
izaten ikasi

BAtaioa
saioa I



Gure bizitzan, urteak joan eta urteak etorri, pertsona izaten ikasten dogu (geure
burua ezagutu, geure lekua bilatu, geure gaitasunak garatu, geure makaltasunak
onartu…).

Era bateko eta besteko bizipenek ikasteko aukera ematen digute: bikotekideen
arteko elkarbizitza, seme eta alaben jaiotza, gure nagusien zainketa. Orain, zuok,
aita eta ama izaten ikasten diharduzue, horrek dakarkizuen egundoko erronkari
aurre egin nahirik: seme eta alabei pertsona izaten irakatsi.
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saioaren HELBURUAK

Norbere bizitzan eta bikotearenean seme edo
alabaren jaiotzak duen esanahiaz jabetu.

Geure seme edo alabari dagokigun testuinguruan
pertsona izaten irakasteak dakarkigun erronkaz
jabetu.

Ebanjelioetan agertzen den pare bat balio
nabarmendu nire bizitzan ezkon-egitasmoan edota
bikotearen kristau bizitzan txertatzeko.



 
Saioaren hasieran, bildu diren lagunek beren burua aurkeztuko dute. Ezinbestekoa
da harrera ondo egitea, bildutakoen artean behar adinako konfiantzazko giroa
sortu ahal izateko.

Partaideak zirkuluan kokatuko dira.
Saioko eragileak bere izena esateaz batera, batzarretatik zer espero duen
adieraziko du. Ondoren, harilaren muturrari heldu eta beste norbaiti “jaurtiko”
dio. Honek galdera berdinei erantzungo die, artileari heldu eta beste norbaiti
jaurtiko dio eta horrela egingo dute harila guztien eskuetara heldu arte.
Amaieran ikusiko dugunez, harila eskuz esku ibili ondoren, sarea osatuko da.
Denon artean osatu dogu sare hori eta hori kontuan izan behar dugu, azken
batean, geure bizitzaren eta hartu-emanen sinboloa baita: sareak/sareek –
familia, adiskideak, auzotarrak, gizartea, Eliza-eusten gaitu/gaituzte. Hain zuzen
ere, horiei esker bizi gara eta orain gure erronka seme-alabei laguntzea da,
beraiek ere sare horiek izan ditzaten euskarritzat.
Ondoren, harilak kontrako bidea egingo du eta taldekideek hitz batez adieraziko
dute aita-ama izateak zer ekarri dien, zer sentitu duten hori gertatzean.
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"Harila"

Hasierako dinamika horren ostean, bideoa ikusiko dugu
taldean: Guraso izatearen esanahia

Manuel Carrascoren “La aventura de vivir” abestia entzungo dugu.

Bizitza, abentura zoragarria da, baina gure motxilan hainbat tresna eraman behar dugu
bizitza osotasunez bizi izateko. Gure seme eta alabek pertsona izaten ikasi behar dute eta
geuk erabaki behar dugu motxila horretan zer eraman. Prozesuan, beren burua sakon
ezagut dezatela, beren buruaren alderdirik onena eskaintzeko gauza izan daitezela, beren
dohainak gara ditzatela eta beren ingurua, beren mundu zehatza, leku hobe bihur
dezatela da helburua.

egin klik
klaketan bideoa

ikusteko

garapena

Zer iruditu zaigun, ikusitakoarekin
bat gatozen, zer gertatu zaigun
deigarrien, komentatuko dugu.

 

egin klik notan
abestia entzuteko

https://www.youtube.com/watch?v=3xAiLeoHzeY
https://www.youtube.com/watch?v=haI3rNbxuyQ
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Ibili honetan, pertsona izaten ikasteko, geure burua izaten dugu aurrez aurre eta geure
bizitzari buruzko galderei erantzun behar izaten diegu. Galderak egiteko gaitasun hau
da gizakiak beren-beregi duen bereizgarrietako bat eta lagungarri dugu hazteko,
sakontzeko, barruan daramaguna bilatu eta ateratzeko, geure dohainez, geure
ahalmenaz jabetzeko eta baita geure beldurrak agertzeko eta egunez egun geu izaten
ikasteko.

"Motxilaren dinamika":

Seme eta alaba izateaz dugun esperientzia gogora ekarriko dugu…, gure aita eta
amen “esaldi entzutetsu” eta aholkuak gogoratuko ditugu. Paper zati bakoitzean,
gurasoek guregan utzi dituzten lau balio, uste sendo edo oinarri idatziko ditugu.
Balio, oinarri eta uste sendo hauek laguntzen ote didate pertsona hobe izaten?
Laguntzen ote didate mundu hobea eraikitzen?·
Nazareteko Jesusen proposamenek zerbait adierazten ote digute? Azaltzen ote da
Jesus gure bizitzan?

Motxila baten marrazkia, lau folio zati zuriz eta errotuladore edo boligrafoa
eta zeloa banatuko dizkiegu.

Gero, ondorengo lau galdera hauek emango dizkiegu, bakarka hausnarketa
egin dezaten.

Bakarka landu ondoren, talde handian (eta jendetsua bada, taldetan
banatuta), ondorengo irudia emango diegu, taldekideek horren inguruan
jardun ondoren galderei erantzun diezaieten

Taldeka egindako lan eta hausnarketaren ostean, atera diren ideia nagusiak batera jarriko
ditugu.

Amaitu aurretik, zera gogoratuko dugu: beti izaten dugula laguntzaren bat pertsona
bezala hazten eta gure seme-alabak hezitzen laguntzeko. Ez gaude bakarrik! Gainera,
ondoan dugu gure garaiko “iraultzarik” handienetakoan protagonista izan zen norbait,
NAZARETEKO JESUSENGAN Jainkoa gure antzeko egiten da, gizon eta emakumeen
artean maitasun, zuzentasun eta barkamenean oinarritutako hartu-emanak eta mundu
berria eraikitzeko ausardia eta fedea izan zuen gizona.

Horregatik, saioari amaiera emateko, ondorengo bideoa ikus dezakegu

egin klik
irudian
bideioa

ikusteko

 Eta elkarrekin Gure Aita errezatuz amaituko dugu.

http://www.quierover.org/watch.php?vid=eff9536d7
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i. eranskina 
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ii. eranskina 

N O L A K O A  I Z A N

 B E H A R K O  L U K E  

M U N D U A K ?

H I R U  B A L I O

E G I T E K O

H I R U  B A L I O
I Z A T E K O

Mateo 5, 3-12

ZORIONTASUNAK

Zorionekoak gogoz behartsu direnak, haiek baitute Jainkoa errege.

Zorionekoak negarrez daudenak, haiek baititu Jainkoak kontsolatuko.

Zorionekoak bihotz gozokoak, haiek baitira jabetuko Jainkoak hitzemandako lurraz.

Zorionekoak Jankoaren nahia betetzeko gose-egarri direnak, haiek baititu Jainkoak aseko.

Zorionekoak errukitsu direnak, haiek baititu Jainkoak erruki izango.

Zorionekoak bihotz-garbiak, haiek baitute ikusiko Jainkoa.

Zorionekoak bakegileak, haiek baititu Jainkoak seme-alabatzat hartuko.

Zorionekoak Jainkoaren nahia betzeagatik erasotuak, haiek baitute Jainkoa errege.

Zorionekoak zuek, niregatik madarikatuko zaituztetenean, erasoka eta gezurrez gaizki-
esaka erabiliko zaituztenean. Poz zaitezte eta alaitu, handia izango baita zuen saria
zeruan; zuen aurreko profetak ere halaxe erabili zituzten.


