
Zoriontsu izateko bidea 

(Frantzisko aita santua (?), WhatsApp-ez etorria) 

 

Badukezu, agian, akatsik, bazaudeke estu eta larri eta haserre batzuetan, 

baina ez dezazula ahaztu munduko zereginik handiena duzula zeure bizia. 

Zuk zeuk bakarrik saihestu dezakezu hura gainbehera hastea. 

Jende asko da preziatzen zaituena, miresten eta maite zaituena. Eta ez 

dakizu baina bada berezitzat zaituen jenderik.  

Gustatuko litzaidake zuk gogoratzea ezen zoriontsu izatea, ez datzala 

zeru bat edukitzean ekaitzik gabe, bide bat oztoporik gabe, lan bat nekerik 

gabe, harreman pertsonal batzuk desengainurik gabe. 

Zoriontsu izatea aurkitzea da indarra barkazioan, esperantza borrokan, 

segurtasuna beldurraren galerian, maitasuna elkartasunen hausturetan. 

Zoriontsu izatea ez da soilik irribarreari balioa ematea, baita hausnartzea 

ere tristuraren gainean. 

Ez da, esateko, arrakasta gogoratzea, baizik eta porrotetik zer ikasia 

ateratzea. 

Ez da, esateko, txaloez poztea, baizik eta anonimo zaren hartan poztea. 

Zoriontsu izatea aitortzea da ezen pena merezi duela bizitza bizitzea, 

erronka guztiak gorabehera, ulertze-faltak eragindako tristurak eta krisialdi 

guztiak gorabehera. Emoziozko nahiz ekonomiko. 

Zoriontsu izatea ez da halabeharraren patu bat, baizik eta konkista bat 

bidaiatzen dakienarentzat norberaren barnearen barnerantz. 

Zoriontsu izatea problemen biktima izateari uztea da eta norberaren 

historiaren egile bihurtzea. 

Basamortuak zeharkatzea da norberaren baitatik kanpo, baina gai izanik 

oasi bat aurkitzeko norberaren arimaren gordeenean. 

Jainkoari eskerrak ematea da goizero biziaren mirariagatik. 

Zoriontsu izatea beldurrik ez izatea da norberaren sentimenduei. 

Gai izatea da norberaz hitz egiteko. 

Adorea ukaitea da «ez» bat aditzeko, preziatzen dituzun haiengandik 

berengandik. 

Segurtasuna ukaitea kritika bat jasateko, nahiz zuzengabea izan. 

Seme-alabak besarkatzea da, gurasoak mimatzea, adiskideei tarte 

poetikoak eskaintzea, beraiek zaurituko bazaituzte ere. 

Zoriontsu izatea bizitzen uztea da gutako bakoitzarengan bizi den 

sorkariari aske, alai eta lau-lau. 

Aski ausart izatea da «barka iezadazu», itzul zaitez, esan ahal izateko. 

Aski sentibera izatea «zure beharra dut», maite zaitut, esan ahal izateko. 

Aski gai izatea da «maite zaitut» esan ahal izateko. 

Zure bizitza bihur dadila, zoriontsu izan ahal izateko aukeren baratze. 

Zeure udaberrietan maita dezazula alaitasuna. 

Zeure neguetan izan zaitezela jakinduriaren eta bakearen adiskide. 



Eta bidean huts egingo duzunean, izan zaitezela gai den-dena berriro 

hasteko. 

Izan ere, irrikatsuago maitatuko duzu horrela bizia. 

Eta jabetuko zara ezen zoriontsu izatea ez dela bizia bete-betean 

bizitzea. 

Baizik eta malkoez baliatzea tolerantzia ureztatzeko. 

Galerez baliatzea pazientzia finago egiteko. 

Akatsez baliatzea baretasuna zizelkatzeko. 

Oinazeaz baliatzea plazera harrikatzeko. 

Oztopoez baliatzea adimenaren leihoak irekitzeko. 

Ez dezazula etsi sekula… 

Ez dezazula etsi maite duzun jendeari dagokionez. 

Ez dezazula etsi zoriontsu izateari dagokionez, bizitza galezineko 

ikuskaria baita! 


