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GARIZUMAKO IV. IGANDEA (C)

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: Jos 5, 9a. 10-12

Jainkoaren herriak, agindutako lurraldera sartutakoan,
Pazkoa ospatzen du.

Josueren liburutik

Egun haietan, Jaunak honela esan zion Josueri: «Gaur kendu dizuet Ejiptoko lotsaria».
Israeldarrak Gilgalen etxolatu ziren, eta han ospatu zuten Pazkoa, hilaren hamalaueko
arratsaldean, Jerikoko zelaian. Pazko biharamunean, egun horretan bertan, lurraren emaitzetatik
jan zuten; ogi hilak eta gari ale erreak.
Lurreko emaitzetatik jaten hasi zirenean, atertu egin zen mana. Israeldarrek ez zuten gehiago
manarik izan, eta urte hartan Kanaan lurreko emaitzez janaritu ziren.

ERANTZUN SALMOA: Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7

 R/. Dasta ezazue eta ikus
zein samur den Jauna.

Bedeinka dezadan aldi oro Jauna,
nire ahoan beti Haren gorespena.
Gailendu bekit bihotza Jaunarekin,
poztu bitez apalak hori entzutearekin. R/.

Haundietsi nirekin Jauna,
ospa dezagun batean Haren izena.
Jaunaren bila nenbilen eta entzun ninduen,
beldur guztietatik atera ninduen. R/.

Begira iezaiozue alai zaitezten,
zuen aurpegiak lotsa ez daitezen.
Dohakabe honek oihu egin zuen, eta Jaunak entzun,
estualdi denetatik atera du bere eskuz. R/.

II. IRAKURGAIA: 2 Ko 5, 17-21

Jaungoikoak, Kristoren bitartez,
bere adiskide egin gaitu.
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San Paulo Apostoluak Korintotarrei

Senideok: Kristorena dena, sorkari berri da; zaharrarenak egin du; berria hasi da. Eta guzti hau,
Jaungoikoarengandik dator, Kristoren bitartez bere adiskide egin baikaitu, eta adiskidetzeko
zerbitzua guri ezarri digu. Izan ere, Jaungoikoa mundua Berekin adiskidetzen ari zen
Kristorengan, gizon-emakumeei bekatuen kontua eskatu gabe; eta guri eman zigun adiskidetzearn
hitza. Gu Kristoren ordezko bezala ari gara, beraz; Jaungoikoak gure ahoz hotsegingo balizue
bezala.
Kristoren izenean esaten dizuegu: adiskidetu zaitezte Jaungoikoarekin. Bekaturik ezagutu ez zuen
Hura, Jaungoikoak gugatik bekatu bihurtu zuen,guk Harekin bat eginda Jaungoikoaren salbamena
irits dezagun.

EBANJELIOA: Lk 15, 1-3. 11-32

Ebanjelio aurreko txatala: Lk 15, 18

V/. Altxa eta banoa neure Aitarengana,
eta honela esango diot:
«Aita, bekatu egin dut
zeruaren aurka eta zure aurka».

Zure anaia hau hila zegoen,
eta piztu egin da.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik

Aldi hartan, zergalariak eta bekatariak pilaka hurbildu ohi zitzaizkion Jesusi, entzutera. Eta
farisearrak eta idazlariak marmarrean hasi ziren elkarrekin esanez: «Honek ongi hartzen ditu
bekatariak, eta jan ere egiten du haiekin».
Orduan Jesusek parabola hau esan zien: «Gizon batek bi seme zituen: gazteenak honela esan zion
Aitari: "Aita, emadazu dagokidan seniparte ondasunetatik". Eta aitak banatu egin zien ondarea.
Egun gutxi barru, seme gazteena, bere gauza guztiak bilduta, urrutira joan zen; eta, lasaikerian
biziz, ondasun guztiak jan zituen.
Zituen guztiak eralki ondoren, gosete handi bat sortu zen lurralde hartan, eta beharra sentitzen
hasi zen mutila. Orduan herri hartako batengana joan eta haren morroi jarri zen; eta hark bere
larreetara txerrizain bidali zuen. Txerriek jaten zuten ezkurrez sabela bete nahi izaten zuen, baina
inork ez zion ematen.
Orduan bere baitara itzuli, eta esan zuen: "Hamaika morroi bada nire aitarenean, nahiko ogi duela,
eta ni hemen goseak hiltzen. Altxa eta banoa neure aitarengana, eta esango diot: Aita, bekatu egin
dut zeruaren aurka eta zure aurka; ez dut gehiago zure seme izenik merezi; har nazazu zeure
morroietako bat bezala". Eta altxa eta bere aitarengana abiatu zen.
Oraindik urruti zegoela, ikusi zuen aitak, eta erruki izan zuen; joan zen lasterka harengana,
besarkatu zuen eta musuka hasi zitzaion. Semeak esan zion: "Aita, bekatu egin dut zeruaren aurka
eta zure aurka; ez dut gehiago zure seme izenik merezi".
Aitak, ordea, esan zien bere morroiei: "Ekarri berehala soinekorik ederrena, eta jantz iezaiozue;
ipin iezaiozue eraztuna eskuan, eta jantzi oinetakoak; ekarri zekor gizena, eta hil; jan dezagun eta
jai egin: nire seme hau hila baitzegoen, eta piztu egin da; galdua zegoen, eta aurkitu dugu". Eta
hasi ziren jai egiten.
Seme zaharrena soroan zen eta handik etxera hurbiltzean, soinu eta dantzak entzun zituen; eta
morroi bati deituta, hura zer zen galdetu zion. Morroiak erantzun: "Zure anaia etorri da, eta aitak
zekor gizena hil du, semea onik aurkitu duelako". Hura haserretu egin zen, eta ez zuen sartu nahi;
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eta aita, aterata, sartzeko otoika hasi zitzaion. Baina semeak erantzun zion aitari: "Horrenbeste
urtetan zure zerbitzuan egon, zure esanik behinere egin gabe utzi ez, eta antxume bat bakarrik ere
ez didazu sekulan eman lagun artean jateko; eta emagalduekin bere ondasunak janda, zure seme
hori etorri denean, zekor gizena hil diozu".
Aitak orduan: "Seme, zu beti nirekin zaude, eta nirea den guztia, zeurea duzu; jai egin behar
genuen eta poztu; zure anaia hau hila baitzegoen, eta piztu egin da; galdua zegoen, eta aurkitu
dugu"».

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;
argitu zeure graziaren distiraz gure gogo-bihotzak,
benetan ezagutu
eta maitasun haundienaz maita zaitzagun.
Jesu Kristo.




