
URTEAN ZEHARREKO 25. 9/63 

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. 
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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 

Jainkoaren Jakindurian barneratzen gaitu gaurko Hitzaren liturgiak: 
gure egoismoa utzi eta bihotz apalez besteen onerako bizitzeko deia 
jasoko dugu. Entzun arretaz. 

Lehenengo irakurgaia (Jkd 2, 12a. 17-20) 

Jakinduriaren liburutik 

Honela esan zuten gaiztoek: «Sareak jar diezazkiogun zintzoari, ikus 
dezagun egiazkoak diren haren hitzak; azter dezagun haren biziaren 
azkena. Zintzoa bada eta Jainkoaren seme, zainduko du, eta aterako, 
etsaien eskuetatik. Sar dezagun irainetan eta oinazetan, haren ona 
ezagutzeko eta egonarria neurtzeko. Eman diezaiogun heriotza 
lotsagarria, zaintzailea baduela ezan baitu». 

Erantzun-salmoa (Sal 53, 3-4. 5. 6 eta 8) 
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Ene Jainko, zure izenagatik salba nazazu, 
ahaltsua zarenez, auzi egidazu. 
Entzun, ene Jainko, nire otoitza, 
adi nire ahoko hitzak. R/. 

Harroak nire aurka jaiki baitira, 
eta zakarrak ni hil nahian dabiltza: 
ez dute Jainkoa begien aurrean. R/. 

Nik, ordea, Jainkoa dut laguntzaile, 
Jauna da nire biziaren eusle. 
Gogotik eskainiko dizut oparia, 
ospatuko dut, Jauna, zure izena, ona baita. R/. 

Bigarren irakurgaia (St 3, 16─-4, 3) 

Santiago Apostoluaren epistolatik 

Senide maiteok: Elkar ikustezina eta itsaikeria dauden tokian, han 
daude nahaspila eta era guztietako egite okerrak. Goitik datorren 
jakinduria, berriz, lehenik garbia da, eta gainera baketsua, eratsua, 
apala, errukiz eta egintza onez betea, alderdikeria eta zurikeriarik 
gabea. Bakezaleek bakea ereiten dute, eta bakeak zuzentasuna dakar 
ondorio. 

Nondik datoz zuen arteko haserreak eta borrokak? Ez ote datoz, zuen 
barruan borrokan ari diren grina txarretatik? Irrikatzen duzue eta 
iristen ez; hil egiten duzue; bekaitzez beteak zaudete eta ez duzue 
ezer iristen; borroka eta gudu egiten diozue elkarri. Ez daukazue, 
eskatzen ez duzuelako; eskatzen duzue eta ez duzue ezer hartzen, 
gaizki eskatzen duzuelako, zuen grinak asetzeagatik. 
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Aleluia (2 Ts 2, 14, 14) 

 
Jainkoak dei egin dizue gure berri onaren bidez, 
Jesu Kristo gure Jaunaren aintza irits dezazuen. R/. 

Ebanjelioa (Mk 9, 30-37) 

Homiliarako argibideak 

Azkena izan 

Erromatarren inperioko garrantzirik gabeko herrialde batean jaio zen 
Jesus, Galileako azken herrietako batean,  eta herri hartako pertsona 
arrunt batzuk baino ez ziren bere gurasoak, segur aski. Azkenetakoak 
izateak, garrantzirik gabekoak, esan nahi du batek ez duela ezer 
kontatzen, eragin eskasa edo hutsala duela, ez duela lagunduko dion 
inor, gogor egin behar dela lan aurrera ateratzeko. Normalki, 
osasuna eta bizia arriskuak jartzen diren eskulanak izaten dira. Ez da 
harritzekoa Jesusek bere lagunak eta laguntzaileak  arrantzale 
zakarren artean bilatu eta behartsuekiko, azkenekiko, maitasuna 
erakutsi izana. 

Gaurko ebanjelioan, haurrarekin identifikatzen du Jesusen bere 
burua (Mk 9,29-36). Gogoan dugu denok gure haurtzaroa. Pobreak 
ginen, baina konfiantza bete-betea genuen geure gurasoengan. 
Oraina bizi genuen eta doan zen dena. Mundua ongi egina zegoela 
pentsatzen genuen. Haurrari buruz hitz egiterakoan, bozkatzeko 
eskubiderik ez duelako babesa eta laguntza behar dituen pertsonan 
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pentsatzen zuen batez ere Jesusek. Gure kulturan haurrek gero eta 
babes handiagoa duten arren, hirugarren munduko herrialdeetan 
indarkeriaren eta lan zein sexu esplotazioaren biktima dira haurrak 
askotan. 

Babesik gabeko pertsona guztiekin identifikatzen du Jesusek bere 
burua, euren eskubideak defendatu ezin dituztenekin. Bere bizitzan 
“maisu” deitu bazioten ere, ez zien inoiz uko egin zerbitzari lanari 
edo besteen zerbitzuko lanei. Bere jaun arropak alde batera utzi, eta 
mantala jantzi zuen, bere ikasleen oinak garbitzeko, eta hori bera 
egitera deitu gintuen guztiok (Jn 13). 

Europan asilo eske dabiltzan babesik gabeko pertsona horietako bat 
hartzea Jesus bera hartzea da; Jesusi abegi egitea Jainkoari berari 
abegi egitea da. Jainkoa bera ez baita denetan aurrena, gure garaiko 
gizon-emakume askoren bizitzan azken tokian dagoena baizik. 
Horrek ez dio eragozten jo eta ke jarraitzea, berak sortutako 
munduak eskutik ihes egin ez diezaion, beti gizakiaren zerbitzura 
egon dadin baizik. Borondate oneko gizaki guztien laguntza dauka 
horretarako, gure mundua eskuak lurpean sakon  sartzeko eta 
zikintzeko beldurrik ez dutenena.  

Horrela egiten du Jainkoak munduak aurrera egin dezan, biktima 
guztien eta gaur egungo sistemaren atsekabe guztien laguntzarekin. 
Bai ezin da beti lehenak izan nahi dutenekin fidatu, beren helburu 
eta interesetarako erabiliko baikaituzte. Lehen postuetan daudenak 
ez daude munduak aurrera egin dezan zen eta mundua alda dadin 
interesatuta, arriskuan ikusten baitzuten euren postuak. 
Diruzalekeriak eta handinahiak usteltzen dute gizakiaren bizitza (St 
3,16-4,3). Gizarte ustelkeria nagusi den testuinguru horretan, txoroa 
dirudi  zintzoa izan nahiak, ez xaloa eta zuzena (Jak 2,17-20). Baina 
pertsona on eta zuzen horiei esker, hain zuzen ere, jarraitzen du 
munduak aurrera, gaiztakerian galdu gabe. Esperantza horrekin eta 
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gainerakoen zerbitzura egoteko konpromisoarekin ospatzen ari gara, 
elkarrekin, igande honetako eukaristia. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Senideok: egin dezagun otoitz gizakien alde eta beraien beharren 
alde, denek izan dezaten gure maitasunaren laguntza: 

¾ Aita Santuak, gotzainek eta apaizek, zerbitzu jarreraz eta 
apaltasunez zaindu dezaten beren ardurapeko artaldea. 

¾ Herrietako gobernarien alde: guztien ona bila dezaten, ondasunak 
banatzen asma dezaten eta denontzat zuzentasuna, ongizatea, 
bakea eta askatasuna bidera ditzaten. 

¾ Gosea edo bestelako beharrak dituztenen alde, gaixorik eta 
ezinduta bizi direnen alde, etxetik urrun edota bakardadean 
daudenen alde. 

¾ Hemen gaudenok, Espiritu Santuaz beterik eta fedean sendotuta 
on egiten saia gaitezen beti munduaren onerako.  

Azkenekoak lehenengo egiten dituzun Jainkoa, haurrak egin dituzu 
ikasleentzat jarraibide; emaguzu goiko jakinduria, Zure Semearen 
hitza onar dezagun, eta jakin, lehenengo izan nahi duenak guztien 
zerbitzari izan behar duela. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

Indar itzazu, Jauna, zure graziaz 
sakramentu hauek ospatu dituztenak, 
misterio hauetan eta bizitza guztian 
zure salbamenaren fruituak jaso ditzaten. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

  


