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ARGIAREN BERPIZTEA

Eskaut Mugimendu Katolikotik, goiburu indartsu honez baliatuz, Abendu aldi honetan Belengo 
Bakearen Argiaren etorreraren prestaketa bizi nahi dugu eta Eguberri hauek bizitzeko estiloa 
sortu.

Garai zailak bizi ditugu, baina hain zuzen garai hauetan behar dugu ARGIA, hau da, Kristo 
den Argia: “Neu naiz munduarentzat argia” (Jn 8, 12). Eta Jesusek beste hau diosku: “Zuek 
zarete munduarentzat argia” (Mt 5, 14).

Eskaut mugimendu katolikotik itxaropenezko mezu izan nahi dugu, guztiontzat den eta iluntasun 
guztietan argi egiten duen argiaren berpiztea ezinbesteko duen munduarentzat.

Ez izan zalantzarik, Kristo berriz jaio da eta zure inguruko guztientzat argi izateko esaten dizu. 
Ez uko egin zeure eginkizunari. Geuk eraman behar dugu argia gure ingurura, leku guztietara, 
gizarte zein familiara.

Kurtso honetako lagungarriak Abendu aldiko lau astetan eta adinaren arabera banatuta 
daude.

Aste bakoitzari kolore bat egotzi diogu, egunsentiaren tonalitatea irudikatuz eta aste 
bakoitzean landu beharreko jarrera nabarmentzen da.

Hona hemen egitura:

Ekin bideari, bakarka eta taldean, argiaren berpiztea gauza dadin zure inguruan.

“Kristoren indarra izan dezazula lagun”

Azterketa Zalantza eta erabakiak Itxaropena Bategitea, berpiztea
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6 eta 8 urte bitartekoak



Honetara gonbidatzen 

zaitugu: 

- Irakurri Ebanjelioa

- Jarduerak egin

- Hausnarketak osatzea

- Otoitz bat egin

Mundu habea eraiki



       Ebanjelioa: Lukas 21, 25-28. 34-36

Jesusek esan zien bere ikasleei:

«Seinale handiak agertuko dira eguzkian, ilargian eta izarretan; lurrean, berriz, larri izango 
dira herriak, itsas orroaz eta olatuez izuturik. Eta munduari gainera datorkionaren ikaraz eta 
larriz, lur jota geldituko da jendea, ortzia dardarka ariko baita. Orduan, Gizonaren Semea 
hodei artean ahalmen eta aintzaz beterik etortzen ikusiko dute. «Hau guztia gertatzen hastean, 
izan bihotz eta altxatu burua, laster baituzue zeuen askapena». 

«Zabiltzate, bada, kontuz! Galdukeria, mozkorkeria eta bizitzako ardurak direla eta, ez 
bekizue gogoa motel, egun hura ustekabean gainera eror ez dakizuen, sarea bezala eroriko 
baita munduan bizi diren guztien gainera. Egon erne eta erregutu uneoro, gertatuko diren 
horiei guztiei ihes egiteko eta Gizonaren Semearen aurrean zutik irauteko kemena izan 
dezazuen».

  

Jesus, lagundu eskuzabalak izaten
eta daukaguna banatzen.

Abendu aldi honetan, elkarri barkatzen
jakin dezagula.

Ez dezagula inor iraindu
eta guztiei eskain diezaiegula 

gure poztasuna.
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Lehen astea



Ipuina: “Argiontziak”  

   

Bazen behin hainbat itxuratako beste hainbat argiontzi. Argiontzi bakoitzak berezitzat zuen 
bere burua, beti baitziren elizan argi eginez. Atean zegoenak ezinbesteko zela zioen, 
behar-beharrezkoa zelako jendea elizan sar zedin. Kriseilu zaharra zen, erdi herdoildutakoa, 
baina ateburua aspalditik argiztatzen zuen.

Garrasi eginez erantzun zion aldareko argiontziak: “Neu naiz beharrezkoena, ni piztu gabe 
ez baita elizkizun edo Eukaristiarik ospatzen”. Benetan, berez ez zen argiontzia, aldareko 
kandelaren euskarri baizik. “Ezinbestekoa naiz, hasierako kristauak gauez biltzen zirelako eta 
beti pizten nindutelako aldarean”.

Gainerako argiontziak bat zetozen aldarekoa garrantzitsuagoa zela esatean. Baina 
bat-batean, Sagrarioaren kaperatik zetorren ahots apala entzun zuten: “Eoo! Eooo! Barkatu, 
zuek baino gaztetxoago bainaiz, baina nahiz eta argiontzi modernoago izan, etengabe 
dir-dir egiten duen nire argi gorriarekin Jesusi lagun egiten diot, beti nago Berarekin, iluntasuna 
uxatu egiten dut eta, horregatik, garrantzitsuena naizela uste dut”.

Elizako argiontzi guztiak ados zeuden. Argi txiki hura, txikiena izanik ere, behar-beharrezkoa 
zen. Distiratzeko elkar behar zutela konturatu ziren guztiak. Atekoa itzalita egonez gero, ez zen 
inor sartzen eta ez zuten aldarea pizten… Baina Sagrarioko argia beti zegoen piztuta.

Jarduera: “Koloreak”
  

Partaide bakoitzari kolore bateko pegatina jarriko zaio lepoan. Hitz egin gabe, kolore bera 
dutenak elkartu egingo dira. Taldeka daudela, hitz egin gabe jarduteak dakartzan arazoez 
galdetuko zaie. Aldaerak izan daitezke: denak kolore berekoak, argitik ilunera doazen 
koloreak, batzuk kolorerik gabe…

Lagungarriak: koloretako pegatinak.
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Ebanjelioa: Lukas 3, 1-6
  

Tiberio enperadorearen agintealdiko hamabosgarren urtea zen. Pontzio Pilato zen Judeako 
gobernari, Herodes Galileako agintari, honen anaia Felipe Itureako eta Trakonitidako agintari, 
eta Lisanio Abileneko agintari; Anas eta Kaifas ziren apaiz nagusi. Garai hartan, Joanek, 
Zakariasen semeak, Jainkoaren mezua hartu zuen basamortuan. Jordan inguru guztian barrena 
ibili zen Joan, bihozberritzeko eta bataiatzeko hots eginez, bekatuen barkamenerako. Horrela, 
Isaias profetaren liburuan idatzirik dagoena gertatu zen:

«Ahots bat oihuka ari da basamortuan: 
Prestatu bidea Jaunari,
zuzendu bidexkak hari.
Bete daitezela sakanak,
beheratu mendi-muinoak;

bihur bitez zelai eta lautada
paraje latz eta malkarrak.

Orduan, gizaki guztiek ikusiko dute
Jainkoak ematen duen salbamena».

Kaixo, Jesus! Adiskideekin nago.
Egitekoak alde batera utzi eta Zurekin hitz egin nahi dugu.

Zure antzeko haur gara eta, zure bitartez,
pertsonok elkar maita dezagula eskatu nahi diot Jainkoari.
Gerrak gelditu daitezela, elkarri barkatzen ikas dezagula,

ez dezagula inor irandu…
Eskerrik asko, Jesus!
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Bigarren astea



Ipuina: “Erabakia”

Bazen behin, urtero aiton-amonengana joaten zena udaldia igarotzera. Oso gustuko zuen 
joatea, eta bere adineko lagun asko zuen eta horiekin bizikletaz ibiltzen zen hara eta hona. 
Aitonak aholku ugari ematen zion, bizimodua larregi ez korapilatzeko, baina erabakiak berak 
bakarrik hartu behar zituela sentitzen zuen batzuetan.

Arratsalde batean, bizikleta hartu zuen adiskideengana joateko. Kontuz ibiltzeko eta herritik ez 
urruntzeko esan zion aitonak. 

Herrian jira eta buelta ibili ondoren, alboko herrira izebaren etxera joan eta han askaria jatea 
proposatu zien mutiko batek. Baietz esan zuten guztiek buruarekin, baina Migel geldirik geratu 
zen, joan ala ez pentsatuz. Alboko herrira joateko proposamena zuen alde batetik eta, bestetik 
aitonak esan ziona: ez zedila herritik atera. Zer egingo zenukeen bere lekuan egonez gero? 
Zergatik? 

 Jarduera: “Koloretakoa”

Orrialde bat hartu eta neska-mutikoek har ditzaketen erabakien zerrenda egin. Aldamenean, 
itxi tarteak zuriz. Partaideak bildu eta orrialdeak eta koloretako arkatzak –kolore berekoak 
baina tonalitate desberdinetakoak- eman. Bati, berdeak, besteari, urdinak, e.a. 

Arduradunak azalduko die zein erabaki hartu behar duten eta beraiek zuriz dagoen tartea 
koloreztatuko dute, erabakiaren erraztasun ala zailtasuna kontuan hartuta, tonalitate bat ala 
bestea erabiliz.

Amaitzean, nagusitu den tonalitatearen arabera ikusiko da delako erabaki hau ala bestea 
hartzea kostatzen zaien ala ez.
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Ebanjelioa: Lukas 3, 10-18

Jendeak galdetzen zion Joani: «Zer egin behar dugu, bada?». Hark erantzuten zien: «Bi 
soineko dituenak eman diezaiola bat jantzirik ez duenari, eta jatekoa duenak ere bana 
dezala». Joan ziren zergalari batzuk ere bataiatzera eta galdetu zioten: «Maisu, zer egin 
behar dugu?». Hark erantzun zien: «Ez kendu inori legezko dena baino gehiago».  Soldaduek 
ere galdetu zioten: Eta guk, zer egin behar dugu?». Joanek erantzun zien: «Ez atera inori dirurik 
gogorkeriaz, ezta gezurrezko salakuntzaz ere; konforma zaitezte daukazuen soldatarekin». 
Herria zain-zain zegoen eta denak ari ziren pentsatzen Joan ez ote zen Mesias izango. 
Joanek, ordea, denen aurrean esan zuen: «Nik urez bataiatzen zaituztet, baina badator ni 
baino ahaltsuago dena, eta ni ez naiz inor haren oinetakoen lokarriak askatzeko ere; horrek 
Espiritu Santuaz eta suz bataiatuko zaituzte.  Eskuan du sardea garia garbitu eta alea bere 
mandioan jasotzeko; lastoa, berriz, inoiz itzaliko ez den sutan erreko du». Honela eta beste 
burubide askoren bidez adierazten zion berri ona herriari.

Eguberriak atarian ditugu.
Laster jaioko da Jesus.

Eskerrak eman nahi ditut jai polit honengatik.
Polita izan dadila guztientzat.

Horretarako, ez da gerrarik izango,
bakea hedatuko da.

Jesus adiskidea, zure laguntza behar dugu
munduko pertsona guztiek. Amen.
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Hirugarren

astea



Ipuina: “Ortzadarra” 

Bazen behin Maiken izena zuen mutikoa. Hiri txikian bizi zen eta oso gustuko zuen eskolara 
joatea. Bere eskola oso handia zen eta ikasleek ez zuten uniformerik janzten. Baina Maiken 
egunero-egunero joaten zen berdin, morez jantzita. Kolore horretako dozenaka kamiseta, 
alkandora eta kirol-jertse zeukan. Praka eta oinetakoekin konbinatzen zituen, baina beti 
zeraman kolore horretako zerbait. Ortzadarra margotuta zuen kamiseta eta praka moreak 
osatzen zuten bere konbinaziorik gustukoena. Konbinazio horrekin joaten zenean, ahaltsu 
sentitzen zen, ortzadarrak babestu egiten zuela eta ez zitzaiola ezer txarrik gertatuko 
pentsatzen duelako.

Egun batean, zer dela-eta zeraman beti eskolara more koloreko zerbait galdetu zion 
ikasmahaian aldamenean zuen neskak. Ez zegoela inongo arrazoirik erantzun zion, koloreekin 
jolas egitea oso gustuko zuelako egiten zuela. Orduan, neskak, berari zein kolore zetorkion 
ondoen galdetu zion, berak kolore horretako arropak janzteko. “Zuri, gorria datorkizu ondo”, 
erantzun zion Maikenek. Zergatik galdetu zion neskak harrituta eta honela arrazoitu zion 
Maikenek: “beste hiru neskarekin zoaz beti eta laurok elkarrekin egunsentiaren antzeko zarete 
eta bakoitzak egunsentiak erakusten dituen koloretako bat eraman behar duzue”.

Dena berpizten denean, egunsentia bezala, koloreak gorritik laranjara doaz, gero arrosara 
eta dena urdinean amaitzen da. Neska hunkitu egin zen hitzok entzutean eta korrika joan zen 
bere adiskideengana kontatzera. Egun horretan, lau neskek “Egunsentia” taldea sortu zuten eta 
eskolako hainbat neska-mutil hurbildu zitzaion Maikeni, zein kolore zetorkion ondo jakiteko. 
Laster, ikastetxeari “Ortzadarra” izena jarri zioten koloreak oso dibertigarriak zirela eta beren 
gustuko arropak eraman zitzaketela antzeman zuten haur guztien omenez. Zein kolorez 
jantziko zinateke?

Jarduera: “Beirateak”

Lagungarriak: 2 kartulina berdin aukeratutako irudiarekin, guraizeak, itsasgarria, koloretako 
paper gardenak eta zinta itsasgarria.

Guraizeez, marrazkia hustu egingo dugu eremu zuriak moztuz eta marrazkiaren ertzak utziz. 
Orain, moztutako eremu zuri horiek koloretako paperez beteko ditugu. Guraizeez, estali nahi 
dugun inguruaren neurri eta itxurako koloretako zatiak moztuko ditugu. Ertzetan paper gehiago 
utzi, gero itsasgarriarekin itsatsi ahal izateko. Koloretako zatiak hartu eta aukeratutako lekuetan 
jarriko ditugu, ertz beltzean kontu handiz botako dugun itsasgarriaz baliatuz. Lehortzen utzi. 
Ondoren, beste kartulinako eremu zuriak moztuko ditugu. Ertz beltzean itsasgarria jarri 
(moztutako azken kartulina honetan edo koloreak erantsita dituenean). Lehortzen utzi. Beiratea 
leihoko kristalen gainean ipini eguzkiak zuzenean jo dezan.
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Ebanjelioa: Lukas 1, 39-45

Handik egun batzuetara, Maria etxetik atera eta Judeako mendialdeko hiri batera joan zen 
arin-arin, eta, Zakariasen etxean sarturik, Elisabeti agur egin zion. 41 Mariaren agurra entzun 
bezain laster, Elisabeti punpaka hasi zitzaion haurra sabelean. Une berean, Espiritu Santuaz 
beterik gelditu zen Elisabet, eta goraki esan zuen: «Bedeinkatua zu emakume guztien artean 
eta bedeinkatua zure sabeleko fruitua! Nor naiz ni, nire Jaunaren ama ni ikustera etortzeko? 
Zure agurra nire belarrietara iritsi orduko, pozez punpaka hasi zait haurra sabelean. 
Zorionekoa zu, Jaunak esan dizuna beteko dela sinetsi duzulako!»

 
  
 

 
 

 Jesus maitea: Gaur, zure eta gure amarekin otoitz egingo dugu
gurekin pozik egon zaitezen.

Inork ez zintuen hainbesteko nahi, 
samurtasun eta maitasunez itxaron.

Inork ez zintuen hainbesteko pozez hartu.
Geuk ere bere antzera prestatu nahi dugu, 

Maria baitugu eredu. Amen
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Laugarren astea



Ipuina: “Tapaki txikia”

Jesus txikia zenean, Maria eta Joserekin bizi zen egurrezko etxe apal eta erosoan. Bidaia asko 
egiten zuten lurraldean senideei bisita egiteko eta Mariak beti eramaten zituen jateko eta 
arropaz beteriko poltsak. Beti zeramatzan Jesusek hain gustuko zituen oliba-ogiak eta tapaki 
txiki urdina. 

Jaiotzatik estali zuen tapaki txiki hark Jesus, eta dagoeneko hazita bazen ere, aldean eramaten 
zuen beti, nahiago baitzuen etxean ez utzi. Mariari irribarrea ateratzen zitzaion tapaki txiki 
hura ikustean, Jesus haurtxo txikia zeneko garaia zetorkion-eta burura.

Bidaian, egoerak irudikatzen zituzten. Behin batean, guztiek gogora zezaten, nola jantziko 
litzatekeen irudikatzeko esan zion Jesusek amari. Mariak, inongo zalantzarik gabe, ogia 
egiteko zerabilen irina bezain zuria zen tunikaz eta bere tapaki txikiaren antzeko mantu 
urdinaz. Horrela, hauxe gogoratuko luke munduak: zein ondo gauden etxean eta zein ederra 
den Jesusekin bizitzea.

Jarduera: “Loreak Mariari”

Lore-sorta egingo dugu arrautza-kartoiekin, ondoren, Ama Birjinari eskaintza egiteko.

Arraultza-kartoiak behar ditugu, margo akriliko edo tenperak, pipa-garbitzaile zuri edo horiak 
eta zinta itsasgarria.

Arrautza-ontzia hartu eta arrautzak banatzeko balio duten kono txikiak ebaki. Kartoi guztiak ez 
dira berdinak. Loreek lirio itxura izateko, puntan dauden kono txikiak behar izango ditugu. 

Margotu loreak zeure gustuko koloreekin… Ondo lehortzen utzi.

Pipa-garbitzaileak lorearen lore-orratz eta mutur izango dira aldi berean. Zati horia arkatzaren 
inguruan kiribilduko dugu, forma apur bat emateko eta, gero, lorean sartuko ditugu. Ondo lotu 
nahi izanez gero, zinta itsasgarriaz itsatsi.
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9 eta 11 urte bitartekoak



Honetara gonbidatzen 

zaitugu: 

- Irakurri Ebanjelioa

- Jarduerak egin

- Hausnarketak osatzea

- Otoitz bat egin

Mundu habea eraiki
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Jesus, lagun iezaguzu besteak eta Zu
ilusioz maitatzen.

Abendu aldi honetan,
Zure bidelagun izan gaitezela

eta poz handiz itxaron zaitzagula.
Amen.

      Ebanjelioa: Lukas 21, 25-28. 34-36

«Seinale handiak agertuko dira eguzkian, ilargian eta izarretan;

 lurrean, berriz, larri izango dira herriak, itsas orroaz eta olatuez izuturik. Eta munduari gainera 
datorkionaren ikaraz eta larriz, lur jota geldituko da jendea, ortzia dardarka ariko baita. 
Orduan, Gizonaren Semea hodei artean ahalmen eta aintzaz beterik etortzen ikusiko dute. 
«Hau guztia gertatzen hastean, izan bihotz eta altxatu burua, laster baituzue zeuen askapena». 

«Zabiltzate, bada, kontuz! Galdukeria, mozkorkeria eta bizitzako ardurak direla eta, ez 
bekizue gogoa motel, egun hura ustekabean gainera eror ez dakizuen, sarea bezala eroriko 
baita munduan bizi diren guztien gainera. Egon erne eta erregutu uneoro, gertatuko diren 
horiei guztiei ihes egiteko eta Gizonaren Semearen aurrean zutik irauteko kemena izan 
dezazuen».

 
 

Lehenastea



 Ipuina: “Abenturazalea”  

Bazen behin mutiko abenturazale bat. Oso gustuko zuen esploratzea eta bururatzen zitzaizkion 
leku guztietara bidaiatzea. Egun batean, azken esplorazioa aspaldi egina zuela, abentura 
berriari ekitea erabaki zuen. Aurreko bidaian ezagututako adiskideetako batek leku zoragarri 
batez hitz egin zion; ez zuen gogoratzen zein leku zen, baina, seguruenik abenturen 
koadernoan idatzita izango zuen… 

Bidaietan jasotako gauzez –altxorrez zioen berak- beteriko kutxara joan zen lasterka, 
koadernoaren bila. Kutxa ireki, koadernoa aurkitu eta azken abenturako egunerokoaren lehen 
orrialdera jo zuen. Han agertzen ziren bisitatutako leku guztiak, ezagututako lagunak, lekuan 
lekuko gauzarik harrigarrienak eta bidaiako gorabehera guztiak. Bidaia hartan bizitako guztia 
zoragarria izan zen, baina gauzarik garrantzitsuenak zirkulu gorriaz inguraturik zeuden.

Bata bestearen atzetik irakurri zituen esaldi ikusgarri haiek. Ezinezkoa zen irakurri gabe uztea, 
kolore gorriz idatzita zeuden-eta. Sabeleko mina izaterainoko barre-algarak bota zituen 
hainbat esaldirekin, tristetu ere egin zuen hainbatek eta poza eragin zioten beste batzuek. 
Zenbat eta gehiago irakurri, orduan eta gogo gehiago zuen hurrengo abenturarako.
 
Azkenean, adiskideak aipatu zion lekuaren izena aurkitu zuenean, koadernoa itxi, motxila 
hartu eta prestatu egin zuen bidaia berriari ekiteko. Motxila prest eta abenturen koadernoa 
eskuan, orrialde zuri batean zera idatzi zuen: “Bidaia Belenera” eta martxan jarri zen.

     Jarduera: “Egunsentiaren hasiera”

Lagungarriak: paper jarraitua, kartulina gorria, guraizeak, itsasgarria eta errotuladoreak.

Zirkuluak egingo ditugu kartulina gorriarekin, gutxienez zirkulu bat partaide bakoitzeko, eta 
errotuladoreak banatuko ditugu. Azken urteko unerik gogoangarriena idatziko dute eta une 
garrantzitsuak, onak zein txarrak, tristeak zein pozgarriak. Zirkulu bat baino gehiago erabil 
dezakete. Idatzi ondoren, paper jarraituaren beheko aldean itsatsiko ditugu, marra gorria 
osatuz. Azkenik, gelako horman ipiniko dugu paper jarraitua.
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Kaixo, Jesus! Zurekin hitz egitera etorri naiz,
eta ez nazazula inoiz bakarrik utzi eskatzera.

Haurra naiz, eta zure laguntza 
behar dot Zu aukeratzeko,

besteak zaintzea eta on egitea aukeratzeko
eta barkatzen ikasteko.

Eskerrik asko, Jesus!
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      Ebanjelioa: Lukas 3, 1-6

Tiberio enperadorearen agintealdiko hamabosgarren urtea zen. Pontzio Pilato zen Judeako 
gobernari, Herodes Galileako agintari, honen anaia Felipe Itureako eta Trakonitidako agintari, 
eta Lisanio Abileneko agintari; Anas eta Kaifas ziren apaiz nagusi. Garai hartan, Joanek, 
Zakariasen semeak, Jainkoaren mezua hartu zuen basamortuan. Jordan inguru guztian barrena 
ibili zen Joan, bihozberritzeko eta bataiatzeko hots eginez, bekatuen barkamenerako. Horrela, 
Isaias profetaren liburuan idatzirik dagoena gertatu zen:

«Ahots bat oihuka ari da basamortuan:
Prestatu bidea Jaunari,
zuzendu bidexkak hari.
Bete daitezela sakanak,
beheratu mendi-muinoak;

bihur bitez zelai eta lautada
paraje latz eta malkarrak.

Orduan, gizaki guztiek ikusiko dute
Jainkoak ematen duen salbamena».

Bigarren astea



      Ipuina: “Erabakia”

Bazen behin mundua era berezian ikusten zuen neskatoa. Goizero ohetik altxatu eta, eskolara 
joateko zer jantzi erabakitzeko armairura joaten zenean, bere mundua laranjaz tindatzen zen. 
Kolore horretako kristalak zituen betaurrekoak jartzen zizkiotela ematen zuen. Zer jantzi 
erabakitzeaz batera, laranja desagertu egiten zen. Gauza bera gertatzen zitzaion sukaldera 
gosaltzera joaten zenean. Zerealak ala gailetak hartuko zituen? Eta erabaki arte, bere mundua 
laranja bihurtzen zen. Batzuetan, oso nekatuta zegoenean, laranja kolore hori ia ikusi ere ez 
zuen egiten eta faltan botatzen zuen. Batzuetan, ikuskera hain desberdin hori ez izatea nahiko 
luke. Esate baterako, ezkutaketan ibiltzen zenean adiskideekin, zail egiten zitzaion-eta non 
ezkutatu erabakitzea eta arratsalde osoa kristal laranjadun betaurrekoak jantzita igarotzen 
zuen!

Erabakiren bat hartu behar izanez gero, laranja agertzen zen… Eta egunero gertatzen 
zitzaion. Bazekien berezia zena eta seguruenik kolore laranja hori beti azalduko zitzaiona 
erabakiren bat hartzean, baina ez zuen ahalmen hori saltzeko…

     Jarduera: “Egunsentirantz”

Lagungarriak; kartulina laranja, errotuladoreak, guraizeak, itsasgarria, aurreko asteko murala.

Kartulina laranja laukizuzenetan moztuko dugu –partaide bakoitzeko 2- eta errotuladoreak 
banatu egingo ditugu. Lenen laukizuzenean, hartu dugun azken erabakia idatziko dugu eta 
bigarrenean, etorkizunaren inguruan (esate baterako, familiaren, adiskideen… inguruan) 
kezkatzen gaituen zerbaiti buruzko zalantza. Idatzi ondoren, muralean itsatsiko ditugu, zirkulu 
gorriz egindako marraren gainean, laranja koloreko marra osatuz.
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Eguberriak atarian dira.
Laster jaioko zara, Jesus.

Eskerrak eman nahi ditut ditugun gauza guztiengatik,
maitatzen eta zaintzen gaituzten pertsonengatik

eta munduko gauza eder guztiengatik.
Lagun iezaguzu maitasun eta bakea

maitasun eta bakerik gabe bizi direnei eramaten.
Amen.

     Ebanjelioa: Lukas 3, 10-18

Jendeak galdetzen zion Joani: «Zer egin behar dugu, bada?». Hark erantzuten zien: «Bi 
soineko dituenak eman diezaiola bat jantzirik ez duenari, eta jatekoa duenak ere bana 
dezala». Joan ziren zergalari batzuk ere bataiatzera eta galdetu zioten: «Maisu, zer egin 
behar dugu?». Hark erantzun zien: «Ez kendu inori legezko dena baino gehiago».  Soldaduek 
ere galdetu zioten: Eta guk, zer egin behar dugu?». Joanek erantzun zien: «Ez atera inori dirurik 
gogorkeriaz, ezta gezurrezko salakuntzaz ere; konforma zaitezte daukazuen soldatarekin». 
Herria zain-zain zegoen eta denak ari ziren pentsatzen Joan ez ote zen Mesias izango. 
Joanek, ordea, denen aurrean esan zuen: «Nik urez bataiatzen zaituztet, baina badator ni 
baino ahaltsuago dena, eta ni ez naiz inor haren oinetakoen lokarriak askatzeko ere; horrek 
Espiritu Santuaz eta suz bataiatuko zaituzte.  Eskuan du sardea garia garbitu eta alea bere 
mandioan jasotzeko; lastoa, berriz, inoiz itzaliko ez den sutan erreko du». Honela eta beste 
burubide askoren bidez adierazten zion berri ona herriari.
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Hirugarren astea



     Jarduera: “Beirateak”

Bazen behin, udako oporren aurreko azken eskola-egunean zena. Gelan, irakasleak galdetu 
zien: “Zer egingo duzue uda honetan?”. Haurrak, une horretan, ezin izan zuen erantzun. 

Etxerako bidean, kontu hura buruan bueltaka zeraman: Zer egingo zuen udaldian? 
Aiton-amonak bisitatzera joan zitekeen eta etxean zuten txakurrarekin basora buelta bat 
ematera joan. Hitzordua egin zezakeen lagunekin igerilekura joateko. Beste aukera bat, aitari 
kanpin-denda zaharra bilatzeko eskatu eta etxeko lorategian kanpatzea zen. Eta 
lehengusu-lehengusinak kanpatzera gonbidatuko balitu? Askoz ere dibertigarriago zatekeen, 
zalantzarik gabe. Udaldirako aukeretan pentsatzeak poza, ilusioa eta itxaropena zekarkion. 

Konturatu gabe, besoetan hazka egiten hasi zen. Noiz ziztatu zuten? Jolin, gero eta azkura 
gehiago zuen… Etxera iritsi eta logelara joan zen motxila uztera. Baina izutu egin zen,… 
Ispilura begiratu eta besoak orban arrosez beteta zituela ikusi zuen… Eta ez hori bakarrik, 
triangeluak ziruditen… Nola atera zitzaizkion? Gelatik ateratzean ez zuen orbanik… Ispiluari 
begira zegoela, ama sartu zen gelan.

“Berri onak ditut: uda honetan hondartzara goaz astebeterako!”.

Hondartzara! Hondartzan gaztelu erraldoia egin zezakeen hareaz, azken aldian bezala. Edo, 
beharbada, taula txikiarekin olatuak hartu… Plan zoragarria! Bat-batean, besoetan beste bi 
orban arrosa atera zitzaizkion. Tira, udan zer egin pentsatzean, triangelu berriak ateratzen 
zitzaizkion… Mutikoak, ispiluari begiratu, eta barre egin zuen. Gauza berriak bururatzen 
zitzaizkion bakoitzean, orban berriak azaltzen ziren eta mutikoak gorputz osoa triangeluz 
beteta izatea zuzen gustuko… Eta, udaldirako abentura berriak aurkitzeko itxaropenarekin, bi 
triangelu berri agertu ziren bere masail irribarretsuetan. 

    Jarduera: “Egunsentira iritsiz”

Lagungarriak: kartulina arrosa, guraizeak, errotuladoreak, itsasgarria, aurreko asteetako 
murala.

Kartulina arrosarekin triangeluak egingo ditugu, gutxienez partaide bakoitzeko bat, eta 
errotuladoreak banatuko ditugu. Bete nahi dugun ametsa, edo nagusitan zer izan nahi dugun, 
idatziko dugu triangelu batean. Ondoren, laukizuzen laranjen gainean itsatsiko ditugu, marra 
laranjaren gainean, marra arrosa osatu eta, koloretako hiru marra eginez.
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 Jesus maitea:
Gaur zure eta gure amarekin otoitz egingo dugu,

gurekin pozik egon zaitezen.
Inork ez zintuen hainbesteko gogo, 
samurtasun eta maitasunez itxaron.

Inork ez zintuen hainbesteko pozez hartu. Geuk ere, 
geure burua prestatu eta haren antzera jokatu nahi dugu,

Maria da-eta gure eredu.
Amen.

     Ebanjelioa: Lukas 1, 39-45

Handik egun batzuetara, Maria etxetik atera eta Judeako mendialdeko hiri batera joan zen 
arin-arin, eta, Zakariasen etxean sarturik, Elisabeti agur egin zion. 41 Mariaren agurra entzun 
bezain laster, Elisabeti punpaka hasi zitzaion haurra sabelean. Une berean, Espiritu Santuaz 
beterik gelditu zen Elisabet, eta goraki esan zuen: «Bedeinkatua zu emakume guztien artean 
eta bedeinkatua zure sabeleko fruitua! Nor naiz ni, nire Jaunaren ama ni ikustera etortzeko? 
Zure agurra nire belarrietara iritsi orduko, pozez punpaka hasi zait haurra sabelean. 
Zorionekoa zu, Jaunak esan dizuna beteko dela sinetsi duzulako!»
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Laugarren
astea
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Ipuina: “Lorategiko loreak”

Bazen behin, gurasoekin landetxe batean bizi zen neskato bat. Neskatoak ikaragarri gozatzen 
zuen lorategiko portxean eseri eta lore eta landareei begira egotea. Txikitatik egiten zuen, 
lehen beti ama ondoan bazuen ere. Amarengan pentsatzeak egundoko tristura eragiten zion.
Amak, lana zela-eta, lekualdatu beharra izan zuen eta harrezkero ez zen itzuli alaba ikustera. 
Ez berak nahi ez zuelako, neskatoak ondo zekienez, baina, hala ere, egoerak oso triste 
jartzen zuen neskatoa. Gainera, ama joan zenetik, honek oso gustuko zituen landareek ez 
zuten lore urdinik eman… Loreek amaren faltaren berri zutela zirudien. Egun hartan, portxeko 
eskaileretan eserita zegoen, asper-asper eginda, haizeak mugitzen zuen belarrari begira. Bere 
urtebetetzea zen eta ama inoiz baino gehiago botatzen zuen faltan, ondoan behar zuen. Lore 
urdinik ere ez zegoen alaitasun apur bat jartzeko.

Bat-batean, etxerako bidetik zetorren zarata entzun zuen. Autoa hurbildu zen etxeraino eta 
bere parean geratu. Gidariaren atea ireki eta norbait atera zen, eta ez edonor, ama baitzen! 
Bera ikustera etorri da denboraldi luzearen ostean eta, gainera, bere urtebetetze egunez… 
Neskatoa altxatu eta lasterka abiatu zen amarengana eta besarkada estua eman zioten elkarri. 
Hura bai poza! Hainbeste maite zuen amarekin elkartu zen berriz ere.

Besarkatzeari utzi eta irribarreari eusten ziotela, usain fresko eta gozoa sumatu zuten. Hara eta 
hona begiratu nondik etor zitekeen ikusteko eta harridura handiz ikusi zuten lore urdinak distira 
betean azaldu zirela. Dozenaka lore urdinek lorategi berdea kolorez jantzi zuten, goizeko 
oskarbia irudikatzen zuen kolore urdin ederrarekin… Topaketak ama eta alabaren poza 
eragiteaz gainera, inguruan ere hedatu egin zuelako poztasun hura.

     Jarduera: “Egunsentia erakutsiz”

Lagungarriak: kartulina urdin eta horia, errotuladoreak, guraizeak, itsasgarria eta aurreko 
asteetako murala.

Kartulina urdinarekin lore urdinak egingo ditugu, gutxienez bat haur bakoitzeko eta 
errotuladoreak banatuko ditugu. Lorean, aspaldi ikusi ez eta faltan botatzen dugun norbaiten 
izena idatziko dugu. Kartulina horiarekin zirkulu handia egin eta erdian, “Jesus” idatziko dugu. 
Bukatu ondoren, loreak triangelu arrosen marraren gainean itsatsiko ditugu, marra urdina 
osatuz. Loreen marraren erdian tarte bat zuriz utziko dogu, bertan Jesusen eguzkia itsasteko.



12 eta 14 urte bitartekoak



Honetara gonbidatzen 

zaitugu: 
- Irakurri Ebanjelioa

- Jarduerak egin

- Hausnarketak osatzea

- Otoitz bat egin

Mundu habea eraiki
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Jauna, izan zaitez gure bidelagun.
Abendu aldi honetan, 

erakuts iezaguzu zein bidetatik
joan behar dugun,

beldurrik izan ez dezagun. Amen.

        Ebanjelioa: Lukas 21, 25-28. 34-36

Jesusek esan zien bere ikasleei:

«Seinale handiak agertuko dira eguzkian, ilargian eta izarretan; lurrean, berriz, larri izango 
dira herriak, itsas orroaz eta olatuez izuturik. Eta munduari gainera datorkionaren ikaraz eta 
larriz, lur jota geldituko da jendea, ortzia dardarka ariko baita. Orduan, Gizonaren Semea 
hodei artean ahalmen eta aintzaz beterik etortzen ikusiko dute. «Hau guztia gertatzen hastean, 
izan bihotz eta altxatu burua, laster baituzue zeuen askapena». 

«Zabiltzate, bada, kontuz! Galdukeria, mozkorkeria eta bizitzako ardurak direla eta, ez 
bekizue gogoa motel, egun hura ustekabean gainera eror ez dakizuen, sarea bezala eroriko 
baita munduan bizi diren guztien gainera. Egon erne eta erregutu uneoro, gertatuko diren 
horiei guztiei ihes egiteko eta Gizonaren Semearen aurrean zutik irauteko kemena izan 
dezazuen».

Lehen astea



 Ipuina: “Zorroa”

Gizon bat bankuan eserita zegoen negarrez, goizean, lanerako bidean, zorroa galdu 
zuela-eta. Bila aritu zen, baina ez zuen aurkitu. 

Eskale bat egunero pasatzen zela inguru hartatik gogoratu eta hark zorroa aurkitu eta beretzat 
hartuko zuela pentsatu zuen.

Eskaleak izango zuela sinetsita, haren bila joan zen eta bere lantokiaren inguruko kantoi 
batean aurkitu zuen. Gizonak zorroaz galddetu eta eskaleak ikusi egin zuela erantzun zion. 
Orduan, zorroaren jabea errieta egiten hasi zitzaion, lapurtu egin ziola aurpegiratuz. Eskalea 
joan egin zen gizonak biraoka jarraitzen zuen bitartean. Gizona sutan sartu zen bere lantokira 
eta mahai-gainean aurkitu zuen zorroa eta irekitzean ez zela ezer falta egiaztatu zuen. 

Gizona damutu egin zen eskaleari esandakoez; bila atera eta barkamena eskatu zion. Ordutik 
aurrera, ondorioak atera aurretik, dena aztertzen du.

    Jarduera: ‘Beirateak’

Lagungarriak: 2 kartulina berdin aukeratutako irudiarekin, guraizeak, itsasgarria, koloretako 
paper gardenak eta zinta itsasgarria.

Guraizeez baliatuz, marrazkia hustu egingo dugu inguru zuriak ebakiz, bakarrik marrazki 
bakoitzaren ertzak utziz. Orain, ebakitako inguru zuri horiek koloretako paperez bete.

Guraizeak hartu eta koloretako paperrak estali nahi dugun inguruaren neurri eta forma berekin 
ebakiko ditugu. Ertzetan tarte gehiago utzi, bero itsasgarria ondo finkatu ahal izateko. 
Koloretako zatiak aukeratutako inguruetan itsatsiko ditugu, ertz beltzean kontu handiz isuritako 
itsasgarriaz baliatuz.

Lehortzen utzi. Ondoren, inguru zuriak hustuko ditugu berriz ere, kasu honetan bigarren 
kartulinakoak. Itsasgarria botako dugu ertz beltzera (azken lamina honetan edo koloreak 
itsatsita dituen laminan). Lehortzen utzi.

Azkenik, beiratea leihoren bateko kristalen gainean ipini eta eguzkia sar dadila bertatik.
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Kaixo, Jesus! Hemen nauzu,
laguntza eske, erabakiren 

bat hartu behar dudanerako,
zure atzetik jarraitzeko eta besteei 

lagundu ahal izateko.
Eskerrik asko, Jauna!
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      Ebanjelioa: Lukas 3, 1-6

Tiberio enperadorearen agintealdiko hamabosgarren urtea zen. Pontzio Pilato zen Judeako 
gobernari, Herodes Galileako agintari, honen anaia Felipe Itureako eta Trakonitidako agintari, 
eta Lisanio Abileneko agintari; Anas eta Kaifas ziren apaiz nagusi. Garai hartan, Joanek, 
Zakariasen semeak, Jainkoaren mezua hartu zuen basamortuan. Jordan inguru guztian barrena 
ibili zen Joan, bihozberritzeko eta bataiatzeko hots eginez, bekatuen barkamenerako. Horrela, 
Isaias profetaren liburuan idatzirik dagoena gertatu zen:

«Ahots bat oihuka ari da basamortuan:
Prestatu bidea Jaunari,
zuzendu bidexkak hari.
Bete daitezela sakanak,
beheratu mendi-muinoak;

bihur bitez zelai eta lautada
paraje latz eta malkarrak.

Orduan, gizaki guztiek ikusiko dute
Jainkoak ematen duen salbamena».

Bigarr
en 

astea



       Ipuina: “Carlitosen erabakia”

Carlitos, mutiko oso txikia, motela eta traketsa zen, eta biziki ahalegindu arren, eskasa zan 
kiroletan. Ez zuen adiskiderik eta beti zegoen bakarrik. Kalean, gainerako haurrek “ergel” 
esaten zioten. Arratsaldero, zabuetan ibiltzen zen eta aldizka norbait hurbiltzen zitzaion traba 
egitera.

- Kopeta itzela duzu, gero!... Eta baloia jaurtitzen ere ez dakizu” –esaten zioten behin  
 eta berriz gogaitzekok.
 
- Hala ere, berak egungoko pazientzia zuen; irribarre egiten zien eta, azkenean,  
 aspertu eta joan egiten ziren. 
 
Baina bazen gainerako guztiak baino astunagoa zen mutiko bat eta ez zuen Carlitos gaixoa 
makurrarazteko aukerarik galtzen. Joaquin izena zuen harresia bezain garai eta sendoa zen 
mutikoak. Parkeko inor ez zen hari aurka egitera ausartzen. Carlitosi gogait eragitea zen bere 
xede bakarra eta mehatxu egiten zien gainerako haurrei Carlitosekin hitz egin ez zezaten. 
Carlitosekin hitz egitera ausartzen denak nire ukabila probatuko du! –zioen Joaquinek.
 
Parkean denak haren beldur zirenez, inork ez zion aurre egiten eta Carlitos, eguna joan, 
eguna etorri, bakarrik ibiltzen zen zabuetan. Baina, haur guztiak bere ondotik uxatzeaz 
gainera, Joaquinek baloiak jaurtitzen zizkion aurpegira edo bultza egiten zion ondotik 
pasatzen zen bakoitzean. Guzti horiekin ere, Carlitosek ez zuen inoiz pazientzia galtzen.
 
Baina iritsi zen eguna non Joaquinek marra guztiak gainditu zituen: Carlitosen zabuari 
egundoko bultzada eman eta mutikoa hegan atera zen, lurrera jausi eta betaurrekoak hautsi 
arte. Besoetako bat minduta zuen, gaienera. Azkenean, lehen aldiz, Carlitos negarrez hasi 
zen:

- Entzun eta ikusi, Carlitos negarti hutsa da! –oihukatu zuen Joaquinek haren   
 negar-malkoak ikustean.
 
Carlitos arineketan atera zen parketik, denen barre-algarak jasan ezinik, eta inoiz ez zela 
parke hartara itzuliko zin egin zuen. Eta horrela gertatu zen, inork ez zuelako gehiago ikusi 
mutikoa parketan eta familia lekualdatu egin zela ere zabaldu zen inguruan. 
 
Urteen buruan, Joaquin nahiz Carlitos hazi egin ziren eta bakoitzak bere bizitza egin zuen. 
Baina egun batean, Joaquinek istripua izan zuen bizikletarekin. Bihurgune baten aurretik arreta 
galdu eta, koturatu gabe, makilaz estropezu egin zuen. Zutik jartzeko ahalegina egin zuen, 
baina min handia zuen orkatilan eta, gainera, konkor ubel handia agertu zitzaion hankan.
 
Inguruan, ez zegoen inor laguntzeko eta, ondorioz, Joaquin bere senetik aterata zegoen. 
Negarrari eman zion bortizki eta, inork ez zuela entzuten zirudienean, hurreratzen ari zen 
mutikoa ikusi zuen urrunera. Joaquinek ezin zuen sinetsi, Carlitos zen!
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- Joaquin, zerbait txarra gertatu zaizu? –galdetu zion Carlitosek eskua eskainiz.
 
- Ez zinen lekualdatu? –erantzun zuen Joaquinek eskutik oratuz.
 
Carlitosek altxatzen lagundu zion eta nola lagun ziezaiokeen galdetu. «Zergatik zen hain 
zintzoa berarekin, egindako guztiaren ostean? Ez ote zuen zabuko bultzada gogoratzen?»
Zein da zure asmoa? Ez ote duzu gogoratzen duela urte batzuk iraindu egin zintudala eta 
“negarti” deitu nizula?
 
Orduan Carlitos barrez lehertu zen, mutikoari bizkarrean zaplada ematen zion bitartean:
Mundu honetan, bi motatako pertsonak daude: zauritzen dituztenean sendoago bihurtu nahi 
dutenak eta norabidea galtzen dutenak.
 
 
- Joaquinek, harrituta, ulertu zituen Carlitosen hitzak. Izan ere, ikuspuntu horretatik,  
 heroia ematen duen.

Nolanahi ere, laguntzen ari zara…
 
- Zuk txarto jokatu duzu nirekin, baina horrek ez du esan nahi nik berdin jokatu behar  
 dudanik besteekin.
 
Orduan ulertu zuen Joaquinek txikia izan arren zein sendoa zen Carlitos. Eta, bat-batean, 
besterik gabe, adiskide izatea eskatu zion.

Tamara Ruiz Blanco de 13 años
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           Jarduera: “Erabaki nagusia”

Arduradunak azalduko dio jarduera taldeari: emaitza negatiboak dituen egoera zaila 
konpondu behar dute. Erabakia hartu beharko dute, nahiz eta proposatutako 
konponbidearekin guztiz bat ez etorri.

Arduradunak talde txikietan banatuko ditu partaideak, egoera zail horren inguruan eztabaidan 
jarduteko eta zein jokaera hartu ebazteko. Ondorengo arazoa aurkeztuko zaio talde 
bakoitzari:

Autoa gidatzen diharduzu gauez eta egundoko ekaitzarein. Autobus-geltokitik igaro eta zain 
dauden hiru lagun ikusten dituzu:

– Hilzorian dela dirudien adineko andrea.

– Behin batean bizia salbtatu zizun adiskidea.

– Bizitza osorako lagun izan daitekeen gizon ideala edo emakume ideala.

Erabaki hau hartu behar duzu: Nor eramango zenuke autoan, biaiari bakarrarentzako lekua 
duzula kontuan hartuta? Adineko andrea eraman dezakezu, hiltzeko arriskuan denez, 
salbatzeko aukera duzulako; edo adiskidea, behin bizia salbatu zizunez, berarekin zorretan 
baitzaude. Hala ere, beharbada berriz ez duzu bizitza osorako lagun ezin hobe izan 
daitekeen amoranterik aurkituko.

Denbora emango zaie, taldean eztabaidan jardun eta arrazoitutako konponbide bakarra ados 
dezaten. Garrantzitsua da erabaki guztiak zalantzan jartzea azken erantzunera iritsi aurretik. 
Orrialdean idatziko dituzte konponbidea eta arrazoibidea. Talde bakoitzak adostutakoa 
azalduko du eta, ondoren, talde handian, irtenbide bakarra adostuko dute. Talde osoak, 
erabaki bakarra. Aldi honetan, oso aberasgarri dira sor daitezkeen eztabaidak. RTENBIDE 
DESBERDINA: Sormena garatuz gero, konponbide hau bila dezakegu: “Autoaren giltzak 
adiskideari emango nizkioke, adineko andrea ospitalera eramateko eskatuz eta ni amorante 
idealarekin geltokian geratuko nintzateke autobusaren zain”.

IDEIAK GOGOETA ETA EZTABAIDARAKO

Nola sentitzen dira aukera negatiboen artean aukeratu behar izanez gero? Ba ote dute 
egoerari buelta eman eta erabakiei itxura positiboa emateko arrazoibiderik? Taldekideen 
oniritzia lortu zuten? Nola sentitu ziren egin nahi ez zuten zerbait arrazoitu beharrean aukitu 
zirenean? Eguneroko bizitzan, hartu behar izaten dute erabakiren bat, nahiz eta gustuko ez 
izan? Zer egiten dute orduan, nola konpontzen dute kontu hori? Arazoaren inguruan beste 
batzuekin eztabaidan jardutea, lagungarri izan zen erabakia hartzeko?

Pentsatu zuen norbaitek bestelako irtenbiderik?
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      Ebanjelioa: Lukas 3, 10-18

Jendeak galdetzen zion Joani: «Zer egin behar dugu, bada?». Hark erantzuten zien: «Bi 
soineko dituenak eman diezaiola bat jantzirik ez duenari, eta jatekoa duenak ere bana 
dezala». Joan ziren zergalari batzuk ere bataiatzera eta galdetu zioten: «Maisu, zer egin 
behar dugu?». Hark erantzun zien: «Ez kendu inori legezko dena baino gehiago».  Soldaduek 
ere galdetu zioten: Eta guk, zer egin behar dugu?». Joanek erantzun zien: «Ez atera inori dirurik 
gogorkeriaz, ezta gezurrezko salakuntzaz ere; konforma zaitezte daukazuen soldatarekin». 
Herria zain-zain zegoen eta denak ari ziren pentsatzen Joan ez ote zen Mesias izango. 
Joanek, ordea, denen aurrean esan zuen: «Nik urez bataiatzen zaituztet, baina badator ni 
baino ahaltsuago dena, eta ni ez naiz inor haren oinetakoen lokarriak askatzeko ere; horrek 
Espiritu Santuaz eta suz bataiatuko zaituzte.  Eskuan du sardea garia garbitu eta alea bere 
mandioan jasotzeko; lastoa, berriz, inoiz itzaliko ez den sutan erreko du». Honela eta beste 
burubide askoren bidez adierazten zion berri ona herriari.

 
 

Eguberriak atarian dira.
Laster izango da Jesus gurekin. Jauna, 
lagun iezaguzu denei bakea eramaten

eta, esploratzaile izateaz batera, 
mundua hobetzen lagun dezagula.



       Ipuina: “Ortzadarra”

Bazen behin Maiken izena zuen mutikoa. Hiri txikian bizi zen eta oso gustuko zuen eskolara 
joatea. Bere eskola oso handia zen eta ikasleek ez zuten uniformerik janzten. Baina Maiken 
egunero-egunero joaten zen berdin, morez jantzita. Kolore horretako dozenaka kamiseta, 
alkandora eta kirol-jertse zeukan. Praka eta oinetakoekin konbinatzen zituen, baina beti 
zeraman kolore horretako zerbait. Ortzadarra margotuta zuen kamiseta eta praka moreak 
osatzen zuten bere konbinaziorik gustukoena. Konbinazio horrekin joaten zenean, ahaltsu 
sentitzen zen, ortzadarrak babestu egiten zuela eta ez zitzaiola ezer txarrik gertatuko 
pentsatzen duelako.

Egun batean, zer dela-eta zeraman beti eskolara more koloreko zerbait galdetu zion 
ikasmahaian aldamenean zuen neskak. Ez zegoela inongo arrazoirik erantzun zion, koloreekin 
jolas egitea oso gustuko zuelako egiten zuela. Orduan, neskak, berari zein kolore zetorkion 
ondoen galdetu zion, berak kolore horretako arropak janzteko. “Zuri, gorria datorkizu ondo”, 
erantzun zion Maikenek. Zergatik galdetu zion neskak harrituta eta honela arrazoitu zion 
Maikenek: “beste hiru neskarekin zoaz beti eta laurok elkarrekin egunsentiaren antzeko zarete 
eta bakoitzak egunsentiak erakusten dituen koloretako bat eraman behar duzue”.

Dena berpizten denean, egunsentia bezala, koloreak gorritik laranjara doaz, gero arrosara 
eta dena urdinean amaitzen da. Neska hunkitu egin zen hitzok entzutean eta korrika joan zen 
bere adiskideengana kontatzera. Egun horretan, lau neskek “Egunsentia” taldea sortu zuten eta 
eskolako hainbat neska-mutil hurbildu zitzaion Maikeni, zein kolore zetorkion ondo jakiteko. 
Laster, ikastetxeari “Ortzadarra” izena jarri zioten koloreak oso dibertigarriak zirela eta beren 
gustuko arropak eraman zitzaketela antzeman zuten haur guztien omenez. 

Zein kolorez jantziko zinateke?
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Jarduera: “Hamon gas”

Nola aukeratu TRAIDOREA nor den

Oso erraza da. Papel txikiak egin eta bakoitzak bat atera. Haur txikien kasuan, marrazki edo 
koloreak erabil daitezke.

Bakoitzak bere papertxoa gorde egin behar du, gero egiaztatzeko.

Papertxoak banatu eta bakoitzak iruzurti ala tripulatzaile dela jakin ondoren, ‘Hamon Gas’ 
jokoari ekingo diogu.

Partida bakoitzeko prozesua

- Bidaiariek beren egitekoetara joan behar dute.

- Eginkizuna amaitzean, kolorezko papertxoa hartuko dute, egin dutela erakusteko.

- Traidoreak ere eginkizuna bete dezake, disimulatzeko, bestela, agerian geratuko  
 litzateke.

- Traidoreak bidaiarien erdia baino gehiago begi bistatik kendu behar du irabazteko.

- Norbait akabatzeko, nahikoa du ukitzea, eta Traidore-papertxoa erakustea, edo  
 esatea, baldin eta inguruan inor ez badago (horixe da egokiena).

- Akabatu dutena, lurrean geratuko da mugitu gabe, besteek aurkitu arte.

- Bidaiariak, iruzurtia aurkitzen badute edo danek egiteko guztiak amaitzen badituzte  
 aterako dira irabazle (papertxo guztiak dituzten ikusi).

Bilerak

Zarata ateratzen duen zerbait behar dugu bilerara deitzeko.

- Bilera deitzean, zergatik esaten da, gorpuren bat ikusi den.

- Hilda daudenek ezin dute ez botorik ez pistarik eman.

- Gainerakoek beren iritzia emango dute.

- Ondoren, ‘bizirik’ geratzen direnek noren susmoa duten adierazi eta bozkatu egingo  
 dute; gehiengoa ateraz gero, aukeratutakoaren papertxoa agertuko da.
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 Egiteko edo misioak

1- Erregai-depositua bete.

Neurri-pitxerra, konketa edo kaiku handia eta baso txikia behar dituzu. Urari 
elikagai-koloratzailea, margoa edo kurkuma bota diezaiokezu, “erregaiari” kolorea emateko.

2 - Eskanerra

Termometro digitala, pertsonen edo elikagaien baskula… Tenperatura hartu edo gauzaren bat 
pisatu beharko dute. Ondoren, emaitza apuntatu, proba luzeago egiteko. 

3 – Laginak aztertu.

Hauxe izan da arrakasta gehien izan duena. Laginak probatzean datza, zein laginek 
erreakzioa eragiten duen ikusteko.
Bost edalontzi, ura, ozpina, koloratzailea eta bikarbonatoa behar ditugu.
Lau edalontzitan ura koloratzailearekin ipini.
Edalontzi bati ozpin-parrasta gehituko zaio.
Lau edalontzietan neurri bera jarri.
Probatu tindagai berdearekin, urdinarekin ozpinak nolabaiteko erreakzioa egiten baitu, zerbait 
ilunduz. Zenbat eta berdinagoak izan, hobeto.
Bosgarren edalontzian, bikarbonato apur bat ipini. Ez da asko behar, baina seguruenik berritu 
egin beharko da partidatik partidara.
Pipeta edo koilaratxoaz baliatuz, hartu ur apur bat esalontzi bakoitzetik eta bikarbonatoa duen 
edalontzira bota. Ozpina duenak erreakzioa egiten du.
Egokia da edalontziak lekuz aldatzea, edalontzi bakoitza zein lekutan zegoen ez 
gogoratzeko. 

4- Konektoreak lotu.

Hartu orrialde bat eta alde bakoitzeanpuntu bat marraztu, bakoitza kolore batekoa eta 
kokapen desberdinean. Utzi koloretako lapitzak eta lotzeko eskatu.

5 – Elektrizitatea konpondu.

Arbela erabili eta, paper-biribilkiaz baliatuz, egin bideak beherantz jotzeko, “elektrizitatea 
pasarazteko”.
Papera, arkatza, margoak edo klarionak baizik ez dira behar. Etxean dagoen edozer gauza 
erabil daiteke.

6. Beste eginkizun batzuk.

Hostoak garbitu: Bainugelan hostoak jarri eta lehorgailu edo xurgagailuarekin ken ditzatela. 
Hosto berriak jarri beharko genituzke batetik bestera.
Landareak ureztatu: Erraza, nahikoak dira loreontzia eta ureztagailua. Hori bai, lorea itotzeko 
arriskua dago; beharbada, hobe da ura esprayaz botatzea.
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 Jesus Jauna: Gaur, Ama Birjinarekin, 
gure amarekin otoitz egingo dugu

zure jaiotzaren poza sentitu daigun.
Inork ez zintuen Maria zure amak adinako nahi, 

samurtasun eta maitasunez itxaron.
Inork ez zintuen hainbesteko pozez hartu.

Geuk ere bere antzera prestatu nahi dugu, 
Maria baitugu eredu. 

Amen.
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Ebanjelioa: Lukas 1, 39-45

Handik egun batzuetara, Maria etxetik atera eta Judeako mendialdeko hiri batera joan zen 
arin-arin, eta, Zakariasen etxean sarturik, Elisabeti agur egin zion. 41 Mariaren agurra entzun 
bezain laster, Elisabeti punpaka hasi zitzaion haurra sabelean. Une berean, Espiritu Santuaz 
beterik gelditu zen Elisabet, eta goraki esan zuen:

 «Bedeinkatua zu emakume guztien artean eta bedeinkatua zure sabeleko fruitua! Nor naiz ni, 
nire Jaunaren ama ni ikustera etortzeko? Zure agurra nire belarrietara iritsi orduko, pozez 
punpaka hasi zait haurra sabelean. Zorionekoa zu, Jaunak esan dizuna beteko dela sinetsi 
duzulako!».

     
    L
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      Ipuina: “Tapaki txikia”

Jesus txikia zenean, Maria eta Joserekin bizi zen egurrezko etxe apal eta erosoan. Bidaia asko 
egiten zuten lurraldean senideei bisita egiteko eta Mariak beti eramaten zituen jateko eta 
arropaz beteriko poltsak. Beti zeramatzan Jesusek hain gustuko zituen oliba-ogiak eta tapaki 
txiki urdina. 

Jaiotzatik estali zuen tapaki txiki hark Jesus, eta dagoeneko hazita bazen ere, aldean eramaten 
zuen beti, nahiago baitzuen etxean ez utzi. Mariari irribarrea ateratzen zitzaion tapaki txiki 
hura ikustean, Jesus haurtxo txikia zeneko garaia zetorkion-eta burura.

Bidaian, egoerak irudikatzen zituzten. Behin batean, guztiek gogora zezaten, nola jantziko 
litzatekeen irudikatzeko esan zion Jesusek amari. Mariak, inongo zalantzarik gabe, ogia 
egiteko zerabilen irina bezain zuria zen tunikaz eta bere tapaki txikiaren antzeko mantu 
urdinaz. Horrela, hauxe gogoratuko luke munduak: zein ondo gauden etxean eta zein ederra 
den Jesusekin bizitzea.

Lagungarriak:

Kartoizko arrautza-ontzi 1, koloretako margoak, itsasgarria, guraizeak eta pintzela.

Urratsak:

Lehenik eta behin, kontu handiz ebaki arrautza-ontziaren kaiku antzekoak. Kontuan izan, lau 
kaiku txiki inguru behar izango duzula irudi bakoitza egiteko. Batzuei ile-itxura eman, 
pertsonaiaren arabera eta, margotu.Delako kaiku horiek aurrez aurre ahokatu eta gorputzari 
forma emango diozu, irudian ikusten den bezala. Halaber, ahokatu ile-itxura emandako kaikua 
beste batekin, burua egiteko. Margotu irudiak gustuko dituzun koloreekin. Marraztu aurpegia 
eta itsatsi burua gorputzari.
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           Jarduera: “Jaiotza kartoizko arrautza-ontziekin”



15 eta 17 urte bitartekoak



Honetara gonbidatzen 

zaitugu: 

- Irakurri ebanjelioa

- Jarduerak egin

- Abesti bat entzun

- Otoitz bat egin

Mundu habea eraiki



Aita, Zuregana nator ezin alda ditzakedan 
gauzak onartzeko pazientzia, 

nire esku dauden gauzak aldatzeko 
adorea eta bereizteko jakinduria eskatzeko.

    Ebanjelioa: Lukas 21, 25-28. 34-36

Jesusek esan zien bere ikasleei:

«Seinale handiak agertuko dira eguzkian, ilargian eta izarretan; lurrean, berriz, larri izango 
dira herriak, itsas orroaz eta olatuez izuturik. Eta munduari gainera datorkionaren ikaraz eta 
larriz, lur jota geldituko da jendea, ortzia dardarka ariko baita. Orduan, Gizonaren Semea 
hodei artean ahalmen eta aintzaz beterik etortzen ikusiko dute. «Hau guztia gertatzen hastean, 
izan bihotz eta altxatu burua, laster baituzue zeuen askapena». 

«Zabiltzate, bada, kontuz! Galdukeria, mozkorkeria eta bizitzako ardurak direla eta, ez 
bekizue gogoa motel, egun hura ustekabean gainera eror ez dakizuen, sarea bezala eroriko 
baita munduan bizi diren guztien gainera. Egon erne eta erregutu uneoro, gertatuko diren 
horiei guztiei ihes egiteko eta Gizonaren Semearen aurrean zutik irauteko kemena izan 
dezazuen».
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     Abestia:  

ASUNTOS PENDIENTES - Rozalen

Miré dentro y pensé que algo debe cambiar
No puedo caminar con rencor en la piel y en los ojos la sal

Confiar otra vez en la humanidad
Disfrutar de tus besos, oler en tus manos toda tu bondad

Lo cierto es, me hiciste mal
Lloré ríos, bebí crueldad

Me equivoqué, no supe amar
Quiero aprender a andar en la verdad

Encontrar la razón de las horas perdidas
Entender el perdón como un gesto de amor para toda la vida

Aceptar que hoy es hoy y que ayer fue pasado
Que aprender a vivir es saber descubrir que el futuro está actuando

Olvidar el dolor de palabras hirientes
Y cambiar la razón: ojos que no te ven, corazón que te siente

Entregarme a la luz cuando llegue el momento
Y buscarte en mi alma, encontrarte, saber y sentir que no tengo

No quiero que me duelas más
Ni esperar nunca nada de ti
Quererte, así, sin disfrazar

Dejando a un lado el mal que viví
Encontrar la razón de las horas perdidas

Entender el perdón como un gesto de amor para toda la vida
Aceptar que hoy es hoy y que ayer fue pasado

Que aprender a vivir es saber descubrir que el futuro está actuando
Olvidar el dolor de palabras hirientes

Y cambiar la razón: ojos que no te ven, corazón que te siente
Entregarme a la luz cuando llegue el momento

Y buscarte en mi alma, encontrarte, saber y sentir que no tengo
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Jarduera: “Zure urtea”

Lagungarriak: din A4 orriak eta boligrafoak.

Atzera begiratu eta aztertu: Nola joan da urtea? Zer aldatu dugu? Zer sentitu dugu? Zenbat 
egin dugu haurrera eta zenbat hobetu gara urte honetan?...

Horretarako, hartu orria eta 5 zatitan banatu: une alaiak, une tristeak, frustrazioz beteriko 
uneak, elkarguneak eta zuretzat ezinbesteko eta garrantzitsu den guztia jasotzeko gunea. 
Hartu behar duzun denbora. 

1. laukia:
Bakarka, beste batzuekin batera, zorioneko izan zaren uneak, inolaz ere aldatuko ez 
zenituzkeen uneak idatzi.

2. laukia:
Noiz egin zenuen negar eta noiz egon zinen ernegatuta? Zergatik gertatu zen hori?

3. laukia:
Noiz sentitu duzu frustrazioa, helbururen bat lortu ez duzulako eta gauzak zeuk nahi bezala 
atera ez zaizkizulako?

4. laukia: 
Gogoratu norbait berria ezagutu zenueneko unea edo iraganeko norbait edo aspaldi ikusi 
gabeko norbait ikusi zenuenekoa.
Urtean zehar 12 perlarekin topo egiten dugula esan zuen jakintsu batek. Zure bidean agertzen 
diren, zure inguruan arrasto sakona uzten duten eta zure bizitzari 180ºko bira ematen dioten 
pertsonak dira. Zeintzuk dira zure 12 perlak?

5. laukia:
Askatasun osoz, idatzi lauki honetan garrantzitsutzat jo eta idatziz jaso nahi dituzun ideia 
guztiak. 

Laukiak bete badituzu, pentsatu:

Laukiei begiratuz: Nola baloratuko zenuke urtea?
Frustrazioen laukira jo eta horien arrazoiak aztertu. Zer aldatuko zenuke hurrengorako?
Egon da eztabaidaren bat? Hitz egin zenuen pertsona horrekin? Nola sentitu zinen eta nola 
konponduko zenukeen?
Lauki batetik bestera pasatu nahi duzu zerbait? Zerbait egin dezakezu aldatzeko?
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Aita, burua argi izan dezadala erabakiak hartzeko.
Erakutsi aukera guztiak eta gidatu bidean.

Eskerrik asko zalantzaz beteriko uneetan nire ondoan egoteagatik
eta erabakiak hartzen laguntzeagatik.

Ebanjelioa: Lukas 3, 1 - 6

Tiberio enperadorearen agintealdiko hamabosgarren urtea zen. Pontzio Pilato zen Judeako 
gobernari, Herodes Galileako agintari, honen anaia Felipe Itureako eta Trakonitidako agintari, 
eta Lisanio Abileneko agintari; Anas eta Kaifas ziren apaiz nagusi. Garai hartan, Joanek, 
Zakariasen semeak, Jainkoaren mezua hartu zuen basamortuan. Jordan inguru guztian barrena 
ibili zen Joan, bihozberritzeko eta bataiatzeko hots eginez, bekatuen barkamenerako. Horrela, 
Isaias profetaren liburuan idatzirik dagoena gertatu zen:

«Ahots bat oihuka ari da basamortuan:
Prestatu bidea Jaunari,
zuzendu bidexkak hari.
Bete daitezela sakanak,
beheratu mendi-muinoak;

bihur bitez zelai eta lautada
paraje latz eta malkarrak.

Orduan, gizaki guztiek ikusiko dute
Jainkoak ematen duen salbamena».
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POR MIEDO A EQUIVOCARNOS - Maldita Nerea

Éramos distintos, imposibles
Y en futuro menos claro

Entender bien lo que dices
Me hace sentirme tan raro

Empieza todo a hacerse triste
A quedar del otro lado
Tu también lo prometiste
Fuimos dos equivocados

Equivocados
Y ahora este sitio esta lleno

De noches sin arte
De abrazos vacíos
De mundos aparte
De hielo en los ojos

De miedo a encontrarse
De huecos, de rotos, de ganas de odiarse
Ya lo llevo sintiendo, me quedo sin aire
El cielo ha caído, se muere, se parte

Solo es un infierno sostenido
Solo es un esfuerzo relativo

Yo no pido casi nada
Que se pierdan mis sentidos

Y se nuble tu mirada
Pero el miedo nos consigue

Se hace grande en estas manos
Mal recuerdo nos persigue
Fuimos dos equivocados

Equivocados
Me voy, me voy

Porque este sitio esta lleno
De noches sin arte
De abrazos vacíos
De mundos aparte
De hielo en los ojos

De miedo a encontrarse

 
 

De huecos, de rotos, de ganas de odiarse
Ya lo llevo sintiendo me quedo sin aire
La estrella ha caído, se muere, se parte

Solo es un infierno sostenido
Por el miedo a equivocarnos
Porque este sitio está lleno

De noches sin arte
De abrazos vacíos
De hielo en los ojos
De mundos a parte
De cielos caídos

Ya lo llevo sintiendo me quedo sin aire 
Solo es un infierno sostenido
Por el miedo a equivocarnos

No quiero escucharte
No insistas prefiero esta vez encontrarte

Inundando mis ojos esperando a que pase
A que caigamos otra vez

Y solo digo que
Nunca quise hacerte daño

Pero todo se nos fue
Y aunque ahora somos como extraños

Yo jamás te olvidaré
De noches sin arte
De abrazos vacíos
De mundos aparte
De hielo en los ojos

De miedo a encontrarse
Y solo digo que nunca quise hacerte daño

Solo es un infierno sostenido
Por el miedo a equivocarnos

El miedo a equivocarnos
Yo solo digo que nunca quise hacerte daño

Solo es un infierno sostenido
Por el miedo a equivocarnos

 
 

Abestia:
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Jarduera: “Erabakiak”

Lagungarriak: din A4 orriak, boligrafoak eta kartazalak.

Gogoan dituzu joan den asteko laukiak? Berriz aztertuko ditugu, idatzitakoa eta urte horretan 
hartu genituen erabakiak gogoratzeko.

Zein erabakik lagundu zizun aurrera egiten? Hartu ote zenuen triste sentiarazi edo atzera 
eginarazi zizun erabakirik?

Erabakiak hartzea, ateak zabaltzearen antzekoa dela esan zuen norbaitek. Askotan ez dakizu 
zer aurkituko duzun atearen atzean eta harritu egiten zaituzte; baina, beharbada, horretan 
datza bizitza, eskutokiei eragin eta ateak irekitzean.

Une honetan, urte berrian zein erabaki hartu eta zein ate ireki nahi duzun pentsatu behar duzu.

Idatzi orrian. Gutun erara, aipatu ireki nahi dituzun “ate” horiek. Amaitu ondoren, kartazalean 
sartu eta adarreko arduradunari eman. Datorren urtearen amaieran berriz emango dizu 
kartazal hori eta egin dituzun aurrerapenak ikusiko dituzu.
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    Ebanjelioa: Lukas 21, 25-28. 34-36

Jendeak galdetzen zion Joani: «Zer egin behar dugu, bada?». Hark erantzuten zien: «Bi 
soineko dituenak eman diezaiola bat jantzirik ez duenari, eta jatekoa duenak ere bana 
dezala». Joan ziren zergalari batzuk ere bataiatzera eta galdetu zioten: «Maisu, zer egin 
behar dugu?». Hark erantzun zien: «Ez kendu inori legezko dena baino gehiago».  Soldaduek 
ere galdetu zioten: Eta guk, zer egin behar dugu?». Joanek erantzun zien: «Ez atera inori dirurik 
gogorkeriaz, ezta gezurrezko salakuntzaz ere; konforma zaitezte daukazuen soldatarekin». 
Herria zain-zain zegoen eta denak ari ziren pentsatzen Joan ez ote zen Mesias izango. 
Joanek, ordea, denen aurrean esan zuen: «Nik urez bataiatzen zaituztet, baina badator ni 
baino ahaltsuago dena, eta ni ez naiz inor haren oinetakoen lokarriak askatzeko ere; horrek 
Espiritu Santuaz eta suz bataiatuko zaituzte.  Eskuan du sardea garia garbitu eta alea bere 
mandioan jasotzeko; lastoa, berriz, inoiz itzaliko ez den sutan erreko du». Honela eta beste 
burubide askoren bidez adierazten zion berri ona herriari.
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 Jesus, eman indarra aurrera egiteko;
gogorarazi ez dudala itxaropena galdu behar.

Hurbil da zure etorrera.
Gogorarazi dena berriz hasiko dela

eta dena konpon daitekeela.

Hirugarren astea



Abestia:  

ADELANTE - Naiara

Justo en el momento en que empezaba
a encontrar oscuridad hasta en el sol de mi ciudad.

Justo en el momento en que la resignación
consumía cada día mi ilusión.
Apareces tú y me das la mano

y sin mirarme te acercas a mi lado.
Y despacito me dices susurrando que escuche tu voz.

Adelante por los sueños que aún nos quedan
adelante por aquellos que están por venir.

Adelante porque no importa la meta
el destino es la promesa de seguir...(x2)

Adelante.
Justo en el momento en que empezaba

a sospechar que la ilusión me abandono sin avisar.
Justo en el instante en que empezaba

a olvidar, a atreverme, a imaginar, a inventar.
Apareces tú y me das la mano

y sin mirarme te acercas a mi lado.
Y despacito me dices susurrando que escuche tu voz.

Adelante por los sueños que aún nos quedan
adelante por aquellos que están por venir.

Adelante porque no importa la meta
el destino es la promesa de seguir...(x2)

BIS
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Jarduera: “Ireki zure bihotza”

Lagungarriak: Orriak eta boligrafoak.

Aldatzeko ordua da, zeure buruarengan sinetsi eta itxaropentsu agertzeko ordua. Dena 
konpon daitekeela ulertu, gauzak alda daitezkeela, beti ere, geure esku dagoena eginez.

Hartu berriz ere lehen asteko orria; frustrazioetara jo eta aztertu idatzitakoa. Orain, hotzean 
pentsatuz, beste era batera joka ote dezakezu? Zer egin dezakezu egoera horiek hobetzeko?

Idatzi orri batean zein egoera alda dezakezun, zein ekintzaren bidez eta zenbat denboratan. 

Ez begiratu aldatzerik ez duzunari, zure esku ez dagoenari.

Jarri helburuak, zure esku dagoena apurka-apurka aldatu ahal izateko. Horrela errazago 
izango da eta beti dagoela hobetzeko itxaropena ikusiko duzu.
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   Ebanjelioa: Lukas 1, 39-45  

Handik egun batzuetara, Maria etxetik atera eta Judeako mendialdeko hiri batera joan zen 
arin-arin, eta, Zakariasen etxean sarturik, Elisabeti agur egin zion. 41 Mariaren agurra entzun 
bezain laster, Elisabeti punpaka hasi zitzaion haurra sabelean. Une berean, Espiritu Santuaz 
beterik gelditu zen Elisabet, eta goraki esan zuen: «Bedeinkatua zu emakume guztien artean 
eta bedeinkatua zure sabeleko fruitua! Nor naiz ni, nire Jaunaren ama ni ikustera etortzeko? 
Zure agurra nire belarrietara iritsi orduko, pozez punpaka hasi zait haurra sabelean. 
Zorionekoa zu, Jaunak esan dizuna beteko dela sinetsi duzulako!».

              

Querido Jesús, queda poco para que llegues a nosotros,
en este tiempo te pedimos que nos ayudes con tu llegada

a cambiar los corazones y el rumbo de la historia.

Guíanos en este año de esperanza, alegría y sueños;
que este año esté lleno de buenos y maravillosos momentos.
Te pedimos que todo mejore y podamos avanzar día a día,

que lleguemos lejos contigo de la mano
y que tengamos siempre tu palabra con nosotros.
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Abestia: 

EXTRAORDINARIO - Maldita Nerea

Extraordinario
Es un ser diferente a los demás

Un diccionario
Que tiene muy claro a donde va

El tiempo se suele parar cuando sabes lo que quieres
No hay más que sentirse capaz y entender muy bien quien eres siempre

Hace lo que dice y luego cada ves que viene
Trae todo un ejército de amigos que le quieren de verdad

Capitán general
De los sueños de aquellos que no se detienen

Que no miran atrás
Porque saben que siempre es mejor lo que viene

Solo puedes ganar
No se pierde si quieres querer y te atreves

No hay error posible, si estás cerca todo sale bien
Extraordinario

Es un ser diferente y especial
Muy necesario

Abrázandote no tiene rival
El miedo no suele encontrar al que sabe lo que quiere

No hay más que dejarse llevar y sentir muy bien quien eres siempre
Hace lo que dice y luego cada ves que viene

Trae todo un ejército de amigos que le quieren de verdad
Capitán general

De los sueños de aquellos que no se detienen
Que no miran atrás

Porque saben que siempre es mejor lo que viene
Solo puedes ganar

No se pierde si quieres querer y te atreves
No hay error posible, si estás cerca todo sale bien

Extraordinario
Es el mundo que puedo ver si estás

Y la suerte que tengo de haberte podido encontrar
Es la suerte que tengo de haberte podido encontrar
No hay error posible, si estás cerca todo sale bien

Capitán general
De los sueños de aquellos que no de detienen

Que no miran atrás
Por que saben que siempre es mejor lo que viene

Solo puedes ganar
No se pierde si quieres querer y te atreves

No hay error posible, si estás cerca todo sale bien
Nada es imposible, si estás cerca todo sale bien Eskaneatu

abestia

entzuteko



Jarduera: “Ospatu eta bizi”  

Lagungarriak: Orriak eta boligrafoak.

Pozteko eta elkartzeko aldia da. Maitatzen eta estimatzen dugun jendearengan pentsatzeko 
ordua da. 

Gerora begira, bizi izango dituzun une polit guztietan, nor ikusi nahi duzu berriro?, nor 
ezagutu nahiko zenuke?

Pentsatu nola eta norekin ospatuko duzun urte berria. Hartu orri txikia eta idatzi izenak. Pentsatu 
beraiengan, irudikatu zein harrera egingo dizuten, nola gozatuko duzuen bategiteaz.

Honako hau, Jesusen jaiotzaren aurreko astea da. Hurbil da bere etorreraren une pozgarria. 
Berak historiaren norabidea aldatu zuen. Orain, pentsatu zer egingo duzun urtea aldatzeko eta 
nola ospatuko duzun. 
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18 eta 21 urte bitartekoak



Honetara gonbidatzen 

zaitugu: 

- Irakurri ebanjelioa

- Jarduerak egin

- Abesti bat entzun

- Otoitz bat eginn

Mundu habea eraiki
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Ez izan beldurrik, Jainkoak Erreinua eman dizu-eta.
Honetaz jabetu ez bazara, alferrik dira erlijioak zuretzat!

Erlijio ororen helburuak norbere barnealdera gidatzea izan beharko luke,
bertan zeure bizitzaren ardatz den Jainkoarekin bat egiteko.

Altxorra aurkitu ondoren, gainerakoa harea dela jakingo duzu.
Erraz jarriko duzu horretan zeure bihotza

eta benetakoa ez den guztitik bananduko duzu, 
egundoko erakargarritasun eta distira badu ere.

Antzeman aurretik, ezinbestekoa da konfiantza.
Inork ez ditu segurtasunak pikutara botatzen,

aurretik erabateko segurtasuna aurkitzen ez badu.
Askotan esan dizute daukazun guztia saldu egin behar duzula.

Baina errealitatea tematia da. Inork ez du dena ezeren truke ematen.

   Ebanjelioa: Lukas 21, 25-28. 34-36

 

Jesusek esan zien bere ikasleei:

«Seinale handiak agertuko dira eguzkian, ilargian eta izarretan; lurrean, berriz, larri izango 
dira herriak, itsas orroaz eta olatuez izuturik. Eta munduari gainera datorkionaren ikaraz eta 
larriz, lur jota geldituko da jendea, ortzia dardarka ariko baita. Orduan, Gizonaren Semea 
hodei artean ahalmen eta aintzaz beterik etortzen ikusiko dute. «Hau guztia gertatzen hastean, 
izan bihotz eta altxatu burua, laster baituzue zeuen askapena». 

«Zabiltzate, bada, kontuz! Galdukeria, mozkorkeria eta bizitzako ardurak direla eta, ez 
bekizue gogoa motel, egun hura ustekabean gainera eror ez dakizuen, sarea bezala eroriko 
baita munduan bizi diren guztien gainera. Egon erne eta erregutu uneoro, gertatuko diren 
horiei guztiei ihes egiteko eta Gizonaren Semearen aurrean zutik irauteko kemena izan 
dezazuen».

astea 
Lehen 



     Abestia  

MÁS ALLÁ DE NUESTROS RECUERDOS - Melendi

Hoy sabemos, que el amor no escribe recto
Que se transforma con el tiempo y con los gestos

Y en el aire se transmite, Si hay espacio para un beso
Imparable, penetrante Tan certero

Hoy sabemos, que las trampas del destino
Del laberinto que se abre nuestro camino

De los miedos al sentirnos como niños
Sin huidas, sin atajos tan sencillos

Por eso dime, que hago con mi alma
Si cuando estás todo permanece en calma
Si al fin encuentro reflejado en tu mirada

La otra mitad, de esta vida que se escapa
Te pertenezco más allá de espacio y tiempo

Es imposible arrancarte de mi pecho
Si un mismo ser, habitan dos cuerpos, volarán de nuevo

Hoy sabemos, de distancias de silencios
De la ausencia, de nostalgia, de recuerdos

Y un corazón que grita más allá de nuestros miedos
Para siempre, no te marches, yo te quiero

Por eso dime, que hago con mi alma
Si cuando estás todo permanece en calma
Si al fin encuentro reflejado en tu mirada

La otra mitad, de esta vida que se escapa
Te pertenezco más allá de espacio y tiempo

Es imposible arrancarte de mi pecho
Si un mismo ser, habitan dos cuerpos, volarán de nuevo

Por eso dime, que hago con mi alma
Si cuando estás todo permanece en calma
Si al fin encuentro reflejado en tu mirada

La otra mitad, de esta vida que se escapa
Te pertenezco más allá de espacio y tiempo

Es imposible arrancarte de mi pecho
Si un mismo ser, habitan dos cuerpos, volarán de nuevo

Te pertenezco más allá de espacio y tiempo
Es imposible arrancarte de mi pecho

Si un mismo ser, habitan dos cuerpos, volarán de nuevo
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      Jarduera: “Lehena, oraina, geroa”

Armen beila, hausnartzeko, geure burua ebaluatzeko eta autokritika egiteko gaua da. 

Horretarako, geure burua ezagutu behar dugu, geure barruan ikusi eta nor garen aitortu. 

Horregatik, gogoeta egin behar dugu iraganari buruz, oraingo unera ekarri gaituen 

abiapuntua ikusteko. Hartu paper eta arkatza eta erantzun ondorengo galdera hauei:

Zer esango zenioke zure iraganeko ‘ni’ delakoari?

Zein izan da orain arteko lorpenik handiena?

Zer ikasi duzu hutsegiteetatik?

Zer eskertuko zenuke?

Zer aldatuko zenuke?

Zerk eraginda ote zara zaren modukoa?

Batera jarri eta idatzi hausnarketak. Aztertu taldean erantzunak, nondik abiatu zineten eta non 

zaudeten ikusteko. 

 
 



    Ebanjelioa: Lukas 3, 1-6  

Tiberio enperadorearen agintealdiko hamabosgarren urtea zen. Pontzio Pilato zen Judeako 
gobernari, Herodes Galileako agintari, honen anaia Felipe Itureako eta Trakonitidako agintari, 
eta Lisanio Abileneko agintari; Anas eta Kaifas ziren apaiz nagusi. Garai hartan, Joanek, 
Zakariasen semeak, Jainkoaren mezua hartu zuen basamortuan. Jordan inguru guztian barrena 
ibili zen Joan, bihozberritzeko eta bataiatzeko hots eginez, bekatuen barkamenerako. Horrela, 
Isaias profetaren liburuan idatzirik dagoena gertatu zen:

«Ahots bat oihuka ari da basamortuan:
Prestatu bidea Jaunari,
zuzendu bidexkak hari.
Bete daitezela sakanak,
beheratu mendi-muinoak;

bihur bitez zelai eta lautada
paraje latz eta malkarrak.

Orduan, gizaki guztiek ikusiko dute

59Beleneko Bakearen Argia 2021

aste
a Biga

rren
 

Bidez bide ibili zara munduan,
egia zabalduz. Bidez bide ibili zara lurrean,

erromes eta Aitaren mezulari izanik. Bidez bide ibili zara historian,
garaien zantzuei adi. Bidez bide ibili zara behartsuekin,

Aitaren borondatea betez.

Jainkoaren bideetatik ibili zara
guztiekin, seme-alaba nahiz baztertuekin,

bat egiteko asmoarekin.
Kanpoaldeetan ibili zara bidez bide, Berri Ona iragarriz.

Anai-arreben bideak zeharkatu dituzu, Aitaren bidea eginez.
Bizitzako bideak egin dituzu, Zeure bidea burutu duzu.

Eraman nazazu zure bideetatik, Jauna
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Abestia:

UN CANTO A LA VIDA - Vanesa Martín

Me despierto ante la vida
Como el niño que camina

Voy haciendo fuerte el corazón
En cada intento

Se levantan las banderas
Algo nuevo nos espera

Quedan tantas cosas bellas que alcanzar
No te me caigas hoy

Cógeme fuerte y seguiré contigo
Yo soy del mar soy del sol

Soy de la tierra
Que nace del alma
Y envuelve tu voz

Soy de ti Soy sin más
Ese grito que viaja en el aire

Y te hace volar
Ese grito de amor
Ese grito de paz

Ese canto a la vida
Porque el sueño está en mis manos

Si tú quieres lo salvamos
Y que nadie nos empañe la razón

Hoy me entrego a lo que soy
No soy ni un sentimiento

Estás a tiempo, siéntelo (siéntelo)
No te me caigas, no

Cógeme fuerte y seguiré contigo
Yo soy del mar soy del sol

Soy de la tierra
Que nace del alma
Y envuelve tu voz

Soy de ti soy sin más
Ese grito que viaja en el aire

Te hace volar
Ese grito de amor
Ese grito de paz

El que entiende la vida
Soy el soplo del aire que viene y que va

Soy del sol soy de la tierra
Woh, soy de ti soy sin más
Ese grito que viaja en el aire

Y te hace volar ese grito de amor
Ese grito de pazese canto a la vida

Eskaneatu

abestia

entzuteko



Jarduera: “Bidea” 

Bideen trazadura normalean ez da zuzena izaten. Bideetan, igoerak, jaitsierak, 
bidegurutzeak, atsedenlekuak… aurki ditzakegu. Hartu folioa eta zuon fede bidea islatu 
marrazki edo eskema baten bidez. 

Ager daitezela zalantzaz beteriko uneak, unerik zailenak, igo behar izan dituzuen aldapak… 
Eta baita oztopoak gainditzeko erak, zalantzak argitzeko bideak, ibilbidean bidelagun izan 
dituzuenak… ere. Amaitzeko, aurrera begiratu eta hurrengo aldia irudikatu…

Azkenik, bildu marrazki edo eskema guztiak, banan-banan hartu eta zein taldekiderena den 
asmatzen saiatu. Nahiago baduzue, asmatzen ibili ordez, bateratze-lana egin, edo biak.
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Apurtu, Aita gurea, Abendu aldi honetan,
norberekeria, axolagabetasuna eta elkartasunik eza 

eragiten dituzten jardunbide guztiak.
Denbora eskain dezagula besteen alde;

ogia bana dezagula jatekorik ez dutenekin;
gure jantziak urra ditzagula biluzik 

dagoena estaltzeko;
bizia arriska dezagula zuzentasun eta 

berdintasunaren alde.
Horrela bakarrik eskertuko zaitugulako
eta pozik aterako garelako Jesus gure 

mundura datorrela iragartzera.
 

               Ebanjelioa: Lukas 3,10-18

Jendeak galdetzen zion Joani: «Zer egin behar dugu, bada?». Hark erantzuten zien: «Bi 
soineko dituenak eman diezaiola bat jantzirik ez duenari, eta jatekoa duenak ere bana 
dezala». Joan ziren zergalari batzuk ere bataiatzera eta galdetu zioten: «Maisu, zer egin 
behar dugu?». Hark erantzun zien: «Ez kendu inori legezko dena baino gehiago».  Soldaduek 
ere galdetu zioten: Eta guk, zer egin behar dugu?». Joanek erantzun zien: «Ez atera inori dirurik 
gogorkeriaz, ezta gezurrezko salakuntzaz ere; konforma zaitezte daukazuen soldatarekin». 
Herria zain-zain zegoen eta denak ari ziren pentsatzen Joan ez ote zen Mesias izango. 
Joanek, ordea, denen aurrean esan zuen: «Nik urez bataiatzen zaituztet, baina badator ni 
baino ahaltsuago dena, eta ni ez naiz inor haren oinetakoen lokarriak askatzeko ere; horrek 
Espiritu Santuaz eta suz bataiatuko zaituzte.  Eskuan du sardea garia garbitu eta alea bere 
mandioan jasotzeko; lastoa, berriz, inoiz itzaliko ez den sutan erreko du». Honela eta beste 
burubide askoren bidez adierazten zion berri ona herriari.
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    Abestia:  

ESPERAR HACIENDO - César Gª - Rincón de Castro (2018)

No esperes que brote lo nuevo
en campos que nadie siembra

en flores que nadie riega
en vidas pequeñas que nadie recuerda.

No esperes que cambien las cosas
si tú no cambias primero
si no construye un sueño

con mano sencillas de buen alfarero!
¡Qué bueno esperar, esperar haciendo

un mundo justo que está naciendo!
¡Qué bueno esperar, esperar cantando
¡el Mundo Nuevo que está llegando!

No esperes qué otros habiten
la historia que no cambiamos
el mundo que descuidamos

verdades profundas que nunca contamos.
No esperes un golpe de suerte

sin dar un paso valiente,
certero y contracorriente

sirviendo y uniendo a pueblos y gente.
¡Qué bueno esperar, esperar haciendo

un mundo justo que está naciendo!
¡Qué bueno esperar, esperar cantando

¡el Mundo Nuevo que está llegando! (bis)(bis).
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Jarduera: “Jasotakoa itzuli”

Irakurri kontaketa hau: Jasotakoa itzuli.

M. Jose Canori bizitza okertu egin zitzaion egun batean eta kalean bizi behar izan zuen. 
‘Hogar S.’ bizilekurik ez daukaten pertsonei laguntzen dien erakundearen eskutik egoera 
gainditzeko gauza izan zen.

Orain bere denbora ematen du beste batzuen alde, Caritasek bitartekorik ez duten 
pertsonentzat duen jantokian boluntario bezala jardunez. “Jende asko lotsatu egiten da 
laguntza eskatzeaz”, dio emakume honek, duela urte batzuk berari ere antzeko zerbait gertatu 
zitzaiola gogoratuz. 

Eta honan arrazoitzen du bere jarrera eta jokabidea: “Jendeari laguntzen diot, ‘Hogar S.’ 
erakundeak neuri ere lagundu zidalako, nor naizen jakin gabe. Eta boluntario bezala jardutea 
da, nire ustez, bizi izan nuen une zail hartan eman zidaten guztia itzultzeko bidea”. 

Egitekoa: Inbentarioa Eguberrietarako.
Lagungarriak: Orri eta boligrafo bana.

Jardunbidea:

- Orria erditik tolestu.

- Lehen zatian, bizitzan jasotako laguntzak idatzi (astia hartu horretarako).

- Bigarren zatian, Eguberrietan besteei laguntza erara itzuli nahi dieguna idatzi.
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 O. DE LA FUENTE, La Palabra, «Homilética» (2018) 6, 754.or
1

1



Zeure aurrera gatoz, Jainko Jauna, ibiltari, erromes, bilatzaile… bezala
eta eskerrak eman nahi dizkizugu, eta Zurekin ospatu nahi dugu

zure seme-alaba sentitzearen poza.
Bat egiteko lekua da, gure sustraietatik, gure historiarekin,

Zuregana irekita dagoen gure orain apalarekin, Zurekin bat egiteko lekua.
Hona hemen Zu entzuteko gogoak, errealitatearekin sakon konprometitzeko nahia,

gure eskuak helburu bererako batu eta mundu zuzen eta gizatiarragoa 
lortzeko ametsa. Inarra eskatzen dizugu elkar entzun eta adiskidetuz

senidetasunean bizitzeko. Desberdintasuna, zure agerpen sortzailearen
dohain eta aberastasun bezala hartzeko gauza izan gaitezela.
Zure zuzentasun eta bakezko mezua, gerra, gosea, gorrotoa, 

banaketa, bakardadea, axolagabetasuna jasaten duen mundura eraman nahi dugu.
Bakea eraiki nahi dugu gure inguru eta bizilekuan.
Bakea eraiki nahi dugu gure taldeetan, gure artean.

Horrekin batera, elkarrizketan jarduteko eta adostasunean bizitzeko eremuak
sortu nahi ditugu Bizia eta fedea batera jar ditzagula, pozez bizi gaitezala.

Ilusioz iraun dezagula taldean zure atzetik jarraitzeko,
zure Erreinua hartuz, ereinez eta josiz.

    Ebanjelioa: Lukas 1, 39-45  

Handik egun batzuetara, Maria etxetik atera eta Judeako mendialdeko hiri batera joan zen 
arin-arin, eta, Zakariasen etxean sarturik, Elisabeti agur egin zion. 41 Mariaren agurra entzun 
bezain laster, Elisabeti punpaka hasi zitzaion haurra sabelean. Une berean, Espiritu Santuaz 
beterik gelditu zen Elisabet, eta goraki esan zuen: «Bedeinkatua zu emakume guztien artean 
eta bedeinkatua zure sabeleko fruitua! Nor naiz ni, nire Jaunaren ama ni ikustera etortzeko? 
Zure agurra nire belarrietara iritsi orduko, pozez punpaka hasi zait haurra sabelean. 
Zorionekoa zu, Jaunak esan dizuna beteko dela sinetsi duzulako!».
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Abestia:

“ANDA, LEVÁNTATE Y ANDA” - Álvaro Fraile

No tengas miedo tú no te rindas no pierdas la esperanza
No tengas miedo Yo estoy contigo en lo que venga y nada

puede ni podrá el desconsuelo retando a la esperanza
Anda levántate y anda.

No tengas miedo no desesperes no pierdas la confianza
No tengas miedo Yo estoy contigo siempre y a donde vayas

No dejes que envejezca un solo sueño cosido a alguna almohada
Anda levántate y anda.

No tengas miedo Yo te sujeto sólo confía y salta.
No tengas miedo voy a cuidarte te alzaré cuando caigas
Siempre puedes empezar de cero Yo lo hago todo nuevo

Anda levántate y anda.

Tú eres mi sueño y mi causa no pienses que voy a dejarte caer
voy a despertarte y estaré a tu lado

para que cada día sea un nuevo renacer.
Y para que tengas vida! Anda! Levántate!
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Jarduera: “Zeren bila zabiltza”

Mariak, baiezkoa eman ondoren, bere lehengusina Isabelekin bat egin zuela kontatu digu 
irakurri berri dugun ebanjelioak. Isabelek sabelean daraman haurrak, Joanek, Mariaren ahotsa 
entzun eta Jesusen aurrean sentitzean, pozez salto egin zuela ere esaten zaigu. Joan eta Jesus, 
hadik urte batzuetara, berriz elkartu ziren eta horixe da txatal honek kontatzen duena:

Hurrengo egunean, berriro ere bertan zegoen Joan bere bi ikaslerekin. Jesus handik igarotzen 
ikusirik, esan zuen: «Hona hemen Jainkoaren Bildotsa».

Bi ikasleek, hori entzutean, Jesusi jarraitu zioten. Jesusek, atzera begiratu eta ondoren 
zetozkiola ikusirik, galdetu zien: –Zeren bila zabiltzate?

Haiek erantzun: –Rabbi, non bizi zara? (Rabbik «Maisu» esan nahi du).

Jesusek esan zien: –Etorri eta ikusi.

Joan, non bizi zen ikusi eta berarekin gelditu ziren egun hartan. Arratsaldeko laurak aldea zen.

Aurrez aurre duzuen aldia, zalantzaz beterik dago, erabakiak hartu beharko dituzue eta gazte 
heldu bezala norantz jo pentsatu. Pentsatu orain arte zer egin aukeratzeko izan dituzuen 
aukera guztietan. Zuzenak ala ez, seguruenik asko izan dira. Jesusen garaian, gauzak 
desberdinak ziren. Erabakiak errazagoak ziren, aukera gutxiago zegoelako. Dena dela, herri 
judua erromatar inperioaren mende bizi zen eta herritar asko eta asko askatasuna emango 
zion gertaeraren baten zain zegoen. Gazte gehienek bazekiten bere bizitza nondik nora 
joango zen (familia osatu eta bertan emakumeak arduratuko ziren zaintzeaz eta gizonei 
egokituko zitzaien etxera ogia eramatea), baina bazuten jakin-min sozial eta erlijiosorik ere.

Testuinguru honetan sortu ziren predikariak; itxaropenezko mezua hots egiten zuten, herriari 
inperioaren menpe bizitzera ez ohitzeko gogorarazteko. Influencer horien artean zegoen Joan, 
Bataiatzailea. Bere mezuan, bihotz-berritzea eta prestaketa agertzen ziren behin eta berriro, 
laster gertatuko zenak askatu egingo zituela-eta. Gertaera hori Jesusen etorrera zen eta horrela, 
Joanek Jainkoaren Bildots dela aitortzen duenean, hau da, Hura zela itxaroten zutena, 
jarraitzaileak haren atzetik joan ziren, nahiz eta Berataz ezer gutxi jakin.

Saia gaitezen Joanen jarraitzaile horien lekuan jartzen eta “Zeren bila zabiltzate?” galderari 
erantzuten.

Une batez, bakarka hausnartuko dugu:

Zeren bila nabil? Segurtasuna, lasaitasuna, arrakasta, maitasuna, ardura…? Zer da goizean 
goiz bilatzen dudana? Nahikoa ote da? Beste ezer behar ote dut? Nor bilatzen dut berarekin 
topo egiteko? Zer ematen dit haiekin elkartzeak? Beste inorekin elkartu beharrik ote dut? 
Zergatik? Bilatzen ote dut Jainkoa? Elizan, bila ari naizela sentitzen dut? Lekua dudala sentitzen 
dut? Zer ikusten dut? Zer aurkitu nahiko nuke? Zer bilatu izan dut urteotan Jesusengan? Eta, une 
honetan, zer aurkitu nahi dut Berarengan? Zer itxaroten dut Berarengandik? Gure hausnarketak 
batera jarriko ditugu. Paper, boligrafoa, zerak, errotuladoreak… hartu eta gure hausnarketak 
irudikatuko ditugu eta, ondoren, taldean aurkeztu.
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Honetara gonbidatzen 

zaitugu: 

- Irakurri ebanjelioa

- Jarduerak egin

- Abesti bat entzun

- Otoitz bat egin

Mundu habea eraiki



               Ebanjelioa: Lukas 21, 25-28. 34-36

 

Jesusek esan zien bere ikasleei:

«Seinale handiak agertuko dira eguzkian, ilargian eta izarretan; lurrean, berriz, larri izango 
dira herriak, itsas orroaz eta olatuez izuturik. Eta munduari gainera datorkionaren ikaraz eta 
larriz, lur jota geldituko da jendea, ortzia dardarka ariko baita. Orduan, Gizonaren Semea 
hodei artean ahalmen eta aintzaz beterik etortzen ikusiko dute. «Hau guztia gertatzen hastean, 
izan bihotz eta altxatu burua, laster baituzue zeuen askapena». 

«Zabiltzate, bada, kontuz! Galdukeria, mozkorkeria eta bizitzako ardurak direla eta, ez 
bekizue gogoa motel, egun hura ustekabean gainera eror ez dakizuen, sarea bezala eroriko 
baita munduan bizi diren guztien gainera. Egon erne eta erregutu uneoro, gertatuko diren 
horiei guztiei ihes egiteko eta Gizonaren Semearen aurrean zutik irauteko kemena izan 
dezazuen».

        Jarduera: “Bizitzaren irakaspena”

Tailerra garatuko dugu.

Baldintzak:

Banaka ala taldean egin daiteke. Talde txikietan, non taldekideen artean konfiantza izango 
den eta askatasun, errespetu eta konfidentzialtasunez hitz egingo den. Leku eroso eta lasaia 
bilatu. Isilunea egin, kanpotik eta barrutik.

Baldintza egokietan gaudela, ondorengo ariketa egin:

1 Pandemia aldi honetan bizi izan dugun egoera korapilatsuren batean pentsatuko  
 dugu. Alderdi eta zehaztasun guztiak gogoratu (taldean eginez gero, pentsatu eta,  
 ondoren, batera jar dezakegu). Une honetan bakarrik gogoratu: zer, non, nola gertatu  
 zen,… noiz bukatu zen… Hau da, osorik gogora ekarri (ezer asmatu gabe).

2 Egoera horren aurrean erakutsitako jarrera aztertu: zein sentimendu eragiten zigun,  
 nola bizi izan genuen, zerk aktibatu eta zerk geldiarazi gintuen. Sentimenduak  
 gogoratu (eta batera jarri taldean bagaude), ez autokonplazentziarako, une horretako  
 irizpide eta sentimenduez jabetzeko baizik.

3 Azkenik, egoera horren aurrean nola jokatu genuen ikusiko dugu: zer egin genuen eta,  
 bereziki, zer ikasi genuen. Eta orain, denboraren buruan, zer sentitzen dugun egoera  
 hura gogoratzean.
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Jauna, emaidazu ausardia
bizia Zuregatik arriskatzeko,

zure aldeko zerbitzuan gastatuz
egundoko poza sentitzeko.

Eman, Jauna, hegoak hegan egiteko
eta oinak gizakien erritmora ibiltzeko.

Ematen jakin dezadala, Jauna
eguneroko bizitzatik “bizia” emateko.

Isuri gure gainera, Jauna,
Geure burua ahulenen alde

emateko nahia.
Zure biziz beteriko bizitza

bizi dezagula
eta zure Erreinua hedatu.

Gizon eta emakumeen artean 
jar dezagula denda,

zure maitasun salbatzailearen altxorra
helarazi dizezaiegun.

Zure Espirituaren esana egin dezagula,
gurutzetik bizia ematera,

lurrean hiltzen den garautik sortzen den bizia
zabaltzera bultza gaitzan.

 

Tailerra egin ondoren, otoitz egingo dugu, 
orain ere, banaka ala talde txikian:
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 Ebanjelioa: Lukas 3, 1-6

Tiberio enperadorearen agintealdiko hamabosgarren urtea zen. Pontzio Pilato zen Judeako 
gobernari, Herodes Galileako agintari, honen anaia Felipe Itureako eta Trakonitidako agintari, 
eta Lisanio Abileneko agintari; Anas eta Kaifas ziren apaiz nagusi. Garai hartan, Joanek, 
Zakariasen semeak, Jainkoaren mezua hartu zuen basamortuan. Jordan inguru guztian barrena 
ibili zen Joan, bihozberritzeko eta bataiatzeko hots eginez, bekatuen barkamenerako. Horrela, 
Isaias profetaren liburuan idatzirik dagoena gertatu zen:

«Ahots bat oihuka ari da basamortuan:
Prestatu bidea Jaunari,
zuzendu bidexkak hari.
Bete daitezela sakanak,
beheratu mendi-muinoak;

bihur bitez zelai eta lautada
paraje latz eta malkarrak.

Orduan, gizaki guztiek ikusiko dute
Jainkoak ematen duen salbamena».

 
       Jarduera: “Bizi-erabakiak”

Tailerra garatuko dugu.

Baldintzak:

- Banaka ala taldean egin daiteke. Talde txikietan, non taldekideen artean konfiantza  
 izango den eta askatasun, errespetu eta konfidentzialtasunez hitz egingo den.

- Leku eroso eta lasaia bilatu.

- Isilunea egin, kanpotik eta barrutik.

Baldintza egokietan gaudela, ondorengo ariketa egin:

1_ Orain bizi dugun eta erabakiren bat hartzea eskatzen digun egoeran pentsatu. Alderdi eta 
zehaztasun guztiak gogoratu (taldean eginez gero, pentsatu eta, ondoren, batera jar 
dezakegu). Une honetan bakarrik gogoratu. Hau da, osorik gogora ekarri (ezer asmatu gabe). 

2_ Egoera horren aurrean ditugun zalantzak eta konbentzimenduak aztertu, hau da, egoera 
horren aurrean dugun jarrera ikusi. Erabakia hartu behar izateak eragiten dizkigun 
sentimenduak ere aztertuko ditugu.

3_ Azkenik, une honetan erabakia hartu beharko banu, zer egingo nuke? Zein sentimendu 
eragiten dit horrek?
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Ezinbestekoa dut zure presentzia,
nire bizitza osoa bete duzun horren
agerpen agortezin eta haragitua,

eta nire elkarguneak
norberekeriatik garbitzen dituen

ausentzia.
Zeuk eman behar diezu sendotasuna

neure buruari eta egitasmoei
eta ezjakintasunak ireki behar du nire bizitza

zure berritasun eta desberdintasunera.
Egun argia behar dut koloreen distira

eta bide zehatzak ikusteko
eta baita gaua ere,

nire sentimendu eta zentzumenak zorrozteko.
hitza behar dut, etengabe esanez

zuk esateko eta nik esateko
eta isiltasuna nire misterioa

zure misterioan oinarritzeko.
Poza behar dut, zure eta munduaren

egia nagusiaren alaitasuna,
eta atsekabea, erruki eta samurtasunaren

jatorri den atsekabe unibertsalarekiko elkartasun.

 

Tailerra egin ondoren, otoitz egingo dugu, 
orain ere, banaka ala talde txikian:
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               Ebanjelioa: Lukas 3, 10-18

Jendeak galdetzen zion Joani: «Zer egin behar dugu, bada?». Hark erantzuten zien: «Bi 
soineko dituenak eman diezaiola bat jantzirik ez duenari, eta jatekoa duenak ere bana 
dezala». Joan ziren zergalari batzuk ere bataiatzera eta galdetu zioten: «Maisu, zer egin 
behar dugu?». Hark erantzun zien: «Ez kendu inori legezko dena baino gehiago».  Soldaduek 
ere galdetu zioten: Eta guk, zer egin behar dugu?». Joanek erantzun zien: «Ez atera inori dirurik 
gogorkeriaz, ezta gezurrezko salakuntzaz ere; konforma zaitezte daukazuen soldatarekin». 
Herria zain-zain zegoen eta denak ari ziren pentsatzen Joan ez ote zen Mesias izango. 
Joanek, ordea, denen aurrean esan zuen: «Nik urez bataiatzen zaituztet, baina badator ni 
baino ahaltsuago dena, eta ni ez naiz inor haren oinetakoen lokarriak askatzeko ere; horrek 
Espiritu Santuaz eta suz bataiatuko zaituzte.  Eskuan du sardea garia garbitu eta alea bere 
mandioan jasotzeko; lastoa, berriz, inoiz itzaliko ez den sutan erreko du». Honela eta beste 
burubide askoren bidez adierazten zion berri ona herriari. 
 

          Jarduera: “Nola eman geure burua besteei” 

Tailerra garatuko dugu.

Baldintzak:

- Banaka ala taldean egin daiteke. Talde txikietan, non taldekideen artean konfiantza  
 izango den eta askatasun, errespetu eta konfidentzialtasunez hitz egingo den.
- Leku eroso eta lasaia bilatu.
- Isilunea egin, kanpotik eta barrutik.

Baldintza egokietan gaudela, ondorengo ariketa egin:

1_ Senide, adiskide, lankide edo gure gertuko den norbaitek bizi duen egoera zailen bat  
 gogora ekarriko dugu. Alderdi eta zehaztasun guztiak gogoratu (taldean eginez gero,  
 pentsatu eta, ondoren, batera jar dezakegu, baldin eta pertsona horrek eskatu digun  
 konfidentzialtasuna urratzen ez badugu). Une honetan bakarrik gogoratu. Hau da,  
 osorik gogora ekarri (ezer asmatu gabe).

2_ Egoera horren aurrean dugun jarrera aztertu: nola kokatu garen. Zein sentimendu  
 eragiten digun pentsatu.

3_ Azkenik, egoera horren aurrean zer egin dezakedan ikusi. Itxaropena,   
 kontsolamendua eramateko gauza ote naiz? Ahal izanez gero, zerbait egiten dut?
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Jauna, zuregana, zeruan, eta gizakien artean,
zauden horrengana, altxatzen ditut nire begiak.

Nire begiak altxatzen ditut itxaropenaren jatorritik.
Barra-barra iristen zait itxaropena zure egundoko maitasunetik,

inoiz ahazten ez nauzulako.
Askok jokoaren zorian jartzen du itxaropena,

gauzak ondo ateratzean,
arazoen konponbidean.

Zure izena esatea da nire itxaropena.
Zu ezagutzea da nire poza,

nik ulertu dezakedana baino handiagoa den
zure mugagabeko ontasuna ezagutzea. Ate irekia zara,

argiz beteriko leihoa,
Gizakiek begiratzen didatenean,

zergatik sinesten dudan galdetzen didate,
eta zu nire itxaropena zarelako da erantzuna.

Neure buruari esaten diot:
ezagutuko bazintuzte,

zutaz zertxobait jakingo balute,
eman didazun guztia ezagutuko balute,

ez lukete horrela hitz egingo, miresgarria baitzara,
nire oin nekatuak hartzen dituzu-eta.
Horregatik, guztiagatik eta betirako
zeu zara, Jauna, nire itxaropena.

Amen.

 

Tailerra egin ondoren, otoitz egingo dugu, 
orain ere, banaka ala talde txikian:
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Ebanjelioa: Lukas 3, 10-18

Handik egun batzuetara, Maria etxetik atera eta Judeako mendialdeko hiri batera joan zen 
arin-arin, eta, Zakariasen etxean sarturik, Elisabeti agur egin zion. 41 Mariaren agurra entzun 
bezain laster, Elisabeti punpaka hasi zitzaion haurra sabelean. Une berean, Espiritu Santuaz 
beterik gelditu zen Elisabet, eta goraki esan zuen: «Bedeinkatua zu emakume guztien artean 
eta bedeinkatua zure sabeleko fruitua! Nor naiz ni, nire Jaunaren ama ni ikustera etortzeko? 
Zure agurra nire belarrietara iritsi orduko, pozez punpaka hasi zait haurra sabelean. 
Zorionekoa zu, Jaunak esan dizuna beteko dela sinetsi duzulako!».

       

Tailerra garatuko dugu.

Baldintzak:

- Banaka egiteko jarduera da. Dena dela, bukatu ondoren, talde handian batera jar  
 daitezke jardueraren ingurukoak: nola joan den, nola sentitu garen...

- Leku eroso eta lasaia bilatu.

- Isilunea egin, kanpotik eta barrutik.

- 30-45 minutuko iraupena izango luke

Baldintza egokietan gaudela, ondorengo ariketa egin:

1_ Jesusekin elkarrizketan, solasean jardun.

2_Irudika ezazu zeure ondoan, zeurekin eserita edo biok elkarrekin paseoan (irudikatu lekua, 
unea, inguruabarrak, usainak, koloreak…). Ez presarik izan eta dastatu banan-banan une 
guztiak.

3_ Lasai hitz egin Berarekin, buruz buru, maila berean. Zer esango zenioke hasieran? Nola 
ekingo zenioke Berarekiko elkarrizketari?

4_Apurka-apurka (presaka ibili barik), esan zerk kezkatzen zaituen, zerk kentzen dizun bakea, 
zer iruditzen zaizun zailen, zer ez duzun ulertzen edo onartzen, zein zalantza duzun 
Berarekiko… Eta begiratu begietara, ikusi zein jarrera duen, sentitu zeuri laguntzeko prest 
dela…

5_ Eta kontatu zure pozak, bizitzako aurrerapenak… Adierazi, une horretan bezala hurko eta 
adiskide noiz sentitu zaren…

6_ Bere adorezko hitzak, zure pozek eragiten dioten irribarrea, zure atsekabeen ondorengo 
malkoak, bere harrera, arnasa… sentitzen saiatu.

7_ Azkenik, agurtu, baina gero arte esanez eta entzun Berak diotsuna: “Nahi duzunera arte!”.

8_ Amaitu ondoren, aztertu zein sentipen izan duzun otoitzaldi labur honetan.

Jarduera: “Elkarrizketa Jesusekin”
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Inoiz ez bezala entzun nuen
nire izena zure ahotan.

Zure hitzetan, ez gaitzespenik
ezta baldintzarik ere.

Nire izena, zure ezpainetan,
maitasunezko abesti,

fereka eta itun.
Nahiko zenuen hitz bakarra

nire historia kontatzeko.
Bizitzaren kontaketa zen,

zure ahotan, aukera bihurtuta.
Betiko zurrunbiloak, 
aspaldiko zauriak,

noizean behingo porrotak,
oraingo irrikak,

eta, ziurtasunik gabe izanda ere,
zertan sinesten nuen

ulertzen zenuela ikusi nuen, 
niregan sinesten zenuela,

neuk neure buruarengan baino gehiago.
Horrela, nire izenak zure ezpainetan

itxaropena lotzen zuten dikeak
hautsi egin zituen.

Tailerra egin ondoren, otoitz egingo dugu, 
orain ere, banaka ala talde txikian:





Mundu habea eraiki


