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ABENDUALDIKO IV. IGANDEA (B) 

Caritas erakundearen jardunaldi berezia 

Agurra 

Gu salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin. 

Sarrerako Oharpena 

Garrantzitsua da Maria Abendualdian. Bera izan zen entzundako 
hitza barneratzen eta betetzen jakin zuen emakumea. Horrelako 
testiguek, Jainkoa gizadiaren erdian dagoela gogoratzen digute; 
Bere erreinua betirako dela; Jainkoaren promesak betetzen ari 
direla; ezkutuan zegoen guztia Kristogan argitzen eta betetzen ari 
dela. 

Eguberri aurreko igande honetan, urtero bezala Caritas elizaren 
erakundeak gogora dakartza behartsuak. Gogoan izango ditugu 
otoitzean eta diru-bilketa berezian. Behartsuei harrera ona eginez, 
Kristo onartzeko prestatzen gara. 

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

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

Senideok: itxaropen aldian aurrera goaz. Andre Mariaren antzera 
Jaunaren etorrerarako prest egon nahi dugu. Aitor ditzagun apalki 
gure bekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. 

¾ Jesus Jauna, Zuk kentzen duzu munduko bekatua: erruki, Jauna. 
¾ Jesus Jauna, Aitaren eskuinaldean jarririk zaude Zu: Kristo, erruki. 
¾ Jesus Jauna, bekatarien artera etorri zinen Daviden Seme: erruki, Jauna. 

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

Isur ezazu, Jauna, gure bihotzetan zure grazia; 
eta, aingeruak esanik, 
zure Seme Jesu Kristo gizon egin dela jakin dugunoi, 
iguzu, Haren nekaldi eta gurutzearen bidez, 
iritsi gaitezela piztueraren ospera. 
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Hitzaren liturgiari oharpena  

Jainkoaren presentzia tenpluko mugak baino zabalagoa da. Gizakia 
oso-osorik hartzen eta betetzen du. Presta gaitezen Hitzaren bidez 
presentzia hori geureganatzeko. 

Lehenengo irakurgaia (2Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16) 

Samuelen liburutik 

David erregea bere etxean bizi zela, eta Jaunak inguruko etsai 
guztietatik bakea eman zionean, honela esan zion erregek Natan 
profetari: «Begira, ni zedrozko etxean bizi naiz; Jaungoikoaren 
kutxa, berriz, larruzko txabolan». 

Natanek erantzun zion erregeri: «Zoaz eta egizu bihotzak eskatzen 
dizun guztia, Jauna zurekin dago eta». 

Baina gau hartan bertan Jaungoikoaren hitza etorri zitzaion Natani: 
«Zoaz eta esaiozu nire morroi Davidi: "Hau dio Jaunak: Zuk eraiki 
behar al didazu etxea, nire bizileku izan dadin? Nik atera zintudan 
zeure larreetatik, artaldeen atzetik, nire herriaren buru izan 
zintezen. Zurekin izan nauzu, ibili zaren alde guztietan. Nik garbitu 
dizkizut aurretik etsai guztiak. Eta Nik emango dizut zuri izen 
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haundia, lurreko haundikiena bezalakoa. Leku bat emango diot Nik 
nire herri Israeli; han landatuko dut bera; leku hartan iraungo du, 
eta ez du gehiago estualdirik izango; gaizkileek ez dute zapalduko, 
hasiera hartan bezala, epaileak nire herriaren gain ipini nituen 
hartan bezala. Bakea emango dizut, etsai guztietatik. Haundi 
egingo zaitut eta jatorria sortuko dizut. 

Zure egunak betetzen direnean eta zure gurasoekin atseden hartzen 
duzunean, ondorengo bat emango dizut, zeure erraietatik aterea, 
eta sendotu egingo dut haren erreinua. Aita izango nau hark Ni, eta 
hura seme izango dut Nik. 

Zure etxeak eta zure erreinuak betiko iraungo dute nire aurrean, eta 
zure errege aulkiak sendo iraungo du beti"». 

Erantzun-salmoa (Sal 88, 2-3. 4-5. 27 eta 29) 

 
Jauna, zure maitasuna abestuko dut betiren beti,  
zure leialtasuna adieraziko gizaldiz gizaldi.  
Esana bait duzu: «Maitasuna betiko dut eraiki»,  
zure leialtasuna zeruan duzu sendo erazi. R/. 

Egin dut nire hautatuarekin ituna,  
David nire morroiari zin egin niona:  
«Betiko sendotuko dut zure hazia,  
menderen mende eraikiko zure aulkia». R/. 
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Berak deituko nau: «Zu zaitut Aita,  
ene Jainko, nire salbamenaren Harkaitza».  
Gordeko diot beti nire maitasuna,  
zintzo edukiko, egin nion ituna. R/. 

Bigarren irakurgaia (Erm 16, 25-27) 

San Paulo Apostoluak Erromatarrei 

Senideok: Jesu Kristoren berri ona dela eta ─betidaniko gizaldietan 
ezkutuan egon den misterioa, baina orain Profeten bidez agertua 
izan dena, eta betiereko Jaungoikoaren erabakiz adierazia, atzerri 
guztiak sinesmenera erakarriak izan daitezen─, hau da: nik 
hotsegiten dudan Ebanjelioaren arabera, indar zaitzaketen 
Jaungoikoari, jakintsu bakarrari, aintza Jesu Kristoren bitartez, 
gizaldi eta gizaldietan. Amen. 

Aleluia (Lk 1, 38b) 

 
 

Hona hemen ni, Jaunaren mirabea;  
gerta bekit zuk diozun bezala. 

Ebanjelioa (Lk 1, 26-38) 

Homiliarako argibideak 

Jainkoarentzat ez da ezer ezinik 
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Teknikaren aurrerapenek asko aldatu dute gure bizimodua. Orain 
gizaldi bat amets huts ziruditen gauza asko, orain gure eguneroko 
bizitzaren parte dira. Lehen ezinezkoa zena orain ezinbesteko 
gertatzen zaigu. Baina, errazagoa da gauzak eraldatzea norbere 
burua, pertsonak edota gizartea eraldatzea baino. Beti egon izan 
dira ameslariak, bestelako mundua, mundu zoriontsua amestu 
dutenak, justizian eta bakean bizi nahirik. Ez diogu uko egin behar 
amets horri, une askotan lortu ezinekoa badirudi ere. 

Ameslari handiak izan ziren profetak ere. Beraientzat, historia ez da 
gizakiaren aukerak gauzatze hutsa. Jainkoaren historia ere bada, 
giza historia txikien bidez idazten den Jainkoaren historia. Askotan 
ez dugu antzematen Jaunari ari denik, baina beste zenbaitetan, 
gutxien uste dugunean agerian jartzen da presentzia hori. Ez dut 
uste, Davidek, bere ardiak zaintzen zituen bitartean, ameslaria 
izanik ere, herria gidatuko zuen Errege izango zela inoiz pentsatu 
zuenik. Baina Jainkoarentzat ez da ezer ezinik. Jainkoak bete egiten 
du hitz ematen duena (Lehenengo irakurgaia). David errege izatera 
iritsi zen eta belaunaldietan luzatu zen bere erregetza. Eta dinastia 
hura desagertu bazen ere, ez zen desagertu herriak Jainkoarengan 
jarria zuen itxaropena. 

Jainkoarentzat ez da ezer ezinik. Berak, betidanik eta betirako 
denak, gaitasuna du aldi baterako gizon bihurtzeko, gutako bat 
bihurtzeko. Jainkoa gizon egin zen birjina baten erraietan! Mariak 
ezin zuen hori amestu ere egin, horregatik Jainkoaren mezulariak 
berriro ere esan zion: Jainkoarentzat ez da ezer ezinik. Dena da 
posible Espirituaren indarrarekin (Ebanjelioa). Agorra zena ere, 
Isabel, ama izan zen. Ezinezkoa, birjina bat ama izatea baino 
gehiago, seme hori Jainkoaren Seme izatea zen. Inork pentsatu ere 
ezin zuen Berri On batez ari gara: gizakiaren bizitza partekatzera 
datorren Jainkoa, giza sufrimenduari zentzua ematera datorrena, 
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giza bihotzean dagoen zorion egarriari erantzuna ematera 
datorrena. Jainkoa gizon egin da «Jainko gaitezen gu gerta». 

Berri Onak badu izen bat: Jesus. Izen horrek, pertsona horrek, 
Beraren egitekoak Jainkoaren salbamena adierazten digute: 
Berarengan sinesten dugun guztioi eskaintzen zaigun salbamena. 
Giza begietan ezinezko zirudien beste zerbait ere egin zuen 
Jainkoak: Paulo, pertsegitzailea, apostolu lehiatsu bihurtzea 
(Bigarren irakurgaia). Eta, Pauloren predikuari esker, hainbat jende 
eta herrialde sinestun egin ziren Jesus salbatzaile aitortuz. 

Mariaren antzera, Elizak bere Jaunari harrera egiten dio fedearen 
bidez, eta Jauna munduan presente egiten saiatzen da. Elizak luzatu 
egiten du munduan, nolabait esateko, gizon egin den Hitzaren 
oihartzuna. Gaur zaila egiten zaigu pentsatzea, gure mundu 
sekularizatuak Ebanjelioa onar dezakeenik. Jainkoarentzat, ordea, 
ez da ezer ezinik. Eukaristia ospatzeak lagun diezagula Jesusengan 
gertatzen den salbamena dastatzen eta bakez, alaitasunez eta geure 
buruak eskainiz salbamen horren testigu izaten. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Eska dezagun, senideok, Jaunaren laguntza, bere errukiz mundura 
etor dadin eta salbamena ekar diezagun  

 Erantzuna: Zatoz, Jauna, gu salbatzera! 

 

¾ Fededun guztiak prest egon daitezen Mariak bezala Kristo 
onartzeko eta hark bezala Bere hitzak bihotzean gordetzeko. 
Egigun otoitz. R/. 
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¾ Fedetik urrundu arren Eguberriak ospatzen dituzten gure 
senideek aurki dezatela Ebanjelioko berri ona, ez ilunpetako 
argi-izpi bezala bizitza osoa argitzen eta alaitzen duen argi 
iraunkor eta eder bezala baizik. Egigun otoitz. R/. 

¾ Jaunaren Jaiotza ospatzea gerta dadila zalantzan daudenentzat 
argi eta barne-minez bizi direnentzat babes eta laguntza. Egigun 
otoitz. R/. 

¾ Caritasek gaur gogoratzen dizkigun behar guztiak aintzat har 
ditzagula, gure eguneroko bizitza, eta bereziki Eguberritako 
festak neurritsu antolatzerakoan. Egigun otoitz. R/. 

Onginahizko eta errukizko Jainkoa, apalak aukeratzen dituzu Zure 
salbamena bere betera eramateko; entzun gure otoitzak eta eman 
Zure Elizari Espiritu Santuaren dohaina, Mariak bezala onar dezan 
Zure Semea, biziaren Hitza, eta ama zoriontsu bezala poztu dadin 
bere seme-alaben onaz. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

Eukaristiaren liturgiari oharpena (Diru-bilketa egiterakoan) 

Gogoratu gaurko diru-bilketa gure parrokiako Caritasen 
beharretarako izango dela. Izan gaitezen eskuzabalak Eguberria 
gertu izanik zailtasunak nozitzen ari diren senideekin. 

Prefazioa: Abendualdiko 4. (Liburuxka honetan, 11. or.) 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

Betiereko erospenaren agiria harturik, 
eskatzen dizugu, Jainko ahalguztiduna: 
zenbat eta hurbilago izan salbameneko jaia, 
hainbat eta gartsuago presta gaitezela 
zure Semearen jaioteguna ospatzeko. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 
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Bukaerako oharpena 

Senideok: Jaunari baitez esaten ikasteko ikasbide ederra jaso dugu 
Ama Mariaren eskutik. Aste honetan egin diezaiogun otoitz 
bereziki: «erakuts iezaguzu Jesus, zure sabaleko Seme bedeinkatu 
hori» esanez. Jesus onartuz, gizon-emakume guztiei bihotza 
irekitzen jakin dezagun. 

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. 

 
  


