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Abuztuaren 22an 
URTEAN ZEHARREKO 21. IGANDEA 

Agurra 

Jainko Aitaren eta Jesu Kristo gure Salbatzailearen grazia, errukia eta 
bakea zuekin. 

Sarrerako oharpena 

Eukaristia bakoitza gure fedea berritzeko aukera paregabea dugu. 
Berak ditu betiko bizia duten hitzak: Elizarekin leiala den bezala 
eskatzen digu guri Berarekin leial izatea. Erantzun diezaiogun, orain 
Eukaristia ospatuz eta gure bizitzarekin egunero. 

Damu-otoitza 

Eska diezaiogun orain, Kristori, errukia eta barkamena: 

¾ Jesus Jauna, gugatik gurutzean hil zinena. Erruki, Jauna. 
¾ Jesus Jauna, heriotza garaituz Aitak piztua. Kristo, erruki. 
¾ Jesus Jauna, beti gure alde Aitaren ondoan zaudena. Erruki, Jauna. 

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

Otoitza 

Oi Jainko,  
gogo bateko egiten dituzu zeure fededunen bihotzak;  
egizu, maita ditzala zure herriak Zuk aginduak  
eta itxaro Zuk hitzemana,  
mundu honetako gorabeheren artean,  
geure bihotza egiazko zoriona dagoen lekuan jar dezagun. 
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Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Hitzaren liturgiari oharpena 

Jainkoa zerbitzatzeko eta berak maite gaituen bezala maitatzeko deia 
dira gaurko Irakurgaiak. Jaunak erabateko eta behin betirako bihotz 
-berri gaitezela eskatzen digu. 

Lehenengo irakurgaia (Jos 24, 1-2a. 15-17. 18b) 

Josue liburutik 

Egun haietan, Israelgo leinu guztiak bildu zituen Josuek Sikemen. Dei 
egin zien Israelgo arduradun, buruzagi, epaile eta funtzionarioei ere, 
eta Jaunaren aurrera agertu ziren. Orduan, honela mintzatu zitzaion 
Josue herri osoari: 

«Jauna zerbitzatzea gaizki iruditzen bazaizue, aukera ezazue gaur 
zein zerbitzatu: zuen arbasoek Eufrates ibaiaz bestaldean zerbitzatu 
zituzten jainkoak ala amortarren jainkoak, orain bizi zareten 
herrialdeko jendearenak, alegia. Nik eta nire etxekoek Jauna 
zerbitzatuko dugu». 

Herriak erantzun zuen: «Urrun gugandik Jauna uztea, jainko arrotzak 
zerbitzatzeko! Jauna dugu geure Jainkoa; berak atera gaitu gu eta 
gure arbasoak Egiptotik, esklabotzatik; geure begiz ikusi ditugu berak 
egindako mirari handiak; berak zaindu gaitu egin dugun bide guztian 
zehar, eta igaro ditugun herri guztietan babestu gaitu. Beraz, guk ere 
Jauna zerbitzatuko dugu, bera baitugu geure Jainkoa». 
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Erantzun-salmoa (Sal 34 [33], 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23) 

 
V/. Bedeinkatuko dut aldi oro Jauna,  
 nire ahoan beti haren gorespena. 
 Harro nago Jaunarekin,  
 entzun bezate apalek eta poztu bitez. R/. 

V/. Zintzoengana ditu Jaunak begiak,  
 adi haien oihura belarriak. 
 Gaizkileen aurka Jaunaren aurpegia,  
 lurretik ezabatzeko haien oroitzapena. R/. 

V/. Deiadar egiten dute zintzoek, eta Jaunak entzun, 
 larrialdi guztietatik libratzen ditu. 
 Hurbil zaie Jauna bihotz-hautsiei,  
 salbatzen ditu barne-eroriak. R/. 

V/. Zoritxar asko izaten du zintzoak,  
 baina guztietatik libratzen du Jaunak. 
 Hezur guztiak zaintzen dizkio,  
 bat bakarra ere ez diote hautsiko. R/. 

V/. Gaiztakeriak hiltzen du gaiztoa;  
 zintzoari gorroto diotenek zigorra dute izango. 
 Jaunak askatzen du bere zerbitzarien bizia,  
 harengan babesten direnek ez dute zigorrik izango. R/. 

Bigarren irakurgaia (Ef 5, 21-32) 

San Paulo Apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik 
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Senideok: Izan zaitezte elkarren menpeko, Kristori diozuen 
begiruneagatik. Emazteak izan daitezela beren senarraren menpeko, 
Jaunaren menpeko bezala, senarra emaztearen buru baita, Kristo 
Elizaren buru den bezala, bere gorputza duen Elizaren salbatzaile 
delarik. Eliza Kristoren menpeko den bezala, izan bitez emazteak 
denetan senarraren menpeko. 

Senarrok, maita ezazue zeuen emaztea, Kristok Eliza maitatu eta 
beraren alde bere burua eman zuen bezala. Bere burua eskainiz, 
sagaratu egin zuen Eliza, Bataioko urez eta hitzaren indarrez 
garbituz. Horrela prestatu zuen beretzat Eliza distiratsua, zikinik eta 
zimurrik edo horrelako ezer gabea, santua eta kutsugabea. 

Era berean, senarrek ere beren gorputza bezala maitatu behar dute 
beren emaztea. Emaztea maite duenak bere burua maite baitu. Ez du 
inork bere gorputza gorrotatzen, baizik eta jaten eman eta zaindu 
egiten du, Kristok Elizarekin egiten duen bezala. Gu guztiok gorputz 
horren atal gara. «Horregatik, gizasemeak bere aita-amak utziko ditu, 
eta bere emaztearekin elkartuko da, eta biak bat izango dira». 

Handia da misterio hau, eta nik Kristori eta Elizari loturik ikusten dut. 

Aleluia (Ik. Jn 6, 63c. 68c) 

 
V/. Zure hitzak, Jauna, espiritu eta bizi dira; 
 Zure hitzek betiko bizia dute. R/. 

Ebanjelioa (Jn 6, 60-69) 
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Homiliarako argibideak 

Galdera erabakitzailea 

Joanen ebanjelioak Jesusen jarraitzaileen arteko krisi handi baten 
oroitzapena gorde du. Ez dugu daturik, esateko. Soilik esan digu, 
ikasleei gogor gertatzen zitzaiela Jesusen hitz egiteko modua. Agian, 
gehiegizkoa iruditzen zaie eskatzen dien atxikimendua. Halako 
batean, «Jesusen ikasle askok atzera egin zuen eta orduz gero ez ziren 
ibiltzen harekin». 

Lehenengo aldiz sentitu du Jesusek bere hitzek ez dutela nahi 
bezalako indarrik. Halere, ez du atzera egin, baizik eta are 
indartsuago baietsi ditu bere hitzak: «Esan dizkizuedan hitzak espiritu 
dira eta bizi. Halaz guztiz, zuetako batzuek ez dute sinetsi». Haren 
hitzek gogorrak direla ematen dute; alabaina, bizia dakarte, biziarazi 
egiten dute, Jainkoaren Espiritua baitute berekin. 

Jesusek ez du bakea galdu. Ez da larritu porrota dela eta. Hamabiei 
hitz eginez, galdera erabakitzailea egin die: «Zuek ere alde egin 
behar al duzue?». Ez ditu behartu nahi berarekin gelditzera. Aske 
ikusi nahi ditu erabakitzeko. Ez du nahi bere ikasleak jopu izatea, 
baizik adiskide. Nahi badute, itzul daitezke nor bere etxera. 

Beste behin, guztien izenean erantzun dio Pedrok. Eredugarria da 
erantzuna. Egiatia, apala, zentzuduna, Jesus aski ezagutzen duen 
batena, hura bertan behera ez uzteko. Pedroren jarrera lagungarri 
izan daiteke gaur egun ere, fedea koloka izanik fede oro utzi ala ez 
pentsatzen ari direnentzat. 

«Jauna, norengana joko dugu?». Ez da zentzuzkoa Jesus bertan 
behera uztea edozein eratan, maisu hoberik eta konbentzigarriagorik 
aurkitu gabe. Jesusi jarraitu ezean, nori jarraitu ez dakitela geldituko 
dira. Ez da zertan jokatu zalapartaka. Ez da on bizitzan argirik eta 
gidaririk gabe gelditzea. 
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Errealista da Pedro. Gauza ona ote da Jesus bertan behera uztea, 
esperantza konbentzigarriagorik eta erakarleagorik aurkitu gabe? 
Aski ote da haren ordez bizieran beheiti egitea, kasik jomugarik eta 
horizonterik gabe? Hobe ote da galderarik gabe bizitzea, inolako 
planteamendurik eta bilatzerik gabe? 

Bada Pedrok ahaztu ez duen beste zerbait: «Zuk, betiko bizirako 
hitzak dituzu». Sumatu du ezen Jesusen hitzak ez direla hitz hutsal 
eta engainagarri. Jesusen ondoan beste modu batean agertu zaie 
bizitza. Haren mezuak betiko bizira begira jarri ditu. Non aurki 
lezakete Berri hoberik Jainkoaz? 

Pedro, azkenik, oinarrizko esperientziaz gogoratu da. Jesusekin 
bizitzean, hura Jainkoaren misteriotik datorrela aurkitu du. Urrunetik, 
urrutitik, axola-ezetik edo arduragabekeriatik ezin antzeman zaio 
Jesusek bere baitan duen misterioari. Hamabiek hurbileko tratua izan 
dute Jesusekin. Horregatik esan ahal dute: «Guk, sinesten dugu eta 
badakigu zu Jainkoaren Santua zarela». Jesusen inguruan jarraituko 
dute. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Senideok: dei egiogun Jaunari, gure otoitzak entzun ditzan eta lagun 
diezagun: 

¾ Jainkoak errukiz zain ditzan Frantzisko Aita Santua, Jose Ignazio 
gure gotzaina eta gure elkarteetan ardura eta zerbitzua duten 
guztiak. 

¾ Jainkoak eman diezaien lurra lantzen dutenei lanerako indarra, 
ikertzaileei adimena, ikasleei saiatzeko gogoa eta guztioi geurean 
irauteko leialtasuna.  

¾ Jainkoak sufritzen duten guztien ezinak entzun ditzan, bereziki 
lanik gabe eta egoera larrian bizi diren guztienak. 
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¾ Jainkoak bere dohainez bete ditzan gure senide, adiskide eta 
ongile guztiak.  

Jainko Jauna, Zure betiereko Hitza den Kristorengan azaldu diguzu 
Zure maitasuna; entzun gure otoitzak eta argi gaitzazu Espiritu 
Santuaren argiz, ezerk ez gaitzan aldendu betiko biziaren hitzak 
dituen Kristorengandik. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

Eraman gugan onez, Jauna, bere betera  
zeure errukizko salbamen-egintza;  
egin gaitzazu on-onak eta adoretu,  
gauza guztietan zure nahia bete ahal izateko.  
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.  


