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Urtarrilaren 19an 
URTEAN ZEHARREKO 2. IGANDEA 

Agurra 

Jaunaren grazia eta bakea izan bitez zuekin. 

Sarrerako oharpena 

Urtean Zeharreko bigarren igandea dugu gaurkoa. Eguberri aldia 
burututa, bere bizitzako misterioak agertzen dizkigun Jaunaren 
urratsei jarraitzen diegu. Beharrezkoa dugu bere Hitza eta 
Eukaristiako Ogia, eguneroko lanean kemenez jarduteko. 

Damu-otoitza 

Senideok: aitor ditzagun gure bekatuak, misterio santuak ospatzeko 
gai izan gaitezen: 

¾ Jesus Jauna, Itun Berriaren bitartekoa: Erruki, Jauna. 

¾ Jesus Jauna, Elizaren Senarra: Kristo, erruki. 

¾ Jesus Jauna, Adam berria, kreazio berriaren lehen-semea: Erruki, 
Jauna. 

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

Otoitza 

Jainko ahalguztidun betierekoa,  
zeure ardurapean dituzu zeru-lurrak;  
entzun bihotz onez zeure herriaren otoitza  
eta eman zeure bakea gure egunotan.  
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Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santurekin batean 
Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Hitzaren liturgiari oharpena 

Jainkoak dohaintzat ematen digun salbamena, bizitzari zentzua eta 
argitasuna emanez gertatzen da. Jesusengan gertatzen da salbamen 
hori, Bera da sinestedun guztiontzat Jainkoaren agerpena, eta 
horregatik ezin da inoiz gertatu haserrebide, batasun lokarri baizik.  

Lehenengo irakurgaia (Is 49, 3. 5-6) 

Isaias profetaren liburutik 

Jaunak honela esan zidan: «Zu, Israel, nire morroia zara, zuregan 
dut gorespena». Orain honela mintzo da Jauna, amaren sabeletik 
bere zerbitzurako deitu ninduena; Jakob Beregana bihurtzeko eta 
Israel biltzeko; izan ere, halako ospea eman zidan Jaunak, eta 
Jainkoa izan zen nire indar. Eta hau esan dit: «Oso gutxi da zu nire 
zerbitzari izatea, Jakoben leinuak eraikitzeko eta gelditzen diren 
israeldarrak herriratzeko. Atzerrien argi egiten zaitut, nire 
salbamena lurraren azken mugaraino irits dadin». 

Erantzun-salmoa (Sal 39, 2 eta 4ab. 7-8a. 8b-10) 
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Itxaron dut Jaunarengan, itxaron,  
makurtu zait eta nire oihua badu entzun. 
Ahoan eresi berri bat ipini dit, 
gure Jainkoarentzat gorespen. R/. 

Opari eta eskaintzarik ez duzu nahi izan, 
baina belarriak ireki dizkidazu. 
erreopari eta hoben oparirik ez duzu eskatu. 
eta orduan esan dut nik: «Hemen nauzu». R/. 

Liburuan nitaz hau dago idatzia: egin dezadala zure nahia. 
Ene Jainko, gogozko zait hori, ‘ 
eta bihotz-mamian daukat zure legea. 
Iragarri dut batzar nagusian zure salbamena, 
ezpainik ez dut itxi, badakizu, Jauna. R/.   

Bigarren irakurgaia (1 Ko 1, 1-3) 

San Paulo Apostoluak Korintoarrei 

Paulok, Jaungoikoak hala nahi eta, Jesukristoren apostolu izateko 
deituak, eta Sostenes anaiak: Korinton dagoen Jaungoikoaren 
elizari, Kristo Jaunarengan santutuei, herri santu izatera deituei, 
Jesukristo gure Jaunaren ─gure eta haien Jaunaren─ izena toki 
guztietan aitortzen duten guztiei: grazia zuei eta bakea gure Aita 
Jaungoikoarengandik eta Jesukristo Jaunarengandik. 

Aleluia (Jn 1, 14ab. 12ab) 
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 Hitza haragi egin zen, 

eta gure artean jarri zuen bizilekua. 
Onartu zuten guztiei, 
Jaungoikoaren seme-alaba izateko eskubidea eman zien. R/. 

Ebanjelioa (Jn 1, 29-34) 

Homiliarako argibideak 

Dagoeneko munduan presente dagoen Jainkoaren Erreinua 
iragartzeko deia da jasotzen dugu; gonbidatuak gara guztiok Erreinu 
hori onartzera eta eguneroko bizitzan bete-betean bizitzera. 

Erreinuak, errealitatea aldatzea esan nahi du, ilunpetik argitara 
urrats bate matea: “ilunpean zebilen herriak argi handi bat ikusi 
zuen” (Is 8,23-9-3). Zapalketaren eta miseriaren ilunea ezagutzen 
dutenak dira, izan ere, Erreinuaren argia gozatzen dutenak. 
Jesusengan gauzatzen da Erreinua, Berarengan, bere hitzetan, bere 
egintzetan. Jesusengan hezurmamitzen da Erreinua. Jainkoa Jesu 
Kristoren bidez mintzo zaigu eta Hirutasunaren barne-harremana 
guri ezagutarazten digu. Erreinuko bizitza da Jainkoaren bizitza, 
bihotz-berritzen eta bizitza berriz bizi duten gizakien historian 
presente egiten den Erreinuko bizitza. 

Jesusen predikazioan egiten da presente Erreinua. Bere hitzak 
Jainkoaren nagusitza alboratu nahi duten indarren aurkako arao-
otoitza (exorzismoa) dira. Jesusen hitzek itxaropen berria helarazten 
dute gizakien bihotzetara. Ebanjelioa, Jainkoaren gertutasunaren eta 
maitasunaren berri ona da. Jainkoak munduan justizia egin dezan 
itxaro duten nekatuen bihotzetan, sendatzen duen kontsolamendua 
dira Jesusen hitzak. Bekatariarentzat aukera berriaz mintzo da Jesus. 
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Bizitza berregitea eta Jainkoarekin berriro adiskide izatea posible 
da. 

Jesusen egintzetan egiten da presente Erreinua, egintza horiek 
adierazten baitute Jesusek dakarren eraldaketa bai gizaki 
bakoitzarentzat eta baita gizarte osoarentzat ere. Sendakuntzak 
Jainkoak gizakien zorionerako ari duen indarra adierazten dute. 
Jainkoa ez da bere interesen alde ari, seme-alabon onerako baizik. 

Ikasleen elkartean egiten da presente Erreinua (Mt 4, 12-23). 
Erreinuaren etorrerak Jesusen bizitza aldatu zuen eta ikasleena ere 
bai, bizitza estilo berri bati hasiera eman baitzioten: odolaren 
lotura ez baizik eta Jesusen jarraibidea lokarri duen familia osatuz. 
Elkarte hori Erreinuaren zerbitzura dago. Erreinua gizakien artean 
presente nola egiten den adierazten duen parabola da elkarte hori, 
eta gizakiak askotan zatitzen dituen muga sozialak eta erljiosoak 
haustera dator. 

Hasierako Eliza, arrantzaleen eliza izan zen, ezer gutxi zutenen 
eliza, Erreinura erakartzeko egunero gizakiak ebanjelizatzera atera 
behar zuen Eliza. Ebanjelizatze horrek ematen zion bizia elizari eta 
salbamena bilatzen zuen munduan hedatzea bideratu zion, bila 
jardun arren zailtasuna bizi zutenek Elizarengan aurkitu baitzuten 
egiazko Jainkoaren salbamena. 

Irakasteko, Ebanjelioa hots egiteko eta herriaren gaixotasun eta 
minak sendatzeko eginkizuna bereganatu zuten ikasleek. Jesusek 
Eliza sortu zuen, eta Eliza jainkozkoa izateaz gain, gizatiarra ere 
bada, oso gizatiarra. Giza izatearen mugak sufritu ditu Elizak 
hasieratik, zatiketa (1 Ko 1, 10-13. 17), taldekeria, nork bereari 
bakarrik begiratu edo inposatu nahia… Eukaristian eska diezaiogun 
Jaunari bere Erreinuaren testigu izateko adorea, gure senide diren 
gizon-emakume guztien bidera ateratzeko kemena. 
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Jainkoaren herriaren otoitza 

Senideok egiogun otoitz Jaunari, eta eska diezaiogun entzun ditzala 
errukiz gure otoitzak: 

¾ Elizaren alde, bakean eta batasunean biziz, Jainkoaren ezaugarri 
izan dadin mundu zabalean. Eska diezaiogun Jaunari. 

¾ Gure herriko eta herrialde guztietako agintarien alde, Jainko gure 
Jaunak argi ditzan haien pentsamenduak, egiazko bakeranzko 
erabakiak har ditzaten beti. Eska diezaiogun Jaunari. 

¾ Bihotz-berritze bidean direnen alde eta bataioa hartzeko 
prestatzen direnen alde, Jainkoak bere errukiaren ateak zabal 
diezazkien eta Kristoren bizi berrian parte eman diezaien. Eska 
diezaiogun Jaunari. 

¾ Hemen gurekin ez dauden etxeko eta adiskideen alde, Jainkoak 
entzun ditzan haien otoitzak ere eta bere asmoetan lagun 
diezaien. Eska diezaiogun Jaunari. 

Jainko Jauna, apostoluen fedean oinarrutu duzu zure Eliza; entzun 
gure otoitzak eta egizu zure hitzak argiturik eta goi-maitasunaren 
batasunak eraginda, salbamen eta itxaropen ezaugarri izan 
gaitezela ilunpean bizi diren guztientzat. Jesu Kristo gure Jaunaren 
bitartez. 

Jaunartze ondorengo otoitza 

Isur iezaguzu, Jauna, zeure maitasun-espiritua, 
zeruko ogi bat beraz janaritu gaituzunok 
zeure maitasunean bat egin gaitzazun. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

  


