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Azaroaren 3an
URTEAN ZEHARREKO 31. IGANDEA
Agurra
Biziaren Jainkoa izan bedi zuekin.
Sarrerako oharpena
Gizadi berriaren eguna da Igandea. Sortu gintuen Jainkoari otoitz
egiten diogu, guganako maitasun handiagatik eskerrak emanez.
Geure izenez deitzen gaitu gaur eta bere etxean bildurik Hitz
bizigarria eta Ogi biziemailea emango dizkigu.
Damu-otoitza
Zabal dezagun gure bihotza eta eska dezagun Jaunaren errukia.
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
Jainko ahalguztidun errukitsua,
zure graziari esker,
ongi zerbitzatzen zaituzte fededunek;
egizu, arren, Zuk agindutako ondasunetara
eragozpenik gabe joan gaitezela.
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
Biziaren Jainkoa den gure Jaunak, mindua eta zauritua dagoen guztia
sendotzen eta gogoberotzen du. Ez du bekatarien gaitza nahi, bere
salbamena baizik. Jesus, gure bidera ateratzen zaigu eta
salbamenezko adiskidetasuna eskaintzen digu.
Lehenengo irakurgaia (Jkd 11, 23 – 12, 2)
Jakinduriaren liburutik
Jauna, mundu guztia zure aurrean, pisuan hondar-ale bat bezala da,
lur gainean goizeko ihintz-tanta bat bezala. Guztiak erruki dituzu,
dena dezakezulako; bekatuari ezikusi egiten diozu, gizakiek damu
izan dezaten. Den guztia maite duzu, eta ez duzu gorroto, Zuk
egindakorik ezer; ezer gorroto izan bazenu, ez zenuen egingo. Eta
nola iraun zezakeen ezerk, Zuk nahi izan ez bazenu? Edo nola izaten
jarraitu, Zuk deitua ez denak? Guztiei, ordea, barkatu egiten diezu,
zureak baitituzu, bizidunen adiskide zaren Jaun horrek. Gauza
guztietan dago zure arnasa hilezkorra; ezarian zuzentzen dituzu
erortzen direnak; bekatuTitle
egin dutenei beren bekatua gogoratzen
diezu, bihotz-berri daitezen, eta Zuregan, Jauna, sinets dezaten.
Erantzun-salmoa (Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14)
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Goraipatuko zaitut, ene Jainko, ene Errege,
bedeinkatuko dut zure izena betiere.
Egun oro zaitut bedeinkatuko,
zure izena menderen mende dut goretsiko. R/.
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Kupibera da Jauna eta errukiorra,
berant-haserre eta guztiz onbera.
Ona da Jauna guztientzat,
errukior, Berak egin dituenentzat. R/.
Jauna, zure lan guztiek ospa zaitzate,
zure zintzoek bedeinka zaitzate.
Zure erregetza zein bikain den aitor bezate,
zure ahal izateaz hitz egin bezate. R/.
Leiala da Jauna bere hitz guztietan,
zintzoa bere lan guztietan.
Jaunak erortzear diren guztiak ditu sendotzen,
eta konkortuak zutitzen. R/.
Bigarren irakurgaia (2 Ts 1, 11 – 2, 2)
San Paulo Apostoluak Tesalonikarrei
Senideok: Zuen alde otoitzean ari gara beti, gure Jaungoikoak bere
deiaren gai egin zaitzaten, eta bere ahalmenez burutu ditzan, zuek
onerako duzuen nahi guztia eta zuen sinesmenaren egotekoa.
Horrela Jesus gure Jauna goretsia izango da zuengan, eta zuek
Harengan, gure Jaungoikoaren eta Jesus Jaunaren graziaren arabera.
Jesu Kristo gure Jaunaren azken etorrerari buruz, eta gu Harekin
elkartzeari buruz, hau eskatzen dizuegu: ez dezazuela nolanahi
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bururik gal, eta ez zaiteztela ikara ere, Jaunaren eguna gainean omen
dela dioen espiriturik, edota hitzik, nahiz guk egindako gutunik
badelakoan.
Aleluia (Jn 3, 16)

Hain maite izan baitu Jainkoak mundua
bere Seme bakarra eman dio;
Hari sinesten dionik inor gal ez dadin. R/.
Ebanjelioa (Lk 19, 1-10)
Homiliarako argibideak
Galdua salbatzera bilatzera eta salbatzera etorria
Ebanjelizazio Berriak beste jokabide bat eskatzen digu. Kontzilioak
gizakiaren bila irteteko eskatu bazuen ere, pertsonak Elizara etorri
zain egon da eliza. Egiaren eta benetako balioen jabe sinetsita, Elizak
denak erakarriko zituena uste zuen. Asko eta asko dira elizaren
bizitzatik urrundu direnak, ordea, eta ezin gara besoak gurutze egon,
itzultzen diren edo ez ikusteko. Aita Santuak azpimarratu bezala,
gure munduaren mugetara, periferietara irten behar da, baztertuta
daudenekin topo egiteko. Egoera “irregularrean” daudelako baztertu
ditugu batzuk, eta beste batzuek espero zuten harrera eta ulermena
aurkitu ez dutelako alde egin dute.
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Jainkoa eta horrek bidalitakoa, Jesus, bakarrik dira gai garen bezala
onartzeko, bihurtzera deitutako bekatari modura. Zakeo, erromatar
okupatzaileen zerbitzura zegoen zergalari bat, bekataritzat jotzen
zuten, Jainkoaren maitasunetik at, erlijio judua edukitzeagatik (Lk
19,1-10). Herritarrak esplotatuta aberastua zen, noski, baina bakarrik
eta mespretxatua sentitzen zen; hain txikia, jendearengatik ezin
baitzuen Jesus ikusi.
Jesus ikusi nahian ari zen, haren berri izan baitzuen. Nagusi ziren
aurreiritzietatik libre zegoen, eta harekin hitz egin zitekeen, haren
bizitza alderatu. Zakeo zur eta lur geratu zen, zuhaitz batera igo eta
bere izenez deitu ziotenean. Jesusek ere luze hitz egin nahi zuen
berarekin. Laster iritsi ziren jende zentzudunaren kritikak, eta
lotsatuta sentituko zen Zakeo, bera baitzen kritika haien eragile.
Lehen aldiz, zen bezala onartzen zuen norbaiten aurrean zegoen.
Pedagogia zinez jainkotiarra erabiltzen jakin izan zuen Jesusek,
Jainkoaren jokaeraren parekoa zena (Jkd 11,22-12,2). Jainkoak
pixkanaka-pixkanaka zentzarazten ditu errudunak, maitasunez eta ia
minik egin gabe. Euren bekatua gogorarazi eta errieta egiten die,
kontzientzia sorgortu ez dakien eta Harengan sinets dezaten. Zakeok
hainbatetan eta hainbatetan jasotako kritikak baliatu zituen, bere
bizitza bihurtzeko. Bere ondasunen erdiak pobreei emateko eta
egindako bidegabekeriak legeak eskatu baino asko ere eskuzabalago
zuzentzeko keinuak erakusten du bere bizitza berria.
Jesus liluratuta geratu zen salbamena jaso zuen etxe hartan sartze
hutsarekin lortutako gauza harrigarriekin. Jainkoaren Herriko kide
zen Zakeo, bizitzako gorabeherek eramana zuten bidegabekeriaren
bidetik. Hala eta guztiz ere, Abrahamen seme izaten jarraituko du.
Bekatua egin duen arren, Jainkoaren errukiaren xede da bekataria
zintzoa baino arrazoi gehiagorekin. Bekataria galbidean dago, eta
Gizonaren Semea arriskuan daudenak salbatzera etorri da, hain
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zuzen ere. Eskandalizatu ordez, poztu egin beharko genuke,
norbaitek azkenean bere bizia salbatuz gero.
Jainkoari beren ekintza onengatik salbamena merezi dutenak
bakarrik interesatzen zaizkiola pentsatzea da euren burua zintzotzat
duten eta bekatariak zein beraiengana hurbiltzen direnak kritikatzen
dituzten pertsonen drama. Ahaztu egin zaie salbamena dohain bat
dela, jasotako grazia merezi duen bizitza batean hartu beharrekoa.
Eukaristiak, Jesusen pazko-bazkariko gonbidatu izateak, gure bizitza
aldatzera eta benetan bihurtzera eraman gaitzala.
Jainkoaren herriaren otoitza
Senideok, eska diezaiogun Jaunari entzun ditzala gure otoitzak eta
eman diezagula behar dugun laguntza:
¾ Jainkoak isur dezala Elizarengan apaltasun eta sendotasun
espiritua eta sorrarazi ditzala Ebanjelioaren zerbitzari leial izango
diren era guztietako bokaziodunak. Eska diezaiogun Jaunari.
¾ Jainkoak ernaraz dezala agintariengan on egiteko borondatea eta
hauek erraz dezatela guztiontzat ongizatezko eta justiziazko
bizimodua. Eska diezaiogun Jaunari.
¾ Jainkoak lagun diezagula guztioi gure zailtasun eta ezinetan, eta
eman diezaiela hilzorian daudenei bakea eta atsedena. Egigun
otoitz. R/.
¾ Jainkoak sendo gaitzala fedean eta eman diezagula guztioi beti on
egiteko laguntza. Eska diezaiogun Jaunari.
Zure Semearen bidez galdua zegoena bilatu eta salbatzera etorri
zaren gure Jainkoa, entzun Zure Elizaren otoitzak eta egin gaitzazu
jaso dugun deiaren neurriko; lagun iezaguzu gure asmo onak
betetzen eta egizu senideengan pozik aurki zaitzagula beraiekin
ondasunak banatuz. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
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Jaunartze-ondorengo otoitza
Gero eta gehiago agertu bedi gugan, Jauna, zure indarra;
hartu ditugun sakramentuez sendoturik,
beroiek agintzen dizkiguten ondasunak lortzeko
zure graziak gai egin gaitzan.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

