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Behin batean…

…duela urte asko koloreak liskarrean sartu ziren. Inportanteena, 
erabilgarriena eta gustukoena zela esaten hasi zen bakoitza. Hala esan 
zuen berdeak: “Zalantzarik gabe, inportanteena naiz. Bizitzaren eta 
itxaropenaren zeinua naiz. Belarrarentzat, zuhaitzentzat eta 
hostoentzat aukeratu naute. Ni gabe hil egingo lirateke animalia 
guztiak.  Begira ingurura eta gauza gehienetan nagoela ikusi ahal 
izango duzue.” Urdinak, orduan: “Zuk lurrean besterik ez duzu 
pentsatzen, baina begira zerua eta itsasoari. Ura bizitzaren oinarria da 
eta itsasotik xurgatzen dute hodeiek. Zabaltasuna, bakea eta 
baretasuna eskaintzen du zeruak. Nire bakerik gabe afizionatu hutsak  
besterik ez zinatekete izango. “ Barre egin zuen horiak: “Hain serioak 
zarete zuek! Nik barreak, alaitasuna eta berotasuna dakarzkiot
munduari. Eguzkia horia da, ilargia horia da, izarrak horiak dira. Ekilore 
bati begiratzen diozuen bakoitzean, mundu osoak ekiten dio barreari. 
Ni gabe ez litzateke alaitasunik izango.” Laranjak hartu zuen hitza 
orduan: “Osasunaren eta indarraren kolorea naiz ni.  Ez naiz maiz 
agertzen, baina oso preziatua naiz gizakien barne-bizitzako beharrak 
asetzeko. Bitaminarik garrantzitsuenak garraiatzen ditut nik.  Begiratu 
azenarioei, kalabazei,  laranjei, mangoei, papaiei. Ez nago denbora 
guztian bueltaka, baina  egunsentian edo ilunabarrean zerua 
koloreztatzen dudanean, hain ederra naiz ezen inork ez duen zuengan 
pentsatzen.”

Urtero bezala, urtarrilaren 30ean, Bakearen 

eguna ospatu ohi dugu, Gandhiren 

heriotzaren urteurrena gogoratuz. 



Gorriak ezin zuen gehiago, eta hizketan hasi zen:  “Ausardiaren eta 

arriskuaren kolorea naiz ni. Sua damaiot odolari. Grinaren eta maitasunaren 

kolorea naiz; arrosa gorriaren, pazko lorearen eta mitxoletaren kolorea.” 

Gorri-gorri jarri zen purpura. Garaia zen eta ozen hitz egin zuen: 

“Erregetzaren eta boterearen kolorea naiz ni. Erregeek, estatu buruek eta 

apezpikuek aukeratu naute betidanik, autoritatearen eta jakinduriaren zeinu 

bainaiz”. Anilak besteek baino lasaiago hitz egin zuen, baina irmotasun bera 

erabiliz: “Pentsatu nigan. Isiltasunaren kolorea naiz. Gutxitan pentsatzen duzue 

nigan, baina ni gabe azalkeria hutsean eroriko zinatekete denak. 

Pentsamendua eta hausnarketa adierazten ditut, ilunabarra eta ur sakonak. 

Oreka, kontrastea, bakea eta barne-bakea lortzeko behar nauzue.”  Eta hala 

egon ziren koloreak luze harro-harro eginda nor besteak baino hobea zela 

pentsatuz. Bat-batean, argi txuri eta dirdiratsuko argitasun handi bat agertu 

zen.  Zarata handiz  burrunba egiten zuten tximistak zeuden.  Euri-jasa 

ikaragarria bota zuen. Uzkurtzen hasi ziren koloreak beldurtuta, bata besteari 

inguratuz babes bila. Euriak hitz egin zuen: “Zoratuta zaudete zuen artean 

borrokatuz eta bata bestea menperatu nahiz. Bakoitzak helburu berezia 

duzue, bakarra, desberdina. Elkartu zuen eskuak eta zatozte nirekin. “ 

Munduan zehar zabalduko zaituztete koloreko uztai handi bat sortuz, 

elkarrekin bakean bizi zaitezketela adieraziz, etorkizunerako itxaropen- zeinu 

gisa”. 



BAKEAREN ASTEA
 Norbaitek esan zuen: 

“Munduko bakea lortu aurretik,                       
gure kaleetako bakea lortu behar                    
dugu”. (Tupac Shakur, rapero amerikarra) 

 Ikusi bideoa

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

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


Jauna, unibertsoaren mugagabetasunean galdutako 

astro

txiki bat baino ez da gure mundua. 

Gure zeregina da  gerrek oinazetuko, 

goseteak eta izuak torturatuko, 

edo ideologiek, arrazak zein koloreak urratuko eta

bananduko ez gaituzten planeta bihurtzea. 

Emaguzu trebetasuna eta ausardia lanari ekin

diezaiogun egunen batean geure seme-alabek eta

haien seme-alabek “gizon-emakume” deitzeko

harrotasuna izan dezaten. 
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BAKEAREN ASTEA 
Askotan entzun duzu Martin Luther King-i buruz, Iparramerikan 

beltzen eskubideak defendatzeagatik borrokatu eta hil zen 

artzain beltza. 

 Famatua egin zen milaka pertsonen aurrean (gehienak beltzak) 

hil aurretiko egun batzuk lehenago egin zuen diskurtsoa. Beste 

gauzen artean, berak zeukan bake, justizia eta askatasun-ametsa 

partekatu zuen entzuleekin, “I have a dream” (amets bat dut 

ospetsua). 

 Hona hemen diskurtso horren zenbait zati. Irakurri arretaz eta 

pentsatu esaten duena. 

 Gizakia omen da harri berean bi aldiz estropezu egiten duen 

bakarra. Bi aldiz bakarrik? Oraindik ez dugu ikasi.



• Amets bat dut:  egun batean nazio hau altxa eta bere 
sinesmenaren esanahi bera biziko duela.  Egia hauek benetakoak 
direla uste dugu:  gizaki guztiak berdinak sortuak izan direla, 
alegia.

• Amets bat dut:  egun batean Georgiako mendi gorrixketan jopu-
ohien eta jopu jabe-ohien seme-alabak gai izango direla 
elkarrekin esertzeko anaitasunaren mahaian. 

• Amets bat dut: egun batean, bidegabekeriak eta zapalketak 
basamortutako Mississippi estatu bera ere,  askatasun eta justizia-
oasia bihurtuko dela. 

• Amets bat dut: nire lau seme-alaba txikiak bere azalaren 
kolorearengatik izan beharrean, bere izaerarengatik epaituko 
dituzten nazio batean biziko direla. 

• Amets bat dut nik gaur!

• Amets bat dut: egun batean, gupida gabeko arrazistak, liskarra eta 
deuseztapenaren aldeko gobernatzailea dituen Alabaman mutil 
beltz txikiak eta neskatxa beltz txikiak gai izango direla bere 
eskuak elkartzeko neska-mutil txuri txikiekin anaia-arreba gisa.  



• Amets bat dut nik gaur!

• Amets bat dut: egun batean ibar bakoitza goratua izango dela, mendixka 
eta mendikate bakoitza beheratua, leku malkartsuak zelai bihurtuko 
direla eta leku bihurgunetsuak zuzenduak, eta Jainkoaren aintza agertu 
egingo dela denok elkarrekin eta batera ikusi ahal izateko. 

• Hori da gure itxaropena. Horixe da Hegoaldera eramango nauen fedea. 
Fede horrek lagunduko digu etsipenaren mendian itxaropen harria 
zizelkatzen. 

• Fede horrek lagunduko digu gure nazioaren desadostasunak anaitasun 
sinfonia ederra bihurtzen. Fede horrek lagunduko digu elkarrekin lan 
egiten, elkarrekin otoitz egiten, elkarrekin borrokatzen, elkarrekin 
espetxera joaten, gure askatasunaren alde elkarrekin borroka egiten, 
egun batean aske izango garela sinestuta.

• Eta hori gertatuko denean, herri eta baserri bakoitzean, estatu eta hiri 
bakoitzean askatasunari leku egingo diogunean, arindu egingo dugu  
eguna zeinetan Jainkoaren seme-alaba guztiek, beltz zein txuri, judutar 
zein kanpotar, protestante zein katoliko eskuak elkartuko dituzten eta 
espiritual beltz zaharraren hitzak abesteko gai izango diren: “Azkenean 
aske gara! Azkenean aske gara! Jainko ahalguztidunari esker, azkenean 
aske gara!  



BAKEAREN ASTEA

 Norbaitek esan zuen 

“Txorien antzera hegan egiten ikasi dugu, 

arrainen antzera igeri egiten; baina ez 

dugu ikasi anaia-arreba gisa bizitzearen 

arte erraza.”  (M. L. King)

 ikusi bideoa

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

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


Zuk ezagutarazi diguzun

Aita beraren seme-alaba gara,                                                                                          

baina ez dakigu anaia-arreba izaten,                                      

eta gorrotoak gero eta beldur eta heriotza 

gehiago ereiten du.                                                                       

Emaguzu zure Ebanjelioak agintzen duen bakea, 

munduak eman ezin duena.                                                   

Erakuts iezaguzu Egiaren eta Justiziaren fruitu 

gisa eraikitzen.                                                                    

Bidal iezaguzu zure Espiritua familia handi 

batean bilduko dituena bihotz eta herri guztiak.                  

Etor bedi guregana Maitasunaren Erreinua                  

eta egiazta iezaguzu gurekin izango zaitugula

munduaren amaieraraino. Amen. 
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Behin batean… 

… Lehen Mundu gerra garaian, hala esan zion soldadu batek 
bere nagusiari: 

“Nire laguna ez da gudalekutik itzuli, jauna. Bere bila joateko 
baimena eskatzen dizut”. 

“Baimen ukatua”, erantzun zion nagusiak. “Ez dut zure bizitza 
arriskuan jartzerik nahi seguraski hilda dagoen gizon 
batengatik”. 

Soldadua atera egin zen nagusiaren debekuari kasu egin gabe 
eta, erdi hilik iritsi zen handik ordu betera, lagunaren hilotza 
gainean zekarrela. 

Erabat haserre zegoen nagusia: “Esan nizun hilda egongo zela! 
Orain bi gizon galdu ditut! Esaidazu, merezi ote zuen 
ateratzeak hilotza ekartzeko? 

Eta hiltzear zegoen soldaduak erantzun: “Bai, noski, jauna! 
Aurkitu dudanean, bizirik zegoen artean laguna eta esan zidan: 
“Jack… banekien etorriko zinela”. 



BAKEAREN ASTEA
 Norbaitek esan zuen 

“Maitasunaren boterea boterearen 

maitasunari gailentzen zaionean 

ezagutuko du bakea munduak”.  

(Jimi Hendrix)

 Ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=NWF2JBb1bvM

https://www.youtube.com/watch?v=NWF2JBb1bvM


Jauna, egin nazazu zure bakearen lanabes!

Gorrotoa nagusi den lekuan, jar dezadala maitasuna;

iraina nagusi den lekuan, jar dezadala barkamena; 

liskarra nagusi den lekuan, jar dezadala batasuna; 

errua nagusi den lekuan, jar dezadala egia; 

zalantza nagusi den lekuan, jar dezadala fedea; 

etsipena nagusi den lekuan, jar dezadala itxaropena; 

iluntasuna nagusi den lekuan, jar dezadala argia; 

goibeltasuna nagusi den lekuan, jar dezadala alaitasuna.

Egizu ez dezadala hainbeste bila kontsolatua izatea, 

kontsolatzea baizik;

ulertua izatea, ulertzea baizik; 

maitatua izatea, maitatzea baizik. 

Ematen dugunean, jaso egiten baitugu; 

ahazten dugunean, aurkitu egiten baitugu;                                          

barkatzen dugunean, barkatu egiten baikaituzte;

hiltzen garenean, berpiztu egiten baikara betiko bizitzarako. 
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ABEGI EGITEKO…

BESARKATZEKO…

AURREZ AURRE BEGIRATZEKO…

ORTZI-MUGA ZABALTZEKO…

BIZITZEKO…



GANDHI
 Indian jaio zen1869an.

 Mahatma izenez ezaguna: “Arima handia”. 

 Ordura arte Britainia Handiko gobernu kolonialaren 

menpe zeuden Hinduen askatasunean ezinbesteko lana 

egin zuen. 

 “Satyagraha” – Gogorkeria eza aktiboa jarri zuen abian. 

 7 urte egon zen espetxean. 

 Gose-grebak egin zituen bere helburuak lortzearren. 

 Gandhik zuen tolerantzia-ikuspegia onartzen ez zuen 

hindu fanatiko batek erail zuen 1948ko urtarrilaren     

30ean. 



Behin batean…

… sari ederra eskaini zion errege batek bake perfektua 

margo batean adieraziko zuen artistari.                                      

Artista asko saiatu ziren. Margo guztiak ikusi eta aztertu 

zituen erregeak, baina bi izan zituen gustukoen eta haien 

artean aukeratu behar izan zuen.                                                              

Aintzira lasaia agertzen zen lehenengoan. Mendiak 

islatzen ziren ispilu perfektua zen aintzira hura.                                   

Hodei txuri lausotuak zituen zeru urdin-urdina agertzen 

zen mendien gainean. Bake perfektua islatzen zuela uste 

izan zuten margo hura ikusi zuten guztiek.                                           

Bigarren margoak ere bazituen mendiak. Baina 

malkartsuak eta gorriak ziren haiek. Gainean, zeru 

haserrea agertzen zen, zeinetatik tximista eta trumoiez 

jositako euri-jasa izugarria ikus zitekeen. 



Ur-jauzi burrunbatsua ikus zitekeen mendian behera. Ez 

zen, ez, baketsua egoera. Baina, erregeak kontu handiz 

begiratu zuenean, arrokaren zirrikatu batetik zuhaixka 

ahul bat hazten ari zela ikusi zuen ur-jauziaren atzean. 

Habia zeukan zuhaixkak. Bertan, ur-jauzi 

burrunbatsuaren erdian, lasai-lasai agertzen zen habian 

eserita txori bat… Bake perfektua. 

Zein izan zen zure ustez margo saritua?

Bigarrena aukeratu zuen erregeak. Zergatik? Berak 

esan zuenez, “bakeak ez duelako zaratarik, arazorik, lan 

gogorrik edo minik gabeko leku batean egoterik esan 

nahi”.                                                                                     

“Gauza guzti horien artean egonda ere, geure 

bihotz barruan lasaitasuna edukitzea eta gure 

ingurua bizitzeko adeitsuagoa egiten saiatzea 

esan nahi du Bakeak”. 



BAKEAREN ASTEA
 Norbaitek esan zuen: 

“Mundua aldatzen hasteko, hasi zu zeu aldatzen”.   (Gandhi)

“Prest nago hiltzeko, baina ez dago arrazoirik inor hiltzeko prest 

edukiko nauenik”. (Gandhi)

“Bizi apal, beste batzuk bizitzeko aukera apala izan dezaten”.    

(Gandhi)

 Ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=xrNbeLISa1c

https://www.youtube.com/watch?v=xrNbeLISa1c
https://www.youtube.com/watch?v=xrNbeLISa1c


Jauna, lagun iezadazu egia esaten boteretsuen aurrean                                                                        

eta gezurrik ez esaten behartsuen txaloak                                                                                    

lortzearren.

Ondasunen jabe egiten banauzu, ez iezadazu                                                                                   

zentzurik kendu. Arrakasta ematen badidazu, ez                                                                               

iezadazu apaltasunik kendu. Apaltasuna ematen                                                                                

badidazu, ez kendu duintasunik.

Egizu dominaren beste aurpegia ere ikus dezadala beti.                                                                                                                        

Ez dezadala inor baztertu nik bezala pentsatzen ez duelako.

Nik neuk neure burua bezala maite ditzadala ondokoak.                                                                                                                    

Ez nadila harro izan garaipenean, ezta etsipenean erori porrot                                                             

egitean.

Gogoan izan dezadala porrota garaipenaren aitzindari dela.                                                                                        

Erakuts iezadazu barkamena handitasunaren zeinu dela eta                                                                     

mendekua, aldiz, makurra izatearena.

Arrakasta kentzen badidazu, porrot egitetik ikas dezadala.                                                                                                                    

Norbait iraintzen badut, eman indarra barkamena eskatzeko 

eta ni iraintzen banaute, barkatzeko.

Jauna… Zu ahazten bazaitut ere,  ez zaitez nirekin ahaztu!
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OTSAILAK 2 IGANDEKO EBANJELIOA

Jendetza ikusirik, Jesus mendira igo zen. Eseri 
eta ikasleak hurbildu zitzaizkion. Orduan, 
honela hasi zitzaien irakasten: 

«Zorionekoak bihotzez behartsu direnak, 
haiek baitute jainkoa errege.
Zorionekoak negarrez daudenak, haiek baititu 
Jainkoak kontsolatuko.                                      
Zorionekoak bihotz gozokoak, haiek baitira 
jabetuko Jainkoak hitzemandako lurraz.
Zorionekoak Jainkoaren nahia betetzeko 
gose-egarri direnak, haiek baititu Jainkoak 
aseko. 



OTSAILAK 2 IGANDEKO EBANJELIOA

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 betetzeagatik 

erasotuak, haiek baitute Jainkoa errege. 

Zorionekoak zuek niregatik madarikatuko 

zaituztenean, erasoka eta gezurrez gaizkiesaka

erabiliko zaituztenean. Poz zaitezte eta alaitu, 

handia izango baita zuen saria zeruan; zuen 

aurreko profetak ere halaxe erabili zituzten».



BAKEAREN ASTEA
 Norbaitek esan zuen: 

“Norbaitek soinekoa eskatzen badizu, 
eman soin-gainekoa ere”. (Nazareteko 

Jesus)

“Barka ezazu zazpitan zazpi aldiz”.                                          
(Nazareteko Jesus)

“Maitatu etsaia”. “Ez inor epaitu”.                 
(Nazareteko Jesus)

 Ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=OOMuLQE0COU

https://www.youtube.com/watch?v=OOMuLQE0COU
https://www.youtube.com/watch?v=OOMuLQE0COU


Zeure buruaz askatzeko,                                 

zabaldu zeurekoikeriak eraiki duen 

bakardadearen amildegiaren haraindiko 

zubia.                                                               

Saiatu zu baino haratago ikusten. 

Saiatu beste inori entzuten eta, batez 

ere, saiatu besteak maitatzen zure 

burua bakarrik maitatu beharrean…

Zu zeu izan nahi baduzu,                               

barkatu esatea,                                                     

oinetatik bururaino hainbat asetzen 

zaituen edukitze-desio gordinetik  

askatu behar duzu.
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