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Gaur nire familia
bilduko dut,

abenduko koroaren
lehen kandela piztu

eta gaixoen alde
otoitz egingo dut.

Gaur nire zereginak
beteko ditut

protesta egin gabe.

Gaur gurasoei irribarrea  
eginarazten

ahaleginduko naiz, eta
nola dauden

jakiteaz arduratuko
naiz.

Gaur etxekoei
lagunduko diet nik

normalean egiten ez
dudan lanen bat

eginda.

Gaur aitita-amamei
deituko diet eta

haiekin maitekorra
izango naiz.

Gaur, oheratu
aurretik, eskerrak

emango dizkiot
Jainkoari nire
familiagatik.

Gaur nire gela eta
gauzak ordenatuko

ditut.

Gaur nire familia bilduko
dut, abenduko koroaren
bigarren kandela piztu

eta bakardadea
pairatzen dutenen alde

otoitz egingo dut.

Gaur Belena jarriko
dugu, eta

Gabonetarako etxea
prestatuko dugu.

Gaur Ama
Birjinari
egingo

diot
otoitz.

Gaur ez dut inorekin
borrokatuko.

Gaur eskerrak
emango dizkiet

besteei laguntzen
didaten bakoitzean.

Gaur, oheratu
aurretik, barkamena

eskatuko dut aste
honetan gaizki

egindako
zerbaitengatik.

Gaur nire
jostailuetako bat

aukeratuko dut ez
duenari emateko

Gaur argiak
itzaltzeaz eta ur

asko ez gastatzeaz
zain egongo naiz.

Gaur marrazki bat
egingo dut aitita-
amamentzat, eta

maite ditudala
esango diet.

Gaur dena jango dut
protestarik egin

gabe, eta nire zortea
ez dutenengan

pentsatuko dut.

Gaur norbaiti
lagunduko diot

trukean ezer espero
gabe.

Gaur, oheratu
aurretik, eskerrak

emango dizkiot
Jainkoari

lagunengatik.

Gaur gutun bat
idatziko diot Jesusi.

Gaur nire familia
bilduko dut, abenduko

koroaren hirugarren
kandela piztu

eta gutxien dutenen
alde otoitz egingo dut.

Gaur nire familia
bilduko dut, abenduko

koroaren laugarren
kandela piztu

eta beldurrez bizi
direnen alde otoitz

egingo dut.

Hilaren 25a
hurbiltzen ari da,

hau ilusioa!
Asteak daramatzagu

Jesusengan
pentsatzen.

Eskerrak ematen
ditut urtero ospatu

dezakedalako
Jesusek maite

nauela
eta laguntzen didala.

Urte ilun honetan,
Jesus itxaropen-

argia da. Pentsatuko
dut nola izan

naitekeen hobea.

Gaur Belengo bakearen
argia jarriko dugu

koroaren erdian, eta
elkarrekin

abestuko dugu Gabon
kantaren bat.


