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Sarrera

Gurutzearen Bidea latza da beti onartzeko. Baina 
gurutzearen Bidea maitasun-bide da beti. Jainkoa 
bidelagun bihurtzen da oinazean, maitasun-besar-
kada bihurtzen da. Ez dezagun utzi egunean egune-
ko lagun dugun sufrimenduak gaina har diezagun. 
Errepara diezaiogun berriro lorez edertzen den 
gurutzeari, inoiz ere uzten ez gaituen Jainkoaren 
esperantzan. Gurutze-bidea, maitasun-bidea, espe-
rantza-bidea.

Gurutziltzatu harengan bakarrik senti gintezke 
hain maitaturik eta hain onarturik. Ezin jarri da 
inor guretze hari jarri eta axolagabe gelditu oinaze 
haren aurrean. Maitasun baten oinazea da, dohain, 
otoitz, harrera eta partaide bihurtua.

Jainkoa han dago eta zain-zain dugu. Gurut-
ze-bide honetan zehar-galdera asko daude gure 
bizitzarako, beroni itzuli bat emateko eta ausart 
bideari ekiteko egunean eguneko gurutzerantz. 
Gurutzean guztiok egingo dugu topo anai-arreba 
eta lagun bezala.

Via Crucis hau irakurri eta otoiztuko duzu anaia 
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edo arreba, igo zaitez gurutzera Jesusekin batean, 
eta bete zaitez indarrez eta esperantzaz: oinazetik 
maitasuna loratuko da. Ez izan inoiz ezeren beldur!
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Hasiera

V/. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren 
izenean.
R/. Amen.

V/. Anai-arreba maite-maiteok, Gurutze Bide hau 
elkarrekin egiteko bildu gara: maitasun-bi-
de da, oinaze-bide, baina maitasunaren inda-
rrak kutsatua; soil-soilik, guregatik utzi die 
Jainkoak bera gurutzera eramaten: soil-soilik, 
gu salbatzeko. Ezin geratu gara, axolagabe, 
Jesusen oinazeari begira, gizonaren Semearen 
oinazeari begira; ezin gelditu gara, axolagabe, 
gu guztiongatik esperantzaren dohain bihurtu 
denari begira

 Barnez bildu gaitezen, isilik, eta ipin dezagun 
Jainkoaren bihotzean gizon-emakumeen sufri-
mendu guztia.

Egun dezagun otoitz
Jainko gure Aita, Kristo gure salbatzaileagan 
egiazko Maitasunaren ibilbidea markatu duzu: 
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gurutzearen bidea, alegia; emaguzu laguntza, 
Guretze Bide hau debozioz bizitzeko, barnean 
bildurik eta isilik bizitzeko; emaguzu laguntza 
zure handitasuna eta sakontasuna sentitzeko. 
Zuk, guretzat maitasun-dohain zaren horrek, 
emaguzu oinazean zeure maitasunaren besarka-
da; mendez mende Errege bizi baitzara.

R/. Amen.
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Lehen geldialdia

Jesus heriotzara galdua

V/. Gurtzen zaitugu, Kristo, eta bedeinkatzen.
R/. Zeure gurutze santuaz mundua salbatu duzu-
lako.

San Mateoren ebanjeliotik
Herri osoak erantzun zuen: 
«Geu eta geure ondorengoak egiten gara 
gizon horren heriotzaren erantzule! 
Orduan, Barrabas askatu zien 
eta Jesus, zigorkarazi ondoren, 
haien eskuetara eman zuen, 
gurutziltza zezaten (Mateo 27,25-26).

Gogoeta
Larria eragiten duen gaitzespena. Errugabe bat 

gaitzetsia. Zu, Jesus, gizon errugabea, gu salbat-
zeagatik gaitzetsia.

Zenbat bider juzkatzen eta gaitzesten ditugun 
besteak! Ezagutu gabe gertaeran zer eta nolako 
izan diren! Zenbat bider ez garen ausartzen jen-
deari begietara begiratzera ere; halere, jende hori 
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bera juzkatzeko erreparorik ez dugu izaten. Jesus, 
Jainkoaren semea, zuzengabeki gaitzetsia; auzitara 
eraman dezan eta juzka dezan utzi dio gizadiari.

Egin dezagun astialditxo bat lehen geldialdi ho-
netan. Egin dezagun bilaketa bat geure bihotzean: 
zenbat bider juzkatu ditugu besteak zuzengabeki?

Eskariak
Eskari bakoitzari erantzuna:
Entzun, Jauna, gure erregua.
– Maitatzen eta esperantza izaten ikas dezagun,  

asko kostatzen zaigunean ere.
– Familietan nagusi izan daitezen batez ere mai-

tasuna eta elkarrizketa.
– Edozein pertsona hartu ahal dezagun beti 

geure benetako anaia/neba edo arreba/ahiz-
patzat.

Egizu, Andre Maria, Jaunaren zauriak
nire bihotzean ezar daitezen.
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Bigarren geldialdia

Jesus gurutzeaz zamatu

V/. Gurtzen zaitugu, Kristo, eta bedeinkatzen.
R/. Zeure gurutze santuaz mundua salbatu duzu-
lako.

San Joanen ebanjeliotik
Orduan, Pilatok haien esku utzi zuen 
gurutziltza zezaten.
Hartu zuten, beraz, Jesus, 
eta hau, gurutzea lepoan zuela, 
hiritik «Burezur» –hebreeraz Golgota– 
zeritzan tokirantz irten zen. (Joan 19,16-17)

Gogoeta
Oso astuna da gurutzea. Oinazeaz mintzo den 

gurutzea da, baina baita maitasunaz ere. Gu salbat-
zeko aukeratua duzu. Guk, sarritan utzi nahi izaten 
dugu alde batera geure eguneroko gurutzea. Ezin 
jakin izaten dugu nola eta non aurkitu hura onartu 
eta jasateko indarra.

Zu, berriz, hemen zaude, Jesus; zeure indar guz-
tiez hartu duzu lepoan gurutze hori: sentitu duzu, 
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jakina, guk bezala beldurra; halaz guztiz, ez duzu 
zalantzarik izan; gurutze hori ez baita mintzo po-
rrot batez, galera batez, baizik eta garaipenaz, mai-
tasunak oinazearen gain lortu duenaz.

Eskariak
Eskari bakoitzari erantzuna:

Entzun, Jauna, gure erregua.
– Boluntario izateari emana denarentzat,
 beti Espirituak Gidaturik joka dezan.
– Beren duintasunean
 mespretxatuak diren emakumeentzat.
– Seme-alabaren bat 
 galdu duten emakume guztientzat.
Egizu, Andre Maria, Jaunaren zauriak
nire bihotzean ezar daitezen.
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Hirugarren geldialdia

Jesus lehenengoz erori

V/. Gurtzen zaitugu, Kristo, eta bedeinkatzen.
R/. Zeure gurutze santuaz mundua salbatu duzu-
lako.

Isaias profetaren liburutik
Jaunak bere gain bota zuen
gu guztion errua.
Bere gain hartu zituen 
gu guztion bekatuak». (Isaias 53.6.12)

Gogoeta
Gurutzearen astunak erorarazi zaitu. Ezin jasa-

na da pisua. Zapaldu egin zaitu gurutzeak.
Gu ere zapaltzen gaitu gurutze baten egurrak; 

arnasarik gabe uzten gaitu batzuetan. Ez da gau-
za erraza oinaze batzuk jasatea, gaixotasun bat-
zuei aurre egitea; baina zuk ez diozu utzi oinazeari 
gainditu zaitzan; berriro ekin izan diozu bideari 
gure gurutzearen zama partekatzeko.
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Eskariak
Eskari bakoitzari erantzuna:
Bihotz osoaz erregutzen dizugu, Jauna.
– Traumak, bizileku dugun gizarteak eraginak,
 jasaten dituzten haurren alde.
– Gaixoen, adin handikoen
 eta berekin inor ez dutenen alde.
– Nekaturik eta esperantzarik gabe
 bizi direnen alde.
Egizu, Andre Maria, Jaunaren zauriak
nire bihotzean ezar daitezen.
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Laugarren geldialdia

Jesusek bere amarekin topo

V/. Gurtzen zaitugu, Kristo, eta bedeinkatzen.
R/. Zeure gurutze santuaz mundua salbatu duzu-
lako.

Negar Kantak liburutik
Zuek, bidean zoaztenok, begira eta ikus:
ba ote da nirea adinako oinazerik?
(Negar Kantak 1,12)

Gogoeta
Semea eta ama. Zirrara eragiten digun eszena. 

Semea zauriz josia, odoletan; ama negarrez, gurut-
zetik semea libratu nahian, bere seme maitea.

Egunero errepikatzen den eszena. Zenbat ama 
porru eginda, beren seme-alaben oinazeagatik. 
Eseririk beraien ohe ondoan, ezer egin ezinik 
gaixotasun larri eta zail baten aurrean. Eta seme 
hura, amari eskua estu harturik; semea ama kont-
solatzen, esanez: «Hemen nago, ama. Ez sufritu 
nigatik, irabaziko dugu borroka hau».

Maria eta Jesus: bi aurpegi elkarrekin topo egi-
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ten, Esperantza eta Maitasuna; ama baten esperant-
za, eta seme baten maitasuna, gizadiaren bekatua-
gatik oinazea jasan nahi duen semea.

Eskariak
Eskari bakoitzari erantzuna:
Emaguzu, Jauna, zeure espirituaren indarra.
– Fedeagatik pertsegituak diren
 anai-arrebengatik, erregutzen dizugu.
– Gaixoengatik,
 bereziki gaixo terminalengatik, 
 erregutzen dizugu.
– Bokazio-krisialdia bizi dutenentzat
 eta zure maitasunaz duda-mudak dituztenent-

zat,
 erregutzen dizugu.
Egizu, Andre Maria, Jaunaren zauriak
nire bihotzean ezar daitezen.
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Bosgarren geldialdia

Jesusek Zireneko Simonen laguntza

V/. Gurtzen zaitugu, Kristo, eta bedeinkatzen.
R/. Zeure gurutze santuaz mundua salbatu duzu-
lako.

Mateoren ebanjeliotik
Hiritik irtetean, Zireneko gizon bat aurkitu 
zuten, 
Simon zeritzana, 
eta Jesusen gurutzea eramatera
behartu zuten. (Mateo 27,32)

Gogoeta
Jesus, jada erori zara behin, eta zama hau ez da 

arinago bihurtzen. Lagunduko dizun norbaiten bila 
dabiltza. Zirenetar bat da, zurekin batean zama hau 
eramango duen gizona.

Indarrak ahuldu egiten dira, gurutzeak gero eta 
astunago bihurtzen direnean. Zenbat erizain, sen-
dagile, ospitaletako profesional, gaixoen familiar-
teko, adiskide eta ahaide zirenetar, gure historiako 
hainbat eta hainbat gurutziltzaturentzat. Gurutzea 
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batzuetan jasanezin bihur daiteke pertsona bakar 
batentzat.

Baina, hain justu, orduantxe aurki ditzakezu bi 
begi, zeuri begira, ulertzen dizutenak; Maitasunez 
hitz egiten dizuten bi begi; eta hara: zerua ikusten 
duzu orduan irekitzen, eta gai bihurtzen zara para-
disuko edertasuna sumatzeko, zure begiratuarekin 
parez pare gertatzen diren aurpegietako bakoit-
zean.

Eskariak

Eskari bakoitzari erantzuna:
Emaguzu, Jauna, zeure indarra.

–Gazteen alde, jakin dezatela jarraitzen
berari segitzeko gonbita egiten dien Maisua-
ri.
–Zuzentasun gizakoiago batek
jakin dezala berreskuratzen huts egin duena.
–Sexu-abusuen biktima diren
haurrentzat.
Egizu, Andre Maria, Jaunaren zauriak
nire bihotzean ezar daitezen.
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Seigarren geldialdia

Veronikak Jesusi aurpegia xukatu

V/. Gurtzen zaitugu, Kristo, eta bedeinkatzen.
R/. Zeure gurutze santuaz mundua salbatu duzu-
lako.

Isaias profetaren liburutik
Mespretxatua zen,
eta jendeak baztertua,
oinaze-gizona, sufritzen ikasia.
Ikusteak ere nazka ematen duen
norbait bezalaxe,
mespretxatu egin genuen,
eta aintzakotzat hartu ez.
(Isaias 53,3)

19955
Gogoeta

Aurpegia odolez betea du Jesusek. Oraindik 
denbora asko falta da Golgotara iristeko. Emaku-
me bat hunkitu egin da honelako oinaze honen 
aurrean eta xukatu egin nahi dio martiri-aurpegia. 
Blai egin nahi du bere zapia Jesusen izerdi-odo-
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letan. Hor doa jende artetik, beraren beharra bai-
tu Jesusek. Aurpegia lehortu dio eta, zapi hartan, 
Jesusen aurpegi miresgarria irarri da. Pintura bat, 
oinaze horren ikono bikain bat. 

Zenbat oinaze-ikono ikusten den egunero os-
pitaletan, eta beste hainbat etxetan; halakoetan, 
«zapi» xume bihurtu beharko ginateke gu, lehortu 
ahal izateko malkoak, izerdia eta odola; izan ere, 
oinaze-aurpegi bakoitzean dago Jesus.

EskariaK
Eskari bakoitzari erantzuna:
Entzun iezaguzu, Jauna.
– Apaizengatik, beraien  bizitza 
 zure bizitzaren isla jator izan dadin.
– Munduko ama guztientzat,
 beren seme-alabak hiltzen ikusi dituztenentzat,
 ezer ezin egin gabe.
– Munduan
 goseak diren guztientzat.
Egizu, Andre Maria, Jaunaren zauriak
nire bihotzean ezar daitezen.
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Zazpigarren geldialdia

Jesus bigarrenez erori

V/. Gurtzen zaitugu, Kristo, eta bedeinkatzen.
R/. Zeure gurutze santuaz mundua salbatu duzu-
lako.

Salmoak liburutik
Lur jorik nago:
biziberri nazazu, 
zeure promesaren arabera!
(Sal 119,25)

Gogoeta
Gurutzearen zama jasatea gero eta nekosoago 

egiten da; horregatik erori da Jesus bigarrenez.
Ezin lortu izaten da beti zutik eustea. Bizitza 

ring bat bezalako izan daiteke, sarritan bota gaitu 
lurrera. Handia izaten da batzuetan lurrean geldit-
zeko tentazioa, borroka gero eta zakarrago bihurt-
zen baita.

Baina zurea da txanda, Jesus, goiari eutsi be-
harra duzu: zutitu zaitez, oinaze-gizon hori, zutitu 
beste behin. Bidezidorra neketsua da, baina zure 
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beharra dugu geure bide honetan, zurekin bakarrik 
senti gintezke segur. 

Eskariak
Eskari bakoitzari erantzuna:
Entzun, Jauna, betiko osasunaren iturri.
– Sendagile, erizain eta osasun-zerbitzuan 
 lan egiten duten guztientzat,
 beren egitekoa kontzientziaz
 eta profesionaltasunez garatu ahal dezaten.
– Gaixo-esperientzia egiten ari direnentzat:
 emaiezu adorea 
 egunean eguneko bizitzari
 aurre egin ahal diezaioten..
– Gu guztiontzat: lagundu iezaguzu
 zure errukian eta maitasunean
	 konfiantza	izaten.
Egizu, Andre Maria, Jaunaren zauriak
nire bihotzean ezar daitezen.
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Zortzigarren geldialdia

Jesusek topo
Jerusalemgo beste emakume batzuekin

V/. Gurtzen zaitugu, Kristo, eta bedeinkatzen.
R/. Zeure gurutze santuaz mundua salbatu duzu-
lako.

San Lukasen ebanjeliotik
Herriko jende-talde handia zihoan Jesusen 
ondoren, 
baita emakume asko ere bular joka 
eta harengatik aieneka.
Itzuli zen Jesus haiengana eta esan zien: 
«Jerusalemgo emakumeok, 
ez egin negarrik niregatik; 
egizue negar zeuengatik eta zeuen 
seme-alabengatik».
(Lukas 23,27-28)

Gogoeta
Jesusek topo egin du bere Amarekin, topo egin 

du Veronikarekin; orain beste emakume batzuk 
ikusi ditu, beragatik negarrez. Urrutitik jarraitu 
diote, eta atsekabeturik daude Jesusi gertatzen ari 
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zaionagatik.
Halaz guztiz, Jesusek ulertarazi nahi die, ez du-

tela negar egin behar beragatik, baizik eta beren se-
me-alabengatik; izan ere, ezin ulertu dituzte, guz-
tiak onik ikusi nahi dituen Jainkoaren indarraren 
edertasuna eta handitasuna.

Beragan konfiantza izatera gonbidatu ditu Jesu-
sek eta bizitzari esperantzaz begiratzera.

Eskariak
Eskari bakoitzari erantzuna:
Emaguzu, Jauna, zeure maitasuna.
– Misiolarientzat, munduko edozein tokitan 
 zirenetar diren horientzat.
– Munduan bereizketaren biktima diren 
 emakume guztientzat.
– Mundu zabaleko haurrentzat,
 bereziki ez ikasi, ez aski jan 
 ezin dutenentzat.
Egizu, Andre Maria, Jaunaren zauriak
nire bihotzean ezar daitezen.
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Bederatzigarren geldialdia

Jesus hirugarrenez erori

V/. Gurtzen zaitugu, Kristo, eta bedeinkatzen.
R/. Zeure gurutze santuaz mundua salbatu duzu-
lako.

Filipoarrei egindako gutunetik
Kristo Jesusek,
jainkozko izaerako izanik,
apaldu egin zuen bere burua,
heriotzaraino esaneko bihurtuz,
gurutzean hiltzeraino.
Horregatik, goratu egin zuen Jainkoak.
(Filipoarrei 2,6.8-9)

Gogoeta
Gurutzea indarrik gabe gelditzeraino eramana. 

«Aski da» esateko gogoa datorkigu. Posible al 
da, bide honek, sekula ere, akaberarik ez izatea? 
Zenbat eta aurrerago jo gurutzearekin, orduan eta 
gogorragoa ibilbidea. Dena bertan uzteko gogoak 
ematen dizu. Hirugarrenez erori zara eta hiruga-
rrenez zutitu. Burura datorkizu: «Niri dagokit he-
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rri hau salbatzea, niri dagokit beragatik nire indar 
guztiak eskaintzea».

Gehiago ezin dugula sentitzen dugunean, or-
duan, hain justu, behar dugu jaso geure bihotza Je-
susengana. Hanka bat ipini du lehenik eta bestea 
segidan, belaunek ez diote erantzuten; baina jaiki 
da eta are estuago besarkatu du gurutzea. Eta au-
rrera doa.

Eskariak
Eskari bakoitzari erantzuna:
Izan zaitez, Jauna, gure sostengu.
─	 Fedea	ahultzen	zaigunean,	
 eguneroko gorabeheretan 
 koherentziak huts egiten digunean.
─	 Adiskidetasun	baten	beroak	
 gain behera egin duenean,
 edota maitasunaz dugun esperantza
 bihotzean itzaltzen zaigunean.
─	 Sufritzen	ari	den	anaiari	/	nebari	
 edo arrebari /ahizpari,
 adin handikoari,
 laguntza eske den atzerritarrari
 bizkarra ematen diogunean.
Egizu, Andre Maria, Jaunaren zauriak
nire bihotzean ezar daitezen.
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Hamargarren geldialdia

Jesus jantziez erantzi soldaduek

V/. Gurtzen zaitugu, Kristo, eta bedeinkatzen.
R/. Zeure gurutze santuaz mundua salbatu duzu-
lako.

Salmoak liburutik
Ni, berriz, har naiz eta ez gizaki,
jendeak iraindua, herriak mespretxatua.
Ikusten nautenek burla egiten didate, 
adi-adi begiratzen didate.
Nire jantziak banatzen dituzte,
nire soinekoa zotz egiten.
(Sal 22,7-8.18-19)

Gogoeta
Iritsi da gurutzera jasoa izateko ordua. Neure bar-

nekoitasuna babesten eta ezkutatzen didan jantzia 
ere kendu didate. Jada ez naiz ni inor. Erantzi naute, 
ez naiz gizon, har bat bezalako naiz, neure duinta-
suna ere kendu didate. Heriotzara galdua naiz, ez 
naiz jada ezertako. Gaizkile bat, asasinatua izatea 
zor zaio soilik, gurutzea bakarrik da bere guztia.
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Berentzat hartu dituzte nire jantziak, gelditzen 
zitzaidan azkena. Biluzik nago, gurutzeko tormen-
tura jasoko nauten honetan.

Eskariak
Eskari bakoitzari erantzuna:
Barka iezaguzu, Jauna.
– Geure leialtasun-faltaz
 gurutziltzatzen zaitugun bakoitzean.
– Aberastasunek liluraturik 
 edota ezbeharrek desengainaturik,
 zugana laguntza eske joateko gai ez izateaga-

tik.
– Gure maitasun-testigantzak
 bere lekua egoismoari uzten dion bakoitzean.
Egizu, Andre Maria, Jaunaren zauriak
nire bihotzean ezar daitezen.
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Hamaikagarren geldialdia

Jesus gurutzean josia

V/. Gurtzen zaitugu, Kristo, eta bedeinkatzen.
R/. Zeure gurutze santuaz mundua salbatu duzu-
lako.

San Markosen eta San Lukasen ebanjelioetatik
Golgota izeneko tokira eraman zuten Jesus 
(Golgotak «Burezur» esan nahi du).
Mirraz nahasiriko ardoa eskaini zioten, 
baina ez zuen hartu. 
Josi zuten gurutzean, 
eta haren jantziak banatu zituzten, 
zer zeinentzat zotz eginez.
Bederatziak ziren gurutziltzatu zutenean. 
Jesusek esan zuen:
«Aita, barka iezaiezu, ez baitakite zer ari diren».
(Mk 15,22-25; Lk 23-34)

Gogoeta
Lehen iltzeak eskuetan iltzatu zizkioten. Jasa-

nezina da mina, odola dario. Imajinaezineko oi-
nazea: eskuak zulatuak, besterik ez bezalako zau-
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riz; besoak zabalik gizadia besarkatzeko.
Bekatuaren iltzeek zeharkatu dute, ez gorputza 

bakarrik, baita arima ere. Begiak zerurantz begira 
ditu.

Gurutzean idazkun bat ezarri dute: «Jesus Naza-
retarra, juduen erregea». Ez da gizon bat; gizonaren 
Semea da, hiltzeko tresnarik krudelenean iltzatua. 

Eskariak
Eskari bakoitzari erantzuna:
Entzun iezaguzu, Jauna.

– Elizarentzat, 
 azkenak direnen esperantzaren eta oinazeen 
 bozemaile izateko gai izan dadin.
– Egunero-egunero suntsituak diren familientzat,
 gure egun hauetako problema sozialek jota.
– Mundua gobernatzen dutenentzat,
 beren herrien premiei
 adi bizi daitezen.
Egizu, Andre Maria, Jaunaren zauriak
nire bihotzean ezar daitezen.
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Hamabigarren geldialdia

Jesus gurutzean hil

V/. Gurtzen zaitugu, Kristo, eta bedeinkatzen.
R/. Zeure gurutze santuaz mundua salbatu duzu-
lako.

San Lukasen ebanjeliotik
Eguerdi aldea zen, 
eta ilundu egin zuen lurbira guztian 
hirurak arte.
Eguzkia ezkutatu egin zen, 
eta santutegiko oihala
erdiz erdi urratu zen.
Jesusek, oihu handia eginez, esan zuen:
«Aita, zure eskuetan jartzen dut bizia». 
Hau esanik, azken arnasa eman zuen.
(Lukas 23,44-46)

Gogoeta
Bukatu da dena. Aitarekin nago, bakarrik, haren 

esku utzi dut neure burua. Azkeneraino maitatu di-
tut. Nire azken odol-tanta emateraino.

Jesusek Aitaren eskuetan utzi du bere burua, 
eta lurrean guztiek bazter utzi  dute, bera bakarrik. 
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Gurutze-oinean ama eta ikasle bat ikusi ditu, eta, 
biak bata besteari gomendatu ondoren, Jainkoari 
eskaini dio bere arima. Zerua ere lainotu da. Ilun 
dago. Gaua bailitzan. Oinazearen gaua da, den-de-
na gelditu da geldi, arnasketa bera ere astiro arin 
bilakatu da eta Kreatzaileagana itzuli da erabat.

Baina zertan da Jainkoa oinazealdi honetan? 
Zenbat bider egiten dugun galdera bera! Gurut-
ze-bideko geldialdi honetan Jesusengan dugu geu-
re gogoa: nolatan, gero, eskutik utzi duela sentitu-
rik, utzi du bere burua Aitaren eskuetan?

Eskariak
Eskari bakoitzari erantzuna:
Ireki ezazu, Jauna, gure bihotza.

– Premian direnei laguntzen dietenentzat:
 saia daitezela 
 aurpegi tristea aurpegi irribarretsu bihurtzen.
– Haurrentzat,
 ez dezatela beren eskuak 
 lanari lotu beharrik izan;
 aitzitik, maita eta dasta dezatela jolasa.
– Munduan beste inork jasan ez dezan
 bereizketaren umilazioa. 
Egizu, Andre Maria, Jaunaren zauriak
nire bihotzean ezar daitezen.
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Hamahirugarren geldialdia

Jesus gurutzetik eraitsi

V/. Gurtzen zaitugu, Kristo, eta bedeinkatzen.
R/. Zeure gurutze santuaz mundua salbatu duzu-
lako.

San Joanen eta San Markosen ebanjelioetatik
Soldadu batek saihetsa zulatu zion lantzaz, 
eta bat-batean odola eta ura irten ziren. 
Arimateako Josek izara bat erosi 
eta Jesus gurutzetik eraitsi zuen.
(Joan 19,34; Markos 15,46)

Aitaren esku utzi du den-dena. Soilik, beraren 
gorpua gelditu da. Ikasleen eta Mariaren esku utzi 
dute gorpua. Mariak bere beso artean estutu du 
bere semearen gorpua, hila. Ama estutasunak joa, 
ama probatua bere oinazerik handienaz.

Zenbat aldiz ikusi behar izaten dugun, geure 
begiez, eszena hau! Zenbat ama beren seme edo 
alabak bere besoetan dituztela, seme edo alaba 
txiki edo handiago, seme edo alabak oinazeak eta 
sufrimenak probatuak; bere bizitzaren azkenera 
iritsirik, beren burua beren ama samurren besoetan 
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ikusten duten seme edo alabak.
Mintzo den gorpua da, ama baten arima zehar-

katzen duen oinaze bat, baina mugagabeko Maita-
sun bihur daitekeen oinaze bat, fedean ehoa bada 
eta esperantzaz onartua.

Eskariak

Eskari bakoitzari erantzuna:
Jauna, erregutzen dizugu.
– Ezgaituen alde, 
 ez daitezela izan bakardadearen 
 eta giza mespretxuaren biktima.
– Adin handiko jendearen alde,
 suma dezatela gazteengan
 laguntza bihozkoi eta eginkorrik.
– Misio-lurretan
 asasinatuak diren misiolarien alde,
 beraien martirioa esperantza-hazi
 bihur dadin.
Egizu, Andre Maria, Jaunaren zauriak
nire bihotzean ezar daitezen.
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Hamalaugarren geldialdia

Jesusen gorpua hilobiratua

V/. Gurtzen zaitugu, Kristo, eta bedeinkatzen.
R/. Zeure gurutze santuaz mundua salbatu duzu-
lako.

San Markosen ebanjeliotik
Arimateko Josek izaran bildu zuen 
eta haitzean zulaturiko hilobi batean ezarri. 
Gero, harri bat irauliz, 
hilobiko sarrera itxi zuen.
(Markos 15,46)

Gogoeta
Mariaren besoetatik Ama Lurraren besoetara. 

Han, hilobi hartan. Hilobi batean, lur-zati batean. 
Lurrarekin bat egin duen gorpu bat. Ez da edozein 
gizon baten gorpua. Jainkoaren semearen gorpua 
da.

Hazi bat, ernetzeko prest dena; hazi bat, ildoan 
eroria, hil eta fruitu ematen ari dena. Jainkoaren 
hazia da, lurrean lur emanik gelditu ezin dena. 
Fruitu eman beharra du.
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Hilobiaren ataka mugiarazi beharra du, hiruga-
rren egunean piztu beharra.

Larri eta esperantzaz bizi gara esperoan. Ez da 
irtengo hilobi hartatik menderaturik, heriotzaren 
garaile irtengo da eta heriotzaren heriotza izango 
da, «indartsua baita maitasuna heriotza bezala» 
(Kantarik Ederrena 8,6).

Eskariak
Eskari bakoitzari erantzuna:
Entzun iezaguzu, Jauna.
– Beren gisa bazter utziak direnen alde, 
 bizitzen berriro hasteko
 indarrik aurki dezaten.
– Gu guztion alde,
 dohainik handienaz
 ahaztu ez gaitezen: biziaz.
– Kristau guztien alde,
 batasuna berraurki dezaten
 Kristoren piztueran.
Egizu, Andre Maria, Jaunaren zauriak
nire bihotzean ezar daitezen.
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Amaitzeko

V/. Aita Santuaren asmoentzat, otoiztu ditzagun 
Gure Aita, Agur Maria eta Aintza.

Egin dezagun otoitz
Jainko Jauna, Aita errukitsu eta onbera, oi-

naze-ibilbide hau amaitzeko, geure esker ona ager-
tu nahi dizugu; izan ere, oinazean erakutsi diguzu 
zeure indarra, oinazea partekatzean agertu diguzu 
zu beti geure ondoan zaitugula, ez gaituzula seku-
la bazter uzten, eta egun bakoitzean, sufritzen ari 
den anaia / neba edo arreba / ahizpa bakoitzean, zu 
geurekin zaitugula, zu, maitasun bizi eta zinezkoa, 
errege baitzara mendez mende.
R/. Amen.
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