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Uztailaren 19an 
URTEAN ZEHARREKO 16. IGANDEA 

Agurra 

Jainko itxaropen-emailea, 
Espiritu Santuaren egintzari esker 
bere pozaz eta bakeaz betetzen gaituena, 
izan bedi zuekin. 

Sarrerako oharpena 

Igandeko batzarrean bilduta, esker onezko otoitza egitera goaz 
Jainkaoren Hitza entzunez eta Kristoren eskaintza berrituz. 
Zuzentasunean eta bakean Bere Erreinua gure artean eraiki nahi 
duen Jainko Maitekorra ospatzen dugu, batasunean eta elkarrekiko 
begirunean nahi gaituena. Gorespenezko eta eskerronezko jaia has 
dezagun pozez beterik. 

Damu-otoitza 

Kristok bekatuaren eta heriotzaren gain lortu duen garaipena 
ospatzen dugu igandean. Aitor dezagun zeruetako Aitaren errukiaren 
beharrean garela, bekaturako hilik, bizi berrira piztu gaitezen. 

¾ Jesus Jauna, Itun Berriaren bitartekoa: Erruki, Jauna. 

¾ Jesus Jauna, Elizaren Senarra: Kristo, erruki. 

¾ Jesus Jauna, Adam berria, kreazio berriaren lehen-semea: Erruki, 
Jauna. 

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



5/19 

Otoitza 

Begira, Jauna, begi onez zeure zerbitzarioi  
eta emazkiguzu ugari zeure graziaren dohainak,  
fedez, esperantzaz eta maitasunez suturik  
zure aginduak betetzen erne iraun dezagun.  
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santurekin batean 
Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Hitzaren liturgiari oharpena 

Jainkoaren Hitzak itxaropenezko mezua agertzen digu. Jainkoak, gu 
ontasunean eta maitasunean bizitzea nahi du. Eta nahiz sarritan gu 
bestela bizi, zain dugu beti bigarren aukera emateko. Jainko 
barkamen-emaile hori bera agertuko digu Jesusek Ebanjelioan. 

Lehenengo irakurgaia (Jkd 12, 13. 16-19) 

Jakinduriaren liburutik 

Ez da Zu beste jainkorik; gauza guztien ardura duzu, horrela 
erakusteko, ez duzula zuzengabe epaitzen. Zure indarra 
zuzentasunaren hasiera da, eta guztien Jaun izateak guztien 
barkatzaile egiten zaitu. Guztiz ahaltsu zarela sinesten ez duenari, 
zure indarra agertzen diozu; eta zapaltzen duzu indar horren berri 
ez dutenen ausardia. Zuk, agintari guztiz ahaltsu Horrek, neurriz 
epaitzen duzu, eta begirapen handiz erabiltzen gaituzu, nahi duzun 
guztia egin baitezakezu. Horrela eginez erakutsi diozu zure herriari, 
gizon zuzenak bihotz oneko izan behar duela, eta zure semeei 
itxaropen ona eman diezu, bekatuen ondoren damu bidea ematen 
duzula. 

URTEAN ZEHARREKO 16.
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Erantzun-salmoa (Sal 85, 5-6. 9-10. 15-16a) 

Ona baitzara, Jauna, eta kupibera, 
deitzen zaituzten guztientzat onginahiz betea. 
Entzun, Jauna, nire otoitza, 
adi nire eskariaren hotsa. R/. 

Egin dituzun atzerri guztiak ‘ 
etorriko dira, Jauna, Zu jaurestera, 
eta zure izena ospatzera. 
«Handia zara, eta mirarigile, 
Zu bakarrik zara Jainko.» R/. 

Bigarren irakurgaia (Erm 8, 26-27) 

San Paulo Apostoluak Korintoarrei 

Senideok: Espiritua datorkigu geure ahuleriaren lagun, guk ez 
baitakigu zer eta nola eskatu; Espirituak berak eskatzen du, ordea, 
gure alde, esan ezin halako intziriz. Eta bihotzak aztertzen dituenak 
ezagutzen du zer den Espirituaren gogoa, eta Espirituak 
Jaungoikoaren asmoen erara eskatzen duela, zintzoen alde. 

Aleluia (Ik. Mt, 11, 25) 
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Bedeinkatua Zu, Aita, zeru-lurren Jauna, 
zure erreinuko misterioak 
jende xumeari erakutsi baitizkiozu. R/. 

Ebanjelioa (Mt 13, 24-43) 

Homiliarako argibideak 

Erreinua zabaltzen 

Jainkoaren Erreinua Aurrera doa. Askotan Jainkoaren Erreinuaren 
norabideak eta jokamoldeak guk uste ez bezalakoak baldin badira 
ere, Jainkoaren Erreinua aurrera doa. Hauxe da gure poza eta gure 
esperantza. Eta hauxe dugu, bestalde, gure fedeak daukan arazorik 
eta argitu-beharrik nabarmena ere. Alegia, Jainkoaren Erreinua 
aurrera ote doa? Jokatzen ari ote da? Zergatik ez da ikusten? Zergatik 
ez zaio argi eta garbi antzematen? Zergatik ez ditu Jainkoak zehatz-
mehatz erabakitzen mugak: honeraino Erreinua da, hemendik 
aurrera ez da Erreinua? Zergatik ikusten ditugu gauzak hain nahasiak 
eta ulergaitzak? 

Jainkoak ez dauka guk daukagun presa eta argitu-beharrik. Jainkoak 
pazientziaz eta eramanpen handiz jokatzen du. Jainkoak denbora 
ematen dio Erreinuari. Jakinduriaren liburuak esan digun bezala, 
«Zuk begirapen handiz erabiltzen gaituzu». Jainkoa barkatzailea da, 
eta guztien ardura du. Eta ez ditu gauzak berahala batean, abantada 
batean, erabakitzen eta epaitzen. Bere bihotz errukiorrak ikuspegi 
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zabala ematen dio. Eta bere ahalmen handia, bere eramanpen 
horretan azaltzen du (ik. 1. irak.). 

Esparruak eta mailak erabat argituak eta sailkatuak eduki nahia, ez 
da ona eta onartzekoa. Jainkoaren Erreinuko soroan denentzako 
tokia dago. Eta epaia, galbahetze-lana, azkenean Jaunak berak 
egingo du. Beraz, azken epaia iritsi bitartean, bihotz handikoak 
izaten ikasi beharko dugu. Gure ustez gaizki eta oker jokatzen 
dutenekin ere bihotz handikoak izan behar dugu. «Gizon zuzenak 
bihotz oneko izan behar du» esan digu lehenengo irakurgaiak. Eta 
ikasi behar dugun bigarren gauza zera da: besteek ere badutela guri 
erakustekorik. Besteengana bihotz zabalez hurbildu behar dugula, 
gaiztoaren eta zintzoaren arteko mugak garbiegi ezarri gabe. 

Beste arrisku bat ere gainditu behar dugu: Erreinua, portaera eta alor 
jakin batzuei lotzeko arriskua. Alegia, Jainkoaren Erreinuak nonahi 
eta noiznahi jokatzeko eskubiderik ez balu bezala. Erreinua esparru 
jakin batzuei lotzeko tentazioa da. Hau honelakoa da eta horrek ez 
dauka Erreinurik. Hura halakoa da eta hark Erreinua dauka. Jainkoa 
eta Erreinua libreak direla ez genuke ahaztu beharko. Eta askatasun 
hori errespetatu egin beharko genuke. 

Erreinua, Erreinua... esan bai, baina non ikusten dugu Erreinua? Non 
dago? Zertan antzematen zaio? Ba al du indarrik eta eraginik? Eta 
hemen ere bada baztertu beharreko beste arrisku nabarmena: 
Erreinua eta indarra uztarri berean lotu nahia. Erreinuak gure 
ahalmen-eskemen arabera funtzionatu behar balau bezala. 
Jainkoaren Erreinua izaki ahalmenez eta eragintasunez azaldu behar 
balu bezala. Mostaza haziaren parabola hortxe daukagu. Hazi txikia 
da Erreinua. Txikiena. Ez da handikeriaz eta ahalmenez azaltzen den 
horietakoa. Txikian eta hulean ematen ditu Erreinuaren haziak bere 
fruitu onenak. Giza-bizitza osoaren kabi izateko tokia du mostaza-
hazitik sortzen den zuhaitzak. Erreinua gure gizatasunaren kabi! Kabi 
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horretan har dezakegu gure fede-bizitzan atseden. Fede-bizitzan eta 
giza-bizitzan! (ik. Ebanj.). 

Beste ikasbai bat ere azpimarratu beharrekoa. Legamiaren edo 
orantzaren ikasgai bigaina. Jainkoaren erreinua barrutik kanpora 
gertatzen da, ez kanpotik barrura. Ore-barnean sartu eta orea 
altxatzen du. Horrela jokatzen du Jainkoak eta, horrela jokatu behar 
dugu guk ere. Zergatik ote da, beti kanpotik espero ditugula aldaketa 
handiak? Erabaki handietatik, agintariengandik... Ez, ez. Barrutik. 
Legamiaren antzera. Gure eguneroko zerbitzu txiki hori. Inork 
eskertzen eta ikusten ez digun laguntzatxo hori, gure eguneroko 
borondate saiatu hori... Ore handia altxatzeko ez da legami asko 
behar. Baina, hori bai, noski, legamiak legami izan behar du. 
Zergatik ez dugu pentsatzen Jainkoak ere legami puska bat bezala 
bidali gaituela, munduaren ore handi horretara. Jainkoaren erregetza 
aitortzen eta onartzen ez duen hore handi horretan, gure gizartean, 
zergatik ez sinestu legamiaren indar berritzaile horretan? 

Bai, Erreinua ari da bere ezkutuko lana burutzen. Eta, gainera, izadi 
osoa antsika eta grinaz dago Jainkoaren Erreinua noiz ezarriko era 
batean. Espirituaren egarriak eraginda aurrera egiten dugu gure lan 
apal eta zerbitzarian. Badakigu zertan ari garen. Pazientziaz, bihotz 
handiaz, txikiaren indarra sumatuz eta, batez ere, eguneroko lan 
gordea burutuz, Jainkoaren erregetza zabalduko dugu. Eta, 
azkenean, mundu hau, gure gizarte maite hau, Jainkoaren 
erregetzara errendituko da. Jainkoaren erregetza, askatasuna eta 
gizatasuna baita. 

Giro honetan Eukaristia ospatzen dugu. Jainkoaren Erreinua hortxe 
datorkigu. Ogi pusketa baten txikian Erreinu indartsua. Ardo piska 
batean, legamiaren berritasuna. Ospa dezagun pozik Erreinuaren 
festa. 
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Jainkoaren herriaren otoitza 

Otoitz egin diezaiogun, senideok, errukiaren Jaunari gure 
ahultasunean lagun gaitzan, Berak nahi bezala bere izenari dei egin 
diezaiogun. 

¾ Elizen arteko bakearen alde, kristau guztien batasunaren alde eta 
gure zorionaren alde. Egigun otoitz. R/. 

¾ Herrietako arduradunen alde, beraien ardurapean bakezko eta 
ongizatezko bizitza izan dezagun. Egigun otoitz. R/. 

¾ Etxetik urrun direnen alde, gaixoen eta kartzelatuen alde, sufritzen 
duten guztien alde. Egigun otoitz. R/. 

¾ Fedez eta begirunez biltzen den gure elkartearen alde, gure 
parrokian on egiten duten guztien alde eta behartsuei laguntzen 
dietenen alde. Egigun otoitz. R/. 

Euskarri gerta dakizkigula, Jauna, Zure indarra eta eramanpena, 
Elizarengan gordea dagoen ebanjeliozko hitzak gugan fruitu eman 
dezan eta itxaropenez saia gaitezen gizadi berria sortzen, eguzkia 
bezala agertu eta argiz beteko gaituen Kristo etorri artean. Errege bizi 
baita gizaldi eta gizaldietan. 

Jaunartze ondorengo otoitza 

Zaude beti, Jauna, zeure herriarekin,  
eta zerutar misterioak ezagutarazi dizkiezunei emaiezu, 
beren izate zaharra utzirik,  
jainkozko bizi berriaren erara bizitzea.  
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 




