
ABENDUALDIA [B] - 2017 1/36 

ABENDUALDIKO III. IGANDEA (B) 

Agurra 

Gu salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin. 

Sarrerako Oharpena 

Gaurko liturgian hiru testiguk laguntzen digute Jaunarenganako 
bidean: Isaias eta Paulo pozaren testigu ditugu; Joan Bataiatzailea 
argiaren testigu. Jesus dugu egiazko poza eta egiazko argia. Berari 
begira jartzen gaituzte haren testiguek; eta Jesusi begiratuta gu geu 
testigu izatera deituak gara. 

Senti dezagula gure burua aukeratuen taldeko: mundu guztiari 
jakinaraziz Jaunak zoriontsu izatera deitzen gaituela, eta bihotz 
berriz ekin behar diogula bide horri. 

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

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

Senideok: eska dezagun gure bekatuen barkamena, misterio 
santuak ospatzeko gai izan gaitezen. 

¾ Jesus Jauna, Jaunaren Espirituaz gantzutua izan zinena: erruki, 
Jauna. 

¾ Jesus Jauna, Jaunaren grazi urtea hots egitera gure artera etorria: 
Kristo, erruki. 

¾ Jesus Jauna, munduko bekatua kentzen duzun Jainkoaren 
Bildotsa: erruki, Jauna. 

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

Jainko Jauna, ikusten duzu zure herria, 
zure Semearen jaioteguna zintzoki itxaroten; 
iguzu, arren, 
Eguberritako salbamen miragarriaren zorionera iritsi gaitezela 
eta pozik handienaz ospa dezagula. 
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Hitzaren liturgiari oharpena  

Profetaren hitzak Jesusengan betetzen dira: Bera da Espirituak 
gantzutua: Jaunaren errukia eta osasuna, grazia eta askatasuna 
dakartzana. Joan Bataiatzaileak prestatzen digu Haren bidea: 
argiaren testigua da bera, baina argi hori ez dute denek ikusten. 

Lehenengo irakurgaia (Is 61, 1-2a. 10-11) 

Isaias profetaren liburutik 

Jaunaren Espiritua niregan dago, Jaunak gantzutu bait nau. 
Behartsuei berri ona ematera bidali nau, bihotz-urratuak 
sendatzera; gatibuei barkamena hotsegitera eta giltzapetuei 
askatasuna; Jaunaren grazi urtea hotsegitera.  

Pozez beterik nauka Jaunak, nire arima Jainkoarekin alai daukat; 
osasun soinekoz jantzi nau, garaipen estalkiz apaindu; koroa jazten 
duen senargaia bezala, edergailuz apaintzen den andregaia bezala.  

Lurrak landareak ematen dituen bezala, eta baratzak hazia ernetzen 
duen bezala, hala erneraziko du Jaunak zuzenbidea eta gorespena, 
atzerri guztien aurrean. 
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Erantzun-salmoa (Lk 1, 46-48a. 48b-50. 53-54) 

 
Haundiesten du nire arimak Jauna,  
pozaren pozez daukat nire barruna;  
Jainkoa bait da nire salbamena,  
ikusi bait du mirabe honen ezereztasuna. R/. 

Dohatsu deituko naute gaurdanik gizaldi guztiek,  
haundiak egin bait dizkit Ahalguztidunak:  
Santua da Haren izena,  
eta Haren errukia gizaldiz gizaldi,  
beldur diotenengana. R/. 

Ondasunez bete ditu gose zeudenak,  
eta esku-hutsik bidali asko zutenak.  
Bere gain hartu du Israel, bere morroia,  
errukia gogora zaiola. R/. 

Bigarren irakurgaia (1Ts 5, 16-24) 

San Paulo Apostoluak Tesalonikarrei 

Senideok: Zaudete beti pozik. Egin otoitz aspertu gabe; eman 
eskerrak beti; hau da zuentzako Jaungoikoaren nahia Kristo 
Jesusengan. Ez itzali Espiritua. Ez gutxietsi profeta dohainik. Aztertu 
guztia; hartu on dena. Zaindu zeuen buruak nolanahiko 
gaiztakeriatik. 
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Bakearen Jaungoikoak berak oso-osorik santu egin zaitzatela, eta 
zareten guztiak –gorputz eta arima– errugabe iraun dezala, Jesu 
Kristo gure Jaunaren, etorrera arte. Leiala da dei egin dizuena, eta 
beteko du emandako hitza. 

Aleluia (Lk 4, 18) 

 
Jaunaren Espiritua niregan dago, 
behartsuei berri ona ematera bidali nau.  

Ebanjelioa (Jn 1, 6-8. 19-28) 

Homiliarako argibideak 

Zu al zara Mesias? 

Agintari juduentzat deserosoa zen Joan Bataiatzailea. Izan ere, bere 
arrakastak jende asko mugi zezakeen, behar bada ordena publikoa 
hankaz gora jartzerainoko indarrez. Horregatik, Herodesek edota 
erromatarrek esku hartu aurretik, juduak berak hasi ziren Joani 
galdeketa egiten (Ebanjelioa). Haren egiazko nortasuna eta asmoak 
zein ziren jakin zuten. Beldurra edo mesfidantza beti bera: ohikoa 
zen juduen artean mugimendu erlijiosoaren itxurapean indar 
politiko iraultzaileak ezkutatzea. 

Bere nortasunari buruzko galdera setatsuak berekin zuen salaketa 
ere: Mesias, Elias edo Profetatzat bere burua hartzen zuelako. 
Holakoa baitzen espero zuten Mesias: erregea, betirako profeta… 
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Elias berria. Joanek ihes egiten die titulu horiei. Berak badaki 
egiazko erregea, eta Mesias, eta profeta, Jesus dela. Joan, Jesusen 
zerbitzura dago. 

Baina, Mesias ez bada, zer aginte du bataiatzeko? Joanen bataioa 
ezaugarri profetikoa zen: pertsonen bizitzan haustura bat agerian 
jartzen zuena, berriro haste bat. Erreinuaren etorrera, su suntsitzaile 
moduan adierazten zuen Joanek, su hori gainditzeko bihotz-
berritzea ezinbestekotzat aurkeztuz. Bataioa hartzea, bihotz-
berritzen hasi izana agerian uztea zen. Mesias etorria zen 
dagoeneko, baina oraindik bere burua ezagutzera eman gabe 
zegoen. Ezkutuan zegoen Mesias.  

Joan Bataiatzaileak profeta bezala aurkeztu du bere burua, baina ez 
Erabateko Profetatzat, ez Jainkoak gizakiari esan nahi dion 
azkeneko hitza ekartzera etorria den profetatzat. Joan, egiazko argia 
ezagutarazi nahi duen testigua da. Jesus da egiazko argi hori. 

Jesus da garai berriaren hasiera, Espirituaren garaiaren hasiera. 
Jesusek bakarrik eman diezaguke Espiritu hori, Berarengan bizi 
baita (Lehenengo irakurgaia). Espiritu horrek gantzutu du Jesus, 
Apaiz, Profeta eta Errege gantzutu ere. Espirituaren indarrak 
laguntzen dio, Aitak eman dion egitekoa betetzen. Ebanjelioa 
iragartzea du helburu, bera da Ebanjelioa –Berri Ona– sufritzen 
dutenentzat, bihotz-hautsientzat, gatibuentzat, loturik bizi 
direnentzat. Jaunaren askatasuna, grazia eta barkamena iragartzen 
ditu guztientzat. Jainkoa ez dator kondenatzera, barkatzera baizik. 
Judu agintariei ez zitzaien gehiegi inporta Joanek iragartzen zuen 
Mesias hura; Jesus agertzean, ordea, arriskutsutzat hartu eta atxilotu 
egingo dute eta epaitu. 

Jesusen Espiritu horren sua jaso dugu kristauok ere, eta ez dugu 
itzali behar (Bigarren irakurgaia). Espirituak laguntzen digu aldian 
aldiko ezaugarriak antzematen, Jauna gure munduan dagoela 
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adierazten diguten ezaugarriak antzematen. Isaias profetak esan 
digun moduan, askatasuna eta justizia egia bihurtzen ditugunean 
Jauna presente egiten da. Horra, Jesus munduan antzemateko 
irizpide ederra. «Zertarako balio du Betleemen jaio izana nigan 
jaiotzen uzten ez badiot?» galdetu zuen Origenesek. Zertarako 
balio du Jesus mundura etorri izanak eta Jainkoaren maitasuna 
ekarri izanak, mundua bere egoismoan itsutua badago? Eukaristia 
honek zabal dezala gure bihotza, Berri Ona onar dezagun eta 
Erreinuaren testigu sinesgarri izan gaitezen. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Jauna badatorrela jakiteak poztuta, egin dezagun otoitz senideok, 
gure askatasuna uste onez itxaro dugula  

 Erantzuna: Zatoz, Jauna, gu salbatzera! 

 

¾ Mundu honetako indarrekin liluratu gabe, Eliza bizi dadila beti 
Jainkoaren gidaritzapean. Egigun otoitz. R/. 

¾ Jainkoaren laguntzaz eta denon ahaleginez, gure garaiak 
bakezko eta zorionezko egun izan daitezen. Egigun otoitz. R/. 

¾ Jaunaren etorrerak denon bihotzak mugi ditzan, gaixoen 
osasuna, bakarrik daudenen laguntasuna eta sufritzen duten 
guztien atsedena bila ditzagun. Egigun otoitz. R/. 

¾ Orain Jaunaren lehen etorrera eta gizon egitea zintzo ospatzen 
dugunok, azken egunean datorrenean ere pozik onar dezagun. 
Egigun otoitz. R/. 
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Jainko Jauna, behartsu eta babesgabeen Aita, gizaki guztiak deitzen 
dituzu Zure erreinuaren bakera; entzun gure otoitzak, agertu Zure 
onginahia eta emaguzu bihotz garbi eta eskuzabala Salbatzaileari 
bidea prestatzeko. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Eukaristiaren liturgiari oharpena 

«Gora bihotzak» esango digu apaizak Eukaristi otoitzaren hasieran. 
Ohiturazko elkarrizketa huts bat baino gehiago da hori, jarrera bat 
eskatzen diguna: gure bihotzak beti Jainkoari eskainiak, guretzat 
eskaintzen den Semearekin bat egiteko. 

Prefazioa: Abendualdiko 2. (Meza-liburuan, 312. or) 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

Jauna, zure errukiari deika gaude: 
hartu dugun sakramentu honek 
senda gaitzala gure ohitura txarretatik, 
eta datozkigun jaietarako presta gaitzala. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

Bukaerako oharpena 

Zer kristau klase ginake itxaropenik ez bagenu? Noski, Jesusengan 
jartzen dugu guk itxaropena, Berak erabateko poza eta askatasuna 
dakartzala sinetsiz. Eraman dezagun gizartera hemen jaso dugun 
guztia. 

Bedeinkapen Nagusia 

Jauna zuekin. R/. Eta zure espirituarekin. 

Makur zaitezte, Jaunaren bedeinkapena hartzeko. 
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(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. 

  


