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Zeruko Aita onbera eta errukitsua! 

Ikasten burua nekatu beharrik gabe 

itsatsi duzu niregan zeurekiko maitasuna 

eta lagun hurkoarekiko maitasuna. 

«Eguzki-argiaz gozatzen  

inor irakatsi beharrik ez dugun bezala…, 

Jainkoarekiko maitasuna ere 

ezin irakatsi dena da» (Basilio Handia in Liturgia de las Horas III;43. or.). 

Jaiotzetik itsatsi duzu ene bihotzean 

indar espiritual bat, hazi baten antzo, 

berekin duena maitasunerako joera. 

Aldez aurretik eman didazu 

zer egin gomendatu didazuna 

bete ahal izateko ahaltasuna. 

Bai, jaiotzetik dut Zu maitatzeko 

gai egiten nauen ahalbidea. 

Ongia eta ederra maitatzera 

eragiten didan berezko bulkada. 

Berezkoa dut oso hurbileko 

jendea maitatzeko joera. 

Eta Zu, ene Aita, maitatzeko su bizia. 

Baina, Aita, nondik nora nigan 

zutaz ahazteko, lagun hurkoaz 

ahazteko jarrera? 

Behin eta berriz galdetu ohi diot neure buruari. 

Eta ez dakit. Baina barruntatzen dut, sumatzen dut. 

Ez nauzu egin bere hartan planto eginik zurrun gelditzeko. 

Ez nauzu egin zilbor-hesteari begira gelditzeko. 

Ez nauzu egin esentzia huts. 

Dinamiko egin nauzu. 

Mugida ezarri dugu enegan. 

Dinamiko. Mugikor. 

Helmuga-bilatzaile egin nauzu. 

Ez nauzu egin atzoari begira geldi eta geldo egoteko. 

Eta ibilian, bidean, aurrera egin behar horretan… 

nire ezjakina, nire ahuldadea, nire bakarkeria… 

Zeruko Aita onbera eta errukitsua! 

Egizu, 

neure ibilian, neure bizitzan, 

jar ditzadala begiak maiz zure izatean 

¬bai miresgarria, bai gozagarria: 

sekula ez ahazteko moduan 

ikusiko zaitut, miretsiko zaitut 

egun batean; nola amesten dudan egun hura, 

nahiz eta hura luzatzen eta atzeratzen ere saiatzen naizen: 

bitasun ulertezina: nahi eta ez nahi¬; 

egizu neure ibilian, neure bizitzan, 



jar ditzadala begiak maiz 

neure lagun hurkoaren edertasunean, 

neu bezala eder egin duzun horrengan. 

Zeruko Aita onbera eta errukitsua! 

Egizu, 

sortzetik, jaiotzetik nigan ezarri duzun joera eta energia 

garatzen eta indartzen joan dadila, joan nadila, 

garatzen eta indartzen, 

egun handia iritsiko zaidanean 

mundu honi aurrera eragiten  

fruitu onak emanik aurki nazazun. 

Jesus ene eta gure anaiaren bidez erregutzen dizut. Amen. 


