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Azaroaren 22an
JESU KRISTO GURE JAUNA, DIREN GUZTIEN ERREGEA
Agurra
Kristo, diren guztien Erregea, gerta dakizuela bake eta salbamen eta
Haren maitasuna izan bedi zuekin.
Sarrerako oharpena
Liturgi-urteari amaiera emanez Kristo Erregearen jaia ospatzen dugu
gaur. Bera da gure historiaren erdi-muina; Berarengana goaz, Bera
dugu helmuga.
Gaur Bere mahaian biltzen gaitu, Bere artzain-jarrera, Bere zerbitzu
gogoa, Bere maitasun gozoa geure egin ditzagun. Eta egun batean,
Berari leial jarraitzen saiatzen diren guztiak amaigabeko mahaian
bilduko ditu zeruko erreinuan. Berari aintza eta gorespen!
Damu-otoitza
Kristo, errukiaren iturria dugu. Berari begiratuz, eska diezaiogun gure
bekatuen barkamena.
¾ Jesus Jauna, gizaki guztien Salbatzaile zarena. Erruki, Jauna.
¾ Jesus Jauna, gu guztiontzat gizatasun eredu zarena. Kristo, erruki.
¾ Jesus Jauna, guztion bihotzak Zuregana erakartzen dituzuna.
Erruki, Jauna.
Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua, eta, gure bekatuak barkaturik,
eraman gaitzala betiko bizira..
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Otoitza
Jainko ahalguztidun betierekoa,
diren guztien Errege den zeure Seme maitea ezarri zenuen
gauza guztien oinarri eta buru;
egizu onbera, izaki guztiek, bekatuaren uztarpetik askaturik,
Zu zerbitza zaitzatela beti eta goretsi.
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez,
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean
Jainko eta Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
Hitzaren liturgiari oharpena
Jainkoaren Hitza da kristauon egitasmo nagusia jasotzen dituena.
Entzun dezagun arretaz, eta jakin dezagun Erreinua gureganatzea
bihotz-berriz bizitzea dela.
Lehenengo irakurgaia (Ez 34, 11-12. 15-17)
Ezekiel profetaren liburutik
Honela dio Jaunak: «Ni neu joango naiz nire ardiak biltzera, haien
aztarrenei jarraituz. Artzainak, bere artaldea sakabanatuta
aurkitzean, ardien aztarrenei jarraitzen dien bezala, hala jarraituko
diet Nik nire ardien aztarrenei; eta egun ilun eta lainotsuan
sakabanatu diren toki guztietatik nire eskuz aterako ditut.
Neuk larratuko ditut nire ardiak, eta abaro eginaraziko diet ─dio
Jaunak─. Bilatuko ditut galduak; bilduko ihes joanak; lotuko
zaurituak; sendatuko gaixoak; gizen eta indartsuak zaindu egingo
ditut eta behar bezala larratuko».
Zuek, nire ardiok, entzun Jaunak dioena: Epai egingo dut Nik ardi eta
ardiren artean, ahariaren eta akerraren artean.
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Title

Erantzun-salmoa (Sal 22, 1-3. 5. 6)

b
& b b b 24

b
& b bb ›

j
œ

œ œj Jœ

œ. œj œ Jœ Jœ

Jau - na dut ar- tzain, ez

œ œ œ › œ œœœ ›

œ. œj œ œ

˙

naiz e- ze - ren be - ha-rre - an.

œœœ

›

œœœ

Jauna dut artzain, ez naiz ezeren beharrean:
larre gurietan etzanarazten nau.
Atsedenezko iturrira narama ‘ eta birbizten dit barrena.
Banarama bidezidor zuzenetatik ‘ bere izenagatik. R/.
Atontzen didazu mahaia,
etsaiak dauzkadala begira;
olioz gantzuten didazu burua,
gainezka dago nire edontzia. R/.
Zoriona eta grazia ditut aldean,
neure bizi guztiko egunetan;
eta Jaunaren etxean naiz biziko
luzaroen luzaro. R/.

Bigarren irakurgaia (1 Kor 15, 20-26a. 28)
San Paulo Apostoluak Korintoarrei
Senideok: Biztu da Kristo hilen artetik, lo daudenetan lehen fruitu
bezala. Izan ere, gizon baten bidez etorri bazen heriotza, gizon baten
bidez etorri da hildakoen biztuera ere. Adanengan guztiek heriotza
duten bezala, Kristorengan bizia izango dute guztiek. Baina
bakoitzak bere mailan: aurrena Kristok, lehen fruitu bezala; gero
kristau guztiek, Hura berriz etortzean. Ondoren, azkenekoek, Kristok
Jainko Aitari erreinua itzultzen dionean, ahalmen, aginte eta indar
guztiak ezereztu ondoren.
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Berak eduki behar baitu erregetza, Jainkoak «etsai guztiak Haren
oinazpian ipini arte». Heriotza izango da, azkenik ezereztuko den
etsaia. Gauza guztiak Haren menpean aurkitzen direnean, orduan
Semea bera ere menpean jarriko zaio, gauza guztiak azpian ipini
zizkion Aitari. Eta horrela, guztia izango da Jaungoikoa guztientzat.
Aleluia (Mk 11, 10)

Bedeinkatua, Jaunaren izenean datorrena!
Bedeinkatua, gure aita Davidengandik
datorren erreinua! R/.
Ebanjelioa (Mt 25, 31-46)
Homiliarako argibideak
Gose nintzen eta jaten eman zenidaten
Munduko desberdintasunak ikusita eta bizi dugun pandemia garaiak
pobreak pobreago egin dituela antzemanda, Jainkoaren Erreinua
lantzera deituak gara: Zuzentasuna nahi dugu eta eskatu behar dugu
denontzat, bereziki ahulenentzat.
Itun Zaharrean erregea izan ohi zen zuzentasuna bideratzeko
enkargua zuena. Artzain bezala ageri ohi zaigu sarritan, bere artaldea
behar duen bezala larratzen duena (Ez 34, 11-17). Denak berdin
tratatzea zen antzina injustiziarik handiena. Gaur egun bakoitzaren
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beharrak ez ditugu jartzen justiziaren gainetik... gehinez karitatez
begiratzen diegu. Eta egia da karitaterik gabe ezin dela mundu
zuzenik eraiki.
Azken Auziaren irudian suma dezakegu justizia gosea. Badirudi
sinetsiak gaudela, mundu honetan zuzentasun betea ezinezkoa dela
eta Jainkoak gutxienik egingo duela zuzengabekeriaren biktima izan
direnen alde. Horrexegatik, Jesusek aipatzen duen azken auziak
zerikusi izugarria du mundu honetan zuzentasuna bizitzeko izan
dugun moduarekin (Mt 25, 31-46). Izan ere, erruki-egintzei buruzko
azterketa izango da hura, errukia eta onginahiak bakarrik laguntzen
baitugu sufritzen duen gizakiarekin zuzenak izaten. Erruki-egintzek
eragin zuzena dute munduak zuzentasunez tratatzen ez dituen
pertsonekin: gosetuekin, etorkinekin, ondasunik ez dutenekin,
gaixoekin, presoekin...
Jesusen auzia Bere bizitzarekin eta Erreinuaren iragarpenarekin bat
dator. Gizarteko baztertu guztientzat da, bereziki, Erreinua. Beraiek
dira Erreinuan lehentasuna dutenak. Jesus bera eta Bere Erreinua
zauritu guztiengan aurkitzeko gai direnak bakarrik dira, egiaz,
Jainkoaren Erreinuan barneratzeko gogoa agertu dutenak.
Ebanjelioaren arabera, baztertuenganako arreta izan zutenek ez eta
arretarik izan ez zutenek ere ez, Jesus ez zuten aurkitu haiengan. Ez
ziren konturatu Erreinuaren afera mundu honetan jokatzen dela, ez
bestean. Erreinuari buruzko ilusioak jabetu dira, zoritxarrez, gizakien
bihotzez. Batzuk oraindik uste dute Erreinuak zerikusia duela mundu
honetako indarrekin. Jesus da gaurko parabolak aipatzen dituen
egintza onak erarik bikainenean bizi izan zituena. Erruki-egintza
horiek betetzea da kontua... behartsuen eta zaurituen zerbitzura
jarriz; haiengan Jesus aurkituz. Egun batean horiekin guztiekin eta
Jesusekin batera Aitaren Erreinuan elkar aurkitzeko.
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Jainkoaren herriaren otoitza
Zuzen diezazkiogun gure otoitzak Kristori, Bera baita gauza guztien
Jauna eta Erregea:
¾ Elizako artzain eta kide guztiak saia daitezela beti gizadi osoa
Jainkoarengana gerturatzen eta Kristoren gurutzeaz denei bakebidea eskaintzen. Eska diezaiogun Jaunari.
¾ Erlijio eta kultura guztietan ezkutuan dagoen Ebanjelioaren haziak
frutu eman eta ager dadin, guztiek ezagutu dezaten Kristo dela
Jauna Jainko Aitaren aintzarako. Eska diezaiogun Jaunari.
¾ Bekatuak, atsekabeak edo ezinak harrapatuta dauden guztiek
Kristoren erreinuko askatasuna ezagutu dezaten. Eska diezaiogun
Jaunari.
¾ Gaur Kristo Erregearen festaburua ospatzen dugun guztiok izan
dezagula egun batean zeruko oinordekotza, argiaren erreinuan.
Eska diezaiogun Jaunari.
Jainko ahalguztidun betierekoa, Zure erreinua historiaren gertaera
eta arazoen artean eratzeko, Zure Semea gizakien errege bakar eta
artzain nagusi egin duzu; entzun gure otoitzak eta sendotu gugan
Kristoganako fedea, heriotza garaitu eta bizia garaile aterako duen
eguna itxaro dezagun. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
Jaunartze-ondorengo otoitza
Betiko biziaren ogiaz janaritu gaituzu, Jauna;
egizu, diren guztien Errege den Kristoren
esaneko izateaz pozten garenok
berarekin zeruko erreinuan betiko bizi gaitezela.
Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.

