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LAGUNGARRIEN AZALPENA

larunbata

Garizuma aldian egindako lanari jarraipena emanez, Pazko aldiko egunetan ere
gure inguruan bizi diren gazte etorkinez ditugun irudi, aurriritzi eta harremanetan
sakontzen jarraituko dugu. Horretarako, lagungarri hauetan, Jesusek egun horietan
bizi izan zuena eta beren herrialdeetatik aukera berrien bila ateratzen diren
gazteen bidaia lotuko ditugu.

Hasieran, Pazkoan ospatzen denaren sarrera orokorra egiten
da, guzti horrek kristauentzat duen garrantzia nabarmenduz.
Bidaia egitea proposatuko zaio taldeari, Jesusek gurutzeraino
egin zuen bidaiarekin eta gazte askok egiten duten
bidaiarekin lotuz. Zein arrazoik bultzatzen ditu helmuga
berriaren bila?, nolakoa da bidea?, zer aurkitzen dute
heltzean? Pertsona horiek dituzten amets, itxaropen,
helburuak… ezagutzeko saiakera da.

Egunero aurkituko duzuena:
•Sarrera egunari, Jesusen bizi izan zuenari buruz.
•Jardunbidea: bideoak, bakarkako lana, taldeko lana…
•Egun horretan bizi eta ospatzen denaren gauzarik
garrantzitsuenak jasotzen dituen otoitza.

Egunak lotzeko, hiru zatitan –egun bakoitzarentzat ba-
banatutako kartela egingo da. Bideak marraztuta egongo
dira eta gainean hiru irudi ｪmarraztu egin daitezke edo
erantsitako artxibotik inprimatuｫ.

Irudian klikatu artxiboa
desrgatzeko

Ostegunez ekingo diogu bideari ｪgeltokitik aterako garaｫ. Eragileak, zerk bultzatu
zuen Jesus Jainkoarenganako leialtasunean iraun eta gurutzetik ez libratzeko? Zerk
bultzatzen ditu gazteak beren herrialdeetatik irtetzera?

Bide batzuk jarriko ditugu. Nolakoa izan zen Jesusen bidaia hori gurutzeraino?
Nork lagundu zion? Eta gazte horien bidaia, nolakoa da? Zein oztopo eta zailtasun
aurkitzen dute?

 Larunbatez iritsiera gertatzen da. Zalantzaz beteriko eguna. Jesus hilda dago, eta
orain? Gazte hauek, zer aurkitzen dute hona iristean?

SARRERA EGUN SANTUEI

https://drive.google.com/file/d/1Tjx-YNSMaX5-Haknwx17CCpEP7_9KlTF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tjx-YNSMaX5-Haknwx17CCpEP7_9KlTF/view?usp=sharing
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SARRERA EGUN SANTUEI

uPazkoakv egoera batetik bestera igarotzea esan nahi du. Israel herriak Egipton
jasan zuen esklabotasunetik Jainkoak agindutako lurraren jabe izatera igaro
zirenekoa gogoratzen du. Eta igarotze horretan, gogoan dute Jainkoaren esku
eraginkorra. Horregatik adierazten zioten esker ona Jainkoari.
        Pazkoan, Jesus heriotzatik betiko bizira igaro zela gogoratzen dugu, eta
Bizi eta Maitasuna den Jainkoaren indarrari esker, maitasunaren maitasunik
ezaren gaineko garaipena. Urteko jairik garrantzitsuena da, Jesusen bizitzako
gertaerarik erabakigarrien eta esanguratsuenak gogoratzen eta ospatzen
ditugulako: emandako bizia, Jainkoaren egitasmoaganako leialtasunez
jasandako heriotza eta berpizkundea. 
       Jesus pertsonarik ahulenen alde bizia eskainiz eta emanez bizi izan ez
balitz, gaur ez genukeen gogoratu ere egingo… Jesusek azkeneraino Aitari leial
iraun izan ez balu ere, ez genukeen gogoratuko… Jainko Aitak berpiztu izan ez
balu, Historiako pertsonaia garrantzitsutzat joko genuke, baina ez Jainkoaren
Semetzat, Jauntzat eta ez genuke bizi dela eta gure artean dagoela esango. 
       Pazkoa gaur egun bizi eta ospatzea, Jesusek eta ikasleek bizi izandako
esperientzia hori gure sasoira, gauden lekura ekartzea da. Jesusekin bizi nahi
dugu esperientzia hori eta beren pazkoa –hau da, herrialde batetik bestera
igaro, horrek esan nahi duen guztiarekin- bizi izan duten gazte etorkinak geure
bizitzara ekarriz.

Ostegun santua. Zerk narama bidaiari

ekitera?

Ostegun Santuz, senide maitasunaren eta zerbitzuaren eguna ospatzen dugu
Jesusek ikasleekin, bere adiskideekin, bizilagunekin, bidelagunekin ospatu zuen
wazken afariax gogoratuz. Haiekin mahaiaren inguruan esertzen da Pazko-afaria
egiteko. Pazko-afari horretan, hainbat gizaldi aurretik Egiptoko
esklabotasunetik askatasuna lortu zuela gogoratzen zuen herri juduak. Jesusek,
bide batez, ikasleak agurtu egiten ditu, laster atxilotu egingo baitute. Beraiekin
igaro nahi ditu azken orduak… Izan ere, zer hoberik une horiek maite
zituenekin igarotzea baino! Agurtzeaz gainera, mezua eta egitekoa uzten
dizkie:

•Egitekoa: besteen aldeko zerbitzua. Afaltzen zeudenean, Jesus bere lekutik
altxatu, belaunikatu eta ikasleei oinak garbitzen dizkie. Horixe da Jesusek
proposatzen digun bizimodua: zerbitzari izan, maitasunetik zerbitzatu.
Maitasunez besteen alde egiten den zerbitzua da zentzuzkoa.
•Mezua: bere bizia ematen du doako maitasunaren zeinu bezala. Jesusek
badaki agintarien esku utziko dutena eta gurutzean josita hilgo dena.
Horregatik, zeinu bat utzi nahi die ikasleei gogora dezaten: ogia eta ardoa,
zatitzen eta banatzen den maitasuna, Jesusen antzeko izateko janaritzen duen
maitasuna.

Jesusek badaki bidaia hau gurutzean amaituko dena. Azken hori nola saihestu
ere badaki, hau da, orain arte egin duen guztia ukatu eta Jainkoaren
Erreinuaren egitasmoari, gizon eta emakume guztientzat hobea izango den,
guztiei aukerak eta eskubideak emango dizkien munduaren eraikuntzari,…
atzea eman, baina hori ez dator bat berarekin. Jesusek leial irauten du
azkeneraino eta bide horri ekiteko eragilea, handia da, itxaropentsua eta
geldirik geratzea galarazten dio.
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PASAPORTEAREN DINAMIKA (30´ )

Gaur egun, lagun asko eta asko aukera berriak bilatzera bultzatuta ateratzen da
bidaian, bizimodua hobetzeko itxaropenarekin, bere bizilekuan ez duelako aukerarik
bizimodu duina izateko, segurtasunez bizitzeko eta etorkizuna beltz agertzen
zaielako.
Pertsona horiek, gehienetan, bakarrik ekiten diote bidaiari. Egia da senide eta
adiskideen babesa dutena bidaiari ekin aurretik, baina, hala ere, ez dirudi erraza guztia
bertan behera utzi eta itsu-itsuan zalantzazko amaiera duen ibilbidea egiteko erabakia
hartzeak. Pertsona horiek ere, etxetik irten aurretik, ospatuko dute agurreko otordua
senide eta adiskideekin, berriz elkar ikusiko duten jakin gabe.

GALDETU ZEURE BURUARI

Zein jarrera hartzen dugu egoera horren aurrean? Ulertzen
ditugu pertsonaia horien arrazoiak beren bizilekuak uzteko,
senideengandik aldentzeko, aukera berrien bila beste herrialde
batzuetara joateko…?

Beraiez dugun iritziak, beraiei begiratzeko moduak, bidaia hori
erraztu ala zaildu egiten du; horregatik, gaur, galderak egingo
dizkiogu geure buruari: Nola begiratzen diet pertsona horiei?
Nola begiratzen diot neure buruari? Nola izan naiteke zerbitzari
maitasunetik…? ｪbegirada aldatuz…ｫ.

ｪGalderak ez dira une honetan erantzuteko. Egunean zehar egingo dugu horiｫ

Pertsona bakoitzari pasaporte zuri bat ematen zaio, honekin batera doana. Neska-
mutilei gonbita egiten diegu bidaia honen hasieran pasaportea presta dezaten. Argazkia
ｪmarrazki batｫ, datu pertsonalak, Pazko egunak ospatzeko motibazioak ｪbidaiaren
arrazoiaｫ eta lehen etapa honetara nola iristen diren ｪekipajeaｫ beteko dute. Atal
honetan, emozioak eta sentimenduak jasotzera gonbidatuko zaituztegu.
Pasaportearen bigarren orrian, zuhaitz genealogikoa marraztu beharko dute, aitona-
amonak sortzen hasteko eta kide bakoitza bere familiakoa dela edo izan dela
adierazteko.
Genograma amaituta dutenean, errotuladore urdinarekin barneko migrazioak egin dituzten
familiako kideak nabarmentzeko eskatzen zaie ｪEspainiaren barrualderaｫ, eta gorriarekin
kanpoko migrazioak izan dituzten pertsonak markatzeko ｪbeste herrialde batzuetaraｫ.
Zure familiaren migrazioen historiak ezagutzen
ez badituzue, etxean galdetzera gonbidatzen
zaituztegu. Hurrengo egunerako bateratzeari
ekingo diogu. Pasaporte bakoitzaren lehen orria
talde handian partekatuko dugu.

Egun bakoitzaren amaieran erabiltzen duten
materiala izatera gonbidatuko ditugu, eramaten
dutena, markatu dituena... jaso ahal izateko.

https://drive.google.com/file/d/1VeIGntwDVf8oAWmX8CN0R83EU3LpwQW7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VeIGntwDVf8oAWmX8CN0R83EU3LpwQW7/view?usp=sharing


Gustatu zaizu bideoa? Zergatik bai? Zergatik ez?
Zer nabarmenduko zenuke bideoan?
Zer gertatu zaizu harrigarrien?
Etorkin eta errefuxiatuek bizimodu hobearen bila ihes egitean egiten duten bidaia
horrelakoa zela pentsatzen zenuen?
Bidaia hori nolakoa den jakinda, zer esango zenuke egoera honetaz?
Zer sentitzen ote dute oztopoz eta arriskuz beteriko bidaia hori egitera behartuta
dauden pertsonek?
Berehala gerra piztuko dela-eta, zure herrialdetik atera beharrean egongo bazina, zer
egingo zenukete zuk eta gainerako senideek?
Zer egin ote dezakete gainerako herrialdeek krisi humanitario honen aurrean?
Eta guk geuk, zer egin dezakegu egoera horretan?

bideoa ikusi ondoren, hiruzpalau lagunez osaturiko taldeetan batu eta ondorengo galderei
erantzun diezaietela:
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GALDETU ZEURE BURUARI

Gaur egun bizi dugun errefuxiatu eta etorkinen krisia, handiena da bigarren
mundu gerraren amaieratik. Sentsibilizaziorako jarduera honen bitartez, mundu
osoko etorkin eta errefuxiatuekin, heldu nahiz haurrekin, bat egin nahi dugu eta
beren egoeraren berri eman.
 
Honako jardunbide hau, bidaia da, eta etorkinek jasaten dituzten egoeren
ezagutza dago jomugan. Oztopoz beteriko bidaia da, jomuga ezezagun eta
zalantzazkoa duena eta, aldi berean, gehienetan zapuztu egietn diren ametsez
eta itxaropenez beterikoa.

Jardunbideari hasiera emateko, wEl viaje de su vidax bideoa ikusiko dute.

BEGIRATU

BIDEOA IKUSTEKO 

IRUDIAN SAKATU

 

BADAKIGU EZ DELA ZURE BIZITZAKO BIDAIA… BAINA
BEREN BIZITZAKO BIDAIA BADA (ORDU 1)

https://www.youtube.com/watch?v=PX4V-02w92w
https://www.youtube.com/watch?v=PX4V-02w92w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PX4V-02w92w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PX4V-02w92w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PX4V-02w92w


Otoitzaren aurretik ｪgirotzeaｫ:

Ezinbestekoa da lekua prestatzea, giroa sortzea. Horretarako, otoitza non egingo
den aukeratu eta bertan taldeek wberen bizitzetako bidaiax dinamikan egin dituzten
kartelak, kandela, gurutzea, Biblia eta –oso garrantzitsua- konketa urarekin eta
eskuzapia jarri. Lagun bakoitzari papera eta errotuladorea emango diogu otoitzaren
dinamikarako. 

Sarrera:

Gure gaurko lanaren laburpen diren kartelak aurrean izango ditugu eta, horiekin
batera, argia ｪkandela piztuｫ, Jesus gure artera ekartzeko. Bera dugu lagun eta
iluntasunen erdian ikusten laguntzen digu, gidatu eta bere berotasuna ematen.
Honela emango diogu hasiera une honi… wAitaren, eta Semearen, eta Espiritu
Santuaren izenean. Amenx.

Egunaren hasieran aipatu genuenez, Ostegun Santuz, Jesusek ikasleekin ospatu
zuen azken afaria gogoratzen dugu; agurra, atxilotu eta gurutzera zigortu aurretik.
Beldurrez eta tristuraz hasi zuen bidaia, baina, aldi berean, Jainkoaren egitasmoak
aurrera egingo zueneko itxaropenarekin. Orain, ikasleei utzi zien legatu eta
testamentua gogoratuko dugu.
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OTOITZA ETA EGUNAREN BILKETA 
(OSTEGUN SANTUA: AFARIA)

  

Berri Ona San Joanen liburutik (13, 1-15)

Pazko-jaia gainean zen. Jesusek bazekien mundu hau utzi eta Aitarengana joateko ordua iritsi
zitzaiona. Munduan ziren beretarrak beti maite izan zituelarik, azkenean bete-betean maitatu zituen.
Deabruak Simon Iskarioteren seme Judasi sartua zion buruan Jesus saltzeko asmoa. Jesusek
bazekien dena bere esku jarri ziola Aitak, eta Jainkoarengandik etorria zela eta Jainkoarengana
zihoala. Afaltzen ari zela, mahaitik jaiki, soingainekoa erantzi eta, eskuzapia harturik, gerrian lotu
zuen. Ondoren, ura konketara bota eta ikasleei oinak garbitzen hasi zen, eta gerrian zuen
eskuzapiaz lehortzen. Simon Pedrorengana iritsi zenean, honek esan zion:
–Jauna, zuk niri oinak garbitu?
Jesusek erantzun zion:
–Ni egiten ari naizena zuk ez duzu orain ulertzen, geroago ulertuko duzu.
Pedrok, berriro:
–Zuk ez didazu sekula niri oinik garbituko.
Jesusek erantzun:
–Garbitzen ez bazaitut, ez duzu nirekin zerikusirik izango.
Simon Pedrok esan zion:
–Jauna, orduan, oinak ez ezik, eskuak eta burua ere bai.
Jesusek erantzun:
–Bainatu denak ez du garbitu beharrik , erabat garbi baitago, eta zuek garbi zaudete, baina ez denok.
Izan ere, bazekien zeinek salduko zuen; horregatik esan zuen: «Ez zaudete denok garbi».
1Oinak garbitu zizkienean, soingainekoa jantzi, berriro mahaian eseri eta esan zien: 
-«Ulertzen duzue egin dizuedana? Zuek Maisu eta Jauna deitzen didazue, eta arrazoi duzue, halaxe
bainaiz. Beraz, nik, Jauna eta Maisua naizen honek, zuei oinak garbitu badizkizuet, zuek ere garbitu
oinak elkarri. Ikasbide eman dizuet, zuek ere, nik zuekin bezalaxe, joka dezazuen.



B

C

Azalpenak:

Jesusek, azken afarian, inor ez hotz ez bero utzi ez zuen keinua egin zuen.
Banan-banan, oinak garbitu zizkien ikasle guztiei, bakarrik bestearen aldeko
zerbitzutik jadetsiko dugula Jainkoaren benetako maitasuna ulertaraziz. Ez
hori bakarrik, beraiek ere berdin joka zezatela esan zien. Zeinu eta mezu
honen bitartez, Jesusek argi hitz egin zien ikasleei, baina ez beraiei bakarrik,
mezu hori geuretzat ete badelako, Bera bezala, zerbitzari bihur gaitezen;
onena jar dezagun egiten dugun guztian, beste batzuen aurrean ahoskatzen
ditugun hitzetan, besteekiko hartu-emanean, besteei zuzentzen dizkiegun
begiradetan, bereziki gehien sufritzen ari direnei, zailtasun gehien jasaten
dutenei…
Itxaropenez beterik, baina, aldi berean, zalantza eta beldurrez gainezka…,
bidaiari ekin dioten gure antzeko makina bat gazteren egoerara hurbiltzeko
aukera izan dugu. Etorkizun hobearen bila ateratzen dira beren
herrialdeetatik. Ikasgelan, kalean, geure bizigiroetan aurki ditzakegu eta
batzuetan beraien inguruan ditugun iritziak funsgabeak dira eta ez dute
zerikusirik beste pertsona batzuen inguruan ditugun iritziekin.

Asko egin dezakegu beraien alde, besterik gabe, beraiekiko begirada eta
jarrera aldatuz.
 Jardunbidea:

Jesusek zerbitzari izatera deitzen gaitu, bai,
baina, batzuetan geuk bere besten aldetik oinak
garbitzea ezinbesteko dugula aitortu behar
dugula ere esaten digu. Ezinbestekoa dugu
guztiok gauza txikietatik hasi eta jarreraz, hitzez,
begiradez aldatzea. Horregatik, orain, idatz
ezazue paper horretan gazte horiei dagokienez
aldatu nahiko zenuketen zerbait. Gazte horiekiko
zein jarrera garbitu nahi duzue?

 
ｪHitza idatzi ondoren, aldatu nahi duten hori batera jar dezatela eta urez
beteta dagoen konketara bota. Norbaitek ozen esan nahi ez badu, konketara
bota dezala zuzeneanｫ.

 
Amaitzeko:

Denok egin dezakegu zerbait gazte horiek beldurrik gabe, aurreiritzirik gabe,
aukerekin bizitzeko lekua aurki dezaten gure artean. Horregatik, egin
dezagun gure esku dagoen guztia hori gerta dadin.Ondorengo abestia
entzungo dugu ｪbideoa ikus daitekeｫ.

 BIDEOA IKUSTEKO IRUDIAN

SAKATU
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ABESTIA ENTZUTEKO

IRUDIAN SAKATU

Besteentzat ubeti prestv egoteko deiarekin emango diogu amaiera gaurko
proposamen eta saioari.

 

Abestia: SIGUE HABIENDO tantos pies que lavar (IXCÍS TALDEA)
 

https://www.youtube.com/watch?v=AYaJAd6jv2k
https://www.youtube.com/watch?v=AYaJAd6jv2k


OSTIRAL SANTUA. ZER AURKITZEN DUT BIDAIA

HORRETAN

 

Atzo ospatu genuen Jainkoaren maitasuna, wizugarrizko maitasunx egiten da
gaur Jesusen gurutzeko heriotzarekin. Jesus heriotzara kondenatzen dute,
agintariek eta herriak gurutzean josita hiltzera kondenatzen dute. Gaur, gure
antzeko gizaki den Jesus ikusiko dugu, beldur den, porrot egin duela sentitzen
duen Jesus eta, aldi berean, Jainko ama-aitaren maitasunean uste osoa duen
Jesus, jakin badaki-eta, gauza guztien gainetik, porrot eta samin guztien
gainetik, Jainkoa dagoela eta honek bere egiten duela hauskortasuna, tristura
eta ezintasuna.

Egun honetako sinboloa, Gurutzea da, madarikatu, gezurti eta mesprezatu
bezala jasan duen heriotzaren adierazpena. Baina, behartsuenen alde
emandako biziaren ondorioz hiltzen dela da garrantzitsuena. Horregatik
heriotza hau baliotsua da, on egiteagatik hiltzen baitute. Horixe da
Gurutzearen zentzua Jesusen atzetik jarraitu eta bere antzera bizi nahi
dutenentzat. 

Gaur, Jesusi lagun egingo diogu gurutzera daraman bide gogor eta zail
horretan. Bide horretan, seguruenik, Jesusek hainbat sentipen, zirrara,
pentsamendu… izango zuen. Eta gurutzea bizkarrean zeramala, jendearen
jarrerak ere sumatuko zituen: irainak, laguntza eskaintzen zutenak… Bide labur
hori bere bizitza osoaren sinbolotzat jo daiteke.

Gaur, Gurutze-bide hori eguneratu egingo dugu. Horretarako, gogoan izango
ditugu bidaiari, askotan gurutze-bidea dena, ekiten dioten etorkin guztiak. Bide
horrek, zailtasunak gainditzen eta bideko harriez jabetzen lagunduko diguten
sendotasun eta ametsak ikusten lagunduko digu

GALDEIOZU BERRIRO ZEURE BURUARI

Bazenuen familiako mugimendu migratzaile hauen berririk?
Zer gertatu zaizue deigarrien familian egindako azterketa horretatik?
Aurkitu duzue antzekotasunik zuon familiako prozesu migratzaileen eta gaur egun
migratzera behartuta dauden pertsonen prozesuen artean? Zertan?
Migratzaileei dagokienez, lan hau egin ondoren, aldatu da zuon ikuspuntua, pertsona
horiek migratzeko dituzten arrazoi, eta sentimenduei begiratzeko era eta pentsaera
aldatu da?
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Aurreko egunean hasitako pasaportearen dinamikari
berriro helduko diogu, gure familien migrazioen historiak
elkarbanatuz.
Elkarbanatze-lana egin ondoren, hausnarketarako honako
galdera hauek egingo ditugu:

PASAPORTEAREN DINAMIKA (20´)



ARGIBIDEAK GURUTZE-BIDERAKO 

Aurkezten den gurutze-bideak Jesusen Nekaldiko lau egonaldi edo une
ditu. Neska-mutikoek egonaldia prestatze aldera, lau taldetan banatuko
dira eta bakoitzari egonaldi bat esleituko zaio. Talde bakoitzari egokitu
zaion egonaldian Jesusen ondoan izan zen pertsonetako baten izena
emango zaio:
ゲ.     Jesus lehen aldiz erortzen da /pertsonaia: Maria Magdalena, Jesusen
adiskide eta jarraitzailea, gurutzearen samak bere Maisu eta Adiskidea
makurrarazi eta menderatu egiten duela zuzenean ikusten duena.
ゴ.     Jesusek bere amarekin topo egiten du  / pertsonaia: Maria, Jesusen
ama, azken une honetan semea bertan behera utzi nahi ez duena.
ザ.     Zireneko Simonek Jesusi laguntzen dio /pertsonaia: Simon,
jendartean dagoen gizon hau Jesusi laguntzera behartzen dute bidearen
azken zatian.
ジ.     Jesus gurutzean hiltzen da /pertsonaia: Joan apostolua, Jesusen lagun
mina, gurutzearen oinetan leial irauten duena.

Une bakoitzean, kontaketa laburra, bideoa eta gogoetarako galderak
jasotzen dira. Talde bakoitzak dagokion egonaldia ondo prestatu behar du,
gero, gurutze-bidea egitean, beraiek gida dezaten delako egonaldi hori:
gainerako taldekideei gogoeta aurkeztu; bideoari hasiera eman;
jardunbideren bat prestatu gainerako taldekideek gogoeta egin dezaten
egonaldian; egonaldiaren esanahia zeinuren baten bidez irudikatu…, edo
bururatzen zaien beste edozer… 

Gainera, talde bakoitzak sinboloren bat ｪmarraztu, idatzi, egin…ｫ prestatuko
du egonaldia girotzeko. 

Guztia prest dagoenean, gurutze-bideari ekingo diogu. Garrantzitsua da
unea dagokion testuinguruan kokatzea, gurutzea eta kandelak prestatzea,
isiltasuna egitea, bidea egiteko musika jartzea…
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·Elkarte abegitsu bezala, hobetu ote dezakegu gazte atzerritar hauek hartzeko
era= Nola?
·Gehitu elkarteari zuzendu nahi dizkiozuen nahiak, pentsamenduak, mezuak
saio honetan bizi izandako guztiaren inguruan, guztion artean mundu hobea,
“beroagoa”, zuzenagoa eta eraldatzaileagoa egiteko.

Gogoeta horiek (talde guztienak) kartulina batean idatzi, gero otoitzaldian edo
beste uneren batean erabili ahal izateko. 

Dena prest dagoenean, begirale batek sarrera irakurri eta,
ondoren, talde osoa geltoki batetik geltoki batera pasatzen
da, aurrez egin behar izan den gurutze bat duen pertsona
batekin.



Sarrera: 

Gurutze-bidea, wgurutzearen bideax da. Jesusen bizitzako
unerik gogorrena da. Beste hainbat aldiz ere gaitzetsi edo
jazarri zuten jesus, baina orain bakar-bakarrik dago,
adiskideek ihes egin dute beldur-ikaraz eta agintariek
iraindu egin dute Jesus, tratu txarrak jasanarazi eta,
azkenean, gurutzean josita hiltzera kondenatu dute. Bidea
ez da luzea, baina, bai neketsua, gogorra. Jesus ikaratuta
dago, indarrez makal eta guzti hori ikusi egiten du inguruan
duen jendetzak. Baina ez dute ikusten Semeari laguntzen
dion Jainko Aitaren eskua; une honetan giza krudeltasunik
gordinaren irudia dena, itxaropen eta biziz beteriko kantu
izango da laster.

          

1

Gurutze-bide honetan, hainbat pertsonaiaren lekua har dezakegu. Lehenengo
eta behin, sufrimendua jasan zuen Jesusen beraren lekuan. Baina, hau zail
egiten bazaigu ｪez dugu lehen pertsonan bizi izanｫ, delako pertsona horren
ibilbideari begira daudenen, pertsona hori maite dutenen jarrerak imajina
ditzakegu: Maria bere ama; Zireneko Simon; Maria Magdalena, Joan apostolua
gurutzearen oinetan… Edo jendetza horren erdian murgil gaitezke eta arreta
jarri une bakoitzean, topaketa bakoitzean… Eta hor ikusiko dugu gure bihotza
axolagabe geratu ala zabaldu egiten den. 

BIDEOA IKUSTEKO

IRUDIAN SAKATU 

 

 

GURUTZE-BIDEA MOLDATUTA
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JESUS LEHEN ALDIZ ERORTZEN DA

·Jesusek Kalbario mendirainoko bidea
egin behar du, baina indarrez juxtu dabil
eta gurutzearen zama astunegia da.
Bidea gero eta zailagoa da, eta
gurutzearen benetako zentzua zein den
dakien arren, ez daki tontorreraino
iristeko indarrik izango duen.

 Isaíasen liburutik  53, 6—7 
Ardiak bezala genbiltzan galdurik,bakoitza geure bidetik,eta Jaunak haren
gain bota zuen gu guztion errua.  Gaizki tratatu zuten, eta bera apaldu
egin zen, ahorik zabaldu gabe; hiltzera daramaten  arkumeak bezala,
moztaileen aurrean isilik dagoen ardiak bezala, ez zuen ahorik zabaldu.

o Zein arrazoik bultzatzen du gazte hau
bidaia egitera?
o Zure ustez, nola sentituko ote da une
kritikoan, inguruan lagun diezaiokeen
gertukorik ez duela ikustean?

https://drive.google.com/file/d/14vgUOZbW_oRWwdZ4yibUjXwGaa-72aqj/view?usp=sharing
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BIDEOA IKUSTEKO 

IRUDIAN SAKATU
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JESUSEK BERE AMAREKIN TOPO EGITEN DU

·Begira, negarrez ala irainak botaz dagoen
jendetzaren erdian, Maria bere amaren
aurpegia aurkituko du Jesusek. Beraien
arteko topaketa, oso gogorra da: nahiago
nukeen egoera horretan topo egin ez balute!
Eta, hala ere, Jesusi lagundu egiten dion
senide maitasun leialaren erakusle da.

Lukas 2,34 
― Simeonek bedeinkatu egin zituen eta haurraren ama Mariari esan zion:
«Begira, ume hau israeldar batzuentzat erorbide eta besteentzat altxabide
izateko ezarria dago; eztabaida sortuko duen seinalea izango da. Jaunak
esana.

o Ezagutzen dugu Noorren istorioa,
baina, zein jarrera izango zuten
gurasoek harengandik banandu ostean?
o Ba ote dute lekurik itxaropenak eta
maitasunak egoera honetan?

ZIRENEKO SIMONEK JESUSI LAGUNTZEN DIO

Jesusek ez du indarrik aurrera egiteko eta,
jendartetik, gurutzea eramaten laguntzeko
agintzen diote Zireneko Simoni. Onartu
egiten du eta, horren eraginez bidearen
krudeltasuna desagertzen ez bada ere, bai
arinago bihurtzen dena. Jesusek, isilik eta
nekatuta, zeinua ikusi eta eskertu egiten du.

BIDEOA IKUSTEKO 

IRUDIAN SAKATU

 

 

 

¿ Pentsatu duzu noizbait herrialde
aberatsek txirotuenei eskaintzen
dieten laguntza guk geuk sustatu
edo eragin ditugun egoerak
arintzeko direla?
Ezagutzen ote dut beharrizanean
dauden pertsonei eraginkortasunez
laguntzen dien norbait? 

Markos 15, 20—21 Nahikoa iseka egin ondoren, purpurazko jantzia erantzi
eta bere soinekoak jarri zizkioten. Gero, atera eta gurutzean josteko
eraman zuten. Jaunak esana. 

https://drive.google.com/file/d/10nTMhKqtZU887jgR9gt9tjX9bOqajpg0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xLH6ZLgDWpMIJy_Df5uAmJf5eCoGwacr/view?usp=sharing
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BIDEOA IKUSTEKO 

IRUDIAN SAKATU

 

 

Lukas 23, 44 –46
Eguerdi aldea zen, eta ilundu egin zuen lurbira guztian hirurak arte.
Eguzkia ezkutatu egin zen, eta santutegiko oihala erdiz erdi urratu zen.
Jesusek, oihu handia eginez, esan zuen: «Aita, zure eskuetan jartzen dut
bizia ». Hau esanik, azken arnasa eman zuen. Jaunak esana.

·Kalbario mendi gainera doan bidea
amaitu da. Gurutzearen zutoina Jesusi
bizkarretik kendu eta bertan josi dute.
Hil aurretik, konfiantzaz beteriko hitzak
esaten dizkio Aitari: Bera zigortu dutenei
barkatzeko eskatzen dio! Une horretan,
bakarrik Jainkoak daki gurutzea biziaren
arbola bihurtuko dena…, Jesus maite
dutenentzat; baina oraingoz, heriotzaren
hutsunea baizik ez du irudikatzen.
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JESUS GURUTZEAN HILTZEN DA

o Pentsatu duzu noizbait beren
herrialdeetatik ihes egiteko itsaso eta
ozeanoak zeharkatzen dituzten
pertsonek badutela hartzen duten
arriskuen berri?

https://drive.google.com/file/d/1KWDz4IG7KWV8rq7gI1hOtZZHlamDSbEK/view?usp=sharing


Otoitzaren aurretik ｪgirotzeaｫ:

Atondu lekua gurutze-bideari ekin aurretik, bertan amaituko baitugu ibilbidea
lepoan eraman izan dugun gurutzearen adorazioa eginez. Delako leku horretan ez
da argi asko egongo, gelaren, lokalaren erdian ipiniko dugun kurutzearen
inguruan argi egingo duten kandelak piztuko baititugu… Egonaldietan
prestatutako kartelen bat, gurutze-bidean erabilitako sinboloren bat… ere eraman
dezakegu kurutzearen ondoan jartzeko. 

Sarrera:

Sartu aurretik, gogora diezaiegun neska-mutilei egun tristea, heriotzaz bustitako
eguna dela gogoraraziko diegu eta, horregatik, isilik sartu eta gurutzearen
inguruan eseri daitezela ｪgurutzea daramana joango da aurretik eta prestatuko
lekuan jarriko du; neska-mutil bati kandelak pizteko eskatuko diogu eta musika
jar daiteke, baxu-baxu, irakurtzen dena entzun ahal izatekoｫ.
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GURUTZEAREN ADORAZIOA. OTOITZA ETA
EGUNAREN BILKETA (OSTIRAL SANTUA: NEKALDIA)

  

Playlist

•Eserita eta isilik daudela, adorazioa gidatzen duen pertsonak ondorengoa
irakurriko du:

Sentimenduz beteriko ibilbidea izan da, tarteka, bide zaila, gogorra eta neketsua,
bai Jesusentzat eta bai beren herrialdeak atzean utzi eta zalantzaz beteriko
bideari ekiten dioten gazte horientzat ere. Gurutzearekin BIDEA EGIN DUGU,
Berarekin, Jesusekin, eta beren lekukotasunak adierazi dizkiguten pertsonekin
Bidea egin dugu.

Bidea egitea ez da helmuga jain baterantz aurrera egitea, bidelagun duzunari
bidean lagun egitea da. Eta hauxe da unea, lagun egiteko ordua. Zure alde bizia
eman duenari lagun egin… Horregatik gurtuko dugu gurutzea.

Mundu honetan, oraintxe bertan, makina bat lagun dago oinazetan, beren
senideak, adiskideak, ohiturak,… atzean utzi behar izan dituztelako. Horietako
batzuk ezagutu ditugu gaur eta, horregatik, bere aurpegiak, beren ahotsak…
geure buru eta bihotzera eramango ditugu.
•   Pare bat minutu utzi, musika jarrita dagoela, gogoeta egiteko eta, ondoren,
irakurri.

Gogoan dugu geure familia ere. Goizean, beste lekuren batera migratu behar izan
zuten edo beste lekuren batetik hona etorri ziren gure senideen esperientzia
aurkeztu dugu. Guzti horiek gogoratuko ditugu.

 

https://open.spotify.com/playlist/00d5Q2D5kKeNrBh1nUJRB6?si=3815a1241e384f4b
https://open.spotify.com/playlist/00d5Q2D5kKeNrBh1nUJRB6?si=3815a1241e384f4b


“Izan ere, Jainkoak hain maite izan zuen mundua, non bere Seme bakarra eman
baitzion, harengan sinesten duenik inor gal ez dadin, baizik betiko bizia izan
dezan” (Jn 3, 16). Baina, nola eman zion? Ez ote zen gurutzean izan?

•Pare bat minutu utzi, musika jarrita dagoela, gogoeta egiteko eta, ondoren,
irakurri.

     

        
Gazte etorkin hauez gainera, beste makina bat lagunek darama bizkarrean
gurutzea. Har dezagun astia gaur egungo gurutziltzatuengan, oinazetan
daudenengan, hotzez daudenengan, gosez hiltzen dien haurrengan, tratu
txarrak jasaten dituzten emakumeengan, egunez egun sufrimendua,
gaixotasuna, bakardadea,… bizilagun dituztenengan pentsatzeko.

Munduko atsekabe, oinaze eta gurutze guztiak aurkeztuko ditugu Jesusen
Gurutzearen aurrean. Bihotzak eskatzen dizuenean, altxatu, gurutzearen
inguruko kandela piztu eta adierazi zein egoera mingarri aurkezten duzuen
Kristok argi dezan. ｪKandela txikiak jarriko ditugu piz ditzaten, gutxienez
partaide bakoitzeko batｫ.

Amaitzeko:
Egunari amaiera emateko, entzun dezagun Migueliren abesti hau abegiari
buruz. Jesus errudun aitortu zuten. Errudun bidegabeko legeak ez
betetzeagatik, azkeneraino maitatzeagatik, kanporatutako pertsonak barne
hartzeagatik. Gurutzean esan zituen azken hitzak, amari eta Joan bere ikasle
maiteari zuzendu zizkien: whorra hor zure ama, horra hor zure semeax. Familia
bereko kide egin zituan, etxe berean hartu… Hori diosku bi ikuspuntu
horietatik entzun behar dugun abestiak.

•Pare bat minutu utzi, musika jarrita dagoela, gogoeta egiteko eta, ondoren,
irakurri.

Tambié n nos acordamos de nuestra familia. Esta mañ ana compartí amos la
experiencia de nuestros familiares que tambié n tuvieron que migrar a otro
lugar o vinieron aquí  de otro sitio. Nos acordamos de todas ellas.
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ABESTIA ENTZUTEKO

IRUDIAN SAKATU

Abestia: SALVEMOS LA HOSPITALIDAD - MIGUELI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8CXl8S6Eq7s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8CXl8S6Eq7s&feature=youtu.be


Larunbat Santua, dolu-eguna da, isiltasunaren eguna ｪesate baterako, egun
horretan ez da Eukaristiarik ospatzen gaueko ospakizunera arteｫ. Joan ikasle
maitearen laguntzarekin Semea hilobira eraman ondoren Mariak sentitu zuen
bakardadea gogoratzen da. Gainerako ikasleei dagokienez, ihes egin dute edo
ezkutatuta daude… Egun honetan, apurka-apurka, itxaropena sustatu behar
dugu, eta amets eta ilusioei pizturik eutsi, Jesus hil bada ere, Jainkoa gure artean
delako ekinez. Horregatik diogu heriotzak eta gurutzeak ez dutela azken hitza eta
Jainkoaren maitasunak argia eta bizia ematen diola berriz ere Jesusi. 

Bi eratara begira diezaiokegu Jesusen esperientzia honi. Begirada horrek porrota
nabarmen dezake, Jesusen bizia heriotzean amaitzen delako; horrela begiratuz
gero, nekez ikusiko dugu ezer begi bistan dugunetik harago. Jainkoarenganako
konfiantzatik ere begira dezakegu, Jesusen bizitza zentzuz beterik dela
pentsarazten digun itxaropenetik.

Larunbatez, iluntasunean argi-izpia ikusten saiatu behar dugu eta, horretarako,
ezinbestekoa da begiak zabalik izatea, egoki begiratzeko eta arretaz entzuteko.
Baira gazte etorkin hauen errealitateari dagokionez ere. Begiratzeko, iritzia
emateko, hurbiltzeko, erlazionatzeko eran, beraiek bakardadea, ulermenik eza,
axolagabetasuna eta porrota aurkituko dituztelako edo, alderantziz, laguntasuna,
enpatia, elkartasuna, harrera… Zein begirada, mezu… aukeratzen dugu?
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LARUNBATA: ZER AURKITZEN DUTE HEMEN DAUDENEAN.

ZEREN BILA DIHARDUTE HEMEN (IRITSIERA)

 
  

Hasteko, Bilbon bizi diren hainbat gazteren bideoa ikusiko dugu. on:

HAUSNARKETARAKO BIDEOA

BIDEOA IKUSTEKO 

IRUDIAN SAKATU

 

 

Zuri galdera berak eginez gero, zer erantzungo zenuke?

·Zein zaletasun duzu? zein da zure egitekorik gustukoena?
·Gustuko duzu futbola, saskibaloia, e.a.? zein da zure talderik gogokoena?
·Ikasten ari zara? zein kurtsotan zaude?
·Gustuko duzu gizarte sareak, tik/tok edo beste batzuk erabiltzea?
·Nola egon nahiko zenuke ゲグ urte barru?

https://drive.google.com/file/d/1hJ9fbb8joEXeRO_NUTcnBVWRXOVxSa3o/view?usp=sharing
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IRUDIAN SAKATU ABESTIA

ENTZUTEKO

 

 

Zer deritzozue Alejandra eta Patxiren lekukotasunei eta lehen ezezagunak
zitzaizkien errealitate berriak ezagutzeari?
Zein aukera sortzen da pertsonen arteko topaketatik?
Patxik berariaz gonbidatzen gaitu boluntario gisa parte hartzera eta sare
sozialik eta familiarrik gabeko gazte atzerritarrekin lankidetzan aritzeko
beste modu batzuk erabiltzera. Zer uste duzue horretaz?

HAUSNARKETA BULTZATEKO BIDEOAK

Lekukotasun hauen bidez, Bizkaiko Caritasek adin txikikoen etxeetan garatzen
dituzten egitasmoetan, wAuzobizix Elkarte Abegitsuen Elizbarrutiko egitasmoan
eta Begoñ etxen egiten duten lana edo boluntario jarduna azaltzen dute. 

Gazte horiekin jardutearen esperientzia kontatzen digute hirurek eta gazte horiez
duten ikuspuntua. Beraiekin buruz buru jardunez, beren istorioak, bizipenak,
etsipenak eta ametsak hobeto ezagutu dituztela diote eta guzti horrek gazte
horiengana beste era batera hurbiltzera, gazte horiei beste era batera begiratzera
eta, azken batean, gazte horiek onartzera eta hartzera eraman dituela. 

Hauxe diosku Mt ゴ5, ザ5-ザ6  txatalak: wGose bainintzen eta jaten eman zenidaten;
egarri, eta edaten eman; arrotz, eta etxean hartu ninduzuen; biluzik nengoen, eta
jantzi egin ninduzuen; gaixo, eta bisitatu; kartzelan, eta ikustera etorrix 
Gizakiaren eta Jainkoaren arteko bategiterako bidea Jaunaren eta anai-arreba
preso, goseti edo biluziaren arteko bateratasuna da. Baina kontua ez da
gosetiaren edo goseti-talde txiki baten gosea asetzea bakarrik, ezta ospitale edo
kartzelara han dagoen norbait bisitatzera joatea, guzti hori ondo badago ere.
Horrezaz gainera, ezinbestekoa eta premiazkoa da baldintza ekonomiko, sozial,
politiko eta espiritualak sortzea gosetirik egon ez dadin… gizabanako bakoitza
duintasunez bizi dadin… mundu honetako gauza guztiak egoki erabil daitezen eta
planeta honetako biztanle guztiok anai-arreba bezala bizi gaitezen gure artean
eta Jainkoaren seme eta alaba bezala. 

GALDETU ZEURE BURUARI

Alde handiak nabaritu dituzu bideoan agertu diren gazteen lekukotasunen
artean?
Alde handia ote dago zuk erantzungo zenukeenarekin?
Galdera bera, baina beste era batera, zertan zatozte bat gustuei,
zaletasunei, etorkizunari… dagokienez?
Hain desberdinak ote gara? zergatik?

GOGOETA EGITEKO:
                        

https://drive.google.com/file/d/13CCtbeeC36rpGl_N0-OxVDZND9flnmH4/view?usp=sharing


Isiltasuna indibiduala da.
Isiltasuna korridoreetan, bilera-geletan, patioetan, kaperan eta otoitz
egiteko lekuetan egin daiteke.
Isiluneak ordubete inguru iraungo du, baina erlojua alde batera uztea eta
behar duzun denbora ematea proposatzen dizugu.
Isilik jarraitzen duzunean, errespetatu gainerakoen denbora eta
espazioak.
Hainbat orri dituzu, sentitu eta bizi duzuna idazteko. Pasaportea ere
erabil dezakezu. Idaztera gonbidatzen zaitugu, barruan daramaguna
atera eta gogoan izateko.
Edozein unetan laguntza behar baduzu, joan zure monitorearengana.

Gazteei isilune indibidual bat proposatuko diegu, basamortu une bat.

Basamorturako jarraibide txikiak:

BASAMORTUA 

DESKARGATZEKO SAKATU

IRUDIA
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NORBANAKO MOMENTUA (BASAMORTUA)

https://zuzenean.bizkeliza.net/wp-content/uploads/2021/03/Pazko-basamortua.pdf


 Otoitzaren aurretik ｪgirotzeaｫ:

Ezinbestekoa da lekua atontzea, giroa sortzea. Horretarako, plastilinaz egin
dituzten irudiak ipiniko dituzte bihotza osatuz eta, erdian, kandela handiagoa.

Sarrera:

Bi minutuz, irudiei begiratuko diegu, banan-banan. Jainkoak biziz beteriko hitzak
xuxurlatu dizkigu horien bidez, hau da, larunbateko saioan batera jarri, hausnartu,
errezatu… duzuen guztia. ｪEman minutu batzuk isiltasunean arreta jartzekoｫ.

Gaur gauez, Pazko Egunaren bezperako elizkizunean, Jesusen Berpizkundea
ospatuko dugu. Berpizkundea ez da une jakin bateko gertaera, fedezko prozesua
baizik, hau da, apurka-apurka, Jesusen arrastoak bizitzaren erdian aurkitzea da.
Zentzumenak, begiak, belarriak…, zorroztu egin behar ditugu, irudiekin egin
dugun bezala, bizi-arnasa aurkitzeko. Bihotza zabaldu egin behar dugu, inoiz
bertan behera uzten ez gaituen eta beti jendearen atsekabeen erdian irauten
duen Jainko horrenganako konfiantzatik sortzen den itxaropena sentitzeko.
Maitasun den Jainko honek gazte hauekin iraun izan du beren bidaia
arriskutsuetan, babes, adore izanik, iluntasunean argia, ekaitzean baretasuna eta,
hainbeste heriotzaren artean, bizia emanez. 

Jesus Berpiztua ikus zezan, Jainkoak begiak ireki zizkion lehen pertsonaren
esperientzia entzungo dugu. Seguruenik ez zen berehala igaro ze unea izango;
denbora behar izango zuen esperientzia horretan bere Jaunaren presentzia
ikusteko. Gainerako ikasleek ere, guk geuk orain eta hemen bezala, beren
denborak, beren uneak, beren elkartzeak, esperientziak trukatzea, Jesusen
espirituak argi egitea… behar izango zituzten. 
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                 Berri Ona San Joanen liburutik (Jn 20, 1-18)

Asteko lehen egunean Magdalako Maria hilobira joan zen goizean goiz, artean ilun zegoela, eta harria
hilobitik kendua ikusi zuen. Maria hilobi ondoan gelditu zen, kanpoan negarrez. Halako batean,
oraindik ere negarrez, hilobirantz makurtu zen, eta bi aingeru ikusi zituen zuriz jantziak, Jesusen
gorpua egon zen tokian eserita, bata burualdean eta bestea oinetan. Aingeruek esan zioten:
“Emakume, zergatik ari zara negarrez?”. Hark erantzun zien: “Nire Jauna eraman dute, eta ez dakit
non ipini duten”.
Berehala, atzera begiratu eta Jesus ikusi zuen zutik, baina ez zen konturatu Jesus zela. Jesusek esan
zion: “Emakume, zergatik ari zara negarrez? Noren bila zabiltza?”. Hark, baratzezaina zelakoan,
esan zion: “Jauna, zuk eraman baldin baduzu, esadazu non ipini duzun, eta neuk jasoko dut”.
Jesusek esan zion: “Maria!”. Honek, hurbilduz, esan zion hebreeraz: “Rabbuni!” (hau da, Maisu).
Jesusek esan zion: “Utz nazazu , oraindik ez bainaiz igo Aitarengana. Ea, zoaz nire senideengana eta
esaiezu neure eta zuen Aitarengana noala, neure eta zuen Jainkoarengana”.
Magdalako Mariak joan eta ikasleei berri hau eman zien: “Jauna ikusi dut”. Eta hark esana kontatu
zien.
 

OTOITZA ETA EGUNAREN BILKETA (LARUNBAT SANTUA:
PAZKO EGUNAREN BEZPERA)



Jardunbidea:
Isilunea egin eta entzun dezagun nola ahoskatzen duen Jesusek gutariko
bakoitzaren izena, wMariax ahoskatu zuen bezala. Eta, ondoren, izen hori
paperrean idatzi eta plastilinazko irudiez osatutako bihotzaren barruan utziko
dugu Jesusek berak argi egin diezagula eta, irudiak bagina bezala, samurtasun eta
abegiz beteriko bere eskuez moldea gaitzala nahi dugula adierazteko.
. 

Amaitzeko, ondorengo otoitza elkarrekin irakurriko dugu:

KREDOA
 

Ahalmenik gabeko Jainkoarengan, Jainko ahularengan, makaldutako
Jainkoarengan sinesten dot; ezin duen, garaile ez den, porrota jasaten duen

Jainkoarengan sinesten dot.
Hain auzokide den non Jainko gizatiar bihurtzen den Jainkoarengan sinesten dut,

geuk ematen diogun heriotza delarik gure artean duen bizia.
Botererik gabeko Jainkoarengan sinesten dut, gizon egindako torturatutako eta

arantzaz koroatutako eta iraindutako Jainkoarengan. Ahalmenik gbeko
Jainkoarengan sinesten dut, besoak lotuta dituen, gizon ahaltsu eta

indartsuengandik desberdina den Jainkoarengan.
Adierazi duena ukatzen dakien Jainko berriarengan, berritasuna beti eskura duen

eta uneoro maitasunak agindutakoa sortzen duen Jainkoarengan.
 
 
 

Amaitzeko:

1 8

ABESTIA ENTZUTEKO 

IRUDIAN SAKATU

Abestia: Escú chame – Bazterketa jasateko arriskuan
dauden haur eta gaztetxoen eskubideen aldeko abestia

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fo2fwAyIwuo

