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Urtarrilaren 17an 
URTEAN ZEHARREKO 2. IGANDEA 

Agurra 

Gure onerako gizakien aurrean agertu zen Kristo 
izan bedi 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. 

Haur Misiolarien jardunaldia dugu gaur, goiburu honekin: “Jesusekin 
Nazaretera. Familia gara! Eguneroko bizitzan, gure familiaren baitan 
ikasi nahi dugu eta irakatsi nahi diegu gure haurrei, misiolari izaten, 
on egiteko Jaunak egiten digun deia entzuten. Misioetarako izango 
da gure otoitza eta diru-laguntza. 

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 bizira. 
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Otoitza 

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

Hitzaren liturgiari oharpena 

Jainkoak Samueli dei egin zion bezala eta Jesusek ikasleak Bildu 
zituen moduan, guri ere jarraipenerako deia egiten digu. Izan 
gaitezela gai Jainkoren deia onartzeko eta senideengan eta aldian 
aldiko ezaugarrietan Bera aurkitzeko. 

Lehenengo irakurgaia (1 Sam 3, 3b-10. 19) 

Samuelen liburutik 

Egun haietan, Samuel ohera joana zen, Jaunaren kutxa zegoen 
jauretxean. Jaunak dei egin zion: «Samuel!» Hark erantzun: «Hona 
hemen ni». Lasterka Elirengana joan zen, eta esan zion: «Hona 
hemen ni; deitu nauzulako etorri naiz». Hark erantzun: «Ez dizut dei 
egin; zoaz berriz ohera». Eta ohera itzuli zen, lo egitera. 

Jaunak berriro dei egin zion: «Samuel!». Eta Samuel jaiki zen, eta 
Elirengana joan eta esan zion: «Hona hemen ni, deitu nauzulako 
etorri naiz». Eta Elik erantzun: «Ez dizut dei egin, seme; zoaz berriz 
ere ohera». Samuelek ez zuen ordurarte Jauna ezagutzen; eta 
Jaunaren mintzoa ez zitzaion oraindik ezaguna. 
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Hirugarren aldiz Jaunak dei egin zion Samueli. Eta Samuelek jaikita, 
Elirengana joan eta esan zion: «Hona hemen ni, deitu nauzulako 
etorri naiz». Ezagutu zuen Elik Jauna zela, haurrari dei egin ziona; 
eta Elik honela esan zion Samueli: «Zoaz lo egitera; eta norbaitek dei 
egiten badizu, esan: "Mintza, Jauna, zure morroi hau entzuten 
dago"». Joan zen Samuel bere tokira eta etzan zen. 

Etorri zen Jauna eta dei egin zion, besteetan bezala: «Samuel, 
Samuel!» Eta Samuelek erantzun: «Mintza, Jauna; zure morroi hau 
entzuten dago». 

Samuel hazten ari zen; eta harekin zegoen Jauna; eta Jaunaren hitz 
bakar bat ere ez zuen utzi bete  

Erantzun-salmoa (Sal 39, 2 eta 4ab. 7-8a. 8b-10) 

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. 
erre-opari eta hoben oparirik ez duzu eskatu, 
eta orduan esan dut nik: «Hemen nauzu». R/. 
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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 6, 13c-15a. 17-20) 

San Paulo Apostoluak Korintotarrei 

Senideok: Gorputza ez da haragikeriarentzat, Jaunarentzat baizik; eta 
Jauna gorputzarentzat. Jauna biztu zuen Jaungoikoak, biztuko gaitu 
gu ere bere indarrez. 

Ez al dakizue, zuen gorputzak Kristoren gorputz atal direla? 
Jaunarekin elkartzen dena, espiritu bat da Harekin. 

Ihes egizue haragikeriatik. Gizonak egin dezakeen beste edozein 
bekatu, gorputzetik landa gelditzen da; baina haragikeria egiten 
duenak, bere gorputzean egiten du bekatu. 

Edota ez al dakizuen zuen gorputza Espiritu Santuaren jauretxe dela? 
Zuengan bizi da Bera, Jaungoikoak emanda. Ez zarete zeuen 
buruaren jabe, garesti erosiak baizik. Goretsazue, beraz, Jaungoikoa 
zeuen gorputzarekin. 

Aleluia (Jn 1, 41b. 17b) 
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Mesias aurkitu dugu ─hau da: Kristo─. 
Grazia eta egia, Honen bidez etorri dira. R/. 

Ebanjelioa (Jn 1, 35-42) 

Homiliarako argibideak 

Jainkoa deika ari da. Batzuk bizitza sagaratura deitzen ditu, besteak 
elkartean zerbitzura apaiz izanez. Beste batzuk misio egintzara. 
Beste batzuek ezkon bizitzara. Guztiak deitzen ditu kristau-bizitza 
zintzora. 

Samuel gaztea profeta zerbitzua betetzera deitua ikusi dugu 
lehenengo irakurgaina. Egiazko testigu leialak beharrezkoak ziren 
Israel herriaren historiako une hartan. Eta Jainkoak Samueli dei egiten 
dio, bere deia entzunarazten dio. 

Lehenengo ikasleei (Andresi eta Simon Pedrori) Jesusek egiten die 
deia. “Giza arrantzale” egingo ditu. 

Jainkoak deika ari da gaur ere. Nahiz eta deituak edo erantzuten 
dutenak gutxiago irudituko zaizkigun behar bada. Batzuetan gauez 
deitzen du (Samueli bezala). Beste batzuetan arratsalde erdian. 
Batzuetan Samuelen moduko gazteak deitzen ditu. Besteetan 
arrantzale helduagoak Andres eta Simonen modura. 

Deitua izan denak, jarrera onez erantzuten du batzuetan. Hala ikusi 
dugu Samuelen kasuan. Halaxe egin zuen Nazareteko Mariak ere, 
prestutasunez erantzunez. Eta hala erantzun diote gero ere Jesus 
Jaunari hainbeste gizon eta emakume leialek. 
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Deitua izan denari kosta egiten zaio inoiz, baietz erantzutea; 
eskatutako eginkizuna zaila ikusten duelako. Badira horren 
ejempluak ere Biblian zehar. Askotan Jainkoa bera ateratzen da bila. 
Bestetan ikaslearen bihotzean sortu da Jauna bilatzeko egarria. Beti 
ere Jainkoaren egintza miragarriak egiten du lan: haren ahotsa 
ezagutzen saiatu behar dugu. 

Jainkoak bitartekoak ere baliatzen ditu, deituek bere ahotsa 
ezagutarazteko, bereizten laguntzeko. Joan Bataiatzailearen modura 
“bidea prestatzen” ari dela konturatu behar du bidelagunak. 
Jainkoaren presentzia indar emaileari protagonismoa emanez. 

Kristau elkarteari dagokio bitartekotza lan hori egitea. Gurasoei, 
katekistei, apaizari. Heziketa bidearen urrats garrantzitsua da, 
gazteari bere etorkizunaren planteamendua egiten laguntzea. Deia 
entzunaraztea. Erabakian lagundu eta argi ematen saiatzea. 

Korintoko elkarte plural hartan, beharrezko ikusten zuen Paulok giza 
duintasunaren eta gorputzarekiko begirunearen garrantzia 
azpimarratzea. Hala ikusi dugu bigarren irakurgaian. 

Gure gorputza etorkizuneko piztuerara deitua dago. Bataioaz 
geroztik Kristoren gorputzkeo atal gara eta Espiritu Santuaren bizitoki 
denez ez ote du merezi neurriz bizitzea jasotako dohainari 
dagokionez? 

Askatasun hutsa gauza guztien oinarri bilakatu denean, ezinbestekoa 
dugu geure buruarekiko begirunea, neurria eta arrazoibidea 
garrantzitsuak direla azpimarratzea. 

Eukaristia ospatzean, Samuelen erantzuna eta jarrera geureganatzeko 
aukera dugu: “mintza, Jauna, zure morroi hau entzuten dago”. Gero 
Jainkoaren izenean herriari hitz egingo dion profetak, “entzuten” 
ikasi du lehenik. Jainkoak bidali digun Maisu eta Profetak, Jesu 
Kristok alegia, bere bideak irakatsiko dizkigu. Lehenengo jarrera Hari 
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“entzutea” dugu, arretaz entzutea, bereziki Mezako lehen zatian 
Jainkoaren Hitza hots egitean. 

Bataiatzailearen hitzekin Jesusi “Jaungoikoaren Bildotsa” deitzeak, 
lagun diezagula Berarengan ikusten munduaren Salabatzailea, gizadi 
osoaren etorkizuna bekatutik libre egiten duena, lokarri guztiak 
askatzera etorri zaiguna. 

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

Zure esku, Aita, gure gogo eta eskariak. Egizu, gure jokabidea bat 
etor dadila eskatu dugunarekin. Sutu gugan zure Erreinua gauzatzeko 
gogoa. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 
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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. 




