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Uztailaren 11n
URTEAN ZEHARREKO 15. IGANDEA
Agurra
Jainko Aitagandik eta Jesu Kristo Jaunagandik bakea, maitasuna eta
sinesmena zuekin.
Sarrerako oharpena
Jainkoaren Hitza entzun eta bere Ogi santua partekatuko dugu
Igandeko ospakizun honetan. Jesus Jauna ez da aspertzen guri bere
maitasuna emateaz. Berak bidaltzen gaitu gaur ere hemen
ospatutakoa gozatuz Berri Ona zabaltzera. Eukaristiak indar gaitzala
ospakizun eder eta eginkizun bikain honetarako.
Damu-otoitza
Hurbil gaitezen Jainko zuzenagana, apalik eta bihotz-damuturik, eta,
geure burua bekatari aitortuz, eska diezaiogun errukia Jainkoari
¾ Jesus Jauna, galdurik zegoena bilatzera etorri zarena: erruki,
Jauna.
¾ Jesus Jauna, guztion erospenerako zeure bizia eman duzuna:
Kristo, erruki.
¾ Jesus Jauna, zeure seme-alaba sakabanatuak biltzen dituzuna:
Erruki, Jauna.
Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua, eta, gure bekatuak barkaturik,
eraman gaitzala betiko bizira.
Otoitza
Oi Jainko, okerbidean dabiltzanei
zeure egiaren argia agertzen diezu
bide zuzenera itzul daitezen;
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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 Santuarekin batean
Jainko eta Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
Hitzaren liturgiari oharpena
Amos bezala, ikasleak bezala bidaliak gara gu ere: baliabide askorik
gabe, behar bada, baina enkargu garrantzitsu batekin: mundua
berritu, egiturak aldatu, Jainkoaren maitasuna aldarrikatu.
Lehenengo irakurgaia (Am 7, 12-15)
Amosen profezia liburutik
Egun haietan, Amatziasek, Betelgo apaizak, esan zion Amosi:
«Ikusle, zoaz, alde hemendik Judako lurraldera. Egin han profetarena
eta irabazi zeure ogia. Baina ez jardun gehiago profetagintzan
Betelen, hau errege-santutegia baita eta erreinuko jauretxea».
Amosek erantzun zion Amatziasi: «Ni ez naiz ogibidez profeta,
abeltzaina naiz eta basapiku-biltzailea. Abeltzain nenbilela hartu
ninduen Jaunak eta bere herri Israeli profetizatzera bidali».
Erantzun-salmoa (Sal 85 [84], 9ab-10. 11-12. 13-14)
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V/. Entzungo dut Jainkoak dioena:
Jaunak bakea agintzen die bere herriari eta fededunei.
Hurbil dute salbamena begirune diotenek;
bai, gure lurraldean kokatuko da Jaunaren aintza. R/.
V/. Maitasunak eta leialtasunak elkar dute aurkitzen,
justiziak eta bakeak elkar besarkatzen.
Leialtasuna lurretik da ernetzen,
justizia zerutik jaisten. R/.
V/. Jaunak emango du euria,
eta gure lurrak ekarriko bere uzta.
Haren aurretik joango da justizia,
haren urratsei jarraituko die ongizateak. R/.
Bigarren irakurgaia (Ef 1, 3-14 edota 3, 10) Kako arteko zatia utz daiteke.
San Paulo Apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik
Bedeinkatua izan bedi Jainkoa, Jesu Kristo gure Jaunaren Aita,
zeruan, Kristoren bitartez, Espirituaren era guztietako ondasunez
bedeinkatu gaituena! Kristogan aukeratu gintuen, mundua sortu
baino lehen, santu eta errugabe izan gaitezen beraren aurrean,
maitasunez. Bere onginahiak eraginda aurrez zuen erabakia, Jesu
Kristoren bitartez gu seme-alabatzat hartzea, bere Seme maiteagan
eskuzabal eman digun dohain zoragarria gorespen-kantu bihur dadin
berarentzat.
Seme honen heriotzaz dugu askapena, bekatuen barkamena,
Jainkoaren onginahi eskuzabalari esker; oparo isuri du bere
onginahiaren dohaina, jakinduria eta ezaguera osoa guri emanez.
Bere asmo ezkutua ezagutarazi digu, bere onginahiaz erabakia zuen
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asmoa: historia bere betera eramateko, zeruko nahiz lurreko gauza
guztiak Kristogan biltzea, berau buru dela.
[Kristoren bitartez gara oinordeko gu ere, israeldarrok, lehendik
Mesiasengan itxaroten genuenok, gauza guztiak berak nahi bezala
egiten dituen Jainkoak aurrez aukeratu baikaitu bere asmoaren
arabera, beraren aintzaren gorespen-kantu izan gaitezen.
Eta zuek ere egiaren mezua, salbatzen zaituzten Berri Ona, entzun
eta Mesiasengan sinetsi duzuenok, agindutako Espiritu Santuaz
zigiluz bezala markatuak izan zarete. Espiritua da hartuko dugun
ondarearen bermea, Jainkoak bere egin duen herria askapen osora
iritsiko denaren bermea, Jainkoaren aintzaren gorespen-kantu
izateko.]
Aleluia (Ik. Ef 1, 17-18)

V/. Jesu Kristo gure Jaunaren Aitak
argi ditzala gure bihotzeko begiak,
jakin dezagun zer itxarotera dei egin digun. R/.
Ebanjelioa (Mk 6, 7-13)
Homiliarako argibideak
Ebanjelizazio aro berria
Frantzisko aita santua, «Jesusen pozaren ukituko ebanjelizazio-aro
berri» baterako deika ari zaigu. Zer izan daiteke, ordea, hori? Zein
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izan daiteke berorren berritasuna? Zer behar dugu aldatu? Zein izan
zen egiaz Jesusen asmoa, ikasleak bere eginkizun ebanjelizatzailea
luzatzera bidali zituenean?
Markosen kontakizunak argi uzten du, Jesus bakarrik dela beraren
jarraitzaileen egintza ebanjelizatzailearen iturria, inspiratzailea eta
eredua. Ez dute ezer egingo beren izenean. Jesusen «bidaliak» dira.
Ez dira izango beren buruaren predikari: Jesusen Ebanjelioa hots
egingo dute, soilik. Ez dute izango beste interesik: soilik, Jainkoaren
erreinuari bideak urratzeari emanak biziko dira.
«Jesusen pozaren ukituko ebanjelizazio-aro berri» bat eragiteko era
bakarra, Jesusekiko lotura hau garbitu eta indartzea izango da. Ez da
izango ebanjelizazio berririk, ez badago ebanjelizatzaile berririk, eta
ez da izango ebanjelizatzaile berririk, ez badago Jesusekin harreman
biziagorik, argiagorik eta suharragorik. Hura gabe, munduan haren
Espiritua sartu ez beste edozer gauza egingo dugu.
Bidali dituenean, Jesusek ez ditu utzi ikasleak beren indarraren
baitan. «Bere aginpidea» eman die; ez da, ordea, gainerakoak
kontrolatzeko, gobernatzeko edo dominatzeko boterea, baizik eta
«espiritu lohiak bota» ahal izateko beraren indarra da, jendea
askatzen duena pertsona eta gizartea esklabutzen, estutzen eta
gizatasuna kentzen duen orotatik.
Ikasleek oso ondo dakite zer dien Jesusek gomendatu. Ez dute ikusi
hura sekula inor mendean hartzen. Beti ikusi izan dute hura zaurituak
sendatzen, sufrimendua arintzen, bizitza eraberritzen, beldurretik
liberatzen, Jainkoaganako konfiantza kutsatzen. «Sendatu» eta
«liberatu» dira lehenengo egitekoak Jesusen jardueran. Horrek
guztiak errotik aldatuko luke gure ebanjelizazioaren aurpegiera.
Biderako premiazkoa berekin dutela bidali ditu. Markosen arabera,
«makila, sandaliak eta tunika bat» eramango dute soilik. Ez dute
beste ezeren beharrik funtsezkoaren lekuko izateko. Aske eta
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loturarik gabe ikusi nahi ditu Jesusek; beti prest, ongizateari lotu
gabe; Ebanjelioaren indarrean fidaturik.
Ebanjelio-jarrera hau berreskuratu ezean, ez da izango
«ebanjelizazio-aro berririk». Garrantzizkoa ez da jarduera eta
estrategia berriak abian jartzea, baizik eta alde batera uztea ohiturak,
egiturak, mirabetzak, Ebanjelioaren funtsa egiaz eta xume kutsatzeko
aske izatea eragozten diguten neurrian.
Elizan galdu egin dugu Jesusek iradokitzen duen bidari-estilo hau.
Eta bidari nagi eta astun bihurtu da Eliza. Ez daki nola lagun egin
gizadiari. Ez dugu zalutasunik jada, iragana den kultura batetik gaur
egungora igarotzeko. Izan dugun botereari eutsi nahi diogu.
Jainkoaren erreinuarekin zerikusirik ez duten gauzetan katramilatzen
gara. Bihotz-berritu beharra dugu.
Jainkoaren herriaren otoitza
Senideok: iritsi daitezela gure otoitzak Jaunarengana, gure bihotzak
ezagutzen dituenarengana.
¾ Eska dezagun Jainkoaren Semearen jakinduria Jainkoaren Hitza
leialtasunez aldarrikatzen dutenentzat eta Eliza zerbitzatzen duten
guztientzat.
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.
¾ Eska diezaiogun Jesus Salbatzaileari etxetik urruti bizi diren
guztien alde, kartzelatuen, ahulen eta zapalduen alde eta
pertsegituak direnen guztien alde.
¾ Eska diezaiogun fedez zeruko Jaunari, hemen, bere etxean bilduak
gauden guztion bakearen eta zorionaren alde.
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Entzun, Aita ahalguztiduna, gure otoitzak eta erakuts iezaguzu Zure
Seme maitearen bitartez emandako guztiak eskertzen, Espiritu
Santuaz beterik, hitzez eta egitez Zure salbamen asmoaren berri
eman diezaiogun munduari. 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.

