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Uztailaren 25ean 
SANTIAGO APOSTOLUA 

Agurra 

Apostoluen oinarri-gainean Eliza eratu zuen Kristo Jauna izan bedi 
zuekin. 

Sarrerako oharpena 

Gure fedea, Jesusek aukeratu zituen ikasle haien fedean eta 
testigantzan oinarritzen da. Horregatik ospatzen ditugu apostoluak 
eta hartzen ditugu zaindaritzat. Santiago apostoluaren oroitzapenak, 
gure fedea indartzen laguntzen digu, Jesusi jarraitzeko asmoa 
berrituz eta testigu izatera bidaliz. 

Damu-otoitza 

Isilean, Jainkoaren aurrean jarri, eta eska dezagun Ebanjelioaren 
grazia berritzailea, Eukaristia hau ospatzeko presta gaitzan. 

¾ Jesus Jauna, hilen arteko lehen-semea: erruki, Jauna. 
¾ Jesus Jauna, bekatuaren eta heriotzaren garailea: Kristo, erruki. 
¾ Jesus Jauna, gure piztuera eta bizia: Erruki, Jauna. 

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

Otoitza 

Jainko ahalguztidun betierekoa, 
Santiagoren odol-isurtzeaz sagaratu zenituen Apostoluen 
lehenengo ebanjelizatze-lanak; 
egizu, zure Elizak, haren zaindaritzaz etengabe indarberriturik, 
sendo iraun dezala haren testigantzaz 
eta gure herriek leial jarrai diezaiotela Kristori mendeen azkeneraino. 
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Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Hitzaren liturgiari oharpena 

Jainkoaren hitza entzutera goaz Santiago apostoluaren festaburuan. 
Apostoluen bidez etorri zaigu Jesusen Berri Ona. Eta berri on hori 
ekarri ziguten gizon haiei begiratzen diegu. Gu bezala ahulak izan 
arren, berri onarekiko leialtasunari heriotzeraino eutsi zioten. 

Lehenengo irakurgaia (Eg 4, 33; 5, 12. 27-33; 12, 2) 

Apostoluen Eginak liburutik 

Egun haietan, Apostoluek aginpide handiz egiten zuten Jesus 
Jaunaren piztueraren aitormena, eta jendeak oso estimatuak zituen 
guztiak. Mirari eta egintza harrigarri asko gertatzen zen herrian 
apostoluen eskuz.  

Batzar Nagusiaren aurrera ekarri zituzten apostoluak, eta apaiz 
nagusiak esan zien: «Ez al genizuen zorrotz agindu ez irakasteko 
Jesusen izenean? Zuek, berriz, Jerusalem osoa bete duzue zeuen 
irakaspenez; gainera, gizon horren heriotzaren erantzukizuna geuri 
leporatu nahi diguzue». 

Pedrok eta beste apostoluek erantzun zuten: «Jainkoaren esana egin 
behar da aurrena, ez gizakiena. Gure arbasoen Jainkoak piztu egin 
du zuek egur batetik zintzilik hil zenuten Jesus. Jainkoak goratu egin 
du bere eskuinaz, Buruzagi eta Salbatzaile eginez, Israeli bihotz-
berritzea eta bekatuen barkamena emateko. Geu gara gauza hauen 
testigu, geu eta esaneko zaizkionei Jainkoak ematen dien Espiritu 
Santua». 
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Erantzun honek beren onetik atera zituen batzarkideak, eta hil egin 
nahi zituzten apostoluak. Eta Herodes erregeak ezpataz hilarazi zuen 
Joanen anaia Santiago. 

Erantzun-salmoa (Sal 67 [66], 2-3. 5. 7-8) 

 
V/. Erruki bekigu Jainkoa eta bedeinka gaitzala,  
 ager diezagula aurpegi argia, 
 ezagut dezaten munduan zure bidea,  
 nazio guztietan Zugandiko salbamena. R/. 

V/. Poztu bitez kantari nazioak,  
 zuzentasunez baitituzu gobernatzen herriak  
 eta gidatzen munduan nazioak. R/. 

V/. Lurrak bere uzta eman du, 
 Jainkoak, gure Jainkoak, bedeinkatzen gaitu. 
 Bedeinka gaitzala Jainkoak, 
 izan diezaiola begirune mundu osoak. R/. 

Bigarren irakurgaia (2 Ko 4, 7-15) 

San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako bigarren gutunetik 

Senideok: Altxor baliotsu hau buztinezko ontzian daramagu, argi 
ager dadin honenbesteko indarra Jainkoagandik datorrela, eta ez 
gugandik. Alde guztietatik estutzen gaituzte, baina zapaltzen ez; larri 
gaude, baina etsita ez; erasopean bai, baina eskutik utzita ez; lurrera 
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botatzen gaituzte, baina suntsitzen ez; nonahi eta beti Jesusen 
heriotza daramagu geugan, Jesusen bizia ere gugan ager dadin. 

Bizi garen bitartean, beti heriotzara garamatzate Jesusengatik, gure 
izate hilkor honetan Jesusen bizia ere ager dadin. Horrela, gugan 
heriotza ari da; zuengan, berriz, bizia. 

Hau dio Liburu Santuak: «Sinetsi nuen, eta horregatik hitz egin 
nuen». Guk ere, sinesmen-espiritu bera dugularik, sinesten dugu eta 
horregatik hitz egiten dugu, jakinik, Jesus Jauna piztu duenak piztuko 
gaituela gu ere Jesusekin, eta haren ondoan ipiniko gaituela zuekin 
batean. Hau guztia zuen onerako da, Jainkoaren dohaina 
askorengana zabaltzean, esker ona ere ugal dadin, Jainkoaren 
aintzarako. 

Aleluia 

 
V/. Gure Elizaren izar dirdaitsu, Santiago apostolua: 
 bakean dago zure gorputza, 
 gure artean bizi da zure aintza. R/. 

Ebanjelioa (Mt 20, 20-28) 

Homiliarako argibideak 

Apostoluen oinarri gainean 
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Apostoluen festaburua aukera bikaina izan ohi dugu gure kristau 
izatearen eta Eliza izatearen oinarriak aztertu eta indarberritzeko. 
Santiagoren festaburua ere, aukera paregabea dugu gure fededun 
izatearen hariak berritzeko eta hari horiek behar bezalako tentsioz 
tiratuak ote dauzkagun arakatzeko. Izan ere, fededun izatea, 
apostolutar izatea da: alegia, gure fedea apostoluen testigantzan eta 
aitormenean finkatzen zaigu, eta beti ere gure fedeak apostoluen 
eskutik sendotu behar du. 

Santiago nor zen? Nolakoa zen? Gaurko Ebanjelioan ematen 
zaizkigun zehaztasunak hor dauzkagu: handizalea nonbait, Jesusen 
Erreinua giza irizpidez neurtzen zuen. Besteak baino gehiago izan 
nahi zuen, aurretik agertu. Mundutar jokabide baten desio eta 
egarriak zituen bere barnean. Ez baitzuen ulertu, beste apostoluek 
ere ez zuten ulertu, Jesusen Erregetza nola eta nondik mamitzen zen. 

Zerbait aldatu da, ordea. Pazko-misterioaren Espirituak hankaz gora 
jarriko ditu gizon haien usteak eta barne-joerak. Jesusen pazko-bidea 
erabat itsatsiko zaie beren barnean. «Nik edango dudan kalizak» 
(Nekaldiak eta Pazko-misterioak, alegia), erabat aldatu ditu 
apostoluak. Jesus, izan ere, ez dute handizale eta agintegose ikusten. 
Jesusek azkeneraino zerbitzatu du, besteen onerako bizia 
emateraino. Eta zerbitzu-mota berri honek, bestelako postura batera 
daramatza jarraitzaile haiek. Gure legea, besteen gainetik egotea 
baldin bada, besteak menperatzea, norbera igotzea... «ez bedi izan 
horrela zuen artean». Eta Jesusen hitz horiek, agindua ez ezik, 
gurutzerainoko programa dira. Eta apostoluen bihotzean Espirituzko 
hitzez idatzia geratuko den programa. Aldaketa bikaina. 

Aldaketa hori nolakoa izan den? Lehenengo irakurgaian ikus 
dezakezu. Hor agertzen zaizkigu gizon haiek, adoretsu, munduko 
ahalmen eta aginteen aurrean beldurrik gabe, Jesus berpiztuaren 
berri ematen. Mehatxu, zigor, agindu... ez alferrik! «Jaungoikoaren 
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esana egin behar da aurrena». Lehen handizale, berekoi, beldurti. 
Orain adoretsu. Eta a zer adorea! Santiagok bere bizia emango du 
(bera izan zen horretan lehenengoa) Jainkoaren esana betetzeagatik. 
Nork ikusi eta nork ikusiko? Lehen izanzale zena, orain bizia 
galtzeko pronto. Zerbait berria ulertu dute, zalantzarik gabe: Jesusen 
Kalizak aldatu ditu. 

Orain uler genezake San Paulok bigarren irakurgaian esana. 
Apostoluaren indarra ez dago apostoluarengan berarengan. Apostolu 
izatea ez da berez indartsu eta ahalmentsu izatea. Jainkoak agertu 
behar du apostoluarengan indartsu. Eta Jainkoa indartsu ager dadin, 
ikaslea ahula izatea onena. Giza-ahultasuna, Jainkoaren indarrez 
janzten baita. Eta zein indartsu den Jainkoa, berarengatik ahul egiten 
direnengan azaltzen da. Bai: beti apostolutza (Jainkoaren Erregetza 
zerbitzatzea) larrialdien eta erasoaldien artean mamitzen da. 
Horietan (larrialdi eta erasoaldien ahultasunetan) Jesus berpiztuaren 
bizi indartsua agertzen da. 

Santiagoren festaburua aukera paregabea dela esan dugu gure bizitza 
eta kristau-jarduna aztertzeko. Honi begira diezaiokegu: 

- Lehenengoa: Jainkoak garen bezala aukeratu gaitu, handizale, 
indargose, izanzale... Baina, bere Pazko misterioaren ahalmenez 
aldatu egiten gaitu: Jesusen bidetik bakarrik izan gaitezke apostolu. 
Handizalekeriak eta utzi beharra dauzkagu. Horiek ez dira Jesusen 
jokabide. Bide mundutarra da handikeriena. 

- Bigarren: Jesusen kaliza edateak zerbitzua esan nahi du. Jainkoaren 
esana jarri beste asmo eta programa guztien aurretik eta gainetik. 
Horretarako, apostoluen Espiritu bera beharko du Elizak. Espiritua! 
Izan ere bestela, hain erraza da giza- bideetan gelditzea, 
handinahikerietan erortzea, gezurraren zerbitzuan jaustea... 
Gurutze-bidea ez baitzaigu maitagarri gertatzen. Eta ez zaigu 
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gustagarria gertatzen bide hori, ahultasuna eta pobretasuna eta txikia 
izatea eta ez ditugulako maite. 

- Hirugarren: Gure apostolutza-egintzaren oinarriak non dauzkagu 
jarriak? Ez al gara gehiegi fidatzen geure programa handi eta 
zehatzez? Eta, horrexegatik, ez al dugu apostoluen ausardia libre eta 
freskoa galdu? Ez al gabiltza zenbait indarren morroi kobarde 
bihurturik? Oraindik ez ote dugu ulertu «haren kaliza» edan behar 
dela apostolu izateko? Gure eliz elkarteek bizi duten ahulaldia izan 
daiteke aukera ederra Berri Onaren bideetara etortzeko. Gure 
ahulaldian gertatzen da Jainkoaren indarra. Gure eskasian egingo du 
Jainkoak eliz elkarte berria. Ez dezagun ahaztu: Jainkoaren 
jokabideak eta irizpideak ez dira gizon-emakumeonak bezalakoak. 
Une eskasenean gaudelarik, egon gaitezke une aukerakoenean. 

 Ospatzera goazen Eukaristia da apostolu egiten gaituen Kaliza. 
Edan dezagun, eta berak egin gaitzala Jainkoaren esanaren zerbitzari. 
Esker onezko kopa santuak eman diezagula gure herrian Ebanjelioa 
zerbitzeko adorea eta poza. Apostolutar fedea aitor dezagun. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Otoitz egin diezaiogun, senideok, apostoluen fedean oinarritu nahi 
izan gaituen Jainkoari, eta eska diezaiogun denon alde: 

¾ Elizak, altxor bezala gorde dezan apostoluen predikaziotik jaso 
zuen fede eta leialtasunez hots egin diezaiela belaunaldi guztiei.  

¾ Herrietako arduradunen alde, eskuzabalez eta zerbitzu jarreraz 
bete dezaten, jendeak beraien esku utzi duen ardura. 

¾ Apostolu martirien antzera, pertsekuzioa jasan eta bere odola 
isurtzen duten egungo kristauen alde. Horien testigantza biziak 
denon fedea suspertu dezan. 
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¾ Hemen bilduak gaudenon alde, Santiago Apostolua ospatzeak 
Jesu Kristorekin egiaz lotu gaitzan. 

Gure Salbatzaile zaren Jesus Jauna, Zuk dei egin zenion Santiagori, 
sareak utzi eta jarrai diezazun; entzun gure otoitzak eta sendotu gure 
borondatea bera bezala Zure deiarekin leial izan gaitezen. Errege 
bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

Eskerrak ematen dizkizugu, Jauna, 
Santiago apostolu eta gure zaindariaren festaburua ospatzean 
pozik hartu ditugun dohain santuengatik; 
hura laguntzaile dugula, 
zaindu gaitzazu beti zeure babespean.  

 Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 
  


