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Abenduaren 1ean 
ABENDUALDIKO I. IGANDEA (A) 

Agurra 

Gu salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin. 

Sarrerako Oharpena 

Elizak liturgi urte berria hasten du. Kristorengandik datorkigun 
salbamen misterioa era desberdinetan ospatuko dugu urte honetan. 
Abendualdia-Eguberrialdia-Epifania dugu lehen aldia, Jainkoaren 
Semearen jaiotza eta agerkundearen oroigarria egingo dugunekoa: 
Jainkoaren Semea gizon eginda Espirituaren egitez Maria Birjinaren 
erraietan. 

Abendualdiko lau aste hauetan, itxaropen pozgarriz bizitzeko aldia 
dugu: Kristo Salbatzaileak gure haragia hartzen du eta etorkizunari 
begira jartzen gaitu guztiok. 

Abendualdiko argia piztea (Bedeinkapena, liburuxka honetan 8. orrialdean) 

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, 
emaguzu zeure fededunoi Abendualdia hastean, 
gugana datorren Kristoren bidera 
egintza onez beterik atereatzeko gogoa, 
azken egunean bera aintzaz etortzean, 
haren eskuinaldean jarririk, 
zeruko erreinua irits dezagun. 
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Hitzaren liturgiari oharpena  

Gaurko irakurgaiek kristau-biderako argibideak ematen dizkigute. 
Jesusek era aktiboan erne egoteko agintzen digu. Isaiasek Jaunaren 
argitan ibiltzeko deia luzatzen du; Paulok, berriz, esango digu Jesus 
dela gure jokabidearentzat argirik bikainena. 

Lehenengo irakurgaia (Is 2, 1-15) 

Isaias Profetaren liburutik 

Isaiasek, Amosen semeak, Judari eta Jerusalemi buruz izandako 
ikuskaria: Azken egunetan, Jaunaren etxearen mendia sendo izango 
da ezarria: muino guztien gaindi, mendi guztien buru; atzerri 
jendeak hara joko du. Herri asko joango dira, esanez: «Zatozte, igo 
gaitezen Jaunaren mendira, Jakoben Jainkoaren etxera: Berak 
erakutsiko dizkigu bere bideak, eta Haren bideziorretan ibiliko gara; 
Siondik aterako baita legea, eta Jerusalemdik Jaunaren hitza». Berak 
epaituko ditu atzerriak, auzira ekarriko herriak eta herriak. Golde 
bihurtuko dituzte ezpatak, eta gitai, lantzak. Ez du herrik herriren 
aurka ezpatarik jasoko, ez dira gudurako berriz trebatuko. Zatoz, 
Jakoben etxe, gabiltzan Jaunaren argitan. 
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Erantzun-salmoa (Sal 121, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9) 

 
Hura poza nirea, esan zidatenean: 
«Bagoaz Jaunaren etxera». 
Oraintxe gure oinak iritsi dira, 
Jerusalem, zure atarira. R/. 

Leinuak, Jaunaren leinuak, hara igotzen dira, 
Israelen lege denez, Jaunaren izena ospatzera. 
Han dago jarririk auzi mahaia, 
Davideneko mahaia. R/. 

Eska itzazue Jerusalementzat bakerako direnak: 
«Lasai bizi bitez zu maite zaituztenak. 
Izan bedi bake zure harresietan, 
lasaitasun zure jauregietan». R/. 

Nire anai eta lagunengatik, 
hau diot: «Bakea zurekin». 
Jaunaren, gure Jaunaren etxearengatik, 
ondasunak opa dizkizut zuri. R/. 

Bigarren irakurgaia (Erm 13, 11-14) 

San Paulo Apostoluak Erromatarrei 
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Senideok: Ezagutu ezazue bizi zareten garaia: ordua da, lotatik 
esnatzeko; sinesten hasiberri hartan baino hurbilago dugu gaur gure 
salbamena. 

Badoa gaua; gainean dugu eguna; ken ditzagun, beraz, ilunbetako 
egintzak eta jantzi argizko armak. Gabiltzan jator, egun argiz bezala; 
ez jan-edankerietan eta hordikerietan; ez lohikerietan eta 
neurrigabekerietan; ez haserre eta elkarrentzako bekaitzetan. 
Hartzazue Jesu Kristo Jauna soineko, eta zuen gorputza zaintzeak ez 
bitza biztu grina txarrak. 

Aleluia (Sal 84, 5) 

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

Ebanjelioa (Mt 24, 37-44) 

Homiliarako argibideak 

Iratzargailuak jo du 

Gaurko Jainkoaren hitza, oso-osorik, esna bizitzeko dei bat da: 
“Jesusen Eliza: zatoz, ibili Jesusen argitara”. “Erne bizitzeko garaia” 
dela esan digu Paulok, “eguna gainera datorrela”. Lo daudenak, bere 
buruari begira bizi direnak, mundu honetako gauzekin, egiturekin, 
konforme daudenak… ez baitaude salbatzaile baten zain. Eta ondora 
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datorkigun Jauna onartzeko beste aukera bat galtzeko arriskuan 
daude. 

Jesusek Noeren garaiko hura ekarri digu gogora. Erne egoten asmatu 
ez zutenak uholdearen uretan hondoratuak gertatu ziren, ez ziren 
jabetu gertatzera zihoanaz. Lapurraren “etorrera” ere aipatzen digu. 
Aurrez esan gabe iristen da hori ere. Aurten irakurriko dugun 
Mateoren ebanjelioan zehar, badira honen tankerako ereduak: 
nagusia noiz etorriko den ez dakien zerbitzaria (24, 45 eta hur.), 
ezkontza-jaira sartu nahi duten hamar neskatxak (25, 14 eta hur.)... 
Beti ikasbide bera: ez dakigu eguna eta ordua; une erabakigarria 
iritsiko da eta prest egon beharra dago: etxea txukun eta kriseiluetan 
olioa prest. 

Abendua ez da, beraz, egutegi kontua: barne-jarrera bat, baizik. Lau 
aste hauetan, bizitza osoan behar dugun jarrera bat piztu nahi dugu 
gugan: itxaropenez eta erne bizitzeko jarrera garrantzitsua. 
Iratzargailuak jo du. Ez-entzun egingo diogu, ala esnatu eta aurrera 
egingo dugu? 

Kristo Jesusi itxaron eta gure bizitzan onartu 

Kristauok bizi den Pertsona bati begiratzen diogu: Kristo Jesusi. Bera 
da gizadiaren galderei Jainkoak emandako erantzuna. Ez gaitu 
politikak salbatzen, ez ekonomiak, ezta zientziaren eta teknikaren 
aurrerapenek ere. Kristo da gure bizitzari zentzua ematen diona. Bera 
da gure Salbatzaile bakarra. 

Kristo etorri zen, orain bi mila urte, profetek itxaron eta iragarri 
bezala. Baina bere salbamen-egintza irekia dago, oraindik ere 
gertatzen ari da, eta gertatuko da. Bide bat abian jartzea izan baitzen 
bere etorrera. 

Etorri zelako jarraitzen dugu kristauok itxaroten eta bere salbamen 
egintza erabat bete dadin, gauzatu dadin, lan egiten; lanean 
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jarraitzen dugu bere Berri Ona gizaki guztiengana iritsi dadin, gure 
bizitzetan eta gizarte osoan barnera dadin. Lehenengo Eguberri 
hartan hasi zen Jesusen salbamen-egintza martxan dago gaur ere, 
denbora guztien denboretan, eta horri bihotza irekitzea da Abenduko 
bidea egitea. 

Jesus gure bizitzara gerturatzearen seinale bat, profetaren esanetan, 
bakea da. Gizadi osoa, gerrarik eta gorrotorik gabe, etsai izan gabe, 
senide izateko bidean jartzea. 

Esna bizi, argitan bizi 

Abendualdiko berezko jarreraren erabat kontrakoa “lo bizitzea” da, 
Jainkoak proposatzen digun bizimodu berriari bihotza ixtea, alegia. 

Noeren garaian gehiegikerietan eta “munduko gauzetan” gehiegi 
jarriak zeudenak, ez ziren prest egon gertatu zena gertatzean. Paulok 
ere gogorarazi digu, badirela argiaren seme-alaba izatea eragozten 
diguten gehiegikeriazko jarrerak. “Ilunaren” jarrera horiek utzi eta 
“egunsentiaz janzteko” deia egiten zaigu, beraz. Arinkeriak utzi eta 
sakonera jotzeko, alegia. 

Horrela esan ahal izango dugu, gure bizitzan argia atera dela garaile. 
Argiak iluna garaitu duela, bakeak indarkeria, egiak gezurra. 
Hemendik aterata ere Abenduko jarrera horrekin bizi behar dugu: 
itxaropenaren argiz. Beti argitan bizi denak, beti prest, erne, adi bizi 
denak… ez baitu beldurrik, Jauna datorrenerako prest dagoenez. 

Utopiarako deia 

Mesiasen etorrerari buruzko profetaren idatzi baikorrak entzutean ez 
genituzke utopia hutsa direla eta baztertu behar. Ez dira lortutako 
zerbaiten kontakizuna, Jainkoak nahi duenaren egitasmoa baizik; 
Jainkoak eskaintzen digun egitasmoa dira, Jesusengan hasi den 
egitasmoa eta Berarengan historiaren azkenean burutuko dena. 
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Ilusioz aurrera begiratzea dagokigu. Guk ere badugu amets egiteko 
eskubidea, Jainkoak gizadi osoaren salbamena amesten duen bezala. 
Salbamena helmuga berrietara eramateko gonbita egiten zaigu 
Abendualdi honetan. Mundu hau hobetzeko gogoa pizten da gugan; 
Jainkoa-gurekin dagoela guztiei jakinarazteko gogoa. 

Benetan itxaroten al dugu? Edo liturgi urtearen errotan orain 
itxaropen kantuak “tokatzen” direlako ari gara “zatoz, Jauna” esaten? 

Ez da mehatxu bat, promesa bat baizik 

Jaunaren etorrera ez da sarraski bat bezala iragartzen. Baina argi 
esaten zaigu ez dela berdin erne egotea edota ez egotea. 

Jesusek gauza horiek esatean ez gaitu beldurtu nahi, baizik eta 
etorriko dela hitz ematen digu eta prest egon gaitezen esaten digu: 
tristea bailitzake Bera etorri eta gu bestaldera begira egotea, erne ez 
egotea. Itxaropena, beraz, eta ez beldurra. Itxaropena eta poza, gertu 
baita Jauna. 

Jainkoaren Hitza entzunez eta Ogi Santua janez ospatzen dugun 
Eukaristiak lagun diezagula gure egiazko jarrerak nolakoa izan behar 
duen jakiten: badatorren eta gurekin bat egingo duen Jainkoaren zain 
erne egoten. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

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

 Erantzuna: Zatoz, Jauna, gu salbatzera! 
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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/. 

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/. 

Jainko errukitsua, zure Semea mundura bidali zenuen mundura guri 
zure bidea erakusteko, honela, zure urratsak jarrai ditzagun eta herri 
guztiak zure erreinuaren mendi santuan bil daitezen; entzun gure 
otoitzak eta piztu ezazu gugan zure etorrerarekiko gogo sendoa, zure 
aginduei jarraituz etortzekoa den Kristo Jaunaren aintza ezagutu 
dezagun. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Prefazioa: Abendualdiko 1. (Meza-liburua: 466. or.) 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

On egin diezagula, Jauna, 
orain ospatu dugun sakramentu honek; 
eta egizu, 
mundu honetako gauza iheskorren artean erromes gabiltzanok, 
zeruko ondasunak maita ditzagula 
eta horietan jar dezagula geure bihotza. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 
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Bukaerako oharpena 

Zuzena eta zuzengabekeria, egiazkoa eta faltsua… bereizten duen 
heinean Jaunari bidea prestatzen dio gizakiak. Egiteko hori 
eguneroko bizitzan jokatzen dugu: Eukaristiak bidaltzen gaitu lanera 
itxaropenez eta gogotsu. Datorren igandean Seminarioaren 
beharretarako egingo dugu otoitza eta diru-bilketa berezia. 

Bedeinkapen Nagusia 

Jauna zuekin. R/. Eta zure espirituarekin. 

Makurtu burua 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 bedeinkapenaz bete. R/. Amen. 

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

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

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

Zoazte Jaunaren bakean. R/. Eskerrak Jainkoari.  


