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Otsailaren 18an 
GARIZUMAKO 1. IGANDEA 

Agurra 

Bihotz-berritzera dei egiten digun Jesu Kristoren grazia eta 
maitasuna zuekin. 

Sarrerako oharpena 

Berrogei eguneko ibilbideari ekin genion joan zen asteazkenean, 
hautsaren ezaugarriarekin. Goitik behera berritzeko aukera dugu 
aldi honetan. Jainkoaren Hitzaren argitan eta Eukaristiaz aberasturik 
egiten dugu aurrera. Igandea ospatzeak, Kristoren heriotza eta 
piztuerari begira jartzen gaitu, horretan gozatzen baita gure fedea, 
gure gizatasuna. 

Misterio handi honek lagun diezagula gure bizitzako basamortu eta 
lehorteetan fedearen argia aurkitzen. 

Damu-otoitza 

Senideok: Jainkoak ez du bekatariaren heriotza nahi, baizik bihotz-
berri dadila eta bizi. Ospakizun honen hasieran, jar dezagun geure 
uste osoa Jainko Aitagan eta dei egin diezaiogun:  

¾ Jesus Jauna, uraren eta Espirituaren bidez / jaiotza berria eman 
diguzuna: erruki, Jauna. 

¾ Jesus Jauna, gure barruan bihotz berria sortzeko, / Espiritu Santua 
bidali diguzuna: Kristo, erruki. 

¾ Jesus Jauna, betiereko salbamena ekarri diguzuna: Erruki, Jauna. 

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

Jainko ahalguztiduna, 
Garizumako elizkizunek eta penitentziek 
egiazko bihotz-berritzera eraman gaitzatela, 
Kristoren misterioa hobeki ezagutu eta bizi dezagun. 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Hitzaren liturgiari oharpena 

Jainkoaren eta gizon-emakumeon arteko harremana, seme-
alabatzakoa da, eskaintza-harremana da, askatasun-harremana. 
Jainkoak era neurrigabean bere adiskidetasuna erakusten digu 
Itunaren bidez. Bera da konprometitzen lehena, guri erantzutea 
tokatzen zaigu.  

Lehenengo irakurgaia (Has [Gn] 9, 8-15) 

Genesis liburutik 

Egun haietan, Jaungoikoak hau esan zien Noeri eta Noeren semeei: 
«Hara, elkargo egiten dut Nik zuekin eta geroko zuen 
ondorengoekin, eta zuekin izan diren bizidun guztiekin: 
hegaztiekin, abereekin eta lurreko piztiekin; hitz batean: kutxatik 
atera eta orain zuekin diren lurreko abere guztiekin. Elkargo egiten 
dut zuekin, ez dela gehiago izango, lurra hondatuko duen 
uholderik». 

Eta Jaungoikoak esan zuen gainera: «Hau da nire eta zuen artean, 
eta zuekin diren bizidunen artean, gizaldi guztietarako Nik egiten 
dudan elkargoaren ezaugarria: nire ortzadarra ipintzen dut 
hodeietan; eta bera izango da, lurrarekin egin dudan elkargoaren 
ezaugarri. Hodeiak lur gainera bidaltzen ditudanean, ortzadarra 
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agertuko da hodeietan; eta gogoratuko zait, zuekin eta bizidun 
guztiekin dudan elkargoa; eta ez da izango gehiago, bizidunak 
hondatuko dituen uholderik». 

Erantzun-salmoa (Sal 24, 4-5. 6 eta 7cd. 8-9) 

 
Erakutsi niri, Jauna, zeure bideak, 
adierazi zeure bidexkak.  
Eraman nazazu zeure egi-bidetik, eta argitu ‘ 
Zu baitzara nire Jainko salbatzaile,  
Zu zaitut egun osoan neure itxaropide. R/. 

Oroi zaitez zeure errukiaz, Jauna,  
oroi zeure maitasunaz, betidanik baitira.  
Oroi zaitez nitaz zeure maitasunean,  
Jauna, zeure ontasunean. R/. 

On eta zuzen da Jauna,  
horregatik erakusten die hobendunei bidea.  
Apalak zuzenbidez daramatza,  
erakusten die bere bidea apalei. R/. 

Bigarren irakurgaia (1 Pe 3, 18-22) 

San Pedro Apostoluaren epistolatik 
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Senide maiteok: Kristok ere heriotza jasan zuen bekatuengatik 
behin betiko ─Zintzoak, zintzo ez direnengatik─, gu 
Jaungoikoarengana eramateko. Heriotza jasan zuen bere 
gorputzean, baina bizia hartu zuen berriro Espirituarengatik. 
Espiritu honengan joan zen bere mezua hotsegitera giltzapetuak 
zeuden espirituei, garai batean sinesgogor izan zirenei: Jainkoak 
bere eramanpena luzatu zuen garaian, alegia; Noe kutxa egiten ari 
zenean, eta gutxi batzuk ─-zortzi bakarrik─ uretatik kutxan salbatu 
zirenean. 

Orduko hura, gaur salbatzen zaituzten Bataioaren irudi da; eta 
salbamen hori ez da gorputzeko zikin bat garbitzea, baizik eta 
Jainkoarengandik bihotz garbia iristea, Jesu Kristo gure Jaunaren 
piztueraren bitartez. Jesu Kristoren menpean ezarriak izan bait dira 
aingeruak, aginteak eta indarrak; eta orain, zerura igo ondoren, 
Jainkoaren eskuin aldean dago. 

Ebanjelio-aurreko gorapena (Mt 4, 4b) 

 
Gizona ez da ogiz bakarrik bizi, 
Jainkoaren ahotik ateratzen den 
hitz guztitik baizik. R/. 

Ebanjelioa (Mk 1, 12-15) 

Homiliarako argibideak 

Espirituak basamortura eraman zuen Jesus 
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Gure bizitzaren zatirik handiena, normaltasunean, ezer berezirik 
gertatu gabe igarotzen dugu. Badira, ordea, bizipen sakonak, 
baikorrak zein mingarriak, bizi osoaren bilduma diruditenak. 
Denbora ere gelditu egiten dela iruditzen zaigu… denak pisu 
handia hartzen duelako. Garizuma une berezia da da denbora 
gutxian Kristoren misterio osoa bizitzeko, bereziki haren misioa 
ezagutzeko: bataiokoan hasi eta heriotza-piztuerarekin burutu zen 
misioa. Garizumako lehen igande honetan Jesusen ageriko 
bizitzaren lehen urratsei begiratzen diegu: bataioa, basamortuko 
tentaldiak eta Jainkoaren Erreinua hots egitea (Mk 1, 12-15). 

Uholdea bizipen gogorra izan zen eta gizakiak bermea behar zuen: 
Jainkoak gizadia suntsituko ez zuenaren uste sendoa (Has 9, 8-15). 
Jainkoak, bere ontasunean eta ezer eskatu gabe bere kreazioa 
zaintzeko hitza eman zuen. Ortzadarra ezaugarri gertatzen zaigu: 
gizakioi Jainkoak emandako babesaren ziurtagiri. Noe, uretatik 
askatua, Jainkoak hitz ematen duen salbamenaren irudi gertatzen 
da. Bataioaren ur berriek, berriz, bekatua suntsituko dute, baina 
gizakia eraberrituko (1 Pe 3, 18-22). 

Ageriko bizitzaren hasieran, Jesusek erabateko aukera egin zuen. 
Tentaldiaren aurrean ikusten dugu: hor laburbiltzen da uholdea 
jasan zuen gizadiaren historia, baita itunari bizkar eman zion 
herriaren leialtasun falta eta bekatua ere.  Gizadia berritu eta 
Jainkoagana eraman nahi izanik, itzulera-bidea erakutsi behar zuen 
Jesusek: izan ere, Bera da bidea. 

Gaitzaren indarrei ezezko borobila eman zien Jesusek eta 
Ebanjelioaren zerbitzura, Erreinuaren Berri Ona iragartzearen 
zerbitzura jarri zuen bere burua. Bere bizi osoa, bere indar guztiz 
Erreinuaren zerbitzura jarri zuen: Aitarengana itzultzeko bidea guri 
erakutsiz. Bi hitzetan laburbildu zuen itzulera horren eskakizuna: 
bihotz-berritzea eta fedea. 
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Bihotz-berritzeak barrua berritzea eta jokabidea aldatzea eskatzen 
du, norbere galbidea ezagutu eta bizitzari norabide berria ematea. 
Jesusekin elkarrizketa bizia izatea (otoitz-bizitza sendoa) eskatzen 
digu horrek: edukitzearen, agintzearen eta gozamen hutsaren 
idoloak baztertu eta Jesusen zerbitzura jartzea, alegia. 

Baina, gauza guztien gainetik, Jainkoagan sinetsi behar dugu: 
Jainkoa aitortu gure bizi osoaren oinarri sendo. Gure bizitza 
Jainkoaren oinarri gainean eraiki ez gure usteen oinarri gainean. 
Jainkoari bizkar ematen dion gizadiak uholdearen aurreko gizon-
emakumeen historia errepikatzen du. Eskerrak Jainkoak gu 
babesteko eta zaintzeko ardura duen! Eska dezagun Eukaristian, 
Jerusalemerako bide hau, Kristoren jarraipen-bidea hau fedez eta 
kementsu egiteko indarra. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Senide maiteok egiogun otoitz zeruko Aitari, gizaki guztientzat 
errukia eta bekatariontzat barkamena eskatuz: 

 Erantzuna: Kyrie, eleison! 

 

¾ Garizumaldi honetan, Jainkoak bere fededunei gaitzaren aurka 
egiteko, bere okerretatik zuzentzeko eta onbidera itzultzeko 
behar duten indarra eman diezaien. Egigun otoitz. R/. 

¾ Ondasunez oparo bizi direnek, daukatena behartsuen onerako 
erabiltzen jakin dezaten, eta mundu hontako ondasunetan 
liluratuta bizi ez daitezen. Egigun otoitz. R/. 
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¾ Gure eskandalu eta epeltasunengatik Elizatik urrundu direnak 
Jainkoaren familiara itzul daitezen eta Jainkoak geure jarrera 
horien bekatua barka diezagun. Egigun otoitz. R/. 

¾ Garizumako penitentziaren bidez gure bihotzak, berriz ere, 
Jainkoaren hitzak fruitu oparoa emango duen lur emankorra izan 
daitezen. Egigun otoitz. R/. 

Errukitsua eta eraman handikoa zaren Jainko Jauna, historiaren aldi 
ezberdinetan Zure ituna berritzen duzu belaunaldi guztietako 
gizakiekin; entzun gure erreguak eta prestatu gure bihotzak Zure 
Seme maiteari entzuteko, penitentziazko egun hauen bidez 
bihotzaren egiazko berritzea iritsi eta Zurekin dugun ituna berri 
dezagun. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

Prefazioa 

Garizumako I. igandeak bere prefazioa du, Meza liburuko 126. orrialdean. 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

Hartu dugun ogi honek, Jauna, 
sinesmena bizkortzen digu, 
itxaropena sendotzen eta maitasuna indartzen; 
erakuts iezaguzu 
egiazko ogi bizia den Jesusen gose izaten 
eta zure ahotik ateratzen diren hitzetan bizia aurkitzen. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

Bukaerako oharpena 

Jaunak pazko-bidea egitera bidaltzen gaitu une honetan; ez goaz 
bakarrik. Bide hori elkartasunean eta Jaunaren hurbiltasunean 
egingo dugu. 
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Herriaren gaineko otoitza eta bedeinkapena 

Jauna zuekin. R/. Eta zure espirituarekin. 

Makur zaitezte, Jaunaren bedeinkapena hartzeko. 

(Eskuak herriaren gain zabalik bedeinkapena esango du:) 

Etor bedi, Jauna, ugari zure bedeinkapena 
zure herriaren gainera; 
emaiozu estualdietan itxaropen handiagoa, 
tentaldian indar sendoagoa eta betiko salbamena. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. R/. Amen. 

Bedeinka zaitzatela Jainko ahalguztidunak: 
Aitak, eta Semeak, + eta Espiritu Santuak. R/. Amen. 

Zoazte Jaunaren bakean. R/. Eskerrak Jainkoari. 

Herriaren gaineko otoitzaren ordez, erabil daiteke Bedeinkapen Nagusia 
(liburuxka honetan, 6. orrialdean). 

  


