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LEHENENGO ASTEA

ASTEA 1 27 AZAROAK 2022

“Mateo 24, 37-44”

Noeren garaian bezala gertatuko da Gizonaren Semearen etorrerakoan.
Uholdearen aurretik, jan-edanean ziharduen eta ezkondu egiten zen jendea,
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 nagusia, 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. 

“Orria”

Bazen behin leku guztietara beti berandu iristen zen Bego izeneko neska. Aldez aurretik dena prest izaten 
saiatzen zen, baina, azkenean, beti gertatzen zitzaion zerbait eta azkena heltzen zen lekuetara.
Gau batean, oheratu aurretik, guztia berrikusi zuen, biharamunean prest egon zedin: uniformea armai-
ruaren ondoan, motxila liburu eta koaderno guztiekin armairuaren kontran eta jostailu guztiak bilduta.

Pelutxeak ohe gainetik kendu eta ohera sartzeko puntuan zela, ama heldu zen eskuetan orria zuela. Orri 
hori, folioaren neurrikoa zen eta karratutxoz beterik zegoen. Bonboiz beteta zegoen eta egunero irekitzen 
zuen Abendu aldiko egutegiaren antzekoa zen. 
Karratutxoen atzean oparia zegoela beretzat, eta berandutu ezean, karratutxo bat irekiko zutela esan 
zion amak 

Begori oso gogoko gertatu zitzaion ideia eta egun horretatik aurrera biziki ahalegindu zen bere misioa 
betetzen saiatu eta karratutxoa ireki ahal izateko. Hasieran, nekeza egin zitzaion sasoiz heltzea eta, on-
dorioz, egun askotan galdu ohi zuen karratutxoa irekitzeko abantaila.
Apurka-apurka, karratutxoen azpian zegoena antzematen hasi zen. Zeru urdina eta norbaiten silueta 
ikusi zituen, baina oraindik ez zen aurpegia ikustera iritsi.
Gau batean, afalostean, amak orria ekarri zion eta berataz harro zegoela esan, apurka-apurka, denbo-
ra kudeatzen ikasi zuelako. Horregatik, ama bera baino harroago zegoen lagun bat aurkeztu nahi izan 
zion. Orria eman eta azken karratutxoa zabaltzeko eskatu ondoren, neskatoak esana egin zuen. 
Eta Jesus irribarretsuaren irudia aurkitu zuen.

-Bego –esan zion amak-, hona hemen zure ahaleginaz harroen dagoena.
Begok irribarre egin zuen zoriontsu eta irudia bere gelan zintzilikatzeko eskatu zuen ez baitzuen inoiz 
ahaztu nahi.

Aspaldi, aspaldi…
(DENBORAREN GARRANTZIA, KRISTAU DENBORA…)
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Jesus, lagundu,
nire denbora ondo aprobetxa dezadan.

Nekeza egiten zait etxeko lanak egiten hastea
eta etxean laguntzea,

baina zure laguntasunarekin lortuko dut.
Emadazu indarra, zuri otoitz egiteko eta

nire denbora eraginkortasunez antolatzeko,
bide batez Zuri poza eman diezazudan. 

Amén.

ASTEA 1 27 AZAROAK 2022

“Abendu aldiko egutegia”

Soka batean, paper-zatiak eskegi arropen matxardekin. Paper-zati bakoitzean, egunaren zenbakia 
(azaroaren 27tik abenduaren 24ra) eta guztiek egin behar duten ekintza ona idatzi, esate baterako:

mahaia ipintzen lagundu, jostailuak bildu, triste dauden haurren alde otoitz egin, askaria erdibanatu, 
mezetan lagundu, egun horretan gehiago irakurri…

Lagungarriak: pita-soka, paper-zatiak mezuekin, arropak esekitzeko matxardak. 
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ASTEA 2 4 ABENDUA 2022

“Mateo 3, 1-12”

Garai hartan agertu zen Joan Bataiatzailea Judeako basamortuan honela hots eginez:
«Bihozberri 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 bihozberrituak 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 bihozberri 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».

Leku urren batean…
(ONDO SENTITZEN GARREN TOKIAK,OROIMENA EMATZEN GAITUEN TOKIAK)

“Udako etxea”

Bazen behin Ana izeneko neskatoa. Izugarri gustatzen zitzaion uda. Urteko egun guztietan egiten 
zuen amets udarekin. Egutegia zuen horman zintzilikatuta eta goizero ezabatzen zuen aurreko 
eguna eta irrikaz begiratzen zion uztailari. Bazekien udaldia egun batzuk aurretik hasten zena, 
baina uztaila berezia zen beretzat.

BIGARREN ASTEA
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ASTEA 2 4 ABENDUA 2022

Familia udako etxera joaten zen; belar moztu berri, eguzkitako krema eta jasmin usaina ematen 
zuen etxera. Baina, horrezaz gainera, osaba-izebek eta aiton-amonek ere urbanizazio berean 
zuten etxea eta, horregatik, lehengusu-lehengusinez inguratuta igarotzen zuen uda eta hori bai 
zela bikaina! 
Goizez, Manolo lehengusuaren terrazan biltzen ziren guztiak eta bertan ematen zuten denbo-
ra mahai-jokoetara jolastuz edo, besterik gabe hitz eta pitz. Beti agertzen zen bazkaltzeko zer 
prestatuko zuten galdetuz etxez etxe joaten zen lehengusu edo lehengusinaren bat, bere familiak 
prestatuko zuena baino gehiago gustatuz gero, etxe hartara joateko. Hainbat egunez, inork ez 
zuen bere etxean jaten.

Eta igerilekura joateko ordua iristean, eguneroko ohiturak betetzen zituzten: bainujantzia jantzi, 
eguzkitako krema egin eta toalla prestatu. 
Uretan, lehengusu-lehengusina txikiari uretara buruz behera salto egiten edo besoetako flotagai-
lurik gabe igeri egiten laguntzen genion.

Bazkalostea, lanak egiteko unea izaten zen, eta, bitartean, nagusiak siesta botatzen zuten. Eta 
une hori ahalik eta gehien atzeratzen bazuten ere, azkenean, elkarrekin jartzen ziren terrazan, 
itzalean, beren koaderno eta liburuekin.

Arratsaldez igerilekura bueltatzen ziren, meriendatzeko txokolatezko ogitartekoa eramanez.

Igandea zen egunik atseginena, izan ere, igerilekutik atera, dutxatu, dotore jantzi eta mezetara 
joaten ziren eta, askotan, handik atera eta udako zinera.
Asko gozatzen zuen Anak uda horiez, aiton-amona, osaba-izeba eta lehengusu-lehengusinak 
inguruan izanda. Ez zuen uda amaitzerik nahi.
Adin nagusiko da Ana, baina gaur egun ere, udaren etorrera irrikatzen du, bere etxera bueltatu, 
begiak itxi eta iraganeko barre-algarak entzuteko eta hain gustuko dituen jasmina eta itsasoa 
usaintzeko.

“Mapa”

“Altxorraren bila” arituko gara. Horretarako, inguruaren mapa egingo dugu eta altxorra Jesus dagoen 
lekuan izango da (kaperan, parrokian egonez gero, gurutzea, lokalean bagaude). Kafez edo tez za-
harkitutako papera izango da altxor hori. 

Hainbat proba gainditu beharko dute altxorrera iristeko, esate baterako: beren txokoa txukundu, nagu-
si bati txisteak kontatzeko eskatu edo kode ezkutuak dituzten mezuak argitu. 
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ASTEA 2 4 ABENDUA 2022

Altxorra aurkitu ondoren, otoitz egin eta esker ona adierazi, Jesusek beti emango digu-
lako babesa eta segurtasuna. 

Jesus adiskidea, hona hemen gure otoitza zuretzat, 
beste hainbat aldiz  landan, hondartzan edo etxean

eskaini dizugunaren antzekoa.
Irits dadila, Jesus, gure otoitza munduko bazter guztietara,

batik bat zure agerpena gehien behar dutenengana.
Leku horietan ikus zaitzagulaFes que et vegem en tots eixos llocs

eta zure argia munduan barrena heda dadila
eta beti didelagun izan zaitzagula.

Amén.
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ASTEA 3 11 ABENDUA 2022

“Mateo 11, 2-11”

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 kanabera?
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 handiagoa.
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 handiagorik;
hala ere, Jainkoaren erreinuko txikiena ere hura baino handiagoa da». 

 “Aitonaren oparia”

Bazen behin Sonia izeneko neskato bat. Ilehoria zen eta motz erabiltzea gustatzen zitzaion. Neskato 
bihurria zen eta ohikoa zuen bihurrikeriak egitea.

Aitonak ez zuen batere gustuko neskatoaren jarrera eta etengabe asmatzen zituen gauzak neskatoa 
zintzoago izan zedin.
Saiatzen zen Sonia zintzo jokatzen, baina oso gustuko zuen broma astunak egitea. 

Bromak egiteari uzteko esan zion behin aitonak, bestela, jendea ez zela berataz fidatuko.
Sonia tristetu egin zen hori entzutean; guztiak berataz harro egotea nahi zuela esan zion aitonari. 
Horregatik, gaiztakeriaren bat bururatzen zitzaion bakoitzean, aitonak ezango ziokeenean pentsatu 

Bertan bizi zen herri 
bat…
(INSPIRATZEN GAITUEN PERTSONAK,

GURETZAT GARRANTZITSUAK…)

HIRUGARREN ASTEA
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ASTEA 3 11 ABENDUA 2022

eta, apurka-apurka, jokaeraz aldatu zuen.
Bere urtebetetze-egunean, aitona joan zitzaion bisitan koloretako paper ikusgarrian bildutako pake-
tearekin.

-Sonia –esan zion aitonak-, azken hilabeteetan ikusi dudanez, asko ahalegindu zara zintzo jokatzeko, 
zergatik egin duzu?

-Pertsona hobea izan nahi dudalako egin dut, inork ez dezan aurpegi txarrik jarri zerbait egin deza-
danean eta, batez ere, zu nitaz harro egon zaitezen.

-Horixe aipatu nahi nizun, Sonia. Zure gertukook ikusi dugu asko ahalegindu zarela, baina, norbait 
ahaztu duzu…

-Nor, aitona?

-Ireki paketea eta  ikusiko duzu zure jarrera aldaketaz harroen dagoen pertsona nor den..

Soniak ikusminez begiratu zion paketeari. Barruan kutxa polit bat aurkitu zuen eta haren barruan ispilu 
dotorea, beheran “Sonia” idatzita zuena. 

-Hona hemen zure oparia; ispiluari begiratzen diozun bakoitzean, ez ahaztu zuk zeuk egon behar 
duzula harroen eta pozen zure jokaeragatik. Horrela bakarrik izango zara zoriontsu eta guk antzeman 
egingo dugu.

“Esker oneko gutunak”

Guztiok eman diezazkiogu eskerrak beste norbaiti. Idatz diezaiogun gutuna lagun horri /horiei. Orriak, 
boligrafoak eta koloretako errotuladoreak erabiliko ditugu. 

Pandemian, osasun arlokoak izan ziren gure zaintzaile nagusiak. Beraz esker oneko gutunak idatziko 
dizkiegu gure inguruko ospitaleetako sendagileei, erizainei, laguntzaileei, garbitzaileei.

Gutun horien bidez jakin dezatela biziki eskertzen dugula beren ardura.

Jesus, eskerrik aski gure inguruko 
pertsona guztiengatik. Maite gaituz-
tenengatik eta ez gaituzztenengatik. 
Guztien gainera isuri zure maitasuna; 
guztein gainean argi egin zure argia-

rekin eta elkarrekin mundua leku hobe 
bihur dezagula.

Amén.
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ASTEA 4 18 ABENDUA 2022

“Mateo 1, 18-24”

Jesus Mesiasen sortzea honela gertatu zen:
Maria, Jesusen ama, Joserekin ezkontzeko hitzemana 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 Santuarengandik 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, birjinak haurdun gertatu eta semea izango du, eta Emmanuel jarriko dio izena (Em-
manuel izenak “Jainkoa gurekin” esan nahi du)».
Esnatzean, Jaunaren aingeruak agindua egin zuen Josek, eta Maria emaztetzat hartu zuen. 

“Margolaria”

Bazen behin Markos izeneko margolari bat. Oso gustuko zuen akuarelaz margotzea. Urak, pinturare-
kin nahastatzean, forma izugarriak sortzen zituela pentsatzen zuen. 

Gehienetan, aginduz margotzen zuen. Egun horretan, katuei buruzko margolanak agindu zizkioten; 
familia batek hainbat katu zuen eta bakoitzari margolan bat eskaini nahi zion.

Gau horretan, bere pintzelak atera, paperak prestatu, margolanak ordenatu eta gehien gustatzen zit-
zaion musika jarri zuen margotzeko. Katuen argazkiak berrikusi eta margotzeari ekin zion.

Txitean-pitean, kuadroz aldatzen zuen, akuarelak ezinbesteko duelako apur bat lehortzea jarraitu ahal 
izateko. Eta bueltatzean, akuarelak berak sortutako forma eta xehetasun berriak aurkitzen zituen… 

Handik egun gutxira bukatu zituen koadroak eta hitzordua egin zuen familiarekin tailerrean bertan, 
ikus zitzaten. Familia goibel samar iritsi zen, duela egun batzuk amona hil zitzaielako. 

Markosek koadroak erakutsi zizkien. Laster ikusi zuen beren aurpegieran koadroak gustuko zituztela, 
irribarre zabala atera zitzaielako.  

- Izugarri gustatu zaizkigu koadroak –esan zuen aitak-. Primeran islatzen eta irudikatzen dituzte gure 
katutxoak. Gainera, guztiek gogorarazten didate amona eta hori da gehien gustatu zaidana.

- Berdin gertatzen zaizue?, galdetu zien aitak seme-alabei.

-Bai! –esan zuen alaitasunez alaba nagusiak-. Koadro honetan, atzealdean, bere perlazko lepokoa 

…Eta zoriontsu izan ziren.
(ZORIONTASUNA JESUSEKIN JAIO DA, SENTIMENDU ONAK…)

LAUGARREN ASTEA
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ASTEA 4 18 ABENDUA 2022

ikusten dut; beste honetan, bere eskua gustukoen zuen katua ferekatzen. Eta honetan, bere irribarrea 
ikusten dut eguzki-izpian.

Markosek kuadroei begiratu eta neskatoak aipaturiko xehetasun guztiak aurkitu zituen. Beretzat pintu-
rak urarekin sortu zituen formak zirenak, familiarentzat irribarrea sorrarazten zion distirak ziren.
Egun horretan, bere margolanekin besteak zoriontsu egin zitzakeela ikasi zuen Markosek, eta horretan 
saiatu zen gogo handiz: margotzen eta besteak zorioneko egiten.

“Zorion-potoa”

Lagungarriak: kristalezko poto bana partaideentzat, margoak, koloretako paperak, boligrafoak, erro-
tuladoreak eta sokak.

Partaide bakoitzak bere gustura apainduko du bere potoa lagungarriekin eta “Zorion-potoa” etiketa ja-
rriko dio. Bileran, partaide bakoitzak astean zoriona ekarri dion zerbait idatziko du paperrean. Paper 
horiek urtebetez edo egokitzat jotzen den tartean potora gehituko dituzte eta, epea amaitzean, beraiek 
aukeratutako mezuak irakurtzeko eta une zoriontsuak gogoratzeko aukera izango dute.

Poto bakarra presta daiteke talde osoarentzat.

Jesus, etorri eta irakatsi maitatzen,
Zeuk bakarrik lagun diezadakezu-eta 

zoriona aurkitzen.
Lagundu bizitzako tristurak uxatu

eta besteak zorioneko egiten
Eman pozaren dohaina,

Mariari eman zenion bezala.
Horrela, ozen iragarriko dut zure 

jaiotza.
Amén.
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LEHENENGO ASTEA
Aspaldi, aspaldi…
(DENBORAREN GARRANTZIA, KRISTAU DENBORA…)

“Mateo 24, 37-44”

Noeren garaian bezala gertatuko da Gizonaren Semearen etorrerakoan.
Uholdearen aurretik, jan-edanean ziharduen eta ezkondu egiten zen jendea,
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 nagusia, 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. 

“Aitaren bidaia”

Behin batean, Lucia eta Carolina izeneko bi ahizpa hiritik gertu zegoen herri txiki batean bizi ziren. 
Halako egun batan, aitak hirira joan behar izan zuen laneko bilera batera; horren eraginez, egun osoa 
emango zuen etxetik kanpo. Lucia eta Carolinak inoiz ez zuten hainbeste denbora igaro aita gabe eta, 
horregatik, egun berezia izango zen beraientzat. Joan aurretik, aita hurbildu zitzaien besarkatzera:

—Berandu samar bueltatuko naiz, seguruenik afalordurako –esan zien-. Dena dela, neure neskekin 
elkartu nahiko nuke iristean. Besarkada estuaz hartuko nauzue?

—Jakina baietz, aita!, erantzun zuten biek ala biek.

Eta irribarre bana oparitu zien alabei hirira abiatu aurretik. Goizeko hamarrak ziren aita joan zenean 
eta Luciak etxean sartu eta eskolako koaderno eta liburuak ordenan jartzea erabaki zuen. Aitzitik, 
Carolina sarrerako eskaileretan geratu zen, bertan eseri eta aita bueltatu arte denbora pasatzen utziz. 
Carolinak aitaren zain jarraitu zuen eta, bitartean, Lucia, bere lanak amaitu eta eseri egin zen pelikula 
ikusteko. Bazkalorduan ere, eskaileratik presaka altxatu, ahalik eta bizkorren bazkaldu eta leku berera 
itzuli zen. Ez zuen hitz egin ez amarekin ezta ahizparekin ere, aurrean zuena jan eta ezinegonez 
leihotik begiratu baizik ez zuen egin. Eskailerara bueltatu eta hantxe egon zen mugitu gabe arratsalde 
osoan. Bitartean, Luciak liburua irakurri zuen, bideokontsolarekin jolastu eta herriko beste hainbat nes-
kato-mutikorekin jolasteko astia ere hartu zuen.

Afalordurako hogei minutu falta zirela iritsi zen aitaren autoa beren kalera. Carolina salto batez altxatu 
eta arineketan joan zen aitarengana autotik jaisteaz batera besarkatzeko. 
—Kaixo maitea! –agurtu zuen, besarkada emateaz batera-. Eta zure ahizpa?
Une horretan bertan, Lucia agertu zen kalean, lasterka. Aita ikusteaz batera, lasterketa biziagotu eta 
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tupust egin zuen aitarekin besarkatzera zihoanean. Berriz alaben ondoan zela, bera kanpoan zen 
bitartean zer egin zuten galdetu zien aitak eta harritu egin zen alaben erantzunekin. Eskaileretan eseri 
eta elkarrizketan jarduteko gonbitea egin zien.
Maitasunez begiratu zion Carolinari.

—Eskerrik asko sarreran nire zain egoteagatik, baina bazenekien oso berandu itzuliko nintzela eta 
gauza asko egiteko aukera alferrik galdu duzu. Gainera, ez diezu jaramonik egin zure ahizpa eta 
amari.

Gero, Luciari begiratu zion.
—Oso ondo dago hainbeste gauza egitea, baina garrantzitsuena ahaztu egin duzu, familiarekin 
zenuen konpromiso bakarra ez duzu bete. Hainbeste gauza egin nahi izan duzu non zure hitza ez 
duzun bete.

Etenaldia egin eta neskatoak berarengana erakarri zituen bere besoez inguratuz.

—Begira guztiok dugu gauza bat etengabe erabiltzen duguna eta, guk nahi ala ez, inoiz bueltatzen 
ez dena: denbora. Bakoitzak bere nahierara darabil, baina badira bi irakasgai denboraz baliatzean 
ahaztu behar ez ditugunak: ez dugu alferrik galdu behar eta ez ditugu ingurukoak ahaztu behar. 
Aprobetxatu denbora eta utzi beti denbora gehien maite dituzuen pertsonei eskaintzeko.

Aitari entzun ondoren, Lucia eta Carolinak eguna amaitu aurretik zuten denbora egokitasunez aprobe-
txatuko zutela agindu zuten, hain zuzen ere, familiarekin eta, batez ere, aitarekin.

“Jainkoaren erlojua”

Harea-erlojua egingo dugu etxean. Horretaz 
baliatuz, egunean tartetxo bat gordeko dugu 
Jainkoarekin hitz egiteko eta Jainkoa inoiz ez 
ahazteko.

Behar izango ditugun lagungarriak: plastikozko 
bi botila txiki haur bakoitzeko, zinta itsasgarria, 
arkatza, kartulina, guraizeak eta gatz xehea. Bo-
tila-lepoaren formaz zirkulua markatuko dugu kar-
tulinan eta gero ebaki egingo dugu. Kartulinazko 
pieza zintarekin itsatsiko dugu botilaren ahoka-
duran eta zulo txiki bat egingo diogu guraizeez.

Bigarren botilaren herena inguru gat-
zez beteko dugu (gatza koloretako 
klarionez nahastatu daiteke, dibertiga-
rriago izan dadin). Azkenik, bi botilak 
lotuko ditugu ahokaduran zinta itsas-
garriz. 

Jauna, nire denbora eman dezadala,
gehien maite ditudanekin aprobetxa dezadala,

beti aurki dezadala tartea zuri otoitz egiteko
denbora zeuk ematen didazula ez ahazteko

eta besteek niregan gastatu duten denboraga-
tik eskerrak emateko.

Amén.
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“Mateo 3, 1-12”

Garai hartan agertu zen Joan Bataiatzailea Judeako basamortuan honela hots eginez:
«Bihozberri 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 bihozberrituak 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 bihozberri 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».

“Mendixka”

Baziren behin Mateo eta Jorge izeneko bi haur. Adiskide min ziren hiru urte zituztela eskolan ezagutu 
zirenetik eta beti elkarrekin zeuden. Arratsalde libreetan edo oporraldian, oso gustuko zuten saskiba-
loian, bideo-jokoetara jokatzea edo, besterik gabe, auzoko kaleetan arineketan ibiltzea. Baina, gauza 
guztien gainetik, benetan gustatzen zitzaiena, eskolatik gertu zegoen mendixkara igotzea zen. Leku 
hark hiriaren ikuspegi ederra eskaintzen zien eta eremu bikaina zen hegazkinak ikusteko. 

Hain zuzen, horixe zen beren denbora-pasa gustukoena eta hiritik gertu zegoen aireportutik ateratzen 
ziren hegazkin guztiak eta inguru hartatik bakarrik igarotzen zen beste hainbat. Hegazkin bakoitzaren 
jomuga asmatu nahirik ematen zuten denbora eta hegazkin bakoitzeko bidaiariak nortzuk izango ote 
ziren ere imajinatzen zuten. Eta hegazkin horietako batean joatea ere zirraragarri izango zatekeela 
uste zuten, oraindik probatu gabe baitzeuden biak. Haize-egunetan, pare bat kometarekin igotzen 
zuten mendixkara era haiekin pasatzen zuten denbora kometei hegan eginaraziz, hegazkinak balira 
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Leku urren batean…
(ONDO SENTITZEN GARREN TOKIAK,OROIMENA EMATZEN GAITUEN 
TOKIAK)

BIGARREN ASTEA
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bezala. Egun batean, Mateok oso triste hots egin zion Jorgeri:

—Banoa –esan zion, negarrez hasteko zorian-. Gurasoek beste herrialde batean lan egingo dute eta 
guztiok goaz beraiekin. Ez dakit hona bizitzera bueltatuko garen.

Jorgek ezin zuen sinetsi adiskide minaren ahotik entzun zuena. Hainbeste denbora eman zuten elkarre-
kin! Eta aurrerantzean, zertan emango ote zituen arratsaldeak berak bakarrik? Dena dela, Mateok 
bien ametsa beteko zuen: hegazkinez bidaiatu. Beraz, Mateok bidaiari ekin zion egunean, Jorge 
mendixkara igo zen eta bere gainetik igaro ziren hegazkin guztiei begiratu zien, horietako batean 
bere adiskidea joango zela-eta. 

Jorgek ohiturari eutsi egin zion eta egunero igotzen zen mendixkara hegazkinak ikusteko edo, besterik 
gabe, eseri eta beretzat nahia Mateorentzat hain berezia zen leku hartan atseden hartzeko

Gure lekua

“Jesus Haurtxoari gure lekua nolakoa den esango diogu, jaio eta pixka bat hazten denean gurekin 
jolastera etor daitekeelako eta dena finkatzen baita gure asteko jarduerak egiten ditugun tokian”. 
 
“Ikasleak talde txikitan banatzen ditugu eta leku inguruan ditugun materialak ematen dizkiegu, hala 
nola kartoia, kotoia, oihala, haria, kola... Taldeka lekuaren maketa egin behar dute eta argi adierazi 
nondik norakoak. Jesus Haurra haiekin egongo den lekua».

ASTEA 2 4 ABENDUA 2022

Jesus adiskidea, hona hemen gure otoitza 
zuretzat, 

beste hainbat aldiz  landan, hondartzan 
edo etxean

eskaini dizugunaren antzekoa.
Irits dadila, Jesus, gure otoitza munduko 

bazter guztietara,
batik bat zure agerpena gehien behar 

dutenengana.
Leku horietan ikus zaitzagula

eta zure argia munduan barrena heda 
dadila

eta beti bidelagun izan zaitzagula.
Amén.
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“Mateo 11, 2-11”

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 kanabera?
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 handiagoa. 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 handiagorik;
hala ere, Jainkoaren erreinuko txikiena ere hura baino handiagoa da». 

“Liburuzaina”

Bazen behin Elena izeneko neskatoa. Elenak oso gustuko zuen irakurtzea eta bere urtebetetzearen 
edo egun berezien atarian, liburu berria eskatzen zuen beti opari bezala. Baina ezin zen ezerekin 
konparatu liburutegira joan eta han aurkitzen zuen liburu-pila ikustean sentitzen zuen gozamenarekin. 
Aukerarik txikiena ete aprobetxatzen zuen, liburutegira joan eta istorio zahar eta berriez beteriko apa-
lategien artean galtzeko. Hantxe egoten zen, edo etxeko lanak egiten edo irakurtzen.

Bazuen liburutegira joateko beste arrazoi bat ere: gelako mostradorean egoten zen liburuzain atsegi-
na. Delia zuen izena eta emakume edadetua zen. Deliak Elena hazten ikusi zuen eta ederto zekien 
neskatoaren zaletasunei buruz eta, horregatik, irakurri ahala gomendatzen zizkion liburu berriak eta 
beti asmatzen zuen. Liburuzainak gomendatutako liburu bakar bat ere ez zitzaion desatsegin gertatu. 
Eta astia zuenean, liburuzaina eta neskatoa elkarren ondoan esertzen ziren eta lehenengoak etxeko 
lanak egiten laguntzen zion, ulertzen ez zuena argitzen saiatuz. Hainbat aldiz, triste zegoenean edo 
etxeko lanak egiteko gogorik ez zuenean, liburuzainak txokolatina bat ateratzen zion eraikinaren sa-
rreran zegoen makinatik barre eragiteko.

Bertan bizi zen herri bat…
(INSPIRATZEN GAITUEN PERTSONAK,

GURETZAT GARRANTZITSUAK…)

 HIRUGARREN ASTEA
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Elena etxeko lanak egiteko liburutegian geratu zen egun batean eta Delia ez zela han ikusi zuen. Bere 
lekuan zegoen liburuzainari galdetu eta honek gaixorik zela eta egun batzuez ez zela liburutegira 
etorriko erantzun zion. Orduan, Delia ondoan ez zuela, bere alde egin zuen guztiaz jabetu zen Elena 
eta itzultzean oparia egingo ziola pentsatu zuen. 

Aste osoan eraman zuen Elenak oparia bere motxilan, Delia liburutegian agertzeaz batera eman ahal 
izateko. Azkenean, gaixotu eta astebetera, itzuli zen liburuzaina eta neskatoak, atetik sartu eta mostra-
dorearen ostean ikusteaz batera, oparia eman zion. Liburuzainak irribarre egin zuen oparia jasotzean.

—Eskerrak eman nahi dizkizut niregatik egin duzun guztiagatik –esan zion Elenak-. Ondoan izan ez 
zaitudan arte ez naiz konturatu zein garrantzitsua zaren niretzat. Eskerrik asko beti hor egoteagatik, 
etxeko lanak egiten laguntzeagatik eta munduko liburuzainik onena izateagatik. 

Deliak, hunkituta, besarkada eman zion Elenari eta liburutegiko mahai batean eseri zien biak, oparia 
zabaltzeko eta liburu artean arratsalde atsegina igarotzeko. 

“Txartela”

Taldekide bakoitzak txartel bat prestatuko du beretzat garrantzitsu eta maitea den norbaiti oparitzeko. 
Lagungarri hauek behar ditugu: orri edo kartulina txikiak, errotuladoreak eta paper-materialak.

Orri edo kartulina erditik tolestuko dugu eta aurreko aldean “Eskerrik asko niregatik egiten duzun 
guztiagatik” esaldia idatziko dugu. Txartelaren barruan, lagun bakoitzak idatziko du zergatik adierazi 
nahi dion esker ona pertsona berezi horri. Ondoren, geure gustura margotu eta apainduko dugu. Es-
kura ditugun paper-materialez (purpurina, forma itsasgarriak, borlak, e.a.) 

 Baliatuko gara. 

¡ GRÀCIES PER
TOT EL QUE 

FEIXOS PER MON!

Eskerrik asko, Jainko 
Jauna, maite nauen 
hainbeste lagun nire 

ondoan jarri duzulako, 
pertsona horiek mai-
te eta babestu egiten 

nautelako eta  Zuk aita 
maitasun eta samurta-
suna ematen diezulako 
eta beraiek eta. batez 

ere Zu, bidelagun zaituz-
tedalako.

Amén.
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“Mateo 1, 18-24”

Jesus Mesiasen sortzea honela gertatu zen:
Maria, Jesusen ama, Joserekin ezkontzeko hitzemana 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 Santuarengandik 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, birjinak haurdun gertatu eta semea izango du,
eta Emmanuel jarriko dio izena (Emmanuel izenak “Jainkoa gurekin” esan nahi du)».
Esnatzean, Jaunaren aingeruak agindua egin zuen Josek,
eta Maria emaztetzat hartu zuen. 

“Amonaren loreak”

Bazen behin Pablo izeneko mutiko bat. Mutikoa ez zen oso lagunartekoa eta ez zuen lar gustuko 
eskolan gainerako haurrekin jolas egitea; aurpegiera iluna izaten zuen askotan. Egunero, aitona eta 
amona joaten zitzaizkion eskolara bila, beraiekin etxera joaten zen eta hantxe itxaroten zuen gurasoak 
lanetik atera eta bere bila joaten ziren arte. Aiton-amonak jatekoa prestatzen zioten eta bere ondoan 
izaten zituen etxeko lanak egin bitartean.
Halako egun batean, amona egongelan sartu zen Pablo telebista ikusten zegoela eta honen ondoan 
eseri zen aurpegiera ilunaz. Paulok ez zekien zergatik zegoen amona aurpegi haserreaz. Sukaldean, 
nahigabe, zerbait lurrera bota ote zuen eta orain errieta egingo ote zion? Hala ere, ezustean harra-
patu zuen zerbait egin zuen: barre-algara egin zuen, ozen egin ere eta barre-karkara kantari eta 
kutsakorraz. Ondorioz Pablok ere, barreari ezin eutsi eta barre-algara egin zuen. Harritu egin zen; 
aspaldi ez zitzaion irribarrerik atera eta are gutxiago barre-algararik… Amonak barre egiteari utzi 
zionean, mutikoak irribarretsu jarraitu zuen; amonak burua ferekatu zion eta sukaldera joan zen. Egia 
esan, ez zuen ondo ulertzen amonaren jokaera, baina benetan gustuko gertatu zitzaion barre-algara 
hura. Gurasoak bila etorri zitzaizkionean, lore gorria ikusi zuen ate-ondoko mahaian, baina ez zion 
aparteko garrantzirik eman.

…Eta zoriontsu izan ziren.
(ZORIONTASUNA JESUSEKIN JAIO DA, SENTIMENDU ONAK…)

LAUGARREN ASTEA
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Hurrengo egunetan ere barre edo gauza bitxiak egiten jarraitu zuen amonak eta, azkenean, Pablo-
ri ere barrea ateratzen zitzaion. Baina, zalantzarik gabe, beste zerbait gertatzen zitzaion bitxien: 
amonak (ustez behintzat) egunero-egunero, lore artifizialak ipintzen zituela etxeko hainbat lekutan. 
Azkenean, egun batean, inoizko txisterik txarrenak entzun ondoren, senideen hainbat argazki jasotzen 
zituen egongelako apalean lorea ipintzen aurkitu zuen amona.

—Amona, zergatik ipintzen dituzu lore horiek? Ez du inongo zentzurik.
—Ikusi duzu zenbat kolore dakarten etxera? –erantzun zion amonak, lore berria zegokion lekuan 
jartzean-. Zorioneko izan zien unea, lehertu arte barre egin zenuenekoa edo, besterik gabe, irribarrea 
atera zitzaizunekoa irudikatzen du lore horietako bakoitzak. Zorionak eta poztasunak biziz betetzen 
dituzte gure egunak eta, zailtasunak zailtasun, aurrea egiten laguntzen diguten eragile dira. Eta horixe 
gertatu da etxe honetan hori sentitu duzun bakoitzean, biziz eta kolorez bete gaituzu. 

Paulok berriz loreak arretaz begiratu eta orduan ulertu zuen amonak esan nahi ziona. Horrela, aurre-
rantzean, aiton-amonari hainbeste gustatu zitzaien poztasunaren kolorez inguruak betetzen saiatuko 
zela agindu zion bere buruari.

“Zorionaren globoak”

Globoekin oztopo-lasterketa egingo dugu. Lagungarri hauez baliatuko gara: koloretako globoak, erro-
tuladoreak, kutxa edo ontzi zabala eta zinta itsaskorra. 

Bakoitzak bere globoa puztu eta zorioneko egiten duen zerbait edo oraintsu bizi izan duen zorioneko 
gertaeraren bat idatziko du bertan. Biltzen garen lekuan, ibilbidea eratuko dugu. Globoa lurrera jausi 
gabe ibilbidea burutu eta globoa kutxan saskiratzea da helburua.

Globoak ibilbidearen amaierara iristean, gelako hormara itsatsiko ditugu zintza itsasga-
rriaz gela apaintzeko.

Jauna, Zu etengabe bilatzeko indarra 
eman diezadazula eskatzera nator,
Zuregan dagoelako zoriona,
Zu nire bizitzan ez bazaude, gauzak ilundu egiten direlako,
eta nirekin bazaude zoriona eramango diedalako triste daudenei,
zure poztasunaz kutsaturik zure etorrera iragarri
eta bihotzak zuretzat prestatuko ditudalako.
Amén.
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“Mateo 24, 37-44”

Noeren garaian bezala gertatuko
da Gizonaren Semearen etorrerakoan.
Uholdearen aurretik,
jan-edanean ziharduen eta ezkondu egiten zen jendea,
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 nagusia, 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. 

 “Denboraren bankua”

Demagun goizero zure kontuan 86.400 eurotako diru-kopurua sartzen duen bankua dagoela.
Banku bitxi honek, aldi berean, ez du zure saldoa egun batetik bestera pasatzen; gauero, gastatu ez 
duzuna ezabatu egiten du zure kontutik.
Zer egingo zenuke?... Uste dut egunero kenduko zenukeela kontutik gastatu gabeko kopurua, ala? Ba, 
guztiok dugu banku hori, hain zuzen ere, denbora izenekoa.

Goizero, banku horrek 86.400 segundo sartzen ditu zure kontu partikularrean.
Gauero, banku horrek saldo horretatik probetxuzko gauzetan inbertitu ez duzuna kontutik ezabatu 
egiten du, galdutzat jotzen du.

Banku horrek ez ditu saldoak egun batetik bestera pasatzen. Egunero irekitzen dizu kontu berria. Gaue-
ro ezabatzen ditu eguneko saldoak.
Dagokizun saldoa egunez erailtzen ez baduzu, zeu zara galtzailea. Ezinezkoa da atzera-martxa 
sartzea.

Ez dago zordunketarik biharko sarreraren kontura: orain aldia bizi behar dugu gaurko saldoarekin. 
Beraz, hona hemen aholku ona: inbertitu zure denbora ahalik eta ondoen, osasun, zoriontasun eta 
arrakastarik handiena lortu ahal izateko. Erlojua martxan da. Goreneko lorpenera iristen saiatu!
Urtebeteren balioa ulertzeko, galdetu ikasturtea errepikatu duen ikasleari.
Hilabetearen balioa ulertzeko, galdetu ume goiztiarra izan duen amari. 
Astebeteren balioa ulertzeko, galdetu astekariaren argitaratzaileari.

Aspaldi, aspaldi…
(DENBORAREN GARRANTZIA, KRISTAU DENBORA…)

LEHENENGOASTEA
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Ordubetearen balioa ulertzeko, galdetu noiz elkartuko zain dauden maitaleei. 
Minutuaren balioa ulertzeko, galdetu trena galdu zuen bidaiariari.
Segundoaren balioa ulertzeko, galdetu istripua jasateko zorian izan zen pertsonari.
Segundo-milarenaren balioa ulertzeko, galdetu olinpiadetan zilarrezko domina irabazi zuen kirolaria-
ri. Gorde bizi duzun une bakoitza; eta altxor horrek are eta balio gehiago izango du pertsona berezi-
ren batekin, zure denbora ematea merezi duen norbaitekin… banatuz gero. Eta gogoratu, denborak 
ez duela inorengatik itxaroten. 
 

“Jarduera ”

Idatzi gutuna urtebete barruko “zeure buruari”. Gutunean, nahi dituzun galdera eta gogoetak sartu, 
bereziki, gaur egun zuretzat garrantzitsuen diren gauzen ingurukoak. Gaur bezain garrantzitsu izango 
ote dira urtebete barru? Zertan inbertitu nahi duzu aurrez aurre dituzun 365 egunetako denbora? Zein 
lehentasuni oparituko diozu zure denbora?

Aske izan! Idatzi eta galdetu nahi duzun guztia. Amaitzean, gorde gutun hori zure tal-
dekideen gutunekin batera. Urtebete barru, hain zuzen, berreskuratu gutuna eta ikusi 
orduan garrantzitsu ziren gauzak berdin jarraitzen duten ala ez. 
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Hutsik nago, Jauna;
hobeto esanda, neure buruaz beterik nago,
neure  eta neure ingurukoen presez, ardurez, 
gaixotasunez, egitekoez beterik nago

Hemen nauzu, katilu huts banintz bezala,
zure maitasunez bete nazazun;
hemen nauzu erabilitako koaderno bezala,
orrialde berria Zeurekin hasteko

Hemen nauzu, ia kontuan hartzen ez bazaitut 
ere.
Sar zaitez nire barruan, bil nazazu,
eraman nazazu eskutik.

Aldatu nire ahoko hitza,
ferekak, ulermena,
eta berri onak jar ditzadan.

Aldatu zarata eta kritikez betetako nire bela-
rriak,
harrera abegitsua eskain dezadan.

Aldatu nire begi kuxkuxeroak,
begirada errukitsu eta kontenplalaria izan 
dezadan.

Aldatu nire esku aktibistak,
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nire eskuak laguntzaile eta bizi-eragile izan dai-
tezen.

Aldatu nire oin arin eta estresatuak
nire oinak anaiaren bila joateko prest egon dai-
tezen.

Aldatu estutasunez beteta dagoen nire burua,
soseguz eta elkartasunez beteta izan nadin.

Aldatu nire bihotz adigabe eta hutsala,
nire bihotzak Zu bilatu, aurkitu eta gozatu zaitzan.

Hemen nauzu, Jauna, hutsik, Zeuk bakarrik alda 
nazakezu.
Jauna, bil nazazu zure maitasunean, berri nazazu 
barrutik. 

Amén
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“Mateo 3, 1-12”

Garai hartan agertu zen Joan Bataiatzailea Judeako basamortuan honela hots eginez:
«Bihozberri 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 bihozberrituak 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 bihozberri 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».

“Lorenzoren bidaia” 

Bazen behin Lorenzo izeneko mutil bat. Beti zegoen betilun, asper-asper eginda eta bakarrik. Bizitzan 
zerbait ez zihoala ondo sentitzen zuen, zerbait falta zitzaiola, nahiz eta zer ez jakin. Bere lekua aur-
kitu nahirik zebilen. Bere inguruko guztia etsigarria eta iluna, oso iluna zen. Bizitzan, ez zuen inongo 
eragingarririk aurkitzen, ez zuen poza emango zion inongo arrazoirik aurkitzen eta, azkenean, egoe-
rak erabat akitu zuen. Bizimodu garratz eta goibelaz gogaiturik, Lorenzok bizitza errotik aldatzea 
erabaki zuen. Falta zitzaion poz eta motibazioa, biderako argia aurkitzen lagunduko ziokeen bidaiari 
ekiteko irrikaz zegoen. Lehen aldiz, Lorenzok bere bizitza gobernatuko zuen eta, horregatik, harro eta 
itxaropentsu sentitu zen.
Lorenzo hunkiturik eta beldurrez beterik zegoen. Orain arte, arrazoi gutxi aurkitu zuen bizitzan zorione-
ko izateko eta nekeza egiten zitzaion baikortasunez pentsatzea. Baina erabakita zuen bidaiari ekin eta 

ASTEA 2 4 ABENDUA 2022

Leku urren batean…
(ONDO SENTITZEN GARREN TOKIAK,OROIMENA EMATZEN GAITUEN TOKIAK)

BIGARRENASTEA



bere patuari buelta ematea. Motxila prestatu eta erabakiaren berri eman zion familiari. Hasieran, gu-
rasoek ezezko borobila eman zioten eta egundoko liskarra piztu zen etxean. Ez zuen ulertzen zergatik 
pentsatu zuen hain urrun joatea eta behin eta berriz zioten arazoak ez zirela ihes eginda konponduko.

Zenbait ordu azalpenak ematen igaro ondoren, bere bizitza ilunerako argi apur baten bila joatea ezin-
besteko zuela ulertarazi zien Lorenzok. Gurasoek burujabe izaten eta bere erabakiak hartzen ikasten 
irakatsi zioten. Eta kostatu bazitzaien ere, Lorenzok horixe behar zuela konturatu ziren eta onartu eta 
errespetatu egin zuten bere erabakia, beren pentsamenduarekin bat ez zetorren arren. Eta gurasoen 
babesarekin ekin zion bere bideari.
Abenturari ekinda, Lorenzo ohitu egin zen bideko bakardadera. Nahi adina denbora zuen paisaia-
ren, urrutian ikusten zituen mendien, bide-ertzeko ibaiaren, ezkutuan zenean ikusten zituen abereen… 
edertasunaz gozatzeko. 

Zuhaitzaren itzalean eseri zen behin zerbait jateko eta kantinplora bilatu ezinik ibili zen. Gogoan zuen 
nola sartu zuen motxilan eta, horregatik, traste guztiak atera eta ordenatzen hasi zen, ura agertuko 
zelakoan. Motxilaren poltsikoetako batean, kartazala aurkitu zuen, ustez berak sartu ez zuena. Ireki 
eta amak idatzitako mezua zela ikustean, begiak malkoz bete zitzaizkion. Zera zioen: “zure adiskide 
guztien eta gainerako senideen adore-hitzak bildu ditut. Lagungarri izango dituzu une zailetan. Maite 
zaitut, ama”. Senide eta lagunen maitasunak indarra eman zion Lorenzori bidean aurrera egiteko.

Makina bat zailtasun aurkitu zuen bidean: lokatza, harriz, eroritako zuhaitzez…, beteriko hala mo-
duzko bideak… Eta bide harriztatu batean, Lorenzok gaizki zapaldu eta orkatila bihurritu zuen. Zutit-
zeko arazo asko zuen eta are eta arazotsuago zen ibiltzea. Ezinbesteko zuen herrira heltzea atseden 
hartzeko, baina estu eta larri zen ezerezaren erdian eta inongo laguntzarik gabe zegoen-eta. Zenbait 
pertsona igaro zen leku hartatik, baina Lorenzok, lotsaz beterik, ez zion inori laguntzarik eskatu, ukatu 
egingo ziotela-eta. Handik igarotzen zirenek ez zioten jaramonik egiten, Lorenzo atseden hartzen 
egongo zelakoan. Adar sikuak hartu eta muletak egiten saiatu zen bidaiari berrekiteko, baina desero-
soak ziren eta ez zen erraza haiekin asko aurreratzea. 
Lorenzo gero eta larriago zegoen, benetan estututa eta halako batean gutxi gora-behera bere adineko 
bi mutil hurbildu zitzaizkion laguntzeko prest. Batak motxila astuna eramango zion eta besteak ibiltzen 
lagundu. Ohikoa baino mantsoago zihoazenez, orduek aurrera egin ahala lagun berriak biltzen zit-
zaizkien eta txandak egiten zituzten laguntzeko: motxila zeramaten batzuek, makilak uzten zizkioten 
besteek, hainbatek besoetan zeraman mutila… herrira iritsi ziren arte. Horrela, bidelagunei esker, 
Lorenzok atseden hartzeko eta sendatzeko aukera izan zuen.

Handik egun batzuetara, lesioa sendaturik, Lorenzok bideari ekin zion berriz ere. Egun gutxi geratzen 
zitzaion helmugara iristeko, eta are eta diru gutxiago patrikan… Aurreikusitakoa baino egun-kopuru 
gehiago eman zituen azken ostatuan sendatu ahal izateko eta, ondorioz, pentsatutakoa baino diru 
gehiago xahutzea ekarri zion. Ostatuko nagusiak hainbat aldiz hitz egin zuen egun haietan Lorenzo-
rekin, eta bere susmoen arabera, nekez iritsiko zen bidaiaren amaierara, dagoeneko urrun ez bazen 
ere, hornidurari dagokionez eskas baitzebilen. 
Ostatu-jabeak lagundu egin nahi zion Lorenzori eta horretarako, gainerako ostalarien laguntzarekin, 
ideia hau bururatu zitzaion ibilbidea buru zezan: Bazekien zenbat etapa geratzen zitzaion Lorenzori, 
eta gutxi gora-behera non geratuko zen jateko eta atseden hartzeko. Delako leku horietako aterpetxe 
eta ostatuen jabeekin hitz egin eta Lorenzoren kasua azaldu zien, bidaia hura bizitzarako argi-izpiren 
bat bilatzeko saiakeran zein garrantzitsua zen harentzat nabarmentzeaz batera. Ados agertu ziren 
guztiak eta Lorenzo ostatu batera edo bestera iristean, laguntza jasotzen zuen. Batzuek bazkaltzera 
gonbidatzen zuten, besteek beherapena egiten zioten ohearen prezioan edo biderako janaria ematen 
zioten, aterpeak eskaintzen zuen zerbitzuaren barruan sartzen zela aitzakiatzat jarriz. Horrela, osta-
tu-jabe guztien eskuzabaltasunarekin, Lorenzok bere jomugara hurbiltzea lortu zuen.
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Eta iritsi zen Lorenzok hainbeste irrikatzen zuen eguna. Bizitza ilunetik zetorren, dena zen tristura bizit-
za hartan, ez zuen pozik egoteko arrazoirik eta poztasuna galduta zegoen. Baina, bideari eta bisita-
tutako lekuei esker, itxaropena berreskuratu eta argia aurkitu zuen. Argia bere familiaren errespetuan. 
Argia beretarren maitasunean. Argia gainerako erromesen adiskidetasunean. Argia ostatu-jabeen es-
kuzabaltasunean.
Edozein izan daiteke-eta bidean argi egin dezakeen argi.

Paula Alonso González y María Huelga Manzano, 2015

“Jarduera ”

Pentsatu duzu etxeko zein lekutan ipiniko duzun Belengo Bakearen argia? Bilatu eskura dituzun lagun-
garri guztiak, besteak beste, kristalezko baso txiki bat, horixe izango baita zure argimutila, tenperak 
eta pegatina-papera edo zinta itsasgarria.

Erabili pegatina-papera baso txikian ipini nahi dituzun diseinuak (izarra, zuhaitza, botak, pertsona… 
nahi duzuna!) sortzeko. Amaitzean, ebaki eta itsatsi zure diseinuak basoan. Aukeratu gehien gustatzen 
zaizun tenpera eta margotu basoaren gainerako zatiak. 

Lehortu eta pegatina-papera kendu eta zure diseinuak argitu egingo dira barruan Be-
lengo Bakearen Argia jartzean, argiak Lorenzorengan distira egin zuen bezala hainbeste 
leku zeharkatu ondoren.
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Lagun iezadazu munduan nire 
lekua aurkitzen

Jauna, leku-bila nabil munduan
eta batzuetan ez dut aurkitzen.

Dena eman didazu,
begiak ikusteko eta gozatzeko,

belarriak entzuteko eta ulertzeko,
bihotza maitatzeko eta sentitzeko,
garuna ikasteko eta pentsatzeko,

eskuak lan egiteko eta ferekatzeko,
oinak korrika eta dantzan egiteko…

Hainbeste daukat!...
eta hala ere, sarritan,

ez naiz ondo erabiltzeko gauza.
Zuk bizia oparitu zenidan

eta ordainean, ondo erabili
eta on egin nahi dut.

Antzeman ditzadala zure dohainak,
nire talentu eta karismak,
horiekin zu zerbitzatzeko

nire familian eta nire elkartean.
Amén.
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“Mateo 11, 2-11”

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 kanabera?
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 handiagoa.
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 handiagorik;
hala ere, Jainkoaren erreinuko txikiena ere hura baino handiagoa da»

“Argiaren herria”

Bazen behin erabateko iluntasunean bizi zen herria. Leku hartako inork ez zuen inoiz argia 
ikusi. Itsuak balira bezala bizi ziren, inguruan aurkitzen zuten guztia ukituz; makina bat aldiz, 
jendea kalera ateratzen zenean, bidean aurkitzen zuen edozein oztoporekin estropezu egiten 
zuen. Herri hartan bizitzea, ziega baten edo argirik gabeko mehatzean sartuta egotearen ant-
zekoa zen. 
Herritar guztiak argi emango zien zerbaiten bila igarotzen zuten eguna, hori zen bitxiena, izan 
ere, behinola norbaitek hauxe esan omen zuen:
«Herri guztien argi izendatzen zaitut. Zu nire herria zara eta argi eman behar duzu guztiek 
bidea ikus dezaten».

Bertan bizi zen herri 
bat…
(INSPIRATZEN GAITUEN PERTSONAK,

GURETZAT GARRANTZITSUAK…)

HIRUGARRENASTEA



Egia esan, inork ez zekien zer bilatu behar zuen argia ager zezan, ez baitzuten ezagutzen. 
Bitxia zen haiek bila eta bila ikustea. Edozer gauzari, baita txikienari ere, heltzen zioten eta 
zerbaitekin estropezu egitean, beti zioten: Niretzat! Hau nirea da!... badaezpada, argia izan 
zitekeela-eta.
Behin batean, haur bat jaio zen eta jendeak, antzeman nahirik, ukitzen zuenean, zera zioen: 
«Mutiko hau desberdina da». Gurasoak ere kezkatu egin ziren, beren jokaera ez baitzen gaine-
rako haurrena bezalakoa.

Mutiko hura are gehiago harritu zen, eta gauza bakarra esatea bururatu zitzaion: «Lagunduko 
dizut». Lehen aldiz entzun ziren hitz haiek iluntasunaren haitzuloan eta egundoko indarraz 
burrunbatu zuten. Erabateko isiltasuna egin zen haitzuloan, denak geldirik geratu izan balira 
bezala; baina harrigarrien gertatu zitzaiena ez zen hitz haien durundi berezia izan, une batez 
distira, bristada berezia sortu zela baizik. Harriturik zeuden guztiak eta bihotza taupada bizian 
zuten. 

Mutikoak berriz esan zuen: «Nahi duzu bilatzen laguntzea?». Eta distira hura berriz agertu 
zen jendearen isiltasun eta harriduraren erdian. Mutikoa argituta geratu zen kandelaren gar 
txikia balitz bezala eta haitzuloko biztanleek… mutikoa argia zela ikusi zuten. Gainera, guztiak 
argiak zirela konturatu ziren, baina, itzalita eta lohituta zeudela. 

Etxeak argiontzi ziren, baina haietan ez zegoen ezertarako lekurik, bizilagun bakoitzak pilatu-
tako zikinkeria eta alferreko trasteez beterik baitzeuden. Herri hartako plaza, argi-zuzi erraldoia 
zen, baina anabasaren azpian harrapatuta geratzeko zorian zen.

Norbaitek beste bati zerbait kentzen, zerbait garbitzen laguntzen zion bakoitzean, norbaitek 
beste bati ibiltzen laguntzen zion bakoitzean, argia pizten zen bere barruan. Eta apurka-apurka 
argiontzi lohi eta taxugabe haiek Argiaren hiri bihurtu ziren.

Kontaketa hau kontatu zidan ipurtargiak zera erantzun zidan hiri hartaz galdetzean: «Bakarrik 
gizon-emakume bakoitzak daki non dagoen. Eta aurkitzeko, ezinbestekoa da planoak barruan, 
norbere bihotzean, bilatzea». Eta hauxe gehitu zuen: «Argi izatea nahi dutenek baizik ez dute 
argia aurkituko». 

De Imágenes de la fe, 34

“Jarduera”

Kartoiaz baliatu etxe txiki bat egiteko. Apaindu zeure gustura eta egin zuloak ahaztu gabe, leihoak 
irudikatzeko. Tenperak erabil ditzakezu, kolore askoko etxea izan dezazun. Bide batez, teilatua soka 
batez zeharkatu, gero Eguberrietako zuhaitzean zintzilikatzeko. Ukitu berezia emateko, sartu LED ar-
giak barruan.
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Ukitu berezia emateko, sartu LED argiak barruan. Orain zure etxeak etxetxoa izango du 
Argiaren hirian.

«Bizpahiru lagun nire izenean bildurik daude-
nean, 
hantxe nago ni beraien erdian».
Hitz hauek dira gure indar.
Zure izenean bildu gara.
Talde gara, Zeuk deitu gaituzulako.
Zeuk esan duzu nire izena eta nire lagunena.
Aizu, zatoz, jarraitu nire atzetik.
Zeuk bildu gaituzu elkartean
Zuek nire adiskide zarete.
Eriaz erakutsi diguzu mendi-tontorra.
Aurrera, eramanerraza baita nire uztarria eta 
arina nire zama.
Gure taldeburu bihurtu zara.

Zuekin nago egunez egun.
Orain, ibilaldiaren erdian, bihotzez diotsugu.
Amaitu gutako bakoitzarengan hasi duzun lana.
Egin gaitzazu lur on, sakon eta bigun,
zure haziak hondoa aurkitu eta fruitu eman de-
zan.
Egin gaitzazu sentibera zure ahotsera, 
ez hotz eta itxi fariseo berri bezala.
Bete gaitzazu zure maitasunaz,
talde bero eta bizi izan gaitezen.
Amaitu gutako bakoitzarengan hasi duzun lana.
Amaitu, Jesus, niregan eta nire lagunengan.

Loidi, P.
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ASTEA 4 18 ABENDUA 2022

“Mateo 1, 18-24”

Jesus Mesiasen sortzea honela gertatu zen:
Maria, Jesusen ama, Joserekin ezkontzeko hitzemana 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 Santuarengandik 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, birjinak haurdun gertatu eta semea izango du, eta Emmanuel jarriko dio izena (Em-
manuel izenak “Jainkoa gurekin” esan nahi du)».
Esnatzean, Jaunaren aingeruak agindua egin zuen Josek, eta Maria emaztetzat hartu zuen. 

“Ipuina”

Ondorengo istorioa kontatu zien Ekialdeko filosofo batek bere ikasleei. Hainbat gizon hutsegitez 
giltzaperaturik geratu zen haitzulo ilunean ezer ikusi ezinik. Halako batean, haietako batek bere 
zuzi txikia piztea lortu zuen, baina hain urria zen argia non ezinezkoa zen ezer ikustea. Baina, 
bere argiaz gainerako zuziak piz zitezkeela bururatu zitzaion gizonari eta horrela, sugarra ba-
natuz, haitzuloa argitu egin zen.
Ikasleetako batek zera galdetu zion filosofoari: Maisu, zein da kontaketa honen irakaspena?

Filosofoak erantzun zuen: “Gure argia, lagun hurkoarekin banatzen ez badugu, iluntasun baizik 
ez dela irakasten digu. Eta gure argia banatzeak ez duela itzaltzen, hazarazten baizik”.
Banatzeak ez gaitu pobreago egiten, aberastu egiten gaitu. Benetako zorioneko uneak, beste 
batzuekin igarotzen ditugunak dira. Jainkoak argia eman diezagula beti gure ondotik igarotzen 
diren guztien gainean argi egiteko.
Benetako adiskidetasuna, zintzotasunez ereten den, maitasunez ureztatzen den eta ulermenaren 
argitan hazten den lorea da. Kandela batek beste bat pizten badu, azkenean, milaka kandelak 
distira egingo du. Era berean, zure bihotza maitasunaz argitzen baduzu, beharbada milaka 
bihotz argituko duzu.

Pospoloa, itxura batean, gauza ziztrina da, baina egundoko ahalmena du: milaka argi piz de-
zake, baina lortzeko bere burua arriskuan jarri behar du.
Arriskatu eta batera jarri zure argia, zure denbora, zure jakintzak, zure maitasunak eta zure 
ondasunak!

…Eta zoriontsu izan
ziren.

(ZORIONTASUNA JESUSEKIN JAIO DA, 
SENTIMENDU ONAK…)

LAUGARREN
ASTEA
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“Jarduera”

Pospolo bakarrarekin zaila da Eguberrietarako apaingarri politik egitea, baina asko pilatuz gero, la-
gungarri egokia izan daiteke eraikuntzarako. Diseinatu Eguberrietarako apainketa pospoloez baliatuz 
eta batera jarri taldeko gizarte sareetan #LPB22 hashtaga erabiliz. 

Garatu zure sormena mugarik gabe, baina gogoratu, lagungarri nagusia pospoloak izan-
go dira (berriak, erretakoak, zeure nahierara!).

ASTEA 4 18 ABENDUA 2022

Jauna, zure ametsak amestu nahi ditugu beti.
Lagun iezaguzu hori lortzen eta bizitzako zailtasu-
nek 
ez diezagutela ametsik kendu;
gure nagusien porrotek
eta gure egitasmoen zapuzteek 
ez diezagutela zure ametsak amestea galarazi.
Gure bizitza ilusioz beteko duten ametsak,
zure ortzian hegan egiten utziko diguten ametsak.
Gure anai-arreben begietara begiratzeaz batera,
zure burua irakurtzeko aukera emango dituten 
ametsak.
Krisi ekonomikoek, mundu hobearen alde galdu-
tako borrokek, 
gure inguruko itzalek, 
gure munduaren iluntasunak, 
ez diezagutela gizarte argitsuagoa, 
bizimodu bero eta zoriontsuagoa 
eraikitzeko ilusioa zapuztu.

Kolore hotz eta ilunak ezabatu nahi ditugu 
txirotutako gure lurretik.
Kolore anitz, bero eta biziez 
margotu nahi dugu gure mundu zaharra.
Berriz idatzi nahi ditugu
aurreikusteko moduko gure ipuinak, 
buruz dakizkigun ipuinak,
eta aldatu egin nahi ditugu 
ezusteko amaiera zoriontsuak jarriz.
Istorio berria eratu nahi dugu
era guztietako amets berriekin.
Txikienen
ilusioz beteriko ametsekin,
sinetsi gabeko nagusien ametsekin.
Oraindik itxaropenari eusten diogunon
amets berriekin. 
Jauna, gure abestiek 
etorkizuneko erritmoak izan ditzatela, 
egiten dihardugun onaren, 
bizi ditugun esperientzien, 
gure ametsen eta ilusioen 
ingurukoak izan daitezela. 

Amén
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ASTEA 1 27 AZAROAK 2022

“Mateo 24, 37-44”

Noeren garaian bezala gertatuko da Gizonaren Semearen etorrerakoan.
Uholdearen aurretik, jan-edanean ziharduen eta ezkondu egiten zen jendea,
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 nagusia, 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. 

“Celtas Cortos - La senda del tiempo” - https://www.youtube.com/watch?v=wbUmsfI_Ljs

A veces llega un momento en que te haces viejo de repente
sin arrugas en la frente pero con ganas de morir

Paseando por las calles todo tiene igual color
siento que algo hecho en falta no se si sera el amor

Me despierto por las noches entre una gran confusion
esta gran melancolia esta acabando conmigo

Siento que me vuelvo loco why me sumerjo en el rencor
las estrellas por la noche han perdido su esplendor

He buscado en los desiertos de la tierra del dolor
why no he hallado mas respuesta que espejismos de ilusion

He hablado con las montanas de la desesperacion
why su respuesta era solo el eco sordo de mi voz

A veces llega un momento en que te haces viejo de repente
sin arrugas en la frente pero con ganas de morir

Paseando por las calles todo tiene igual color
siento que algo hecho en falta no se si sera el amor

Aspaldi, aspaldi…
(DENBORAREN GARRANTZIA, KRISTAU DENBORA…)

LEHENENGO ASTEA   
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ASTEA 1 27 AZAROAK 2022

“Jarduera”

Nire denbora-orria
Lagungarriak: orria eta boligrafoa. 
Geure bizitza berrikusteko unea da. Orrian, jaiotzatik gaur egunera arte bizi izan ditugun gertaerarik 
garrantzitsuenak idatziko ditugu, esate baterako kanpamentu ahaztezina, lehenengo jaunartzea, e.a. 

Ondoren, une horietan Jainkoa eta bere maitasun mugagabea gure ondoan non egon 
den pentsatuko dugu.

Jesus Jauna, gure bizitzetako une guztietan izan zara gure ondoan; 
lagun gaitzazu presentzia hori antzematea zailagoa den une horietan 
ikus zaitzagun eta zure maitasunaren laguntza senti dezagun.
Amén.
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ASTEA 2 4 ABENDUA 2022

Leku urren batean…
(ONDO SENTITZEN GARREN TOKIAK,OROIMENA 
EMATZEN GAITUEN TOKIAK)

“Mateo 3, 1-12”

Garai hartan agertu zen Joan Bataiatzailea Judeako basamortuan honela hots eginez:
«Bihozberri 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-zi-
gorrari ihes egingo diozuela? Ager ezazue zeuen jokabideaz bihozberrituak 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 bihozberri zaitezten;
baina nire ondoren datorrena ni baino ahaltsuago da, eta ni ez naiz inor hari oinetakoak eran-
zteko 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».

“Kike pavón ft. Amara rodes - No me dejarás” -

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=p4bQrw0bcUs

Tantas dudas, y yo
Mil preguntas, y tú
Siempre la palabra correcta
Cuando necesito respuesta
Solo escucho tu voz
Y se oscurece más temprano en este invierno
La noche es larga
A veces siento que este sol se hace esperar
Aunque llegase hasta las puertas del infierno
No me dejarás, no me dejarás caer

BIGARRENASTEA



41

ASTEA 2 4 ABENDUA 2022

No me dejarás, no me dejarás caer
Temporadas donde siento
Que camino contra el viento
Sé que tienes el control
Y todo está en tu tiempo
Aceptar este desierto
Necesario y cierto
Cielo abierto vendrá
Y se oscurece más temprano en este invierno (invierno)
La noche es larga
A veces siento que este sol se hace esperar
Aunque llegase hasta las puertas del infierno
No me dejarás, no me dejarás caer (no me dejarás)
No me dejarás, no me dejarás caer
Eres fiel, siempre fiel
Nunca me faltas
Eres fiel
Siempre fiel, siempre fiel
Nunca me dejarás
Y se oscurece más temprano en este invierno (en este invierno)
La noche es larga
A veces siento que este sol se hace esperar
Y aunque llegase hasta las puertas del infierno
No me dejarás (no, no, no)
No me dejarás caer (no, no, no)
No me dejarás, no me dejarás
Tú no me dejarás, no me dejarás caer
No me dejarás, no me dejarás caer

“Jarduera”

Aukeratu leku lasaia, ahalik eta bakartiena eta solasean jardun Jainkoarekin eta zeure buruarekin. 
Jarduera hau egokitu egin daiteke denbora eta lekuari dagokienez. Kontuak kontu, Jainkoaren present-
ziaz betetako bakardadea bilatzea ezinbestekoa da.

Zaila dirudi, baina saia zaitez.

Jauna, apostoluei dei egin 
zenien leku lasaira joan eta 

otoitz egin zezaten Zu gurutzera 
eraman aurretik; lagun iezaguzu 
une horretan zenuen lasaitasun 
hori bilatzen, une larrietan ere 
zure maitasunean oinarrituta 
lasaitasun hori bila dezagun.

Amén.
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“Mateo 11, 2-11”

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 kanabera?
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 handiagoa.
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 handiagorik;
hala ere, Jainkoaren erreinuko txikiena ere hura baino handiagoa da»

“Morat - Aprender a quererte” - https://www.youtube.com/watch?v=OukQDrJ7QRQ

Cuando te vi sentí algo raro por dentro
Una mezcla de miedo con locura
Y tu mirada, me juro que si te pierdo
Habré perdido la más grande fortuna

No sé nada de tu historia
Ni de tu filosofía
Hoy te escribo sin pensar
Y sin ortografía

Bertan bizi zen herri 
bat…

(INSPIRATZEN GAITUEN PERTSONAK,

GURETZAT GARRANTZITSUAK…)
HIRUGARREN ASTEA
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Para aprender a quererte
Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños
Voy a leerte siempre muy lentamente
Quiero entenderte

Cuando te vi, tuve un buen presentimiento
De esos que llegan una vez en la vida
Quiero tenerte aunque sea solo un momento
Y si me dejas, tal vez todos los días
No sé nada de tu historia
Ni de tu filosofía
Hoy te escribo sin pensar
Y sin ortografía

Para aprender a quererte
Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños
Voy a leerte siempre muy lentamente
Quiero entenderte

Para enseñarte a extrañarme
Voy a escribirte mi canción más honesta
Darte una vida con más sumas que restas
Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas

No descansaré, solo quiero tenerte a mi lado
(Aquí a mi lado)
Ruego que mi voz
Te demuestre lo que te he esperado (Lo que te he esperado)

Antes de estar junto a ti
Por toda la vida
Quiero aprender a quererte
Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños
Voy a leerte siempre muy lentamente
Quiero entenderte

Para enseñarte a extrañarme
Voy a escribirte mi canción más honesta
Darte una vida con más sumas que restas
Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas
Si tú me dejas, no habrá preguntas
Solo respuestas
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“Jarduera”

Talde bezala bilduz gero, hartu orria eta idatzi taldekide bakoitzari buruzko gauza positiboa, pertsona 
horrengan antzeman edo ikusi duzun gauza positiboa.

Taldea biltzen ez bada, bidali whatsapp edo mezua zuretzat garrantzitsu diren pertsona 
horiei eskerrak emanez eta zergatik diren garrantzitsu azalduz.

ASTEA 3 11 ABENDUA 2022

Aita, bedeinka itzazu nire adiskideak. Ager iezazkiezu berriz ere zure maitasun eta 
ahalmena. Izan zaitez beren arimaren gidari. Atsekabez bada, eman zure bake eta 
errukia. 
Zalantzarik badu, berritu konfiantza.
Nekea badu, eman indarra aurrera egin dezan.
Espiritua motel badu, agertu zure hurkotasuna fede ibilbideari ekin diezaion.
Beldur bada, agertu zure maitasuna eta eman zure indarra.
Bekaturik bada bere bizitza blokeatuz, bila dezala adiskidetzea eta emaiozu barka-
mena.
Bedeinka ezazu, Zu ikusteko aukera eman diezaiozu, adiskideen laguntza izan deza-
la indar eta ausardia eman diezaioten.
Amén.
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“Mateo 1, 18-24”

Jesus Mesiasen sortzea honela gertatu zen:
Maria, Jesusen ama,
Joserekin ezkontzeko hitzemana 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 Santuarengandik 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, birjinak haurdun gertatu eta semea izango du,
eta Emmanuel jarriko dio izena (Emmanuel izenak “Jainkoa gurekin” esan nahi du)».
Esnatzean, Jaunaren aingeruak agindua egin zuen Josek,
eta Maria emaztetzat hartu zuen. 

“Atacados - Felicidad” - https://www.youtube.com/watch?v=a4eIP8gqxPo

Dices que la vida te ha tratado mal
Y te quejas por todo en vez de respirar
Mirar al cielo y sentir la libertad
De poder volar sin alas
De soñar una vez más

Está dentro de ti el querer cambiar

Y bailar con la felicidad
Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo
No hay relojes si tenemos sueños

…Eta zoriontsu izan
ziren.

(ZORIONTASUNA JESUSEKIN JAIO DA, SENTIMENDU 
ONAK…)

LAUGARREN
ASTEA
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Dibujar una sonrisa más
Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo
Eres tú quien cuenta en este cuento

Vives navegando siempre en el ayer
Y lamentas todo lo que no pudiste ser

Hoy tengo algo que te puede convencer
Deja atrás ya esos fantasmas
Ven conmigo y podrás ver

Lo que hay dentro de ti y el querer cambiar
Y si tú quieres
Yo te ayudo a levantar
La vista del suelo y mirar
A la vida sin miedo de encontrar
Y bailar con la felicidad
Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo
No hay relojes si tenemos sueños

Dibujar una sonrisa más
Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo
Eres tú quien cuenta en este cuento

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

Y bailar con la felicidad
Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo
No hay relojes si tenemos sueños

Dibujar una sonrisa más
Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo
Eres tú quien cuenta en este cuento

Y bailar con la felicidad
Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo
No hay relojes si tenemos sueños

Dibujar una sonrisa más
Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo
Eres tú quien cuenta en este cuento

Y bailar con la felicidad
Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo
No hay relojes si tenemos sueños
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“Jarduera”

Zoriontasuna jarrera bezala lantzen saiatuko gara.

Eguberriak gertu daude eta egitasmo txiki bat garatuko dugu:

1. Zer behar dut zorioneko izateko. Idatziz jaso eta, denboraldi honetan, ikusi ia betetzen den.

2. Nola egin ditzaket zoriontsu besteak. Idatziz jaso eta, denboraldi honetan, ikusi ia betetzen den.

Eguberri-aldia igaro ondoren, berrikusi bi zatiak eta ikusi zer falta izan zaizun lortzeko 
eta aurrerantzean nola lor dezakezun.

Jauna, beste egun batez begiak ireki eta zorioneko izateko nahia pizten zait, Zuk 
Zeuk nire bihotzean jarri zenuen nahia. Jauna, nahi hori ez dakidala ito, ez nadila 
bizimodu triste eta ilunaz konformatu.
Eskerrik asko zure bihotz sentiberagatik, errukitsu izaten eta negar egiten, maita-
sunagatik sufritzen eta azkeneraino ematen dakien bihotzarengatik.
Hauxe da zoriontasunerako duzun bidea. Lagun iezadazu neure bidea ere
izan dadin.
Amén.
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Aspaldi, aspaldi…
(DENBORAREN GARRANTZIA,

KRISTAU DENBORA…)

ASTEA 1 27 AZAROAK 2022

“Mateo 24, 37-44”

Noeren garaian bezala gertatuko da Gizonaren Semearen etorrerakoan.
Uholdearen aurretik, jan-edanean ziharduen eta ezkondu egiten zen jendea,
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 nagusia, 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. 

“Rosana - Llegaremos a Tiempo” - https://www.youtube.com/watch?v=D21XOknT210&ab_chan-
nel=NilMoliner

Si te arrancan al niño, que llevamos por dentro
Si te quitan la teta y te cambian de cuento
No te tragues la pena, porque no estamos muertos
Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo
Si te anclaran las alas, en el muelle del viento
Yo te espero un segundo en la orilla del tiempo
Llegaras cuando vayas más allá del intento
Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo
Si te abrazan las paredes desabrocha el corazón
No permitas que te anuden la respiración
No te quedes aguardando a que pinte la ocasión
Que la vida son dos trazos y un borrón
Tengo miedo que se rompa la esperanza
Que la libertad se quede sin alas
Tengo miedo que haya un día sin mañana
Tengo miedo de que el miedo, te eché un pulso y pueda más
No te rindas no te sientes a esperar
Si robaran el mapa del país de los sueños
Siempre queda el camino que te late por dentro
Si te caes te levantas, si te arrimas te espero
Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo
Mejor lento que parado, desabrocha el corazón

LEHENENGO
ASTEA
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No permitas que te anuden la imaginación
No te quedes aguardando a que pinte la ocasión
Que la vida son dos trazos y un borrón
Tengo miedo que se rompa la esperanza
Que la libertad se quede sin alas
Tengo miedo que haya un día sin mañana
Tengo miedo de que el miedo te eché un pulso y pueda más
No te rindas no te sientes a esperar
Solo pueden con tigo, si te acabas rindiendo
Si disparan por fuera y te matan por dentro
Llegaras cuando vayas, más allá del intento
Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo

“Jarduera”

Aste honetarako jarduera oso erraza da eta denbora ematean datza.
Bakoitzak egingo ditugu:

1. Aste honetan egun bakoitzean 10 minutu eskaini Jainkoari. Otoitz egin nahi duzuna, irakurri egu-
neko Ebanjelioa, egin pentsaraziko duen otoitz bat, egin eskaera batzuk, egin esker oneko otoitza, 
idatzi hausnarketa bat...

2. Aste honetan egun bakoitzeko 10 minutu eskaini norbaiti (familiako kidea edo ezaguna) entzuteko, 
aspaldi ikusten ez duzun pertsona bati bisita bat egiteko, gurasoei, seme-alabei, bizilagunei... entzu-
teko...

Eman zure denboraren zati bat.
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Bedeinkatuko zaitut, Jauna, uneoro, 
Zure laudorioa beti izango da nire ezpainetan. 
Nire arimak zure ondoan gozatzen du, Jauna: 
Umilak ezagutu eta poztu. 
Denok gloriatzen dugu Jauna, 
denok batera bere izena goraipatzen dugu. 
Zure bila nenbilela, Jauna:
erantzun didazu 
eta nire beldur guztietatik libratu nauzu. 
Berarengana joaten gara denok eta pozik egongo 
gara, 
Ez gara esku hutsik itzuliko. 
Jaunari dei egin nionean, 
Entzun ninduen eta nire larritasunetik salbatu ninduen. 
Zu, Jauna, hurbil zaude zure fededunengandik, eta 
libratu. 
Egin proba eta ikusi zein ona den Jauna! 
Zorionekoak harengan aterpea hartzen dutenak! 
Jauna, beti ohora nazazula, 
zure bila dabiltzanei ez zaie ezer falta.es.

Amén

ASTEA 1 27 AZAROAK 2022
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Leku urren batean…
(ONDO SENTITZEN GARREN TOKIAK,

OROIMENA EMATZEN GAITUEN TOKIAK)

“Mateo 3, 1-12”

Garai hartan agertu zen Joan Bataiatzailea Judeako basamortuan honela hots eginez:
«Bihozberri 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 bihozberrituak 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 bihozberri 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».



“Miki Núñez - Mi Lugar” - https://www.youtube.com/watch?v=Zky1VYHLVo8&ab_channel=Letras-
deAP%2a

Quiero encontrar mi lugar
Grabar mi nombre en el suelo
Quiero buscar la verdad
Sentirme libre y sin miedo
He viajado tanto y ahora sé quién soy
Ya me considero parte de cualquier lugar
Dediqué todo mi tiempo a contemplar
Lo que viva y lo que vea para siempre quedará
He sentido que no hay guerras que ganar
Ahora puedo perdonar a quién me hizo daño
Y buscando la manera de llegar a esa tierra que me espera
La que nunca cambiará
Creo en mi destino y sé que llegará
Quiero encontrar mi lugar
Grabar mi nombre en el suelo
Quiero buscar la verdad
Sentirme libre y sin miedo
No me preguntes por qué
Si he decidido yo vivir a mi manera
Si he construido un mundo liberando fieras
Un sitio en el que sueño desde que empecé a creer
Quiero encontrar mi lugar
Descubrí que con el tiempo que invertí
Fui capaz de convertir historias en banderas
Levantarme y recordar lo que aprendí
Compartiendo y reviviendo las canciones que escribí
Creo en mi destino y sé que llegará
Quiero encontrar mi lugar
Grabar mi nombre en el suelo
Quiero buscar la verdad
Sentirme libre y sin miedo
No me preguntes por qué
Si he decidido yo vivir a mi manera
Si he construido un mundo liberando fieras
Un sitio en el que sueño desde que empecé a creer
Quiero encontrar mi lugar
Grabar mi nombre en el suelo
Quiero buscar la verdad
Sentirme libre y sin miedo
No me preguntes por qué
Si he decidido yo vivir a mi manera
Si he construido un mundo liberando fieras
Un sitio en el que sueño desde que empecé a creer
Quiero encontrar mi lugar
Quiero encontrar mi lugar
Quiero encontrar mi lugar

ASTEA 2 4 ABENDUA 2022



54

ASTEA 2 4 ABENDUA 2022

Eskerrak ematen dizkizut, Jauna, abesbatza guz-
tiekin, Zure aingeruen aurrean kantatuko dizut. 
Zure aurrean ahuspeztuko naiz azkenean, 
eta eskerrak emango dizkiot zure izenari 
zure maitasun eta fideltasunagatik, 
zure andregaiak zure ospea gainditu baitu. 
Deitzen nizun bakoitzean erantzun didazu 
eta ene arimaren poza handitu zenduan.
Hori lurreko biztanleak bedeinkatu eta arreta 
jarri zureari Zure ekintzez pozten diren hitzak, 
Jauna, zure errukia handia baita. Zu, Jauna, 

zeruan zaude, baina begiratu apal eta txikiari, eta 
seguru eramaten dituzu zure bideetatik. eta seguru 
eramaten dituzu zure bideetatik. Arriskuen artean 
ibiltzen banaiz, zu zaindu nire bizitza, eskua luzatu 
eta gaitz guztietatik libratzen nauzu. Zuk, Jauna, 
dena egingo duzu nire alde, zure maitasuna beti-
koa baita. Ez nauzu abandonatzen, zure eskuen 
lana naizelako!.

Amén

“Jarduera”

Gaur lekuen garrantziaz hausnartzeko garaia da eta, horregatik, oso leku zehatz bat proposatuko 
dugu: basamortua. Zehazki, basamortuko esperientzia bat egiteko. 
 
Zer behar duzu?:

 - Denbora   - Leku lasaia  - Biblia, koadernoa eta boligrafoa

Gonbidapena da, goiz edo arratsalde batean, leku lasai bat, ahalik eta bakartiena bilatu eta 
Jainkoarekin eta zure buruarekin hitz egiten hastea. 
Egokitzapen posible guztietara zabalik dago, garai eta lekuetara, baina Jainkoaren presentziak bizi 
den bakardade hori aurkitzen saiatu behar duzu.

Zaila dirudi, baina saiatu.
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Bertan bizi zen herri bat…
(INSPIRATZEN GAITUEN PERTSONAK,

GURETZAT GARRANTZITSUAK…)

“Mateo 11, 2-11”

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 kanabera?
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 handiagoa.
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 handiagorik;
hala ere, Jainkoaren erreinuko txikiena ere hura baino handiagoa da»

“Bruno Mars - Count On Me” - https://www.youtube.com/watch?v=SUL79zqyYwM&ab_channel=-
sadsong.

Oh-oh
If you ever find yourself stuck in the middle of the sea
I’ll sail the world to find you
If you ever find yourself lost in the dark and you can’t see
I’ll be the light to guide you ...............................................................

HIRUGARRENASTEA



We’ll find out what we’re made of
When we are called to help our friends in need 
You can count on me like one, two, three
I’ll be there
And I know when I need it, I can count on you like four, three, two
And you’ll be there
‘Cause that’s what friends are supposed to do, oh, yeah
Ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh, ooh, yeah, yeah
If you tossin’ and you’re turnin’ and you just can’t fall asleep
I’ll sing a song beside you
And if you ever forget how much you really mean to me
Every day I will remind you, oh
We’ll find out what we’re made of
When we are called to help our friends in need
You can count on me like one, two, three
I’ll be there
And I know when I need it, I can count on you like four, three, two
And you’ll be there
‘Cause that’s what friends are supposed to do, oh, yeah
Ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh, ooh, yeah, yeah
You’ll always have my shoulder when you cry
I’ll never let go, never say goodbye
You know
You can count on me like one, two, three
I’ll be there
And I know when I need it I can count on you like four, three, two
And you’ll be there
‘Cause that’s what friends are supposed to do, oh, yeah
Ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh, ooh
You can count on me ‘cause I can count on you

“Jarduera”

Gaur gure jarduera pertsonetan zentratzen da. 
 
Hori dela eta, jarduera bikoitz batera gonbidatzen zaituztegu, zuen errealitate pastoralaren antolake-
taren arabera. 
Pastoral talde gisa (Kraal) elkartzen bazara, besterik gabe, hartu paper bat eta idatzi taldeko kide 
bakoitzari pertsona horretan aurkitu edo ikusten duzun zerbait positiboa.

ASTEA 3 11 ABENDUA 2022
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PERTSONA BATEK POZIK EGITEN BADUZU, 
EGIN ZORIONTSUAGOA

Aita, 
Nire lagunak bedeinkatzeko eskatzen dizut 

Erakutsi berriro zure maitasuna eta zure boterea. 
Haren arimaren gidari izatea eskatzen dizut. 

Mina badu, eman iezaiozu zure bakea eta zure errukia. 
Zalantzarik baduzu, berritu zure konfiantza.

Nekatuta badago, aurrera egiteko indarra emateko eskatzen dizut.
geldialdi espirituala badago,

Berarekin duzun hurbiltasuna ager dezazula eskatzen dizut,
fedean berriro hasteko.

Beldur bada, erakutsi zure maitasuna,
eta transmititu zure indarra.

Bekatua dagoen lekuan, zure bizitza blokeatzen duena, 
fez adiskidetzea bilatzen dut eta barkatzen diot. 
Bedeinkatu ezazu, eman zure ikuspegi gehiago, 

lagunen eta lagunen laguntza du horrek 
indarra eta kemena emateko.

Amén.

Pertsonalki elkartzen ez bazara, bidali whatsapp edo mezu bat zuretzako garrantzitsuak 
iruditzen zaizkizun pertsona horiei eskerrak emanez eta zergatik diren.
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“Mateo 1, 18-24”

Jesus Mesiasen sortzea honela gertatu zen:
Maria, Jesusen ama,
Joserekin ezkontzeko hitzemana 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 Santuarengandik 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, birjinak haurdun gertatu eta semea izango du,
eta Emmanuel jarriko dio izena (Emmanuel izenak “Jainkoa gurekin” esan nahi du)».
Esnatzean, Jaunaren aingeruak agindua egin zuen Josek,
eta Maria emaztetzat hartu zuen. 

“Demi Lovato & Joe Jonas - This Is Me | Camp Rock (Sub. Español)” - https://www.youtube.
com/watch?v=MbFZ0ih-m-A&ab_channel=simrixcarson

I’ve always been the kind of girl
That hid my face
So afraid to tell the world
What I’ve got to say
But I have this dream right inside of me
I’m gonna let it show, it’s time
To let you know, to let you know
This is real, this is me

…Eta zoriontsu izan 
ziren.
(ZORIONTASUNA JESUSEKIN JAIO DA, 
SENTIMENDU ONAK…)



I’m exactly where I’m supposed to be, now
Gonna let the light shine on me
Now I’ve found who I am
There’s no way to hold it in
No more hiding who I want to be
This is me
Do you know what it’s like to feel so in the dark?
To dream about a life where you’re the shining star
Even though it seems like it’s too far away
I have to believe in myself, it’s the only way
This is real, This is me
I’m exactly where I’m supposed to be, now
Gonna let the light shine on me
Now I’ve found who I am
There’s no way to hold it in
No more hiding who I want to be
This is me
You’re the voice I hear inside my head
The reason that I’m singing
I need to find you, I gotta find you
You’re the missing piece I need
The song inside of me
I need to find you, I gotta find you
This is real, this is me
I’m exactly where I’m supposed to be, now
Gonna let the light shine on me
Now I’ve found who I am
There’s no way to hold it in
No more hiding who I want to be, yeah
This is me
You’re the missing piece I need
The song inside of me
You’re the voice I hear inside my head (this is me, yeah)
The reason that I’m singing
Now I’ve found, who I am
There’s no way to hold it in
No more hiding who I want to be
This is me

“Jarduera”

Zoriontasuna jarrera gisa lantzen saiatuko gara. 
Gabonak datoz eta proiektu txiki bat egingo dugu: 
 
1. Zer behar dut zoriontsu izateko? Idatzi idatzi eta, Abentura eta Gabon garai honetan, ea betetzen 
den. 
 
2. Nola egin ditzaket besteak zoriontsu? Idatzi idatzi eta, Abentura eta Gabon garai honetan, ea 
betetzen den.

ASTEA 4 18 ABENDUA 2022
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Gabon garaia amaitutakoan, egiaztatu berriro bi zatiak eta zehaztu zer galdu duzun hura 
lortzeko eta nola lor dezakezun hemendik aurrera.

“Mateo. 5, 1-12”

Jendetza ikusirik, Jesus mendira igo, eseri zen, eta ikasleak harengana hurbildu ziren. Orduan, 
hitza harturik, hasi zitzaien irakasten esanez:
  --Zorionekoak izpirituzko pobreak: haiena da Zeruko Erreinua!
«Zorionekoak negar egiten dutenak: Jainkoak kontsolatuko ditu!
“Zorionekoak dira xumeak: lurraldea jabetuko dira!
«Zorionekoak gose direnak eta zazpi zintzoak: Jainkoak asetuko ditu!
«Zorionekoak errukitsuak: Jainkoak errukituko du!
«Zorionekoak abesbatza garbiak: Jainkoa ikusiko dute!
«Zorionekoak bakearen alde lan egiten dutenak: Jainkoak bere seme-alaba deituko ditu!
«Zorionekoak zintzo izateagatik pertsegituak: haiena da Zeruko Erreinua!
«Zorionekoak, niregatik, iraindu, jazarri eta zure aurka era guztietako kalumniak zabalduko 
zaituztenean! Poztu eta ospatu, zure saria zeruan handia baita. Beraz, zure aurretik izan diren 
profetak ere pertsegitu zituzten.
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“Mateo 24, 37-44”

Noeren garaian bezala gertatuko da Gizonaren Semearen etorrerakoan.
Uholdearen aurretik, jan-edanean ziharduen eta ezkondu egiten zen jendea,
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 nagusia, 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. 

“Jarduera”

Aste honetako jarduera erraza da: denbora eman.

Egunero:

1. Hamar minutu eskainiko diogu Jainkoari. Otoitz egin nahi duzuna, irakurri eguneko Ebanjelioa, 
gogoeta egiteko aukera emango dizun otoitzen bat…, eskariak egin, esker oneko otoitza egin.

2. Hamar minutu hartu norbaiti (senidea, ezaguna…) entzuteko; egin bisita aspaldi ikusi ez duzun 
norbaiti, entzun gurasoei, seme-alabei, auzotarrei…

Eman zure denboratik.

Aspaldi, aspaldi…
(DENBORAREN GARRANTZIA, KRISTAU 
DENBORA…)

LEHENENGO
ASTEA
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Bedeinkatuko zaitut, Jauna, orain eta beti,
zuretzat gorespena aterako da nire ezpainetatik.
Nire arima pozarren da, Jauna, zure ondoan:
jakin dezatela apalek eta poz daitezela.
Gora dezagun guztiok Jauna,
gora dezagun bere Izena denok batera.
Bilatu zintudanean, Jauna,
Zuk erantzun egin zenidan
eta beldur guztietatik askatu ninduzun. 
Jo dezagun guztiok Berarengana, pozik gera-

tuko baikara,
ez gara esku hutsik bueltatuko.
Jaunari dei egin nionean,
entzun egin ninduen eta larrialdietatik askatu.
Jauna, fededunengandik hurbil zaude, eta askatu 
egiten dituzu.
Probatu zein ona den Jauna!
Zorionekoak  Berarengan babesten direnak!
Jauna ohora zaitzadala beti,
bilatzen zaituen inori ez zaio-eta ezer falta.
Amén
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“Mateo 3, 1-12”

Garai hartan agertu zen Joan Bataiatzailea Judeako basamortuan honela hots eginez:
«Bihozberri 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 bihozberrituak 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 bihozberri 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».

“Jarduera”

Gaur, lekuen garrantzian pentsatuko dugu. Horretarako leku jakin bat proposatuko dizugu: basamor-
tua. Zehazki, basamortuaren esperientzia bizi. Behar duzuna:

- Biblia
- Leku lasaia
- Biblia eta koadernoa

Leku urren batean…
(ONDO SENTITZEN GARREN TOKIAK,OROIMENA EMATZEN GAITUEN 
TOKIAK)

BIGARREN
ASTEA
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Goiz edo arratsalde batez, bilatu leku lasaia, ahalik eta bakartiena bilatu eta solasean jardun Jainkoare-
kin eta zeure buruarekin.
Jarduera hau egokitu egin daiteke denbora eta lekuari dagokienez. Kontuak kontu, Jainkoaren present-
ziaz betetako bakardadea bilatzea ezinbestekoa da.

Zaila dirudi, baina saia zaitez.

Eskerrik asko, Jauna, bihotz-bihotzez, 
zure aingeruen aurrean abestuko dizut.
Zeure aurrean belaunikatuko naiz,
eta eskerrak emango dizkiot zure Izenari
zure maitasun eta leialtasunagatik
zure agintzariak zure ospea gainditu baitu.
Erantzun egin zenidan deitu zintudan bakoitzean
eta nire arimaren poztasuna gehitu egin zenuen. 
Lurreko biztanleek bedeinka zaitzatela
eta arretaz entzun ditzatela zure Hitzak,
alai daitezela zure egintzengatik, Jauna,

zure errukia handia baita.
Jauna, zeruan zaude, 
baina arreta jartzen duzu apal eta txikiengan
eta salbaziora daramatzazu zure bideetatik.
Arrisku artean banabil, nire bizitzaren hirian,
zeure eskua luzatu eta gaitz guztitik askatzen nauzu.
Guztia emango duzu niregatik
zure maitasuna betikoa baita.
Ez nazazu bakarrik utzi, zure eskuen lana bainaiz!
Amén
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Bertan bizi zen herri bat…
(INSPIRATZEN GAITUEN PERTSONAK, GURETZAT GARRANTZIT-
SUAK…)

“Mateo 11, 2-11”

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 kanabera?
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 handiagoa.
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 handiagorik;
hala ere, Jainkoaren erreinuko txikiena ere hura baino handiagoa da»

“Jarduera”

Gure gaurko jarduera pertsonengan oinarritzen da.

Horregatik jarduera bikoitza aurkeztuko dizugu, zure pastoral inguruko antolaketaren arabera gara 
dezazun.

Pastoraleko talde bezala (Kraal) bilduz gero, hartu orria eta idatzi taldekide bakoitzari buruzko gauza 
positiboa, pertsona horrengan antzeman edo ikusi duzun gauza positiboa.

mana 
a 

HIRUGARREN
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Taldea biltzen ez bada, bidali whatsapp edo mezua zuretzat garrantzitsu diren pertsona 
horiei eskerrak emanez eta zergatik diren garrantzitsu azalduz.

PERTSONA BATEK POZIK EGITEN BADUZU, 
EGIN ZORIONTSUAGOA

Aita, 
bedeinka itzazu nire adiskideak. 

Ager iezazkiezu berriz ere zure maitasun eta ahalmena. 
Izan zaitez beren arimaren gidari. 

Atsekabez bada, eman zure bake eta errukia. 
 Zalantzarik badu, berritu konfiantza.

Nekea badu, eman indarra aurrera egin dezan.
Espiritua motel badu, agertu zure hurkotasuna 

fede ibilbideari ekin diezaion.
Beldur bada, agertu zure maitasuna eta eman zure indarra.

Bekaturik bada bere bizitza blokeatuz, 
bila dezala adiskidetzea eta emaiozu barkamena.

Bedeinka ezazu,
Zu ikusteko aukera eman diezaiozu, 

adiskideen laguntza izan dezala 
indar eta ausardia eman diezaioten.

Amén.
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“Mateo 1, 18-24”

Jesus Mesiasen sortzea honela gertatu zen:
Maria, Jesusen ama, Joserekin ezkontzeko hitzemana 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 Santuarengandik 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, birjinak haurdun gertatu eta semea izango du,
eta Emmanuel jarriko dio izena (Emmanuel izenak “Jainkoa gurekin” esan nahi du)».
Esnatzean, Jaunaren aingeruak agindua egin zuen Josek,
eta Maria emaztetzat hartu zuen. 
 

“Jarduera”

Zoriontasuna jarrera bezala lantzen saiatuko gara.

Eguberriak gertu daude eta egitasmo txiki bat garatuko dugu:

1. Zer behar dut zorioneko izateko. Idatziz jaso eta, denboraldi honetan, ikusi ia betetzen den.

2. Nola egin ditzaket zoriontsu besteak. Idatziz jaso eta, denboraldi honetan, ikusi ia betetzen den.

…Eta zoriontsu izan 
ziren.

(ZORIONTASUNA JESUSEKIN JAIO DA, 
SENTIMENDU ONAK…)
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Eguberri-aldia igaro ondoren, berrikusi bi zatiak eta ikusi zer falta izan zaizun lortzeko 
eta aurrerantzean nola lor dezakezun.

“Mateu 5, 1-12”

Jendetza ikusirik, Jesus mendira igo zen. Eseri eta ikasleak hurbildu zitzaizkion. Orduan, honela 
hasi zitzaien irakasten: «Zorionekoak bihotzez behartsu direnak, haiek baitute Jainkoa erre-
ge. Zorionekoak negarrez daudenak, haiek baititu Jainkoak kontsolatuko. Zorionekoak bihotz 
gozokoak , haiek baitira jabetuko Jainkoak hitzemandako lurraz. Zorionekoak Jainkoaren nahia 
betetzeko  gose-egarri direnak, haiek baititu Jainkoak aseko. Zorionekoak errukitsu direnak, 
haiek baititu Jainkoak erruki izango. Zorionekoak bihotz-garbiak, haiek baitute ikusiko Jainkoa. 
Zorionekoak bakegileak, haiek baititu Jainkoak seme-alabatzat hartuko. Zorionekoak Jainkoaren 
nahia betetzeagatik erasotuak , haiek baitute Jainkoa errege. Zorionekoak zuek, niregatik 
madarikatuko zaituztetenean, erasoka eta gezurrez gaizki-esaka erabiliko zaituztetenean. Poz 
zaitezte eta alaitu, handia izango baita zuen saria zeruan; zuen aurreko profetak ere halaxe 
erabili zituzten».





71


