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Azaroaren 29an
ABENDUALDIKO 1. IGANDEA (B)
Agurra
Gu salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin.
Sarrerako Oharpena
Jaunaren etorrera prestatzeko garaia, Abendualdia, hasten dugu gaur.
Bizi dugun pandemia-egoera honetan inoiz baino gehiago behar
dugu Jauna gertu egotea eta itxaropen-jarrera berreskuratzea.
Hiru eratara itxaron genezake. Otoitzean egiten den itxarotea.
Bizitzan jasotzen ditugun deiekin adi egonez itxarotea. Egintzen
bidez testigantza emanez itxarotea.
Jaunaren gertutasuna eskertuz ospatzen dugu Igandea, Jaunaren
eguna.
Abendualdiko argia piztea (Kantua, liburuxka honetan,4-5 orrialdeetan)
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 bizira.
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Otoitza
Jainko ahalguztiduna,
emaguzu zeure fededunoi Abendualdia hastean,
gugana datorren Kristoren bidera
egintza onez beterik ateratzeko 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
Erne egotea kristauon jarrera funtsezkoa da. Jesus da horretarako
itxaropena ematen diguna. Isaiasek hainbeste eskatzen zuen
Jainkoaren presentzia, Jesusengan egia bihurtu zaigu. Uste sendo
horrek sendotzen du gure gogoa etengabeko abendualdi batean.
Lehenengo irakurgaia (Is 63, 16b-17; 64, 1. 3b-8)
Isaias profetaren liburutik
Zu zara Jauna, gure Aita, «gure Erosle» duzu izen betidanik. Zergatik
utzi diguzu, Jauna, zeure bideetatik alde egiten?, zeure beldurrik ez
izateraino gure bihotzak gogortzen?
Itzul zaitez, zeure zerbitzariengatik, zeure ondareko leinuengatik. Ai,
zeruak urratu eta jaitsiko bazina!, zure aurrean mendiak urtuko bait
lirateke. Jaitsi zinen, eta mendiak urtu egin ziren zure aurrean.
Inoiz ez du, ez belarrik aditu, ez begik ikusi, Zu beste Jaungoikorik,
Beragan uste on dutenen alde hori egin duenik. Zerori ateratzen zara,
zuzen dabiltzanen eta zure bideak gogoan dituztenen bila.
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Haserre egon zinen, bai; eta guk lur jo genuen; ken gure erruak eta
salbatuko gara. Gu guztiok zikin geunden zapi zikin ziren gure
egintza on guztiak. Orbelaren antzera erortzen ginen guztiok; eta
gure bekatuek haizeak bezala eramaten gintuzten. Ez zion inork zure
izenari dei egiten; ez zen inor Zuri itsasteko ahalegintzen. Zeure
aurpegia gorde egin bait zenuen gugandik; eta gure bekatuen
menpean utzi gintuzun.
Hala ere, Jauna, Zu zara gure Aita; gu, buztina; eta Zu, gure eltzegile:
zure eskutako lana gara guztiok. Ez gehiegi haserretu, Jauna; eta ez
Title
hartu gogoan betiko gure bekatua.
Erantzun-salmoa (Sal 79, 2a eta 3acd. 15-16. 18-19)
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Israelgo Artzain, adi ezazu,
Kerubin gainean eseri ohi baitzara,
egizu dirdai, zure indarrari eragiozu,
zatoz eta salba gaitzazu. R/.
Itzul zakizkigu gudari taldeen Jainko,
begira zerutik, ikus, mahatsondo honi ager zakizkio:
Zure eskuz aldatu duzun aldaska honi,
Zuk indartu duzun landareari. R/.
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Emaiozu eskua, aukeratu duzun gizonari,
Zerorrek indartu duzun gizasemeari.
Ez gara Zugandik urrunduko,
gauzkazu bizirik eta zure izena dugu deituko. R/.
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Bigarren irakurgaia (1Ko 1, 3-9)
San Paulo Apostoluak Korintotarrei
Senideok: Grazia zuei eta bakea gure Aita Jaungoikoarengandik eta
Jesu Kristo Jaunarengandik. Jaungoikoari eskerrak ematen ari naiz
beti zuengatik: zuei Jesu Kristorengan eman zaizuen Jaungoikoaren
graziagatik. Harengan aberastuak izan bait zarete, gauza guztietan:
hitz eta jakintza dohain guztietan, horrela, Kristori buruz ematen
dugun aitormena sendotua izan da zuengan. Izan ere dohain
guztietatik ez duzue batere falta, Jesu Kristo gure Jaunaren
agertaldiaren zain zaudetenok. Berak indartuko zaituzte azkenera
arte, inork zuen aurka zeresanik izan ez dezan Jesu Kristo gure
Jaunaren etorrera egunean. Zintzoa da, bere Seme Jesu Kristo gure
Jaunaren elkartera deitu zaituzten Jaungoikoa.
Aleluia (Sal 84, 5)

Jauna zure onginahia erakuts iezaguzu,
zure salbamena emaguzu. R/.
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Ebanjelioa (Mk 13, 33-37)
Homiliarako argibideak
Bizitza amets bat da!
Garai hartan, Jesusek honela esan zien ikasleei: «Ez dakizue etxe
nagusia noiz etorriko den: ilunabarrean, gauerdian, oilarrak jotzean,
edota egunsentian: ustekabean etorrita, lo aurki ez zaitzaten. Eta zuei
esana, guztiei esaten diet: Zaudete erne!».
Jesusek darabilen hitz egiteko modu horrek munduaren ikuspegi oso
zehatza du: gaur egungo denbora gau luze bat bezalakoa da;
daramagun bizitza amets baten antzekoa da; bertan garatzen dugun
jarduera frenetikoa, berez, amestea da. XVII. mendeko espainiar
idazle batek, Calderón de la Barcak, drama ospetsu bat idatzi zuen
gai honi buruz: «La vida es sueño».
Ametsetik gure bizitza laburtasuna da, batez ere. Loa denboratik
kanpo gertatzen da. Loan gauzek ez dute errealitatean bezala
irauten. Egunak eta asteak beharko lituzketen egoerak, lo minutu
gutxitan gertatzen dira. Gure bizitzaren irudi bat da: zahartzarora
iritsita, atzera begiratzen du eta dena putz bat besterik ez dela izan
uste du.
Loaren beste ezaugarri bat irrealtasuna edo harrokeria da. Batek
bankete batean dagoela amestu dezake, eta asetasunera arte jan eta
edan; esnatu eta berriz ere gosea izaten du. Pobre batek, gau batean,
aberats bihurtu dela amets egiten du: loan estutu egiten da, bere aita
mespretxatu arte, ez duela ezagutzen sinetsaraziz, baina esnatu
egiten da, eta lehen bezala pobre dago berriro! Hala gertatzen da,
halaber, bizitza honetako ametsetatik ateratzean. Bat aberatsa izan
da, baina hemen hil egin da eta aberats zela amestu ondoren
esnatzen den gizajoaren egoeran ikusten da. Zer geratzen zaio bere
aberastasun guztiekin ondo erabili ez baditu? Esku hutsak.
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Bada loaren ezaugarri bat, bizitzari aplikatzen ez zaiona:
erantzukizunik eza. Ametsetan hil edo lapurtu egin dezakezu; esnatu
eta ez dago erru-arrastorik; aurrekari penalen ziurtagiria orbanik
gabe dago. Ez da hala bizitzan; ondo dakigu. Bizitzan egiten
dugunak arrastoa uzten du, eta zein arrastoa! Izan ere, idatzita dago
«Jainkoak emango diola bakoitzari bere lanen arabera» (Erm 2,6).
Maila fisikoan badira loaldia eragiten eta bateratzen laguntzen duten
substantziak; somnifero deitzen zaie, eta gurea bezalako belaunaldi
batean oso ezagunak dira, insomnioa duen kulturan bizi garelako.
Maila moralean ere somnifero izugarria dago. Ohitura esaten zaio.
Ohitura banpiroa bezalakoa da. Banpiroak –uste denaren arabera
behintzat– eraso egiten die lotan dauden pertsonei, eta, odola
zurrupatzen dien bitartean, loaldia are gozoago sentiarazten duen
substantzia bat txertatzen die; beraz, zorigaiztokoa gero eta gehiago
hondoratzen da loan, eta banpiroak nahi duen odol guztia harrapa
diezaioke. Bizioko ohiturak ere okertzen du kontzientzia, eta, beraz,
batek ez du jada sentitzen batere harridurarik; oso ondo dagoela uste
du, eta ez da konturatzen espiritualki hiltzen ari dela.
Salbazio bakarra, banpiro hau gainean itsatsita duzunean, bat-batean
zerbait gertatzea da, loa esnatzeko. Hori da Jainkoaren hitzak gugan
gertarazi nahi duena, Abendualdian behin eta berriz entzungo dugun
esaldiarekin: «Zaudete erne!». Amaitzeko, Jesusen hitz bat aipatuko
dugu, bihotza konfiantzari eta itxaropenari zabaltzen diena:
«Zorionekoak, Jaunak, etortzean esna aurkitzen dituen morroiak;
gerrikoa lotu eta mahaian jarriko dituela banan bana zerbitzatuko
ditu» (Lk 12,37).
Jainkoaren herriaren otoitza
Senideok, egiogun otoitz Jaunari, eta eska diezaiogun uste osoz
salbamena:
Erantzuna: Zatoz, Jauna, gu salbatzera!
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# # herriak, erne bizirik, gertu duen salbamena pozik onar
¾ Kristau
&dezan.
Egigun otoitz. R/.
5

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/.
Zuk sortutakoak inoiz ahazten ez dituzun Aita, entzun Zure herriaren
otoitzak, eta egizu ez gaitezela aldendu Zure bidetik, baizik eta erne
bizi gaitezela beti Zure Seme Jesu Kristo noiz etorriko zain. 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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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.

