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Irailaren 16an 
URTEAN ZEHARREKO 24. IGANDEA 

Agurra 

Bere mahaian biltzen gaituen Mesias Jauna izan bedi zuekin! 

Sarrerako oharpena 

Gure gaurko batzarrak –iganderokoak– eguneroko eginkizunetan 
atseden hartu eta Kristorekin topo egiten laguntzen digu, Bere hitza 
entzunez eta Bere mahaian parte hartuz. Honela hazten gara fede-
bidean. 

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 bizitzara 

Otoitza 

Diren guztien egile eta nagusi zaren Jainko Jauna, 
begira iezaguzu, 
eta emaguzu bihotz guztiz Zu zerbitzatzea 
zure errukiaren ondasunak irabazi ditzagun. 
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 
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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 

Jaunak belarria ireki dit, eta nik ez diot gogorrik egin; ez dut atzera 
egin. Bizkarra ipini diet, jotzen nindutenei; masaila, bizkarretik tiraka 
ari zitzaizkidanei. Ez diet aurpegia saihestu irainei eta listuei. Nire 
Jauna nuen laguntzaile; horregatik ez nintzen lotsatu; horregatik ipini 
nuen aurpegia, harri gogor bezala; eta badakit ez naizela lotsagarri 
gertatuko. Ondoan dut nire laguntzailea, nork eraman ni auzitara? 
Jar gaitezen aurrez aurre, nork du nirekin auzirik? Datorrela! Hara, 
nire Jauna dut lagun, nork galduko nau? 

Erantzun-salmoa (Sal 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9) 

 
Maite dut Jauna, baitu entzuna 
nire eskariaren oihartzuna. 
Itzuli baitu nigana belarria, 
dei egin diodan egunean. R/. 
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Herio-lokarriek inguratu ninduten, ‘ 
Leizeko hedeak gainera zitzaizkidan, 
nahigabe eta larrialdian erori nintzen. 
Deitu nuen Jaunaren izena: 
«Atera nazazu bizirik, Jauna.» R/. 

Onbera da Jauna eta zintzoa, 
errukitsua gure Jainkoa. 
Jaunak gizagaixoak zaintzen ditu, 
dohakabe nintzen eta salbatu ninduen. R/. 

Atera baitu nire bizia heriotzetik, 
begiok malkotik, oinok erortzetik. 
Ibiliko naiz Jaunaren aurrean, 
bizien lurrean. R/. 

Bigarren irakurgaia (St 2, 14-18) 

Santiago Apostoluaren epistolatik 

Ene senideok: Zertarako du batek, «nik sinesten dut» esatea, egintza 
onik ez badu? Horrelako sinesmenak salba ote dezake? 

Egin dezagun, anaia edota arebaren bat jantzirik gabe eta eguneroko 
ogirik gabe daudela, eta zuetako batek honela esaten diela: «Zoazte 
bakean, bero zaitezte eta ase»; gorputzerako beharrezko dutenik 
ematen ez badiezue, zertarako litzateke hori esatea? 

Horrela gertatzen da sinesmenarekin: egintza onik ez badu, hilik 
dago bere baitan. Norbaitek esan dezake: «Zuk sinesmena duzu; nik, 
berriz, egintzak. Erakustazu zeure sinesmena, egintzarik gabea; nik, 
berriz, egintzetatik erakutsiko dizut neure sinesmena». 
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Aleluia (Ga 6, 14) 

 
Jainkoak libra nazala harrotzetik, 
Jesu Kristo gure Jaunaren gurutzean izan ezik. 
Gurutze horretan gurutziltzatua dago 
mundua niretzat, eta ni munduarentzat. R/. 

Ebanjelioa (Mk 8, 27-35) 

Homiliarako argibideak 

Zu Mesias zara 

Jesusen irudiak gure garaiko pertsona askoren interesa erakartzen du, 
oraindik, pelikulako pertsonaia modura, eta manipulatu egiten da 
askotan haren bizitza, arrakasta komertziala lortzeko. Beste batzuek 
haren pertsonaren aldeko nolabaiteko sinpatia eta miresmena 
agertzen dute, ebanjelioen bitartez haren oinarrizko ezaugarriak 
ikasi ondoren. Horrek ez ditu eramaten, ordea, hura bizi izan zen 
bezala bizi nahi izatera. Fedearen bitarteko Jesusekiko betetako 
topaketak fededunaren bizitza eraldatzeko gaitasuna dauka, horrek 
benetan hartzen badu  Jesusi jarraitzeko erabakia. Jesusengan 
sinestea ez da bakarrik formula dogmatiko akasgabeak errepikatzea, 
baita harekin erabat bat egitea ere, eta hark bezala bizia arriskuan 
jartzeko, haren bizia eta patua partekatzeko prest egotea. 

Elizak triunfalismo mesianiko orotik ihes egin behar du, eta 
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Gurutziltzatuaren errealitatea bihotzez onartu (Mk 8,27-35). Horrek 
ez zion inolako graziarik egin Pedrori, eta guk ere ez dugu gustuko; 
izan ere, bakoitzak nahieran definitzen duen kristautasun ikusgarri 
eta erakargarria nahi dugu, gure garaikideek bezala. Jesusek ere ikusi 
zuen jendetza erakarri eta bere interesen arabera manipulatuko zuen 
Mesias arrunt bat bihurtzeko arriskua. Hasieratik, ordea, Isaias 
profetaren liburuan agertzen den Jainkoaren Zerbitzariaren irudi 
enigmatikoaren bitartez interpretatu zuen bere patua   (50,5-10). 

Profetek salatu zituzten gizakiek aliantza edota botere politiken eta 
inperialismoaren bitartez bilatzen dituzten salbazio faltsuak. Jesusek 
ere herria miseria gorrian zuten agintari politiko eta erlijiosoei egin 
behar izan zien aurre bere garaian. Profeta orok bezala, ihes egin 
zuen iraultza moduko konponbide erraz guztietatik, eta Jainkoak 
bere Erreinua ekarriko zuela sinetsi zuen. Jainkoa bakarrik da gai 
gizakiaren eta herrien egoera errotik aldatzeko. 

Jainkoaren esku-hartzean sinesteak ez gaitu besoak gurutze geratzera 
eramaten. Ekintzarik gabe, hilik dago fedea barrutik, Santiago 
apostoluak errealismo handiz gogorarazten  digun bezala (St 2,14-
18). Historian zehar, gizakiaren galderei erantzuten eta arazo 
zehatzei konponbidea ematen jakin du kristau fedeak. Karitatearen 
dinamismoa zabaldu du gizakiaren zerbitzura, behar handien 
dutenen zerbitzura batez ere. Gaur egun, Elizak zuen tokia Estatuak 
hartu duela dirudi, eta hura deseroso sentitzen da, batzuetan, 
gizartean ez duelako bere lekua aurkitzen. Poztu egin behar dugu 
estatu modernoak herritarren behar askoren ardura hartu izanaz. 
Gaur egungo krisiak erakusten du, ordea, estatua ez dela eremu 
askotara iristen. Hain zuzen ere, gure fedea interpelatzen duten 
behar ugari ikusten ditugu sortzen, egunero. Gizarte zibilean 
funtzionatzen duenaren kontra lehiatu beharrean, talde sozialek 
konpon ezin ditugun arazoez arduratzeko exijitu behar zaio 
Estatuari. 
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Gaur egungo arrakastaren aldeko kulturak ez du lortu, halere, 
Gurutziltzatuaren irudia ezabatzea. Mundua eraldatzeko egindako 
ahalegin guztien arren, begi aurrean ditugu gurutziltzatuak, 
oraindik. Gurutzea arrastaka daramatela edo patera batean nortasun 
agiririk gabe ikus ditzakegu. Gurutziltzatu gehiago ez egoteko hil zen 
Gurutziltzatua, hain justu ere. Horregatik, Kristorekin bat egin duen 
kristauak Berpiztuaren indarra sentitzen du, gure mundua 
eraldatzeko gaitasuna duena. Horretarako, baina, mobilizatu  eta 
bizia emateko prest egon behar dugu, “bizia Ebanjelioagatik ematen 
duenak salbatu egingo baitu”. Eukaristia ospatzen ari garenez, berritu 
dezakegun hil eta berpiztutako Jaunaganako gure atxikimendua, eta 
irten gaitezen gure munduan bizia zabaltzeko asmoz. 

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. 
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Jaunartze-ondorengo otoitza 

Jaunartze honen grazia, Jainko Jauna, 
gure gorputz-arimen jabe egin dadila, 
gure nahiak ez, baizik eta grazia honen indarrak 
agindu dezan gure bizitzan. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 
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Irailaren 23an 
URTEAN ZEHARREKO 25. IGANDEA 

Agurra 

Jesus Jaunaren grazia eta bakea zuekin. 

Sarrerako oharpena 

Jesusen ikasle gara, izan nahi dugu. Ikasle izate hori, ordea, beti 
ikasten ari garen zerbait da, beti sakontzen, beti hobetzen. Gure 
jarrerak eta irizpideak, gure jokabideak eta zerbitzua aztertzeko eta 
ospatzeko aukera ederra dugu Meza santua. 

Damu-otoitza 

Kristo Jaunak, gure Maisuak, zuzen gaitzala errukiz bizitzako 
bideetan: 

¾ Jesus Jauna, baztertua izan zinen arren inor baztertzen ez duzuna. 
Erruki, Jauna. 

¾ Jesus Jauna, bekatarien adiskide izan arren bekaturik ez duzuna. 
Kristo, erruki. 

¾ Jesus Jauna, bizia kendu zizuten arren beti bizia ematen ari 
zarena. Erruki, Jauna. 

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

Otoitza 

Jainko Jauna, lege bakar hau eman diguzu: 
Zu eta lagun hurkoa maitatzea; 
egizu, zure aginduak betez, 
betiko bizitzara iritsi gaitezela. 


