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“Bedeinkatua zu emakume guztien artean” 

 
2021eko abuztuaren 15a 

Mariaren Jasokundea (B) 

 
Lukas 1, 39-56 
Handik egun batzuetara, Maria etxetik atera eta Judeako mendialdeko hiri batera joan zen arin-arin, eta, 

Zakariasen etxean sarturik, Elisabeti agur egin zion. Mariaren agurra entzun bezain laster, Elisabeti punpaka 
hasi zitzaion haurra sabelean. Une berean, Espiritu Santuaz beterik gelditu zen Elisabet, eta goraki esan zuen: 
«Bedeinkatua zu emakume guztien artean eta bedeinkatua zure sabeleko fruitua! Nor naiz ni, nire Jaunaren ama 
ni ikustera etortzeko? Zure agurra nire belarrietara iritsi orduko, pozez punpaka hasi zait haurra sabelean. 
Zorionekoa zu, Jaunak esan dizuna beteko dela sinetsi duzulako!» 

Orduan, Mariak esan zuen: «Jaunaren handitasuna dut goresten, pozaren pozez daukat barrena, Jainkoa 
baitut salbatzaile. Bere mirabe ezerez honengan jarri ditu begiak; horregatik, dohatsu deituko naute guztiek 
gaurdanik. Gauza handiak egin ditu nire alde Ahalguztidunak. 

Santua da eta gizaldiz gizaldi errukitsua begirune diotenentzat. Bere indar guztiaz jokatu du: buru-harroak 
suntsitu ditu, ahaltsuak goi-postuetatik bota eta ezerezak gora jaso; ondasunez bete ditu gose zeudenak, eta 
esku-hutsik bidali aberatsak; lagun etorri zaio bere herri Israeli, bere errukiaz oroiturik: hala hitzemana zien 
gure arbasoei, Abrahami eta ondorengoei betiko». Mariak hiruren bat hilabete egin zituen Elisabetekin; gero, 
etxera itzuli zen. 
 

 Jaunaren handitasuna dut goresten, pozaren pozez daukat barrena, Jainkoa baitut salbatzaile. 

 

Jose Antonio Pagola 
 
Ebanjelariek Ama Birjina aurkezten dute, Jesusen Amari diogun debozioa berpiztu dezaketen ezaugarriekin. Bere 

ikuspenak maitatzen, hausnartzen, imitatzen, otoitz egiten eta izpiritu berri eta ebanjelikoagoz fidatzen laguntzen digu. 
Maria fededun handia da. Jesusen lehen jarraitzailea. Bere semearen gertaerak eta hitzak bihotzean 

hausnartzen dakien emakumea. Jainkoari kantatzen dion profetisa, pobreen salbatzailea, hark iragarrita. Ama 
leiala, bere Seme jazarriaren ondoan dagoena, kondenatua eta gurutzean exekutatua. Kristo berpiztuaren 
lekukoa, Jesusen Elizari beti lagunduko dion Espiritua hartzen duena ikasleekin batera. 

Lucasek, bere aldetik, Mariaren kantua gure egitera gonbidatzen gaitu, Jesusengana bere espirituaren 
gidaritzat har gaitzan; izan ere, "Magnificat" delakoan, bere distira osoan, Mariaren fedea eta bere seme 
Jesusekin duen amaren identifikazioa dirdiratzen ditu. 

Mariak, hasieran, Jainkoaren handitasuna aldarrikatzen du: "Nire izpiritua Jainkoarengan pozten da, nire 
salbatzailea, bere esklaboaren umiliazioari begiratu diolako". Maria zoriontsua da Jainkoak bere txikitasunean 
jarri duelako begirada. Horrelakoa da Jainkoa xumeekin. Mariak Jesusek Aitari bedeinkatzen dion poz berarekin 
abesten du, "Jakintsu eta ulertuei" ezkutatzen zaielako eta "sinpleei" agerian uzten zaielako. Mariak haurren 
Jainkoarengan duen fedeak Jesusekin sintonizatzen gaitu. 

Mariak Jainko "ahaltsua" aldarrikatzen du, "Bere errukia bere fededunengana iristen baita belaunaldiz 
belaunaldi". Jainkoak errukiaren zerbitzura jartzen du bere boterea. Haren miserikordiak belaunaldi guztiak 
laguntzen ditu. Gauza bera predikatzen du Jesusek: Jainkoa errukiorra da guztiekin. Horregatik esaten die garai 
guztietako bere dizipuluei: "Izan zaitezte errukiorrak zuen Aita bezala errukiorra da". Bere ama bihotzetik, 
Mariak inork ez bezala jasotzen du Aita eta Ama Jainkoaren samurtasuna, eta Jesusen mezuaren muinean 
sartzen gaitu: Jainkoa maitasun errukiorra da. 

Mariak behartsuen Jainkoa ere aldarrikatzen du, "Boteretsuak tronutik bota" eta zapaltzen jarraitzeko 
botererik gabe uzten dituelako; aitzitik, "Umilak goraipatzen ditu", duintasuna berreskura dezaten. Aberatsei 
behartsuei lapurtutakoa eskatzen die eta "hutsik botatzen ditu"; aitzitik, gosetuei "ondasunez betetzen ditu", 
bizitza gizatiarrago batez goza dezaten. Gauza bera oihukatzen zuen Jesusek: "Azkenak lehenak izango dira". 
Mariak Jesusen Berri Ona hartzera garamatza: Jainkoa pobreena da. 

Mariak inork ez bezala erakusten digu Jesusi jarraitzen, errukiaren Jainkoa iragarriz, mundu anaikorrago 
baten alde lan eginez eta txikien aitarengan konfiantza izanez. 


