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SARRERAKO MONIZIOA 

 
Jesus bidean aurrera doa ikasleekin batera, Jerusalemgo hirirantz. 
Maisuak jarraitzaileei irakasten jarraitzen du, “erabat argi”.  
Jesusek irekitasuna eskatzen digu, ez gaitezela geurearekin itsutu, ez 
gaitezela intoleranteak izan, edo diruzaleak, eta batez ere, ez ditzagula 
eskandalizatu txikiak. Ildo beretik, Caritas, aurten, “Ateak zabaltzea”z 
ari zaigu. Oso ondo datorkigu, horixe baita kontua, abegikor jokatzea 
eta behar den moduan tratatzea denak, den-denak, pertsona orori zor 
zaion errespetuarekin eta halakotzat hartuta, pertsonatzat, Jainkoaren 
seme eta alabatzat. 
Presta gaitezen orain Jainkoaren Hitza entzutera eta Kristoren Gorputz 
eta Odolaz elikatzera, eta ospa dezagun eukaristia, senidetasun 
unibertsalaren sakramentu egiazkoa. 



 
 
BARKAMENA  

Jaunari eskatzen diogu irakats diezagula barkamenean bizitzen, Hark 

barkatu egiten baikaitu, gure intolerantziak, diruzalekeriak eta 

eskandaluak gorabehera. 

 

- Gu bakean, justizian eta maitasunean bizi gaitezen mundura 

ekarri gintuzuna. Erruki, Jauna. 

- Gaitz, gorroto eta indarkeria guztietatik libre izan gintezen 

etorri zinena. Kristo, erruki. 

- Jaten ematen, indartsu izaten eta bizitza hobea izateko adore 

ematen diguzuna. Erruki, Jauna. 
 
 
 
 

IRAKURGAIAK 
 

Lehen irakurgaia (11.a, 25.-29.ak): Irakurgai honetan ikusiko dugunez, 

Moises pozik zegoen, Jainkoaren Espiritua jende askorengana iristen 

delako eta hura kontrolatu nahi izatea alferrekoa delako. 

 

Bigarren irakurgaia (Santiago 5,1-6): Hitz gogorrak dira Santiago 

apostoluak gaur proposatzen dituenak, baina langile-jende zokoratu 

eta behartsuak zapaltzen dituztenentzat dira gogorrak. 

 

Ebanjelioa (Mk 9, 38-43.45.47-48): Zenbait perikopa entzungo ditugu, 

eta haietan, batzuek exorzismoak egiten dituzte, zenbaitek txikiak 

eskandalizatzen, eta Jesusek, ustekabean, bekatuan ez erortzeko 

zenbait ohartarazpen egiten dizkigu. 
 



 

HOMILIARAKO IRADOKIZUNAK 

 
 
Gaurko irakurgaiek berrikuspen bat egiteko aukera ematen digute, zeharo 

beharrezkoa gaur egun, egoera nolakoa den kontuan hartuta. Pentsa dezagun 

Markosen ebanjelioan ikusitako intolerantzia (ez dira gutarrak). Eta nor dira 

gutarrak? Erantzunak berehalakoa behar luke: Jainkoaren nahia betetzen 

dutenak. Jainko gizon egina, ondo dakigunez, Jesusen bidez gure artera 

etorria, Jesus salbatzaile eta bizi-emailearen bidez, gu bihozberagoak eta 

gizaki hobeak izan gaitezen. Eta hori, nola lor daiteke? Gaur Caritasek ederki 

asko gogorarazten digu: Ateak zabalduz… 

Atea zabaltzea da uztea gure parrokietan argia sar dadin, uztea Bizi Espiritua 

sar dadin, hartara gure komunitateak abegi oneko lekuak izan daitezen. Atea 

zabaltzea da jendeari sartzen uztea, nor bere bizipen eta egoerarekin, barrura 

etorrita konta diezaguten, denok batera eserita, guztiona den mahaian. Atea 

zabaltzea da jende askoren errealitate gordina aldaraztea, eta laguntzea, 

Jainkoaren seme-alabak izanik duintasuna dagokigunez. Atea zabaltzea da 

gure komunitateak topagune bihurtzea, bestelako jendearekin elkartzeko 

toki, bestelako lekuetako bestelako jendearekin, Apokalipsiak (3,20) dioen 

bezala: “Hara, atean nauzu deika; norbaitek nire ahotsa entzuten badu eta 

atea irekitzen, harenean sartuko naiz eta elkarrekin afalduko dugu.”  

Nori zabaltzen diozu atea? 

 “Munduko gizartearen gaur egungo egoeran, hainbesterainokoa da ekitaterik 

eza, eta gero eta gehiago direnez pertsona baztertuak, oinarrizko giza 

eskubideez ere gabetuak, guztion onaren printzipioak ezinbestean 

baikaramatza, ezinbesteko ondorio logikoa hori delako, elkartasunez 

jokatzera eta lehentasunez behartsuen alde jardutera” (LS 158). Gizarte gisa 

atea zabaltzeak esan nahi du sufritzen ari denaren alboan jartzea, hurbiltzea 

baztertuak direnengana, dela gerrengatik, dela gatazkengatik, langabeziagatik 

edo etxebizitza faltagatik.  

Nola zabaltzen duzu atea? 



Bestalde, gaurko bigarren irakurgai hau, eta Santiagoren gutuna irakurtzen ari 

gareneko igande hauetakoa, gogorra da ondasun materialekiko goseak 

bultzatuta jarduten dutenentzat; ondasun materialek itsutu egiten baikaituzte 

gu gizakiok, kristau izan zein ez. Apostoluak esana da: “Entzun orain, zuek, 

aberatsok! […] Ustelak jota daude zuen aberastasunak […] Herdoilak jota 

daude zuen urre-zilarrak, eta herdoil hori izango duzue lekuko zeuen kontra 

[…]”. Helburua ez da demagogia egitea, ezta horrela besterik gabe salaketan 

hastea ere. Helburua da gu guztiok diru-gosetik garbitzea, diru-gosea baita 

gizakiok galbidera garamatzan grina okerrenetako bat.  

Eta helburua da, baita ere, eskandalu edo gaizpidea ez ematea, Jesusek dioen 

moduan, txikienez ari dela; egoera ahulenean dauden pertsonez, alegia. 

Eskandalu batzuk ez dira bere-berez eskandalu, nahiz eta pertsona batzuek 

halakotzat hartzen dituzten. Beste eskandalu batzuk nahasmenaren ondorio 

baino ez dira, informazio faltaren ondorioz sortuak. Baina beste eskandalu 

batzuk bene-benetan dira hala: jendearen kontraesan eta inkoherentziak, era 

batera pentsatzen dutela esan eta guztiz kontrakoa egiten dutenenak. Jarrera 

horixe salatzen du egiaz Jesusek, oso hitz gogorrez gainera, eta kezkatu egin 

behar gintuzkete. 

 
HERRI-OTOITZA 

 

Jainkoaren herri gisa, egin diezaiogun otoitz gu guztion Aitari.  
 

 Kristauok munduaren aurrean gure fedearen, itxaropenaren eta 
karitatearen lekuko zintzo izan gaitezen. Eska diezaiogun Jaunari. 
 

 Gure bihotzean bene-benetan eskuzabaltasuna, irekitasuna eta 
lagundu nahia hazi daitezen. Eska diezaiogun Jaunari. 

 
 Bihotz oneko hainbat jendek Elizan eta gizartean egindako lanek 

fruitu onak eman ditzaten hala dagokionean. Eska diezaiogun 
Jaunari. 
 



 Ez diruzalekeria, ez intolerantzia, ez eta eskandaluak ere, gure 
artean gailendu ez daitezen. Eska diezaiogun Jaunari. 

 
Jainko gure Jauna. Emaguzu grazia elkarren zerbitzura bizi gaitezen, bai 
eta zure zerbitzura bizi gaitezen ere, gure Jainko. Jesu Kristo gure 
Jaunaren bitartez.  Amen. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


