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AITAREN, SEMEAREN ETA ESPIRITU 

SANTUAREN IZENEAN



ZURE BIZITZA ZIZELKATU

➢ Eskultoreek diotenez, figura bat zizelkatzen hasi

aurretik,“ikusi” egiten omen dute erabiliko duten

materialaren barruan, bai harria izan, egurra zein

brontzea…barnean egon daitekeen figura. Izan ere,   

material-blokearen barruan omen dago figura 

beraiek bizitza eman aurretik.

➢ Gutako bakoitza ere ESKULTOREA da. Geure 

bizitzaren eskultore gara. Arte-lan ederra sortzera 

deituta gaude geure pertsonarena, bizitzarena, hain 

zuzen ere. Geure bertsiorik onena ateratzera 

deituta gaude. 

➢ Ikusi bideoa 
https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww&t=10s

https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww&t=10s


ZURE BIZITZA ZIZELKATU

➢ Eskultorea ona bada, gai da xaboi-pastilla batetik

arte-lan ederra ateratzeko,“ikusita” dauka barnean

egon daitekeena…. eta arte-lan ederra eskain 

diezaguke. 

➢ Horretara gaude deituta. “Ikus” ezazu zeure 

barnean daukazun arte-lan ederra; jabetu zeuregan 

jarri diren dohain guztiez. Eta, orain… hasi 

zizelkatzen, joan kanpora ateratzen altxor hori, 

egizu zure bizitza arte-lan ederra izan dadin.  

➢ Ez duzu gutxiago merezi. Hainbeste balio duzu!

Hain da handia zeure barnean ezkutatzen dena!



OTOITZEAN
Jainko Aita,
eskerrak nigan jarri dituzun
dohainengatik. Eskerrak maitasun 
ikaragarriz eskaini dizkidazulako. Egizu 
errealitate bihur dezadala nire bizitzan 
zuk niretzat duzun amets handia. Lagun
iezadazu nire bertsiorik onena 
eskaintzen. Lagun iezadazu amets 
handiak edukitzen, nire bizitzak benetan 
merezi baitu. 



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.                                      



Eskertu 
Jainkoari egun 

berria

GAURKO 

KONPROMISOA



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO
AITAREN, SEMEAREN ETA 

ESPIRITU SANTUAREN 

IZENEAN
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AITAREN, SEMEAREN ETA ESPIRITU 

SANTUAREN IZENEAN



APALTASUNA
➢ Zein onuragarri gertatzen zaidan, gauza askotan 

oso onak izan arren eta ia dena ongi eginagatik,  

bere buruari inportantzia gehiegirik eskaintzen ez 

dioten pertsona apal eta xumeekin topo egitea.

➢ Egia da nork bere burua maitatu behar duela eta 

onartu egin behar dituela bere dohainak eta ongi 

egiten dituen gauzak. Baina horrek ez du esan nahi 

apala izan behar ez denik. 

➢ Ikusi bideoa
https://www.youtube.com/watch?v=qxfK_yQh4oM

➢ Apal izatea ez da nork bere burua ez maitatzea

edo ez onartzea ondo egiten dituen gauzak. Apal 

izatea hori dena egiteko aukera izateagatik esker

oneko agertzea da.

https://www.youtube.com/watch?v=qxfK_yQh4oM
https://www.youtube.com/watch?v=qxfK_yQh4oM


OTOITZEAN
Jainko Aita,                                                               
eskerrak maiz topatzen ditudan hainbat 
pertsona apal eta xumerengatik. Eredu 
dira niretzat eta gustura sentitzen naiz 
haien ondoan. Ez dira harroak, eta ez 
naute gutxiesten. Lagun iezadazu 
apaltasunean bizitzen GARIZUMAKO 
azken egunak. Zure seme Jesusek bizitza 
eskainiko du niregatik, bere buruari 
inolako inportantziarik eman gabe.



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.                                      



Agurtu irribarretsu 
auzokideak

GAURKO

KONPROMISOA



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO
AITAREN, SEMEAREN ETA 

ESPIRITU SANTUAREN 

IZENEAN
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AITAREN, SEMEAREN ETA ESPIRITU 

SANTUAREN IZENEAN



BEGIRATZEN IKASI
Behin batean… 

…ziztu bizian omen zihoan bere jaguar berri-

berrian negozioetan arrakasta handia izandako

gazte bat. Bat-batean, zarata eta kolpe gogorra

somatu zuen gidatzailearen ondoko atean. Autoa 

seko gelditu, eta erabat haserre atera omen zen 

autotik kolpea zerk eman zion ikustera. Adreilu 

bat jaurti zuen norbaitek eta auto garesti eta 

berri-berriaren karrozeria eta pintura hondatu 

zizkion. Lasterka joan zen adreilua jaurti zuten 

lekuraino. Haur bat aurkitu zuen bertan, eta hala 

esan zion gazteak: 

- Zoratuta al zaude? Ikusi al duzu zer egin

duzun?



BEGIRATZEN IKASI
- Begira nola utzi duzun nire auto berria! Damutuko 

zara! Jakin al daiteke zergatik egin duzun? 

Haurrak erantzun zion:

- Benetan sentitzen dut. Ez nekien zer egin, inork ez

baitzidan laguntzen.

Eta, albo batean, gurpildun aulkiaren ondoan lurrean 

erorita zegoen anaia elbarriarengana luzatu zuen

behatza. 

- Gurpildun aulkia desorekatu egin da espaloia 

jaisterakoan eta anaia erori egin da. Ez dut 

altxatzeko nahiko indarrik. Lagunduko al didazu, 

mesedez? 

Zur eta lur gelditu zen gure gaztea haurrak

esandako hitzak entzutean.



BEGIRATZEN IKASI

Gertatu zitzaiona ulertu ezinik, altxa egin zuen 

lurretik mutila, gurpildun aulkian eseri eta 

jakaren poltsikoan zeraman zetazko zapiarekin 

garbitu zizkion zauriak. Eskerrak eman zizkion 

haurrak esker onezko irribarrea eskainiz… 

“Jainkoak bedeinka zaitzala… eta mila esker, 

jauna”- esan zion. 

Enpresari gazteak ez zion inportantziarik eman 

autoaren ateari eta mantendu egin nahi izan 

zuen adreiluak egindako mailatua, ez baitzuen 

inoiz ahaztu nahi ezin zitekeela hain presaka 

joan bizitzan non ez zuen aukerarik izango 

inguruan gertatzen ari zenaz jabetzeko.



BEGIRATZEN IKASI
➢ Guri ere enpresari gazteari gertatutakoa gerta

dakiguke, hain presaka eta lanpetuta gabiltzala 

egunerokoan non ez garen gai inguruan gertatzen  

dena ikusteko, ez garela ondoko pertsonen

beharrez jabetzen.

➢ Beste modu batean begiratzen ikasi beharrean

egon gaitezke. Ondokoei gertatzen zaiena

ikusteko aukera eskainiko digun begiratzeko

modu berria, hain zuzen ere.

➢ Penagarria izango litzateke “adreilukada” bat 

behar izatea geure itsukeriatik esnatzeko. 



Bizitza oso arriskutsua da. Ez gaitza sortzen duten

pertsonengatik, gertatzen dena “ikustera” esertzen 

direnengatik baizik. (Albert Einstein)



OTOITZEAN
Luis Guitarra-ren abesti bat dakargu gaurko 
otoitzera: “Todo va a ir bien”. 

➢ Ikusi bideoa
https://www.youtube.com/watch?v=8r4Vs18vKO4

https://www.youtube.com/watch?v=8r4Vs18vKO4
https://www.youtube.com/watch?v=8r4Vs18vKO4


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.                                      



Esan Egun on ongi 
moldatzen ez zaren 

ikaskide bati

GAURKO

KONPROMISOA



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO
AITAREN, SEMEAREN ETA 

ESPIRITU SANTUAREN 

IZENEAN
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AITAREN, SEMEAREN ETA ESPIRITU 

SANTUAREN IZENEAN



RAFA NADAL: IKARAGARRIA

➢ Ikusi bideoa
https://www.youtube.com/watch?v=4k047o8uIMU

➢ Pertsona eredugarria ekarri nahi izan dugu gaurko

otoitzera: Rafa Nadal, tenislari handia eta pertsona

ikaragarria. Historiako tenislari handienetakoa

izateaz gain, beharrean dauden pertsonez arduratzen

da Rafa.

➢ Ingurukoez arduratuko diren pertsonen beharrean

dago gure gizartea, ondokoak zaindu egingo dituzten 

pertsonen beharrean, hain zuzen ere. Egiteko mila 

modu egon daitezke. Rafarena deigarria izan daiteke 

bera nor den eta nola egiten duen ikusita.

➢ Lagundu eta zaindu ondoko pertsonak modu

xumean bada ere!

https://www.youtube.com/watch?v=4k047o8uIMU
https://www.youtube.com/watch?v=4k047o8uIMU


Gogoan izan aurtengo goiburua



OTOITZEAN
Jainko Aita,
amaitzear dugu GARIZUMA, oporren bezperan 
gaude. Zure seme Jesusen maitasunezko 
eskaintza ikaragarriaren misterioa ospatzera 
goaz. Ez dago maitasun handiagorik bere bizitza 
anaia-arreben alde eskaintzen duenarena baino. 
Bukaeraraino iritsiko da Jesus, gurutzeraino. 
Eskerrak merezi ez dugun eta zuk nahi duzulako 
oparitzen diguzun  maitasun handiarengatik. 
Hitzik gabe gelditzen gara. Zuk zenbat maite 
gaituzun sentitzearen esperientzia bizi baino ez 
dugu egin nahi. 



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.                                      



Ez 
zaitez 
kexatu

GAURKO

KONPROMISOA



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO
AITAREN, SEMEAREN ETA 

ESPIRITU SANTUAREN 

IZENEAN
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AITAREN, SEMEAREN ETA ESPIRITU 

SANTUAREN IZENEAN



➢ Erramu-igandea ospatuko dugu datorren igandean, 

Jesus, herriarekin batera, abesti, erramu eta 

palmondoen artean Jerusalenen sartu zenekoa, 

hain zuzen ere.  Pasio-igandea ere deitzen zaio 

igande honi, ebanjelioak Jesusen bizitzako azken 

egunak kontatzen baititu, hau da, Jesusek ikasleekin 

egin zuen azken afaritik hasi, Getsemani, atxiloketa, 

epaiketa eta gurutzean iltzatzeraino. Horixe da 

Pazko-hirurrenean, Ostegun Santua, Ostiral Santua 

eta Pazko Igandean biziko duguna. 

➢ Ebanjelio-zatiaren laburpena besterik ez dugu 

irakurriko guk, oso luzea baita.

PASIO-IGANDEA. 

ERRAMU-IGANDEA.



Aldi hartan, ikasleetako batek, Judas Iskariote

deiturikoak,  Apaiz Nagusiengana joan eta galdetu 

zien:  

«Zenbat emango zenidakete eskura jarriko 

banizue?»

Hogeita hamar txanpon adostu zuten. Geroztik,

eskura jartzeko unerik egokienaren bila zebilen. 

Arratsaldean, etxe batean bildu zen Jesus ikasleekin

Pazko-afaria egitera.

Afaltzen ari zirela, ogia hartu, bedeinkatu, zatitu eta 

eman egin zien ikasleei esanez:

PASIO-IGANDEA.

ERRAMU-IGANDEA.



«Har ezazu eta jan; hau nire gorputza da.»

Ardoz beteriko edalontzi bat hartu zuen gero, 

bedeinkatu eta eman egin zien esanez: 

«Har ezazue eta edan denok honetatik; hau nire 

odola da-eta, zuentzat eta guztientzat bekatuak 

barkatzeko isuriko dena.»

Afaltzen amaitu ondoren, Getsemani deituriko 

baratze batera joan zen Jesus ikasle batzuekin otoitz 

egitera. Haiengandik aldendu eta, hala egiten zuen 

otoitz ahuspezturik:

«Aita, ahal bada, aldendu nigandik kaliz hori. Baina ez 

dadila nire nahia bete, zuk nahi duzuna baizik.»

PASIO-IGANDEA.

ERRAMU-IGANDEA.



Han bertan atxilotu zuten Jesus eta Sanedrinaren aurrera

eraman zuten. Pilatoren aurrera geroago. Jesusekin hitz

egin ondoren, herriari galdetu zion Pilatosek Pazko-jaiak 

zirela eta, nor askatu nahi zuten, Jesus ala Barrabas. Jesus 

heriotzera kondenatu zuten. Jipoitu egin zuten, arantzaz 

egindako koroa jarri zioten soldaduek, iseka egiten zioten

bitartean eta gurutzea eramanarazi zioten Golgota 

mendiraino.  Han gurutziltzatu zuten Jesus bi gaizkileren 

artean. Jesusek esan zuen: 

- Aita, zergatik utzi nauzu zure eskutik? 

Eta geroago:

- Aita, barka iezaiezu ez baitakite zer egiten ari diren.

Hilzorian zegoela, esan zuen:

- Aita zure eskuetan uzten dut nire arima. 

Eta azken hatsa eman zuen.

PASIO-IGANDEA.

ERRAMU-IGANDEA.



➢ ASTE SANTUAN sartzear gaude. Geure fedearen 

misteriorik handiena biziko dugu: Gurutzean 

hiltzerainoko maitasunezko eskaintza eta bizitzak 

heriotzaren gainean izango duen garaipena.

➢ Bizitzaren Jainkoa da gurea, ez hildakoena. Bizitza

bete-betea izan dezagun nahi du. Hala ere, bizitzak 

baditu bere gurutze, une ilun, zail eta gogorrak. Ea 

horrelakoetan, Jesusekin batera esan dezakegun: 

“Aita, zure eskuetan jartzen dut nire bizitza”, zugan 

jartzen dut konfiantza osoa, bai baitakit ez nauzula

inoiz zure eskutik askatuko.  

➢ Ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=vhlcW4iRHII

PASIO-IGANDEA.

ERRAMU-IGANDEA.

https://www.youtube.com/watch?v=vhlcW4iRHII
https://www.youtube.com/watch?v=vhlcW4iRHII


OTOITZEAN
Jainko Aita,                                                             
Zu bizitzaren Jainkoa zara. Bizirik 
nahi gaituzu eta bizitza bete-
betearekin. Hitzik gabe gelditzen gara, 
maitasunez, Aitaren nahia betez, 
gurutzeraino iritsiko delako Jesus. 
Zuk ez zenuen inoiz eskutik utzi. Nola 
utziko du eskutik, bakardade hutsean 
aitak seme maitea! Eskerrak zure 
maitasun amaigabearengatik. 



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.                                      



Hitz egin ondo zure 
ikaskide guztiez

GAURKO

KONPROMISOA



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO
AITAREN, SEMEAREN ETA 

ESPIRITU SANTUAREN 

IZENEAN
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