! Horregatik zaintzen dugu: denok nahi 
dugu bizi eta zoriontsu bizi. Baina, zenbat aldiz bizi gara keja eta 
keja bizitzako zailtasunen aurrean! 

Gaur, atzo bezala, ez dira zailtasunak eta arazoak falta. Kristauok, 
ordea, badugu gure bizitzaren norabidea, “iparra”, zaintzen duen 
norbait: Jesus. Gure bizitzako zailtasunetan, eta nola ez gure kristau 
bizitzan (eta eraberritze bidean) izango ditugu zailtasunak: 
patxadak, ausardiak eta oinarri-oinarrian otoitzak baretu eta gozatu 
ditzakeenak. Hau guztia, gure bizitza osoa, gogoan dugula 
ospatzen dugu Eukaristia. 

Damu-otoitza 

Kristok bekatuaren eta heriotzaren gain lortu duen garaipena 
ospatzen dugu igandean. Aitor dezagun zeruetako Aitaren 
errukiaren beharrean garela, bekaturako hilik, bizi berrira piztu 
gaitezen. 

¾ Jesus Jauna, gure bakea zarena: erruki, Jauna. 
¾ Jesus Jauna, guretzat ogi egin zinena: Kristo, erruki. 
¾ Jesus Jauna, bizia ematen diguzuna: Erruki, Jauna. 

Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua, eta, gure bekatuak 
barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara 
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Otoitza 

Zure betiko maitasunaz zaindu, Jauna, zeure familia; 
eta, zure grazia bait dugu gure itxaropen bakarra, 
zaindu gaitzazu beti zure babesean. 
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Hitzaren liturgiari oharpena 

Askoren ahotik hitz egiten duen pertsonaia sinbolikoa gerta daiteke 
Job. Bizitzaren zentzuaz galderak egiten ditu, gizakiari bere burua 
onartzen lagunduz: ahultasunak gainditu eta gaitzaren aurka 
eginez. Baina galdera eta zailtasun guztien erantzun baikorra eta 
egiazkoa Kristogan aurkituko dugu, zalantzarik gabe. 

Lehenengo irakurgaia (Jb 7, 1-4. 6-7) 

Joben liburutik 

Egun haietan, honela mintzatu zen Job: «Gizakiaren bizitza lur 
gainean morrontza bat da; haren egunak, langile egunak dira. 
Morroiak bezala itzala irrikatzen du, eta langilea bezala lan sariaren 
zain dago. Hilabete latzak igaro ditut nik, gau negargarriak ematen 
dizkidate. Etzaten naizenean, hala diot: "Noiz jaikiko ote naiz?" Eta 
jaikitzen naizenean: "Noiz etorriko ote da gaua?" Goizetik 
gaueraino hor nabil batera eta bestera. Ehuleen ainezka baino 
arinago dira egunak, eta itxaropenik gabe akitzen dira. Oroi zaitez, 
nire bizi-arnasa bat dela, eta nire begiek zorionik ez dutela berriz 
ikusiko». 
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Erantzun-salmoa (Sal 146, 1-2. 3-4. 5-6) 

 
Goretsazue Jauna, 
ona baita gure Jainkoari eresi egitea, 
gozoa Hari dagokion gorespena ematea.  
Jerusalem Jaunak eraikitzen du, 
Israeldik banatuak biltzen ditu. R/. 

Bihotz-urratuak Berak sendatzen, 
eta haien zauriak lotzen. 
Izarrak bat-banaka ditu zenbatzen, 
bakoitza bere izenez izendatzen. R/. 

Handi da gure Jainkoa, indarrez indartsu, 
Hark dakienak neurririk ez du. 
Jaunak umilak altxatzen ditu, 
gaiztoak lurrera egozten ditu. R/. 

Bigarren irakurgaia (1 Ko 9, 16-19. 22-23) 

San Paulo Apostoluak Korintoarrei 

Senideok: Ebanjelioa zabaltzen dudala eta, ezin harro naiteke. 
Beharrezkoa bait dut nik hori; eta errukarri ni, Ebanjelioa zabaltzen 
ez badut! 
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Horretan nire gogoz ari banintz, hori bera nuke sari; baina nahiezta 
egiten badut, ezarri didaten eginkizuna dut. Zer da, beraz, nire 
saria? Ebanjelioaren zabalkundea egitea; eta hori, berri ona hutsean 
zabaltzeagatik datozkidan eskubideez baliatu gabe. 

Inoren menpeko ez izanik ere, guztien morroi egin naiz, guztiak 
irabazteko. Argalentzat argal egin naiz, argalak irabazteko; 
guztientzat guzti egin naiz, nolabait norbaitzuk irabazteko. Eta 
guztia, Ebanjelioarengatik egiten dut, berri on horretan neuk ere 
parte izan dezadan. 

Aleluia (Mk 8, 17) 

 
Kristok gure ahuleriak hartu ditu, 
eta gure gaitzak eraman. R/. 

Ebanjelioa (Mk 1, 29-39) 

Homiliarako argibideak 

Ebanjelioa hots egin 

Bizimodua, lanbidea dela eta gogorragoa gertatzen da 
zenbaitentzat. Jobek badaki ezer egin gabe bizitzea zer den, baita 
gogor lan eginda egunak igarotzen ere. Badirudi biziak eskuartetik 
ihes egiten digula, eta askorentzat ez dagoela zorionaren 
itxaropenik. (Job 7,1.4.6-7). 
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Paulok, ordea, bere burua Ebanjelioaren zerbitzura jarri duenean 
aurkitu dio zentzua bizitzari. Ez da berak aukeratu duen lanbidea 
bat, eta behar bada Jobek aipatutako lanbideak baino esker txar 
gehiagokoa da. Ez du Paulok ebanjelioa zabaltzea bere gogo hutsez 
egiten. Ezta egiteko horretaz harrotzeko ere. Agindua jaso du eta 
bete egiten du. Zer lortzen du horretatik? Ebanjelioa doan 
ezagutaraztea. Paulok morroitzat du bere burua, soldatarik ere 
merezi ez duen morroitzat. Edota merezi du baina ez du eskatzen. 
Zein da orduan Pauloren ordaina? Bere bizia ebanjelioaren 
araberakoa egitea. Ebanjelioaren predikuaz besteen bizitzak 
aldatzen dabilela bere bizitza ere ebanjelioaren moldera eratzen 
du. Ebanjelioa da ebanjelio zabaltzailearen ordaina. (1 Ko 9, 16-19. 
22-23). 

Jesusengandik jaso zuen Paulok jarrera hori. Ebanjelioa hots eginez 
igaro zuen Jesusek mundualdia, ezer eskatu gabe. Jesusek Berri 
Ona zabaltzera bidalia izan dela sumatzen du. Ez du inoren 
gorapenik nahi, ez berari buruzko kontakizunengatik 
nabarmentzerik ere. Pertsona famatu bilakatzeko arriskua ikusten 
duenean alde egiten du beste nonbaiten bere predikuari ekiteko 
(Mk 1, 29-39). Besteen zerbitzura jartzeak laguntzen die eguneroko 
arazoei aurre egiten, egiteko horrek eta Nork bidali dituen garbi 
izateak zentzua ematen baitio bizitzari.  

Mariak Kanako ezteietan bezala, eskatu gabe, inor konturatu gabe, 
eskerrak emateko zian egon gabe ekin behar dugu. Ezkutuan 
ikusten duen Aitak erantzungo dio gure ahaleginari, gure bizitzak 
Ebanjelioaren moldera eratuz. Eukaristiaren ospakizun honek sendo 
gaitzala Jesusek eman digun egitekoan: hitzez eta egitez 
ebanjelioaren testigu izatearen eginkizunean. 
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Jainkoaren herriaren otoitza 

Egiogun otoitz senideok Aitari, betiereko Jainkoaren Semeari eta on 
guztiaren iturria den Espirituari: 

¾ Munduan zabaldurik dagoen egiazko Jainkoaren elizarentzat, 
eska dezagun Jainko-maitasun egiazkoa. Eska diezaiogun 
Jaunari. 

¾ Herrietako agintarientzat eta gizakien bizimodua euren eskuetan 
dutenentzat eska dezagun zuzentasun espiritua eta herritarrak 
zerbitzatzeko lehia. Eska diezaiogun Jaunari. 

¾ Zapalduak diren ahulentzat eta pertsegituak diren zuzenentzat 
eska diezaiogun Jesus Salbatzaileari. Eska diezaiogun Jaunari. 

¾ Geuretzat eska diezaiogun Jaunari seme-alabatzako begirunea, 
maitasun leiala eta bizitza zoriontsua. Eska diezaiogun Jaunari. 

Jainko Jauna, gure ahuleriak Bere egin eta gure minak elkarbanatu 
zituen Zure Semearengan agertu diguzu Zure maitasuna; entzun 
Zure herriaren otoitzak eta egizu, Kristoren antzera elkarbana 
ditzagula gure senideen sufrimenduak eta lagun diezaiegula 
sufritzen dutenei itxaropenaren argiaz gogoberotuz. Jesu Kristo gure 
Jaunaren bitartez. 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

Jainko Jauna, 
ogi eta kaliza beretik hartzea eman diguzu; 
egizu, Kristorengan bat eginik bizi gaitezela 
eta fruitu ugari ekar dezagula 
munduaren salbamenerako. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.  


