
URTEAN ZEHARREKO 32. IGANDEA (C) 6/81 

Azaroaren 10ean 
URTEAN ZEHARREKO 32. IGANDEA 

Agurra 

Jesu Kristo gure Jaunaren bakea izan bedi zuekin. 

Sarrerako oharpena 

Astearen lehen egunean biziaren Jainkoak hilen artetik piztu zuen 
Kristo Jauna. Horregatik biltzen gara bere izenean igandero Eukaristia 
ospatzera eta horregatik aitortzen dugu Jainkoa, bizien Jainkoa dela 
eta bizi berria ematen digula guri ere Kristoren Gorputz-Odoletan. 

Damu-otoitza 

Presta gaitezen zeruko mahaia aurreratzen digun otordua ospatzeko, 
Jaunaren barkamena eskatuz. 

¾ Jesus Jauna, gure salbatzaile zarena. Erruki, Jauna. 

¾ Jesus Jauna, gure askatzaile zarena. Kristo, erruki. 

¾ Jesus Jauna, gure bitarteko zarena. Erruki, Jauna. 

Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua, eta, gure bekatuak barkaturik, 
eraman gaitzala betiko bizitzara 

Otoitza 

Jainko ahalaguztidun errukiorra, 
baztertu gugandik eragozpen guztiak, 
gorputz eta arimaz geure buruaren jabe izan gaitezen 
zure nahia betetzeko. 
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 
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Hitzaren liturgiari oharpena 

Historian zehar gizon eta emakume asko eta askok fedean aurkitu 
dute beren bizitzarako orientabidea eta oinarria. Egiazko bizitzan 
itxarotea, eta zentzuzko bizia bizitzea, piztueraren esperientzia 
sakona egitea da. Itxaropentsuak eta bizi-biziak nahi gaituen 
Jainkoak aurkezten dizkigu horretarako bideak. 

Lehenengo irakurgaia (2 Mak 7, 1-2. 9-14) 

Makabearren liburutik 

Egun haietan, preso hartu zituzten zazpi anaia eta bere ama; legez 
galerazia zegoen txerrikia jatera behartu nahian, zigortuarazi egin 
zituen erregek idi-zainezko uhalez. 

Anaia zaharrena honela mintzatu zen denen izenean: «Zer nahi duzu 
guregandik? Prest gaude bizia emateko, gure arbasoen Legea 
oinperatu beino lehen». 

Bigarrenak ere, azkenetan zegoela, honela esan zion: «Zuk, 
gaizkiletzar horrek, oraingo bizia kentzen diguzu; baina izadiaren 
erregeak biztu egingo gaitu betiko bizirako, Haren Legearengatik 
hiltzen garenok». 

Gero, irain jostaketan hasi ziren hirugarrenarekin; mihia ateratzeko 
eskatu zioten, eta hark berehala atera zuen eta eskuak ere kementsu 
luzatu zituen. Eta gizonki mintzatu zen: «Jainkoarengandik ditut 
gorputz-atal hauek eta Haren legeengatik gutxiesten ditut; ziur nago 
berriz ere hartuko ditudala Harengandik». Harriturik utzi zituen 
errege eta harekin zeudenak, oinaze-minak huskeritzat zeuzkan 
gazte kementsu hark. 

Hura hil zenean, neke berak eman zizkioten laugarrenari, eta 
azkenetan zegoela, esan zuen: «Balio du gizakien eskuz hiltzeak; 
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Jainkoak biztuko gaituela uste baitugu. Zuk, ordea, ez duzu izango 
bizitzarako bizterik». 

Erantzun-salmoa (Sal 16, 1. 5-6. 8 eta 15) 

 
Entzun, Jauna, nire auzi bidezkoa, 
adi ezazu nire deiadar hotsa; 
hartu belarriz nire arrena, 
gezur gabeko ezpain hauena. R/. 

Nire urratsa zure bideetan sendo dut tinkatu, 
nire oinak ez dira kolokatu. 
Deika naukazu, Jainko, entzuten bainauzu, 
aldera iezadazu belarri hori, nire hitza entzun ezazu. R/. 

Gorde nazazu begininia bezala, 
zure hegalen itzalpeak ezkuta nazala. 
Nik, berriz, zuzentasunean, zure begitartea dut ikusiko, 
esnatzean zure aurpegiz naiz aseko. R/. 

Bigarren irakurgaia (2 Ts 2, 16 – 3, 5) 

San Paulo Apostoluak Tesalonikarrei 

Senideok: Jesu Kristo gure Jaunak eta Jaungoiko gure Aitak poz 
ditzatela zuen bihotzak, eta sendo zaitzatela egite eta hitz on 
guztietarako; Jainko gure Aitak hain maite izan baikaitu eta grazia 
hutsez eman digu betiereko poza eta zorionaren itxaropena. 
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Gainerakoan, senideok, egizue otoitz gure alde, Jaungoikoaren hitza 
zabaltzen joan dadin aurrerantzean ere eta ospez hartua izan dadin 
zuen artean bezala, eta gu onik atera gaitzan gizaki oker eta gaiztoen 
eskuetatik, sinesmena ez baita guztiena. Leiala da Jauna; Berak 
sendotuko zaituzte eta gaiztoarengandik gordeko. Uste osoa 
daukagu Jaunarengandik, guk agindutako guztia egiten duzuela 
zuek, baita egingo ere. Jaunak zuzen ditzala zuen bihotzak 
Jaungoikoa maitatzera eta Kristorengan itxaropena izatera. 

Aleluia (Apk 1, 5a. 6b) 

 
Jesu Kristo da hilen arteko lehen semea 
Berari aintza eta agintea 
gizaldi eta gizaldietan. Amen. R/. 

Ebanjelioa (Lk 20, 27-38) 

Homiliarako argibideak 

Bizien Jainkoa da, ez hilena 

Ba al dago ezer hil ondoren? Ezinbesteko galdera da, baina 
erantzunak askotarikoak dira. Erlijioak saiatu dira, noski, gure 
esperientziatik harago doan galdera hori erantzuten. Beste bizitzaren 
gaineko sinesmena sinesmen hutsa ez izatea nahi dugu guztiok, 
oinarri esperimental bat-edo edukitzea. Ziur gaude beste bizitza bat 
badago eragina izan behar duela bizitza honetan, ez duela orain bizi 
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dugunetik guztiz aparte egon behar. Betiko bizitzan sinesten badugu, 
bizitzan ere sinetsi behar dugu, besterik gabe. 

Israelgo herrian, oso berandu agertu zen piztueraren ideia, erresuma 
helenistikoen pertsekuzioen garaiko martirioaren esperientziarekin 
lotuta (2 Mak 7, 1-2. 9-14). Jainkoak ezin zuen utzi, besterik gabe, 
bere jarraitzaileak hain gazte hil zitezen, bizi izan gabe. Beste bizi 
bat eman behar zien Jainkoak. Judu jainkozaleek, farisearrek, onartu 
egin zuten sinesmen hori. Bitxia bada ere, saduzearrek, apaiz 
tradizionalek, alegia, ez zuten onartu, ordea, berrikuntzatzat jotzen 
baitzuten. 

Piztuerarik gabe, Jesusen eta horren jarraitzaileen bizitzak ez zuen 
inolako zentzurik, Jainkoarekin elkartzeko itxaropenarekin arriskatu 
baitzuten bizia. Saduzearrek ukatu egiten dute piztuera, sinesmen 
absurdua iruditzen zaie, emakumearen eta zazpi senarren kasuan 
ikusten den bezala. Noren emazte izango da zeruan? Objekzio hori 
desegin ez ezik, piztueran sinesteak Moisesen Legea duela oinarri ere 
erakutsiko du Jesusek, judu guztientzat arau denak (Lk 20, 27-38). 

Jesusen arabera, gure giza kategoriak beste munduan proiektatzetik 
dator piztueran ez sinestea. Uste dugu mundu honetako instituzioak 
daudela zeruan. Erreinuan ez da ezkontzarik egongo. Erabat 
aldatuko gara, Jainkoaren bizia bizi ahal izateko. Jainkoaren 
botereari eskera da hori posible. 

Baina garrantzitsuena da Jesusek Moisesen Legearen liburuetan 
aurkitu izana piztueraren froga, apaizek kanoniko gisa onartutako 
liburu bakarretan. Jainkoa “Abrahamen, Isaaken eta Jakoben Jainko” 
gisa agertzen da. Jainkoa den heinean, Biziaren Jainkoa da, ezin da 
hilen Jainkoa izan. Jainkoarentzat, bizirik daude denak. Benetako 
esperientzia erabili du Jesusek. Jainkoarekiko gure harremanak 
benetako biziarekin harremanetan jartzen gaitu. Halaxe bizi izan 
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dute fededun handiek. Gure senide maiteak ez dira ezerezean 
galtzen, Jainkoarentzat bizi dira. Pertsona bat maitatzea hauxe esan 
ala izatea da, Gabriel Marcelen esanetan: niretzat, zu ez zara sekula 
hilko. Horixe esaten digu Jainko Aitak gutako bakoitzari. 

Guretzat ere gure senide maiteek ez lukete gure bizitzatik desagertu 
behar eta, askotan, presente ere sentitzen ditugu; beste batzuetan, 
ordea, zailtasunak ditugu hildakoen presentzia espiritualak 
sentitzeko. Haiek ez daude denboraren eta espazioaren mugen 
mende, baina. Jaun Berpiztuak presente egiteko duen gaitasuna dute, 
zentzu batean. Piztueraren indarra lanean ari da, jada, gure bizi 
hilkorretan, Jainkoaren bizitzan sartzeko prestatzen. 

Biziaren Jainkoa da Jainkoa. Gizaki biziduna da Jainkoaren aintza. 
Agian, Nietzschek salatzen zuen bezala, kristauok ez dugu berpiztu 
itxura handirik; hori da gaur egungo kristautasunaren arazoa. Ez 
ditugu serio hartu Jesusen piztuerak munduan abian jarritako 
indarrak. Historia pertsonala eta soziala ez ezik, unibertsoa bera ere 
eraldatu dute. Zeru berriak eta lur berria sortu dituzte, justizia nagusi 
izango dutena. Gure eginbeharra da Jaunari historia eta mundua 
aldatzen laguntzea. Eukaristiak gure bizitzak berritu ditzala, bizitzari 
eta heriotzari zentzurik aurkitzen ez dietenei itxaropena emateko. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Egin dezagun otoitz gizaki guztien alde, inoiz falta ez dezaten gure 
eskuzabaltasuna: 

¾ Eliza barne-bakez bizi dadin beti, honela Ebanjelioaren testigu 
gartsu izan dadin eta Jauna erdian izateaz poztu dadin. Eska 
diezaiogun Jaunari. 
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¾ Herrietako arduradunei eman diezaiela Jaunak jakinduria eta 
zuhurtasuna, guztien ongizatearen alde jarduteko. Eska 
diezaiogun Jaunari. 

¾ Munduan gehien sufritzen dutenak beren ezinetatik arinduak 
aurki daitezen. Eska diezaiogun Jaunari. 

¾ Guk guztiok, kristau eran jardun dezagun gure eginkizun 
guztietan, gure lanek fruitu onak eman ditzaten. Eska diezaiogun 
Jaunari. 

Jainko Jauna, biziaren jabea, piztueraren egilea, Zure aurrean hilak 
ere bizirik agertzen dira, entzun gure otoitzak eta egizu gure 
bihotzean ereindako Zure Semearen hitzak fruitu ugari eman dezala 
eta denok sendotuak izan gaitezela piztueraren eta betiko bizitzaren 
itxaropenean. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

Eukaristia harturik, eskerrak ematen dizkizugu, Jauna, 
eta zure bihotz onari eskatzen diogu, 
zeure Espiritua isur diezaguzula, 
zeruko indarra hartu dugunon bihotzetan 
leialtasunaren graziak iraun dezan. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

 

  


