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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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Jardueren aurkibidea

Zer topatuko duzu  
gida honetan?
Orrialde hauen helburua gazte-taldeekin lana eta hausnarketa erraztea da, 
Kanpaina Instituzionalaren helburuak eta oinarritzea ardatz hartuta. Tresnak, 
materialak, dinamikak… eskaintzen dizkizugu horien bitartez gure dohainari 
buruzko kontzientzia hartzea lantzeko; Caritasen misioa onartzeak dakarren 
konpromisoa, pertsonala eta komunitarioa; nola utzi inguratzen gaituen munduari 
interpelatzen errealitateak "zikindu" eta aldatu gaitzan; zer egin dezakegu gure 
mundua zaintzeko eta hobetzeko...

Dinamika bakoitzean deskribapen labur bat eta dinamikaren helburuak topatuko 
dituzu; baita dinamika garatzeko beharrezko materialak zein diren, jarduera-
proposamen bat, konpromisoa hartzea eta hausnarketa eta otoitzerako une bat 
ere.

Aktibatu mundua

Gure misioa: Jainkoaren oraina

Zer behar dut zoriontsu izateko?

Ondoen gordetako sekretua
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1. jarduera

Zer behar dut  
zoriontsu  
izateko?

Helburuak

1   Egoeran kokatzea hurrengo saioetan materialak lantzeko.

2   Gogoeta egitea zoriontsu egiten gaituenari buruz, benetan behar dugunari 
buruz eta soberan daukagunari buruz.

3   Gure oinarrizko beharrak identifikatzea.

4   Guztiok behar duguna zer den eta hori lortzeko zer egin dezakegun planteatzea.

Materialak  

▷ Bideoa 
Rickshaw-gidaria

https://youtu.be/wZErD8blgw4

Euskarara itzulitako testua:

“Zenbait bidaiarik gaizki tratatzen gaituzte, batez ere mozkortuta baldin 
badaude. Ez naiz inoiz haiekin eztabaidan aritzen, ordea; izan ere, hala 
egiten badut hurrengo egunean ez dira nire rickshaw-ean ibiliko”.

Deigarria egingo al litzaizuke jakitea berriki egindako azterketa 
batean jakin zela rickshaw-gidari hori Ipar Amerikako biztanleen 
batez bestekoa baino zoriontsuagoa dela?
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 “Udan, nire oinak eta burua erre egiten dira Eguzkiaren beroarekin. 
Mingarria da. Neguak eta montzoiek, aldiz, ez didate eragozten. 
Nire arropa euriarekin busti egiten bada ere, badakit lehortu egingo 
dela bidaiari bat eramateko korrika egiten dudanean.

Nire etxea oso ondo dago. Alboetako bat beti dago irekita eta 
logelan sartzen den airea oso atsegina da. Olanazko karpa batek 
estaltzen du, baina alboetako batean leiho bat dago. Montzoiak 
irauten duen bitartean arazoak izaten ditugu leihotik sartzen den 
euriarekin. Hori kenduta, oso ondo bizi gara. 

Arratsaldean etxera itzultzen naizenean, nire semea eserita egoten 
da nire zain te-dendaren ondoan. “Aitatxo!” oihu egiten didanean 
pozez betetzen naiz. Oso zoriontsua naiz semearen aurpegia ikusten 
dudanean. Ez naizela pobrea pentsatzen dut, munduko pertsonarik 
aberatsena baizik.  Badira egunak jateko arroza gatzarekin baino 
izaten ez duguna; hala eta guztiz ere, zoriontsuak gara.

Gure bizilagunak oso jatorrak dira. Elkarrekin gaude eta horrek 
zoriontsu egiten gaitu. Denok adiskideak gara!”

▷   Maslow piramidearen irudia  
(hemendik ateratakoa: https://depsicologia.com/piramide-de-maslow/) 

▷   Idazteko/marrazteko materiala…    

▷   Sakontzeko zenbait esteka interesgarri:  
https://depsicologia.com/piramide-de-maslow/  
https://javieririondo.es/2018/02/04/piramide-de-maslow/  
https://psicologiaymente.com/psicologia/piramide-de-maslow

Zer egingo dugu?

Rickshaw ibilgailuko gidariari buruzko bideoa ikusiko dugu. Protagonista indiarrak 
esaten duenari buruzko euskaratutako testua irakur dezakezu. Bideoa ikusi ondoren, 
eztabaida sortuko dugu gizon horren arabera zoriontasuna denari buruz. Horretarako, 
elkarrizketa bideratu dezakegu galdera hauekin: Zer esan nahi du zoriontsu izateak? 
Zuen ustez, gizon hori benetan zoriontsua al da? Gizon horren arabera, zerk egiten du 
zoriontsu? Botatzen al duzue zerbait faltan zoriontsu egiten duten gauzen zerrenda 
horretan? Eta zuek, zoriontsuak al zarete? Zerk egiten zaituzte zoriontsu? 
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Esanetik eginera

Bideoa ikusi aurretik, eskatu parte-hartzaileei zoriontsu izateko gehienez ere 
ezinbestekotzat jotzen dituzten sei gauzen zerrenda bat osatzeko.

Bideoa ikusi eta elkarrizketa bideratu ondoren, esan zoriontsu izateko beharrezko 
gauzen zerrenda berrikusteko.

Zoriontasuna edukitzearekin (gauzak, informazioa, aisiarako baliabideak…) 
nahasten da maiz. Bada teoria psikologiko bat ditugun beharrak eta horiek zer 
neurritan laguntzen diguten zoriontasuna lortzen azaltzen duena. Gomendatzen 
dizkizugun esteketan azalpen argia eta laburra topatuko duzu. 

Denok elkarrekin edo talde txikitan, komentatu Maslow piramidea eta aztertu 
bideoko protagonistak eta gutako bakoitzak zer duen asebeteta. Horretan oinarrituta, 
proposatu gogoeta egitea zoriontsu izateko daukagunetik egiatan behar dugunari 
buruz. Azkenik, alderatu zerrendak edo piramideak ikusteko zoriontsu izateko 
identifikatu ditugun beharretatik zenbat datozen bat gehienen artean eta planteatu 
zer dagoen gure esku egitea denok asebeteta izan ditzagun laguntzeko. 

Hausnartzeko eta eskerrak emateko

Dena da dohaina eta grazia

Bizitzea Eguzkiari eskerrak ematea da, erretzen duenean eta berotzen duenean; 
eta euriari bustitzen duenean eta freskatzen duenean. Bizitzea eskerrak ematea 
da berriro ere egunak argitzen duelako, besarkadan atseden hartzea, adiskide 
baten irribarrean; adiskidearen eta ezezagunaren atseden izatea. Bizitzea ekintza 
bakoitzean maitasuna oparitzea da, oparitzen digutenaz gozatzea da eta gure 
izerdiarekin lortzen dugunaz gozatzea. Bizitzea pertsona izatea da, gizon izatea 
eta emakume izatea. Bizitzea horixe besterik ez dela onartzea da: bizitzea. 

Eta denagatik eskerrak ematea. 
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…baldin ba-… (Rudyar Kipling)

 https://www.youtube.com/watch?v=url4mfAAYdE 

Burua bere lekuan mantentzeko gai baldin bazara zure inguruan denek
galtzen dutenean eta horregatik errudun jotzen bazaituzte,
zeure buruarengan konfiantza izan baldin badezakezu denek zalantza egiten 
dutenean, 
baina haien zalantzak ere onartzen dituzunean;
itxaron baldin badezakezu itxaroten nekatu gabe,
edo gezurra esaten baldin badizute, ez esan gezurrik ordainetan,
edo gorroto baldin bazaituzte, ez eman bide gorrotoari,
eta —hala eta guztiz ere— ez eman itxura onegia zarenarena, ezta jakintsuegia ere.
Amestu baldin badezakezu eta ametsak ez daitezela izan zure maisu,
pentsa baldin badezakezu eta ideiak ez daitezela bilakatu zure helburu,
Arrakasta eta Hondamena topatu baldin baditzakezu
eta berdin tratatu bi iruzurtiak;
esandako egia onartu baldin badezakezu
tentelentzako tranpak egiten dituzten bilauek engainatuta.
Edo zure bizitzan jarri dituzun gauzei begiratu, apurtuak,
eta makurtu eta tresna zaharrekin berreraiki.
Zure arrakasta guztiak baztertu baldin baditzakezu
eta zorte-kolpe batengatik arriskuan jarri,
eta galdu, eta berriro hasi hasieratik
eta inoiz ez esan galdu duzun ezer;
Zure bihotza, nerbioak eta tendoiak behartu baldin baditzakezu
zure txanda jokatzeko gastatu ondoren.
Eta horrela aurrera egin ezer geratzen ez zaizunean
honela esaten dien Borondatea izan ezik: “Eutsi”.
Jendetzarekin hitz egin baldin badezakezu eta zure bertuteari eutsi,
edo errege-erreginekin paseatu eta zentzua galdu ez,
etsaiek eta adiskideek ezin baldin bazaituzte zauritu,
denek aintzat hartzen bazaituzte, baina ez gehiegi; 
Minutu ahaztezina betetzeko gai baldin bazara
osatzen duten hirurogei segundoekin.
Zurea da Lurra eta bertan bizi den guztia,
eta, are gehiago, Gizon izango zara, seme.
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Ondoen gordetako  
sekretua 

Helburuak

1   Jainkoaren aurrean guztiok berdinak izateak esan nahi duenaz jabetzea.

2  Berdin egiten gaituen hori Aitaren oparia dela erakustea.

3   Gure dohainak besteen eta mundu hobeago baten zerbitzura jartzeko modua 
identifikatzea.

Materialak 

▷  Komuneko paperaren hainbat biribilki.

Zer egingo dugu?

Pertsona izateagatik hainbat dohain, hainbat bereizgarritasun, ditugu. Horien artean, 
bada batzen gaituen zerbait, denok berdin egiten gaituena. Duin egiten gaituen 
zerbait. Guretzat, kristauontzat, dohain hori Aitak emana da eta gurekin dugu 
jaiotzen garenetik. Jainkoak bere burua eskaintzen die gizakiei eta, haren ereduarekin, 
eskuzabaltasuna eta maitasuna ereiten du gugan zabaldu dezagun.

Gure konpromisoa jakitera ematea da, ez dohain hori alferrik galtzea. Oro har 
gure ohiturek, etiketek, beldurrek, epaiek… estaltzen baitute. Aita oparitu zaigu gu 
kreazioaren opari bilaka gaitezen. Nola egin hori?

Esanetik eginera 

Aitaren aurrean berdinak egiten gaituen hori identifikatzea proposatzen dizuegu, Jainkoak 
eman digun/dizkizun dohaina/dohainak eta oro har hori/horiek estaltzen duena/dituena. 

Boluntario bat eskatuko dugu eta taldearen aurrean jarriko da. “Pertsona eredua” izango 
da, denon artean pertsonaz jantziko dugun maniki baten antzera. Hasteko, pertsona 

2. jarduera
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izateko zer behar duen galdetuko diogu geure buruari. Zerk egiten du pertsona izatea? Zer 
partekatzen dugu guztiok harekin eta zerk egin gaitu berdin? Parte-hartzaileak gauzak 
esaten joango dira: hitz egiten du, pentsatu egiten du, sentitu egiten du, barre egiten 
du, emozioak ditu… Begiraleak eztabaida bideratuko du hura eta gu pertsona egiten 
gaituena jatorriz datorkigula ondorioztatzeko: maitatzeko gaitasuna eta besteen lekuan 
jartzeko gaitasuna. Guztiok partekatzen dugun zerbait da. Diktadore bihozgabeenak ere 
maskota bat izaten du, zeinarekiko nolabaiteko maitasuna adierazten duen. Gaitasun 
hori esan dugun guztian adierazten da: sentitu egiten dugu, pentsatu egiten dugu, hitz 
egiten dugu, emozionatu egiten gara… Gure erantzukizuna da dohain hori zaindu eta 
beti aktibo izatea. 

Zer gertatu ohi da ordea?

Gertatzen dena da, oro har, ez garela horrela ateratzen bizitzera, pertsona gisa soilik, 
baizik eta geruzak jartzen dizkiogula geure buruari bata bestearen gainean, “janzteko”. 
Har dezagun hemen dugun pertsona-eredua, geruza horiek gehituko dizkiogu eta ikus 
dezagun zer gertatzen den.

Begiraleak gonbit egingo die parte-hartzaileei pertsona bat diseinatzeko hainbat 
parametrotan oinarrituta. Deskribatzen goazen heinean, begiraleak komuneko 
paperarekin estaliko du boluntarioa. Parametroak hauek izango dira, besteak beste: 
gizonezkoa edo emakumezkoa den; arraza / larruazalaren kolorea; ideia politikoak; 
futbol-taldea; musika gustukoena; sexu-orientazioa; erlijio-sinesmenak; kultura-maila; 
janari gustukoena; maila ekonomikoa; jaioterria; bizilekua; lan egiten duen ala ez; itxura 
fisikoa; lotsatia ala irekia den; bikotea duen ala ez... 

Azkenerako boluntarioa paperarekin ia guztiz estaliko dugu, erakusteko 
pertsona egiten gaituen hura geruza ezberdinekin estali ohi dugula eta, poliki-
poliki, ezkutatzen joaten dela, ahazteraino besteengan eta guregan ere 
existitzen dela, horren guztiaren azpian dagoela benetan garrantzitsuena 
dena: gu bezalako pertsona bat. 

Dinamika amaitzeko, kargatzen gaituen hori guztia, benetan garena 
ezkutatzen duena, hautsi egin daitekeela erakutsiko dugu. Denok 
askatu gaitezke. Horrela, boluntarioak loturak apurtuko ditu eta 
funtsean pertsona izango da berriro ere. 

Amaitzeko, dinamika komentatuko dugu galdera hauetan oinarrituta:

▷  Zer dohain eman dizkigu Jainkoak? Zertara konprometitzen gaitu?

▷  Nola eduki ditzakegu dohain horiek lehen lerroan eta mundua hobetzeko 
erabili?
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Hausnartzeko eta eskerrak emateko

Jauna, zein da zure ametsa? Zer nahi duzu nigandik munduarentzat? Bizia oparitu 
didazu, nire anai-arreba guztien berdin egiten nauen bizi betea. Zer egin behar 
dut horrekin? Lagundu iezadazu jokoan jartzen, eman dizkidazun dohainak 
arriskatzen, mundu hobea egiteko. Zure plana burutu nahi dut, munduarentzat 
duzun ametsa egi bihurtzea nahi dut. 

Talentuen parabola (Mt 25, 14-30)

Esku bateginak
Esku bateginak izan gaitezela, Jauna,
otoitzean eta dohainean.
Zure eskuekin bat Aitarenetan,
Espirituaren hego emankorrekin bat,
pobreen eskuekin bat.
Ebanjelioaren eskuak,
Bizi ereileak,
Itxaropen-lanparak,
Bake-hegaldiak.
Zure elkartasunezko eskuekin bat eginak,
Guztion ogia zatituz.
Munduko gurutzeetan eskualdatutako
zure eskuekin bat eginak.
Dagoeneko zure esku Pazkoz 
loriatsuekin bat.
Esku irekiak, mugarik gabe,
eskuak dauden lekuraino.
Mundu guztia estutzeko gai,
Hirugarren Munduarekiko leial,
Erreinuarekiko leial izanik.
Tenkatuak Justiziarekiko grinan,
samurrak Maitasunean.
Jasotakoa ematen duten eskuak,
ugaritutako esker onean,
beti esku gehiago,
beti bateginago.

Pedro Casaldáliga
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Gure misioa:  
Jainkoaren oraina 
Helburuak

1   Jainkoak guretzat munduan duen plana zein den identifikatzea.

2   Konprometitutako kristau garen aldetik, hemen eta orain, munduan dugun 
misioari buruz hausnarketa egitea.

3   Gutxienez konpromiso pertsonal bat hartzea Jainkoak munduarentzat duen 
ametsa egi bihurtzen parte hartzeko.

Materialak 

▷  Jainkoaren oraina. Frantzisko Aita Santuak gazteei bideratutako homilia 2019ko 
Gazteriaren Munduko Egunean (Panama): 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=sa5CVR-oW9M
(Ikusi transkripzioa “Zer egingo dugu?” atalean)

Zer egingo dugu?

Aita Santuari entzungo diogu Jainkoaren Misioaz eta guk horretan parte hartzeko 
moduari buruz hitz egiten. Munduarentzat ditugun ametsei buruz galdetuko digu 
eta gai hauei guztiei buruz hitz egingo du: konpromisoa, poztasuna, esfortzua, 
maitasuna, erosotasuna, arriskua eta gazteak garen aldetik Jainkoak bere ametsa 
egi bihurtzeko gaurtik aurrera betetzera gonbit egiten digun papera. Hemen eta orain.

“Jainkoaren oraina” bideoa ikusiko dugu. Bertaratutakoei esango diegu idazteko 
Aita Santuaren diskurtsotik dei egiten diena. Lana errazteko, homiliaren testua 
banatuko dugu, azpimarratu, oharrak hartu… ahal izan dezaten. 

3. jarduera
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Homiliaren testua: Jainkoaren oraina.

«Denak sinagogan begira-begira zeuzkan. Eta honela hasi zitzaien: Gaur bete 
da profezia hau entzuten didazuenontzat» (Lc 4,20-21).

 “Horrela aurkezten digu Ebanjelioak Jesusen misio publikoaren hasiera. Hazten 
ikusi zuen sinagogan egiten du, jende ezagunez eta bizilagunez inguratuta, 
agian baita legea irakatsi zion haurtzaroko katekistaren batez inguratuta ere. 
Une garrantzitsua Maisuaren bizitzan; horren bitartez, komunitate hartan 
prestatu eta hazi zen haurrak zutik jarri eta hitza hartu baitzuen Jainkoaren 
ametsa iragartzeko eta egi bihurtzeko. Ordura arte etorkizuneko promestzat 
soilik aldarrikatutako hitza, baina Jesusen ahoan orainaldian baino esan ezin 
daitekeena, egi bihurtuz: «Gaur bete da».

Jesusek Jainkoaren oraina ezagutarazten du, gure bila datorrena, guk 
ere haren orainaldian parte har dezagun dei egiten «behartsuei berri ona 
adierazteko; berak nau bidali gatibuei askatasuna eta itsuei ikusmena hots 
egitera eta zapalduak askatzera, Jaunak onginahia azalduko duen urtea hots 
egitera» (cf. Lc 4,18-19). Jainkoaren oraina da, Jesusekin orainaldi bihurtzen 
dena, aurpegi eta haragi egiten dena, aldarrikatzeko egoera idealik, egoera 
perfekturik, itxaroten ez duen erruki-maitasuna, egi bihurtzeko aitzakiarik 
onartzen ez duena. Bera da Jainkoaren denbora, egoera bakoitza, eremu 
bakoitza, bidezkoa eta egoki egiten duena. Jesusengan hasten da eta hartzen 
du bizia agindutako etorkizunak.

Noiz? Orain. Han entzun zuten guztiek ordea ez zuten gonbita edo deia 
sentitu. Nazareteko herritar guztiak ez zeuden prest ezagutzen zuten eta 
hazten ikusi zuten norbaitengan sinesteko eta hainbeste itxarondako ametsa 
egi bihurtzeko gonbita onartzeko. «Baina zioten: Ez al da, bada, hau Joseren 
semea?”» (Lc 4,22).

Guri ere gauza bera gerta dakiguke. Ez dugu uste izaten Jainkoa hain zehatza, 
hain egunerokoa, hain hurbila eta hain benetakoa izan daitekeenik eta are 
gutxiago orainaldian agertuko zaigunik eta norbait ezagunaren bitartez 
jardungo duenik, bizilagun, adiskide edo senide baten bitartez, kasu. Ez dugu beti 
uste izaten Jainkoak gonbit egingo gaituenik harekin batera haren Erreinuan 
lan egitera eta eskuak zikintzera hain modu sinple, baina sendoan. Nekeza 
gertatzen da onartzea «maitasun jainkotiarra zehatza eta ia esperimentagarria 
bilakatu daitekeenik historian gorabehera mingarri eta loriatsu guztiekin» 
(Benedikto XVI.a, Audientzia orokorra, 2005eko irailaren 28a).

Ez dira gutxi Nazareteko herritarren moduan jokatzen dugun aldiak; 
nahiago dugu urrutiko Jainko bat: polita, ona, eskuzabala, ondo marraztua, 
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baina hotza eta, batez ere, deseroso sentiarazten ez duena, etxekotutako 
Jainkoa. Hurbileko eta eguneroko Jainko batek, Jainko adiskide eta anaiak 
hurbiltasunaz, egunerokotasunaz eta batez ere senidetasunaz ikastea 
eskatzen baitigu. Jainkoak ez zuen nahi izan adierazpen aingerutar edo 
ikusgarri bat, aurpegi ezagun eta adiskidea, zehatza, senidea, oparitu nahi izan 
zigun. Jainkoa benetakoa da maitasuna benetakoa delako, Jainkoa zehatza 
da maitasuna zehatza delako. Maitasunaren zehaztasun hori da hain zuen 
kristauen bizitzako funtsezko elementuetako bat.

Guk ere Nazareteko herritarren arrisku berak igaro ditzakegu, gure 
komunitateetan Ebanjelioa bizi zehatz egin nahi denean eta honelakoak 
esaten hasten garenean: "Neska-mutil hauek baina ez al dira Maria eta Joseren 
seme-alabak? Eta …en anai-arrebak? Ez al dira …en senideak? Gaztetxo hauei 
ez al genien guk lagundu hazten? Isildu daitezela, nola sinetsiko diegu ba? 
Horko hori, ez al da pilotarekin kristalak apurtzen zituen hura?”. Jainkoaren 
Erreinuaren iragarpena eta berri ona izateko sortu zenak etxekotuta eta 
pobretuta amaitzen du. Jainkoaren Hitza etxekotu nahi izatea eguneroko 
tentazioa da.

Zuei ere, gazte maiteak, gauza bera gerta dakizueke zuen misioa, bokazioa, 
bizitza bera etorkizunerako soilik den promes bat dela eta orainarekin zerikusirik 
ez duela pentsatzen duzuen bakoitzean. Gazte izatea bere txandaren zain 
dagoenaren itxarongelaren sinonimoa izango balitz bezala. Eta txanda hori 
iristen den “bitartean”, higienikoki ondo paketatutako, ondo muntatutako eta 
bermatutako, eta guztia "ondo ziurtatuta" duen etorkizuna asmatzen diegu 
edo asmatzen dute. Ez dizuegu eskaini nahi laborategiko etorkizun bat.

Poztasunaren “fikzioa” da. Ez da gaurko poztasuna, zehaztasunarena, 
maitasunarena. Horrela, poztasunaren fikzio horrekin “lasaitu egiten ditugu”, 
logaletu egiten ditugu zaratarik egin ez dezaten, enbarazu gehiegi egin ez 
dezaten, beren buruari eta guri galderarik egin ez diezaguten; eta “bitarte” 
horretan haien ametsek hegaldia galtzen dute, lur-arrasekoak bilakatzen 
dira, lokartzen hasten dira, “ameskizun" txiki eta tristeak dira, oraindik haien 
txanda iritsi ez dela pentsatzen dugulako edo pentsatzen dutelako; amestu 
eta etorkizuna lantzen nahasteko gazteegiak direla pentsatzen dutelako. Eta 
horrela atzeratzen jarraitzen dugu. Eta badakizue gauza bat, gazte askok hori 
gustuko dutela. Mesedez, lagun diezaiegula gustuko ez izaten, matxinatzen, 
Jainkoaren oraina bizi nahi izaten.

Aurreko Sinodoaren emaitzetako bat elkar topatu eta, batez ere, elkar entzun 
ahal izateko aberastasuna izan zen.
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Belaunaldien artean entzuteko aberastasuna, elkartrukearen aberastasuna 
eta elkarren beharra dugula aitortzearen balioa, etorkizuna gaurtik aurrera 
amesten eta lantzen nahasteko bideak eta guneak bideratzen ahalegindu 
behar dugula. Ez bakarka ordea, elkarrekin baizik, baterako gune bat sortuz. 
Oparitzen ez den eta loterian irabazten ez den gune bat, zuek ere borrokatu 
behar duzuen gune bat baizik. Zuek, gazteok, zuen gunearen alde borroka egin 
behar duzue gaur, bizitza gaur delako, inork ezin dizu agindu etorkizuneko 
egun bat. Zure gaurko bizitza gaur da, zure jokatzea gaur da, zure gunea gaur 
da, nola ari zara horri erantzuten?

Zuek, gazte maiteok, ez baitzarete etorkizuna. Etorkizuna zaretela esatea 
gustatzen zaigu. Ez. Oraina zarete. Ez zarete Jainkoaren etorkizuna. Zuek, 
gazteok, Jainkoaren oraina zarete. Hark dei egiten die haien komunitateetan, 
dei egiten die hirietan aitona-amonen, adinekoen, bila joateko; haien ondoan 
zutik jartzeko, hitza hartzeko eta Jainkoak amestu zitueneko ametsa egi 
bihurtzeko.

Ez bihar, orain; zeren han, orain, haren aberastasuna non, haren bihotza 
han (cf. Mt 6,21); eta maitemintzen dituen hark ez du zuen irudimena soilik 
konkistatuko, baizik eta dena eragingo du. Horrek jaikiaraziko ditu goizean 
eta bultzatuko ditu neke-orduetan, horrek apurtuko die bihotza eta horrek 
beteko ditu harriduraz, poztasunez eta esker onez. Senti dezatela misio bat 
dutela eta maitemindu daitezela, horrek erabakiko baitu guztia. Guztia eduki 
ahal izango dugu, baina gazte maiteok, maitasunaren grina falta baldin bada, 
guztia faltako da. Maitasunaren grina gaur eta utz diezaiogun Jainkoari 
maitemindu gaitzala eta etorkizunera eraman gaitzala.

Jesusentzat ez dago “bitartean”, habia egin eta bihotza konkistatu nahi duen 
erruki-maitasuna baizik. Hark gure altxorra izan nahi du, Jesus ez baita 
bizitzako “bitartean" edo moda iragankor bat, eskaintzeko maitasuna da, 
eskaintzera gonbit egiten duena.

Maitasun zehatza da, gaurkoa, hurbila, benetakoa; jai-poztasuna da 
esperantzaren, karitatearen eta senidetasunaren mirarizko arrantza 
aukeratzean eta hartan parte hartzean sortzen dena; beldur, bazterketa, 
espekulazio eta manipulazioagatiko hainbeste begirada geldituren eta 
gerarazleren aurrean. Anaiok: Jainkoa eta haren misioa ez dira gure bizitzako 
"bitarte" bat, iragankorra den zerbait, ez dira Gazteriaren Munduko Egun bat 
soilik. Gaurko gure bizitza dira, ibilian.

Egun hauetan guztietan xuxurlatu du modu berezian hondoko musikaren 
antzera Mariaren “egin dadila”. Jainkoarengan eta haren promesengan sinesteaz 
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gain, Jainkoari sinetsi zion eta “baietz” esatera animatu zen Jainkoaren orain 
honetan parte hartzeko. Misio bat zuela sentitu zuen, maitemindu egin zen eta 
horrek guztia erabaki zuen. Senti ezazue misio bat duzuela, utzi maitemintzen 
eta horrek erabakiko du guztia.

Nazareteko sinagogan gertatu zen moduan, Jauna, gure artean, adiskideen 
artean eta ezagunen artean, berriro ere zutitu da, liburua hartu du eta esan 
digu: «Gaur bete da profezia hau entzuten didazuenontzat» (Lc 4,21).

Gazte maiteok, maitasunaren zehaztapena bizitu nahi al duzue? Zuen 
“baietzak” jarrai dezala izaten sarrerako atea Espiritu Santuak oparitu gaitzan 
Elizari eta munduari Mendekoste berri bat. Hala izan dadila”.

Esanetik eginera

Aita Santuaren homilia entzun ondoren, batzarrean zein 
taldeka, bertaratutakoei egindako galderekin ideiak, 
zalantzak... bateratu eta eztabaida abian jarriko dugu. 
Begiralea adi egongo da elkarrizketa gazteen kezketara 
bideratzeko. Galdera hauek lagungarriak izan daitezke:

▷  Entzuten al dugu Jainkoa? Non, norengan entzuten 
dugu? Jarri adibide zehatzen bat.

▷  Zein da Jainkoak munduarentzat duen ametsa? Eta 
zuk, ba al duzu ametsik munduarentzat? Zein? Hori betetzeko, zer egiteko 
prest zaude?

▷  Aita Santuak “Zure gunea gaur da” dio, zer esan nahi du? Zerk eragozten digu 
gure misioa hemen eta orain bizitzea? (Gure nagitasunak, erosotasunak, 
aurreiritziak...)

▷  Zer esan nahi du eta zer dakar “Jainkoaren oraina” izateak? 

Eztabaida amaitzeko, tarte bat utziko dugu hausnarketa pertsonalerako eta 
parte-hartzaileei esango diegu Jainkoaren ametsa munduan egi bihurtzeko 
hemen eta orain egin ditzaketen ekintza zehatzak (bat, bi, hiru...) idazteko.
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Hausnartzeko eta eskerrak emateko

Jainkoak ez ditu superheroiak nahi. Jainkoak ez du nahi jainko txikiak izan 
gaitezen, Jainkoaren graziaz ahal duguna egiten dugun pertsonak baizik. Gu geu 
izatea nahi du, jaso ditugun dohainekin mundua hobetzeko jardutea nahi du. Gure 
eskuak izan daitezela Bakea, Maitasuna, Altruismoa… eraikitzen dutenak. Gure 
eskuetan kabitzen dena eman dezagula. Ez gehiago, ez gutxiago. Hori da munduan 
dugun misioa: gu izatea. Jainkoaren opari izatea munduarentzat.

Jesusen tentaldiak basamortuan (Lc 4, 1-13)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=131&v=W48pkdvsekk

Desberdin ikusten dela diote
Hor nonbait diote
Jainkorik baldin bada urrun dagoela
maitasunak ez duela funtzionatzen,
bakea amets bat dela
gerra betierekoa dela,
eta indartsua dela nagusi
koldarra isilarazten duena
eta txikia menderatzen duena.
Aingeru batek dio, ordea,
nigandik gertu dagoela
hori guztia aldatzen duena,
hain hauskorra eta hain handia,
hain ahula eta hain gurea. 
Kaleetan dagoela diote,
ezagutu egin behar dela
haragi honetan bertan,
bertso bat bezain biluzik,
aurkitzera heltzen denak
beldurra desagertzen ikusten duela,
malkoak lehortzen direla ikusten duela
bizi berria ikusten duela lugorrian.
Hor nonbait diote
Jainkorik baldin bada urrun dagoela,
zuk eta nik badakigu ordea,
gertu dagoela, zure anai-arrebengan,
 … eta zugan dagoela barru-barruan.

José María Rodríguez Olaizola, sj
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Aktibatu  
mundua 
Helburuak

1   Mundua hobetzeko gure misioa komunitatea egitean zehazten dela erakustea.

2   Jabetzea Jesusen mezua harrera-mezua dela, komunitatetik eta 
komunitatearentzat.

3    Komunitate-sentimendua indartzea; fedea, bizia eta misioa partekatzeko leku 
moduan.

Zer egingo dugu?

Jainkoak munduarentzat duen ametsa komunitatean lortzen da. Komunitatetik eta 
komunitatearentzat den ametsa da. Nazareteko Jesusen eskaintza-adibidearekin 
hazten den komunitatea, bestearen onurarako ematen dena. Idealak, fedea, 
ondasunak… partekatzen dituzten adiskideez osatutako komunitatea, fedetik 
bizitutako bizi-esperientzia partekatzen duena eta denontzako mundu hobearen 
aldeko konpromisoan gauzatutakoa. Itxaropenezko komunitatea, inklusiboa eta 
harrerazkoa. Bihotz irekiko eta justiziaren eta guztien ongiaren alde lan egiteko 
prest dagoen komunitatea.

Gure komunitateko, gure taldeko, oinarriak sendotzeko moduak bilatuko ditugu, 
ekintzatik eta baterako hausnarketatik. Komunitatean jarduten dugunean ez 
baikara bakarra, ezta bikotea ere… bi baino askoz gehiago gara.

Esanetik eginera

Bideo labur bat ikusiz hasiko dugu saioa. Batasunak indarra dakarrela ikusiko 
dugu.

https://youtu.be/6s2wBC1B1is

4. jarduera
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Istorio horretan, komunitateko mugimendua sortzen duen haurrak, apaltasunez 
eta bere eskuetan dagoenetik, ez gehiago eta ez gutxiago, bere ahalegina egiten 
du munduaren alde, itxuraz ezer lortuko ez duela dirudien arren. Hark badaki, 
guk bezala, Jainkoak ez digula inoiz hori baino gehiago eskatuko, hau da, eman 
dezakeguna baino gehiago.

Haur horren antzera, Jesusek egunero eskaintzen du bere burua mundua hobetzeko, 
lortzetik haratago, ahalegintzen diren haiengan eta haien adibidearekin besteak 
gauza bera egitera gonbidatzen dituzten haiengan. Izan gaitezen Jainkoaren planaren 
parte, lagundu dezagun, izan gaitezen komunitate, elkarrekin soilik lortu ahal izango 
baititugu gure helburuak, mundua hobetzeko gure konpromisoa egi bihurtzea alegia. 

Bideoa ikusi ondoren, eztabaida sortuko dugu komunitateko mugimendua 
sortzen duen haurraren egitekoari buruz. Nor da haur hori? Zer zentzu du burutu 
ezingo duzula badakizun zerbaitetan ahalegintzeak? Zenbat bider sentitu duzu 
komunitatearen indarra zure alboan? Parrokiaren indarra, familiarena, gelakideena, 
taldearena, adiskideena…? Eskaini tarte bat abian dauden komunitateen adibide 
zehatzak pentsatzeari eta elkarrekin partekatzeari. 

Saioaren bigarren zatian, “adiskide” hitzaren atzean zer ezkutatzen den ikusiko dugu.

Hasteko, galdetu bertaratutakoei zer den adiskide bat haien ustetan. Egin kontzeptu 
horri buruzko ideia-jasa labur bat eta idatzi arbelean edo orri batean bertaratutakoen 
iritziz adiskide on batek izan behar lituzkeen ezaugarriak.

Fedea, idealak, ondasunak, poztasunak, sufrimenduak… partekatzen dituzten 
pertsonek osatzen dute komunitatea. Esteka honetan, eta beste askotan, topatuko 
duzue “adiskide” hitzaren jatorriaren azalpena.

https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/ 
el-curioso-origen-de-la-palabra-companero/ 
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Ogia partekatzea jakia partekatzea da, baina ez edozein jaki, 
oinarrizkoa baizik, funtsa. Horregatik, partekatzen duen komunitatea 
funtsezkoenetik eskaintzen den komunitatea da. Adiskide moduan 
partekatzen dugun “ogi" hori gure fedearen eta ekintzaren 
euskarria da. Ura, gatza, irina eta legamia baino are gehiago 
da. Kristauentzat, gainera, ogiak sinbologia eukaristikoa du.

Ogia partekatzen duenak beraz, komunitatean adiskide 
denak, Jainkoak emandako dohaina partekatzen du eta 
hura partekatzeko konpromisoa hartzen du aldi berean.

Galdetu parte-hartzaileei artikuluak iradokitzen dituen hiru jatorrietatik zeinek 
konbentzitzen dituen gehien eta zergatik. Gogoan izan helburua ez dela azalpenak 
baztertzea. Hirurak izan daitezke baliagarriak. Kontzeptuari buruzko hausnarketa 
egiteko deia egitean datza soilik. 

▷  Gure komunitatean (gela, parrokia, taldea…) zein da partekatzen dugun ogia eta 
adiskide izena ematen diguna? Nola partekatzen dugu? Noren adiskide gara? 

▷  Nola zabaldu dezakegu “ogia partekatze” hori gure komunitateko adiskideetatik 
haratago? 

▷  Gure komunitatea harrerarako eta adiskidetasunerako gune bat al da? Zer egin 
dezakegu are gehiago izan dadin?

Hausnartzeko eta eskerrak emateko

Proposatzen dugun moduan ulertuta, adiskidetasun-harreman oro maitasun-
harreman bat da. Horregatik topatuko ditugu paralelismoak bikote-harremanarekin. 
Adiskidearekin ekintza elkarrekin partekatzen dugu maitasunetik eta justiziaren 
alde, mundu hobearen alde. Eskerrak emango ditugu bakarrik ez egoteagatik, bi 
baino askoz gehiago izatera eramaten gaituzten konplizeak ditugun planaren parte 
izateagatik. 

https://www.youtube.com/watch?v=p-VsShyD7xI 
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Maite zaitut
Maite zaitut, zarelako
nire maitea, nire konplizea, eta nire guztia. 
Eta kalean elkarren ondoan
bi baino askoz ere gehiago gara.
Zure eskuak nire laztana dira,
nire eguneroko akordeak;
Maite zaitut zure eskuek
egiten dutelako lan justiziaren alde.
Zure begiak nire araoa dira
egun txarraren aurka;
zure begiradagatik zaitut maite
begiratu eta etorkizuna ereiten duelako.
Zure ahoa nirea eta zurea dena,
Zure ahoak ez du hutsik egiten;
maite zaitut zure ahoak 
badakielako iraultza oihukatzen.
Maite zaitut, zarelako
nire maitea, nire konplizea, eta nire guztia. 
Eta kalean nire ondoan
bi baino askoz ere gehiago gara.
Eta zure aurpegi zintzoagatik. 
Eta zure urrats alderraia. 
Eta zure negarra munduan. 
Herria zarelako zaitut maite.
Eta maitasuna ez delako egunsentia,
ezta ikasbide xaloa ere,
eta bikotea garelako
badakiena bakarrik ez dagoela.
Nire paradisuan nahi zaitut;
hau da, nire herrialdean
jendea zoriontsu bizi dadila
baimenik eduki ez arren.
Maite zaitut, zarelako
nire maitea, nire konplizea, eta nire guztia. 
Eta kalean nire ondoan
bi baino askoz ere gehiago gara.

Mario Benedetti
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Jesusek, eskaintza eta eskuzabaltasunezko adibidearekin, komunitatea aktibatzen 
du. Jainkoaren planak ekarriko dizkigun mirariak ezagutu eta partekatu ahal 
ditzagun. Komunitate aktiboak, partekatu eta laguntzen duenak, mundua 
aktibatzen duelako.

Bihotzez garbia izango banintz, jakingo nuke
Denok garela Jainkoaren egintza, denok daramagula zerbait ona bihotzean.
Denok merezi dugula, eta denoi geratzen zaigula Jainkoaren irudiaren zerbait.
Denei eman behar zaiela beste aukera bat.
Denok garela maitasuna, justizia, askatasuna, barkamena jasotzeko duinak.
Denok garela errukia, errespetua eta eskubide ugari jasotzeko duinak.
Izaki guztiak direla nire anai-arrebak.
Kreazioa Jainkoaren egintza miresgarria dela.
Ez dagoela arrazoirik oztopoak jartzeko, mugak ixteko.
Ez dagoela arrazoirik inolako diskriminaziorako.
Ez dagoela arrazoirik fanatismorako eta norbaitekin ez hitz egiteko.
Ez dagoela arrazoirik inor madarikatzeko, epaitzeko eta zigortzeko.
Ez dagoela arrazoirik erailtzeko, ezta arrazakeriarako ere.
Adineko pertsona guztiek dutela jakinduriazko emari bat, eta gazteek idealak.
Nerabeek planen emari bat dutela, eta haurrek maitasunezkoa.
Emakumeek adorezko emari bat dutela, eta gaixoek pazientziazkoa.
Pobreek aberastasunezko emari bat dutela,
eta desgaituek gaitasunezkoa.
Arrazoi bat badela zubiak eraikitzeko, denei bakea emateko, bakearen alde 
lan egiteko, 
kreazioa maitatu eta defendatzeko.
Arrazoi bat badela anai-arreba izateko eta adiskide izaten jarraitzeko.
Arrazoi bat badela denei irribarre egiteko.
Arrazoi bat badela denei egunon esateko, denei eskua luzatzeko, 
berriro dena hobeto egiten saiatzeko.
Arrazoi bat badela bizitzen jarraitzeko, komunitatean bizitzeko.
Arrazoi bat badela besteek esandakoari belarria luzatzeko.
Arrazoi bat badela zerbitzatzeko, maitatzeko, sufritzeko.
Arrazoi bat badela gauza askoz gehiagotarako.

www.pastoralsj.org
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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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