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Ekainaren 21ean 
URTEAN ZEHARREKO 13. IGANDEA 

Agurra 

Aintza eta ospea zor diogu Jaunari! Bere bakea izan bedi zuekin. 

Sarrerako oharpena 

Jauna gure artean da egiaz. Bere bizitza eta hitza deigarri dira 
guretzat. Kristori jarraitzeko gogoz, Haren Ebanjelioa onartzeko 
asmoz eta Ebanjelio horretan seme-alaben askatasun osoa aurkitzeko 
pozez bildu gara: askatzaile gerta dakigula Berri Ona. 

Damu-otoitza 

Senideok: Jainkoaren hitza entzun eta gure salbamenaren oroigarria 
behar bezala ospatzeko, presta ditzagun gogo-bihotzak, Jaunaren 
errukia eskatuz. 

¾ Jesus Jauna, Zu zara guretzat Aitarenganako bidea: erruki, Jauna. 
¾ Jesus Jauna, Zu zara gure ilunpeak argitzen dituen egia: Kristo, 

erruki. 
¾ Jesus Jauna, Zu zara mundua berritzen duen bizia: Erruki, Jauna. 

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

Otoitza 

Oi Jainko, 
seme-alabatzat hartu gaituzu maitasunez 
eta argiaren seme-alaba egin gaituzu; 
egizu, ez gaitzala inguratu gezurraren ilunpeak 
eta bizi gaitezela beti zure egiaren argi ederrean. 
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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 

Historian zehar, Jainkoak gizaki batzuk aukeratu ditu bereziki bere 
izenean bidaltzeko. Gero Jesusekin gertatu zen bezala, Itun 
Zaharrean ere garbi entzuten da Jainkoaren deia, erantzun libre eta 
benetakoa espero duen deia. Entzun dezagun! 

Lehenengo irakurgaia (2 Erg 4, 8-11. 14-16a) 

Erregeen liburutik 

Behin batean, Eliseo Sunandik barrena igarotzen zelarik, hango 
andre aberats batek bazkaltzera eraman zuen; eta geroztik Eliseo, 
handik igarotzen zen guztitan, harengana joaten zen bazkaltzera. 
Andreak honela esan zion senarrari: «Begira, badakit Jaungoikoaren 
gizon hori santu bat dela. Egin diezaiogun etxe gainean gela txiki bat, 
sarritan baitator gurera; jar diezazkiogun han ohe, mahai, aulki eta 
argimutil bat, gurera datorkenean bertan geldi dadin». 

Halako batean, etorri zen Eliseo, gela hartan sartu eta bertan etzan 
zen. Eliseok Gejazi bere morroiari esan zion: «Zer egin dezakegu 
andre honen alde?» Gejazik erantzun zion: «Ez du haurrik, eta bere 
senarra zaharra da». Eliseok Gejaziri: «Dei egiozu». 

Dei egin zion Gejazik, eta atean agertu zen andrea. Eliseok esan 
zion: «Datorren urtean, garai honetan, seme bat izango duzu 
besoetan». 
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Erantzun-salmoa (Sal 88, 2-3. 16-17. 18-19) 

Jauna, zure maitasuna abestuko dut betiren beti, 
zure leialtasuna adieraziko gizaldiz gizaldi. 
Esana baituzu: «Maitasuna betiko dut eraiki», 
zeure leialtasuna zeruan duzu sendoarazi. R/. 

Bai dohatsu, Zuri pozez oihu egiten dakien herria: 
Jauna, zure aurpegiko argian dabila. 
Zure izenaz dira beti pozten, 
zure zuzentasunaz harrotzen. R/. 

Zu baitzara haren indarraren dedua, 
eta zure onginahiz jasotzen dugu burua. 
Jauna da gure babeskia, izan ere, 
Israelgo Santua, gure Errege. R/. 

Bigarren irakurgaia (Erm 6, 3-4. 8-11) 

San Paulo Apostoluak Erromatarrei 

Senideok: Bataioaz Kristo Jesusi lotuak izan garenok, Haren 
heriotzari lotuak izan gara. Bataioaren bitartez Berarekin heriotzan 
hobiratuak izan gara; Kristo hilen artetik Aitaren aintzaz biztua izan 
zen bezala, gu ere biziera berri batean ibil gaitezen. 
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Beraz, gu Kristorekin hil bagara, sinesten dugu, bizi ere Berarekin 
biziko garela; izan ere, badakigu Kristo hilen artetik biztu zenez gero, 
ez dela berriro hilko; heriotzak ez du Harengan gehiago aginterik. 
Haren hiltzea, bekatuarentzat behin betiko hiltzea izan baitzen; eta 
Haren bizitzea, Jaungoikoarentzat bizitzea da. Horrela, bada, zuek 
ere eduki itzazue zeuen buruak bekatuarentzat hilak bezala eta 
Jaungoikoarentzat biziak, Kristo Jesus gure Jaunarengan. 

Aleluia (Ik. 1 Pe 2, 9) 

Zuek jatorri hautatua zarete, 
erre apaizgo, enda santu; 
oihuka itzazue, ilunbetatik atera ‘ 
eta argi zoragarrira dei egin dizuenaren 
egintza harrigarriak. R/. 

Ebanjelioa (Mt 10, 37-47) 

Homiliarako argibideak 

Askatzen duen maitasuna 

Ez zegoen erabakia guk sufritzea, ez da hori patuaren ondorioa. Ez 
dago debekatua zoriontsu izatea, ez da bekatu zoriontsu izan nahi 
izatea. Fededunak badaki, edonola ere, Jainkoak maite duela; 
fededunak badaki, gertatzen zaionaren arduraduna ez dela Jainkoa, 
bera baizik. 

Jainkoak ez zuen mugatu nire zorionerako gaitasuna eta ez dizkit 
kendu hori lortzeko baliabideak. Jainkoak bere burua mugatu zuen, 
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eta nire historiarekiko duen muga nire eskuetan utzi duen askatasun 
eta erabakitze gaitasunean neurtzen da. Gauza bat gorde zuen 
beretzat: ni maitatu ahal izatea 

Bibliak dio, Jainkoak gizakia bere nahiaren Paradisuan jarri zuela. 
Bizitzea, gure erabakien erabera jokatzea da neurri batean, eta 
gertatzan zaigunaren arduradun izatea. Askatasunaren eta erabakien 
nahaste horren ondorioz, gizakiok historia moldatzen dugu sarritan 
gozamenereako bide bezala, bestetan sufrimenerako hautu bezala, 
inoiz maitasunerako aukera, inoiz gorrotorako, inoiz zorionerako, 
sarri zoritxarrerako. Gure bizitza, orain, gurutzetik igarotzen da... 
igarotze horrek eraman gaitzake egiazko zorionera. Egiazko zoriona 
egunero ongiaren eta egiaren aldeko borrokan lan egitetik iristen da. 

Aske izateak, ordea, ez du esan nahi Jainkoa gure historiatik kanpo 
geratu denik, gure erabakiek axola ez baliote bezala; hori balitz 
askatasuna, nola bizi? Jainkoari noski axola zaiola gizakia, Jesu 
Kristogan agertu digu gertukoa dela gure zorionean eta gure minean. 
Fededun izatea gauza guztiak Jainkoaren aurrean erabakitzea da, 
askatasunez, baina Jainkoaren aurrean eta Haren nahia bereiziz eta 
betetzen saiatuz. 

Mateoren ebanjelioan Jesusen ahotan jartzen diren hitzak 
erabakigarriak dira: «Bere aita edo ama ni baino gehiago maite 
dituena ez niretzako gai... bere gurutzea hartu eta jarraitzen ez 
didana ez da niretzako gai. Bere bizia bilatzen duenak galdu egingo 
du eta nigatik galtzen duenak aurkituko... Nigan sinesten duelako 
txiki bati baso bat ur ematen dionak, jasoko du bere saria». Bizitza 
ematea, basokada bat ur ematea ez da emaitza harrigarriak lortzeko 
estrategia bat. Eman ahal izatea bera bada nahikoa ordain; profeta 
onartzearen ordaina profeta bera da. Kristaua ez da ur basokaden 
merkataria, ematen dituen ur basokadei balio profetikoa ematen 
diena baizik. 
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Fededunaren eta Kristoren arteko lotura bataioan oinarritzen du 
Paulok: fededun bataiatua heriotzaren erreinutik kanpo geratzen da 
eta Jainkoarentzat bakarrik bizitzen. Gure bizitza Kristogan errotzea 
ez da bekatutik urruntzea bakarrik, gure bizitza Jainkoari sagaratzea 
baizik. Sagaratze hori da Elizaren oinarria eta Elizan gertatzen da 
behartsuen zerbitzua, Kristo bera zerbitzatzea, eta Kristoren ordaina 
jasotzea: zerbitzari izatea. San Pauloren hitzetan: «dena da grazia». 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Eska diezaiogun Jaunari, senideok, entzun ditzala konfiantzaz eta 
pozez egiten dizkiogun otoitzak: 

¾ Eska diezaiogun Kristo Jaunari bere bizitza Jaunaren zerbitzura 
sagaratu duten Eliz zerbitzarien alde eta egiazko Jainkoa gurtzen 
duten herri guztien alde. Eska diezaiogun Jaunari. 

¾ Eska diezaiogun mundua jakinduriaz gobernatzen duen Jainkoari 
gu guztion alde, mundua eta natura bereziki arretaz eta esker onez 
zaindu dezagun. Eska diezaiogun Jaunari. 

¾ Eska diezaiogun Jainko errukitsuari giza ahultasunaren, 
gorrotoaren eta enbidiaren sareetan lotuta bizi diren guztien alde. 
Eska diezaiogun Jaunari. 

¾ Eska diezaiogun Jaunari batak bestearen alde, jar dezagun gure 
bizitza Beraren eskuetan eta egiogun otoitz uste onez gauza 
guztien Egile eta Nagusi denari. Eska diezaiogun Jaunari. 

Entzun Aita ahalguztiduna Zure herriaren otoitzak eta isuri gugan 
jakinduria eta indar Espiritua, Kristorekin bat eginik gurutzearen 
bidea geure egin dezagun, gure itxaropenaren arrazoibide emanez 
bizitza eskaintzeraino leial izan gaitezen. Jesu Kristo gure Jaunaren 
bitartez. 
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Jaunartze-ondorengo otoitza 

Eskaini eta hartu dugun opari santuak biziberri gaitzala, Jauna, 
maitasunean etengabe Zurekin bat eginik,  
beti iraungo duten fruituak eman ditzagun.  
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 




