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XII. IGANDEA URTEAN ZEHAR (A)

Otoitza

Izan dezagula beti, Jauna,
zure izen santuaren beldurra eta maitasuna:
ez baitituzu behinere zeure eskutik uzten
zeure maitasunean sendo jarri dituzunak.
Zure Seme Jesu Kristo.

I. IRAKURGAIA:  Jr 20, 10-13

Hark eskatu du gaiztoaren eskutik
behartsuaren bizia.

Jeremias Profetaren liburutik

Honela mintzo zen Jeremias:
«Marmar hauek entzuten nizkion jendeari:
"Beldurra nonnahi.
Sala ezazue; sala dezagun".
Nire adiskideak berak ere begira dauzkat,
ni noiz eroriko:
"Ea liluratzen dugun, eta menperatu egingo dugu;
hartu eta bere ordaina emango diogu".
Baina nirekin daukat Jauna, gudari indartsu;
eroriko dira nire etsaiak,
eta ez zaizkit gailenduko.
Bere asmoak ezin bete dituztelako,
behinere ahaztuko ez den lotsa gorria izango dute.
Diren guztien Jauna, zintzoa aztertzen
eta bihotzaren barne-muinetan ikusten duzuna,
ikus dezadala nik, haien kontrako zure mendekua;
zure gain utzi dut nik nire auzia.
Kanta Jaunari, goretsazue Jauna,
Hark askatu du gaiztoen eskutik
behartsuaren bizia».

ERANTZUN SALMOA: Sal 68, 8-10. 14 eta 17. 33-35

R/. Hain onbera baitzara,
entzun nazazu, Jauna.

Zuregatik jasan dut lotsa gorria,
ahalkez estali zait aurpegia.
Arrotz natzaie nire senideei,
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atzerritar, nire amaren seme-alabei.
Maiteminez jaten nau zure etxeak,
eta Zuri egin irainak hemen datozkit gainera. R/.

Nire otoitza, aldiz, Zugana, Jauna,
zure grazia egunean, ene Jainko;
hain leiala baitzara, entzun nazazu,
zure laguntza leiala emadazu.
Entzudazu, Jauna, samurra baita zure grazia,
zure erruki haundiz niri begira. R/.

Ikus, murgilduok, eta poztu zaitezte,
bila Jainkoa, eta bihotza birbiztu bekizue.
Izan ere, behartsua du Jaunak aditzen,
eta bere adiskide atxilotuak ez ditu gutxiesten.
Gorets bezate zeru-lurrek,
itsasoak eta han bizi diren guztiek. R/.

II. IRAKURGAIA:  Erm 5, 12-15

Graziarekin ez da bekatuarekin bezala gertatu.

San Paulo Apostoluak Erromatarrei

Senideok: Gizon batengatik bekatua mundura sartu zen bezala, eta bekatuarengatik heriotza; eta
horrela, heriotza gizaki guztietara zabaldu zen, guztien egin
zutelako bekatu... Legea baino lehen, munduan bekatua izanik ere, ez zitzaion inori bekaturik
ezartzen, Legerik ez zegoelako. Baina, hala ere, Adanengandik Moisesenganaiano nagusi izan zen
heriotza, Adanen hutsegitearen antzeko bekaturik egin ez zutenek 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.

EBANJELIOA:  Mt 10, 26-33

Aleluia: Jn 15, 16b. 27a

R/. Aleluia.
V/. Egiaren Espirituak egingo du aitormen Niretaz

–dio Juanak–,
eta zuek ere egingo duzue aitormen. R/.

Ez izan beldurrik gorputza hiltzen dutenei.

Jesukirstoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik

Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere apostoluei: «Ez izan gizakien beldurrik. Ez baita ezer
ezkuturik, agertuko ez denik; ez ezer gorderik, jakingo ez denik. Gaueko ilunbetan esaten



9

dizuedana, esazue eguneko argitan; eta belarrira entzutzen duzuena, hotsegin etxe gainetatik.
Ez izan beldurrik gorputza hiltzen dutenei, baina arima ezin hil dezaketenei; izan beldur, inori
izatekotan, gorputz-arimak su-leizean gal ditzakeenari. Ez al dira, txanpon batean saltzen bi txori?
Eta haietako bakar bat ere ez da lurrera erortzen, zuen Aitaren baimenik gabe. Zuen buruko ile
guztiak ere kontaturik daude. Beraz, ez izan beldurrik; txori guztiak baino gehiago zarete zuek.
Gizakien aurrean nire alde ateratzen denak, bere alde izango nau Ni ere, zeruetan dagoen nire
Aitaren aurrean. Gizakien aurrean Ni ukatzen nauena, ordea, ukatu egingo dut Nik ere, zeruan
dagoen nire Aitaren aurrean».

Oparigaien gainekoa

Onar, Jauna, bakezko eta gorespenezko opari hau;
beronek garbi gaitzala bekatuetatik
eta Zuretzat opari atsegingarri egin.
Jesu Kristo.

Jaunartze ondorengoa

Kristoren gorputz santuaz eta odol baliotsuaz
janaritu gaituzu, Jauna;
zure bihotz onari eskatzen diogu,
Mezan ospatzen duguna, betiko salbamen izan dakigula.
Jesu Kristo.




