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Abenduaren 15ean 
ABENDUALDIKO III. IGANDEA (A) 

Agurra 

Gu salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin. 

Sarrerako Oharpena 

Jaunaren gertutasunak dakarren poza oroitarazten digu 
Abendualdiko hirugarren igandeak. Poz horrek ordea, azalekoa ez, 
baizik eta barru-barruraino iritsi eta aldatzen gaituena behar du izan: 
Kristok dakarren salbamena itxarotera garamatzana. 

[Piztera goazen Abendualdiko hirugarren argia izan dadila Jaunak 
bere etorrerarekin gure bizitzara dakarren argiaren adierazgarri.] 

Abendualdiko argia piztea 

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

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

¾ Jesus Jauna, zure herriari bakea ekartzera etorri zinena: erruki, 
Jauna. 

¾ Jesus Jauna, galdurik zegoena salbatzera etorri zinena: Kristo, 
erruki. 

¾ Jesus Jauna, mundua berri egitera etorri zinena: erruki, Jauna. 

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

Oi Jainko, ikusten duzu zure herria, 
Jaunaren jaiotzako jaia zintzo itxaroten; 
egizu, arren, iritsi gaitezela salbamen miragarriaren zorionera 
eta gorapen 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  

Etorkizun hobe bati buruz mintzo zaigu Isaias profeta. Horren zain 
erne eta itxaropentsu bizitzeko esango digu Santiago Apostoluak eta 
Ebanjelioak Jesusengan Mesias ezagutzeko Joan Bataiatzailearen 
bidea proposatuko digu. 

Lehenengo irakurgaia (Is 35, 1-6a. 10) 

Isaias Profetaren liburutik 

Honela mintzo da Jauna: Poztuko dira basamortua eta lur agorra, 
alaituko basa lurrak, eta lilia bezala loratuko, loratuko eta poztuko 
dira irrintziz jauzika. Libano bezain zoragarri eta Karmel eta Sarion 
bezain eder bihurtuko dira, ikusiko dute Jaunaren aintza, gure 
Jainkoaren edertasuna. Indar itzazue esku ahulduak, sendotu belaun 
kolokak; esan bihotz-beldurtiei: «Gora bihotzak! Ez izan beldurrik! 
Badator Jaungoikoaren mendekua, Jaungoikoaren saria. Bera etorriko 
da, eta salbatuko zaituzte». Orduan itsuen begiak irekiko dira, eta 
gorren belarriak zabalduko. Orduan herrenak basauntzak bezala 
jauzi egingo du, eta mutuaren mihiak oihu egingo pozez. Jaunak 
salbatuak itzuliko dira handik, Siona itzuliko dira pozez kantari: 
Aurretik, betiereko poza; atzetik, poza eta alaitasuna. Kezka eta 
negarrek ihes egingo dute. 
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Erantzun-salmoa (Sal 145, 6c-7ab. 7c-8. 9-10) 

 
Leiala da betiren beti,  
ematen die eskubidea zapalduei,  
ogia, gose direnei. R/. 

Atxilotuak Jaunak askatzen ditu,  
itsuen begiak Jaunak argitzen ditu.  
Konkor daudenak Jaunak ditu zutierazten,  
zintzoak Jaunak ditu maitatzen. R/. 

Arrotzak Jaunak ditu zaintzen, ‘ umezurtz eta alargunak laguntzen, 
gaiztoen asmoak eragozten.  
Errege izango da Jauna sekuletan,  
zure Jainkoa, Sion, menderen mendetan. R/. 

Bigarren irakurgaia (St 5, 7-10) 

Santiago Apostoluaren epistolatik 

Senideok: Izan ezazue iraupen Jaunaren etorrera arte. Begira nola 
egoten den nekazaria, lurrak dakarren uzta ederraren zain, goizeuria 
eta beranteuria itxaroten dituela iraupenez. Izan ezazue, beraz, zuek 
ere iraupen; egon sendo, Jaunaren etorrera hurbil da eta. 
Senideok, ez izan elkarrentzat esparik eta kexarik, epaitu ez 
zaitzaten. Begira, epailea ate ondoan dago. Senideok, neke eta 
eramanpenetan, har itzazue ikasbide, Jaunaren izenean hitzegin 
zuten Profetak. 
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Aleluia (Lk 4, 18) 

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

Ebanjelioa (Mt 11,2-11) 

Homiliarako argibideak 

Izan bihotz! Ez beldutu! 

Bai itxaropentsuak direla, bizi ditugun gariotan ere Isaiasen hitzak! 
Itxaron al dezake basamortuak eta lorategi bihurtu? Poztu al daiteke 
bidean nekaturik eta egarriz doana? Ez digu esan mutuak hitz egingo 
dutela bakarrik, kantatu egingo dutela ere esan du. Guretzat posible 
ote da hori guztia? Sinisten al dugu benetan Jainkoa gurekin 
datorrela? Sinisten badugu... nola bizi gara itxaropenik gabe? 

Jainkoak gaur ere ahulak sendotu nahi ditu. Denok bizi izan ditugu 
ahulaldiak eta ezinak. Abendualdia eta Eguberria Jainkoaren 
gertutasuna era apartekoan bizitzeko aldi ederrak ditugu. 

Jainkoak mutuak hitz egiten hastea nahi du, gartzelatuak askatzea eta 
triste daudenak pozez betetzea. 

Nekazarien eta profeten eramanpena 

Santiagok ere itxaropena ez galtzeko deia egin digu. Bi eratako 
pazientzia edo eramanpenaz mintzatu zaigu: lurrari itxaroten dakien 
nekazariaren eramanpenaz alde batetik eta Jainkoaren salbamena 
iragartzen zuten profetena beste aldetik. 
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Nekazaria ez da beldurtzen euriarekin nahiz elurrarekin. Badaki 
lurrarentzat ongarri ere gerta daitezkeela. Ez da harritzen haizeaz, 
landareak sendotzen lagun baitezake. Eta, ez da urduri jartzen garia 
berak bezain azkar handitzen ez delako. Pazientzia du. Ez, ordea, 
egote hutsa den pazientzia; goldetu, erein, ureztatu eta zaindu 
duenaren pazientzia baizik. 

Profetek ere berdin: Salbatzailea ez zen bereala iritsi. Baina ez zuten 
pazientzia galdu eta itxaroten eta berri ona iragartzen jarraitu zuten; 
bere misioaren fruituak garbi ikusi ez arren. 

Jesusen ikasleak, berriz, ez ziren hainbesteko pazientziarekin agertu 
Samarian onartu ez zituztenean... eta sua jaistea nahi zuten bertako 
herritarrak suntsitzeko. Parabolako nekazariek ere segituan kendu 
nahi zuten belar txarra, garia ere galtzeko arriskuarekin. Jesusek 
pazientzia izateko deia egin behar berriz ere. 

Guk ere bereala jaso nahi izaten ditugu gure lanaren fruituak... 
bapatean nahi ditugu justizia, bakea eta erreinuaren erabateko 
zabalkundea. Baina Jainkoaren Hitzak erakusten digunez, beste 
batzuk dira bideak eta erak. 

Mesiasen egintzak 

Jesusen egintzek garbi adieraziko digute bera dela Isaiasek 
iragarritako Jainkoaren bidalia. Isaiasek gertatuko zirela esandakoak 
aipatzen ditu Jesusek, iragarritako aldaketak gertatzen ari direla 
alegia. Kristo da sendatzen duena, askatzen duena, berpizten duena. 
Bera da itxuei ikusmena, gorrei entzumena eta ezinduei indarra 
ematen ari dena. Zenbat esku ahuldu eta zenbat belaun makaldu 
indartu ote zituen bere hitzez eta egintzaz! 

Isaiasek agindutako “ezaugarriak” Jesusengan betetzen dira eta 
zerikusi handia dute zoriontasunetan agintzari bezala 
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adierazitakoekin. Bere Mesias izatearen ezaugarri argiak 
ahulenganako eta behartsuenganako arreta eta maitasuna dira. 

Gure Abenduaren egintzak 

Gaur ere Jesusen bereizgarri izan ziren “Mesiasen ezaugarriak” gure 
bereizgarri izan behar lukete. Bera ez dago hemen orduan bezala, 
baina bere elkartea munduan bizi da. Kristau elkarteak, kristau 
familiak, erlijioso/erlijiosak, gizon eta emakumeak, lanean ari dira 
mundu hau Isaiasek iragarri zuen eta Jesusengan betetzen hasi zen 
mundua izan dadin. Gizakien beldurrak eta zauriak sendatzen 
dihardugu. Ez ala? 

Guk ez dugu Jesusek bezala miraririk egiten, baina gure esku dago 
goibelduei itxaropena iristaraztea. Gure hitz ederrak edo gure kantu 
bikainak baina gehiago, gure egintzek adieraziko dute Jainkoa-
gurekin dagoela. Jesus gurekin datorrela. Orduan zentzua hartzen 
dute kantu eta otoitz ederrek ere. 

Gure inguru txikian ikusmena eta entzumena garbitzen badira; gure 
ingurumaria zuzenagoa eta bakezkoagoa egiten badugu... orduan 
esan ahal izango dugu, ozen eta garbi, Jainkoaren erreinua etortzen 
ari dela gure bizitzara ere. Behartsuek salbatuak direla eta bere 
bizitza hobea izaten hasten dela ikusten badute, ez da alferrikakoa 
izango gure fede itxaropentsua. Gure bizitza Maisuaren nahierara 
jartzea dagokigu. 

Alaitasunez.. baina Erreinuaren egintzak azalduz 

Hirugarren igande honek alai bizitzeko deia luzatzen digu. Behar 
bada gutako asko basamortuko zailtasuna zeharkatzen ari gara; gure 
inguruko jende asko bai behintzat. Baina Jainkoaren Hitzak adierazi 
digu Jainkoa gure bidera atera dela, gure ezinen bidera, alegia. 
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Baina aldi berean, irakurgaiek pauso sendoak emateko deia egiten 
digute. Besoak gurutzatu gabe. Itxaronez, baina jardunez. 
Konfiantzaz baina eskuhartuz. 

Ez dugu etsi behar. Erreinua ez da guk nahi bezain azkar agertzen... 
baina ahal dugun guztia egiten badugu sendoa izango da gugan 
itxaropena. Solidaritzak, lanak, esfortzuak, sakrifizioak, maitasunak, 
errukiak... frutu ematen dute beti. 

Eguberria indartsu dator. Jainkoak gure mundu hau hobera aldatu 
nahi du. Gure esku dagoen guztia egiten badugu, Jaunaren etorrera 
garbiago agertuko da: gizarte hobea, eliza pozgarriagoa eta pertsona 
itxaropentsuagoak behar ditugu. Hala behar ditu Jaunak bide berriei 
ekiteko ere. 

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/. 

& # # 44 jœ jœ
Za -

œ jœ jœ ˙
toz, Jau - na,

.œ jœ œ œ
gu sal - ba - tze - ṙa.
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¾ Orain Jaunaren lehen etorrera eta gizon egitea zintzo ospatzen 
dugunok, azken egunean datorrenean ere pozik onar dezagun. 
Egigun otoitz. R/. 

Entzun, Jauna, zure herriaren otoitza eta zure maitasunaren indarrez 
lagun iezaguzu etortzekoa den Mesiasen bidera, leial iraunez zeuk 
gugan ereindako haziak heldu daitezen eta esker onezko fruituak 
eman ditzaten. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. 

Prefazioa: Abendualdiko 2. (Meza-liburua: 468. or.) 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

Jauna, zure errukiari deika gaude: 
hartu dugun sakramentu honek 
senda gaitzala gure jokaera txarretatik, 
eta datozkigun Eguberri-jaietarako prestatu. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

Bukaerako oharpena 

Bidea prestatzea, Jaunaren poza gizaki guztiei helaraztea da: ez hitz 
ederrez, bizitzan zoriontasuna eta esperantza islatuz baizik. 
Datorren igandean Caritasen beharretarako egingo dugu otoitza eta 
diru-bilketa berezia. 

Bedeinkapen Nagusia (Liburuxka honetan: 17. or.) 

  


