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Otsailaren 2 
JAUNAREN AURKEZPENA 

Bizitza sagaratuaren jardunaldia 

Eliztarrak, eliza txikiago batean nahiz beste leku egoki batean bilduko dira, 
elizbiran joan beharreko elizatik kanpora. Elizbirarik ez bada, berriz, apaiza eta 
laguntzaileak ate ondoan edo toki egoki  batean bilduko dira. 

Kantu egoki bat kantatzen den bitartean kandelak piztuko dira. (Egokia litzateke 
kandelak pizteko norberaren pizgailua ez baizik eta Pazko-zuzia erabiltzea, gure 
argia Kristo dela irudikatzeko.) 

Ondoren apaizak ospakizuna hasi, herria agurtu eta oharpena egingo du. 

Agurra 

Gure Maisu eta gure Jauna den Jesu Kristo, beti zuekin! 

Apaizaren oharpena 

Senide maiteok: Orain berrogei egun, pozaren pozez ospatu 
genuen Jaunaren Jaiotza-eguna. 

Gaur, berriz, Jesus Jerusalemgo tenplura eraman zuten eguna dugu; 
Jesus aurkeztean, itxuraz, legea betetzea besterik ez zuten egin; 
baina, egiaz, fededunen herriari bidera irten zitzaion Jesus. Espiritu 
Santuak erakarririk, han zeuden tenpluan Simeon eta Ana 
zoriontsuak; eta Espiritu berak argiturik, haur txiki harengan Jauna 
ezagutu zuten, eta pozik eman zuten haren berri. Gu ere, Espiritu 
Santuak bildurik, goazen Jaunaren etxera, Kristoren bidera. Ogia 
zatitzean aurkituko eta ezagutuko dugu bera, berriro aintzaz 
agertuko zaigun arte. 
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Bedeinkapen otoitza 

Oi Jainko, argi guztien iturria eta sorburua,  
herrialde guztien Argia den Kristo erakutsi zenion 
gaurko egunez Simeon zintzoari; 
sagara itzazu kandela hauek zeure + bedeinkapenaz;  
entzun zeure herriaren eskariak,  
argiak eskuetan dituztela, 
zure izena goresteko bildu baita hemen; 
egizu, bide onean ibil daitezela, betiko argira iristeko. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

Edota:  

Oi Jainko, egiazko argia, 
betiko argiaren egilea eta zabaltzailea, 
isur ezazu fededunen bihotzean betiko argiaren distira; 
eliza santu honetan kandela hauen dirdirak argitzen dituenak 
zoriontsu irits daitezen zure aintzaren argira. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

Eta kandelak ur bedeinkatuz zirtatuko ditu, ezer esan gabe. 

Ondoren bere kandela eskuan hartu eta esango du: 

Goazen bakean Jaunaren bidera 

Eta kantu egoki batekin elizbira hasiko da (edota apaizaren eta laguntzaileen 
aldarerako bidea). 

Ondoren damu-otoitza utzi eta Aintza zeruetan kantatzen (esaten) da. 
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Otoitza 

Jainko ahalguztidun betierekoa, 
zure Seme bakarra, gurea bezalako giza izatez jantzirik, 
aurkeztu zuten gaurko egunez Jerusalemgo tenpluan;  
egizu, Jaun handi horrek, 
aurkez gaitezela gu ere bihotz-garbi zure aurrean. 
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Hitzaren liturgiari oharpena 

Jainkoak ez du bere herria inoiz baztertua uzten. Esperantza biziz 
itxarondakoa agertzen da Tenpluan. Fededun argitsu eta 
itxaropentsu izateko deia dugu, dudarik gabe. 

Lehenengo irakurgaia (Ml 3, 1-4) 

Malakias Profetaren liburutik 

Honela mintzo da Jaungoiko Jauna: «Begira, hor bidaltzen dut Nik  
nire mezularia nire aurretik, bidea prestatzera. Berehala etorriko da 
santutegira zuek bila zabiltzaten Jauna, eta zuek irrikatzen duzuen 
elkargo mezularia. Horra non datorren ─dio diren guztien 
Jaunak─.Nork jasan haren etorrera eguna? Nor zutik egon, Hura 
etortzen denean? Urtzailearen sua bezala izango da, lisiagilearen 
zurigarria bezala; zilarra garbitzen duen urtzailea bezala ariko da; 
zilarra eta urrea bezala garbituko ditu Lebiren semeak; eta behar 
bezala eskainiko diote oparia Jaunari. Orduan atsegin izango zaio 
Jaunari Judako eta Jerusalengo oparia, lehengo urteetan bezala». 
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Erantzun-salmoa (Sal 23, 7. 8. 9. 10) 

 
Ateburuak, gora zaitezte,  
aspaldiko ateak, luza zaitezte,  
Errege ospetsua sar dadin. R/. 

Nor da Errege ospetsu hori?  
Jaun indartsu eta ahaltsua,  
guduan Jaun ahaltsua. R/. 

Ateburuak, gora zaitezte,  
aspaldiko ateak, luza zaitezte,  
Errege ospetsua sar dadin. R/. 

Nor da Errege ospetsu hori?  
gudari taldeen Jauna, 
Bera da Errege ospetsua. R/. 

Bigarren irakurgaia (Hb 2, 14-18) 

Hebrearrei egindako epistolatik 

Familia berekoek odol eta haragi bat-bera dute; eta Jesusek ere gure 
odola eta haragia hartu zituen, bere heriotzaz heriotzaren 
nagusiaren deabrua ezerezteko, eta heriotzaren beldurrez bizitza 
guztian morroi zeudenak askatzeko. 
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Eta bere eskua luzatu die, ez aingeruei, Abrahanen jatorriari baizik. 
Horregatik, gauza guztietan senideen antzeko izan behar zuen, 
errukior izan zedin eta Jainkoarenganako gauzetan apaiz nagusi 
leial, herriaren bekatuak ordaintzeko. 

Berak, tentaldiak eta oinazeak izan zituelako, lagun diezaieke 
tentaldian daudenei. 

Aleluia (Lk 2, 32) 

 
 Atzerriak argitzeko argia, 

eta zure herri Israelen edergarria. R/. 

Ebanjelioa (Lk 2, 22-40) 

Homiliarako argibideak 

Hitzaren mezua 

Gaurko liturgiaren erdigunean Jesus Haurra aurkitzen dugu, 
Jerusalemgo tenpluan sarturik, bertako Jaun eta Jabe agertzen dena. 

Malakias profetaren irakurgaian mandataria agertzen zaigu: “Hor 
bidaltzen dizuet neure mandataria... bere tenplura bat-batean 
sartuko da... Jaunari opariak behar bezala eskaintzen erakustera 
dator”. 

Malakiasen garaian, Kristo aurreko bosgarren mendean, berreraiki 
zuten Jerusalemgo tenplua. Etxalde ederra, baina etxalde barruko 
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elizkizunak hutsalak, edurikirik gabeak, azalutsak. Izan ere, 
tenpluiko apaizengandik hasita, herria fedez urri eta dirugosez 
kiskaltzen zegoen. Honen guztiaren ondorioa, hau: Jainkoari kantu 
eta opari ugari bai, baina lagun-hurkoarengatik axola gutxi. 

Sutsu jaikitzen da Malakias tenpluko elizkizunen itxurakeria salatuz 
eta gurtza elkarmaitasunarekin uztartuz. Horrela bakarrik beteko da 
hitz hau: “Itzuli zuek niregana eta itzuliko naiz ni zuengana” (Ml 3, 
7). 

Hari beretik datorkigu hebrearrei egindako gutuneko pasartea ere. 
Jesus da Moises berria, egiazko apaiz nagusi eta bakarra, guztiz 
errukitsua eta fidagarria, Jainko Aitari benetako gurtza eskaini diona 
eta guri beste horrenbeste egiteko eskatzen diguna. Izan ere, 
Jesusek bere aurreko apaizek ez bezala jokatu zuen: ez abereen 
oparia eta erre-opariak eskainiz, ez elizkizun distiratsuak eskainiz. 
Eta “hura ez zen aingeruei laguntzera etorri, Abrahenen jatorriko 
garenoi baizik” (2, 16). Horrela egin zen “herriaren bekatuak 
barkatzeko gai” (2,7). Kristok lortu zigun bekatuen barkamenaren 
bidetik, Jerusalem berriko (zeruko) tenpluan sartuko gara. 

Jesus Jerusalemgo tenpluan aurkeztua izan zenekoa irakurri dugu 
ebanjelioan. Garai batean, Itun Kutxa tenplura eramatean abestu 
ohi zuten salmoak dioena komenigarri zaigu ebanjelioko mezuaz 
jabetu gaitezen: “Ateak, zabal zaitezte, badator eta erregea, aintzaz 
betea!” (13/14.salmoa). 

Jainkoaren tenpluaren jabegoa hartzen du Jesusek. Horrela eginez, 
mugatua dena eta mugarik gabea, aldikoa eta betikoa, uztartzen 
ditu Kristok. Bera izango da “herri guztien aurrean Jainkoak 
aurkeztu duen Salbatzailea”. 

Lukasek bere ebanjelioan, Jesusen haurtzaroko berri ematean, 
kantika jartzen digu. Garaiko kristau-elkarteek abesten zuten 
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kantika izango zen. Kantika horretan, beraz, lehen eliztarren fede-
bizikizuna eskaintzen zaigu: esker ona, ebanjelioa entzute hutsetik 
sortzen zitzaiena. Jadanik salbamen betea eskainia zaigu Jesusen 
lehenengo urte isil eta ezkutuko haietan ere. Orain ezkutuan 
dagoena, gero teilatu gainetan eta plazetan agertuko da. Orain 
Palestinako lurralde bazter honetan agertzen dena, gero nazio 
guztietan eta mundu zabalean agertuko da. 

Hitza bizitzari lotuz 

Jainkoaren Hitza gogoz entzutea, gure baitan hausnartzea eta 
bizitzara aldatzea itxaropen, esker on eta maitasun-gar bihurtzen 
zaigu. Horrela gertatu zen Simeon eta Anarekin. 

Simeon, Jainkoak Israel noiz kontsolatuko zain zegoen gizona 
(Liburu Santuetan aurkitzen zuen itxaropenean irauteko argia), 
Espirituaren eraginari zintzo erantzunez, tenplura joanez, 
Haurraren  bidera irtenez, gurasoak bedeinkatuz, Salbatzailea 
ikusiz eta besoetan hartuz... hara Simeon itxaropen eta esker on 
bihurtua. 

Maria eta Jose harriturik... Ana, gau eta egun Jainkoa zerbitzatzen: 
barau eta otoitz eginez, Salbatzailearen bideak prestatzen, Jainkoari 
eskerrak ematen, Haurraren berri guztiei ematen... 

Bizitza sagaratuaren eguna 

Lekaide eta lekaimeek, erlijioso eta erlijiosek, nahiz sekular 
institutoetakoek, denek, Kristori errotik jarraitzearen eta 
ebanjelioaren erako bizieraren testigantza zoragarria ematen diote 
Elizari eta munduari, horrela, bataioan harturiko konpromisoa 
betetzen dutelarik, bakoitzak Espirituagandik hartu duen karismaren 
arabera. 
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Pobretasun botoa egiten dute, lurreko ondasunen loturatik libre 
egonez, pertsonei, bereziki pobreei, eskuzabaltasunez emanda 
bizitzeko. Garbitasun edo kastitatearen botoaz, Kristorekin eta 
Kristok bezala pertsona guztiak maitatzeko, maitasun zabalez. 
Obedientzi botoarekin, elkartean bizitzeko, hau onartuz: Erreinua 
iragartzeko eta guztiei zerbitzatzeko Elizaren esanera jartzea dela 
askatasun handiena. 

Guztiek Kristok hots egin zuen Jainkoaren Erreinuaren testigu izan 
nahi dute. Besteentzat argi eta legami izan nahi dute, kristau 
baloreak gizartean sartzen joan daitezen. Batzuek gaixoei eta 
zaharrei zerbitzatuz egiten dute hori; beste batzuek eskolan, haur 
eta gazteen heziketan; beste batzuk gizartea ebanjelizatzen saiatzen 
dira edo misio-lurraldeetara joaten dira. 

Guztiak dira Elizaren altxor preziatu eta maitea. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Egiogun otoitz Jesus Jaunari, Moisesen legea betetzeko templuan 
aurkeztua izan zenari, eta eska diezaiogun apaiz errukitsu bezala 
otoitz egin dezala guretzat eta gurekin: 

¾ Elizaren argi distiratsu den Kristok eman diezaiela bere fededunei 
munduaren argi eta lurraren gatz izatea. 

¾ Munduaren Salbatzailea herri guztietan hots egina eta aurkeztua 
izan dadin eta nazio guztien argi agertua. 

¾ Bere bizitzaren azkena gertu ikusten duten adinekoek eta 
hilzorian daudenek mundu hau bakean utz dezaten, beren 
ibilaldiaren azkenean Salbatzailea ikusiko dutela jakinik. 

¾ Mundura etorritako gizaki oro argitzen duen Kristo, ez dadin 
izan guretzat erorbide, altxagarri eta piztuera-bide baizik. 
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Jauna, Jainko ahalguztiduna, euren bidearen amaieran Simeon eta 
Ana adinekoen gogo santuak burutu zenituen; entzun gure otoitzak 
eta egizu gure begiek ere ikusi ahal izan dezatela Salbatzailea gure 
aintzaren betiereko tenpluan. Errege bizi baitza gizaldi eta 
gizaldietan. 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

Simeonen itxaropena bete duzun Jauna, 
emaguzu, Eukaristia honi esker, zeure graziaren betea;  
eta egizu, hark, hil aurretik, 
Kristo besoetan hartzeko poza izan zuen bezala,  
guk ere, Jaunaren bidera goazenok, 
betiko bizia irits dezagula. 

 Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.  


