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ABENDUALDIKO II. IGANDEA (B) 

Agurra 

Gu salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin. 

Sarrerako Oharpena 

Gaurko ospakizunean hiru ahots berezi entzungo ditugu: Isaias 
profetarena, Joan Bataiatzailearena eta Pedrorena: Jaunaren bidea 
konfiantzaz prestatzea beharrezkoa zaigula hots egiten dute. 

Jauna, bidean jartzen den herriarekin doa, bide-erakusle eta 
bidelagun. Bidea prestatu behar diogu, gurekin etor dadin. 
Urduritasunik gabe, mesfidantzarik gabe, ezinean goibeldu gabe. 
Konfiantza osoa izan behar dugu: Jainkoak beteko du hitz eman 
digun guztia. 

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

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

Senideok: aitor ditzagun gure bekatuak, misterio santuak ospatzeko 
gai izan gaitezen. 

¾ Jesus Jauna, gure bekatu guztien barkamen-iturria zarena: erruki, 
Jauna. 

¾ Jesus Jauna, guztiok bihotz berritu gaitezen nahi duzuna: Kristo, 
erruki. 

¾ Jesus Jauna, Espiritu Santuaz bataiatu gaituzuna: erruki, Jauna. 

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

Jainko errukitsu ahalguztiduna, 
lur honetako egintzek ez gaitzatela lotu 
zure Semearen bidera goazenok, 
eta jainko-jakinduriaren irakaspenek eraman gaitzatela 
zure Semearekin bat egitera. 
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Hitzaren liturgiari oharpena  

Kontsolamendua eman eta itxaropena pizten diguten hitzak 
entzutera goaz. Jainkoak, Artzainik onenaren moduan gidatu nahi 
gaitu. Bere salbamen indarra gugana irits dadin, ordea, bidea 
zabaldu behar diogu. Zabal diezaiogun bihotza Jainkoari.  

Lehenengo irakurgaia (Is 40, 1-5. 9-11) 

Isaias profetaren liburutik 

«Poztu, poztu ezazue nire herria –dio zuen Jainkoak–. Mintza 
bihotzera Jerusalemi, oihu egiozue: Betea duela morroi aldia, 
ordaindua gaiztakeria; Jaunaren eskutik hartu duela, bekatu guztien 
ordain betea». 

Mintzo bat ari da oihuka: «Urra ezazue basamortuan bide bat 
Jaunarentzat; zelaitu eremuan bide zabal bat gure Jainkoarentzat. 
Gora daitezela haranak, behera, mendi eta muinoak; berdin 
daitezela malkarrak, zelaitu lur maldak. Eta Jaunaren aintza 
agertuko da, eta gizaki guztiek ikusiko dute –hala esan du Jaunaren 
ahoak!–». 
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Igo mendi gailurrera, Siongo mezularia; egin deiadar haundi, 
Jerusalengo mezularia; egin deiadar, ez izan beldurrik. Esan Judako 
hiriei: «Hara hemen zuen Jaungoikoa. Hara, indarrez jantzita dator 
Jainko Jauna, eta bere besoa nagusi da. Hara, Berekin dakar saria, 
eta bere aurretik, irabazia. Artzainak bere artaldea bezala du 
zaintzen, eta bere besoaz biltzen. Axuriak altzoan ditu hartzen, eta 
ardi amak samurki eramaten». 

Erantzun-salmoa (Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14) 

 

Entzungo dut Jainko Jaunak dioen hitza:  
«Bakezkoa da Jainkoaren hitza».  
Hurbil zaie Haren beldur direnei salbamena:  
gure lurrean Haren aintza biziko da. R/. 

Onginahia eta leialtasuna elkarren bidera aterako dira,  
zuzentasuna eta bakea laztanka biziko dira. 
Lurretik erneko da leialtasuna, 
zerutik begira egongo zuzentasuna. R/. 

Jainkoak on dena emango du,  
gure lurrak bere uzta ekarriko du.  
Zuzentasuna ibiliko da Haren aurrean,  
eta salbamena Haren urratsen bidean. R/. 
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Bigarren irakurgaia (2Pe 3, 8-14) 

San Pedro Apostoluaren epistolatik 

Senide maiteok: Hau da zuek ahaztu behar ez duzuena: 
Jaunarentzat mila urte bezala dela egun bat, eta egun bat bezala, 
mila urte. Jauna ez da berandukorra agintzaria betetzen, batzuek 
hala uste badute ere; baizik eta eramanpena du zuekin; ez bait du 
nahi inor galtzerik, guztiok bihotz-berritzea baizik. Jaunaren eguna 
lapurra bezala etorriko da. Orduan zeruak zaratotsez bukatuko dira; 
lurgaiak sutan ezereztuko dira, eta lurra eta bertako gauza guztiak 
kiskaliko. Gauza hauek guztiak honela ezereztu beharrak direnez 
gero, zeinen santu eta jainkozale izan behar duen zuen bizitzak! 

Itxaron ezazue eta aurrerarazi Jaunaren egunaren etorrera; egun 
hartan zeruak sugarretan ezereztuko dira, eta lurgaiak erre eta 
urtuko. Guk, ordea, Jaunak agindu bezala, zuzentasunaren bizileku 
diren zeru berriak eta lur berria itxaroten ditugu. 

Beraz, hauek itxaroten dituzuela, senide maiteok, ahalegin zaitezte, 
Jainkoak bere aurrean garbi 

Aleluia (Lk 3, 4b. 6) 

 
Urra ezazue bidea Jaunarentzat,  
zuzendu Haren bidexkak;  
eta ikusiko dute guztiek  
Jaungoikoaren salbamena. 

Ebanjelioa (Mk 1, 1-8) 
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Homiliarako argibideak 

Zuzentasuna nagusi izango den mundu berria 

Oso entzunak dira gaur, eta txalotuak, Aita Santuaren irakaspen 
asko. Gobernuek ere aitortzen dute bere balioa. Hobe, gauza 
askotan aintzakotzat hartuko balute. Gure garai honetan osasun eta 
komunikazio mailan ditugun aurrerapenak aitortzen ditu Frantzisko 
Aita Santuak, baina oroitarazten digu, munduan, pertsona asko eta 
asko oraindik ere bizi maila duinaren azpitik bizi direla. Munduan 
mila miloi inguru pertsona goseak bizi dela. 

Gure mundu honetako hainbat errealitateri ezezko borobila 
ematera deitzen gaitu. Lehenengo, bazterketa eta desberdintasuna 
sortzen dituen ekonomiari. Pobreak daudelako dira batzuk aberats 
eta batzuk aberats direlako dira besteak pobre. Hiltzen duen 
sistema ekonomikoa da gurea. 

Indarkeria sortzen duen desberdintasunari “ezetz” esan behar 
diogu. Gaur egun garrantzia handia ematen diogu segurtasuna 
bermatzeari: baina bazterketa eta herrien arteko desberdintasunak 
dauden bitartean, zail da indarkeria ekiditea. Denok aukera 
berdinak ez ditugun bitartean, zail da egiazko bakea. Eta indarkeria 
handiena, herrialde aberatsek sortzen dute armagintzarekin. 

Giro horretan, nola zabaldu bihotza itxaropenari, zuzentasuna 
garatuko den mundu berria itxaronez? (Bigarren irakurgaia). Jaunari 
bidea prestatu behar, zalantzarik gabe. Hasteko, bizitzak jipoitu eta 
bazterrean utzitakoei kontsolamendua eman behar diegu. Behar 
bada, ez da uste dugun bezain zaila. Besteengana gerturatzen 
gaituen onginahia barruan sentitzea da lehenengo, gerturatzea, 
sufritzen dutenen aieneak entzutea, eta itxaropen hitz bat esaten 
asmatzea. Bizi duten egoera ez da Jainkoak munduarentzat 
esandako azken hitza. Jesus da Jainkoaren hitza, Jesusen maitasuna. 
Irudituko zaigu ez dela ezer aldatzen, ez dela posible ezer aldatzea, 
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baina badakigu beste era bateko mundu bat behar dela, posible 
dela, egin behar dela. 

Lur berrirako bidean aurrera egin daitekeela agertuko duten 
ezaugarri txikiak beharrezkoak dira. Jaso behar diren haranak eta 
beheratu behar diren mendiak aipatu dizkigu Isaias profetak 
(Lehenengo irakurgaia). Mundu hau behartsuen eta aberatsen 
arteko desberdintasunak odolusten du. Bidea prestatzea eskatzen 
digu Jainkoak, justiziaren eta desberdintasunaren aurka borroka 
egitea. Gure bideetan bihurgune asko da, bizitza zailtzen diguna; 
arriskuan biziarazten digun oztopo asko. Noiz edo noiz 
komunikabideek bideratzen dute gure begirada arazoren batera… 
baina gero ahaztu egiten gara. 

Nola atera inora ez garamatzaten bide galduetatik? Nola atera 
geure buruari begira bakarrik egotetik? Egiazko bidea aurkitzea da 
kontua; eta egiazko bidea Jesus da. Gure kontzientzia lokartuak, 
basamortua dira, eta basamortu horren erdian deiadar bat entzuten 
da (Ebanjelioa). Bihotz-berritzeko deia egiten zaigu, gutako 
bakoitzarengan eta gure egituretan dagoen bekatua aitortu eta 
Jesusen Espirituari bihotza zabaltzeko deia. Espero dugun lur 
berriko senitarte ederra aurreratzen duen Eukaristiak, eragin gaitzala 
zuzentasunaren eta bakearen aldeko borrokara. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Atera gaitezen bakez datorkigun Jaunaren bidera eta egin 
diezaiogun otoitz: 

 Erantzuna: Zatoz, Jauna, gu salbatzera! 
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¾ Eliza poz handiz bizi dadin beti, eta itxaropen osoz sinets dezan 
Jauna gertu duela. Egigun otoitz. R/. 

¾ Egiazko bakez bizi gaitezen, errukiaren, barkamenaren eta 
adiskidetzearen bidetik. Egigun otoitz. R/. 

¾ Jaunak, Bere etorreraz, bihotz hautsiak sendo ditzan eta belaun 
makurtuak sendotu. Egigun otoitz. R/. 

¾ Jainkoaren promesak fede beroz sinets ditzagun eta Beraren 
laguntzaz hitz emandakoak onartzeko prest ager gaitezen. 
Egigun otoitz. R/. 

Gure atsegin zaren Jainko eta errukizko Aita, Zuk agindu diezu 
mundu honetan erromes diren gizakiei zeru berria eta lur berria; 
entzun gure otoitzak eta mintza zakizkio bihotzera Zure herriari, 
garbi eta leial itxaron dezagun Zure Semearen agerpena. Errege bizi 
baita gizaldi eta gizaldietan. 

Eukaristiaren liturgiari oharpena 

«Prestatu bidea Jaunari» entzun berri dugu ebanjelioan. 
Sakramentuan presente egingo zaigu orain gure Jauna: esker 
onezko jarreraz onar dezagun. Presta gaitezen zutik Bera goratzeko. 

Prefazioa: Abendualdiko 1. (Meza-liburuan, 310. or) 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

Arimaren janari honek aserik, 
otoitzean gatozkizu, Jauna: 
erakuts iezaguzu, sakramentu honetan parte hartu dugunoi, 
lurreko gauzak zentzuz erabiltzen 
eta zerukoei jarraitzen. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 
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Bukaerako oharpena 

Senideok: bizitzara goaz orain. Aste osoan bizi gaitezen erne. Mila 
eratara mintzatuko zaigu Jauna eguneroko bizimoduan. Entzun, 
onartu eta bizi dezagun bere dei pozgarria. 

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. 

 

  


