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ABENDUAK 
9 

OSTEGUNA



AITAREN, SEMEAREN ETA ESPIRITU 

SANTUAREN IZENEAN



DOANEKO BESARKADAK 
➢Ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=i1xnVDiV9xE

➢ Zenbat behar ditugun doaneko besarkadak! Zenbat 

behar dugun maitatuak sentitzea eta maitatzea! 

Zenbat  behar dugun gure inguruan badirela gutaz 

arduratzen diren pertsonak eta “gure lagun” sentitzen 

direla jakitea!  

➢ Egungo egoerak ez digu besarkada fisikoak 

emateko aukera gehiegirik eskaintzen, jakina. Baina 

gure maitasuna, babesa, adiskidetasuna, hurbiltasuna 

jakinarazteko era asko dago.   

➢Beraz, ez galdu aukera txikiena ere hori guztia 

ondokoei jakinarazteko. Hasi gaur bertan!

https://www.youtube.com/watch?v=i1xnVDiV9xE
https://www.youtube.com/watch?v=i1xnVDiV9xE


OTOITZEAN
Abendualdia,

itxaropen-garaia.                                             

Jauna, samin handia dago gure egunetan, 

nahigabe eta bidegabekeria gehiegi, lagun 

iezaguzu itxaropen-haziak ereiten.  

Ezagutaraz iezaguzu inguruan ditugunen 

bizitzarekin konprometitzen den 

itxaropenaren eraman handiaren, 

ekintzailearen eta emankorraren 

alaitasuna. Erakuts iezaguzu zerbait 

berriaren itxaropena hazarazten, adoretu 

gaitzazu  gure bizitza eskaintzen 

Jainkoaren Erreinua eraiki dezagun. Zain

egoteko garaia da, Jauna, baina baita 

bizitza eskaintzeko eta benetan 

konprometitzeko ere. 



AITAREN, SEMEAREN ETA ESPIRITU 

SANTUAREN IZENEAN
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ZER EGIN BEHAR DUGU?

AITAREN, SEMEAREN ETA ESPIRITU 

SANTUAREN IZENEAN



ABENDUALDIKO 3. IGANDEA

Aldi hartan, hala galdetzen zion jendeak Joani:

«Zer egin behar dugu?»

Joanek erantzuten zien: 

«Bi soineko dituenak eman diezaiola bat ez 

daukanari; eta janaria duenak, egin dezala gauza 

bera.»

Hurbildu ziren zergalari batzuk ere eta galdetu 

zioten: 

«Maisu, guk zer egin behar dugu?»

Eta Joanek: «Ez eskatu behar baino gehiago».

Soldadu batzuek ere galdetu zioten: 

«Eta guk zer egin behar dugu?»



ABENDUALDIKO 3. IGANDEA

Hark erantzun: 

«Ez egin kalterik inori eta ez salatu inor 

bidegabekeriaz. Konformatu zuen ordainarekin».

Herria zain zegoenez, eta denek bere barnean ea 

Joan Mesias izango ote zen galdetzen ziotenez 

bere buruari, honela esan zien Joanek:

«Nik urez bataiatzen zaituztet; baina badator ni 

baino handiagoa dena, ni ez naiz gai haren 

oinetakoen lokarria ere askatzeko; berak Izpiritu 

Santuaz eta suz bataiatuko zaituzte.».



ABENDUALDIKO 3. IGANDEA

➢Ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=9_OFJfG2AJU

➢ Zer egin dezakegu? Oso garbi dauka Joanek. Ez
die praktika erlijioso gehiago egiteko esaten. Ez die 
basamortuan penitentzia egiten gelditzeko esaten. Ez 
die agindu berririk ematen. Behartsuei aurrez aurre 
begiratuz onartu behar da Mesias. 

➢ Garai zailak dira askorentzat. Guztioi eskaintzen zaigu

daukagun kontsumismo zoroa bidezkoagoa egitea, 
kaltetuen sufrimenaren aurrean sentikorrago 
agertzea, solidaritate praktikoan haztea, krisiaren 
kudeaketan erruki eza salatzea…Horixe izango da 
Jesus gure bizitzetan egiaz onartzeko era. 

https://www.youtube.com/watch?v=9_OFJfG2AJU
https://www.youtube.com/watch?v=9_OFJfG2AJU


OTOITZEAN
Abendualdia,
itxaropen-garaia.
Jainkoa hurbil,
Jainkoa iristear.
Herriaren itxaropena
bizitza berria. 

Lagun iezaguzu sufritzen ari direnekin 
solidarioak izaten,
gaur, atzo bezala, Belenen lekurik ez 
dutenekin bat egiten.                                     

Lagun iezaguzu, Jauna, Abendualdiak 
dakarren itxaropena mantentzen, zure 
herriaren oihuak entzuten, gure 
bizitzekin zure Erreinuaren haziak 
ureztatzen, 
zure Maitasunaren mezulari izaten.



JESUSEN BIHOTZ SANTUA,
GEURE ANAIA ZARENA,
MARIAREN BIHOTZ GARBIAREN ETA
GAURKO NIRE OTOITZ, LAN ETA 
OINAZEEN BIDEZ,
ZURE BIHOTZARI ESKAINTZEN
NATZAIO
ETA  ZUREKIN BATERA ZURE AITARI.
ZUK ESKAINITAKO GUZTIARI 
MAITASUNEZ ERANTZUNEZ
ETA ZURE ERREINUA GUREGANA 
ETOR DADIN. AMEN

EGUNAREN ESKAINTZA



AITAREN, SEMEAREN ETA ESPIRITU 

SANTUAREN IZENEAN


