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ASTELEHENA 
AZAROAK 11



Título y diseño de contenido con lista

AITAREN ETA 
SEMEAREN 
ETA ESPIRITU 
SANTUAREN 
IZENEAN



GAURKO 
ZAILTASUNEN 
AURREAN…
SAIATU!
Harrituta geldituko 
zara



“IRAKURTZEAK SALBATU EGIN NINDUEN”

➢ Ba al dakizu nor den Jordi Sierra i Fabra? Pista bat… 
irakurri al duzu bere libururen bat?

➢ Besteren artean, idazlea da Jordi Sierra. Makina bat 
liburu idatzi ditu, baita gazteentzat ere eta sari 
desberdinak jaso ditu haiengatik. 

➢ Ikusi bideoa 

https://www.youtube.com/watch?v=aJvOPtYUj1o

➢ Zerk deitu dizu atentzioa? Zer azpimarratuko zenuke 
Jordi Sierrak esandakoaz? 

➢ Gustuko al duzu irakurtzea? Zergatik? Zenbat irakurtzen 
duzu?  

https://www.youtube.com/watch?v=aJvOPtYUj1o
https://www.youtube.com/watch?v=aJvOPtYUj1o


“IRAKURTZEAK SALBATU EGIN NINDUEN”

➢ Ba al duzu ametsen bat zure etorkizunerako?               
Zer da benetan egitea gustatzen zaizuna? 

➢ Hona hemen bukaera aldera Jordik esandako 
esaldi bat. Lagungarri gerta dakizuke: 

“Mundu materialista, berekoian bizi gara. 
Ez dago gaur lanik 20 urte barru bizitza 
ziurtatuko dizuenik. Zerk ziurtatuko                            
dizue bizitza? Hau irekita edukitzeak 
(adimena) , bihotza irekita edukitzeak, 
urdail gogorra izateak eta irakurtzeak, 
bizitza belakiak bezala xurgatzeak”. 



ORACIÓN
OTOITZA
ESKERRAK, JAINKO 
AITA, EGUN BERRI ETA 
BIZITZAREN 
POZARENGATIK. EGIZU 
INDARREZ BIZI 
DEZADALA EGUNA ETA 
ONARTU ETA LAGUNDU 
DEZADALA BEHARREAN 
DAGOENA. 



AITAREN ETA SEMEAREN ETA 
ESPIRITU SANTUAREN IZENEAN. 



ASTEARTEA, 
AZAROAK 12



Título y diseño de contenido con lista

AITAREN ETA 
SEMEAREN 
ETA ESPIRITU 
SANTUAREN 
IZENEAN



…eta 

garrantzitsua 
denarentzat 



HARTU DENBORA
➢ Askotan entzun eta esango zenuen: “Ez dut astirik!”

➢ Itota bizi gara, beti korrika, erlojuaren aurka… ez 
bainaiz garaiz iritsiko, oraindik ezin dudalako, astirik 
ez dudalako, presaka nabilelako, berandu iritsiko 
naizelako, zoaz azkar ez baitzara iritsiko, zoaz 
korrika, berandu zatoz, zain geunden… eta horrelako 
ehunka esaera. 

➢ Agobiatuta bizi gara, estresatuta… eta, askotan, 
zorigaiztoko. Askotan PREMIAZKOAK ez digu uzten ez 
ikusten ez gozatzen GARRANTZITSUA dena. 

➢ Askotan, beharrezkoa da GELDITZEA, DENBORA 
HARTZEA PENTSATZEKO, GOZATZEKO, BIZITZEKO. 



HARTU DENBORA
➢ Ikusi bideoa

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

➢ Hartzen al duzu astirik pentsatzeko, amets egiteko, zure 
buruarekin, ondokoekin, Jainkoarekin topo egiteko, 
naturaz gozatzeko, irakurtzeko, musika entzuteko, zure 
bihotzari begiratzeko…? edo AZALETIK BIZI AL ZARA, 
GAUZA ASKO EGINEZ BAINA BIZITZAZ GOZATU GABE? 

➢ Hartu, astean zehar, uneren bat GELDITZEKO, ZURE 
BURUARI BEGIRATZEKO ( ez izan beldurrik) , PILAK 
KARGATZEKO, EGITEN ARI ZARENA PENTSATZEKO ETA 
NORABIDEA BIDERATZEKO. 

➢ ONGI ETORRIKO ZAIZU. EGON ZIUR! 

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


OTOITZA Hartu astia. 
Hartu astia lanerako… arrakastaren 
giltza da. 
Hartu astia pentsatzeko… boterearen 
iturria da. 
Hartu astia jolasteko… betirako 
gaztetasunaren sekretua da. 
Hartu astia irakurtzeko… jakinduriaren 
oinarria da. 
Hartu astia lagun izateko… 
zoriontasunerako bidea da. 
Hartu astia amets egiteko… zure 
gurdia izar bati lotzea da. 
Hartu astia maitatzeko eta maitatua 
izateko… pribilejiorik handiena da. 
Hartu astia ingurura begiratzeko… 
motzegia da eguna zeurekoia izateko. 
Hartu astia barre egiteko… arimaren 
musika da. 



AITAREN ETA SEMEAREN ETA 
ESPIRITU SANTUAREN IZENEAN. 



ASTEAZKENA, 
AZAROAK 13



Título y diseño de contenido con lista

AITAREN ETA 
SEMEAREN 
ETA ESPIRITU 
SANTUAREN 
IZENEAN



ASKORI 
LAGUNDUKO 
DIEZU.
ASKO 
LAGUNDUKO 
DIZU. 



Zeinu batek mila hitzek baino gehiago balio du

➢ Behin batean…

… Fraile gazte bat gonbidatu zuen misiolari batek 
berarekin joan zedin urruneko herrixka batera 
predikatzera.                                                                 
Elkarrekin abiatu ziren eta, herrira iritsi zirenean, kaleak 
zeharkatu zituzten, bertakoak agurtu eta topatu 
zituztenekin elkarrizketa gozoan aritu ziren.                                    
Noizean behin, umeren bat laztantzen zuten, triste zegoen 
norbait kontsolatzen zuten, merkatutik bueltan zetorren
emakumeren bati poltsa astunak eramaten laguntzen 
zioten, nekazariren baten gurdiari butza egiten zioten edo 
kalean botata aurkitzen zituzten paperak eta hondakinak 
zakarrontzira botatzen zituzten. 



Zeinu batek mila hitzek baino gehiago balio du

Ordu batzuk pasa ondoren, etxera itzultzeko ordua zela 
esan zion misiolariak fraile gazteari. 

Baina… ez ote gentozen predikatzera? Noiz hasiko gara? 

Hala erantzun zon misiolariak irribarre eginez:

- Horixe egin dugu herrira iritsi garenetik. 

Harrituta gelditu zen gaztea misiolariak esandakoarekin. 
Zaplada bat eman zion sorbaldan misiolariak, zoriontsu 
barre egiten zuen bitartean. 

MORALEJA: Zeinu batek mila hitzek baino gehiago balio 
du. Saiatu gaur. 



OTOITZA

Luis Guitarraren abesti honekin egingo 
dugu otoitz gaur: “Si todo es de todos

Ikusi bideoa

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

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


AITAREN ETA SEMEAREN ETA 
ESPIRITU SANTUAREN IZENEAN. 



OSTEGUNA, 
AZAROAK 14



Título y diseño de contenido con lista

AITAREN ETA 
SEMEAREN 
ETA ESPIRITU 
SANTUAREN 
IZENEAN



EGIN ARRAUN 
DENOK 
BATERA.
Elkarrekin 
handiagoak 
zarete.



TOLERANTZIAREN NAZIOARTEKO EGUNA

➢ Datorren larunbatean                                                    
TOLERANTZIAREN NAZIOARTEKO EGUNA                               
ospatuko dugu.

➢ RAEk dioenez honako hau da tolerantzia hitzaren                              
esanahia: Besteen iritzi sinesmen edo ekintzekiko                 
errespetua gureekiko desberdinak edo aurkakoak                 
direnean . 

➢ Tolerantzia ez da indiferentzia, errespetua eta                      
besteen aberastasuna eta aniztasuna balioztatzea                     
baizik. 

➢ Pertsonok anitzak gara; tolerantziarik gabe                                
ezin daiteke desberdinen arteko bizikidetza                                
baketsua ziurtatu. 

➢ Ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=xykBJh07Bzw

https://www.youtube.com/watch?v=xykBJh07Bzw
https://www.youtube.com/watch?v=xykBJh07Bzw


TOLERANTZIAREN NAZIOARTEKO EGUNA

➢

EZ DA NAHIKO 
TOLERANTZIA 
ULERTZEA…

…JARDUN EGIN 
BEHAR DA.



OTOITZA Jainko Aita:
Egizu pertsona oro errespeta 
dezadala zuk egiten duzun 
bezala.                                    
Egidazu tolerantea ondokoekin bai 
baitakit ez naizela perfektua.                              
Pertsonen alde ona ikus dezadala
beti. 
Irekita eduki ditzadala bihotza eta 
adimena onartzeko, eskua 
luzatzeko eta maitatzeko. 
Ez utzi nire barnean iraintzen 
duten pentsamendu edo 
sentimenduak izan ditzadan.  
Egizu tolerantea izan nadila gaur 
nirekin topo egingo duten 
guztiekin. AMEN. 



AITAREN ETA SEMEAREN ETA 
ESPIRITU SANTUAREN IZENEAN. 



OSTIRALA, 
AZAROAK 15



Título y diseño de contenido con lista

AITAREN ETA 
SEMEAREN 
ETA ESPIRITU 
SANTUAREN 
IZENEAN



MINTZA, JAUNA,

ADI NAUKAZU!



AZAROAK 17 IGANDEKO EBANJELIOA (Lk 21, 5-19) 

Batzuk tenpluari buruz ari ziren, harri ederrez eta emaitzez 
apaindua zegoela aipatuz. Orduan, Jesusek esan zuen: 
«Etorriko da garaia, hor ikusten duzuen horretatik harririk ere 
harri gainean geldituko ez dena: dena suntsituko dute».                   
Ikasleek galdetu zioten:
«Maisu, noiz gertatuko da hori, eta zertan ezagutuko da 
gertatzera doala?».
Jesusen erantzun zien:
«Kontuz, ez zaitzatela inork engaina! Asko etorriko dira, nire 
izena berenganatuz eta esanez: “Ni naiz Mesias”, edo 
“Gainean da garaia”; ez joan halakoen ondoren. Gerra eta 
iraultza-hotsak entzutean, ez ikaratu: lehenbizi gertatu 
beharrekoa baita hori guztia; baina ez dator berehala 
azkena».



AZAROAK 17 IGANDEKO EBANJELIOA (Lk 21, 5- 19) 

Gainera, esan zien: 
«Nazioa nazioaren kontra eta erreinua erreinuaren kontra 
altxatuko dira; lurrikara handiak izango dira, eta izurrite eta 
goseteak han eta hemen; gauza ikaragarriak gertatuko dira; eta 
ortzean seinale handiak azalduko. Baina hori guztia gertatu 
aurretik, eskua botako dizuete eta erasoko. Aitorpen egiteko 
aukera emango dizue horrek guztiak.
Hartu gogoan ez duzuela zeuen buruak nola defendatuko 
kezkatan egon beharrik; neuk adieraziko dizuet zer eta nola esan; 
eta zuen etsaietako inork ez du zuei aurre ematerik edo 
erantzuterik izango.                                                             
Zeuen guraso eta senideek berek, ahaide eta adiskideek berek 
salduko zaituztete eta zuetako zenbait hilko. Mundu guztiak 
gorroto izango dizue niregatik; baina ez duzue buruko ile bakar 
bat ere galduko. Iraupenaren iraupenez lortuko duzue bizia».



“EZ ZAITZATELA INORK ENGAINA”

➢ Egun gertatzen ari diren aldaketa soziokultural 
sakonek eta mendebaldeko kristautasunaren 
oinarriak zalantzan jartzen ari den krisi erlijiosoak
Jesusen argia bilatzera eraman behar gaituzte 
garai hauek argitasunez eta erantzukizunez bizi 
ahal izateko. 

➢ Inoiz ez die Jesusek esan haren jarraitzaileei 
bidea erraza eta loriazkoa izango denik. Aldiz, 
haien historia luzea zailtasunez eta borrokaz 
beteta egon dela jakinarazten die. 

➢ Ez da harritzekoa, krisi garaietan, salbazio-bide 
berriak proposatzen dituzten mezuak entzutea. 
Jesusek dio: “Ez zaitzatela inork engaina”. 



EZ ZAITZATELA INORK 
ENGAINA.
EZ IZAN BELDURRIK



“EGIN AITORPEN”
➢ Kristautasunaren belaunaldi bakoitzak bere 
arazoak, zailtasunak eta bilaketak izan ditu. Ez 
dugu lasaitasunik galdu behar; gure erantzukizuna 
onartu behar dugu. 

➢ Garai zailek ez dute intziri, oroimin edo etsipen-
garai izan behar. Ez da etsipenerako, 
pasibotasunerako edo dimisiorako garaia. Jesusen 
ideia bestelakoa da: garai zailetan, «aitorpen 
egiteko aukera izango duzue». Orain da Jesusen, 
haren mezuaren eta proiektuaren aitorle umil baina 
sinesgarriak izateko garaia. 

➢ Bakea eta argitasuna galdu gabe egoera berriei 
erantzuteko aukera eskainiko digun bizitza-estilo 
kristau iraunkorra lantzeko garaia da.  



EGUNAREN ESKAINTZA
«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»



AITAREN ETA SEMEAREN ETA 
ESPIRITU SANTUAREN IZENEAN. 


