
Gazteentzako 
gida didaktikoa

2018-2019
Kanpaina Instituzionala



Zure konpromisoak mundua hobetzen du. Esaldi hori 2017/2018 Kanpaina 
Instituzionaleko goiburua izan da. Bost hitz sendo horiek interpelatzen gaituzte, 
eta ez dute beren esanahia agortzen. Horregatik, haietan sakontzen jarraitu nahi 
dugu urte honetan leku berri batetik.

Zure: Zure, edonor zarela ere: ume, gazte, heldu, zahar, laiko, erlijioso… Dena 
zurekiko konpromisotik jaio da. Zugan bizi den Jainkoarekin. Zu, zure lekutik, 
zure esperientziatik, bestearengana hurbiltzen zara, haren min eta poztasunera. 
Haren oinetakoetan sartzen zara eta hortik, berdinetik berdinera, zuk munduan 
Jainkoaren Maitasunaren eragile bezala jarduten duzu. 

Konpromisoa: Eta zu, nondik hartzen duzu konpromisoa? Konpromisoarekin bizitzea 
kristauen bizimodua da. Konpromisoa hartzea entzuteko prest egotea da. Jesusek 
Gizakiarekin eta Munduarekin konpromisoa hartu zuen basamortuaren ostean, isiltasunean 
Aitaren zurrumurrua entzun ostean. Geu ere deituak eta gaituak izan gara entzuteko. Eta 
bestearekiko eta interpelatzen gaituen errealitatearekiko konpromisoan zehazteko. 

Hobetzen du: Konpromisoarekin bizitzea korrontearen kontra bizitzea da, eta 
korrontearen kontra bizitzea bestelako korrontea sortzea eta besteak batzera 
gonbidatzea da, errealitatea, gure ingurunea eta guztion bizi baldintzak hobetzeko 
helburuarekin. Hobetzea balio berria ekartzea da, gure ekintzei zentzu berria. 
Karitatearen esanahiaz hornitzea, gugan dagoen Maitasunetik jaiotako maitasunaz, 
denok batzen baikaitu eta Aita beraren seme-alaba gisa duin bihurtzen baikaitu. 

Mundua: Gure mundu honetan dena dago interkonektatua. Eta konexio horiei 
esker, Elizaren karitatezko ekintza bazter guztietara zabaldu daiteke, bihotz 
guztietara. Ekintza hori konpromiso pertsonaletik, bizitzaren konpromisotik eta 
hobetzeko jaio da, eta horrek mugitzen gaitu. Osotasun baten parte gara, eta 
Izpiritua maitasun-energia bezala dabil bertatik. Gure azken konpromisoa hau da: 
gure bitartez Izpirituak Jainkoaren Erreinua sorraraztea eta lurra berriztatzea. 

Aurkezpena
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Jarduera aurkibidea 

Zer aurkituko duzu gida honetan?

Zerbait esango dute

Egiaren bila

Hortik abiatuta, aurtengo Kanpaina Instituzionalak hurrengo helburu hauek ditu: 

▶  Gure bihotza zabaltzea 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, eraldaketa eta gure eraldaketak mundua hobetu dezan.

▶  Honetan bakarrik ez gaudela jakitun izatea. Izpirituak gidatu eta Elizak 
laguntzen digu, Jesusen komunitateak eta haren dizipuluek.

Orrialde hauek tresnak, hausnarketa uneak, materiala eta bestelakoak eskaini nahi 
dizkizu gazteekiko kanpainaren helburuetan sakontzeko. Hainbat dinamikaren 
bitartez hauek landu ahal izango dituzu: nondik jarduten dugun eta norainoko 
konpromisoa ematen digun gure ekintzak; inguruko munduak nola interpelatzen 
gaituen, errealitateak “zipriztindu” eta aldatu gaitzan; zer egin dezakegun gure 
mundua zaintzeko eta hobetzeko…

Dinamika bakoitzean azalpen laburra eta horren helburuak izango dituzu; 
burutzeko materialak; ekiteko proposamena jardueraren osterako, eta hausnartzeko 
eta otoitz egiteko une bat.

Errealitatea ukitu eta 
hark ukitu gaitzala

Odolaren kolorea
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Abestia 
Dirán.  

Letra eta Musika: Pedro Guerra

https://www.youtube.com/watch?v=pjfls4LWe0E

Los expulsados, los excluidos,  
los explotados, los exhibidos,  

los no explicados, los extinguidos,  
los no explorados, los exprimidos. 

Los penetrados, los perseguidos,  
los postergados y los perdidos,  

los pateados, prostituidos,  
los persignados y los prohibidos. 

Las amarradas y adormecidas,  
la afectadas, las absorbidas,  
las apagadas, las abstraídas,  
las abusadas y aborrecidas. 

Las rematadas, las retenidas,  
las repudiadas, restituidas,  

las reservadas, retransmitidas,  
las refugiadas y reabsorbidas. 

Zerbait esango dute
 Helburuak:  
Bazterkeriaren errealitatearekin kontaktatu eta 
harengatik interpelatua izan. 
Sufritzen dutenen ahotsa entzun 
eta izena eta izana jarri.

Materialak

1. jarduera
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Algo dirán, dirán, dirán, dirán,  
algo dirán, dirán.  

Algo dirán, dirán, dirán,  
algo dirán.  

Algo dirán, dirán, dirán, dirán,  
algo dirán, dirán.  

Algo dirán, dirán, dirán,  
algo dirán. 

Los desollados, los deprimidos,  
los descalzados, los divididos,  
los derrotados, desatendidos,  
los derramados, los detenidos.

Los anegados, los abducidos,  
abaratados y no atendidos,  

los no apañados, los adheridos,  
anestesiados y no asumidos. 

Algo dirán... 

Las ignoradas, las invadidas,  
las iletradas, las inhibidas,  

las incendiadas, las impedidas,  
las infectadas, las influidas. 

Las desechadas, desinstruidas,  
despilfarradas y decaída,  

desenraizadas y descosidas,  
desesperadas y desnutridas. 

Algo dirán...
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Zer egingo dugu?

Hainbat egoera zerrendatzen dituen abestia entzungo dugu, betiere elementu 
komun honekin: Bazterkeria. Ondoren parte-hartzaileak taldetan banatuko ditugu, 
letra emango diegu eta eskatuko diegu abestiak jasotako ezaugarriak dituzten 
hiru pertsona edo talde gutxienez identifikatzeko. 

Errealitate hurbilenarekin konektatu eta ahalik eta aurpegirik zehatzena jartzeko 
eskatuko diegu: bizilagun bat, auzoko etxegabe bat, gaixo ezagun bat, etorkinen 
edo emakumeen herriko elkartea…

Minutu batzuk geroago, taldeek beren ondorioak azalduko dituzte eta gaiaren 
inguruko eztabaida gidatuko dugu. Galdera hauek lagundu ahal dizute: 

Entzun diezu inoiz pertsona horiei? Zer dute esateko? Zure ustez, haien hitzak 
zureak beste balio du? Zer ezagutzen duzu zure ondoko errealitate horretaz? 
Interpelatua izaten uzten duzu? Entzuten duzu? Nola ukitzen zaitu?

Esanetik egitera

Galdetu iezaiezu, eztabaida bukatzeko, zer egin nahi duten errealitate horren aurrean. 
Erantzunak jaso, praktikoetan eta egingarrienak identifikatu eta konpromiso 
zehatza eskatu. Ez bada bat ere sortzen, eskaini iezaiezu identifikatutako errealitate 
horiengatik interpelatuak izateko. Egoeraren berri izan dezatela, haiengana 
hurbildu eta entzun diezaietela. Eta gero, hurrengo saio batean, komentatu tarte 
batean zelan joan den esperientzia.

Hausnartzeko eta eskerrak emateko

Baztertuaren, sufritzen duenaren edo txiroaren aurpegia begiratzen dugunean, 
Jainkoaren faboritoen aurpegia begiratzen dugu. Jesusek berak interpelatzen gaitu 
bere begietatik, luzatutako bere eskuetatik, bere hitzetik. Jesusek hitz egiten du 
haien bitartez, hark kontatzen digu bizitza zer den. Entzuten diozu? Esaten dizunak 
interpelatzen uzten duzu?
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Bizitza da  
(Kalkutako Teresa)

Bizitza aukera bat da, atera iezaiozu probetxu. 
Bizitza edertasun da, mirets ezazu. 
Bizitza zoriontasun da, senti ezazu. 

Bizitza amets bat da, bihur ezazu errealitate. 
Bizitza erronka bat da, egiozu aurre. 
Bizitza betebehar bat da, bete ezazu 

Bizitza joko bat da, joka ezazu. 
Bizitza preziatua da, dasta ezazu. 

Bizitza aberastasun da, gorde ezazu. 
Bizitza maitasun da, goza ezazu. 

Bizitza misterio bat da, jar iezaiozu muina agerian. 
Bizitza agintzari bat da, bete ezazu. 

Bizitza tristura da, gaindi ezazu. 
Bizitza abesti bat da, kanta ezazu. 

Bizitza borroka da, onar ezazu. 
Bizitza tragedia da, aurre egiozu. 
Bizitza bizia da, defenda ezazu 

Bizitza abentura da, hel iezaiozu. 
Bizitza zortea da, bila ezazu. 

Bizitza hagitz preziatua da, ez ezazu desegin.
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Odolaren kolorea
 Helburuak:  
Denok munduko herritarrak garelako kontzientzia 
hartu. Mundua denon etxea da. 
Bestea eta mundua begiratzeko modu 
irekiagoa eta zabalagoa eskaini, batzen 
gaituenetik eta ez bereizten gaituenetik. 

Materialak

Paperak, kartoi meheak, artaziak, itsaskia.

Bideoa ADN:

2. jarduera

ADNaren bidaia ADN Futbola

https://www.youtube.com/
watch?v=tyaEQEmt5ls

https://www.youtube.com/
watch?v=FKN7jHk1jn0
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Abestia 
Contamíname.  

Letra eta Musika: Pedro Guerra.  
Abeslariak: Victor Manuel eta Ana Belén

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

Cuéntame el cuento del árbol dátil de los desiertos  
de las mezquitas de tus abuelos  

dame los ritmos de las darbucas y los secretos  
que hay en los libros que yo no leo 

Contamíname  
pero no con el humo que asfixia el aire  

ven  
pero sí con tus ojos y con tus bailes  

ven  
pero no con la rabia y los malos sueños  

ven  
pero sí con los labios que anuncian besos 

contamíname,  
mézclate conmigo  
que bajo mi rama  

tendrás abrigo 
cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron  

de los tratados y los viajeros  
dame los ritmos de los tambores y los voceros  

del barrio antiguo y del barrio nuevo 
contamíname,  

mézclate conmigo  
que bajo mi rama  

tendrás abrigo 
cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron  

del río verde y de los boleros  
dame los ritmos de los buzukis los ojos negros  

la danza inquieta del hechicero 
contamíname,  

mézclate conmigo  
que bajo mi rama  

tendrás abrigo
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Abestia 
Rap contra el racismo.  

Arrazakeriaren aurkako rap kanpaina. INJUVE.  
Intolerantziaren aurkako mugimendua. www.rapcontraelracismo.es

https://www.youtube.com/watch?v=Zl8W6ddWfM8

El subidón de estar aquí todos unidos, 
se pierde un poco cuando piensas en el motivo. 

Todos distintos con su rollo y con su estilo,  
pero es Hip Hop y hay que dejarlo bien clarito: 

¿Tú te has parao a hablar alguna vez contigo mismo?  
la vida puede ser de otro color si se habla de racismo. 

No vengo a dar un discurso de derechos humanos, 
ni vengo a contaros una de romanos. 

Es la lucidez frente a la estupidez que existe, 
yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste 

o el desplante al vendedor ambulante que es otro currante 
con familia y un futuro por delante. 

Cada uno es único en su especie, 
no hay motivo ni razón para que se desprecie. 
Es el temor a la igualdad ignorar lo diferente 

pues nos separa una absurda clase social permanente. 
[...] 

Por muchas canciones que hagamos, 
por mucho que nos manifestemos, 

por muchas víctimas que sufran o caigan a lo largo del terreno, 
no nos concienciamos y así nos va. 

Y en artículo número uno escrito está, 
nacemos libres e iguales en derecho y dignidad. 

[...] 
¿No has probado nunca conocer a un extranjero? 

Fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego. 
Y es que la raza humana es un crisol, 

y el que no pueda ver belleza en esto no merece ver el Sol. 
Paso el relevo al compañero para este mundo nuevo, 

el del triunfo del amor contra el miedo. 
[...] 

Cuando en un mundo global buscar comida en 
otra tierra te convierte en ilegal…
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Cuando la ley de extranjería te atrapa sin motivo 
y la hipocresía tapa sus ojos y sus oídos 

…racismo y marginación… 
[...] 

Respira del todo esta brisa, 
ponte en la piel del otro a ver cuánto dura tu sonrisa. 

Muestra respeto al desigual por sexo, ideología o cultura, 
para que afecto y sensibilidad rodeen la estructura. 

Porque con intolerancia muestras déficit en cerebro y corazón. 
Hoy comparto mi voz y mi amor contra la “sin –razón”  

y el dolor y la falta de inteligencia y comunicación. 
[...] 

Abogo por la amistad de las razas, 
difícil en este puto mundo intolerante de ratas. 

Ningún ser humano puede ser ilegal, 
lo ilegal es que un ser humano no tenga dignidad. 

Mi apoyo al negro, al chino, al árabe incluso al marciano. 
Por mi parte bienvenido a mi tierra, hermano. 

Superando la treintena de edad, 
me escribí la de los niños, esta va por el papá 

que lanza insultos un domingo en el bar 
cuando el negro al que idolatra no consigue marcar. 

El partido está perdido al entrar, 
el efecto secundario es que tu hijo sea un problema social. 

[...] 
Cuando el dolor cubre el pecho, 

un corazón aguanta lo que le echen pero dependiendo de los hechos, 
lucho por algo mejor, por derecho, 

si las palabras se las lleva el viento, éstas no. 
En tu océano, sí hay una razón y una causa que arrastra lágrimas hace siglos. 

Sólo me fijo en la persona, auto júzgate antes de juzgar a cualquier otra. 
No, no es tono de la piel lo que interesa, 

es el tono con el que te expresas. 
Racistas se quejan, el extranjero les quita horas en la empresa: 

más horas les quita la consola y es japonesa. 
Pon atención: luchar por la libertad es algo más que odiar al opresor. 

Pido comprensión, 
pues el pan se parte con las manos pero se reparte con el corazón. 

[...] 
Supongo que no hacía falta ni decirlo 

les queda claro, ¿no?: 
el RAP ESTÁ CONTRA EL RACISMO.
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Zer egingo dugu?

Lehenik eta behin, gazteei nongoak diren galdetuko diegu, ea leku zehatz batekoak 
diren eta horrekin identifikatzen diren, ea leku horrek markatzen dituen eta ea 
horregatik modu berezi batekoak sentitzen diren, besteengandik desberdinak. 
Esaten dutena idatziz jasoko dugu. 

Ondoren, bideo bat ikustera gonbidatuko ditugu. Bideo horretan, pertsona talde 
bati ADN azterketa egiten diete ikus dezaten “ez direla” uste dutenak, eta berriro 
egingo ditugu galderak. 

Azkenik abestiak entzungo ditugu: Contamíname eta Rap contra el racismo. Ume 
bakoitzak abesti bateko esaldi bat aukeratuko du eta denak batuko ditugu eta 
adierazpen moduko bat osatuko dugu.

Esanetik egitera

Konpromisoa hartu espiritu kritikoa elikatzeko, lehen inpresioarekin ez geratzeko, 
kontrastatzeko eta egia bilatzeko: Informazioa jaso, jasotako informazioa aztertu 
eta zure ondorioak atera zure esperientziatik. Guk ezin dugu ADN proba egin, 
baina gure jatorrian sakondu ahal dugu ikusteko zer odol dabilen gure zainetatik. 
Parte-hartzaileei proposatuko diegu beren zuhaitz genealogikoa egiteko, beren 
arbasoen jatorria adierazita, zertan aritzen ziren, atzerrian egon ziren… Horrela, 
gazte bakoitza konturatuko da denok esperientzien nahasketa garela, ez bakarrik 
arrazen nahasketa, eta aniztasunean aberastasuna dago, desberdintasunaren 
harreran.

Hausnartzeko eta eskerrak emateko

Errealitateari aurre egiten diogu zentzumenak iragazkiz beteta. Batzuk guk geuk 
jartzen ditugu, beste batzuk emanda datoz. Babesten gaituztela uste dugu baina, 
aldiz, egiatik urruntzen gaituzte, ez digute uzten gauzak diren bezala gozatzen. 
Lanbroen artean galtzen gara. Nola garbitu lanbro horiek? Nola elikatu espiritu 
kritikoa? Zer eginkizun betetzen du Jainkoak honetan? 
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Jainkoa bakarrik nahikoa da  
(Benjamín González Buelta, sj)

 ‘Jainkoa bakarrik nahikoa da’, 
baina unibertso osotik 

bakarrik ibiltzea 
bahikoa ez duen 

Jainko bat.

Jainkoa kosmoseko izaki bakoitzean 
hurbiltzen zaigu, 
guretzat etxea 

etxea, elikadura,  
lana eta horizontea baita.

Jainkoarekin batzen gaituen 
Elkartasun kosmikoa 
zentzumenen bitartez 

betetzen gaituen bizitzan, 
haren dohaina eta presentzia 

gugan neurririk gabe!

Jainko libre eta bakarra 
intimitate isilaren 
azken txokoan, 

non pertsona bakoitza 
sendo egiten den.

 ‘Jainkoa bakarrik nahikoa da’, 
baina unibertso osotik 

bakarrik ibiltzea 
nahikoa ez duen 

Jainko bat.
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Errealitatea ukitu eta 
hark ukitu gaitzala
 Helburuak:  
Kontzientzia hartu konpromisoa zerekin, nondik 
eta noraino hartzen dugun, eta guretzat eta 
gainerakoentzat dituen ondorioez. 
Errealitatera ireki, bizitzatik igarotzeaz gain, 
bizitza ere guregandik igaro dadin.

Materialak

Begiak estaltzeko zapiak edo mozorroak. Dinamika espazio diafanoan egingo da, 
oztoporik gabe, parte-hartzaileak handik mugitu daitezen.

Zer egingo dugu?

Geure buruari galdetuko diegu zergatik hartzen dugun konpromisoa eta gure 
konpromisoaren emaitzaz gure motibazioaren arabera. Horretarako, bazterkeriaren 
egoerara hurbiltzeko moduez galdetuko diogu geure buruari eta horiek antzeztuko 
ditugu. Horiek guztiak, bat izan ezik, mugatuak izango dira, ikusten eta errealitatea 
sentitzen uzten ez digutelako. Antzezpen bakoitzean, parte-hartzaile bakoitzak 
begiak estaliko ditu eta gainerakoek gidatuko dute animatzaileak emandako 
argibideen arabera.

Halabeharrez konprometitzen garenean: Pertsona batekin antzezten dugu, eta 
begiak estalita, aurretik jartzen den jendeari orriak banatzen dizkio. Eskuetatik 
kentzen dizkiotela nabaritzen duenean, beste bat hartu eta eskaintzen du. Eta 
bukatzen duenean, buelta eman eta bere bizitzara itzultzen da. 

3. jarduera
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Estalitako begiak dituen pertsona inposiziotik ari da. Bere ekintza nolabait 
burutzen du, baina bukatzen duenean, ez du atzera begiratzen. Urrundu eta etorri 
den bezala itzultzen da. Konpromisoa lan bihurtzen da.

Konpromisoa asperduragatik hartzen dugunean: Egoera aurrekoaren antzekoa 
da. Begi estaliak dituen pertsonak orriak banatzen ditu gogorik gabe, berdin zaio 
janaria izan, egunkariak edo doako krema-laginak oinetako gogorguneetarako. 
Bukatzen direnean, uniformea —benda— ere ez du kentzen. Buelta eman eta badoa. 
Jokatzen du jokatzeagatik, eta ez du aldatzen.

Konpromisoa hartzen dugunean besteek egiten dutelako: Begi estaliak dituen 
pertsonak orriak banatzen ditu lagun-talde batekin batera. Horiek ez dituzte begiak 
estalita. Hura taldearen parte sentitzen da, eroso dago, eta gozatu ere egiten du. 
Denen artean, lana atseginagoa da. Banaketarekin bukatzen dutenean, denek begi 
estaliak dituena babesten dute, horregatik ere ez du egindako lanaren errealitatea 
ikusten, eta elkarrekin doaz.

Konpromisoa hartzen dugunean interes pertsonalarengatik: Agian konbentzitu 
gaituzte ordain batengatik, gogoko dugun neska edo mutila hunkitzeagatik, edo 
ikasgai bateko nota horren araberakoa delako… Kasu horretan, benda desberdina 
da. Gainean margotutako edo itsatsitako begiak ditu, eta ikusten ari garela erakutsi 
nahi dute. Daramatzana orriak irribarrez banatzen ditu, begiratzen ari delakoan. 
Bukatzen duenean, irribarrez jarraitzen du eta benda kendu gabe badoa, bere 
munduan galtzera.

Konpromisoa hartzen dugunean denbora soberan dugulako: Agian ez dugu 
bestelakorik egiteko. Orduan, astean behin edo bitan, orriak banatzen diren lekura 
goaz gure begiak estalita. Eta bat-batean, egun batean, batek deitzen digu banatzen 
ari garenean eta prana proposatzen digu: Bazkaria, jaia, bidaia… eta zalantzarik 
egin gabe, buelta eman eta bagoaz gure lana bukatu gabe.
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Konpromisoa hartzen dugunean bihotzetik irteten zaigulako: Bihotzetik abiatuz 
gero, benda malguago doa. Munduaren mina sentitu dugulako, eta horrek 
mugiarazi gaitu. Konpromisoa horrela hartzea geure buruarekin eta bestearekin 
konprometitzea da. Errealitatearekiko topaketa gugan aldaketa eragiten du, eta 
aldaketa horrek mundua eraldatzeko lan egitera eramango gaitu. Zentzumenak 
ireki eta geure barneko maitasuna mugitu egiten da. Antzeztu egiten dugu (orriak 
banatu) baina beste leku batetik. Gure arreta hartzen dugun pertsonarengan 
dago, artatzen dugun pertsonarengan. Benda erori egiten da errealitatea entzun, 
ukitu, usaindu… egiten dugulako. Eta gure ekintza zentzuz betetzen da eta gure 
bizitzaren parte izatera igarotzen da. Bukatzen dugunean, errealitate horrekin 
konprometituta jarraitzen dugu, aurpegira begiratzen dugulako eta interpelatzen 
uzten dioguelako. Ez diogu bizkarra ematen. Begietatik benda erori zaigu.

Kasuak antzeztu ostean, eztabaida irekitzen da galdera horien inguruan eta 
dinamikak parte-hartzaileei eragindakoen inguruan: Inoiz identifikatu zara leku 
horietako batetik jokatzen? Eta nola sentitu zara une horietan? Gure konpromisoak 
eraldatu egiten gaitu? Nondik hartzen dugu konpromisoa? Zer aldatu behar dugu 
gure konpromisoa bihotzarekin inplikatzeko?

Esanetik egitera

Animatzaileak eztabaidako ondorioak jaso eta parte-hartzaileak gonbidatuko ditu, 
behin haien konpromisoa berrikusita, bihotzetik beste bat egitera. Hausnartzeko 
eta beren konpromisoa idazteko denbora emango zaie. Eta, borondatez, ahoz 
goran irakurri ahal izango dute.

Taldea behin baino gehiagotan elkartzen bada, konpromisoa denboran zehar 
berrikusi ahal izango da.

Hausnartzeko eta eskerrak emateko

Frantzisko Aita Santuak pobreak eta ahulak hartu, sustatu, babestu eta integratzeko 
eskatzen digu. Horrek esan nahi du adi eta kontziente egotea. Ezin gara konformatu 
bizitzatik igarotzearekin. Bizitza ere gugandik igaro behar da, gugan eragina izanda. 
Bost zentzumenak zabalik izatea eta bihotza konpromisorako prest. Erantzun 
Hemen nagoela. Pobre eta ahularen begietara maitasunez begiratuta ekin. Jesusek 
gurekin egiten duen bezala, gure bihotza jokoan jartzera gonbidatuta.
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Gazte aberatsaren pasartea (Lc 18, 18-30)

Magistratu batek hauxe galdetu zion:
— Maisu ona, zer egin behar dut betiko bizitza heredatzeko?
Jesusek erantzun zion:
— Zergatik deitzen didazu ona? Inor ez da ona, bat izan ezik, Jainkoa. 
Mandamenduak badakizkizu: Ez egin adulteriorik, ez hil, ez lapurtu, ez eman 
testigantza faltsurik, zure aita eta ama ohoratu.
Hark erantzun zion.
— Hori guztia gaztetatik bete dut. 
Entzutean, Jesusek hauxe esan zion: 
— Oraindik gauza bat falta zaizu: Saldu daukazun guztia eta pobreei banatu, 
Jainkoa izango da zure aberastasuna; eta, ibili, niri jarraitu.
Hura entzutean triste jarri zen, oso aberatsa zelako. Hain triste ikusita, Jesusek 
hau esan zion:
— Zer zail sartzen diren Jainkoaren Erreinuan dirua daukatenak! Errazagoa 
da gamelua orratzaren zulotik sartzea aberatsa Jainkoaren Erreinuan sartzea 
baino.
Entzuleek hauxe adierazi zuten:
— Orduan, nork biziraun dezake?
Eta hark erantzun zien:
— Gizakientzat ezinezkoa dena posiblea da Jainkoarentzat.
Pedrok erantzun zuen:
— Ikusi, guk geneukana utzi dugu eta jarraitu dizugu.
Jesusek esan zien: 
— Ziurtatzen dizuet: Etxea, edo emaztea edo anai-arrebak, edo gurasoak 
edo seme-alabak Jainkoaren erreinuagatik utzi duenak askoz gehiago jaso 
du eta etorkizunean betiko bizitza. 
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4. jarduera

Egiaren bila
 Helburuak:  
Egiaztatu nola, modu kontzientean edo ez 
kontzientean, egiarekin desleial izan gaitezkeen. 
Informazioa komunikatzeko egiazko metodoa 
praktikan jarri informazio-sareen alorrean, 
konpromisoa duten gazteen eskura.

Materialak

Ordenagailua/tableta/telefonoa interneterako konexioarekin.

Begiraleak idatzitako historia hau izango du: 

Emakume bat azoka bateko atean eserita dago. Ondoan zenbait poltsa ditu, 
eta ardo brik batzuk lurretik botata. Espaloian orban gorriak daude.

Emakumea beltzarana da, ilea harrotuta, eta praka apurtuta dauka. Haren 
aurpegia gorri dago. Haren ondotik jendea pasatzen da. Altxatu nahi du baina 
ezin du. 

Gizon bat ondoan gelditzen da. Emakumea, lurretik altxatu gabe, hitz egiten 
dio. Gizonak kartera atera eta emakumeak besoa luzatzen du ematen diona 
hartzeko. Urrunean sirena entzuten da.

Zer egingo dugu?

Erakutsiko dugu zer erraza den informazioa okertzea. Horretarako, bost boluntario 
aretotik irten eta korridorean itxarongo dute. Orduan, zertarako azaldu gabe, 
monitoreak ahoz goran irakurriko du istorioa abiadura arruntean, entzuteko 
eskatuta, gehiegizko pausarik gabe eta korrika egin gabe. Irten direnetako bati 
sartzeko eta istorioa entzun duenetako bati berriro kontatzeko eskatuko diogu. 
Ondoren, beste boluntario bat sartuko da, eta azkenik entzun duenak hurrengoari 
kontatuko dio. Horrela behin eta berriro, irtendako guztiak aretoan sartu arte.
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Begiraleak historiaren bertsioetako desberdintasunak jasoko ditu, jatorrizkoarekin 
konparatzeko, eta bukaeran berriro kontatuko da. Orduan eztabaida irekiko da 
aldaketa horiek baloratzeko, eta narratzaile bakoitzak gehitutako epaiak eta 
balorazioak identifikatzeko. 

Begiraleak eszena zertan datzan azalduko du: Emakume batek indarkeriazko 
lapurreta izan du azokaren atean, poltsa kendu diote indarrez eta lurrean bukatu 
da, kolpatuta eta erosketa erori zaio. Ardo brik bat bere oinetan apurtu da. Shock 
egoeran dago. Hurbildu den gizona abokatua da eta txartela eman dio deitu 
diezaion. Urrunetik anbulantzia dator.

Esanetik egitera

Ikusi dugu nola informazioa aldatu daitekeen, oso erraz eta askotan asmo txarrik 
gabe. Taldeari proposatuko diogu zerbait kontatzean arreta jartzeko eta objektiboa 
izateko. Horretarako, interpelatzen dituen gai soziala aukeratzeko proposatuko diegu, 
eta ikertu dezatela interneten, liburutegian… Ikus dezatela zer kontatzen den horren 
inguruan. Bigarren fasean aurkitutako informazioak kontrastatzeko proposatzen 
zaie eta, horren arabera, egiazkoak eta faltsuak zein diren epaitzeko, zein diren 
interesgarriak eta zein txutxu-mutxuak edo iritziak. Eta azkenik, praktikoenak 
aukeratzera gonbidatuko ditugu, eta horiek partekatzera twitter kontu bat sortuta, 
edo beraienak erabilita, mundua hobetzeko eskura dituzten proposamenak 
planteatuta hurrengo hastag honekin: #Paramejorarelmundo.

Hausnartzeko eta eskerrak emateko

Non bilatzen dugu egia? Norekin fidatzen gara? Zertan jartzen dugu gure 
konfiantza? Zenbat aldiz gara zurrumurruen, kritiken edo oinarririk gabeko 
baieztapenen bozgorailuak? Pentsatu al dugu inoiz horrek zer min egin dezakeen? 
Badakigu mundua esaten eta pentsatzen dugunaren bitartez eraikitzen dugula? 
Ardura horren jakitun gara? Zer gertatuko litzateke kantitatearen arabera epaituko 
bagenu eta ez bagenu kalitatea neurtuko? 

Alargun pobrearen eskaintza (Mc 12, 41-44)

Altxorraren aretoaren aurrean eseri zen, eta ikusi zuen nola botatzen zuen 
jendeak dirua atabakan. Alargun pobre bat hurbildu eta kuarto batzuk bota 
zituen. Dizipuluei deika, hauxe esan zien:

— Alargun hori, pobrea, atabakan inork baino gehiago bota du, ziurtatzen 
dizuet. Izan ere, denek soberan zutenetik bota dute, eta bera, aldiz, faltan 
duenetik, bizitzeko zuen guztia. 
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