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Aurten eskaut mugimendu katolikoak 100 urte betetzen ditu eta ospatzeko, Belengo Bakearen Argiaren 
leloa bakarra izango da munduko eskaut katoliko guztientzat. Lelo honekin ekintzaren muina azpimarratu 
nahi dugu: argia mundu osoan zabaldu, “Bakearen mezua” etengabe hedatzeko, eta ekintzak denbo-
ran iraun dezan. 

Baliabideak Abenduko lau asteen arabera antolatuta daude, dagokien lau Ebanjelioak “bizitzara ekart-
zeko” asmoarekin. Amaieran eranskin bat dago arduradun taldeak Abendua itxaropenez, poztasunez 
eta eskuak eta bihotza zabalduz bizitzeko prestatu ahal izateko.

Aurtengo sinbolo nagusia Abenduko Koroa izango da, Zitori Hori edo “Lis-lore” forma duen soka batekin 
egindakoa. Bertan, Abenduko aste bakoitzeko kandela bat ipiniko da eta azkenik Belengo Bakearen 
Argia. 

Aste bakoitzak Ebanjelioko mezuarekin bat egiten duen helburua izango du:

ASTEA 1: ADI EGON gure inguruko beharretara. 
ASTEA 3: GURE BARRUAN BEGIRATU ETA HAZI, pertsona bezala garatu.
ASTEA 3: ARGIA EREIN eta mirariak gauza txikietan ikusi. 
ASTEA 4: ITXAROPENA MANTENDU ETA KONPROMISOA HARTU gure eguneroko bizitzan.

* ABENDUKO KOROA
Denok ikusi dugu Abenduko koroaren erabilera zelan hedatu den gure parrokietara heldu arte. Baina 
leku bakoitzean modu ezberdin batean egiten da eta kandelen kolorea ere ez da berbera. Zergatik da 
hau? Koroa ez da sinbolo liturgikoa, beraz ez dugu erritual unibertsalik edo bakarrik jarraitzen honeta-
rako. Parrokietan egiteaz gain etxeetan ere egiten da.

Abenduko Koroaren jatorria ohitura paganoetan dago, gero alemaniar kristau luteranoek Gabonetako 
prestaketarekin lotu zuten. Europako ekialdeko liturgia ortodoxoan ere erabiltzen zen. Katolikook duela 
gutxi hartu dugu Abenduko bidean argia erabiltzen duen sinbolo hau. Benetako argiaren bidean, Kris-
torenganako bidean, gero eta biziagoa den argia eskaintzen digu.

Hainbat modu daude Koroa osatzeko, gure kasuan “lis-lorea” osatzen duen soka bat erabiliko dugu. 
Eskautentzat sokak “mundu mailako anaitasuna” adierazten du. Korapilo honen barruan lau kandelak 
ipiniko ditugu, Abenduko aste bakoitzeko bat.

Abenduaren amaieran beste kandela batekin osatuko dugu koroa, kandela zuria, Gabonetako Koroa 
bihurtuz. Zuria da Gabonetako kolore liturgikoa, jaio berri den Kristoren argia irudikatzen duen kolorea, 
Belengo Argia izango denaren kolorea.

Gogoratu: garrantzitsuena ez da kanporako gauzak prestatzea baizik eta gure barnea ondo prestatzea 
Jesus gure bizitzan jaio dadin. 

“Argia bizirik mantendu”
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** Zergatik lis-lorea?

Lis-lorea antzinako mapetan agertzen da haize-
arrosaren zati bezala iparra adierazteko. Kasu 
honetan esanahi hori eman nahi diogu: gure ipa-
rra argiaren etorrera da, Jesusen jaiotza. Aben-
dua deitzen dugun lau asteko bidaiaren helmuga 
da eta lore honek harantz goazela gogoratzen 
digu.

Loreak 5 hosto ditu, hauetako lautan Abenduko 
aste bakoitzeko kandela bat ipiniko dugu eta hos-
to nagusian Belengo Bakearen Argiak hartuko du 
lekua, errealitate handiago batera bideratzeko 
argia ematen digun sinboloa baita. 

Bestalde, Lis-lorea mundu mailan Eskaut Mugi-
menduak hartutako sinboloa da. Beraz, hainbat 
herrialdetako Eskautek Belengo Bakearen Argia 
eta bere mezua zabaltzen eta hedatzen lagundu 
dutela gogoraraziko digu.     
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2013ko Abenduko lehenengo igandea: 13-12-1 
Mateo 24, 37-44

Adi egon prest egoteko
Noeren garaian bezala gertatuko da Gizonaren Semearen etorrerakoan. 
Uholdearen aurretik, jan-edanean ziharduen eta ezkondu egiten zen jen-
dea. Noe ontzian sartu zen arte; eta ez ziren konturatu, uholdea iritsi eta 
denak eraman zituen arte. Gauza bera gertatuko da Gizonaren Semearen 
etorrerakoan ere. Soroan izango diren bi gizonetatik, bata eraman eta 
bestea utzi egingo dute; errotan ehotzen ariko diren bi emakumeetatik, 
bata eraman eta bestea utzi egingo dute. Zain egon, beraz, ez baitakizue 
zein egunetan etorriko den zuen Jauna. Gogoan hartu hau: etxeko nagu-
sia, lapurra gaueko zein ordutan etorriko den jakingo balu, zain egongo 
litzateke eta ez luke etxea zulatzen utziko. Prest egon, bada, zuek ere, 
gutxien uste duzuen orduan etorriko baita Gizonaren Semea. 

ABENDUKO EBANJELIOAK 

2013ko bigarren igandea: 13-12-8
Mateo 3, 1-12

Bihotz-barri zaitezte, zeruetako erreinua hurbil dago
Garai hartan agertu zen Joan Bataiatzailea, Judeako basamortuan honela hots eginez: “Bi-

hotz-berri zaitezte, gainean baituzue Jainkoaren erregetza”. Joan honi buruz esan zuen, hain 
zuzen, Isaias profetak: “Ahots bat oihuka ari da basamortuan:prestatu bidea Jaunari,zuzendu 

bidexkak hari”. Joanek gamelu-ilezko jantzia zuen soineko eta larruzko uhala gerriko, eta 
matxinsaltoak eta basaeztia zituen janari.

Jerusalem hiriko, Judea osoko eta Jordan inguru guztiko jendea harengana joaten zen, eta, 
beren bekatuak aitortzen zituztela. Joanek bataiatu egiten zituen Jordan ibaian. Fariseu eta 

saduzear askori, bataiatzera zetozela ikustean, honela esan zien Joanek: “Sugekumeok! 
Nork esan dizue gainean duzuen haserre-zigorrari ihes egingo diozuela? Ager ezazue 

zeuen jokabideaz bihotz berrituak zaudetela, eta ez pentsa nahikoa duzuenik “Abrahamen 
ondorengo gara” esatea. Egia esan. Honako harri hauetatik ere atera ditzake Jainkoak 

Abrahamen ondorengoak. Prest dago aizkora zuhaitza hondotik jotzeko: fruitu onik ematen 
ez duen zuhaitz oro moztu eta sutara botako da. Nik urez bataiatzen zaituztet bihotz-berri 

zaitezten; baina nire ondoren datorrena ni baino ahaltsuago da, eta ni ez naiz inor hari 
oinetakoak eranzteko ere; horrek Espiritu Santuaz eta suz bataiatuko zaituzte. Eskuan dauka 
sardea, eta garia garbitzera doa: alea mandioan jasoko du; lastoa, ordea, inoiz itzaliko ez 

den sutan erreko.
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2013ko laugarren igandea: 13-12-22
Mateo 1, 18-24

Jesus Mariagandik, Daviden seme Joserekin ezkondu eta, jaioko da
Jesus Mesiasen sortzea honela gertatu zen: Maria, Jesusen ama, Joserekin ezkont-
zeko hitz emana zegoen; eta, elkarrekin bizitzen hasi aurretik, haurdun gertatu 
zen Espiritu Santuaren egitez. Jose, Mariaren senarra, gizon zuzena zen: ez zuen 
hura salatu nahi, eta isilean uztea erabaki zuen. Asmo horrekin zebilela, Jaunaren 
aingerua agertu zitzaion ametsetan eta esan zion: “Jose, Daviden ondorengoa, 
ez izan beldurrik Maria zeure emaztetzat hartzeko, harengan sortua Espiritu San-
tuarengandik baitator. Semea izango du, eta zuk Jesus ezarriko diozu izena, 

berak askatuko baitu bere herria bekatuetatik”.
Hau guztia, Jaunak profetaren bidez esana bete zedin gertatu zen: “Hara, birji-
nak haurdun gertatu eta semea izango du, eta Emanuel jarriko dio izena” (Ema-

nuel izenak “Jainkoa gurekin” esan nahi du).
Esnatzean, Jaunaren aingeruak agindua egin zuen Josek, eta Maria emaztetzat 
hartu zuen. Eta ez zuten ezkon harremanik izan, Mariak semea izan zuen arte, 

eta Josek Jesus izena ipini zion.

2013ko hirugarren igandea: 13-12-15
Mateo 11, 2-11

Zu al zara Etortzekoa ala besteren baten zain egon behar dugu?
Joan Bataiatzaileak Mesiasen egintzen berri izan zuen kartzelan, eta bere 
ikasle batzuk bidali zizkion galdetzera: “Zu al zara “Etortzekoa”, ala 
besteren baten zain egon behar dugu?”. Jesusek erantzun zien: “Zoazte 
eta esan Joani entzuten eta ikusten duzuena: itsuek ikusi egiten dute eta 
herrenak badabiltza, legendunak garbi gelditzen dira eta gorrek entzun 
egiten, hildakoak piztu egiten dira eta behartsuei berriona ematen zaie. 
Eta zoriontsua sinesteko oztoporik niregan aurkitzen ez duena!

Haiek alde egitean, Jesus Joani buruz hitz egiten hasi zitzaion jendeari: 
“Zer ikustera irten zineten basamortura? Haizeak kulunka darabilen ka-
nabera? Zer ikustera irten zineten bestela? Soineko apainez jantzitako 
gizona? Jantzi apainekoak errege-jauregietan bizi ohi dira. Zer ikustera 
irten zineten, bada? Profetaren bat? Bai, noski, eta profeta baino ere han-
diagoa. Hartaz dago idatzia Liburu Santuan: “Begira, neure mezularia 
bidaltzen dut zure aurretik: hark prestatuko dizu aurretik bidea”. Benetan 
diotsuet: Ez da amaren semerik sortu Joan Bataiatzailea baino handiago-
rik; hala ere, Jainkoaren erreinuko txikiena ere hura baino handiagoa da.
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LEHENENGO ASTEKO OINARRIZKO 
EKINTZA

Lehenengo asteko ekintza bakarra da adin guztietarako: Lis-lorearen korapiloa oinarri izanda Aben-
duko koroa prestatu.

1/ LIS LOREAREN KORAPILOA

Korapilo hau egiteko 2,0/2,5cm-ko lodiera duen 2,5/3,0m-ko soka behar da eta prozedura hurrengo 
bideoan jarrai daiteke: http://scouts.es/como-hacer-una-flor-de-lis-con-nudos/

http://scouts.es/como-hacer-una-flor-de-lis-con-nudos/
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KANDELA TAILERRA

Aukera ezberdinak daude, horregatik talde bakoitzak bere errealitate eta gazteen adinera moldatu be-
harko du tailerra. Hainbat aukera daude: bost kandelak egin, kandelak erosi eta apaindu, koro bakarra 
egin talde osoarentzat edo adar/adin talde bakoitzak berea egin, beste kandela bat egin edo erosi 
gazte bakoitzak bere etxera eramateko Belengo Bakearen Argia heltzen denerako…

ZELAN EGIN pausuz pausu:

1. Moldea xurgatze-papera erabiliz olio mineralez edo sukaldeko olioz koipeztatu.

2. Mukia edo metxa zulotik sartu eta zintarekin moldearen beheko aldetik lotu edo itsatsi.

3. Metxa makil batera lotu eta ondo tiratu mugitu edo askatu ez dadinn. Parafina ontzi 
batean sutan ipini edo urtzeko poltsa batean “Maria bainuan” urtu.

4. Tenperatura baxuan urtu eta zaindu argizariak burbuilarik ez egitea. Behin urtuta kolorat-
zailea gehitu nahi duzun kolore-bizitasunaren arabera eta ondoren nahastu.

5. Koloratzaileak: txikitutako eta parafinarekin urtutako “plastidecor”, argizari edota klario-
na, oihal-tindagaia, etab.
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APAINKETA

1. Silikonarkin: 
http://www.manosmaravillosas.com/index.php/ejercicios/Decoracion-de-velas2_320

2. Beste modu batzuk:
(http://fiestas.practicopedia.lainformacion.com/navidad/como-decorar-velas-para-navidad-14969):

1. Margotzeko zinta, pegamendua eta purpurina. Zinta zeharka itsatsi kandelaren 
inguruan tartean kandelaren zatiak bistan utziz. Amaitzen duzunean pintzel baten 
laguntzarekin pegamendua eman zintaz tapatuta ez dauden lekuetan. Guztiz sikatu 
baino lehen purpurina eman gainetik itsatsita geratzeko. Gero, sikatzen utzi. Egunkari 
orri bat ipini azpian eta margotzeko zinta kontuz kendu. Horrela purpurina-kiribil polit 
bat izango duzu zure kandelan.

2. Opari-paperarekin apaindu. Beste aukera bat kandela zabala, opari-papera eta 
koloretako zintak erabiltzea da. Paper laukizuzen bat moztu eta kandelaren beheko 
zatian ipini kandela inguratuz. Papera ez mugitzeko pegamendu eta itsasteko zinta 
garden apur batekin itsatsi.

3. Zintak eta tatxet edo txintxetak itsatsi. Kandelaren oinarria oihal zati batekin in-
guratu eta oihala urrezko koloreko tatxet edo txintxeta batzuekin eutsi originalago 
geratzeko.

http://www.manosmaravillosas.com/index.php/ejercicios/Decoracion-de-velas2_320
http://fiestas.practicopedia.lainformacion.com/navidad/como-decorar-velas-para-navidad-14969
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Lehenengo astea

EKINTZA: ABENDUKO KOROA

OTOITZA: SAN FRANTZISKOREN OTOITZA

Jauna, egin nazazu zure bakearen zerbitzari. 
Gorrotoa den lekuan, maitasuna jar dezadala. 
Iraina den lekuan, barkamena jar dezadala. 
Liskarra den lekuan, batasuna jar dezadala. 
Errakuntza den lekuan, egia jar dezadala. 
Zalantza den lekuan, sinesmena jar dezadala. 
Itxaropenik ez dagoen lekuan, itxaropena jar dezadala. 
Iluntasuna den lekuan, argia jar dezadala. 
Tristura den lekuan, alaitasuna jar dezadala. 

Egizu ez dezadala bila horrenbeste kontsolatua izatea, 
kontsolatzea baizik, 
ulertua izatea, besteak ulertzea baizik, 
maitatua izatea, maitatzea baizik. 

Zeren, emanez hartu egiten baita. 
Norberaren buruaz ahaztuz aurkitzen baita norberaren buruarekin. 
Barkatuz eskuratzen baita barkamena. 
Hilez biztu egiten baita betiko bizitzarako.

ABESTIA: “LA MIRADA CELESTIAL“
http://www.youtube.com/watch?v=Z8jhgJwnKUU 

El sólo hilo de un gran tapiz 
aunque brille de verdad, 
si no está tejido, no conoces 
su finalidad. 
Y la piedra que en la cima está 
de la gran montaña no es 
ni será más importante 
que las piedras que hay al pie. 

Si quieres saber si es de algún valor 
tu vida y tu ser, 
con tus ojos de hombre no los verás; 
siempre debes mirar 
con la mirada celestial. 

Un lago de oro en la arena no es 
mejor que un manantial 
y para la oveja, su pastor 
a un rey se puede comparar. 
Y si un hombre pierde su poder, 
¿pierde, acaso, su valor? 
o tal vez vive un nuevo 
y más puro renacer. 

¿Y cómo valoras a un ser cabal 
por lo que tiene o da? 
Nadie puede medir lo que el valdrá. 
Respuestas habrá; 
respuestas tendrás al intentar 
ver con la mirada celestial. 

Adin-tartea: 6-11 urte

http://www.youtube.com/watch?v=Z8jhgJwnKUU 
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Vivir compartiendo con ilusión 
tu gozo y tu amor 
le da a lo que tienes 
su auténtico valor. 
No hay vida que pueda escapar aún 
de los vientos del azar. 
Tus pasos tan inseguros son, 
pero al fin podrás danzar, 
pero al fin podrás danzar. 

IPUINA: “TXORITXO ALFERRA”

Bazen behin jatorra baina oso alferra zen txori bat. Egunero, jaikitzeko orduan, mila aldiz deitu behar 
zitzaion; eta eginbeharrekoren bat zeukanean ia denborarik geratzen ez zen arte atzeratzen zuen 
dena. Denok esaten zioten behin eta berriz:
- Alferra zara! Ezin duzu gauzak azken momenturako utzi beti...
- Bah, ez da ezer gertatzen – erantzuten zuen txoriak – Besteek baino denbora gehiago behar dut 
gauzak egiteko, besterik ez.

Txoritxoek uda osoa pasatu zuten hegaz eta jolasten, eta udazkena heldu eta hotza hasi zenean, he-
rrialde beroago batera joateko bidaia handia prestatzen hasi ziren. Gure txoritxo alferrak dena uzten 
zuen gerorako, bidaia prestatzeko denbora nahikoa edukiko zuela uste zuen. Baina egun batean, jaiki 
zenean, ez zegoen inor.

Egunero bezala, bere lagunek esnatzeko ahalegina egin zuten baina berak erdi lokartuta berandua-
go jaikiko zela erantzun zien eta lotan jarraitu zuen luze.Egun horretan bidai handia hasten zen eta 
arauak argiak eta ezagunak ziren denontzat: dena prest egon behar zen, milaka txori zirelako eta ezin 
zirelako inoren zain egon. Orduan, bidai luzea bakarrik ezin zuela egin eta txoritxo alferra izateagatik 
negu luzea eta hotza bakarrik pasatu beharko zuela ulertu zuen.

Hasieran negar eta negar egon zen baina gero hain txarto egindako gauzak ederto ere egin zitzake-
ela konturatu zen, eta alferkeria alde batera utzita, negu gogorra bakarrik pasatzeko beharrezko guztia 
prestatzen hasi zen. Lehenengo, hotzetik babestuen zegoen lekua bilatu zuen eta bertan bere habia 
berria prestatu zuen adarrak, harriak eta hostoak erabilita habia sendoa izateko. Gero etengabe aritu 
zen fruituz eta baiaz hornitzeko, negu osoan janik faltan ez edukitzeko. Azkenik, ura pilatzeko igerileku 
txiki bat sortu zuen habia barruan.Eta habia listo zegoela ikusi zuenean, bere burua prestatu zuen jan 
eta edan barik denbora luzea egin ahal izateko. Horrela elurte gogorretako asteetan irten barik habia 
barruan egon ahal izango zen. Eta ezinezkoa eman arren, prestakuntza honi esker txoritxoak neguari 
aurre egin zion. Hala ere, asko sufritu zuen eta egunero damutu zen hain modu alferrean jokatzeagatik.
Udaberria heldu zenean, bere lagunak euren bidaia luzetik itzuli ziren eta txoritxoa bizirik ikusitakoan 
denak harrituta izugarri poztu ziren. Ezin zuten sinetsi txori alferrak bere kabuz horrelako habia sendo 
eta ikusgarria prestatu eta neguari aurre egin izana. Txoritxoarengan alferkeri arrastorik ez zela ge-
ratzen eta orain taldeko zuhurrena eta langileena zela ikusi zutenean, denak bat etorri ziren hurrengo 
bidaia luzea antolatzeko ardura berari emateko.

Dena hain ondo eginda eta prestatuta egon zen, iratzargailu berezi bat asmatzeko denbora ere eduki 
zutela. Hortik aurrera, ez zuen sekula beste txoririk, nahiz eta alferra izan, negua bakarrik igaro be-
harko.

Pedro Pablo Sacristán

¿Y cómo juzgar lo que un hombre es 
por lo que construyó? 
Con tus ojos de hombre no lo verás. 
El señor dirá debes mirar debes mirar 
con la mirada celestial.



EKINTZA: PUXIKA BETEAK

Kolore bereko puxikak puztu egiten dira (ume kopuruaren bikoitza puxika gutxi gorabehera) eta bakoit-
za gauza ezberdin batekin betetzen da, batzuk onak beste batzuk ez hainbeste: gozoki bat, harri bat, 
intxaur bat, hur bat, ikatz zati bat, aluminiozko pilotatxo bat, etab. Ume guztiak borobil bat osatuz 
puxiken inguruan eseriko dira eta jolas-dinamizatzailea denok batera erantzun beharreko galderak 
egiten hasiko da. Gero eta ozenago erantzun hobe, beti ere puxikak borobilaren barruan mantentzen 
dituztela:

 - Zer dago erdian?
 - Hutsik al daude?
 - Beterik al daude?
 - Zertaz?
 - Zenbat koloretakoak?
 - Zein koloretakoak?
 - Denak berdinak al dira?
 - Bada leher ditzagun! Eta barruan dagoena hartu!

Behin puxika guztiak lehertuta daudela, barruan aurkitutakoa esaten hasiko dira eta jolas-dinamizatzai-
leak ea orain puxikak berdinak direla pentsatzen jarraitzen duten galdetuko die.

Honako hausnarketa honetara heltzea da helburua: nahiz eta itxurak gauza bat adierazi, garrantzitsua 
dena eta ezberdina egiten gaituena gure barnea da eta horregatik zaindu eta garatu behar dugu.

OTOITZA: “HAZI NAHI DUT”

Kaixo Jesus,
hazten laguntzea nahi dut,
txiki izatea ondo dago,
Zu ere txikia izan zinen
baina zu bezalakoa izatera heldu nahi dut.
Lagundu ikasten, lagundu nire familia laguntzen,
lagun ona izaten eta ona egiten.
Jesus, lagun nazazu “beti onena egiten”.
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Bigarren astea
Adin-tartea: 6-11 urte



ABESTIA: “Cree y atrévete“ (Ha Ash)
http://www.youtube.com/watch?v=V7O6c9oieek

Bailan las flores al amanecer
Siente la lluvia del cielo caer

Abre tus alas, tus sueños ya quieren 
volar.

Se quien quieres ser
brilla en donde estés

Escucha bien tu corazón
cree atrévete.

Pinta tu mundo de rosa pastel
cree en tu talento es tuyo el pincel

Con magia y destello al manto estelar 
volaras.

Se quien quieres ser
brilla en donde estés

Escucha bien tu corazón
cree solo cree atrévete.

Vuela a la cima de tu libertad
suelta tus miedos lo vas a lograr.

Se quien quieres ser
brilla en donde estés

Escucha bien tu corazón cree
vive tu canción grata inspiración,

Escúchate no pierdas fe
cree solo cree y atrévete
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http://www.youtube.com/watch?v=TPNqSo8nuEE&noredirect=1


IPUINA: “FIORINA ETA PIORINA MAITAGARRI LOTSATIAK”

Maitagarrien mundura egiten baduzu bidaia eta zein izan den historiako maitagarririk politena 
galdetzen baduzu, denok erantzungo dute zalantza barik: Pionina. Denok, Pionina bera izan 
ezik, berak ezezkoa egingo du buruarekin eta isilpean bere ahizpa Fiorinarengan pentsatuko du.

Inork ez du ezagutu orain arte baina Fiorina zen argi eta garbi ahizpa biengandik ederrena. Biak 
ihintz-tanta handi eta perfektu beretik jaio ziren eta euren bizitza lora berean batera egin zuten 
urteetan. Hain lotsatiak ziren ez zirela mundura irteten hausartzen. Beste maitagarririk ezagutzen 
ez zutenez, ederrak ala itsusiak, azkarrak ala leloak, zorionekoak ala zoritxarrekoak izango ziren 
galdetzen zioten bere buruari. Hainbeste pentsatzen zuten horri buruz azkenean itsusiak, leloak 
eta zoriotxarrekoak zirela sinetsi zutela eta ez ziren euren lora erosotik irtetzen hausartzen. Han 
egoten ziren euren zoriotxarrez kexaka. Zelan agertuko ziren munduan hain zatarrak izanik? Zer 
esango ote zieten besteok? Eta baztertu edo euretaz barre egiten bazuten? Egun batean, Pionak 
loratik irteteko behar zuen adorea lortu zuen. “Ez daukat hain zatarra izatearen errurik”, esan zion 
bere buruari, “atsegina eta alaia izaten saiatuko naiz horrela baliteke nire akatsak barkatzea”, 
pentsatzen zuen irteteko prest zegoela. Pioninak bere esku zegoen guztia egin zuen bere ahizpa 
berarekin joateko baina Fiorina ez zen bere lotsari aurre egiteko gai eta lorean lasai geratzea 
erabaki zuen.
Pioninak bere lorea utzi zuenean eta bere hegaldi akrobatikoa hasi zuenean, disdira berezi batek 
bere etxea zegoen lora-zelai erraldoia argitu zuen.

Argia ikusitakoan, ehunaka maitagarri euren loree-
tatik irten ziren bera ikusteko eta denok harrituta 
inoiz ezagututako maitagarririk ederrenari begiratu 
zioten. Zalaparta handia sortu zen Pionaren ingu-
ruan eta minutu gutxitan maitagarririk ospetsuena 
egin zen bere edertasun, adimen eta zorteari esker.

Pionina presaka bere ahizpari urteetan zein erra-
tuta egon ziren kontatzera joan zen baina ez zen 
bere lorara bueltatzeko gai izan. Zelaian ehunka 
eta milaka lora zeuden eta Pioninak ezin zuen as-
matu non bizi izan zen. Bilatu eta bilatu zuen baina 
ez zuen Fiorina aurkitu.

Eta han jarraitzen du Fiorinak, bere loran  ezkutatu-
ta, beldurrez, maitagarri zakarrena izan daitekeela 
pentsatzen, egunen batean irtetea eta den beza-
lakoa izatea erabakitzen badu, denok bera mai-
tagarririk zorionekoena eta ederrena dela ikusiko 
dutela jakin barik.
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Hirugarren astea
Adin-tartea: 6-11 urte

EKINTZA: “BIHOTZ BAT BESARKADA BATEN TRUKE”

Ume bakoitzak, beti ere bere gaitasunen arabera, kartoi mehezko bihotzak egingo ditu eta azpimarra-
gailu, pegamentu, parpaila, orriak, hostoak eta burura etortzen zaion edozein apaingarrirekin apain-
duko ditu, zenbat eta aniztasun gehiago hobeto. Apainketarekin amaitutakoan garrantzitsuena egingo 
dute: “argi eta zoriontasun desioa” emango duen mezua idatzi.
Behin amaituta plazara, merkatal gunera, taldeko besteengana edo euren gurasoengana batzarra 
amaitzen denean joango dira eta euren bihotzak oparituko dituzte besarkada baten truke. Oso jende 
gutxi da besarkatua gaur egun, horregatik ekintza hau ezagutzen ez diren pertsonekin egitea izango 
litzateke egokiena. Agure bat topatzen baduzu berarengana joan, zeure burua aurkeztu eta bihotz bat 
oparitu bere besarkadaren truke.

OTOITZA: “ONA EGIN NAZAZU!”

Jauna, ona egin nazazu
gauza txikien ona baloratzen jakiteko.

Indartsu egin nazazu, nire familia eta lagunei,
momentu txarretan behar dituzten hitzak esaten 

jakiteko.
Apala egin nazazu,

garaipena eta arrakasta lortzen ditudanean
zentzuduna izan nadin.

Amen.

ABESTIA: “Humildad“ (Shaila Durcal)
http://www.youtube.com/watch?v=9F151fG0tmI

Tú nada presumes todo 
Es modestia, todo es verdad 
Tú con humildad sabes llegar 
Sabes confiar. 

Sólo tú escuchas y respetas 
Siempre a los demás 
Hablar de tus virtudes 
Eso no te va, no aspiras 
A grandeza nada es personal 
Y se abren los caminos dónde vas.

Me gusta que seas así 
Que vivas con humildad 
Y que tu corazón 
Tan solo sepa amar (2 veces) 
Que vivas con humildad. 

Tú vas sin orgullo 
Sin arrogancia, sin vanidad 
Tú con humildad sabes llegar 
Sabes confiar. 

Tu nada presumes todo… 

Sólo tú escuchas y respetas… 

No te sientas diferente 
Todos somos igual 
Quita el ego de tu mente 
Dile sí a la humildad. 
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IPUINA: “ZORTE SORGINA”

Zorte, sorgin gaizto eta apetatsu baten izena zen. Hain ziren arriskutsuak bere sorginkeriak, denok 
“Zorte Txarra” euren etxeetara hurbiltzeaz beldur zirela. Beti saiatzen ziren berarengandik ezkutatzen, 
edozein lekutan.

Baina gau batean, gazte bat berarekin topo egitera irten zen. Sorginak hain ausart eta seguru ikusi 
zuenean, harrituta horrela galdetu zion:
- Nora zoaz hain berandu, gazte? Ez al zara beldur?
- Sorgin baten bila noa. Zorte sorgina deitzen dute- erantzun zion gazteak.
- Txarto zabiltza- esan zion sorginak- Ni naiz sorgin hori eta Zorte Txarra deitzen naute. Zuk diozun 
hori ez da existitzen.
- Noski existitzen dela! Baina ez zara zu. Zure antzeko izena duen beste sorgin bat izango da.

Zorte, sorgin bakartia zen eta horregatik ondo zekien ez zegoela beste sorginik inguruan, are gutxiago 
bere izenarekin. Beraz, berriro esan zion.
- Orduan, nire bila zabiltza, Zorte Txarraren bila.
- Ezetz bada!- erantzun zion gazteak irmo- Inoiz entzun al duzu baten batek Zorte Txarra bilatzen due-
nik? Argi dago ezetz. Berriro ere esango dizut, ni Zorte Ona bilatzen ari naiz.
Sorgina haserretu egin zen baina bere bila zebilela argi zeukanez jakin-minez ikertzen jarraitu zuen.
- Inoiz ikusi al duzu? Zelan ezagutuko duzu? – galdetu zuen.
- Ez dut sekula ikusi, baina erraza da ezagutzea. Gauza onak egiten dituela diote.
- Nik gauza onak egin ditzaket- erantzun zuen sorginak- Begiratu!

Eta hori esandakoan harri bat sagar gozo bihurtu zuen eta gazteari eskaini zion.
- Hori ez da nahikoa. Zorte Ona sorginak bera aurkitzen dutenak babesten ditu.
- Baina neuk ere bai!- egin zuen protesta sorginak gaztearen sorbaldatik bere eztena sartzeko prest 
zegoen eskorpioi bat kentzen zion bitartean.

Horrela aritu ziren gau osoa. Gazteak gauza bat esan eta sorginak bilatzen zuena bera zela erakusten 
saiatzen. Banatzeko ordua heldu zenean gazteak esan zuen:
- Ia-ia konbentzitu nauzu baina azken gauza bat falta da. Zorte Ona beti dago bere bila dabiltzanen 
zain.
- Nik ere horrela egingo dut! Zatoz bihar nire bila- agurtu zuen sorginak.

Sorginak bere sorginkeri maltzurrak egiten jarraitu zuen baina gauero gaztearen zain egoten zen. Bat-
zuetan lekuz, formaz, animoz, kolorez... aldatzen zen baina beti zegoen bertan, gaztearen zain. Eta 
bere bila joatera ausartzen direnentzat, bere oparirik onenak ditu gordeta.
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EKINTZA: “DANTZA ETA ESKERRAK”

Lehenengo asteko abestiarekin (Hola a Dios) DANTZA:

1ª aldia: denok borobilean hankak zabalik eta flexionatuta, eskuak gorantz abestia jarraituz agurtu 
egingo dute. Orduan “Kaixo Jainko” (“Hola Dios”) esango dute eta erpuru edo hatz lodiarekin eskua 
itxita bularrean seinalatuz “hemen nago” (“estoy aquí”) esango dute. Eskuak elkarri emanda eskumara 
mugituko dira eta “eskerrik asko bizitza emateagatik” (“gracias te doy por darme la vida”) esango dute, 
borobilaren mugimenduaren zentzua aldatuko dute eta “berritu egin ezazu egunero” (“hazla nueva to-
dos los días”) esango dute. Lekuan geldi eta oinak martxa erritmoan besoak aurrera eta atzera mugituko 
dituzte “Egun on nire Jauna” (“Buenos días mi Señor”) esaten duten bitartean.

2ª aldia: denok borobilean hankak zabalik eta flexionatuta, eskuak gorantz abestia jarraituz agurtu 
egingo dute. Orduan “Kaixo Jainko” (“Hola Dios”) esango dute eta erpuru edo hatz lodiarekin eskua 
itxita bularrean seinalatuz “hemen nago” (“estoy aquí”) esango dute. Eskuak bikoteka gurutzatuta elkarri 
emango dizkiote eta eskumara biratuko dute buelta eginez “eskerrik asko bizitza emateagatik” (“gracias 
te doy por darme la vida”) esaten duten bitartean. Beste aldera biratuko dute “berritu egin ezazu egune-
ro” (“hazla nueva todos los días”) esaten duten bitartean. Berriro ere borobila osatuko dute. Lekuan geldi 
eta oinak martxa erritmoan besoak aurrera eta atzera mugituko dituzte “Egun on nire Jauna” (“Buenos 
días mi Señor”) esaten duten bitartean.

3ª aldia: denok borobilean hankak zabalik eta flexionatuta, eskuak gorantz abestia jarraituz agurtu 
egingo dute. Orduan “Kaixo Jainko” (“Hola Dios”) esango dute eta erpuru edo hatz lodiarekin eskua 
itxita bularrean seinalatuz “hemen nago” (“estoy aquí”) esango dute. Eskuak elkarri emanda eskumara 
mugituko dira eta “eskerrik asko bizitza emateagatik” (“gracias te doy por darme la vida”) esango dute, 
borobilaren mugimenduaren zentzua aldatuko dute eta “berritu egin ezazu egunero” (“hazla nueva to-
dos los días”) esango dute. Orduan, denak borobilaren erdira joango dira korrika “Egun on nire Jauna” 
(“Buenos días mi Señor”) esaten duten bitartean.

4ª, 5ª y 6ª aldiak: isilik, bakoitza lasaitasunez borobileko bere lekura bueltatuko da eta bitartean egun 
horretan Jainkoari zer eskertu nahi dion pentsatuko du.

7ª, 8ª eta 9ª aldiak: lehenengo hiru aldietan agertutakoa errepikatuko da.

Amaitzeko otoitza egingo da eta bakoitzaren eskerrak 
esango ditugu.
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Laugarren astea
Adin-tartea: 6-11 urte



OTOITZA : “KAIXO JAINKO”

Kaixo Jainko, hemen nago.
Eskerrik asko bizitza emateagatik.
Berritu egin ezazu egunero.
Egun on, nire Jainkoa.

Horregatik, zure maitasunagatik
zure errukiagatik
gizadi osoarentzat
zure justizia desioagatik
eskerrak ematen dizkizugu Jauna,
bizitza berriro emateagatik.

ABESTIA: “Hola dios“
http://www.youtube.com/watch?v=RvYettC-6Y0

Hola Dios, estoy aquí.
Gracias te doy por darme la vida.

Hazla nueva todos los días
Buenos días, mi Señor.
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IPUINA: “LAU KANDELAK”

Lau kandela astiro-astiro ari ziren agortzen. Ingurua hain isilik zegoen, euren arteko elkarrizketa entzun 
zitekeela.

Lehenengoak dio: “Ni, Bakea naiz! Daukadan argia edukita ere pertsonek ez dute lortzen bizirik man-
tentzea”.

Eta bere argia gero eta ahulagoa eginez guztiz itzali zen.
Bigarrenak berriz: “Nire izena Fedea da! Zoritxarrez pertsonek ez dute Jainkoaz ezer jakin nahi eta 
garrantzi gutxi ematen didate. Horregatik piztuta jarraitzeak ez dauka zentzurik”.
Hau esatean, haize bolada bat hurbildu eta itzali egin zen.
Ahots ahul eta triste batekin hitz egin zuen hirugarren kandelak: “Ni naiz Maitasuna! Ez daukat indar 
gehiagorik piztuta jarraitzeko. Pertsonek alde batera uzten naute, bakarrik norberarentzat nahi naute; 
euren ingurukoak ere ez dituzte kontuan hartzen”.
… Eta itzali egin zen.
Bat-batean, neskatila bat sartu zen eta hiru kandelak itzalita ikusita esan zuen: “Zer da hau? Zuek piz-
tuta egon behar duzue eta azkenera arte argia eman!”
Orduan, laugarren kandelak hitz egin zuen: “Ez izan beldurrik neska, ni piztuta nagoen bitartean beste 
kandelak piztu ahal izango ditugu!”

Neskak ITXAROPENAREN kandela hartu eta itzalita zeudenak piztu zituen.

ITXAROPENAREN kandela ez dadila sekula itzali gure barnean.

http://www.youtube.com/watch?v=RvYettC-6Y0 
http://www.youtube.com/watch?v=RvYettC-6Y0


Lehenengo astea
Adin-tartea: 12-14 urte

EKINTZA: “ABENDUKO KOROA“

OTOITZA: “BEHARREI ADI”

Jesusen pausuak jarraitzea,
besteon beharrei adi egotea
eta guztion bizitza duinarekin
konpromisoa hartzea da.
Bizitzaren Jainkoa,
zure bizitza ongia egiten eman zenuen,
elkartasun emankorraren bidea erakutsiz,
bestearenganako maitasunarena,
besteon sufrimenduari adi
eta honetaz arduratuta
bizitza eginez,
eta pertsona guztiek
bizitza duina edukitzeko
irtenbideak bilatuz.
Adi egoten lagun gaitzazu,
prest egoten irakats iezaguzu,
erantzunak ematera bultza gaitzazu,
elkartasunaren bidea erakuts  iezaguzu.
Zuk eskatzen diguzun bezala bizitzeko 
Jauna.

(Marcelo A. Murúa)

ABESTIA: “Tengo“ (Macaco) 
http://www.youtube.com/watch?v=8ey74BBfyfM

Tengo... y lo que tengo lo mantengo a base de amor y fe.
Siento que si no estas no corre el viento quizás afuera si 

pero no dentro de mí..
Vengo sin maletas con lo puesto y esta canción mi reme-

dio vitamina pal´vivir.
Vuelvo y a teneros si estas lejos como el trueno cuando 

pasas junto a mi.

La melodía de una rumba me dijo el secreto no esta en la 
tumba sino en el vivir

y viviendo a todo trapo olvide caminar despacio y las 
heridas de mis pies en ti.

No cantare a lo que desconozco solo a lo que entro en el 
fondo como el poso del vino que bebí y antes de embo-

rracharme brindaré mirando a tus ojos y gritare el secreto 
es el amor 

que siento por ti.

Tengo... y lo que tengo lo mantengo a base de amor y fe.
Siento que si no estas no corre el viento quizás afuera si 

pero no dentro de mí..
Vengo sin maletas con lo puesto y esta canción mi reme-

dio vitamina pal´vivir.
Vuelvo y a teneros si estas lejos como el trueno cuando 

pasas junto a mi.

La primera lección aprendí pero olvide el cuaderno al salir 
en la escuela de la vida no se puede repetir

así que voy lápiz en mano tomando notas y callando a veces es mejor no decir
aprendí a alzar las velas aguantarle a la marea y a romper las olas del mal vivir

y es que el vaso medio lleno medio vació mi niña solo depende de ti y de mi.

y no se es más rico el que más lleva sino el que algo tiene y lo conserva 
sin enfriarlo sin olvidarlo en un cajón

y no hay mayor tesoro que el que guardas en tu corazón 
no en el bolsillo triste de un pantalón.
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IPUINA: “LEOPARDOA BERE ZUHAITZEAN”

Bazen behin oihanean gauez bakarrik zebilen lehoinabar bat. Gauez ia ezin zuen lorik egin eta bere 
zuhaitz ederraren adarretan etzanda, oihanean gertatzen zenari begira pasatzen zuen gaua. Horrela 
ohartu zen oihanean lapur bat zegoela. Gauero ikusten zuen joateko bidean esku-hutsik eta bueltan 
lapurtutakoarekin. Batzuetan tximino jaunaren platanoak ziren, beste batzuetan berriz lehoi jaunaren 
ileorde edo zebra andrearen orbanak, eta egun batean elefante jaunak ezkutuan zeraman ordezko 
hortza. Baina lehoinabarra oso animalia lasaia zen eta bere kabuz bizi zen. Horregatik ez zion inori 
ezer esan, ez zelako bere ardura. Gainera, guztion sekretu txiki horiek jakitea dibertigarria egiten 
zitzaion.

Horrela, animaliak lapurra zela eta, zoratzen hasi ziren: elefanteak lotsa handia zuen bere hortza 
barik, zebrak asto zuri bat ematen zuen eta zer esan lehoi-arrari buruz, burusoila, lehoi-emea bezala, 
beldurrik ere ematen ez zuela. Animalia gehienak sutan, harrituta edo lotsatuta zeuden baina lehoina-
barra lasai zegoen bere zuhaitzean, gauero lapurraren gaiztakeriekin disfrutatzen.

Baina gau batean lapurrak oporrak hartu zituen eta lehoinabarrak itxaroteaz nekatuta lo-kuluxkada bat 
egitea erabaki zuen. Esnatu zenean oso leku ezberdin batean zegoela ikusi zuen, bere zuhaitzean 
zegoen baina kobazulo baten barruan, eta bere inguruan aurreko gauetan lapurtzen ikusitako guztia... 
Lehoinabarra bere etxean zegoela lapurrak zuhaitza ebaki eta bere etxea lapurtu zuen. Gehiegizkoa 
zen! Lehoinabarrak ez zuen lapurra inguruan ikusi eta korrika ihes egin zuen. Beste animaliengana joan 
eta lapurrak euren gauzak non gordetzen zituen esan zien.

Denok goretsi zuten lehoinabarra lapurraren ezkutalekua aurkitzeagatik eta euren gauzak berreskurat-
zea posible egiteagatik. Azkenean, gehien galdu zuena lehoinabarra izan zen, ezin izan zuen bere 
zuhaitza birlandatu eta askoz eskasagoa zen leku aspergarria batean zegoen zuhaitz batekin geratu 
behar izan zuen... Besteon arazoekin izandako axolagabekeriaz damutu zen, azkenean ezer ez egi-
teagatik bere arazoa bihurtu baitzen.
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EKINTZA: “GOLTZERDI”

3-6 kidetako taldeak egingo dira, 3 gutxienez. Galtzerdi-puntak elementu ezberdinez beteko ditugu, 
talde bakoitzeko bat.

Galtzerdiak hutsik daudenzatiak/tik ipiniko ditugu bistan, horrela galtzerdi guztiek berdinak emango 
dute (nahiz eta kolore ezberdinetakoak izan). Talde bakoitzak galtzerdi bat aukeratuko du.

Galtzerdiak betetzeko aukerak:
 1. Galtzerdia hutsik
 2. Galtzerdia kotoiz beteta
 3. Galtzerdia beste galtzerdi edo zapi bat barruan
 4. Galtzerdia areaz beteta
 5. Galtzerdia tenis pilota barruan

Behin talde bakoitzak bere galtzerdia daukala jolasa hasiko da. Helburua ate bakar batean gola sart-
zea izango da (pasilloko ate bat edota plazako jesarleku bat izan daitezke, ona izango da hasiera 
lerrotik ateraino nahiko distantzia egotea). Talde bakoitzak bere gomazko pilota izango du (futbolekoa 
baino apur bat txikiagoa eta arinagoa).
 
Pilota hasiera marratik ateraino eramateko taldekideek euren galtzerdiarekin emango diote. Txanda 
bakoitzean pilota behin joko dute eta txanden ordena mantenduko dute. Gola egiten duen lehenengoak 
irabaziko du.

Partida bat baino gehiago jokatu ahal dira baina logikoena galtzerdi pisutsuena dutenek irabaztea 
litzateke.

Azken hausnarketa: galtzerdi bat aukeratzeko aukera edukiko bazenu, zein aukeratuko zenuke? Pertso-
nak galtzerdiak bezalakoak gara, garrantzitsuena besteak laguntzeko barruan daukaguna eta lagunt-
zeko prest egotea da.

Nolako barrua nahiko zenuke zuretzat?
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Bigarren astea
Adin-tartea: 12-14 urte



OTOITZA: “ALDATZEN BAZARA...”

Egian bizi bazara,
gezur gutxiago egongo da munduan.
Enara kabi bat zaintzen baduzu,
enara gehiago egongo dira udaberrian.
Askatasunean bizi bazara,
askatasun gehiago egongo da munduan.
Sua pizten baduzu,
hotz gutxiago egongo da neguan.
Poztasuna ematen baduzu,
tristura gutxiago egongo da munduan.
Zu aldatzeko mundua aldatu arte itxaro-
ten baduzu,
bizi barik hil egingo zara.
Zu zeu aldatzen hasten bazara,
mundua aldatzen ariko zara...

ABESTIA: “Volver a empezar” (el sueño de morfeo) 
http://www.youtube.com/watch?v=l-jmkHW5_H0

Lo siento, me siento vacía
por dentro no hay nada
Lamento sentirme cobarde
y miento, no es nada
Y no quiero caer ni perder la razón
solo quiero sentirme mejor

Y volver a empezar
Y aceptar la verdad
Y encontrarme en mi soledad
Y volver a empezar
sin mirar atrás
Y ver la luz en mi oscuridad
Volver a empezar

Lo siento, intento contarlo en silencio,
no puedo
Lamento ahogar este llanto en secreto,
me mata
Y no quiero caer ni perder la razón
Solo quiero sentirme mejor

Y volver a empezar
Y aceptar la verdad
Y encontrarme en mi soledad
Y volver a empezar
sin mirar atrás
Y ver la luz en mi oscuridad
Volver a empezar

Y cada día recordar
que puedo continuar
Volver a soñar
Que todo lo que anhelo
algún día se hará realidad

Y no quiero caer ni perder la razón
solo quiero sentirme mejor

Y volver a empezar
Y aceptar la verdad
Y encontrarme en mi soledad
Y volver a empezar
sin mirar atrás
Y ver la luz en mi oscuridad
Volver a empezar

Y no quiero caer ni perder la razón
solo quiero sentirme mejor
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IPUINA: “HIRU ZUHAITZAK”

Bazeuden behin basoko mendixka batean hiru zuhaitz txiki. Euren etorkizuneko ametsei eta itxarope-
nei buruz hitz egiten ari ziren. Lehenengoak esan zuen: “Egunen batean altxor-kutxa bat izango naiz. 
Urrez, zilarrez eta harri-bitxiz beteta egongo naiz. Artista batek landuko nau eta denek nire edertasuna 
ikusi ahal izango dute”.

Bigarren zuhaitzek esan zuen: “Egunen batean ontzi izugarri bat izango naiz. Errege eta erregina han-
dienak eramango ditut ozeanoak zeharkatuz munduko bazter guztietara. Denak sentituko dira seguru 
nire indarra eta krosko ikusgarriari esker”.

Azkenik hirugarren zuhaitzak hitz egin zuen: “Nik baso zuhaitz zuzenena eta handiena izateko hazi 
egin nahi dut. Jendeak mendixkaren gainean ikusiko nau, nire adar-ahaltsuak begiratuko ditu eta zerue-
tako Jainkoaz eta berarengandik zein hurbil nagoen pentsatuko dute. Zuhaitzik handiena izango naiz 
eta denek gogoratuko naute”.

Zuhaitzak euren etorkizuneko ametsak betetzeko otoitzean egon zirenetik urte batzuk pasatu ziren eta 
egurgile talde bat bertara hurbildu zen. Batek lehenengo zuhaitza ikusi zuenean esan zuen: “Honek 
zuhaitz sendoa ematen du, bere egurra arotz bati saldu ahal izango diot”, eta botatzen hasi zen. 
Zuhaitza oso zoriontsua zen arotzak altxor-kutxa bat bihurtu ahal izango zuelako. Beste egurgile batek 
bigarren zuhaitza begiratu eta esan zuen: “Zuhaitz sendoa ematen du, portuko arotzari saldu ahal 
izango diodala uste dut”. Bigarren zuhaitza berehala poztu zen izugarrizko itsasontzia bihurtuko zela 
zekielako. Azken egurgilea hirugarren zuhaitzera hurbildu zen; hau beldurrez zegoen bazekielako 
botatzen bazuten ezin izango zuela sekula bere ametsa bete. Orduan, egurgileak esan zuen: “Ez dut 
ezer berezirik behar botako dudan zuhaitzetik, hau bera hartuko dut”. Eta hirugarren zuhaitza bota 
zuen.

Lehenengo zuhaitza arotzarengana heldu zenean, abereentzako janari kutxa bihurtu zuen eta lastoz 
beteta aska batean ipini zuten. Oso txarto sentitu zen berak ez zuelako otoitzik egin hori lortzeko. 
Bigarren zuhaitza berriz arrantza egiteko txalupa txiki bat bihurtu zuten, ez zen itsasoan nabigatzeko 
nahikoa eta aintzira batean ipini zuten. Errege-erreginak eramateko itsasontzi izugarria izateko amet-
sak nola ihes egiten zion ikusi zuen.Hirugarren zuhaitza hainbat taula luze eta astunetan moztu eta 
upeltegi batean utzi zuten.
Urte batzuk igaro ondoren, zuhaitzek hainbatetan otoitzean eskatutako ametsak eta itxaropenak ahaztu 
egin zituzten.

Egun batean, gizon eta emakume bat askara heldu ziren. Emakumeak umea eduki zuen eta lehenengo 
zuhaitzarekin egindako kutxa barruan zegoen lasto gainean ipini zuen. Gizonak bere umearentzat se-
haska bat nahi zuen baina aska hau izan beharko zen. Zuhaitzak gertaera horren garrantziaz ohartu 
zen eta bere baitan historiako altxorrik handiena izan zuela jakin zuen.

Urte batzuk beranduago, gizon talde bat bigarren zuhaitzarekin egindako txalupara igo ziren. Eure-
tako bat nekatuta txalupan loak hartu zuen. Uretan zeudela, ekaitz handi bat heldu zen eta zuhaitzak 
gizonak salbatzeko indar nahikoa ez zuela izango pentsatu zuen. Gizonek lotan zegoena esnatu zu-
ten, jaiki eta esan zuen: “Nahikoa, egon lasai”, eta ekaitza eta olatuak baretu ziren. Orduan, bigarren 
zuhaitzak bere baitan Erregeen Errege eta Jaunen Jauna zeramala jakin zuen.
Azkenik, handik urte batzuetara, norbait etorri zen eta hirugarren zuhaitzarekin egindako taulak hartu 
zituen. Kaleetatik eramaten zuten bitartean jendeak txistu egin, iraindu eta jo egin zion taulak zeramat-
zan gizonari. Mendixka batera heldu ziren, Gizona zuhaitzean iltzatu eta altxatu zuten bertan hiltzeko. 
Igandea heldu zenean, hirugarren zuhaitzak mendixkaren tontorrean zutik mantentzeko indarra egin 
eta Jainkoa sekula baino hurbilago izan zuela jakin zuen, Jesus bere baitan hil egin zutelako.
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Hirugarren astea
Adin-tartea: 12-14 urte

EKINTZA: “ZORIONTASUNAREN KUTXA”

Ume bakoitzak zoriontasunaren bi kutxa marraztu behar ditu kartoi mehe batean, moztu eta bakoitzean 
egunerokoan zoriontsu egiten duen egoera bat idatziko du. Amaitutakoan besteen kutxekin batera kutxa 
handi batean ipiniko ditu. Zoriontasun kutxa guztiak kutxa handian daudenean, banan-banan aterako 
dituzte eta egoera bakoitzak zoriontasuna ematearen arrazoiari buruz hausnartuko dute. Hausnarke-
ta egiten duten arabera dinamizatzaileak egoera bakoitzeko baloreak identifikatzen lagunduko die. 
Azken hausnarketa hau izango litzateke: ez dugu gauza handirik behar zoriontsu izateko, zoriontasuna 
eguneroko gauza txikietan aurkitzen dugu.

OTOITZA: “APALA IZATEN LAGUN NAZAZU”

Jesus Jauna, apala eta ona,
Emadazu bihotzez barkatzeko dohaina, kritikak onartzekoa.

Emadazu nire burua lasaitasunez kritikatzeko dohaina.

Emadazu benetan zoriontsu sentitzeko dohaina,
besten artean nagoenean egiten eta esaten dudanarekin

ez naizelako berezia sentitzen.

Lagun nazazu Jauna, nigan gutxiago pentsatzen
eta nire bihotzean lekua egiten

Zu eta nire anai-arrebak bertan lekua hartzeko.

Mesedez Jauna, emadazu apurka- apurka
bihotz apalagoa, umilagoa, eraman handikoa eta hobea lortzeko 

grazia.

Kristo Jesus, onbera eta bihotzez apala,
egin ezazu nire bihotza zurearen antzekoa.

Amen. 

(P. Ignacio Larrañaga)
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ABESTIA: “Bravo por la tierra” (Casi Ángeles) 
http://www.youtube.com/watch?v=-QbE3mUHnCw

Cambiamos las alas por banderas. 
Y nuestra libertad se hizo, trinchera. 
Salvamos nuestros sueños  de esta guerra. 
Y vamos al rescate, de la tierra. 

Dejamos nuestra casa por la vida buscando una historia, 
sin mentiras. 
Queremos resistirnos al destrozo, 
de ser nosotros mismos los despojos. 

Yo sé que es tiempo de sembrar la luz. 
El sol se oculta para no volver. 
La tierra está pidiendo paz. 
La tierra ya no puede más. 

Ya es el cambio, 
luchemos porque nos da la vida. 
Ya es tu tiempo, 
salvemos todos que ya llego el día. 

Oeoooeoh... 

La tierra será de los que luchen por un ser más humano, 
una utopía. 
Si todos decidimos intentarlo veremos renacer, 
un nuevo día. 

Dejamos nuestra casa por la vida buscando una historia, 
sin mentiras. 
Queremos resistirnos al destrozo, 
de ser nosotros mismos, los despojos. 

Yo sé que es tiempo de sembrar la luz. 
El sol se oculta para no volver. 

La tierra está pidiendo paz. 
La tierra ya no puede más. 

Ya es el cambio, 
luchemos porque nos da la vida. 

Ya es tu tiempo, 
sabemos todos que ya llego el día. 

Ya es el cambio, 
luchemos porque nos da la vida. 

Ya es tu tiempo, 
sabemos todos que ya llego el día. 

Oeoooeoh... 

Ya llego el día, ya, ya, ya. 
Ya llego el día, ya, ya, ya. 
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IPUINA: “MUNDUA SALBATU BEHAR ZUEN HEROIA”

Toto ume arrunta zen. Behin hondartzan paseatzen zegoela, itsas triku batek zizt egin zion. Momentu 
horretan, oina astintzerakoan marmoka batek, eltxo batek eta loro-arrain batek batera eraso egin zuten 
eta ornitorrinko baten buztana zapaldu zuen kaio batek gainean kaka egiten zion bitartean... Zoramen 
honetatik zer edo zer harrigarria sortu behar zen eta izugarrizko botereak zituen super-heroi bat sortu 
zen: Superpower Ultra Man!

Hain bereziak ziren super-heroiaren botereak gauza txikietan erabili beharrean mundua mehatxatzen 
zuten arriskuen bila irten zela. Superpower Ultra Man-en helburua denok maltzurrengandik babestea 
zen.

Baina nahiz eta bere super-ikuspegiarekin bila eta bila ibili, nahiz eta mundu osoari bere super-
abiadurarekin bira eman eta nahiz eta bere frekuentzia handiko entzumen digitalarekin  zeru guztiak 
entzun, ez zuen aurkitu galaxia menderatzeko edo planeta leherrarazteko asmorik zeukan inor. Are 
gehiago, ez zuen itsasoak lehortu edo menditxoren bat lapurtu nahi zuen maltzurrik aurkitu. Bazirudien, 
munduko onak eta txarrak eguneroko gauzez zeudela arduratuta eta azaro arruntak zituztela. Beraz, 
Superpower Ultra Man heroiak aspertuta igarotzen zituen egunak bere mailako heroi baten ezinezko 
misioen bila zeruak zeharkatuz.

Hainbeste aspertzen zenez baietza eman zuen telebista saio batean bere trebetasuna erakusteko es-
kaintza egin ziotenean. Bazekien baina erakuste hutsa izango zela eta hamar pertsona inguru besterik 
ezin izango zituela erreskatatu.

Eta bere ametsetako urrezko heroi-momentua heldu zenean, erakusketa penagarria izan zen. Hain 
barneratuta zeukan Superpower Ultra Man-ek handitasuna, ez zekiela pertsonak banan-banan zelan 
hartu babestu ahal izateko. Hogeinaka hartzen zituen, bere indarra eta abiadura kontrolatu barik, eta 
erakusketa kolpe, koskor, urradura, oihu, apurtutako hezur eta arropa entsalada bat izan zen. Minduta 
eta erdi biluzik “salbatutakoek” ikusleen eta kazetarien barre zaratatsuen artean super-heroiari deneta-
rik esan zioten, baina batere ez polita.

Seguruenik ez da egon horrenbesteko lotsa pasatu duen super-heroirik. Ordutik aurrera, norbaitek zer 
edo zer txikiari uko egiten badio, gutxi delako, denok gogoratzen dute Superpower Ultra Man-en isto-
rioa, esanez: “Ez izan hain Superpower ezta hain Ultra Man, gauza txikiak ez badituzu egiten sekula 
ez duzu gauza handiez jakingo”.
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EKINTZA: “GURE ESKUAK”

Ume bakoitzak bere eskuaren silueta koloretako folioetan marraztu eta moztuko du. Dinamizatzaileak 
Mamerto “Menapace” beneditar  monjearen “La sal de la tierra” (“Lurreko gatza”) liburutik hurrengo 
esaldia irakurriko du: “ez ditugu gure eskuetan munduko arazoen irtenbideak baina munduko arazoen 
aurrean gure eskuak ditugu”. Ume bakoitzak Gabonetara begira egoera edo arazoren bat konpontzen 
laguntzeko hartu ahal dituen pare bat konpromiso pentsatu eta bere “paperezko eskuetan” idatziko ditu. 
Amaieran guztion konpromisoekin mural bat osatuko dute.

OTOITZA: ·ITXAROPENA”

Jainko maitea:
desioz eta itxaropenez beterik nago.

Batzuk beteko dira; beste asko ez
baina nire poztasun eta atsekabe guztien artean,

zugan daukat konfiantza.
Badakit ez nauzula sekula bakarrik utziko.

Nahiz eta gauzak nire bidetik ez doazela eman,
badakit zurea jarraitzen dutela,

eta azkenean zure bidea niretzat onena dela.
Nire itxaropena indartu,

batez ere nire desioak betetzen ez direnean.
Amen.

ABESTIA: “Que en marcha estoy” (Phil Collins) 
http://www.youtube.com/watch?v=OdU0-ybFVt8

Que sepa el mundo que en marcha estoy, 
con mucho que ver y vivir, 
con cielos azules andando voy, a un lugar así 
soñaba con ir. 

Que sepa el mundo que en marcha estoy,
 que me gusta cada instante aquí, 
con el sol más brillante mis pasos doy, 
no se aparta la risa de mí. 

y es lo más importante volvernos a ver, 
no importa donde tenga que ir, 
mil historia hay que oír y van a ser 
las que quiero compartir. 

y diles que me siento bien, con tanto que ver y vivir, con 
la luna sobre mi vuelvo a donde ven, 
nada más se podría pedir, 
ni la lluvia al caer, me va a cambiar, 
el sol siempre vuelve a salir, 
y sentir el viento sobre tu piel te va a encantar cuantas 
cosas hay por descubrir. 
sigue mi camino, mi destino 
es mi camino........ 
es mi camino........ 
es mi camino........ 
es mi camino........ 
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Laugarren astea
Adin-tartea: 12-14 urte

http://www.youtube.com/watch?v=OdU0-ybFVt8


Que sepa el mundo que en marcha estoy, y voy a cumplir 
mi misión, los cielos azules por donde voy dan alas a mi corazón. 

mi corazón... 

Diles a todos que en marcha estoy que voy a volver a mi hogar 
con el sol mas brillante mis pasos doy, disfruto el camino al 

andar siiii que en marcha estoy, si en marcha estoy.

IPUINA: “AZENARIOA, ARRAUTZA ALA KAFEA?”

Alaba bat bere aitari kexaka zebilen bere bizitza eta gauzen zailtasunen inguruan. Ez zekien arazoei 
zelan aurre egin eta etsitzea pentsatzen zuen. Borroka egiteaz nekatuta zegoen, arazo bat konpontzen 
zuenean beste bat agertzen zela zirudien.

Bere aita, sukaldaria zen eta bere alaba bere lantokira eraman zuen. Han hiru lapiko urez bete eta 
sutan ipini zituen. Laster, hiru lapikotako ura irakiten zegoen. Baten azenarioak ipini zituen, bestean 
berriz, arrautzak eta azken lapikoan kafe-bihiak, eta irakiten utzi zituen ezer esan barik.

Alabak urduritasunez itxaron zuen, bere aitak zer esango zuen zain. Hogei minutu igarota aitak sua 
itzali zuen. Azenarioak atera eta ontzi batean ipini zituen. Arrautzak atera eta plater batean ipini zi-
tuen. Azkenik, kafea iragazi eta hirugarren ontzi batean ipini zuen. Bere alaba begiratuz esan zion:
- Laztana, zer ikusten duzu?
- Azenarioak, arrautzak eta kafea- izan zen bere erantzuna.

Hurbiltzeko eta azenarioak ukitzeko eskatu zion aitak. Berak horrela egin zuen eta azenarioak bigun 
zeudela nabaritu zuen. Gero arrautza bat hartzeko eta apurtzeko eskatu zion. Oskola kendu eta ego-
sitako arrautza aurkitu zuen. Gero kafea dastatzeko eskatu zion. Berak irribarre egin zuen bere usain 
gozoaz disfrutatzen zuen bitartean. Apal-apal alabak galdetu zuen:
- Zer esan nahi du honek, aita?

Hiru elementuek egoera berberari egin ziotela aurre esan zion: ur irakinari; baina bakoitzak modu 
ezberdin batean erantzun zuela. Azenarioa uretan sartzerakoan sendoa eta gogorra zen; baina ira-
kiten egon ondoren ahula eta hauskorra bihurtu da. Arrautza hauskorra zen uretan egon baino lehen, 
oskolak bere barne likidoa babesten zuen; baina irakin ondoren bere barrukoa gogortu egin da. Kafe-
bihiak apartakoak ziren; irakin ondoren ura aldatu zuten.
- Zein zara zu? – galdetu zion bere alabari – Zailtasunek zure atea jotzen dutenean, zelan erantzuten 
duzu? Azenarioa bezalakoa al zara, gogor ematen duela baina minak jotzen duenean ahula bihur-
tu eta zure gogortasuna galtzen al duzu? Arrautza al zara, bihotz biguna daukana baina heriotza, 
banaketa, haserre... baten ostean gogorra eta zurruna bihurtu al zara? Kanpotik berdin ikusten zaizu 
baina zakarra eta bihotza eta espiritua gogortutakoa al zara? Ala kafe-bihi bat bezalakoa al zara? 
Kafeak irakindako ura aldatzen du, min egiten dion elementua. Ura bere irakin puntura heltzen denean 
kafeak bere zaporerik onena lortzen du. Kafe-bihia bezalakoa bazara, gauzak okerrago ipintzen dire-
nean zure erantzunak egokiagoak dira eta zure inguruko gauzak hobetzea lortzen duzu.

Eta zu, hiruretatik zein zara?
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Lehenengo astea
Adin-tartea: 15-17 urte

EKINTZA: “ABENDUKO KOROA”

OTOITZA: “ERNE DAGOEN BIHOTZA”

Jauna, erne dagoen bihotza eman
inongo pentsamendurik zugandik ez aldentzeko
zuzentasuna, besteok gugan konfiantza izan dezaten
indarra, zoritxarrak ez gaitzan ahuldu
askatasuna, grinak ez lotzeko
eskuzabaltasuna, besteei zabalik egoteko
eta on guztia garatzeko.
Amen.
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ABESTIA: “Todo el mundo sufre” (REM) 
http://www.youtube.com/watch?v=la9QmZ53yhs

Cuando tu día se haga largo
Y la noche

Tu noche sea solitaria
Cuando estés segura que ya has vivido suficiente

Bien, espera

No te deprimas
Porque todo el mundo llora

Y todo el mundo sufre
A veces....

A veces todo está mal
Ahora es tiempo de cantar solo

Cuando tu día sea como la noche
(Aguanta, aguanta)

Si te sientes con ganas de marchar
(Aguanta)

Si estás seguro de que tienes suficiente con esta vida
Espera...

http://www.youtube.com/watch?v=la9QmZ53yhs


No te deprimas
Porque todo el mundo llora

Y todo el mundo sufre

No golpees tu mano
Oh, no

No golpees tu mano
Si te sientes solo

No, no, no, no estás solo

Si estás seguro
En esta vida

Y los días y noches son largos
Si estás seguro de que tienes demasiado

En esta vida
Espera...

Yeah, todo el mundo sufre
A veces todo el mundo llora
A veces todo el mundo sufre

A veces
Todo el mundo sufre a veces...

Entonces... aguanta, aguanta
Aguanta, aguanta
Aguanta, aguanta
Aguanta, aguanta

Porque no estás solo

IPUINA:ENTZUN

Errege batek bere semea maisu handi baten tenplura bidali zuen etorkizunean pertsona handia izateko 
helburuarekin.

Printzea tenplura heldu zenean, maisuak bakar bakarrik bidali zuen basora. Urte bete igarota itzuli 
beharko zen, basoko soinu guztiak deskribatzeko gai izanda.

Printzea urtea igarota tenplura itzuli zenean, maisuak entzuteko gai izan zen soinu guztiak deskribat-
zeko eskatu zion.

Orduan, printzeak esan zion: “Maisu, txorien txioa, hostoen zarata, kolibrien hegaldatzea, haize go-
zoak belarra laztantzen, erleen burrunba, haizearen soinua zeruak zeharkatzen entzun nituen”. Bere 
kontakizuna amaitu zuenean, maisuak berriz ere ahal zuen guztia entzuteko basora itzultzeko eskatu 
zion.

Jakin-minez printzeak bere maisuaren agindua bete zuen, buruan horrela zebilela: “Ez dut ulertzen, 
basoko soinu guztiak bereizi ditut...” Egunak eta gauak igaro zituen bakarrik basoan entzun, entzun 
eta entzun baina ez zuen ezer berririk bereiztea lortu, maisuari deskribatutakoak besterik ez. Goiz 
batean berriz, ordura arte entzun gabeko soinu berriak eta ahulak entzuten hasi zen. Gero eta arreta 
gehiago jarri, gero eta argiago entzuten zituen soinuak. Sentsazio xarmangarri batek mutila inguratu 
zuen. Pentsatu zuen: “hauek izango dira maisuak nik entzutea nahi zituen soinuak...”. Eta batere presa 
barik, bertan jarraitu zuen entzun eta entzun, lasaitasunez. Bide zuzenetik zihoala ziurtatu nahi zuen. 
Tenplura itzuli zenean, maisuak ea zer gehiago entzun ahal izan zuen galdetu zion. Lasaitasunez eta 
errespetuz printzeak erantzun zion: “Maisu, arreta ipini nuenean entzun ezin diren soinuez ere ohartu 
nintzen: loreak zabaltzearen soinua, eguzkia irtetearena, lurra berotzearen soinua eta belarrak gaueko 
ihintza edatearen soinua.”

Maisuak irribarrez buruarekin baietz egin zuen onarpen seinale eta horrela esan zion: “Entzun ezin 
direnak entzuteak pertsona handia izateko behar den lasaitasuna edukitzea adierazten du”.
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EKINTZA: “GARATUTAKO HITZAK”

Materialak: iratzargailu bat (edo antzerako kontaketa duen telefono mugikorra) jolas-dinamizatzaile 
bakoitzeko.

Partaideek banakako lehian hasiko dute jolasa. Dinamizatzaile beste lehia egon daitezke aldi berean.
Dinamizatzaile bakoitzak iratzargailua minutu batera ipiniko du eta partaideetako bati emango dio.
Orduan, hitz bat esango dio eta partaideak hitz hori deskribatzen duen “hitz garatu” batekin erantzun 
beharko dio, adibidez: auto – kamioi, hazi – landare, ume – gazte...

Asmatzen badu iratzargailua besteari emango dio. Honi ere,  dinamizatzaileak beste hitz bat esango 
dio. Hainbat erantzun zuzen egon daitezke, dinamizatzailearen esku geratuko da erantzuna zuzentzat 
ematea ala ez.

Partaideek ezin dute geratzen den denbora begiratu.Alarmak zure txandan jotzen badu, galdu egin 
duzu. Galtzailea irabazlearen taldera pasatuko da hurrengo lehietan laguntzeko. Galtzaileak bestearen 
taldera pasatzerakoan irabazlearentzat puntua bihurtuko da eta puntuaren zenbakiaren arabera figura 
hori adieraziko du mimikaz (lehenengo puntua bada: tximinoa, bigarrena bada Australopitecus-a, etab.)
Hau da, Peio Lauraren kontra lehiatuko da. Dinamizatzaileak txandaka hitzak esango dizkie eta asma-
tzen dutenean bestearen txanda izango da. Iratzargailuak jotzen duenean Peio zerua hitza garatzen 
saiatzen zebilen, beraz galdu egingo du. Lauraren atzean jarriko den tximinoa izatera pasatuko da eta 
hurrengo lehietan lagundu ahal izango dio (bere rola irudikatzeari utzi gabe).

Irudia: Tximinoa, Australopitecus-a, Homo Habilis-a, Homo Erectus-a, Homo Neanderthalensis-a, Homo 
Sapiens-a.

Hainbat puntu dituzten bi partaide eta euren taldeak lehiatzen direnean, irabazten duenak partaide 
guztiekin osatutako taldea izango du (bakoitza dagokion rolarekin jarraituko du) eta galtzaileak gara-
penaren dagokion hurrengo rola hartuko du. Hau da, 3 puntu dituen bat 4 puntu dituen beste baten 
kontra lehiatzen bada,  lehia irabazten duenak, edozein dela, 5 puntu izango ditu (galtzaileak Homo 
Sapiensen rola hartuko du). Talde berriak bi tximino edo gehiago, bi Australopitecus edo gehiago, 
etab. izango ditu.
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Bigarren astea
Adin-tartea: 15-17 urte



Lehiak egingo dira talde batek 5 puntuak lortu arte.

Egokiena hasieran hitz errazak edo argiak esatea litzateke, azken lehietan kontzeptu abstraktuak sartze-
ko, adibidez: Bizitza, Maitasuna, Begirada, Gorrotoa... Ea zer asmatzen duten hitz horiek garatzeko.
Baten batek bost figurak betetzen dituenean eta jolasa irabazi duela uste duenean ezetz esango diogu, 
oraindik puntu bat falta zaiola. Batek seigarren puntua lortzen duenean, talde osoaren artean erabaki 
beharko dute gizakiaren hurrengo garapen etapa zein izango den. Erabakia hartzea lortu arte lehia 
berriak antola daitezke, besteek ere seigarren puntua lortzeko aukera izateko.

Jolasteko gutxienez 7 pertsona behar ditugu. Pertsona gutxiagorekin jolasteko gizakiaren garapenaren 
etaparen bat kendu beharko dugu. Partaide kopurua handia bada lehiatzeko denbora murriztu dezake-
gu. Azken hausnarketa: dena garatzen da, denak dauka garapen bat. Zein da gizakion garapena? 
Baloreak dituen pertsona bat, zoriontsua dena, maite duena... Jainkoarengandik hurbilago dagoen 
pertsona.

OTOITZA: “POZTASUN EROALEAK”

Jesus Jauna:
gure anai-arreben artean jarri gaituzu

zure jainkotasun eta maitasun salbatzailearen seinale.
Emaguzu gugan nagusitasun espiritu guztia
ezabatuko duen bihotz apala eta leiala.

Eman justizia egarria eta txirotasun espiritua
txiroak maite eta errespeta ditzagun.

Zabaldu gure bihotzak
gizon-emakume guztiak gosez dagoen maitasunarekin

ulertzeko eta zerbitzatzeko.
Poztasun eroaleak eta bake eta adiskidetasun ereileak egin gaitzazu.

ABESTIA: “Dios es verbo, no sustantivo” (Ricardo arjona) 
http://www.youtube.com/watch?v=DwyuhcZtrvM

Ayer, Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos... 
Me inspiró. 
Papel y lápiz en mano, 
apunto la canción y me negué a escribir. 
Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar, 
sería mejor actuar. 
Luego, algo me dijo 
que la única forma de no redundar es decir la verdad. 
Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. 
Decir que Jesús es mas que cinco letras formando un nombre, 
Decir que Jesús es verbo, no sustantivo. 

Jesús es más que una simple y llana teoría, 
¿qué haces hermano leyendo la biblia todo el día? 
Lo que ahí esta escrito se resume en amor, 
vamos ve y practícalo, 
Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo. 
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http://www.youtube.com/watch?v=u6aWGwMddiA 


Jesús es mas que un templo de lujo con tendencia barroca, 
El sabe que total a la larga esto no es mas que roca, 
la iglesia se lleva en el alma y en los actos no se te olvide, 
Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo. 

Jesús es más que persignarse, 
hincarse y hacer de ésto alarde, 
El sabe que quizá por dentro la conciencia les arde, 
Jesús es más que una flor en el altar salvadora de pecados, 
Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo. 

Jesús es más que un grupo de señoras 
de muy negra conciencia, 
que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia, 
si quieres tú ser miembro activa 
tendrás que presentar a la directiva, 
tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. 

Jesús convertía en hechos todos sus sermones, 
que si tomas café es pecado dicen los mormones, 
tienen tan poco que hacer 
que andan inventando cada cosa, 
Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo. 

Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden, 
hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude, 
a Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe, 
Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo. 

Me bautizaron cuando tenía 2 meses 
y a mi no me avisaron, 
hubo fiesta piñata, y a mi no me lo preguntaron, 
bautízame tu Jesús, por favor, así entre amigos, 
se que odias el protocolo, hermano mío. 

De mi barrio la más religiosa era doña Carlota, 
hablaba de amor al prójimo y me pinchó cien pelotas, 
desde niño fui aprendiendo 
que la religión no es más que un método, 
con el título “Prohibido pensar” que ya todo está escrito. 

Señores no dividan la fe, las fronteras son para los países, 
en este mundo hay más religiones que niños felices, 
Jesús pensó 
“me haré invisible para que todos mis hermanos, 
dejen de estar hablando tanto de mí y se tiendan la mano.” 

Jesús, eres el mejor testigo del amor que te profeso, 
tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso, 
rezando 2 padres nuestros el asesino no revive a su muerto, 
Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo. 

Jesús no bajes a la tierra quédate ahí arriba, 
todos lo que han pensado como tú hoy están boca arriba, 
olvidados en algún cementerio, de equipaje sus ideales, 
murieron con la sonrisa en los labios, 
porque fueron verbo y no sustantivo.
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IPUINA: “BORROKA BAT NIRE BAITAN”

Aitona, nire baitan borroka latza gertatzen ari da, bi otsoren arteko borroka. Euretako 
bat beltza da: haserre hutsa, inbidia, atsekabea, gutizia, harrokeria, niganako erremina, 
niganako errukia, erruduntasunetik ari dena, gutxiago dela konplexu handia duena, bereizi 
gabe gezurra esaten duena, harro harroa, faltsua eta ezin berekoiagoa da. 

Bestea berriz zuria da: poztasuna da, nire buruarekin bakea lortzen laguntzen nau, bere 
maitasuna mugarik gabekoa da, itxaropenez, soseguz, apaltasunez, onberatasunez eta  
borondate onez aritzen da, etengabeko enpatia, eskuzabaltasuna, errukia eta fedea adie-
razten ditu.

Bilobak minutu luze batez pentsatu zuen honi buruz eta bere aitonari galdetu zion: “Zein 
otsok irabaziko du?”

“Cherokee” zaharrak horrela erantzun zion: “Euretako zein elikatzen duzu gehiago?”.
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EKINTZA: “MIRARIEN HORMA”

Partaideei “eguneroko” mirariak, eguneroko bizitzan gertatzen diren mirariak, aurkitzeko erronka bo-
tako diegu. Jasotako erantzunak “paper jarraian” idatziko ditugu. Gazteak motibatzeko, dinamizatzai-
leak Jesusen mirariei egin ahal die erreferentzia.

Zein da mirari handiagoa? 4 ogirekin eta 2 arrainekin jendetzari jateko eman izana ala 4 ogi eta 2 
arrain horiek elkarbanatzea nahiz eta jakin askorako ez zuela balio izango?

Mirari guztiak idatzi ditugunean, bakoitzak mirari bat aukeratuko du edo sortez banatuko dira (dina-
mizatzaile edo talde bakoitzak erabakiko du). Jarraian, “zure bizitza otoitz bihurtu” otoitza egingo da.

Irten ahal diren mirarien adibideak:
- Momentu txar bat bizi duen norbaiten irribarrea lortzea.
- Etxean normalean egiten ez duzun etxeko-lan batekin laguntzea.
- Senide edo lagun gaixo bati bisita egitea.
- Norbaiti konturatu barik edo garrantzia eman barik zugatik egindako zer edo zergatik eskerrak ema-
tea.
- Eskatu barik daukazun barkamenen bat eskatzea.
- Astean Jainkoarekin hitz egiteko ordu bete gordetzea.
- Tuenti/Facebook/What’s app/Twitter-ean mezu baikor bat elkarbanatzea egunero.
- Baten bat bera konturatu barik laguntzea.
- Asteko pagaren %50 elkartasunezko ekintza/elkarte batean erabiltzea.
- Aste osoan zehar eguneko ebanjelioa irakurtzea.
- Zuk zeuk egindako opari bat ezezagun bati kalean ematea.

OTOITZA: “ZURE BIZITZA OTOITZ IZAN DADILA”

Munduan argi eta itxaropen izaten saia gaitezen.
Zure “miraria” mirarien hormatik hartu eta zelan bete dezakezun pentsatu. Erabaki nore-
kin, noiz, non...  beteko duzun. Behin erabakita taldean komentatu zein “mirari” egokitu 
zaizun eta zelan beteko duzun. “Mirari” bat azaltzen denean, talde osoak hau erantzungo 

du: “Jesus Jauna, zure bidea prestatu nahi dugu”.
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Hirugarren astea
Adin-tartea: 15-17 urte



ABESTIA: “Ama, ama, ama y ensancha el alma” (Extremoduro)
http://www.youtube.com/watch?v=RLfapyv35BM 

Ama, ama y ensancha el alma.

Quisiera que mi voz fuera tan fuerte
que a veces retumbaran las montañas
y escucharais las mentes social-adormecidas
las palabras de amor de mi garganta.

Abrid los brazos, la mente y repartíos
que sólo os enseñaron el odio y la avaricia
y yo quiero que todos como hermanos
repartamos amores, lágrimas y sonrisas.

De pequeño me impusieron las costumbres
me educaron para hombre adinerado
pero ahora prefiero ser un indio
que un importante abogado.

Hay que dejar el camino social alquitranado
porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas
hay que volar libre al sol y al viento
repartiendo el amor que tengas dentro.

IPUINA: “JASOTZEKO EMAN”

“Norbait atsekabetua, zoritxarrekoa, sentitzen denean sentimendu hori gabezi baten ondorio dela uste 
du eta norbaitek edo zerbaitek hutsune hori asetzeko “heltzea” espero du. 

Baina hori ez da irtenbidea. Irtenbidea norberak besteei zer edo zer ematea, laguntzea, indarberrit-
zea, kontsolatzea, bere ekintzetan bat egitea... erabakitzean dago. 

Orduan, bere baitan bizitza berri bat sortu dela sentitzen du, ez du besterik behar, ase dago. Gauza 
berriren bat ematen saiatzen garen momentuan jaso egiten dugula ulertu du.  Ezer ematen ez duenak 
berriz, nahiz eta besteok eman ez du jasotzen. Trukeak daude bizitzaren oinarrian: jaso eta eman; 
jasotzeko eman. 

Trukerik ez badago, ez dago bizitzarik”. 

Omraam Mikhaël Aïvanhov
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EKINTZA: “IRTEN ETA KONPROMISOA HARTU”

Dinamika larregi ez luzatzeko arduradunek material guztia aurretiaz prestatuko dute: partaide bakoit-
zarentzat beirazko ontzi txiki bat eta koloretako gatzak: zuria, beltza, gorria, orlegia, horia eta urdina.

Dinamika ontzi bat koloretako gatzez betetzeko tailerra da, aukeratutako koloretako gatzak erabiliz. 
Kolore bakoitzak bizitzako arlo bat adieraziko du.
Partaideei dinamika honen oinarria konpromisoa dela azalduko diegu, Gabonetara begira bakoitzak 
bere mailako konpromiso ezberdinak hartzera gonbidatzen zaiela. Konpromiso hauek bakoitzaren 
gatz-potean jasoko ditugu. Ebanjelioan Jainkoak gizakiarekin duen konpromisoa ikusi dugu eta Bera 
salbatzailea dela.  Gogoratuko dugu baita ere “zaporea emateko eta Jainkoa eramateko gatza eta 
argia garela” eta horren inguruan otoitz egin dugula.

Jainkoaren mezua: “zuen ekintzengatik ezagutuko zaituztete” eta Baden Powell-en mezua: “ondo dago 
ona izatea baina askoz hobeto ona egitea” kontuan izatea aholkatzen da.

Koloreek hurrengo esanahia dute:
Urdina: nire familiarekin hobea izateko konpromisoa hartzen dut.
Horia: nire lagunak zaintzeko konpromisoa hartzen dut.
Orlegia: alaiagoa eta baikorragoa izateko konpromisoa hartzen dut.
Gorria: behartsuenei laguntzeko konpromisoa hartzen dut.
Beltza: nire bizitzan agertzen diren pertsonei lasaitasuna eta bakea zabaltzeko konpromisoa hartzen 
dut.
Zuria: Jainkoa nire bizitzan sartzen uzteko konpromisoa hartzen dut.

Partaide bakoitzak nahi d(it)uen konpromisoa/k eta bere ontzira gehituko duen gatz kopurua/k aukera-
tuko ditu. (Ontzi batzuk beste batzuk baino beteagoak geratuko dira, batzuek kolore bakarra edukiko 
dute eta beste batzuek berriz hainbat, etab.). Azkenik, gatz-ontzia euren etxera eraman ahal izango 
dute hartutako konpromisoa/k gogorarazteko.
Bere konpromisoa/k Gabonetan zehar edota Errege egunerako betez gero, norbaiti euren gatz-ontzia 
mezu batekin oparitu ahal diotela proposa diezaiekegu. 

OTOITZA: “ARGIA ZARETE” (Luis Guitarra)

Bizitzari zaporea eman diezaiokeen gatza zarete,
argitu behar duen argia zarete. Jainkoa eraman.
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Laugarren astea
Adin-tartea: 15-17 urte

http://www.youtube.com/watch?v=qOHhYr0LxbE  


ABESTIA: “No habrá dios” (Rosana)
http://www.youtube.com/watch?v=gO_Fy_Z9NZQ 

Se llenaron los paisajes de fuego, el miedo ardió en tu piel,
Se secaron los estanques de lluvia, llegó hasta el mar la sed,
Se cerraron los senderos del aire, apenas respiré,
Se derrumban las paredes del mundo, el cielo está al caer…

… Y esta vez no habrá Dios, créeme,
Esta vez no habrá cruces ni héroes.

Arrancaron las raíces del suelo, el barro se hizo arcén,
Descolgaron las estrellas del cielo, el rumbo se nos fue,
Desterraron en el mar de la vida océanos de hiel,
Apagaron los destellos del alba y la luz murió de pie…

… Y esta vez no habrá Dios, créeme,
Esta vez no habrá cruces ni héroes.

OH… haz un mundo mejor con el mundo que ves…
OH… y no te dejes poner contra la pared…

Congelaron en el sol la penumbra, dejó de amanecer,
Despertaron religiones prohibidas, la duda se hizo ley,
Descalzaron las pisadas del tiempo, no se sí llegaré (sé que llegaré),
Desclavaron a Jesús de la Biblia, perdió hasta Dios la fe…

… Y esta vez no habrá Dios, créeme,
Esta vez no habrá cruces ni héroes.

OH… haz un mundo mejor con el mundo que ves…
OH… y no te dejes poner contra la pared…
OH… tú decides si quieres el mundo que tienes
OH… tú, Cuenta conmigo, vive
Consume vida, vive
deja vivir y vive
Cuento contigo, vive
y no te rindas, no te vendas, créeme
Aún queda vida, vive
No te arrodilles, sigue
Tú eliges, tú decides:
El mundo que quieres, la vida que vives.

OH… haz un mundo mejor con el mundo que ves…
OH… y no te dejes poner contra la pared…
OH… tú decides si quieres el mundo que tienes
OH… haz un mundo que VIVE

ABESTIA:  “EVERYTHING” (Dena)
http://www.youtube.com/watch?v=fwsTUW4fsV4 

Aurkezpena: Ebanjelioan Jesus, 
bere izenetik hasita, Salbatzaile 
dela irakurri dugu / Ebanjelioan 
Jesusek salbatzailea dela esaten 
du. Baina, zer esan nahi du ho-

nek zuretzat?
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Lehenengo astea
Adin-tartea: 18-21 urte

EKINTZA: “ABENDUKO KOROA”

OTOITZ: “SEINALEEN OTOITZA”
 
Jauna, egunero seinaleak sentitzen ditut
baina agian ez naiz beti hauetaz ohartzen.
Badakit zuk hau esaten diguzula: “Eskatu eta emango zaizue”, eta horrela dela.
Baina ez dut beti eskatzen dudan bezala jasotzen,
nik nahi dudan moduan.
Badakit munduan ari zarela, mirariak gertatzen direla etengabe.
Batzuetan seinale horiek ez jasotzea edota horietaz ez ohartzea,
zure seinaleak ikusteko eta ulertzeko
“esna” eta “adiago” ez egotearen adierazgarri dira.
Jauna indarrak eta adi egoteko beharreko lasaitasuna ematea eskatzen dizut;
Zure ekintza eta borondatea gauza txikietan ikusteko laguntza eskatzen dizut,
eta gauza txiki hauetaz inguratuta bizitzeagatik eskerrak ematen dizkizut.
Besteentzat zure presentziaren erakusle izaten lagun nazazula eskatzen dizut,
eta nire bidean zure argia ematen duten beste batzuekin topo egiteagatik eskerrak ematen dizkizut. 

ABESTIA: “Los favoritos de dios” (La guitarra) 
http://www.youtube.com/watch?v=uipJQbZnpEY

Los favoritos de Dios no tienen nada, 
los preferidos del Padre nada son, 
y yo pensando en ser alguien y en mil bobadas, 
mientras hay quienes mueren de dolor. 

Los elegidos del Reino son los pobres, 
los que malviven sin otra ocupación, 
que la de seguir vivos que ya es bastante 
cuando les han robado la ilusión, 
que la de seguir vivos que ya es bastante 
cuando les han robado la ilusión. 

Un poco de tu pan, un poco de tu vino, 
un poco de esperanza para el corazón. 
Un poco de tu luz, un poco de tu espíritu, 
para aquellos que sueñan con la salvación. 

Los favoritos de Dios son los pequeños, 
los que merecen su máxima atención, 
son putas y borrachos, presos, drogatas, 
que son los que precisan más amor. 

Un poco de tu pan, un poco de tu vino... 
.para aquellos que sueñan con la salvación... 
Un poco de tu pan, un poco de tu vino.... 
,para aquellos que sueñan .... 
para aquellos que sueñan, 
para aquellos que sueñan con la salvación. 
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IPUINA: “IRRIBARREAREN EKONOMIA”
 
Bazegoen behin errege jakintsu eta on bat. Erregea arduratuta zegoen herritarrek izugarrizko garran-
tzia ematen ziotelako diruari, nahiz eta euren herrialdean txirorik ez egon eta nahiko ondo bizi.
- Zergatik hainbesteko grina dirua lortzeko? – galdetu zien bere aholkulariei. – Zertarako behar dute?
- Zoriontasuna ematen dieten gauza txikiak erosteko erabiltzen dute – erantzun zuten gaia ikertu ondo-
ren.
- Zoriontasuna? Hori da diruarekin lortu nahi dutena? – isiltasun momentu baten ondoren irribarrez ge-
hitu zuen. – Orduan badaukat irtenbidea: txanpona aldatuko dugu.

Orduan erreinuko magoak eta asmatzaileak ikustera joan zen eta tramankulu berri bat sortzea agin-
du zien: irribarre-eramailea. Gero, erreinuko biztanle bakoitzari ehun irribarre baino gehiago zituen 
irribarre-eramaile bana eman zien eta txanpon guztiak merkatutik kentzea agindu zuen.
- Zertarako txanponak nahi duguna zoriontasuna bada? – esan zuen ozen aldaketa egunean.- Hemen-
dik aurrera, zoriontasuna poltsikoan eramango dugu irribarre-eramaileari esker!
Erabaki iraultzailea izan zen. Edonork irribarre bat atera zezakeen bere irribarre-eramailetik, aurpegian 
ipini eta tarte luze baterako poztu.

Baina egun batzuk igarota, aurrezten ez zutenek irribarre guztiak agortu zituzten eta ez zekiten zelan 
lortu gehiago. Arazoa hainbeste zabaldu zen erregearen kontra kexak hasi zirela diruaren buelta al-
darrikatuz. Baina erregeak txanponetara ez zirela bueltatuko eta herritarrek lehen dirua lortzen zuten 
moduan orain irribarreak lortzen ikasi beharko zutela ziurtatu zuen.

Horrela hasi zen irribarrearen ekonomiaren bilaketa. Lehenengo gauzak saltzen hasi ziren irribarreen 
truke baina besteon irribarreek besteentzat ez zutela balio ikusi zuten. Gero irribarre-emaileen trukea-
rekin saiatu ziren baina ez zuten arazoa konpondu. Askok lan egiteari utzi zioten eta beste hainbatek 
izugarrizko zoramenekin saiatuko ziren. Azkenik, hainbeste saiakera ondoren eta txiripaz nekazari 
zahar batek irribarrearen ekonomiaren muina aurkitu zuen.

Nekazari hark uzta ezin hobea izan zuen eta aberats egingo zela pentsatu zuen baina orduan erre-
geak dirua kentzea erabaki zuen eta ezin izan zuen gauza handirik egin hainbeste fruitu gozorekin. 
Bera ere irribarreak lortzeko erabiltzen saiatu zen baina azkenean galtzeko beldurrez kaleetatik herri-
tarrei ematea erabaki zuen.

Nahiz eta uzta osoa banatzea erraza ez izan, nekazaria oso gustura sentitu zen egin zuenarekin. Hala 
ere ez zuen espero etxera heltzerakoan gertatuko zitzaiona. Lurrean botata, ate ondoan, ahaztutako 
irribarre-eramailea aurkitu zuen, irribarre berriz eta alaiez beteta!

Horrela aurkitu zuten herrialdean benetako irribarrearen ekonomia. Ezin zen diruarekin erosi bakoitza-
ren ekintza onekin baizik, hauek ziren irribarre-eramaileak betetzeko ahalmena zuten bakarrak. Hain 
ondo ikasi zuten irribarrearen ekonomiaren funtzionamendua gaur egun ez dutela dirurik nahi, zoriontsu 
izateko oztopoa baino ez dela ulertzen baitute.
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EKINTZA: “ZER DAUKAT NIRE ESKUETAN?”

(Hurrengo dinamika 8 partaideentzat azalduko dugu nahiz eta posible izan beste partaide kopuru ba-
tera moldatzea). Zortzi partaideek begiak estaliko dituzte. Euretako lauri hurrengo zerrendako objektu 
bana emango zaie:

 1. Oliba-hezurra
 2. Olibondo-hostoa
 3. Oliba
 4. Olioa

 Emaitza: Oliba

Dinamizatzaileak jolasaren arauak azalduko ditu: “Denek dute euren eskuetan gauza bera eta besteok 
asmatu behar duzue. Bakarrik hitz egin ahal izango du nik adierazitako pertsonak. Pertsona horrek bere 
eskuetan duen objektua adjektiboak edo izenondoak erabilita (3 gehienez) deskribatzen saiatu beharko 
da. Edonola ere ez du esango bere ustez zer den. Hurrengo pertsonak deskribapenarekin jarraituko du 
besteak erabilitako adjektiboak erabili barik...”
Lehenengo objektua duena izango da lehena hitz egiten. Adjektiboak besterik ez: gogorra da, txikia 
da, etab... Gehienez hiru adjektibo erabili dituenean bigarrenera pasatuko gara. (Dinamizatzaileak 
erabilitako adjektiboak jaso ahal ditu berriro ez errepikatzeko eta baten bat errepikatzen bada txanda 
pasa egingo da).
Azkenik, eskuetan objekturik ez dutenak besteok eskuetan dutena asmatzen saiatuko dira. Denon artean 
adostu egin beharko dute. Eztabaida handia bada bakoitzak besteei “bai ala ez” erantzun beharreko 
galdera bat egiteko aukera eman ahal zaie.
Azken hausnarketa: objektua bezala, oinarrian pertsona berbera gara baina aldatu, garatu eta hazi 
egiten gara. Gure bizitzako hainbat arlok benetako aldaketa lortzen lagundu ahal digute, batez ere 
gure barneak. Zure bizitzako zein gauzak lagundu dizute aldatzen? Zer gertaerek egin dute zure hazia 
landare bihurtzea, olibatik oliora? Zer behar duzu zarena baino gehiago izateko?
Egokitzapenak:
Dinamika erraz moldatu ahal da gutxienez 5 partaideentzat “asmatzaile” bakarra utzita. Taldea zortzi 
partaideetakoa baino handiagoa bada beste objektu zerrenda batzuk aurkezten dira eta jolasa taldeko 
lehia bezala aurkez daiteke. Talde batek olibarekin lotutako objektuak izango ditu, hurrengoak eguzki-
lorearen piparekin eta beste batek esnearekin. Txandaka joango dira hitz egiten, zein taldek asmatuko 
ote lehenengo?

1.- Piparen barnea
2.- Eguzki-lorearen hostoa
3.- Eguzki-lorearen pipa
4.- Olioa

Emaitza: Eguzki-lorearen pipak

1.- Esnea
2.- Gurina
3.- Jogurta
4.- Gazta

Emaitza: Esnea
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Bigarren astea
Adin-tartea: 18-21 urte



OTOITZA: “JAINKOAREN MAITASUNA EZAGUTUKO BAZENU” (Hermana Glenda)

Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor.
Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo dejarías de mendigar cualquier amor.

Si conocieras, como te amo, como te amo serías mas feliz.
Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco dejarías que te alcanzara mi voz.

Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco dejarías que te hablara al corazón.
Si conocieras como te busco, como te busco escucharías más mi voz.

Si conocieras como te sueño me preguntarías lo que espero de ti, si conocieras como te sueño 
buscarías lo que no pensaba para ti.

Si conocieras como te sueño, como te sueño pensarías más en mi.

ABESTIA: “No se hablan” (Brotes de olivo)
http://www.youtube.com/watch?v=rQf98Ldr4WI 

¡Ojalá amara a la gente como amo a mis hermanos!
¡Ojalá perdonara como a quien perdono!

¡Ojalá supiera estar como yo sé con la gente
que, de veras necesita, estén con ellos!

¿Dónde está mi Dios cuando olvido que puedo amar
por el simple hecho de la fraternidad,

cuando digo lo que está bien y digo lo que está mal,
quiénes son los libres y los presos sin perdón?

La distancia la marca el tiempo, el pensamiento, la ira.
La pena, la angustia, el lamento, la monotonía.

Pensar que ya no hay más. Que no hay más que buscar.
Que la forma de vivir a veces es sólo la mía.

Dios y el hombre no se hablan dentro de mí.
Dios y el hombre no se hablan dentro de mí.
Dios y el hombre no se hablan dentro de mí.
Dios y el hombre no se hablan dentro de mí.
Dios y el hombre no se hablan dentro de mí.
Dios y el hombre no se hablan dentro de mí.
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IPUINA: “SUZKO PRINTZESA” 

Bazen behin izugarri aberats, eder eta jakintsua zen printzesa. Bere aberastasuna lortzeko ezkongai 
faltsuez nekatuta, aldi berean oparirik baliotsuena, samurrena eta zintzoena eramango zionarekin 
ezkonduko zela zabaldu zuen. Jauregia mota guztietako loraz eta opariz bete zen baita maitasun esku-
titz ederrenaz eta maitemindutako poetaz ere. Opari izugarri guztien artean harri bat aurkitu zuen; harri 
sinple eta zikin bat. Jakin-minez, oparitu ziona deitu zuen. Hala ere, gaztea agertu zenean printzesak 
haserre itxura egin zuen eta gazteak horrela azaldu zion:
- Harri horrek oparitu ahal dizudan gauzarik baliotsuenaren sinboloa da printzesa: nire bihotza. Zint-
zoa ere bada oraindik ez baita zurea baina bai gogorra harri bat bezala. Maitasunaz betetzen de-
nean orduan bigundu egingo da eta beste edozein baino samurragoa izango da.

Gaztea lasaitasunez aldendu zen, printzesa harrituta eta liluratuta utzirik. Hain maiteminduta geratu 
zen printzesa harria edonora eramaten zuela eta hilabeteetan gazteari opariak eta arreta eman eta 
eman ibili zela. Baina gaztearen bihotzak bere eskuetan zeraman harria bezain gogorra jarraitzen 
zuen. Erdi etsita, printzesak harria sutara bota zuen, area desegin zen eta harri latz hartatik urrezko 
figura ederra sortu zen. Orduan, berak ere suak bezala ukitzen zuena aldatu behar zuela ulertu zuen 
baliogabekoa garrantzitsutik banatuz.

Hurrengo hilabeteetan, printzesak harriarekin bezala bere erreinua aldatzeko asmoari ekin zion eta 
bere bizitza, jakituria eta aberastasuna baliogabekoa garrantzitsutik banatzeko erabili zituen. Luxuekin, 
bitxiekin eta gehiegikeriekin amaitu zuen eta herrialdeko biztanleek janaria eta liburuak izan zituzten. 
Printzesarengana hurbiltzen zirenak pozik joaten ziren eta horrelako izaera eta hurbiltasuna adierazten 
zuen printzesari maitasunez “suzko printzesa” hasi zitzaizkion deitzen.

Harriarekin bezala suak gaztearen bihotzaren azal gogorra desegin zuen eta gazteak agindu bezala 
hain biguna eta bidezkoa agertu zen, printzesa bizitza osorako zoriontsu egin zuela.
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Hirugarren astea
Adin-tartea: 18-21 urte

EKINTZA: “ZURE ESKUA ERAIKI”

Partaide bakoitzak kartoi mehean esku bat moztuko du (bere eskua erabil dezake eredu moduan) eta 
bost hatzamarrak irudian bezala baina era pertsonalean beteko ditu. Horrela izango litzateke: bere 
bizitza eta ingurua errebisatu ondoren hatz potoloan otoitz horretan Jaunaren presentziara ekarri nahi 
dituen pertsona hurbilen izenak ipiniko ditu; hatz erakuslean berriz berarentzat eredu eta laguntzaile 
izan diren pertsonak; hatz luzean beragan autoritatea eta eragin positiboa edo negatiboa izan duten 
pertsonen izenak; hatz nagian, bere inguruan dituen pertsona ahulenak edo behartsuenak eta hatz txi-
kian bera eta bere ahultasunen bat. Gero, Jainkoari guztien alde eskatuko dio.

OTOITZA: “BOST HATZAMARREN OTOITZA“

Jainkoa, niri oso lotuta dauden
hauengatik eskatzen dizut asko maite ditudalako.

Laguntza eta jakituria irakatsi eta osatu egiten nautenentzat,
Jainkotiar zuzendaritza eta justizia sena liderrentzat,

gobernariak eta agintea dutenentzat.
Laguntza eta indarra ahulentzat, gaixoentzat eta galdutakoentzat.

Eskerrak ematen dizkizut eta txikiengatik ere eskatzen dizut,
Ni neugatik ere bai.

ABESTIA: “¡Buenos días, mundo!” (Rosana) 
http://www.youtube.com/watch?v=qBdHPFj-JhE

Vuelve a amanecer ¡buenos días, mundo! 
Un millón de sueños por segundo, salen a ganar todas las batallas. 
¿Quién obliga al corazón a firmar la rendición? 

Si está dentro de ti con ganas de volar 
¿Quién va a amarrar el viento cuando quieras despegar? 
Si está dentro de ti, forrado con tu piel 

¿Quién va a decirte no es posible? 
¿Quién te va a romper lo que sueñas tú? 

Desperézate, endereza el rumbo, 
abre el corazón, despierta al mundo. 
Sal a alzar la voz y a librar batallas. 
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¿Quién le pone a la verdad fecha de caducidad? 
Si está dentro de ti con ganas de volar 
¿Quién va a amarrar el viento cuando quieras despegar? 
Si está dentro de ti, forrado con tu piel 
¿Quién va a decirte no es posible? 
¿Quién te va a romper lo que sientas tu? 

¿Quién va a amarrar el viento? 
¿Quién te va a romper por dentro? 
¿Quién? Si el mundo está despierto, 
¿Quién lo pone contra la pared?
¿Quién en nombre del amor pone en jaque al corazón? 

Si está dentro de ti con ganas de volar, 
¿Quién va a amarrar el viento cuando quieras despegar?

IPUINA: “AURPEGI BIKAINA”

Bazen behin aurpegirik ez zeukan paperezko panpina bat. Gorputz osoa bikain moztuta eta margo-
tuta zeukan aurpegia izan ezik. Baina bere eskuan arkatz bat zeukan eta harekin zein aurpegi mota 
izango zuen aukeratu ahal izango zuen. Hori bai zortea! Horregatik egun osoa berarekin topo egiten 
zutenoi galdetzen zien:
- Nolakoa da aurpegi bikaina?
- Moko izugarria duen bat – erantzun zuten txoriek.
- Ez. Ez dezala mokorik eduki – esan zuten zuhaitzek - Aurpegi bikaina hostoz beteta dagoena da.
- Ahaztu mokoa eta hostoak – hasi ziren landareak – Aurpegi bikaina nahi baduzu, kolorez bete ezazu!

Horrela, aurkitu zituen guztiak, animaliek, ibaiek eta mendiek, euren formako eta koloretako aurpegia 
proposatzen zioten. Baina panpinak mokoa, hostoak, koloreak, ilea, area eta milaka gauza marraztu 
zituenean ez zen inoren gustukoa izan, eta ezin zuen ezabatu!
Aurpegi bikaina izateko galdutako aukera buruan bueltaka zeukala panpinak negarrez  ematen zituen 
egunak.
- Denon gustuko aurpegia nahi nuen, besterik ez! – esaten zuen – Eta hau bai hondamendia!
Egunen batean, hodeitxo batek bere kexak entzun zituen eta beragana hurbildu zen:
- Kaixo panpina! Lagun zaitzakedala uste dut. Hodei bat naizenez eta formarik ez dudanez, nahi 
duzun aurpegia jar diezazuket. Zer deritzozu aurpegiak aldatzen baditut zure gustukoa aurkitu arte? 
Hobetuko zara, seguru nago.
Panpinari ideia ezin hobea iruditu zitzaion eta hodeiak berarentzat aurpegi mota guztiak egin zituen. 
Baina hauetako bat ere ez zen bikaina.
- Ez du axola – esan zuen panpinak agurtzerakoan – izugarrizko laguna zara.

Eta lagundu izanagatik hain besarkada handia eman zion, hodeiak zoriontsu aho betez egin zuela 
irribarre. Orduan, momentu horretan, panpinak esan zuen:
- Hori da! Hori da nahi dudan aurpegia! Hori da aurpegi bikaina!
- Zein diozu? – galdetu zuen hodeiak harrituta – Orain ez dut ezer ere egin eta.
- Baietz bada! Besarkatzen zaitudanean ipintzen duzun hori... Edo kili-kiliak egiten dizkizudanean! 
Begira!

Hodeia bere irribarre handiari buruz ari zela konturatu zen eta elkarrekin arkatza hartuta moko, ile, 
kolore eta hosto guztien gainetik behin eta berriz pasatzen zen irribarre izugarria marraztu zion. Hori 
zen denek gustukoa zuten aurpegi bakarra osagai sekretua zuelako: sekula ezabatzen ez zen irribarre 
handia.
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EKINTZA: “GURE MUNDUKO GURUTZEA”

Taldea bi-hiru taldetan banatuko da eta talde bakoitzari orri zuriak eta aldizkariak banatuko zaizkio. 
(Gutxienez 6 orri zuri egon behar dira). Euren herriko/hiriko errealitatea aztertzea eta aldizkarietatik 
moztutako zatiak orri zurietan itsatsita errealitate hori irudikatzea eskatuko zaie. Taldeka aurkeztuko 
dute. Orri bakoitza horman ipiniko da guztien artean gurutze bat osatuz.

Dinamizatzaileak hori munduko gurutzea dela, arazoen, bidegabekerien, minaren, etab. gurutzea, 
baina gure esku dagoela aldatzea azalduko du. Horregatik partaide bakoitzak konpromiso bat hartuko 
du eta orri zuri bakoitzaren atzeko aldean idatziko du. Horrela hiriko arazoen gurutzea gazteen konpro-
misoaren gurutzea bihurtuko da. (Orriek alderantziz ere gurutzea osatuko dute).

Dinamizatzaileak azken hausnarketa zabalduko du: orain gurutzea itxaropena bihurtu dugu eta gure 
esku dago itxaropen hori betetzea.

OTOITZA: “KONPROMISOAREN OTOITZA”
 

Jauna, zure lekukoak izan nahi dugu,
munduan argia,

lurra gazitzen duen gatza.
Zure lekukoak

gizakioi zure maitasuna eramateko,
zure benetako itxaropena,

gizakion artean zure maitasunaren poztasuna izateko.
Sekula zahar geratzen ez den

maitasunaren lekuko egin gaitzazu,
ilunean dagoen munduko argiaren testigu,
gerran dagoen munduko bakearen testigu.

Badakigu Jauna,
eta horregatik eskatzen dizugu laguntza,
lekukoa izatea sentimenduak izatea dela,

Ebanjelioa seriotasunez hartzea dela,
bideak zure maitasunez ereitea dela.

Eskerrik asko Jauna, ezagutu ditugun lekuko guztiengatik,
eurek gu lanean jarraitzea egiten dute,

bai eta zailtasunen artean,
argia jasotzen jakinda

eta gure munduko kaleetatik eramanda.
Amen.
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Laugarren astea
Adin-tartea: 18-21 urte



ABESTIA: “Contigo hasta el final” (El sueño de morfeo) 
http://www.youtube.com/watch?v=WQCvukXs35Y

Un cielo azul 
gana paso a la tormenta 
que amenazó mi corazón. 

Y llegas tú, 
con todo lo que significas tú, 
descubriéndome quién soy. 

Eres esa luz 
que a través del universo 
tú, me invitas a viajar 
contigo hasta el final. 

La ilusión 
de una vida por delante 
que comienza justo hoy. 

Vámonos, sin temor 
gritemos que al final triunfó el amor 
que ahora somos tú y yo. 

Eres esa luz 
que a través del universo 
tú, me invitas a viajar 
contigo hasta el final. 

Eres esa luz 
que a través del universo 
tú, me invitas a viajar 
contigo hasta el final. 
Como una luz (Migueli)

Como una luz (4 veces) 

Van por la vida cantando 
va por la vida alegrando, 
presencia y paz derrochando 
y con ternura machacando. 
De los agobios pasando, 
orando y frescura dando 
con fe el dolor superando 
y con ternura machacando. 

Como una luz ... 

Van por la vida sanando 
y en la vida confiando 
Jesús les está quemando 
y con Su amor van transformando. 
El “todos juntos” buscando 
las criaturas contemplando 
con humildad trabajando 
y con ternura machacando. 

Como una luz ... 

Marcha con ellos, vete con El, 
vete con El, vive como El, 
vive su vida sé sal y luz 
nace otra vez y confía en El. 

Como una luz ...

47

http://www.dicelacancion.com/letra-contigo-hasta-el-final-el-sueno-de-morfeo
http://www.dicelacancion.com/letra-contigo-hasta-el-final-el-sueno-de-morfeo


IPUINA: “ERRAZTONIA, GAUZA ERRAZEN PARADISUA”

Kondairaren arabera bazegoen behin dena guztiz erraza zen Erraztonia izeneko herrialde bat. Ro-
berto eta Laura, abenturazale bikote batek, denbora luzea eman zuen leku horren inguruan ikertzen 
eta non zegoen zekitela uste izan zutenean bila joan ziren. Milaka abentura bizi zituzten eta ehunaka 
arrisku pasatu ere; leku ederrak ikusi eta sekula ezagutu gabeko animaliak ezagutu zituzten. Eta azke-
nik, Erraztonia aurkitu zuten.

Dena lasai zegoen, bertan denbora gelditu zela ematen zuen. Begi tristeak zituen aguretxo batek egin 
zien harrera. Bertako biztanle bakarra ematen zuen.
- Puk zoritxarrekoa naiz, lo daudenen zaintzaile kondenatua – esan zuen kexa batean eta bisitarien  
harridurazko begiradari erantzunez bere istorioaren berri eman zien.

Agureak erraztarrek bizitza erosoenaren bila, ardurarik eta zailtasunik gabeko bizitzaren bila, kama-
ra erraldoi bat sortu zutela eta bertan behar zuten guztia zeukatela azaldu zien. Zorteak Puk bizitza 
gogorrago eta zailago batera kondenatu zuen: erraztarren loa zaintzera, aparatuak mantentzera eta 
adinagatik hiltzen zirenak kentzera. Aspaldi gertatu zen hori guztia eta geratzen ziren erraztarrak, Puk 
bezala gazte hasi ziren amets honetan, nahiko nagusiak ziren orain.

Bidaiariek ezin zuten entzuten zutena sinetsi:
- Benetan besteon inbidia al daukazu?
- Noski! – erantzun zuen Pukek – Begiratu daukaten bizitza erraza eta erosoa. Nik berriz janaria bilatu, 
beroa eta hotza sufritu, matxurak konpondu, lo daudenengatik arduratu eta milaka gauza gehiago egin 
behar ditut. Hau ez da bizimodua!

Bidaiariak behin eta berriz euretako batekin hitz egiten saiatu ziren eta bere bizitza zoragarriari buruz 
hitz egiteko aitzakiarekin Puk euretako bat esnatzeko konbentzitu zuten. Agureak protesta egin zuen 
baina konbentzitu zuten. Azken finean berak ere bazeukan gogoa erraztarrak zein zoriontsuak ziren 
entzuteko.

Horrela, agure bat esnatu zuten. Berarekin hitz egin zutenean, gizonak ume batek bezala hitz egin eta 
pentsatzen zuen eta itxuraz  baino ez zela agurea konturatu ziren. Ia ez zekien ezer, eta bere ametsen 
edertasuna besterik ez zuen kontatzen. Puk beldurtu egin zen eta lotan zeuden beste guztiak esnatu 
zituen, horrela ea denoi gauza bera gertatu zitzaien jakin ahal izango zuten. Hain gauza gutxi zituzten 
eginda euren bizitzan, hain zailtasun gutxiri aurre eginda, ia ez zekitela ezer egiten eta ikusitakoan 
inoiz bizirik egon izana zalantzan ipintzen zen. Inork ez zuen lotara bueltatzerik nahi, eta Puk ona, 
lasaitasun handiz, agure taldeak galdutako gauza guztiak irakasten hasi zen.

Puk ardura banaketan izandako zorteagatik, bere lanengatik protesta egin zuen gau bakoitzagatik, 
gainditutako arazo eta zailtasun bakoitzagatiketa lehenengotaz ezin ulertuz eta gero behin eta berriz 
saiatuta ikasitako guztiengatik izugarri poztu zen. Azken finean, bizitza benetan bizi izandako herriko 
biztanle bakarra izateagatik.
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ARDURADUNENTZAT GEHIGARRIA
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EKINTZA: “ETA ZU, NOR ZARA?”

Aurkezpena: Adi egon, beti prest, zure argia piztuta mantendu, posible da edozein momentutan bilat-
zera, aurkitzera irten nahi izatea eta beroa beharko duzu...
Estate preparado, siempre listo, mantén encendida tu llama, porque en cualquier momento tal vez quie-
ras salir a buscar, a encontrar y necesitarás su calor…
http://www.youtube.com/watch?v=oCpWbuKwlPc

Hausnarketa: denok talde bat osatzen dugu. Guztion erdian argi bat dago, elkartzen gaituen argia, 
gure erdigunea den argia, indarra ematen digun argia, dantzan ipintzen gaituen argia. Pertsonaia 
bakoitzak modu ezberdin batean egiten du dantza, bakoitza bakarra da baina guztiek gauza bakar 
baten inguruan egiten dute dantza.
Oso garrantzitsua da argi edukitzea zer den elkartzen gaituena, zer den indarra ematen digun argi 
hori.

Bat-batean kanpoko zer edo zerk gure arreta deitzen du. Gure zerbitzurako jarrera da. Epel eta eroso 
gauden leku horretatik atera eta erronka berriei aurre egitera bidaltzen gaitu, argia beste lekutara eta 
beste pertsonari eramatera, umeak eta gazteak heztera.

Argizarizko lau pertsonaietako bakoitzak erronkei erantzuteko modu ezberdin bat irakasten digu...

Lehenengoa kanpora irteten da inolako argirik eraman barik, beroa ematen ez dion ezerrekin eta laster 
hoztu eta galdu egiten da... Zenbat arduradunek bat-batean taldera etortzeari uzten diote eta desagertu 
egiten dira, kanpoan galtzen dira, egunerokoaren eta bizitzako kezken artean?

Bigarrena lehenengoaren akatsaz konturatzen da eta argia, sua, ezinbestekoa dela ulertzen du. Baina 
denbora igarota agortu egiten da. Erronkei gogotsu erantzuten dieten pertsonak dira, ausartak eta dena 
ematen dutenak baita indarra arin galdu ere. Jendeak eurengandik tira egiten du baina heltzen direnera 
heltzen dira... Eta mugiarazten zituen energia hori amaitzen denean, akabo.

Hirugarrena, seguruenik gutako gehienok. Argizari honen ezaugarri nagusia beldurra da. Erronka ona 
dela onartzen du, besteak zerbitzatu behar direla, buruak baietz esaten du baina bihotza beldur da. 
Bigarrenak jarraitzea nahiago du, bestea erretzen den bitartean bultzatzea. Ez da ausartzen sua hart-
zen... Eta berdin agortzen bada? Eta eramateko gai ez bada? Eta larregi inplikatzen bada?... Eta 
zalantzen artean, argia agortu egiten da.

Zorionez, laugarren pertsonaia bat ere badaukagu, besteok animatzeko gai dena, argia iluntasunak 
inguratzen gaituen leku horretara eramateko gai dena, momentu latzetan eta ahulak garenean. Dena 
galduta ematen zuenean, hitz batekin, keinu batekin, heltzen dira eta argia ematen digute.

Momentu horretan hirugarren pertsonaiak dena arriskatzen du, azkenean bere beldurrak gainditzen ditu, 
aurrera egin eta argia hartzen du. Hasieran, esku artean eramaten saiatzen da baina erre egiten dio. 
Hala ere DENA merezi duela ulertzen du, amaierara arte heltzea merezi duela, eta buruan ipintzen du 
argia, bera den guztia emanda argia beste leku batera eramateko. Bere burua besteei guztiz emanda.

Zein da zure argia? Zer eraman nahi duzu? Niretzat, nire argia Kristo da, agortu baino beti beroa 
ematen didan argia. Modu batean edo bestean, Bera da laugarren pertsonaia, nigana hurbiltzen den 
bakoitzean argia ekartzen didana.



Aukeratu argi on bat eta EZ IZAN BELDURRIK.

Zuk daramazun argia, zuk daramazun moduan, ez du beste inork eramango.
Beldurrak aurrera egiten badu, hotzitutako argizari-estatua bihurtuko zara.

Beldurra gainditzen baduzu, bizitza iturria izango zara.

OTOITZA: “JAINKOAK ERAMAN ZAITZALA”
 
“Lurra zure pausuen aurrean bide egin dadila,
haizeak zure bizkarrera egin dezala putz,
eguzki beroak zure aurpegian disdira egin dezala,
sugarra zure bihotzean piztuta manten dadila,
euriak zure zelaietan gozo ari dadila,
eta berriro elkartu artean
Jainkoak bere eskuetan eraman zaitzala”.

ABESTIA: “Contigo hasta el final” (El sueño de morfeo) 
http://www.youtube.com/watch?v=WQCvukXs35Y

Cuando el mundo entero estalle, 
será demasiado tarde 
para reencontrarnos con las leyes naturales
si hemos roto con los bosques, 
si hemos roto con los mares, 
con los peces, con el viento que nos hizo libres
como niños chicos en la oscuridad, 
así estamos todos bajo el mismo vendaval 
mi rosa de la paz, 
vieja rosa con heridas, 
siento cuando me acaricias frío 
y no sé dónde estás, 
mi rosa de la paz 
mira que te siento lejos, 
yo te busco y no te encuentro ahora 
mi rosa de la paz
¿qué diría de este mundo 
un viajero del futuro, 
de un planeta más allá de las estrellas? 
si hemos roto con los bosques, 
roto nuestras propias voces 
y aunque nadie escuche, aún se oyen
con nosotros mismos, con la eternidad, 
porque estamos todos vieja rosa con heridas 
siento cuando me acaricias frío 
y no sé dónde estás, 
bajo el mismo vendaval
mi rosa de la paz, 

mi rosa de la paz, 
mira que te siento lejos, 
yo te busco y no te encuentro 
ahora 
mi rosa de la paz
cuando el mundo entero estalle, 
sea demasiado tarde, 
ya no queden rosas para nadie
yo estaré contigo rosa de la paz 
como niños chicos 
cuando acabe el vendaval mi rosa 
de la paz, 
vieja rosa con heridas 
siento cuando me acaricias frío 
y no sé dónde estás, 
mi rosa de la paz, 
mira que te siento lejos, 
yo te busco y no te encuentro 
ahora 
mi rosa de la paz 
mi rosa de la paz
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http://www.youtube.com/watch?v=Wz2EgEiwWmk


IPUINA: AINTZIRAKO MAITAGARRIA

Aspaldiko garaietan, gizakiok eta hiriek Lurra bete aurretik eta gauza askok izena eduki aurretik, ba-
zegoen aintzirako maitagarriak zaintzen zuen leku misteriotsu bat. Zuzena eta eskuzabala, bere men-
pekoak bera zerbitzatzeko beti zeuden prest. Eta izaki maltzur batzuek aintzira eta basoa mehatxatu 
zituztenean, asko izan ziren maitagarriarekin bat egin zutenak honek ibai, zingira eta desertuen zehar 
Kristalezko Harriaren bila joateko bidaia arriskutsuan laguntzeko eskatu zienean. Denok salbatzeko 
aukera bakarra.

Maitagarriak arriskuez eta zailtasunez ohartarazi zituen, bidaia osoa betetzearen zailtasunaz, baina 
inor ez zen atzera bota. Denok edozein lekutara laguntzeko hitza eman zuten, eta egun horretan ber-
tan, maitagarriak eta bere 50 menpeko leialenek bidaiari hasiera eman zioten. Bidaia maitagarriak 
aurreratutakoa baino askoz gogorragoa eta latzagoa izan zen. Pizti beldurgarriei aurre egin behar 
izan zien, egunez eta gauez ibili ziren eta desertua zeharkatu zuten gosea eta egarria sufritzen. 
Hainbat zailtasunen aurrean asko izan ziren lur-jota bidaia amaitu barik utzi zutenak. Bakarra geratu 
arte, Itzala deitutakoa. Ez zen ausartena, ezta borrokalaririk onena, azkarrena edo dibertigarriena 
ere ez zen, baina maitagarriarekin geratu zen amaierara arte. Maitagarriak zergatik ez zuen besteek 
bezala atzera egin galdetzen zionean Itzalak beti berdin erantzuten zion: “Zailtasunen gainetik la-
gunduko zintudala esan nizun eta hori egiten ari naiz.  Ez dut atzera egingo bidaia zuk esan bezala 
gogorra izan delako”.

Bere Itzal leialari esker maitagarriak Kristalezko Harria aurkitu zuen baina harriaren Zaintzaile bel-
durgarria ez zegoen harria emateko prest. Orduan Itzala, bere azken leialtasun keinuan, bere burua 
eskaini zuen Zaintzailearen zerbitzari bezala harriaren truke.

Kristalezko Harriaren magia boteretsuak maitagarria aintzirara bueltan eraman zuen eta izaki maltzur 
guztiak kanporatzen lagundu zuen. Baina maitagarriak gauero bere Itzal leialaren falta negar egiten 
zuen, bere konpromiso leial eta sendotik maitasunik handiena sortu baitzen. Bere omenez eta leialta-
sunaren eta konpromisoaren baloreak adierazteko, lurreko izaki bakoitzari egunez bere itzala oparitu 
zion; baina gaua heltzen denean itzal guztiak aintzirara doaz, han maitagarri tristeari bere doluan 
laguntzen diote.
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