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“Hemen nago, bidal nazazu” 
 
 

SARRERAKO OHARRA 
“Hemen nozu, bialdu naizu”, erantzun eban Isaias profetak. Profetak pobrearen, 
behartsuaren alde eta munduan zuzentasuna zabaltzeko erakusten dauan 
sentiberatasuna dogu argi ospakizun honetan, gizadi osoa, bere lorpen eta 
gabeziakaz, bere aukera eta beharrizanakaz, Jaunaren aurrera ekarteko. “Domund” 
Misinoetarako Munduko Egunean, egin daigun otoitz, “nor bialduko ete dot?” 
Jainkoaren erantzunak baiezko ugari jaso daian. Guztioi dei egiten jaku beste urrats 
bat emon daigun gure fede eta maitasun bizipenean eta Ebanjelioko balioak lekuko 
izanda eta gure bizitzarako garrantzitsua dana iragarriz eta horren alde konprometituz 
bizi daiguzan. 
 
HOMILIARAKO OHARRAK 
“Nor bialduko ete dot?” galdera Jainkoaren bihotzean, bere errukitik, sortzen da eta 
Eleizaren zein gizadiaren erantzuna bilatzen dau. Munduan alkarri lotuta gagoz, ezin 
gara bakartu, ezin dogu erabakirik hartu gainerako gizarte eta erlejino arloetan eragin 
barik. Eta ezin gara besteek hartzen dabezan erabakietatik kanpo geratu, gurekin 
zerikusirik izango ez balebe lez. Ezagutu egin behar dogu geure mundua eta bere 
jardunbidea Jaunaren lekuko izatekko. 
 
Kristok ataraten dau Eleiza bere baitatik. Barri Ona iragartean, Espirituak bultzatzen 
gaitu eta hara edo hona eroaten. Ekimena ez da geurea; Jaunak emon deuskun 
bokazinoari, Jaunak egin deuskun deiari erantzuten deutsagu. Erantzun horretatik, 
gure jarrerak, gure keinuak, gure prediku eta maitasuna, Espiritu Santuaren indarraren 
frutu dira.  
 
Ez dago inor Jaunaren maitasunetik kanpo. Mundu osora Barri Ona iragartera 
joateko Jesusen mezuak gizadi osoa konprometitzen dau, kultura guztietara eta 
biziera ebanjelikoaren dinamika guztietara zabaltzen gaitu. Danek dabe Jainkoaren 
Hitza entzuteko, jainkozko bizitzan parte hartzeko konbitea jasoteko eskubidea. Eta 
guzti hau ez abstraktuan, Eleizaren eta historiaren orain aldi honetan baino.  
 
Pandemia aldian Jainkoak esaten deuskuna ulertzea be erronka da Eleizaren 
misinoarentzat. Gaixotasuna, sufrimentua, bakartzea, pobretasuna… dei dira eta gure 
erantzuna eskatzen dabe.  
 
JAINKOAREN HERRIAREN OTOITZA 
Jainko gure Aitari aurkeztuko deutsagu munduan erromes goazan gizon eta emakume 
guztion aldeko otoitza. Eskaera bakotxari, “entzun, arren, Jauna” erantzungo 
deutsagu. 

 Frantzisko Aita Santuaren eta gotzainen alde. Jainkoaren Herriaren ondoan 
egon daitezan, berau sustatu eta maitatuz, eta fedea alkarte bizi eta 
misiolarietan bizitzen lagunduz. Egin daigun otoitz. 



Entzun, arren, Jauna. 
 Misiolarien alde. Euren jarduera ebanjelizatzailearen bidez maitasuna eta 

itxaropena eroan daiezan jarduten daben lekuetara eta euren bihotzetan bizi 
dan Jainkoaren maitasunaren lekuko izan daitezan. Egin daigun otoitz.  
Entzun, arren, Jauna. 

 Ume eta gazten alde. Jainkoaren deia entzun eta bihotz-zabaltasunez erantzun 
daien, Eleizak eta munduan behar dituan misiolari bokazinoak sortu daitezan. 
Egin daigun otoitz.  
Entzun, arren, Jauna. 

 Heldu, nagusi eta gaixoen alde. Gogoan izan daiezan euren otoitzetan oraindik 
Kristoren Barri Ona jaso ez daben herriak. Egin daigun otoitz.  
Entzun, arren, Jauna. 

 Jazarrita dagozan Barri Onaren ministroen alde. Gatazka eta indarkeriaz bizi 
diranen fedea sendotu daiten. Egin daigun otoitz.  
Entzun, arren, Jauna. 

 Eukaristia ospatzeko batu garanon alde. Geure baitatik irten eta Jainkoa eta 
lagun hurkoa maitatzeko deiari erantzun deiogun eta banatzeko eta 
beharrizanean dagozanen alde egiteko gauza izan gaitezan. Egin daigun 
otoitz. 
Entzun, arren, Jauna. 

Jainko gure Jauna, Jesukristo bialdu zenduan behartsuei barri ona eroatera, 
giltzaperatuei askatasuna eta graziazko urtea iragartera; sendotu zure Eleiza, bere 
iragarpena hizkuntza eta nazino guztietako gizon eta emakume guztiengana heldu 
daiten. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen. 
 
 
ESKAINTZA 
“Domund” Misinoen Munduko Eguna ospatzea, otoitza, hausnarketa eta alkartasuna 
Eleizan Jesusen misinoan eraginkortasunez parte hartzeko aukera dirala berrestea da. 
Ogi eta ardaoaz batera aurkezten doguzan opari honeen bidez adieraziko dogu.  
 
 
OHARRA DIRUA BATU AURRETIK 
Gaurko kolektan adieraziko dogun maitasun/ALKARTASUNAREN helburua Aita 
Santuaren ardurapeko Misiolari Egintzen bidez garatutako misiolari egitekoan 
laguntzea da. Batu daiten diruagaz mundu osoko herri eta Eleizen beharrizan espiritual 
eta materialei aurre egingo jake, gizon eta emakume guztien salbazinoa 
ahalbideratzeaz batera.  
 

 

 

 

 


