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GARIZUMAKO I. IGANDEA (A)

Otoitza

Jainko ahalguztiduna,
Garizumako elizkizunek eta penitentziek
egiazko bihotz-berritzera eraman gaitzatela,
Kristoren misterioa hobeki ezagutu eta bizi dezagun.
Zurekin eta Espiritu Santuarekin.

I. IRAKURGAIA: Gn 2, 7-9; 1-7

Lehen gurasoen sortzea eta haien bekatua

Genesis liburutik

Jaungoiko Jaunak gizona egin zuen lurreko hautsez, eta bizi arnasa hats egin zion aurpegira; eta
gizona bizidun gertatu zen.
Gero, Jaungoiko Jaunak baratz bat landatu zuen Edenen, sortalderuntz; eta han ipini zuen, Berak
egindako gizona. Eta Jaungoiko Jaunak, mota guztietako zuhaitzak sortarazi zituen lurretik,
begientzat eder eta ahoarentzat gozo; eta baratzaren erdian, biziaren zuhaitza jarri zuen, eta
onaren eta txarraren jakinduri zuhaitza.
Sugea zen, Jaungoiko Jaunak egindako piztietan maltzurrena; eta honela esan zion emakumeari:
«Baratzeko zuhaitzetatik ez jateko esan omen dizue Jaungoikoak».
Eta emakumeak sugeari: «Baratzeko zuhaitzen fruituetatik jaten dugu; baina baratz erdian dagoen
zuhaitzaren fruituaz, honela esan digu Jaungoikoak: «Horretatik ez jan, ez ukitu hori, hil ez
zaitezten».
Eta sugeak emakumeari: «Ez zarete hilko, ez! Badaki, bai, Jaungoikoak, zuek horretatik jan
orduko, zuen begiak irekiko direla, eta Jaungoikoa adina izango zaretela, onaren eta txarraren
jakitun».
Orduan emakumeak, zuhaitza jateko gozo eta begientzat eder eta ezaguera iristeko on zela
ikusirik, haren aleetatik hartu eta jan egin zuen; eta senarrari ere eman, eta hark ere jan egin zuen.
Ireki zitzaizkien begiak, eta ohartu ziren larru gorri zeudela; eta piku osto batzuk josirik, soineko
jantzi zituzten.

ERANTZUN SALMOA: Sal 50, 3-4. 5-6ab. 12-13. 14 eta 17

R/. Erruki Jauna, bekatu egin dugu eta.

Erruki zakizkit, Jainko, duzun maitasun haundiaz,
suntsi ezazu nire makurra zeure amaigabeko errukiaz.
Garbi nazazu zeharo neure hobenetik,
ikuz nazazu neure gaiztakeriatik. R/.

Neure bihurrikeria ezagutzen baitut,
neure hobena beti begien aurrean baitut.
Zuri egin dizut bekatu, Zuri bakarrik,
zure begietan oker dena egin dut nik. R/.
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Bihotz garbi bat, Jainko, sor ezazu niregan,
arnasa bizkorra berri ezazu nire barnean.
Ez nazazu urrun zure aurretik,
zeure arnasa santua ez kendu niri. R/.

Zeure salbamenaren poza bihur iezadazu,
zeure arnasa zabalez sendo nazazu.
Irekiko dizkidazu ezpainok, Jauna,
eta nire ahoak iragarriko du zure gorespena. R/.

II. IRAKURGAIA: Erm 5, 12-19

Bekatua ugaritu zen bezala,
ugariagoa izan zen grazia.

San Paulo Apostoluak Erromatarrei

Senideok: Gizon batengatik bekatua mundura sartu zen bezala, eta bekatuarengatik heriotza; eta
horrela, heriotza gizaki guztietara zabaldu zen, guztiek egin zutelako bekatu...[ Legea baino lehen,
munduan bekatua izanik ere, ez zitzaion inori bekaturik ezartzen Legerik ez zegoelako. Baina,
hala ere, Adanengandik Moisesenganaino nagusi izan zen heriotza, Adanen hutsegitearen antzeko
bekaturik egin ez zutenen gain ere; eta Adan, etortzekoa zenaren irudi da.
Graziarekin ez da bekatuarekin bezala gertatu. Izan ere, baten bekatuaz guztiak hil badira, askoz
ugariago zabaldu da guztientzat Jaungoikoaren grazia eta dohaina, gizon bakarrari esker: Jesu
Kristori esker, alegia. Jainkoak ematen duen graziarekin ere ez da gizon bakarraren bekatuaren
ondorioekin bezala gertatu: bati emandako epaiak hondamendi osoa ekarri zuen; graziak, berriz,
barkamena, hainbeste bekatuaren aurrean.]
Gizon bakarraren bekatuarengatik nagusitu zen heriotza. Zenbatez gehiago biziko dira orain eta
nagusituko, Jesu Kristo bakarrarengatik, grazia, dohaina eta zuzentasuna oparo hartzen
dituztenak!
Beraz, baten bekatuak gizaki guztiei hondamena ekarri zien bezala, berdin baten zuzentasunak
ekarriko die gizaki guztiei bizirako zuzentasuna. Eta baten menpetasun ezagatik guztiak bekatari
gertatu ziren bezala, berdin baten menpetasunagatik iritsiko dute guztiek zuzentasuna.

EBANJELIOA: Mt 4, 1-11

Ebanjelio aurreko txatala: Mt 4, 4b

V/. Gizona ez da ogiz bakarrik bizi
Jaungoikoaren ahotik ateratzen den
hitz guztitik baizik.

Jesusek barau egiten du berrogei egunez,
eta tentaldiak jasaten ditu.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik

Aldi hartan, Jesus, Espirituak eramanda, basamortura joan zen, deabruak tentaldian jar zezan.
Berrogei egun eta berrogei gau baraurik egon ondoren, azkenean gosetu egin zen.
Etorri zitzaion tentatzailea eta esan zion: «Jaungoikoaren Seme baldin bazara, esazu harri hauek
ogi bihur daitezela». Baina Jesusek erantzun zion:



7

«Idatzirik dago:
"Gizona ez da ogiz bakarrik bizi,
Jaungoikoaren ahotik ateratzen den
hitz guztitik baizik"».
Orduan deabruak hiri santura eraman eta jauretxearen gailurrean ipini zuen, eta esan zion:
«Jaungoikoaren Seme baldin bazara, bota ezazu zeure burua goitik behera; idatzirik dago eta:
"Bere aingeruei die aginduko,
onik zu ateratzeko";
eta "eramango zaituzte eskuetan,
oina oztopa ez dakizun harrietan"».
Jesusek erantzun zion: «Beste hau ere idatzirik dago:
"Ez tenta Jauna, zeure Jaungoikoa"».
Orduan deabruak mendi haundi hatera eraman zuen eta mundu zabaleko erreinu guztiak eta haien
edertasuna erakutsiz, esan zion: «Guzti hori zeuretzat emango dizut, auspez gurtzen banauzu».
Orduan Jesusek erantzun: «Alde hemendik, Satanas! Idatzirik dago eta:
"Jauna, zeure Jaungoikoa, duzu gurtuko,
eta Bera bakarrik zerbitzatuko"».
Orduan deabruak utzi zuen, eta aingeruak hurbildu zitzaizkion zerbitzatzera.

Oparigaien gainekoa

Opari honekin hasten dugu, Jauna,
Pazko misterioaren prestakizuna;
egizu, gure bihotza izan dadila
eskaintza honen betekoa.
Jesu Kristo.

Jaunartze ondorengoa
Hartu dugun ogi honek, Jauna,
sinesmena bizkortzen digu,
itxaropena sendotzen eta maitasuna indartzen;
erakus iezaguzu
egiazko ogi bizia den Jesusen gose izaten
eta zure ahotik ateratzen diren hitzetan bizia aurkitzen.
Jesu Kristo.




