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GURUTZE BIDE BIBLIKOA 
Jatorria: Missel Biblique, Édtions Tardy, 1960 

Euskaraz prestatu: D. Amundarain 

HASI AURRETIK 
 

1.-JESUSEK BERE NEKALDIA IRAGARRI 

 

Mt 20,17 Jerusalemera igotzen ari zela, Jesusek hamabi ikasleak aparte 

hartu eta esan zien bidean: 
18

 «Hara, Jerusalemera igotzen ari gara, eta 

Gizonaren Semea apaizburuen eta lege-maisuen eskura emango dute; 

heriotzara kondenatuko dute 
19

 eta atzerritarren eskura emango, hartaz iseka 

daitezen, zigortu eta gurutziltza dezaten; baina hirugarren egunean piztuko 

da». 

 

2.-GOGOETA 

 

Flp 2,6 Kristo Jesusek, 

 jainkozko izaerako izanik, 

 ez zion gogor eutsi nahi izan 

 
7
 jainkozko bere mailari; 

 bestela baizik, 

 hustu egin zuen bere handitasun-izaera 

 eta esklabo-izaera hartu zuen, 

 gizakien antzeko eginez. 

 Gizaki huts bezala agertuz, 

 
8
 apaldu egin zuen bere burua, 

 heriotzaraino menpeko eginez, 

 gurutzean hiltzeraino. 

 

3.-OTOITZA 

 

Jainko Jauna, zure Semea gurutzean hiltzerat utzi zenuen, gu gaitzaren 

menpetik atera eta bizira itzultzeko; ager iezaguzu zeure onginahia, zure 

Semearekin pizteko zoria izan dezagun. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

Amen. 

1.- EGONALDIA 

PILATOK JESUS HILTZERA GALDU 

 

1.-GERTAERA 

 

Mt 22,22 Pilatok esan zien: 

–Eta zer egin behar dut Jesusekin, Mesias delako horrekin? 
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Denek erantzun zuten: 

–Gurutzean josi! 
23

 Eta Pilatok: 

–Zer oker egin du, bada? 

Haiek, are eta oihu handiagoz: 

–Gurutzean josi! 
24

 Guztia alferrik zela eta, gainera, iskanbila sortzera zihoala ikusirik, 

Pilatok ura hartu eta eskuak garbitu zituen jendearen aurrean, esanez: 

–Ez naiz gizon honen heriotzaren erantzule! Zeuek ikusi! 
25

 Herri osoak erantzun zuen: 

–Geu eta gure ondorengoak gara horren heriotzaren erantzule! 
26

 Orduan, Barrabas askatu zien Pilatok, eta Jesus, zigorkarazi ondoren, 

haien esku eman zuen, gurutziltza zezaten. 

 

2.-GOGOETA 

 

Jeremias profetaren liburutik: 11,19 Hiltzera daramaten bildots otzanaren 

antzeko nintzen ni, eta ez nuen nire kalterako zerabiltzaten asmo txarren 

berririk: «Bota dezagun zuhaitza bere mardulean; ken dezagun bizidunen 

artetik, ez dadila haren oroitzapenik ere geldi». 

 

3.-OTOITZA 

 

Jainko Jauna, zeure seme-alaba gaituzu; har gaitzazu gu kontuan; izan ere, 

gu salbatzera bidali duzu zeure Semea, hura bekatarien uzteraino eta 

gurutzean hiltzeraino utziz. Jesu Kristo gure Salbatzaile horren bidez. 

Amen. 

 

 

2. EGONALDIA 

JESUSI GURUTZEA EZARRI LEPOAN 

 

1.-GERTAERA 

 

Jn 19,17 Jesus, gurutzea lepoan zuela, hiritik «Burezur» –hebreeraz 

Golgota– zeritzan tokirantz irten zen. 
 

 

 

2.-GOGOETA 

 

Is 53,4 Benetan gure gaitzak hartu zituen bere gain,  

gure oinazeen zama jasan zuen.  
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Guk, berriz, Jainkoak zauritu zuela uste genuen,  

Jainkoak zigortu eta atsekabetu zuela.  

11 Jaunak dio:  

«Hainbat neke jasan ondoren,  

argia ikusiko du eta asea izango  

Bere ezagutzaren bidez,  

nire zerbitzari zuzenak jende asko egingo du zuzen,  

haien erruak bere gain hartu baitzituen.  

12 Horregatik, jendetza ugaria emango diot ordainetan,  

eta giza multzoak izango ditu garaipen-sari,  

bere burua heriotzara eman zuelako  

eta bekatarien kide iritzi ziotelako,  

guztien bekatuak bere gain hartu  

eta bekatarien alde erregutu zuelako». 

 

3.-OTOITZA 

 

Jainko Jauna, ona eta errukitsua, 

apaltasunaren eredua eman nahi izan diguzu Jesusengan; 

gure Salbatzaile horrek gure gizatasuna hartu du eta gurutzeraino joan da. 

Egizu, zure laguntza geurekin dugula, 

bete dezagula zintzo bere Nekaldian eman digun irakaspena, 

eta izan gaitezela partaide haren Piztueran. 

Jesu Kristo gure Jaun horren bitartez. Amen. 

 

 

3. EGONALDIA 

JESUS ERORI GURUTZEAREN ZAMAPEAN 

 

1.-GERTAERA 

 

Mt 27,31 Nahiko iseka egin ondoren, kapa erantzi eta bere soinekoak 

jarri zizkioten. Gero, gurutzean josteko eraman zuten soldaduek. 

 

[Tradizio batek dio ezen gurutzera bidean hainbat aldiz erori zela Jesus]. 

 

2.-GOGOETA 

 

Negar Kantak 3,16 Hortzak hautsi dizkit harrien kontra,  

hautsean zapaldu nau.  

17 Urrun da nigandik bakea,  

ahaztua dut zer den zoriona. 
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18 Neure artean diot: galdua da nire etorkizuna,  

Jaunak ematen zidan itxaropena 

 

Jesusen lantua 

 

Mk 14,34 «Hiltzeko zorian nago tristuraz». 

 

Jesusek San Paulori esana 

 

2 Ko 12,8 «Nahikoa duzu nire laguntza, nire indarra ahulezian  

agertzen baita bete-betean». 

 

 

3.-OTOITZA 

 

Jainko Jauna, zure Semea beheratu egin da; 

horri esker, altxatu egin duzu eroria zen mundua; 

egizu, zure seme-alabak pozik eta alai bizi daitezen. 

Heriotzara daramaten erorietatik libratu dituzu; 

gida itzazu etengabe betiko zorionerantz. 

Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Amen. 

 

 

4. EGONALDIA 

JESUSEK AMAREKIN TOPO 

 

1.-GERTAERA 

 

Jn 19,25 Jesusen gurutzearen ondoan zeuden haren ama. 

 

[Agian, gurutzera bidean batu zitzaion Ama Jesusi]. 

 

 

2.-GOGOETA 

 

Simeon zaharraren profezia Mariari 

 

Lk 2,34 «Begira, ume hau israeldar batzuentzat erorbide izango da, eta 

besteentzat altxabide; eztabaida sortuko duen seinalea izango da,  

35 horrela guztien asmo ezkutuak agerian geldi daitezen. Eta zuri 

saminezko ezpatak zulatuko dizu bihotza». 
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Jesusen profezia 

 

Jn 16,21 Emakumea, erditzean, triste egoten da, ordua heldu zaiolako; 

haurra jaio ondoren, berriz, ahaztu egiten da larrialdiaz, mundura gizon bat 

ekarri duelako. 

22 Zuek ere triste zarete orain, baina berriro agertuko natzaizue, eta 

poztuko zarete, eta poz hori inork ez dizue kenduko. 

 

3.-OTOITZA 

 

Jesu Kristo gure Jauna, zure Nekaldikoan,  

zure Ama Mariaren bihotza oinazearen ezpatak zulatu du. 

Egizu, izan dezagula hura gure aldeko erregutzaile 

orain eta geure heriotzako orduan.  

Beti bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. 

 

 

5. EGONALDIA 

SIMON ZIRENEARRAK JESUSEN GURUTZEA ERAMAN 

 

1.-GERTAERA 

 

Lk 23,26 Jesus gurutziltzatzera zeramatela, sorotik etxera zihoan bat, 

Simon Zirenekoa, hartu zuten eta gurutzea leporatu zioten, Jesusen ondotik 

eraman zezan. 

 

2.-GOGOETA 

 

Jesusen profezia 

 

Lk 9,23 «Nire ondoren etorri nahi duenak uko egin biezaio bere buruari, 

har beza eguneroko bere gurutzea eta jarrai biezat. 24 Izan ere, bere bizia 

gorde nahi duenak galdu egingo du; bere bizia nigatik galtzen duenak, 

ordea, gorde egingo du. 

25 Zertako du gizakiak mundu guztia irabaztea, bere burua galtzen eta 

hondatzen badu?  

26 Beraz, inor nitaz eta nire mezuaz lotsatzen bada, Gizonaren Semea ere 

lotsatuko da hartaz, bere aintzarekin, bere Aitaren aintzarekin eta aingeru 

santuen aintzarekin etorriko denean. 

 

3.-OTOITZA 
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Onar ezazu, Jauna, gure eskaintza. 

Gure gogo honek hain gutxi estimatzen baitu zure onginahia, 

erakar gaitzazu guztiok zeugana zeure maitasun biziaren indarrez. 

Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Amen. 

 

 

6. EGONALDIA 

VERONIKAK JESUSI AURPEGIA GARBITU 

 

1.-GERTAERA 

 

[Veronikaren pasadizo hau tradizio hutsa da. Agian, «maindire saindua» 

delakoaren harikoa. Nolanahi ere, errealitate mistiko handikoa: historian 

barna, milaka Veronikak garbitu diote Jesusi aurpegia, ospitaletan etab.: 

Txiki hauetako bati egin diozuena neuri egin didazue.] 

 

2.-GOGOETA 

 

Isaiasen profezia 

 

Is 53,2-3 Ez zuen duintasunik, ez edertasunik,  

ez gure begientzat itxura erakargarririk. 

3 Mespretxatua zen, eta jendeak baztertua,  

oinaze-gizona, sufritzen ikasia.  

Ikusteak ere nazka ematen duen norbait bezalaxe,  

mespretxatu egin genuen, eta aintzakotzat hartu ez. 

 

Jesusen mezua 

 

Mt 5,38 «Badakizue legean agindua: Begia begiaren ordain, hortza 

hortzaren ordain. 

39 Nik, berriz, hau diotsuet: Gaizkileari ez gaizki erantzun; bestela baizik, 

eskuineko masailean jotzen zaituenari eskaini beste masaila. 

 

3.-OTOITZA 

 

Jainko gure Jauna, jar zaitez guri begira eta gizon-emakume guztiengatik 

hil den zeure Semeari begira; 

egizu, mundu guztiak adora zaitzan, 

egunsentitik ilunabarrera eta ilunabarretik egunsentira. 

Jesu Kristo gure Jaun maitearen bitartez. Amen. 
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7. EGONALDIA 

JESUS BIGARREN ALDIZ ERORI 

 

1.- GERTAERA 

 

Mk 15,22 Golgota izeneko tokira eraman zuten Jesus soldaduek. 

[Tradizioz, bigarren eroraldia oroitu ohi da]. 

 

2.-GOGOETA 

 

Jesusen otoitza 

 

Mk 14,36 «Abba, Aita! Zure esku dago guztia; urrun ezazu nigandik 

edari samin hau! Baina egin bedi zure nahia, ez nirea». 

 

Salmoetako profezia 

 

Sal 118,13 Gogor bultzatu ninduten botatzeko,  

baina Jauna lagun izan zuen.  

14 Jauna dut indar eta babes, hura salbatzaile. 

 

 

3.-OTOITZA 

 

Erruki, Jauna, erruki zeure herriaz! 

Zeure ontasunean egizu arnasa pixka bat har dezan 

etengabeko probaldien zapalkuntzaren ondoren. 

Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Amen. 

 

 

8. EGONALDIA 

JESUSEK JERUSALEMGO EMAKUMEEI AHOLKU 

 

1.- GERTAERA 

 

Lk 23,27 Herriko jende-talde handia zihoan Jesusen ondoren, baita 

emakume asko ere bular joka eta harengatik aieneka. 

28 Itzuli zen Jesus haiengana eta esan zien: «Jerusalemgo emakumeok, ez 

egin negarrik nigatik; egizue negar zeuengatik eta zeuen seme-alabengatik. 

29 Hara, badatoz honako hau esango den egunak: “Zorionekoak agorrak, 

haurrik sortu ez duten sabelak eta titirik eman ez duten bularrak”. 
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30 Orduan, esango diete mendiei: “Eror zaitezte gure gainera”, eta 

muinoei: “Ezkuta gaitzazue”. 

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

 

2.-GOGOETA 

 

Jesusen profezia 

 

Mt 23,37 «Jerusalem, Jerusalem, profetak hiltzen eta Jainkoak zuri 

bidaliak harrikatzen dituzuna! Zenbat aldiz ez ditut bildu nahi izan zure 

seme-alabak, oiloak txitak hegalpean bildu ohi dituen bezala, eta zuek ez 

duzue nahi izan. 

38 Horra bada, hutsik geldituko zaizue etxea». 

 

3.-OTOITZA 

 

Jauna, zuk ez duzu gustuko inor zigortzea; ostera, errukia diezu zugan 

espero dutenei; egizu, negar egin dezagula duinki egin ditugun 

bekatuengatik eta onar dezagula zuk eskainitako kontsolamendua. 

Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Amen. 

 

 

9. EGONALDIA 

JESUS HIRUGARRENEZ ERORI 

 

1.- GERTAERA 

 

Lk 23,32 Jesusekin batera bi gaizkile eraman zituzten hiltzera. 

 

[Tradizioz, Jesusen hirugarren eroraldia gogoratzen da]. 

 

2.-GOGOETA 

 

Jesusen oharpena 

 

Mt 26,41 «Zaudete erne eta egizue otoitz, tentaldian ez erortzeko: gogoz 

kartsu izan arren, ahula baita gizakia».  

42 Bigarren aldiz aldendu eta otoitz egin zuen, esanez: «Ene Aita, edari 

samin hau derrigorrez edan beharra badut, egin bedi zure nahia».  

 

Salmoetako profezia 
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Sal 40,2 Jaunagan jarria nuen itxaropen guztia:  

makurtu eta entzun du nire deiadarra.  

3 Herio Leize sakonetik nau atera.  

Haitz gainean tinko jarri ditu nire oinak,  

seguruak egin nire pausoak.  

4 Kantu berria ipini dit ezpainetan. 

 

3.-OTOITZA 

 

Jainko Jauna, gure babesa, begi-bistan duzu: 

lur jota gara geure miseriaren zamapean; 

baina zuk barkaturik, 

bihotza aski dugula, zure zerbitzari izan gaitezke. 

Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Amen. 

 

 

10. EGONALDIA 

JESUSEN JANTZIAK SOLDADUEK BEREN ARTEAN BANATU 

 

1.- GERTAERA 

 

Jn 19,23 Soldaduek, Jesus gurutziltzatu ondoren, haren jantziak hartu eta 

lau zati egin zituzten, bakoitzarentzat bana; gero tunika hartu zuten, baina 

josturarik gabea zenez, goitik behera ehundua, 24 akordio hau hartu zuten: 

«Ez dezagun urra; zotz egin dezagun ea zeini egokitzen zaion». Honela, 

Liburu Santuak dioena bete zen.  

 

2.-GOGOETA 

 

Salmoetako profezia 

 

Sal 22,18 Hezur eta azal gelditu naiz!  

Haiek adi-adi begiratzen didate.  

19 Nire jantziak banatu dituzte,  

nire soinekoa zotz egin. 

 

San Pauloren iruzkina 

 

Ef 4,21 Entzun duzue, izan ere, hartaz hitz egiten eta, Jesusi dagokion 

egiazko irakaspenaren arabera, hau ikasi duzue: 22 alde batetik, zuen 

lehengo bizierari uko egin eta giza izaera zaharra, grina engainagarrien 

eraginez hondatua, erantzi egin behar duzuela; 23 eta, bestetik, zeuen gogo-
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bihotzak berritu, 24 eta giza izaera berria, Jainkoaren irudira sortua, jantzi 

behar duzuela, Jesusen egiaren arabera biziera zuzena eta santua 

eramateko. 

 

3.-OTOITZA 

 

Jainko onbera, etengabe atsekabetzen gaitu geure bekatuetatik datorkizun 

gaitzak. Egizu, aska gaitzatela zure Semearen Nekaldiak eta Piztuerak. 

Zurekin bizi baita Jesu Kristo gure Jauna. Amen. 

 

 

11. EGONALDIA 

JESUS GURUTZEAN JOSIA DA 

 

1.- GERTAERA 

 

Mk 15,23 Mirraz nahasiriko ardoa eskaini zioten, baina ez zuen hartu.  

24 Josi zuten gurutzean, eta haren jantziak banatu egin zituzten, zer 

zeinentzat zotz eginez.  

25 Bederatziak ziren gurutziltzatu zutenean. 26 Eta hau zioen kondenaren 

arrazoia adierazten zuen idazkunak: «Juduen erregea». 

27 Jesusekin batean, bi lapur gurutziltzatu zituzten, bata eskuinean eta 

bestea ezkerrean.  

29 Handik igarotzen zirenek burla egiten zioten Jesusi. 

 

 

2.-GOGOETA 

 

Jesusen profezia 

 

Jn 12,31 «Oraintxe da mundu honen auzia; oraintxe galduko du bere 

boterea mundu honetako buruzagiak. 32 Eta nik, lurretik jasoko nautenean, 

neuregana erakarriko ditut gizon-emakume guztiak». 

 

3.-OTOITZA 

 

Jauna, zeure gurutzearen seinaleaz, zaindu zeure herria gure etsai guztien 

erasotik. Hala, esker onez izango gara orduan zure zerbitzari eta zuk onez 

hartu dugu gure bizitza. Aitarekin eta Espirituarekin bizi baitzara gizaldi 

eta gizaldietan. Amen. 
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12. GELDIALDIA 

JESUS GURUTZEAN HIL 

 

1.- GERTAERA 

 

Lk 23,24 «Aita, barka iezaiezu, ez baitakite zer ari diren».  

 

Lk 23, 42 Gaizkileetako batek esan zion:  

–Jesus, oroit zaitez nitaz errege izatera iritsiko zarenean.  

43 Jesusek erantzun zion:  

–Benetan diotsut: Gaur nirekin izango zara paradisuan. 

 

Jn 19, 26 Jesusek, bere ama eta honen ondoan maite zuen ikaslea 

ikusirik, esan zion amari: «Emakume, horra hor zure semea». 

27 Gero, ikasleari esan zion: «Horra hor zure ama». 

 

Jn 19,28 «Egarri naiz». 

 

Mt 27, 46 «Ene Jainko, ene Jainko, zergatik utzi nauzu?» 

 

Jn 19,30 «Betea da dena». 

 

Lk 23,46 «Aita, zure eskuetan jartzen dut neure bizia». Hau esanik, 

azken arnasa eman zuen. 

 

 

2.-GOGOETA 

 

Jesusen profezia 

 

Jn 15,13 Ez die inork maitasun handiagorik adiskideei, bere burua haien 

alde ematen duenak baino. 

 

3.-OTOITZA 

 

Jesu Kristo gure Jauna, Jainko biziaren semea, 

eguerdian, mundua salbatzeko, 

gurutzera igo zara, 

eta zeure odol preziatua isuri duzu 

gure bekatuen barkamenerako. 

Arren eta apal eskatzen dizugu: 



 12 

egizu, geure heriotzaren ondoren, 

igaro dezagula pozik Paradisuko atea. 

Aitarekin eta Espirituarekin bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. 

 

 

13. EGONALDIA 

JESUS GURUTZETIK JAITSI 

 

1.- GERTAERA 

 

Jn 19,3131 Pazko-jairako prestaketak egiteko eguna zen, eta judu-

agintariek ez zuten nahi gorpuak larunbatean gurutzean gelditzerik, 

larunbat hura oso jaiegun handia baitzen. Horregatik, gurutziltzatuei berna-

hezurrak hautsi eta handik kentzeko eskatu zioten Pilatori.  

32 Joan ziren, bada, soldaduak eta hautsi zizkieten berna-hezurrak 

Jesusekin gurutziltzatu zituzten biei. 33 Baina, Jesusengana iristean, 

ordurako hilik zegoela ikusirik, ez zizkioten berna-hezurrak hautsi; 34 

soldadu batek saihetsa zulatu zion lantzaz, eta bat-batean odola eta ura 

atera ziren.  

35 Ikusi zuenak berak testigatzen du eta haren testigantza egiazkoa da. 

Berak badaki egia dioena, zuek ere sinets dezazuen.  

36 Hau Liburu Santuak dioena bete zedin gertatu zen: Ez zaio hezurrik 

hautsiko.  

37 Eta beste pasarte batean hau dio: Zulatu zutenari begiratuko diote.  

38 Jose Arimateakoak Jesusen gorpua eramateko baimena eskatu zion 

Pilatori. Jesusen ikasleetakoa zen Jose, baina isilpean, judu-agintarien 

beldurrez. Pilatok baimena eman zion, eta Josek joan eta eraman zuen 

haren gorpua.  

 

2.-GOGOETA 

 

San Lukasen iruzkina 

 

Lk 2,51 Jesusen Amak gogoan hartu zituen gertakari hauek guztiak. 

 

3.-OTOITZA 

 

Jesus Jauna, zure Nekaldiak zorrotz sartu du  

Maria zure Amaren bihotzean  

Simeon zaharrak aurresandako atsekabearen ezpata; 

egizu, haren nekeak eta atsekabeak gogoan hausnartuz, 

baliagarri izan ditzagula zure salbazioaren ondorio zoriontsuak. 
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Aitarekin eta Espirituarekin bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. 

 

 

14. EGONALDIA 

JESUS HILOBIAN EZARRIA 

 

1.- GERTAERA 

 

Jn 19,39 Etorri zen Nikodemo ere –behin batean gauez Jesus ikustera 

joan zen hura– hogeita hamarren bat kiloko mirra- eta aloe-nahastura 

zekarrela. 40 Jesusen gorpua bien artean hartu eta oihal-zerrendaz lotu 

zuten, tartean lurringaiak ezarriz, juduek hobiratzeko zuten ohiturari 

jarraituz. 

41 Jesus gurutziltzatu zuten lekutik hurbil bazen baratze bat eta, baratzean, 

ordu arte inor ipini gabeko hilobi berri bat. 42 Hilobia hurbil zegoenez, 

hantxe ezarri zuten Jesusen gorpua, juduen atseden-eguna hastear 

baitzegoen.  

 

2.-GOGOETA 

 

Jesusen profezia 

 

Jn 12,24 Gari-alea, lurrean sartu eta hiltzen ez bada, bera bakarrik 

gelditzen da; hiltzen bada, ordea, fruitu asko ematen du  

25 Bere bizia maite duenak galduko du; baina mundu honetan bere bizia 

gutxiesten duenak betiko bizirako gordeko du.  

26 Nire zerbitzari izan nahi duenak jarrai biezat eta, ni nagoen tokian, han 

izango da nire zerbitzaria ere. 

 

3.-OTOITZA 

 

Jauna, bai zoragarria zu maitatzea; 

ugaldu gugan zeure onginahiaren mesedeak. 

Zure Semearen heriotzak esperantza ematen digu 

gure fedeari agindutako salbazioa egiaz izango dugula; 

haren piztuerak eraman gaitzala 

gure biziaren azken aintzatsura. 

Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Amen. 

 

 

KONKLUSIOA 

JESUS PIZTU 
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1.- GERTAERA 

 

Mt 28,6 Badakit: Jesus gurutziltzatuaren bila zabiltzate. 6 Ez dago 

hemen, piztu da, esan zuen bezala. Zatozte eta ikusi ezarria egon zen tokia. 

7 Gero, zoazte bizkor ikasleei berri ematera. 

 

2.-GOGOETA 

 

San Pauloren iruzkina 

 

Erm 6,8 Kristorekin hil bagara, sinesten dugu bizi ere harekin biziko 

garela. 9 Badakigu Kristo, behin hildakoen artetik piztuz gero, ez dela 

berriro hilko: herioak ez du harengan aginterik... 

11 Berdin zuek ere: hartu kontuan bekatuarentzat hilda zaudetela eta 

Jainkoarentzat bizirik, Jesu Kristorekin bat eginik. 

 

3.-OTOITZA 

 

Jainko onbera,  

geure otoitzean zure Semearen piztuera biziberritu nahi dugu; 

egizu, izan gaitezela geu ere partaide piztuera horren aintzan. 

Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Amen. 

 

ERANSKINA: Abestiak 

 
Hasieran  

 

Bihotz garbia gugan sortu, 

arnas bizkorra 

barne muinetan emaguzu  

(GORA JAINKOA-7, 70. or.) 

 

1. Egonaldian: PILATOK JESUS HILTZERA GALDU 

 

Zure aurpegi bila gabilzkizu, Jauna; 

zu zaitugu argi eta salbamen, 

zu, Jauna, biziaren babes.  

(GORA JAINKOA-7, 61. or.) 

 

2. Egonaldian: JESUSI GURUTZEA EZARRI LEPOAN 
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Entzun, Jainko errukiorra, 

bekatariok negarra. 

(GORA JAINKOA-2, 26. or.) 

 

EDO (Pilatok agindu du) 

 

Sorbaldan harturikan 

gurutzeko astuna, 

hiltzera bai dihoa 

Jesus gure Jauna. 

(CANTORAL RELIGIOSO DE LOYOLA 502. or. [2. ahalpaldia]) 

 

3. Egonaldian: JESUS ERORI GURUTZEAREN ZAMAPEAN 

 

Zabaldu itzazu, Jauna, 

zure+errukizko ateak, 

eta askatu guregan 

bekatuaren kateak. 

Barka, Jauna, zure 

semeon hutsegiteak.  

(GORA JAINKOA-2, 28. or.) 

 

EDO 

 

Hor Jaunaren ezaugarri, 

hor gurutzea dirdaidun, 

bizia denak, hor hilik, 

bizi berriaٮeman zigun. 

(ORDUEN LITURGIAKO DOINUAK 1987, 409. or. [=ORD]) 

 

EDO 

 

Lurrera erortzen da 

Jesus nekaturik 

altxatzen laguntzeko 

ez da errukirik. 

(CANTORAL RELIGIOSO DE LOYOLA 502. or. [3. ahalpaldia]) 

 

4. Egonaldian: JESUSEK AMAREKIN TOPO 

 

Ama maite Maria, 

egiguzu lagun 

zure bitartez Jesus 
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ikusi dezagun, 

zure bitartez Jesus 

ikusi dezagun. 

(Beneditarrak, Meza Abestiak, Lazko 1992, 541. or. ==Bened) 

 

EDO 

 

Agertzen zaio Ama 

negarrez bidean; 

ai! zer samintasuna 

bien bihotzean. 

(CANTORAL RELIGIOSO DE LOYOLA 502. or. [4. ahalpaldia]) 

 

5.-Egonaldian: SIMON ZIRENEARRAK JESUSEN GURUTZEA 

ERAMAN 

 

Zabal bihotzok errukirako; 

sendo bihotzok borrokarako. 

(GORA JAINKOA-2, 107. or.). 

 

EDO 

 

Simon zirenetarra 

hartzen dute lagun, 

gurutzea eramaten 

ikasi dezagun. 

(CANTORAL RELIGIOSO DE LOYOLA 502. or. [5. ahalpaldia]) 

 

6.-Egonaldian: VERONIKAK JESUSI AURPEGIA GARBITU 

 

Zure aurpegi bila 

nabilkizu, Jauna; 

zu zaitut argi 

eta salbamen, 

zu, Jauna, 

biziaren babes 

(BENED 259. or.) 

 

EDO 

 

Bekataria, non da 

zure errukia? 

Jesusi garbitzeko 



 17 

malkoz aurpegia? 

(CANTORAL RELIGIOSO DE LOYOLA 502. or. [6. ahalpaldia]) 

 

7.-Egonaldian: JESUS BIGARREN ALDIZ ERORI 

 

Zaude nerekin, Jauna, 

larrialdian. 

(GORA JAINKOA-2, 30. or.). 

 

Munduko bekatuen 

astunaren handiz, 

gurutzepean Jesus 

erortzen da berriz. 

(CANTORAL RELIGIOSO DE LOYOLA 502. or. [7. ahalpaldia]) 

 

8.-Egonaldian: JESUSEK JERUSALEMGO EMAKUMEEI 

AHOLKU 

 

Jaunagan dago errukia, 

Harengan askatasun ugaria. 

(GORA JAINKOA-2, 31. or.). 

 

EDO 

 

Jerusalemgo alabak 

ez niri negarrik; 

negar egin zazue 

bekatuengatik. 

(CANTORAL RELIGIOSO DE LOYOLA 502. or. [8. ahalpaldia]) 

 

9.-Egonaldian: JESUS HIRUGARRENEZ ERORI 

 

Jesu Kristo 

guri mintza; 

argi gure bihotza. 

(GORA JAINKOA-2, 32. or.). 

 

EDO 

 

Hainbeste neke minez 

ahul eginik Jauna, 

hirugarren aldian 

hemen jo du lurra 
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(CANTORAL RELIGIOSO DE LOYOLA 502. or. [9. ahalpaldia]) 

 

 

10.-Egonaldian: JESUSEN JANTZIAK SOLDADUEK BEREN 

ARTEAN BANATU 

 

Erruki hutsa 

dugu Jauna, 

errukia ta 

maitasuna. 

(GORA JAINKOA-2, 55. or.). 

 

EDO 

 

Munduaren aurrean 

jantzia kendurik, 

hor dago Jesus ona 

oso lotsaturik. 

(CANTORAL RELIGIOSO DE LOYOLA 502. or. [10. ahalpaldia]) 

 

11. Egonaldian: JESUS GURUTZEAN JOSIA DA 

 

Nire herri, zer egin dizut nik zuri, 

edota zertan nahigabetu zaitut? 

Esadazu. 

(BENED 300. or.) 

 

EDO 

 

EDO [Jesus gure Jaun maite] 

 

Josirik ikustean 

gurutze+horretan zu, 

errukiz, ai! bihotza (bis) 

nork urratuko+eztu. (bis) 

(BENED 264 [2. ahapaldia]. or.) 

 

EDO 

 

Guretze maite, 

osasungarri, 

zu zara bake bizi+iturri. 

(BENED 293. or.) 
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EDO 

 

Gurutziltzatu dute 

zainak urraturik, 

hezurrak askatuaz 

beren giltzetatik. 

(CANTORAL RELIGIOSO DE LOYOLA 502. or. [11. ahalpaldia]) 

 

12. Egonaldian: JESUS GURUTZEAN HIL 

 

Zure besotan, oi Gurutzea!, 

hil zaigu Jesus maitea. 

Haren gurutze ezartzailea 

ni naiz, ni, bekataria. 

Haren gurutzea ezartzailea 

ni naiz, ni, bekataria. 

(BENED 301. or.) 

 

EDO 

 

Pekatariok Ama 

Birjina zaitugu, 

zugan gure bihotza 

guk ipintzen dugu, 

zugan gure bihotza 

guk ipintzen dugu. 

(BENED 257. or.) 

 

EDO 

 

Nire Jainkoa, non zaude zu? 

Nolaz eskutik utzi nauzu? 

(BENED 273. or.) 

 

EDO 

 

Gurutzean jasota 

minez aseturik 

hil da Jesus maitea 

gure onagatik. 

(CANTORAL RELIGIOSO DE LOYOLA 502. or. [12. ahalpaldia]) 
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13.-Egonaldian: JESUS GURUTZETIK JAITSI 

 

Jainkoaren Ama, 

Ama guztiz ona, 

zaitugu maite, beti, beti (bis). 

 

EDO 

 

Semearen gorputza 

jaitsi dutenean, 

ai! zer ezpata daukan 

Amak bihotzean 

(CANTORAL RELIGIOSO DE LOYOLA 502. or. [3. ahalpaldia]) 

 

14.-Egonaldian: JESUS HILOBIAN EZARRIA 

 

Jauna, zure maitasuna 

abestuko dut 

betiren beti. 

(GORA JAINKOA-2, 71. or.) 

 

EDO 

 

Hobira dutenean 

Jaunaren gorputza, 

itsaso samina da 

Amaren bihotza. 

(CANTORAL RELIGIOSO DE LOYOLA 502. or. [14. ahalpaldia]) 

 

KONKLUSIOA 

Jesus Piztu 

 

Bizi da Jauna, bizi da! 

Bizi da Jauna, bizi da! 

Bizi da, bizi da, bizi da Jauna, 

bizi da gure artean! 

Bizi da, bizi da, bizi da Jauna, 

bizi da gure artean! 

(GORA JAINKOA-7, 80. or.) 

 

EDO 

 

Abestu dezagun denok 
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misterio handiena: 

garaiturik heriotza, 

piztu da Jesus Jainkoa. 

(BENED 329. or.) 


