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Pentekoste ondorengo I. Igandea 

Maiatzaren 27an 
HIRUTASUN GUZTIZ SANTUA 

Kontenplalarien aldeko Jardunaldia 

Agurra 

Jesu Kristo gure Jaunaren grazia eta Jainko Aitaren maitasuna eta 
Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. 

Sarrerako oharpena 

Hirutasuna da Kristauon Jainkoa. Horixe aitortzen dugu Kredoan, 
Aita, Semea eta Espiritu Santua sinesten ditugula aitortuz. Horixe 
adierazten dugu egunean zehar, otoitzean nahiz ospakizunean 
kristauon seinale den gurutzea gugan egitean. Kreatzaile, salbatzaile 
eta bizi-emaile dugun Jainko horrek markatzen gaitu. 

Otoitzari emanak bizi direnak, lekaide eta lekaime kontenplalariak 
gogoratuko ditugu gaur: “Begiratu berari” lemarekin. Eliza osoaren 
alde, mundu osoaren alde otoitzean bizi dira beraiek. Gaur guk 
egingo dugu otoitz bereziki beraien alde, Jainkoari eskerrak emanez, 
Eukaristia santu honetan. 

Damu-otoitza 

Eska dezagun apaltasunez Jainkoaren barkamena eta errukia: 

¾ Jesus Jauna, zeruko Aita ezagutzera eman diguzuna: erruki, Jauna. 
¾ Jesus Jauna, Espiritu Santua gure bihotz barrenean jarri diguzuna: 

Kristo, erruki. 
¾ Jesus Jauna, Aitarekin eta Espiritu Santuarekin elkar maitasunean 

bizi zarena: Erruki, Jauna. 
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Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua, eta, gure bekatuak barkaturik, 
eraman gaitzala betiko bizitzara 

Otoitza 

Jainko Aita, 
egiaren Hitza eta santutasunaren Espiritua mundura bidaliz, 
zeure misterio miragarria agertu zenigun gizon-emakumeoi; 
emaguzu, egiazko sinesmena aitortzen dugunoi 
betiereko Hirutasunaren aintza ezagutzea 
eta haren Batasun ahalguztiduna gurtzea. 
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Hitzaren liturgiari oharpena 

Entzungo ditugun hitzak, egiazko fededunen esperientziak dira, 
Jainkoari buruz bihotzetik bihotzera mintzatzen direnak. Entzun 
ditzagun arretaz eta esker onez biziaren hitz hauek.  

Lehenengo irakurgaia (Dt 4, 32-34. 39-40) 

Deuteronomio liburutik 

Moisesek honela hitz egin zion herriari: «Galde iezaiezu antzinako 
egunei, zu baino lehenagokoei; galde, Jaunak gizakia lur gainean 
sartu zuenetik oraindainokoei: bai al da zerumuga batetik besteraino 
hitz hau bezain handirik? Entzun al da horrelakorik? Bai ote da 
herririk, zuk bezala Jainkoaren mintzoa sugarren erditik hitz egiten 
entzun ondoren, bizirik gelditu denik? Bai al da jainkorik, herrien 
artean Beretzat herri bat hartu nahi izan duenik, Jaunak, zuen 
Jainkoak, Egipton zuekin egin zuen bezala: ahaleginez, ezaugarriz 
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eta mirariz, gudu eta esku azkarrez, beso indartsuz eta izu gorria 
dariola? 

Jakin ezazu, beraz, gaur, eta sinetsi bihotzez, Jauna dela Jainko 
bakarra, goiko zeru hartan eta beheko lur honetan; ez da besterik. 
Eta bete itzazu, gaur ematen dizkizudan lege eta aginduak, zu eta 
zure ondorengo seme-alabak zoriontsu izan zaitezten, eta bizitza 
luzea izan dezazuen, Jaunak, zure Jainkoak, betiko ematen dizun 
lurraldean. 

Erantzun-salmoa (Sal 32, 4-5. 6 eta 9. 18-19. 20 eta 22) 

 
Zuzena baita Jaunaren hitza, 
leiala Hark egin duen guztia. 
Zuzen eta bidezko dena du maite, 
haren graziaz lurra dago bete. R/. 

Jaunaren hitzak egin ditu zeruak, 
haren aho-arnasak izar mordoak. 
Hark esanik eginak baitira, 
Hark agindurik izan ere dira. R/. 

Hara, Jaunaren begiak beldur diotenengana, 
haren maitasuna itxaroten dutenengana; 
haiek baititu heriotzatik aterako, 
eta gosetean aseko. R/. 
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Gure bihotza Jaunaren zain dugu, 
lagun eta babes Bera baitugu. 
Betor gugana, Jauna, zure maitasuna, 
Zugan baitugu gure uste ona. R/. 

Bigarren irakurgaia (Erm 8, 14-17) 

San Paulo Apostoluak Erromatarrei 

Senideok: Jaungoikoaren Espirituak darabiltzanak, haiek dira 
Jaungoikoaren seme eta alaba. Ez duzue hartu morrontzarako 
espiritua, berriz ere beldurrean erortzeko; seme-alabatzako Espiritua 
hartu duzue, eta Horrek hots eginarazten digu: «Abba! Aita!» 

Espiritu horrek gure espirituarekin batera aitortzen du, Jaungoikoaren 
seme eta alaba garela. Eta seme eta alaba bagara, baita oinordeko 
ere; Jaungoikoaren oinordeko, eta Kristoren oinordekide; nekeetan 
haren kideko baldin bagara, aintzan ere haren kideko izan gaitezen. 

Aleluia (Ik. Ap 1, 8b) 

 
Aintza Aitari, eta Semeari, 
eta Espiritu Santuari; 
baden eta bazen eta badatorren Jainkoari. 

Ebanjelioa (Mt 28, 16-20) 
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Homiliarako argibideak 

Bakarra da 

Erlijio monoteistak, Jainko askodun erlijioak, jainkorik gabeko 
bizimoldeak… era askotako jarrera eta jokaerak daude han eta 
hemen. Jesus gabeko Jainkozaleak, Jainkorik gabeko Jesuszaleak, 
Jainko gabeko eta Jesus gabeko ateoak… Eta horien bereizketan 
sartuko bagina, betikoa gertatuko litzaiguke, eztabaida azken gabea. 
Azken gabea eta alferrikakoa. Hirutasunaren festaburua ospatzen 
dugu fededunok igande honetan. Hemen ere bilatu izan da 
eztabaidarako aitzakia: zer esan nahi du Jainko bat izatea hiru 
pertsonatan?, nola hiru pertsona Jainko bakarra izanik? 

Zoritxarrez, azken batean eta denbora luzez, alferrikako zenbaki-
ariketan ibili izan gara gure elizetan ere. Zenbaitek, gainera, horretan 
jarri du bere borondate osoa eta zenbaki-ariketaren arabera neurtu 
izan du jendearen fedea. Eta ez da hori inondik inora! 

Auzia badakizu zer den? Honako hauxe: nik «ikusi» ote dut, «bizi» 
ote dut, «sentitu» ote dut, «sumatu» ote dut Jainko bakarraren 
esperientzia? Edo, galdera beste aldetik eginez, Jainkoaren 
esperientzia era hain sakonean bizi izan ote dut, «bakarra» dela 
ikusteko? Jainkoa bizitzaren «florero» bezala hartzen denean, asko 
eta era askotakoak izan daitezke J(j)ainkoak. Baina,  Jainkoa ez da 
bizitza apaintzeko «florero». 

Esaten da, Jainko guztiek balio bera dutela eta errespetatu egin behar 
dela guztien esperientzia. Errespetatu, noski! Horixe behar genuen, 
ez errespetatzea! Baina, Jainko guztiek teorian balio bera badute ere, 
galdera beste hau da:  niri nor egin zait, zein Jainko egin zait, 
bihotzaren jabe? Betiko adibidea jarriko dizut beste behin: emakume 
guztiek duintasun bera dute eta teorian balio ere berdin balio dute; 
baina, bat egiten zaizunean bihotzaren jabe, emakume batez 
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enamoratzen zarenean, emakume bakarra daukazu zeuregan! Eta, 
alderantziz, gizonaren kasuan ere berdin da. 

Jainkoari gagozkiola, beraz, galdera hau da: Jesusen Jainkoa egin al 
zait bihotzaren jabe? Mendekostez ospatzen genuen Espirituak 
barrutik eman didan argiak Jesusen Jainkoa «esperientziaz 
ezagutzera» ekarri al nau? Hori gertatu baldin bazaizu, Jesusen 
Jainkoa «ezagutu» duzula, argi eta garbi ikusten duzu Jainkoa 
bakarra dela. Errespetatu denak egingo dituzu, baina zuretzat ez da 
besterik, Jesusen Jainkoa baino. Kristau-sinesmenaren esperientzia 
egin duenak «badaki» ez dela besterik. 

«Esperientziaz ezagutu» esan dut, eta hala da. Kontua ez da Jainkoen 
filosofian aditua izatea, baizik Jainkoaren esperientzia egitea. Eta, 
atrebentzia eta guzti, esango nuke, gure eliztarren artean Jainkoaren 
esperientzia gutxi landu dugula. Eta gero nahasketak etortzen dira: 
Jainkoa Elizaren jokaeraren galbahean pasatzen da; eta nola Eliza 
gaizki dabilen, beste Jainko batzuk erakargarriago egiten zaizkigu. 
Elizak badu, noski, bere erantzukizuna, Jainkoaren irudi garbia 
ematen ez duelako; baina erantzukizun handiagoa duela esango 
nuke,  Jainkoaren esperientzia lantzen ez duelako. 

Nola landu daiteke Jainkoaren esperientzia,  Jainkoa ez ikusi, ez 
ezagutu, ez entzun, ez neurtu ezin dugularik? Bide bakarra 
daukagu:  Jesusen bidez hurbiltzea Jainkoarengana. Jesus da 
Jainkoaren argazkia, Jesus da Jainkoaren definizioa. Jesus da 
Jainkoaren neurria,  Jesus da Jainkoaren hitza. Jesusi ere begira 
diezaiokegu, ordea, giza begi hutsez! Espirituak ematen du barruko 
begia Jesusengan Jainkoa ikusi eta ezagutzeko. Espirituaren argitan 
Jesus irakurriz Jainkoa ezagutzen da. 

Eta, dudarik gabe, Jesusen Jainkoa «ezagutzen» duzunean, haren 
egintza askatzailea «ikusten» duzunean, haren dohaina «gozatzen» 
duzunean, haren presentzia askatzailea «sumatzen» duzunean, 
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badakizu ez dela beste Jainkorik. Jesusen Jainko horrek bihotza 
hartzen dizu eta bihotzeko «bakar» egiten zaizu. Adituek eta 
filosofoek, teologoek eta moralistek, erlijio-zientzialariek, jarrai 
dezatela beren eztabaidetan. Zuri bihotza Jesusen Jainkoak harrapatu 
dizu, eta «bakarra» da! 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Senideok: egiogun otoitz Aita maitagarri dugun Jainkoari, Jesu 
Kristogan bere maitasuna agertu digunari eta Espirituaz eragiten 
digunari. 

¾ Jainko Aita Sortzaileak mundua bere betera eraman dezan, eta hitz 
emandako zeru-lur berriak sorraraz ditzan, gizadi osoak egiazko 
zoriona aurkitu eta Bere aurpegi aintzatsua goza ahal izateko. Eska 
diezaiogun Jaunari. 

¾ Gizon eginik Elizarekin bat egin zen Jainkoaren Seme Bakarrak, 
eman diezaiola Elizari berari emazte bezala erantzuteko Bere 
maitasun betea. Eska diezaiogun Jaunari. 

¾ Mundua bere dohainez aberasten duen Jaunaren Espiritua 
behartsuentzat aita, nahigabetuentzat atseden, gaixoentzat osasun 
eta erorientzat indar gerta dadin. Eska diezaiogun Jaunari. 

¾ Hirutan bakarra den Jainkoaren misterioa ezagutzen dugunok, 
Haren berri eman diezaiegun ezagutzen ez dutenei, pozez 
ezagutu dezaten Aita, Seme eta Espiritu agertu zaigun Jainkoa. 
Eska diezaiogun Jaunari. 

Goi-goiko Jainkoa, bataioaren bidez seme-alaba egin gaituzu Zure 
Seme bakarrarengan; entzun “Aita” esanarazten digun Espirituari, eta 
egizu, Zure Semearen deiari erantzunez, herri guztiei zabal dezagula 
beti eskaintzen diezun salbamenaren berri ona. Jesu Kristo gure 
Jaunaren bitartez. 
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Eukaristiaren liturgiari oharpena 

Bizia ematen digun Semea, eskaintza onartzen duen zeruko Aita, 
Eukaristian Jainkoaren indar eta eragile dugun Espiritua. Hirutasun 
santuaren presentzia nabarmena da Eukaristiaren misterioan. 
Miresmenez, hunkiduraz, esker onez, bat egin dezagun otoitzean. 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

Jaungoiko gure Jauna, 
betiereko Hirutasun santua 
eta haren Batasun hautsezina aitortu ditugu; 
egizu, aurki dezagula hartu dugun sakramentu honetan 
gorputz-arimen osasuna. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

  


