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ABENDUALDIKO I. IGANDEA (B) 

Agurra 

Gu salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin. 

Sarrerako Oharpena 

Elizak liturgi urte berria hasten du. Abendualdiak hiru ate zabaltzen 
dizkigu: eguberri misterioaren atea, pazko misterioaren atea eta Eliz 
bizitzaren atea. Salbamen iragarpen ederra aldarrikatuz eta ospatuz 
ekiten diogu bideari: Jauna badator. Erne bizitzeko deia egiten digu.  

Hiru eratara itxaron genezake. Otoitzean egiten den itxarotea. 
Bizitzan jasotzen ditugun deiekin adi egonez itxarotea. Egintzen 
bidez testigantza emanez itxarotea.  

Jaunaren gertutasuna eskertuz ospatzen dugu Igandea, Jaunaren 
eguna. 

Abendualdiko argia piztea (Kantua, liburuxka honetan, 6-7 orrialdeetan) 

Damu-otoitza (Kandelen ezaugarria egiten bada, utzi Damu-otoitza) 

Bizia hurbiltzen ari zaigunean, ezin, bada, zoritxarreko egin 
gaituenari leku egin. Eska diezaiogun barkamena Jaunari. 

¾ Jesus Jauna, mundura gu salbatzera etorria: erruki, Jauna. 
¾ Jesus Jauna, Espiritu Santuaren graziaz / etengabe geurekin 

zaituguna: Kristo, erruki. 
¾ Jesus Jauna, gure egintzak epaitzera / egun batean etorriko 

zarena: erruki, Jauna. 

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

Jainko ahalguztiduna, 
emaiezu zure fededunei 
beren egintza onekin Kristoren bidera ateratzeko gogoa, 
egunen batez, Haren eskuinaldean jarririk, 
zeruko erreinua iritsi dezaten. 
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Hitzaren liturgiari oharpena  

Erne egotea kristauon jarrera funtsezkoa da. Jesus da horretarako 
itxaropena ematen diguna. Isaiasek hainbeste eskatzen zuen 
Jainkoaren presentzia, Jesusengan egia bihurtu zaigu. Uste sendo 
horrek sendotzen du gure gogoa etengabeko abendualdi batean. 

Lehenengo irakurgaia (Is 63, 16b-17; 64, 1. 3b-8) 

Isaias profetaren liburutik 

Zu zara Jauna, gure Aita, «gure Erosle» duzu izen betidanik. 
Zergatik utzi diguzu, Jauna, zeure bideetatik aldegiten?, zeure 
beldurrik ez izateraino gure bihotzak gogortzen? 

Itzul zaitez, zeure zerbitzariengatik, zeure ondareko leinuengatik. 
Ai, zeruak urratu eta jaitsiko bazina!, zure aurrean mendiak urtuko 
bait lirateke. Jaitsi zinen, eta mendiak urtu egin ziren zure aurrean. 

Inoiz ez du, ez belarrik aditu, ez begik ikusi, Zu beste Jaungoikorik, 
Beragan uste on dutenen alde hori egin duenik. Zerori ateratzen 
zara, zuzen dabiltzanen eta zure bideak gogoan dituztenen bila. 
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Haserre egon zinen, bai; eta guk lur jo genuen; ken gure erruak eta 
salbatuko gara. Gu guztiok zikin geunden zapi zikin ziren gure 
egintza on guztiak. Orbelaren antzera erortzen ginen guztiok; eta 
gure bekatuek haizeak bezala eramaten gintuzten. Ez zion inork 
zure izenari dei egiten; ez zen inor Zuri itsasteko ahalegintzen. 
Zeure aurpegia gorde egin bait zenuen gugandik; eta gure bekatuen 
menpean utzi gintuzun.  

Hala ere, Jauna, Zu zara gure Aita; gu, buztina; eta Zu, gure 
eltzegile: zure eskutako lana gara guztiok. Ez gehiegi haserretu, 
Jauna; eta ez hartu gogoan betiko gure bekatua. 

Erantzun-salmoa (Sal 79, 2a eta 3acd. 15-16. 18-19) 

 

Israelgo Artzain, adi ezazu, 
Kerubin gainean eseri ohi bait zara, 
egizu dirdai, zure indarrari eragiozu, 
zatoz eta salba gaitzazu. R/. 

Itzul zakizkigu gudari taldeen Jainko, 
begira zerutik, ikus, mahatsondo honi ager zakizkio: 
Zure eskuz aldatu duzun aldaska honi,  
Zuk indartu duzun landareari. R/. 
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Emaiozu eskua, aukeratu duzun gizonari, 
Zerorrek indartu duzun gizasemeari. 
Ez gara Zugandik urrunduko, 
gauzkazu bizirik eta zure izena dugu deituko. R/. 

Bigarren irakurgaia (1Ko 1, 3-9) 

San Paulo Apostoluak Korintotarrei 

Senideok: Grazia zuei eta bakea gure Aita Jaungoikoarengandik eta 
Jesu Kristo Jaunarengandik. Jaungoikoari eskerrak ematen ari naiz 
beti zuengatik: zuei Jesu Kristorengan eman zaizuen Jaungoikoaren 
graziagatik. Harengan aberastuak izan bait zarete, gauza guztietan: 
hitz eta jakintza dohain guztietan, horrela, Kristori buruz ematen 
dugun aitormena sendotua izan da zuengan. Izan ere dohain 
guztietatik ez duzue batere falta, Jesu Kristo gure Jaunaren 
agertaldiaren zain zaudetenok. Berak indartuko zaituzte azkenera 
arte, inork zuen aurka zeresanik izan ez dezan Jesu Kristo gure 
Jaunaren etorrera egunean. Zintzoa da, bere Seme Jesu Kristo gure 
Jaunaren elkartera deitu zaituzten Jaungoikoa. 

Aleluia (Sal 84, 5) 

 
Jauna zure onginahia erakuts iezaguzu, 
zure salbamena emaguzu. R/. 

Ebanjelioa (Mk 13, 33-37) 
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Homiliarako argibideak 

Zaudete erne, ez dakizue-eta ordua 

Kaleetako denda eta salmentarako toki handietan dagoeneko 
Eguberri dela dirudi. Krisialdiak egunekoarekin justu bizitzea ekarri 
dio askori, baina, funtsean, garai hobeen zain bizi gara, arnasari 
eutsita bezala. Fededun garenez, ez dugu inork engaina gaitzan utzi 
behar. Krisialdi garai luzea, gure gogoa hezitzeko aukera bezala 
bizi behar genuke. Gure gogoa kontsumoari begira ez, Jesusi eta 
kontsumoaren zibilizaziotik kanpora geratu diren behartsuei begira 
baizik. Zaila da, noski, geu ere produkzioaren eta kontsumoaren, 
erabiltzearen eta botatzearen kulturaren morroi bilakatuak 
baikaude. 

Abendualdiak astindu egiten gaitu lozorrotik: berriz etorriko den 
Jesus Jaunaren etorrera aintzatsuaren zain gaude (Ebanjelioa). 
Jesusen piztuerak etorkizun berri bat zabaldu digu: Jainkoarekin. 
Gure buruko neurrietan kabitzen ez den etorkizuna da, baina gure 
mundu zaharrean txertatua dagoena, gu berrituz, gu akuiluarekin 
bezala eraginez. Etorkizunari giza ikuspegi hutsetik begiratuta ilun 
ikus dezakegu, baina Ebanjelioak beste neurri batzuek ditu, hain 
zuzen giza ikuspegi eta neurrietatik kanpo dauden behartsu eta 
baztertuei etorkizun zoriontsua agintzen eta ematen diena. 

Kristau itxaropenaren oinarria Jainkoaren leialtasuna da: leiala da 
bera. Gizakiari osorik eman zitzaion Kristo Jesusen bidez. Egiaz, 
profetak eskatu bezala Jainkoak zerua urratu du eta gizakiaren 
bidera atera da, gizakia berreskuratzeko, salbatzeko (Lehenengo 
irakurgaia). Bekatari zen gizakiaren iraganari Jainkoaren barkamen 
hitzak eta maitasunezko baietzak etorkizun berria prestatu dio. 
Gizadia bere eskuinaldean jarri nahi du, bere jainkozko-bizia denoi 
emanez. 
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Gure itxaropenaren oinarria ez da etorkizunarekin amestea. Jakin 
badakigu, jada, giza bizitza eraldatua izan dela: aberastuak izan 
garela (Bigarren irakurgaia), era askotako dohainak eman 
zaizkigula, gauza asko falta badugu ere Jainkoa gurekin dugula. Ez 
dago zain egon beharrik. Gaur hasi gintezke Jainkoarekin bat 
eginda bizitzen, Kristok eskaini digun bideari jarraituz. 

Abendualdiak arretaz bizitzeko deia da egiten digu: Jainkoa gure 
artean da. Bera da gizakion etorkizuna bideratzen duena. Gizakiok 
Jainkoaren lankide izanik etorkizun hori landu behar dugu. Jainkoa 
den etorkizun horri bihotza zabaltzeak laguntzen baitugu irauten, 
eguneroko zailtasunetan leial izaten. Kristau itxaropenak gure 
begirada Jainkoagana zuzentzen du, baina oinak lokatzetatik atera 
gabe: Jainkoaren dohainak eta indarra mundu hau justiziaren toki 
bihurtzeko erabiliz. Eukaristiak sutu dezala Jaunaganako gure 
gogoa, eta lagun diezagula Haren etorrera prestatzen. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Senideok, egiogun otoitz Jaunari, eta eska diezaiogun uste osoz 
salbamena: 

 Erantzuna: Zatoz, Jauna, gu salbatzera! 

 

¾ Kristau herriak, erne bizirik, gertu duen salbamena pozik onar 
dezan. Egigun otoitz. R/. 

¾ Munduan bakea nagusitu dadin eta izadiaren aberastasunak 
gizaki guztientzat aurrerabide eta ongizate bilakatu daitezen. 
Egigun otoitz. R/. 
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¾ Gaixotasuna nahiz barrengo sufrimendua nozitzen dutenek aurki 
dezatela gugan Jaunak bere etorrerarekin guztiontzat dakarren 
bakea. Egigun otoitz. R/. 

¾ Hemen gauden guztiok arretaz bizi gaitezela beti, ezerk ez 
gaitzan urrundu Jaunaren zain egotetik. Egigun otoitz. R/. 

Zuk sortutakoak inoiz ahazten ez dituzun Aita, entzun Zure 
herriaren otoitzak, eta egizu ez gaitezela aldendu Zure bidetik, 
baizik eta erne bizi gaitezela beti Zure Seme Jesu Kristo noiz 
etorriko zain. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Eukaristiaren liturgiari oharpena 

Jainkoa gu salbatzen ari da. Kristok gaur ere gugatik bizia ematen 
du. Zuzen diezaiogun Bere izenean esker otoitza Aita Jainkoari. 

Prefazioa: Abendualdiko 3. (Liburuxka honetan, 10. or.) 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

On egin diezagula, Jauna, 
orain ospatu dugun sakramentuak; 
beronen bidez irakasten diguzu, 
mundu honetako gauza iheskorren artean gabiltzanoi, 
iraunkorrei jarraitzen eta zerukoak maitatzen. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

Bukaerako oharpena 

Senideok: gizartera bidaltzen gaitu Jaunak. Egia da kosta egiten 
zaigula ikustea, baina mundua Jainkoarengana doa, Bera du 
etorkizun. Guri Jesusen erara bidea egitea dagokigu. Itxaropenez, 
Jainkoa gure artean dagoela uste osoz sinetsiz; Berak eskutik 
eraman gaitzan utziz. 
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Bedeinkapen Nagusia 

Jauna zuekin. R/. Eta zure espirituarekin. 

Makur zaitezte, Jaunaren bedeinkapena hartzeko. 

(Eskuak herriaren gain zabalik bedeinkapena esango du:) 

Jesu Kristo etorri dela sinesten duzue 
eta berriro aintzaz etorriko dela itxaroten: 
Jainko ahalguztidun errukitsuak, 
Haren etorreraren argiaz, 
santu egin zaitzatela eta bere bedeinkapenez bete. R/. Amen. 

Bizitza honetan gorde zaitzatela Jainkoak 
fedean sendo, itxaropenean alai 
eta maitasunean eginkor. R/. Amen. 

Orain gure Salbatzaile gizon eginaren etorreraz 
pozten zaretenok 
gero, berriro aintzaz etorriko denean, 
betiereko biziaren saria iritsi diezazuela. R/. Amen. 

Bedeinka zaitzatela Jainko ahalguztidunak: 
Aitak, eta Semeak, + eta Espiritu Santuak. R/. Amen. 

  


