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Irailaren 2an 
URTEAN ZEHARREKO 22. IGANDEA 

Agurra 

Askatzen eta salbatzen gaituen Jauna izan bedi zuekin. 

Sarrerako oharpena 

Eukaristia ospatzea ohitura bat errepikatzea baino zerbait gehiago 
da. Gertakari bat berriz, hemen, gugan, orain gertatzen dela ospatzen 
dugu. Orain bi mila urte Afaltokian gertatu zena, aldare honetan 
gertatzen da. Gurutzeko eskaintzak eta Piztueraren pozak bat egiten 
dute Ogi zatitu hau elkarbanatzean. 

Damu-otoitza 

Gurutzeko misterioa ospatzeko, aitor dezagun bekatari garela: 

¾ Jesus Jauna, Zu zara gure bidea. Erruki, Jauna. 
¾ Jesus Jauna, Zu zara gure egia. Kristo, erruki. 
¾ Jesus Jauna, Zu zara gure bizia. Erruki, Jauna. 

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

Otoitza 

Zeru-lurren Jainkoa, Zuregandik dator on guztia; 
sartu gure bihotzetan zure izenaren maitasuna; 
lotu gaitzau gero eta estuago Zurekin, 
gure baitan biziarazi dezazun on den guztia, 
eta biziarazi duzuna arreta handiz zaindu. 
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 
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Hitzaren liturgiari oharpena 

Bihotz garbia izan behar dugula esaten digu gaurko Hitzak: Aita 
Jainkoaren aginduak betetzea galarazten digun guztia baztertuz. 

Lehenengo irakurgaia (Dt 4, 1-2. 6-8) 

Deuteronomio liburutik 

Moises honela mintzatu zitzaion herriari: «Entzun orain, Israel: Nire 
agindu eta arauak bete ditzazuen erakusten dizkizuet; horrela, biziko 
zarete; Jaunak, arbasoen Jaungoikoak, emango dizuen lurrean 
sartuko zarete eta haren jabe egingo. Ez erantsi ezer, ez kendu ezer, 
Nik agintzen dizuedanari; Nik eman bezala gorde Jaunaren, zuen 
Jaungoikoaren, aginduak. 

Gorde itzazue, bada, eta bete; horrek egingo zaituzte zentzudun eta 
jakintsu herri guztien aurrean; eta haiek agindu hauek entzutean, 
esango dute: "Bai herri zentzudun eta jakintsua dela herri hau!" Izan 
ere, bai ote da herri handirik, bere jainkoak hain hurbil dituenik, guk 
Jauna, gure Jainkoa, hurbil dugun bezala, dei egiten diogun aldi 
bakoitzean? Bai ote da herri handirik, gaur nik ematen dizuedan lege 
hau bezain agindu eta arau zuzenak dituenik?» 

Erantzun-salmoa (Sal 14, 2-3. 4-5) 

 
Akatsik gabe eta zintzo dabilena, 
bere artean egia dioena. 
Mihiz inor besten ez duena, hurkoari gaitzik egiten ez diona, 
auzokoa lotsagarri uzten ez duena. R/. 
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 Gaiztoari esker txarra ematen diona, 

Jainko-beldur dena ospatzen duena; 
bere kaltetan zin eginik ere aldatzen ez dena, ‘ 
dirua irabazitan ematen ez duena, 
errugabearen aurka eskupekorik hartzen ez duena. R/. 

Bigarren irakurgaia (St 1, 17-18. 21b-22. 27) 

Santiago Apostoluaren epistolatik 

Ene senide maiteok: Emaitza on guztiak eta dohain bikain guztiak 
goitik datoz, argi guztien Aitarengandik. Harengan ez baitago 
itzalgunerik, ez itzalaldirik. Berak, bere gogoz, egiaren hitzez sortu 
gaitu, bere izaki guztietan lehenengoak izan gaitezen. 

Onar ezazue apal-apal, zuengan ereinda dagoen eta zuen arimak 
salba ditzakeen hitza. Egizue hitzak dioena, eta ez entzun bakarrik, 
zeuen buruak engainatuz. 

Jainkozaletasun garbi eta akatsik gabea, Jaungoikoa Aitaren begietan, 
hau da: umezurtzei eta alargunei beren nahigabeetan laguntzea, eta 
mundu honen kutsutik garbi irautea. 

Aleluia (St 1, 18) 

 
Aitak, bere gogoz, egiaren hitzez sortu gaitu, 
bere izaki guztietan lehenengoak izan gaitezen. R/. 
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Ebanjelioa (Mk 7, 1-8. 14-15. 21-236, 60-69) 

Homiliarako argibideak 

Gizakion ohiturak 

Gure garaiak haustura handia ekarri du gizakion bizimoduan, galdu 
egin da memoria historikoa. Aurrerapenaren eta berrikuntzaren 
izenean, galtzen joan dira herri bakoitzaren kulturaren bizi-mamia 
ziren ohiturak. Identitatea galtzearen arriskua izan da. Horregatik ari 
dira leku bakoitzeko berezko elementu folklorikoak berreskuratu 
nahian. Betiko adierazpen erlijiosoak ere balioa hartzen ari dira 
berriz ere, interes turistikoak bultzatuta, askotan. Arazoa da jai 
erlijioso horiek lehen zituzten espiritu eta balio haiek gabe bizirik 
iraun ahalko duten. 

Hainbat kulturatan gauzatutako bizi-tradizio baten babesle eta 
eramaile izan da Eliza, zalantzarik gabe. Garai jakin bateko 
errealitate kultural batzuk desakralizatzekoa eta besterik gabe 
fedearekin eta ebanjelioarekin identifikatzen direla sinestea da 
tentazioa. Vatikanoko II. Kontzilioak ebanjeliora itzultzeko eskatu 
zuen, jada benetako balio ebanjelikoekin bat egiten ez zuten erritu 
eta ohitura tradizionalez osatutako kristau bizitza makal eta 
zaharkitua gainditzeko. Zentzu eta eduki guztia galdu zuten errituek, 
orduan (Mk 7,1-23). Neurri handi batean, horixe gertatu zen erlijio 
juduarekin ere, Jesusen garaian. Jainkoak bere herriarentzat zuen 
nahia agertzen zuen Legearen espiritua ito zuten giza ohiturek. 

Jainkoak nahi duena egiteko Hari entzuten saiatzen den bihotza 
ardatz duen erlijio profetiko batera itzultzeko gonbita da Jesusen 
erreforma. Bihotzaren erlijioa ez da erlijio sentimental beroa, 
kanpoko ohiturak dituen erlijio erritualistaren kontrakoa. Jainkoa 
gizakiaren kezka eta proiektuen erdian kokatzean datza, Hura izatea 
altxor bakarra,  “zure altxorra dagoen lekuan baitago zure bihotza”. 
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Bihotzaren erlijioak pertsonaren eta gizartearen errealitate osoa 
biltzen du. Erlijio pribatu hutsaren kontrakoa da. Errealitate beraren 
bi aldeak dira barnekotasuna eta kanpokotasuna. Barnekotasunik 
gabe, hutsalak bihurtzen dira erlijioa eta kultua. Kanpokotasunik 
gabe, ikusezina bihurtzen da erlijioa, eta desagertu egiten da 
azkenean. 

Jainkoan sinesteak pertsonaren eta herriaren bizitzari zentzua 
ematen dioten balioak sortzen ditu (Dt 4,1-8). Balio horiek jarrera 
sendoak eragiten dituzte pertsonarengan, arauak eta ohiturak 
ekarriko dituzten kanpo ekintzak bihurtuko direnak. Izatea eman 
zieten balio handiekin harremanetan egon bitartean dute horiek 
zentzua. Bihotzaren erlijioak errealitatearen kargu egingo den jarrera 
praktikoa ekarri behar du. Ez da nahikoa Hitza entzutea, praktikan 
jarri behar da. Kristau errealismoa da. “Jainkoak nahi duen erlijioa 
umezurtz eta alargunen arazoak ikustea eta eskuak mundu horretan 
ez zikintzea” (St 1,17-27). Eukaristia da benetako kristau kultua. 
Bertan, Kristoren misterioa eguneratzen da, eta gure bizitzan geure 
izatea eskaintzera konprometitzen gaitu.    

Jainkoaren herriaren otoitza 

Senideok: eska diezaiogun Jaunari entzun ditzala deika ari zaion 
herriaren otoitzak: 

¾ Egigun otoitz mundu zabaleko Eliza gogoan izanik; Jaunak lagun 
diezaion fedean, esperantzan eta maitasunean hazten. 

¾ Egigun otoitz sufritzen duten guztiak gogoan izanik; kartzelatuek, 
gaixoek eta etxetik urrun diren guztiek Jaunaren babesa eta indarra 
izan dezaten. 

¾ Egigun otoitz gure senide hildako guztien alde; Jainkoak bere 
etengabeko errukiz eta beso zabalez onar ditzan. 
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¾ Egigun otoitz Eukaristia ospatzen ari garenontzat ere; hemen 
ospatzen dugunaren fruituak eguneroko jardunean senideen 
zerbitzura jar ditzagun. 

Begira, Jauna, igandean Kristoren piztuera ospatzen duen Zure 
familiari eta entzun onginahiz bere otoitzak; egizu bihotzez ere gurtu 
zaitzagula eta ez hitzez bakarrik, eta munduko eginbehar eta 
ohiturek ez gaitzatela Zure aginduetatik urrundu. Jesu Kristo gure 
Jaunaren bitartez. 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

Mahai santuko ogia harturik, Jauna, 
otoitz egiten dizugu: 
maitasunaren janari honek 
bizkor ditzala gure bihotzak 
eta eraman gaitzala 
Zu gure senideengan zerbitzatzera. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

  


