
URTEAN ZEHARREKO 21. 9/37 

Abuztuaren 26an 
URTEAN ZEHARREKO 21. IGANDEA 

Agurra 

Jesu Kristo gure Jaunaren grazia eta bakea zuekin. 

Sarrerako oharpena 

Gure kristau izatea, gure fede bizitza, lege batzuek betetzera 
mugatzen dugu sarritan. Gaur Jesusek sakoneko bizi-berritzea egitera 
gonbidatzen gaitu, eta elkarteko bizitzan parte hartzera dei egiten. 

Horrexen irudi da Eukaristia: berritasunaren eta elkarbanatzearen 
irudi. Eta horixe ospatzen dugu Eukaristian: Ebanjelioaren berri on 
askatzailea. 

Damu-otoitza 

Presta gaitezen elkarbanatze bikain hau ospatzeko, bekatari garela 
aitortu eta Jainkoaren barkamena onartuz: 

¾ Jesus Jauna, ontasunez entzuten diguzuna. Erruki, Jauna. 
¾ Jesus Jauna, errukiaren atea zabaltzen diguzuna. Kristo, erruki. 
¾ Jesus Jauna, gure Jainko eta salbatzailea zarena. Erruki, Jauna. 

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

Otoitza 

Jauna, zure fededunen bihotzak gogo bateko egiten dituzu; 
egizu, zure herriak maita dezala Zuk agindua 
eta itxaron Zuk hitz emana; 
mundu aldakor honetan dauden bitartean 
gure bihotzek sendo iraun dezaten 
egiazko zoriona dagoen lekuan. 
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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 

Jainkoa zerbitzatzeko eta berak maite gaituen bezala maitatzeko deia 
dira gaurko Irakurgaiak. Jaunak erabateko eta behin betirako bihotz 
-berri gaitezela eskatzen digu. 

Lehenengo irakurgaia (Jos 24, 1-2a. 15-17. 18b) 

Josueren liburutik 

Egun haietan, bildu zituen Josuek Israelgo leinu guztiak Sikenen, 
deitu zituen Israelgo zahar, nagusi, epaile eta arduradun guztiak, 
Jaunaren aurrean aurkeztu zitezen, eta Josue honela mintzatu 
zitzaion herri osoari: «Jauna zerbitzatzea gaizki iruditzen bazaizue, 
aukeratu gaur zuek, nor zerbitzatu: zuen arbasoek ibaiaz beste 
aldean zerbitzatutako jainkoak, ala, amortarren lurrean zaudetenez 
gero, amortarren jainkoak; nik ete nire seme-alabek Jauna 
zerbitzatuko dugu». 

Herriak erantzun zuen: «Urrun guregandik Jauna uztea, beste 
jainkoak zerbitzatzeko! Jauna, gure Jaungoikoa, baita Egiptoko 
morrontzatik gu eta gure arbasoak atera gintuena, gure begietan 
halako mirari handiak egin zituena, eta ibili garen bide guztietan eta 
igaro ditugun herri guztietan zaindu gaituena. Guk, beraz, Jauna 
zerbitzatuko dugu, Hura da eta gure Jaungoikoa». 

Erantzun-salmoa (Sal 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23) 

 

& b 43 42 43 42
Txas-

œ
ta

jœ
e-
Jœ
za-

jœ
zu -

jœ
e

œ
ta

jœ
i -

jœ
kus

œ
zein
œ
sa-

jœ
mur

jœ
den

œ
Jau-
œ
na.

˙

& b œ œ › œ œ œ œ œ œ › œ œ œ œ œ œ › œ œ œ œ œ œ › œ œ œ œ

Title



URTEAN ZEHARREKO 21. 9/39 

 
Bedeinka dezadan aldi oro Jauna, 
nire ahoan beti Haren gorespena. 
Gailendu bekit bihotza Jaunarekin, 
poztu bitez apalak hori entzutearekin. R/. 

Zintzoengana daude Jaunaren begiak, 
eta haien oihura Haren belarriak. 
Gaizkileen aurka Jaunaren aurpegia, 
gal dadin lurrean haien oroipena. R/. 

Zintzoek dei egin zioten, eta Jaunak entzun, 
estualdi guztitik atera zituen bere eskuz. 
Hurbil dute Jauna bihotz urratuek, 
salbatzen ditu barrenez atsekabetuak. R/. 

Zintzoaren gaitzak asko dira, 
baina denetatik Jaunak atera. 
Haren hezur guztiak ditu zaintzen, 
bat bakarrik ez zaio hausten. R/. 

Gaitzak heriotzara darama gaiztoa; 
zintzoa begitan duenak hartuko du zigorra. 
Jaunak askatzen ditu bere morroiak, 
ez du izango zigorrik Harengana ihes doanak. R/. 

Bigarren irakurgaia (Ef 5, 21-32) 

San Paulo Apostoluak Efesoarrei 

Senideok: Izan zaitezte elkarren menpeko, Kristoren beldurrean. 
Emazteak egon bitez beren senarren mende, Jaunaren mende bezala: 
senarra baita emaztearen buru, Kristo Elizaren buru den bezala, eta 

& b 43 42 43 42
Txas-

œ
ta

jœ
e-
Jœ
za-

jœ
zu -

jœ
e

œ
ta

jœ
i -

jœ
kus

œ
zein
œ
sa-

jœ
mur

jœ
den

œ
Jau-
œ
na.

˙

& b œ œ › œ œ œ œ œ œ › œ œ œ œ œ œ › œ œ œ œ œ œ › œ œ œ œ

Title



URTEAN ZEHAR [B] - 2018 9/40 

Bera gorputzaren Salbatzaile. Beraz, Eliza Kristori menperaturik 
dagokion bezala, horrela emazteak ere beren senarrei, gauza 
guztietan. 

Senarrok, maita itzazue zeuen emazteak, Kristok Eliza maitatzen 
duen bezala; Hark bere burua Elizarengatik eman zuen, horrela santu 
egiteko, urezko Bataioz eta hitzaz garbiturik, distiratsu aurkezteko 
Eliza bere aurrean, zikin eta zimurrik edo ezer horrelakorik gabe, 
santu eta errugabe baizik. 

Senarrek ere hala maitatu behar dituzte beren emazteak, beren 
gorputz dituztenez. Emaztea maitatzen duenak bere burua maitatzen 
du. Inork ez dio inoiz bere gorputzari gorrotorik izan; baizik eta jana 
eman eta zaindu egiten du, Kristok bere Eliza bezala; bere 
gorputzaren atal baikaitu. 

«Horregatik gizonak aita-amak utziko ditu, eta bere emaztearekin 
elkartuko da; eta biak haragi bat izango dira». Misterio handia da 
hau: Kristori eta Elizari buruz esaten dut. 

Aleluia (Jn 6, 63b. 68b) 

 
Zure hitzak, Jauna, espiritu eta bizi dira; 
Zuk dauzkazu betiko biziaren hitzak. R/. 

Ebanjelioa (Jn 6, 60-69) 
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Homiliarako argibideak 

Zuk dauzkazu betiko biziaren hitzak 

Zaila da jakiten fededunek eliz bizitza eta kristau fedea erabat uztera 
iritsi diren edo ez jakiten. Itxuraz, leial jarraitu duten fededunek 
hortxe jarraitzen dute, jo eta ke. Belaunaldi berriak edo urrundu egin 
direnak erakartzea da zaila, ordea. Hala, ezinbestekoa da urruntze 
horren arrazoietan pentsatzea, ez akats berberak ez errepikatzeko 
bakarrik, baita berriz ere erakar ditzakegun jakiteko. 

Jesus alde batera utzi zutenek ere adierazitako esperientzia dago, 
modu batera edo bestera, eliza utzi izanaren abiapuntuan: 
“Onartezina da mezu hau. Nork jaramon egin?” (Jn 6,60-69). Garai 
hartan, Jesusen doktrinarekin ez ezik haren pertsonarekin eta 
Jainkoak bidalitakoa izan nahiarekin ere bazuten zerikusia. 

Gaur egun, Elizaren errealitateak eragindakoa da dezepzioa, itxuraz, 
baina Jesusen eta Jainkoaren beraren pertsona jartzen da zalantzan. 
Jainkoarekin eta Jesusekin zuzenean, Elizaren bitartekaritzarik gabe, 
harremanetan jarri nahi izana da egungo joera.  Traba modura 
agertzen da hori (Eliza) askotan harreman horretan, harreman 
horretan jartzen gaituen errealitatea izan ordez.  Jesusen edo 
Jainkoaren errealitateak ez die ezertxo ere esaten askori, zoriona eta 
auren bizitzaren zentzua bilatzerakoan. 

Jesusen garaian, ikasleen komunitateari eragin zion krisiak, eta 
hamabi apostoluek  osatutako talde intimoak bakarrik iraun zuen, 
nahiz eta Jesusek, handik gutxira, haietako batek saldu egingo zuela 
esan. Berarekin geratu zirenek erabaki irmo bat hartu behar izan 
zuten, Pedrok formulatutakoa: “Jauna, norengana joango gara? 
Betiko bizia dute zure irakatsiek; eta guk sinetsi dugu eta badakigu 
zu zarela Jainkoaren Santua”. 

Apostoluek esperimentatu dute Jesusengan eta euren lagun  
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taldearen artean bakarrik aurki dezakegula Jainkoa. Ikasleen talde 
hori uztea Jesusekin eta Aitarekin aurkitzeko aukera galtzea da. 
Apostoluek Jesusekin zuten lotura berritu zuen Pedrok, azken batean, 
hark deitu zituenean adierazi zioten bezala. Gaur egun bizi dugun 
bidegurutze honetan, gure ingurukoak urruntzen ari direnean, oso 
beharrezkoa da Jesusenganako gure fedea berritzea. 

Josuek ere Jainkoaren edo herrialde idoloen artean hautatu beharrean 
jarri zuen herria, agindutako lurraldera eraman zuenean (Jos 24,1-
18). Iraganean, denok izan gara idolatrak. Bat ez da kristau jaiotzen. 
Beharrezkoa da bakoitzak fedea pertsonalki onartzea Gaur egun fede 
pertsonal hori ezin da bizi, ordea, eliza-komunitatetik kanpo, batek 
bertan esperimentatzen baitu  Jaun Berpiztuaren presentzia. 
Eukaristiak sendo dezala gugan Kristorenganako gure atxikipena. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Senideok: dei egiogun Jaunari, gure otoitzak entzun ditzan eta lagun 
diezagun: 

¾ Jainkoak errukiz zain ditzan Frantzisko Aita Santua, Jose Ignazio 
gure gotzaina eta gure elkarteetan ardura eta zerbitzua duten 
guztiak. 

¾ Jainkoak eman diezaien lurra lantzen dutenei lanerako indarra, 
ikertzaileei adimena, ikasleei saiatzeko gogoa eta guztioi geurean 
irauteko leialtasuna.  

¾ Jainkoak sufritzen duten guztien ezinak entzun ditzan, bereziki 
lanik gabe eta egoera larrian bizi diren guztienak. 

¾ Jainkoak bere dohainez bete ditzan gure senide, adiskide eta 
ongile guztiak.  
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Jainko Jauna, Zure betiereko Hitza den Kristorengan azaldu diguzu 
Zure maitasuna; entzun gure otoitzak eta argi gaitzazu Espiritu 
Santuaren argiz, ezerk ez gaitzan aldendu betiko biziaren hitzak 
dituen Kristorengandik. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

Eraman ezazu bere betera, Jauna, 
zure errukizko salbamena; 
eta egizu, Zuk lagundurik, 
gauza guztietan zure gogoko izan gaitezela. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.  


