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Urriaren 6an
URTEAN ZEHARREKO 27. IGANDEA
Agurra
Kristo, maitasunaren iturria, izan bedi zuekin.
Sarrerako oharpena
Eukaristian parte hartu ahal izatea opa digun Jainkoa gorestera eta
bere salbamena onartzera bildu gara. Hau da fedearen sakramentu
handia, Jainkoarekin gehiago elkartzen gaituena eta gure bizitzan
jokabide onez bizitzera garamatzana.
Damu-otoitza
Zabal diezaiogun bihotza gurekin dagoen Jaunari, Berarekin bat
egiteko.
¾ Jesus Jauna, herri guztien salbatzaile zarena. Erruki, Jauna.
¾ Jesus Jauna, barkamenaren testigu leiala. Kristo, erruki.
¾ Jesus Jauna, guztion batasuna nahi duzuna. Erruki, Jauna.
Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua, eta, gure bekatuak barkaturik,
eraman gaitzala betiko bizitzara
Otoitza
Jainko ahalguztidun betierekoa,
neurrigabea izanik zeure maitasuna,
guk merezi eta uste dugun baino gehiago
betetzen dituzu gure eskariak;
isur ezazu gure gainera zeure errukia,
gaiztakeria guztietatik garbi gaitzazun
eta eskatzera ausartzen ez garena ere eman diezaguzun.
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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
Fedea, sakon-sakoneko eta uste onez beteriko fedea agertzen da
lehenengo irakurgaian. Ongi uztartzen da Ebanjelioak dienarekin:
fedearen dohaina, arduraz eta eskerronez onartu behar da.
Lehenengo irakurgaia (Ha 1, 2-3; 2, 2-4)
Habakuk profetaren liburutik
Noiz arte, Jauna, egin behar dut nik deiadar, eta Zuk entzuten ez?
Noiz arte, ni Zuri oihuka: «Gogorkeria!» eta Zuk salbatzen ez?
Zergatik ikusarazten dizkidazu txarkeriak? Zergatik erakusten
nekeak, gogorkeriak eta hondamendiak? Zergatik sortzen dira
haserreak, eta izaten borrokaldiak? Orduan Jaunak erantzun zidan:
«Idatz ezazu ikuskizuna; irarri harlosatan, erraz irakur dadin.
Ikuskizun hori bere garaian gertatuko da; hartara doa, ez du
hutsegingo; luzatuko balu, zaude zain; etorriko baita berandu gabe.
Harrokeriaz beterik dagoena
erori egiten da; baina zintzoa, bere
Title
leialtasunak biziaraziko du».
Erantzun-salmoa (Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9)
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Zatozte, pozez oihu degiogun Jaunari,
txalo degiogun salbamen dugun Harkaitzari.
Hurbil gakizkion aurrera esker-kantuekin,
jai degiogun txalo eta eresiekin. R/.
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Zatozte, ahozpez jaurets dezagun,
egin gaituen Jaunari belaunika gakizkion.
Bera baita gure Jainkoa, ‘
gu, berriz, Haren larreko herria,
Haren zainpeko artaldea. R/.
Entzungo al duzue gaur Haren mintzoa:
«Ez gogortu zuen bihotzak Meriban bezala,
Masa-egunean basamortuan bezala. ‘
Zuen gurasoek han zirikatu ninduten,
Nik eginak ikusi arren, tentatu ninduten.» R/.
Bigarren irakurgaia (2 Tm 1, 6-8. 13-14)
San Paulo Apostoluak Timoteori
Anaia maite: Bizkor ezazu, nire esku ezartzeaz zeuregan duzun
Jaungoikoaren grazia. Jaungoikoak ez baitigu beldurrezko espiritua
eman; indar, maitasun, eta neurribidezko espiritua baizik. Ez izan,
bada, gure Jauna aitortzeko lotsarik, ezta ni, Haren giltzapeko naizen
hau, aitortzeko ere; bestela baizik, eraman itzazu nekeak nirekin
batean berri onaren alde, Jaungoikoaren indarrez.
Har itzazu jarraibide, sinesmenari eta kristau maitasunari buruz,
niregandik entzun dituzun hitz osasungarriak. Zaindu ezazu gordailu
eder hau, guregan bizi den Espiritu Santuaren indarrez.
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Aleluia (1 Pe 1, 25)

Jaunaren hitzak betiko du irauten.
Eta hitz hori da, zuei hots egin zaizuen berri ona. R/.
Ebanjelioa (Lk 17, 5-10)
Homiliarako argibideak
Fedea bizi
Fedea eta kultura bereiztea da garai honetako drama, zioen Paulo
VI.ak. Fededunak ez gara gai ebanjelioaren balioekin jantzitako
kultura bat sortzeko. Fededun ez direnek nahi dituzten eta irrika
dituzten gauzak nahi ditugu. Desberdina da sinesten duguna eta bizi
duguna. Jainkoak apenas duen garrantzirik gure bizitzan. Ez dugu
bizirik eta jardunean esperimentatzen. Ez da gure konfiantza merezi
duen norbait, ez gara harekin fidatzen. Gaur egungo gizakiak
eskarmentu handia du, bai, eta ez da bere senideez ere fidatzen ia.
Jainkoaren maitasunaren seinalerik ikusten ez duenez, ez da harekin
fidatzen, ez du harengan sinesten. Bere kabuz saiatzen da aurrera
irteten, besteengandik ezin baitu asko espero.
Askotan, fedeak ez du pertsonaren bizitza erabat aldatzen, ez beste
bizimodu bat, erabat kontrakoa, eramateraino, banakako, familia eta
gizarte gisa. Fededuna ikusi orduko identifikatzen laguntzen duten
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seinale gutxi ditugu. Arazoa ez da berria. Israelgo herriaren historian
ere ezaguna zen arazoa. Ebanjelioan ere askotan ageri da fede falta
edo fede eskasia, ez jendearena, oro har, baita ikasleena ere. Haiek
ere jabetuko dira horretaz, eta, horregatik, euren fedea handitzeko
eskatuko diote Jesusi, harenganako euren sinesmena gehitzeko (Lk
17, 5-10). Bestela, erregai faltagatik itzaltzeko arriskuan dagoen sugarra bezalakoa da fedea.
Arazo horren jakitun zen San Paulo, eta, horregatik, eskuak
ezartzean emandako dohaina indarberritzeko eskatuko dio Timoteo
ikasleari (2 Tim 1, 6-8. 13-14). Gure fedea bizitzeko moduari
dagokionez, koldarregi ageri gara kristauok gaur egun. Energia,
maitasuna eta zentzua behar dira. Baina batez ere, ez dugu beldurrik
eduki behar besteen aurrean kristau gisa agertzeko.
San Lukasek ikaslearen zerbitzuzko jarrerarekin lotzen du fedea. Ez
da fede teoriko hutsa, beraz, ezagutzarekin ohituta eta liluratuta
zegoen Greziako munduaren tentazio izan zitekeena. Fede biblikoa
da, bizitzan Jainkoaren borondatera itsu-itsuan makurtzeko fedea.
Zerbitzariak bezala, agindutako guztia bete behar du fededunak. Eta
arruntena hori dela pentsatu, ez dela aparteko ezer. Zerbitzariak
nagusiak agindutakoa bete behar du. Dena oso ongi beteta ere,
zerbitzari xume bat baino ez da izango beti.
Gaur egun, alienatzailea eta gizakiaren errealizazioaren kontrakoa
eman dezake ikuspegi horrek. Kontrakoa da, ordea. Gizakiak
Jainkoak agindutakoa betetzen duenean, ez da bere buruaz kanpoko
eskaera batera makurtzen. Jainkoa presente dago gizakian, eta
Jainkoak esandakoa edo iradokitakoa egitea gure esentzia intimo eta
ederrena gauzatzea da, maitatzeko libre sortutako gizakiarena. Hori
da Jainkoaren distira, gizakiak bizitza oparoa edukitzea.
Itun Zaharrak ere jasotzen du errealitate hori. “Zintzoa bere fedeari
esker biziko da” dio profetak (Hab 1, 2-3; 2, 2-4). Jainkoa denez
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biziaren hasiera eta jatorri, maitasunez eta borondatez Jainkoarekin
bat egiten duen artean biziko da gizakia, Jainkoak niretzat nahi
duena nahi bitartean. Biziaren iturritik aldenduz gero, lanez,
hondamendiz eta borrokaz betetako errealitate latza izango da
gizakiarena. Eukaristia honek fedearen misterioan sar gaitzala
benetan, Kristorekin bat egiteak geure bizitza alda dezan eta biziki
jarrai diezaiogun.
Jainkoaren herriaren otoitza
Senideok: Espirituak gugan sortzen duen seme-alabatzako
konfiantzaz beterik, zuzen diezazkiogun gure eskariak Jaunari:
¾ Elizaren alde: fededun guztien testigantza biziarekin, ager
diezaiela gizaki guztiei Jainkoaren salbamena. Eska diezaiogun
Jaunari.
¾ Herri agintarien alde: izan dezatela argitasuna gizaki guztien
arteko bakea, ongizatea eta erlijio-askatasuna bermatzeko. Eska
diezaiogun Jaunari.
¾ Gerra eta ezina nozitzen duten herrien alde: indarkeria, suntsiketa
eta mina alde batera utzi eta bizikidetzaren alde joka dezaten.
Eska diezaiogun Jaunari.
¾ Hemen bilduak gaudenon alde: Jainkoak argi ditzan gure
bihotzeko begiak, jaso dugun deiaren handitasuna ikusteko. Eska
diezaiogun Jaunari.
Jauna, Jainko ahalguztiduna, mostaza hazia adinako fedea dutenen
otoitzak entzuten dituzuna, emaguzu bihotz apala, Zure erreinuaren
handitasunean landu ondoren Zure maitasunaren ederra goratuko
duten zerbitzari apalak senti gaitezen. Jesu Kristo gure Jaunaren
bitartez.
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Jaunartze-ondorengo otoitza
Jainko ahalguztiduna,
ogi-ardo hauetan hartu ditugun Kristoren gorputz-odolek
Beraren irudiko egin gaitzatela.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

