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Otsailaren 16an 
URTEAN ZEHARREKO 6. IGANDEA 

Agurra 

Gure babes eta harkaitz dugun Jesus Jauna izan bedi zuekin. 

Sarrerako oharpena 

Kristo piztuak beste igande batez bere mahaian biltzen gaituela 
jakiteak poztu egin behar gaitu: bere eskaintza ederra ospatzeak 
laguntzen digu eguneroko gure ahalegina eta eskaintza apala 
egiten. Horixe da zoriontasuna: bihotza Jainkoaren esku jartzea. 

Damu-otoitza 

Aitor dezagun Jainkoaren aurrean, barkamen beharra dugula. 

¾ Jesus Jauna, gure bidelagun egin zarena: erruki, Jauna. 

¾ Jesus Jauna, gurutzean bizia eman diguzuna: Kristo, erruki. 

¾ Jesus Jauna, piztean itxaropenez bete gaituzuna: erruki, Jauna. 

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

Otoitza 

Oi Jainko,  
bihotz garbi eta zintzoengan biziko zarela agindu duzu;  
zeure graziari esker,  
egin gaitzazu zure bizileku izateko gai.  
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 
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Hitzaren liturgiari oharpena 

Gizakiak begi aurrean ditu ona eta txarra aukeratzeko milaka 
aukera. Bizira daraman maitasun legeak argitzen gaitu horretan. 
Onbidera edo txar-bidera zuzentzeko erantzukizuna dugu. Dena 
Jainkoaren presentzian gertatzen da. 

Lehenengo irakurgaia (Sir 15, 16-21) 

Siraken liburutik 

Nahi izanez gero, beteko dituzu Haren aginduak, jakinduria da eta 
Haren nahia egitea. Zure aurrean dituzu sua eta ura; hartu nahi 
duzuna. Bere aurrean dauzka gizonak bizia eta heriotza; zer duen 
aukeratzen, hura emango zaio. Neurrigabea da Jaunaren jakinduria; 
haundia Haren ahalmena, guztia ikusten du. Haren begiak ikusten 
ditu egiteak, ezagutzen ditu gizakiaren egintza guztiak. Inori ez dio 
bekatu egiteko agindu, eta ez ditu zigorrik gabe utziko gezurtiak. 

Erantzun-salmoa (Sal 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34) 

 
Dohatsu zintzo bizi direnak, 
Jaunaren legean dabiltzanak. 
Dohatsu Hark hots egina egiten dutenak, 
Hura bihotz-bihotzez bilatzen dutenak. R/. 

Zuk eman dituzu arauak, 
arretaz gordetzekoak. 
Nire bideak izan bitez sendo, 
Zuk ezarriak betetzeko. R/. 
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Morroi honi egiozu esker bizitzeko,  
zure hitzak gordetzeko. 
Ireki itzazu nire begiak, 
ikus ditzadan zure legearen mirariak. R/. 

Jauna, Zuk ezarrien bidea erakuts iezadazu, 
jarraituko natzaio zeharo. 
Argi nazazu zure legea bete dezadan, 
bihotz-bihotzez gorde dezadan. R/. 

Bigarren irakurgaia (1 Ko 2, 6-10) 

San Paulo Apostoluak Korintoarrei 

Senideok: Kristau bikainen artean darabilgun jakinduria ez da 
gizarte honetako jakinduria, ezta gizarte honetako nagusi 
ustelkorrena ere; baizik eta Jaungoikoaren jakinduria ezkutua 
darabilgu: gordeta edukia, Jaungoikoak gizaldien aurretik gure 
aintzarako aukeratua zeukana, gizarte honetako nagusietako inork 
ezagutu ez zuena; ezagutu izan balute, ez bait zuten 
gurutziltzatuko aintzaren Jauna. 

Baina idatzia dagoenez: «Ez du, ez begiak ikusi, ez belarriak 
entzun, ez bihotzak sumatu, Jaungoikoak prestaturik daukana, Bera 
maite dutenentzat». Eta Jaungoikoak guri agertu digu hori 
Espirituaren bidez. Izan ere, Espirituak den guztia aztertzen du, 
baita Jaungoikoaren barren-barrena ere. 

Aleluia (Ik. Mt 11, 25) 

 



URTEAN ZEHARREKO 6. IGANDEA (A) 2/37 

 
Bedeinkatua Zu, Aita, zeru-lurren Jauna, 
zure erreinuko misterioak 
jende xumeari erakutsi baitizkiozu. R/. 

Ebanjelioa (Mt 5, 17-37) 

Homiliarako argibideak 

Gizakien jakinduria eta Jainkoaren jakinduria 

Bizi garen munduko zailtasunek –eta tentaldiek– ez digute 
galerazten normalean askatasunez eta erantzukizunez bizi ahal 
izatea: “nahi izanez gero, beteko dituzu Haren aginduak”, entzun 
dugu Itun Zaharreko irakurgaian. Nahi badugu, badezakegu. 
Siraken liburuak dio suaren eta uraren artean aukera dezakegula. 
Jainkoaren nahia ez dugu betetzen beldurrez, maitasunez baizik. 
Eta maitasun hori da aske egiten gaituena, gure barne-loturetatik 
askatzen gaituena. 

Mundu honetako ikuspegitik zailak egiten zaizkizgu zoriontasunak. 
Baina hori da kristauarentzat zorionbidea. 

Nik diotsuet 

Jesusek antitesiaren pedagogia darabil bere irakaspenean. Esan 
zizueten... baina nik esaten dizuet... Jesusek beti ez gaitu 
lehengoaren kontra jartzen, baizik eta lehengo hura osatu eta 
hobetzen du, legean zegoena barneratzen lagunduz. Zoriontasunak 
ederrak baziren, gaurko hitzak ere harritu gaitu. Jesusek garbi utzi 
baitigu, kristau izatea bataiatuta egotea baino zerbait gehiago dela. 
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Eta Jesusek senidearekiko karitate jarrera azpimarratzen du lehenik. 
“Ez duzu inor hilko” hura, gorrotoa eta haserrea ere arbuiatzeko 
darabil Jesusek. Hitzez eta bekaitzez ere hiltzen baitugu elkar, baita 
zapaldu eta mindu ere gehiegitan. 

Senidearekin etsai dena alferrik dator aldare ondora. Bakeak egitea 
ezinbestekoa da kultua bihotzez eta egiaz ospatu ahal izateko. 

Leialtasuna eta zinik ez egitea 

Jesusen garaian legeal gogor zigortzen zuen adulterioa. Jesusek 
bihotzari begiratzeko esaten digu. Bihotzarekin, egiten baitira 
leialtasun faltarik handienak. 

Zorionetik, leialtasunetik, barne-baketik urruntzen gaituen guztia 
albo batera uzteko eskatzen digu Jesusek... gorputzeko atalak 
moztea bezain ejemplu gogorrak jarriz. 

Nahikoa izan dadila bai edo ez esatea. Inolaz ere zinik ez egiteko 
agintzen digu beraz. Gezurrezko testigantza edo zin egitea bakarrik 
ez, baizik edonolako zina ebitatzeko esaten digu. Egia jarreretan 
agertzen da eta ez honako edo halako harengatik juramentua edo 
zina egitean. 

Gure erreferentzia: Kristo, Maisua 

Zeinen ona den, kristau elkarteak, mundu osoan Jesusen irakaspen 
hauek entzutea eta jasotzea. 

Gure jarreren oinarria gehiengoaren iritzia balitz edo gizartearen 
estatistika hutsak... gaizki genbiltzake. Gure kriterioa, gure oinarria 
Kristo da eta ez legeak baimentzen duena edo ez duena. Kristok 
erakutsi diguna bada nahikoa “brujula” gure iparra zein den 
aurkitzeko. 
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Guretzat ez da aski ez hiltzea: gorrotoa eta borrokari izkin egitea 
beharrezkoa dugu. Guretzat ez da nahikoa gaitzik ez egitea: on 
egitea, maiatatzea, leial izatea beharrezkoa dugu. Kristok berak 
hala egin zuelako. 

Egiten dugunarekin, gure jokabide guztiekin arreta eta hausnarketa 
behar dugu, joera edo inpultso hutsekin bizi gabe, Maisuaren 
urratsei begiratuz baizik. 

Eukaristia eta senitarteko maitasuna 

Eukaristian ezin gara mugatu Jainkoarekiko harremanera. Ni eta 
Jainkoa ez da Eukaristiari dagokion hartuemana. Gu eta Jainkoa 
bizik. Senidetasuna ahaztuta ezin da Eukaristia ospatu. Komuniorik 
gabe ez dago Jainkoarekin bat egiterik. 

Jaunartu aurretik Gure Aita errezatzean “guk ere gure zordunei 
barkatzen diegun ezkero” esango dugu, eta gero elkarri bakea 
emango. Saia gaitezela jarrera horiek liturgiatik harago, bizitzako 
zirrikitu guztietara eramaten. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Jo dezagun, senideok, errukiaren Jainkoarengana eta eska 
diezaiogun bere gogora bizitzeko indarra: 

¾ Mundu guztiko bakearen alde, Elizen onaren alde eta gizakien 
batasunaren alde. Eska diezaiogun Jaunari. 

¾ Herrietako arduradunen alde, beren ardurapean bizi oparoa eta 
bakezkoa izan dezagun. Eska diezaiogun Jaunari. 

¾ Naturaren zaintzaren alde, lurraren emankortasunaren alde, 
munduaren aurrerabidearen alde. Eska diezaiogun Jaunari. 
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¾ Piztueraren itxaropenean hil diren gure senide eta adiskideen 
alde, Jainkoak bakezko atsedena eman diezaien. Eska diezaiogun 
Jaunari. 

Jainko Jauna, zuk erakutsi diguzu, maitasunean duela Legeak bere 
oinarria eta betetasuna; entzun zure herriaren otoitzak eta emaguzu 
hemen bildu garenoi Ebanjelioko eskakizunekin leial izatea, gizaki 
guztientzat adiskidetze eta bake ezaugarri izan gaitezen. Jesu Kristo 
gure Jaunaren bitartez. 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

Jauna, zerutar ogi osasungarria eman diguzu janari; 
egizu, bila ditzagula guk ere beti  
egiazko bizia ematen diguten ondasunak.  
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.  


