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Urriaren 17an
URTEAN ZEHARREKO 29. IGANDEA
Agurra
Gure bihotza Jainkoa maitatzera zuzentzen duen Jauna izan bedi
zuekin.
Sarrerako oharpena
Kristoren gurutzeko eskaintza gertaberritzen dugu Eukaristian.
Horrexegatik, Jesusi jarraitzeak Berak egindako bide bera egitea esan
nahi du: maitasun-, apaltasun-, eta Jainkaoren nahiarekiko
obedientzia-bidea, baita norbere bizitza eskaintzeraino ere. Ahulak
eta bekatariak izanik ere, konfiantza osoz gatoz Aitaren etxera: bera
gure alde dago, gu salbatzen ari da.
Damu-otoitza
Eukaristi ospakizun honen hasieran, eska diezaiogun Jainkoari
bihotz-berritzearen grazia; horrela baketzea lortuko dugu eta
elkartuago egongo gara Jainkoarekin eta geure senideekin.
¾ Jesus Jauna, gu kondenatzera ez, baizik salbatzera etorri zarena:
erruki, Jauna.
¾ Jesus Jauna, bihotz-berritzen den bekatari bakar batengatik,
zeruan poz handia izango dela esan zenuena: Kristo, erruki.
¾ Jesus Jauna, asko maite izan duenari asko barkatzen diozuna:
Erruki, Jauna.
Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua, eta, gure bekatuak barkaturik,
eraman gaitzala betiko bizira.
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Otoitza
Jainko ahalguztidun betierekoa,
egizu, gure gogoa Zuri emana egon dadila beti,
Zu, Jaun handi hori,
bihotz leialez eta garbiz zerbitza zaitzagun.
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez,
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean
Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
Hitzaren liturgiari oharpena
Boterea, dirua, aberastasuna... modan dauden gauzak dira, noski.
Jainkoaren Hitzak egiten digun gonbitea, ordea, zeharo desberdina
da: zerbitzua, eskuzabaltasuna eta elkarren harremana dira Jesusen
jarraitzailearen benetako jarrerak.
Lehenengo irakurgaia (Is 53, 10-11)
Isaias profetaren liburutik
Jaunak oinazez josi nahi izan zuen. Bekatuen ordainetan bizia eman
zuelarik, izango ditu ondorengoak eta bizitza luzea, eta haren
bitartez Jaunaren nahia burutuko da. Hainbat neke jasan ondoren,
argia ikusiko du eta asea izango da. Ikasi duenaren bidez, nire
zerbitzari zuzenak asko egingo ditu zuzen, haien gaiztakeriak bere
gain hartu baitzituen.
Erantzun-salmoa (Sal 33 [32], 4-5. 18-19. 20 eta 22)
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V/. Zuzena da Jaunaren hitza,
fidagarria hark egin duen guztia.
Justizia eta zuzenbidea du maite,
Jaunaren maitasunaz dago lurra betea. R/.
V/. Jauna arduratzen da begirune diotenez,
haren maitasunean itxaroten dutenez,
haiek heriotzatik libratzeko
eta gosetean bizirik gordetzeko. R/.
V/. Guk Jaunagan dugu esperantza,
bera dugu laguntzaile eta babesle.
Betor gurekin, Jauna, zure maitasuna,
Zugan baitugu jarria itxaropena. R/.
Bigarren irakurgaia (Heb 4, 14-16)
Hebrearrei egindako gutunetik
Senideok: Gure apaiz nagusi handia, Jesus, Jainkoaren Semea,
zeruetan sartua dugunez gero, euts diezaiogun aitortzen dugun
sinesmenari; izan ere, gure apaiz nagusia ez da gure ahuleriaz erruki
ez daitekeen norbait, hura ere, gu bezala, gauza guztietan probatua
izan baita, bekatuan izan ezik. Hurbil gaitezen, bada, konfiantza
osoz Jainkoaren graziaren tronura, errukia iritsi eta premialdian
laguntza izan dezagun.
Aleluia (Mk 10, 45)
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V/. Gizonaren Semea besteen zerbitzari izatera etorri da
eta bere bizia denen alde ordainsari ematera. R/.
Ebanjelioa (Mk 10, 35-45 edota Mk 10, 42-45)
Homiliarako argibideak
Gure artean horrelakorik ez
Jerusalemera bidean, ikasleei ohartaraziz doa Jesus ezen dolorezko
zoria izango duela, bai berak, bai berari jarraitzen dion orok.
Sinestezina da bidean lagun dituenak zein oharkabe bizi diren.
Gauza bera gertatzen da gaur egun ere.
Santiago eta Joan, Zebedeoren semeak, taldetik apartatu eta
Jesusengana doaz, biak bakarrik. Ez dute besteen beharrik. Lekurik
hoberenak nahi dituzte eta lehenengo izan Jesusen egitasmoan,
berek beren erara irudikatu duten hartan. Haien eskaria ez da
erregua, baizik handinahi zoroa: «Eskatzera gatozkizuna eman
diezaguzun nahi dugu». Jesusek gainerakoen gain ezar ditzan gura
dute.
Jesus harritu egin dela ematen du. «Ez dakizue zer ari zareten
eskatzen». Ez diote zipitzik ere ulertu. Patxada handiaz gonbidatu
ditu Jesusek pentsatzera, ea gai diren bere doloretako zoria bera
partekatzeko. Bi haien ateraldiaz konturatu direnean, biziki haserretu
dira beste hamar ikasleak Santiagoren eta Joanen aurka. Berek ere
amets bera dute. Handinahi horrek banatu egin ditu eta elkarren
kontra jarri. Ohorearen eta probetxuzko protagonismoaren bila
ibiltzeak hautsi egiten du beti kristau-elkartearen batasuna. Baita
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gaur egun ere. Zer hori baino okerragorik, Jesusen eta jendearen
askatasunaren zerbitzari izateko hark dakarren egitasmoaren kontra?
Hain larria da gertatua, non Jesusek «bildu egin baititu» garbi uzteko
zer jarrera izan behar duten bere jarraitzaileek beti. Ondo baino
hobeto dakite nola jokatzen duten erromatarrek, «herrietako
buruzagiek» eta lurreko «handikiek»: jendearen tirano izan ohi dira,
menderatzaile eta beren boterea sentiarazi behar izaten dute. Hona
bada: «zuen artean horrelakorik ez».
Jesusen jarraitzaileen artean dena bestelako izan behar du: «handi
izan nahi duena izan bedi zerbitzari, eta lehenengo izan nahi duena
izan bedi guztien esklabo». Handitasuna ez da neurtzen duzun
boterearen arabera, gizartean duzun mailaren arabera, erakusteko
dituzun tituluen arabera. Jesusen Elizan horrelako gauzen bila
dabilena ez da handiago bihurtzen, baizik ezdeusago eta
barregarriago. Izatez, oztopo da hori guztia Gurutziltzatuak nahi izan
duen biziera sustatu nahi denean. Halakoari oinarrizko ezaugarri bat
falta zaio Jesusen jarraitzaile izateko.
Elizan guztiok behar dugu izan zerbitzari. Kristau-elkartean kokatu
behar dugu geure burua, ez goitik beherantz, nagusitasunetik,
boteretik edo probetxuzko protagonismotik begira, baizik behetik,
prestasunetik, zerbitzutik eta besteei nola lagunduko bilatzetik
begira. Jesus dugu geure eredu. Hura ez zen bizi sekula «zerbitzatua
izateko, baizik zerbitzari izateko». Horixe da hura zer izan zen
hobekienik eta miresgarrienik adierazten duen laburpena: zerbitzari
izan.
Jainkoaren herriaren otoitza
Senideok: egiogun otoitz gizaki guztien ona nahi duen Jainkoari:
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¾ Jaunak fededunen bihotzak sutu ditzan, Berri ona zabalduz gizaki
guztien salbamena eta poza bilatzeko. Eska diezaiogun Jaunari.
¾ Herriak eta arrazak zatitzen dituzten oztopoak gaindituz, gizadi
osoa berdintasun eta justiziaz bizitzen saia dadin. Eska diezaiogun
Jaunari.
¾ Etorkinak eta iheslariak, gizarteak baztertzen dituenak eta
abandonatuak diren guztiak senti daitezen Jaunak babestuak eta
guztiok onartuak. Eska diezaiogun Jaunari.
¾ Jainkoak bere maitasunean sendo gaitzan, elkarren zerbitzari
leialagoak izanik Kristoren antz handiagoa izan dezagun. Eska
diezaiogun Jaunari.
Zure Semearengan eman diguzu, Jauna, behin betiko eskaintza egin
duen Apaiz Nagusi bakarra; entzun gure otoitzak eta egizu beti Zure
nahia egiten saia gaitezela, Haren eskaintzan parte harturik betiereko
mahaira iritsi gaitezen. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
Jaunartze-ondorengo otoitza
Jauna, eukaristi ospakizun honek
zeruko bizia gozarazi digu aldez aurretik;
izan dezagula beraren laguntza
lur honetan zure ondasunak gozatzeko,
baita argia ere betikoak maitatzeko.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

