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GARIZUMAKO IV. IGANDEA (A)

Otoitza

Jainko Jauna, zure Hitza gizon eginik,
miragarriro adiskidetu zenituen gizon-emakume guztiak Zeurekin;
egizu, kristau herria, maitasunean bero eta sinesmenean alai,
presta dadila Pazko jaietarako.
Zure Seme Jesu Kristo.

I. IRAKURGAIA: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a

Dabid, Israelgo errege gantzutua.

Samuelen liburutik

Egun haietan, Jaunak honela esan zion Samueli: «Bete adarra olioz, eta zoaz! Belengo
Jeserengana bidaltzen zaitut, haren semeetan bat begiz jo baitut nire erregetarako».
Iritsi zenean, Eliab ikusita, honela esan zuen bere baitan: «Ez ote da hau Jaunaren gantzutua?»
Baina Jaunak esan zion Samueli: «Ez begiratu horren itxura eta luzeari, alde batera utzia daukat
eta. Jaungoikoak ez dio begiratzen, gizonek begiratzen diotenari. Gizonek gorputz itxurari
begiratzen diote; Jaungoikoak, bihotzari».
Bere zazpi semeak sar erazi zituen Jesek Samuelengana; baina honek esan: «Jaunak ez du
horietakorik inor aukeratu». Orduan Samuelek galdetu zion Jeseri: «Ez al da beste semerik?» Eta
hark erantzun: «Bai, txikiena; ardizain dabil». Eta Samuelek Jeseri: «Bidal ezazu norbait haren
bila; ez gara jaten hasiko, hura etorri arte». Ekar erazi zuen, beraz, eta etorri zen: ile gorria zen,
begi eder, ikusgarria mutila. Eta Jaunak esan zion Samueli: «Jaiki zaitez eta gantzutu ezazu; hori
da».
Hartu zuen, beraz, Samuelek olio adarra, eta gantzutu zuen bere anaien erdian. Egun hartatik,
Jaunaren espiritua Dabiden jabe egin zen.

ERANTZUN SALMOA: Sal 22, 1-3. 4. 5. 6

R/. Jauna dut artzain,
ez naiz ezeren beharrean.

Jauna dut artzain, ez naiz ezeren beharrean:
larre gurietan etzanarazten nau.
Atsedenezko iturrira narama,
eta birbizten dit barrena.
Banarama bidezidor zuzenetatik,
bere izenagatik. R/.

Ibar ilunetan banabil ere, ez nago gaitz-beldur,
Zu nirekin baitzaude:
zure zigorra eta makila,
hauek dira nire poza. R/.
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Atontzen didazu mahaia,
etsaiak dauzkadala begira;
olioz gantzutzen didazu burua,
gainezka dago nire edontzia. R/.

Zoriona eta grazia ditut aldean,
neure bizi guztiko egunetan;
eta Jaunaren etxean naiz biziko
luzaroen luzaro. R/.

II. IRAKURGAIA: Ef 5, 8-14

Jaiki zaitez hilen artetik,
eta Kristok argituko zaitu.

San Paulo Apostoluak Efesotarrei

Senideok: Lehen, bai, ilunbe zineten; orain, ordea, kristau bezala, argi zarete. Zabiltzate, beraz,
argiaren seme-alaba bezala: on izate, zuzentasun eta egia guztia argiaren fruitu baita. Aztertu,
Jaunari zer zaion atsegin. Ez izan harremanik ilunbeko egintza usteletan, sala itzazue baizik. Izan
ere, ezkutuan egiten dutena, esateko ere lotsagarri da. Argiak guzti horiek salatzen dituenean,
agerian uzten ditu. Eta agerian dagoen guztia, argitasunez jazten da.
Horregatik, esaten da:
«Esna zaitez, lo zauden hori!
Jaiki zaitez hilen artetik,
eta Kristok argituko zaitu».

EBANJELIOA: Jn 9, 1-41

Ebanjelio aurreko txatala: Jn 8, 12b. d

V/. Ni naiz munduaren argia )dio Jaunak);
nire ondoren datorrenak izango du bizirako argia.

Joan zen itsua, garbitu,
eta ikusten zuela itzuli zen.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik

Aldi hartan, Jesusek, bidez zihoalarik, gizon bat ikusi zuen, jaiotzez itsua. [Eta ikasleek galdetu
zioten: «Maisu, nork egin du bekatu: honek ala honen gurasoek, hau itsu jaiotzeko?»
Eta Jesusek erantzun: «Ez honek, ez honen gurasoek; baizik eta Jaungoikoaren egintzak
horrengan ager daitezen gertatu da hori. Egun-argi dela egin behar ditut, bidali nauenaren
egintzak; badator gaua, eta orduan inork ez ditzake egin. Munduan nagoen bitartean, munduaren
argia naiz».
Hau esanda,] bota zuen listua lurrera, eta listuz lohia eginik, lohiaz igurtzi zizkion begiak itsuari;
eta esan zion: «Zoaz eta garbi zaitez Siloeko ur askan». (Siloek, "Bidalia" esan nahi du). Joan zen
itsua, garbitu zen, eta ikusten zuela itzuli zen.
Auzokoek eta eskean ikusten zutenek esaten zuten: «Ez al da hau hor eserita eskean egoten
zena?» Batzuek zioten: «Bai, bera da». Beste batzuek: «Ez, haren antzeko bat da». Berak, berriz,
zioen: «Huraxe naiz». [Orduan esan zioten: «Nola ireki zaizkizu, bada, begiak?»
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Eta hark erantzun: «Jesus esaten dioten gizon horrek, lohia egin zuen, igurtzi zizkidan begiak, eta
esan zidan: "Zoaz Siloera eta garbi zaitez". Orduan, joan nintzen, garbitu, eta ikusten hasi
nintzen». Galdetu zioten: «Non da hori?» Erantzun zien: «Ez dakit».]
Farisearren aurrera eraman zuten itsu izana. Larunbata zen, Jesusek lohia egin eta begiak ireki
zizkion eguna. Farisearrek ere galdetu zioten, nola argitu zitzaizkion begiak. Hark erantzun zien:
«Lohia jarri zidan begietan, garbitu nituen, eta ikusten dut».
Farisear batzuek zioten: «Gizon hori ez dator Jaungoikoarengandik; ez du larunbata jai egiten».
Beste batzuek, berriz: «Bekatari batek nola egin dezake horrelako ezaugarririk?» Eta ez zetozen
bat. Berriz galdetu zioten itsuari: «Zuk zer dela deritzazu begiak ireki dizkizun Hori?» Eta hark:
«Profeta dela».
[Hala ere, judutarrek ez zuten sinetsi nahi, gizon hura itsu izan eta argitu zenik, gurasoei deitu eta
galdetu zieten arte: «Hau al da, itsu jaio zela diozuen zuen semea? Nolatan ikusten du, bada,
orain?» Gurasoek erantzun zieten: «Guk badakigu, gure semea dela eta itsu jaio zela. Baina orain
nola ikusten duen ez dakigu, eta begiak nork ireki dizkion, hori ere guk ez dakigu. Galde berari;
ez da haurra; eman dezala berak bere berri». Judutarren beldurrez hitzegiten zuten gurasoek
honela; ordurako bat eginda baitzeuden judutarrak, Jesus Kristotzat aitortzen zuten guztiak
sinagogatik botatzeko. Horregatik esan zuten gurasoek: «Ez da haurra; galde iezaiozue berari».
Bigarren aldiz deitu zioten itsu izanari, eta esan zioten: «Aitor ezazu Jaungoikoaren aurrean. Guk
badakigu, gizon hori bekataria dela». Eta hark: «Bekatari den ala ez, nik ez dakit. Hauxe dakit
nik: lehen itsu nintzela, eta orain ikusten dudala».
Haiek berriro: «Zer egin zizun? Nola ireki zizkizun begiak?» Hark erantzun zien: «Esan dizuet
lehen ere, eta ez didazue sinetsi. Zertarako entzun nahi duzue berriro? Zuek ere Haren ikasle izan
nahi al duzue?»
Orduan gaizki esaka ekin zioten: «Zu izango zara Horren ikasle; gu Moisesen ikasle gara.
Badakigu Jaungoikoak Moisesi hitzegin ziola; baina Hau ez dakigu nongoa den».
Hark orduan: «Hori da, bada, harrigarria: zuek ez dakizuela nongoa den, eta Hark niri begiak ireki
dizkidala. Badakigu, Jaungoikoak ez diela bekatariei entzuten; baizik eta jainkozale denari, eta
Haren nahia egiten duenari. Egundaino ez da entzun, itsu jaiotako bati inork begiak argitu
dizkionik. Honek, Jaungoikoarengandik ez balitz, ezingo luke ezer egin».]
Erantzun zioten: «Bekatu huts zara jaiotzetik, eta zu guri erakusten?» Eta kanpora bota zuten.
Entzun zuen Jesusek bota egin zutela eta, aurkitu zuenean, galdetu zion: «Sinesten al duzu zuk
Gizonaren Semea?» Hark erantzun: «Nor da Bera, sinets dezadan?» Jesusek orduan: «Ikusten
duzuna, zurekin hizketan ari dena, Bera da». Hark orduan: «Sinesten dut, Jauna». Eta aurrean
ahuspeztu zitzaion.
[Jesusek orduan esan zuen: «Epai baterako etorria naiz Ni mundu honetara, ikusten ez dutenek
ikus dezaten, eta ikusten dutenak itsu geldi daitezen». Harekin zeuden farisear batzuek entzun
zuten hori, eta esan zioten: «Beraz, itsuak gara gu ere?» Jesusek erantzun zien: «Itsuak bazinate,
ez zenukete bekaturik. Baina "ikusten dugu" baitiozue, zuen bekatuak irauten du».]

Oparigaien gainekoa

Jauna, pozik egiten dizugu
betiko sendagarri dugun eskaintza,
eta apalik eskatzen:
opari hau begirunez ospa dezagula
eta munduaren salbamenerako eskaini.
Jesu Kristo.

Jaunartze ondorengoa

Jainko Jauna, zuk argitzem dituzu
mundu honetara etorri diren gizon-emakume guztiak;
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argitu zeure graziaren distiraz gure gogo-bihotzak,
benetan ezagutu
eta maitasun haundienaz maita zaitzagun.
Jesu Kristo.




