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Azaroaren 15ean
URTEAN ZEHARREKO 33. IGANDEA
Pobreen Mundu Jardunaldia
Agurra
Mahai santuan bildu gaituen Kristo Jauna izan bedi zuekin.
Sarrerako oharpena
Kristau urtearen, liturgi urtearen amaierara gerturatzen ari gara:
gaurko ospakizunak erne bizitzeko deia egiten digu, historiaren
amaieran Jaunarekin topo egiteko prestatuz.
Gaur, gainera, Eliza osoak Pobreen Mundu Jardunaldia ospatzen du,
goiburu honekin: “Luzatu zure eskua pobreari”. Eliza osoa errukiaren
dinamikan murgiltzeko eta zapalduak eta baztertuak lehenesteko
deia egiten zaigu. Eukaristia, errukiaren jai pozgarria ospa dezagun
gogotsu.
Damu-otoitza
Ospakizun honen hasieran, aitor dezagun beharrezkoa dugula
Jaunaren errukia.
¾ Jesus Jauna, gu salbatzera zatozena. Erruki, Jauna.
¾ Jesus Jauna, sakabanatuak biltzera zatozena. Kristo, erruki.
¾ Jesus Jauna, gure itxaropena sendotzera zatozena. Erruki, Jauna.
Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua, eta, gure bekatuak barkaturik,
eraman gaitzala betiko bizira.
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Otoitza
Jainko gure Jauna,
egin gaitzala zure laguntzak beti alai zure zerbitzuan,
ondasun ororen iturri zaren horri emanak
bizitzea baita guretzat
egiazko zorion betea eta iraunkorra.
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez,
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean
Jainko eta Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
Hitzaren liturgiari oharpena
Adi egotea ez da besoak gurutzatuta gora begira egotea. Bai ordea,
munduan dugun erantzukizunari leial izatea. Erreinua eraiki behar
dugu, adi egonez: lo hartu gabe.
Lehenengo irakurgaia (Es Za 31, 10-13. 19-20. 30-31)
Esaera Zaharren liburutik
Nork aurki lezakeen etxekoandre ona! Harri-bitxiena baino handiago
da haren balioa. Harengan du uste on senarraren bihotzak; eta ez da
harekin galduan aterako. Bizitzako egun guztietan, emango dio onik
asko, txarrik ez. Artilea eta linoa eskuratuko ditu, eta eskulanetan
trebe ariko da. Lotzen dio eskua linaiari, eta eragiten diote haren
behatzek ardatzari. Ez duenari zabaltzen dio eskua, eta behartsuari
luzatzen besoa. Gezurtia da liraintasuna, iheskorra edertasuna,
goresgarria, ordea, Jaunaren beldur den etxekoandrea. Goretsazue
bere eskulanengatik, eta haren egiteak izan bitez haren goresgarri
herriko ateetan.
Erantzun-salmoa (Sal 127, 1-2. 3. 4-5)
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Dohatsu, Jaunaren beldur dena,
Haren bideetan dabilena!
Zure eskuen lana baituzu jango,
zoriontsu izango zara eta ongi zaizu joango. R/.
Zure emaztea mahasti emankorraren antzean,
zure etxe barnean;
zure seme-alabak badirudite olio-kimuak,
zure mahai inguruan. R/.
Begira, hala izango da bedeinkatua gizona,
Jaunari beldur diona.
Jaunak Siondik bedeinka zaitzala,
Jerusalen dohatsu ikusiz beti bizi zaitezela. R/.
Bigarren irakurgaia (1 Ts 5, 1-6)
San Paulo Apostoluak Tesalonikarrei
Senideok: Noiz eta nola izango denik, ez duzue nik idatzi beharrik;
zeuek dakizue aski ongi, Jaunaren eguna lapurra gauez bezala
etorriko dela.
«Bakea eta lasaitasuna» esaten ari direnean, orduan, ustekabean
etorriko zaie hondamendia gainera, haurdun dagoenari erdiminak
bezala; eta ez dute ihes egiterik izango. Zuek, ordea, senideok, ez
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zarete ilunbetan bizi, egun horrek lapurrak bezala harrapatzeko
zorian; guztiok argiaren eta egunaren seme-alaba zarete. Ez gara
gauarenak, ez ilunarenak. Beraz, ez dezagun lorik egin besteek
bezala; gauden erne, eta izan gaitezen neurritsu.
Aleluia (Jn 15, 4a. 5b)

Zaudete Niregan eta Ni zuengan ─dio Jaunak─;
Niregan dagoenak fruitu asko ematen du. R/.
Ebanjelioa (Mt 25, 14-30)
Homiliarako argibideak
Zerbitzari leiala
Behin baino gehiagotan salatu du Aita Santuak diruaren sasijainkokeria. Diruak agindu egiten digu, gure zerbitzura egon
beharrean. Jarrera horren atzean, etika zapuztu izana dago, Jainkoa
baztertu izana. Dirua eta boterea bere tokian jarraraziko bailiguke ez
baztertzeak. Jainkoa mehatxu gertatzen da merkatuaren indarrentzat,
Jainkoa ez baita erabilgarria, manipulagarria.
Gaur ere bizi-bizirik jarraitzen duen gertakari bat jarri zuen agirian
Jesusek: aberatsak gero eta aberatsago dira eta ez dutenei, duten
gutxia ere kendu egiten zaie. Jesusek ez zuen horrekin aberaste
hutsaren irrika bedeinkatu nahi izan, bizitzarako gogoa eta
itxaropena gure ahaleginez eta arduraz, ekimenez eta jardunaz
uztartu behar dugula irakatsi baizik.
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Jesus ez da ebanjelio horretan ekonomiaz hari, bizitzaz baizik: zer
egin behar du bakoitzak bizitzari zentzua emateko? Jesusek dio gure
egintzekin egiten dugula zentzuzko gure bizitza. Hautsi egiten du
kontenplazio hutsa defendatzen duen eta ekintza baztertzen duen
greziarren mentalitatearekin. Itun Zaharrak zein Berriak aurkezten
dizkigun bizitza-ereduak gizon eta emakume ekintzaileak dira (Es Za
31, 10-31). Ekintzak, zalantzarik gabe, berekin behar du hausnarketa
erabakiak hartzeko. Horregatik da beharrezkoa beti erne eta zain
egotea (1 Ts 5, 1-6). Erabakiak eta egintzak dira gizakien bizitza eta
historia aldatzen dutenak.
Ardura da ekintza horiek oinarrian behar duten jarrera. Denok gara
Jainkoagandik jaso ditugun dohainen arduradun, erantzule: bizitza
da lehen dohaina. Jaso ditugun dohain horien erabiltzaile gara, eta
erabilpen horren kontua eman beharko dugu dohain emailearen
aurrean. Bizitza, parabolaren arabera, ez da gozatzeko eta
gastatzeko bakarrik. Bizitza emateko da, partekatzeko, fruitu
emateko, bizitza gehiago sortzeko. Ezin da lurpean ezkutatu. Dirua
sortzen hain azkarra den egungo gizakia ahaztu egin da bizitzaren
jakinduriaz eta sarritan gozamen hutsak erotu du. Bizi-irrika
zentzugabeak biziaren kontrako kultura sorrarazi digu.
Kristau historian aipagarri eta eredugarri izan diren gizon eta
emakumeak, jende ekintzailea izan dira normalean, bizitzarako
oinarrizko bideak aurkeztu dizkigutenak: sakramentuak, otoitza,
bizitzaren
eguneroko
azterketa,
bidelaguntza
espirituala,
bizitzaproiektua... ezinbestekokak dira. Gure bizitzan Jesusen
arabera aurrera egiteko plana behar dugu, arretaz eta gogoz. Orain
ospatzen ari garen Eukaristia izan dadila grazia-iturri eta ongarri Jesus
gure bizitzaren erdigune izan dezagun.
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Jainkoaren herriaren otoitza
Eska diezaiogun Jaunari entzun ditzala gure otoitzak eta onar ditzala
onginahiz gure eskariak:
¾ Jaunak, on guztiaren sortzailea denak, dei egin diezaiela gaur ere
erlijioso/erlijiosa bizitzan jarraituko dioten gizon-emakumeei.
Eska diezaiogun Jaunari.
¾ Jaunak, indar guztien iturria denak, argi ditzala herrietako
agintariak, bere eginkizunetan eta erabakietan asma dezaten. Eska
diezaiogun Jaunari.
¾ Jaunak, bizitzaren emailea denak, begira diezaiela errukiz gose
direnei eta eman diezagula guztioi horiekiko arreta izateko grazia.
Eska diezaiogun Jaunari.
¾ Jaunak, maitatzeko agindu zigunak, eman diezagula etsaiak
maitatzeko indarra eta inori gaitzik ez egiteko dohaina. Eska
diezaiogun Jaunari.
Jainko Jauna, gizakiaren esku utzi dituzu Zure ondasunak; entzun
gure otoitzak eta egizu gure lanak ugari ditzala gure esku jarri
dituzun dohainak eta erne bizi gaitezela beti, Zure Semeak,
itzultzean, zintzo aurki gaitzan eta zerbitzari leialen antzera
erreinuko pozetara sarrarazi. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
Jaunartze-ondorengo otoitza
Sakramentuaren dohain santuak harturik,
apalik eskatzen dizugu, Jauna:
zure Semeak bere oroigarri egiteko
agindu zigun Eukaristia honek
handi dezala gugan maitasuna.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

