
URTEAN ZEHAR [B] - 2021 8/4 

Irailaren 26an 
URTEAN ZEHARREKO 26. IGANDEA 

Migratzaile eta errefuxiatuen jardunaldia 
Agurra 

Jesu Kristo gure Jaunaren grazia, eta Jainko Aitaren maitasuna, eta 
Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. 

Sarrerako oharpena 

Nahi duen eran eragiten duen Espirituaren presentzia eta indarra 
aitortzen ditugu Eukaristian. Espiritu honek eragiten gaitu eta gai 
egiten Ebanjelioaren poza iragartzen duten profeta eta eragile izan 
gaitezen. 

Poz horrek ez du mugarik eta gaur Eliza osoak gogora ekartzen 
dizkigu Migratzaile eta errefuxiatuak beraien aldeko jardunaldi 
berezian. «”Gu” handi bat lortze aldera» da aurtengo goiburua. 
Katoliko izatearen unibertsaltasuna ekarri nahi digu gogora 
Frantzisko Aita Santuak: gure izaeraren parte da onartzea, elkartzea, 
etxean hartzea. 

Ospa dezagun bozkarioz Eukaristia. 

Damu-otoitza 

Senideok: Aitor ditzagun geure bekatuak, misterio santuak ospatzeko 
gai izan gaitezen. 

¾ Jesus Jauna, bihotz-urratuak salbatzera bidalia: erruki, Jauna. 
¾ Jesus Jauna, bekatariei dei egitera etorria: Kristo, erruki. 
¾ Jesus Jauna, gure alde otoitz egiteko, Aitaren eskuinaldean 

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

Otoitza 

Oi Jainko, barkatuz eta errukituz 
agertzen duzu bereziki zeure ahalmen handia; 
isur ezazu etengabe gure gainera zeure grazia, 
Zuk agindutako ondasunetara lehiatuz, 
zeruko zoriona irits dezagun. 
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Hitzaren liturgiari oharpena 
Jainkoaren errukiak ez du mugarik, gainditu egiten ditu bai 
apostoluen elkartea baita kristau elkartea ere, gizon-emakume 
guztiengana iritsiz. 

Lehenengo irakurgaia (Zen 11, 25-29) 
Zenbakiak liburutik 

Egun haietan, Jauna lainoan jaitsi eta Moisesekin mintzatu zen; gero, 
Moisesek zuen espiritutik hartu eta hirurogeita hamar herri- 
-arduradunei isuri zien. Espiritua haiengan kokatu orduko, profeta 
gisa hasi ziren mintzatzen; baina ez zuten jarraitu. Bi gizaseme, bata 
Eldad eta bestea Medad zeritzenak, hirurogeita hamarren taldekoak 
izan arren, ez ziren elkarketa-etxolara joan, baizik eta kanpalekuan 
gelditu ziren. Baina kokatu zen espiritua haiengan ere eta profeta gisa 
mintzatzen hasi ziren. 



URTEAN ZEHAR [B] - 2021 8/6 

 Orduan, mutiko batek Moisesengana lasterka joan eta esan zion: 
«Eldad eta Medad profeta bezala mintzatzen ari dira kanpalekuan». 
Nunen seme Josuek, gaztetandik Moisesen laguntzaile zenak, esan 
zuen: «Moises, ene jauna, debeka iezaiezu». Baina Moisesek 
erantzun zion: «Nigatik jeloskor? Nahiago nuke herri osoa profeta 
balitz eta Jaunak bere espiritua denei emango balie!» 

Erantzun-salmoa (Sal 19 [18], 8 eta 10. 12-13. 14) 

 
V/. Jaunaren legea bikain, barrena arnasberritzen du; 
 Jaunaren manamendua fidagarri, heldugabea zuhur egiten du. 
 Jaunaganako begirunea garbi, iraunkor betiko, 
 Jaunaren erabakiak egiazko, den-denak bidezko. R/. 

V/. Zure morroi honek haietan du argia,  
 haiek gordetzean sari handia. 
 Nork ezagutu bere hutsegiteak?  
 Garbi nazazu ezkutuko erruetatik. R/. 

V/. Gorde nazazu orobat harrokeriatik, 
 ez dakidala nagusitu;  

horrela, akats gabe izango naiz,  
bekatu larritik libre. R/. 

Bigarren irakurgaia (St 5, 1-6) 

Santiago Apostoluaren gutunetik 
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Entzun orain, zuek, aberatsok! Egizue negar eta aiene, gainera 
datozkizuen zoritxarrengatik. Ustelak jota daude zuen 
aberastasunak, eta sitsak janda zuen jantziak. Herdoilak jota daude 
zuen urre-zilarrak, eta herdoil hori izango duzue testigu zeuen 
kontra, eta suak bezala jango du zuen haragia. Auzi aurreko azkenak 
diren egun hauetan pilatu duzue aberastasuna. 

 Zuen soroetan uzta bildu zuten langileei ordaindu ez zenieten 
soldata deiadarka ari da, eta igitarien deiadarra Jaun 
ahalguztidunaren belarrietara iritsi da. Bapo bizi izan zarete zuek 
hemen lurrean eta atseginetara emanak; horrela, abereak bezala 
gizendu zarete hilketa-egunerako. Errugabea kondenatu duzue eta 
hil, eta inork ezin izan dizue aurre egin. 

Aleluia (Ik. Jn 17, 17b. a) 

 

 
V/. Zure hitza da egia, Jauna;, 
 sagara gaitzazu egiaren bidez. R/. 

Ebanjelioa (Mk 9, 38-43. 45. 47-48) 

Homiliarako argibideak 

Adiskideak dira, eta ez etsaiak 

Bera bezala, Jainkoaren erreinuaren zerbitzuan, jendearen bizitza 
gizatarrago, duinago eta zoriontsuago eginez, bizi daitezen, asko 
saiatu da Jesus; halere, ikasleak ez dira iritsi Jesusi zein Espirituk 
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eragiten dion ikustera; ez dira iritsi konturatzera premiarik handiena 
dutenentzat Jesusek duen maitasunaz eta haren bizitza gidatzen 
duen norabide sakonaz. 

Markosen kontakizuna oso argitzailea da. Oso gogaikarri gertatu 
zaien gertakizun baten berri eman diote ikasleek Jesusi. Ezezagun bat 
ikusi dute «deabruak botatzen». Eta «Jesusen izenean» dihardu, eta 
Jesusen hari berean: modu gizatarrean eta bakean bizitzea eragozten 
dion gaitzetik jendea liberatzen ari da. Baina ikasleek ez dute 
gustukoa haren eginkizun liberatzaile hori. Ez zaie axola gizon hark 
sendatzen duen jendearen poza. Uste dute ezen jokabide hori eltze 
askotan burruntzalia sartu nahi izatea dela, eta errotik atera 
beharrekoa. 

Jesusi agertu diote beren erreakzioa: «Eragotzi egin nahi izan diogu, 
zeren ez baita gutakoa». Arrotz hari ez zaio zilegi sendatzen 
jarraitzea, ez baita gure taldekoa. Bost axola zaie ikasleei jendearen 
osasuna, baizik taldearen izena dute gogoan. Monopolizatu egin 
nahi dute Jesusen egintza salbatzailea: inork ez du sendatu behar 
haren izenean, baldin eta taldeari atxikitzen ez bazaio. 

Jesusek, ordea, gaitzetsi egin du ikasleen jarrera eta beste jarrera 
guztiz desberdin bati lotu zaio. Beste era batean dakusa Jesusek 
arazoa. Lehenengo gauza eta garrantzizkoena ez da talde txikia 
hazten joatea, baizik Jainkoaren salbazioa gizaki ororengana iristea, 
nahiz taldekide ez den jendearen bitartez izan: «gure aurka ez dena, 
gure alde ari da». Jesusen indar sendatzailea eta askatzailea 
munduan presente egiten ari den oro Jesusen taldearen alde ari da. 

Jesusek uko egin dio ikasleen jarrera sektario eta baztertzaileari, 
beren izena eta handitzea soilik baitituzte gogoan, eta jarrera irekia 
eta barne-hartzailea hartu du, zeinen arabera lehenengo gauza 
gizakia askatzea baita, suntsitzaile eta zorionaren kontrako den 
orotatik askatzea. Horrek izan behar du beti Jesusen zinezko 
jarraitzaile guztiei eragin behar dien Espiritua. 
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Eliza katolikotik kanpo, kontaezin ahalako gizon-emakumeen 
multzoa ari da on egiten eta lanean, gizartea duinago egiteko, 
zuzenago eta askeago egiteko. Halakoengan bizirik da Jesusen 
Espiritua. Adiskidetzat eta aliatutzat hartu behar ditugu halakoak, eta 
ez etsaitzat, inoiz ere. Ez dihardute gure aurka, zeren gizakiaren alde 
ari baitira, Jesus bezala. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Senideok: egin dezagun otoitz gizaki guztien alde eta beraien 
beharren alde, inori falta ez dakion gure bihotz onaren laguntza: 

¾ Elizaren alde, bere ondasunak asmo pastoral eta sozialen 
zerbitzuan erabil ditzala, eska diezaiogun Jaunari. 

¾ Ekonomilariek beren plangintzak egitekoan gogoan izan dezatela 
beti, pertsonaren osotasunaren garapena izan behar dutela 
helburu, eska diezaiogun Jaunari. 

¾ Gure gizartearen oparotasun eta leunkeriazko giroan bizi diren 
aberatsak kontura daitezela, badirela beren banketeetako ate 
ondoan horien apurren zain dauden Lazaro pobreak, eska 
diezaiogun Jaunari. 

¾ Gure bihotza ez dadila gogortu, baizik eta Jainkoak munduko 
pobreen bidez egiten digun deia entzun dezagula, eska diezaiogun 
Jaunari. 

Gure Jainkoa, behartsua bere izenez deitu eta aberatsa berriz 
ezezagun gertatzen zaizuna; entzun gure otoitzak, agertu Zure 
justizia zapalduei eta emaguzu, Zure hitza entzutean sinets dezagula, 
hilen artetik berpiztutako Kristo Jaunak gu ere onartuko gaituela gure 
bizitza bukatzean Abraham gure aitaren altzoan. Errege bizi baita 
gizaldi eta gizaldietan. 
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Jaunartze-ondorengo otoitza 

Betiko biziaren sakramentu honek 
berri ditzala, Jauna, gure gorputz-arimak, 
zure Semearen heriotza aldarrikatuz 
berarekin bat egiten dugunok, 
haren piztueran ere parte izan dezagun. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.  


