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Otsailaren 25ean 
GARIZUMAKO 2. IGANDEA 

Agurra 

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

Sarrerako oharpena 

Garizumako bigarren urrats honetan Kristoren piztuerari begira 
jartzen gara. Jesusek nekaldi-bidea igaro behar izan zuen horretara 
iristeko.  

Jesusi jarraitu nahi diogunok, Aitarekin bat egitetik datorren 
antzaldatzea behar dugu, gugan piztueraren indarra nagusitzen dela 
antzeman dakigun. 

Eukaristia dugu horren iturri. Ospa dezagun fedez. 

Damu-otoitza 

Senideok: Bekatuak aldendu egiten gaitu Jainkoagandik eta geure 
anai-arrebengandik. Egin ditzagun bakeak, damuturik bekatuen 
barkamena eskatuz:  

¾ Jesus Jauna, bekatari garenon erruak garbitzen dituzuna: erruki, 
Jauna. 

¾ Jesus Jauna, gugan bihotz garbia sortzen duzuna: Kristo, erruki. 
¾ Jesus Jauna, salbamenaren poza berriro ematen diguzuna: Erruki, 

Jauna. 

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

Jainko Aita guztiz santua, 
zeure Seme maiteari entzuteko esaten diguzu; 
emaiozu gure espirituari zeure hitzaren janaria, 
gure sinesmen-begiak argiturik, 
pozez ikus dezagun zure aintza. 
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Hitzaren liturgiari oharpena 

Jainkoaren asmoak, ulertzen zailak dira askotan. Fedez jokatuta 
ordea, bedeinkapena eta ugaritasuna da Jainkoagandik jasotzen 
duguna. Hau barneratzeko eta ulertzeko ezin mendian ezkutatu, 
baizik eta egunerokotasunean saiatu behar dugu Jainkoa aurkitzen. 

Lehenengo irakurgaia (Has [Gn] 22, 1-2. 9a. 15-18) 

Genesis liburutik 

Egun haietan, Jaungoikoak Abraham aztertu nahi izan zuen eta 
honela esan zion: «Abraham!» Abrahamek: «Hemen nauzu». Eta 
Jaungoikoak berari: «Hartzazu Isaak, hain maite duzun seme 
bakarra, eta zoaz Moria lurraldera, eta eskain iezadazu erre-opari, 
Nik esango dizudan mendi gainean». 

Iritsi ziren Jaungoikoak esandako lekura; Abrahamek eraiki zuen 
aldarea eta pilatu egurra. Hartu zuen Abrahamek ezpata bere 
semea hiltzeko; baina Jaungoikoaren aingeruak hotsegin zion 
zerutik: «Abraham, Abraham!» Eta Abrahamek erantzun: «Hemen 
nauzu». Eta aingeruak: «Ez luza eskurik zeure semearen gainera; ez 
egin ezer. Ikusi dut Jaungoikoaren beldur zarela, ez bait didazu 
zeure seme bakarra ere ukatu». 
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Abrahamek begiak jaso, eta ahari bat ikusi zuen han atzean, 
adarretatik sastraka artean lotua; joan zen, bada, Abraham, eta 
aharia hartu eta huraxe eskaini zuen erre-opari semearen ordez. 

Berriz ere dei egin zion Jaunaren aingeruak zerutik Abrahami, 
esanez: «Hala Ni Jainkoa! ─dio Jaunak─, horrela egin duzulako, 
zeure seme bakarra ukatu ez didazulako, bedeinkatuko zaitut; eta 
zure ondorengoak, zeruko izarrak eta itsas bazterrean dagoen 
hondarra bezain ugari egingo ditut; eta zure ondorengoak, beren 
etsaien hiri ateen jabe egingo dira; eta lurreko herri guztiak 
bedeinkatuak izango dira zure ondorengoetan, nire esana egin 
duzulako». 

Erantzun-salmoa (Sal 115, 10 eta 15. 16-17. 18-19) 

 
«Ni bai dohakabe» nioen arren,  
baneukan itxaropen.  
Jaunaren begietan balio handikoa  
Haren zintzoen herioa. R/. 

Zure morroi nauzu ni, Jauna, ‘ 
zure morroi eta zure neskamearen umea,  
askatu dituzu nire kateak.  
Eskainiko dizut gorets-oparia,  
deituko dut, Jauna, zure izena. R/. 
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Emango dizkiot Jaunari zin egindakoak,  
herri guztia begira dagoela. 
Jaunaren etxeko atarian, 
Jerusalem, zure erdian. R/. 

Bigarren irakurgaia (Erm 8, 31b-34) 

San Paulo Apostoluak Erromatarrei 

Senideok: Jaungoikoa gure alde badugu, nor gure aurka? Bere 
Semeari berari barkatu ez zionak, baizik eta gu guztiontzat eman 
zuenak, nola ez digu Harekin batera dena guri emango? 

Nork salatuko ditu Jaungoikoak aukeratutakoak? Jaungoikoa da 
zuzen egiten duena. Nork gaiztotzat eman? Jesu Kristok? Hil zenak? 
Oraindik gehiago, piztu ere zenak, Jaungoikoaren eskuin aldean 
dagoenak eta gure alde otoitzean ari denak? 

Ebanjelio-aurreko gorapena (Ik. Lk 9, 35)

 
Hodei distiratsutik Aitaren ahotsa entzun zen:  
«Hau da nire Semea, nire Aukeratua.  
Entzun iezaiozue». R/. 

Ebanjelioa (Mk 9, 2-9) 
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Homiliarako argibideak 

Hau nire semea da, entzun iezaiozue 

Gure garapenean aldaketa handiak izaten ditugu bizitzan. Aldaketa 
espirituala gure pentsamoldea eta bizitza ikusteko era aldatzen 
dugunean gertatzen da. Barneko aldaketa hori ez da gertatzen 
geure buruari begiratze hutsetik, baizik eta Jesusen aurrean parez-
pare jartzen garenean hartzen dugun kontzientziatik. Garizumak, 
Jesusekin aurrez aurre jartzen gaitu, beharrezkoa dugun eraldaketa 
bide horretan. Nola kokatzen naiz Kristoren aurrean? Nola kokatu 
zen Kristo Aitaren aurrean? 

Ebanjelioan ikusten da, Jesusek Bataiotik garbi zuela Aitaren Seme 
maitea zela. Hori jakiteak bultzatu zuen misio ekintzara. Eta bere 
misio ekintzak sortuko zizkion hainbat zalantza eta galdera, hainbat 
jarrera kontrajarri. Bere jarraitzaileek ere izan zituzten zalantzak, 
bereziki gurutzearen eskandalua gerturatzen ikusi zutenean. 

Jainkoak mundua salbatzeko bere Semea eman zuen bekatarien 
alde (Erm 8, 31-34): hori fedez sinestetik konturatzen gara 
gurutzearen garrantziaz, eta gurutzeak sortzen digu zalantza eta 
mina ere. Heriotza hura salbagarria gertatu zela piztueratik dakigu. 
Piztueraz Aitak arrazoi eman zion Semearen ahalegin guztiari, 
zerbitzuari, bere buruaren eskaintzari, heriotzaraino esaneko 
izateari. Jesus Aitaren Seme maitea zen, izan ere. 

Jesusen antzaldatzeak laguntzen digu garizumako ibilaldian: 
Jesusekin batera Jerusalema goaz gu ere, Haren heriotza eta 
piztueran parte hartzeko (Mk 9, 1-9). Normala zen ikasleek ez 
ulertzea… horregatik galdetzen zuten zer ote zitekeen “hilen artetik 
pizte hura”. Garbi zegoen ez zela berriz bizitza honetara 
bueltatzea, Itun Zaharreko piztuera gertakarietan bezala, edota 
Jesusek berak egindako mirarietan bezala. Hura ez zen piztuera, 
bizitzara itzultzea baizik, berriz hiltzeko itzuli ere. Jesusen piztuera, 



GARIZUMA [B] - 2018 4/28 

ordea, gizadia salbatzeko Aitak izandako ekimenean ulertzen da. 
Jesus piztua betirako bizi da, berriz ez hiltzeko, eta Berarengan 
sinesten duten bizi-arrazoi bilakatu da. Harengan dugu guk bizia. 

Jerusalema joatea erabaki zuenean, Jesusek bazekien zer zetorkion. 
Ikasleek uste zuten errege izatera zihoala, agintearen jabe egitera, 
alegia. Jesusek ordea, garbi utzi nahi izan zien, piztueraren 
garaipenak heriotzaren porrota eskatzen zuela lehenbizi. 
Munduaren gaitzak ez du azkeneko hitza, Semea ematean Aitak 
agertu duen maitasuna da bizitzaren eta piztueraren iturria. 

Abrahamek ere bazuen piztueran fedea. Semea eskaintzeko eskatu 
zitzaionean agertu zuen fede hori (Has 22, 1-18). Fedez obeditzea 
izan zen ardatza. Bera prest zegoen dena emateko. Eta ez zitzaion 
Isaak bakarri eman, baizik eta herri handi baten guraso izango zen 
promesa ere bai. Abrahamen obedientzia bizi iturri gertatu zen. 
Kristo bere Semea heriotzatik aterata, Aitak ere konta ezin ahala 
seme eta alaba berreskuratu zituen bizitzarako. 

Gure erantzunak ere obedientzia behar du oinarri. Entzutea da, 
Jesusek esandakoa egitea, Aitaren esana betez. Jesusen bidea eginez 
bizi dugu fedea. Jesus bezalakoak izanez, bere bizimodua, bere 
egintzak geureganatuz. Horrela eraldatzen eta antzaldatzen da 
gure bizitza. Eukaristiak lagun diezagula Garizumako bihotz-
berritze bidean, gure eraldaketa Jesusen irudira gerta dadin. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Egiogun otoitz senideok gure egintzen epaile den Aita errukitsuari 
eta gure bihotzen ezkutukoenak ezagutzen dituen Jainkoari eta 
damu-espirituz eska diezaiogun entzun dezala bere herriaren 
otoitza: 

 Erantzuna: Kyrie, eleison! 
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¾ Jainkoak eman diezaien bere senideei Garizumako egun hauek 
egiazko penitentzi jarreraz bizitzea eta barkamenaren 
sakramentua oparo ospatzeko prestatzea. Egigun otoitz. R/. 

¾ Onbidetik urrundu eta bekatuagatik hil direnek Jainkoaren 
Semearen ahotsa Garizumaldi honetan entzunik bizi daitezen. 
Egigun otoitz. R/. 

¾ Ondasunak dituztenei, Jainkoak eskuzabaltasun jarrera eman 
diezaien eta lurreko ondasunak denon onerako ugari ditzan. 
Egigun otoitz. R/. 

¾ Garizumako penitentzialdiak ondasunekiko gure gehiegizko 
jarrera zuzen dezan eta gure espiritua sendotuz betirako diren 
ondasunetara begira jar gaitzan. Egigun otoitz. R/. 

Zure Semea bekatarion esku utzi zenuen Jainko Aita guztiz santua, 
entzun gure otoitzak eta sendo gaitzazu fedearekiko leialtasunean, 
Jesu Kristoren urratsei jarraituz Berarekin antzaldatuak izan gaitezen 
aintzazko argitan. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

Prefazioa 

Garizumako II. igandeak bere prefazioa du, Meza liburuko 132. orrialdean. 

Bukaerako oharpena 

Senideok: Garizumako bigarren aste honetan gure barruan behin 
eta berriz erabiliko ditugun hitzak berriz aipa ditzagun: “Hona 
hemen nire Seme maitea, nire zerbitzaria; zorionekoak zuek 
entzuten badiozue eta bidea harekin egiten baduzue”. 
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Jaunartze-ondorengo otoitza 

Eukaristia honetan zure Semearen gorputza hartu dugunok 
eskerrak ematen dizkizugu, Jauna, 
lur honetan gaudela 
zeruko ondasunen jabe egin gaituzulako. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

Herriaren gaineko otoitza eta bedeinkapena 

Jauna zuekin. R/. Eta zure espirituarekin. 

Makur zaitezte, Jaunaren bedeinkapena hartzeko. 

(Eskuak herriaren gain zabalik bedeinkapena esango du:) 

Bedeinkatu, Jauna, etengabe zeure fededunak 
betiereko bedeinkapenez,  
eta egizu,  
zure Seme bakarraren Ebanjelioari atxikirik bizi daitezela, 
hark Apostoluei erakutsi zien aintza 
gogo biziz bilatu eta zoriontsu eskura dezaten.  
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). 

 

  


