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Anai-arreba maiteok. 
 
1. Frantzisko Aita Santuak aurtengo DOMUND egunerako aukeratu dituen “prest nozu, 
bialdu neu” Isaiasen hitzak (6, 8) entzuteak, nire barrualdea astindu egiten dauala 
autortu behar dot, indar handia eta ohikeriatik esnatzeko gaitasuna dabelako. 
Dagokien testuinguruan irakurrita, hunkigarria da Jainkoak bere misinorako gutako 
bakotxa aintzakotzat hartzen dauala jakitea: “Orduan, Jaunaren ahotsa entzun neban 
esaten: «Nor bialduko dot? Nor izango dogu mandatari?»”. Adierazpen hirukoiztarra 
da. Pertsonen alkartasunak deitzen, sagaratzen eta bilatzen dau salbazinoa gauzatu 
ahal izateko. Misinoak Hirutasunean dau sorburua. Eta harrigarria da profetaren 
erantzunak islatzen dauan erabakitasun eta konfiantza. “Prest nozu”. Jesusen 
misinoaren muina kontatzen dauan 39. Salmo ederra dakarsku gogora: “Hemen nozu, 
Jauna, zeure nahia beteteko”, eta, gero, Hebrearrei zuzendutako gutunean be era 
harrigarrian jasoko da: “Horregaitik, Kristok, mundu honetan sartzerakoan, Jainkoari 
esan eutsan: Ez zenduan nahi izan opari eta eskaintzarik; baina gorputza eratu 
zeunstan.  Erre-opari eta pekatuen parkamen-oparirik ez dozu atsegin izan. Horregaitik 
dinot: «Hemen nozu». Liburuan agintzen jat zure nahia beteteko, ene Jainko” (Hb 10, 
5-7). 
 
 
2. Jesusen giza borondatea erabat itxuratzen da jainkozko borondatearekin: “Zeure 
nahia egitera nator”. Itxuratze honen unerik gogorrena olibondoen baratzeko 
otoitzean gertatzen da: “Egin bedi zure nahia, ez nirea” (Lk 22, 42). Jesusen borondatea 
Aitarenarekin itxuratze honek esaten deusku ze jokaera izan behar dogun geure 
bizitzan: Jesusen bokazino, sagarapen eta misinoan parte hartu, hortxe jadetsiko dau-
eta bere sen sakon eta osoa gure bizitzak. Itxuratze hau da gure bizitzaren giltzarria eta 
Eleizaren misinoaren izateko arrazoia. Sagarapen eta bialketa honek beteten dau gure 
historia argiz, maitasunez eta zentzuz. 
 
 
3. Pandemiak eragindako osasun, ekonomia eta gizarte krisiaren testuinguruan bizi 
dogu DOMUND egun hau. Euskal Herriko eta Nafarroako gotzainok “Zoriontasunak 
pandemia aldian” pastoral idazkia idatzi geuntsuen, besteak beste honako hau gogora 
ekarriz: “herri eta nazioen arteko lankidetza eta elkartasuna sendotzea beharrezkoa 
dela ohartu gara. Alderdi hau bereziki garrantzitsua da gutxiago garatuta dauden 
herrialdeetan, non bizi-baldintza zailek okerrera egin duten pandemiaren eta bere 
eragin ekonomiko eta sozialak direla-eta. Gogoan ditugu Afrika eta Amerikako Eliza 
ahizpak, senidetasunezko lokarriek lotzen baikaituzte beraiekin. Berri kezkagarriak jaso 



ditugu bizitzeko behar-beharrezkoa ere falta zaion familia askoren behin-behineko 
ekonomiari buruz” (28. zenb.). Herrialde horreetan bizi diran Eleiza ahiztetan garatzen 
da, hain zuzen be, gure konpromiso misiolaria. Hainbeste arrazoi badogu horreek 
maitasunez eta bihotz-zabaltasunez zerbitzatzeko, laguntzeko nahi hori are eta 
beharrezkoagoa da gaur egungo inguruabarretan. Horregaitik gogotik, sekula baino 
gogotsuago esku-hartu gura dogu senide lankidetzarako konpromiso honetan, 
askotariko beharrizanetan eta garatzen diran jarduera ebanjelizatzailean.  
 
4. Frantzisko Aita Santuak bere mezuan, benetako prestasuna eskatzen deusku, geure 
konpromiso misiolaria sustatu daigun eta egun honetan, beste behin be, gure 
bihotzean durundi egiten dauan Jesusen deiari ilusinoz eta konfiantzaz erantzun 
deiogun: “Misinoa, Jainkoaren deiari emoten jakon erantzun aske eta kontzientea da, 
baina bere Eleizan bizirik dan Jesusekin maitasunezko hartu-emon pertsonala bizi 
dogunean somatzen dogu dei hori. Galdetu deiogun geure buruari: “Prest ete gagoz 
geure bizitzan Espiritu Santuaren presentzia onartzeko, misinorako deia entzuteko 
ezkontza-bizitzan, birjintasun kontsakratuan, abadetza ordenatuan edo eguneroko 
bizitza arruntean? Prest ete gagoz mandatari izan eta Jainko Aita errukitsuarenganako 
fedearen lekukotasuna edozein lekutan emoteko, Jesukristoren salbamenaren Barri 
Ona hots egiteko, Espiritu Santuaren jainkozko bizitza Eleizaren eraikuntzan 
konpartitzeko? Prest ete gagoz, Maria Jesusen Amak lez, inongo baldintza barik 
Jainkoaren nahia beteteko? (ik. Lk 1, 38). Barruko prestasun hau guztiz garrantzitsua 
da Jainkoari erantzuteko: “Prest nozu, Jauna, bialdu neu” (ik. Is 6, 8). Eta guzti hau ez 
era abstraktuan, Eleizaren eta historiaren orain aldian, sasoi jakin batean, baino”.  
 
 
5. DOMUND egun honetan, doe lez sentitu daigula Jainkoak Ebanjelioaren aldeko 
maitasunezko egitekoan, Jainkoaren eta anai-arreben aldeko eskaintzan parte 
hartzeko egiten deuskun deia. Edozein izanda be unean-unean bizi doguzan 
inguruabarrak, edozein egoera graziazko une da deiari eskuzabaltasunez erantzuteko 
eta ilusinoz laguntzeko. Eskatu daigun profetaren hitz berekin erabakitasunez 
erantzuteko grazia: “Prest nozu, bialdu neu” (Is 6, 8). Eta lagudnu daigun egiteko 
misiolarian bakarkako eta alkarteko otoitzarekin be, diru-laguntza eskuzabalarekin, eta 
parrokiako, alkarteko eta eleizbarrutiko jarduera misiolarietan parte hartuz. Orduan, 
Isaiasek dinoan lez: “Orduan, goiz-argiak lez egingo dozu distira eta zure gatxak 
berehala sendatuko dira. Justizia izango dozu aurretik gidari eta Jaunaren presentzia 
atzetik babesgarri. Zuk dei egin eta harek erantzun egingo deutsu, zuk laguntza eskatu 
eta harek esango: «Hemen nouzu!». Uztarri oro baztertzen eta salaketak eta txarto-
esateak uxatzen badozuz, gose danari zeure ogia emoten eta behartsuaren preminari 
erantzuten badeutsazu, orduan, ilunpetan distira egingo dau zure argiak, zure gau 
baltza eguerdi bihurtuko da” (Is 58, 8-10). Be ete dago egiteko liluragarriagorik?, poz 
handiagorik ekarri leiken zerumugarik? Maria Birjina Misinoen Erreginak lagundu 
deigula eskuzabaltasunez erantzuten. Bihotz-bihotzez. 
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