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XXIX. IGANDEA URTEAN ZEHAR (C)

Otoitza

Jainko ahalguztidun betierekoa,
egizu, Zuri eskainirik bizi gaitezela beti
eta bihotz leialez zerbitza zatzaigula.
Zure Seme Jesu Kristo.

I. IRAKURGAIA: Ex 17, 8-13

Moisesek eskuak gora zeuzkanean,
Israel zen irabazle.

Exodo liburutik

Egun haietan, etorri zen Amalek, eta borroka egin zien Rafidinen israeldarrei. Moisesek honela
esan zion Josueri: «Aukera itzazu mutilak, eta zoaz Amaleken kontra borrokara. Ni bihar mendi
gailurrean izango naiz, makila mirarigilea eskuan dudala.
Egin zuen Josuek Moisesek esana, eta Amaleken kontra borrokara joan zen. Moises, Aaron eta
Ur, berriz, mendi gailurrera igo ziren.
Moisesek eskuak gora zeuzkanean, Israel zen irabazle; eta eskuak beheratzean, Amalek. Moisesen
besoak nekatu ziren eta, horregatik, harri bat hartu eta azpian jarri zioten, eta bera gainean eseri
zen. Aaronek eta Urek besoei eusten zieten, batak alde batetik eta besteak bestetik; eta horrela,
haren besoek jasoak iraun zuten iluntzeraino. Eta Josuek ezpataz hondatu zituen Amalek eta
haren herria.

ERANTZUN SALMOA: Sal 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

R/. Gure laguntza, Jaunaren izena,
zeru-lurrak egin dituenarena.

Begiok mendietara jasotzen nik:
laguntza niri nondik?
Jaunagandik nire laguntza,
Hark egin baititu zeru-lurrak. R/.

Ez dizu oina kolokan utziko,
zure zaintzaileak ez du kuluxkarik egingo.
Israel zaintzen dagoena
ez du kuluxkak hartuko, ez loak. R/.

Jauna da zure zaintzaile,
Jauna duzu eskuinaldetik itzalpe.
Ez zaitu joko egunez eguzkiak,
ez gauez ere ilargiak. R/.

Jaunak zainduko zaitu gaitz guztitik,
zainduko zure bizia heriotzatik.
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Zure sartu-aterak Jaunak zainduko ditu,
oraindanik betiko. R/.

II. IRAKURGAIA: 2 Tm 3, 14–4, 2

Jaungoikoaren gizona edozein eginbehar onetarako
bikain moldatua gertatzen da.

San Paulo Apostoluak Timoteori

Anaia maite: Zaude sendo, ikasi eta sinetsi duzun guztian, gogoan harturik, norengandik ikasi
dituzun, eta gainera umetandik ezagutzen dituzula Liburu Santuak. Hauek eman diezazukete,
Kristo Jesusengan sinetsiz, salbamenera daraman jakinduria. Liburu Santu guztiak Jaungoikoaren
argiz eratuak baitira, eta erakusteko, egia argitzeko, zuzentzeko eta zuzentasunean hezitzeko
egokiak dira; horrela, Jaungoikoaren gizona edozein eginbehar onetarako bikain moldatua
gertatzen da.
Jaungoikoaren aurrean agintzen dizut, eta biziak eta hilak epaitu behar dituen Jesu Kristoren
aurrean, Honen etorrera eta erregetzagatik: zabal ezazu hitza; ekin, egoki denean eta ez denean;
gogor egin, estu hartu, eskatu pazientzia handiz eta erakutsi nahiz.

EBANJELIOA: Lk 18, 1-8

Aleluia: Heb 4, 12a. d

R/. Aleluia.
V/. Bizia da Jaungoikoaren hitza eta eraginkorra,

bihotzaren erabaki eta asmoak
epaitzeko gai dena. R/.

Jaungoikoak egingo die zuzenbidea,
gaue eta egun otoitzean ari zaizkion bere aukeratuei.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik

Aldi hartan, Jesusek parabola hau esan zien bere ikasleei, beti otoitz egin behar dela, eta ez dela
etsi behar adierazteko: «Bazen herri batean epaile bat; ez zuen, ez Jaungoikoaren beldurrik, ez
gizon-emakumeen begirunerik.
Herri hartan bertan bazen alargun bat ere, eta han joaten zitzaion, esanez: "Egidazu zuzenbide nire
etsaiaren aurka". Eta luzaroan ez zion kasurik egin nahi izan.
Baina gero, honela esan zuen berekiko: "Ez dut, ez Jaungoikoaren beldurrik, ez gizon-
emakumeen begirenerik; baina alargun hau aspergarri zait, eta egingo diot zuzenbide, azkenean
begiondoko bat eman ez diezadan"».
Eta Jaunak hala esan zuen gainera: «Begira zer dioen epaile okerrak. Eta Jaunagoikoak ez al dio
zuzenbide egingo, gau eta egun otoitzean ari zaizkion bere aukeratuei? Luzapena emango al die?
Hara Nik esan: berandu gabe egingo die zuzenbide; baina Gizonaren Semeak, datorkenean,
aurkituko ote du horrelako sinesmerik lurrean?»

Oparigaien gainekoa

Iguzu, Jauna,
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dohain hauek bihotz zabalez eskaintzean,
zarbitzari gaituen sakramentu honek
garbi gaitzala.
Jesu Kristo.

Jaunartze ondorengoa

Eukaristia ospatzea balia dakigula, Jauna,
bizitza honetarako laguntza izan dakigun
eta betikorako argi.
Jesu Kristo.




