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Hirugarren urtez jarraian, Caritasen kanpaina instituzionala Zure konpromisoak 
mundua hobetzen du goiburuan oinarrituta garatu da. Mugiarazten gaituen 
konpromisoa da, Ebanjelioaren berri ona zabaltzean datza, hau da, Jesusen hitza 
munduko leku eta egoera guztietara eramatean.

Caritasek, beraz, konpromisoa du munduaren eta pertsonen onurarako aritzekoa. 
Jainkoaren erreinua bizirik duen eta loratuko duen mundua egitekoa. Munduak 
onera egiten baitu Jainkoaren erreinua bertan gizon egiten denean.

Hori egi bihurtzeko, gizartearen eta pertsonen beharrei entzun eta erantzuten diegu, 
bereziki Jainkoaren kutunenei: pobreak eta baztertuak. 

Hortaz, bizi-konpromisoa eta biziarekiko konpromisoa betetzen dugu, munduan 
Eliza garen horretatik sortzen dena.

Dohaina gara

Dena da dohaina eta grazia. San Ignazioren hitz horiek bizia eskertzeko eta hura 
maitatzeko gonbita egiten digute. Bizia izaki guztiek gozatzen duten Jainkoaren 
dohaina da. Gure fede-konpromisotik bizia ematera dei egiten zaigu. Elkarri 
ematera. Jainkoaren oparia gara gizakiarentzat.

Dohain hori Jainkoa da guregan, egiaz garena. Gure egia. Pertsona izateagatik, 
kreazio guztiarekin partekatzen dugun “Ni”a. Irekierarekin eta onespenarekin 
jasotzen den dohaina, esker onarekin hartzen dena eta oparitu zaigun Aitaren 
eskuzabaltasunari eskuzabaltasunarekin erantzunez partekatzen dena. 

Aurkezpena
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Misioa gara

Misioa bokazioa da, gure bizitzaren zentzua da. Onartutako dohainetik sortzen da, 
igortzen digun dohainetik. Gure misioa ikusitakoa kontatzean datza. Dohatsuak 
garelako, fedetik bizitutako konpromiso eta bizi-esperientziaren bitartez zabaltzen 
den eta fruitua ematen duen berri ona garelako. Iragarpen- eta ereintza-misio hori 
kreazioaren zaintzan zehazten da. Itxaropena izatean datza eta hori argia / gizon 
egindako dohaina baldin bagara soilik izan liteke. Itxaropena ibilian erakusten 
delako, gure esperientziatik eta mundua ikusteko modutik. Mundua hobetzea da 
gure misioa, Jainkoaren ametsaren arabera gure biziarekin eraldatzea.

Komunitatea gara

Daukagun dohainak misio batera eramaten gaitu: joan, iragarri eta osatu 
komunitatea, mundua zaintzea eta hobetzea denon egitekoa baita.

Jesusek komunitatea sortzen du bere mezu inklusibo eta harrera-egilearekin. 
Munduarekiko misioak aurrera egingo badu elkarren beharra dutela aitortzen 
duten pertsona konprometitu eta apalen komunitatea. Komunitatea osatzera dei 
egiten zaigu Ebanjelioaren babesean. Elkarrekin otoitz egiten duen eta elkarrekin 
jarduten duen komunitatea, kreazioa zaintzen duena eta bereizkeriarik gabe 
harrera egiten duena. Abian dagoen komunitatea, bihotz zabalekoa, mundua 
hobetzeko konpromisoa duena.

Aurreko guztia oinarri hartuta, aurtengo kanpaina instituzionalak helburu  
hauek ditu: 

1   Gogoeta sortzea munduko eta pertsonen (hurbilekoak eta urrunekoak) 
errealitateetara gerturatzeko dugun moduari buruz. Zentzumenak 
zabalduko dizkigun gogoeta eta honetara eramango gaituena:

2   Geure burua zalantzan jartzen ikastera eta hunkitzera ikusezin izateari 
utziko dioten beste pertsona jakin batzuen bizitzarekin: pobreak, gaixoak, 
bakarrik dauden adinekoak, atzerritarrak, etxebizitzarik ez dutenak, presoak… 
(cfr. Mt 25, 31-40).

3   Gure kristau konpromisoaren izatea elikatzen eta bultzatzen duen espiritualtasuna 
zaintzea, Jainkoak gizakiarekin duen konpromisoa gizon egina, mundua 
hobetzeko jardutera garamatzan jasotako dohaina baino ez dena.
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Lanerako material hau kanpainako Oinarriaren osagarri da. 

Dokumentua irakurtzeko tarte bat hartzea iradokitzen diegu taldeak girotuko 
dituztenei, baita konpromisoaren bizipenetik mundua hobetzeko erronkan 
sakontzen jarraitu nahi duten guztiei ere.  

Lan pertsonalerako argibideak  

▷  Oinarrien irakurketa pertsonala. Bilatu isiltasun-une bat eta irakurtzen duzuna 
entzuteko leku lasai bat. 

▷  Azpimarratu/idatzi arreta gehien ematen dizuten, zugan zerbait berria edo 
barruan duzun zerbait pizten duten esaldiak edo zatiak. 

▷  Kanpainak proposatzen dituen helburuen harira, definitu zure helburuak maila 
pertsonalean eta lotzen zaituen talde/komunitatearen mailan.

Honelako galderek zure helburuez jabetzen lagunduko zaituzte: zer bilatzen 
duzu? Zer behar duzu konpromisoaren bizipenean hazteko? Nola bizitu dezakezu 
karitatezko ekintza soziala mezu ebanjelikoaren sakontasunetik?

▷  Zehaztu zure helburu pertsonalei/taldekoei erantzuten dien konpromiso, ekimen 
edo keinuren bat eta finkatu zure esperientzia ebaluatzeko denbora bat ere. 

Animatzailearentzako  
gida
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Jardueren aurkibidea

Putzuaren ondoan

Korapilatu zaitez!

Aktibatu mundua eta bete ezazu itxaropenez

Lan pertsonal horrekin soilik, jada nahikoa izango zenuke ikasturterako zure bizi-
proiektua prestatzeko. Egitera animatzen zaitugu. Bizitzan zehar helburuekin eta 
norabidearekin joateak errealitatean presenteago bizitzen laguntzen dizu.  

Argibide horiek bide bat eratzen lagundu zaitzakete, 
bizitzaren zentzua eraikitzeko proiektua taxutzen: 
zer bilatzen dut? Zer nahi dut? Zer irrikatzen dut? 
Zer desiratzen dut? Zeren egarri naiz? Galdera 
horiek guztiek zentzu osoz bizitzera eramaten 
gaituzte eta gure eguneroko erabakien oinarriak 
jasotzera, etengabe norabiderik gabe nabigatzera 
bultzatzen gaituen gizarte nahasi eta iskanbilatsu 
baten erdian.
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1. jarduera

Putzuaren  
ondoan

Jarduerari ekin aurretik, egingo dugun horretan kokatzea komeni da. Jokoan jarriko 
gara, hau da, besteen aurrean agertuko gara, gure inguruan gertatzen denarekin 
elkar eragingo dugu. Jokoan jartzea aktibatzea da, parte hartzea, norbaiten alde 
azaltzea, agerian jartzea, ukitzea eta ukitzen uztea, ikusten uztea eta modu berri 
batera ikusteko gai izatea. 

Norberak pentsatzen duena jokoan jartzeak gure dohainak, gure trebetasunak eta 
gure gaitasunak jokoan jartzea dakar. Baita gure gabeziak eta ahultasunak ere.

Orain, jada pixka bat kokatu garela, has gaitezen

Putzua, emakume samariarraren Bibliako pasartean, toki iradokitzailea da, edonor 
joateko moduko tokia, joan-etorrien tokia, ezagunak eta arrotzak gurutzatzen diren 
tokia, topaketarako eguneroko tokia. Izaki bizidun guztien bizitzarako ezinbesteko 
ura jariatzen duen tokia ere bada. Denok garen ur horretan senidetzen gara. Gure 
haurdunaldia fluido horretan garatzen da eta gure gorputzaren bi herenak ura dira. 

Putzua iluna, freskoa eta sakona izan ohi da. Hondora begiratzen badugu, ez dugu 
ezer ikusiko. Bertan sartzen bagara, jaisten bagara soilik antzemango dugu uraren 
aurreko hezetasunaren freskura. Hondora hurbiltzean, gure begi-ninia beste argi-
mota batera egokitzen da eta ikusten hasiko gara.  

Oinarrietako Garen dohaina aitortzea atala irakurtzeko gonbita egiten dizuegu.
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1. atala

Irten aurretik barneratu eta sakondu egin behar da barruan dugun egia pertsonalean, 
gure barruko putzuaren sakonera jaitsi eta han zer dagoen ikusi behar dugu.

 “Samariarra gai da bere konfort- eta babes-zonatik irten eta azaltzeko, bere 
buruari buruzko egia entzuteko eta berri onen mezulari bilakatzeko".

Zenbait argibide:

▷  Dohainaren dinamikak Jainkoarekiko harreman pertsonalean kokatzen gaitu, 
elkarrekiko maitasun-harremanean, noranzko bikoitzekoan. Jabetzen al zara 
dinamika horretaz zure bizitzan? Horretara zabalik al zaude? Zertan zehazten 
duzu? Idatzi eta partekatu zure esperientzia.

▷  Zer argi-itzal igartzen dituzu gaur egun zure bizitzan zure konfort-zonatik 
irteteko eta inguratzen zaituzten errealitateekin konpromisoa hartzeko? 

▷  Zer dohainek, ezaugarrik, gaitasunek identifikatzen zaituzte? Jokoan jartzen al 
dituzu besteak zure ekintzaren onura ateratzeko moduan?

▷  Idatzi bakoitzak norberarengan igartzen dituen 2 dohain eta 2 gaitasun 
ohar itsasgarrietan. Idazten diren heinean, kartoi mehe handi 
batean jarriko ditugu denak. Denen artean dohainak eta 
gaitasunak norenak diren identifikatzen saiatu behar dugu. 

Norberak idatzi dituen dohainak zuzenean ere parteka 
ditzake, besteek baieztatu arte itxaron gabe. Dinamikan 
parte hartzen duten pertsonen arteko ezagutza eta 
harreman mailaren arabera egingo da hori.  

▷  Txanda honen ondoren, proposatzen dizuegu besteengan 
ikusten duzuen dohain berri bat gehitzea, pertsonak berak esan edo aipatu ez 
duen zerbait. Besteengan dituzten dohainak eta ezaugarriak igartzen laguntzean 
datza, batzuetan horiek eduki arren ez baikara aitortzeko gai.  

Dinamikako parte-hartzaile bakoitzak kartoi mehe txiki bat izan dezake eta 
gainerakoek harengan ikusten duten beste dohain hori jar dezakete ohar 
itsasgarrian.
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Amaitzeko:  

Hitz egin eta iritziak partekatu ostean, saioari amaiera emateko kandela bat piztuko 
dugu, haren inguruan jarriko ditugu ohar itsasgarri guztiak eta eskerrak emateko 
otoitz bat errezatuko dugu jasotako eta partekatutako dohain guztiengatik. 

2. atala  

Putzuaren aldamenean eserita edo zutik, gure egitekoetan murgilduta, jende 
asko ikusten dugu edo ez gure aldamenetik igarotzen. Batzuetan gurea dena 
soilik ikusteko gai izaten gara: nire zeregina, nire proiektua, taldeari kontatu nahi 
diodana, entzungo dudan pertsona eta nire laguntza behar duena… 

Horrek bizitzatik uste duguna baino gehiago aintzat ez hartzea eragiten digu.

Geure burua ezgaitzen dugu ikusteko, entzuteko eta abegi egiteko, gure desio, 
kezka eta beharretatik haratago.

Zer behar du ordea besteak nigandik? Zer da nik egiatan bilatzen dudana egiten 
dudan guztian, nire konpromisoan, egiten dudan boluntariotzan, parte hartzen 
dudan proiektuan?  

 “Jaunaren dohaina ezagutuko bazenu… zuk eskatuko zenioke ura hari".

Jesusek samariarrarekin topo egin zueneko pasartearen irakurgai osoa elkarrekin 
irakurtzeko unea da (Juan 4, 7-29). 

Gaur Jesus atera zaigu gure bidera eta putzuaren ondoan edatekoa eskatu digu. 
Agian ezaguna zaigu haren aurpegia, agian haren portaera, haren begirada. Egarri 
da, gure aldamenean, putzuaren ondoan, igarotzen diren gizon-emakume asko 
bezala, bizitza aldatuko dien albisteren baten bila eta haren zain.
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Zenbait argibide:  

▷  Utzi isiltasun-tarte bat Jesusen Hitza jasotzeko, Jesusek gaur bakoitzari esan 
nahi diona entzuteko.  Zuri zerbait eskaintzen dizula uste al duzu?  Edo eskatu 
egiten dizula uste duzu?  Zer da entzuten duzuna?

▷  Zu zeren bila ari zara zure bizitzako une hauetan? Zer ur-mota eskatuko zenioke 
Jesusi gaur?

▷  Egarrituta putzutik gertu igarotzen den jendeari dagokionez, zuri esaten al 
dizute zerbait zehazki? Zer harreman-mota duzu besteekin? Ura, putzua, ontzia, 
handik igarotzen den norbait... zara? 

▷  Bartimeo itsua bezalako norbait al zara, hau da, bide ertzean norbait igaro eta 
salbatzeko zain dagoena alegia? (Mc 10, 46-52) 

Partekatu hausnarketa taldeko, komunitateko, proiektuko, laguntzen ditugun 
pertsonekiko, boluntariotzako, familiako, laneko eta abarretako jendearekin 
harremana izateko dugun jarrera, izaera edo moduari buruz.  

Amaitzeko:

Nola izan gaitezke gaur berri onen mezulari? 

Idatzi ikasturtean zehar talde/komunitate gisa garatu ditzakegun bi edo hiru 
konpromiso. Saiatu ondoren ebaluatu ahal izango duzuen konpromiso-ibilbide bat 
idazten.

ZERK MUGITZEN GAITU > GURE KONPROMISOA > NOLA BIZITU DUGU
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Otoitz egiteko eta grazia eskatzeko

Jesus bizi-ura jariatzen duen putzua da eta edateko eta gugandik ur hori bera 
jariatuko den putzu izateko gonbita egiten digu. 

Etty Hillesum juduak esperientzia sakona bizitu zuen Jainkoarekin eta horrek 
konfinamendu-esparru nazian geratzera eraman zuen anai-arrebei laguntzeko, bere 
bizitza salbatzeko Londresera bidaiatu beharrean. Honela idatzi zuen bizitutakoa:

“Putzu sakon bat dago nire barnean, eta bertan bizi da Jainkoa. Batzuetan ni 
ere han izaten naiz. Askotan, ordea, harriek eta hondarrak putzua ixten dute eta 
Jainkoa lurperatuta geratzen da. Ondoren, berriro ere lurpetik atera behar da" 
(1941eko abuztuaren 26a).

“Orain eramateko eman didazun guztiaren pisua sumatzen dut, Jainko maitea. 
Hainbeste edertasun eta hainbeste proba! Haiek gainditzeko prest agertzen nintzen 
bakoitzean, probak zerbait eder bilakatzen ziren beti. Edertasuna, handitasuna, 
eramateko sufrimendua baino gogorragoak suertatzen zitzaizkidan, zenbaitetan, 
ikaratzen ninduten sakontasunagatik. Nola liteke, Jainko maitea, giza bihotz 
arrunt batek hainbeste gauza esperimentatu ahal izatea, hainbeste sufritu eta 
hainbeste maitatu ahal izatea?” (1942ko irailaren 15a).

“Nola liteke alanbrez eta puntaz inguratutako eremu zati hori, hainbesteko giza 
miseriaz gainezkatutako hori, nire memorian grabatuta geratzea ia xarmagarria den 
zerbaiten gisa? Nola liteke nire espiritua, zapalduta egotetik urrun, han argitsuago 
eta distiratsuagoa egiten zela iruditzea? Sinpleki, denboraren zeinuak irakurtzen 
ditudalako eta ez zaizkidalako zentzugabeak iruditzen" (1942ko urriaren 9a).

Jauna, nola izan gaitezke putzu, denontzako ur bizi?

Abestia: Envíame. Teselas de luz y barro albuma. Ixcis
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Korapilatu zaitez!  

Komunitate fededun garen aldetik, XXI. mendeko kristauak alegia, ez dugu 
mundua edozein modutara aldatu nahi. Jainkoaren ametsaren arabera aldatu 
nahi dugu mundua, justiziaren aldeko lanean oinarrituta, besteengana gehiago 
hurbiltzen gaituen sentikortasunarekin eta elkartasunezko sareak ehunduz; 
mugez, aurreiritziez edo beldurrez haratago. 

Bidezkoa da justiziaren aldeko aldarri hori, pertsonengan ikusten dugun oinazea, 
izen-abizenak dituzten aurpegi eta bizi-historietan, ahulenen duintasuna babestu, 
zerbitzatu, maitatu eta defendatzera eramaten gaituena. Horretan datza gure 
gaurko misioa.  

 “Misio bat naiz Lur honetan eta horretarako nago mundu honetan… Argitzeko, 
bedeinkatzeko, jasotzeko, sendatzeko, askatzeko misioa” (Frantzisko, Evangelii 
gaudium 273).

1. atala  

 “Misioa naiz”

Jarduera honen helburua da pertsonalki diagraman zehaztea eta idaztea nola 
izan gaitezkeen misio besteentzat, nola zerbitzatu, maitatu eta askatu ditzakegun 
besteak dauzkagun dohainetan oinarrituta, eta horrela Jainkoaren ametsari 
lagundu guretzat eta munduarentzat. 

2. jarduera
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Gauza ez da gauza handiak esatea hobeak garenaren itxura emateko. Jarduera 
honek geure buruarekin jatorrak eta zintzoak izatea eskatzen du, batez ere.

Garapena eta girotzea:  

Isiltasun eta lasaitasunezko gune bat sortu, barneratzera bultzatzen duen hondoko 
musikarekin. Lanean hasi aurretik, sarrera bat egin daiteke gure munduan, hirian 
edo herrian gertatzen ari diren bidegabekeria edo giza eskubideen gabezia egoeren 
asteko albisteren bat ekarrita. Prentsako albisteak ere ekarri daitezke edo taldeari/
komunitateari eskatu buruz berrikusteko astean zehar gertatu diren egoera 
mingarriak edo bidegabeak eta boz gora partekatu. 

Ondoren, egoera horiek gure pentsamenduaren eta bihotzaren erdigunean jarrita, 
diagrama osatzera bultzatzen zaituztegu. 

Dinamikarako, diagrama fotokopiatuta emango dugu.

Azalpen laburra:

ERDIAN nire bizitzaren zentzua dago, lau ardatzez elikatzen den Jainkoaren 
ametsa gutariko bakoitzarentzat.  

BIDEGURUTZEAK zutabeak dira, izendatzeko deitu gaituzte, eta eusten dituzten 
guneak dira.

GALDERAK. Ziurgabetasunezko guneak dira, batzuetan ziurtasunezkoak, baina 
baita atsekabe eta beldurrezkoak ere.

Atal bakoitza osatzeko eskatuko dizuegu. Marrazkiaren aldamenean, alboetan 
edo orriaren atzean idatz dezakezue.

12 helduentzako 



JAINKOAREN 
oraina 

NIRE baitan

MAITE
dudana

?

?

?

?
NIK EMAN 
dezakedana

Munduak 
BEHAR 
duena

Zertan ari naizen 
LANEAN

Grina

Lanbidea

Egitekoa

Bokazioa
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Amaitzeko:

Misioa burutzeko kontzienteago izateak eta gure gaitasunak eta zailtasunak 
ezagutzeak besteekiko sentikortasunean eta errukian hazten laguntzen digu.

Egindako lan pertsonalaren ostean, hausnarketa partekatuko dugu argibide 
hauekin:

▷  Zerk eragozten digu errealitatea ikustea eta bertan parte hartzea norberaren 
errealitate zehatzetik?

▷  Zer da ikusten ari ez garena Eliza eraikitzeko gure eginkizunean, justiziaren alde 
lan egiteko eta eskubideak eta duintasuna defendatzeko eginkizunean ikusten 
ari ez garena?

▷  Nahikoa iruditzen al zaigu egiten duguna? Zer berrikuntza ekar genezake 
munduan dugun izate eta egonean, norberari bizitzea egokitu zaion errealitatean, 
hori hobetzeko eta Jainkoak munduarentzat duen ametsa denen artean 
marrazteko?

▷  Talde/komunitate gisa nola izan gaitezke misio gaur? Nola bilakatu gaitezke 
“topaketarako gune”, anaitasunezko gune, gainerako komunitate, familia, 
herritar, klase politiko, komunikabide eta abarren bihotzari harrera egiteko, 
sendatzeko eta zabaltzeko?

2. atala

Oinarrietako 2. atalak, Misiorako prest, sarean lan egiteaz hitz egiten digu eta ikus 
dezakegu nola samariar ona (Lucas 10, 30-37 pasartean), gizon zauritua laguntzeaz 
gain, erabateko esku-hartze sozialeko eredua abian jartzeko gai dela, baliabideak 
eta pertsonak tartean nahasita, ondasunen kristau komunikazioa bultzatuz, 
eta bere bizitzak, gizon zaurituarenak, ostalariarenak eta haren ingurunearenak 
sare baten parte izatea ekarriz; sare horrek ez du gizon zauritua osatzen soilik 
lagunduko, bizitzeko eta besteekin harremantzeko modu berri baten hazi eta hozi 
ere izango da.

 “Behin betiko den dinamika ikusi, entzun, ukitu, sentitu eta hartan sartu direla”.  
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Ondoren datorren artikulu hau irakurtzeko eskatuko dizuegu giza sarea 
ehuntzearen garrantziari buruz, komunitatea indartzeko alderdi pertsonala eta 
komunitarioa lotzen dituen sarearen garrantziari buruz.

 “Jainkoaren erreinuak antza du arrantzaleek itsasora jaurtitzen duten sarearekin. 
Korapilo txiki eta berdin ugariz osatuta dago eta bakoitzak bere lekua du eta 
beharrezko sendotasuna eskaintzen du. Korapiloak elkar lotuta daude hari 
fin eta sendoei esker. Korapilo eta lotura bakoitza garrantzitsua da. Hari bat 
apurtzen bada, txikia bada ere, berehala konpondu beharra dago, zulo handia 
egin baitaiteke. Sareak hutsarte asko ditu interesatzen ez denari igarotzen uzteko; 
hala nola itsas korronteak, arrain txikiak eta uretan mugitzen den harea. Sarea 
itsasoan murgiltzen denean, hariek eta korapiloek bat egiten dute malgutasuna 
eta sendotasuna emateko eta horiek hain dira handiak arrain ugari arrantzatu 
ahal direla itsasontzia bete eta komunitate osoa asetzeko”.1

Partekatu zuen hausnarketa.

 “Saretzen goaz”

Dinamikan parte hartzen duten guztien artean sare bat ehuntzea proposatzen 
dugu. Nahi dugun bezala egin dezakegu, gure sormenaren arabera. Kartoi mehea 
eta artilezko matazak erabil ditzakegu, edo paper kizkurtuzko edo egunkari-
paperezko zerrendak. 

Nolako sarea? Taldeak/komunitateak nahi duen bezalakoa, parte-hartzaileak 
xede jakin baterako egiteko prest dauden ekarpenaren arabera. 

Aurrez, aurreko saioan “Misio izatea” gure diagrama egin dugu. Denok parte hartzeko 
moduko baterako proiektu, helburu edo ekimen bat bilatzea litzateke xedea eta 
bakoitzak ahal duen onena eta proiektua garatzeko beharrezkoa dena emango du.  

Lehenik eta behin garrantzitsua da gure helburua finkatzea eta, gero, horrek zer 
eskatzen duen ikustea. Behar horiek honela sailkatu daitezke: dohainak, trebetasunak, 
gaitasunak, baliabide ekonomikoak, denbora-baliabideak, zereginen baterako 
eskuragarritasuna, ezaugarriak eta abar. Kartoi meheetan idatziko ditugu horiek.

Sareko harietan, hutsarte horietatik igarotzea nahi duguna eta kontserbatzea interesatzen 
ez zaiguna ere idatz dezakegu: zailtasunak, inbidiak, lehiakortasuna, nabarmenkeria. 

1 Jorge Cela, Fe y Alegria Internacional, “Pensarnos en red” artikulua.

helduentzako 15



Atal honi "barkamen-unea" eta besteekin sarea ehuntzeko guk geuk jartzen 
ditugun zailtasunen aitormen izena jar diezaiokegu boz goran. 

Gure sarea modu sortzaileagoan ere egin dezakegu, egin nahi dugun ekarpena 
marrazkiekin, irudi plastikoekin, musikarekin, dantzarekin… adierazita. Gainerakoekin 
partekatzeko denen artean ehunduko dugun sarea aberastean datza. 

Dinamika honen helburuetako bat da denok ekar dezakegun aberastasunaz jabetzea 
eta konturatzea partekatzen dugunean denen bizia hobetu eta edertzen dela. 

Otoitz egiteko eta grazia eskatzeko

Elkarrekin zure bila (zatia)
“Hemen gaude, Jesus
Jauna: elkarrekin zure bila.
Hemen gaude bihotza askatasun-hegaletan.
Hemen gaude, Jauna, elkarrekin 
adiskide modura. Elkarrekin.
Zuk esan zenuen elkarrekin doazenen erdian zaudela.

Jesus Jauna, elkarrekin gaude eta oinutsik. 
Elkarrekin eta bidea egiteko gogoz, 
basamortua egiteko.
Elkarrekin, herri bakar baten gisa, luku-eran.
Elkarrekin talde trinko baten gisa, 
ziri gisa, ukabil baten gisa.

Emaguzu, Jesus Jauna, elkarrekin bide egiteko kemena. 
Emaguzu, Jesus Jauna, elkarrekin izatearen poztasuna.
Emaguzu, Jesus Jauna, aldameneko senidearen gozamena.
Emaguzu, Jesus Jauna, komunitatean 
bilatzen dutenen bakea.

Abestia: Sois la sal. Luis Guitarra.  
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Aktibatu mundua eta  
bete ezazu itxaropenez 

Hausnarketa- eta bereizkuntza-lan orok eraman behar gaitu gure bizitza eta 
gainerakoena aldatu eta hobetzeko gure sakoneko desio eta irrikatik sortzen diren 
keinu eta ekimenetan zehaztera.

Dohain eta misio izateak erruki urratzailezko komunitateetan elkartzera 
eraman behar gaitu; horiek gai izango dira oztopoak gainditzeko, bidegabekeria 
eta desberdinkeriaren euskarri diren jarrera-ereduei aurre egin eta apurtzeko, eta 
alternatiba ausartak proposatzeko giza duintasuna eta pertsonen eskubideak eta 
Ama Lurrarenak defendatzeko. 

Baita itxaropenezko komunitate bilakatzera ere; non ikusi eta igarriko baitira 
anaitasunezko benetako harremanak eta lehentasuna izango baitute tolerantziak, 
barkamenak, ulerkortasunak eta karitateak, kideen arteko maitasuna eta 
harremana mugitzen duten balio gisa. 

1. atala

Oinarrietako 3. atala irakurtzea proposatzen dizuegu, Itxaropenezko komunitateak 
sortzera deituak. 

Testu horretan zenbait gako ematen dira besteentzat itxaropenezko bide izateko 
komunitate gisa sortu eta aitortzeko.

1   Entzun eta harrera egiten duen komunitatea.

2   Otoitz egin eta ospatzen duen komunitatea.

3   Bizitza eta topaketa partekatzen duen komunitatea.

4   Iragarri eta askatu egiten duen komunitatea.

5   Sendatzen duen eta arduratzen den komunitatea.

6   Jaunaren erreinuarekin itsututa bizi den komunitatea.

3. jarduera 3. jarduera 3. jarduera 3. jarduera 
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Garrantzitsua da zuen izatea eta talde, komunitate eta Caritaseko talde gisa egite 
eta egotea haztatzea. 

Horretarako egin gako bakoitzaren zuen “erregistro termometrikoa”, alderdi 
positiboak (dagoeneko egiten duzuena), alderdi negatiboak (oztopatzen zaituztena) 
eta alderdi neutroak (pasibotasuna, zalantza… dela-eta egiten ez duzuena) 
zehaztuz.

Alderdi positiboak: GORRIA (berotasuna)

Alderdi neutroak: HORIA (anbiguotasuna)

Alderdi negatiboak: BERDEA (hoztasuna)

“Erronka” alderdiak: URDINA (zer egiteko prest gauden)

Talde txikitan banatu zaitezkete gako bakoitzaren termometroa osatzeko eta 
ondoren denen artean partekatu. Funtsezkoa da gako bakoitzean gai izatea zuen 
bide eta bizitzako unea ahalik eta gehien zehazteko.

Amaitzeko:

Dei egiten gaituen gure izate, egite eta munduan egotearen erdian dagoen haren, 
Jesus, gure bizitzako Jauna, presentziaren ikur gisa piztutako kandela baten 
inguruan, biribilean esku emango diogu elkarri eta Gure Aita otoitz egingo dugu 
elkarrekin, senide egiten gaituen otoitza, gure dohainaz eta talde/komunitate gisa 
dugun misioaz guztiz jabeturik. 
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2. atala

Gaur egun itxaropenaz hitz egiteak etorkizunean pentsatzera eramaten gaitu berehala, 
zer-nolako etorkizuna dugun zain, kontuan izanik munduan muturreko pobrezia 
areagotu egin dela, herri osoak eragiten dituzten mundu mailako pandemiak daudela, 
klima-aldaketa planetako txoko guztietan pairatzen dugula, giza mugikortasunaren 
ondorioz muga ugaritan gatazkak eta indarkeria ugaritu direla, lurrak gehiegi ustiatzen 
direla eta abusu eta boterezko bestelako egoerak gertatzen direla.

Sortzen diren itxaropen-zeinuak

▷  Frantzisko Aita Santuak, pertsonei eta gure planetari gertatzen zaionagatik 
sentikortasun eta erantzukizun handiz, kezka handia erakutsi du etxe 
komunaren zaintzari buruzko Laudato si’ entziklikan (2015). 

Alarma guztiak piztu ditu gizaki guztiok Lurreko ondasunen erabilera eta 
abusuarekin lotuta dugun jarrera eta jokabideari buruz, eta deialdia egiten die 
fededunei eta fedegabeei, planetako gizaki guztiei, mundu-mailan kontzientzia 
har dezagun eta ohiturak eta jarrerak zuzendu ditzagun.

▷  2018ko abuztuan mugimendu espontaneo bat sortu zen gazteen aldetik, 
munduko gizarteetan oraindik ere erantzukizunezko tokirik hartzen ez duten 
horien eskutik. Lagundu! oihu baten modura sortu zen, heldu arduragabe eta 
axolagabez bideratutako gizartearen erdian, gazteei etorkizuna lapurtzen 
ari baitira nolabait, edo hobe esanda, hura suntsitzen ari baitira. 16 urteko 
Greta Thunberg nerabeak ekin zion mugimenduari haserrez josita Suediako 
Parlamentuaren atarian eskola-greba hasi zuenean; alderdi politikoei eskatzen 
zien larritasunez jarduteko klima-aldaketa eteteko. NBEk Katowicen (Polonia) 
antolatutako klima-aldaketari buruzko 24. konferentziaren ostean, kemenez eta 
salaketaz josiriko Gretaren hitzak mugimendu inspiratzaile bilakatu ziren eta 
mundu osoan zehar zabaldu dira: #FridaysForFuture, klima-aldaketarengatik 
greban.

Pixkanaka, ostiralero, milaka gazte aktibatzen eta mobilizatzen joan dira, ez 
Europan soilik, baita Estatu Batuetan eta Australian ere, denoi arduratzen 
gaituen protesta egiteko. 
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Jarraian, horri buruzko zenbait erreferentzia ikusi eta irakurtzeko gonbita egiten dizuegu.

IKUSI:
Ongi etorri KAOS klimatikora – Klima-aldaketari buruzko Hope bideoak

https://youtu.be/d7Qen1c-Gjc

edo plastikoari boikot egiteko astea. 83. mugimendua. 
Hope! Zutitu planetaren alde.

https://www.facebook.com/hopevideosparaelcambio/
videos/603394180155160/?sfnsn=mo

IRAKURRI: 

“Espiritualtasun kristauak bizi-kalitatea ulertzeko beste modu bat proposatzen du, eta 
bizi-estilo profetiko eta kontenplaziozkoaren alde egiten du, benetan gozatzeko gai den 
baten alde, kontsumoarekin obsesiorik izan gabe. Gutxiago gehiago da. Kontsumitzeko 
etengabeko aukerek bihotza desbideratzen dute eta gauza eta une bakoitza baloratzea 
eragozten dute. Errealitate bakoitzaren aurrean soseguz agertzeak ordea, txikia izan arren, 
ulermenerako eta errealizazio pertsonalerako aukera gehiago ematen dizkigu. Kristau 
espiritualtasunak gehiegikeriarik gabeko hazkundea eta gutxirekin gozatzeko gaitasuna 
proposatzen ditu. 

Askatasunez eta kontzientziaz bizitzen den neurritasuna askatzailea da. Egiatan, une 
bakoitza gehien gozatzen dutenak eta ondoen bizi dutenak han eta hemen pikoka 
aritzeari lagatzen diotenak dira, beti ez duten haren bila, eta pertsona eta gauza bakoitza 
baloratzea bizitzen dutenak, harremana izaten ikasten dute eta gauzarik arruntenarekin 
gozatzen dakite. Horrela ase gabeko beharrak murrizteko gai dira eta nekea eta obsesioa 
gutxitzen dituzte”2.

“Naturaren zaintza bizikidetzarako eta elkartasunerako gaitasuna biltzen dituen 
bizimoduaren parte da"3.

2 Frantzisko, Laudato si’, 222. eta 223. zk..
3 Ibid, 228. zk.
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“Gizartearekiko maitasuna eta guztien ongiaren aldeko konpromisoa karitate 
modu bikainak dira (…) makro-harremanei eragiten dietenak, hala nola harreman 
sozialei, ekonomikoei eta politikoei (Benedikto XVI.a, Caritas in veritate)”4.

▷  Zer da deigarrien suertatzen zaiguna ia konturatu gabe ugaritzen hasten diren 
herritarren ekimen horietan?

▷  Pertsonen eta ingurumenaren zaintzarekin zerikusia duten eta ekarpen 
desberdin bat egin eta zuen ingurunera itxaropena ekar dezaketen zer ekimen 
jar ditzakezue zuek abian?

▷  Sinesten al duzue herritarren mugimenduek duten boterean? Zergatik sinesten 
duzue? Zergatik ez? 

▷  Kristauak eta Jesusen jarraitzaile kristauak garen aldetik, non egon beharko 
genuke eta oraindik ez gaude?

Otoitz egiteko eta grazia eskatzeko

Abestia: Invítanos. Según tu Palabra albuma. Aim Karen.

Testua: Kristau-otoitza kreazioarekin, Frantzisko.
Goretsia zu, Aita, zeure esku indartsuz 
egin dituzun sorkari guztiekin.
Zureak dira,
eta zure presentzia eta samurtasunez beterik daude. 
Goretsia zu.

Jainkoaren seme, Jesus,
Zure bidez sortuak dira gauza guztiak. 
Mariaren ama-erraietan sortu zinen,
Lur honetako parte egin zinen,
eta munduari giza begiekin begiratu zenion.
Gaur bizirik zaude sorkari bakoitzarengan
zeure piztuerako aintzaz.
Goretsia zu.

4 Ibid, 231. zk.
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Espiritu Santua, zeure argiz
Aitaren maitasunera gidatzen duzu mundua
eta kreazioaren intziriei lagun egiten diezu,
zu gure bihotzetan ere bizi zara
gu ongia egitera bultzatzeko.
Goretsia zu.

Hirutan bakarra zaren Jauna, 
maitasun amaigabearen elkarte baliotsu,
irakats iezaguzu unibertsoaren edertasunean 
zu kontenplatzen; 
izan ere, guztia zutaz mintzo zaigu.
Esnarazi gure goresmena eta esker ona,
sortu duzun izaki bakoitzagatik.
Emaguzu diren guztiekin sakon-sakonetik 
bat egiteko grazia.

Maitasuna zaren Jainkoa, 
erakuts iezaguzu mundu honetan dugun tokia,
Lurreko izaki guztientzat duzun
maitasunaren testigu izan gaitezen; 
zu ez baitzara izaki horietako bat beraz ere ahazten.
Argi itzazu boterearen eta diruaren jabe direnak
axolagabekeriaren bekatutik alden daitezen, 
guztien ongiaren alde egin, ahulak sustatu
eta bizi garen mundu hau zaindu dezaten.
Behartsuek eta lurrak deiadar egiten dute:
Jauna, har gaitzazu zeure indarrez eta zeure argiz, 
bizitza oro babesteko,
etorkizun hobea prestatzeko,
zuzentasun, bake, maitasun eta edertasunezko
zure Erreinua etor dadin.
Goretsia zu.
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Bedeinkapen irlandarra

Bideak ireki daitezela zure ibilbidean, 
Eguzkiak distira egin dezala zure aurpegian,
euria leun eror dadila zure soroetan,
haizeak beti egin dezala putz zure bizkarrean.
Gorde ditzazula bihotzean esker onez 
bizitzako gauza onen 
oroitzapen preziatuak.
Jainkoaren dohain oro zugan hazi dadila 
eta lagun zaitzala alaitasuna eramaten
maite dituzunen bihotzetara.
Zure begiek islatu dezatela adiskidetasun-distira, 
Eguzkia bezain atsegingarria eta eskuzabala,
hodeien artetik atera
eta itsaso lasaia berotzen duena.
Jainkoaren indarrak sendo manten zaitzala, 
Jainkoaren begiek begiratu zaitzatela,
Jainkoaren belarriek entzun zaitzatela,
Jainkoaren hitzek hitz egin zaitzatela,
Jainkoaren eskuak babestu zaitzala,
eta berriro elkar topo egin arte,
beste batek har zaitzala, eta har gaitzala guztiok,
haren esku-ahurrean.
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