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Uztailaren 28an
URTEAN ZEHARREKO 17. IGANDEA
Agurra
Jauna zuekin.
Sarrerako oharpena
Jaunaren izenean bildu gara, bere izenean otoitz egiteko. Entzungo
dugun Jainkoaren Hitzak lagunduko digu gure otoitza kristau-otoitz
bihurtzen. Eukaristiako Ogiak indartuko gaitu, Hitz horren baitan
bizitzen.
Damu-otoitza
Senideok: bekatuak aldendu egiten gaitu Jaungoikoagandik eta
geure senideengandik. Bakeak egin ditzagun, damuturik bekatuen
barkamena eskatuz.
¾ Jesus Jauna, Maria Birjinagandik jaio eta gure senide egina:
erruki, Jauna.
¾ Jesus Jauna, gure ahuleria ezagutzen duzuna: Kristo, erruki.
¾ Jesus Jauna, familia bakar batean elkartzen gaituzuna: Erruki,
Jauna.
Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua, eta, gure bekatuak
barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara
Otoitza
Jainko Jauna, Zugan uste on dutenen zaintzailea,
Zu gabe ez da ezer sendorik, ez ezer santurik;
erakuts iezaguzu zeure erruki ugaria;
Zu gidari eta erakusle zaitugula,
lurreko ondasunak erabil ditzagun zerukoak iristeko eran.
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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
Ez dagoenetik guztia sortzen du Jainkoak. Maitasun eza maitasun,
pobrezia aberastasun… gure eskuzabaltasuna eta bere asmoaren
onarpena nahi ditu. Gurekin eraiki nahi du biziaren Erreinua.
Lehenengo irakurgaia (Has [Gn] 18, 20-32)
Genesis liburutik
Egun haietan, Jaunak honela esan zuen: «Handia da Sodomaren eta
Gomorraren kontrako salakuntza, eta astuna haien bekatua. Banoa
behera eta ikusiko dut, egia den salakuntzak dioena. Eta egia ez
bada, jakingo dut».
Gizonek, handik atera eta Sodomaruntz jo zuten; eta Jauna
bitartean Abrahamekin zegoen. Eta Abrahamek esan zion: «Zintzoa
ere galduko ote duzu gaiztoarekin batean? Behar bada, badira
berrogeita hamar zintzo hirian. Hauek ere galduko ote dituzu.
Barkamena ukatuko ote diozu hiriari, berrogeita hamar zintzo hor
izanik? Ezin Zuk horrelakorik egin! Zintzoa gaiztoarekin galdu, eta
zintzoa eta gaiztoa zoritxar berekoak egin. Zuk ez horrelakorik!
Mundu osoaren epaileak ez ote du zuzen epaituko?»
Eta Jaunak erantzun zion: «Sodomako hiri barruan berrogeita hamar
zintzo aurkitzen baditut, hiri osoari barkatuko diot hauengatik».
Eta Abrahamek berriz: «Ausardia da benetan, hauts eta errauts
naizen honek nire Jaunari hitz egitea. Berrogeita hamar, bost gutxi
balira, bost horiengatik galduko ote duzu hiri osoa?» Eta Jaunak:
«Berrogeita bost aurkitzen baditut, ez dut galduko». Oraindik ere
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Abrahamek: «Berrogei badira?» Jaunak erantzun: «Ez dut galduko,
berrogei horiengatik».
Orduan Abrahamek esan zion: «Ez bedi haserretu nire Jauna,
hizketan jarraitzen badut. Hogeita hamar balira?» Eta Jaunak
erantzun: «Ez dut galduko, han hogeita hamar aurkitzen baditut».
Abrahamek jarraitu zuen: «Begira, barkatu, ausardia da baina; eta
hogei balira?» Jaunak erantzun: «Ez dut galduko, hogei
horiengatik». «Ea!, ez bedi haserretu nire Jauna, nik berriz ere hitz
egiten badut. Eta hamar balira?» Eta Jaunak esan: «Ez dut galduko,
hamar horiengatik».
Eta Jauna AbrahamekinTitle
mintzatu ondoren, joan egin zen; eta
Title
Abraham bere etxera itzuli zen.
Erantzun-salmoa (Sal 137, 1-2a. 2bcd-3. 6-7. 8)
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Jauna, bihotz-bihotzez dizkizut eskerrak emango,
nire hitzak entzun dituzulako.
Eresi egingo dizut aingeruen aurrean,
ahozpeztuko naiz zure jauretxe santuan. R/.
Eskerrak emango dizkiot zure izenari ona eta leiala zarelako,
zure hitzak baitu zure izena egin handiago.
Hots egin nizunean, entzun ninduzun,
eta nire bihotzean kemena indartu duzu. R/.
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Benetan garai da Jauna, umilari dio begiratzen,
harroa, berriz, urrundik du ezagutzen.
Larrialdian nabilela Zuk bizkortzen nauzu, ‘
nire etsaien haserreen aurka eskua didazu luzatzen,
eta zure eskuinak nau salbatzen. R/.
Bigarren irakurgaia (Kol 2, 12-14)
San Paulo Apostoluak Kolosarrei
Senideok: Kristorekin batean hobiratuak izan zaretenak Bataioan,
Berarengan izan zarete berpiztuak ere, hilen artetik biztu zuen
Jaungoikoaren ahalmenean sinetsirik.
Zeuen bekatuengatik hilda zeundeten, erdaindu gabe zeundetelako;
baina Jainkoak Berarekin bizia eman zizuen, zuen bekatu guztiak
barkatuta. Ezereztu zuen gure kontra zegoen eta bere hitzez
gaitzesten gintuen zor agiria; erditik kendu zuen hura gurutzean
josirik.
Aleluia (Erm 8, 15b)

Seme-alabatzako Espiritua hartu duzue,
eta Horrek hots eginarazten digu «Abba! Aita!». R/.
Ebanjelioa (Lk 11, 1-13)
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Homiliarako argibideak
Eskatu eta emango zaizue
Pertsona gehienek otoitz egiteari utzi diote. Baliteke txikitan otoitz
egin izana eta Jainkoari gauzak eskatu izana. Ateratako inpresioa da
Jainkoak ez ziela entzuten eta denbora galtzea zela Jainkoari gutaz
interesatzeko eskatzea. Gure Aita erakustean, ordea, otoitza beti
entzuten dela dio Jesusek. Behin eta berriz intsistitu behar da, egia
(Lk 11, 1-13). Aita ona da Jainkoa, eta bere seme-alaben ona
bilatzen du etengabe.
Ateak itxita jarraitzen duen inpresioa dugu askotan, ez dela
zabaltzen. Kafkak kontatzen du pertsona batek Elizan sartu nahi
duela, eta ez dela atea zabaltzeko gai, nahiz eta behin eta berriz
bultza egin. Denbora puska baten ondoren konturatuko da atea
kanporantz zabaltzen dela, ez barrurantz. Guri ere hori gertatzen
zaizu, agian. Bultza eta bultza egiten dugu, Jainkoa mugitzeko, hark
erakar gaitzan errazagoa izanda; ez guk nahi duguna egin dezan,
guk Hark nahi duena nahi izan dezagun baizik.
Aitagureak Jainkoaren intimitatean murgiltzen gaitu, mundua
Jainkoaren begiekin ikusteko. Jainkoak maitasunez ikusten du
mundua, eta horregatik ezartzen du bere Erreinua. Jainkoaren izena
santifikatu egiten da gure bizitzarekin Jainkoa santu dela adierazten
dugunean, hau da, Jainkoak maitatu eta salbatu egiten gaituela.
Orduan ezartzen da haren santutasunezko, justiziazko,
maitasunezko eta bakezko Erreinua. Jainkoaren dohaina da gugan
hartzen duguna eta munduan presente egiten duguna.
Barkamenaren Erreinua da, gizakiak Jainkoarekin eta elkarren
artean elkartzen ditu. Horregatik gara barkamenaren ministro,
gainerakoak barkatuta. Mundu honetan bizi garenez, oraindik,
Jainkoaren babesa eta laguntza behar ditugu egunero, fedea uzteko
eta bizitza teilatutik behera bizitzeko tentazioaren aurrean.
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Espiritu Santuaren dohaina eskatu behar dugu batez ere. Horrek
ditu gainerako dohain guztiak eta Jainkoari eskatzen dizkiogun
gauza onak. Espiritu Santua eskatzea Jainkoaren maitasuna eskatzea
da. Jainkoak jarri du gure bihotzean, eta Espiritu Santuak egiten du
otoitz gugan. Gauza asko behar ditu gizakiak, baina maitatua izatea
eta Jainkoak berekin hartzea bilatzen du batez ere. Eta Jainkoak
maite gaitu, eta bere Espiritua emanez hartzen gaitu.
Hala eta guztiz ere, batzuetan agian ez digute entzuten. Horretaz
konturatzea grazia da, Jainkoa pertsona librea dela ikusten baitugu,
askatasunez maite gaituela eta ezin dugula eta ez dugula behartu
behar. Bere askatasunean errespetatu behar dugu. Jainkoari esker,
badakigu Hira gure alde dagoela beti. Horregatik, Jainkoa maite
dutenentzat euren onerako da guztia. Eskaera otoitzean, kontua ez
da Jainkoa garaitu nahi izatea, guk nahi duguna egin dezan.
Fededunarentzat, Jainkoak garaitzea da benetako garaipena, Haren
aurrean makurtzea, haren maitasun baldintza-gabea onartzea.
Abraham Jainkoaren laguna da. Jainkoak ez dio ezkutatzen zer egin
nahi duen (Gn 18,16-33). Abrahamen aholkua ere eskatzen du,
erabaki larria hartu nahi duenean, herri bekatari osoa zigortzea,
adibidez. Abrahamek zentzuz arrazoitzen du, Jainkoa ongi geratzea
bilatuz, eta ez injustizia bat egitea errudunak eta errugabeak
zigortuta.
Haren
adiskidetasuna
hain
handia
denez,
errugabeengatik errudunak barka ditzan iradokitzera ausartzen da
Abraham.
Lastima, Jaikoarekin duen tratu horretan Abraham Jainkoak
herriaren salbamenari ezarritako prezioa pixka bat gehiago jaisten
ausartu ez izana: “Israelgo seme bat salbatzea mundu osoa
salbatzea bezala da”, dio esaera errabiniko batek. Prezio ona lortu
zuela iruditu zitzaion Abrahami. Tamalez, herria ez zeuden hamar
errugabe ere. Eta Jainkoa errugabe batengatik barkatzeko prest
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egongo zatekeen. Eta, agian, ez zen beharrezkoa herrian egotea.
Nahikoa zen bere lagun Abrahamek, errugabe batek, eskatze. Izan
ere, Jesusek denontzat eskatu zuenean barkamena, Aitak eman egin
zion. Garrantzitsua ez da errugabeen kopurua, Jainkoaren
maitasunak maitasunezko erantzuna aurkitzen duela baizik.
Eukaristian, maitasun hori hartu eta otoitz eta zerbitzu bihurtutako
gure maitasunarekin erantzuten dugu.
Jainkoaren herriaren otoitza
Senideok, eska dezagun Espiritu Santuaren indarra, Berak lagun
diezagun munduko beharren alde otoitz egiten:
¾ Eska diezaiogun errukizko Jainkoari, Kristo ezagutzen hasi eta
bataioko grazia hartu nahi dutenen alde, beraien haurrak
bataiatzeko prestatzen direnen gurasoen alde. Eska diezaiogun
Jaunari.
¾ Eska diezaiogun Jaunari gure herriaren alde eta bertan bizi garen
guztion alde, baita munduko herri eta nazio guztien alde ere,
bakea eta bizimodu hobea izan ditzagun. Eska diezaiogun
Jaunari.
¾ Eska diezaiogun Jaunari mundu zabalean pertsegituak diren
kristauen alde eta beraien pertsegitzaileen alde, izan dezatela
begirunearen bihotz-berria. Eska diezaiogun Jaunari.
¾ Eska diezaiogun Jaunari hemen bilduak gaudenon alde eta
otoitzean gogoan ditugun guztien alde, fedean gorde gaitzan eta
bere Semearen erreinuan bildu. Eska diezaiogun Jaunari.
Entzun, Aita on, zeure herriari eta egizu Zure Semeak erakutsi zigun
seme-alaben otoitza uler dezagula; emaguzu Zure Espiritua, Jesusek
agertu zuen konfiantza berarekin Zuri dei eginez Zure maitasunaren
esperientzian hazi gaitezen. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
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Jaunartze-ondorengo otoitza
Zeruko sakramentua hartu dugu, Jauna,
zure Semearen nekaldiaren betiko oroigarri:
Berak bere maitasun neurrigabean eman digun dohain hori
izan dakigula salbamenerako.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

