
Helduentzako 
gida didaktikoa

2018-2019
Kanpaina Instituzionala



Modu konprometituan bizitzea, ebanjelioaren arabera, munduan izateko eta 
egoteko modu bat da, Nazareteko Jesus erreferentetzat hartuta; hau da, bizitzaren 
erdigunean Jesus bere bizitza gurutzeraino ematera eraman zuen arrazoi berbera 
jartzea: Gizaki guztienganako maitasuna, edonoizko eta edonongo pobre eta 
ahulenganako maitasuna. 

Hurrengo balioekiko konpromisoarekin bizitzea: justizia, berdintasuna, askatasuna, 
denon ongizatea, elkartasuna, bakea, duintasuna, gizatasuna, barkamena; hots, 
agintzen duen mugimenduaren aurka joatea da. Gaur, gure gizarteko pobre eta 
ahulenak maitatzeko aukeratik bizitzea, austeritatearen umiltasuna aukeratzea 
aberastasunaren distiraren aurka eta bizitzako banketean lekurik onena edukitzeko 
gehiago izatearen desioaren auka, ez da ohikoena, ezta gogokoena ere. Aukera 
zentzuzkoa eta heldua da, maitasunaren bizi-esperientzia pertsonaletik egina. 

▶  Ulermenaren begirada eta gure bihotza irekitzea, interpelatzen gaituen 
errealitateak eraldatu gaitzan.

▶  Bideak proposatzea gure bizi-estiloa, gure jarduteko modua, errealitateak 
eskatzen digunera egokitzeko.

▶  Gure ekintza konpromiso bihurtzea; gure konpromisoa, jarrera; gure jarrera, 
bizitza; gure bizitza, mundua hobetzeko eraldaketa.

▶  Honetan bakarrik ez gaudela jakitun izatea. Gutako bakoitzean eta 
komunitatean adierazten den Espirituak gidatzen gaitu, bultzatu eta adorea 
ematen digu misioa bizitzeko Jesusen eta haren dizipuluen estilora.

Aurkezpena

Helburuak
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Laneko material hau kanpainaren oinarrien osagarria da. Aldez aurreko irakurketa 
pertsonala aholkatzen diegu taldeak dinamizatuko dituztenei, proposatutako 
gaiekin sintonizatzeko.  Egokia litzateke gai honetan sakonduko duten guztiek 
hura irakurri eta hausnartzeko denbora ematea. 

Gidak planteatzen dituen helburuei erantzuteko, ezaxola utziko ez gaituen bidea 
egitera gonbidatzen dugu. Nola egin, noraino heltzeko prest gauden, gure baitan 
dago. Ez dago mugarik ez baldintzarik, ikusteko eta entzuteko pertsona bakoitzaren 
askatasuna besterik ez, baita munduaren errealitateak eskaintzen dituen aukeren 
eta geure aukeren itsasoan murgiltzeko nahia ere.

Animatzailearentzako gida

Lanerako pistak

Jarduera aurkibidea 

Atea ireki

Zeren beldur zara? 

Utzi ukitzen

Elkartzera irten

Komunitatean ibili 
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Atea ireki
Helburuak: Jainkoak gugan eta munduan 
duen berritasunera ireki

Hona hemen, atean nago eta deitzen dut; baten batek nire 
ahotsa entzun eta atea zabaltzen badu, sartuko naiz, eta 
harekin afalduko dut, eta hark nirekin (Ap 3, 20).

Zer esan nahi du atea irekitzea?

Ate bat zabaltzen dugunean kanpoko zerbait sartzen da: airea, hautsa, argia, 
usaina, soinua. Korronte ikusezina sortzen da, eta badirudi zerbait gehiago sartzen 
dela gure barneko espaziora kanpora irteten dena baino. 

Atea irekitzen dugunean, gainera, ia beti asmo batekin izaten da: Irekitzen dugu 
norabait irteteko edo gure atea jotzen duen norbaiti harrera egiteko, edo kanpoko 
zerbaitek atentzioa deitzen digulako eta kanpora irteten gara zer gertatzen ari den 
ikusteko. Ez dugu arrazoirik gabe atea zabaltzen.

Gure logelako edo gure etxeko, gure lantokiko, saltokiko, bankuko, osasun zentroko 
edo beste edonongo atea ireki ahal dugu. Mekanikoki zabaldu eta ixteko ate ugari 
daude, eta beti sortzen da sartu eta irteteko korronte hori.

1. jarduera
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Dinamika

Taldean batuta, lan pertsonaleko eta taldekako denbora tarte bat emango dugu 
ariketak egiteko eta galdera batzuei erantzuteko, eta ondoren taldean partekatzeko. 
Erantzuna idazteko gonbita egiten da, hausnartzeko lana errazten duelako eta 
zehatzagoak eta errealistagoak izaten laguntzen duelako.

1)  Atea zabaltzen dugunean, kanpokoaren eraginpean jartzen gara, 
ezezagunaren, zalantzaren, berritasunaren eraginpean. Irekitzean, 
kanpokoa ikusi, usaindu, sentitu egiten dugu, eta guri eragiten 
digu, eta kanpokoak ere gu ikusi, usaindu eta sentitzen gaitu

1 ariketa

Bikoteka, elkarren aurrean esertzen gara, eta begiak ixten ditugu.  Dinamizatzaileak 
arnasa sakon hartzera gonbidatzen gaitu, erlaxatzera, eta jarraian begiak irekitzera 
eta aurrean dugun pertsona begiratzera. Ikusi, begiratu, entzun haren begiradaren 
bitartez dioena, gorputzaren bitartez dioena, epaitu eta baloratu gabe, begiratuta 
bakarrik eta norbera begiratua izanez. 

Egokia litzateke gutxienez 5 minutuz isiltasunean  
egotea, egoera horretan. 

2 ariketa 

Jarraian, eta jarrera bera izanda, bikote berberek elkarri eskuak hartu, eta 
bakoitzak 3 hitz trukatuko ditu beste pertsonarengan ikusten duenaren 
inguruan. 

Eta ondoren, begiratuak izateagatik zer sentitu dugun adierazteko beste 3 hitz. 

Bukatzeko, elkarri eskerrak eta bake-besarkada bat eman.
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2)  Atea zabaltzen dudanean, zer sartu eta zer 
irteten da gaur nire bizitzatik? 

Identifikatu jarrerak, emozioak, sentimenduak, aurreiritziak, beldurrak, usainak, 
soinuak…, edo nire harremanean sartu eta irteten dena:

▶ Jainkoarekin

▶ gainerakoekin 

▶  Nire ohiko errealitatetik (nire lanetik/boluntariotzatik, auzotik, munduko beste 
lekuetatik…) gertu dauden pobre eta baztertuekin. 

Lan pertsonaleko denbora emango dugu hausnartzeko eta gure erantzuna idazteko, 
eta ondoren taldean partekatzen da.

3)  Nire ustez zer eragin dauka gaur, nire bizitzako 
une honetan, ateak irekitzeak?

Fundamentazioaren testu hau irakurri:

“Errealitatearen eraldaketarako ezinbestean bestearen eta besteen errealitatea 
gure bizitzan sartu behar da, pertsona bakoitzaren eta talde bakoitzaren bizitzan, 
Elizbarrutiko edo parrokiako Caritas bakoitzean, talde edo komunitate bakoitzean. 
Haren errealitateak hitz egin behar digu, aurrez aurre begiratu, aurpegira, 
eta berritasun, sorpresa eta miresmen zurrumurruak piztu. Izan ere, pertsona 
bakoitzaren errealitatea sakratua eta berez eraldatzailea da.  Errealitate pertsonal 
eta bakar horrek interpelatu behar gaitu eta egiten duguna eta garena zalantzan 
jarri. Orduan bakarrik, hark ukitzeko prest gauden neurrian eraldaketa posiblea 
izango da, lehenengoa neurea eta ondoren gizarte-eraldaketa, karitate eta gizarte 
ekintzaren eredutik bilatzen baitugu”. 

▶ Zerk mugitzen zaitu gaur ateak irekitzera;

▶  Zer berritasun-zurrumurru heltzen dira gaur zure atera eremu pertsonalean, 
komunitarioan eta sozialean; 

▶  Zure munduaren atea irekitzean, zer ikusten duzu beste munduetatik? Zerbait 
esaten dizute? Zure komunitateari?
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Otoitz egiteko eta grazia eskatzeko:

Testua: Marcosen ebanjelioa 10, 46-52.

“Jerikora iritsi ziren; hiritik haren dizipuluekin eta jende ugarirekin irtetean, 
eskale itsu bat, Bartimeo (Timeoren semea), bidearen ondoan eserita zegoen. 
Nazareteko Jesus zela entzutean, oihuka hasi zen:

— Jesus, Daviden Semea, nitaz erruki. 
Askok errieta egin zioten isil dadin, baina hark gehiago egiten zuen oihu;
— Daviden Semea, nitaz erruki.
Jesus gelditu eta hauxe esan zuen:
— Deitu iezaiozue.
Eta itsuari deitu zioten: 
— Animo, altxatu zaitez, deitu dizu.
Mantua albora bota, jauzia eman eta Jesusengana hurbildu zen. 
Jesusek esan zion:
— Zer nahi duzu zugatik egitea?
Itsuak erantzun zion:
— Maisua, berriro ikustea. 
Jesusek esan zion: 
— Hara, zure fedeak sendatu egin zaitu. 
Berehala ikusmena berreskuratu zuen, eta bidetik jarraitu zion”.

Ateak ireki nahi baditugu, zerbait berri eta desberdina bilatzen badugu gure bizitzei 
zentzua emateko, Bartimeoren begi berriekin ikusi nahi badugu, eskatu diezaiogun 
Jaunari fedea eta konfiantza gure munduko eta geure errealitatea zintzo, adoretsu 
eta bost zentzumenekin ikusteko.

Abestia 
Sé mi luz. Ain Karem

Sé mi luz, enciende mi noche (2 aldiz) 
Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche, 

Sé mi luz.
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Zeren beldur zara? 
Helburuak: Gure erresistentzi eta beldurren 
kontzientzia hartu, interpelatzen gaituen 
errealitateari konpromisoarekin erantzuteko

Nola jaio daiteke bat zaharra izanez? Berriro sartu ahal izango 
da bere amaren sabelean eta berriro jaio? Jesusek erantzun zion: 
Bada bai, ziurtatzen dizut: Bat uretatik jaiotzen ez bada eta 
Espiritua ezin bada Jainkoaren Erreinuan sartu (Jn 3, 4-6).

Atea ireki eta beste errealitateetako korronteak sartzen eta irteten utzi dugu. Atea 
ireki dugu, besteen errealitatera hurbildu gara, eta agian ikusi eta sentitu egin dugu. 
Baina batzuetan, deseroso egiten zaigun errealitate baten usainak sartzen utzi 
dugu, eta errealitate horrek gure eskemak, gure pentsamoldea eta jokaera apurtzen 
ditu, lekuz kanpo uzten gaitu eta oreka galtzen dugu.

Ez dut bizimodua aldatu nahi, dena berdin jarraitzea nahi dut; konpromisoa 
hartu nahi dut baina betiere nire gauzekin, nire jendearekin, nire bizitzarekin, 
nire munduarekin... jarraituta, betikoa egiten jarraitu nahi dut!

Ikuspuntu psikologikotik, beldurra emozio unibertsal, saihestezin eta ezinbestekoa 
da, alerta egon gaitezen arrisku eta mehatxuen aurrean. Baina batzuetan emozio 
natural horrek gure aurka eta besteekin eta munduarekin dugun harremanaren 
aurka egiten du, beldurra eta izua imajinarioan eusten badira, aurreiritzietan edo, 
besterik gabe, errealitatearen ezezagutzan.

2. jarduera
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Dinamika

1)  Beldurrak eta  
itxaropenak

Taldeko kide bakoitzak orri batean bere kezkak, beldurrak eta itxaropenak idazten 
ditu boligrafoarekin bizi izandako edo bizi izaten ari den egoera baten inguruan. 
Behin bukatuta, animatzaileak parte hartu nahi duten pertsonei hitza emango die, 
eta idatzitakoa partekatuko dute. 

Animatzaileak arbelean iritziak/egoerak idatziko ditu, hitz egiteko txandak 
bukatutakoan, ohikoenak adierazi eta horien inguruan elkarrekin eztabaidatzeko. 

Dinamika bera egingo da taldeak bizi duen gai zehatz baten inguruan edo auzoan, 
parrokian edo komunitatean bizitzen ari den bazterkeria egoera baten inguruan.

Bi mailak interesgarriak dira lan egiteko. Izan ere, gainerakoen onarpenean 
eta laguntzan hazteko, garrantzitsua da gure beldurrak askotan komunak eta 
besteekin partekatuak direla ikustea. 

2)  Harresiak  
eta mugak

Pobrezia eta bazterkeria errealitate ugari daude, eta gugandik oso hurbil daude. 
Gure eraikinean edo auzoan, supermerkatuko atean, parrokiako atean, izkinako 
bankuan… Ez da urrutira joan behar, baina gure muga pertsonaletatik eta gure 
lurraldetik harako ere joan eta bidaiatu behar da. 

Hausnartu, idatzi eta partekatu

Zein dira nire muga eta harresiak: 

▶ Nirekin egunero harremana duten pertsonekin; 

▶  Pobreekin, sufritzen dutenekin edo nire bizitzatik urruneko egoerak bizi 
dituztenekin, arrazoiren batengatik “mehatxatzaileak” iruditzen zaizkidan 
pertsonekin;

▶  Zure ustez zer behar da beldurrak eta hormak gainditzeko; nola lagundu 
ahal dizute eta nola lagundu ahal diezu besteei.
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Zineforuma 

Film edo dokumentalen bat ikustea proposatzen dugu, gure inguruko errealitatea 
ez ikusteko egunero eraikitzen ditugun mugak agerian jartzeko.

Dokumentalak:  
Pablo Irabururen “Walls” eta  
“District Zero, Arena Comunicación. 

“Bidaia partekatuz” karpeta

Kanpaina honetako materiala erabili daiteke gure ondoan bazterkeria-egoerak 
bizi dituzten pertsonen benetako testigantzak hurbilagotik ezagutzeko, 
derrigorrez lekuz aldatuak, etorkinak, babesa eta asiloa eskatu dutenak eta 
bakea eta bizileku berria bilatzeko oso bidaia arriskutsuak egin dituztenak 
direla eta.

10 Helduentzako



Otoitz egiteko eta grazia eskatzeko

Testua: Marcosen ebanjelioa 14, 24-33.

“Bitartean, ontzia lurretik oso urrutira zihoan, olatuek kolpatua, kontrako haizea 
zeramalako. Goizean Jesus hurbildu zitzaien lakutik oinez. Dizipuluek, lakutik 
oinez ikusita, ikaratu eta mamua zela esan zuten, eta beldurrezko oihuak egiten 
zituzten. 

Jesusek berehala hitz egin zien.  
— Animo, neu naiz, ez izan beldurrik!
Pedrok erantzun zion: 
— Jauna, zu bazara, agindu iezadazu zugana uretatik oinez hurbiltzeko.
Hark esan zion: 
— Etorri.
Pedro ontzitik jaitsi eta uretatik ibili eta Jesusengana hurbildu zen; baina haizearen 
indarra sentituta beldurtu egin zen, hondoratzen hasi eta oihu egin zuen:
— Lagundu, Jauna!
Baina Jesusek berehala luzatu zion eskua, hari heldu eta hauxe esan zion:
— Zer fede txikia! Zergatik egin duzu zalantza?
Ontzira igotakoan haizea baretu zen. Ontziko guztiak haren aurrean belaunikatu 
ziren eta hauxe esan zuten:
— Benetan Jainkoaren Semea zara”. 

Jauna, gure beldur eta erresistentzietatik libratu. Bihurtu gaitzazu ausart eta 
adoretsu, handitu gure fedea eta irakatsi eskatzen eta Aitarengan konfiantza 
izaten, zeuk egin zenuen bezala.

Abestia 
En mi debilidad. Brotes de Olivo

En mi debilidad, me haces fuerte (bis) 
sólo en tu amor me haces fuerte 
sólo en tu vida me haces fuerte 

en mi debilidad te haces fuerte en mí.
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Utzi ukitzen
Helburuak: Ikusi norberaren eta taldearen eraldaketak 
praktika egokiak behar dituela gainerakoen 
errealitatera hobetu hurbildu gaitezen

Samuel joan eta bere lekuan etzan zen. Jauna agertu eta lehen 
bezala deitu zion: “¡Samuel, Samuel!” Samuelek erantzun zion: 
Hitz egin, zure mirabea entzuten ari da (I Sam 3, 10).

Errealitateak ukitzen uzteaz ari garenean, erosotasun-egoeratik irteteaz ari gara, 
ezagunetik irteteaz; ezjakintasunetik, indiferentziatik irtetea da, edo besterik gabe 
urruntasunetik irten eta besteei gertatzen zaienagatik sentibera izatea. Ukitzen 
uzteak arriskua dakar beti, eta horretarako besteengan konfiantza izateko 
gaitasuna jokoan jarri behar dugu. Atzean beldurrak, harresiak eta mugak utzi eta 
aurrerantz begiratu abenturarekin jarraitzeko.

3. jarduera
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1 ariketa. “Tren itsuak”

Eremu zabal batean, areto handian edo aire librean. Trenak egiten dira 4-5 
parte-hartzailerekin. Tren bakoitzeko azken pertsonak begiak zabalik ditu, eta 
gainerakoek, itxita edo zapi batekin estalita.

Trena martxan jartzeko, begi irekiak dituen azken pertsonak mugimendua 
gidatuko du, aurrean duen pertsonari zaplada emanez. Horrek agindua pasatuko 
dio aurrekoari jaso duen moduan, eta horrela tren itsuko lehen pertsonarengana 
iritsi arte.

Aginduak:
▶ zaplada bizkarraren erdian: zuzen ibili aurrerantz;
▶ zaplada eskuineko sorbaldan: laurden bateko biraketa eskuinera;
▶ zaplada ezkerreko sorbaldaren gainean: laurden bateko biraketa ezkerrera;
▶ zaplada leuna buruaren gainean: zuzen ibili atzerantz;
▶ bi besoetako goialdea estutu: martxa eten.

Trenen ibilbidea oztopoekin egin daiteke (kuxinak, aulkiak) trenen abilezia 
jokoan jartzeko.

Dinamika

1)  lasaitu, izotza apurtu eta taldeko gainerako 
kideengan konfiantza izateko jolasak

2 ariketa. “Seinaleari jarraitu”

Talde osoak begiak itxi eta dinamizatzaileak, lekutik mugituz, adierazten du bere 
ahotsari edo egingo duen soinu bati jarraitzeko (haizea, txoria, ardia edo beste 
bat). Era berean norbaitengana hurbildu eta zarata zehatz bat egiteko esan ahal 
dio belarrira, eta gainerakoek jarraitu, pertsonaz eta soinuz segidan aldatuta edo 
pertsona bati baino gehiagori soinuak egiteko adierazita.

Parte-hartzaile kopurua handiagoa bada, azpitaldeak egin daitezke eta seinaleei 
taldeka jarraitu. Oihala edo estalkia jartzen da talde bakoitzeko pertsonen buruen 
gainean ikus ez dezaten, eta dinamizatzailea mugitu egingo da soinu bat edo ahots 
bat jaurtiz hainbat lekutatik, eta taldeek jarraitu behar diote. Halaber, geldi geratu 
daiteke leku batean, bete beharreko aginduak emanez, helburura iritsi, xede bat 
bete edo ekintza bat gauzatzeko helburuarekin.

Ariketa horien bukaeran, iritziak trukatu daitezke, parte-hartzaileek sentitu 
dutenaz.
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“Errealitateari adi egon, ezagutu eta ulertzeko, guk entzuteko prest 
egon behar dugu, eta gaur egun hori asko kostatzen zaigu.”

“Entzuteko eta entzunak izateko gai gara? Mende 
honetako gizakiok zarata sortzeko dugun gaitasuna 
seguruenez historiako handiena da”.

2)  “Entzuteko garrantzia erantzuteko” atalaren 
Fundamentazioko pasarte hauek irakurri

▶  Zer esperientzia dut besteei entzuten? Nondik entzuten dut, zer leku betetzen 
dut komunikazioan? 

▶  Entzuten nautela sentitzen dut? Zer entzuten dute gainerakoek nitaz? Eta nik 
haietaz?

▶  Bereizketa, zerbait berria da zuretzat? Sartuta daukazu zure bizitzako alderdiren 
batean, une zehatzen batean?

▶  Zerbait bereizi behar dugu modu berezian zure bizitzako momentu honetan?

▶  Zer eragiten dizute gaur egun munduan gertatzen ari diren gauzek: Pertsonen 
arteko indarkeria, etorkinak zure parrokia edo auzora heltzea, muturreko 
klimatologiaren egoerak eta horren eraginak landan eta hirietan, gazteen 
langabezia…? 

▶  Zer eginkizun daukazue zuk eta zure taldeak honetan guztian?

“Konpromisoa munduarekin, sorkuntzarekin, gizateriarekin, aukera 
pertsonal eta komunitarioak bereizkuntzatik bizitzea dakar”. 

“Bereiztea bilatzea da, ikustea, ezagutzea, entzutea, erabakitzea, 
bizitza antolatzea, oreka eta koherentzia bilatzea naizenaren, 
esaten dudanaren eta egiten dudanaren artean”. 
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3)  Frantzisko aita santua, duela gutxiko Gaudete et exultate 
aholku apostolikoan santuak izatera deitu digu, pobreen, 
gaixoen, tristeen eta abandonatuen zerbitzura bizitzera

“sinestun bakoitzak bere bidea bereizi behar du eta argitara atera behar du bere 
onena, berarengan Jainkoan jarri duen gauza pertsonal hori (Cfr. I Cor 12, 7), eta ez 
da nekatu behar harentzat pentsatua izan ez den zerbait imitatzen saiatzeagatik”.

▶  Zer esaten dizute hitz hauek?

▶  Zer da besteei emateko daukazun onena, guztientzat mundu bidezkoagoa eta 
bizigarria egiteko?

Otoitz egiteko eta grazia eskatzeko

Testua: Lukasen ebanjelioa 16, 19-31.

“Gizon aberatsa zegoen, purpuraz eta lihoz jantzita, eta egunero zoragarri 
bazkaltzen zuen. Lazaro izeneko eskale bat atarian zegoen etzanda, zauriz beteta; 
aberatsaren mahaitik botatakoarekin sabela betetzen saiatuko zen; are gehiago, 
txakurrak ere hurbiltzen zitzaizkion zauriak miazkatzeko. Eskalea hil zen, eta 
aingeruek mahaian jarri zuten Abrahamen ondoan. Aberatsa ere hil zen, eta 
lurperatu zuten. Infernuan egonda, tormentuen erdian, begiak altxatu, urrunetik 
Abraham ikusi zuen Lazaro ondoan etzanda, eta oihu egin zuen:

— Aita Abraham, nitaz erruki; bidali Lazaro atzamar punta uretan bustitzera 
eta nire mihia freskatzera, sugarrek beldurtzen bainaute.
Baina Abrahamek hau erantzun zion: 
— Seme, gogoratu bizitzan zuri onena tokatu zitzaizula eta Lazarori, txarrena; 
horregatik orain hark kontsolamendua aurkitu du, eta zuk sufritzen duzu. 
Gainera, gure eta zuen artean arrakala izugarria ireki da; nahitaez, inork ezin 
du zeharkatu hemendik hara eta handik hona.
Aberatsak errepikatu zuen:
— Orduan, aita, mesedez, bidali Lazaro nire etxera, bost anaia ditudalako: 
Ohartarazteko, haiek ere tormentuzko leku honetan bukatu ez dezaten.
Abrahamek hau erantzun zion:
— Moises eta profetak dituzte: entzun diezaietela.
Aberatsak errepikatu zuen:
— Ez, ez, aita Abraham; baina hildako bat joango balitz zuzenduko lukete.
Abrahamek erantzun zion:
— “Ez badiete Moisesi eta profetei entzuten, ez diote kasurik egingo birjaiotako 
hildako bati ere”.

Helduentzako 15



Lazaro gaztearen parabolak gonbita egiten digu behartsuaren errealitatea ukitzera, 
sufritzen duenarena, gustuko ez dugunarena, pobrearena edo desberdinarena; bere 
eskubideak ukatuta bizi denaren errealitatea; izan ere, pertsona bakoitza dohaina 
da, auzokoa izan, lankidea izan, senidea izan edo beste inor izan, haren izena eta 
historia ezagutzen ez baditugu ere eta gure ohiko bizitzaren parte ez bada ere.

Jainko Trinitateari eskatzen diogu gure bihotzaren atea irekitzeko grazia, gugan 
errukia sar dadin eta gainerakoei maitasunez eta samur begiratu, entzun eta hitz 
egiteko gai izan gaitezen.

Abestia 
Sólo el amor. Silvio Rodríguez.

Debes amar la arcilla que va en tus manos 
Debes amar su arena hasta la locura 

Y si no, no la emprendas que será en vano 
Sólo el amor alumbra lo que perdura 

Sólo el amor convierte en milagro el barro 
Sólo el amor alumbra lo que perdura 

Sólo el amor convierte en milagro el barro. 
Debes amar el tiempo de los intentos

Debes amar la hora que nunca brilla 
Y si no, no pretendas tocar los yertos 
Sólo el amor engendra la maravilla 

Sólo el amor consigue encender lo muerto 
Sólo el amor engendra la maravilla 

Sólo el amor consigue encender lo muerto. 
Debes amar la arcilla que va en tus manos 

Debes amar su arena hasta la locura

Y si no, no la emprendas que será en vano 
Sólo el amor alumbra lo que perdura 

Sólo el amor convierte en milagro el barro 
Sólo el amor alumbra lo que perdura 

Sólo el amor convierte en milagro el barro. 
Debes amar el tiempo de los intentos 
Debes amar la hora que nunca brilla

Y si no, no pretendas tocar los yertos 
Sólo el amor engendra la maravilla 

Sólo el amor consigue encender lo muerto 
Sólo el amor engendra la maravilla 

Sólo el amor consigue encender lo muerto.
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Elkartzera irten
Helburua: Bihotza jokoan jarri pertsona 
bakoitzean dagoen maitasuna mugiarazteko

“Ezagutzen duguna soilik maita dezakegu, eta maite dugun ezagutu”. 
Bakarrik mugitzen gara, erantzuten dugu, beste pertsonen bizitzak 
ukitzen gaituenean, haien errealitatearekin zikintzen garenean, 
haien aulkian esertzen garenean eta mundua besteen lekutik 
sentitu eta ikusten dugunean (kanpainaren fundamentazioa).

Irakurri hurrengo testigantzak, “Bidaia partekatuz” karpetatik hartuta (Cáritas 
Española).

4. jarduera

“Al Hadji Traore naiz, Malikoa. Handik 15 urterekin irten nintzen. 
Nire gurasoak ni txikia nintzela hil ziren, horregatik nire izekok 
zaindu ninduen. Hark arabiera ikastera Eskola Koranikora 
bidali ninduen eta ez zitzaidan asko gustatzen. Horregatik, 
egun osoa kalean ematen nuen. Behin hauxe pentsatu nuen: 
Ezin dut horrela jarraitu, inoiz ez dut etorkizunik izango, 
gauzak aldatu behar ditut. Orduan, ni baino nagusiagoa 
zen mutil bat ezagutu nuen eta Europara joatea proposatu 
zidan. Hura Mauritaniara joan zen lehenengo, eta ni geroago. 
Iritsi nintzenean ez nekien nora jo, ez nuen hizkuntza ezagutzen. 
(…) 10 hilabete igaro nituen Mauritanian. Bertan, Maliko adiskideak ezagutu nituen, 
eta haiek ere Europara joatea proposatu zidaten. Ni, orduan, plastikozko poltsa baten 
antzekoa nintzen, zuk bota eta haizeak noranahi darama.

Ez nintzen ezeren beldur. Portura joan eta ezkutaturik egon ginen egun osoa jan 
gabe.   Goizaldean ontzi batean itsasora irten ginen, eta bertan beste ontzi bat zegoen 
gure zain. Uste genuen itsasontzi handi batean bidaiatuko genuela, baina engainatu 
gintuzten. Kexatu gabe igo behar genuen, geunden lekuan nahiago zuten inor uretara 
botatzea haren kexak entzutea baino. Ez da ezer gertatzen, inork ez zien ezer esan.

Jende asko igo zen. Batzuek janaria zuten, nik ez nuen ezer. Lau egun egon ginen 
itsasoan. Motorra apurtu eta deriban geratu ginen. Batzuek uste zuten hil egingo 
ginela. Laugarren egunean Gurutze Gorriaren patruila batek jaso eta Kanarietara 
eraman gintuzten”. 
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“Morona ibaira egin nuen bisitatik (Goi Amazonas, Peru) 
isurketen ostean, jendearekin eta liderrekin topaketa ona 
izan zen, baina badakizu, beti kontzientziako zorrarekin 
itzultzen naiz, azkarrago ezin diedalako lagundu. Uraren 
arazoa gero eta handiagoa da, goraldietan berriro 
petrolioa irteten da ezkutatuta dagoen lekuetatik, 
Cashacañoko lekuetatik, garbitu ez dituztelako, 
enpresako inork ikuskatu ez dituen malkarretan, 
eta azkenik Moronako erriberetako lurrak erortzean, 
goraldietan lurperatutako petrolio-blokeak irteten dira. 
Gero eta kezkatuago nago. Juan Curinuquirekin hitz egin dut, Nucuray-ko ahoan 
Lurraren Pastoralaren bideratzailea da, eta esan dit beste isurketa bat egon 
dela Santa Isabel komunitatean, Petroperú enpresarentzat Naranjal bada ere. 
Konturatu direnerako, petrolioak 4 kilometro egin ditu aurrera bertako lubakitik”.

“Shwe Tha Zin erreklutatu zuten Tailandiako plantazio batean kautxua biltzeko. 
Hilabetea igarota, bere soldata eskatu zuen, eta pistola batekin apuntatu zuten. 
Egun batzuk geroago, irratian salerosketaren aurka laguntzeko telefono-linea 
baten iragarkia entzun zuen. Tailandiako poliziari deitu eta erreskatatu zuten 
erakundeen laguntzarekin”. 

Dinamika

Testigantza horiek errealitate askoren lagin txikia besterik ez da. Horietan giza 
eskubideak urratzen ari dira. Egoera mingarri eta bidegabe horiek bizi dituzte 
ehunka milaka lagun munduko edozein bazterretan. Haiekin kontaktua hartu 
arte, ezin dugu jakin benetan zer esan nahi duten. Urrunetik ikusteko gai gara, 
pantailaren bitartez, egunkariaren bitartez, edo irratian azken orduko berrien 
artean entzuteko. Baina haiekin hurbilagotik kontaktuan jarri arte, ez gara gai 
izango gure sentiberatasuna, gure bihotza eta izateko eta denontzako justizia 
sustatzeko gaitasuna jokoan jartzeko.

Frantzisko aita santuak berriro deitu eta gonbita egiten digu besteentzako 
topaketa izateko, elkartzeko kultura zabaldu eta eraikitzeko, elkar deskubritzeko. 
Bizi garen gizartean aniztasuna aberastasuntzat eta aukeratzat jo behar da, eta 
ez mugatzen eta lerrokatzen gaituen trabatzat, harresiak eta mugak eraikitzen 
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burugogor. Elkartzera irtenda, askatasunetik biziko gara, eta ez mehatxutik; ulertu 
eta onartzeko gonbita egiten digu, bestea prozesuetan, bizitzetan, herrialdeetan, 
bestelako errealitateetan integratu eta sartzeko. 

Elkartzera irteteak bihotzaren dinamikan sartzea dakar:  

Oinustu, zapaltzen duzun lurra sakratua delako.

Entzuten dugunean eta besteekin elkartzeko irteten garenean, Jainkoaren 
presentzia eta ahotsa irteten da. Orduan, munduan Jainkoaren sakramentuaren 
esperientzia bizitzea lor dezakegu.

1)  Irakurri berriro esperientzia hauetako bakoitza eta saiatu 
egoera irudikatzen. Hartu isilune bat, zeu eta gaur bere 
bizitzako atal batzuk zuri kontatzera datorren pertsona 
bakoitzaren historia bakarra eta pertsonala bakarrik

Galdera batzuk hausnartu eta idazteko:

▶  Azpimarratu testu bakoitzean bereziki atentzioa eman dizun zerbait eta azaldu 
zergatik. 

▶  Zerbait duzu pertsona horietako batekin komunean? Antzeko esperientzia edo 
sentimenduren bat zuk zure bizitzan bizi izan dituzun gauzekin alderatuta?

▶  Irten da inoiz inor zure bila eta salbatuta sentitu zara?

▶  “Entzutez bakarrik ezagutzen zintudan, baina orain nire begiek ikusi zaituzte” 
(Job 42, 5): Zer esan nahi du esaldi horrek? Zerbait esaten dizu gaur?

2)  Egindako hausnarketa bikoteka partekatu. Hitz egin edo 
entzun aurretik, begiratu aurreko pertsona isilean eta 
sentitu haren bizitza sakratua dela, zurea bezala. 

3)  Oraingoan elkartu berriro lauko taldetan. Bikote bakoitzetik, 
pertsona batek lauko taldean ideietako bat aurkeztuko du, edo 
bikotekideak partekatu duenetik atentzio gehien deitu diona. 
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Otoitz egiteko eta grazia eskatzeko

Testua: Lukasen ebanjelioa 19, 1-10.

“Jesus Jerikon sartu eta hiria zeharkatzen hasi zen. Orduan, Zakeo izeneko gizon 
bat, diru-biltzaileen burua eta oso aberatsa, Jesus nor zen bereizten saiatzen ari 
zen, baina jendeak eragozten zion, baxua zelako. Ikusteko, korrika aurreratu eta 
pikondo batera igo zen, handik igaro behar zuelako. Leku horretara heltzean, 
Jesusek begirada igo eta hauxe esan zion:

— Zakeo, jaitsi zaitez berehala, gaur zure etxean ostatua hartu behar dut eta.
Hura berehala jaitsi eta oso pozik hartu zuen. Hura ikustean, denek murmurikatu 
egin zuten: 
— Ostatua bekatari baten etxean hartu du!
Zakeo zutik jarri eta hau esan zion Jaunari:
— Begiratu, nire ondasunen erdia, Jauna, pobreei ematen diet, eta baten bati 
dirua atera badiot, lau aldiz itzuliko diot.
Jesusek erantzun zion:
— Gaur salbazioa iritsi da etxe honetara, hura ere Abrahamen semea delako. 
Izan ere, Gizon hau galdutakoaren bila etorri da, eta hura salbatzera”

Zakeok jakin-mina du zurrumurruengatik, Jesusen inguruan esaten denarengatik, 
eta jendetza ikusi eta entzun ezinik, sikomoro batera igo da; handik, beste ikuspegi 
bat izan nahi du, errealitatearen beste datu batzuk. Denek aipatzen duten Jesus 
hori eta ordezkatzen duena ikusi nahi ditu 

Baina harridura handia hartu du “errealitate hori” beragana hurbiltzen ari delako, 
bere bila datorrelako. Jesus bera hurbiltzen ari zaio, bere izenez deitu eta bere 
etxean ostatu hartzeko eskatu dio. Zakeok ez du zalantzarik izan: Jesus haren 
bizitzan sartzea uzten du, bere garaikideek hainbeste epaitutako eta kritikatutako 
bere errealitatean. 

Grazia eskatzen dugu Jesusek aurkitu gaitzan, Jesusekin elkartzeko lekuak 
aurkitzen jakiteko, hain zuzen ere hurbil ditugun pobre eta ahulenen errealitateetan, 
gure herri eta hirietan. 

Gu hauxe esateko deituta gaude: “utziozu besteari zure bizitzan sartzen, ingurura 
begiratu eta ikusi nor dagoen zure parrokian, zure lanean, egunero zure ondoko 
eremuetan”.
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Abestia 
Te seguiré. Alejandro Labajos, sj. CD: A tu modo.

Te Seguiré a donde me lleves, 
sin adelantarme sin forzar el paso, 

sabiamente ignorante, 
iré, donde, no se, 

puesto el corazon en ti te seguire.

Te Seguiré a donde me lleves 
sin adelantarme sin forzar el paso 

sabiamente ignorante 
iré, donde, no se 

puesto el corazon en ti, te seguire

Te Seguiré a donde me lleves 
sin adelantarme sin forzar el paso 

sabiamente ignorante 
iré, donde, no se 

puesto el corazon en ti, te seguire

Te Seguiré a donde me lleves 
sin adelantarme sin forzar el paso 

sabiamente ignorante 
iré, donde, no se 

puesto el corazon en ti te seguire 
Te seguiré (Te seguiré) 
Te seguiré (Te seguiré)
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Komunitatean ibili  
Helburuak: Ikusi elkarrekin komunitatea sortu ahal 
dugula pertsonen bizitza eta mundua hobetzeko

Ez urrundu Jerusalemetik; itxaron aipatu nizuen Aitaren promesa 
bete arte. Juanek urarekin bataiatu zuen; aldiz, egun gutxi barru, 
Espiritu Santuarekin bataiatuak izango zarete  (Hch 1, 4-5).

Esperientziak pistak eman ahal dizkigu

“Baratzea garrantzi handiko bizi-ispilua da; izan ere, poetek eta musikariek 
kantatzen dute, idazleek idazten dute eta margolariek irudikatzen dute. Batzuk 
harago doaz eta balio politikoa ematen diote. Haien esanetan, baratzea zaintzea 
iraultzailea da, elikadura-subiranotasuna adierazten du multinazional handien 
tiraniaren aurrean. Halaber, pertsonarentzat oso prestatzailea da norbere elikagaiak 
sortzea, landareak zaintzean sentiberatasuna haztea, etab. Alabaina, ez gara 
horretaz arituko. Baratze barruan sartuko gara.

Landatik urrun dagoenarentzat, esan dezakegu baratzea bere fruituengatik 
bereizten dela eta hiru kontzepturen arabera funtzionatzen du: alternatiba, 
errotazioa eta elkartzea. Espezieek kokaleku zehatza dute baratzeko lurrean. 
Horri alternatiba deitzen zaio. Zein da zure alternatiba? Ikusi, hemen solanazeak 
(patatak, tomateak), han liliazeak (tipulak, porruak), harago leguminosoak 
(dilistak, ilarrak, babak), etab. Eta ondoren, urtero, txandakatzen ditugu lurrazal 
berean, gaur leguminosoak dauden lekuan, datorren urtean tomateak egongo 
dira; horixe da laborantzen errotazioa. Eta azkenik, laborantzen elkartzea izeneko 
beste disposizio bat dago; hau da, laborantza batzuk hobeto ematen dira, gehiago 
ekoitzi eta alaiago daude beste laborantza batzuetatik hurbil badaude.

5. jarduera
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Hori da baratzearen ekosistemaren oinarrizko printzipioa. Alternatiba, errotazio 
nahiz elkartzearen funtzioari esker, baratzea osasuntsua eta emankorra da, eta 
erabat garatzen da. Esaterako, gure baratzean urtero laborantza bera jarriko 
bagenu lurrazal berean, berehala izurriteak, gaixotasunak eta emankortasun falta 
etorriko lirateke, beharrezko bioaniztasuna faltako litzatekeelako oreka lortzeko.

Zertara dator Nekazaritzako ikasgai txiki hori?

Gizarte ekosistemak funtzionatzeko baratzearena bezalakoa izan behar du. 
Bioaniztasuna egon behar da, ez bakarrik toleratua, baita maitatua ere. Izan 
ere, bioaniztasunak izurriteak eta gaixotasunak saihesten ditu, arrazakeria, 
segregazioa eta bazterkeria besteak beste. Ezin gara betetasunera bakarrik iritsi, 
ezta pertsona gisa edo gizatalde edo espezie gisa ere. Guztiok elkarren beharra 
dugu, «dena lotuta dago» eta. Elkarren ondoan bizitzea; bizikidetza berez ona 
da, baina gainera hurbiltasuna eta bizikidetza zerbitzu eta laguntzako iturria da; 
landareek bezala itzala, nutrienteak, defentsak ematen dituzte. Maila eta egoera 
desberdineko, kolore eta jatorri desberdineko pertsonengandik hurbil egotea berez 
aberasgarria da, laguntza eta kooperazioko loturak sortzen dituelako. Ez dugu 
gizarte sistema estatiko eta iraunkorra bilatu behar, errotazioa egon behar da gure 
gizarte-bizitzan, errotatu eta mugitu hobetzeko; ez dugu gizarte mugiezina nahi, 
dinamikoa baizik, aurrera egin eta aukerak eman nahi dituen gizartea. Naturan 
horrek funtzionatu egiten du, eta osasuntsu eta emankor egiten du; gure gizarte 
harremanetan errealitate bihurtu dadin, justizia eta elkartasuna egon dadin.

Bizi garen gizartea baratzea da, baratze orekatua izan daiteke, ederra, emankorra, 
solidarioa, osagarria, osasuntsua, anitza…

Naturak hainbat bide erraz eta eder erakusten dizkigu, eta begirada erne bagenu 
lagunduko ligukete; beste egun batean basoaz edo loreez arituko gara, edo lurraz…” 
(Felix Revilla, sj).
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Iruzkina

Naturarekiko kontaktua sendatzailea da. Gure erroetara itzularazten gaitu, lurraren, 
hautsaren eta haizearen parte garela gogorarazten digu, ura gara, sorkuntza, 
bizitzaren promesa. Geure burua berritu eta gure beldurrak eta segurtasun-gabeziak 
orekatzen ditu, gure esentziarekin konektatzen gaitu, kosmosarekin, Jainkoarekin. 

Beldurrak, zailtasunak, beste batzuekin gainditzen dira. Komunitatea, senidetasun 
esperientzia, zailtasunak badakartza ere, grazia eta dohain iturria ere bada. 
Besteekin bizi, bizitza, misioa, ondasunak, proiektuak partekatu, gure mugak eta 
oztopoak gainditzera bultzatzen gaitu. Izan ere, komunitateko esperientzia horrek 
eusten gaitu. Komunitatean pertsona bakoitzak leku bat dauka; gure dohainak 
aurkitu ditzakegu eta mundua hobetzera bidaliak gara. Ez gaude bakarrik. 
Burutzen dugun ekintza, konpromisoa edo zerbitzua ez da balentria pertsonalaren 
ondorioa, eginkizun partekatua baizik. 

Pentsatu eta partekatu

▶  Zure talde edo komunitatearekin, eta baratzearen testuaren argitara, idatzi zein 
diren zuen ahuleziak eta indarguneak zuen misioak planteatzen dizkizuen 
erronkei erantzuteko gaur bizi duzuen errealitatetik. 

▶  Zer ongarri behar dituzuen egotera eta lan egitera gonbidatuak izan zareten 
errealitateari erantzuteko.

▶  Zer keinu zehatz proposatzen diozuen zeuen buruari maila pertsonal eta 
komunitarioan ikasturtean edo epe zehatzago batean egiteko.

Talde edo komunitate gisa jarduera-konpromiso-keinu bat pentsatu eta 
aukeratzea proposatzen da elkarrekin egiteko. Proiektu berria diseinatu daiteke 
edo gurekin zerbaitera batu; zerbait puntuala izan daiteke, edo denbora gehiago 
eramango dizuen urte osorako zerbait. 
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Ideia batzuk

a)  “Baratze komunitarioaren” esperientzia. Ez da ezinezko ideia. Udal eta parrokia 
ugarik partzelak eta lur-azalera txikiak dituzte auzokoen komunitatean, eta 
baratze-proiektu komun gisa erabiltzeko eskatu daitezke. Esperientzia horrekin 
edo antzeko batekin jokoan jarriko gara besteekin, eta bitartean denon etxea 
zaintzeko eredua gara besteentzat.

b)  Ondasunak partekatzeko keinua, soldata zati bat, fondo solidarioa parrokiako 
edota diozesiko proiekturen bati laguntzeko, urtean zehar bultzatzeko eta zuena 
egiteko. Diruz laguntzen den pertsona edo proiektuaren jarraipena egiteaz gain, 
taldean partekatuko litzateke besteen onurarako austeritatea zer den, gure 
baliabideen erabilera birbideratu hurbileko pertsonen bizitza hobetzeko, etab.  

c)  Ikasturterako bizi-proiektu bat egitea proposatzen dizuegu. Urterako 
proiektu pertsonala edota talde edo komunitaterako proiektu bat egin daiteke.  
Horretarako, Frantzisko aita santuak erabilitako aditzetatik abiatuko gara, 
sinestunak eta ez sinestunak elkartzearen kultura hori sustatzera gonbidatzeko. 
“Bidaia partekatuz” erakusketa ere abiapuntu egokia izan daiteke inspirazioa 
hartu eta zuen ekintzan sortzaileak izateko.

Ekintzak edo keinu zehatz eta errealistak pentsatu eta proiektatuko ditugu, horiek 
ebaluatu eta gauzatzeko:

1.  Beste pertsonei HARRERA EGITEKO gure parrokian, talde edo komunitatean, 
lanean, boluntariotzan, etab.  

 a)  Zer jarrera sustatu, elikatu, bereizi behar ditugu, harrera, laguntza eta 
jarraipeneko norabide horretan lagundu diezaguten. 

 b)  Beste pertsona eta talde batzuen beharrak, bizi dituzten egoerak entzuteko 
ardura hartu. 

 c)  Nor hartzeko prest gaude? Elkarrekin erabaki nola gauzatu, zer ondorio 
dakarten, denborak…

2. Zer eta nor SUSTATZEKO

 a)  Zer egoerak edo errealitatek behar dute arreta eta zaintza berezia gure 
inguruan.

 b) Zerbait egin dezakegu? Zer? 

3. Betiere ahulenak BABESTEKO 
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 a) Ikusi nor diren gure inguruan, gure harremanetan, ahulenak.

 b) Zer egin dezakegu eta nola kontatuko dugu haiekin.

4. Pertsonak INTEGRATU eta BARNE HARTZEKO

 a)  Integratzeko eta barne hartzeko elkarrekin parte hartu behar dugu, elkarrekin 
amets egin, elkarrekin eraiki… Amets komuna marraztuko dugu?

 b)  Ospatzeak eta barre egiteak bihotza eta arima zabaltzen dute. Jai egiteko 
eta eskertzeko ordua da

Otoitz egiteko eta eskerrak emateko

Testua: Joelen liburua 3, 1-5.

“Azken egunetan —dio Jainkoak— 
Nire Espiritua isuriko dut gizakien gainean:  

Zuen seme-alabek profetizatuko dute,  
zuen gazteek bisioak izango dituzte 

eta zuen zaharrek amets egingo dute; 
eta nire mirabeen inguruan 

nire espiritua isuriko dut egun horietan eta profetizatuko dute. 
Prodijioak egingo ditut goian zeruan 

eta zeinuan behean lurrean: 
odola, sua, ke-zutabeak. 

Eguzkia ilunpe bihurtuko da, ilargia odolez tindatuko da 
Jaunaren eguna iritsi aurretik, handi eta distiratsu. 

Baina Jaunaren izena aipatzen dutenak salbatuko dira”.
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Testua: Ekintzak 4, 32-35.

“Sinestunen taldean denek gauza bera uste eta sentitzen zuten: Dena komunean 
zuten eta inork ez zuen ezer beretzat jotzen. Apostoluek Jesus Jaunaren 
pizkundearen testigantza ematen zuten oso eraginkor; denak ziren oso ondo 
ikusiak, haietako inork ez zuelako inolako beharrik. Izan ere, etxeak edo lurrak 
zituztenek saltzen zituzten, dirua eraman eta apostoluen eskura jartzen zuten; 
ondoren bakoitzaren beharren arabera banatzen zen”.

Abestia 
Ubi caritas et amor. Taizé.

Ubi caritas 
Et amor 

Ubi caritas 
Deus ibi est 
Ubi caritas 

Et amor 
Ubi caritas 
Deus ibi est 
Ubi caritas 

Et amor 
Ubi caritas 
Deus ibi est 
Ubi caritas 

Et amor 
Ubi caritas 
Deus ibi est
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