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AITAREN, 

SEMEAREN ETA 

ESPIRITU 

SANTUAREN 

IZENEAN



BIHOTZ-BIHOTZETIK

➢ JESUSEN BIHOTZAREN jaia ospatuko 
dugu aste honetan. Jesusen bihotzaren 
jarraitzaileak gara. CORAZONISTAK gara. 

➢ Jesusek berak irakatsiko digu egunero 
nolakoa den bere bihotza, zer den 
maitatzea eta nola egin zuen berak. 

➢ Itun Berriko zenbait pasartetan 
oinarrituko gara, Jesusen hitz eta ekintzei 
erreparatuz.  

➢ Eta egun bakoitzean, konpromiso bera: 
EGIZU ZUK GAUZA BERA. 

JESUSEN BIHOTZA, ZUGAN DUT USTE ONA
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Jesusen bihotza 

ERRUKIORRA da.
➢ Ikusi bideoa. Erreparatu xehetasunei, keinuei, 

aurpegiei …

https://www.youtube.com/watch?v=YmQHAYv7SM0&t=2s

➢ Argia eta zehatza zen Moisesen legea: harrikatu 

egin behar zen emakumea.  

➢ Eta zuk… zer diozu? Begiratu, entzun, pentsatu 

(idatzi), emakumearen lekuan jarri , errukitu, 

BARKATU eta pertsona hobea izatera 

gonbidatzen du Jesusek. 

➢Jesus ez da epaitzera etorri. Onartu, indarberritu, 

animatu, argitu  eta pertsona hobeak eta 

zoriontsuagoak izatera deitzen gaitu.

JESUSEN BIHOTZA, ZUGAN DUT USTE ONA
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Nik ere ez zaitut kondenatzen. 

Zoaz eta ez egin  berriro 

bekaturik.



Jesusen bihotza, zugan dut uste ona
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Egizu 

zuk 

gauza 

bera



OTOITZEAN
Jesus,                                                                             

ez al zenuen inoiz lehenengo harria 
botatzeko tentaziorik izan?                        

Ez, zu ez zara horrelakoa, inondik ere. 
Zuk abegi egiten duzu. Ez duzu 

epaitzen. Adoretu egiten duzu. Ez 
duzu itotzen. Zuk gonbidatu egiten 
duzu. Ez duzu inor behartzen. Zuk 

maitatu egiten duzu. Ez zara  
axolagabea. Sufritzen ari denaren 
samina zurea ere bada. Hurbildu 

egiten zara, gurea den guztia 
interesatzen baitzaizu, zure egiten 

duzu. Zuk sendatu egiten duzu, 
zoriontsu bizi gaitezen nahi duzulako.



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
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AITAREN, SEMEAREN 

ETA ESPIRITU 

SANTUAREN IZENEAN.



ASTEARTEA, 
MAIATZAK 31

JESUSEN BIHOTZA, ZUGAN DUT USTE ONA



Lunes, 1 de febrero de 20XX Ejemplo de Texto de pie de página

12

AITAREN, 

SEMEAREN ETA 

ESPIRITU 

SANTUAREN 

IZENEAN



BIHOTZ-BIHOTZETIK

➢ Jesusen bihotza 
ERRUKIORRA dela irakatsi 
zigun Jesusek berak atzo. “Nik 
ere ez zaitut epaitzen. Zoaz 
bakean”.

➢ Zer adieraziko ote digu 
Jesusek gaurkoan?

➢ Ireki ditzagun belarriak eta 
bihotza entzun eta bere hitza 
onartzeko.  

JESUSEN BIHOTZA, ZUGAN DUT USTE ONA
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Jesusen bihotzak BARKATU 

egiten du BETI
➢ Ikusi bideoa. 

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

➢ Hori da Jesusek kontatzen duen parabola Jainko 

Aita nolakoa den adierazteko. Semeak alde egiten 

du, aske bizi nahi duelako. Aitak ez du atxikitzen, 

semearen erabakiak  min ematen badio ere.  

➢ Bere bizitza egiten du semeak, gozatuz, dirua 

gastatuz, gaizki pasaz, zalantzan egonez… Aitak 

pazientziaz itxaroten du… saminez bada ere. 

➢ Damututa itzultzen da semea. Aitak besarkatu, 

onartu egiten du, galdetu gabe, barkatu eta festa 

handia egiten du. 

JESUSEN BIHOTZA, ZUGAN DUT USTE ONA
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Yo tampoco te condeno.

Vete y no peques más.
Hil ezazue zekor guria; jantz 

iezaiozue jantzi garbia eta jarri 

hatzean eraztuna. Gonbidatu 

jendea. Egin dezagun jai handia 

bere omenez.  



JESUSEN BIHOTZA, ZUGAN DUT USTE ONA
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EGIZU 

ZUK 

GAUZA 

BERA



OTOITZEAN
Jesus,                                                                                

harrigarria zara.                                     
Normala batzuk ulertu ez izana.                                                                            

Bihotzetik mintzo zara.                            
Bihotzari mintzo zatzaizkio.                                          

Zure bihotza eta aitarena nolakoa 
den erakusten diguzu: maitasun 

hutsa. Zuk onartu eta barkatu egiten 
duzu, inoren gorabeherak kontutan 

hartu gabe.                                             
Zazpitan zazpi aldiz barkatu behar 
zela esan zenuen. Mila esker zure 

abegi eta barkamenarengatik. Doan 
eskaintzen duzu. Eskerrak jai handia 

egiten duzulako nire omenez. 
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AITAREN, SEMEAREN 

ETA ESPIRITU 

SANTUAREN IZENEAN.



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



ASTEAZKENA, 
EKAINAK 1

JESUSEN BIHOTZA, ZUGAN DUT USTE ONA
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AITAREN, 

SEMEAREN ETA 

ESPIRITU 

SANTUAREN 

IZENEAN



BIHOTZ-BIHOTZETIK

➢ Gogoan al duzue atzokoa? 
Jesusen bihotzak BARKATU 
egiten du beti. Gogoan izan 
seme galduaren parabola.

➢ Zer adieraziko ote digu 
Jesusek gaurkoan?

➢ Ireki ditzagun belarriak eta 
bihotza entzun eta bere hitza 
onartzeko.  

JESUSEN BIHOTZA, ZUGAN DUT USTE ONA
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Jesusen bihotza 
SAMARIARRA da.

➢ Ikusi bideoa. Parabola hamaika aldiz entzuna duzu.

https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho&t=26s

➢ Samariarrak atzerritar eta etsai ziren 

judutarrentzat. Ez ziren ongi konpontzen. 

➢ Ez dakit gogoan izango duzun  ebanjelioko 

parabolan Jesusek samariarra nola deskribatzen 

duen.  Kontakizunean, samariarra  “hurbildu 

egiten da, zalditik jaitsi, zauritua zaindu, zauriak 

sendatu eta bendaz estali, zaldi gainean igo, 

ostatura eraman eta ordaindu egiten dio 

ostalariari zain dezan”. 

➢JESUSEN BIHOTZA, ZUGAN DUT USTE ONA
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Jesusen bihotza  
SAMARIARRA da. 

➢ Zer pentsatuko ote zuten Jesusi entzuten 

zioten judutarrek  herriko agintariek  eta 

agintari erlijiosoek EZ zutela gizon zauritua 

laguntzeko ezer egin entzutean? 

➢Jesusen bihotza erne dago beti ondoan 

duenaren beharrak antzemateko, pertsona txuri, 

beltz zein hori, musulman zein kristau, fededun 

zein sinesgabe den kontutan hartu gabe. Ez da 

besoa besoaren gainean gelditzen. EKIN egiten 

dio, ondoan duenaren mina berea baita, 

sufritzen ari denak lagunduko duenik behar 

baitu. 

JESUSEN BIHOTZA, ZUGAN DUT USTE ONA
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Hurbildu, zauriak sendatu, 

zaldi gainean igo, ostatura 

eraman eta ordaindu egin zion 

ostalariari zain zezan. 



JESUSEN BIHOTZA, ZUGAN DUT USTE ONA
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EGIZU 

ZUK 

GAUZA 

BERA



OTOITZEAN
Jesus,                                                                          

zuk ez diozu ez gizarte-mailari, ez 
ospeari, ez izenari, ez erlijioari 

erreparatzen. Behar zaituenaren 
ondoan zaude, hurbil, behar duenari 

adi. Zure hitzak eta ekintzak 
bizigarriak eta berritzaileak dira. 

Gure beharrean dauden pertsonez 
arduratzera deitzen gaituzu. 

Haiengana hurbil gaitezen, errukia 
izan dezagun eta laguntza 

eskaintzeari ekin diezaiogun deitzen 
gaituzu. Bizigarriak izan daitezela 
gure hitzak eta ekintzak jasotzen 

dituztenentzat ere. 
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AITAREN, SEMEAREN 

ETA ESPIRITU 

SANTUAREN IZENEAN.



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



OSTEGUNA, 
EKAINAK 2

JESUSEN BIHOTZA, ZUGAN DUT USTE ONA
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AITAREN, 

SEMEAREN ETA 

ESPIRITU 

SANTUAREN 

IZENEAN



BIHOTZ-BIHOTZETIK

➢ Jesusen bihotza 
SAMARIARRA da. Hori ikusi 
genuen atzo. 

➢ Zer adieraziko ote digu 
Jesusek gaurkoan?

➢ Ireki ditzagun belarriak eta 
bihotza entzun eta bere hitza 
onartzeko.  

JESUSEN BIHOTZA, ZUGAN DUT USTE ONA
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Jesusen bihotzak 
SENDATU egiten du. 

➢ Ikusi bideoa. 

https://www.youtube.com/watch?v=vT2-DI9k9mQ

➢ Legenardunak zokoratuak zeuden judutar 
gizartean. “Zikinak” ziren eta besteengandik 
aldenduta bizi behar zuten, kanpaitxo 
batekin adieraziz ondokoei gertu zeudela, 
inor hurbil ez zekien. 

➢ Legenarra ez ezik bakardadea eta 
gizartearen bazterreratzea ere pairatzen 
zituen legenardunak. 

JESUSEN BIHOTZA, ZUGAN DUT USTE ONA
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Jesusen bihotzak 
SENDATU egiten du. 

➢ Bazen Jainkoak berak bere eskutik utzita zituela, eta  

egindako ekintza txarren eta bekatuaren ondorio 

zela gaixotasuna pentsatzen zuenik ere. 

➢ Zer egin zuen Jesusek? Legenarduna ez ukitzeko 

esan bazioten ere, eskuak ezarri, sendatu eta 

besarkatu egin zuen. Legenarra sendatzeaz gain, 

gizarteratzeko, ondokoekin berriro harremanetan 

jartzeko  aukera eskaini zion.

➢ Gaixotasun fisikoz askatu zuen Jesusek legenarduna 

eta baita beste lotura eta esklabotzatik ere. 

➢ Jesusekin topo egitea beti gertatzen da  osasungarri, 

askatzaile. 

JESUSEN BIHOTZA, ZUGAN DUT USTE ONA
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- Nahi baduzu, garbi nazakezu.

- Nahi dut. Senda zaitez.



JESUSEN BIHOTZA, ZUGAN DUT USTE ONA
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EGIZU 

ZUK 

GAUZA 

BERA



OTOITZEAN
Jesus,                                                                            

zure hitzak eta ekintzak beti gertatu 
ohi dira askatzaile, osasungarri.                                  

Itxuraz gizarte gero eta askeagoan 
bizi baga ere… hainbat 

esklabotzaren mende bizi gara!                                                           
Zuk ditugun loturetatik askatzen 
gaituzu, benetako askatasunera 

garamatzan bidea irekitzen diguzu, 
benetako bizitzara garamatzan 

bidea erakusten diguzu.                                                 
Egizu ez gaitezela moden, 

itxuraren, kontsumoaren zein 
pentsamendu bakarraren mende 

bizi.
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AITAREN, SEMEAREN 

ETA ESPIRITU 

SANTUAREN IZENEAN.



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



OSTIRALA, 
EKAINAK 3

JESUSEN BIHOTZA, ZUGAN DUT USTE ONA
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AITAREN, 

SEMEAREN ETA 

ESPIRITU 

SANTUAREN 

IZENEAN



BIHOTZ-BIHOTZETIK

➢ Jesusen bihotzak SENDATU 
egiten du. Hori izan zen 
atzokoa.

➢ Zer adieraziko ote digu 
Jesusek gaurkoan?

➢ Ireki ditzagun belarriak eta 
bihotza entzun eta bere hitza 
onartzeko.  

JESUSEN BIHOTZA, ZUGAN DUT USTE ONA
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Jesusen bihotza 
ESKAINI egiten da.

➢ Ikusi bideoa 

https://www.youtube.com/watch?v=O6o863267AU

➢ Bizitza eskaintzen du Jesusek…erabat… azken 

tantaraino… bizitza guregatik emateraino.  

➢ Jesusek berak esaten digu:  “Ez dago maitasun 

handiagorik bere bizitza anaia-arreben alde 

ematen duena baino.” 

➢ Eta berak bete egiten du. Hain maite gaitu non 

gurutzean bizitza emateraino eskaintzen duen 

bizitza. 

JESUSEN BIHOTZA, ZUGAN DUT USTE ONA
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Jesusen bihotza 
ESKAINI egiten da.

➢ Aste Santuan bizi izan dugun misterio handia da. 

➢ Horrelakoa da Jesusen bihotza, banatu egiten da, 

eskaini. 

➢ Hori da Jesusek zuri eta bioi egiten digun 

gonbidapena. Gu ez gara bizitza ematera iritsiko, baina 

eskaintzen ez den bizitza, norberaren zilborrari soilik 

begira egonda, ondokoen zerbitzuan jartzen ez den 

bizitza ez da benetako zentzurik izatera iristen.

➢Eskaintzen, ematen ez dena galdu egiten omen da. 

Kontraesana badirudi ere, guk ere bizi izan dugu 

garena edo daukaguna eman ondoren sentitu dugun 

zoriontasunaren esperientzia. 

JESUSEN BIHOTZA, ZUGAN DUT USTE ONA
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EGIZU 

ZUK 

GAUZA 

BERA



OTOITZEAN
Jesus,                                                                        

nolatan maita gaitzakezu hainbeste? 
Nola egin dezakezu gure aldeko 

apustua baztertu egiten zaitugula eta 
kasurik egiten ez dizugula jakinda? 

Eskerrak bizitza eskaintzen duzulako. 
Eskerrak zure maitasun 

amaigabearengatik. 

Eskerrak maitatzea zer den irakasten 
diguzulako. 

Eskerrak bizitza eskainiz zoriontsu 
izatera deitzen gaituzulako. 

Eskerrak zure maitasun handiarengatik.   
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AITAREN, SEMEAREN 

ETA ESPIRITU 

SANTUAREN IZENEAN.



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



ONDO PASA JESUSEN 

BIHOTZAREN EGUNA 


