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OTOITZA – LH - URTARRILAK 25etik 29ra 
 

BAKEAREN ASTEA 
 

ASTELEHENA, URTARRILAK 25 

 

1.- SARRERA 

Egun on:  

Aste hau berezia da. Urtarrilaren 30ean 
Eskolarteko Bakearen Eguna ospatuko dugu. 
Badakizu zergatik? Egun horretan, duela urte 
asko, Mahatma Gandhi erail zutelako.  Astean 
zehar esango dugunez, Mahatma Gandhi 
bakearen alde “borrokatu” zen indiarra izan 
zen. Horregatik ospatzen dugu urtero 
urtarrilaren 30ean Eskolarteko Bakearen Eguna.  

Hori dela-eta, aste honetako otoitz guztietan bakearen alde eskatuko dugu eta 
bakeak zer eskatzen duen hausnartuko dugu. 

Eta badakizu gauza bat? BAKEA denon betebeharra da, zurea eta nirea ere bai. 
Beraz, aste honetan eta beti saiatu bakea eraikitzen etxean, hemen eskolan, 
lagunen artean… 

2.- BIDEOA   

Ikusi bideoa 

https://www.youtube.com/watch?v=z70diqO3D_I 

 

3.- OTOITZA 

Jainko Aita,   
BAKEA hitz handia da, baina keinu txikiz osatzen da:  
irribarre batez, besarkada batez, hitz gozo batez, 
beharrean dagoenari laguntza eskainiz… 
Lagun iezaguzu beti bakeak egiten. 
AMEN.  
 
 
 

http://www.mundaiz.com/
https://www.youtube.com/watch?v=z70diqO3D_I
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ASTEARTEA, URTARRILAK 26  

 

1.- SARRERA 

Egun on:  

Gure barnean ez badugu bakerik, zaila 
gertatuko da ondokoekin bakean bizitzea. Nola 
dago zure bihotza gaur? Lasai? Alai? Pozik? 
Bakean? Ala… triste, haserre eta urduri?  

Zergatik ote dago horrela? Otoitzari hasiera emateko, ariketa bat proposatu nahi 
dizugu, lasaitzeko ariketa bat. 

Eser zaitez ongi aulkian, sorbalda zuzen, oinak lurrean, eskuak belaunen 
gainean. Itxi begiak suabe. 

Hartu arnasa poliki sudurretik, bete birikak eta sabela eta bota poliki -poliki 
ahotik. Egizu ariketa bera 5 aldiz. 

Orain arnasa hartzean, senti ezazu airea bakez beterik dagoela eta bake  hori 
zure biriketara iristen dela, baita zure bihotzera ere. Bakez bete zaizu bihotza 
eta bihotzean haserrea edo tristura bazenuen, kanpora botatzen duzu ahotik 
airea botatzean. Egizu ariketa 3 aldiz. 

Mantendu begiak itxita, gorputza erlaxatuta eta e rrepikatu zure barnean behin 
eta berriz: JESUS, EMADAZU ZURE BAKEA.     

2.- BIDEOA 

Ikusi bideoa 

https://www.youtube.com/watch?v=81CjGMjSfSE  

 

2.- OTOITZA 
 
Jesus,  
Zuk esan zenigun: 
“Zorionekoak bake egileak”. 
Lagun iezaguzu egunean zehar gure bihotza  
bakean mantentzen, ondokoekin bakean egoten, 
gure ahotik bakea dakarten hitzak ateratzen, 
gure eskua beti luzatuta edukitzen. 
Ez dezagula inor iraindu. 
AMEN 

 
 
 
 

http://www.mundaiz.com/
https://www.youtube.com/watch?v=81CjGMjSfSE
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ASTEAZKENA, URTARRILAK 27 

 
1.- SARRERA:  
 
Egun on:  
 

Galdera bat: Ba al dira zure gelan bi ikaskide berdin? 
Eta zure etxean? Eta auzoan? Eta herrian? Bi pertsona 
bikiak badira ere, eta berdin-berdinak direla uste 
badugu ere, desberdinak dira. Gutako bakoitza 
bakarra da eta desberdina. Halaxe egin gaitu 
Jainkoak. Horregatik da garrantzitsua gutako bakoitza den bezala onartzea eta berarentzat 
onena nahi izatea. Hala gertatzen ote da gure gelan? Onartzen al dugu elkar? Onena nahi al 
dugu gure gelako bakoitzarentzat?  
 
Munduan ia 8.000 milioi pertsona bizi gara eta denok gara desberdinak: arrazaz, kolorez, sexuz, 
erlijioz, kulturaz, hizkuntzaz… 
 
Izugarrizko aberastasuna da hori. Batzuk uste dute beraiek bezalakoak ez diren guztiak haiek 
baino gutxiago direla, gutxiago balio dutela, haiek baino gutxiago dakitela, haiek baino 
eskubide gutxiago dituztela…  
 
Eta ez da egia. Pertsona guztiek eskubide berak ditugu, berdin da non jaio garen eta nolakoak 
garen. Pertsona gara. Eta batak bestea horrela onartzen dugunean, bakean bizitzeko aukera 
daukagu. Bestela zaila gerta daiteke.  
 
 

2. BIDEOA 
 
Ikusi bideoa 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FpHPvqhibL8 
 
 

3. OTOITZA 
Jainko Aita, 
Zuk bakarrak egin gaituzu, baina denok 
dauzkagu eskubide berdinak. Onartu egin nahi 
ditugu gure gelako lagun guztiak, bakoitza 
bere desberdintasunekin, izaera bereziarekin. 
Ez dezagula inor baztertu, iraindu edo 
gutxietsi. Egizu bakean bizi gaitezela 
bakoitzak duen onena besteei eskainiz.   

 

http://www.mundaiz.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FpHPvqhibL8
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OSTEGUNA, URTARRILAK 28  

 

1.- SARRERA 

Egun on: 
 
Munduko haur askok bakean bizi nahiko lukete, baina, jaio 
direnetik, gerra eta gorrotoa besterik ez dute bizi izan haien 
herrialdeetan.  
Zaila egiten zaigu munduan bakean bizitzea. Nahikoa da 
ikustea zenbat liskar eta gerra dauden mundu osoan zehar. Penagarria!  
 
Baina gure familian, lagunen artean, eskolan ez badago bakerik, zaila izango da munduan bakea 
lortzea. Askotan pentsa dezakegu bake-keinu txikiek indar gutxi dutela. Zer eragin eduki 
dezake munduko bakean ni ondokoa barkatzen saiatzeak edo berarekin  bakean bizitzen 
ahalegintzeak? Seguraski zuk eta nik uste baino gehiago. Horregatik, saia zaitez zure 
ondokoekin bakean bizitzen. Denok hori egingo bagenu, agian, mundua hobea izango litzateke. 
 

2.- BIDEOA 

Begira zer esaten diguten Siriako haur hauek. Egoera latzean bizi izan badira ere, ez dute 
itxaropena galdu eta bake-egile sentitzen dira. Benetan, eredu dira guztiontzat. 
 
Ikusi bideoa 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nXUftb1HNvU&list=RDde3B7o4MLVs&index=2 

 

  

 
3.- OTOITZA 
Jainko Aita, 
munduan zehar gerra eta liskar giroan bizi diren 
pertsonen alde eskatu nahi dizugu gaur eta, bereziki, 
bertan bizi diren haurren alde. 

Zaude beraiekin, emaiezu indarra eta itxaropena bere 
eguneroko egoeran eta egizu gu denok bat egin dezagula 
haiekin. 

Lagun iezaguzu gure ondoan ere bakean bizitzen.  

 

 

 

 

http://www.mundaiz.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nXUftb1HNvU&list=RDde3B7o4MLVs&index=2
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OSTIRALA, URTARRILAK 29 
 
 
1.- SARRERA 
Egun on:  

Berez, bihar da Eskolarteko Bakearen eguna. 
Baina guk gaur ospatu nahi dugu modu berezian. 

Mahatma Gandhik eskubideen alde egiteko modu 
berria asmatu zuen: INDARKERIA EZA AKTIBOA. 
India ingelesen menpe zegoen. Ingelesek 
menderatuta bizi ziren indiarrak. Gandhik haien 
eskubideen alde gogor egin zuen, pertsona 
guztiak aske direla eta eskubide berdinekin 
jaioak garela sinesten zuelako. 

Baina borroka horretan, ez zuen indarkeriarik erabili. Hala esaten zuen: 

“Iraindu egingo gaituzue, jo egingo gaituzue, hil egingo gaituzue, baina guk ez dizuegu inoiz 
indarkeriaz erantzungo. Horrela ikusiko ahal izango duzue egiten ari zaretena bidegabekeria 
hutsa dela”. 

Eta hala egin zuen, eskubideen alde borroka egin baina biolentzia erabili gabe. Jendearen 
aurrean hitz egin zuen, manifestaldi desberdinetan hartu zuen parte, kartzelan sartu zuten, 
jipoitu egin zuten, gose-grebak egin zituen… baina inoiz ez zuen indarkeriarik erabili. 
Azkenean, 1948ko urtarrilaren 30ean erail egin zuten otoitz egitera zihoala. 

Ba al dakizu zer esan nahi duen “Mahatma” hitzak? Arima handia. Eta Indian “Bapu” deitzen 
zioten: aita. 

2.- BIDEOA 

Ikusi bideoahttps://www.youtube.com/watch?v=1nWWC7K0Ckg 

3.- OTOITZA 

Gaurko otoitzean, kandela bat piztuko dugu gelan. Isilune bat 
egingo dugu bakearen alde eskatuz. 
Gero, elkarrekin, GURE AITA errezatuko dugu. 
  

http://www.mundaiz.com/
https://www.youtube.com/watch?v=1nWWC7K0Ckg

