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Urtarrilaren 24an
URTEAN ZEHARREKO 3. IGANDEA
Agurra
Gure bihotza Jainkoa maitatzera zuzentzen duen Jauna izan bedi
zuekin.
Sarrerako oharpena
Igande on, senideok!
Eukaristia ospakizuna, beti da asmo onak izan eta etorkizunerako
aldaketa-erabakiak hartzeko gune aproposa. Eukaristia «aukera» bat
baita: ospatzeko, sendotzeko eta, gaur bereziki, bihotz-berritzeko.
Bestalde, “Jainkoaren Hitzaren igandea” eratu zuen lehengo urtean
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
Jesus Jaunak hitzaren eta Eukaristiaren mahaira dei egiten digu eta,
horretarako, bihotz-berri gaitezela eskatzen. Aitor ditzagun, beraz,
geure bekatuak eta eska dezagun uste osoz Jainkoaren errukia.
¾ Jesus Jauna, Aitagana garamatzan bidea: erruki, Jauna.
¾ Jesus Jauna, herri guztiak argitzen dituen egia: Kristo, erruki.
¾ Jesus Jauna, mundua eraberritzen duen bizia: Erruki, Jauna.
Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua, eta, gure bekatuak barkaturik,
eraman gaitzala betiko bizira
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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.
Hitzaren liturgiari oharpena
Jainkoak herri guztiak maite ditu. Jainkoaren Salbamena ez da Israel
herrira mugatzen, gero eta zabalagoa baita Kristoren agerpenaz.
Bihotz berri batek eta fede sendoak dakar egiazko salbamena.
Lehenengo irakurgaia (Jon 3, 1-5. 10)
Jonas profetaren liburutik
Jaunaren hitza etorri zitzaion berriro Jonasi, eta esan zion: «Jaiki
zaitez, eta zoaz Ninive hiri haundira, eta hots egin ezazu han, Nik
esango dizudana».
Eta Jaunak agindu bezala, jaiki eta Ninivera joan zen Jonas. Ninive,
hiri haundia zen (hiru eguneko bidea zuen alderik alde). Jonas sartu
zen hirian, eta egun bateko bidea eginik, honela oihu egin zuen:
«Berrogei egunen buruan, Ninive xehatua izango da!» Sinetsi zioten
Ninivetarrek Jaungoikoari, eta barau deia zabaldu zuten; eta denak,
haundi eta txiki, zakukiz jantzi ziren.
Ikusi zuen Jaungoikoak, ninivetarrek egin zutena, eta beren bide
okerretik itzultzen zirela; errukitu zitzaien, eta ez zien egin haientzat
erabakia zeukan hondamendia.
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[B] - 20

Erantzun-salmoa (Sal 24, 4-5. 6 eta 7cd. 8-9)

Erakuts niri, Jauna, zure bideak,
adierazi zure bidexkak.
Eraman nazazu zure egia bidetik, eta argitu, ‘
Zu bait zara nire Jainko salbatzaile,
Zu zaitut egun osoan nire itxaropide. R/.
Oroi zaitez zure errukiaz, Jauna,
oroi zure maitasunaz, betidanik baitira.
Oroi zaitez nitaz zure maitasunean,
Jauna, zure ontasunean. R/.
On eta zuzen da Jauna,
horregatik erakusten die hobendunei bidea.
Apalak zuzenbidez daramatza,
erakusten die bere bidea apalei. R/.
Bigarren irakurgaia (1 Ko 7, 29-31)
San Paulo Apostoluak Korintoarrei
Senideok: Hara zer esaten dizuedan: «bizitza laburra da. Beraz,
emaztedunak, emazterik ez balute bezala bizi bitez; negarrez
daudenak, negarrez ez baleude bezala; pozik daudenak, pozik ez
baleude bezala; erostunak, jabe ez balira bezala; eta mundu honetaz
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baliatzen direnak, baliatuko ez balira bezala. Iheskorra bait da
mundu honetako irudia».
Aleluia (Ik. Mk 1, 15b. d)

Hurbil da Jaungoikoaren erreinua;
sinetsi berri ona. R/.
Ebanjelioa (Mk 1, 14.20)
Homiliarako argibideak
Bihotz-berritu eta onartu Ebanjelioa
Joan atxilotu ondoren, Jesus Galileara hurbildu zen Jainkoaren
Ebanjelioa predikatuz, eta honela zioen: «Garaia bete da eta
Jainkoaren Erreinua gertu dago; bihotz-berri zaitezte». Aurreiritziak
berehala kendu behar ditugu. Lehenik: bihotz-berritzea ez dagokie
sinestunak ez direnei bakarrik, edo «urrundutzat» hartzen ditugunei
soilik; denok izan behar dugu gu konbertsio beharra; bigarrenik:
bihotz-berritzea, berez ebanjelikoa den zentzuan ulertuta, ez da
bizitzeari uko egitea, esfortzua eta tristura hutsa, baizik eta
askatasuna eta poza; ez da egoera atzera egitea, aurrera egitea baizik.
Jesusen aurretik, «atzera itzultzea» esan nahi zuen beti (hebrear,
shub hitzak norabidea alderantzikatzea esan nahi du, norberaren
pausoen gainetik itzultzea). Bizitzaren puntu batean «bidetik kanpo»
egoteaz konturatzen denaren ekintza adierazten zuen; orduan,
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gelditu egiten da, birplanteamendua egiten du; jarrera aldatzea eta
legea betetzera itzultzea erabakitzen du, eta Jainkoarekiko itunera
berriz itzultzea. Benetako norabide-aldaketa egiten du, «U-ko
biraketa». Bihotz-berritzeak, kasu honetan, esanahi morala du;
ohiturak aldatzea, norberaren bizitza aldatzea.
Jesusen ezpainetan esanahi hori aldatu egiten da. Bihotz-berritzeak
ez du esan nahi antzinako itunera eta legea betetzera itzuli behar
denik; aitzitik, aurrerapauso bat eman eta Erreinuan murgildu behar
dela esan nahi du, Jainkoaren ekimen aske eta subiranoaren bidez
gizakiei doan etorri zaien salbazioari heltzea.
Bihotz-berritzea eta salbamena lekuz trukatu dira. Jada ez dago,
lehenen bezala, lehengo bihotz-berritzea eta sari bezala salbamena.
Baizik eta lehenengo salbamena, Jainkoaren dohain bezala eta gero
bihotz-berritzea, esker oneko erantzun modura. Hori da «berri on
pozgarria», bihotz-berritzearen alaitasuna. Jainkoak ez du espero
gizakiak lehen pausoa ematerik, bizitza alda dezan, lan onak egin
ditzan, salbamena bere ahaleginen ordaina izan dadin. Ez;
lehenengo Jainkoaren grazia dago, Jainkoaren ekimena. Horretan,
kristautasuna beste edozein erlijiotatik bereizten da: lehenengo
dohainaren berri ematen da eta gero bihotz-berritzeko deia luzatzen;
ez da hasten legearekin, graziarekin baizik.
«Bihotz berritu eta sinetsi»: esaldi horrek ez du esan nahi, beraz, bi
gauza desberdin eta elkarren segidakoak, baizik eta funtsezko
ekintza bera: Bihotz-berritu eta sinetsi! Sinetsiz, bihotz-berritu! Fedea
Erreinuan sartzeko atea da. Esan izan balitz: atea errugabetasuna da,
atea agindu guztiak zehatz-mehatz betetzea da, atea pazientzia da,
garbitasuna, batek esan lezake: ez da niretzat; ni ez naiz garbia, ez
dut bertuterik. Baina esaten zaigu: atea fedea da. Inori ez zaio
ezinezkoa sinestea, Jainkoak aske eta adimentsu sortu gaituelako,
hain zuzen ere, Harengan fede-egintza ahalbidetzeko.
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Fedeak aurpegi desberdinak ditu: adimenarekin sinestea da bat eta
bihotzeko konfiantzarekin sinestea bestea. Gure kasuan,
Jainkoarengandik guretzat zerbait hartzea. San Bernardok
geureganatu aditza erabiltzen du: «Nik, nik neuk lortu ezin dudana,
Kristoren saihetsetik neureganatzen dut!».
«Bihotz-berritzea eta sinestea» xalotasunez Jainkoarengana
hurbiltzea da. Merezi gabe ere, Erreinua dohain bezala hartzea. Eta
Jainkoak berak gonbidatzen gaitu horretara; eta pozik ikusten gaitu
bere bidera gerturatzen.
«Bihotz-berritu!» ez da, mehatxu bat, tristatu eta burua makurtuta
ibiltzera behartzen duen gauza bat, eta, horregatik, ahal den
beranduen egin beharrekoa. Alderantziz, eskaintza sinestezina da,
askatasunerako eta poztasunerako gonbita. Garai guztietako gizakiei
Jesusek ematen dien «berri ona» da.
Jainkoaren herriaren otoitza
Egiogun otoitz senideok, Jainko Aita errukiorrari –bere eskuetan
baikaude– eta eska diezaiogun uste onez, entzun ditzala bere
herriaren otoitzak:
¾ Hemen Jaunaren izenean bildua eta mundu osoan zabaldua
dagoen Elizaren alde. Eska diezaiogun Jaunari.
¾ Gure herriaren alde, ongizatean eta bakean aurrerapausoak eman
ditzan. Eska diezaiogun Jaunari.
¾ Bidean direnen alde, gaixoen, kartzelatuen, behartsuen eta
sufritzen duten guztien alde. Eska diezaiogun Jaunari.
¾ Gure senide hildakoen alde, Jaunak bere argizko eta zorionezko
erreinuan sar ditzan. Eska diezaiogun Jaunari.
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Betiereko Hitza den Kristorengan, Zure hitzaren betea eman diguzun
Jauna, entzun Zure Elizaren otoitza eta egizu suma dezagula bihotzberritzeko eta Ebanjeliora osoki eskaintzeko beharra, gure bizitzaz
ager diezaiegun zalantzaz edo urrunduta bizi direnei Jesu Kristo Zure
Seme eta gure Jauna dela gizakien egiazko Salbatzailea. Errege bizi
baita gizaldi eta gizaldietan.
Jaunartze-ondorengo otoitza
Jainko ahalguztiduna,
bizi berriaren grazia eman diguzu;
egizu, bizi berri honek beti poztu gaitzala.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

