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Irailaren 9an 
URTEAN ZEHARREKO 23. IGANDEA 

Arantzazuko Ama titularra den parrokietan eta elizkizun lekuetan 
festaburua denez, igande honetan Arantzazuko Amaren Meza eman daiteke 

 

Agurra 

Gure Egile eta Salbatzaile dugun Jauna izan bedi zuekin. 

Sarrerako oharpena 

Bataioko egunean apaiz, profeta eta errege ginela esan zitzaigun. 
Bataioko hitz horri erantzunez gatoz Eukaristia ospatzera: bataioko 
apaizgoaren arabera bizitza ospatuz, ebanjelioa aldarrikatuz eta 
Jainkoaren erreinuko kide sentituz. 

Damu-otoitza 

Presta ditzagun gure buruak Eukaristia ospatzeko, Jainkoari gure 
bekatuen barkamena eskatuz: 

¾ Jesus Jauna, biziaren Hitzak dituzuna. Erruki, Jauna. 
¾ Jesus Jauna, ezaugarri santuen bidez mintzo zarena. Kristo, erruki. 
¾ Jesus Jauna, Zure testigu egiten gaituzuna. Erruki, Jauna. 

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

Otoitza 

Jainko Jauna, 
Zuk gaituzu salbatzen 
eta zeure seme-alabatzat hartzen; 
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ikus begi onez hain maite dituzun zeure seme-alabak, 
eta Kristorengan sinesten dugunoi 
emaguzu egiazko askatasuna eta betiko bizia. 
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Hitzaren liturgiari oharpena 

Gaurko irakurgaiak behartsuen, gaixoen eta ezinduen aldeko dei bat 
dira guretzat. Erruki-egintzen bidez agertzen da gura artean 
Jainkoaren maitasun neurrigabea. Entzun dezagun. 

Lehenengo irakurgaia (Is 35, 4-7a) 

Isaias profetaren liburutik 

Esan bihotz beldurtiei: «Gora bihotzak! Ez izan beldurrik! Badator 
Jaungoikoaren mendekua, Jaungoikoaren saria. Bera etorriko da, eta 
salbatuko zaituzte». Orduan itsuen begiak irekiko dira, eta gorren 
belarriak zabalduko. Orduan herrenak basauntzak bezala jauzi 
egingo du, eta mutuaren mihiak oihu egin pozez; urak sortuko baitira 
basamortuan eta errekak eremuan. Lur errea aintzira bihurtuko da, 
eta lur egarritua, iturri. 

Erantzun-salmoa (Sal 145, 6c-7ab. 7c-8. 9-10) 
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Leiala da betiren beti, 
ematen die eskubidea zapalduei, 
ogia gose direnei. R/. 

Atxilotuak Jaunak askatzen ditu, 
itsuen begiak Jaunak argitzen ditu. 
Konkor daudenak Jaunak ditu zutiarazten, 
zintzoak Jaunak ditu maitatzen. R/. 

Arrotzak Jaunak ditu zaintzen, ‘ 
umezurtz eta alargunak laguntzen, 
eta gaiztoen asmoak eragozten. 
Errege izango da Jauna sekuletan, 
zure Jainkoa, Sion, menderen mendetan. R/. 

Bigarren irakurgaia (St 2, 1-5) 

Santiago Apostoluaren epistolatik 

Ene senideok: Ez egin gizakien bereizkuntzarik, Jesu Kristo gure Jaun 
aintzatsuaren sinesmenean. 

Egin dezagun, zuen batzarrean sartzen dela norbait urrezko eraztun 
eta soineko distiratsuz jantzita; eta behartsu bat ere sartzen dela, 
zarpail. Eta zuek, soineko distiratsua daramanari begiratu eta esaten 
diozuela: «Eseri zu hemen aurrean»; behartsuari, berriz, esaten 
diozuela: «Zaude hor zutik», edota «eseri hemen lurrean, nire 
oinetan». Ez al da hori, zuen artean bereizkuntza egitea eta zeuen 
buruak iritzi okerreko epaile bihurtzea? 

Entzun, ene senide maiteok: Jaungoikoak ez al ditu, bada, 
munduarentzat behartsu direnak aukeratu sinesmenean aberats 
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izateko, eta Bera maite dutenei agindu dien erreinuaren oinordeko 
izan daitezen? 

Aleluia (Mt 4, 26) 

 
Jesusek erreinuko berri ona hots egiten zuen, 
eta gaitz guztiak sendatzen zituen herrian. R/. 

Ebanjelioa (Mk 7, 31-37) 

Homiliarako argibideak 

Ongi egin zuen dena 

Gure munduko miseriak borondate oneko gizaki guztiak, fededunak 
zein fedegabeak, interpelatzen ditu. Jainkoaren ontasunean 
sinestearen eskandalu ikaragarria da, oraindik. Jesus etenik gabe 
borrokatu zen gizakiaren zoriona oztopatzen duen ororen kontra. Ez 
zuen iraultza magiko edo mirarizkorik egin, gaitz guztiak berehala 
desagerrarazteko. Horren ordez, iraultza isila eragin zuen, mendetan 
zehar fruitu eman duena. Txarrari onarekin garaitzean datza. 

Proiektu hori aurrera eramateko, gazte talde bat gonbidatu zuen 
Jesusen, eta bere ikasle egin zituen. Bere justizia eta Erreinu grina 
kutsatu zien. Bere mirarien bitartez, gor-mutu baten dendatzea 
entzun dugu gaur, giza miseriek Jesus zenbateraino ukitzen duten eta 
erremedioa jartzeko nola jokatzen duen erakutsi digu. Jendeak biziki 
esan zuen: “Ongi egin zuen dena” (Mk 7,31-37). 
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Sufrimenduaren aurrean, hauxe galdetzen dute askok: “Non dago 
Jainkoa? edo Zer egin diok nik Jainkoari, ni horrela tratatzeko”? Gure 
nagikeria justifikatzeko galderetan galdu beharrean, hauxe pentsatu 
behar dugu: “Zer egin dezaket nik sufrimendu hori arintzeko”? 
Gaizkiaz betetako mundu honetan etengabe ongia txertatzean datza, 
heriotzazko errealitate horietan bizia jartzean. Horixe da Jainkoak 
etengabe egiten duena. Mundua kaosean galtzen ez bada, Jainkoa 
eta bere jarraitzaileak ordenaren eta zorionaren aldeko etengabeko 
borrokan ari direlako da. Jainkoaren herria utopia horretan bizi izan 
zen, Jainkoak munduaren egoera aldatzeko esku hartuko zuen 
esperantzan (Is 35,4-7). Hitz onak direla baina mundua desastre 
hutsa dela esango dute eszeptikoek. 

Gure begiak eta belarriak gaitzak berehala antzemateko baldintzatu 
eta hezi dituzte hedabideek. Ez dago gaizki, espiritu kritiko horrek 
gauzak aldatzen laguntzen badigu. Horrenbeste miseriaren aurrean, 
hunkitu egiten dira gure bihotzak, eta nolabaiteko kontzientzia txarra 
izaten dugu. Batzuetan, besteei botatzen diegu errua, tamalez, eta 
ezer egiteko ezintasuna sentitzen dugu. Azkenean, lasai-lasai 
geratzen gara, agintariek mundua konpontzeko zain. 

Kristau fedeak giza harremanak aldatzeko parte hartzera bultzatzen 
digun kasu zehatz bat erakusten digu Santiago apostoluak (St 2,1-5). 
Aberatsek eta ahotsa dutenek agintzen dute munduan. Behartsuak 
isildu egiten dira, bazter batera uzten. Elizan ere halaxe portatu gara 
batzuetan, tamalez, eta aberatsekin ongi egotea bilatu dugu. 
Jesusentzat, ordea, behartsuenak izan ziren maiteenak, haiek 
baitziren Erreinuaren oinordekoak. Elizaren bidea behartsuen artetik 
pasatzen da. Behartsuen aldeko hautuak -horregatik aberatsak 
baztertu gabe- gure pentsatzeko eta Elizaren baliabideak 
administratzeko modua sakon aldatzea eskatzen du. Eukaristia honek  
gure inguruko behartsuen alde jar gaitzala eta mundu bidezkoago eta 
anaia-arreba artekoago baten alde lan egitera eraman gaitzala. 



URTEAN ZEHARREKO 23. 9/55 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Senideok: jo dezagun Jaunarengana, gure otoitzak entzun ditzan 
eskatuz: 

¾ Elizaren alde: Jaunak bakea eta batasuna eman diezazkion eta 
gaitz guztietatik babesturik Ebanjelioaren zerbitzari leial egin 
dezan. 

¾ Munduko bakearen alde: gizaki guztien bihotzetan maitasuna eta 
elkarrenganako ulermena erne daitezen.  

¾ Ezinean, gaixo edota goserik daudenen alde: Jaunaren laguntza 
eta gure arreta eta esku zabala falta ez dezaten.  

¾ Gaur hemen bilduak gaudenon alde: fedean azkenerarte leial 
iraunez, egun batean zeruko mahaian ere elkar gaitezen.  

Jauna, munduko behartsuak aukeratu dituzu fedean aberasteko eta 
Zure erreinuaren oinordeko egiteko; entzun gure otoitzak eta lagun 
iezaguzu Ebanjelioa zabaltzen, belarri itxiak zabal daitezen, bihotz 
ahulak poztu daitezen eta mingain lotuek Zure salbamena hots egin 
dezaten. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

Jauna, zure fededunak 
hitzaren eta sakramentuaren janariz hazten dituzu 
eta biziberritzen: 
emaguzu, zure Seme maitearen dohain handiez baliaturik, 
beti Berarekin bat eginik bizitzea 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

  


