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Urriaren 10ean
URTEAN ZEHARREKO 28. IGANDEA
Agurra
Jauna zuekin.
Sarrerako oharpena
Jainkoa beti mintzo zaigu zuhurtasun eta jakinduriaz. Hitz hori
entzuteak Kristori jarraitzen laguntzen digu, askatasunez eta
eskuzabaltasun osoz, loturarik gabe eta Jainkoaganako uste onez.
Eukaristiaren alderdi bikainak dira hauek ere.
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
Jauna, izan dezagula beti zure grazia,
bai aldez aurretik, bai bidelagun;
Zuk eutsirik, on egiteko prest egon gaitezen beti.
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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
Jakinduria dohain handia da. Jakinduria beharrezkoa da bizitzan
asmatzeko, bide egokia aukeratzeko... Jainkoaren Hitzak argi egiten
digu bide horretan.
Lehenengo irakurgaia (Jkd 7, 7-11)
Jakinduria liburutik
Otoitz egin nuen, eta zuhurtzia eman zidan Jainkoak, dei egin nion,
eta jakinduriaren espiritua iritsi zitzaidan; errege-aulkia eta agintemakila baino nahiago izan nuen; haren aldean aberastasuna
ezereztzat jo nuen; harribitxirik preziatuenarekin ere ez nuen
parekatu, urre guztia, haren aldean, hondar-apur bat besterik ez, eta
zilarrak, haren aurrean, lokatza dirudi.
Osasuna eta edertasuna baino maiteago izan nuen eta neure
argitzat aukeratu, haren distira ez baita inoiz itzaltzen.
Eta jakinduriarekin ondasun guztiak batera etorri zitzaizkidan, eta
ezin konta ahala aberastasun haren eskutik.
Erantzun-salmoa (Sal 90 [89], 12-13. 14-15. 16-17)

URTEAN ZEHARREKO 28.

8/19

V/. Irakats iezaguzu geure egunen kontua eramaten,
zuhurtasunaren muinaz jabetu gaitezen.
Itzul zakizkigu, Jauna! Noiz arte?
Erruki zaitez zeure zerbitzariez. R/.
V/. Ase gaitzazu goizero zeure maitasunaz,
poztu gaitezen eta zoriontsu izan geure egun guztietan.
Eman zoriona orain arteko atsekabe-egunen ordez,
ikusi ditugun urte gorrien ordez. R/.
V/. Ikus bezate zure zerbitzariek zure egintza, ‘
eta haien seme-alabek zure dirdaia.
Betor gugana Jaunaren, gure Jainkoaren, gozotasuna
eta sendo beza hark gure eskuen lana;
sendo dezala, bai, gure lana. R/.
Bigarren irakurgaia (Heb 4, 12-13)
Hebrearrei egindako gutunetik
Bizia da Jainkoaren hitza, bizia eta eraginkorra, aho biko ezpata
baino sarkorragoa; arimaren eta espirituaren sakoneraino sartzen da,
pertsonaren zokorik ezkutueneraino, eta barneko pentsamenduak eta
asmoak aztertzen ditu. Ez da harentzat munduan ezer ikusezinik;
dena dago biluzik eta agerian, kontuak eman beharko dizkiogun
haren begien aurrean.
Aleluia (Mt 5, 3)
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V/. Zorionekoak gogoz behartsu direnak,
berena baitute Jainkoaren erreinua. R/.
Ebanjelioa (Mk 10, 17-30 edota laburrago Mk 10, 17-27)
Homiliarako argibideak
Gauza bat dugu falta
Pasadizoari aparteko bizitasuna eman dio kontalariak.
Jerusalemerako bidea hartu du Jesusek, baina leku hartatik urrundu
baino lehen, ezezagun bat iritsi zaio «korrika» eta «belauniko jarri
aurrean», bertan eusteko. Jesusen premia gorria du.
Ez da sendatu beharra duen gaixo bat. Maisuagandik argia lortu nahi
du bere bizitza norabidetzeko. «Zer egin behar dut betiko bizia
ondare izateko?» Ez da arazo teoriko hutsa, baizik existentziala. Ez
da mintzo maila orokorrean; berak zer egin behar duen jakin nahi
du.
Beste ezer baino lehen, Jesusek hau gogorarazi dio: «ez da inor on
Jainkoa baizik». Zer «egin» planteatu aurretik, beste inor ez bezalako
Jainko On baten aurrean bizi garela izan behar dugu gogoan: haren
ontasun ezin ulertuan estekatu behar dugu geure bizitza. Ondoren,
Jainko On horren «aginduak» gogorarazi dizkio Jesusek. Bibli
tradizioaren arabera, horixe da betiko bizirako bidea.
Miresgarria da gizon haren erantzuna. Txikitandik bete du hori
guztia, baina amets handiago bat sumatu du bere baitan. Beste
zerbaiten bila dabil. «Jesus begira-begira jarri zaio samurkiro».
Begiratu horrek, besterik gabe, gizon harekin izan nahi duen
harreman pertsonala adierazten du.
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Ondo ulertu du Jesusek haren ezin asea: «gauza bat duzu falta».
Betiko bizia «lortzeko» agindua «betetzearen» logika horri jarraituz,
bekaturik gabe bizi bada ere, ez da geldituko guztiz asea. Gizakiaren
barnean bada irrika sakonago bat.
Horregatik, bere bizitza beste logika baten arabera norabidetzera
gonbidatu du Jesusek. Lehenengo gauza, bere ondasunei atxikirik ez
bizitzea da («saldu daukazuna»). Bigarrena, pobreei laguntzera
gonbidatu du («eman haiei zeure dirua»). Azkenik, «zatoz eta jarraitu
niri». Biek elkarrekin egin ahal izango dute bidea Jainkoaren
erreinurantz (!).
Gizonak, ordea, altxatu eta alde egin du Jesusengandik. Ahaztu egin
du Jesusen begiratuaren xarma, eta triste joan da. Badaki ezin gozatu
izango duela inoiz ere Jesusi jarraitzen diotenen poza eta askatasuna.
Markosek argitu digu, ezen «oso aberatsa zela».
Jainkoaren herriaren otoitza
Jaunarenganako uste onez beterik egigun otoitz:
¾ Kristau izateagatik sufritzen dutenek izan dezatela Ebanjelioarekin
leial izatearen pozak ematen duen barne-bakea. Eska diezaiogun
Jaunari.
¾ Nazioetako arduradunek izan dezatela egiazaletasuna eta justizia,
denon ondasunak zaindu eta banatzerakoan. Eska diezaiogun
Jaunari.
¾ Lurra landuz bizi direnek izan dezatela bere lanaren fruituak egoki
jaso eta banatzeko bidea. Eska diezaiogun Jaunari.
¾ Igandea ospatzera biltzen garenok izan dezagula geroaren gogoz,
oraina Jainkoarekin bat eginda bizitzeko grazia. Eska diezaiogun
Jaunari.
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Jainko Jauna, ezagutzen dituzu gure bihotzeko asmoak; entzun gure
otoitzak eta bete gure bihotzak Zure hitzaren ederrez, Zure
jakinduriak argiturik lurreko gauzak maita ditzagun zerukoak iristeko
eran. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
Jaunartze-ondorengo otoitza
Guztiz ahaltsu zarenez, Jauna, apalik eskatzen dizugu,
zure Semearen Gorputz eta Odol santuez janaritu gaituzunok
parte izan dezagula jainkozko zure izatean.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

