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Ekainaren 28an
URTEAN ZEHARREKO 13. IGANDEA
Agurra
Jauna zuekin.
Sarrerako oharpena
Jaunak bildu gaitu aldarearen inguruan. Jainkoa da bizia ematen
diguna, bera da gure itxaropena eta gure etorkizuna. Altxatzera
deitzen gaitu, konfiantzaz bizitzera, Bera eta hurkoa maitatzera.
Betiko bizia ez da etorkizun hutsa: hemen hasten da, gaur hasten da.
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, 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.
Otoitza
Oi Jainko,
seme-alabatzat hartu gaituzu maitasunez
eta argiaren seme-alaba egin gaituzu;
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egizu, ez gaitzala inguratu gezurraren ilunpeak
eta bizi gaitezela beti zure egiaren argi ederrean.
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez,
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean
Jainko eta Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
Hitzaren liturgiari oharpena
Jainkoak bizitzeko sortu gintuen. Jesusen egintza guztiak ere
bizitzaren aldekoak izan ziren. Poztu egiten da Jauna gauza guztien
garapen ona ikustean. Horregatik, heriotzak ez du azken hitza, baizik
eta bizia ateratzen da garaile.
Lehenengo irakurgaia (Jak 1, 13-15; 2, 23-24)
Jakinduria liburutik
Ez zuen Jainkoak egin heriotza, ez du atsegin bizidunak galtzea; izan
ere, irauteko egin zituen hark gauza guztiak; munduko izakiak
osasungarri dira, ez dute beren baitan pozoi hilgarririk, eta Heriok ez
du lurrean aginterik, hilezkorra baita zuzentasuna. Hilezkor izateko
egin zuen Jainkoak gizakia, bere izatearen irudi egin zuen; baina
deabruaren inbidiaz sartu Title
zen heriotza munduan eta harenak direnek
jasango dute.
Erantzun-salmoa (Sal 30 [29], 2 eta 4. 5-6. 11-12a eta 13b)
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V/. Goratzen zaitut, Jauna, onik atera nauzulako,
etsaiei nire lepotik pozten utzi ez diezulako.
Jauna, Herio-leizetik atera nauzu,
zulora jaistear nengoela biziberritu. R/.
V/. Kanta Jaunari, haren fededunok, ‘
goretsazue, haren santutasuna gogoratuz.
Une baterako da haren haserrea,
bizi guztirako haren onginahia.
Arratsean negarra da gurean, poz-oihua goizean. R/.
V/. «Entzun, Jauna, eta erruki nitaz,
izan zakizkit laguntzaile, Jauna».
Negarra dantza bihurtu didazu,
Jauna, ene Jainkoa, eskerrak emango dizkizut beti. R/.
Bigarren irakurgaia (2 Ko 8, 7. 9. 13-15)
San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako bigarren gutunetik
Senideok: Gauza guztietan aberats zarete: sinesmenean, hitz egiteko
gaitasunean, jakintzan, denerako arduran eta guganako
maitasunean; izan zaitezte aberats eskuzabaltasunean ere. Ezaguna
duzue Jesu Kristo gure Jaunaren eskuzabaltasuna: aberats izanik,
behartsu egin zen zuengatik, bere behartsu izateaz zuek aberats
egiteko. Arazoa ez da besteak lasai egoteko zuek larri gertatzea,
guztien berdintasuna bilatzea baizik.
Une honetan, zuen ugaritasunak haien eskasia konponduko du, eta
egunen batean haien ugaritasunak zuen eskasia konponduko du;
honela, parekotasuna izango da nagusi, Liburu Santuak dioen
bezala: «Asko bildu zuenak ez zuen sobera, ezta gutxi bildu zuenak
ere urri».
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Aleluia (2 Tm 1, 10)
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V/. Kristo Jesus gure salbatzaileak heriotza ezereztu du
eta bizia argitu Berri Onaren bidez. R/.
Ebanjelioa (Mk 5, 21-43)
Homiliarako argibideak
Emakume baten fede handia
Harrigarria da pasadizoa. Markos ebanjelariak emakume ezezagun
bat dakarkigu fede-eredutzat, kristau-elkarteentzat. Harengandik
ikasi ahal dute nola ibili Jesusen bila fedez, nola iritsi Jesusekin
harreman sendagarria izatera eta nola topatu Jesusengan biziera berri
bati, bakezko eta osasungarri bati, ekiteko indarra.
Jairo, «sinagogako buruzagi» eta Kafarnaumeko gizon ezagun hura,
ez bezala, emakume hau ez da inor. Ezkutuko gaixotasuna, tipikoki
femeninoa, duela dakigu soilik, emakume, emazte eta ama bezala
osasuntsu bizitzea eragozten dion gaixotasuna.
Sufrimendu fisiko eta moral handia du. Dena xahutu du medikutan,
inork sendatu gabe. Halere, ez du amore eman, beti emakume gaixo
bezala bizitzera jarriz. Bakarrik dago. Inork ez dio lagundu
Jesusengana hurbiltzen, baina aurkitu du harengana hurbiltzeko
modua.
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Ez dago planto eginik, Jesusek hurbildu eta eskuak noiz ezarriko.
Berak jo du haren bila. Eragozpen guztiak gainditu ditu. Ahal duen
eta dakien guztia egin du. Jesusek ulertu du bizitza sanoago baten
bila dabilela. Konfiantza osoa jarri du Jesusen indar sendatzailean.
Emakumea ez da konformatu Jesus urrunetik ikustearekin. Harreman
zuzenagokoa eta pertsonalagoa nahi du. Deliberatuki jokatu du,
baina ez eroa bezala. Ez du inor gogaitu nahi. Atzetik hurbildu, jende
artean, eta Jesusen soingainekoa ukitu du. Keinu samur horrekin
zehaztu eta adierazi du Jesusengan duen konfiantza osoa.
Ezkutuan gertatu da dena, baina emakume horren fedearen berri
guztiek izan dezaten nahi du Jesusek. Emakumeak, beldurti eta dardar, egin duena aitortzean, Jesusek diotso: «Ene alaba, zeure fedeak
sendatu zaitu. Zoaz bakean eta osasuntsu». Emakume hau,
Jesusengan Jainkoak eskaini digun salbazio bila ibiltzeko eta
onartzeko azaldu duen ahalbidearekin, fede-eredu bihurtu da gu
guztiontzat.
Zeinek laguntzen die gaur egungo emakumeei Jesusekin topo egiten?
Zein ahalegintzen da, gaur egungo Elizan aurkitzen dituzten
oztopoak ulertzen, Kristorekiko beren fedea «bakean eta osasuntsu»
bizi ahal dezaten? Zeinek hartzen ditu aintzat emakume teologoen
fedea eta ahaleginak?, kasik inolako sostengurik gabe eta era
guztietako trabak eta ukoak gaindituz, emakumeari bideak irekitzen
atsedenik gabe saiatzen direnean, Jesusen Elizan duintasun
handiagoz bizi ahal izateko?
Emakumeek ez dute izaten gure artean Jesusek eskaintzen zien
onarpenik, balio-aitorpenik eta ulermenik. Ez dakigu Jesusek
begiratzen zien bezala begiratzen. Halaz guztiz, emakumeak dira,
sarritan, gaur ere gure kristau-elkarteen sostengu Jesusekiko beren
fedeaz eta beren arnasa ebanjelikoaz.

URTEAN ZEHARREKO 13. IGANDEA

7/21

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.
¾ Eska diezaiogun mundua jakinduriaz gobernatzen duen Jainkoari
gu guztion alde, mundua eta natura bereziki arretaz eta esker onez
zaindu dezagun.
¾ Eska diezaiogun Jainko errukitsuari giza ahultasunaren,
gorrotoaren eta enbidiaren sareetan lotuta bizi diren guztien alde.
¾ Eska diezaiogun Jaunari batak bestearen alde, jar dezagun gure
bizitza Beraren eskuetan eta egiogun otoitz uste onez gauza
guztien Egile eta Nagusi denari.
Jainko Jauna, Zure Seme behartsu eta gurutziltzatuaren misterioan
aberastu egin gaituzu; entzun gure otoitzak eta egizu Ebanjelioaren
poza hots egiten dugunean ez gaitezela gurutzeaz eta behartsuez
lotsatu. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
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.

