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Esperientzia: “NIRE KARPETAKO SINADURAK”

Jainkoaren Jainkoaren Jainkoaren 
sinaduraksinaduraksinadurak

Pertsona askok sentitu dute, historian zehar, oso hurbiletik 
Jainkoaren presentzia. Sinestea Jainkoa geurekin batera doala sen-
titzea da, Jainkoa lagun dugula, babesean sentitzea. Horixe sentitu 
dute pertsona askok. 

Hauek dira Jainkoak pertsona batzuen karpetetan idatzi dituen 
dedikatoria edo eskaintzak. Azpimarratu gehien gustatzen zaizki-
zunak. 

• Begira zerura eta zenbatu izarrak, ahal baduzu. Horiek be-
zainbat izango dira zure ondorengoak (Abraham, 1200 Kristo 
aurretik)

• Sabelean sortu eta semea izanen duzu. Ez diote ilerik moztu 
behar, amaren sabeletik Jaunarentzat sagaratua baita. Hura ha-
siko da israeldarrak filistearren menpetik askatzen” (Sansonen 
ama, Israeleko epailea, 1100 Kristo aurretik)

• Aberastasuna edota zeure etsaien heriotza eskatu ordez, zu-
zen gobernatzeko adimena eskatu didazulako, emango dizut 
eskatu duzuna. Begira, zure aurretik inork izan ez dituen eta 
zure ondoren ere inork izango ez dituen bezainbateko jakindu-
ria eta adimena damazkizut. Zuen aita Dabid ibili zen bezala zu 
ere nire bideetan zintzo eta nire arau eta aginduak betez ibilt-
zen bazara, bizitza luzea emanen dizut” (Salomon, 900 Kristo 
aurretik)

• Amaren sabelean sortu aurretik aukeratu zintudan; sabeletik 
irten aurretik sagaratu zintudan eta profeta izendatu, nire me-
zua herriei iragartzeko (Jeremias, profeta, 600 Kristo aurretik)

• Guztiz ederra zara, ene laztana, ederra eta akatsik gabea! 
(Kantarik ederrena. Jainkoak giza arimari)

• Ezar nazazu bihotzean zigilu bezala, besoan zigilu bezala 
(Kantarik ederrena)

• Agur, Maria, Jainkoaren gogoko hori! Jauna zurekin (Ain-
geruak Mariari)

• Espiritu Santua etorriko da zuregana eta Goi-goikoaren inda-
rrak hodeiak bezala estaliko zaitu (Aingeruak Mariari)

• Ekarri bizkor jantzirik onena eta jantziozue, zeren seme hau 
hilda bainuen eta biztu egin zait (Aita errukitsuak seme galdua-
ri)

• Gizona, barkatuak dituzu bekatuak (Jesusek elbarri bati)

• Zorionekoak zuek, Gizonaren Semea dela eta, jendeak 
gorrotatu, kanpora bota eta madarikatuko zaituztenean 
eta izen txarra emango dizuetenean. Alai zaitezte egun ho-
rretan eta egin pozez jauzi, handia izango baita zuen saria 
zeruan (Jesusen zorionbidea)

• Zorionekoak orain negar egiten duzuenok, barre egingo 
baituzue (Jesusen zorionbidea)

• Hauek ditut nik ama eta anai-arreba: Jainkoaren hitza en-
tzun eta betetzen dutenak (Jesus)

• Seme, zu beti nirekin zaude, eta nire guztia zeurea duzu 
(Aita errukitsuak)

• Jaiki eta zoaz; zeure sinesmenak salbatu zaitu (Jesusek 
legendun bati)

• Niregatik etxeak, senideak, aita, ama, seme-alabak eta lu-
rrak uzten dituenak, ehun halako jasoko du eta betiko bizia 
izango ondare (Jesusek ikasleei) 

• Ez die inork maitasun handiagorik adiskideei, bere burua 
haien alde ematen duenak baino. Zuek nire adiskide zarete 
(Jesusek) 

• Benetan diotsut: Gaur nirekin izango zara paradisuan 
(Jesusek bere ondoan gurutziltzaturiko gaizkileari)

   Jainkoari egiten diodan eskaintza
   > Idatzi zure libretan otoitz apal bat.
   > Eskerrak eman diezazkiokezu Jainkoari zerbaitengatik, 
      edo zeure eta maite dituzunen alde (adiskideen alde,  
      etxekoen alde…) eskatu diezaiokezu. 
   > Horixe izango da Jainkoari egiten diozun eskaintza/
      dedikatoria pertsonala. 


