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Uztailaren 7an 
URTEAN ZEHARREKO 14. IGANDEA 

Agurra 

Errukiaren eta maitasunaren Jauna izan bedi zuekin. 

Sarrerako oharpena 

Jaunak bildu gaitu: ikasle hobeak eta leialagoak izan gaitezen; 
honela prestatuko gaitu Berak, Erreinuaren Berri Ona zabaltzera 
bidaltzeko. Ospa dezagun alaitasunez gure fedea. 

Damu-otoitza 

Senideok: Presta ditzagun geure buruak, misterio santuak bihotz-
garbiz ospatzeko. Kontura gaitezen bekatari garela, eta itxaropen 
osoz barkamen eska diezaiogun Jaunaren bihotz onari. 

¾ Jesus Jauna, betiko biziaren hitzak dituzuna: erruki, Jauna. 
¾ Jesus Jauna, bihozbera eta apala zarena: Kristo, erruki. 
¾ Jesus Jauna, gugatik heriotzaraino menpeko egina: Erruki, Jauna. 

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

Otoitza 

Jainko Jauna, zure Semea beheratuz, 
jaso egin duzu eroria zegoen mundua; 
eman zeure fededunei egiazko poza, 
eta egizu, bekatuaren uztarripetik askatu dituzunek 
betiko zoriona izan dezatela. 
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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 

Jesusekin topo egiten duen edonork, bere bizitza pozez betea eta 
baketua aurkitzen du, eta ez du isilik gordetzen barnean duen 
bizipena. Entzun dezagun arretaz Jainkoaren Hitza, eta jaso 
dezagun bere mezu bikaina eta benetan baliotsua zaiguna. 

Lehenengo irakurgaia (Is 66, 10-14c) 

Isaias profetaren liburutik 

Poztu zaitezte Jerusalemekin, maite duzuen guztiok, egin jai 
harekin; alaitu eta poztu harekin, dolu egin zenutenak harengatik.  
Asetzeraino edoskiko baituzue haren bularren gozoa, atseginez 
xurgatuko haren bularren oparoa.  

Honela mintzo baita Jauna: «Ibaia bezala isuriko dut haren gainera 
bakea, eta gainezka doan ibaia bezala, herrien ondasuna. Haren 
haurrak besoetan eramango dituzte, belaunetan maiteki hartuko 
dituzte. Amak bere haurra gozatzen duen bezala, hala zaituztet Nik 
gozatuko,  eta zuen gozamena Jerusalemen duzue izango. Poztuko 
da zuen bihotza hori ikustean, loratuko dira zuen hezurrak belardi 
baten antzean, agertuko da Jaunaren eskua bere zerbitzariengan». 

Erantzun-salmoa (Sal 122, 1. 2. 3-4) 
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Lur osoa, egiozu irrintzi Jainkoari, 
egin eresi Haren izen ederrari, 
eman gorespen eder Berari. 
Esan Jainkoari: «Zuk eginak bai direla harrigarriak!» R/. 

Ahozpeztu bedi lur osoa zure aurrean eresi eginez, 
zure izenari eresi eginez.  
Zatozte eta ikus Jainkoaren lanak, 
harritzeko dira-eta gizakiengatik egin dituenak. R/. 

Itsasoa lehor bihurtu du, 
oinez igaro dira ibaiaren erditik; 
beraz, poztu gaitezen Harekin.  
Nagusi da ahal izatez betiko. R/. 

Zatozte eta entzun Jainkoaren beldur zaretenok, 
esango dizkizuet nire alde Hark eginak. 
Bedeinkatua Jainkoa, ez baitu uxatu nire eskaria, 
ez baitit ukatu bere grazia. R/. 

Bigarren irakurgaia (Ga 6, 14-18) 

San Paulo Apostoluak Galaziarrei 

Senideok: Jainkoak libra nazala harrotzetik, Jesu Kristo gure 
Jaunaren gurutzean izan ezik. Gurutze horretan gurutziltzatua dago 
mundua niretzat eta ni munduarentzat. Izan ere, ezer ez dira, ez 
erdaindua, ez erdaingabea; izaki berriak du balio. 

Bakea eta errukia lege honen jarraitzaileari! Baita Jaungoikoaren 
Israeli ere! Hemendik aurrera ez diezadala inork nekerik eman: 
Jesusen ezaugarriak nire gorputzean baitaramatzat nik. 

Senideok, Jesu Kristo gure Jaunaren grazia zuen espirituarekin. 
Amen. 
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Aleluia (Kol 3, 15a. 16a) 

 
Kristoren bakeak agindu beza zuen bihotzetan; 
oparo bizi bedi zuengan Kristoren hitza. R/. 

Ebanjelioa (Lk 10, 1-12. 17-20) 

Homiliarako argibideak 

Hurbil da Jainkoaren erreinua 

Hogeita bost urte baino gehiago dira Joan Paulo II. Aita Santuak 
“ebanjelizazio berrirako” deia egin zuela. Gaur egun, tradizionalki 
kristauak diren herrialdeen ebanjelizazioak ez du aurrera egin, 
alderantziz, atzera egiten ari da nabarmen. Frantzisko Aita Santuak 
gaia landu nahi izan du “Ebanjelioaren pozarekin” ikuspegi berria 
emanda. Orain arte, asko intsistitu da, eta arrazoiarekin, gure 
inperioko kultur aldaketetan eta ebanjelizatu beharreko pertsona 
mota berrian. Azkenaldian, baina, ikusten ari gara arazoa ez dela 
bakarrik ebanjelizatu beharreko gizakia, baizik baita ebanjelizatzen 
duen Elizan ere. Gure Elizbarrutiak ere ildo honi jarraituz landu eta 
argitaratu berria du pastoral marko berria: “Irteerako eliza” izena 
duena. Kristorekin pertsonalki bat egin duen kristaua eta bere 
bizitza eraldatuta ikusteko poza esperimentatu duena bakarrik da 
gai, berri hori beretzat ez gordetzeko, komunikatu egin behar du. 
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Jasotako Ebanjelioarekin leial den heinean bakarrik jarrai dezake 
Elizak Jesusek eta bere ikasleek hasitako ebanjelizazioa. Lekuko 
sinesgarrien presentziak bakarrik egin dezake egungo Jesusen Berri 
Ona. Historiako garai bakoitzean, Jesus bera da bere ikasleak 
bidaltzen jarraitzen duena (Lk 10, 1-12. 17-20). Jesusen misioa 
onartu behar dute, eta ez beste bizimodu bat asmatu. Elizak giza 
logika askori jarraitu diela ikusten ari gara gero eta gehiago, eta ez 
Jesusen jarraibideei, Vatikanoko II. Kontzilioan berretsitakoei. 

Ebanjelioaren iragarpenaren edukia berdina da beti: “Hurbil da 
Jainkoaren erreinua”. Hori da zapalduta eta atsekabetuta dauden 
guztiak kontsolatzen dituen berri ona (Is 66,10-14). Jainkoa hurbil 
egoteak sufrimenduaren eta zapalketaren amaiera iragartzen du. 
Jainkoak bere herriaren alde esku hartuko du, eta bakea eta 
ondasun piloa ekarriko dizkio. 

Misioa betetzeko moduak Jesusek hamabi ikasleei emandako 
irakaspenak errepikatzen ditu, eta Jesusen misioaren estiloa 
erakusten dute. Paulok bezala, honela esan dezake bakoitzak: 
“Neure gorputzean daramatzat Jesusen markak” (Ga 6,14-18). 
Binaka doaz, iragartzen duten esperientziaren lekuko sinesgarri 
izateko. Misioa beti da zaila, babesik gabe baitago bat beti, ardiak 
otso artean bezala. Ikasleari ez zaio uzten bizirik irauteko 
beharrezkoak diren bitartekoez hornitzen. Probidentzietan eta 
Erregetza iragartzen dieten pertsonen harrera onean sinetsi behar 
du, eta sendaketen bidez egiten dute presente. Ez dute ilusiorik egin 
behar, ordea, baztertu egingo dituzte askotan. 

Ikasleak oso pozik itzuli ziren misio hartatik, mirari handiak egin 
baitzituzten Jesusen izenean. Ebanjelioa iragartzea Satanasen 
porrota da, Jesusen arabera. Hala ere, egiten dituen mirariek ez 
dute izan behar ikaslearen pozaren oinarri, zeruan zain duen sari 
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handiak baizik. Jesusen misioan parte hartzea haren zori loriatsuan 
parte edukitzea da, Aitaren ondoan. 

Eliza Eukaristiaren inguruan eraikitzen da, Eliza misiolari gisa, bere 
Espirituaren bitartez gizaki guztiak bil ditzala eskatzen baitiogu 
Aitari. Eukaristia bakoitzean esperimentatzen dugu Jainkoaren 
erreinua hurbil dela eta Jainko Jauna gure bila datorrela. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Senideok: eska diezaiogun Jaunari entzun ditzala gure otoitzak: 

¾ Egigun otoitz Frantzisko Aita Santuaren eta Jose Ignazio gure 
gotzainaren alde; Jaunak eman diezaiela adorea eta argia beren 
ardurapeko elkarteak santutasunez zaindu ditzaten. Eska 
diezaiogun Jaunari. 

¾ Egigun otoitz Jaunak egiazko bakea eman diezagun; bakearen 
egiazko iturria denak eman diezagula bizikidetza baketsua eta 
barneko espirituzko-bakea. Eska diezaiogun Jaunari. 

¾ Egigun otoitz Ebanjelioaren bidean zintzo saiatzen diren guztien 
alde, Jaunak asmo horretan lagun diezaien; eta berekoikeriak 
Jainkoarengandik urruntzen dituenak izan dezatela bihotz berria 
iristeko grazia. Eska diezaiogun Jaunari. 

¾ Egiogun otoitz Jainkoari hildakoen alde, bereziki gure senide, 
adiskide eta ongile hildakoen alde. Jaunak bere erruki handiz 
bere aintzan onar ditzan santu eta aukeratu guztien artean. Eska 
diezaiogun Jaunari. 

Jainko Jauna, Zuk dei egiten diguzu, mundu osoan Ebanjelioaren 
poza hots egin dezagun; entzun gure otoitzak eta emaguzu 
apostoluen ausardia eta askatasun bera, Zure maitasun- eta bake-
hitzak munduan presente egin ditzagun. Jesu Kristo gure Jaunaren 
bitartez. 
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Jaunartze-ondorengo otoitza 

Hain dohain handiak harturik, Jauna, eskatzen dizugu 
salbamen fruituak irits ditzagula 
eta Zu goresten bizi gaitezela. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

  


