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Uztailaren 12an 
URTEAN ZEHARREKO 15. IGANDEA 

Agurra 

Jainko Aitangandik eta Jesu Kristo Jaunagandik bakea, maitasuna eta 
sinesmena zuekin. 

Sarrerako oharpena 

Eukaristiaren ospakizuna hitza da: Kristo bera da, gizon egin den 
Jainkoaren Hitza. Prest egon behar dugu, bihotz zabalez eta jarrera 
onez, Hitz hori entzun, barneratu eta fruitu emateko. 

Damu-otoitza 

Jesus Jaunak hitzaren eta Eukaristiaren mahaira dei egiten digu eta, 
horretarako, bihotz-berri gaitezela eskatzen. Aitor ditzaun, beraz, 
geure bekatuak eta eska dezagun uste osoz Jainkoaren errukia. 

¾ Jesus Jauna, egiaren eta graziaren betea zarena: Erruki, Jauna. 

¾ Jesus Jauna, gu aberasteko zeure burua behartsu egin duzuna: 
Kristo, erruki. 

¾ Jesus Jauna, gurekin zeure herri santua egitera etorri zarena: 
Erruki, Jauna. 

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



URTEAN ZEHAR [A] - 2020 5/12 

Otoitza 

Oi Jainko, okerbidean dabiltzanei  
zeure egiaren argia agertzen diezu  
bide zuzenera itzul daitezen;  
egizu, beren burua kristautzat daukatenek  
utz dezatela izen horrekin bat ez datorren guztia  
eta bete izen horri dagokiona.  
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santurekin batean 
Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Hitzaren liturgiari oharpena 

Euriak eta elurrak lurrean duten eragina irudi harturik, Jainkoaren 
hitzak gizon-emakumeongan egiten duena adieraziko digu liburu 
Santuak. Gero hotsegingo dugun ereilearen parabola entzuteko 
prestatuko gaitu Itun Zaharreko zatiak. 

Lehenengo irakurgaia (Is 55, 10-11) 

Isaias profetaren liburutik 

Honela mintzo da Jauna: «Euria eta elurra zerutik jaisten dira, eta ez 
dira berriro hara itzultzen, 

lurra ase, ernaldu eta lehertarazi gabe, ereileari hazia eman diezaion, 
eta jaleari ogia; hala izango da nire ahotik ateratako hitza: ez da 
Niregana hutsik itzuliko; baizik eta egingo du Nik nahi nuena, eta 
beteko Nik agindutakoa». 



5/13 

Erantzun-salmoa (Sal 64, 10abcd. 10e-11. 12-13. 14) 

Agertu zatzizkio lurrari eta euriz beratu duzu, 
oparo aberastu duzu. 
Jainko-ibaia urez da betea, 
eman diezu gari-alea. R/. 

Zuk atondu baituzu lurra horrela. 
Urez ase dituzu ildoak, lurrak berdindu, 
euriz bigundu eta ernemuinak bedeinkatu. R/. 

Zeure ontasunez burutu duzu urtea, 
guritasunez jarioka daude zure bideak. 
Mendiko larreak hor daude guri, 
eta muinoak atseginez apaindurik. R/. 

Bigarren irakurgaia (Erm 8, 18-23) 

San Paulo Apostoluak erromatarrei 

Senideok: Nire iritzian, oraingo neke-lanak ezer gutxi dira, gero 
guregan azalduko den aintzaren aldean. Izadia bera ere zain-zain 
dago, Jaungoikoaren seme-alaben agerkunde beteari itxaroten. 
Hutsaren menpeko egina baitago; ez, ordea, bere nahiz, menperatu 
zuen harengatik baizik. Baina, beti ere, izadiak berak badu 
itxaropen, ustelkeriaren morrontzatik aterata, Jaungoikoaren seme-
alaben aintzazko askatasunera iritsiko dela. 
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Badakigu, jakin ere, izadi osoa orain arte, erdiminez eta intzirika 
dagoela. Eta ez hura bakarrik; bai gu ere, Espiritua lehen dohain 
bezala daukagunok intziriz gaude geure barruan, noiz Jaungoikoaren 
seme-alaba izango, noiz geure gorputza salbatuko! 

Aleluia 

Hazia, Jainkoaren hitza da; ereilea, berriz, Kristo; 
Honi aditzen dionak, izango du betiko bizia. R/.  

Ebanjelioa (Mt 13, 1-23) 

Homiliarako argibideak 

Eraginkorra den Hitza 

Gaurko Ebanjelioan entzun dugun parabola uler daiteke era 
ezkorrean: Jainkoaren Hitza ona izanik ere Gaizkileak lapurtzen digu 
edota geurok hainbeste traba jartzen dizkiogu alferrik baita bere 
eraginkortasuna. Edo uler dezakegu era baikorrean: traba eta 
zailtasun guztien gainetik, Jainkoaren Hitzak beti ematen du fruitua, 
beti da oparoa eta eraginkorra. 

Ildo honetan zihoan Isaiasek lehenengo irakurgaian esan diguna: 
euriak eta elurrak lurra busti eta emankor egiten dute. Jainkoaren 
Hitzak bere egitekoa betetzen du: ez da Jainkoarengana “hutsik 
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itzuliko”. Jainkoaren Hitza beti da gertukoa, ernarazten duena, 
eraginkorra. 

Indatsua izanda ere, Hitzak ez du era automatikoan fruitu ematen. 

Ederra da eta guztiontzat ulerterraza hitza haziarekin alderatzea. 
Hitza lurrean erori eta fruitu ematen duen hazia bezala da. 

Baina ez da beti horrela gertatzen: bidean erortzen bada, edo sasian 
edo harri-artean lur onean erorita baino askoz gutxiago emango du. 
Eta lurrean erortzen denak ere lurraren sakontasuna eta ongarriaren 
arabera fruitu gehiago edo gutxiago eman dezake. 

Berdin, entzuten dugun Hitzarekin ere. Nekazariaren poz berarekin 
ereiten du Jainkoak gugan. Baina Jesusek dio ez dugula denok berdin 
onartzen, ez garela beti lur hartzaile eta emankor. Jainkoaren aldetik, 
hazia beti da eraginkorra eta salbagarria. Gure aldetik, ordea, ez beti. 

Bidean erori eta txoriek daramaten hazia, entzun dugun Hitza da, eta 
asmo onez, seguru asko, baina etortzen da Gaizkilea eta kendu 
egiten digu. Harri-artean erori eta errorik botatzen ez duenak, arinak 
edo azalekoak diren pertsonak gogoratzen dizkigu: asmo on asko 
eduki bai, baina edozein zailtasun txikirekin atzera egiten dute. 
Arantza artean erortzen den hazia, berriz, gure lilura eta bizitzako 
kezkek itotzen duten Hitza da. 

Bakoitzak daki zein zailtasun dituen Hitzak beregan fruitu eman 
dezan. Bakoitzak dakigu nolako ereitea gertatzen den gure bizitzan. 
Hitzari gugan jarduten uzten badiogu, ordea, frueitu ematen du, 
aldatu, eragin, baketu egiten gaitu. Arreta behar horretarako! 

Ebanjelizatze lanean arrakasta izan ez arren, ezin dugu pentsatu 
Hitzak berak indarrik ez duenik. Isaiasek dioen bezala, beti sortzen 
du fruituren bat, ez da Jainkoarengana hutsik itzultzen. 

URTEAN ZEHARREKO 15.
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Izan daiteke ereileak faltatzea, izan daiteke behar den tokian hazia 
ez botatatzea, izan daiteke lurra prest ez egotea. Baina ez dugu etsi 
behar ahaleginean. Ereitearen poza, itxaropenezko poza baita. Berri 
ona komunikatzearen poza. 

Ereileak beti jardun behar du. Hartzaileak une batean jasoko du, 
egun jakin betean, topo-egite zehatzean... Hazia eta lurra parean 
gertatzen direnean.  Guri ilusioz eta pozez ereitea dagokigu, 
emaitzarik ikusi ez arren. Jainkoa baita salbatzen duena eta Haren 
Hitza eraginkorra da. 

Erne bizitzeko deia egin zaigu parabolaren amaieran. Mundu 
sakabanatu eta zaratatsuaren erdian erne, arretaz, bizi behar dugu. 

Pentsa dezakegu: nola daiteke Jainkoaren Hitzak, gogo onez 
entzunda ere, gugan beti fruiturik ez ematea? Ez du esanahi onartzen 
ez dugunik, baizik eat behar adinako arretaz ez dugula gure bihotza 
prestatzen, zabal-zabalik jasotzeko. Horretarako erne egon behar 
dugu, oztopoak gaindituz. 

Jainkoaren Hitza dohaina da eta ardura ere bai, erregalia da eta 
konpromisoa ere bai. Berezko indarra du, baina onartzea 
beharrezkoa da. 

Bakoitzak daki zein diren kendu beharreko txori, sasi eta harriak, 
Hitzaren indarra estalia gera ez dadin. Ulertu al duzue? Galdetzen 
du Jesusek. Zein eder ulertuko bagenu! Orduan beteko da gugan 
Jesusek esandako beste hura: “zorionekoak zuen begiak, ikusten 
dutelako, eta zuen belarriak entzuten dutelako!”. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Senideok: iritsi daitezela gure otoitzak Jaunarengana, gure bihotzak 
ezagutzen dituenarengana. 
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¾ Eska dezagun Jainkoaren Semearen jakinduria Jainkoaren Hitza 
leialtasunez aldarrikatzen dutenentzat eta Eliza zerbitzatzen duten 
guztientzat. R/. 

¾ Eska diezaiogun egiaren jabe bakarra den Jaunari, katolikoak ez 
diren beste kristau guztien alde, itun zaharraren herri diren juduen 
alde eta egiazko Jainkoa ezagutzen duten guztien alde. R/.  

¾ Eska diezaiogun Jesus Salbatzaileari etxetik urruti bizi diren 
guztien alde, kartzelatuen, ahulen eta zapalduen alde eta 
pertsegituak direnen guztien alde. R/. 

¾ Eska diezaiogun fedez zeruko Jaunari, hemen, bere etxean bilduak 
gauden guztion bakearen eta zorionaren alde. R/. 

Entzun, Jauna, Zure herriaren otoitzak eta ugari ezazu gugan Zure 
hitzaren hazia onartzeko gogoa; egizu gizadi osoarengan ale hori 
ereinez, zuzentasunezko eta bakezko fruituak sor daitezela, gizaki 
guztiei Zure erreinuaren itxaropena adieraziz. Jesu Kristo gure 
Jaunaren bitartez. 

Jaunartze ondorengo otoitza 

Zeure mahaian janaritu gaituzu, Jauna;  
egizu, misterio hauetan parte hartzen dugun bakoitzean 
sendo dadila gure salbamenaren emaitza. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 
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