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Otsailaren 9an 
URTEAN ZEHARREKO 5. IGANDEA 

Gosearen aurkako Jardunaldia 

“Planetarekiko tratu txarren kaltetuena ez zara zu” 
Agurra 

Berari jarraitzera deitu gaituen Jesu Kristoren Espiritu santutzailea 
izan bedi zuekin. 

Sarrerako oharpena 

Gure fedea agerian jartzen dugu Bataiatuok igandean. Astean zehar 
bakoitzak bizi duena, Eukaristian elkarrekin partekatuz eta Kristoren 
Piztuera ospatuz. 

Gaur Manos Unidas erakundearen eskutik Gosearen aurkako 
Jardunaldia dugu. Eta aurtengoan, denona den lurra zaintzea ere 
munduko baztertuenei bizitza duinagoa eskaintzeko modua dela 
gogoratzen zaigu. Behartsuei laguntzeko asmoari jarraitzen dio 
erakunde honek honek eta aintzakotzat hartuko dugu gure 
otoitzean eta diru-bilketa berezian. 

Damu-otoitza 

Presta gaitezen bekatari garela aitortuz: 

¾ Jesus Jauna, bekatarien artean Santua zarena: erruki, Jauna. 

¾ Jesus Jauna, Aita agertzen digun Jainkoaren Semea: Kristo, erruki. 

¾ Jesus Jauna, jarraitzaile egiten gaituen Maisua: Erruki, Jauna. 

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

Zaindu familia hau, Jauna, zeure betiko maitasunez;  
eta gure esperantzaren oinarri bakarra 
zure grazia zerutarra denez gero,  
har gaitzazu beti zeure babespean.  
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Hitzaren liturgiari oharpena 

Zuloak dituen etxea berotzea alferrikakoa da; fedeari eusten 
bakarrik saiatzen den ebanjelizatzea benetakoa ez den bezala. 
Kristauak, argia izan behar du ilunean dagoenarentzat, ez momentu 
bateko iluna argitzeko, bestearengan ere argia sortzeko eta bestea 
ere fedez betetzeko baizik. 

Lehenengo irakurgaia (Is 58, 7-10) 

Isaias profetaren liburutik 

Honela mintzo da Jauna: Eman zure ogitik gose denari; etxean 
hartu, aterperik gabeko behartsuak; jantzi bilutsik dagoena, eta ez 
bazterrera utzi zure urkoa. Orduan zure argia egunsentia bezala 
zabalduko da, eta zure osasuna berehala erneko; aurretik joan 
zaizu zuzentasuna, eta ondotik Jaunaren aintza. Orduan zuk 
hotsegin, eta Jaunak erantzungo dizu; zuk deiadar egin, eta Hark 
honela erantzungo: «Hemen naukazu». Uztarria, jotzeko keinuak 
eta asmo txarrak zure ingurutik aldentzen badituzu, gose denari 
zure ogitik ematen badiozu, eta behartsuari jaten, zure argia 
ilunbetan zabalduko da, eta zure ilunaldia eguerdi bihurtuko. 

Erantzun-salmoa (Sal 111, 4-5. 6-7. 8a eta 9) 
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Zintzoentzat ilunbetan argia bezala sortzen da; 
onbera da, errukitsua eta zuzena. 
Zorionekoa, errukitu eta eman egiten duena, 
bere gauzak zuzen atontzen dituena. R/. 

Ez da koloka ibiliko behinere, 
hartaz oroitzeak iraungo du betiere. 
Berri txarrak ez du beldurtzen, 
bizkor du bihotza Jaunagan itxaroten. R/. 

Sendo dauka bihotza beldurrik gabe,  
zabaltzen die eta ematen behartsuei, 
beti irautekoa da haren esku zabala, 
ospez jaikiko da haren ahalmena. R/. 

Bigarren irakurgaia (1 Ko 2, 1-5) 

San Paulo Apostoluak Korintoarrei 

Senideok: Zuen artera joan nintzenean, ez nintzaizuen joan 
Jaungoikoaren aitormena hitz eder eta jakintsuz hotsegitera. Izan 
ere, ezer ez nuen nik zuen artean jakin nahi izan. Jesukristo 
besterik, eta Hau ere gurutziltzatua. 

Eta ni zuen aurrean argal, beldurti eta ikara haundiz agertu nintzen. 
Nire hitza eta erakusbidea ez zen hitz ederren jakinduriazkoa izan; 
Espiritu indarraren agerpidez baizik; zuen sinesmena Jaungoikoaren 
indarrean oinarritua izan dadin, eta ez giza jakindurian. 
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Horrela, bada, bai haiek eta bai nik, hau hots egiten dugu; eta zuek 
hori sinesten duzue. 

Aleluia (Jn 8, 12b. d) 

 
Ni naiz munduaren argia ─dio Jaunak─; 
nire ondoren datorrenak izango du bizirako argia. R/. 

Ebanjelioa (Mt 5, 13-16) 

Homiliarako argibideak 

Zuek zarete lurraren gatza 

Zoriontasunak aldarrikatu ondoren, Jesusek bere jarraitzailearen 
jarrera nagusiei buruz hitz egiten digu. Kristauak gatz eta argi izan 
beharra dauka bere inguruan; testigu eta profeta izan behar dugu 
munduaren erdian. 

Gatzak bizitasuna ematen du. Gatzak zenbait janari iraunkorrago 
egiten ditu. Gatzak badu bizitza, jakinduria, garbitasuna, zaporea... 
irudikatzeko tradizioa. Elkarren harreman onaren irudi ere izan ohi 
da. Hainbat gauza onen irudi den gatza erabiltzen du Jesusek gure 
jarrerak bideratzeko. 

Kristo, munduaren Argi 
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Argia, berriz, ongiaren, maitasunaren, egiaren eta zorionaren 
ezaugarri izan da beti Biblian. Eta horregatik Jainkoari, Kristori, argi 
deitzea. Bera baita gizaki guztiak argitzen dituen egiazko argia. 

Halaxe deitu zion Simeonek ere, tenpluan aurkeztu zuten Jesus 
haurrari: “nazioak argitzeko argia”. Eta berdin esan zuen Jesusek 
berak ebanjelioan, bere buruaz: “ni naiz munduaren argia: nire 
atzetik datorrena ez da ilunpean ibiliko”. 

Kristauak, munduaren argi 

“Ni naiz munduaren argia” esan zuen Jesus berak esan zuen beste 
batean “zuek zarete munduaren argi”. Kristok argitzen bagaitu, gu 
ere izan gintezke besteentzat argi, Haren argiaren distira. 

Denok behar dugu argitasuna, kontsejua, gure zalantzetan 
argibidea. Bataiokoan ezaugarri horixe jaso genuen. Eta ezaugarri 
hura berritzen dugu urtero Pazko Gaubeilan argia eskuan dugula 
elizan sartzen garenean. Horixe da gure kristau bizitza argitzen 
duen argia, testigantzaren argia, hitz egokiarena, eskaintza 
eskuzabalarena. 

Argiaren metafora beste bi konparaziorekin osatzen du Jesusek. 
Mendi gainean ikusgarriagoa den hiria aipatzen du lehenik. Eta 
ezkutatu ezin den argimutila bigarren. Guk ere argi ikuskor eta 
egiaz baliotsu izan behar dugu. Geure bizitzarekin, ekintzekin izan 
gintezke munduaren erdian Jesusek dakarren argiaren eta egiaren 
egiazko testigu. 

«Planetarekiko tratu txarren kaltetuena ez zara zu» 

Denon artean egin dezakegu hobea gure mundua. Eta hori ez da 
egiten pentsamendu edo ideia borobilekin, argizko ekintzekin 
baizik; errukiaren ondorio diren ekintzekin. 

Ederki aipatu dizkigu zenbait jarrera Isaias profetak lehenengo 
irakurgaian. Indarkeria eta mina aipatzean, nazioen arteko gerrak 



URTEAN ZEHAR [A] - 2020 2/32 

igual etorriko zaizkigu burura... baina etxeko konpondu ezinak, 
elkarri egindako eraso txikiak, mingainez egiten ditugun 
txutxumutxu eta gaizkiesanak... horiek guztiak ere argia behar 
duten, aldaketa behar duten jarrerak dira, dudarik gabe. 

Bakoitzak bereari gehiegi begiratzen dion mundu honetan, krisiak 
eta ezinek gainezkatzen gaituzten gizartearen erdian, garbi 
konturatzen gara behar dugula bestelako mundua, eta denon arteak 
saiatu behar dugula hori konpontzen. 

Ezberdintasunek ez digute uzten Jainkoak denok maite gaituela eta 
denon zoriona nahi duela agerian uzten: ondasunak denontzat nahi 
ditu (LS 2. kap). Ezberdintasunen ondorioz, Isaiasek salatzen duen 
moduan bazterketa egoeran gertatzen da hainbat gizon eta 
emakume. 

Ezberdintasunak fede hausturaren ondorio dira: senidea baztertzen 
duenak ez du Jainkoa Jainko aitortzen. Fedeak bazterketarik gabeko 
senitartea eta komunioa bideratzen baititu (LS 89-92) 

Ezberdintasunak bekatuaren ondorio dira: axolagabetasunaren 
globalizazioak gainditzen gatuenean, oinarri-oinarrizkoak diren 
eskubideak alboratuak gertatzen dira eta senideak, baztertuak (LS 
93-94). 

Kontua ez da “argiak” izatea, azkarrak izatea, burutsuak izatea... 
argia ematea, errukitsuak izatea, denean Kristok bezala jokatzea 
baizik. 

Kristaua argia eta gatza da. Baina argiaren eta gatzaren arriskuak 
ditu. Gatza askotan gezatu egiten da eta alferrikakoa bihurtzen eta 
argia ere lausotua gera daiteke. Zertarako orduan? 

Eukaristiak laguntzen digu, jakinduriaren iturri denez, Ebanjelioak 
eskatzen dizkigun jarrerak gugan ernarazi eta zaintzen. 
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Jainkoaren herriaren otoitza 

Egiogun otoitz senideok Aitari, betiereko Jainkoaren Semeari eta on 
guztiaren iturria den Espirituari: 

¾ Munduan zabaldurik dagoen egiazko Jainkoaren elizarentzat, 
eska dezagun Jainko-maitasun egiazkoa. Eska diezaiogun 
Jaunari. 

¾ Herrietako agintarientzat eta gizakien bizimodua euren eskuetan 
dutenentzat eska dezagun zuzentasun espiritua eta herritarrak 
zerbitzatzeko lehia. Eska diezaiogun Jaunari. 

¾ Goseak diren guztientzat eska dezagun maitatu eta lagunduko 
dion kristau elkartea aurkitzea. Eska diezaiogun Jaunari. 

¾ Geuretzat eska diezaiogun Jaunari seme-alabatzako begirunea, 
maitasun leiala eta bizitza zoriontsua. Eska diezaiogun Jaunari. 

Entzun gure otoitzak eta geuregana dezagula Ebanjelioa, fedean 
gartsu eta maitasunean indartsu izanik munduaren argi eta lurraren 
gatz izan gaitezen. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

Diru-bilketa egitean 

Egitera goazen diru-bilketa, “Manos Unidas” erakundearen 
proiektuekin bat egiteko izango da. Pobreziaren aurkako ahalegin 
honetan saia gaitezen guztiok eskuzabal izanez. 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

Oi Jainko,  ogi eta kaliza berean guk parte hartzea nahi izan duzu; 
egizu, Kristorekin gorputz berean bat eginik,  
eman dezagula pozik betiko fruitu ugari  
munduaren salbamenerako. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.  


