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ABENDUALDIKO IV. IGANDEA (A)

Otoitza

Isur ezazu, Jauna, gure bihotzetan zeure grazia;
eta, aingeruak esanik,
zure Seme Jesu Kristo gizon egin dela jakin dugunoi,
iguzu, Haren nekaldi eta gurutzearen bidez,
irits gaitezela biztueraren ospera.
Zure Seme Jesu Kristo.

I. IRAKURGAIA: Is 7, 10-14

Begira, birjina haurdun dago.

Isaias Profetaren liburutik

Egun haietan, Jaunak honela hitzegin zion Akazi: «Eska iezaiozu Jaunari, zure Jaungoikoari,
ezaugarri bat zuretzat, lurraren barrenean, nahiz zeruen goienean». Eta Akazek: «Ez diot eskatuko,
ez dut tentatuko Jauna».
Orduan Isaiasek: «Entzun, Dabiden etxe: Gutxi al derizkiozue gizakientzat aspergarri izateari?
Jaungoikoarentzat ere aspergarri izan behar al duzue? Horregatik, Jaunak berak emango dizue
ezaugarria. Begira, birjina haurdun dago, eta semea izango du; Emmanuel ipiniko dio izen, hau da:
"Jaungoikoa gurekin"».

ERANTZUN SALMOA: Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

R/. Badator Jauna: Bera da Errege ospetsua.

Jaunarena da lurra, eta lurra betetzen dutenak,
lurbira eta bertan bizi direnak.
Hark eman dizkio itsasoak oinarri,
eta ibaiak sendogarri. R/.

Jaunaren mendira nor igoko?
Haren toki santuan nor egongo?
Eskuak errugabe eta bihotza garbi dituena,
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huskerietara jotzen ez duena. R/.

Horrelakoak hartuko du bedeinkapena Jaunarengandik,
zuzentasuna, salbatzaile duen Jainkoarengandik.
Hau da Haren bila dabiltzanen taldea,
Jakoben Jainkoaren bila dabiltzanena. R/.

II. IRAKURGAIA: Erm 1, 1-7

Jesu Kristo, haragiz Dabidengandik jaioa,
Jaungoikoaren Semea.

San Paulo Apostoluak Erromatarrei

Paulo, Jesu Kristoren zerbitzaria, apostolu izateko deitua, Jaungoikoaren Ebanjeliorako bereizia;
Ebanjelio hori Liburu Santuetan Profeten ahoz agindua zegoen, eta Jaungoikoaren Semeari dagokio,
Jesu Kristo gure Jaunari: haragiz Dabidengandik jaioa, eta Espiritu Santuak Jaungoikoaren Seme
ezarria; ahalmen guztiak hartu ditu Honek, hilen artetik biztu denez gero.
Harengandik hartu genuen guk grazia hau eta eginkizun hau: jentil guztiak sinesmenera ekartzea,
Haren izenaren aintzarako; haietakoak zarete zuek ere, Jesu Kristok deituak.
Grazia, beraz, eta bakea zuei, Jaungoiko gure Aitarengandik eta Jesu Kristo gure Jaunarengandik,
Erroman zaudeten Jaungoikoaren maite guztioi, bere herri santuko izatera deituoi.

EBANJELIOA: Mt 1, 18-24

Aleluia: Mt 1, 23

R/. Aleluia.
V/. Begira, birjinak sabelean sortu

eta semea izango du,
eta Emmanuel ezarriko diote izen,
hau da: «Jaungoikoa gurekin». R/.

Mariarengandik jaioko da Jesus.
Maria, Dabiden seme Joseren emaztea da.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik

Jesu Kristoren jaiotzea honela gertatu zen: Jesusen ama Maria, Joserekin eskontzeko hitzemana
zegoelarik, elkarrekin bizi izan baino lehen, haurdun aurkitu zen Espiritu Santuaren egitez. Haren
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senar Josek, gizon zintzoa baitzen eta ez baitzuen bere emaztea salatu nahi, isilka utzi eta joatea
erabaki zuen.
Baina, asmo hori gogoan zerabilela, Jaungoikoaren aingerua ametsetan azaldu zitzaion, eta esan zion:
«Dabiden seme Jose: ez izan beldurrik, Maria, zeure emaztea, etxean hartzeko, sabelean daraman
haurra Espiritu Santuarengandik baitator. Semea izango du, eta zuk "Jesus" ezarriko diozu izen,
Horrek salbatuko baitu bere herria bekatuetatik».
Guzti hau gertatu zen, Jaunak profetaren ahoz esandakoa bete zedin:
«Begira, birjinak sabelean sortu
eta semea izango du,
eta Emmanuel ezarriko diote izen,
hau da: "Jaungoikoa gurekin"».
Josek, lotatik esnatu zenean, Jaunaren aingeruak agindu bezala egin zuen, eta bere etxean hartu zuen
emaztea.

Oparigaien gainekoa

Jauna, Maria dohatsuaren sabel garbia
bere indarrez bete zuen Espirituak
santu egin bitza
zure aldarean jarri ditugun eskaintzak.
Jesu Kristo.

Prefazioa: Abendualdikoa.

Jaunartze ondorengoa

Betiereko erospenaren agiria harturik,
eskatzen dizugu, Jainko ahalguztiduna:
zenbat eta hurbilago izan salbameneko jaia,
hainbat eta gartsuago presta gaitezela
zure Semearen jaioteguna ospatzeko.
Jesu Kristo.


