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Hartaraino maite zuen Jainkoak mundua, bere Seme 

bakarra eskaini baitzuen, harengan sinesten duenik gal ez 

dadin, baizik eta betiko bizia izan dezan (Joan 3,16). 

«Eguerdi artea bukatua zen; nire Semea gora zihoan; 

gurutzearen zeharkako habea bizkarrean zeraman, 

Kalbario mendian zain zuen zutiko beste habeari lotzeko. 

Haren aldamenean, neure Gurutze Bidea bizi behar 

izan nuen. 

Horregatik, gaur zuekin bizi nahi dut Gurutze Bidea; 

izan ere, badakit zer den Seme bati heriotzaraino 

jarraitzeak berekin duen oinazea; horregatik, uste dut, gai 

izango naizela ulertzeko hainbat eta hainbat aita-amek 

gauza beragatik jasaten ari diren oinazea». 

Horra zergatik gonbidatzen zaituztedan geure burua 

Andre Mariaren eskuetan jartzera: bera izan dadin 

Jesusengana eramango dituena heriotza horiek guztiak, 

oinazeak hain urratua duen bihotzean ditugunak. 
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Lehen geldialdia 

 

Jesus Getsemaniko Baratzean 

 

V/ Gurtzen zaitugu, Kristo, eta bedeinkatzen. 

R/ Zeure gurutze santuaz mundua salbatu duzulako. 

 

San Mateoren ebanjeliotik (26,36-36) 

 

Jesus bere ikasleekin Getsemani izeneko landa edo 

baratze batera iritsi zen, eta esan zien ikasleei: «Zaudete 

hemen, ni hara otoitz egitera noan bitartean». Pedro eta 

Zebedeoren bi semeak eraman zituen berekin. Tristura eta 

larria sentitzen hasi zen, eta esan zien: «Hiltzeko zorian 

nago tristuraz. Gelditu hemen eta zaudete erne nirekin 

batera». 

 

Gogoeta 

 

Oso berandu zen gauean; nire Semearen jarraitzaileak 

estu eta larri etorri zitzaizkidan, gertatua kontatzeko. 

 

Ni neu ere, ikusten ari nintzenaz neure onetik aterata, 

dardara jarri nintzen. Lo gelditu zirela esan zidatenean, 

txunditurik gelditu nintzen. 

 

Nolatan har ditzake loak adiskide batzuk, beren 

Maisua oinazez lur jota ikusirik? 
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Bat-batean, bakarrik imajinatu nuen neure Semea, 

ebaki-ebaki egiten duen bakartasunaz. Munduko 

bakardade guztiak etorri zitzaizkidan burura. Bai latza 

dela bakardadea! –esan nuen neurekiko−. Ni neu ere 

bakarrik nengoen; horrek, ordea, ez ninduen kezkatzen. 

Soil-soilik, ordu hain garratz hartan pentsatzeak 

dardarazten ninduen. Nolako tristuraz ote zegoen nire 

Semearen bihotza! 

 

Erregua 

 

Jakina, lo egiten ahal dugu eta bertan behera utzi eta 

amore eman. Jakina, ihes egiten ahal dugu gauzak 

nahasten hasi direla ikustean. Hainbatetan egin dugu hori! 

 

Jauna, gaur, hemen, zure nekaldian lagun zaitugula, 

hau eskatu nahi dizugu: ez zaitzagula zu alde batera utzi, 

geure bizitzan une zailak eta korapilatsuak iritsiko 

zaizkigunean. 

 

Ez gaitzala lotarazi, ez axola-ezak, ez ezkortasunak. 

Lozorroak ez diezagula eragotzi geure bakardadea eta 

ase-ezina zure eskuetan jartzea, geure esperantza eta 

etsipena, geure osasuna eta osasuna… zuk bezala eta 

zurekin esan ahal izateko: Aita, ez dadila egin nire nahia, 

baizik zurea. Amen. 
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Bigarren geldialdia 

 

Judasek Jesus saldu eta soldaduek atxilotu 

 

V/ Gurtzen zaitugu, Kristo, eta bedeinkatzen. 

R/ Zeure gurutze santuaz mundua salbatu duzulako. 

 

San Mateoren ebanjeliotik (26,49) 

 

Judasek Jesusengana hurbildu eta esan zion: «Agur, 

Maisu!» Eta musu eman zion. Jesusek esan zion: 

«Adiskide, egizu egitekoa!» Orduan, besteek, 

Jesusengana hurbildurik, heldu eta atxilotu egin zuten. 

 

Gogoeta 

 

Konturatu nintzen, inor ez zela ausartzen saldu 

zuenaren izena aipatzen; alabaina, nik jakin beharra nuen, 

neure Semearen alde zerbait egin ote nezakeen. Izena 

esan zidatenean, zur eta lur gelditu nintzen, ezin 

sinetsirik. 

 

Judas! Judas izan zen. Oker entzun ote nuen? 

 

Diruaz saldu zuela esan zidatenean, hilko nintzela uste 

izan nuen. Ene Jainkoa, halako indarra ote du, ba,diruak, 

pertsona baten hiltzea erosteraino? 
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Judas, nolatan egin zenuen? Ez al zinen, ba, beraren 

adiskidea?, ez al zenuen sinesten beragan? 

 

Korrika irten nintzen neure Semearen bila. Gogoan 

dut: gaua zen, arriskuan jarri nintzen… baina, ba al da 

ezer, ama bat geldiarazteko, jokoan bere semearen bizia 

ikusten duenean? 

 

Erregua 

 

Jauna, garbitu ezazu gure bihotza. Egizu, gure musu 

eta besarkadak izan daitezela beti maitasun eta 

bakezkoak. 

 

Eraberritu gaitzazu barnetik. Ipin ezazu gure barnean 

bihotz garbi bat, bihotz berri bat, bihotz aratz bat… 

 

Gizon-emakumeen adiskide zara zu. Gure lur honetara 

etorri zara eta gure haragia hartu duzu: arindu ezazu 

sufritzen ari diren guztien oinazea, saldukeria jasan 

dutelako, ukatuak eta zuzengabeki salatuak izan direlako, 

erasoa eta kalumnia jasan dutelako… 

 

Zuk ez diozu uzten sekula gu maitatzeari; emaguzu 

bihotz apal eta errukitsua, zurea bezalakoa; emazkiguzu 

begi errukitsuak, inoiz ere ezin maitatu izango ditugula 

uste ditugunei begiratzeko gai izango direnak. Amen. 
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Hirugarren geldialdia 

 

BiltzarNagusiak Jesus kondenatu 

 

V/ Gurtzen zaitugu, Kristo, eta bedeinkatzen. 

R/ Zeure gurutze santuaz mundua salbatu duzulako. 

 

San Mateoren ebanjeliotik (26,63) 

 

Baina Jesus isilik. Apaiz nagusiak esan zion: «Jainko 

biziarengatik eskatzen dizut: Esaguzu zinez zu al zaren 

Mesias, Jainkoaren Semea». Jesusek erantzun: «Zeuk 

esan duzu». 

 

Gogoeta 

 

Gertaerak gertatu ahala, galduago sentitzen nintzen. 

Nolatan sartu neure buruan, garaiko hiru botere handienek 

bat egin zutela, Norbait hura garbitzeko, enbarazu egiten 

zielako bakarrik? 

 

Banekien, ene Semeak Jaunaren aldeko aukera egin 

zuela, nik neuk bezala. Banekien ere, nire garaian, bazela 

jende krudel eta malapartatua; alabaina, sekula ez 

zitzaidan burutik pasatu, errugabe baten aurka halako 

basakeria bat egiteko gai izango zirela. Agian, ene 

Semeak merezi ote zuen tratu txar hura? 
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Baina uste guztien gainetik, zigorrik handiena ezartzea 

erabaki zuten. Hartarako, epai garratz eta gupidagabe hau 

eman zuten: Jesus, hiltzera galdua. 

 

Erregua 

 

Horregatik, gaur hainbat eta hainbat amaren alboan 

jarri nahi dut: beren seme-alabak zuzengabeki hiltzen 

ikusten dutenen alboan. Batzuetan, norbaitek aberastu 

egin nahi duelako, neurriz kanpo. Beste batzuetan, 

norbaitek zuzenbidea bere eskuz ezarri nahi duelako, 

jendea errukirik gabe hiltzea inporta ez zaiola. Beste 

batzuetan, mendeku zoro baten egarriak eraginda edota 

bizitzako gorabeherek beren erraietako semea edo alaba 

galtzera eragiten dietelako… 

 

Hilketak eta hilketa zuzengabe gehiago, zentzurik 

gabeko hilketak; bitartean, ama eta aita asko bizitzan 

aurrera, minak zauriturik.  

Horregatik, Jauna, zure bihotzean jarri nahi dugu –

Andre Mariaren eskuez− min eta oinaze hori guztia, 

zaratapean eta ikuskariz bildurik, ezikusiarena egiten 

dioguna, izango ere izango ez balitz bezala. Amen. 
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Laugarren geldialdia 

 

Pedrok Jesus ukatu 

 

V/ Gurtzen zaitugu, Kristo, eta bedeinkatzen. 

R/ Zeure gurutze santuaz mundua salbatu duzulako. 

 

San Joanen ebanjeliotik (13,37) 

Pedrok esan zuen: «Jauna, zergatik ezin dizut jarraitu 

orain? Neure burua emango dut zuregatik». Jesusek 

erantzun zion: «Nigatik zeure burua emango duzula? 

Bene-benetan esaten dizut: Oilarrak jo baino lehen, hiru 

bider ukatuko nauzu». 

 

Gogoeta 

Uste nuen ezin jasan izango nuela halako zorakeriarik; 

baina hasiera besterik ez zen hura. 

 

Halaz guztiz, banuen esperantza-apur bat neure 

bihotzean. Pedrok urrunetik jarraitzen zion ene Semeari. 

Kementsua eta adoretsua zen Pedro; gainera, esana zion 

ene Semeari ez ziola sekula huts egingo; horrek guztiak 

lasaitzen ninduen. 

 

Baina bai oker handia! Ez nuen denbora asko behar 

izan, Pedro zein ahula zen ikusteko. Bere indarraz fidatu 

zen, Jainkoaren laguntzaz baino gehiago; bere buruaz 

fidatu zen, Jaunaz baino gehiago; horregatik, indarrak 

huts egin zionean, lur jo zuen.  
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Ezin sinetsi nuen entzuten ari nintzena. Lehenik Judas; 

orain Pedro; zer ari zitzaien gertatzen? Bihotz-taupadak 

gelditzen ari zitzaizkidan, ene Semea Pedroren aurretik 

pasatzen ikusi eta begiratu egin ziola ikustean. Orduan 

indarra etorri zitzaidan berriro: ikusi nuen, Pedro, lur joa, 

saldukeriagatik negarrez ari zela. 

 

Erregua 

Jauna, bai bizi ikusten dugula geure burua, islaturik, 

Pedroren jarrera horretan: hainbatetan egin dizugu uko 

geuk ere! 

 

Aski ohikoa da hau giza bizitzan. Zenbat ezkontza-

bikotek egin zioten elkarri leialtasun-promesa, eta, 

zailtasunak iritsi zirenean, dena bertan behera utzi. 

 

Zenbat seme-alabek, bide zuzenean hazi nahi izan 

dituztenean, ihes egin duten etxetik, familiatik, eta gertatu 

dira nahasturik leizearen munduan! 

 

Elizako zenbat jende inplikatu zen talde batean, onartu 

zuen eginkizun bat… eta lehenengo zailtasuna iritsi 

zenean amore eman zuen! 

 

Horregatik erregutzen dizugu: lagundu gaitzazu 

apalago izaten, gai izan gaitezen Jainkoaz fidatzeko geure 

buruaz baino gehiago. Amen. 
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Bosgarren geldialdia 

 

Pilatok Jesus juzkatu 

 

V/ Gurtzen zaitugu, Kristo, eta bedeinkatzen. 

R/ Zeure gurutze santuaz mundua salbatu duzulako. 

 

San Joanen ebanjeliotik (19,9-11) 

 

Berriro jauregira sartu eta galdetu zion Pilatok 

Jesusi: «Nongoa zara zu?» Jesusek, ordea, ez zion 

erantzun ere egin. Orduan, Pilatok esan zion: «Ez al 

didazu erantzun behar? Ez al dakizu aginpidea dudana zu 

askatzeko nahiz gurutziltzatzeko?» Jesusek erantzun zion: 

«Ez zenuke nire aurka batere aginpiderik izango, 

Jainkoak eman ez balizu». 

 

Gogoeta 

 

Agintari publikoak mozorroa kentzen ari ziren, beren 

armarik boteretsuenak ene Semearen aurka begi-bistan 

ipiniz; halere, bazekien hark Aitak gomendatu zion misioa 

munduko boterearen gainetik zegoela. 

 

Baina serio jartzen ari zen arazoa. Ene Semea, −une 

hartan− bera juzkatzeko boterea zuen haren aurrean 

zegoen. Baina… zertaz juzkatu behar zuten? Zer txarrik 

egin zuen berak? 
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Ene barnean galde asko pilatu zen: Pertsona baten 

errugabetasunak ez al du ezer ere balio, tartean beste 

batzuen probetxua dagoenean? 

 

Nire gainetik ari zen ipintzen den-dena; baina gauza 

batek utzi ninduen batez ere zur eta lur: zuzengabekeria 

hura guztia eskuak garbituz desegin nahi izanak. 

 

Erregua 

 

Jauna, bai zaila dela mundu honetan egia bizitzea: 

engainua eta tranpa dira nagusi. 

 

Horregatik, eskari hau egin nahi dizugu gaur: oroit 

zaitezela infernu huts diren kartzeletatik dei egiten 

dizutenez. 

 

Oroit zaitezela zure izena hots egiteagatik 

pertsekuzioa jasaten duten biktimez.  

 

Egizu, ez dezagula sekula amore eman, zeure irudiko 

eta antzeko kreatu gintuzunean, zeuk erregalatu 

zenizkigun askatasuna, zuzentasuna eta bakea kateaturik 

ikustean. Amen. 
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Seigarren geldialdia 

 

Jesus zigorkatua eta arantzaz koroatua 

 

V/ Gurtzen zaitugu, Kristo, eta bedeinkatzen. 

R/ Zeure gurutze santuaz mundua salbatu duzulako. 

 

San Joanen ebanjeliotik (19,1-3) 

 

Pilatok, orduan, Jesus zigorkatzeko agindu zuen. 

Soldaduek, arantzazko koroa bat eginik, buruan ezarri 

zioten eta purpurazko mantu bat bota zioten gainera. Eta 

bata bestearen ondoren hurbilduz, esaten zioten: «Agur, 

juduen errege!» Eta masailekoka zerabilten. 

 

Gogoeta 

 

Patioa utzi zuenetik ez nuen gehiago ikusi ene Semea. 

Ezin sartu ginen bera eraman zuten aretora. Gero eta 

babesgabeago sentitzen nintzen. Zer ari ote zaizkio 

egiten? Auskalo zein zigor ezarriko dioten! Bat-batean, 

hiltzera nindoala sentitu nuen. 

 

Halako batean, balkoia ireki zuten, eta giza zarpail bat 

agertu zen herriaren begi-bistan. Ez zen posible! Ezin izan 

zen hura ene Semea! 

 

Ezin handiagoa zen umilazioa. Mantu gorria odola 

zeriola beraren haragi txikituan. Arantzazko koroi bat, 
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buruan sakatu eta sartua. Inperioko agurra: «Ave, Zesar». 

Ezin esan dut nola gelditu nintzen. Non eta zertan ziren 

Iragarpenekoan Aingeruak esandako hitzak? Handia 

izango da eta Goi-goikoaren Seme esango diote eta 

beraren erreinuak ez du azkenik izango. Horiek ote dira 

esan zizkidan hitzak ala nahastu egin ote ditut? Halere, 

ene bihotzak ziurtasun hau zuen: −errege umiliatu eta 

isekatu harengan− zegoela Historia guztiko egiazko 

Erregea. 

 

Erregua 

 

Jauna, gaur, orduan bezala, zu aintzat hartu gabe 

jarraitzen dugu. Geure begi aurrean ditugu gure mundu 

hau penatzen duten sufrimendu guztiak; baina ez gara gai 

haietan zu ikusteko. 

 

Halaz guztiz, gu maitatuz jarraitzen duzu zuk, gure 

askatasuna errespetatzen duzu. barkatzen diguzu eta 

erabat eta osorik ematen diguzu zeure burua. Erakuts 

iezaguzu, sufritzen ari direnengana hurbiltzen, egunero lur 

jota uzten gaituen gaitza haiekin batean geure egiteko. 

 

Egizu, mespretxua jasaten dutenek aurki dezatela 

solidaritatea, lekutxo bat gure bihotzean eta begiratu 

aringarri bat gure begietan. Amen. 
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Zazpigarren geldialdia 

 

Jesus gurutzea lepoan duela 

 

V/ Gurtzen zaitugu, Kristo, eta bedeinkatzen. 

R/ Zeure gurutze santuaz mundua salbatu duzulako. 

 

Isaias profetaren liburutik (53,4-5) 

 

Gure gaitzak hartu zituen bere gain, gure oinazeen 

zama jasan… Baina gure errebeldiengatik zulatu zuten, 

gure erruengatik birrindu; berak jasan zuen guretzat 

salbagarri izango zen zigorra: haren zauriek sendatu 

gintuzten. 

 

Gogoeta 

Etengabe ari nintzen gertaerak ikusten, astirik ere 

eman gabe arnasa hartzeko. Ez nintzen neure onera etorri 

aurreko irain hartatik, eta non ikusten dudan: egun-habe 

bat ezarri diote lepoan, zutik egoten ere uzten ez diona. 

 

Hau ere bai, Jauna? Zu gurutzean hilik ikusteko ere 

eskatu behar al didazu? Konbentziturik nengoen 

senperrenak jasanaraziko zizkiotela, baina horrenbeste! 

 

Bitartean, guztiak harritzeraino, ene Semeak isilik 

jarraitzen zuen. Isiltasun erdiragarria. Zenbateraino 

miresten zuen berak isiltasun hori! 
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Baina, jarrai al dezake norbaitek isilik bere gurutzea 

ikusirik? Nor ez da hasten errudunen bila, salatzeko? Nor 

da gai, bere gurutzean salbazio-promes bat ikusteko? 

 

Ene Semeak bakarrik jasan zezakeen halako 

zentzugabekeria hura, isilik. Bitartean, gogora zetozkidan 

beraren hitz enigmatiko hauek: Inork ez dit kenduko bizia, 

neuk emango dut neure gogoz. 

 

Erregua 

Jauna, geure isiltasunak eskaini nahi dizkizugu gaur. 

Zurearen aldean, hain bestelako diren hauek: 

 

Zurruntzen duen beldurrarena. 

 

Ezer esatekorik ez duenarena. 

 

Bata besteagandik aparte bizi diren senar-emazteena. 

 

Koldarkeriarena… 

 

Erregutzen dizugu: Erakuts iezaguzu zurea bezalako, 

zure Amarena bezalako isiltasun emankorreko pertsona 

izaten. Erakuts iezaguzu: hitzik gabe hitz egiten duen 

isiltasun horren handitasuna, handitzen duen isiltasun 

horrena, hazarazten, aske egiten, salbatzen duen isiltasun 

horren handitasuna. Bihotz bakoitzaren hondoraino iristen 

dakien isiltasun horrena. Amen. 
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Zortzigarren geldialdia 

 

Jesusek Kirenetarraren laguntza 

 

V/ Gurtzen zaitugu, Kristo, eta bedeinkatzen. 

R/ Zeure gurutze santuaz mundua salbatu duzulako. 

 

San Lukasen ebanjeliotik (23,26) 

 

Jesus gurutziltzatzera zeramatela, sorotik etxera 

zihoan bat, Simon Kirenekoa, hartu zuten eta gurutzea 

leporatu zioten, Jesusen ondotik eraman zezan. 

 

Gogoeta 

 

Nabaritu nuen arnasa hartzeko airea falta zitzaiola ene 

Semeari; halere, banuen kontsolamendu bat: ene 

bihotzean sentitzen nuen, ezin falta zitzaiola indarrik 

Unibertso guztiaren sostengu denari. 

 

Alabaina, aurreikusi baino lehen hilko zitzaien beldur 

ziren soldaduak; hargatik, Kireneko gizon bati leporatu 

zioten gurutzea; Simon zuen izena eta lanetik itzultzean 

gertatu zen han.  

 

Hura handitasuna ene Semearena! Han zegoen, bere 

sufrimenak beraren anai-arrebek zituztenekin bat eginez; 

han zegoen, geure larriak, geure beldurrak, geure 

kezkak… berarekin nola partekatu erakusten. 
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Eta… hona zer ari garen ikusten: nahigabe bat izango 

zela ematen zuena, Jainkoaren onginahiaren gertaera ari 

zen bihurtzen. 

 

Erregua 

 

Jauna, gaur ere nekaturik jarraitzen duzu, lurrean 

eroria, desegina… Gaur ere laguntza eske zaitugu gure 

arteko jende baztertuagan. 

 

Lagundu iezaguzu XXI. mendeko kirenetar izaten, 

gorputza okertzen ari zaienek gure bizkarrean sostengurik 

aurki dezaten. 

 

Lagundu iezaguzu, hori guztia apal-apal egiten, 

harrokeriarik gabe, onbera eta samur… Maitasun-ezaren 

eta zuzengabekeriaren biktima horiek esperantza 

berreskura dezaten, beren gurutzea eramaten lagun dien 

esku adiskide hori sumatzean. Amen. 
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Bederatzigarren geldialdia 

 

Jesusek Jerusalemgo emakumeekin topo egin 

 

V/ Gurtzen zaitugu, Kristo, eta bedeinkatzen. 

R/ Zeure gurutze santuaz mundua salbatu duzulako. 

 

San Lukasen ebanjeliotik (23,28.31) 

 

Itzuli zen Jesus emakumeengana eta esan zien: 

«Jerusalemgo emakumeok, ez egin negarrik nigatik; 

egizue negar zeuengatik eta zeuen seme-alabengatik. Izan 

ere, egur hezeari hau egiten badiote, zer ez ote iharrari?» 

 

Gogoeta 

 

Gora begira jartzean, han urrunean emakume-talde bat 

ikusi dut, zigorraldia kontenplatzen. Arintasun-pixka bat 

sentitu dut haiek ikustean, nahiz eta hauen keinua 

arriskutsua iruditu zaidan.  

 

Gauza logika zen emakume haiek nire egoera 

sumatzea. Ama ziren berak ere, eta ondo asko ulertzen 

zuten zer den seme bat galtzea; are gehiago, Seme bakarra 

denean. 

 

Artean eskerrak ematen ari nintzen neure barnean, 

ikusi nuenean ene Semea haien ondoan gelditu zela eta 

esan ziela: 
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Ez negar egin! Lehortu malkoak eta prestatu besoak; 

handia da oraino zain duzuen lana; sufrimendua ez da 

hemen bukatzen, eta jende asko duzue zain, gainditzen 

lagundu diezaiozuen. 

 

Erregua 

 

Jauna, erakuts iezaguzu, maitasunez isuritako malkoen 

balioa. Erakuts iezaguzu, oinazea onartzen, zugana 

hurbiltzen gaituen dohain bezala. 

 

Erakuts iezaguzu, ez asaldatzen, ez geure onetik 

ateratzen, gauzak zail agertuko zaizkigunean, espero 

genuen bezala gertatuko ez zaizkigunean. 

 

Erakuts iezaguzu, zuri begiratuz, sufrimenduak 

onartzen zuk zeureak onartzen jakin zenuen bezala, balio 

salbatzaile bat ere emanez. 

 

Egizu, zailtasunetan jo dezagula zure bila, aurki 

zaitzagula ezbeharrean. Emaguzu bihotz bat, zurearen 

neurrikoa; jakin dezagula gupidatzen eta kontsolatzen 

guregana datozen guztiak, negarrez beren bizitza 

tristeagatik. Amen. 
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Hamargarren geldialdia 

 

Jesus gurutzean josia 

 

V/ Gurtzen zaitugu, Kristo, eta bedeinkatzen. 

R/ Zeure gurutze santuaz mundua salbatu duzulako. 

 

San Markosen ebanjeliotik (15,24-26) 

 

Josi zuten gurutzean, eta haren jantziak banatu egin 

zituzten, zer zeinentzat zotz eginez. Bederatziak ziren 

gurutziltzatu zutenean. Eta hau zioen kondenaren 

arrazoia adierazten zuen idazkunak: «Juduen erregea». 

 

Gogoeta 

 

Zenbat eta gehiago hurbildu mendi-puntara, ahituago 

sentitzen nituen neure indarrak. Gerta daiteke ene Semea 

puntaraino iristea; baina ez dakit ni neu iritsiko naizen.  

 

Jauna, horrenbeste sufritu behar al du pertsona batek 

hiltzeko? Egiaz, beharrezkoa al da horrenbeste sufritzea? 

 

Berriro Aingeruaren hitzen oihartzuna etorri zitzaidan: 

Handia izango da, eta Goi-goikoaren Seme esango diote, 

eta beraren erreinuak ez du azkenik izango. Oker ote 

nabil? Aingeruaren hitzak aldrebesten ote nabil? Dena 

den, hau zen benetako gertaera: han geundela biok –ene 
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Semea eta ni neu−, ezin ulertuz zentzugabekeria izugarri 

haren zergatia. 

 

Halere, ondo asko nekien nik, Jainkoagandik 

urrunduak salbatzera etorria zela ene Semea, bekatuaren 

bidez apartatu ziren guztiak berreskuratzera etorria zela. 

 

Erregua 

 

Jauna, egizu, jabetu gaitezela, guztiok garela modu 

batean edo bestean zure heriotzaren gaizkide eta eragile. 

 

Guztiok garela partaide, geure mundu honetan 

gertatzen ari diren heriotzetan: haur bazter utziak, gazteak 

noraezean, ezkontza hautsiak, zahar babesgabeak, 

naturaren aurka egindako abusuek eragindako 

hondamenak. 

 

Gaur, Jauna, laguntzeko eskatu nahi dizugu, mundua 

zuzenago bihurtzen, helburu Bizia izango duen mundua. 

 

Laguntzeko eskatu nahi dizugu, Egiazko maitasunari 

leku bat egingo dion mundu bat. Amen. 
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Hamaikagarren geldialdia 

 

Jesusek bere erreinua promestu lapur onari 

 

V/ Gurtzen zaitugu, Kristo, eta bedeinkatzen. 

R/ Zeure gurutze santuaz mundua salbatu duzulako. 

 

San Lukasen ebanjeliotik (23,39-43) 

 

Zintzilik zeuden gaizkileetako bat Jesusi irainka ari 

zitzaion, esanez: «Ez al haiz, bada, hi Mesias? Salba ezak 

heure burua eta salbatu gu ere!» Baina besteak errieta 

egin zion hori zioenari: «Ez al duk Jainkoaren beldurrik, 

zigorra jasaten hagoela ere? Gurea legezkoa duk, geure 

egintzengatik merezia baitugu; baina honek ez dik okerrik 

egin». Gero, gaineratu zuen: «Jesus, oroit zaitez nitaz 

errege izatera iritsiko zarenean». Jesusek erantzun zion: 

«Benetan diotsut: Gaur nirekin izango zara paradisuan». 

 

Gogoeta 

 

Hirugarren ordua iritsia zen, eta ene Semea egundoko 

egur-habe haren gainean ezarri zuten; ikuste hutsak izoztu 

egiten zuen bihotza. 

 

Ikusi nizkien iltzeak, mailua eta matxeteak eskuetan, 

gurutzean gupidarik gabe josteko tresnak. 
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Hilgarria zen ikuskizuna. Hiru gorputz gazte hiru 

gurutzetan zintzilik. Bi gaizkile, oihu garratzak botaz, eta 

ene Semea isilik; isiltasun sakon eta emankorrean, 

lurraren muturreraino iristen. 

 

Gaizkileetako batek, madarikazioa bakarrik zuen 

ahoan; besteak, ordea, bere okerra aitortzearekin batean, 

esan zion: Jesus, oroit zaitez nitaz errege izatera iritsiko 

zarenean. Banekien nik, ene Semeak ez ziola entzungor 

egingo eskari hari; hain juxtu, berriro airea hartuz, 

erantzun zion, neke handiz bazen ere. 

 

Erregua 

 

Jauna, esan nahi dizugu, oroit zaitezela gutaz ere; pena 

dugu, zugatik aurre ez eman izanaz, beharrezkoa zenean; 

pena dugu, kristau izan, baina kristau bezala ez agertu 

izanaz, gainerakoen aurrean ondo gelditzeagatik. 

 

Pena dugu, geure gurutzeei uko egin izanaz, geure 

salbamen-historiari uko egin izanaz, Jainkoak gurekiko 

dituen asmoei uko egin izanaz… 

 

Horregatik, hemen zure ondoan, bizitzako gurutzeei 

josirik, eskatzen dizugu: lagundu gaitzazu axolagabe ez 

izaten geure erruen aurrean. Lagundu gaitzazu gai izan 

gaitezen zuri zerua «lapurtzeko», lapur on damutuak egin 

zuen bezala. Amen. 
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Hamabigarren geldialdia 

 

Jesus, beraren Ama eta maite-maite zuen ikaslea 

 

V/ Gurtzen zaitugu, Kristo, eta bedeinkatzen. 

R/ Zeure gurutze santuaz mundua salbatu duzulako. 

 

San Joanen ebanjeliotik (19,25-27) 

 

Jesusen gurutzearen ondoan zeuden haren ama, 

amaren ahizpa, Maria Kleofasen emaztea, eta Magdalako 

Maria. Jesusek, bere ama eta honen ondoan maite zuen 

ikaslea ikusirik, esan zion amari: «Emakume, horra hor 

zeure semea». Gero, ikasleari esan zion: «Horra hor 

zeure ama». Eta ordudanik ikasleak bere etxean hartu 

zuen. 

 

Gogoeta 

 

Gurutziltzatu ondoren, denak alde egiten hasi ziren. 

Gurutzearen ondoan Joan eta ni neu bakarrik gelditu 

ginen, eta emakume batzuk eta ikusminak jotako talde 

koxkorren bat. 

 

Inori ez zitzaion burutik pasatu une zirraragarri hartan 

ene Semeak egin zuena: Joani nitaz arduratzeko eskatu 

zion. 

 

«Emakume, horra hor zeure semea» −adierazi zidan−. 
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Baina artean bigarren gomendio bat falta zen. Hain 

zuzen, hona zer esan zuen: Joan, horra hor zeure ama. 

 

Ene bihotzak berriro errepikatu zuen aspaldiko «bai» 

hura. Eta ene izate guztiaz esan nuen isilik: Ene Seme, ez 

kezkatu, oraintxetik Joanen ama izango naiz, herriaren 

ama, Elizaren ama… eta seme-alaba guztiek izango dute 

beren lekutxoa ene bihotzean. 

 

Erregua 

 

Andre Maria, oraindanik badakigu geure ama 

zaitugula –egiazko geure ama−; eskatu nahi dizugu, 

lagundu gaitzazula Jesusi baturik bizitzen; izan ere, bizi 

dugun historia honetan, ebanjelio-usaina duen edozein 

gauzari ihes egitera eragiten digu ingurune guztiak. 

 

Lagundu gaitzazula, geure beldurra gainditzen, zure 

Semeagatik aurre egiteko orduan, zure Semearen alde argi 

eta garbi agertzen. 

 

Lagundu gaitzazula, giza lotsa alde batera uzten, 

testigantza egiteko. 

 

Lagundu gaitzazula, zugana jotzen, geure bizitzara 

une garratzak iritsiko zaizkigunean, lur joaraziko digutela 

uste dugunean. Amen. 
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Hamahirugarren geldialdia 

 

Jesus gurutzean hil 

 

V/ Gurtzen zaitugu, Kristo, eta bedeinkatzen. 

R/ Zeure gurutze santuaz mundua salbatu duzulako. 

 

San Joanen ebanjeliotik (15,9.13) 

 

Aitak maite nauen bezala, halaxe maite zaituztet nik 

ere zuek; iraun tinko nire maitasunean. Ez die inork 

maitasun handiagorik adiskideei, bere burua haien alde 

ematen duenak baino. 

 

Gogoeta 

 

Ezin bizi nituen gertaera haiek ondoezak jo gabe. 

Sentitzen nuen, une batetik bestera eroriko nintzela 

zorabiaturik.  

 

Orduantxe esan zuen ene Semeak, ahots guztiz itzaliz: 

Bete da den-dena. Bai, betea zen benetan, eta ezpata hura, 

Simeonek profetizatua, bihotza zulatzen hasi zitzaidan. 

 

Ene Semeak eman berria zion Aitari bere espiritua; 

baina nik banekien, Aitaren azken hitza, hari zegokiona, 

ez zela heriotzarena, baizik eta berpiztearena. 
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Halere, iritsia zen ordua, zeinetarako hain gogotsu 

prestatu baitzuen bere burua ene Semeak; horregatik, ordu 

horretan jo du goren puntua haren otoitzak: Bete da den-

dena. Zuk nahi bezala egin dut den-dena, Aita. 

 

Hauxe izan zen Jainkoaren hautua, erruki bihurtutako 

maitasunaren hautua. 

 

Erregua 

 

Maitasunaren eta biziaren Jainkoa, eskerrak oinak 

iltzaturik egon zarelako gure zain, berandu iristen baginan 

ere. 

 

Eskerrak zeure saihets irekia eta bihotz zeharkatua 

erakutsi dizkiguzulako, zeure graziak gure gainera 

isurtzeko. 

 

Eskerrak besoak zabalik hartu gaituzulako, dudarik 

izan ez dezagun benetan onartu nahi gaituzula. 

 

Eta eskerrak burua makur itxaron diguzulako, 

bakearen eta adiskidetzearen musua emateko. 

 

Honek guztiak eraikitzera garamatza, zure 

laguntzarekin, mundu zuzenago bat, gizatiarrago bat, 

anai-arreba artekoago bat… hartan azken hitza heriotzak 

izan ez dezan, baizik eta ugari emandako Biziak. Amen. 
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Hamalaugarren geldialdia 

 

Jesus hilobian ezarria 

 

V/ Gurtzen zaitugu, Kristo, eta bedeinkatzen. 

R/ Zeure gurutze santuaz mundua salbatu duzulako. 

 

San Joanen ebanjeliotik (19,41-42) 

 

Jesus gurutziltzatu zuten lekutik hurbil baratze bat 

zegoen eta, baratzean, ordu arte inor ipini gabeko hilobi 

berri bat. Hilobia hurbil zegoenez, hantxe ezarri zuten 

Jesusen gorpua, juduen atseden-eguna hastear 

baitzegoen. 

 

Gogoeta 

 

Bukatua zen den-dena. Ene Semea jaitsi zuten 

gurutzetik eta neure altzoan neukan; haurra zenean 

bezalaxe estutzen nuen neure bihotzaren ondoan. 

 

Biok bakarrik geunden han, bera eta ni. Ez zitzaigun 

gelditzen beste ezer. 

 

Baina gizon bat, Arimateako Jose zeritzana, hurbildu 

zitzaidan hilobi berri bat eskainiz. 
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Bera ere arduratsu agertu zen: hila zen ene Semearen 

gorpua eskatu zion Pilatori, eta, tradizioak agintzen 

zuenez, hilobi barnean ipini zuen. 

 

Tapatu behar zuen harria berehala irristarazi zuten, 

indarrez, bihotza erdibi egin zidan zarata eginez. 

 

Munduaren Argia harlauza hotz baten pean zetzan 

jada, ilunik ilunenean, berarekin batean gure 

inkoherentziei eta galdukeriei lur emateko. 

 

Erregua 

 

Jauna, bururaino eraman nahi dugu ebanjelioak 

eskaintzen digun mezua. Lur eman nahi diegu geure 

egoismoari, geure beldurrari, geure gaiztakeriari, 

axolagabekeriei, inbidiei, geure egozentrismoari…  

 

Hazi izan nahi dugu, lurpera joaten dakiten hazi, fruitu 

eman ahal izateko. Gizon-emakume guztiengana irits 

daitezen nahi dugu: geure zerbitzu-jarrera, geure 

maitagarritasuna, geure onberatasuna… 

 

Mundu berri bat egin nahi dugu, han egia bihur 

daitezen baloreak, zuk zure Erreinuan nagusi izatea nahi 

dituzunak. Amen. 
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Hamabosgarren geldialdia 

 

Jesus piztu da 

 

V/ Gurtzen zaitugu, Kristo, eta bedeinkatzen. 

R/ Zeure gurutze santuaz mundua salbatu duzulako. 

 

San Mateoren ebanjeliotik (28,8-10) 

 

Emakumeak, hilobitik arin-arin alde egin eta, ikaraz 

eta poz-pozik, ikasleei berri ematera joan ziren lasterka. 

Hartan, Jesus atera zitzaien bidera eta agurtu eta esan 

zien: «Ez beldur izan!» 

 

Gogoeta 

Ene Semea piztu da, esan zigunez, eta beraren Piztea 

Bizi Eztanda bat izan da. Izan ere, hilobiak ezin gorde 

zuen ene Semeak bere bizitzaldi guztian agertu zuena 

bezalako bizi bat. 

 

Horregatik bizira itzuli zen, bera ez baita hildakoen 

Jainko, baizik biziena. Behar bat du berak bizia 

komunikatze hori, bizia emate hori, bizia erregalatze 

hori… Horregatik, ene Semeak hor jarraitzen du gaur 

egun ere, bere presentzia bizigarriaz, bere jarraitzaileei 

bizia ematen. 

 

Iritsi da berritasuna, ez al duzue nabari? 
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Halaz guztiz, ezarririk jarraitzen dugu guk: 

● Barre dagien, baina pozik ez duen mundu batean. 

● Bete-betean jai egiten duen, baina gozamenik 

ematen ez dion mundu batean. 

● Eten gabe mugitzen den, baina askatasunik ez duen 

mundu batean. 

● Arte-lan miresgarriak egiten dituen, baina haietaz 

gozatzeko astirik eskaintzen ez dion mundu batean. 

 

Erregua 

Jauna, eskatzen dizugu, lagundu gaitzazula pertsona 

berpiztu bezala bizitzen; lagundu gaitzazula pertsona argi-

emaile, poz-emaile, esperantza-emaile bezala bizitzen. 

 

Zure piztuerarekin, irits dadila gozamena gure etxera, 

gure jarduerara, gure apostolutzara… 

 

Izan ere, piztuera ez da lortu ezineko gauza bat; baizik 

eta jada iritsia den zerbait da, iristen jarraitzen duen 

zerbait da, eta gaur – gaur hain justu− iristen ari zaiguna. 

Horregatik: 

● Kontsolamendu-hitzik inportanteena esan dezakegu 

gaur. 

● Irribarrerik egiatiena erregala genezake gaur. 

● Partekatze desinteresatuena egin genezake gaur. 

● Besarkadarik beroena eman dezakegu gaur. 

● Piztuera gure bizitzan ere sartzen delako, pozik 

sakonenaz betetzeko. GAUR. Amen. 
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Aurkibidea 
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