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GARIZUMAKO V. IGANDEA (C)

Otoitza

Jainko gure Jauna,
zure Semeak, mundua maite zuelako
eta mundua salbatzeagatik,
heriotzara eraman zuen bere burua;
egizu, guk ere maitasun bera izan dezagula beti.
Zure Seme Jesu Kristo.

I. IRAKURGAIA: Is 43, 16-21

Gauza berriak egiten ari naiz,
eta aseko dut nire herri aukeratuaren egarria.

Isaias Profetaren liburutik

Honela mintzo da Jauna,
itsasoan bide bat zabaldu zuena,
ur haundietan bideska bat egin zuena;
gurdi eta zaldi,
guda talde eta buruzagi eraman zituena;
erori baitira denak, ez jaikitzeko,
itzali dira, bukatu den metxa bezala:
«Ez oroitu lehengo gauzarik,
ez gogoan hartu aspaldikorik.
Begira, gauza berriak egiten ari naiz,
hasi dira; ez al duzue ikusten?
Bide bat irekiko dut basoan;
ibaiak basamortuan.
Basapiztiek, otsoek eta egalperrek
goretsiko naute;
errekak sortuko baititut basamortuan
eta ibaiak basoan,
ase dadin nire herri aukeratuaren egarria:
nire gorespenak kantatzeko
Nik eratu dudan herriaren egarria».

ERANTZUN SALMOA: Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

R/. Gurekin haundikiro jokatu da Jauna:
Hau da poza daukaguna!

Jaunak Siongo atxilotuak erakartzean,
bageunden amets antzean.
Orduan bete zitzaigun ahoa barrez,
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gure mihia goratzarrez. R/.

Atzerrietan, orduan, esan zuten:
«Jauna haundikiro jokatua dute.»
Gurekin haundikiro jokatu da Jauna:
Hau da poza daukaguna! R/.

Bihur ezazu, Jauna, gure zoria,
Negebeko erreka-urak bezala.
Malkoz erein bazuten,
pozez bilduko dute. R/.

Haruntzakoan han zihoazen negarrez,
ereiteko gari-zorroa eramanez.
Pozik etorriko dira honuntzakoan,
garibalak eskuan. R/.

II. IRAKURGAIA: Flp 3, 8-14

Dena galeratzat daukat Kristoren aldean,
eta Beraren antzeko izan nahi dut heriotzan.

San Paulo Apostoluak Filipotarrei

Senideok: Dena galeratzat daukat, neurrigabeko ondasun honen aldean: Jesu Kristo nire Jaunaren
ezaguera. Harengatik dena galdu nuen, eta dena simaurtzat daukat, Kristo irabaztekotan eta
Harengan bizitzekotan; ez Legetik datorkidan neure zuzentasunez, Kristorengan sinestetik
datorkidanez baizik. Jaungoikoarengandik baitator zuzentasuna hau, eta sinesmena du oinarri.
Beraz, Kristo ezagutu nahi dut, eta Haren piztueraren indarra; Haren lagun izan nahi dut nekeetan,
eta Beraren antzeko heriotzan, egunen batean hilen artetik piztuko naizen itxaropenez.
Ez dut esaten saria iritsi dudanik, edota lasterkaldia bukatu dudanik: nik neure lasterkaldian
jarraitzen dut. Eta, Kristo Jesusek niretzat iritsi duelako, saria eskuetan baldin badut ere, ene
senideok, oraindik saria iritsi ez banu bezala hartzen dut nik neure burua. Gauza baten atzetik
bakarrik nabil: atzean gelditu dena ahazturik, eta aurrean dagoena bilatuz, lasterka noa helburura,
saria iristeko; sari horretara deitzen baitu Jaungoikoak goitik, Kristo Jesusen bitartez.

EBANJELIOA: Jn 8, 1-11

Ebanjelio aurreko txatala: Jl 12, 12ab. 13c

V/. Begira zer dioen Jaun guztiz ahaltsuak:
Itzul zaitezte Niregana bihotz-bihotzez;
bihozbera eta errukitsua bainaiz.

Zuen artean bekaturik ez duenak
bota diezaiola lehenengo harria.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik

Aldi artan, Jesus Oliamendira joan zen. Egunsentian jauretxera agertu zen berriro, eta herri guztia
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etorri zitzaion; Jesus, eseri eta erakusten hasi zen.
Idazlari eta farisearrek ezkontz nahasten aurkitutako emakumea ekarri zioten eta, erdian ipinita,
esan zioten: «Maisu, emakume hau ezkontz nahasten aurkitu dugu; eta Moisesek, horrelakoak
harrika hiltzeko agindu zuen Legean. Zuk zer diozu?»Azpikeriaz esaten zioten hori, zertan salatu
izateko.
Jesus, ordea, makurtu eta lurrean idazten hasi zen behatzez. Baina galdezka ari baitzitzaizkion,
zutitu eta esan zien: «Zuen artean bekaturik ez duenak bota diezaiola lehenego harria». Eta berriz
ere makurtu, eta lurrean idazten jarraitu zuen. Hori entzun zutenean, zaharrenez aurrera, banaka-
banaka joaten hasi ziren denak; eta Jesus bakarrik gelditu zen, emakumea aurrean zuela.
Jesusek zutiturik esan zion: «Emakume, non dira zu salatzen zintuztenak? Ez al zaitu inork
gaitzetsi?» Eta emakumeak: «Inork ere ez, Jauna». Eta Jesusek: «Ezta Nik ere, ez zaitut
gaitzesten. Zoaz, eta hemendik aurrera ez egin bekaturik».

Oparigaien gainekoa

Entzun iezaguzu, Jainko ahalguztiduna,
eta egizu, opari honek garbi gaitzala
kristau sinesmenaz argitu gaituzunok.
Jesu Kristo.

Jaunartze ondorengoa

Jainko ahalguztiduna, iguzu,
orain Kristoren gorputz-odolekin bat egin dugunez gero,
beti Haren gorputzeko atal izan gaitezela.
Errege bizi baita.




