
Zeruko Aita bizi-emaile eta gizakia bizi-kentzaile? 
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Zeruko Aita on-ona, Aita kreatzaile eta bizi-emailea! 

Bai tristea eta lotsarazlea: 

urtean hainbeste emakume  

indarrez hil direla entzutea, 

urtean hainbeste langile 

istripuz hil dela jakitea; 

bai tristea eta lotsarazlea, 

komunikabideetan azalduko ez bada ere, 

etxean hainbat adineko jendek 

tratu txar edo desegokia 

jasaten duena jakitea, 

zaharren egoitzetan hainbat gaixo 

zuzenak eta gizatiarrak  

ez diren hainbat jokabideren 

biktima direla jakitea. 

 

Egizu, Aita on eta bizi-emailea, 

kontuan har dezagula 

zer den inori bizia kentzea, 

nondik nora datorkigun jarrera hori, 

zer bizi, ikusi eta entzun ohi dugun 

etxean biziaren errespetuaz, 

nola jartzen dugun 

animalia baten pareko 

pertsonaren bizia, 

nola tratatzen dugun 

animalia bera ere 

geure agresibitatearen asegarri bihurtuz. 

 

Egizu, Aita on eta bizi-emailea, 

kontuan har dezagula zer den 

pertsona batek bere lanean bizia galtzea, 

hobeto esan,  

kontuan har dezagula zer den  

pertsona bat bere lanean bizia galtzeko 

zorian eta arriskua bestek ipintzea, 

lan eta dirua, dirua eta lana 

ororen gainetik ipintzea, 

horrelakorik gerta ez dadin 

ardura izan beharko luketenek 

ez-ikusiarena egitea. 

 

Egizu, Aita on eta bizi-emailea, 

sentibera izan gaitezela 

etxean ditugun adinekoak 

trapu zahartzaz ez hartzeko, 

etxeko sekretuaz baliatuz 



benetako tortura diren jokabideak baztertzeko: 

nekarazi ez gaitzaten 

ohean edo besaulkian loturik edukitzea, 

jatekotzat gozorik gabeko 

jana ematea  

edo ematen zaiena batere gozorik gabe ematea, 

artean berenez balia daitezkeenei 

diru-apurrik ere ez ematea; 

zenbat, zenbat, zenbat, Aita, horrelako 

egun batean bizia eman zigutenei! 

 

Egizu, Aita on eta bizi-emailea, 

zaharren egoitzetan 

hezi ditzagula jabeak  

irabaziaren neskame-morroi ez 

baizik biziaren sustatzaile izan daitezen, 

hezi ditzagula kudeatzaileak 

jabearen neskame-morroi limurtzaile ez 

baizik begi aurrean dituzten pertsonen  

miresle argi izan daitezen, 

hezi ditzagula jangile eta zerbitzariak 

litxarrerian eror ez daitezen 

gaixoei diru-apurra edo gozokiak kenduz, 

baizik eta ahalegin guztiaz 

alaitasuna, adorea, kemena, lasaitasuna 

kutsatzen saia daitezen. 

 

Zeruko Aita on eta bizi-emailea, 

geure ongizaterako zeure Semea bidali diguzu, 

«bizia izan dezaten etorri naiz ni» (Jn 10,10) 

esan digu honek, 

«burua galtzen badu ere, izan barkabera, 

ez iraindu, indarrez betea zaudela-eta» (Ben Sirak 3,13) 

esan diezu seme-alabei  

beren aita nola tratatu adieraziz. 

Egizu, aintzat har ditzagun zure gomendio bizi-emaileak. 

Jesu Kristo zeure Semearen bitartez eskatzen dizugu. Amen. 

 

 


