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URTEAN ZEHARREKO 24. IGANDEA
Agurra
Jainko itxaropen-emailea, Espiritu Santuaren egintzari esker bere
pozaz eta bakeaz betetzen gaituena, izan bedi zuekin.
Sarrerako oharpena
Jesusi jarraitzeko, ezinbestekoa da beti geure buruei begira bizitzetik,
Jesusekin batera besteentzat bizitzeko gogoa izatea. Jesusen
gurutzeko eskaintza berrituko dugu gaur ere aldarean: eskain
dezagun gure burua, eskain gaitezen gu ogi-ardoekin batera.
Damu-otoitza
Jesu Kristo, bekaturik ez duen gure bitartekoa, otoitzean ari da gure
alde eta adiskidetu egiten gaitu Aitarekin. Ireki dezagun, bada, geure
espiritua damurako, Jaunaren mahaira hurbiltzeko gai izan gaitezen.
¾ Jesus Jauna, Pedro damutuari barkamena eskaini zeniona: erruki,
Jauna.
¾ Jesus Jauna, lapur onari paradisua agindu zeniona: Kristo, erruki.
¾ Jesus Jauna, bekatuen barkamenerako apostoluei Espiritu Santua
eman zeniena: Erruki, Jauna.
Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua, eta, gure bekatuak barkaturik,
eraman gaitzala betiko bizira.
Otoitza
Diren guztien egile eta gidari zaren Jainkoa,
begira iezaguzu eta emaguzu bihotz guztiz Zu zerbitzatzea,
zure errukiaren ondasunak suma ditzagun.
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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
Egintzen bidez agertu behar dugu gure fedea, bidean laguntzen
digun Kristorengan gure uste ona izanez; hori da zeruko Aitaren
nahia betetzeko era bikainena
Lehenengo irakurgaia (Is 50, 5-9a)
Isaias Profetaren liburutik
Jainko Jaunak belarria ireki dit, eta nik ez diot aurka egin, ez atzera
jo. Bizkarra eskaini nien jotzen nindutenei, masaila, bizarretik tiraka
ari zitzaizkidanei. Ez nien aurpegia saihestu irainei eta listuei.
Jauna dut laguntzaile; horregatik, ez naiz kikildu; horregatik gogortu
dut aurpegia, harkaitza bezala, bai baitakit ez naizela lotsagarri
gertatuko.
Ondoan dut defendatzailea: nork eraman ni auzitara? Aurkez
gaitezen elkarrekin! Nork du nirekin auzirik? Datorrela! Hara, Jainko
Jauna dut laguntzaile: nork kondenatuko nau?
Erantzun-salmoa (Sal 116 [114], 1-2. 3-4. 5-6. 8-9)
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V/. Maite dut Jauna,
entzun baitu nire erregu-oihua,
makurtu baitu nigana belarria,
dei egin diodan egunean. R.
V/. Herio-lokarriek inguratu ninduten, ‘
Herio-leizeko sareak atzeman;
estu eta larri nintzen.
Baina dei egin nion Jaunaren izenari:
«Arren, Jauna, atera nazazu onik». R.
V/. Errukiorra eta zintzoa da Jauna,
gupidatsua gure Jainkoa.
Jaunak zaintzen ditu xumeak;
lur jota nengoen, eta salbatu nau. R.
V/. Bai, libratu dit bizia heriotzatik,
begiak malkotik, oinak erortzetik.
Jaunaren aurrean ibiliko naiz
bizidunen lurraldean. R.
Bigarren irakurgaia (St 2, 14-18)
Santiago Apostoluaren gutunetik
Ene senideok: Zertako du batek «nik badut fedea» esatea, egintzetan
ez badu azaltzen? Horrelako fedeak salba ote dezake?
Anaiaren nahiz arrebaren batek zer jantzirik edota eguneroko janik
ez badu, eta zuetako batek esaten badio: «Zoaz bakean, bero zaitez
eta ase», baina behar duen laguntza ematen ez, zertako balio du
horrek? Halaxe fedea ere: bera bakarrik, egintzarik gabe, hilik dago.
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Norbaitek esan dezake: «Zuk fedea duzu; nik, berriz, egintzak».
Bada, nik esaten dizut: Erakustazu egintzarik gabeko zeure fedea, eta
nik egintzen bidez erakutsiko dizut neure fedea.
Aleluia (Ga 6, 14)

V/. Jainkoak libra nazala harrotzetik,
gure Jaunaren gurutzean izan ezik,
gurutze horri esker
mundua hilik baitago niretzat, eta ni munduarentzat. R.
Ebanjelioa (Mk 8, 27-35)
Homiliarako argibideak
Jesus aintzakotzat hartu
Filiporen Zesareako pasadizoa erdigunekoa da Markosen
ebanjelioan. Alditxo bat elkarrekin bizi ondoren, galdera
erabakitzailea egin die Jesusek ikasleei: «Zein naizela uste duzue?».
Guztien izenean, Pedrok erantzun dio inolako dudarik gabe: «Mesias
zara zu». Noizbait ere, badirudi dena argi dagoela. Jainkoak bidali
duen Mesias da Jesus, eta ikasleak jarraitzaile ditu berarekin lan
egiteko.
Baina Jesusek badaki gauzak ez direla horrela. Garrantzizko zerbait
ikastea falta zaie artean. Aise egiten dute Jesus hitzez aitortzea, baina
oraino ez dakite zer den hari hurbiletik jarraitzea, haren egitasmoan
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eta zorian parte hartuz. Hona zen dioen Markosek: «haiei irakasten
hasi zen» Jesus. Ez da ohiko irakaspen bat; zerbait funtsezkoa da,
ikasleek pixkana beretu beharko dutena.
Hasieratik «argi eta garbi» mintzo zaie. Ez die ezer ezkutatu nahi.
Jakin behar dute, ezen sufrimendua bidelagun izango duela beti
Jainkoaren erreinuaren bidea urratzeko beren eginkizunean.
Azkenean, buruzagi erlijiosoek kondenatu egin dute eta indarrez
hilko. Berpiztuko denean bakarrik ikusiko da Jainkoa berekin duela.
Pedrok aurka egin du entzuten duenaren aurrean. Sinestezina da
haren erreakzioa. Jesus berarekin hartu eta aparte eraman du «errieta
egiteko». Lehenengoa izan zen Jesus Mesiastzat aitortzeko. Orain,
lehenengoa da hari uko egiteko. Jesusi ikusarazi nahi dio, esaten ari
dena zorakeria dela. Ez dago prest, Jesusek bide horri jarrai diezaion.
Jesusek aldatu beharra du pentsaera hori.
Inork uste ez bezain zakar erreakzionatu du Jesusek. Bat-batean,
Satanasen zantzuak ikusi ditu Pedrogan, bera Jainkoaren
borondatetik apartarazi nahi lukeen basamortuko tentatzailearen
zantzuak. Ikasleei begira jarri eta hitz hauekin egin dio Pedrori
agirika: «Jar zaitez nire atzealdean, Satanas»: har ezazu zeure lekua
ikasle bezala. Utziozu ni tentatzeari. «Gizakiek bezala duzu
pentsatzen, eta ez Jainkoak bezala».
Ondoren, jendeari eta ikasleei dei egin die, beraren hitzak ondo
entzun ditzaten. Okasio askotan errepikatuko ditu. Ez dituzte ahaztu
behar sekula. «Nirekin etorri nahi duenak, uko egin diezaiola bere
buruari, har dezala bere gurutzea eta jarrai diezadala».
Jesusi jarraitzea ez da derrigorrezkoa. Norberaren esku dago
erabakia. Baina Jesus aintzakotzat hartzekoa dugu. Ez dira aski
aitorpen erraz batzuk. Mundua gizatasun handiagoko, duinago eta
zoriontsuago egiteko bere zeregin zoragarrian jarraitu nahi badiogu,
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prest egon behar dugu bi gauza hauetarako. Lehenik, prest egon
Jainkoaren erreinuaren kontrako diren egitasmo edo planei uko
egiteko. Bigarren, Jesusi jarraitzeagatik eta haren asmoarekin bat
egiteagatik etor dakizkigukeen sufrimenduak onartu.
Jainkoaren herriaren otoitza
Senideok: dei egiogun Jainkoaren errukiari eta eska diezaiogun
entzun ditzala uste onez egindako otoitzak:
¾ Elizako arduradun eta zerbitzarien alde: Jaunak bizitza leiala
izateko grazia eman diezaien, beraien ministeritzari dagokionez.
¾ Herrietako arduradunen alde: argitasunez eta arretaz joka dezaten
guztien eta bereziki behartsuenen zerbitzuan.
¾ Gaixo eta ezinduen alde: Jaunak barne-sendotasuna eman
diezaien bere minetan itxaropenez bizi daitezen.
¾ Gure alde, gure etxeko eta adiskideen alde: Jaunak emandako
dohain guztiak eskertuz bizi gaitezen beti.
Ahulen indar zaren gure Jainkoa entzun Zure Elizaren otoitzak eta
isur iezaguzu Zure Espiritu Santua, Berak argiturik bihotzez eta egitez
aitor dezagun Jesus dela Mesias, eta uste osoz sinets dezagun berri
onagatik dena ematen duenak betirako bizia irabazten duela. Jesu
Kristo gure Jaunaren bitartez.
Jaunartze-ondorengo otoitza
Jauna, jabe dadila dohain zerutarraren indarra
gure gorputzaz eta arimaz,
gure bizitzan indar hori izan dadin nagusi,
eta ez gure nahia.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

