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Irailaren 5ean 
URTEAN ZEHARREKO 23. IGANDEA 

Agurra 

Jainko Aitagandik eta Jesu Kristo Jaunagandik bakea, maitasuna eta 
sinesmena zuekin. 

Sarrerako oharpena 

Jainkoaren egintza beti da salbagarria eta eraldatu egiten gaitu. Utz 
diezaiogun ireki ditzala gure belarriak entzuteko eta gure adimena 
bere Hitza ulertzeko. Utz diezaiogun ireki ditzala gure ezpainak Hitz 
bizigarri hori hots egiteko eta zabal dezala gure bihotza Hitz hori, 
Biziaren Ogiaren indarrez, bizitzan betetzeko. 

Damu-otoitza 

Hurbil gaitezen Jainko zuzenagana, apalik eta bihotz-damuturik, eta, 
geure burua bekatari aitortuz, eska diezaiogun errukia Jainkoari 

¾ Jesus Jauna, galdurik zegoena bilatzera etorri zarena: erruki, 
Jauna. 

¾ Jesus Jauna, guztion erospenerako zeure bizia eman duzuna: 
Kristo, erruki. 

¾ Jesus Jauna, zeure seme-alaba sakabanatuak biltzen dituzuna: 
Erruki, Jauna. 

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

Otoitza 

Oi Jainko, Zuk salbatu gaituzu  
eta zeure seme-alabatzat onartu;  
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begira onbera seme-alaba ordeko egin gaituzunoi,  
Kristogan sinesten dugunok egiazko askatasuna  
eta betiko bizia izan ditzagun.  
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: «Eutsi gogor! Ez beldur izan! Horra zuen 
Jainkoa! Berbera dator zuek salbatzera eta merezia duten zigorra 
etsaiei ematera». 

Orduan, itsuen begiak irekiko dira eta gorren belarriak zabalduko; 
herrenak basahuntzak bezala jauzi egingo du eta mutuaren 
mingainak oihu egingo pozez. Urak sortuko dira basamortuan eta 
errekak eremuan; lur idorra aintzira bihurtuko da eta lur agorra iturri. 

Erantzun-salmoa (Sal 146 [145], 6c-7. 8-9a. 9b-10) 
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V/. Betiko eusten dio Jaunak bere leialtasunari.  
 Zapalduen eskubideak defendatzen ditu,  
 gose direnei ogia ematen. 
 Jaunak askatzen ditu presoak. R. 

V/. Jaunak zabaltzen ditu itsuen begiak, 
 Jaunak altxatzen konkortuak,  
 Jaunak maitatzen zintzoak, 
 Jaunak ditu etorkinak zaintzen. R. 

V/. Umezurtzei eta alargunei zutik die eusten,  
 baina gaiztoen nagusigoa iraultzen.  
 Jauna errege da betieran,  
 zure Jainkoa, Sion, errege menderen mendetan! R. 

Bigarren irakurgaia (St 2, 1-5) 

Santiago Apostoluaren gutunetik 

Ene senideok: Ezin elkartuak dira Jesu Kristo gure Jaun aintzatsuagan 
duzuen sinesmena eta pertsonen artean bereizketa egitea. 

Eman dezagun zuen batzarrean bi gizon sartzen direla, bata aberatsa, 
urrezko eraztunez eta dotore jantzia, eta bestea pobrea, zarpail 
jantzia; eta dotore jantzitakoari sekulako begiramenez esaten 
diozuela: «Eseri zu hemen, ohorezko tokian»; pobreari, berriz: 
«Hago hi hor zutik» edota «jar adi lurrean, nire oinazpikoaren 
ondoan». Horrela jokatuz, ez al zarete zeuen artean bereizketa 
egiten ari, eta ez al duzue irizpide okerrez epaitzen? 

Entzun, ene senide maiteok: Ez al ditu aukeratu Jainkoak munduaren 
begietan pobre direnak, sinesmenez aberats izateko eta bera maite 
dutenei agindutako erreinua ondaretzat jasotzeko? 
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Aleluia (Mt 4, 23) 

 
V/. Erreinuari buruzko Berri Ona hots egiten zuen Jesusek, 
 eta herrian gaitz guztiak sendatzen zituen. R. 

Ebanjelioa (Mk 7, 31-37) 

Homiliarako argibideak 

Gorreria sendatu 

Israelgo profetek sarritan erabili ohi zuten «gorreria» hitza metafora 
probokatzailetzat, herriak Jainkoari bere bihotza itxi eta eragozpenak 
jarri izana adierazteko. Herriak «baditu belarriak baina ez du 
entzuten», esaten ari zaio Jainkoa gorreria hitz horren bidez. 
Horregatik, profeta batek bihotz-berritzeko deia egin die guztiei, hitz 
hauekin: «Jende gorra, entzun eta aditu». 

Alde horretatik, ebanjelioetan kontatzen diren gorren sendatzeak 
«bihotz-berritzearen kontakizun» bezala har daitezke; hain zuzen 
ere, Jesusi senda gaitzan uztera dei egiten diguten kontakizunak dira; 
bai gure gorreria, bai Jesusi jarraitzeko ditugun geure eragozpenak 
senda ditzan uztera. Markosek, bere kontakizunean, ñabardura oso 
iradokitzaileak dakartza, kristau-elkarteetan bihotz-berritze horretan 
nola lan egin adierazteko. 

• Pertsona gorra beste guztiengandik urrun bizi ohi da. Gainera, 
badirudi ez dela jabetzen bere egoeraz. Ez da saiatzen senda 
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dezakeenagana hurbiltzen. Baina, bere zorionerako, adiskide 
batzuk axolatu dira beraz eta Jesusengana eraman dute. 
Horrelakoa izan beharko luke kristau-elkarteak: anai-arreben 
taldea, batak bestea laguntzen dutenek osatua, Jesusen inguruan 
bizi eta senda ditzan uzten diotelarik. 

• Gorreria sendatzea ez da gauza erraza. Jesusek berekin hartu du 
gizon gorra, alde batera erretiratu da eta hari begira bildu da bere 
barnean. Premiazkoak dira barne-biltzea eta harreman 
pertsonalak. Geure kristau-elkarteetan beharrezkoa dugu 
ingurugiro hau: fededunei Jesusekin harreman barnekoiagoak eta 
bizigarriak izateko aukera emango diena. Jesu Kristogan dugun 
fedea harekiko harreman horietan jaiotzen eta hazten da. 

• Jesusek era bizian landu ditu gaixoaren belarriak eta mihia, baina 
ez da aski. Beharrezkoa da gorrak ere parte hartzea. Horregatik, 
Jesusek, begiak zerurantz, Aitari bere sendatze-lanean bat egin 
dezan eske, gaixoari hots egin dio, Jesusen eta haren 
Ebanjelioaren aurrean gor den orok entzun beharreko lehen hitza 
esanez: «Ireki zaitez», ireki zeure bihotz hori. 

Premiazkoa da kristauok ere, gaur egun, Jesusen dei hau entzun 
dezagun. Ez dira gaurkoak une errazak Jesusen Elizarentzat. Azti eta 
erantzukizunez jokatzea eskatzen digu. Hondamendia izango 
litzateke gaur haren deiaren aurrean gor izatea, haren bizi-hitzei ez 
entzunarena egitea, haren Berri Ona ez aditzea, aldien ezaugarriei 
ez antzematea, gure gorrerian hesiturik bizitzea. Jesusen indar 
sendatzaileak senda gaitzake. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

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

Hitzaren eta sakramentuaren mahaian  
janaritzen eta biziberritzen dituzu, Jauna, zeure fededunak;  
zure Semearen dohain handiak balia dakizkigula  
haren bizian beti parte izatea merezi dezagun.  
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

  


