
URTEAN ZEHARREKO 20. 9/31 

Abuztuaren 19an 
URTEAN ZEHARREKO 20. IGANDEA 

Agurra 

Bidean lagun dugun Kristo Jauna izan bedi zuekin. 

Sarrerako oharpena 

Ongietorri guztiok! Eukaristiak toki berezia du kristauon bizitzan, 
edo izan behar luke behintzat. Eukaristia da gure bizitza osoaren eta 
ekintza guztien iturri eta helmuga; bertan agertzen zaigu era berezian 
Jainkoak gurekiko duen salbamen asmoa Jesu Kristogan betetzen 
dena. 

Damu-otoitza 

Eukaristia elkarrekin ospatzeko gogo biziz, eska dezagun Jainkoaren 
erruki berritzailea: 

¾ Jesus Jauna, zerutik jaitsitako ogia zarena. Erruki, Jauna. 
¾ Jesus Jauna, munduari bizia ematen dion ogia zarena. Kristo, 

erruki. 
¾ Jesus Jauna, betiko bizia ematen duen ogia zarena. Erruki, Jauna. 

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

Otoitza 

Ondasun miragarriak dituzu, Jauna, maite zaituztenentzat; 
piztu gure bihotzetan zure maitasunaren garra, 
Zu gauza guztietan eta gauza guztien gainetik maite izanez, 
iritsi ditzagun guk asma-ala baino handiagoak diren 
Zuk agindutako ondasunak. 
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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 

Kristoren Gorputza eta Odola jarrera onez hartzeak aldian aldiko 
ezaugarrien aurrean adi bizitzeko jakinduria ematen digu, 
Espirituaren arabera bizitzeko indarra ematen. 

Lehenengo irakurgaia (Es Za 9, 1-6) 

Esaera Zaharren liburutik 

Jakinduriak etxea eraiki du beretzat, eta zazpi zutabe ipini dizkio. 
Haragitakoak hil ditu, ardoa prestatu eta mahaia jarri du. Bere 
zerbitzariak bidali ditu, herri goietatik deiadar hau egitera: 
«Ikasigabeak betoz hona; zentzugabekoei honela esaten diet: 
Zatozte eta jan nire ogitik; edan, prestatu dudan ardotik. Utz 
umekeriak, eta biziko zarete; ibil zaitezte zentzu bidetik». 

Erantzun-salmoa (Sal 33, 2-3. 10-11. 12-13. 14-15) 

 
Bedeinka dezadan aldi oro Jauna, 
nire ahoan beti Haren gorespena. 
Gailendu bekit bihotza Jaunarekin, 
poztu bitez apalak hori entzutearekin. R/. 
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Izan iezaiozue beldur, santuak, Jaunari, 
ez baitzaio ezer falta beldur dionari. 
Aberatsak behartsu bihurtu eta gosetu dira, 
Jaunaren bila dabiltzanak ezeren faltan ez dira. R/. 

Zatozte, seme-alabok, entzun niri, 
irakatsiko dizuet beldur izaten Jaunari. 
Zer gizakik du bizia maite? 
Ondasunak gozatzeko, nork ditu egunak maite? R/. 

Hezi zeure mihia gaitzetik, 
ezpainak gezur hitzetik. 
Egizu on dena, alde gaitzetik, 
opa ezazu bakea eta zabilzkio atzetik. R/. 

Bigarren irakurgaia (Ef 5, 15-20) 

San Paulo Apostoluak Efesoarrei 

Senideok: Begira ondo, nola zabiltzaten; ez izan zentzugabe, 
zentzudun baizik. Ondo balia zaitezte egokieraz, egun txarrak 
baitatoz. Horregatik ez izan ergelak; baizik eta kontura zaitezte, 
Jaunak zer nahi duen. 

Ez zaiteztela ardoz mozkortu, lasaikeria berekin du eta; baizik eta 
bete zaitezte Espirituaz. Esan itzazue elkarrekin salmoak, gorazarreak 
eta goi-arnasezko abestiak; kanta iezaiozue eta eman ospe bihotz-
bihotzez Jaunari. Eman beti eskerrak guztiengatik Jaungoiko Aitari, 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

Aleluia (Jn 6, 57) 
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Nire haragia jaten duena eta nire odola edaten, 
Niregan dago eta Ni harengan ─dio Jaunak─. R/. 

Ebanjelioa (Jn 6, 51-58) 

Homiliarako argibideak 

Betiko bizi 

Janariari esker bizi gara. Gizakiak betidanik bilatu du betiko 
bizitzeko aukera emango dion fruitu magikoa, hilezkortasuna 
emango diona. Bizia eta elikagaiak Jainkoarengandik badatoz ere, 
hilkorra da gizakia, bekatuaren ondorioz. Gizakia ez da ogitik 
bakarrik bizi, Jainkoaren ahotik irteten den hitz orotik baizik. 
Jainkoaren hitza, haren Jakinduria, banketea da guztiaren gainetik 
bizitzaren zentzua eta zoriona bilatzen dituen pertsonarentzat 
(Esaera zaharrak 9,1-6). 

Jesusek, aldiz, hilezkortasuna bermatzen duen elikagai bat agintzen 
du: bere haragia eta bere odola (Juan 6,51-58). Horrek bere entzuleak 
eskandalizatzen ditu, noski; litekeena da  kanibalismoan edo 
amaierarik gabeko bizitza ezinezkoa dela pentsatuko baitzuten. Hori 
nola den posible azaltzen digu Jesusek, ordea. Bizia 
Jainkoarengandik dator, bizi betea, betiko bizia. Jesus Aitarengatik 
bizi da, Aitarengandik jaso du bizia, Jainkoaren beraren bizia, 
amaierarik ez duena. Jesusek Aitaren borondatea eginez elikatzen du 
bere bizia, Hark esango duen bezala, Harekin bat eginda egonda 
beti, Jainkoaren bizia bere zainetan barrena joan dadin eginda. 
Jesusek, baina, Aitarengandik hartu duen bizia hori emateko 
gaitasuna ere badu. Horregatik agindu diezaguke hilezkortasuna, 
betiko bizia. 
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Jesusek bere bizia ematen digu, Jainkoaren bizia, bere haragiarekin 
eta bere odolarekin elikatuta. Haurrari bularra ematen ari zaion 
amaren irudia datorkigu gogora. Jesusen haragia eta odola 
aipatzerakoan, eukaristian pentsatzen du ebanjelioak, zalantzarik 
gabe,  Jesusen gorputzaren eta odolaren misterioan. Jesusen biziaz 
ari da, noski. 

Bibliak “haragi” deitzen dio ahultasunezko biziari. Jesusek 
ikusarazten digu ez direla “elikagai fuerteak” fededuna elikatzen 
dutenak, Hark gu guztiongatik bizi izandako bizitza arrunta baizik. 
Jesusen “odolak” haren pasioa, haren heriotza odoltsua ekartzen 
dizkigu gogora, gu bezain ahula zelako, hain zuzen ere. Jesusen 
bizitzan eta heriotzan murgiltzen den fededunak hilezkortasuna 
lortzen du,  piztuera. Kristoren heriotzaren eta piztueraren 
misterioan sartzen gara bataioaren eta eukaristiaren bitartez. Horixe 
da, zalantzarik gabe, Eliz Gurasoek “hilezkortasunaren botika” 
deitzen zutena. 

Jaten dugunean, zeluletara iristen dira elikagaiak, eta asimilatu eta 
geure egiten ditugu.  Jaun Berpiztuaren biziaren hilezkortasuna ez 
dugu horrela lortzen, ordea; izan ere, geure eginda gure izaera 
hilkorrarekin aurkituko ginateke beti. Alderantziz gertatzen da. Jaun 
Berpiztuak bereganatzen gaitu, eta amaierarik gabeko bizia duten 
pertsona berpiztuak egiten gaitu. 

Eukaristia honetan parte hartzeak Kristo bihur gaitzala eta eman 
diezagula haren bizia, Aitarengandik hartutako bizia. Bizitza hau 
maitasuna da batez ere, Jainkoarekiko eta besteenaganako 
maitasunezko harremana, geuregandik irten eta bizitzara mugarik 
gabe irekitzera garamatzan harremana. 
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Jainkoaren herriaren otoitza 

Senideok: aurkez diezazkiogun gure otoitzak Jaunari, eta eska 
diezaiogun entzun ditzala gure bihotzeko erreguak: 

¾ Eska dezagun gaixorik daudelako edota senideen zerbitzura 
daudelako igandea ospatzera etorri ezin dutenentzat; ospakizun 
honetan parte hartzerik ez badute ere, Jaunaren poza falta ez 
dezaten. 

¾ Eska dezagun behartsuenen zerbitzura bizitza eskaintzen 
dutenentzat; senideekin partekatzen dutena barne-poz eta 
alaitasun bihur dadin beraiengan. 

¾ Eska dezagun bidean edota etxetik urrun direnentzat; Jainkoak 
babes ditzan eta barne-bizitza zaintzeaz ahaztu ez daitezen. 

¾ Eska dezagun guretzat; fedean aurrera egin dezagun eta on egiteko 
gogoa gero eta handiagoa izan dadin gugan. 

Jainko Jauna, igandero biltzen gaituzu Zure mahaian; entzun Zure 
Elizaren otoitzak eta sendo ezazu gure fedea, ausardiaz hots egin 
dezagun piztuerarekiko itxaropena, egun batean Zure Erreinuko 
mahaian bildu arte. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

Jainko Jauna, sakramentu honetan Kristorekin bat eginik, 
zure errukiari apalik deika gaude: 
lur honetan Kristoren antzeko izanik, 
zeruetan Haren lagun izatea iritsi dezagula. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

  


