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Urtarrilaren 26an 
URTEAN ZEHARREKO 3. IGANDEA 

Haur Misiolarien Jardunaldia 

Jainkoaren Hitzaren igandea 
Agurra 

Berri on eta pozbide dugun Jesus Jauna izan bedi zuekin. 

Sarrerako oharpena 

Ongi etorri, senide maiteok, Jaunak igandero eskaintzen digun 
otordu santura. Haur misiolarien eguna ospatzen du gaur mundu 
osoko elizak, goiburu honekin: “Jesusekin Egiptora, ziztu bizian”, 
gure pausoak Jainkoaren Erreinurantz zuzendu behar ditugula 
gogoraraziz. 

Bestalde, “Jainkoaren Hitzaren igandea” eratu du Frantzisko Aita 
Santuak, Kristo Piztuak, gizon egin den hitzak, gure bizitzak 
argitzen dituela gogoraraziz eta bere izenean biltzen garenon 
artean beti presente dagoela kontuan izan dezagun. Bidera 
ateratzen zaigu; bere Hitzak sutu ditzala gure bihotzak eta bultza 
gaitzala Jainkoaren maitasunaren berri on eta pozgarria iragartzera. 

Damu-otoitza 

Bekatari garela aitortuz, eska diezaiogun barkamena Jainko 
errukitsuari konfiantza osoz. 

¾ Jesus Jauna, behartsuei Berri Ona ematera bidalia: erruki, Jauna. 

¾ Jesus Jauna, zure Espiritua beti gugan indartsu iraunarazten 
duzuna: Kristo, erruki. 

¾ Jesus Jauna, besteen behar larrien aurrean erne bizitzen 
erakusten diguzuna: Erruki, Jauna. 
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Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua, eta, gure bekatuak 
barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara 

Otoitza 

Jainko ahalguztidun betierekoa,  
zuzendu zeure gogara gure jarduera,  
zure Seme maitearen izenean fruitu on ugari eman dezagun.  
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

(Edota: «Herrien ebanjelizatzerako, A», Meza Liburuan 1169. or.) 

Oi Jainko, 
gizon-emakume guztiak salbatzea nahi duzu  
eta egia ezagutzera iristea; 
begira zein ugaria den zure uzta, 
eta bidal, bihotz onez, langileak uzta hori biltzera,  
izaki guztiei zure Berri Ona hots egin diezaieten  
eta zure herriak, 
biziaren hitzak elkarturik eta sakramentuen indarrak eutsirik,  
aurrera egin dezan salbamen- eta maitasun-bidean. 
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin 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.  
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Lehenengo irakurgaia (Is 9, 1-4) 

Isaias profetaren liburutik 

Aldi batez, Jaunak lotsakizunez bete zituen Zabulon eta Neftaliko 
lurraldeak; orain, ordea, ospez beteko du Jordanez beste aldetik 
datorren itsasoko bidea, jentilen Galilea. Ilunbetan zebilen herriak 
argi haundi bat ikusi zuen; herio itzalean bizi zirenak distira batek 
argitu zituen. Gehitu zenuen poza eta haunditu atsegina; pozetan 
dabiltza zure aurrean, itai aroan izaten den pozez, harrapakinak 
banatzekoan izaten den atseginez. Puskatu bait duzu haren uztarri 
astuna, haren bizkar makila, eta zapaltzailearen zigorra, Madiango 
egun hartan bezala. 

Erantzun-salmoa (Sal 26, 1. 4. 13-14) 

 
Jauna dut argi eta salbamen,  
nork ni beldurtu? 
Jauna biziaren babes,  
nork ni izutu? R/. 

Gauza bat diot eskatzen Jaunari, ‘ horren bila nabil: 
Bizi nadila Jaunaren etxean, ‘ nire bizitzako egun guztietan; 
Jaunaren samurtasuna goza dezadan, 
Haren jauretxea begiz ikus dezadan. R/. 

Jaunaren ontasuna ikusi ustean 
nago biziaren lurrean. 
Itxaron Jaunarengan eta kemen izan, 
Bizkor bekizu bihotza, eta itxaron Jaunarengan. R/. 
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Bigarren irakurgaia (1 Ko 1, 10-13. 17)  

San Paulo Apostoluak Korintoarrei 

Senideok: Jesukristo gure Jaunaren izenarengatik eskatzen dizuet: 
izan zaitezte iritzi bereko, eta ez ibil banatuta; bat egizue 
elkarrekin, iritzi bereko eta gogo bereko izanez. 

Izan ere, ene senideok, Kloenekoek jakin erazi didate, eztabaidak 
direla zuen artean: hor ari omen zarete, noski, bakoitza bere 
aldetik, esaten: ni Paulorena naiz, ni Apolorena; ni Pedrorena, ni 
Kristorena. Zatitua al dago Kristo? Paulo gurutziltzatu ote zuten, 
bada, zuengatik? Edota Pauloren izenean bataiatuak izan ote 
zarete? 

Kristok ez ninduen bataiatzera bidali, berri ona zabaltzera baizik; 
eta hori ere, ez jakinduriazko hitzez, Kristoren gurutzeak indarrik 
gal ez dezan. 

Aleluia (Ik. Mt 4, 23)

 
Jesusek erreinuko berri ona hots egiten zuen, 
eta gaitz guztiak sendatzen zituen herrian. R/. 

Ebanjelioa (Mt 4, 12-23) 

Homiliarako argibideak 

Kristauen batasunerako astea bukatu ondoren, Urtean Zeharreko 
hirugarren igandea dugu gaur. Batasun horretarako bidea egingo 
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dugu kristau eliza desberdinok, Jainkoaren Hitza gure elkarteen eta 
harremanen muinean jartzen badugu. Jesus Jaunak, egiazko 
Mahatsondoak, berari lotuta irauteko esaten digu behin eta berriz, 
bere hitza gugan itsatsia gera dadin, bere ikasle garenez. 

Jainkoaren Erreinua ba zetorrela antzeman eta iragartzen lehena 
izan zen Joan Bataiatzailea atxilotzeak bultzatu zuen Jesus haren 
erreleboa hartzera. Bera izango da orain Erreinuaren Berri Ona 
predikatzen jarraituko duena eta munduan Erreinu hori ezartzen 
ahaleginduko dena. Judeako basamortuan, Jordan ibaiaren ertzean 
jardun zen Bataiatzailea. Fruiturik ematen ez duten zuhaitzak 
moztuera aizkoraz datorren Jainkoaren gertutasuna iragarri zuen, 
eta bihotz berritzera deitu. Beldurra eta ikara sor zezakeen 
iragarpena zen hura. Jesusek, ordea, tokia aldatzen du: Galileara 
joan eta bera 30 urtetan bizi izandako Nazaret herria utzirik, 
Genesaret ertzeko Kafarnaum herria aukeratu zuen. 

Judeako basamortutik, Galileako lur emankorrera. Mugako 
lurraldea “jentilen Galilea” deitua, beste lurraldeekin mugan 
zegoelako. Itxura batean, Joanen mezu bera iragartzen zuen 
Jesusek: «Bihotz-berri zaitezte, hurbil da eta zeruetako Erreinua». 
Baina esateko modua eta predikuaren ondorioak erabat 
desberdinak dira. Erabiltzen zituen irudiengatik Joanen irakaspenak 
beldurra sortzen bazuen (ik. Mt 3, 7-12), Jesusenak berriz poza eta 
alaitasuna sorrarazten du eta argia ematen Israelek bizi duen 
iluntasunari. Honela, lehenengo irakurgaian entzun ditugun 
Isaiasen hitzak bete ziren. «Ilunpetan zebilen herriak argi handi bat 
ikusi zuen; herio itzalean bizi zirenak distira batek argitu zituen. 
Gehitu zenuen poza eta handitu atsegina». Hitz hauek Eguberri 
eguneko Ebanjelioa ekartzen digute gogora: «Hitza zen, mundura 
etorriz gizaki oro argitzen duen egiazko argia». Jesusek bere 
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anuntzioarekin, hitzarekin, bizia dakar eta argia, Jainkoaren seme-
alaba izatea, bizia pozez betetzea. 

Joanen predikuak jendea bataiatzera bultzatu bazuen, Jesusen hots 
egitea berari jarraitzeko eta Erreinuaren lanean murgiltzeko dei 
bihurtzen da. Erreinuak osasuna eta salbamena dakar guztientzat: 
«Zatozte nirekin eta giza arrantzale egingo zaituztet». Jesusek 
iragartzen duen proiektuak helburu hau ere badu: gaitzak zapalduta 
dauzkan gizon-emakumeei osasuna eta salbamena ekartzea. 

Jesusek ez zituen bere lehen ikasleak bakarrik gonbidatu 
Erreinuaren zeregin ederrean murgiltzera. Jesus Piztuak Paulo ere 
deitu zuen eta judutarren mugak gainditurik herri guztiengana 
bidali, guztiek ezagutu zezaten gurutzean agertutako Jainkoaren 
maitasunaren Ebanjelioa: «Kristok ez ninduen bataiatzera bidali, 
berri ona zabaltzera baizik; eta hori ere, ez jakinduriazko hitzez, 
Kristoren gurutzeak indarrik gal ez dezan». 

Frantzisko Aita Santuak «Jainkoaren Hitzaren igandea» deitzean 
hau gogorarazi nahi digu: Jesus piztua bere elkartearen erdian 
dagoela, bere bizitzarekin eta hitzarekin Jainkoaren Hitza azalduz 
ta Ebanjelioa zabaltzearen lan ederra denok geure gain har dezagun 
gonbidatuz. Haur Misiolarien egunak Jainkoren Hitz hori munduko 
haur guztiengana helarazi behar dugula gogoratzen digu, egiazko 
zorion eta poz iturri denez. Haurrak dira haurrentzat 
ebanjelizatzaile onenak. 

Jesus Galileareko hertzera joan bazen argi eta poz izateko eta 
Paulok Israelgo mugak gainditu bazituen berri ona zabalduz, 
konturatu behar dugu Frantzisko Aita Santuak gu deitzea, bizitzako 
ertz eta muga guztietara joateko denei Ebanjelioaren babesa eta 
poza eramatera. Jainkoaren Erreinuaren berri ona zerbitzatu behar 
dugu, eta horretarako, «Jainkoaren Hitzaren igande» honek esaten 
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digun bezala, beharrezkoa dugu Ebanjelioa gure bizitzen, elkarteen 
eta zereginen erdian jartzea. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Egiogun otoitz senideok, Jainko Aita errukiorrari, bere eskuetan 
baikaude, eta eska diezaiogun uste onez entzun ditzala bere 
herriaren otoitzak: 

¾ Jainkoaren Elizaren alde: egunez egun lehia handiagoaz bila 
dezan bere Jaunaren aurpegia eta bere kide guztiak saia daitezen 
bihotz berriz bizitzen. 

¾ Nazio guztietako arduradunen alde: gogoz eta kemenez lan egin 
dezaten guztiontzat bakea eta ongizatea bilatuz, denongan 
bakea eta justizia nagusitu daitezen. 

¾ Elizan Jainkoaren Hitza iragartzeko ardura duten guztien alde: 
irakasle, artzain, katekista eta kristau guztiok gaurkotu dezagula 
Jainkoaren Hitza, entzule guztien bizitzarako argi izan dadin. 

¾ Lurralde guztietako haurren alde: Jesusen berri ona aurkitzeko 
zoria izan dezaten, aurkituta leial bizi daitezen, eta leial izanik 
Haren lagun eta testigu ager daitezen guztiontzat. 

¾ Hemen bilduak gauden guztion alde: Jainkoak fedean sendo 
irauteko eta elkarren maitasunean hazteko grazia eman 
diezagun. 

Jainko Jauna, apostoluen fedean oinarritu 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. 
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Diru-bilketa egitean 

Oparigaiak dakartzagu aldarera, Jesus Eukaristian presente egin 
dadin. Geure eskuzabaltasuna ere orain agertuko dugu, diru-bilketa 
egitean mundu osoko haur misiolarien eguna dela gogoratuz. 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

Jainko ahalguztiduna, 
bizi berriaren grazia eman diguzu; 
egizu, bizi berri honek beti poztu gaitzala. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

(Edota: «Herrien ebanjelizatzerako, A», Meza Liburuan 1169. or.) 

Jainko ahalguztiduna,  
bizi berriaren grazia eman diguzu;  
egizu, poztu gaitezela beti dohain honetaz.  
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.  


