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zein buru-makur eta ikuspegi laburreko! 
Gure txokotxoetara bihurtzean, 
zure ardura eta atsekabe guztiak 
laster aldentzen jakuz buru-bihotzetatik. 
 
Egizu, Aita/ama, ez gaitezela lotsa izan 
zugaz berba egiteko, otoitz egiteko, 
zuri gure barrua agertzeko, 
eta gure barruan 
ahalik eta isiltasunik handiena egiteko, 
zure bihotzaren taupadak entzunez 
euren arabera erantzun ahal izan deizugun 
esker onean eta alaitasunean.  
 —Amen. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 

Ama maite, Maria, 
egiguzu lagun 
zure bitartez Jesus 
ikusi dagigun. 
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† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
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tzen, eta haren aurrean eskale eta kexati ager-
tzen gara. Egin deiogun dei haren errukiari be-
ragazko hartu-emon gozoetan bizi izan gaitezan: 
 
—Jesus Jauna, Jainkoaren bihotz samurraren ba-

rri emoten deuskuzuna, erruki Jauna. 
—Jesus Jauna, Jainkoaren ondasunetara bultza-

tzen gaituzuna, Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, Jainkoaganako bidean aurretik 

zoakuzana, erruki, Jauna. 
 
 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 

Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 
Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
 
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 



—   8   — 

Jesusek itaundu eutsen: "Zer egingo deutse ne-
kazari horreei mahasti-jabeak bihurtzean?» 
Erantzun eutsoen: «Erruki barik hilgo ditu, eta 
bere sasoian frutua emongo deutsoen beste ne-
kazari batzuei itziko deutse mahastia». 
Jesusek esan eutsen: «Ez al dozue Liburu San-
tuan behin ere irakurri: 

"Etxegileek baztertutako harria 
giltzarri egin da. 
Jaunak egin dau hori, 
gure begien harrigarri"? 

Horregaitik dinotsuet: Jainkoaren erreinua zuei 
kendu eta frutua atarako deutsan herri bati 
emongo jako».  

Jaunak esana 

 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 

Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 

ESKARIAK 
 
† Mahastiaren jabeak frutu eder-ugariak itxaro-
ten dau bere mahastiak emon deiozala. Jo dai-
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eta guk dei egingo deutsagu zure izenari. 
Oi Jauna, Jainko ahalguztiduna,  
erabarritu gagizuz; 
erakutsi aurpegi argia, salbau gaitezan. R/. 

 
HITZAREN LITURGIA 

 

Urtean zeharreko 27. domeka honetako irakur-
gaiek Jainkoaren guganako arduren aurrean jar-
ten gaitue eta gure erantzuna sustatu gura 
dabe. Hunkigarria da, benetan, Isaias profeteak  
«lagunaren mahastia»ri egiten deutson kantua. 
 

 
Isaias Profetearen liburutik   (Is 5, 1-7) 
 
Nire adiskidearen izenean nator kantatzera 
adiskidearen eta beraren mahastiaren kantua. 
Nire adiskideak baeban mahasti bat, 
mendi-malda gizenean. 
Lurra harrotu, harriak kendu 
eta landare aukeratuak landatu ebazan. 
Erdian torrea eregi eban 
eta dolarea egin. 
Mahats ona itxaroten eban 
eta sasimahatsa emon eutsan. 
Orain, bada, Jerusalemeko bizilagunok, 
Judako gizon-emakumeok, 
erabagi zeuek 
nire eta nire mahastiaren arteko auzia. 
Zer egin neikion neure mahastiari, 
egin deutsadanaz gainera? 
Mahats ona itxaroten neban: 
zergaitik emon deust sasimahatsa? 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Urtean zeharreko 27. domeka honek, seni-
deok, Jainkoaren guganako ardura handien au-
rrean jarten gaitu, eta zelango atsekabeak emo-
ten deutsoguzan aupegiratuko deusku. 
Izango ete gara gauza Jainkoaren arduretara hu-
rreratzeko eta Jainkoarentzat atsekabe-iturri 
barik atsegin-iturri izateko? 
Hartu daiguzan geuretzako haren esanak eta an-
tsiak, eta eskatu deiogun adorea eskuzabalez 
erantzuteko. 
 
 

Sarrera-abestia 
 
ZEIN GOZO TA EDER DAN anaiok alkartu 
eta danok batera Jainkoa goratu. 
 
1 Gora bihotzak eta guztiok egin kantu 
Jainkoak bere eskuz salbatuko gaitu. 
 
2 Zabal gogoak Jaunaren hitza entzuteko 
bere nahia jakinik zuzen ibilteko. 
 
 
Damu-otoitza 
Jainkoak gutaz daukan ardureaz ez gara jabe-
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—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 
1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
 

OTOITZA 
 
Guganako zure ardura handiaren barri 
izan dogunok, Jainko Jauna, 
ezin geike besterik egin 
esker onez lehertu baino; 
 
baina zein kaxkarrak eta zekenak garan!, 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Sal 79, 9 eta 12, 13-14. 15-16, 19-20 

R/. Jaunaren mahastia Israelgo etxea da. 
 

 
 

Egiptotik mahatsondo bat atara zenduan 
eta landatu, jentil-herriak kanpora botaz. 
Itsasoraino zabaldu zituan adarrak, 
Eufrates ibairaino muskilak. R/. 
 
Zergaitik zulatu deutsazu inguruko hesia? 
Holan, bidariek frutua lapurtzen deutsoe, 
basurdeek triskatzen, basapiztiek narrastzen. R/. 
 
Jainko ahalguztiduna, bihurtu, arren, 
begira zerutik, ikusi! 
Hartu egizu zeure mahatsondoaren ardurea, 
zaindu zeure eskuz landatu dozuna. R/. 
 
Ez gara Zugandik inoiz aldenduko; 
Zuk bizia emongo deuskuzu 
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gun otoitzera ongarritu gaizan, bizkortu eta be-
ragana bihurtu: 
 
—Elizearen alde: gaurko gizakien bihotza ikutzen 

jakin daian, hareengana gozotasunez heldu 
daiten eta hareen bizikerea jainko-ongarriz 
ongarritu daian, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Elizatik eta Jainkoagazko hartu-emonetatik 

aldendu diranen alde: euren bihotza Jainkoari 
itxi ez deioen, eta haren doaiak hartzeko za-
balik egon daitezan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Gizartean zuzentasuna, bakea eta herrien ar-

teko alkartasuna bilatzen eta lantzen dihar-
duenen alde: Jainkoaren mahastiko langile 
gisa jardun daien eta frutu ugari lortu, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Eliz alkarteetako zerbitzarien alde: euren 

eginkizuna eliztarrei eta beste danei zerbitza-
tzea dala eurenganduz, etekin bila ibiltetik 
ihes egin daien, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Eliz alkarte-otoitzerako alkartzen garanok 

Jainkoaren Berbea lehenengo ta behin geure-
tzat hartu daigun, eta alkarbanantzen ikasi, 
eskatu deiogun Jaunari. 
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Esango deutsuet, bai, 
zer egingo deutsadan neure mahastiari: 
hesia kenduko deutsat, 
larre bihurtu daiten; 
harresia zulatuko, 
zapaldu dagien; 
lugorri bihurtuko dot: 
ez dabe inausiko, ez jorratuko, 
eta sasiek eta laharrek hartuko dabe; 
bertan euririk ez egiteko aginduko deutset hodeiei. 
Horra, bada: Israel da 
Jaun ahalguztidunaren mahastia, 
Judako herria 
haren landare-arlo kuttuna. 
Zuzenbidea itxaroten eban Jaunak haregandik, 
eta horra: zuzenbakokeria! 
Justizia itxaroten eban, 
eta horra: aieneak! 

Jaunak esana 
 

 
San Paulo Apostoluak Filipoarrei egindako gutunetik   (Flp 4, 6-9) 
 
Senideok: Ez izan ezeren kezkarik; gorabehera guztietan agertu 
zeuen eskabideak Jainkoari, otoitz eta erregu eginez eta eskerrak 
emonez. Eta guk pentsatu daikeguna baino handiagoa dan Jainkoa-
ren bakeak gordeko ditu zuen gogo-bihotzak Kristo Jesusen bidez. 
Gainerakoan, senideok, hartu egizue aintzakotzat egiazko, gizabi-
detsu, zuzen, garbi, maitagarri eta goragarri, bertutetsu eta onar-
garri dan guztia. Ikasi egizue nigandik hartu eta entzun zenduena 
eta nigan ikusitakoa. Eta bakea emoten deuskun Jainkoa zeuekin 
izango dozue. 

Jaunak esana 

 
 
Ebanjelioa 

Isaiasen «mahastiaren kantua» gogoratuz 
ebanjelioko parabolea entzuten dogunok zelan 
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ez gara hunkituko Jesusek gure eginbeharrak 
gogoratzean? Egin deiogun harrerea Aleluia 
abestuz, zutunik. 
 

Aleluia, aleluia, aleluia… 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren libu-
rutik   (Mt 21, 33-43) 
 
Aldi haretan, Jesusek esan eutsen abadeburu 
eta herriko zaharrei: «Entzun parabola hau: Be-
hin batean, nagusi batek mahastia landatu eban 
eta hesiz inguratu; bertan dolarea egin eta to-
rrea eregi eban; gero, nekazari batzuei errentan 
itzirik, urrunera joan zan. 
Mahatsa batzeko sasoia heldu zanean, bere mo-
rroiak bialdu ebazan nekazariakana, frututik 
egokion partea jasotzera. Nekazariek, ostera, 
morroiei heldu eta bata jo, bestea hil eta bes-
teari harrika egin eutseen. Barriro beste morroi 
batzuk bialdu ebazan, aurrekoan baino gehiago, 
eta hareei ere beste hainbeste egin eutseen. 
Azkenean, bere semea bialdu eutsen, berekau-
tan esanez: "Izango deutsoe begirunea nire se-
meari". 
Nekazariek, ostera, semea ikustean, esan eu-
tsoen alkarri: "Oinordekoa da. Hil dagigun eta 
geuretzat izango da ondarea". Heldu, mahastitik 
kanpora bota eta hil egin eben". 


