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Urriaren 24an 
URTEAN ZEHARREKO 30. IGANDEA 

DOMUND 

Agurra 

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

Sarrerako oharpena 

Bataiatuon batzarrera bildu gara. Bataioko uretara ekarriak eta fedeaz 
argituak izan ginenok Jesus Jauna aitortzen dugu gure bizitzaren 
askatzaile eta poz. Hau da argi bila dabiltzanen batzarra, hau, ikusi 
nahi dutenen mahaia. 

Urriako azken-aurreko igande honetan DOMUND, misio igandea 
ospatzen dugu aurten ere, goiburu honekin: «Ikusitakoa eta 
entzundakoa konta ezazu». Berririk onena dugu esku artean: Kristok, 
Jainkoaren Semeak, neurrigabe maite gaituenak, gugatik eman du 
bere bizia. Hori bazter guztietara eramateko misioa, eginkizuna, jaso 
dugu. 

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. 



URTEAN ZEHAR [B] - 2021 8/30 

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

Otoitza 

Jainko ahalguztidun betierekoa, 
sendotu gugan sinesmena, esperantza eta maitasuna;  
eta egizu, hitzematen diguzuna lortu ahal izateko,  
maita ditzagula Zuk aginduak. 
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Hitzaren liturgiari oharpena 

Itsu izateko modu asko dira... eta asko ikasiak dauzkagu nonbait! 
Jainkoaren Hitzak argitzen gaitu, argi-bideak urratzen ikasteko. 

Lehenengo irakurgaia (Jr 31, 7-9) 

Jeremias profetaren liburutik 

Honela mintzo da Jauna: «Egin oihu pozaren pozez Jakoben 
herriagatik, egin irrintzi herrien buru denagatik. Egin oihu, goretsi 
Jauna, esanez: “Salbatu du Jaunak bere herria, Israelen bizirik 
geldituak”. 

 Begira, iparraldetik ekarriko ditut, lurreko azken mugetatik 
bilduko. Jendetza izugarria itzuliko da: horien artean itsuak eta 
herrenak, haurdunak eta haurra izan berriak batean. Negar eta otoitz 
artean ekarriko ditut. Ongi ureztaturiko ibarretan zehar eramango 
ditut, estropezurik egingo ez duten bide zelaian barna, Aita izango 
naiz Israelentzat, nire lehen-seme izango da bera». 

Erantzun-salmoa (Sal 126 [125], 1-2b. 2c-3. 4-5. 6) 
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V/. Jaunak Sionen zoria aldatu zuenean,  
 ametsetan bezala geunden. 
 Barrez bete zitzaigun orduan ahoa,  
 poz-oihuz mingaina. R/. 

V/. Jentil-herrietan ere esan zuten:  
 «Handikiro jokatu du Jaunak haien alde».  
 Handikiro jokatu du Jaunak gure alde,  
 eta pozarren gaude! R/. 

V/. Aldatu, Jauna, gure zoria,  
 euri-jasek basamortua bezala. 
 Malkoz erein zutenek  
 pozez biltzen dute. R/. 

V/. Negarrez joan ziren,  
 hazi-zorroa eramanez; 
 poz-oihuka datoz,  
 gari-balak ekarriz. R/. 

Bigarren irakurgaia (Heb 5, 1-6) 

Hebrearrei egindako gutunetik 
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Apaiz nagusia gizonen artetik hartua eta Jainkoaren aurrean gizon- 
-emakumeen ordezkari izateko jarria izaten da, bekatuengatik 
emaitzak eta opariak eskaintzeko. 

 Badaki ezjakinez eta okerbideratuez gupidatzen, bera ere giza 
ahuleriaz inguratua dagoenez gero. Horregatik, bere bekatuengatik 
ere opariak eskaini behar ditu, herriaren bekatuengatik bezala. Eta 
ezin du inork apaiz nagusigoaren ohorea beretzat hartu, Jainkoak 
deiturik ez bada, Aaron bezala. 

 Horrela, Kristok ere ez zion berak eman bere buruari apaiz 
nagusigoaren ospea, Jainkoak baizik, honela hitz egin baitzion: «Nire 
Seme zara Zu, Nik zaitut gaur sortu». 

 Beste salmo batean ere hau esaten dio: «Apaiz zara Zu, 
Melkisedek bezala, betiko». 

Aleluia (2 Tm 1, 10b) 

 
V/. Kristo Jesus gure salbatzaileak heriotza ezereztu du,  
 eta bizia argitu Berri Onaren bidez. R/. 

Ebanjelioa (Mk 10, 46-52) 

Homiliarako argibideak 

Itsu izatetik sendatu 
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Zer egin genezake geure bihotzean fedea epeltzen ari dela nabari 
dugunean? Daitekeena ote erreakzionatzea? Irten ote gintezke axola-
ezetik? Bartimeo itsuaren sendatzea dakarkigu Markosek, bere 
irakurleei bihotz emateko, bere bizitza aldaraz lezakeen ibilbidea 
egitera jo dezaten. 

Ez da neke geure burua ezagutzea Bartimeoren irudi horretan. 
Inoizka «itsu» bezala bizi ohi gara, begirik gabe, Jesusek ikusten zuen 
moduan, bizitza ikusteko. «Eseririk», ohiko erlijio batean kokaturik, 
Jesusen urratsei jarraitzeko kemenik gabe. Desbideraturik, Jesus 
egiten ari den bidearen «ertzean», hura hartu ezinik geure kristau-
elkarteen gidaritzat. 

Zer egin genezake? Bere itsu-izaera eta guzti, Bartimeok «jakin du» 
ezen bere ingurunean dabilela Jesus. Ezin utzi du galtzen bere 
aukera, eta hoska ekin dio, behin eta berriz: «erruki nitaz». Horixe 
da beti lehenengo gauza: bihotza irekitzea edozein deiri edo 
esperientziari, geure bizitza sendatzera gonbidatzen gaituenean. 

Itsuak ez daki bestek egindako otoitzak errepikatzen. Dei-hotsa 
bakarrik atera zaio, erruki-eskea soilik, bere burua gaizki ikusten 
duelako. Dei-hots apal eta egiati hori, bihotz-barnetik atera den hori, 
bizitza on baten hasiera gerta dakiguke. Jesus ez da igaroko gure 
ondotik kasurik egin gabe. 

Itsuak lurrean jarraitzen du, Jesusengandik urrun, baina adi-adi 
entzun du bidalitakoek esan diotena: «Aupa! Jaiki! Deika duzu!» 
Lehenik, bihotza ireki du, esperantzari zirrikitu txiki bat eskainiz. 
Ondoren, deia entzun du, jaiki eta erreakziona dezan. Azkenik, ez 
dago bakarrik: deika sumatu du Jesus. Guztiz aldarazi du horrek 
itsua. 

Orduan, hiru urrats egin ditu Bartimeok, bere bizia aldatuko dutenak. 
«Gain-jantzia bota du», oztopo du Jesusengana joateko. Gero, artean 
itsumustuka bada ere, «jausi bat egin du», ausart. Horrela, 



URTEAN ZEHAR [B] - 2021 8/34 

Jesusengana «hurbildu da». Horra zer behar genukeen gutako askok 
ere: geure fedea itotzen ari diren lotura askotarik geure burua askatu; 
behingoz erabakia hartu, gerorako utzi gabe, eta Jesusen aurrean 
jarri, konfiantza xumez eta berriz. 

Jesusek galdetu dionean zer nahi duen, itsuak ez du dudarik. Ederki 
asko daki zer behar duen: «Irakasle, ikus dezadala». Hori du gauzarik 
inportanteena. Norbait gauzak era berri batean ikusten hasten 
denean, eraldatu egiten da halakoaren bizitza. Elkarte bat, Jesusen 
argia ikusten duenean, bihotz-berritu egiten da. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Jaunari egindako otoitzak Berak bihotz onez entzuten dituela jakinik, 
egigun otoitz apaltasunez: 

¾ Jaunak indarra eta argitasuna eman diezaien Jose Ignazio gure 
gotzainari eta Elizako artzain guztiei. Eska diezaiogun Jaunari. 

¾ Neurrigabeko ezberdintasunak gainditurik, herrietako 
arduradunak denon ongizatearen alde saia daitezen. Eska 
diezaiogun Jaunari. 

¾ Sufritzen duten guztiek kristau-elkartearen bidez presente egiten 
den Jaunaren indarra eta laguntza izan dezaten. Eska diezaiogun 
Jaunari. 

¾ Hemen bildu garenok eta gure etxeko eta adiskide guztiok, 
itxaropenez eta elkarri on eginez bizi gaitezen. Eska diezaiogun 
Jaunari. 

Jainko Jauna, itsuen argia eta nahigabetuen poza zarena, Zure 
Semearengan eman diguzu onginahiaren iturria; entzun Zure familia 
honen otoitzak eta egizu Kristorekin bat eginik zuganako bidea aurki 
dezagula. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 
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Eukaristiaren liturgiari oharpena 

Oparigaiak dakartzagu aldarera, Jesus Eukaristian presente egin 
dadin. Geure eskuzabaltasuna ere orain agertuko dugu, diru-bilketa 
egitean gaur DOMUND dela gogoratuz. 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

Jauna, gure fedearen sakramentu honek 
egin dezala gugan berak adierazten duena, 
orain irudiz egiten duguna 
gero egiaz eta bete-betean har dezagun. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.  


