
PAZKO GARAIA
JESUS BIZI DA!
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AITAREN
ETA SEMEAREN
ETA ESPIRITU SANTUAREN
IZENEAN



EZ IZAN 
DUDARIK…

GAUR NORBAIT 
ZURE ARGIAREN 
ZAIN DAGO.

ESKAIN IEZAIOZU!



LEONARDO DA VINCI: IRAUNKORTASUNAREN EREDU

➢ Denok dugu Italiako Errenazimenduko Leonardo 
Da Vinci florentziar artistaren berri. Margolari, 
anatomista, arkitekto, paleontologo, artista, 
botaniko, zientzialari, idazle, eskulturagile, 
filosofo, ingeniari, asmatzaile, musikari, poeta eta 
hirigile izan zen. 

➢ Baina, batez ere, jakinmin handiko gizona izan 
zen, gauza berriak deskubritzeko gogoa, ikasteko 
desioa zuena, iraunkortasunaren, ahaleginaren eta 
erresilientziaren eredu. 

➢Ikusi ondoko bideoa

https://youtu.be/lrG23I9kfDM

https://youtu.be/lrG23I9kfDM


ZAILTASUNAK ZAILTASUN BETI AURRERA!

➢ Ba al zenekien eskolagabea, dislexikoa, bipolarra 
eta arreta urrikoa zenik?

➢Zailtasun, porrot eta garaikideen ezulertu asko eta 
handiri aurre egin behar izan zien artista                          
paregabea. 

➢ Hala ere, aurrera egin zuen gauza berriak                        
bilatuz, deskubrituz eta bere burua                       
birsortuz. 

➢Eredu handia. Gogoan izan:

“Ez saihestu inolako ahaleginik. Atera ezazu 
barruan daramazun “heroia”. 



Maiatzean gaude. Maria dugu gogoan eta haren 
bidez eskatuko dugu

Agur, Maria, graziaz betea,                                     
Jauna da zurekin,                                           
bedeinkatua zara zu andre guztien artean 
eta bedeinkatua da zure sabeleko fruitua, 
Jesus.

Santa Maria,                                                           
Jaungoikoaren ama,                                                        
erregutu ezazu gu bekatarion alde,                           
orain eta gure heriotzako orduan.

AMEN.  

ORACIÓN



EZ ETSI. SAIATU 
BERRIRO ERE. 



AITAREN ETA 
SEMEAREN ETA 
ESPIRITU 
SANTUAREN 
IZENEAN



ASTEARTEA
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AITAREN
ETA SEMEAREN
ETA ESPIRITU SANTUAREN
IZENEAN



HALA AL ZAUDE ZU 
ERE? 

¿DESENTXUFATUTA?

BILATU  “ENTXUFEA”. 
ZEIN? NON?  NOR? 



NIRE FEDEAREKIN BUELTAKA
➢ Buelta bat eman nahi diogu gaur gure fedeari, zure 

fedeari. Nola dago? “Desentxufatuta” hura ere? 

➢Zer da fedea zuretzat? Ba al du zeresanik zure 
bizitzan Jesusek? Presente al dago erlijioa zure 
bizitzan?  Zoriontsuago izaten laguntzen al dizu, 
zentzu gehiago ematen al dio zarenari eta egiten 
duzunari? Edo “paso” egiten duzu? Herdoilduta al 
dago? 

➢Ikusi ondoko bideoa

https://youtu.be/Ij2D0rwK6Kk

https://youtu.be/Ij2D0rwK6Kk
https://youtu.be/Ij2D0rwK6Kk


NIRE FEDEAREKIN BUELTAKA
➢Ados al zaude bideoan esan duten zerbaitekin? Ez al 

zatoz bat  zerbaitekin?  Zerekin? Zergatik? 

➢ Bideoan agertzen diren zenbait esaldi jasoko ditut:

- Fedea ez da arau pila, ezta tradizio aspergarria                                                     
ere; fedea ez dira apaizak edo gotzainak bakarrik,   
ezta Aita Santua bera bakarrik ere. 

- Fedea maitatzea, maitatzea eta berriro maitatzea 
da; fedea konfiantza edukitzea da.  Fedea bizikizuna 
da, topaketa, pertsona bat. Fedea Aita bat da, maite 
zaituen laguna. Fedea BERA da.                                       



Maite eta zoriontsu nahi nauzun Aita, 
sendotu ahula den, zalantzak dituen, 
desagertu egin ohi den, nire bizitzari ezer 
eskaintzen ez diola dirudien nire fedea. 

Maria,  zu fede-eredu zara, Jainkoarekin 
fidatzearen eredu, bere eskuetan 
jartzearena, baietz esatearena. Lagun 
iezadazu deskubritzen zure Seme Jesus 
izan daitekeela nire bizitzari zentzu osoa 
eman diezaiokeen bakarra. 

Jesus, nire zalantzez gain, zurekin 
fidatzen naiz eta zure eskuetan jartzen 
dut nire bizitza. 

AMEN.  

OTOITZA



AITA, 

SENDOTU NIRE 
FEDEA .



AITAREN ETA 
SEMEAREN ETA 
ESPIRITU 
SANTUAREN 
IZENEAN
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AITAREN
ETA SEMEAREN
ETA ESPIRITU SANTUAREN
IZENEAN



PRESARIK GABE…

….BAINA GELDITU GABE.

GUTXI GELDITZEN DA. 
ANIMO ETA SEGI 
AURRERA!

URRATSEZ URRATS. 
EMAN GAURKOA. 



ARRAZISTAK AL GARA?
➢Gero eta globalagoa da gure mundua. Hiritar globala 

izateak gizakia lurralde-mugen gainetik dagoela 
ulertzea da. Bost axola nongoak garen edo non 
gauden; lurralde globalak ez du globala bakarrik izan 
behar; gizakoia izan behar du batik bat. 

➢ Hala ere, batu baino gehiago gure arteko lubakiak  
sortzen dituzten estereotipoak mantentzen ditugu. 

➢ Hiritargo global honetan, besteak baino hobeak 
garela pentsa dezakegu, besteen gainetik gaudela, 
besteen gaineko eskubideak ditugula, besteak “txiro 
gizajoak” direla eta halaxe tratatzen ditugu. Eta ez 
dugu gauza gehiegirik egiten egoera hori alda dadin. 
Gu, mendebaldeko hiritarrak, irabazleak baikara. 



ARRAZISTAK AL GARA?
➢ Ikusi ondoko bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=8wsTHppQI6I

➢ Gizarteak eskatzen duenaren isla da telebista. 
Lurralde globalaren biztanle bagara… zergatik 
estereotipo horiek? Ez ote gara denok lur                    
bereko biztanle? Ez ote da aberastasun iturria 
herri bakoitzak eskain dezakeen berezitasuna? 

➢ Eta zu? Nola agertzen zara  herri, arraza eta 
kultura  desberdinetako pertsonen aurrean? 

➢Zu irabazle zarela eta besteak zure azpitik 
daudela uste al duzu? 

https://www.youtube.com/watch?v=8wsTHppQI6I
https://www.youtube.com/watch?v=8wsTHppQI6I


ARRAZISTAK AL GARA?
ZURE JAINKOA JUDUTARRA,

ZURE KOTXEA JAPONIARRA, 

ZURE PIZZA ITALIARRA,

ZURE  GASA  ARGELIARRA,

ZURE  KAFEA BRASILIARRA,

ZURE OPORRAK KARIBEARRAK,

ZURE ZENBAKIAK ARABIARRAK,

ZURE LETRAK LATINDARRAK                                  
BADIRA… …

NOLA ESAN DIEZAIOKEZU                               
ZURE BIZILAGUNARI                                 
ATZERRITARRA DENIK?



Ez iezadazu atzerritar deitu urrun jaio naizelako, edo beste 
izena duen herri batetik natorrelako.  
Ez iezadazu atzerritar deitu desberdina izan zirelako 
bularra edo nire haurtzaroa kulunkatu zuten ipuinen 
hizkuntza. Ez iezadazu atzerritar deitu amaren 
maitasunean argi bera izan baikenuen abestian eta musuan 
eta berdinak amesten baikaituzte amek magalean. 

Ez iezadazu atzerritar deitu eta ez pentsatu nondik 
natorren, hobe jakitea nora goazen, nora garamatzan 
denborak.  Ez iezadazu atzerritar deitu zure ogiak eta 
etxeko suak nire gosea eta hotza leuntzen badute eta zure 
sabaiak babesten banau ere.
Ez iezadazu atzerritar deitu, zure garia nirea bezalakoa 
baita, zure eskua nirea bezalakoa, zure sua nirea bezalakoa 
eta goseak ez baitu inoiz abisatzen, jabez aldatzen bizi 
baita. 

Abesti osoa ikusi eta entzun nahi izanez 
gero…

Ikusi ondoko bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=4DHfXSJt0ns

OTOITZA

https://www.youtube.com/watch?v=4DHfXSJt0ns
https://www.youtube.com/watch?v=4DHfXSJt0ns


EZ IEZADAZU 
ATZERRITAR 

DEITU.



AITAREN ETA 
SEMEAREN ETA 
ESPIRITU 
SANTUAREN 
IZENEAN



OTEGUNA
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AITAREN
ETA SEMEAREN
ETA ESPIRITU SANTUAREN
IZENEAN



GOAZZEENNN…!

OSTEGUN 
ZORAGARRI 
HONEN BILA!



ZEIN DA ZURE BIZITZA(RAKO)REN AMETSA?

➢ Ikusi ondoko bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=I7pIf5MSWL4

➢ Benetan ezagutzen al duzu zure burua?

➢ Hartzen al duzu denborarik gelditzeko,                      
bakarrik egoteko, barnean sartu eta zarena
begiratzeko? 

➢Gustuko al duzu ikusten duzuna?

➢Zu zeu al zara? Edo besteek izan zaitezen                                
nahi dutena al zara? 

https://www.youtube.com/watch?v=I7pIf5MSWL4
https://www.youtube.com/watch?v=I7pIf5MSWL4


ZEIN DA ZURE BIZITZA(RAKO)REN AMETSA?

➢ Saia zaitez zure ametsak betetzen. Borrokatu lortzearren. 
Ezinbestekoa da lortu nahi duzunaz, bizitzan izan nahi duzunaz
jabetzea. Amestu nolakoa izan dadin nahiko zenukeen eta… 
ekin lortzeari! 

➢ Ez konformatu “beheraegi apuntatuz”, “apuntatu gora” eta 
borrokatu. 

➢ Ez zaitez bakarrik saiatu “besteen gustuko” izaten. Saiatu 
“zure buruaren” gustuko izaten. 

➢Zenbateko garrantzia ematen diozu besteek zutaz pentsatzen 
dutenari?  Eta zuk zeuk zutaz pentsa dezakezunari? 

➢Bizitza osoa duzu aurretik, egiteko, gozatzeko. Amestu! 
Aukeraz beteta zaude, handia zara eta oraindik handiago 
izatera deituta zaude. 



Zurekin gertatu zen bezala, Maria, 
Jainkoak ametsa du niretzat ere. Eta 
nik neuk ere ametsa izan nahi dut 
nire bizitzarentzat eta oso-osoan 
bizi nahi dut. 

Lagun iezadazu nire ametsa 
bilatzen, Jainkoak niretzat duen 
ametsa deskubritzen, nire bizitza 
besteentzat egina dagoela ulertzen. 

AMEN.  

OTOITZA



AMETS HANDIA 
BETETZERA NAGO 
DEITUTA ETA EGIN 

EGINGO DUT.



AITAREN ETA 
SEMEAREN ETA 
ESPIRITU 
SANTUAREN 
IZENEAN
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AITAREN
ETA SEMEAREN
ETA ESPIRITU SANTUAREN
IZENEAN



MINTZA, JAUNA.
ADI NAUKAZU.



PAZKO 6. IGANDEA
Aldi hartan hala esan zuen Jesusek: « Maite nauenak nire 

hitza gordeko du, eta nire Aitak maiteko du eta harengana 
etorriko gara eta berarengan biziko. Maite ez nauenak ez 

du nire hitzik gordeko. Eta entzuten ari zareten hitza ez da 
nirea, bidali nauen Aitarena baizik.  Zuekin naukazuen

bitartean esan dizuet hau. Baina Aitak Laguntzailea, Izpiritu 
Santua bidaliko dizue nire izenean, eta berak gogoraraziko 
dizue nik irakatsitako guztia eta ulertzen lagunduko. Nire 
bakea ematen dizuet; nik ematen dizuedan bakea ez da 

munduarena bezalakoa. Ez kezkatu, ez izan beldur. Entzun 
duzue esan dizuedana: “Banoa, baina itzuliko naiz 

zuengana”. Benetan maite baninduzue, poztu egingo 
zinatekete Aitarengana noalako, Aita ni baino handiagoa 

baita. Orain esan dizuet, gertatu baino lehen, gerta 
dadinean sinets dezazuen.»



PAZKO 6. IGANDEA
➢ Jesusek iragarri egiten du Aitarengana itzuliko 

dela. Datorren IGANDEAN  Jesusen IGOKUNDEA  
ospatuko dugu. 

➢ Lurrean bere misioa bete ondoren, Aitarengana 
itzuliko da. Eta Izpiritu Santua emango digula ere 
adierazten du (Mendekoste).

➢ Gonbidapen bat: Bete nire hitza!

➢ Agintzaria: Ez zaudete bakarrik. Zuekin naukazue. 



«Jesusen Bihotz Santua, 
geure anaia zarena,

Mariaren bihotz garbiaren eta 
gaurko nire otoitz, lan eta 

oinazeen bidez, 
zure Bihotzari eskaintzen 

natzaio eta zurekin batera zure Aitari.
Zuk eskainitako guztiari maitasunez

erantzunez
eta Zure Erreinua guregana etor dadin. 

AMEN»

EGUNAREN 
ESKAINTZA



MAITE BANAUZU, 
BETE NIRE HITZA.



AITAREN ETA 
SEMEAREN ETA 
ESPIRITU 
SANTUAREN 
IZENEAN


