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Abenduaren 8an 
MARIA BIRJINA DOHATSUAREN SORTZE GARBIA 

Bilbao, Vitoria-Gasteiz eta Donostiako Elizbarrutietan 
Seminarioaren eguna 

[Jainko-gurtzarako Kongregazio Santuak baimena eman dio Espainiako Gotzainen 
Batzarrari, hilaren 8an, Abendualdiko bigarren igandearen ordez Maria Birjina dohatsuaren 
Sortze Garbia ospatzeko; eskabide honekin: bigarren irakurgaia Abendualdiko bigarren 
igandekoa egiteko, eta eskarien bukaerako otoitz bezala igande horretako kolekta-otoitza 
erabiltzeko. Horri jarraituz prestatu dugu egun horretako lagungarria.] 

Agurra 

Mariaren erraietan gizon egin zen Jauna izan bedi zuekin. 

Sarrerako Oharpena 

Abendualdiko bigarren igande honetan, Mariaren Sortze Garbia 
ospatzen dugu. “Dohatsu deituko naute gizaldi guztiek” kantatu 
zuen Maria Birjinak, Jaunak aukeratu zuela pozez adieraziz. Bera da 
itxaroten dakiena, bera da “Itun Berriaren Kutxa” Jaunak garbi eta 
eder prestatua. Berari begira ikasten Kristo onartzeko bidea egiten. 

Seminarioaren eguna ere bada gaur gure elizbarrutian, goiburu 
honekin: «Seminarioa, guztion egitekoa». Geure ardura ere badelako 
gogoan izango ditugu otoitzean, apaiz izateko prestatzen ari direnak; 
Kristoren bihotzaren arabera hezi dezaten, santutu eta gidatu 
Jainkoaren Herria. Eska diezaiogun Jainkoari gainera, jarrai dezala 
bokazioak sorrarazten, Ebanjelioa etengabe hots egina izan dadin eta 
jarrai dezala gure elkarteetako gazteei eragiten, Kristorekin bat 
eginda bizi daitezen. 

Abendualdiko argia piztea 

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

Presta gaitezen Eukaristiarako, gure bekatuen barkamena eskatuz. 
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¾ Jesus Jauna, Espiritu Santuaren egitez Maria Birjinagandik jaioa: 
erruki, Jauna. 

¾ Jesus Jauna, munduaren azkena arte gurekin zarena: Kristo, erruki. 
¾ Jesus Jauna, salbamena burutzeko etortzekoa zarena: erruki, Jauna. 

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

Aintza zeruetan 

Ama Mariarekin eta santuekin bat eginik eta Eliza osoarekin batera 
gores dezagun Jainkoa Aintza zeruetan [esanez] kantatuz. 

Otoitza 

Oi Jainko, 
egoitza egokia prestatu zenion zeure Semeari 
Maria Birjinaren Sortze Garbiaz 
eta, honen Semearen heriotza aurreikusirik, 
garbi gorde zenuen bekatu guztitik Ama; 
egizu, Maria Birjinaren otoitzari esker, 
gu ere Zugana garbi irits gaitezela. 
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Hitzaren liturgiari oharpena  

Testigu alaiak izateko deia egiten zaigu. Erantzun dezagula Mariak 
bezala: «Hona hemen ni, Jauna, gerta bedi nigan zure nahia». 

Lehenengo irakurgaia (Gn [Has] 3, 9-15. 20) 

Genesis liburutik 
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Jaungoiko Jaunak gizonari dei egin eta honela esan zion: «Non 
zara?» Eta hark erantzun: «Baratzean ibiltzen sumatu zaitut eta, 
larrugorri nengoelako, beldurrez, gorde egin naiz». Jaunak orduan: 
«Eta nork esan dizu, larrugorri zeundela? Jatea galerazi nizun 
zuhaitzetik jan al duzu?» Gizonak erantzun: «Lagun ipini didazun 
emakumeak eman dit hartatik, eta nik jan». Orduan Jaungoiko 
Jaunak esan zion emakumeari: «Zer egin duzu?» Emakumeak 
erantzun: «Sugeak atzipetu nau, eta nik jan».  

Orduan Jaungoiko Jaunak sugeari esan zion: «Hori egin duzulako, 
madarikatua izango zara abere guztien eta landako pizti guztien 
artean; sabel gainean ibiliko zara narraztaka; zure bizitzako egun 
guztietan hautsa jango duzu. Haserrea sortuko dut zure eta 
emakumearen artean, zure jatorriaren eta harenaren artean; honek 
buruan emango dizu, zuk orpotik helduko diozunean». 

Gizonak emazteari «Eva» ezarri zion izen, bizidun guztien ama 
delako. 

Erantzun-salmoa (Sal 97, 1. 2-3a. 3c-4) 

 
Kanta Jaunari kantu berri,  
egin baititu hainbat harrigarri.  
Bere eskuinak eman dio garaipena,  
bere beso santuak. R/. 
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Ezagutarazi du Jaunak Beragandiko garaipena,  
agertu du atzerrien aurrean bere zuzentasuna.  
Oroitu da bere maitasunaz,  
Israel etxeari dion leialtasunaz. R/. 

Ikusi dute lur muga denek  
gure Jainkoagandiko garaipena.  
Lur osoa, egiozu txalo Jaunari,  
egin oihu eta irrintzi, egin eresi. R/. 

Bigarren irakurgaia (Erm 15, 4-9) – Abendualdiko 2. igandekoa 

San Paulo Apostoluak Erromatarrei 

Senideok: Lehengo Idazki guztiak gure erakusbiderako idatzi ziren, 
geure iraupenez eta Liburu Santuak ematen digun pozez, itxaropen 
izan dezagun. Iraupenaren eta pozaren Jaungoikoak eman 
diezazuela, elkarrekin iritzi bereko izatea, kristauei dagokien bezala; 
bihotz batez eta aho batez gora dezazuen Jaungoikoa, Jesu Kristo 
gure Jaunaren Aita. 

Horrela, bada, harrera on egiozue elkarri, Kristok zuei harrera on 
egin dizuen bezala, Jaungoikoaren aintzarako. Hau esan nahi dizuet: 
judutarren zerbitzari egin zela Jesu Kristo, arbasoei egindako 
agintzariak betetzen dituen Jaungoikoaren leialtasuna egiaztatzeko; 
eta beste aldetik, harrera on egiten diela jentilei, Jaungoikoari aintza 
eman diezaioten, Beraren errukiagatik. Honela baitio Liburu 
Santuak: «Ospatuko zaitut atzerrietan, Jauna, goretsiko dut zure 
izena». 

Aleluia (Lk 1, 26-38) 
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Poztu zaitez, Maria, graziaz bete hori:  
Jauna zurekin;  
bedeinkatua zu emakumeen artean. R/. 

Ebanjelioa (Mk 13, 33-37) 

Homiliarako argibideak 

Jainkoak hasieratik aukeratua 

Jainkoak hasieratik aukeratu zuen Maria, bere salbamen-asmoa 
aurrera eramateko. Lehenengo irakurgaian bertan entzun dugu 
Jainkoak “emakumea” eta bere “jatorria” salbamenaren agintzaritzat 
aurreikusi zituela. 

Eta egia da, Mariak berak «Magnificat» kantikan dioen bezala 
handiak egin dituela berarengan ahalguztidunak. Semearen Pazkoa 
aurreikusiz Ama graiaz bete baitzuen. Maria da, beraz, Jesusen 
Pazkoaren lehenengo fruitua, eta horregatik Jainkoa eskertzen eta 
bedeinkatzen jakin zuena ere bai. 

Jainkoari “baietz” esaten jakin zuen emakumea 

Jainkoak gizakien alde jokatzen du. Jainkoak “bai” esan zion 
gizakiari, gizadi osoari, eta Mariak “bai” erantzun zion Jainkoari, 
“bai, gerta bedi nigan, egin bedi nigan zure asmoa”. Hasierako 
baiezkoa, bizitza osoan zehar emandako baiezko askoren ezaugarria 
da. Lehenengo baietzak ez zion bizitzan zehar ilunaldi eta 
zailtasunik ekidin, ebitatu, baina baiezko haren oinarrian sendotzen 
da Mariaren bizitza osoko leialtasuna. Gurutze-ondorainoko 
leialtasuna, Pazkorainokoa hobeki esanda. 
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Horregatik da Maria historia osoan Jainkoari “bai” esan dioten gizon 
eta emakume guztien eredu eta maistra: dena argi eta garbi ikusi gabe 
konfiantza izan zuten hainbat eta hainbat emakume eta 
gizonezkorena; Mariak bezala “gerta bedi nigan” esaten jakin zuten 
hainbesterena. 

Eliza osoaren festa 

Esan daiteke gaurko jaia, gu guztion jaia ere badela. Maria gu guztion 
artean lehenengoa ikusten dugulako. Lehenengo salbatua. 
Lehenengo ikaslea. Lehenengo kristaua. Elizak izan nahi duen 
guztiaren eredua eta bilduma. Berari esan diezaiokegu: “zeu zara 
Jerusalemgo aintza, zeu gure herriaren harrotasuna”. 

Gizadi osoarentzat ere bada Maria pozik egoteko arrazoi. Bekatariak 
izanagatik, ez gara hain gaiztoak, hain txarrak, gure arteko bat, 
gutako bat, Jainkoaren era guztietako bedeinkapenak jaso eta Berari 
eta Bere salbamen-asmoari baiezkoa emateko gai izan baldin bada. 

Gaurko prefazioak Jainkoa goresten du, Maria aukeratu zuelako 
“Semeari Ama berdingabea emateko”, baina gehiago oraindik: 
Mariarengan erakusten duelako “Eliza, Kristoren emaztea, zimurrik 
eta errurik gabea eta guztiz ederra”. 

Maria dugu “Eva berria”, fedean eredu, itxaropenean arrazoibide, 
bizidun guztien ama: berak eman baitzigun Kristo eta berak onartu 
lehenik Kristok gizadi osoarentzat zekarren salbamena. Gaur pozik 
gaude, Mariarengan betetzen hasitako salbamen betea gugan ere 
gerta daitekeelako. Guretzat ere hitz eman duelako Jainkoak bere 
salbamena. 

Jainkoari “bai” esan behar guk ere 

Mariaren etorkizuna –salbamena– itxaro badugu, bizitza osoan 
zehar, egunero, Jainkoari “bai” esaten jakin behar dugu Mariak berak 
bezala. 
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Jainkoa-gurekin izango da, eta guk misterio horren ondorioak, 
ondorio pertsonalak atera behar ditugu: bizitza santua, Jainkoaren 
seme-alabei dagokiena, eskatzen zaigu guri ere. Bakoitzak bere 
bizimoduan “bai” esan behar dio Jainkoari. Bizitza zabaldu behar 
diogu bere etorrerari: gugan ere Abendualdiaren eta Eguberriaren 
misterioa gerta dadin; Erreinuaren alde lan egiteko deia eta 
konpromisoa geureak egin ditzagun. 

“Baietzaren” jaia da, dudarik gabe gaurkoa. Eta Seminarioaren eguna 
da hain zuzen ere gure Elizbarrutian. Seminarioa guztion egitekoa 
dela gogorarazi digu goiburuak. Izan ere gure otoitzarekin, 
parrokietan gazteei ematen diegun testigantzarekin eta Jainkoaren 
deiari bide ematearekin lagundu egiten diogu seminariori. Elizbarruti 
osoaren kezka izan behar du beraz Seminarioak. 

Jaunari hauxe eskatuko diogu apaizgaientzat: oso-osorik beraren 
antzeko izateko grazia eman diezaiela. Handia izanik jaso duten 
deiaren garrantzia, handia behar duelako izan erantzunaren 
leialtasunak ere. 

Eta eska diezaiogun jarrai dezala deitzen eta eman diezaiola gure 
kristau elkarteari dei hori bideratzen asmatzeko grazia. Hori ere 
Abendualdia ospatzea baita, bidea prestatzea, alegia. 

Gaurko ospakizunean “amen” esaten dugun bakoitzean kontura 
gaitezela Jainkoari baitez esaten ari garela; eta gehiago oraindik: oroi 
gaitezela bizitzako une guztietan, bereziki ilun eta zailenetan esan 
behar dugula “amen”, “bai”, “egin bedi zure nahia”. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Maria Birjinarengan gizakien salbamena hasi zuen Jainkoari, eska 
diezaiogun Jaunaren bidera ateratzeko indarra eta laguntza: 

 Erantzuna: Zatoz, Jauna, gu salbatzera! 
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¾ Salbamenaren betea Mariarengan aurreikusi zuen Jaunak, lagun 
diezagula Elizako kide guztioi Kristoren Amaren edertasuna 
islatzen. Egigun otoitz. R/. 

¾ Maria Birjinarengan Salbatzailea ernearazi zuen Espiritu Santuak 
berak, mundua bete dezan eta gizaki guztiengan Jainkoaren 
Erreinuarekiko gogo beroa sorrarazi dezan. Egigun otoitz. R/. 

¾ Gure apaizgaiek jaso dezaten kristau-elkarteen harrera eta beroa 
eta Mariaren antzera Jainkoaren aurrean lanerako prest agertuko 
diren apaiz bokaziodunak gure artean falta ez daitezen. Egigun 
otoitz. R/. 

¾ Maria Birjina dohatsuari begira, berak bezala Kristo onartzeko 
prestatu gaitezen eta Haren jaiotzako jaiak bihotzez ospa 
ditzagun. Egigun otoitz. R/. 

Jainko ahalguztiduna eta errukitsua, lur honetako gauzen ardura ez 
dezagula eragozpen izan zure Semeari bidera gogotsu irteteko; eta 
eraman gaitzazu, jainkozko jakinduriaren irakaspenez, zeure 
Semearekin bat egitera. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Eukaristiaren liturgiari oharpena (Diru-bilketa egiterakoan) 

Gaurko diru-bilketa gure Seminarioari laguntzeko izango da. Gure 
apaizgaiak ongi presta daitezen lagunduko dugu, baita bokazio 
pastoraltzak harrera ona egiten jarrai dezan ere. 

Prefazioa: Sortzez Garbiarena (Meza-liburua: 917. or.) 
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Jaunartze-ondorengo otoitza 

Jainko gure Jauna, Maria Birjinaren Sortzea 
jatorrizko bekatutik garbi gorde zenuen miragarriro; 
hartu dugun sakramentu honek senda ditzala gugan 
bekatu horren zauriak. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

Bedeinkapen Nagusia 

Jauna zuekin. R/. Eta zure espirituarekin. 

Makurtu burua Jaunaren bedeinkapena hartzeko. 
(Eskuak herriaren gain zabalik bedeinkapena esango du:) 

Maria Birjina dohatsuagandik jaiotakoaren bitartez 
gizadia bihotz onez salbatu duen Jainkoak 
eman diezazuela oparo bere bedeinkapena. R/. Amen. 

Bizi-iturria eman dizuen Mariaren laguntza 
izan dezazuela nonahi eta beti. R/. Amen. 

Eta Mariaren jaia santuki ospatzera etorri zaretenoi  
eman diezazuela Jainkoak 
Espirituaren poza eta zeruko sariaren dohaina. R/. Amen. 

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

Zoazte Jaunaren bakean. R/. Eskerrak Jainkoari.  


