
Imagine. 
Gaur, begiratuko diogu Jaungoikoak bere 
Hitzean zehar argiari buruz esaten duenari. 
Hasiera baino toki hobeagorik ez dago 
abiatzeko.  


Hasieran, Jainkoak zeru-lurrak egin zituen. Lurra nahas-
mahas hutsa zen: leize handiaren gain ilunpea. 

Jainkoaren arnasa uren gainean zebilen.  Eta Jainkoak 
esan zuen: «Izan bedi argia».  Eta izan zen argia.  

Hasiera 1.1-3 

Imaginatu hor zaudela eta Jaungoikoa hitz 
egiten ikusten duzula, argiari iluntasuna 
argiztatzeko aginduz.   

Pasarte honetan esaten du Jaungoikoak hitz 
egin zuela eta argia ekarri zuela.  Gaur, non 
mintza dezaket nik argia iluntasunean? 

Orain, denbora hartu Euskal Herrian 
Jesusen jarraitzaileak direnentzat otoitz 
egiteko, gaur aukera izan dezaten argia 
mintzatzeko iluntasunean. 

Goretsi. 
Bibliak Jaungoikoa bera ere argia bezela 
aipatzen du.


Bai zoragarria zure maitasuna, oi Jainko! 
Zure hegalpera biltzen dira gizakiak. 

Zeure etxeko janari guriz asetzen dituzu, 
zeure atseginen ibaian edanarazten. 

Zuregan da biziaren iturria 
eta zure argiaz ikusten dugu argia. 

Salmoak 36.8-9 

Denbora hartu Jaungoikoari goresteko 
garbi ikusten dugun modua izateagatik, eta 
bere oparotasunagatik. 

Rend Collective musika taldearekin bat 
egiten gara, Irlandan ernaberritze 
batengatik otoitz eginez, Euskal Herrian ere 
horregatik otoitz egiten dugun bitartean. 

Rend Collectiven abestia, Revival Anthem 
https://youtu.be/Egw65U99qjU 



Eskatu. 
Jaungoikoak berekin elkartzeko deitzen 
gaitu, argia hedatu dezagun. 

Zuek zarete munduarentzat argia. Ezin daiteke ezkuta 
mendi gainean dagoen hiria. Kriseilua ere ez da pizten 

ontzipean ipintzeko, argimutilaren gainean baizik, etxeko 
guztiei argi egiteko. Era berean, zuen argiak denen 

aurrean egin behar du argi, zuen egintza onak ikusiz, 
zeruko zuen Aita gorets dezaten. 

Mateo 5.14-16 

Non ipini zaitu Jaungoikoak argimutil baten 
gainean?  Denbora hartu otoitz egiteko 
Jaungoikoak erakutsi diezazula nola argitu 
toki horiek. 

Otoitz egin Euskal Herriko toki batzuentzat, 
Jaungoikoak kriseilua hor jarri dezan: 
-Eliza Katolikoa 
-Elkarte gastronomikoak 
-Mendizale elkarteak 
-Bailaretako herri txikiak, argia fisikoki eta 
espiritualki falta zaienentzat 
 

“Begira kandela bakar batek 
iluntasunari nola egiten dion aurre, 
eta aldi berean iluntasuna nola 
zehazten duen.” -Anne Frank 

Itzuli Gorestera. 
Utzi Jaungoikoak Apokalipsian ematen 
digun irudia zure bihotzean barneratzen, 
pare bat aldiz irakurtzean. 

Zein hitz edo sintagma gelditzen zaizkizu 
nabari? 

Bukatu berriro goresten gure Jaungoikoa, 
irudi osoa eta historio guztia ikusten duena 
baita! 

Gero, ur biziko ibai bat erakutsi zidan aingeruak, beira 
bezain distiratsua, Jainkoaren eta Bildotsaren tronutik 

irteten zena. Hiriko plaza erdian, ibaiaren bi ertzetan, bizia 
ematen duen zuhaitza zegoen; urtean hamabi uzta 

ematen zituen, hilean behin, eta zuhaitzaren hostoak 
herrientzat sendagai ziren. Ez da jadanik ezer 

madarikaturik izango. Hirian Jainkoaren eta Bildotsaren 
tronua egongo da: Jainkoaren zerbitzariek kultu emango 
diote. Aurrez aurre ikusiko dute eta haren izena bekokian 

eramango. Ez da aurrerantzean gaurik izango; ez dute 
kriseilu-argirik, ez eguzki-argirik beharko, Jainko Jaunak 

egingo baitie argi, eta errege izango dira menderen 
mendetan. 

Apokalipsia 22.1-5 

“Allá, asomando entre las nubes por encima 
de un peñasco sombrío en lo alto de los 
montes, Sam vio de pronto una estrella 
blanca que titilaba. Tanta belleza, 
contemplada desde aquella tierra desolada 
e inhóspita, le llegó al corazón, y la 
esperanza renació en él. Porque frío y nítido 
como una saeta lo traspasó el pensamiento 
de que la Sombra era al fin y al cabo una 
cosa pequeña y transitoria, y que había algo 
que ella nunca alcanzaría: la luz, y una 
belleza muy alta.” 

El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey  
— J.R.R. Tolkien


