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Urtarrilaren 31n 
URTEAN ZEHARREKO 4. IGANDEA 

Agurra 

Berri on eta pozbide dugun Jesus Jauna izan bedi zuekin. 

Sarrerako oharpena 

Jesusen irakaspenek beti txunditzen gaituzte: bereziak dira eta era 
berezian emanak. Hausnarrean jardun eta bereganatuak ditu: 
bizitakoak dira. Kristau izatea ez baita ikasi bakarrik egiten, bizi, 
esperimentatu baizik. Eta ebanjelizatzea testigantzaz eta 
konbentzimenduz egiten du, beraz, Jesusek: istilurik gabe, apal-apal, 
proposatuz, aurkeztuz, eta dohain bereziz zainetaraino bereganatuz. 

Jesusen biziera horretan bizi nahi dugu igandez-igande bere mahaian 
biltzen garen guztiok ere. 

Damu-otoitza 

Isilean, sar gaitezen geure barrura eta eska dezagun barkamena: 

¾ Jesus Jauna, behartsuei Berri ona ematera bidalia: erruki, Jauna. 
¾ Jesus Jauna, gatibuei askatasuna hots egitera bidalia: Kristo, erruki. 
¾ Jesus Jauna, Aitak bidalitako agintzaria: Erruki, Jauna. 

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

Otoitza 

Jainko gure Jauna,  
egizu, gur zaitzagula bihotz-bihotzez  
eta maita ditzagula gizon-emakume guztiak 
egiazko maitasunez.  
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Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Hitzaren liturgiari oharpena 

Jainkoaren Hitzaren oihartzun da profeta, badira, ordea, profeta 
leialak edota Jainkoaren dohainak harrokeriaz darabiltzaten 
sasiprofetak ere. Jesusengan ikusten dugu, leialtasunetik salbamen 
ezaugarriak ernetzen direla. Entzun dezagun arretaz. 

Lehenengo irakurgaia (Dt 18, 15-20) 

Deuteronomio liburutik 

Moisesek honela hitz egin zion herriari: «Jaunak, zure Jaungoikoak, 
ni bezalako profeta bat aterako dizu zure erditik, zure senideen 
artetik; hari entzun behar diozue. Hori da, batzar egunean zuk 
Jaunari, zure Jaungoikoari, Horeb mendian eskatu zeniona, esanez: 
"Ez dut berriz Jaunaren, zure Jaungoikoaren, mintzorik entzun nahi; 
ez dut berriz su haundi hau ikusi nahi, ez dut hil nahi". 

Eta Jaunak esan zidan: "Ongi dago esan dutena. Zu bezalako profeta 
bat aterako diet Nik beren senideen artetik; nire hitzak ezarriko 
dizkiot ahoan, eta Nik aginduko diodana esango die. Baina Nik 
agindu ez diodan zerbait, nire izenean esatera ausartuko balitz, edo 
jainko arrotzen izenean hitz egingo balu, hil egingo da profeta 
hura"». 

Erantzun-salmoa (Sal 94, 1-2. 6-7abc. 7d-9) 
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Zatozte, pozez oihu dagiogun Jaunari, 
txalo dagiogun salbamen dugun Harkaitzari. 
Hurbil gakizkion aurrera esker-kantuekin, 
jai dagiogun txalo eta eresiekin. R/. 

Zatozte, ahuspez jaurets dezagun, 
egin gaituen Jaunari belaunika gakizkion. 
Bera baita gure Jainkoa, ‘ 
gu, berriz, Haren larreko herria, 
Haren zainpeko artaldea. R/. 

Entzungo al duzue gaur Haren mintzoa: 
«Ez gogortu zuen bihotzak Meriban bezala, ‘ 
Masa-egunean basamortuan bezala. 
Zuen gurasoek han zirikatu ninduten, 
Nik eginak ikusi arren, tentatu ninduten.» R/. 

Bigarren irakurgaia (1 Ko 7, 32-356, 13c-15a. 17-20) 

San Paulo Apostoluak Korintoarrei 

Senideok: Zuek kezkarik gabe bizitzea nahiko nuke nik. 
Ezkongabeak Jaunaren gauzetan du ardura, nondik Jaunari atsegin 
emango; emaztedunak, berriz, munduko gauzetan du ardura, nondik 
emazteari atsegin emango, eta bitara dago. Emakume senargabeak 
eta neskatxak Jaunaren gauzetan dute ardura, gorputz eta arima 
Berarentzat izateko. Senardunak, berriz, munduko gauzetan du 
ardura, nondik senarrari atsegin emango. Hau zuen onerako diot, ez 
zuei sare bat jartzeko; gauza on batera bultza nahiez esaten dizuet, 
horrela eragozpenik gabe Jaunari lot zakizkioten. 
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Aleluia (Mt 4, 16) 

Ilunpetan zebilen herriak 
argi handi bat ikusi zuen; 
herio itzalpeko lurraldean zeudenei, 
argi bat agertu zitzaien. R/. 

Ebanjelioa (Mk 1, 21-28) 

Homiliarako argibideak 

Irakasteko era hau berria da 

Jesusen hitzen sortzen duten lilurak, bere bizitza, egintza eta 
ezaugarriak ditu oinarri. Jesusek harridura sortu zuen ikasleengan, 
irakasteko eta jokatzeko zuen eragatik. Maisu desberdina zen 
zeharo, nahiz eta ikasi gabea izan eta maisu aipagarrien ondoan ibili 
ez. Bere aginpideak bere ikasbidea zuen oinarri. Jainkoa bera 
agertzen zuen ikasbidea baitzen Jesusena. 

Profeta zen Jesus izan ere, Jainkoaren izenean hitz egiteko gaitasuna 
zuen pertsona. Ez zuen esan ere egin behar berak irakatsitakoa 
Jainkoaren Hitza zenik, halaxe nabari baitzioten ingurukoek esan 
gabe ere. Bera zen Moisesek iragarritako egiazko profeta, Jainkoak 
bere salbamen egitasmoa iragartzeko baliatua eta herria salbatzen 
zuen Jainkoa bera ikusgarri egiten zuena (Dt 18, 15-20). 

Jesusen hitzek Jainkoaren hitzak duen aginpide eta eragin bera dute. 
Iragartzen dutena egikaritzen duten salbamen hitzak dira. Ez zen 
Jainkoari buruz edo munduari buruz jarduten zen hitz bat bakarrik, 
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baizik eta Jainkoak hitz emandako askatasuna presente egiten zuen 
hitz ekintzailea zen Jesusena. Mirariak egin zitzakeen pertsona zen 
Jesus, eta ezaugarri miragarri haiek Jainkoaren Erreinua gizakien 
bizitzan barneratzen eta dena aldatzen ari zela agerian jartzen zuten 
guztien begien aurrean. 

Jainkoa errege bada, inork ez dezake Bere boterea bereganatu. 
Jainkoa errege bada kreaziokoan kreazioko hura egia bihurtzen da: 
“ikusi zuen Jainkoak dena ona zela”. Jesusek bere egiten du ongiaren 
alde eginez gaitza menderatzeko eginbeharra. Gaitz ororen kontra 
egiten du, gaixotasunaren eta miseriaren aurka. Pertsona bere osoan 
sendatu nahi du, era askotako gaitzek zauritzen baikaituzte (Mk 
1,21-28) 

Sufrimenak eta gaitzak munduan darraite. Gaitz fisikoak eta 
gaixotasunak gero eta gehiago sendatzen dira. Sufrimen psikikoak eta 
moralak, berriz, gero eta handiagoak direla dirudi. Ez gehiago 
direlako, bai ordea gizakia gero eta gehiago konturatzen delako ere 
duintasunari eragindako erasoekin. 

Gaitzaren indarra areagotzen ari dela eta horren aurka ezin dugula 
ezer egin iruditzen zaigu inoiz. Kristauok, ordea, badakigu gaitza 
etsai gogorra baldin bada, are indartsuagoa dela Jesus. Berak, gaitz 
oro gainditu du bere heriotzarekin eta ez gaitu eskutik uzten 
gaitzaren aurkako gure eguneroko borrokan. Gure bizitza osoak 
Kristoren iragarpen edo anuntzio izan behar du munduaren erdian. 
Eukaristian askatzen gaitu Jesusek, eta bere gorputz eta odolez 
janaritzen, gure borroka guztietan garaile atera gaitezen. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Senideok, dei egin diezaiogun bihotz batez on guztiaren iturri den 
Jainko Aitari: 
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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. 

Jainko Jauna, Jesu Kristo Zure Semearengan eman diguzu egiazko 
jakinduriaren maisu bakarra eta gaitz guztietatik ateratzen gaituen 
egiazko askatzailea; entzun gure otoitzak, eta sendo gaitzazu gure 
fedearen aitorpenean, hitzez eta egitez Zure egia hots egin dezagun 
beti eta guztiek jakin dezaten, gure testigantzaz, zugan uste on 
dutenak zeinen zoriontsu diren. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

Indarberritu egin gaituzu, Jauna,  
gure erospeneko sakramentuaren bidez;  
egizu, betiereko salbamenaren janari honi esker, 
egin dezagula beti aurrera egiazko fedean.  
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 


