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Argiak
disdira
ilunpetan

Jn 1, 4-5

“Argiak ilunpetan disdira” (Jn 1, 4-5) goiburua ardaztzat hartuta, Eskaut Mugimendu Katolikoak bakearen 
argiaren etorrera prestatzeko eratu dituen lagungarriak aurkeztuko ditugu.

Belengo bakearen argiari harrera egin eta argi hori banatu, horra hor geure egin eta ondo prestatu behar 
dugun gertaera esanguratsua. 

Eta sakonean, Belengo bakearen argiari harrera egitea, egunez egun, zerbitzuzko jardueretan ezagutzera 
ematen saiatzen garen Jesus bakearen printzea geure bizitzetan hartzearen sinbolo izan nahi du.

Aurten, lagungarriek, bakarka eta elkartean abentura handi bati ekiteko aukera emango digute. Aurrez 
aurre dugun ibilbidea nahitaez egin behar dugu, arrisku eta zalantzez beterik bada ere. Argiaren bila, 
Jesusen bila ateratzea erabaki dugu.

Abentura hau ausartentzat da. Horietako bat ote zara? zeure baitatik ateratzeko prest ote zaude? Argia 
aurkitu nahi ote duzu? Iluntasunari beldur ote diozu?

Jakin badakigu atera eta iluntasun pertsonalak gainditzeko prest zaudetena; izan ere, ez ahaztu, 
herensugea garaitu eta herria askatu zuen Gorka deuna da eskauten zaindaria.

Abenturazale hori, iritsi da, beraz, bideari ekiteko unea. Gauza bat eskatu nahi dizugu: azter ezazula 
zer daramazun motxilan –abenturak bizitzeko, jende ugarirekin elkartzeko, erronkak gainditzeko… nahia-, 
bidaiari ekitean… Utzi alde batera azaleko guztia: kontu txarrak, esamesak sinestedun izateagatik, 
alferkeria gauza berdinak egiteko…, eta gogoratu anai eta arreba askok eta askok ere ekin diotela 
abentura honi.

Bidearen amaieran elkar ikusiko dugulakoan, 

ekin Argiaren bila joateko bideari!
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Ongi etorri abenturara!

Badakigu pertsona fidagarria, konfiantzazkoa zarena eta ez dituzula gauzak 
erdizka uzten; horregatik, zalantzarik gabe, hurrengo mailara igaro baino 

lehen, aurrekoa amaituko duzu.  

Ongi etorri argiaren bila joateko bidaiara!

Bidaia liluragarriari ekingo diogu, baina ez 
da ibilbide erraza izango. Hainbat erronka 
gainditu beharko dugu helmugara iristeko. 
Astero zein erronka egin aukeratu ahal 
izango duzula da onena… Edo, nahi izanez 
gero, denak egin ditzakezu! Hauen artean 
aukera daiteke:

Jarduera egin.

Hausnarketa burutu.

Otoitza egin.
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Neure gazteluan ekingo diogu bideari. Neure etxea da, bertan 
babestuta sentitzen naiz. Adiskideak ondoan ditut abentura honetan. 
Elkarrekin igoko gara dorrearen goialdera. Alde batera eta bestera 
begiratuko dugu, nondik jo erakutsiko digun seinalearen bila. 
Urrunean ikusiko dugu… Badakigu bidea zein den… Baina harantz 
jo aurretik, erronketako batzuk gainditu behar ditugu.

Ebanjelioa
 Mk 13, 33-37

Orduan, Jesusek esan zien bere ikasleei:
-Kontuz, bada! Egon erne! Ez baitakizue ordua noiz den. 
Gizon bat urrutira doanean bezala da: morroien gain uzten du bere etxea, bakoitzari 
bere lana emanez, eta zain egoteko agintzen dio atezainari.

Egon zain, beraz, ez baitakizue etxeko jauna noiz etorriko den: arratsean, gauerdian, 
oilarrak jotzean ala goizean. Ez zaitzatela ustekabean etorri eta lotan aurki. 

zuei esaten dizuedan hau, denentzat esaten dut: Egon zain!
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 “Kandela familia”

Bazen behin Noelia izeneko neskatoa, igandero amonarekin eta anai-arrebekin mezetara 
joaten zena. Gustuko zuen joatea, batez ere Abendu aldian aldare aurrean jartzen zuten ko-
roaren kandelak pizten zituztenean. Sugarren dardara ikusita, kandelak solasean zihardutela 
iruditzen zitzaion. 

Gainerakoak baino garaiagoa zen kandela moratua Kandela Ama zela iruditzen zitzaion. 
Kandela kumeak babesten zituena zen.  
Kandela zuria zen Kandela Aita, bigarren pizten zena, beti kandela amaren ondoan zegoe-
na. 

Hirugarrena, Arrosa kolorekoa zen eta berdearen ondoan zegoen; Kandela Kumeak ziren. 

Elkarrekin, Jesus hots egiteko pizten zen familia osatzen zuten. Kandelek solasean zihardutela 
imajinatzen zuen Noeliak. zure ustez, zer esango zioten elkarri? Seguruenik, jaiotzear zen 
Jesusi buruz hitz egingo zuten.

zeruko Aita maitea,
zure Seme Jesusen lagun-min izan nahi dugu;

artzain izan nahi dugu eta Hura zaindu, 
zuk gure familia zaintzen duzun bezala.

Maitasunez eskatzen dizugu. 
Amen.

“Jaiotza prestatuko dugu”

Partaide guztiak bildu ondoren, Jesus jaio zenean berarekin zeuden pertsonez eta jaiotzako 
gainerako pertsonaiez, eta bereziki artzainez, galdetuko diegu.
Horiei buruz hitz egin eta pertsonaiak banatuko ditugu, bakoitzak bat sor dezan eskura 
ditugun lagungarriekin: papera, harriak, margoak, kartoia… denen artean jaiotza egin eta 
lokala atonduko dute.
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Ebanjelioa
Mk 1, 1-8

Hona hemen nola hasi zen Mesias eta Jainkoaren Seme den Jesusen berri ona.
Isaias profetak idatzia zuen: Begira, neure mezularia bidaltzen dut zure aurretik
zuri bidea moldatzera.
Ahots bat oihuka ari da basamortuan: Prestatu bidea Jaunari, zuzendu bidexkak 
hari. Honela, bada, agertu zen Joan Bataiatzailea basamortuan. Bihozberritzeko eta 
bataiatzeko hots egiten zuen, bekatuen barkamenerako. Judea herrialde osoa eta 
jerusalemdar guztiak harengana zihoazen eta, beren bekatuak aitortzen zituztela, 
Joanek bataiatu egiten zituen Jordan ibaian.
Joanek gamelu-ilezko jantzia zuen soineko eta larruzko uhala gerriko; matxinsaltoak eta 
basaeztia jaten zituen. Honela hots egiten zuen: 
-Nire ondoren dator ni baino ahaltsuago dena, eta ni ez naiz inor makurtu eta haren 
oinetakoen lokarriak askatzeko ere. 
Nik urez bataiatu zaituztet; hark, ordea, Espiritu Santuaz bataiatuko zaituzte.

Gainditu ditugu lehen asteko erronkak! Ekin diezaiogun, beraz, 
bideari! Eguzkiak biziki berotzen gintuen ibilbidean, baina zoriontsu 
ginen, gaztelutik ikusitako argiaren bila atera ginen-eta. Hainbat 
bidelagunek ez zeraman kapelarik eta, horregatik, lepokoaz estali 
genuen burua. Pausuz pausu, aurrera egin genuen atsedenik gabe. 
Geldialdia egin eta erronkak gainditzen hasi ginen.
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“Kometa”

Bazen behin diana izeneko neskatoa; kometa izatea zuen amets. Gurasoek, kometa erosi ez 
ezik, bat egiteko esan zioten. Ideia bikaina iruditu zitzaion dianari eta horretarako zer behar 
zuen pentsatzen hasi zen.

Lehenik eta behin, paper handi bat bilatu zuen. Tiraderaren hondoan aurkitu zuen. zimurtuta 
zegoen, baina balio zuen. Aitaren laguntzarekin tela-zerrenda luzeak moztu zituen adatsean 
jarri eta lazo txikiekin apaintzeko. Itsasgarria eskatu zion nebari eta makilak baizik ez 
zitzaizkion falta.

Arratsaldero, familia elkarrekin ateratzen zen paseatzera. Aste luzez egon ziren etxean atera 
ezinik eta, aukera bueltatzeaz batera, huts egin gabe joaten ziren etxetik hurbileko landara.

Egun horretan, dianak inguru guztiak arakatu zituen bere paseoan. Familia arin-arin zihoan 
bide luze eta aldapatsuan, baina neskatoari berdin zion, makilatxoak batzea baizik ez zuen-
eta buruan. Aurkitu zituen, bai, eta etxera heltzean, kometa egiteko gauza guztiak zituela 
ikusi zuen.

Egun gutxi batzuen buruan prest zuen kometa. Eta pasatzera atera zirenean atera egin zuen 
eta lasterka bizian joan zen bidean, kometak goi-goian hegan egin zezan. Biziki gustatzen 
zitzaion bere komenta, erositakoa baino askoz politagoa zen, bakarra baitzen. Egin ote 
dezakezu zeure eskuz Errege Magoei eskatu diezun zerbait?

“Labirintoa”

zeruko Aita maitea, 
otoitz egiten dudanean, zorioneko sumatzen dut bihotza. 

Oheratu aurretik besarkatzen ditudanean 
aitaren eta amarengatik sentitzen dudan maitasunaren 

antzekoa da. 
Eskerrik asko. Amen.
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Ebanjelioa
 Joan (1,6-8.19-28)

Agertu zen gizon bat Jainkoak bidalia; Joan zuen izena. Testigu izatera etorri zen, argiaz testigantza egitera, beraren 
mezuaren bidez sinets zezaten. Ez zen hura argia, argiaren testigantza egin behar zuena baizik.
Eta hauxe izan zen Joan Bataiatzailearen testigantza. Judu-agintariek apaiz- eta lebitar-talde bat bidali zioten Joani 
Jerusalemetik nor zen galdetzera. 
Hark argi eta garbi aitortu zuen: «Ni ez naiz Mesias».
«Orduan, zer? Elias zara?» –galdetu zioten.
Joanek erantzun: «Ez».
«Etortzekoa den profeta zara?».
Hark erantzun: «Ez».
Berriro galdetu zioten: «Nor zaitugu, bada? Bidali gaituztenei erantzunen bat eraman behar diegu. zer diozu zeure 
buruaz?».
Joanek, Isaias profetaren hitzak aipatuz, esan zuen: «Ni, “Prestatu bidea Jaunari” basamortuan oihuka ari denaren 
ahotsa naiz».
Talde hartako batzuk fariseuak ziren. Hauek galdetu zioten: «Beraz, Mesias ez bazara, ez Elias, ezta etortzekoa den 
profeta ere, nola ari zara bataiatzen?».
Joanek erantzun zien: «Nik urez bataiatzen dut; zeuen artean baduzue, ordea, ezagutzen ez duzuen bat, nire ondoren 
datorrena, eta ni ez naiz inor hari oinetako lokarriak askatzeko ere».
Hau dena Betanian gertatu zen, Jordan ibaiaren beste aldean, han ari baitzen Joan bataiatzen.

Izadia, zoragarria da. Bidean gindoazen eta bihurgunean jiratzean, 
ezusteko atsegina izan genuen, ibai txiki bat aurkitu baikenuen ur-
jauzi garden eta freskoekin. Gelditu eta uretara sartzea pentsatu 
genuen, zorionez motxilan generaman-eta bainujantzia. Arropak 
ibaiertzean utzi eta uretan sartu ginen. Txorien txioa eta ur-lasterraren 
zurrumurrua baizik ez genituen entzuten. Erronkak bete osteko sari 
bikaina izan zen leku hartara iristea. Baina, hura ez ze helmuga, 
argia genuen zain. Fresko-fresko, erronkei heldu genien berriz ere. 
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“Mozorro-jaia”

-Aurten, gelakide guztiekin ospatu nahi dut nire urtebetetzea… Eta, horretarako, mozorro-jaia 
antolatu nahi dut! 

Erabakiz esan zion danielek amari udazkeneko gau hartan, pijama janzten ari zitzaionean. 
-Ados –esan zion amak-, baina zertaz mozorrotu nahi duzun pentsatu beharko duzu eta jai 
hori gai jakin baten inguruan egingo duzun ala ez.

danielen burutik era guztietako jaiak pasatu ziran: denak frutaz mozorrotzea biziki gustuko 
baitzuen fruta; dinosauroez mozorrotzea –gutxi ezagutzen bazituen ere-… Azkenean, gustuko 
zituen bi gauza lotu eta jairik dibertigarriena antolatuko zuen: Eguberriak gertu zirenez, 
Jesusen jaiotza ospatuko zuen eta ipuinetan gaiztoak zirenekin, munstroekin, egingo zuen.

Adiskideak pozarren zeuden danielen ideiarekin. Bete urtebetetze-eguneko jaian, drakulaz 
mozorrotutako artzainak azaldu ziren, edo gameluz mozorrotutako Quasimodoak, edo 
momiaz mozorrotutako izarra, edo Gasparren bizarra zuen Frankeestein… Inoiz antolatutako 
jairik dibertigarriena izan zen. Nolako jaia antolatu nahiko zenuke Jesus jaio dela ospatzeko?

Jesus maitea,
 gogoan izan nire adiskideak. 

Eskerrik asko guztiengatik. 
Oso onak dira 

eta asko maite ditut. 
Babestu eta zain itzazu. 

Beraien ondoan egon beti, 
egunez eta gauez. 

Arren eskatzen dizugu. 
Amen.

“Tapakia Jesusentzat”

Tela-zati bana –ez handiegia- eramateko esango diegu taldekideei. Guztien artean zatiak 
josi edo elkartuko dituzte. Jesusentzako tapakiz izango da. Bakoitzak bere zatia jartzean, 
Eguberrietarako duen nahia idatz dezake errotuladorez. Bukatzeaz batera, jaiotzan ipiniko 
dugu. Partaide asko egonez gero, bi tapaki edo gehiago egin.
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Atseden apur bat hartu ondoren, bidera itzuli ginen. Norantz jo erakusten 
zigun seinalea aurkitu genuen; ez ginen galduko..
Pozik gindoazen, abestuz, gizadiaz gozatuz.
Baina bidea luzea zen eta txikienok  nekatu ere egin ginen. zorionez, 
handiagoen laguntza izan genuen eta arazorik gabe egin genuen aurrera 
bidean. Nagusiek, hau da, gurasoek, anai-arrebek, adiskideek… beti 
babesten gaituzte. Jesusek ere izan zuen amaren laguntza beti egoten baitzen 
bere ondoan.
Beraien laguntzarekin iritsiko gara erronka berrietara. Hurbil da argia!
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Ebanjelioa
Lukas 1, 26-38.

Handik sei hilabetera, Jainkoak Gabriel aingerua bidali zuen Nazaret zeritzan Galileako 
herri batera, birjina batengana; birjinak Maria zuen izena, eta Jose zeritzan daviden 
jatorriko gizon batekin ezkontzeko hitzemana zegoen. 
Aingeruak, Mariarenean sarturik, esan zion:
–Agur, Jainkoaren gogoko hori! Jauna zurekin.
Hitz hauek entzutean, ikaratu egin zen Maria eta agur horrek zer esan nahi ote zuen 
galdetzen zion bere buruari. 
Aingeruak esan zion:
–Ez beldurtu, Maria! Jainkoak gogoko zaitu. Hara, haurdun gertatuko zara, semea izango 
duzu eta Jesus ipiniko diozu izena. Handia izango da, Goi-goikoaren Seme deituko diote, 
eta bere aita daviden tronua emango dio Jainko Jaunak. Israel herriko errege izango da 
betiko, eta beraren erregetzak ez du azkenik izango.
Mariak esan zion aingeruari:
–Baina nola gerta daiteke hori, ez bainaiz gizon batekin bizi?
Aingeruak erantzun zion:
–Espiritu Santua etorriko da zuregana eta Goi-goikoaren indarrak hodeiak bezala estaliko 
zaitu; horregatik, zuregandik jaioko dena santua izango da eta Jainkoaren Seme deituko 
diote. Begira, Elisabet zure lehengusina ere haurdun gertatu da bere zaharrean eta sei 
hilabeteko dago agorra omen zena; Jainkoarentzat ez baita ezer ezinezkorik.
Orduan, esan zuen Mariak:
–Hona hemen Jaunaren mirabea. Gerta bekit zuk esan bezala.

“Txoritxoa”

Bazen behin Karlos izeneko mutiko bat. Bere ama zeruan zen eta haren hutsunea sentitzen 
zuen. Izebak ikusten zituen bakoitzean, ama nolakoa zen kontatzeko eskatzen zien. Ama oso 
ona zela, elizako aldarean behin eta berriz loreak jartzen zituela eta auzoko neska-mutikoei 
katekesia ematea oso gustuko zuela kontatzen zioten izebek.

Egun batean, Karlos lagunekin jolasean ari zen kalean eta bat-batean, txoritxo jaioberria 
lurrera jausi zen zuhaitzetik. Lasterka joan zen hari laguntzera. Kartoizko kaxa aurkitu eta 
hantxe jarri zuten txoritxoa. Han inguruan fruitategia zuen Migelek hainbat fruta eman zien 
txoritxoarentzat. rikardo etxera joan zen kotoiaren bila, kaxaren hondoan jartzeko.

Karlosek etxera eraman zuen txoritxoa eta egundoko maitasunez zaindu. Erorikoaren eragi-
nez apurtu zitzaion hegoa sendatzean, berriz kalera eraman eta askatu egin zuen, hegan 
egin zezan. Txoritxoa nolako arduraz zaindu zuen ikusita, txoritxo horrek bere antza zuela 
esan zioten Karlosi izebek, izan ere, nahiz eta amarekin ez egon, maite zutenen zintzari es-
ker, gogortu eta indarrez bete zen eta edozein gauza egin zezakeen. Nork laguntzen zaitu? 
Laguntzen diozu norbaiti?
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zeruko Aita maitea, 
izan dezadala beti 

irribarrea nire inguruko guztientzat. 
On eginez bizi nadila, 

Jesus zure Semeari 
irakatsi zenion bezala. 
Arren eskatzen dizugu. 

Amen.

“Mariaren bihotza”

Aurkitu beharrekoak:
- Mariari deitzeko hiru era.
- Kastoreen zaindaria.
- “Arat eta bere kolonia” delako hiru pertsonaia.
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Eta hantxe zegoen. Lortu genuen Argira iristea! Jesus lagun-minak ematen zigun bidean aurrera 
egiteko indarra. Bera da gure gazteluaren sakonetik ikusten genuen argia, basamortuan 
lagun egin ziguna, izadia goiargi bezala jarri ziguna eta bera aurkitu eta bere atzetik 
jarraitzeko seinaleak eman zizkiguna.

Orain, zeure barruan egiten du distira argi horrek, Argiak distira egin baitzuen ilunpetan.

Erronka guztiak gainditu dituzunez, argi horren eramaile zara eta, gainera, ardura handia 
duzu: Argi hori Jesus ezagutzen ez duten pertsona guztiei eramatea eta banatzea. 
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Ongi etorri abenturara!

Badakigu pertsona fidagarria, konfiantzazkoa zarena eta ez dituzula gauzak 
erdizka uzten; horregatik, zalantzarik gabe, hurrengo mailara igaro baino 

lehen, aurrekoa amaituko duzu. 

Ongi etorri argiaren bila joateko bidaiara!

Ongi etorri abenturara! Bidaia liluragarriari 
ekingo diogu, baina ez da ibilbide erraza 
izango. Hainbat erronka gainditu beharko dugu 
helmugara iristeko. Astero zein erronka egin 
aukeratu ahal izango duzula da onena… Edo, 
nahi izanez gero, denak egin ditzakezu! Hauen 
artean aukera daiteke:

Jarduera egin.

Hausnarketa burutu.

Otoitza egin.
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Neure gazteluan ekingo diogu bideari. Neure etxea da, bertan 
babestuta sentitzen naiz. Adiskideak ondoan ditut abentura honetan. 
Elkarrekin igoko gara dorrearen goialdera. Alde batera eta bestera 
begiratuko dugu, nondik jo erakutsiko digun seinalearen bila. 

Urrunean ikusiko dugu… Badakigu bidea zein den… Baina harantz 
jo aurretik, erronketako batzuk gainditu behar ditugu.

Ebanjelioa
 Mk 13, 33-37

Orduan, Jesusek esan zien bere ikasleei:
-Kontuz, bada! Egon erne! Ez baitakizue ordua noiz den. 
Gizon bat urrutira doanean bezala da: morroien gain uzten du bere etxea, bakoitzari 
bere lana emanez, eta zain egoteko agintzen dio atezainari.

Egon zain, beraz, ez baitakizue etxeko jauna noiz etorriko den: arratsean, gauerdian, 
oilarrak jotzean ala goizean. Ez zaitzatela ustekabean etorri eta lotan aurki. 

zuei esaten dizuedan hau, denentzat esaten dut: Egon zain!
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 “Kandela”

-  Aitona, kontatu berriz ere kandela honen istorioa –Abendu aldiko lehen igandez, Antoniok 
gauza bera galdetzen zion aitonari, atsegin baitzuen haren ahots zakarra entzutea.
- Ongi da. Eseri nire ondoan eta kontatuko dizut –esan zion aitonak.
- Txikia nintzenean –ekin zion aitonak kontaketari-, Abendu aldiko lehen igandean denok 
biltzen ginen etxean. Mezatik bueltan, armairutik kaxa atera eta Abendu aldiko koroa jartzen 
genuen. Adar lehorrekin egindako koroa zen; hautsa kendu eta mahaiaren erdian jartzen 
genuen.

Egun horretan, lehen kandela, morea, jartzen genuen. Kandela luzea zen, potolokotea. Adi 
egon behar genuela gogorarazten zigun kandela horrek, Jesus guregana hurbiltzen ari zela 
eta merezi zuen harrera egin behar geniola. Urteen buruan kandela morea txiki zegoenean, 
piztu eta harekin ematen genion argi kandela more berriari eta horrela, nahiz eta kandela 
bera ez izan, betiko argiaz piztuta egoten zen. Horregatik, kandela morearekin pizten ditugu 
gainerako kandelak eta horrela denboran atzera egiten dugu eta nire aitonak, nire aitak eta 
orain guk geuk pizten dugu kandela bera. Gogoratu, ez utzi kandela pizteari eta egon zain!

Aita Jainkoa, 
zure Seme Jesusen lagun-min izan nahi dugu.
zaintzaile onak izan gaitezela, zeure konfiantza 
merezi dezagula. 
zaindu gure familia, bera izan zen eta lehen zaint-
zailea, 
eta gida gaitzazu Jesusenganaino. 
Jesukristo gure Jaunaren bitartez eskatzen dizugu. 
Amen.

“Zaintzailea eta estatuak”

Partaideetako bat museoko zaintzailea izango da. Museoa, jolas-eremuko alde batean egongo 
da. Museoaren parean, gainerako taldekideak egongo dira, eskultura bihurriak. zaintzaileak 
atzea emango die gainerakoei eta, orduan, estatuak zaintzailearenganatz joango dira, baina 
honek buelta emateaz batera, gelditu eta ez dira mugituko. Norbait mugitzen bada, aurrera 
egiten badu, zaintzaileak bere izena esango du eta delako pertsona hori hasierara joango 
da. zaintzaileak buelta emango du berriz ere eta estatuek aurrera egingo dute, zaintzaileak 
berriz buelta eman arte, orduan berriz geldituko direlarik. zaintzailea dagoen lekura lehen 
postuan heltzen denak haren lekua hartuko du eta berriz hasiko da jolasa.
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Erronkak gainditu eta bideari ekin genion. Eguzkia indartsu zen 
eta egundoko berotasuna bidaltzen zuen zerutik. Barrualdea bero 
genuen, edo eguzkiaren eraginez, edo urrunean ikusitako Argiaren 
bila gindoazelako. Abenturetan kide leial genuen lepokoak babestu 
gintuen beste behin ere. Pordoiak markatzen duen erritmoa, berri 
ona hots egiten zuen kanpaiaren antzera. Bidea gogora zen, eta 
nahiz eta tarteka makaltasuna agertu, indarrak atera eta pozik aurre 
egin genien zailtasunei. Jarritako ibilbideari jarraitu genion eta, 
aurrera egin aurretik, erronkak gainditzen ahalegindu ginen.



2. ASTEA  

23

Ebanjelioa
Mk 1, 1-8

Hona hemen nola hasi zen Mesias eta Jainkoaren Seme den Jesusen berri ona.
Isaias profetak idatzia zuen: Begira, neure mezularia bidaltzen dut zure aurretik
zuri bidea moldatzera.
Ahots bat oihuka ari da basamortuan: Prestatu bidea Jaunari, zuzendu bidexkak 
hari. Honela, bada, agertu zen Joan Bataiatzailea basamortuan. Bihozberritzeko eta 
bataiatzeko hots egiten zuen, bekatuen barkamenerako. Judea herrialde osoa eta 
jerusalemdar guztiak harengana zihoazen eta, beren bekatuak aitortzen zituztela, 
Joanek bataiatu egiten zituen Jordan ibaian.
Joanek gamelu-ilezko jantzia zuen soineko eta larruzko uhala gerriko; matxinsaltoak eta 
basaeztia jaten zituen. Honela hots egiten zuen: 
-Nire ondoren dator ni baino ahaltsuago dena, eta ni ez naiz inor makurtu eta haren 
oinetakoen lokarriak askatzeko ere. 
Nik urez bataiatu zaituztet; hark, ordea, Espiritu Santuaz bataiatuko zaituzte.

 “Kometa”

Bazen behin kometa izan nahi zuen Alex izeneko mutiko bat. 

Betidanik nahi zuen kometa, oso gustuko baitzuen. Hondartzara jaitsi edo ibarrera joan eta 
kometa aske, goi-goian, lotsagabe, koloretako isats handiarekin,… hegan egiten ikustea zuen 
amets.

Laguntza eskatu zien Ikram eta Laura adiskideei. Kometa egiteko ezinbesteko materialen 
zerrenda egiten hasi ziren: paper-zati handia, makilak, haria, itsasgarria, isatsa egiteko te-
la-zerrendak. Materialak banatu eta bakoitza bere etxera joan zen egokitu zitzaionaren bila. 
Arratsaldez, Alexen etxean bilduko ziren kometa egiteko.  

Neskak material guztia eraman zuten eta, musika jarrita, kometak egiten hasi ziren… Bai, 
kometak egiten, beraiek ere bat izatea nai baitzuten. Bakoitzak bere trebetasuna jarri zuen 
besteen zerbitzura eta, denbora gutxiren buruan, eginda zeuden. Alex pozarren zen, bere 
ametsa bete egin zelako. Eskerrak eman zizkien adiskideei, beren laguntzarik gabe ez zuke-
elako ametsik beteko.

Izenak jarri zizkieten kometei: Alexek, “Kometatxo”, Ikramek, “dani” eta Laurak, “Alauda”. 
Hirurak hondartzara joan ziren, kometak eskuan, arineketa batean. Iritsi zirenean, hariak 
ondo prestatu, isatsa gogor estutu eta hiru zenbatzeaz batera arineketan hasi ziren oihuka 
haizeak kometekin dantzan egiten ikusteko. Arratsalde osoa eman zuten kometekin geratu 
gabe, amak, arduratuta, hondartzara joan ziren arte beren bila etxera itzultzeko.
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Kaixo, Jesus! Hemen nago adiskideekin. 
Ahal dugun guztietan tartetxoa bilatzen dugu zurekin 
egoteko. 
Eskaria egin nahi dizugu: esan zure Aitari irakats 
diezaiola jendeari elkar maitatzen, 
guk maite zaitugun bezala. 
Eta zuk, irakats iezaguzu leial eta begirunetsu 
izaten. 
Jesukristo zure Seme eta gure Jaunaren bitartez 
eskatzen dizugu. 
Amen.

“Labirintoa”
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Ebanjelioa
 Joan (1,6-8.19-28)

Agertu zen gizon bat Jainkoak bidalia; Joan zuen izena. Testigu izatera etorri zen, argiaz testigantza egitera, beraren 
mezuaren bidez sinets zezaten. Ez zen hura argia, argiaren testigantza egin behar zuena baizik.
Eta hauxe izan zen Joan Bataiatzailearen testigantza. Judu-agintariek apaiz- eta lebitar-talde bat bidali zioten Joani 
Jerusalemetik nor zen galdetzera. 
Hark argi eta garbi aitortu zuen: «Ni ez naiz Mesias».
«Orduan, zer? Elias zara?» –galdetu zioten.
Joanek erantzun: «Ez».
«Etortzekoa den profeta zara?».
Hark erantzun: «Ez».
Berriro galdetu zioten: «Nor zaitugu, bada? Bidali gaituztenei erantzunen bat eraman behar diegu. zer diozu zeure 
buruaz?».
Joanek, Isaias profetaren hitzak aipatuz, esan zuen: «Ni, “Prestatu bidea Jaunari” basamortuan oihuka ari denaren 
ahotsa naiz».
Talde hartako batzuk fariseuak ziren. Hauek galdetu zioten: «Beraz, Mesias ez bazara, ez Elias, ezta etortzekoa den 
profeta ere, nola ari zara bataiatzen?».
Joanek erantzun zien: «Nik urez bataiatzen dut; zeuen artean baduzue, ordea, ezagutzen ez duzuen bat, nire ondoren 
datorrena, eta ni ez naiz inor hari oinetako lokarriak askatzeko ere».
Hau dena Betanian gertatu zen, Jordan ibaiaren beste aldean, han ari baitzen Joan bataiatzen.

Ibiltzen hasi eta laster, leku zoragarrira iritsi ginen. Ur-jauzi garden 
eta freskoa zuen ibai txiki bat zen. Geldialdia egin eta bidean 
pilatutako zikinkeria guztia gainetik kentzea pentsatu genuen. Uraz 
garbitu eta izadiak eskaintzen zigun ikuskizun zoragarriaz gozatu 
genuen, basamortutik zuhaitz eta ibaiaz osaturiko inguru ederrera 
igaro baikinen. Garbitu ondoren, argiranzko bideari ekin genion 
berriz ere, baina, aurretik, hainbat erronkari aurre egin genion 
elkarrekin.
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 “Bidea eginez”

Birziklatzeko paperetan esku eta oinen siluetak egin. zirkuitua egin lurzoruan siluetak ipiniz, 
batzuetan esku eta oin bat, oina bakarrik, bi oin, ezkerreko eskua eta eskuineko oina… 
Partaideek zirkuitu osoa egin behar dute huts egin gabe. Gainerako partaideek adore 
emango die zirkuituan daudenei.

Eguberriak gainean ditugu, laster jaioko zara, Jesus. 
Eskerrik asko jai polit horrengatik. 
Haur guztiek bakez eta gerrarik gabe bizitzeko 
aukera izan dezatela. 
Geure esku dagoen guztia egingo dugu gatazkarik 
izan ez dadin. 
Jesukristo gure Jaunaren bitartez eskatzen dizugu. 
Amen.

“Piezak”

Jose izeneko mutiko batek oso gustuko zuen piezekin eraikuntzak egitea. Pieza asko zuen eta 
urtero eskatzen zizkien kutxa berriak pieza berriekin Errege Magoei, bere bilduma handitze-
ko.

Udazkeneko arratsalde luzeetan, eskolako lanak amaitu ondoren, logelara joan eta piezen 
kutxa batzuk ateratzen zituen. Hiriak eraikitzea zen gustukoen. Arkitekto ospetsua zela eta 
nahi zuen bezalako hiria eraikitzeko gauza zela imajinatzen zuen.

Etxe handia izatea zuen amets eta horregatik beste ezer baino lehen horrelako bat eraikitzen 
zuen. Etxe handiaren inguruan sortzen zituen kaleak, egitura ia ezinezkoak zituzten eraikinak, 
kupula eta arkuz beterik. Eremu guztian zehar, errepide amaigabeak ere eraikitzen zituen 
maiz. Pazientzia handiz, banan-banan jartzen zituen piezak eremu osoa zeharka-meharka 
zihoazen errepideez betez. 

Bide horietan hara eta hona zebilela, jendearekin topo egiten zuela eta elkarrekin jolastera 
joaten zirela imajinatzea gustatzen zitzaion. Horixe zen gehien gustatzen zitzaion unea: bi-
dez bide ibili eta elkarrekin jolastu. Nor aurkitu nahiko zenuke bidean?
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Atseden apur bat hartu eta bideari ekin genion berriro. Ez genuen zalantzarik, 
bidean nondik nora jo behar genuen erakusten zigun hainbat seinalea aurkitu 
baikenuen. Pozik gindoazen, abestuz, inguruko guztia begietsiz. Helmuga 
hurbil zela sentitzen genuen. Nagusiek bizkortu egin zuten martxa konturatu 
gabe, irrikaz zihoazen-eta. Eta txikiek ez zuten atzean gelditzerik nahi, beraz, 
gurasoek laguntzen diguten bezala, elkarri lagundu eta inor ez zen atzean 
geratu. Handik gutxira, aurre egin beharreko beste hainbat erronka aurkitu 
genuen. Helmuga hurbil zen.
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Ebanjelioa
Lukas 1, 26-38.

Handik sei hilabetera, Jainkoak Gabriel aingerua bidali zuen Nazaret zeritzan Galileako 
herri batera, birjina batengana; birjinak Maria zuen izena, eta Jose zeritzan daviden 
jatorriko gizon batekin ezkontzeko hitzemana zegoen. 
Aingeruak, Mariarenean sarturik, esan zion:
–Agur, Jainkoaren gogoko hori! Jauna zurekin.
Hitz hauek entzutean, ikaratu egin zen Maria eta agur horrek zer esan nahi ote zuen 
galdetzen zion bere buruari. 
Aingeruak esan zion:
–Ez beldurtu, Maria! Jainkoak gogoko zaitu. Hara, haurdun gertatuko zara, semea izango 
duzu eta Jesus ipiniko diozu izena. Handia izango da, Goi-goikoaren Seme deituko diote, 
eta bere aita daviden tronua emango dio Jainko Jaunak. Israel herriko errege izango da 
betiko, eta beraren erregetzak ez du azkenik izango.
Mariak esan zion aingeruari:
–Baina nola gerta daiteke hori, ez bainaiz gizon batekin bizi?
Aingeruak erantzun zion:
–Espiritu Santua etorriko da zuregana eta Goi-goikoaren indarrak hodeiak bezala estaliko 
zaitu; horregatik, zuregandik jaioko dena santua izango da eta Jainkoaren Seme deituko 
diote. Begira, Elisabet zure lehengusina ere haurdun gertatu da bere zaharrean eta sei 
hilabeteko dago agorra omen zena; Jainkoarentzat ez baita ezer ezinezkorik.
Orduan, esan zuen Mariak:
–Hona hemen Jaunaren mirabea. Gerta bekit zuk esan bezala.

“Dantza”

Bazen behin Alizia izeneko neskato bat. Erdiko arreba zen, neba nagusiagoa eta gazteagoa 
zituelako. Biziki maite zituen bere nebak. dantza egitea zuen gustukoen. Egun osoa igaro 
zitekeen aurikularrak jarrita, musika entzun eta eskeletoa mugituz. Egun batean, dantza-
lehiaketaren berri ematen zuen kartela ikusi zuen. Laster berotu zitzaion gogoa eta bere burua 
eszenatokian ikusi zuen dantzan, guztiei zer egiteko gai zen erakutsiz. Baina, ilusioa galdu 
egin zuen lehiaketa bakarkakoa zela ikustean.

dantza nebekin prestatzea erabaki zuen. Beraz, egun batean, bazkaltzeko bildu zirenean, 
beraiekin dantza egin nahi zuela esan zien. Neba nagusiari hasieran ez zitzaion ideia gustatu, 
lotsa apur bat ematen ziolako, baina laguntzea erabaki zuen. Neba txikiak oso gustuko zuen 
dantzatzea, beraz, zalantzarik gabe eman zion baietza. Egunero, bazkalostean, dantzan 
aritzen ziren. Aliziak zuzentzen zituen aholkuak emanez eta akats txikiak zuzenduz. Laster 
izan zuten prest koreografia, baina elkarrekin dantza egiten jarraitu zuten. Lehiaketa igaro 
zen eta beraiek elkarrekin dantza egiten jarraitu zuten, elkarrekin oso ondo pasatzen zutelako 
eta Aliziak gauza asko irakasten zielako.
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Jainko Aita Ahalguztiduna, 
eskerrik asko birusaz jotako hilabete hauetan zaint-
zeagatik. 
Gaixo guztien alde eskatzen dizugu, senda dai-
tezen, 
Mariak Jesus zaindu zuen bezala zain ditzagun. 
Jesukristo zure Seme eta gure Jaunaren bitartez es-
katzen dizugu. Amen.

“Mariaren bihotza”

Aurkitu beharrekoak:
- Mariari deitzeko hiru era.
- Hiru apostolu.
- Hiru leku non Jesus aurki dezakegun.
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Eta hantxe zegoen. Lortu genuen Argira iristea! Jesus lagun-minak ematen zigun bidean aurrera 
egiteko indarra. Bera da gure gazteluaren sakonetik ikusten genuen argia, basamortuan 
lagun egin ziguna, izadia goiargi bezala jarri ziguna eta bera aurkitu eta bere atzetik 
jarraitzeko seinaleak eman zizkiguna.

Orain, zeure barruan egiten du distira argi horrek, Argiak distira egin baitzuen ilunpetan.
Erronka guztiak gainditu dituzunez, argi horren eramaile zara eta, gainera, ardura handia 
duzu: Argi hori Jesus ezagutzen ez duten pertsona guztiei eramatea eta banatzea.



12-14 urtekoak
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Ongi etorri abenturara!

Badakigu pertsona fidagarria, konfiantzazkoa zarena eta ez dituzula gauzak 
erdizka uzten; horregatik, zalantzarik gabe, hurrengo mailara igaro baino 

lehen, aurrekoa amaituko duzu. 

Ongi etorri argiaren bila joateko bidaiara!

Ongi etorri abenturara! Bidaia liluragarriari 
ekingo diogu, baina ez da ibilbide erraza 
izango. Hainbat erronka gainditu beharko dugu 
helmugara iristeko. Astero zein erronka egin 
aukeratu ahal izango duzula da onena… Edo, 
nahi izanez gero, denak egin ditzakezu! Hauen 
artean aukera daiteke:

Jarduera egin

Hausnarketa burutu

Otoitza egin
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Neure gazteluan ekingo diogu ibilbideari. Neure gotorlekua da, ni 
neu izateko aukera ematen dit, ezkutatu gabe. Adiskideak datozkit 
laguntzera. Elkarrekin lortuko dugu helburua! dorrera igo eta zer 
bilatzen dugun eta non dagoen erakutsiko dugun seinalea bilatzen 
dugu. Banderak babesteko jokoaren antzekoa da; orain zerbait 
interesgarriagoren bila dihardugu, Argiaren bila. Badakigu nora jo, 
baina aurretik, erronkak gaindituko ditugu.

Ebanjelioa
 Mk 13, 33-37

Orduan, Jesusek esan zien bere ikasleei:
-Kontuz, bada! Egon erne! Ez baitakizue ordua noiz den. 
Gizon bat urrutira doanean bezala da: morroien gain uzten du bere etxea, 
bakoitzari bere lana emanez, eta zain egoteko agintzen dio atezainari.
Egon zain, beraz, ez baitakizue etxeko jauna noiz etorriko den: arratsean, 
gauerdian, oilarrak jotzean ala goizean. Ez zaitzatela ustekabean etorri eta 
lotan aurki. 
zuei esaten dizuedan hau, denentzat esaten dut: Egon zain!
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 “Eskura”

Soka, makilak, labana edo guraizeak behar ditugu. Partaide bakoitzak Jesus sortuko du 
askan eta Jesus Kurutzean, makilez eta sokez baliatuz eta ahalik eta korapilo gehien eginez. 

Jauna, emaidazu argia, itsu bainaiz.
Jauna, emaidazu haizea, gaitz guztia eraman dezan.
Jauna, emaidazu euria nire arima garbi dadin.
Amen.

“Itsasargia”

Behin batean, emakume batek eta bere alabak itsasargia eraikitzeko ametsa zuten. Baina ez 
zuten portuan, itsas ondoan eraiki nahi, itxasotik milaka kilometrotara zegoen mendilerroko 
herri galdu batean baizik.

Jendea beraiengana joaten zen, nola lan egiten zuten ikustera. Egiten ari zirena zentzugabea 
zela esaten zieten, eta iseka egiten. Baina emakumeek lanean jarraitzen zuten, atseden hartu 
gabe, egunez egun.

delako arratsalde batean itsasargia amaitu zutenean, jende ugari pilatu zen beren inguruan, 
iseka egiten jarraitzeko. Ez zioten zentzurik aurkitzen itsasargiari. Ama eta alabak, irribarretsu, 
dena primeran zebilela egiaztatu zuten eta bertara sartu ziren bizitzera. 

Egunak joan, egunak etorri, iritsi zen negua ere eta arratsalde batean bat-batean ilundu zen 
herria. Hodei beltzen ostean, ekaitza etorri zen. Herriko nagusienek ere ez zuten inoiz halako 
ekaitzik ikusi. Tximista arinez zerua argitzen zuten tarteka eta trumoia ari zen etengabe. Bat-
batean, herria argirik gabe geratu zen, ilunetan… Eta, horrekin batera, argi bat azaldu zen, 
mendilerro osoa argitzen zuen itsasargiarena… Amak alabari begiratu eta esan zion: Ikusten 
duzu? Jesus haurra ez da galduko, argia ikusi eta, urtero bezala, geure estalpera etorriko da 
jaiotzera!

Argia, itsasontzientzat ez ezik, denontzat dela ezinbestekoa ulertu zuen jendeak. Barruko 
argia izan arren, ezinbestekoa da bizirik jarraitzeko.
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Ebanjelioa
Mk 1, 1-8

Hona hemen nola hasi zen Mesias eta Jainkoaren Seme den Jesusen berri ona.
Isaias profetak idatzia zuen: Begira, neure mezularia bidaltzen dut zure aurretik
zuri bidea moldatzera.
Ahots bat oihuka ari da basamortuan: Prestatu bidea Jaunari, zuzendu bidexkak 
hari. Honela, bada, agertu zen Joan Bataiatzailea basamortuan. Bihozberritzeko eta 
bataiatzeko hots egiten zuen, bekatuen barkamenerako. Judea herrialde osoa eta 
jerusalemdar guztiak harengana zihoazen eta, beren bekatuak aitortzen zituztela, 
Joanek bataiatu egiten zituen Jordan ibaian.
Joanek gamelu-ilezko jantzia zuen soineko eta larruzko uhala gerriko; matxinsaltoak eta 
basaeztia jaten zituen. Honela hots egiten zuen: 
-Nire ondoren dator ni baino ahaltsuago dena, eta ni ez naiz inor makurtu eta haren 
oinetakoen lokarriak askatzeko ere. 
Nik urez bataiatu zaituztet; hark, ordea, Espiritu Santuaz bataiatuko zaituzte.

Erronkak gainditu eta bideari ekin genion. Eguzkiak distiratsu azaltzen 
zen eta nekeza egiten zitzaigun aurrera egitea. Isilik gindoazela 
konturatu ginen. Indarrak gorde nahi genituen eta bideaz gozatzen 
hasi ginen. Ibiltari bakoitzak bere bizitzako ibilbideaz hausnartzen 
ziharduen, helmugan zain genuen argiaz eta oroitzapen atseginez. 
Irribarrea azaldu zen gure aurpegietan. Gelditu eta elkarrekin 
erronkak egitea pentsatu genuen.
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 “Abestia Jesusentzat”

Jesusen jaiotzak beraientzat zer esan nahi duen abestia konposatu edo bilatu. Konposatu edo 
bilatu, entseatu eta dantza sortuko dute gainerako taldekideen artean egiteko.

Jauna, aldatu gure begirada munduari zeure begiez begiratu 
diezaiogun.
Jauna, zeure erruki mugagabe horrekin senti dezagula.
Prest izan dezagun bihotza zure Semearen etorrerarako. Amen.

“Basamortua”

Bazen behin basamortua bizileku zuen artzaina. Basamortuan hara eta hona zebilen 
gameluekin, merkantziak eramanez. Batzuetan, herrietan beren gauzak saldu eta bueltan 
zetozen merkatariak aurkitzen zituen. Gau batean, hain bat merkatari hurbildu zitzaion, 
berarekin gera zitezkeen galdetuz. Pozik esan zien baietz eta haiekin banatu zuen zeukan 
apurra. Biharamunean, esker onez, merkatariek hutsik zegoen kutxa eta soka eman zizkioten. 
Harritu egin zen opari bitxi haiek jasotzean, baina bere gauzekin gorde eta bideari ekin zion.

Berehala egin zuen topo astotxo batekin zihoan bikote batekin. Senide batzuk bisitatzera 
zihoazela esan zioten, baina astotxoak ihes egiten ziela ahal zuen guztietan, soka apurtu 
zitzaielako eta eutsi ezinik ari zirelako. Artzainak, bitan pentsatu gabe, soka oparitu zien. 
Beraiek biziki eskertu zioten eta kutxara begiratzeko esan. Orain txanponez beterik zegoen! 
Merkatariei bezala, bitan pentsatu gabe lagundu diguzu. Besteek ematen dizutena hutsik 
dela pentsatu arren, gorde ezazu, ez dakizu eta noiz izango zaizun baliagarri opari bitxi 
edo arraro hori. zein da egin dizuten oparirik arraroena? zein da, zure ustez, Jesusi jaiotzean 
egin zioten oparirik arraroena?
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Ebanjelioa
 Joan (1,6-8.19-28)

Agertu zen gizon bat Jainkoak bidalia; Joan zuen izena. Testigu izatera etorri zen, argiaz testigantza egitera, beraren 
mezuaren bidez sinets zezaten. Ez zen hura argia, argiaren testigantza egin behar zuena baizik.
Eta hauxe izan zen Joan Bataiatzailearen testigantza. Judu-agintariek apaiz- eta lebitar-talde bat bidali zioten Joani 
Jerusalemetik nor zen galdetzera. 
Hark argi eta garbi aitortu zuen: «Ni ez naiz Mesias».
«Orduan, zer? Elias zara?» –galdetu zioten.
Joanek erantzun: «Ez».
«Etortzekoa den profeta zara?».
Hark erantzun: «Ez».
Berriro galdetu zioten: «Nor zaitugu, bada? Bidali gaituztenei erantzunen bat eraman behar diegu. zer diozu zeure 
buruaz?».
Joanek, Isaias profetaren hitzak aipatuz, esan zuen: «Ni, “Prestatu bidea Jaunari” basamortuan oihuka ari denaren 
ahotsa naiz».
Talde hartako batzuk fariseuak ziren. Hauek galdetu zioten: «Beraz, Mesias ez bazara, ez Elias, ezta etortzekoa den 
profeta ere, nola ari zara bataiatzen?».
Joanek erantzun zien: «Nik urez bataiatzen dut; zeuen artean baduzue, ordea, ezagutzen ez duzuen bat, nire ondoren 
datorrena, eta ni ez naiz inor hari oinetako lokarriak askatzeko ere».u dena Betanian gertatu zen, Jordan ibaiaren beste 
aldean, han ari baitzen Joan bataiatzen.

Beroa barruraino sartzen zitzaigun eta zikin-usaina eragiten zigun 
horrek. Ezinbestekoa genuen garbitzea. Laster aurkitu genuen 
bidean ibai txiki bat ur-jauzi garden eta freskoekin. Txorien txioa eta 
ur-lasterraren zurrumurrua baizik ez genituen entzuten. Ibilaldiaren, 
bakoitzak bere barruan egin zuen hausnarketaren eraginez, neka-
neka eginda geunden. Aurrera egin aurretik, garbitu eta gaineko 
zikinkeria guztia kentzea pentsatu genuen. Uretara sartu eta, 
berehala, denok batera ari ginen barreka, konpartitzen. Berpiztu 
egin ginen. Baina Argia zain genuenez, bideari ekin genion berriz 
ere. Arropak janzten genituen bitartean, erronkak gainditu genituen. 
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 “Morseatuz”
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Jauna, begirada garbia izan dezadala, 
besteen onena ikusi ahal izateko. 
Pentsamendu onak izan ditzadala. 
zure Semea laster datorrela jakiteak 
eragiten duen poza kutsatuko duen 

benetako irribarrea izan dezadala. Amen.

“Egunkari maitea”

Egunkari maitea: Aspaldi ez dizut ezer idatzi. Ez dizut ezer idatzi lar okupatuta egon naizelako, 
gogorik gabe izan naizelako baizik. Azkenaldian, gauzak ez doaz batere ondo etxean, ez 
dakit nire bizitzarekin zer egin, asko haserretzen naiz gurasoekin eta neba txikiarekin… Izan 
ere, beti ari da nire kontuetan kuskusean! Norbaitekin hitz egiteko esan dit institutuko irakasle 
batek eta jaramon egingo diodala uste dut, baina ez dakit norengana jo… Badakit! Taldeko 
arduradun batekin hitz egingo dut. Kontatuko dizut…

Egunkari maitea: Gaur oso animatuta nago, etxean egoteak ez nau hainbeste gogaitzen. 
Azkenean, jaramon egin nion irakasleari eta berarekin hitz egin nahi nuela esan nion Annieri. 
Ez nekien nondik hasi, baina asko pozten naiz harengana hurbildu nintzelako. Orain beste 
era batera ikusten ditut gauzak. Hitz egin dugu noiz edo noiz eta bikaina izan da! Ez dit 
entzun nahi dudana esaten; gauzak argi eta garbi esaten dizkit, negarrez uzteraino…, baina 
gero, ondo sentitzen naiz.  

Eta zuk, badakizu norengana jo behar duzunean?

Soluzioa:
Bikoteka, kartela egin behar duzue denak Belengo Bakearen Argia banatzeko ekitaldira deitzeko.
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Askotan, galdu egiten gara, nora jo ez dakigula geratzen…, zein norabide 
hartu dioskun seinalea aurkitzen dugun arte. Izadiaz inguratuta geunden eta 
ez genekien nora begiratu, dena baitzen zoragarria. Bidea luzea zen eta 
txikienak nekatu egin ziren. Batzuk bizkarrean hartu genituen eta aurrera egin 
genuen. Asko pisatzen zuten galdetu ziguten txikiek eta geure anai-arreba 
zirenez guretzat ez zirela zama erantzun genien. Beraz, poz-pozik, kantuz 
kantu aurrera egin genuen. Gero gelditu eta argia ikusi genuen aurrerago. 
Gero eta hurbilago zegoen… Erronkak gainditu behar genituen jarraitu 
aurretik…
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Ebanjelioa
Lukas 1, 26-38.

Handik sei hilabetera, Jainkoak Gabriel aingerua bidali zuen Nazaret zeritzan Galileako 
herri batera, birjina batengana; birjinak Maria zuen izena, eta Jose zeritzan daviden 
jatorriko gizon batekin ezkontzeko hitzemana zegoen. 
Aingeruak, Mariarenean sarturik, esan zion:
–Agur, Jainkoaren gogoko hori! Jauna zurekin.
Hitz hauek entzutean, ikaratu egin zen Maria eta agur horrek zer esan nahi ote zuen 
galdetzen zion bere buruari. 
Aingeruak esan zion:
–Ez beldurtu, Maria! Jainkoak gogoko zaitu. Hara, haurdun gertatuko zara, semea izango 
duzu eta Jesus ipiniko diozu izena. Handia izango da, Goi-goikoaren Seme deituko diote, 
eta bere aita daviden tronua emango dio Jainko Jaunak. Israel herriko errege izango da 
betiko, eta beraren erregetzak ez du azkenik izango.
Mariak esan zion aingeruari:
–Baina nola gerta daiteke hori, ez bainaiz gizon batekin bizi?
Aingeruak erantzun zion:
–Espiritu Santua etorriko da zuregana eta Goi-goikoaren indarrak hodeiak bezala estaliko 
zaitu; horregatik, zuregandik jaioko dena santua izango da eta Jainkoaren Seme deituko 
diote. Begira, Elisabet zure lehengusina ere haurdun gertatu da bere zaharrean eta sei 
hilabeteko dago agorra omen zena; Jainkoarentzat ez baita ezer ezinezkorik.
Orduan, esan zuen Mariak:
–Hona hemen Jaunaren mirabea. Gerta bekit zuk esan bezala.

“Musika-tresnak”

Baziren ondo konpontzen ez ziren bi musika-tresna. Hiru zulodun txirulak eta danbolinak 
eztabaidan ziharduten etengabe, bakoitzak bere buruari soinurik onena egotziz. Bere soinua 
urrunetik entzun zitekeela zioen txirulak, soldaduek elkarri seinaleak egin eta garaipena 
lortzeko zerabiltela. Askoz soinu hobea zuela, bere soinu zakarra askoz ere indartsuagoa 
zela eta soldaduen martxari erritmoa jartzeko balio zuela erantzuten zion danbolinak.

Ez ziren ados jartzen, eztabaida bizian ari ziren etengabe eta, azkenean, soldaduek bertan 
behera utzi zituzten soroaren erdian.

Handik gutxira artzain gazte bat iritsi zen. Mutil alaia zen, alkandora zuriz eta galtza bakeroz 
jantzita zegoen eta bideetako hautsak begirada zimurtzen eta azala belzten zion. Ahoa 
zapiaz estaltzen zuen, hautsik ez iresteko; eta halako batean, musika-tresnak aurkitu zituen. 
Txirula hartu, hautsa kendu eta jo egin zuen. Txirulak soinu egin zuen harro, bera bakarrik 
eramango zuelakoan. Artzainak, txirula utzi eta danbolina hartu zuen gero. Inguruan aurkitu 
zuen makila batez larru maiztua kolpatu zuen eta soinuak ozen egin zuen durundi. danbolinak 
ere, bera bakarrik eramango zuela pentsatu zuen.

Baina artzainari beste hau bururatu zitzaion: Bi musika-tresnak hartu eta batera jo. Hasieran, 
ez zuen soinu atseginik atera, baina bide luzea zuenez aurrez aurre, bazuen astirik saiatzeko. 
Laster, elkarrekin askoz soinu hobea ateratzen zutela ulertu zuten bi musika-tresnek, biak batera 
joz, elkarri onena ateratzen ziotela sentitu zuten. Beste gauza bat: Artzainak ez zituen bi 
musika-tresnak gerra-musika jotzeko elkartu, ermita txiki batera joan eta Ama Birjinari eskaini 
zion bere musika. 
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Amatxo maitea, irakats iezaguzu zure Semea zeuk 
bezala maitatzen eta onartzen. 
Eman Jainkoarengan jarri zenuen egundoko kon-
fiantzatik apur bat, 
Jainkoaren seme eta alaba on izan gaitezen. 
Ama gurea, uxatu gure beldurrak 
eta piztu txinparta Jesus gure Argia izan dadin. 
Amen.

“Oinarinak-bihotza”

Oinarinakekin zerikusia duten 19 hitz aurkitu behar dituzu.
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Eta hantxe zegoen. Lortu genuen Argira iristea! Jesus lagun-minak ematen zigun bidean aurrera 
egiteko indarra. Bera da gure gazteluaren sakonetik ikusten genuen argia, basamortuan 
lagun egin ziguna, izadia goiargi bezala jarri ziguna eta bera aurkitu eta bere atzetik 
jarraitzeko seinaleak eman zizkiguna.

Orain, zeure barruan egiten du distira argi horrek, Argiak distira egin baitzuen ilunpetan.

Erronka guztiak gainditu dituzunez, argi horren eramaile zara eta, gainera, ardura handia 
duzu: Argi hori Jesus ezagutzen ez duten pertsona guztiei eramatea eta banatzea.



15-17 urtekoak
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Azkarrak, ongi etorriak abentura berrira.  

Badakigu pertsona fidagarria, konfiantzazkoa zarena eta ez dituzula gauzak 
erdizka uzten; horregatik, zalantzarik gabe, hurrengo mailara igaro baino 

lehen, aurrekoa amaituko duzu. 

Ongi etorri argiaren bila joateko bidaiara!

datozen lau igandeetan, bide oso berezia egingo duzue 
zuon ibilbidean.  

Bide-zati hau ez da ez saihesbidea ezta bidezidorra ere. 
Abendu aldia deitzen da eta funtsezkoa da sakontasunez 
bizitzea, horrela bakarrik prestatuko dugulako geure 
bihotza azkenean zain dugun Argia aitortzeko. 

Argi hori, guztiaren oinarri da eta sarritan egiten ditugun 
galderarik sakonenei erantzuna ematen die. Beraz, merezi 
du, ezta?

Hala ere, itsas berriak esploratzera atera eta aitzindari 
bihurtzen diren nabigatzaile ausartei gertatzen zaien 
bezala, geuk ere apurka-apurka argitu egin beharko 
ditugun misterioak aurkituko ditugu. 

Astez aste, erronkak gainditu beharko ditugu helmugara 
iritsi ahal izateko. Baina ez etsi, hain zuzen ere, horrexek 
ematen dio bideari ibili izanaren zapore gozoa!

Bidaiari ekin aurretik aztertu ditugun mapetan ikusitakoaren 
arabera, ondorengo hauek egiteko gauza izan beharko 
dugu:

Jarduera egin

Hausnarketa burutu

Otoitza egin
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Esan dugunez, zuok, azkarrak, bidean zarete! 

duela hiru urte, Erdi Aroko zaldun ausartek bezala, “zuon gaztelutik” atera eta 
bidaia garrantzitsuari ekitea erabaki zenuten. Bidaia horretan, zuon oraingo eta 
geroko izaeraren inguruan zerbait jakiteko aukera izango duzue. 

Ibilbidean, nondik nora jo erakutsiko dizuen hainbat seinale aurkituko duzue. 
Hain zuzen ere, egun hauetan, markez, kartelez, argiz… betetako saihesbidea 
aurkituko duzue. zer aukeratu? zein norabidetatik goaz Argirantz? Bide bakarra 
da benetakoa, beraz, adi eta erne egon. Horretarako, saiatu proposatzen diren 
erronkak gainditzen. 

Aurrera!

Ebanjelioa
 Mk 13, 33-37

Orduan, Jesusek esan zien bere ikasleei:
-Kontuz, bada! Egon erne! Ez baitakizue ordua noiz den. 
Gizon bat urrutira doanean bezala da: morroien gain uzten du bere etxea, 
bakoitzari bere lana emanez, eta zain egoteko agintzen dio atezainari.
Egon zain, beraz, ez baitakizue etxeko jauna noiz etorriko den: arratsean, 
gauerdian, oilarrak jotzean ala goizean. Ez zaitzatela ustekabean etorri eta 
lotan aurki. 
zuei esaten dizuedan hau, denentzat esaten dut: Egon zain!
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 “Buruko mapa”

•	  Helburua: gazteak Jainkoari ireki diezazkiola bere zentzumenak eta Jainkoa ezinbestekoa 
duela konturatu dadila. Ondoren, galdera egin dezala: 

Zer nahi du Jainkoak nitaz eta niretzat?

Gazte bakoitzak Jesusekin duen harremana aztertuko dugu, ia lagun bezala sentitzen duen 
ala urruneko pertsona bezala.

•	  Materiala: orri bat eta errotuladoreak partaide bakoitzarentzat.  

•	 Garapena: 

Adar bakoitzeko aitzindari-kopuruaren arabera, talde txikietan banatuko dira.

Aitzindari gehienei orri zuria (eredua) eta errotuladoreak banatuko zaizkie eta banan-banan 
azalduko zaie buruko mapa egingo dutela ondorengo galderaren haritik: 

Zer nahi du Jainkoak nitaz eta niretzat?

Partaideak erantzunak emango ditu ideiak botaz eta horrela osatuko du bere mapa. 

Amaitzean, talde txikietan batuko dira, bakoitzak bere buruko mapa batera jarriko du eta, 
azkenik, collagea egingo dute buruko mapa guztiekin. 

Beste alde batetik, gainerakoei gaurkotasunezko berriak dituzten egunkari eta aldizkariak 
banatuko zaizkie eta beraiek ere collagea egingo dute, gaur egungo gazteen jarrerak eta 
jokaerak islatuz: kontsumismoa, jaia, norberekoikeria…

•	 Amaiera 

Talde txiki guztiek lana amaitzean, adar osoa elkartuko da. Talde txiki bakoitzak talde handian 
batera jarriko du buruko maparen collagea eta gaurko gazteen jarrera eta jokaeren collagea.

Aurkezpenaren bitartez, honetaz jabetuko da gazte bakoitza: Jainkoarekin bat egiteak 
gizarteak urte sasoi honetarako markatzen digunetik harago garamatzala. Ez da ezinbestekoa 
opari asko jasotzea edo jai handiak egitea… Jainkoa gure bizitzako gauza txikietan dago, 
gure zain, berarekin bat egin dezagun beldurrik gabe, kezkarik gabe. 
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Jainkoa, ustekabekoa da beti eta, batzuetan, ezegokia. 

Jainkoa noiz, nola eta non agertuko den kontrolatu nahiko genuke! Baina Jainkoa, kontrola 
ezina da.  

Ez dakigu ez zein egunetan ez zein ordutan nahita topo egingo duen gurekin.

Baina, hori bai, beti du gurekin topo egiteko gogoa.

Bere “baiezkoa” da, gutako bakoitzaren aldeko apustu argia. 

Eta horrek aurpegia aldatzea ekarri beharko liguke, haserreak uxatzera bultzatu… Izan ere, 
noiz egiten digu traba Jainkoak?

Bidean, behin baino gehiagotan, adore eta arnas ematen didala sentitzen ote dut? 
Noiz bilatzen dut Jainkoa? 

Abestia: Álvaro Fraile - “Te busco”

https://www.youtube.com/watch?v=xHWB-PNOTvA&feature=emb_logo

Jauna, zure bila ari naiz. Baina aurretik zeu etorri zara 
nire bila.

Errepikatu zeure barruan otoitz hau:

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DxHWB-PNOTvA%26feature%3Demb_logo
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Ebanjelioa
Mk 1, 1-8

Hona hemen nola hasi zen Mesias eta Jainkoaren Seme den Jesusen berri ona.
Isaias profetak idatzia zuen: Begira, neure mezularia bidaltzen dut zure aurretik
zuri bidea moldatzera.
Ahots bat oihuka ari da basamortuan: Prestatu bidea Jaunari, zuzendu bidexkak 
hari. Honela, bada, agertu zen Joan Bataiatzailea basamortuan. Bihozberritzeko eta 
bataiatzeko hots egiten zuen, bekatuen barkamenerako. Judea herrialde osoa eta 
jerusalemdar guztiak harengana zihoazen eta, beren bekatuak aitortzen zituztela, 
Joanek bataiatu egiten zituen Jordan ibaian.
Joanek gamelu-ilezko jantzia zuen soineko eta larruzko uhala gerriko; matxinsaltoak eta 
basaeztia jaten zituen. Honela hots egiten zuen: 
-Nire ondoren dator ni baino ahaltsuago dena, eta ni ez naiz inor makurtu eta haren 
oinetakoen lokarriak askatzeko ere. 
Nik urez bataiatu zaituztet; hark, ordea, Espiritu Santuaz bataiatuko zaituzte.

Beraz, seinale haietako bati jaramon egin eta bidean zarete; une honetan, basamortuz 
inguratutako bidea zeharkatzen ari zarete. Elikagai gutxi duzue eta ibilbidean dezente 
gogortu dira baldintzak. Hasieran, adarrak inoiz baino elkartuago egon behar zuela, 
gauzak banatu eta elkarri lagundu egin behar zeniotela sentitu zenuten.  

Baina bat-batean, basamortu zabal hartan, arrasto berria ikusi zenuten urrunean. Bitxia zen, 
adarreko kide bakoitzak seinale desberdina eta puntu desberdinean antzeman zuelako… 
Beraz, bakoitzak norabide bat proposatu zuen eta, azkenean, bakoitza bere aldetik joan 
zen, arrasto bati jarraituz eta besteengan pentsatu gabe. 

Bakarrik geratu zinetenean, zerbait mugitu zen zuon barrualdean, hausnartzera, zerura 
begiratu eta norabidea aztertzera eraman zintuzten zerbait. Bat-batean, seinale guztiek 
bat egin zuten eta Argi handia sortu zen. Egundoko distira zuen eta argi asko ematen 
zuen. Hari jarraitu zenioten eta… azkenean, berriz elkartu zineten basamortuko bidean. 
Orain bai, prest eta bat eginik zaudete hurrengo erronkei aurre egiteko. 
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Ítaca
Itakarako bidaia hasten duzunean
Bidea luzea izan dadila eskatu,
Abenturaz betea, esperientziaz betea.
Ez beldurrik izan lestrigoiei eta ziklopeei
ezta Poseidoni,
Horrelako izakiak ez dituzu inoiz aurkituko zure bidean,
zure pentsamendua handia bada, zure espirituak eta gorputzak ukitzen duten emozioa
hautatzen baduzu.
Ez lestrigoiei, ez ziklopeei
ezta Poseidón aurkituko duzu,
Ez badituzu arima barruan eramaten,
Ez badituzu zure arimak zure aurrean gordetzen.
Bidea luzea izan dadila eskatu.
 Udako goizak asko izatea eskatu
Iritsi zaiteztenean-zein atsegin eta pozez! -
Inoiz ikusi gabeko portuetara.
Gelditu feniziar denboraleetan
Eta egin zaitez merkantzia ederrekin,
Nakarra eta korala, anbarra eta ebanoa
zenbat eta lurrin sentsual gehiago izan.
zoaz Egiptoko hiri askotara
Ikastera, jakintsuengandik ikastera.
Izan beti Itaka gogoan.
Hara iristea da zure patua.
Baina ez ezazu bidaia inoiz presatu.
Hobe urte asko irautea
Aberastuta bidean irabazi zenuenaz
Itakak zu aberasteari eutsi gabe.
Itakak hain bidaia ederra eskaini zizun.
Bera gabe ez zenuen bidea egingo.
Baina ez du ezer zuri emateko.
Nahiz eta pobrea aurkitu, Itakak ez zaitu engainatu.
Horrela, jakintsu bihurtu zara, eskarmentu handiarekin,
Ulertuko duzu zer esan nahi duten Itakek.

Abestia: diego Torres ft. Juan Luis Guerra - Abriendo Caminos
https://www.youtube.com/watch?v=HTUaXUaXaX4

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHTUaXUaXaX4
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 Jainkoarekin batera egin beharreko bidea ezagutu

•	 Helburua: abendu aldia, Jesusen etorrerari begira egiten dugun bide garrantzitsu bezala 
bizi. Jainkoa eguneroko bizitzan azaltzen dela sentitu.

•	 Lagungarriak: paperezko izar handia partaide bakoitzarentzat eta errotuladoreak.

•	 Garapena: 

Batzuetan, bakarrik, nekatuta,… senti gaitezke, bizi dugun uneari zentzurik eman ezinik. 
Orduan, begiak altxatu eta, itsasgizon zaharren antzera, norabidea markatuko digun izarra 
antzeman behar dugu. Nabigatzaileak, izarrez, inguruko gauza arrunt batez baliatzen ziren 
bidearen zentzua, jarraitu beharreko norabidea berreskuratzeko.

Geuk ere ezin diogu bere samurtasun eta bihozberatasunaren zantzuak etengabe ematen 
dizkigun Jainkoaren maitasunaren presentzia iraunkorrari uko egin. Askotan ohiko, errepikakor 
edo huts bezala sumatzen duguna zentzuz betetzen du. 

•	 Motibazioa: nabigatzaileak, antzina, izarrez baliatuz aukeratzen zutela norabidea 
azalduko die arduradunak. Izarrak ziren beren iparrorratza ozeano zabalean gauaren 
iluntasunak inguratzen zituenean. Horregatik, konstelazio bakoitza zuzen identifikatzen 
zuten. Ondorioz, beren itsasontzi txiki nahiz handiek uretatik nabigatzeaz gainera, zerutik 
ere nabigatzen zuten. 

•	 Jarduera: partaideei paperezko izarrak banatu. Hauek idatzi beharko dituzte bertan: 
-  Asteko jarduerak azaldu.
-  zeintzuk izan diren garrantzitsuenak eta zergatik.
-  Jarduera horietan esku-hartu duten pertsonak, beren jarrerak, lekukotasunak, 
beraiengan utzi dituzten arrastoak…  
 

•	 Amaiera: aitzindari bakoitzak asteko jarduera esanguratsuetako bat batera jarriko du. 
Gainerakoek jarduera horretan Jainkoaren zantzuak ikusten lagunduko diote. Bateratze-
lana amaituta, aitzindari bakoitzak bere eguneroko bizitzan Jainkoaren presentzia argien 
islatzen duen seinalea idatziko du izarraren atzealdean. Izar hori eguneroko jardueretan 
ikusteko moduko lekuren batean –agenda, karpeta, etxeko lekuren bat,…- ipintzeko 
proposatuko die arduradunak.

Eskerrik asko, Jauna, zure bideak erakusteagatik, 
apaltasunaren bideak, 
zure benetako bideak, 
zeruranzko zure bideak, 
zure biderik maiteenak, 
beste batzuekin batera egiten diren bideak. 
Jarrai dezagula zu ezagutzen. 
Lagun iezaguzu zure bidera, 
pozez eta zorionez beteriko bidera, 
zeu bidelagun zaitugun bidera garamatzaten norabideak aukeratzen, 
behar zaitugu-eta. 
Erakutsi, Jauna, zure bideak, 
apaltasunaren bideak. 
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Aurrera egin duzue eta egunak daramatzazue ibai handi baten ertzetik bidea eginez. Ibilbidean 
zehar arropetan pilatutako orbanak garbitzeko aukera aprobetxatu duzue.

duela ilargi batzuk –ez asko- lo hartzeko saiatzen ari zinetenean, erabat esnatu zintuzten 
zarata entzun zenuten. Altxatu, eta ziztu bizian, gero eta ozenago entzuten zen soinu haren 
sorbururantz abiatu zineten. Badakizue nora iritsi zineten? Kanpamentu batera! 

Kanpamentuan antolatu zuten bankete handitik sortzen zen zarata eta bankete hartan parte 
hartzeko esan zizueten. Luxua baizik ez zen han, aberastasuna alde guztietatik; jakiak 
zakarrontzira botatzen zituzten, soberan zeuden-eta… Gonbidatuek iseka egiten zien 
zerbitzariei; eztabaida sutsuan ari zen hainbat, entzungor beste hainbeste, bakarrik zaratari 
jaramon eginez…

Atsekabea eragin zien ikuskizun hark eta zerurantz altxatu zenituzteten begiak aurrekoan 
hainbesteko distiran agertu zen Argia ikusteko itxaropenarekin, hark gidatuko baitzuen zuon 
bidea.  

Hori bai, altxatu eta zalaparta haren erdian isiltasuna egiten saiatu zineten. Bankete hartako 
partaide guztiak zerura begira jarri nahi zenituzten, gero zuokin ibaira joan zitezen “beren 
orbanak” garbitzeko… Hala ere, ez zizueten kasurik egin eta nahaste hartan jarraitu zuten. 
Beraz, zuon motxilak hartu eta Argira eramango zintuzten bideari berrekin zenioten.

Eta horretan ari zarete orain, seinale distiratsu haren atzetik zoazte. dena dela, aurrera egin 
aurretik, hainbat erronka gainditu behar duzue. 

Ebanjelioa
 Joan (1,6-8.19-28)

Agertu zen gizon bat Jainkoak bidalia; Joan zuen izena. Testigu izatera etorri zen, argiaz testigantza egitera, beraren 
mezuaren bidez sinets zezaten. Ez zen hura argia, argiaren testigantza egin behar zuena baizik.
Eta hauxe izan zen Joan Bataiatzailearen testigantza. Judu-agintariek apaiz- eta lebitar-talde bat bidali zioten Joani 
Jerusalemetik nor zen galdetzera. 
Hark argi eta garbi aitortu zuen: «Ni ez naiz Mesias».
«Orduan, zer? Elias zara?» –galdetu zioten.
Joanek erantzun: «Ez».
«Etortzekoa den profeta zara?».
Hark erantzun: «Ez».
Berriro galdetu zioten: «Nor zaitugu, bada? Bidali gaituztenei erantzunen bat eraman behar diegu. zer diozu zeure 
buruaz?».
Joanek, Isaias profetaren hitzak aipatuz, esan zuen: «Ni, “Prestatu bidea Jaunari” basamortuan oihuka ari denaren 
ahotsa naiz».
Talde hartako batzuk fariseuak ziren. Hauek galdetu zioten: «Beraz, Mesias ez bazara, ez Elias, ezta etortzekoa den 
profeta ere, nola ari zara bataiatzen?».
Joanek erantzun zien: «Nik urez bataiatzen dut; zeuen artean baduzue, ordea, ezagutzen ez duzuen bat, nire ondoren 
datorrena, eta ni ez naiz inor hari oinetako lokarriak askatzeko ere».
Hau dena Betanian gertatu zen, Jordan ibaiaren beste aldean, han ari baitzen Joan bataiatzen. 
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Ibilbide honetan gidari dugun Joan Bataiatzaileak eramango gaitu Jainkoarekin bat egitera. 

“Jaunaren ahotsa da basamortuaren erdian”. Bidaia horretan zeharkatzen ari zineten 
basamortua, horrela, Jainkoaren leku bihurtzen da. Leku ezin hobea da haren Hitza dastatzeko 
eta Hitzean sakontzeko, Kristorenganako fedea sendotzeko.  

Ebanjelioan ikus dezakegunez, apaiz eta lebitak Joan Bataiatzailearengana joan ziren 
azkarrak izan ditzakegun galdera berak egitera: “Nor zara?”. Hark emandako erantzunaren 
ostean, galdezka jarraitu zuten: “Nor zaitugu, bada? Bidali gaituztenei erantzunen bat eraman 
behar diegu. zer diozu zeure buruaz?”. Eta hauek ziren Joanen erantzunak: “Basamortuan 
oihuka ari denaren ahotsa naiz. Prestatu bidea Jaunari”

Jesus gizon horrengana doa. Joan ahotsa da eta Jesus mundu osoa Argiz beteko duen Hitza. 
Ahotsa entzun dezatenek errazago ezagutuko dute salbatzen duen, Aitaren behin betiko 
hitza, biziaren Hitza, Semea den hitza. Jesus beste hainbaten bidelagun da eta elkarrekin 
egun haietan mundua alda dezaketela sinesten du. Erromesen artean, borondate oneko gizon 
eta emakumeen artean sartzen da eta isil-isilik doa, zuhurtziaz… Eta horrela sartu nahi du 
geure bihotzean ere. 

•	 Joani Mesias, bidalia,… den galdetzen diote…
Eta zuk, zer esan dezakezu Jesusi buruz zeure bizitzatik?

•	 Joani bezala, Jaunaren etorrera hots egitea eta prestatzea dagokigu…
Eta zuk, zer proposatzen duzu zehazki horrela izan dadin?

•	 Aztertu zure otoitz-bizitza, nola daramazu, noiz errezatzen duzu, zein hartu-eman duzu 
Jaunarekin?...

Prest zaude Haren gidaritza onartzeko? 
Ausartzen zara kideei, adiskideei, ingurukoei laguntzen, adore ematen, Jauna hobeto ezagut 
dezaten eta fedean haz daitezen?

•	 Abendu aldian, basamortua, neurritasuna, bihotz-berritzea… da. 
Uko egingo ote diezu erosotasunei, azaleko gauza eta gastuei, beharrizan gorrian daudenei 
laguntzeko eta Jesusen etorrera prestatzeko?

•	 Gure bizitzan, Argia ezinbesteko duten inguru ilunak daude…
Begiratu zeure bizitzari eta aurkitu iluntasun horiek… Azaldu horietakoren bat Adarreko 
kideei…

•	 Itxaropenaren eta poztasunaren lekuko izan zure inguruko pertsonen eta arazoen artean.
Prest zaude?
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Jesus Jauna,
zure mandatariak, Joan bataiatzaileak,

erreparorik gabe esan zuen behin eta berriz
bera ez zela Kristo,

zure etorrera atontzera
eta prestatzera zetorrena baizik,
zeu zinelako munduaren argia,

bizitzari erabateko
eta benetako zentzua ematen diozuna.

zeure lekukotasuna eman zuen
zu ezagutzera eman,

hitzez eta egitez
denak zuregana joan zitezen eta
zuregan bizia ugari aurki zezaten.

Jauna, lagundu Eguberri hauetan,
Joan Bataiatzailea bezala joka dezagun,

zure lekukotasuna emanez
gure familietan,

adiskideen artean,
zeuk esku-har dezazun guregan
eta zeuregana erakar gaitzazun
maitasun eta errukizko lokarriez. 

Oparitu, Jauna, zure tresna
izatearen grazia

beste batzuk ere zure bila ari daitezen
eta bizi eta salbamen 
izan zaitezen guretzat. 

Horrela izan dadila.
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Atseden apur bat hartu ondoren, aurrera egin duzue. Aspaldi ez duzue ibilbideari buruzko 
zalantzarik izan, uneoro baitakizue nondik nora ibili behar duzuen. Egia esan, bide-zati 
honetan ugariak dira seinaleak eta horiei esker erraz zoazte bidean aurrera. 

Hala ere, aurreko egunetan, nahiz eta helmuga hurbil sumatu, ibilaldi luzearen ahalegina 
zama bezala ere sentitu duzue. 

Eta zalantzak ere izan dituzue, aurrera egin ala ez… Larregi eskatzen zitzaizuela ere pentsatu 
duzue... 

Baina egundoko ahulezia sentitzen zenuten une horietan, laguntza sentitu zenuten, haur txiki 
batek, ibili ezin duenean, erotzeko zorian denean, aita edo amarengandik jasotzen duen 
laguntzaren antzekoa…

Bat-batean, prest zeundeten denok, indarberriturik, aurrera egin eta erronka berriak gainditzeko. 
Helmuga hurbil da…

Ebanjelioa
Lukas 1, 26-38.

Handik sei hilabetera, Jainkoak Gabriel aingerua bidali zuen Nazaret zeritzan Galileako 
herri batera, birjina batengana; birjinak Maria zuen izena, eta Jose zeritzan daviden 
jatorriko gizon batekin ezkontzeko hitzemana zegoen. 
Aingeruak, Mariarenean sarturik, esan zion:
–Agur, Jainkoaren gogoko hori! Jauna zurekin.
Hitz hauek entzutean, ikaratu egin zen Maria eta agur horrek zer esan nahi ote zuen 
galdetzen zion bere buruari. 
Aingeruak esan zion:
–Ez beldurtu, Maria! Jainkoak gogoko zaitu. Hara, haurdun gertatuko zara, semea izango 
duzu eta Jesus ipiniko diozu izena. Handia izango da, Goi-goikoaren Seme deituko diote, 
eta bere aita daviden tronua emango dio Jainko Jaunak. Israel herriko errege izango da 
betiko, eta beraren erregetzak ez du azkenik izango.
Mariak esan zion aingeruari:
–Baina nola gerta daiteke hori, ez bainaiz gizon batekin bizi?
Aingeruak erantzun zion:
–Espiritu Santua etorriko da zuregana eta Goi-goikoaren indarrak hodeiak bezala estaliko 
zaitu; horregatik, zuregandik jaioko dena santua izango da eta Jainkoaren Seme deituko 
diote. Begira, Elisabet zure lehengusina ere haurdun gertatu da bere zaharrean eta sei 
hilabeteko dago agorra omen zena; Jainkoarentzat ez baita ezer ezinezkorik.
Orduan, esan zuen Mariak:
–Hona hemen Jaunaren mirabea. Gerta bekit zuk esan bezala.
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Seinaleak

•	 Helburua: abendu aldia nola bizi izan dugun, Jaunaren etorrerarako nola prestatzen ari 
garen hausnartu. 

•	  Materiala: kartelak hurrengo seinaleekin.

•	 Garapena: 

Gelaren erdian trafikoko hainbat bide-seinale jarri. Partaideek Abendu aldiko egunerokotasunean 
bizitzen ari diren askotariko egoeren isla dira. 

Partaide bakoitzak hiru bide-seinale aukeratuko ditu, bere egoeran adierazgarrien direnak eta 
aukeraketa arrazoitu egingo du.

Amaitzeko, bateratze-lana egingo da. Arduradunaren eskutik, Abendu aldiko asteetan bizi 
izandakoaren ingurukoak azalduko dituzte, Eguberriekin batera bizi izango dugun gertaera 
nagusiaren, Jesusen jaiotza nabarmentzeaz batera.

PASATZEN UTZI
Ez dut jarduera handirik 
izan Abendu aldian. 
Nire aurretik igaro da 
eta ia konturatu ere ez 
naiz egin..

DERRIGORREZKO 
GELDIALDIA

Abendu aldi honetan 
ahalegindu naiz eta unen 
honen eta Eguberriak 
prestatzearen garrantziaren 
inguruan hausnartu dugu.

LEHENTASUNA 
NORABIDE 
BATEAN

Bizitzako gauza 
garrantzitsuen zerrenda 
egin dut, Jesusek 
horietako bakoitzean 
duen garrantzia 
aztertuz. 

ERROTONDA
Abendu aldi honetan, 
bideari ekin diot Jesusen 
bila, baina aukeratu 
ditudan norabideek 
ez naute Berarengana 
eraman.

BESTE HAINBAT 
ARRISKU

Abendu aldi honetan, 
kontrako egoerak aurkitu 
ditut Jesusenganako 
bidean, esate baterako, 
k o n t s u m i s m o a r e n 
indarra.

IGOERA ALDAPA 
HANDIAREKIN

Abendu aldiko aste 
hauetan, Jesusekin bat 
egitea eragotzi didaten 
oztopoak aurkitu ditut, 
esate baterako, otoitz 
egiteko astirik ez izatea, 
adiskideekin, senideekin, 
Jesusi buruz ez hitz egitea…

SEGURTASUN-
UHALAREN 

DERRIGORREZKO 
ERABILERA

Abendu aldiko aste 
hauetan lortu dut 
Jesusekin bat egitea, 
bere atzetik jarraitzea 
eta Bera ondoan 
dudala, eguneroko 
bizitza errazagoa dela 
konturatu naiz. Entzun 
egiten nau, ondoan 
dut, lagundu egiten dit 
eta adore ematen. 
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Abestia

El amor que tú me das -  Franco Figueroa

https://www.youtube.com/watch?v=5rz7orYXtXY
https://www.youtube.com/watch?v=YNUXCflH88A (bideoa letrarekin)

zatoz! Argitasuna zarenez, jarri segurtasuna gure zalantzetan.
zatoz! Bakea zarenez, jarri adiskidetasuna gure hartu-emanetan.
zatoz! Maitasuna zarenez, jarri doako ematea gure egunotan.

zatoz! Poztasuna zarenez, jarri musika gure bihotzetan.
zatoz! Itxaropena zarenez, jarri fedea gure otoitzetan.

zatoz! Argia zarenez, argi egin gure bizitzetan.
zatoz! zatoz! Jauna, zure zain gaude!

Amen.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D5rZ7orYXtXY
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D5rZ7orYXtXY
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Hemen da! Azkenean, lortu dugu Argira heltzea! zorionak azkarrak! Sakon dezagun, orain, 
bizi izan dugun abenturan, Abendu aldiko bide honetan. 

Gure ibilbidean, gure bizitzetan, askotan entzun, antzeman izan ditugu gonbiteak, seinaleak, 
deiak norabide bat ala bestea hartzeko. Haziz goaz eta erabakiak hartzen ditugu, familiaren, 
adiskideen, adarreko kideen, eskaut mugimenduko arduradunen, katekisten… laguntzarekin. 

Basamortuan, une batean, argi asko ikusi zenuten eta bakoitzak bere aldetik, bakarka, jo zuen… 
Noizbait sentitu duzue holakorik zuon bizitzan? Askotan pasatzen zaigu hori… Askotan diogu, 
“ni neure airera joango naiz, ni neu neure buruarekin, ez dut inor behar…”. Baina, basamortuan 
bezala, bakarrik, isolatuta, triste… sentituko zarete, azkenean gezurrezko seinaleaz fidatu zaretela-
eta…

Gogoratzen duzue ibai-ertzean zegoen kanpamentua? Sentitu zarete noizbait horrelako lekuren 
batera erakarrita? Gauzen oparotasunera, daukaguna ez baloratzera, besteak baino ahaltsu eta 
garrantzitsuago sentitzera, ingurukoen arazoen aurrean geldirik geratzera, inork molestatu gabe 
zaraten erdian gordeta eroso bizitzera… Behin baino gehiagotan hartuko genuen norabide horri, 
baina bankete hartan ikusi genuenez, hustasuna baizik ez dakarkigu.

Larregi eskatzen zaigula ere pentsatzen dugu batzuetan. zuon bidaiako azken 
txanpa hartan bezala, batzuetan badakigu bide onetik goazena, seinaleak argi 
ikusten ditugu, baina ez dugu aurrera egiteko adorerik izaten… Jakizue, zeruko gure 
amak, txiki-txiki sentitu arren, egitekorik handiena bere egin zuela eta, horregatik, 
ez zalantzarik izan, makalen gaudenean berak lagunduko digu. 

Erronka guztiak gainditzean ikusi duzuenez, gezurrezko deiei jarraitu eta 
zentzugabekeria eta tristura hori sentitu ondoren, zerbaitek egiaren bidera, Argira 

garamatzan bidera bueltatu zaituzte. Badakizue zer den? Bai, 
zerura, urrunera begiratzeak. Horrela bakarrik lortu duzue gauza 
guztien gainetik distira egiten duen Argia. Jesus da. Bide okerretik 
zoaztela ikusten duzuenean, begiratu Hari eta konfiantza izan 
Berarengan, ez dizue-eta huts egingo eta beti eramango zaituzte-
eta benetako bidetik. 

Erronka guztiak gainditu dituzunez, argi horren eramaile zara eta, 
gainera, ardura handia duzu: Argi hori Jesus ezagutzen ez duten 
pertsona guztiei eramatea eta banatzea.



18-23 urtekoak
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Jainkoak, historian zehar, berari entzuteko eta 
bere egitasmoan esku-hartzeko prest dauden 
gizon eta emakumeak bilatu izan ditu. Hau 
da, bere hitzaz fidatzeko eta Beragatik bizitza 
korapilatzeko gauza diren pertsonak. 

Abendu aldiko lau aste hauetan, Jainkoarekin 
konektatzeko gauza den hainbat lagun 
ezagutzeko aukera izango dugu.

Abendu aldia, itxaroteko, prestatzeko, gurekin 
bizitzera, bere patua gure patu bihurtzera 
ausartzen den Jainkoarenganako itxaropenaren 
sugarrari bizirik eusteko aldia da. 
Aldi honetan presta dezagun egokitasunez bere 
etorrera. 

Jarduera egin

Hausnarketa burutu

Otoitza egin

Ongi etorri abenturara!
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Ebanjelioa
 Mk 13, 33-37

Orduan, Jesusek esan zien bere ikasleei:
-Kontuz, bada! Egon erne! Ez baitakizue ordua noiz den. 
Gizon bat urrutira doanean bezala da: morroien gain uzten du bere etxea, 
bakoitzari bere lana emanez, eta zain egoteko agintzen dio atezainari.
Egon zain, beraz, ez baitakizue etxeko jauna noiz etorriko den: arratsean, 
gauerdian, oilarrak jotzean ala goizean. Ez zaitzatela ustekabean etorri eta 
lotan aurki. 
zuei esaten dizuedan hau, denentzat esaten dut: Egon zain!

  

Gaztelu batean ekingo diogu abenturari; zeure bizitza da, segurtasuna ematen dizu. Leku 
horretan eroso gaude. Han presta zaitezke, armak –zeure balioak- jagon,… baina, aldi 
berean, prest egon behar duzu ateratzeko, munduarekin eta anai-arrebekin bat egiteko. 

Lehen aste honetan, hausnartu zeure balioen inguruan. delako balio horiek lagungarri 
izan ditzakezu zeure bizitzako bidaiarako. 

 Soinuak
•	 Helburua: eguneroko bizitzan inguruan gertatzen denaren eta Jainkoak esan nahi 

digunaren aurrean adi egotea galarazten diguten oztopoak nabarmendu.
•	 Materiala: Bat ere ez.
•	 Garapena: Ahalik eta ingururik naturalenean, isiltasuna egin eta inguruan entzun 

ditzakegun soinuez jabetu.

Soinuak eta galdera hauen oihartzunak taldean batera jarri:
- zerk galarazten digu adi egotea?
- zerk ez dit gure inguruan argi “entzuten” uzten?

Rosana - “Sin Miedo”

https://www.youtube.com/watch?v=-itbA8sE18o

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-itbA8sE18o
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Basamortuan zaude, leku lehorrean, itxura batean bizirik ez duen lekuan. Baina leku hori 
ere ezinbestekoa da norbere buruarekin eta Jainkoarekin bat egiteko.

Israel herriak berrogei urte igaro zituen basamortuan agindutako lurraldera heldu aurretik. 
Jesusek berrogei egun igaro zituen basamortuan bere misioari ekin aurretik. Geuk ete bizi 
berri dugu geure berrogeialdia COVId-19ak eraginda.

Beharbada, une egokia da geldialdia egiteko, zeure bizitzaren inguruan hausnartzeko, 
zein norabide hartu behar duzun aztertzeko.
Aprobetxatu basamortuaren esperientzia.

Ebanjelioa
Mk 1, 1-8

Hona hemen nola hasi zen Mesias eta Jainkoaren Seme den Jesusen berri ona.
Isaias profetak idatzia zuen: Begira, neure mezularia bidaltzen dut zure aurretik
zuri bidea moldatzera.
Ahots bat oihuka ari da basamortuan: Prestatu bidea Jaunari, zuzendu bidexkak 
hari. Honela, bada, agertu zen Joan Bataiatzailea basamortuan. Bihozberritzeko eta 
bataiatzeko hots egiten zuen, bekatuen barkamenerako. Judea herrialde osoa eta 
jerusalemdar guztiak harengana zihoazen eta, beren bekatuak aitortzen zituztela, 
Joanek bataiatu egiten zituen Jordan ibaian.
Joanek gamelu-ilezko jantzia zuen soineko eta larruzko uhala gerriko; matxinsaltoak eta 
basaeztia jaten zituen. Honela hots egiten zuen: 
- Nire ondoren dator ni baino ahaltsuago dena, eta ni ez naiz inor makurtu eta haren 
oinetakoen lokarriak askatzeko ere. 
Nik urez bataiatu zaituztet; hark, ordea, Espiritu Santuaz bataiatuko zaituzte.
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Sinestedun guztiek bizi izaten dituzte “basamortu espiritualak”, hau da, aldi lehorrak, 
latzak, non arrazoi batengatik ala bestearengatik, arlo espiritualari dagokionez inongo 
sentiberatasunik ez duten… Ez da otoitz egiteko gogorik izaten, arlo espiritualaren inguruko 
guztia aspergarritzat jotzen da eta bizitzan ez da beste batzuetan antzeman izan den 
Jainkoaren presentziarik sumatzen.

“Basamortu espiritual” horretan, gure otoitzak lehorrak direla sentitzen dugu, gure gorespenak 
hitzen errepikapen huts bihurtzen dira, arlo espirituala ez ezik sekularra nabarmentzen da, 
uneren batean jarritako helburua desagertu egiten da gure ikuspuntu eta zerumugatik…

Gogorra da basamortu espiritual horretan izatea; inori ez zaio burutik pasatzen hara iritsiko 
denik, baina une batean ala bestean, guztiok heltzen gara puntu horretara, ez geuk nahi 
dugulako, sarritan Jainkoarekiko batasuna arinegia delako baizik edo inguratzen gaituzten 
arazoak gure fedearen gainetik nagusitzen direlako. 

Inork ez du basamortu espirituala bizi nahi; inork ez zigun esan horrelako aldirik bizi izango 
genuenik; aldi horretan, Jainkoaz asetzea nahi dugu, Jainkoaren egundoko egarria dugu, 
baina ezin gara ase… Basamortu horiek, gainditzen ez badira, gizakien bizitza espirituala 
suntsitu egiten dute; errutinaren morroi egiten gaituzte eta apurka-apurka Jainkoarengandik 
aldendu. 

Beharbada, gaur, basamortu espirituala bizi duzu, zure bihotza gogortuta egongo da, lehen 
bezain sentibera ez zara izango edo gauzak ez dituzu lehen ikusten zenituen bezala ikusiko…

Gaur eman behar duzu lehen urratsa basamortu horretatik ateratzeko; gaur esan behar 
diozu zeure bihotzari aurrera atera behar duzula; basamortuak ezin zaitu garaitu, ezin duzu 
aurreratutako guztia basamortu horretan alferrik galdu.

Gaur atera behar duzu behin betiko basamortu horretatik, zintzo otoitz egiten, Jainkoaren 
Hitzaz elikatzen hasi behar duzu, bihotz apalez, izan ere, ez dago formula magikorik hortik 
ateratzeko; bihotz zintzo eta apalak baizik ez dizu lagunduko egun batean bihurtu zinen 
sinestedun zintzo izaten. 

Hausnartu (Negar Kantak 3:40): zerk eraman zintuen apurka-apurka basamortu horretara? 
Horretaz jabetzean, hasi delako egun batean gaizki egin zenituen gauzan banan-banan 
aldatzen. Otoitz egiteari utzi bazenion, apurka-apurka otoitz egiten hasteko unea da; otoitz 
egiteko ohitura hartu… Biblia irakurtzeari utzi bazenion, hasi berriz ere egunero irakurtzen; 
biltzeari utzi bazenion, zure begiak gizon-emakumearengan ez ezik Jainkoarengan jarri eta 
biltzeko ordua duzu; on izaten nekatu eta on egiteari utzi bazenion, ekin berriz ere apaltasunez 
on egiteari, ez gizon eta emakumeen atseginerako, Jainkoaren atseginerako baizik. 

Jainkoak zurekin bat egin nahi du, beraz, hauxe da galdera: “zuk zeuk, Jainkoarekin bat egin 
nahi duzu? Benetan Jainkoaren egarri bazara, ekin bilatzeari aitzakiarik jarri gabe, baina beti 
ere, damututa eta bihotz apalez egin  (Salmoak 51:17).
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Melendi - “Como el agua y el aceite”

https://www.youtube.com/watch?v=bBTJLf2uE3Y

  

Basamortuak
•	 Helburua: Gizon eta emakumeok bizi izaten ditugun basamortuen inguruan hausnartu.
•	 Materiala: Basamortuen argazkiak eta datuak.
•	 Garapena: Hainbat basamorturen argazkiak eta datu esanguratsuak aurkeztu. deigarrien 

gertatu zaiena aukera dezatela. Ondoren, pertsonek basamortuan zein zailtasun aurki 
dezaketen azaldu. zailtasun ekonomikoak, afektiboak, hartu-emanari lotutakoak…

Hausnarketarekin jarraituko dugu galdera hauen haritik:
- Bizi ote gara noiz bait “basamortuan”?
- zerk sentiarazten digu bakardade edo abandonua?
- zein zailtasun dugu eguneroko bizitzan?
- zertan oinarritzen gara horiek gainditzeko?
- zerk bultzatzen gaitu aurrera egitera?

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DbBTJLf2uE3Y
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Liberando el Corazón - “Me pongo en rumbo”

https:// www.youtube.com/watch?v=V54Yf6bqxYc

  

Damua
•	 Helburua: zertaz damutzen garen eta zein jarreratatik askatu nahi dugun azaldu.
•	 Materiala: paperezko orriak, boligrafoak, palankana eta ura.
•	 Garapena: isilunea egin. Lagunen artean tartea utzi, lasaiago egon daitezen. zertaz 

damutzen diren hausnar dezatela eta paper-txataletan idatzi.

Ondoren, gorputzaren atal batzuk elkarri garbitu eta gainetik kendu nahi dituzten jarreren 
paperak uretara bota.

Nahi duenak, nola sentitu den edo paperetan zer idatzi duen azal dezake. 

Ibaira iritsi gara, biziaren eta birsortzearen lekura…
Ohitura biblikoan, garbikuntza bi mailatan ulertzen zen: garbitze fisikoa eta garbitze 
espirituala.
Horregatik, une honetan, galdetu zeure buruari zenbateraino nahi duzun aldatzea, 
birsortzea, zure bizitzan izan daitezkeen zikinkerietatik askatzea…
Argiarekin bat egitera garamatzan bidean, ezinbestekoa da garbikuntza pertsonala. 
Ibaiak, gainera, delako egun batean, beharbada aspaldi, hartu genuen geure bataioa 
gogorarazten digu. Nahitaezkoa da gertaera hura eguneratzea.
Jaioberritan hartutako bataio hura egunez egun bizi behar dugun konpromiso bihurtu 
behar da.
Murgildu zeure bizitzan eta galdetu zeure buruari nola bizi duzun zeure kristau 
konpromisoa.

Ebanjelioa
 Joan (1,6-8.19-28)

Agertu zen gizon bat Jainkoak bidalia; Joan zuen izena. Testigu izatera etorri zen, argiaz testigantza egitera, 
beraren mezuaren bidez sinets zezaten. Ez zen hura argia, argiaren testigantza egin behar zuena baizik.
Eta hauxe izan zen Joan Bataiatzailearen testigantza. Judu-agintariek apaiz- eta lebitar-talde bat bidali zioten 
Joani Jerusalemetik nor zen galdetzera. 
Hark argi eta garbi aitortu zuen: «Ni ez naiz Mesias».
«Orduan, zer? Elias zara?» –galdetu zioten.
Joanek erantzun: «Ez».
«Etortzekoa den profeta zara?».
Hark erantzun: «Ez».
Berriro galdetu zioten: «Nor zaitugu, bada? Bidali gaituztenei erantzunen bat eraman behar diegu. zer diozu 
zeure buruaz?».
Joanek, Isaias profetaren hitzak aipatuz, esan zuen: «Ni, “Prestatu bidea Jaunari” basamortuan oihuka ari 
denaren ahotsa naiz».
Talde hartako batzuk fariseuak ziren. Hauek galdetu zioten: «Beraz, Mesias ez bazara, ez Elias, ezta etortzekoa 
den profeta ere, nola ari zara bataiatzen?».
Joanek erantzun zien: «Nik urez bataiatzen dut; zeuen artean baduzue, ordea, ezagutzen ez duzuen bat, nire 
ondoren datorrena, eta ni ez naiz inor hari oinetako lokarriak askatzeko ere».
Hau dena Betanian gertatu zen, Jordan ibaiaren beste aldean, han ari baitzen Joan bataiatzen. 

https://%20www.youtube.com/watch%3Fv%3DV54Yf6bqxYc
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Bidean aurkitzen ditugun seinaleek helburua aurkitzen laguntzen digute. Egin ote dezakegu 
Santiago bidea edo beste edozein mendi-ibilirik seinalerik gabe? Berez, egin dezakegu, 
baina galtzeko aukera handia izango genuke. 

Seguruenik, zure bizitzan delako erabaki batzuk hartzen lagundu dizun hainbat pertsona 
eta egoera izango zen. Batzuetan jaramon egingo zenien eta beste batzuetan ez. Hor 
izan direla eta laguntzen saiatu direla aitortzea da garrantzitsuena. 

Seinaleek eraginda, erabakiak hartu behar ditugu, aukeratu, sakonean, askatasuna 
aukeratu behar dugu.

Gutxi falta zaizu Argiarekin bat egiteko. Prest zaude urrats hori emateko?

Honezkero, jakingo duzu bidearen amaieran Jesus dagoena. Beti dago zure zain, atean 
dago bere argiontziarekin zeuri itxaroten.

Eskerrik asko bide hau egiteagatik. 

Ebanjelioa
Lukas 1, 26-38.

Handik sei hilabetera, Jainkoak Gabriel aingerua bidali zuen Nazaret zeritzan Galileako 
herri batera, birjina batengana; birjinak Maria zuen izena, eta Jose zeritzan daviden 
jatorriko gizon batekin ezkontzeko hitzemana zegoen. 
Aingeruak, Mariarenean sarturik, esan zion:
–Agur, Jainkoaren gogoko hori! Jauna zurekin.
Hitz hauek entzutean, ikaratu egin zen Maria eta agur horrek zer esan nahi ote zuen 
galdetzen zion bere buruari. 
Aingeruak esan zion:
–Ez beldurtu, Maria! Jainkoak gogoko zaitu. Hara, haurdun gertatuko zara, semea izango 
duzu eta Jesus ipiniko diozu izena. Handia izango da, Goi-goikoaren Seme deituko diote, 
eta bere aita daviden tronua emango dio Jainko Jaunak. Israel herriko errege izango da 
betiko, eta beraren erregetzak ez du azkenik izango.
Mariak esan zion aingeruari:
–Baina nola gerta daiteke hori, ez bainaiz gizon batekin bizi?
Aingeruak erantzun zion:
–Espiritu Santua etorriko da zuregana eta Goi-goikoaren indarrak hodeiak bezala estaliko 
zaitu; horregatik, zuregandik jaioko dena santua izango da eta Jainkoaren Seme deituko 
diote. Begira, Elisabet zure lehengusina ere haurdun gertatu da bere zaharrean eta sei 
hilabeteko dago agorra omen zena; Jainkoarentzat ez baita ezer ezinezkorik.
Orduan, esan zuen Mariak:
–Hona hemen Jaunaren mirabea. Gerta bekit zuk esan bezala.
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Jarabe de Palo - “Eso que tu me das”

https://www.youtube.com/watch?v=hE6CsyWv8zs

  

Argia munduan

Guztion artean, argi egiteko bideak asmatu.
- Linterna kandelekin
- Bonbilla + petaka-pila
- ...

Gizon eta emakumeok munduan argi egiteko ditugun eren inguruko hausnarketa egin.
- Munduan argi izatea nahiko nuke? Nola egin?
- Mundua argi-mota desberdinak daude?

Kaixo Jesus,
ene adiskide, anai

eta Jainko!
Nire bihotza bizilekutzat har dezazun

eskaini nahi dizut,
izan naitekeen pertsonarik onen

bihur nazazun.
zure adiskideak munduaren argi direla esan zenuen.

Atsegin dut argi izatea,
nire ingurukoei nire elkartasunaren argiarekin

argi egitea,
triste daudenek jai egin dezaten,

bazterketaren iluntasunean bizi direnek
zure konpainiaren argi eta berotasunaz goza dezaten,

dena beltz ikusten dutenek
itxaropenaren kolorez ikus dezaten.
Jesus, baiezkoa eman nahi dizut.
Niregan bizi zaitezela nahi dut,

iluntasuna,
norberekoikerian ixten nauen iluntasuna,

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhE6CsyWv8Zs
https://scouts.es/media/2020/03/actividades_scoutsencasa_dia_8.pdf
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nire haserreek lotzen nauten iluntasuna,
nire kapritxoek hondoratzen nauten iluntasuna,

mundu honetako gauza txarren iluntasuna
ez dudalako gustuko…

Jesus, baiezkoa eman nahi dizut,
poztasun, itxaropen eta biziz betetako,
koloretako zure argiz bete nazazun.

Senti dezadala nire barruan
adiskidetasunezko zure argiaren berotasuna,
horrela adiskidetasunezko argi eta berotasun

izango naizelako besteentzat izatez eta egitez.
Itxaropenezko argi izango naiz egunero,

nire inguruko guztientzat.



23 urtetik gorakoak



Ez da urte erraza izan. Itzuli erditik gora igaro dugu etxean, “gure haurrak” ikusi ezinik. Baina ez 
gara kikildu; makina bat jarduera asmatu dugu beraiekin hartu-emanean jarraitzeko, Jainkoaren 
Erreinua sortzen jarraitzeko, neska-mutiko ausart horiek pertsona hobe eginez. 

Egun ilunak izan ziren, ziurgabetasunez betetakoak, baina birsortzeko itxaropenari eutsi genion. 
“dena ondo aterako da” goiburua geure egin genuen ahuleziaz betetako une hartan.

Eskaut mugimenduaren irudi izan gara pantailaren beste aldean. Sendotasunezko irudia eman 
diegu gure beharra izan dutenei eta bilera ugari egin dugu on-line zein urrats eman ebazteko. 
Asko ibili gara, baina ez gara bakarrik ibili. Jesus bidelagun izan dugu beti, aurrera egiteko 
behar genuen indarra emanez. 

Orain, Jesus jaiotzear denean, sendo behar eta nahi gaitu, Belenen jaioko den haur hori 
guregatik gizon egingo den Jainkoaren Semea dela ozen oihuka dezagun.

Lagungarriak aurkezten dizkizuegu neska-mutikoekin bildu aurretik lan ditzazuen, Argiak argi 
egin dezan gure artean ere. Izan ere, iluntasunez betetako urtea izan da eta ezinbestekoa dugu 
Argiaren distira. 
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Egun hauetan, Jesusen etorrerarako prestatzen dihardugu. Bera da gure sendotasuna; Berarengan 
bilatzen dugu kontsolamendu eta lasaitasuna. Gure gazteluaren hormak erortzear direla eta dena 
zentzugabe bihurtzeko zorian dagoela sentitzen dugunean, Jainkoak ezinbesteko bitartekoak 
ematen dizkigu geure burua sendotzeko.  

Argia deika dugu, erakarri egin nahi gaitu, bera dugu helmuga… Baina ez goaz bakarrik 
bidean; taldean goaz, taldean gara bidelagun eta ez dugu inor bakarrik utziko.

Argira eramango gaituen bideari ekitean, jakinduria eskatuko diogu Jainkoari, bere seinaleak 
argitasunez ikus ditzagun, eta pazientzia, ez etsitzeko. 

Ebanjelioa
 Mk 13, 33-37

Orduan, Jesusek esan zien bere ikasleei:
-Kontuz, bada! Egon erne! Ez baitakizue ordua noiz den. 
Gizon bat urrutira doanean bezala da: morroien gain uzten du bere etxea, 
bakoitzari bere lana emanez, eta zain egoteko agintzen dio atezainari.
Egon zain, beraz, ez baitakizue etxeko jauna noiz etorriko den: arratsean, 
gauerdian, oilarrak jotzean ala goizean. Ez zaitzatela ustekabean etorri eta 
lotan aurki. 
zuei esaten dizuedan hau, denentzat esaten dut: Egon zain!

Jauna, hemen gara zure aurrean, 
neskato-mutikoekin berriz elkartu aurretik. 

Beraiengatik gaude hemen 
eta gure esku dagoen guztia egin nahi dugu 

beraiei pertsona sano eta arduratsu izaten laguntzeko. 
Jauna, emaiguzu beren laguntzaile duin izateko behar dugun guztia 

eta ez gaitzazu inoiz bakarrik utzi, 
zu gabe ez baikara ezer. 

Jauna, zure Semearen bila goaz, 
goratu eta nabarmendu egin nahi dugulako. 

Aurki dezagula bere Argia. Amen.
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Ez da erraza ibiltzea; gizakia ere ez da ibiltzen dakiela jaiotzen, apurka-apurka ikasten du… 
Hasieran, urrats geldoak ematen ditu, balantzaka…, eta denboraren buruan, pausu sendo eta 
arinak ematen ditu…

Gauza bera gertatzen da zailtasun eta zalantzaz beteriko uneetan… Hasieran ez dugu geure 
burua konpontzeko gauza ikusten, dena ilun agertzen zaigu…

Baina iristen da eguna non argiz betetzen garen, fedeak aurrera egiteko bultzada ematen 
digun… Orduan, Kristoren Argia da gure itsasargirik preziatuena eta haren atzetik jarraitzen 
dugu.  

Bidea gogorra da, baina bidelagunak izanda eta elkarri lagunduz, harriak paretik kendu eta 
aurrera egingo dugu Jesusengana iristeko.

Ebanjelioa
 Mk 1, 1-8

Hona hemen nola hasi zen Mesias eta Jainkoaren Seme den Jesusen berri ona.
Isaias profetak idatzia zuen: Begira, neure mezularia bidaltzen dut zure aurretik
zuri bidea moldatzera.
Ahots bat oihuka ari da basamortuan: Prestatu bidea Jaunari, zuzendu 
bidexkak hari. Honela, bada, agertu zen Joan Bataiatzailea basamortuan. 
Bihozberritzeko eta bataiatzeko hots egiten zuen, bekatuen barkamenerako. 
Judea herrialde osoa eta jerusalemdar guztiak harengana zihoazen eta, beren 
bekatuak aitortzen zituztela, Joanek bataiatu egiten zituen Jordan ibaian.
Joanek gamelu-ilezko jantzia zuen soineko eta larruzko uhala gerriko; 
matxinsaltoak eta basaeztia jaten zituen. Honela hots egiten zuen: 
-Nire ondoren dator ni baino ahaltsuago dena, eta ni ez naiz inor makurtu eta 
haren oinetakoen lokarriak askatzeko ere. 
Nik urez bataiatu zaituztet; hark, ordea, Espiritu Santuaz bataiatuko zaituzte.

Profetek bizirik eusten zioten Israelen itxaropenari. 
Geuk ere itxaropenari bizirik eutsi nahi diogu, 

sugarra piztuta eduki nahi dugu 
eta mundu osoan zehar zabaldu eskaut mugimenduaren bidez. 

denek jakin dezatela laster Jesus jaioko dela 
eta gu haren zain gaudela. 

Berri Onaren eramaile eta zabaltzaile izan gaitezela. 
Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen. 
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Askotan, ezinbestekoa da gelditzea. Bidean aurrera egitearekin bakarrik, gure helmugarantz 
goazela pentsatzen dugu, baina beti ez da horrela. Bideak lohitu egiten gaitu, arima iluntzen 
digun geruzak estaltzen du gure azala. Geure baitan ixten garenean, zikinkeria pilatu egiten 
dugu.

Horregatik geldialdiak egin behar ditugu. Arazten gaituen ibaira jo behar dugu eta bizitza 
garrazten digun zikinkeria geure barrutik atera. Ibaiak birsortu egiten gaitu, itxaropenera 
bihurtu eta, horrela, geure onena emateko gauza gara. Geure burua garbitu egin behar dugu, 
Jainkoaren egintzaren handitasunaz, izadiaz jabetzeko, estimatzeko eta besteei estimatzen 
irakasteko. Beti ere, laster jaioko den Jesusekin bat egite hori begi-bistan dugula. 

Ebanjelioa
 Joan (1,6-8.19-28)

Agertu zen gizon bat Jainkoak bidalia; Joan zuen izena. Testigu izatera etorri zen, argiaz 
testigantza egitera, beraren mezuaren bidez sinets zezaten. Ez zen hura argia, argiaren 
testigantza egin behar zuena baizik.
Eta hauxe izan zen Joan Bataiatzailearen testigantza. Judu-agintariek apaiz- eta lebitar-talde bat 
bidali zioten Joani Jerusalemetik nor zen galdetzera. 
Hark argi eta garbi aitortu zuen: «Ni ez naiz Mesias».
«Orduan, zer? Elias zara?» –galdetu zioten.
Joanek erantzun: «Ez».
«Etortzekoa den profeta zara?».
Hark erantzun: «Ez».
Berriro galdetu zioten: «Nor zaitugu, bada? Bidali gaituztenei erantzunen bat eraman behar 
diegu. zer diozu zeure buruaz?».
Joanek, Isaias profetaren hitzak aipatuz, esan zuen: «Ni, “Prestatu bidea Jaunari” basamortuan 
oihuka ari denaren ahotsa naiz».
Talde hartako batzuk fariseuak ziren. Hauek galdetu zioten: «Beraz, Mesias ez bazara, ez 
Elias, ezta etortzekoa den profeta ere, nola ari zara bataiatzen?».
Joanek erantzun zien: «Nik urez bataiatzen dut; zeuen artean baduzue, ordea, ezagutzen ez 
duzuen bat, nire ondoren datorrena, eta ni ez naiz inor hari oinetako lokarriak askatzeko ere».
Hau dena Betanian gertatu zen, Jordan ibaiaren beste aldean, han ari baitzen Joan bataiatzen. 

Jauna, ilunpetan, argia piztu zen, basamortuan ahotsa ozen entzun zen. 
Berri Ona hots egiten da: Badator Jauna! 

Atondu bideak, hurbil baita! 
Apaindu arima, emaztegaia bere ezkontza-egunean apaintzen den bezala. 

Badator mandataria. Joan Bataiatzailea ez da argia, berau iragartzen duena baizik. 
Gutako bakoitzak zure zuzi izan nahi du distira egin dezazun; 

sugar izan nahi dugu, bero gaitzazun. 
zatoz, jauna, gu salbatzera! 

Bil gaitzazu zure argiaz eta bero gaitzazu zure maitasunaz! 
Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.
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Ez gara hutsik gabekoak. Horrela balitz, iparrorratza ez zatekeen asmatuko. Ez legoke 
seinalerik. Gizaki gara eta horregatik, askotan galtzen gara, askotan galtzen dugu ikuspuntua 
eta norabidea. Une horietan, Argia bilatu behar dugu, Argira eramango gaituen seinaleak 
bilatu behar ditugu. 

Baina, nahiz eta seinalez inguratuta egon, askotan ez ditugu ikusten. Kasu batzuetan, seinaleak 
ez dira hain argiak ere eta Jainkoak gure bidean jarri dituen pertsonen bidez hel dakizkiguke.

Bideari jarraitu behar diogu, baina ez bakarka. Beti egongo gara aldaketak onartzeko eta 
ikasteko prest. Ikustea galarazten digun maskara kendu eta munduari begiratu behar diogu. 
Harago begiratu behar dugu. 

Ebanjelioa
 Lukas 1, 26-38.

Handik sei hilabetera, Jainkoak Gabriel aingerua bidali zuen Nazaret zeritzan 
Galileako herri batera, birjina batengana; birjinak Maria zuen izena, eta Jose zeritzan 
daviden jatorriko gizon batekin ezkontzeko hitzemana zegoen. 
Aingeruak, Mariarenean sarturik, esan zion:
–Agur, Jainkoaren gogoko hori! Jauna zurekin.
Hitz hauek entzutean, ikaratu egin zen Maria eta agur horrek zer esan nahi ote zuen 
galdetzen zion bere buruari. 
Aingeruak esan zion:
–Ez beldurtu, Maria! Jainkoak gogoko zaitu. Hara, haurdun gertatuko zara, semea 
izango duzu eta Jesus ipiniko diozu izena. Handia izango da, Goi-goikoaren Seme 
deituko diote, eta bere aita daviden tronua emango dio Jainko Jaunak. Israel herriko 
errege izango da betiko, eta beraren erregetzak ez du azkenik izango.
Mariak esan zion aingeruari:
–Baina nola gerta daiteke hori, ez bainaiz gizon batekin bizi?
Aingeruak erantzun zion:
–Espiritu Santua etorriko da zuregana eta Goi-goikoaren indarrak hodeiak bezala 
estaliko zaitu; horregatik, zuregandik jaioko dena santua izango da eta Jainkoaren 
Seme deituko diote. Begira, Elisabet zure lehengusina ere haurdun gertatu da bere 
zaharrean eta sei hilabeteko dago agorra omen zena; Jainkoarentzat ez baita ezer 
ezinezkorik.
Orduan, esan zuen Mariak:
–Hona hemen Jaunaren mirabea. Gerta bekit zuk esan bezala.

Jesusen ama eta gure ama. 
Inork ez dio zuk bezalako maitasun eta poztasunez seme bati itxaron. 
Inork ez du zuk bezalako itxaropenik izan Salbatzailearen etorreran. 

Ama, irakatsi zure Semeari zeuk itxaron zenion bezala itxaroten. 
zuk bezala, arduratsu jokatu nahi dugu ingurukoekin. 

Ama, zu bezala, ispilu izan nahi dugu fedean. 
Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.



75

Eta hantxe zegoen. Lortu genuen Argira iristea! Jesus lagun-minak 
ematen zigun bidean aurrera egiteko indarra. Bera da gure gazteluaren 
sakonetik ikusten genuen argia, basamortuan lagun egin ziguna, 
izadia goiargi bezala jarri ziguna eta bera aurkitu eta bere atzetik 
jarraitzeko seinaleak eman zizkiguna.

Orain, zeure barruan egiten du distira argi horrek, Argiak distira egin 
baitzuen ilunpetan.

Erronka guztiak gainditu dituzunez, argi horren eramaile zara eta, 
gainera, ardura handia duzu: Argi hori Jesus 
ezagutzen ez duten pertsona guztiei eramatea 
eta banatzea.




