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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 bizira. 

Otoitza 

Jainko ahalguztidun betierekoa,  
Santu Guztien merezimenduak 
egun berean ospatzea ematen diguzu;  
horrenbeste laguntzaile dugunez gero,  
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 (Ap 7, 2-4. 9-14) 

Apokalipsia liburutik 

Nik, Joanek, beste aingeru bat ikusi nuen ekialdetik igotzen, Jainko 
biziaren zigilua zuelarik, eta ozenki egin zien deiadar lurra eta 
itsasoa hondatzeko ahalmena eman zitzaien lau aingeruei, esanez: 
«Ez hondatu lurra, ez itsasoa, ezta zuhaitzak ere, harik eta gure 
Jainkoaren zerbitzariak bekokian zigiluz markatu arte». 

 Zigiluz markatuak zenbat ziren entzun nuen: ehun eta berrogeita 
lau mila, israeldar leinu guztietatik hartuak. 

 Ondoren gizatalde handi bat ikusi nuen, inork kontaezin 
ahalekoa; nazio, arraza, herri eta hizkuntza guztietako jendea 
zegoen, tronuaren eta Bildotsaren aurrean zutik, soineko zuriz 
jantziak eta palma-adarra eskuetan. Eta ahots handiz egiten zuten 
deiadar: «Tronuan eseria dagoen gure Jainkoari eta Bildotsari zor 
diegu salbamena». 

 Tronuaren, zaharren eta lau izaki bizidunen inguruan zutik 
zeuden aingeru guztiak ahuspeztu egin ziren tronuaren aurrean eta 
Jainkoa adoratu zuten, esanez: «Amen. Bedeinkazioa, aintza, 
jakinduria, esker ona, ohorea, ahalmena eta indarra gure Jainkoari 
menderen mendetan. Amen». 
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 Orduan, zaharretako bat mintzatu zitzaidan, esanez: «Soineko 
zuriz jantziak dauden horiek, zein dira eta nondik datoz?» Nik 
erantzun nion: «Ene Jauna, zeuk jakingo duzu». Hark esan zidan: 
«Hauek larrialdi handitik datozenak dira; beren soinekoak 
Bildotsaren odolean garbitu dituzte eta zuritu». 

Erantzun-salmoa (Sal 24 [23], 1-2. 3-4b. 5-6) 

 
V/. Jaunarena da lurra, eta lurra betetzen duena,  
 mundua eta bertan bizi direnak, 
 hark ezarri baitu itsasoen gainean,  
 hark finkatu lur azpiko ibaien gainean. R/. 

V/. Jaunaren mendira nor igoko?  
 Haren toki santuan nor egongo?  
 Eskuak errugabe eta bihotza garbi dituena,  
 sasijainkoetara jotzen ez duena. R/. 

V/. Horrelakoa bedeinkatuko du Jaunak,  
 justizia egingo dio Jainko salbatzaileak.  
 Hau da haren bila saiatzen den gizaldia,  
 Jakoben Jainkoaren aurpegi bila dabilena. R/. 

Bigarren irakurgaia (1 Jn 3, 1-3) 
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San Joan Apostoluaren lehenengo gutunetik 

Senide maiteok: Begira zenbaterainoko maitasuna agertu digun 
Aitak, Jainkoaren seme-alaba izena baitaramagu, baita izana ere. 
Hona zergatik munduak ez gaituen ezagutzen: Aita ere ezagutu ez 
zuelako. 

 Ene maiteok, orain Jainkoaren seme-alaba gara; gero izango 
garena oraindik ez da agertu. Badakigu, Kristo agertuko denean, 
haren antzeko izango garela, den bezalakoa ikusiko baitugu. 

 Harengan itxaropen hau duen orok garbitu egiten du bere burua, 
hura garbia den bezalaitxaropen hau duen guztia garbitu egiten da, 
Hura garbia den bezala. 

Aleluia (Mt 11, 28) 

 
V/. Zatozte Nigana nekatu eta zamatu guztiok, 
 eta Nik arinduko zaituztet, dio Jaunak. R/. 

Ebanjelioa (Mt 5, 1-12a) 

Homiliarako argibideak 

Zerua badela sinetsi 

«Santu Guztien» kristau-jai honetan hau agertu nahi dut: betiko 
biziaz dudan fedearen ezaugarri batzuk nola hartzen ditudan eta 
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nola ahalegintzen naizen haiek bizitzen. Kristo ezagutzen eta hari 
jarraitzen dionak ulertuko dit, nik uste. 

Zerua badela sinestea niretzat, honako uste hau ezin onartu ahal 
izatea da: bizitza hau gutako bakoitzarentzat bi hutsune izugarri 
handiren arteko parentesi koxkor bat besterik ez dela. Jesus 
sostengutzat hartuz, barruntatzen dut, sumatzen dut, desiratzen eta 
sinesten dut ezen Jainkoa bere egiazko betera bideratzen ari dela 
kreazioak eta gizadiaren bihotzak beren baitan bizi duten biziaren, 
zuzentasunaren eta bakearen desira. 

Zerua badela sinestea niretzat, neure indar guztiaz honako honen 
kontra altxatzea da: gizonezkoen, emakumeen, haurren gehiengo 
handi hori, bizitza honetan soilik miseria, umilazioa eta sufrimena 
ezagutu duen hori, betiko ahaztua izango delakoaren kontra 
altxatzea. Jesusen baitan dudan konfiantzaz, bizitza bat sinesten dut 
zeinetan ez baita izango pobreziarik eta oinazerik, inor ez baita 
biziko triste, inork ez baitu izango zertan negar egin. Azkenean beren 
aberrira iristen ikusiko ditut itsas txaneletan datozenak. 

Zerua badela sinestea niretzat, hainbat eta hainbat jenderengana 
hurbiltzea da: osasunik gabe, gaixo kroniko, elbarri fisiko eta psikiko, 
depresioan eta larritasunean murgildurik, bizitzeaz eta borroka 
egiteaz asperturik den jendearengana hurbiltzea. Jesusi jarraituz, 
sinesten dut ezen egun batean ezagutuko dutela zer den bakean eta 
guztiz osasuntsu bizitzea. Entzungo diotela Aitari esaten: Sar zaitez 
zeure Jaunaren gozamenean betiko. 

Ezin dut ulertu Jainkoa «Jainko ezkutua» izango dela betiko; ez 
dugula gozatuko sekula haren begitartea, samurtasuna eta besarkada. 
Ezin zait burutik pasatu ez dugula Jesusekin topo egingo sekula. Ezin 
dut ulertu hutsean geldituko dela mundua gizatarragoa eta 
zoriontsuagoa bihurtzeko egin den hainbat eta hainbat ahalegin. 
Egun batean azkenak lehenengo izan daitezen eta prostituituak geure 
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aurretik izan ditzagun nahi dut. Erlijio guztietako eta ateismo 
guztietako egiazko santuak, anonimatuan eta ezer espero gabe bizi 
izan direnak ezagutu nahi ditut. 

Egun batean entzun ahal izango ditugu hitz sinestezin hauek, 
Apokalipsi liburuak Jainkoaren ahoan ezarri dituen hauek: «Egarri 
izango denari, doan emanen diot nik bizi-iturritik edatea». Doan! 
Merezimendurik gabe. Horrela aseko du Jainkoak gu baitan den bizi-
egarria. 

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 gizon-
emakume santuak, Jaunarekin batuago eta senideekin 
eskuzabalago bizitzen ikas dezagun. Eska diezaiogun Jaunari. 

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. 
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Jaunartze-ondorengo otoitza 

Oi Jainko, 
Santu Guztien jaiegun honetan, 
Zu aitortzen zaitugu harrigarri, Zu bakarrik santu; 
eta zure grazia eskatzen dizugu, 
zeure maitasun beteaz santutasun osora eraman gaitzazun  
eta, lurrean erromes goazenon mahai santu honetatik,  
zeruan prestatua duzun mahai santura igaro gaitezen. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.  


