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Abuztuaren 5ean 
URTEAN ZEHARREKO 18. IGANDEA 

Agurra 

Biziaren ogia dugun Jesus Maisuaren onginahia eta bakea izan bitez 
zuekin. 

Sarrerako oharpena 

Igandero entzuten dugu Jaunaren enkargua: «Egizue hau nire 
oroigarri». Egin, oroitu, ohartuki parte hartu, ospatzen duguna 
bizitzara eramateko, gertaberritzeko: horra Jaunaren eskabidea. 
Ospa dezagun, beraz, pozarren Jaunaren oroigarria. 

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 bizitzara 

Otoitza 

Zatozkie lagun, Jauna, zeure zerbitzariei 
eta ager iezaiezu beti zeure bihotz ona otoizka ari zaizkizunei; 
eta, egile eta nagusi aitortzen baitzaituzte, 
emaiezu bizi berria 
eta zaindu itzazu beti bizi berri horretan. 
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Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Hitzaren liturgiari oharpena 

Igande honetako liturgia Eukaristiaz ari zaigu: zerutik etorri den 
biziaren ogia da eguneroko bizitzan Jainkoaren miragarriak 
agertzeko indarra ematen diguna. Entzun dezagun. 

Lehenengo irakurgaia (Ex [Ir] 16, 2-4. 12-15) 

Exodo liburutik 

Israel herri osoa marmarrean hasi zen basamortuan, Moises eta 
Aaronen aurka. Honela zioten: «Hobe Egipton hil bagina Jaunaren 
eskuz, eltzekada haragiren aurrean esertzen ginenean, eta ogia 
asetzeraino jaten genuenean! Honetarako ekarri al gaituzue 
basamortura, herri osoa hemen goseak hiltzeko?» 

Jaungoikoak honela esan zion Moisesi: «Ogi euria eginaraziko dut 
Nik zuentzat zerutik. Atera dadila herria egunean egunekoa biltzera; 
Nik aztertuko dut nire herria, nire legean dabilen ala ez. Entzun ditut 
israeldarren marmarrak; hitz egiezu eta esan nire izenean: 
"Arratsaldean haragia jango duzue, eta goizean ogiz aseko zarete; eta 
ezagutuko duzue, Ni naizela Jauna, zuen Jaungoikoa"». 

Arratsaldean, galeperrak etorri ziren eta oihal-txabolategia estali 
zuten; eta goizean ihintzez estalia zegoen inguru guztia. Ihintza joan 
zenean, bazen lur gainean azal mehe bat, izotza bezalakoa. Hura 
ikusita, israeldarrak elkarri geldezka hasi ziren: «Zer dugu hau?» Ez 
baitzekiten zer zen. 

Moisesek esan zien: «Hau, Jaunak jateko ematen dizuen ogia da». 

Erantzun-salmoa (Sal 77, 3-4. 23-24. 25 eta 54) 
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Guk entzunak eta ikasiak, ‘ 
gurasoek guri jalkiak, 
haien seme-alabei ez dizkiegu gordeko, ‘ 
datorren gizaldiari dizkiogu azalduko: 
Jaunaren gorespenak eta Haren ahalmenak, 
eta egin dituen mirariak. R/. 

Goiko hodeiei eragin zien, 
eta ortzi-ateak zabaldu zizkien. 
Jateko mana eman zien euri, 
eta zeruko ogia haiei. R/. 

Jan zuen gizakiak indartsuen ogia, 
asetzeko adina zuten janaria. 
Lur santura zituen eraman, 
bere eskuinez irabazitako mendira. R/. 

Bigarren irakurgaia (Ef 4, 17. 20-24) 

San Paulo Apostoluak Efesoarrei 

Senideok: Hau esaten eta eskatzen dizuet Jaunaren izenean: ez 
zaiteztela ibil hemendik aurrera, atzerritarrak dabiltzan bezala, buru 
arinkerietan. 
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Ez da horrelakoa zuei erakutsi zaizuen Kristo ─zuek entzun duzuena 
Hari dagokiona bada behintzat, eta Hari buruz erakutsi dizuetena 
Jesusen egia bada, hau da: zuen lehengo jokaera zaharra alde batera 
uztea, atseginkeri nahiak usteldutako gizaki zaharra alde batera 
uztea, eta adimenez eta bihotzez berritzea─. 

Berri zaitezte zeuen burubideetan Espirituaren eraginez, eta jantzi 
zaitezte Jaungoikoaren arabera egina den gizaki berriaz, egiazko 
zintzotasunez eta santutasunez. 

Aleluia (Mt 4, 4b) 

 
Gizakia ez da ogiz bakarrik bizi, 
Jainkoaren ahotik ateratzen den 
hitz guztitik baizik. R/. 

Ebanjelioa (Jn 6, 24-35) 

Homiliarako argibideak 

Jesusengan sinetsi 

Orain dela hirurogei urte, Jesusengan sinestea zen naturalena gure 
haurrentzat. Katekesiko eta igandeko mezako Jesus hura garai 
hartako bizimoduaren parte zen. Orain, ezustekoa hartzen du batek, 
sei urteko haurrak Jainkoa ez dela existitzen esaten entzunda eta 
Jainkoaz hitz egiten zaienean urduri jartzen direla ikusita. Euren 
gurasoei entzun diete hori, noski. Ez da haurrek fedea galdu dutela. 
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Ez dute Jesusi buruz hitz egiten entzun, eta gurutzean iltzatuta ageri 
den hori nor den galdetzen dute, batzuetan.  

Jesusengan zergatik sinetsi galdetuko digute haur horietako batzuek 
egunen batean. Juduek Jesusi berari galdetu zioten, Jainkoak nahi 
zuen zerbaiten modura exijitzen baitzien fede hori (Jn 6,24-35). 
Keinu bat eskatu zioten, froga bat, hark gure bat-egite baldintza-
gabea merezi zuela ikusteko. Adierazpenen bat ikusi nahi dute, 
Jainkoak Harekin diharduela ondorioztatzeko. Basamortuan, 
Jainkoarengandik zuzenean etorritako ogia jan zuten gurasoek. Zer 
eskain dezake Jesusek, gizakia behin betiko errealitatearekin, 
Jainkoarekin, harremanetan jartzeko? 

Jesusek dio Jainkoak bakarrik jar dezakeela behin betikoarekin 
harremanetan, Biziarekin, letra larriz. Bizia Jainkoarengandik 
datorrela aitortzen dute juduek ere, zalantzarik gabe, eta Jainkoak 
eusten diola gure biziari, bere eskuzabaltasunari esker jasotzen 
dugun eguneroko elikaduratik. Jainkoaren herriak basamortuan 
zerutik jasotako ogiak, ordea, ez zuen behin betiko bizia eman. Ez 
da nahikoa zerutik etortzea, bizia eman behar dio munduari. Jainkoa 
bitartekari askoren bitartez jarri da harremanetan gizakiarekin, noski, 
baina Kristorengan bakarrik du Jesus gizakiak behin betiko Bizia. 
Horregatik dio Jesusek: Ni naiz biziaren ogia. 

Zergatik jarraitzen dugu Jesusengan sinesten? Beragan bizia eta bizi 
oparoa dugula bizi eta esperimentatu dugulako, zalantzarik gabe. 
Jesusenganako fedea ez da bigarren mailako zerbait gure bizitzan; 
aitzitik, zentzua ematen dio gure bizitzari, gure bizi-errealitate 
zehatzari. Jesusengan sinetsita, existentziaren hustasunetik alde 
egiten du batek, eta alde batera uzten du plazera bakarrik bilatzen 
duen bizitza (Ef 4,17,20-24). Jesusi jarraituta, espirituaren 
etengabeko berritze dinamika batean sartzen da bat. Jesusen 
Espirituak sortzen du Jainkoaren irudira sortutako giza izaera berria. 
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Existentziaren hustasuna gainditu, eta Jainkoaren zein besteen 
begietara baliotsua dela ikasten du batek. 

Zergatik sinesten dut Jesusengan? Denborarekin, konturatu naiz 
Jesusenganako nire fedea ez dela izan gogoetaren emaitza, ezta 
Harengan sinestera emana nauen esperientzia partikular batena ere. 
Nire fedea nire bizitzan duen presentziaren erantzuna da, bere 
maitasunarena, berak maite izan bainau aurrena. Garai hartan, 
naturala zen bere presentzia. Familian, eskolan, parrokian, lagunen 
artean, sentitzen zuen batek. Lagun bat sentitzen zuen batek ondoan. 
Zergatik utzi behar dut gauza onak baino ematen ez dizkidan lagun 
bat? 

Hauxe eskatu zioten juduek Jesusi: eman iezaguzu beti biziaren ogia. 
Guk badakigu Jesus dela biziaren ogia, Hitzaren mahaian eta 
Eukaristiaren mahaian elikatzen gaituena. Aurki dezagula beti 
harengan, sekula bakarrik uzten ez gaituen laguna, pixkanaka-
pixkanaka bere intimitatean, Aitaren intimitatean, sartzen gaituena. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Dei egiogun, senideok, Jainko Aitari eta eska diezaiogun entzun 
ditzala bihotzez egiten dizkiogun otoitzak. 

¾ Frantzisko Aita Santuaren alde, Jose Ignazio gure Gotzainaren alde 
eta eliz-ardurak dituzten guztien alde: Jaunak bere Hitza zuzen 
aldarrikatzeko jakinduria eman diezaien. Eska diezaiogun Jaunari. 

¾ Bere etxetik eta familiatik urruti diren guztien alde, arriskuan bizi 
diren guztien alde: Jaunak aurrera egiteko behar den kemena 
eman diezaien. Eska diezaiogun Jaunari. 

¾ Herri guztietako eta erlijio guztietako gizakien alde: Jaunak bere 
onginahia agertu eta bere bidetik gida ditzan. Eska diezaiogun 
Jaunari. 



URTEAN ZEHAR [B] - 2018 9/18 

¾ Gure senide hildakoen alde: Jaunak errukiz onar ditzan betiko, 
bere santuen artean. Eska diezaiogun Jaunari. 

Gizakiei kreazioaren ederra agertu diezun gure Jainkoa, entzun Zure 
Elizaren otoitzak eta egizu gizaki guztiek izan dezatela eguneroko 
ogia, horretarako gure bihotzetan eta gizaki guztiengan 
eskuzabaltasunaren dohaina isuriz. Jesu Kristo gure Jaunaren 
bitartez. 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

Zaindu itzazu beti, Jauna, 
zeruko dohainez berritu dituzunak; 
eta honela indarberritzen gaituzunok 
eraman gaitzazu betiko salbamenera. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

  


