
URTEAN ZEHARREKO 19. 9/19 

Abuztuaren 12an 
URTEAN ZEHARREKO 19. IGANDEA 

Agurra 

Kristo, Ogi bizia izan bedi zuekin. 

Sarrerako oharpena 

Eukaristiako ogia eta ardoa biderako janari ditugu. Bakoitzak bizitzan 
egin behar duen Jainkozko biderako janari. Elkarrekin egiten dugun 
biderako janari. Janari hori Jesus da, gu gogoberotzen eta indartzen 
ari dena. 

Damu-otoitza 

Jo dezagun Kristorengana eta aitor dezagun bekatari garela: 

¾ Jesus Jauna, beti gure artean zaudena. Erruki, Jauna. 
¾ Jesus Jauna, bizia ematen digun Ogi santua. Kristo, erruki. 
¾ Jesus Jauna, batasunean biltzen gaituena. Erruki, Jauna. 

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

Otoitza 

Jainko ahalguztidun betierekoa, 
Zuri Aita esateko eskubidea ematen diguzu; 
eraman bere betera gure bihotzetan 
zeure seme-alabatzako espiritua, 
hitzemana zaigun ondarea irits dezagun. 
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 



URTEAN ZEHAR [B] - 2018 9/20 

Hitzaren liturgiari oharpena 

Lehengo astean bezala, gaurko Jainkoaren Hitza Jesus Ogi Biziari 
buru mintzo zaigu: Ogi horrek indartzen gaitu maitasunean 
bizitzeko. 

Lehenengo irakurgaia (1 Erg 19, 4-8) 

Erregeen liburutik 

Egun haietan, Eliasek basamortuan barrena, egun bateko bidea egin 
zuen. Epuru zuhaitz baten azpian eseri zen, eta bere buruarentzat 
heriotza eskatu zuen, esanez: «Aski dut, Jauna; ken iezadazu bizia, 
ez naiz eta nire gurasoak baino hobea». 

Etzan zen epuruaren itzalean, eta loak hartu zuen. 

Honetan aingeru batek ukitu eta esan zion: «Jaiki zaitez, eta jan». 
Begiratu zuen eta sutopil bat eta ontzi bat ur ikusi zituen buru 
ondoan. Jan zuen eta edan, eta berriro etzan egin zen. Etorri zitzaion 
bigarrenez Jaunaren aingerua, eta ukitu eta esan zion. «Jaiki zaitez, 
eta jan; oraindik bide luzea daukazu eta». 

Jaiki zen Elias, eta jan eta edan zuen; eta janari haren indarrez, 
berrogei egun eta berrogei gau ibili zen Horeb, Jaungoikoaren 
mendiraino.  

Erantzun-salmoa (Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9) 
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Bedeinka dezadan aldi oro Jauna, 
nire ahoan beti Haren gorespena. 
Gailendu bekit bihotza Jaunarekin, 
poztu bitez apalak hori entzutearekin. R/. 

Handietsi nirekin Jauna, 
ospa dezagun batean Haren izena. 
Jaunaren bila nenbilen eta entzun ninduen, 
beldur guztietatik atera ninduen. R/. 

Begira iezaiozue alai zaitezten, 
zuen aurpegiak lotsa ez daitezen. 
Dohakabe honek oihu egin zuen, eta Jaunak entzun, 
estualdi denetatik atera du bere eskuz. R/. 

Jaunaren aingeruak txabolak ipintzen ditu 
beldur diotenen inguruan, eta babesten ditu. 
Dasta ezazue eta ikus zein samur den Jauna, 
bai dohatsu, Harengana ihes doana. R/. 

Bigarren irakurgaia (Ef 4, 30─-5, 2) 

San Paulo Apostoluak Efesoarrei 

Senideok: Ez atsekabetu Jaungoikoaren Espiritu Santua, Berak 
markatuak baitzaudete erospen egunerako. Ken zuengandik 
garrazkeria, beroaldi, haserre, birao, eta iskanbilak eta beste 
gaiztakeria guztiak. Izan zaitezte elkarrentzat onak eta errukitsuak, 
elkarri barkatuz, Jaungoikoak zuei Kristorengan barkatu zizuen 
bezala. 

Izan zaitezte Jaungoikoaren antzekoak, Haren seme-alaba zaretenez 
gero, eta zabiltzate maitasunean, Kristok ere maite izan 
baitzintuzten, eta bere burua guretzak eman zuen eskaingai eta 
Jaungoikoarentzako opari usaintsu bezala. 
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Aleluia (Jn 6, 51a) 

 
Ni naiz ogi bizia zerutik jaitsia ─dio Jaunak─; 
ogi honetatik jaten duena betirako biziko da. R/. 

Ebanjelioa (Jn 6, 41-51) 

Homiliarako argibideak 

Aitak erakartzen gaitu Jesusengana 

Zergatik sinesten dugu oraindik Jesusengan, gure lagun askok 
harengan sinesteari utzi eta gero? Fedea edo federik eza gure 
bizitzaren historiaren parte dira. Horregatik, desberdina da kasu 
bakoitza, eta fededunaren egoera eduki behar da kontuan, bakarka 
zein kolektiboki. Herri batek Jesus baztertzeak gogoeta egitera 
eraman zituen haren ikasleak. 

Jainkoaren Semearen piztuera eta gizon egitea ukatzea izaten da 
baztertzearen arrazoia. Jesusen entzuleak eskandalizatu egiten dira 
hain ezaguna den giza jatorriko Hark zerutik, hau da, 
Jainkoarengandik, etorri nahi izatearekin. Oso argi ulertu zuten Jesus 
ez zela Jainkoak bidalitako gizaki soil bat, Moises bezala, baizik eta 
Jainkoa harengan zegoela, bere herrian errepikatzen ez zen bezala: 
“bidalia bidaltzailea bezalakoa da” (Jn 6,41-52). 

Jesusen pertsonaren misterioa da hari hurbiltzen zaizkienengan 
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fedea eta fede eza eragiten dituena. Jesusengan sinesten dutenek 
Harengan Jesus aurkitzearen esperientzia dute. Hura baztertzen 
dutenek diote, berriz, gainerakoak bezalako gizaki bat besterik ez 
dutela aurkitzen Jesusengan. Zergatik interpretazio desberdin hori? 
Horixe da Jesusengan sinestea deitzen dugun esperientziaren 
konplexutasuna. Emana datorkigu esperientzia guztia, ez da gure 
pentsamenduaren emaitza. Ez da nahikoa Jesusengan sinetsi nahi dut 
esatea. Beharrezkoa da Aitak Jesusengana erakar gaitzan, harengan 
Jainkoaren presentzia esperimentatzeko. Jainkoa ematen zaigu 
Jesusenganako esperientzian. 

Nola ematen zaigu Jainkoa Jesusengan, Harengan sinesten 
dugunean? Haren hitzaren bitartez ematen zaigu Jainkoa, fededunak 
entzun eta ikasi beharrekoaren bitartez. Entzutea obeditzea da, hitz 
hori onartzeko eta horren arabera bizitzeko prest egotea. Ikasteak 
Jainkoaren ikasle egiten gaitu, eta adiskidetasunezko harremana 
dugu Harekin, ez maisu eta ikasle arteko harreman intelektual soila. 
Jainkoarekin harremana edukitzen ohituta dagoena Jesusengana 
joaten da berehala, Jesus Hitza dela ikasten baitu, Jainkoaren Hitza. 
Egia esan, Jesusen bitartez bakarrik jar daiteke bat harremanetan 
Jainkoarekin, gizo egin den Hitzaren bitartez. 

Zergatik ematen zaie batzuei sinesmena eta beste batzuei ez? 
Zergatik batzuek gordetzen dute fedea eta beste batzuek, baztertzen? 
Kristauek sinesten dute Jainkoa denei agertzen zaiela, baita kristau 
ez direnei ere. Eta agerraldi horretan bere grazia eta maitasuna 
eskaintzen dizkigu, eta Harekin maitasunezko solasa edukitzera 
gonbidatzen gaitu. Maitasuna eta fedea libreak dira. Bai edo ez 
erantzun diezaioket eskaintza horri. Bere maitasuna eskaintzen 
didan pertsonak nigan eragiten duen erakarpen sakonaren araberako 
izango da erantzuna. Une jakin batean maitasun hori onar dezaket, 
eta urte gutxi batzuk geroago, berriz, maitasun hori gal dadin utzi, 
zoritxarrez.  
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Fedea dugula esaten dugu. Baina fedeak gaitu gu eskutik helduta. 
Jainkoak eskua askatzen badigu, fedegabe bihurtuko gara gu ere. 
Eukaristiak lagun gaitzala Jesusekiko harreman pertsonala lantzen. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Egiogun otoitz Kristori, hitz eman zuen bezala entzun dezan Bere 
izenean bildu garenon otoitza. 

¾ Bakearen alde, Elizen arteko batasunaren alde, gu guztion 
zorionaren alde. 

¾ Behartsuen alde dihardutenen alde, adinekoei laguntzen dietenen 
alde, ahulak zaintzen dituztenen alde. 

¾ Nekaturik eta ezinean daudenen alde, arriskuan direnen alde, 
loturik bizi direnen alde. 

¾ Gure alde otoitz egiten dutenen alde, guk otoitzean gogoan 
ditugunen alde, gure hildakoen betiko atsedenaren alde. 

Entzun, Jauna, gure otoitzak eta gida ezazu Zure Eliza erromesa; 
indar ezazu betiko biziaren ogiarekin eta egizu, kristau-bidean 
aurrera eginez Zure aurpegiaren distira ikustera iritsi dadila. Jesu 
Kristo gure Jaunaren bitartez. 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

Hartu dugun sakramentuak salba gaitzala, Jauna, 
eta sendo jarri zure egiaren argitan. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

  


