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Azaroaren 1ean
SANTU GUZTIEN OROIPENA
Agurra
Santutasunera dei egiten digun Jauna izan bedi zuekin.
Sarrerako oharpena
Santu guztien festaburu honek poza eta itxaropena sortzen ditu
gugan. Poza: gure senide ugari bizitza honetan Kristorekin bat egin
ondoren orain zeruko zorionean bizi direlako. Itxaropena: haien
ereduarekin eta laguntzarekin guk ere Kristoren bide hori bera egin
dezakegulako eta santuen zorionera iritsi. Santuekin bizi dugun
batasun-misterio hori Eukaristian era berezian agertzen dela jakinik
ospatzen dugu esker onezko batzar hau.
Damu-otoitza
Senideok: itxaropenez beterik jo dezagun Kristorengana eta eska
diezaiogun gure bekatuen barkamena.
¾ Jesus Jauna, Zu zara Jainkoaren Santua. Erruki, Jauna.
¾ Jesus Jauna, Zuk santu izatera deitzen gaituzu. Kristo, erruki.
¾ Jesus Jauna, Zu zara santu guztien saria. Erruki, Jauna.
Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua, eta, gure bekatuak barkaturik,
eraman gaitzala betiko bizitzara
Otoitza
Jainko ahalguztidun betierekoa,
Santu guztien aintza eta irabaziak
egun berean ospatzea ematen diguzu;
horrenbeste laguntzaile ditugun ezkero,
emaguzu oparo, eskatzen dizugun errukia eta barkamena.
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Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez,
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean
Jainko eta Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
Hitzaren liturgiari oharpena
Zoriontsu nahi gaitu Jesusek, garaileen taldeko, Jainkoaren maitasuna
ezagutu eta bizi dutenenen batzarkide. Horretarako gurutzea da
bidea, eskaintza da modua, zerbitzua da baldintza.
Lehenengo irakurgaia (Apk 7, 2-4. 9-14)
Apokalipsi liburutik
Nik, Joanek, beste aingeru bat ikusi nuen sortaldetik igotzen.
Jaungoiko biziaren seilua zeukan; eta oihu handiz hots egin zien,
itsasoa eta lurra zigortzeko zeuden lau aingeruei, esanez: «Ez zigortu
lurrik, ez itsasorik, ez zuhaitzik, harik eta gure Jaungoikoaren
zerbitzariei ezaugarria bekokian ezarri arte». Eta entzun nuen
ezaugarridunen zenbakia: ehun eta berrogeita lau mila, Israelgo
leinu guztietatik.
Horren ondoren, talde handi bat ikusi nuen, inork zenbatu ezin
halakoa, enda eta leinu, herri eta hizkuntza guztietakoa, aulkiaren
eta Bildotsaren aurrean zutik, zuriz jantziak, eta palma adarrak
eskuetan. Eta oihu handiz hots eginez, honela zioten: «Salbamena,
aulkian eserita dagoen gure Jaungoikoarena da, eta Bildotsarena».
Aulkiaren, zaharren eta lau bizidunen inguruan zeuden aingeru
guztiak ahuspez erori ziren aulkiaren aurrean, eta Jaungoikoa gurtu
zuten, esanez: «Amen! Bedeinkapena, aintza eta jakinduria, esker
ona eta ospea, ahalmena eta indarra gure Jaungoikoarenak dira,
gizaldi eta gizaldietan. Amen!»
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Eta zaharretako batek honela esan zidan: «Nortzuk dira eta nondik
datoz zuriz jantzirik dauden hauek?» Nik erantzun nion: «Ene Jauna,
Zuk jakingo duzu!» Hark orduan: «Hauek nekaldi handitik
datozenak dira. Bildotsaren odoletan garbitu dituzte eta zuritu beren
jantziak».
Erantzun-salmoa (Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6)

Jaunarena da lurra, eta lurra betetzen dutenak,
lurbira eta bertan bizi direnak.
Hark eman dizkio itsasoak oinarri,
eta ibaiak sendogarri. R/.
Jaunaren mendira nor igoko?
Haren toki santuan nor egongo?
Eskuak errugabe eta bihotza garbi dituena,
huskerietara jotzen ez duena. R/.
Horrelakoak hartuko du bedeinkapena Jaunarengandik,
zuzentasuna, salbatzaile duen Jainkoarengandik.
Hau da Haren bila dabiltzanen taldea,
Jakoben Jainkoaren aurpegi bila dabiltzanena. R/.
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Bigarren irakurgaia (1 Jn 3, 1-3)
San Joan apostoluaren epistolatik
Senide maiteok: Begira zenbaterainoko maitasuna agertu digun
Aitak: Jaungoikoaren seme nahiz alaba izena daramagu, baita izana
ere. Hona zergatik munduak ez gaituen ezagutzen, Jainkoa ere
ezagutu ez zuelako. Senide maiteok, orain Jaungoikoaren semealaba gara; gero izango garena, oraindik ez da ageri. Badakigu, Jauna
agertzen denean, Haren antzeko izango garela, den bezalakoa
ikusiko baitugu, Harengan itxaropen hau duen guztia garbitu egiten
da, Hura garbia den bezala.
Aleluia (Mt 11, 28)

Zatozte Niregana nekatuok, lanpetuok;
eta Nik arinduko zaituztet –dio Jaunak–. R/.
Ebanjelioa (Mt 5, 1-12a)
Homiliarako argibideak
Gure aurretik igaro dira
Ekialde Ertaineko krisiaren ondorioz, krudelki jazartzen dituzte
kristauak gerraren eraginpean dauden herrialdeetan. Aukera gutxi
dituzte. Kristau aitortzeagatik, arriskuan jartzen dituzte euren bizia
eta Elizaren jatorriak. Eliza bekatari da, noski, baina baita santu ere.
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Martirien, karitatearen eta maitasunaren Eliza, pobreen Eliza, letraren
eta espirituaren eskaera guztiekin saiatzen da, egun, ebanjelioa
bizitzen. Lehen mendeetan, basamortura erretiratzen ziren martiri
eta monjeekin lotuta zegoen santutasuna. Gaur egun, berriz,
solidaritatearekin, partekatzearekin, justiziaren bilaketarekin dago
lotuta.
Santuak pertsona apartak zirela pentsatu dugu beti, heroi modukoak,
miresgarriak imitagarriak baino gehiago. Orain konturatu gara
santuak ez direla heroiak izan, Jainkoaren eta Jesu Kristoren
lekukoak baino ez. Horixe izaten saiatzen gara gu ere. Horregatik,
Eliza primitiboan araua zen santutasuna, eta ez salbuespena. Jaun
berpiztuari jarraitzen dion jendetza gisa ageri dira santuak (Apk 7, 24. 9-14). Santuak martiriak izan ziren guztiaren gainetik, euren
lekukotza odolez zigilatzeko gai izan baitziren. Asko eta asko dira,
ordea, euren lekukotza santuen bizimoduarekin zigilatu duten
fededunak.
Jainkoarena eta Jainkoarengan eta Jainkoarentzat bizi direnena da
santutasuna. Jesus bera da lekuko handiena. Jesusen bizimodua
laburbiltzen da Zorionbideetan (Mt 5, 1-12). Jesusek irudikatu ditu
munduan Jainkoaren santutasuna dirdirarazten duten balio
ebanjeliko berriak. Santutasun hori ez da mundu honetako
pobreenganako eta galtzaileenganako baldintzarik gabeko
maitasuna baino. Jesus zoriontsu bizi izan zen pobrezian, eragin
gabezian, Jainkoarenganako eta besteenganako konfiantza xaloan.
Haren begirada gardenak Jainkoaren presentzia ikusarazten zion
denak galduta zirudien lekuan. Baztertu egin bazuten ere, ez zuen
zoriontasuna galdu. Konbentzituta egon zen maitasunaren Jainkoak
bere Erregetza ekarri nahi zuela mundu honetara eta munduko
botereek ezingo dutela eragotzi Jainkoa errege izan dadin.
Jainkoaren maitasuna, Jesus alboratzen duten gure bazterkeria eta
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gorroto guztiak baino indartsuagoa da.
Fedeko pertsonak izan dira santuak batez ere, Jainkoari zabaldu eta
euren bizitzan Jainkoaren maitasuna hartu dutenak, maitasunaren
zirkuitu horretan sartu, eta Jainkoaren maitasuna euren bitartez
pertsona guztiengana hel dadin utzi dutenak, onengana eta
gaiztoengana, lagunengana zein etsaiengana (1 Jn 3, 1-3).
Horregatik, santuetan beteta ikusten dugu Jainkoak kreazioaren
unean eduki zuen giza ideala.
Denok gaude santutasunera deituta. Jainkoa ez zaio pribilegiatu
taldetxo bati bakarrik ematen. Denokin komunikatzen da eta santu
egiten gaitu, eta santutasuna bizitzera gonbidatzen gaitu, bere semealaba gisa bizitzera. Santutasunerako dei hori zen lehen kristauen
bizitzaren motorra. San Paulok maiz ekartzen du gogora: santuak
zarete, bizi santuak bezala. Santuak gara bataio-egunetik, horrek
egiten gaitu Jainkoaren seme-alaba. Itxaropen hori duena egunero
purifikatzen da. Bekatuarekin hausten saiatzen da, egunez egun
Jainkoaren maitasunena gero eta gehiago sinesten duen lekuko bat
izateko. Jainko santuak ez du santutasuna beretzat gordetzen.
Guztioi jakinarazten digu. Horregatik ospa dezakegu salbazioa
eukaristian, eta zeruko santuen Elizari lotuta sentitu. Haiek
animatzen gaituzte gure mundua hobetzeko lan egitera, itxaropena
eta kristau maitasuna jarrita
Jainkoaren herriaren otoitza
Beren bizialdian lurraren gatz eta argi izan ziren santu guztien
laguntzarekin zuzen diezazkiogun gure otoitzak Jaunari:
¾ Jaunak sor ditzala gaur ere eredugarri izango zaizkigun gizonemakume santuak, Jaunarekin batuago eta senideekin
eskuzabalago bizitzen ikas dezagun. Eska diezaiogun Jaunari.
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¾ Ebanjelioaren berri ona ezagutzen ez dutenek, jaso dezaten
santuen testigantzaz bere bizitza gozatuko duen argia. Eska
diezaiogun Jaunari.
¾ Bere bizitzan nekeak pairatu zituzten santuen ereduak, lagun
diezaiela sufritzen duten guztiei kementsu irauten eta bizimodu
hobearen alde lehiatzen. Eska diezaiogun Jaunari.
¾ Gaur santu guztiak ospatzera bildu garenok, bil gaitezela egun
batean gure senide hildako guztiekin Kristoren aintzazko
erreinuan. Eska diezaiogun Jaunari.
Aita ona, Zure erreinuan aintzaz janzten dituzu Senarraren zain erne
bizi direnak; entzun gure otoitzak eta egizu krisailuak pizturik zaindu
ditzagula Zure Semearen otordura sartzeko. Errege bizi baita gizaldi
eta gizaldietan.
Jaunartze-ondorengo otoitza
Jainko Jauna, Santu guztien jaiegun honetan,
Zu aitortzen zaitugu harrigarri, Zu bakarrik santu;
eta zure grazia eskatzen dizugu,
zure maitasun beteaz santu egin gaitzazun,
eta, lurreko mahai santu honetatik,
zeruetan prestaturik daukazun mahai santura eraman gaitzazun.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

