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MAITASUNA JASOTZEA ETA EMATEA,  
OSPATZEKO ARRAZOIA
Caritasen hirurogeita hamabost urte daramatzagu poztasuna defendatzen eta bizitza ospatzen. Gure 
konpromiso nagusia eta izateko arrazoia, maitasuna ospatzea da, jasotzen dugun eta partekatzen 
dugun maitasuna. Doakotasunetik jaiotzen den maitasuna, eta jainkotiar eskuzabaltasunetik eta bere 
herriarekiko, familiarekiko duen maitasunean jatorria duena. Maitasun horren adierazpen gorena, alde 
batetik, Eukaristian Jesusek duen entregan, eta, bestetik, munduan zehar ditugun komunitateen lanean 
eta gorputz eta arima aritzea. Komunitate horien lanaren xedea desberdinkeriarik gabeko mundua da, 
bai eta denok gure eskubideak onartuta izatea eta gure beharrak aseta.

Kristauok Jaungoikoaren Maitasunaren seme-alabak gara, maitasun debaldeko eta eskuzabala. Pertso-
nak izateagatik jasotzen duguna da. Eta horrekin batera konpromiso bat dugu: eragile helarazleak izatea, 
egunerokotasunean partekatzea, gure harremanetan, lanean eta bizitzan maitasuna partekatuz. Jaiotze 
hutsagatik, maitasuna ematen dugunean, garena ematen dugu.

EZ AL DA HAU  
OSPATZEKO
ARRAZOIA?

DUGUNA GARA. 
MAITASUNA 
GARA.

EMATEN
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MAITASUNA,  
MUNDUKO ARGIA
Aurten besteei maitasuna ematen hirurogeita hamabost urte bete ditugu eta Caritasen erakunde-kanpai-
nak bere egin du maitasuna mundua argiztatzen duen itsasargia izateko konpromisoa. Itsasargi horri 
esker, emakume eta gizon guztiak argituko ditugu, beldurra eta iluntasuna desegiteko eta eskuzabalta-
suna eta itxaropena agerian uzteko. Itsasargi horrek argiz janzten du guztion etxea izango den mundua 
eraikitzeko gizakion esfortzuan eta gorputz eta arima aritzean.

Ez da mezu idealista edo utopikoa, errealitatearekin konpromiso sakona duena baizik. Oinak lurrean 
ditugu, eta gogoan dugu bizi dugun garaia krisi, ziurgabetasun eta zaurgarritasunez beteta dagoela; 
azken urteetako gertakariek indarkeria eta isolamendua eragin dute. Itsasargi honek zoko ilun horiek 
argiz betetzen ditu, gogoan izan ditzagun eta oztoporik gabe aurre egin diezaiegun. Baina ez da zeregin 
bakarra. Munduko gauza onak argiz bete behar ditugu. Gainera, maitasunak sortzen duenak argitzeaz 
eta erakusteaz gain, berotasuna eskaintzen duen argia da, estimua, eta samurtasuna eta zaintza es-
kaintzen du. Argi horrek agerian uzten du gure hauskortasuna eta zaurgarritasuna, eta, aldi berean, bere 
beroari esker babestu eta segurtasuna eskaintzen digu. Horren indargune nagusia da besteekiko maita-
suna bizi-proposamen gisa duen balioa azpimarratzen du mundu osorako eta kristau komunitaterako, 
zehazki, eta horrek hiru alderdi desberdinetatik jorratzeko konpromisoa eskatzen digu.

Pertsonala: Izen-abizenak dituzten zaurgarrienekin, aurrez aurre. Zuzena, ukitzen duena, ekintzaz bete-
takoa, eta bizitza samurra sustatzearekin osatzen dena, eta jabetzekiko atxikimendurik gabea.

Soziala: Justiziak eta giza eskubideek bermatzen dituzten balioei esker; eta hori lortzeko besteentzako 
jardun eta besteekin bat egin behar dugu.

Unibertsala: Lotura eta senidetasuna sortzen du guztion etxearekiko, Kreazioarekiko, Lurrarekiko eta 
bertan dagoen guztiarekiko.

MAITASUNA,  

MUNDUKO  
ARGIA
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MAITASUNAREKIN 
PARTEKATUTAKO BIZITZA
Konpromisoz bizitzeaz mintzatzen ari gara, eta ez beste alde batera begiratzeaz. Maitasunetik eta maita-
sunagatik sortutako konpromisoa da, porrotari, gatazkari, monotoniari edo inertziari beldurra gainditzera 
garamatzana, eta bertan gelditzera gonbidatzen gaitu, zintzotasunera, “zure ondoan nago, ikusten ez 
nauzun edo ikusi nahi ez nauzun arren”. 

Kristau komunitate zein Caritas garen heinean, ezin dugu epelak edo konformistak izan. Gure konpromi-
soa Jesusen egiarekin bat dator, eguneroko bizitzako eremu komunetan lekua hartzeko, eta eskuzabal-
tasun korronteak jalgi daitezen, eta behar handiena dutenen mesedetan bideratzeko. 

Hobeak izan behar dugu hobe emateko, eta horretarako zera kontuan hartu behar dugu:

• Ondokoa eta mundua samurtasunez eta sormenez begiratu. Hitz egiteko, zerbitzatzeko eta ikas-
teko begiratu. Begiak ez itxi edo beste aldera begiratu, errealitatea mingarria, desatsegina edo go-
gaikarria bada ere. 

• Pazientziaz entzutea. Jaungoikoari, geure buruari, ondokoari, ondokoen barnean dagoen Jaungoi-
koari, eta gure barnean dagoenari. Munduarekin eta ondokoarekin ditugun harremanetan bost zen- 
tzuak erabiltzea, eta itxaropena ez galtzea. 

• Guztion hauskortasuna zaintzea. Kontziente izatea eta onartzea, gizakiak garela, hauskorrak, hai-
zeak botatzen gaitu, eta pisuak, berriz, hautsi. Eta ziur egon behar dugu; izan ere, Jaungoikoaren eta 
haren maitasunaren seme-alabak gara, eta batera lan egiten, sufritzen, deskantsatzen eta ospatzen 
dugun komunitatea garen heinean, gure oinarriak sendoak dira, eta horri esker bizitza aurrez aurre 
begiratu dezakegu, beldurrik gabe.

• Eskuzabaltasunez partekatzea: Hau da, platerak beti beteta izatearen miraria betetzea, guztiont-
zako ogiak eta arrainak izatea. Partekatu eta (geure burua ere) partekatu behar dugu; ez soilik modu 
materialean, gure denbora, entzuteko denbora eta besarkadak ere partekatu behar ditugu. Laburbil-
duz, batera egitea eta izatea, komunitate izatearen sentimendua pertsona guztiei helaraztea, ideo-
logiak edo sinesmenak alde batera utzita. Gure barnean dugun maitasuna ematea, hain zuzen ere. 

• Inkoherentzia salatzea: Hitzezkoa eta egitezkoa. Ongizatearekiko bizi-konpromisoa defendatzea, 
guztiok partekatzen dugunean soilik erabatekoa izan daitekeena, arrazoi politikoengatik, ekonomi-
koengatik, erlijiosoengatik, kulturalengatik, geografikoengatik... desberdintasunik ez dagoenean. 
Pertsona ororentzako eskubide osoko bizitza ezagutzera ematea. Eliza eta munduko hiritarrak garen 
heinean, bidegabekeria eta desparekotasunak salatzea, munduarekiko eta ondokoarekiko ardura 
eskatzen baitugu.
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Gida honen xedea da haur taldeek Caritasen erakunde kanpaina helburu eta ekintza ildoekiko duten 
hausnarketa eta konpromiso pertsonal eta komunitarioa bultzatzea. Horretarako, hainbat dinamika, 
ekintza-proposamen eta material aurkezten ditugu, otoitz eta introspekzio uneetarako, banaka zein tal-
deka.

Jarduerak hainbat material independentez osatuta daude. Taldeekin lantzean denak erabili daitezke, 
edo bakarrik horietako batzuk, interesen, eskuragarritasunaren, eskuragarri duzuen denboraren edo tes-
tuinguruaren arabera, besteak beste. Bakoitzean deskribapen labur bat eta bakoitzaren helburuak ageri 
dira; halaber, jarduera gauzatzeko beharrezko materialak, ekintza-proposamena eta konpromisoa bere-
ganatzea daude, jarduera bukatu ondoren egiteko, bai eta hausnarketarako edo otoitzerako une bat ere. 

ZER AURKITUKO DUZU   

ESKU ARTEAN 
DUZUN GIDAN?
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HELBURUAK
•  Geure burua maitasun iturri gisa ikustea, garen eta dugun guztia emateko gai, izatea guztion bizitza 

hobetzeko.

•  Maitasunetik emanez gero, banaka eta komunitate gisa ere irabazten dugula jakitea.

•  Elkartasuna sustatzea, ondoan ditugun pertsonak parte hartzera gonbidatuz, eta ahal dutena ema-
nez, gainerakoen zoriontasunean eragina izatea. 

MATERIALAK

1. JARDUERA 

MESEDE  
KATEA

CADENA DE FAVORES INFINITA  
(MESEDE KATE ETENGABEA) film laburra
https://www.youtube.com/watch?v=8Gosg1ybxTU

Papergintza-materiala

GUTUN-AZALAK, PAPERAK, MARGOAK, 
ARKATZAK, GURAIZEAK, LEKEDA…

ESO QUE TÚ ME DAS
abestiaren bideoa
https://www.youtube.com/watch?v=hE6CsyWv8Zs
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Ematen didazun hori
Ematen didazun hori

Eskatzen dudana baino gehiago da
Ematen didazun guztia
Orain behar dudana da

Ematen didazun hori
Nire ustez ez dut merezi

Ematen didazun hori
Beti eskertuko dizut

Beraz, mila esker egoteagatik
laguna izateagatik eta ondoan egoteagatik

Bizitzak eman didan hoberena zara

Jaso nuen guztiagatik
Hemen egoteak merezi du

Zuri esker jarraitu nuen
Marearen kontra arraunean

Jaso nuen guztiagatik
Orain badakit ez nagoela bakarrik

Zu zaude
Lagun, altxor

Beraz, mila esker egoteagatik
laguna izateagatik eta ondoan egoteagatik

Bizitzak eman didan hoberena zara

Dena emango dizut
Kalitateagatik, poztasunagatik
Aurrera egiten lagundu zenidan

Egunez egun hobetzen

Dena emango dizut
Nire sendagai onena izan zinen

Dena emango dizut
Eskatzen duzuna edozer izanda ere

Ematen didazun hori
Eskatu izan dudana

baina askoz gehiago da
askoz gehiago da

Ematen didazun hori
Merezi dudana

baina askoz gehiago da
askoz gehiago da

Ematen didazun hori
Ematen didazun hori
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ZER EGINGO DUGU?
Dinamika honi esker deskubrituko dugu laguntzea dirudiena baino errazagoa dela, eta, aldi berean, 
arrunt atsegina. Gure esku dago mundua eta bertan bizi garenak hobe egoteko bostekoa luzatzea.

Eman dezakegun guztia aintzat hartuta zerrenda bat egingo dugu, banaka zein taldeka gure ingurunea 
pozez betetzeko eman dezakeguna idatziz. Hasiera batean eman dezakeguna adostu dezakegu, eta me-
sedeen katea noraino iritsi daitekeen adostuko dugu. Halaber, zenbat pertsona gonbidatu nahi ditugun 
adostuko dugu, konpromisoa har dezaten. Eta, bukatzeko, ematen eta jasotzen dugunagatik eskerrak 
emango ditugu, eta aldi berean, ospatu egingo dugu. 

EKIN

LANARI!
Dinamikari hasiera emateko Etengabeko mesede katea bideoa ikusiko dugu, eta laburki gure iritzia, 
pertsonaia gogokoenak zein izan diren partekatuko ditugu… Material hori ez da ezinbestekoa dinamika 
garatzeko. Ezin badugu bideoa ikusi, eztabaida zuzenean hasi dezakegu, honako galdera hauen bidez: 
Inoiz mesederik egin al dugu? Zein? Nola sentitu ginen? Nola sentitu zen mesedearen hartzailea?

Une horretan denok batera Eso que tú me das (Ematen didazun hori) kanta entzun dezakegu, eta noiz-
bait eman dizkiguten edo eman ditugun gauzei buruz aritu, eskertzeko xedez.
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Cuadernillo NIÑOS EUSK.indd   8Cuadernillo NIÑOS EUSK.indd   8 2/11/22   11:302/11/22   11:30



Esperientzia horren oroitzapenetik abiatuta, neska-mutilei haien artean mesede-kate bat egitea propo-
satuko diegu. Lehenik, ordena ezarriko dugu: A pertsonak B pertsonari mesede bat egingo dio; B-k C-ri, 
C-k D-ri… Eta Zk, Ari egingo dio mesedea. Horri esker taldeko pertsona guztiek jasoko eta egingo dute 
mesede bana. Bideoan ikus daitezkeen ekintzetatik edo bururatzen zaigun zerrenda bat adibide gisa 
hartuta abian jarri dezakegu katea. Argi utziko dugu gauza materialak (liburu edo bideojoko bat uztea 
edo oparitzea, adibidez) edo zerbitzuak (nonbaitera lagundu ‘zuk nahi duzun horretara jolastu’, adibidez) 
izan daitezkeela. Konpromiso txiki bat izango da, ez dute unean bertan egin behar: Ak Brekin banatuko 
du askaria; Bk Cri esango dio egunaren amaieran apalategia begiratu behar duela; Ck Dri irakurtzen ari 
den manga utziko dio; Dk marrazki bat egingo dio Eri… 

Honen ondoren, neska-mutilei eskatuko diegu pentsa dezaten zer duten gainerakoei emateko, zer eskain 
diezaieketen beste pertsona batzuei -lagunei, familia hurbilari edo ezezagunei…- zaintzeko eta hobe sen-
tiarazteko. Ondoren bateratze-lan laburra egingo dugu eta guztiak gonbidatuko ditugu halako gauzaren 
bat hautatzeko, marrazki baten bidez irudikatzeko, esaldi batean adierazteko eta, azkenik, gutun-azal 
batean sartzeko. Nahi adina egin ahalko dituzte, eta nahi duten pertsona guztientzat. Gutun-azalak 
pertsona horiei emandako opariak izango dira, zerbait zehatzean laguntzeko edo zaintzeko bonuen an- 
tzekoak: gosari bat, zuk aukeratzen duzun bideo-jokoko partida bat, oinetako masajea, gustuko duzun 
horretan jolasean aritzea… 

Saioetan ez dira proposatutako ekintza guztiak gauzatu beharko. Taldearen kezken, antolaketaren, adi-
naren… arabera eta saioaren inguruabarrak aintzat hartuta, proposatutako jardueren artean bata edo 
bestea, ala biak, egitea hautatu ahal izango duzu.
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HAUSNARTZEKO ETA ESKERRAK EMATEKO
Partekatzea, ospatzea edo eskerrak ematea festa handia izan daiteke. Saioa hala amaitzea proposatzen 
dizuegu, hain zuzen ere, jai-ekitaldi batekin. Partaideen artean egindako lanak partekatzeko unea izango 
da. Edota, saioa zenbait egunetan banatu baduzue, azken jardunaldia askari xume batekin amai dezakezue. 
Proposatzen dizuegun kantarekin alaitu dezakezue; ikasi eta elkarrekin kantatu, prestatu koreografia erraz 
bat, eta parrokiako, ikastetxeko… beste talde batzuei antzeztu. Ospakizun eta esker ematearen une hau 
amaitzeko, otoitzetik abiatuta, hausnartzen, zenbait minutu zuentzako hartzea iradokitzen dizuegu. 

Gaur nahi dut
Javier Fonseca

Gaur zure alde zerbait egin nahi dut,
zerbait ederra erakutsi

zoriontsu izaten laguntzeko,
zure laguna naizela esateko.
Eta ez dut bakarrik egingo
Jesusek egingo du nirekin.

Gaur pozik sentitzea nahi dut,
indartsu egiteko kanta asmatzea

sentitzen dudana zurekin partekatzea
zuregan sentitzen duzuna entzutea.

Eta ez dut bakarrik egingo,
Jesus egongo da.

Gaur nire eskuak bete nahi ditut
pisutsu dituzun zenbait gauzekin

zure erritmoan eta zure ondoan eman nahi ditut pausoak
urratsak, istorioak eta ustekabeak partekatuta.

Eta gure bidearen amaieran
Jesusek bere mahaira gonbidatuko gaitu.

Gaur festa bat egingo dugu
eta ez da inor kanpoan geldituko.

Atera irekita utziko dugu.
Nahi duen guztia hurbilduko da. 

Jesus izango da anfitrioi
inor ez galtzeko.
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HELBURUAK
• Argiaren garrantziaz ohartaraztea, errealitatearen gauza onak eta txarrak ikusi eta identifikatzeko.

• Kontziente izatea eta ospatzea Jesusi jarraituta guztiak izan gaitezkeela argi eta bero.

• Argiztatu nahi duguna hautatzea, beroa ematea eta gure argiarekin deuseztatzea distiratsu izateko, 
ezagutzeko edo desagertzeko.

MATERIALAK

2. JARDUERA 

MUNDUA 
ARGIZTATUKO 
DUGU

ZENBAIT ONTZI  
partaideek eskuak sartzeko 
eta edukia manipulatzeko.

IRINA, 
ARRAUTZESNEA 
EDO LOKATZA, 
URA ETA ZAPIAK 
EDO GARBITZEKO 
PAPERA

GILTZA BAT

ALDIZKARIAK 
ETA EGUNKARIAK

Papergintzako materiala

PINTURAK, 
ARKATZAK, 
KARTOI MEHEA, 
GURAIZEAK, 
PAPERAK, ZINTA 
ITSASGARRIA, 
LEKEDA…
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ZER EGINGO DUGU?
Zertarako da argia? Zer gertatuko litzateke argirik ez bagenu, ilunpean biziko bagina? Batzuetan egintzat 
hartzen ditugu ohituta gauden zenbait gauza, eta ez gara haien garrantziaz ohartzen. Jarduera honekin 
gustuko ditugun eta desatseginak zaizkigun gauzak ikusi eta identifikatzeko argiaren garrantziaz jakitun 
izatea proposatzen dizuegu. Argiak argiztatzeaz gain, beroa eman dezakeela ikusiko dugu. Su denean, 
erre eta desatsegin duguna desagerraraz dezakegu.

Dinamiken bidez ilunpean bizita sentitzen dena probatuko dugu, argiaren hiru indarrei (argiztatu, beroa 
eman, erre) buruzko hausnarketa egingo dugu eta ikusiko dugu nola erabil ditzakegun eta nola izan gai-
tezkeen gainerakoentzat argi.

EKIN 

LANARI!

Jarduera hasteko galdetuko dugu zertarako den argia eta inoiz ilunpean gelditu garen eta zer gertatu den 
orduan. Bertaratutakoen erantzunak eta iruzkinak bilduko ditugu. Ondoren, jolas bat proposatuko dugu. 
Horretarako, neska bat eta mutil bat hautatuko ditugu, eta begiak lotailuz estaliko dizkiegu. Ezin dute-
nean ezer ikusi, zenbait partaideri eskatuko diegu hiru ontzi prestatzen laguntzeko. Lehenengoan, irina 
ipiniko dugu, zur-zati txikiekin (makila hautsiak, adartxoak…) nahastu ostean; bigarrenean, arrautzesnea, 
lokatz likidoa edo egitura likatsua duen beste produktu bat; hirugarrenean, ura. Ontziak prestatzen ditu-
gun bitartean honako historia hau kontatuko dugu:

Lagun talde batek baloiarekin jokatzen du kalean. Victorrek emandako ostikada gogorrarekin etxe zaha-
rraren atzean dagoen patiora bidali du. Horman hezetasun-orbanak, pitzadurak eta pintura desagertu 
den eremuak daude. Zenbait leiho adreiluz hormatuta ageri dira, beste batzuk, berriz, zurezko listoiez 
estalita, eta zurezko ate zaharra beltz-beltz eginda dago, erre balute bezala, bai eta berdea ere, lizuna 
eta goroldioa direla eta. Victorrek ez du baloiaren bila bakarrik joan nahi, eta Clarak laguntza eskaini dio. 
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Txirrinak norbaitek buztana zapaldu dion katu baten antzeko soinua du. Inork erantzun gabe, atea ireki 
da, eta Victor eta Clara sartu dira. Berehala atea itxi, eta guztia ilunpean gelditu da.

Une honetan begiak lotailuz estalita dituzten neska eta mutila hurbilduko ditugu lehen ontzira.

Argi-marra fin-fina baino ez da ikusten, eta gutxi gorabehera 25 metroko distantziara dagoen ate baten 
azpitik ateratzen da: patioko atea. Ustekabean, ahots atsegin eta lasai batek, pilota berreskuratu nahi 
badute, ateraino iritsi eta giltzarekin ireki beharko dutela esaten die. Giltza etxeko hormaren batean 
aurkituko dute. Victor eta Clara harantz hurbildu dira haztatuz.

Neskari eta mutilari eskuak irina duen ontzian sartzeko esango diegu.

Bidearen erdian horma bat aurkitu dute; ukitu orduko, desegin egingo da. Ez dakite lurra edo errautsa 
ala guztiaren nahastea ukitzen ari diren. Halaber, zati txiki batzuk daude, eta hezurrak dirudite. Bila ibili 
arren ez dute giltza aurkitzen.

Aterantz bidea egiten jarraitzen dute.

Neskari eta mutilari eskuak arrautzesnea/lokatza duen ontzian sartzen lagunduko diegu.

Hormen kontra jarri dira eta antzeman dute, horietariko bat, bigun eta itsaskor bihurtu dela, lerdea, odo-
la edo, nork daki, animalia batek txistu egindako zerbait okerragoa balitz bezala. Bila eta bila dabiltza, 
baina ez dute giltza aurkitzen.

Dagoeneko patioko atetik oso hurbil daude.

Neskak eta mutilak eskuak ura duen ontzian sartzeko esaten diegu.

Iritsi baino apur bat lehenago, horman zulo bat dago, eta likido epelaz beteta ageri da. Eskuak sartu, 
bilatu eta giltza aurkitu dute. Patioko atea ireki orduko baloia eta etxearen barrualdea argiztatzen duen 
argia ikusi dituzte. Victor eta Clara egongela zeharkatuta itzuli dira, eta giltza aurkitzeko ukitu behar izan 
duten guztiaren berri jakin.

“Victor eta Clarari” begietatik lotailuak kenduko dizkiegu, eta nola pasa duten galdetuko diegu, zer 
sentitu duten ontzi desberdinak ukitu dituztenean (nazka, beldurra, gozamena…) eta gauza bakoitza 
zer zen asmatu ote duten. Beren erantzunetatik abiatuta, eztabaida irekiko dugu, eta guztiei galdetuko 
diegu jarduera aldatuko litzatekeen begiak estalita ez balituzte, hau da, etxean argia balego. Galdetuko 
diegu argia ematen duten gauzei buruz. Halakoren batek suarekin zerikusia izatea behar dugu, beraz, ez 
badute halakorik aipatzen, kandela, pizgailua… iradokiko diegu. Arbelean edo paperean idatziko ditugu. 
Gauzak ikusi eta gustuko, atseginak edo onak ditugunak, bai eta gustatzen ez zaizkigunak, beldurtzen 
gaituztenak edo desatseginak direnak ere aurkitzeko argiaren garrantziari buruzko hausnarketa egingo 
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dugu. Gonbita luzatzen diegu partaideei beren inguruan edo bizitzan zer gauza (onak eta txarrak) argitu 
nahiko lituzketen guztiok ikusi ahal izateko, guztiek gozatzeko edo identifikatu, eta konpondu edo kon-
tu izan behar dela ohartarazteko, oso ezkutuan baitaude. Orientatzeko zenbait adibide jarriko ditugu. 
Horretarako, aldizkariak edo egunkariak erabil ditzakegu. Berri positiboak eta negatiboak azpimarratuko 
ditugu, gauza atseginak edo desatseginak irudikatzen dituzten argazkiekin batera… eta eskatuko diegu 
mozteko eta itsasteko, paper txikietan irudikatzen dituzten marrazkiak egin edo zerbait idazteko:  

Nik nire anaia argiztatuko nuke guztiok zein ondo marrazten duen ikus dezaten; nik COVIDa argiztatuko 
nuke guztiek ikusi eta ez kutsatzeari begira arreta izateko; nik ikastetxeko jolastokia argiztatuko nuke 
saskibaloiko saski berriak behar ditugula ikusteko; nik Ukraina argiztatuko nuke gerran daudela ez ahaz-
teko; nik nire amona argiztatuko nuke guztiek oso kroketa onak egiten dituela jakin dezaten, nik zera 
argiztatuko nuke…

Hemen amai daiteke dinamika eta azken otoitzera pasa jarraitzeko denbora nahikorik ez badago.

Bukatutakoan, kartoi mehe bat edo batzuk aterako ditugu, taldearen tamainaren arabera. Argia ema-
ten duten gauzekin egindako zerrendari berriz eutsiko diogu, eta suarekin zerikusia dutenak (kandela, 
pizgailua, zuzia, sua…) berreskuratuko ditugu argiak beste eginkizun batzuk izan ditzakeela kontatzeko, 
hala nola beroa ematea eta erretzea. Berotasunak ondo sentitzen laguntzen du, besarkadaren antzekoa 
da, plazera ematen duen zerbait, eta eskertzen da; bien bitartean, gustuko edo nahi ez ditugun gauzak 
erretzen ditugu. Orain taldeka edo guztiak batera, denboraren eta taldearen tamainaren arabera, kartoi 
mehe batean sua marrazteko eskatuko diegu, eta amaituta dagoenean, barruan erre nahi zituzten gauza 
guztiak jarriko dituzte; inguruan, ordea, berotu nahiko lituzketenak. 

Jarduera, egin ditugun lanak erakutsi eta batzarrean komentatuta amaituko dugu. 
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HAUSNARKETA EGIN ETA 
ESKERRAK EMATEKO
Jesusek gainerakoei laguntzen irakasten digu. Bere laguntzaz lagunentzat, familiarentzat, jendearentzat 
argi izan gaitezke. Munduko argia gara haserretzen ez garenean; lasai eta pozik gaudenean, eta besteak 
zaintzen ditugunean; barkamena eskatu eta guk geuk barkatzen dugunean; lagunek lortu dutenaz pozten 
garenean; duguna partekatzen dugunean eta batera gaudenean. Bilatu zure oroimenean halako zerbait 
noiz egin duzun eta partekatu taldearekin. Ondoren, guztiok batera kanta/otoitz hau egin dezakezue. 

Argi bat dago
https://www.youtube.com/watch?v=9uvr0Rvpo9Q&t=213s

Argi bat dago
zure aurrean
zuri itxaroten
niri itxaroten.

Argi bat dago
Jesusen argia
zuri itxaroten
niri itxaroten.

Bakez beteko zaitu
maitasunez beteko zaitu

argi hori da
Jesusen argia, alegia.

Dagoeneko ez dago bakardaderik
Bera zugan bizi da

argi hori da,
Jesusen argia, alegia.

Argi bat dago
zure aurrean…
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