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Espiritu Santuaren izenean



IZAN ZU ZEU
➢ Pertsona baten balio handienetakoa BENETAKOA 

izatea da, berau izatea. 

➢ EZ da erraza. Baina zenbat eskertzen dugun 

horrelako pertsonak topatzea! Egiazko pertsonak, 

bere printzipioekin leial, pentsatzen dutenarekin 

zintzo, aurpegi bakarrez jokatzen dutenak.

➢ Ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=zl6hNj1uOkY

➢ Ondo dago bizitzan erreferenteak izatea. Animatu 

egiten gaituzte eta eredu bihurtzen zaizkigu.  Baina 

pertsona hobeak, benetakoak izaten laguntzen 

diguten heinean, noski. 

➢Hala ez bada, jopu bihur gintezke eta gure nortasuna 

eta funtsa galdu.   

https://www.youtube.com/watch?v=zl6hNj1uOkY
https://www.youtube.com/watch?v=zl6hNj1uOkY


Jainko Aita, eskerrak 

desberdinak sortu 

gaituzulako, bakarrak eta 

errepikaezinak. Eskerrak 

balio handiak eman 

dizkiozulako gutako 

bakoitzari gara ditzagun eta 

fruitu ugari eman dezaten. 

Lagun iezaguzu geure burua 

maitatzen, benetakoak 

izaten, gure pentsaerari 

jarraituz jokatzen eta 

betiere egiaren bila ibiltzen. 
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EGUNERO ATERA 
OHI DA EGUZKIA

➢ Ikasturtea amaitzear dagoela, uda aurrean… Zer 

moduz zaude?

➢ Ikasgai guztiak gainditu ez badituzu… familian arazoren 

bat izateagatik lur jota bazaude… motibazio eza 

baduzu gauzak beltz ikusten dituzulako… bizitzan 

gauzak ez badoaz zuk pentsatu edo nahi bezala… 

zoriontsu izaten ez dizun arazoren bat baduzu…

➢ Ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=klK6f6YCr-M

GOGOAN IZAN: Saia zaitez dituzun eta gertatzen 

zaizkizun gauza onak ikusten. SEGURU txarrak baino 

gehiago direla. 

https://www.youtube.com/watch?v=klK6f6YCr-M
https://www.youtube.com/watch?v=klK6f6YCr-M


Jainko Aita, eskerrak 

amaitzear dagoen 

ikasturtearengatik. 

Eskerrak pertsona bezala 

ondu naizelako. 

Eskerrak ikasteko aukera izan 

dudalako. 

Eskerrak nire ikaskideengatik. 

Eskerrak izan ditudan 

irakasleengatik. 

Eskerrak lagundu didaten 

pertsonengatik. 

Eskerrak Zu ondoan izan 

zaitudalako. 
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DESIOEN ITURRIA
➢ Ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=zON0wDD7VJY

➢ Desioen iturri aurrean bazeunde… ZEIN 

DESIO ESKATUKO ZENUKE UNE 

HONETAN? 

➢ Errealitate bihur daitekeelakoan al zaude? 

Zergatik? ¿Egin al dezakezu zerbait bete 

dadin? 

➢ EZ UTZI INOIZ AMETS EGITEARI… ETA 

SAIATU ZURE AMETSAK EGIA 

BIHURTZEN. 

https://www.youtube.com/watch?v=zON0wDD7VJY
https://www.youtube.com/watch?v=zON0wDD7VJY


Jainko Aita, nire familiaren alde 

eskatu nahi dizut gaur bereziki, 

etxeko bakoitzarengatik, maite 

nautelako, laguntza eta aholku 

ematen didatelako eta 

haientzat garrantzitsua 

naizelako. Nik ere maite ditut, 

askotan haiei jakinaraztea 

ahazten bazait ere. Bedeinka 

ezazu familiako pertsona 

bakoitza, zaindu ezazu egun 

osoan zehar eta egizu izan 

dezadala bakoitzarekin 

detaileren bat zenbat maite 

dudan jakinaraz diezaiodan. 
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ERRUTINAK JAN
EGITEN NAU

➢ Ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=BRLmzQH-Hd4

➢ Gertatzen ala gertatu ote zaizu halako zerbait? Badirudi 

egun guztiak berdinak direla eta ilusioa eta bizitzeko 

freskura galtzen zoazela. 

➢ Uda osoa duzu aurrean. Nola planteatuko duzu? 

Orain atseden hartu nahi duzu, jakina, ondo pasa, 

“botata” egon etxean, lagunekin irten. Normala! 

Egizu, noski… Baina uda luzea da. Programatu 

zerbait egitea errutinak jan ez zaitzan nahiz eta uda 

izan. 

https://www.youtube.com/watch?v=BRLmzQH-Hd4
https://www.youtube.com/watch?v=BRLmzQH-Hd4


Jainko Aita, emadazu egun hau 

indarrez, freskotasunez eta berri 

bezala bizitzeko grazia. Ez utzi 

errutinak jan nazan eta nire 

egunak grisak, ilusioz edo 

alaitasunez gabekoak izan 

daitezen. Eskerrak egun berria 

eskaintzen didazulako. Zuk

esaten didazu:“24 ordu

bizitzeko, gozatzeko,

aprobetxatzeko, etekina

ateratzeko eta zoriontsu izateko. 

Ez ahaztu gaur zoriontsu egin 

ditzakezula ondoan dituzun 

pertsonetako batzuk.”
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ADI NAUKAZU, 
JESUS

➢ Ikasturtean zehar ostiralero joan gara Jesusen hitza 

entzuten igandeko ebanjelioan. Jesusek beti dauka 

zerbait berri esateko. Baita GAUR ere. 

➢ Jainkoarentzat zu ez zara bat gehiago. Zu zeu zara 

bere aurrean zure izena eta izaerarekin. Bakarra eta 

errepikaezina zara. Hori esan nahi du “buruko ileak ere 

kontatuta ditugula” esapideak. 

➢ Jesusek esaten dizu: “EZ IZAN BELDURRIK”. Aita eta

biok zurekin gaude, lagundu eta zaindu egiten zaitugu. 

Ez zaitugu agobiatuko, baina, nahi baduzu, ireki bihotza 

eta bertan gaudela ikusiko duzu, beti zure ondoan.

➢ Datorren igandeko ebanjelioko zati bat hartu dut. 



ADI NAUKAZU, 
JESUS

“ Ez al dira txanpon batean saltzen bi 

txori? Eta haietako bakar bat ere ez da 

lurrera erortzen zuen Aitaren baimenik 

gabe. Zuen buruko ile guztiak ere 

kontaturik daude. Beraz, ez izan 

beldurrik; txori guztiak baino gehiago 

zarete zuek. Gizonen aurrean nire alde 

ateratzen denak bere alde izango nau ni 

ere zeruetan dagoen Nire Aitaren 

aurrean.”



Jainko Aita, kosta egiten zait zu 

ikustea, nire bizitzan aurkitzea. 

Non zaude? Behar ote zaitut? Ba 

al duzu eskaintzeko zerbait? Ez 

ote zara asmakizun hutsa izango? 

Baina nire bihotzak zerbait 

gehiago nahi du, hegaldia altxatu 

nahi du piska bat aseko duten 

esparru zabalagoen bila. 

Azkarregi bizitzeak eta inguruan 

hainbat zarata izateak ez ote dit 

lasaitzen eta entzuten uzten? 

Zalantzak ditut… Baina bilatu ere 

bilatzen zaitut… bihotzak behar 

zaitudala esaten baitit. 



EGUNAREN ESKAINTZA

Jesukristo ene Jaun eta 

Jainkoa: Mariaren bihotz 

garbiaren bitartez zure 

bihotzari sagaratu eta 

zurekin batera  eskaintzen 

natzaio Aitari aldareko zure 

eskaintza santuan gaurko 

nire otoitz, lan, sufrimen eta 

alaitasunen bidez.                                                   

Gure bekatuen  

barkamenerako eta zure 

Erreinua guregana etor dadin. 



UDA ZORIONTSUA
OPA DIZUGU

Horixe da eguneroko “EGUN ON” honen 

bidez ikasturtean zehar laguntzen saiatu 

garen guztiok opa dizuguna. 

On egin izana espero dugu, lagungarri 

gertatu izana hainbeste maite zaituen 

Jainkoaren aurrean jartzeko eta, batez ere, 

Harengandik gertuago egoteko.

Irailean ikusiko dugu elkar berriro. Seguru 

atseden hartuta egongo garela, ilusioz eta 

indarrez beterik. MILA ESKER zure bizitzan 

zirrikitutxo bat ireki diguzulako. 

Gozatu uda! Ondo ibili!


