
“Misioen historia erantzundako otoitzaren historia da.” -Samuel Zwemer

JAUNGOIKOA HOBETO EZAGUTZEN

Irakurri Irteera 3.1-15
● Jaungoikoak noizbait erakutsi al dizu ohiz kanpoko zerbait, ohizko gauzen artean?
● Jaungoikoak entzungarri hitz egin al dizu noizbait?
● Zuretzat zer esan nahi du “Izango naizena naiz” izenak? Goretsi Jainko hori.

AITORMENA

Batzuetan, errazagoa da aitormenean murgiltzea Salmoak 79.8-9ko eredua jarraituz.  Lehenengo, aitortu
joan diren belaunaldien bekatuak, eta ondoren gureak.

“Ez leporatu guri aurrekoen erruak! Betor laster gureganaino zure gupida, lur jota baikaude erabat!
Lagundu, gure Jainko salbatzaile horrek; zeure izenaren ohoreagatik, libra gaitzazu, barkatu gure
bekatuak.” Salmoak 79.8-9

BESTEAK HOBETO MAITATZEN--BATASUNA

“Izan ere, zuek ikusi nahian nago, sendogarri izango zaizuen espirituzko dohainen bat emateko, edo,
hobeki esan, zuek eta nik batera dugun sinesmenean elkar adoretzeko.”
Erromatarrei 1.11-12

Otoitz egin egia besteekin partekatzeko sua izan dezazun, eta baita besteengandik egia jasotzeko
berotasuna ere; egia partekatuz eta jasoz benetako batasuna izan dadin sinesleen artean.  Otoitz egin
gauza bera gerta dadila euskal herriko sinesle guztien artean.

JAUNGOIKOA HOBETO MAITATZEN ETA BESTEAK HOBETO ZERBITZATZEN

“Ostera, aitortu zeuen bihotzetan Kristo Jauna dela, eta egon beti prest zeuen itxaropenaren arrazoia
eskatzen dizuenari erantzuna emateko; baina egizue apaltasunez eta errespetuz, kontzientzia garbiz
jokatuz.” 1 Pedro 3.15-16

Otoitz egin Jaungoikoa behar bezala ohoratu eta gurtu dezazun, eta aldarte horretan egon zaitezen “beti
prest” zure “itxaropenaren arrazoia eskatzen dizuenari erantzuna emateko.”  Egin otoitz gauza bera gerta
dadila euskal herrian dauden sinesleengan.

EUSKAL HERRIAN DAGOEN ILUNTASUNA

Espainian 16. Mendean, Biblia itzultzen edo Eskrituren aleak banatzen saiatzen zirenak gogor jazartzen
ziren.  Biblia debekatutako liburu bihurtu zen, eta sustatzen zutenak deuseztatu egiten ziren.  Gaur egun,
jarrera horren hondakinak irauten dute Jainkoaren Hitzari dagokionez.  Otoitz egin euskal herrian jende
askok izan dezan jakin-mina, eta ondorioz, Biblia bat edo Bibliaren aplikazio bat ireki dezaten.  Horrela,
euren kabuz ohartu daitezen Jaungoikoak zer esan nahi dien beraientzako duen maitasunari buruz.


