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Abenduaren 22an 
ABENDUALDIKO IV. IGANDEA (A) 
Caritas erakundearen jardunaldi berezia 

Agurra 

Gu salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin. 

Sarrerako Oharpena 

Itxaropena otoitz bihurtzen da Abendualdiko laugarren igande 
honetan: Jaunari Semea bidal diezagula eskatzen diogu. 

Eguberri aurreko igande honetan, urtero bezala Caritas, elizaren 
erakundeak gogora dakartza behartsuak, goiburu honekin: 
“Gabonetan IZAN ZAITEZ gure konpromisoaren partaide”. Gogoan 
izango dugu asmo hau otoitzean eta diru-bilketa berezian. 
Behartsuei harrera ona eginez, Kristo onartzeko prestatzen gara. 

Abendualdiko argia piztea 

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. 

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 bizitzara. 



ABENDUALDIA / EGUBERRIALDIA [C] - 2018 1/36 

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  

Egun hauetako iragarki guztien erdian, Jainkoaren Hitzak gure 
bihotzera iritsi nahi du, Mesiasi buruzko ezaugarriak eta bizikizunak 
kontatuz. Jainkoak bete du bere promesa Jesus guri gerturatuz, orain 
guri dagokigu Berari jarraituz erantzutea. 

Lehenengo irakurgaia (Is 7, 10-14) 

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, Daviden 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"». 
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Erantzun-salmoa (Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6) 

 
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,  
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/. 

Bigarren irakurgaia (Erm 1, 1-7) 

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 Davidengandik jaioa, eta 
Espiritu Santuak Jaungoikoaren Seme ezarria; ahalmen guztiak hartu 
ditu Honek, hilen artetik biztu denez gero. 
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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. 

Aleluia (Mt 1, 23)

 
Begira, birjinak sabelean sortu 
eta semea izango du, 
eta Emmanuel ezarriko diote izen, 
hau da: «Jaungoikoa gurekin». 

Ebanjelioa (Mt 1, 18-24) 

Homiliarako argibideak 

Jainkoa gurekin 

Gaurko irakurgaiek egia handiaren aurrean jartzen gaituzte: Jainkoa 
gertuko Jainkoa da, gure historian barneratzen den Jainkoa, gurekin-
Jainko dena. Exodo liburuko Jainkoa: “dena”, “dagoena” herriaren 
mina ikusi eta askatzen duena. Horixe da Salbatzailearen izena: 
Jesus, “Jainkoa salbatzaile da” esan nahi duena. 

Hori sinesteak ez ote luke gure bizitza, gure itxaropen moldea aldatu 
behar? Ez ote litzateke antzeman behar gugan hori sinesten dugula? 
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Ez ote genuke barrua Jainkoaren “bakeaz eta graziaz” betea eduki 
behar, Paulok erromatarrei esan dien eran? 

Maria, Espirituak betea 

Mariarengan betetzen da, Mateok esan bezala, Isaiasen profezia: 
birjinak haurra izango du, Jainkoa-gurekin den Semea. 

Eta, Mariaren ondoan Jose ageri da, herriko langilea, apala, ona, 
Jaunaren etorreraren zain gaudenontzat eredu aparta. 

Josek, fededun leial denez, onartu egiten du Jainkoaren asmoa, nahiz 
eta hasiera batean bere asmoekin bat ez etorri, eta nahiz eta dena 
ondo ulertu ez. Mariaren ondoan esaneko izatearen poza agertzen 
du. Merezi du Jainkoaren asmoak geure asmo egitea. Merezi du 
Jaunaren etorrera itxaropenez prestatzea. Isabelek Mariari 
esandakoak balio du Joserentzat ere: “zorionekoa zu sinetsi 
duzulako”. 

Gabonetan IZAN ZAITEZ gure konpromisoaren partaide 

Mariarengan eta Joserengan bezala, Eguberriaren itxaropenak 
besteenganako arreta pizten du gugan ere. Lehenik eta behin geu 
garen dohainaz jabetuz: denok jaso dugu dohain bat, denok gara 
dohain bat besteentzat zabalik egon behar duena. Jainkoa gure 
bidera atera da, gure bila ari da, gutaz baliatu nahi du mundu hau 
salbatzeko. Dohaina bezala, misiorako deia ere jasotzen dugu, 
bidaliak gara, hor dago bokazioa, besteei begira jartzen gaituena. 

Kristauak ezin du bizi bere buruari begira, baizik eta zerbitzua, 
arreta, zaintza… bihurtzen ditu bere eginkizun, bere izateko modu. 
Caritasek arretarako jarrera hau esnarazi nahi digu. Eguberri atariko 
deialdi hau ez da behartsuentzat gure limosna eskatzeko bakarrik, 
gure elkarteak elkarte itxaropentsu izan daitezen elkarlana 
bideratzeko baizik. Izan gaitezke harrera oneko elkarte, elkarrekin 
otoitz egiten duen elkarte, bizitza partekatzen duen elkarte, 
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testigantza ematen duen elkarte, askatzaile den elkarte, Jainkoaren 
Erreinuaz maiteminduta dagoen gizon eta emakumeen elkarte. Hori 
da Caritasen konpromisoa kristau elkarte osoaren konpromiso 
bihurtzea. Hori da gure dohainak denen zerbitzura jarriz eta 
justiziaren eta karitatearen alde lan eginez mundua hobetzen 
saiatzea. Gure otoitza, gure bizitza, gure den-dena gizon-emakume 
guztien itxaropenak eta kezkak aintzakotzat harturik bizitzea. 

Eukaristian ogia eta ardoa bere Espirituz beteko dituen Jainkoak, 
Maria bete zuen Espiritu berak bete gaitzala gu guztiok ere. 
Eguberriaren axalkeria guztien gainetik, Espirituak bere graziaz bete 
nahi gaitu Maria bete zuen eran, guk ere Jesus gure inguruan txertatu 
dadin eta presente egon dadin, sumatua izan dadin, lan egin 
dezagun. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Eska dezagun, senideok, Jaunaren laguntza, bere errukiz mundura 
etor dadin eta salbamena ekar diezagun  

 Erantzuna: Zatoz, Jauna, gu salbatzera! 

 
¾ Fededun guztiak prest egon daitezen Mariak bezala Kristo 

onartzeko eta hark bezala Bere hitzak bihotzean gordetzeko. 
Egigun otoitz. R/. 

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/. 
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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/. 

Jainko Jauna, zure maitasunaren doantasuna eta indarra agertu 
dituzu zure Seme giza haragiz janzteko Mariaren erraiak aukeratu 
dituzunean; entzun gure erreguak eta egizu guk ere jakin dezagula 
zure Hitza onartzen eta ernearazten, Berari entzunez eta Haren 
esaneko izanez. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Eukaristiaren liturgiari oharpena (Diru-bilketa egiterakoan) 

Gogoratu gaurko diru-bilketa gure parrokiako Caritasen 
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. 

Bukaerako oharpena 

Aste honetan egin diezaiogun otoitz bereziki Ama Mariari: «erakuts 
iezaguzu Jesus, zure sabaleko Seme bedeinkatu hori» esanez. Jesus 
onartuz, gizon-emakume guztiei bihotza irekitzen jakin dezagula. 

Bedeinkapen Nagusia (Liburuxka honetan: 17. or.)  


