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Abenduaren 20an
ABENDUALDIKO 4. 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, 4-5 orrialdeetan)
Damu-otoitza (Kandelen ezaugarria egiten bada, utzi Damu-otoitza)
Senideok: itxaropen aldian aurrera goaz. Mariaren antzera Jaunaren
etorrerarako prest egon nahi dugu. Aitor ditzagun apalki gure
bekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen.
¾ Jesus Jauna, ilunpetan bizi direnei argi egitera zatozen munduko
argia: erruki, Jauna.
¾ Jesus Jauna, zeure artaldea egiaren eta zuzentasunaren bidetik
eramatera zatozen Artzain Ona: Kristo, erruki.
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¾ Jesus Jauna, aitaren agintzariak bernen betera eramateko, egun
batean itzuliko zaren Jainkoaren Semea: erruki, Jauna.
Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua, eta, gure bekatuak barkaturik,
eraman gaitzala betiko bizira.
Otoitza
Isur ezazu, Jauna, gure bihotzetan zeure grazia;
eta egizu, aingeruak esanik
zure Seme Jesu Kristo gizon egin dela jakin dugunok,
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 (2 Sm 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
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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 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/.
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Egin dut nire hautatuarekin ituna,
David nire morroiari zin egin niona:
«Betiko sendotuko dut zure hazia,
menderen mende eraikiko zure aulkia». R/.
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.

ABENDUALDIKO 4. IGANDEA

1/43

Ebanjelioa (Lk 1, 26-38)
Homiliarako argibideak
Sinetsi, benetako Gabonak egiteko
Abendualdiko IV. igandeko Ebanjelioaren pasartea honela hasten da:
«Gabriel aingerua bidali zuen Jaungoikoak, Nazaret deritzan
Galileako herri batera». Iragarpenaren kontakizuna da. Ohi bezala,
ordea, guk puntu batean jarri behar dugu arreta, eta puntu hori
Mariaren hitzak dira: «Hona hemen ni, Jaunaren mirabea; gerta bekit
zuk diozun bezala».
Hitz horiekin egin zuen Mariak fede aitorpena. Jainkoa bere bizitzan
hartu zuen, Jainkoari eman zion konfiantza. Aingeruari emandako
erantzun harekin, Mariak esan izan balu bezala da: «Argizarizko
arbela bezalakoa naiz: Jainkoak nahi duen guztia idatz dezala
nigan». Antzina, argizarizko oholtxoetan idazten zen; guk orain
esango genuke: «Paper zuria naiz: Jainkoak nahi duen guztia idatz
dezala nigan».
Pentsa liteke Mariarena fede erraza izan zela. Mesiasen ama izatea:
ez al zen hau neska hebrear guztien ametsa? Baina oso osorik huts
egin dezakegu. Hura izan zen historiako fede egintza zailena. Nori
azal diezaioke Mariak bertan gertatutakoa? Nork sinetsiko dio bere
baitan daraman haurra «Espiritu Santuaren egintza» dela esaten
duenean? Hori ez zen lehen sekula gertatu eta ez da inoiz gertatuko
berriz. Mariak ondo zekien zer zegoen idatzia Moisesen legean:
ezkontza egunean birjintasun egoeran aurkitzen ez zuten neska
gaztea, aitaren etxeko atarira eraman eta harrikatua izango zen (Ik.
Dt 22, 20 eta hurr.). Mariak, bai, ezagutu zuela «fedearen arriskua»!
Mariaren fedea ez zen izan egia jakin bati baiezkoa eman izana,
baizik eta Jainkoaz fidatu izana; bete betean eman zuen baiezkoa,
«Jainkoarentzat ezer ezinik ez dela» sinetsita.
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Egia esan, Mariak ez zuen inoiz «fiat» esan, ez baitzuen latinez hitz
egiten, ezta grekoz ere. Denok ezagutzen eta sarritan errepikatzen
dugun hitz bat aterako zitzaion ezpainetatik. «Amen!» esango zuen.
Hitz horrekin, hebrear batek Jainkoarekiko baiezkoa adierazten
zuen, bere asmoekiko atxikimendu osoa.
Mariak ez zuen baiezkoa eman etsipen tristearekin, pozez beterik
baizik. Magnificat (Handiesten du nire arimak Jauna) kantatu zuen
berehala. Gorespen- eta poztasun-kantua da. Fedeak zoriontsu
egiten du, sinestea ederra da!
Fedea da benetako Gabonak egiteko sekretua; azal dezagun zer
zentzutan. San Agustinek zera esan zuen: «Mariak fedez ulertu eta
fedez erditu zuen»; are gehiago, «Kristo lehenago hartu zuen
bihotzean, gorputzean baino». Guk ezin dugu Mariak bezala Jesus
erditu; baina Mariak bezala Jesus ulertu eta onartu dezakegu.
Sinestea «ulertzea» da, hitzari haragia ematea da. Jesusek berak dio
bere hitza hartzen duena «anaia, arreba eta ama» bihurtzen dela
beretzat (Ik. Mk 3, 33).
Beraz, Kristo ulertzeko eta erditzeko zer egiten den ikusiko dugu.
Jokabidez aldatzeko eta bere bizitzari buelta bat emateko erabakia
hartzen duen pertsonak onartzen du Kristo. Jesusi emana bizi da bere
bizitzan eta ohituretan aldaketa zehatz eta nabariren bat egin nahi
duen pertsona. Adibidez, biraoak esaten zituenak, esateari uzten dio;
harreman kaltegarria bazuen, moztu egiten du; gorrotoa bizi zuenak,
bakea egiten du; sakramentuetara inoiz hurbiltzen ez zena, itzuli
egiten da; etxean urduri bazegoen, ulerkorrago agertzea bilatzen du,
eta abar.
Zer eramango diogu aurten jaio den haurrari? Bitxia izango litzateke
denei opariak egitea, jaioberriari izan ezik. Liturgia ortodoxoaren
otoitz batek ideia zoragarri bat iradokitzen digu: «Zer eskain
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diezazukegu, oi Kristo, gugatik gizon egin izanaren truke? Izaki orok
bere eskersaria ematen dizu: aingeruak bere kantua, zeruak izarra,
Magoak opariak, artzainak gurtzea, lurrak haitzulo bat, lehorteak
ganbela bat. Baina guk, guk Ama Birjina eskaintzen dizugu!». Guk
—hau da, gizadi osoak— Maria eskaintzen diogu!
Jainkoaren herriaren otoitza
Eska dezagun, senideok, Jaunaren laguntza, bere errukiz mundura
etor dadin eta salbamena ekar diezagun
Erantzuna: Zatoz, Jauna, gu salbatzera!
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##
¾ Fededun
guztiak prest egon daitezen Mariak bezala Kristo
&onartzeko eta hark bezala Bere hitzak bihotzean gordetzeko.
Egigun otoitz. R/.
5

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
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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
beharretarako izango dela. Izan gaitezen eskuzabalak.
Prefazioa: Abendualdiko 4. (Meza-liburua: 471. or.)
Jaunartze-ondorengo otoitza
Jainko ahalguztiduna,
betiko biziaren agiria harturik, hau eskatzen dizugu:
zenbat eta hurbilago izan salbameneko jaia
presta gaitezela hainbat eta gartsuago
zure Semearen jaioteguna fede-jarreraz ospatzeko.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
Bedeinkapen Nagusia (Liburuxka honetan: 14. or.)

Caritasen

