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GURUTZE-BIDEA 

«JAINKOA ERRUKIA DA»* 

 

Sarrera 

«Bedeinkatua Jainkoa, Jesu Kristo gure Jaunaren Aita, Aita errukitsu 
eta kontsolamendu ororen iturri den Jainkoa!» 

(Ostiral Santuko) Gurutze-bideak indar bereziz erakartzen gaitu; 
zeruko Aitaren errukiaren indarra da, guregan graziaren eta 
kontsolamenduaren Espiritua isuri nahi duen Aitarena. 

Errukia da egungo gizon eta emakumeengana iristen Jainkoaren 
graziaren bidea. Sarri galduta eta nahastuta, materialzalekeriaren 
eta sasijainkoen morroi, behartsu eta bakardadean dauden gizon 
eta emakumeengana iristen den grazia. Bekatua eta egia baztertu 
dituela dirudien gizartearen kide diren gizon eta emakumeengana. 

«Niri begiratuko didate, zulatu ninduten honi» (Za 12,10). 
Zakariasen profeta-hitzak bete daitezela gaur gugan ere. Gure 
hamaika miserietatik begirada altxa eta begira diezaiogun Kristo 
Jaunari, erruki eta maitasun dugunari. Orduan, bere aurpegia 
kontenplatu eta entzungo diogu: «Maite zaitut, betidanik maite» (Jr 
31,3). Berak, bere bakamenez desegiten du gure bekatua eta 
santutasunerako bidea zabaltzen digu, bide horretan gure gurutzea 
besarkatuko dugu Berarekin batera, senideenganako maitasunez. 
Gure bekatua garbitu duen iturburua «betiko bizia darion iturburu 
bihurtuko baita» gugan (Jn 4,14). 

 
                                                
*	Gualterio Bassetti kardinalaren, Perugia – Città della Pieve-ko Artzapezpikuaren 
GOGOETAK (ERROMA – KOLISEOA, 2016ko MARTXOAREN 25).	
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Egin dezagun otoitz (isilune laburra). Betiereko Aita, zure Semearen 
nekaldian zure bihotza agertu diguzu eta zure errukia eman. Egizu, 
Jesusen Ama eta gure Ama den Mariarekin bat eginik jakin dezagula 
maitasunaren dohaina onartzen eta zaintzen. Berak, Errukiaren Ama 
denak, helaraz diezazkizula gure alde eta gizadi osoaren alde egiten 
dizkizugun otoitzak. Gurutze-bide honen grazia irits dadila giza 
bihotzetara eta isuri dezala guztiengan itxaropen berria: Jesusek 
gurutzetik distiratzen duen itxaropen akatsik gabea. Zurekin eta 
Espiritu Santuarekin Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta 
gizaldietan. Amen. 

 

Lehenengo egonaldia: Jesus heriotzara zigortu zutenekoa 

Zer oker egin du, bada?» Haiek, gero eta deiadar handiagoz: «Josi 
gurutzean!» Pilatok, orduan, jendeari atsegin emateagatik, Barrabas 
askatu zien eta Jesus, zigorkarazi ondoren, haiei eskura eman zien, 
gurutziltza zezaten (Mk 15, 14-15). 

Bakarrik dago Jesus munduko indarren aurrean: azken azkeneraino 
gizakien zuzentasunaren mendean. Pilato, berriz, ulertzen ez duen 
misterioaren aurrean dago. Galderak egiten ditu eta argibideak 
eskatzen. Irtenbidea nahi du… eta, behar bada, egiaren atariraino 
iritsi ere iritsi da. Baina ez du atea zeharkatzen. Egiaren eta 
biziraupenaren artean, bere bizia gordetzea hautatzen du. 
Orainaren eta betirako izatearen artean, oraina hautatzen du. 

Jendaldeak Barrabas aukeratu eta Jesus baztertzen du. Mundu 
honetako justizia nahi dutenek, justiziazale zorrotza hautatu du. 
Baina Jesusen justizia ez da iraultza baten bidez ezartzen, 
gurutzeko zoramenaren bidez baizik. Edonolako askatasun bide 
iraultzaileak zapuzten ditu Jesusek, bere gain hartu baitzuen  
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munduko gaitza, eta ez baitio erantzuten gaitzez gaitzari. Eta 
gizakiek ez dute hori ulertzen. Ez dute ulertzen Jainkoaren justizia 
gizakiaren porrota bihur daitekeenik. 

Gu ere «gurutziltzatu!» oihukatzen duen taldekoak gara. Ez gaude 
hortik kanpo. Izan ere, herriak eta Pilatok gizaki guztiok berdintzen 
gaituen barne sentipen bera dute: beldurra. Norbere ziurtasunak 
galtzearen beldurra, ondasunak eta bizitza bera galtzeko beldurra. 
Baina Jesusek beste bide bat erakusten digu. 

Egin dezagun otoitz (isilune laburra). Jesus Jauna, zenbat antz 
dugun Gurutze-bideko pertsonaia hauekin. Zenbat beldur gure 
bizitzan! Beldur diogu ezberdina denari, atzerritarrari, etorkinari. 
Ikara sortzen digu etorkizunak, ezustekoek, miseriek. Zenbat beldur 
gure familietan, lantokietan, gure hirietan… Eta, behar bada, 
Jainkoari ere beldur diogu: fede ahuletik datorren azken epaiarekiko 
beldurra, Jainkoaren bihotza ez ezagutzetik eta bere errukia 
zalantzan jartzetik datorren beldurra. Jesus Jauna, gizakien 
beldurrek heriotzara eramana, aska gaitzazu zure zuzentasunaren 
beldurretik. Egizu, gure ahieneek ez diezagutela galerazi zure 
gonbidapen gozoa entzutea: «Ez beldur izan!». 

 

Bigarren egonaldia: Jesusek gurutzea hartu zuenekoa 

Nahiko iseka egin ondoren, purpurazko jantzia kendu eta bere 
soinekoak jantzi zizkioten. Gero, atera eta gurutzean josteko 
eraman zuten (Mk 15, 20). 

Beldurrak eman du epaia, baina munduko jokabideen atzean 
ezkutatu da: isekak, umilazioa, indarkeria, laidoak. Gizatasun da 
Jesusen jantzia, gizatasun mindu eta odoltsua, jantzi apainik gabe, 
jainkotasun ezaugarririk gabe. Halaxe aurkeztu du Pilatok: «Hona  
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gizona!» (Jn 19,5). 

Hori da Kristori jarraitu nahi dion edonorentzat baldintza. Kristauak 
ez du munduaren txaloa bilatu behar ezta jendearen onespena ere. 
Kristaua ez da losintxan ibiltzen, ezta boterea lortzeko gezurretan 
ere. Kristauak laidoa eta umilazioa jasateko prest egon behar du, 
maitasunaren eta egiaren mesedetan bada. 

«Zer da egia?» (Jn 18,38), galdetu zion Pilatok Jesusi. Hori da aldi 
guztietako galdera. Hori gaurko galdera. Hona hemen egia: 
profetek antzina iragarritako Jainkoaren Semearen egia (ik. Is 52,13-
53,12): Jainkoaren leialtasuna agertzen duen aurpegia, giza itxura 
galdu duen aurpegia. 

Guk ordea, sarritan, edozein modutan lortu nahi dugu egia: gure 
bizimoldera tolesten den egia, gure ziurtasunik ezari erantzuten 
diona edota gure gogorik makurrenak aseko dituena. Era horretan, 
ustezko edo erdizkako egiekin konformatzen gara, «okerrena 
iragartzen duten zorigaitzeko profetek» (san Joan XIII) engainatzen 
gaituztelarik edota gure bihotzak lokartuarazi eta Kristoren 
maitasunetik aldentzen gaituzten musika erakargarriekin lilura 
gaitzaten uzten diogu hainbat doinulariri. 

Jainkoaren Hitza gizon egin da, Jainkoari eta gizakiari buruzko egia 
oso-osorik erakustera etorri da. Gurutzea sorbaldan hartzen duen 
(cf. Jn 19,17) eta bere burua dohain errukitsu bezala emateko 
bidean jartzen den hori da Jainkoa. Eta bide horretan jarraitzen 
diona da egiaren zerbitzuan jartzen den gizakia. 

Egin dezagun otoitz (isilune laburra). Jesus Jauna, emaguzu 
gurutzearen Jainko-agerpenean zu ikusi ahal izatea: hor baitago 
zure agerpen gorena; emaguzu zure aurpegiaren distira 
misteriotsuan geure aurpegiaren ezaugarriak bilatu ahal izatea ere. 
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Hirugarren egonaldia: Jesus lurrera erori zenekoa 

Gure gaitzak bere gain hartu zituen hark eta gure oinazeak eraman. 
Guk, berriz, zigortutzat geneukan, Jainkoak zauritu eta 
atsekabetutzat. Gaizki erabili zuten, baina hura apaldu egin zen, 
ahorik zabaldu gabe. Hiltzera daramaten bildotsak bezala, ile-
moztaileen aurrean isilik dagoen ardiak bezala, ez zuen ahorik 
zabaldu (Is 53, 4.7). 

Jesus da profetak iragarritako Bildotsa, gizadiaren bekatuak bere 
gain hartu dituena. Maite dituenen ahultasunaz jabetu da, bere 
minez eta delituez, bidegabekeria eta zorigaitzez. Hitza gizon 
egitera iritsi da. Baina bada beheratze handiagoa: Jesus gurutzearen 
kargapean. Erortzen den Jainkoa! 

Gizakien sufrimenei zentzua ematen dien erorraldia da Jesusena. 
Sufrimendua absurdoa, zentzugabea gertatzen zaio sarri gizakiari: 
buruarentzat ulertezina, heriotzaren iragarpena. Zenbait sufrimenek 
Jainkoaren maitasuna ezkutatzen dutela dirudi. Non da Jainkoa 
deusetatze esparruetan? Non da Jainkoa minetan eta haurrak 
esklabo moduan lan egiten duten lantegietan? Non da Jainkoa 
Mediterraneoan hondoratzen diren pateratan? 

Jesus gurutzepean erortzen da, baina ez zapaldua geratzen. Han da 
Kristo, baztertuetan baztertuen, azkenetan azkenen, itsasoan 
galduen artean galduen. 

Guztia bere gain hartzen du Jainkoak. Bere ahalguztidun izateari 
ukok egiterainoko maitasuna du. Baina honela da, gari alea bezala 
lurrean eroria, honela da hain zuen Jainkoa leial: maitasunean leial. 

Egin dezagun otoitz (isilune laburra). Zentzurik ez dutela dirudien 
sufrimen guztiengatik eskatzen dizugu, Jauna, deuseztapen 
esparruetan hil ziren juduen alde, fedearekiko gorrotoz hildako  
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kristauen alde, pertsekuzioaren biktimen alde, gerran hiltzen diren 
errugabeen alde. Jauna, zure jainkotasunaren agerpen bikain 
honetan zenbat askatasun eta barne indar dagoen ikusteko gai izan 
gaitezela egizu. Hain da zure indarra gizakoia, gizakion bekatuaren 
gurutze pean erortzeraino! Hain da zure indarra errukiz jainkozkoa, 
zapaltzen gintuen gaitza garaitzeraino. 

 

Laugarren egonaldia: Jesusek bere Ama aurkitu zuenekoa 

Simeonek bedeinkatu egin zituen, eta haurraren ama Mariari esan 
zion: «Begira, israeldar asko erortzeko eta beste asko altxatzeko 
ipinia dago hau; eztabaida sortzen duen ezaugarri izango da, horrela 
bihotz askotako asmoak agerian geldi daitezen. Haren amak bere 
bihotzean gordetzen zituen gauza hauek guztiak (Lk 2, 34-35. 51). 

Jainkoak nahi izan du erditzearen minaren bidez bizia mundura 
etortzea: oinazea igarotzen duen ama batek ekartzen du bizi berria 
mundura. Denek behar dute ama, baita Jainkoak ere. Andre 
Mariaren erraietan «Hitza haragi egin zen» (Jn 1,14). Mariak onartu 
egin zuen, Betleemen erditu, zapi artean Bildu, babestu eta bere 
maitasunez hazten lagundu, bere «ordua» bete zen arte lagunduz. 

Orain, Kalbarioaren oinetan Simeonen profezia bete da: ezpata 
batek zulatu dio bihotza. Seme desitxuratua eta akitua ikusten du 
Mariak gurutzearen azpian. Begi minduak dira Semearen mina 
muturreraino ezagutu duen Amarenak, baina itxaropenez betetako 
begiak dira, aingeruaren iragarpenari «bai» esan zion egunetik (ik. 
Lk 1,26-38); ordutik ez dio utzi sufrimen egun honetan ere ageri 
den Jainko argia distiratzeari. 

Joseren emaztea da Maria eta Jesusen ama. Gaur ere, beti bezala 
familia da gizartearen bihotz bizia; elkarte bizitzaren muin  
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ukaezina; giza harremanen giltzarri ordezkaezina; mundua 
salbatuko duen maitasun amaigabea. 

Emakumea eta ama da Maria. Emakume izaera samurra duena. 
Jakinduria eta karitatea duena. Maria, guztien ama denez, 
«itxaropen ezaugarri da zuzentasunaren zain erdiminez dauden 
herrientzat», eta «benetako ama denez, gurekin dator bidean, 
gurekin borrokatzen da eta Jainkoaren maitasunaren gertutasuna 
isurtzen du etengabe guregan» (Evangelii gaudium, 286). 

Egin dezagun otoitz (isilune laburra). Oi Maria, Jaunaren Ama, zu 
izan zinen zure Semearentzat bere Aitaren errukiaren lehenengo 
ezaugarria, Kanan ager zezan eskatu zenion erruki berarena. Eta 
Aitaren Aurpegia azkeneraino agertzen digun une honetan isilik 
zoaz bere urratsei jarraituz, gurutzearen lehen ikasle moduan. Oi 
Maria, Brjina leiala, zaindu itzazu Lurreko umezurtz guztiak, 
babestu zapaldutako eta gaizki tratatutako emakumeak. Susoertu 
emakume baliotsuak Elizaren onerako. Lagundu ama guztiei seme-
alabei Jainkoaren maitasunaren gozotasuna agertzen eta 
zailtasunean ume horiei fedearen indar isilez laguntzen. 

 

Bosgarren egonaldia: Simon zirenearrak Jesusi lagundu zionekoa 

Sorotik etxerakoan handik zihoan bat, Simon Zirenekoa, Alexandro 
eta Ruforen aita, gurutzea eramatera behartu zuten. Golgota 
izeneko lekura eraman zuten Jesus. (Golgota hitzak «Buru-hezur» 
esan nahi du) (Mk 15, 21-22). 

Salbamenaren historian gizon ezezagun bat ageri da. Soroko lanetik 
etxera zetorren Simon zirenearra gurutzea eramatera behartu zuten. 
Eta gurutze haren bidez datorren Kristoren maitasunak bera 
harrapatu zuen lehenik. Gogo-txarrez gurutzea eramatera behartu  
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zutena Jaunaren ikasle bilakatu zen gero. 

Sufrimenak atea jotzen duenean ez du harrera onik izaten. 
Inposatua da beti, zuzengabekeria itxura du sufrimenak. Eta jokoz 
kanpo harrapa gaitzake zoritxarrez. Gaixotasun batek gure 
biziasmo guztiak hankaz gora jarri eta honda ditzake. Gaixotasun 
batez etortzen den umeak, zauritu egiten du ama berriaren ametsa. 
Bilatu gabe iristen den oinazeak, ordea, giza bihotza jotzen du, 
indarrez jo ere. Nola erantzuten dugu maita dugunaren oinazea 
ikustean? Kezkatzen al gaitu sufritu arren urruti dugunaren 
ahieneak? 

Zirenearrak giza arimaren ahultasunean murgiltzen gaitu eta 
Jesusen gizatasunaren beste alderdi bat ikusarazten. Jainkoaren 
Semeak ere beharra izan zuen: gurutzea eramaten lagunduko 
zionaren beharra. Zein da Zirenearra? Gizakion historian presente 
dagoen Jainkoaren errukia. Jainkoak eskuak zikintzen ditu gure 
bekatuaren eta ahultasunaren lokatzetan. Ez da lotsatzen. Ez gaitu 
eskutik uzten. 

Egin dezagun otoitz (isilune laburra). Jesus Jauna eskerrak Zuri gure 
ametsak ere gainditzen eta zure errukia agertzen digun dohain 
honengatik. Salbatzeraino bakarrik ez gaituzu maitatu, baizik eta 
geu egin gaituzu salbamen bide. Zure gurutzeak gure gurutzeei 
zentzua ematen dien bitartean, guri bizitzako zorion handiena 
ematen digu: salbamenaren misterioan parte ematen digu, gure 
senideen salbamenaren partaide egin gaituzu. 
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Seigarren egonaldia: Veronikak Jesusi aurpegia garbitu zionekoa 

Ez zuen duintasunik, ez edertasunik, ez gure begientzat itxura 
erakargarririk; mespretxatua eta jendeak baztertua, oinaze-gizona, 
sufritzen ikasia; ez ikusiarena egiten zaiona bezala, mespretxatu 
egin genuen eta aintzakotzat hartu ez (Is 53, 2-3). 

Jesusen Kalbariorako bideari begira dagoen jendetza handiaren 
tartetik, Veronika azaltzen da, aurpegirik gabeko emakumea, 
historiarik gabea. Baina, emakume ausarta, Espirituaren bideak 
sumatzeko adi dagoena, Jesusen aurpegi desitxuratuan Jainkoaren 
Semearen aintza ezagutzeko gai dena eta Jesusen deia entzuten 
duena: «Zuek, bidean zoaztenok, begira eta ikus: ba ote da nirea 
bezainbateko oinazerik?» (Nk 1, 12) 

Hitzik gabe uzten gaitu emakume honen maitasunak. Goardiak 
sahiesteko indarra ematen dio maitasunak, jendearen arteatik estu 
igaro eta Jaunarengana gerturatzeko indarra erruki- eta fede-egintza 
bat egiteko: zaurien odol jarioa geratu, minaren malkoak txukatu, 
desitxuratua dagoen aurpegi hura kontenplatu, Jainkoaren aurpegia 
aurpegi hartan aurkitu. 

Nahigabe ere ihes egiten dugu oinazetik, nazka ematen digu 
oinazeak. Zenbat aldiz begiratzen dugu bestaldera bizitzaren minek 
desitxuratutako hainbat aurpegi aurkitzean. Nola ez aurkitu 
Jaunaren aurpegia gerrate, pertsekuzio eta dikatura orok izututa eta 
etsirik ihes egiten duten iheslari, errefuxiatu eta lekualdatuengan? 
Errepikaezina den aurpegi horiean guztietan, askatzaile ausart 
agertzen zaigu beti Jainkoa. Jainkoa ere Veronika bezala agertzen 
zaigu horietan guztietan: Jesusen aurpegia maitekiro txukatu zuen 
aurpegi gabeko emakumea bezala. 

Egin dezagun otoitz (isilune laburra). «Zure aurpegi bila nabil,  
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Jauna» (Sal 27,8). Lagun iezadazu zure aurpagia minaren eta 
umilazioaren bideetan dabiltzan senideengan aurkitzen. Asma 
dezadala, Jauna, garaituak eta zapalduak izan direnenen eta gizarte 
aberats eta axolagabeak kezkarik gabe baztertzen dituen guztien 
malkoak eta odola lehortzen. Aurpegi bakoitzean, baita baztertuena 
den gizakiaren aurpegian ere, aurki dezadala edertasun amaigabea 
duen zure aurpegia. 

 

Zazpigarren egonaldia: Jesus bigarren aldiz erori zenekoa 

Gure bekatuengatik zulatu zuten, gure erruengatik zanpatu. Haren 
gainera erori zen guretzat salbagarri den zigorra: haren zauriek 
sendatu gaituzte (Is 53, 5). 

Berriz erori da Jesus. Gurutzearen kargak zapaldu du, baina ez du 
suntsitu. Berriz ere bere gizatasuna ageri da. Bere aurka daudenen 
lotsa eta Berarengan itxaropena jarri zutenen umilazioa agerian 
jartzen duen ezinaren ezina ikus daiteke. Inork ez du nahi erori eta 
porrotaren bizipenik izan. Guxiago jendearena aurrean. 

Norbere bizitzarekin aurrera egin izanaren aurka errebelatzen da 
askotan gizakia. Jesusek, ordea, «botererik ez dutenen boterea» 
agertzen du. Gurutzearen oinazea bizi du, baita fedearen indar 
salbatzailea ere. Jainkoak bakarrik salba gaitzake. Berak bakarrik 
bihur dezake herio-ezaugarri bat aintzaren gurutze. 

Gure bekatuen astunez Jesus lurrera bigarren aldiz erori bada, onar 
dezagun gu ere erortzen garela, erori izan garela eta oraindik ere 
eror gaitezkeela berriz gure bekatuen kargaz. Aitor dezagun ezin 
dugula geure indarrez geure burua salbatu. 
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Egin dezagun otoitz (isilune laburra). Jesus Jauna, denak begira 
daudela berriz ere erortzea onartu duzuna: lurrean zaudela 
begiratzen zaitugun bezala, egoera berean gaudenean, gu ere geure 
ahultasunek jota jauzi garenean zuri begiratu nahi duzugu. Egizu, 
gure bekatuaz jabetu gaitezela, kontura gaitezela altxatzeko gogoa 
minetik sortzen dela. Emaiozu zure Eliza osoari minaren 
kontzientzia. Eman, bereziki, Adiskidetzearen zerbitzariei bere 
bekatuez negar egin ahal izatea. Nola eskatuko dute besteentzat eta 
beraientzat zure errukia, beraien erruengatik negar egiten ez 
badakite? 

 

Zortzigarren egonaldia: Jesusek Jerusalemgo emakumeak aurkitu zituenekoa 

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 Nigatik; egizue negar zeuengatik eta zeuen seme-
alabengatik” (Lk 23, 27-28). 

Minak suntsitu badu ere eta Aitaren babes bila dagoelarik, Jesus gai 
da jarraitzen dion herriaz errukitzeko eta Kalbario-bidean ondoan 
dituen emakumeei hitz egiten die zuzenean. Bihotz-berritzeko deia 
egiten du kementsu 

«Ez egin negarrik Nigatik» dio Nazaretarrak, ni Aitaren nahia egiten 
ari naiz eta; egin negar zuengatik, Jainkoaren nahia egiten ez 
duzuen uneak asko dira eta. 

Jainkoaren Bildotsa da mintzo dena eta munduaren bekatuak 
bizkarrean daramatzala alaba hauen begiak argitzen dituena; 
berarengana doaz, oraindik hobetu behar den eran bada ere. «Zer 
egin behar dugu?» dirudi dioela Errugabearen aurrean dauden  
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emakumeen negarrak. Galdera hori bera egin zion jendetzak 
Bataiatzaileari (ik. Lk 3, 10), eta horixe errepikatu zuten Pentekoste 
ondoren Pedrori entzunez bihotza ukitua sumatu zutenek: «Zer 
egin behar dugu?» (Eg 2,37). Erantzuna erraza eta zehatza da: 
«Bihotz-berri zaitezte». Norberak bihotz-berritu behar du eta 
elkarteak ere bai: «Egin otoitz elkarren alde, salba zaitezten». (St 
5,16). Ez da bihotz-berritzerik karitaterik gabe. Karitatea da Elizaren 
izaera, izateko modua. 

Egin dezagun otoitz (isilune laburra). Jesus Jauna, zure graziak 
lagun diezagula bihotz-berritze bide honetan zuregana itzultzen; 
egin dezagula bidea senideekin elkartasunean; emaguzu haiekiko 
errai errukistuak izaeta, besteekiko samurtasuna eta onginahia izan 
dezagun ama-erraiak emazkiguzu, osorik eskain gatzaizkion urkoari 
bere salbamen bidean lagunduz. 

 

Bederatzigarren egonaldia: Jesus hirugarren aldiz erori zenekoa 

Kristo Jesusek, Jainkoaren izaera bereko izanik, ez zion gogor eutsi 
Jainkozko bere mailari; bestela baizik, zegokion aintza utzi eta 
esklabo-izaera hartu zuen, gizakien antzeko eginez (Flp 2, 6-7). 

Jesus hirugarren aldiz eroria. Jainkoaren Semeak azken 
muturreraino eraman zuen giza izatearen bizipena. Erorraldi 
honekin giza historiaren barne-barnera sartu da. Eta une oro 
laguntzen dio sufritzen duen gizadiari. «Ni zeuekin izango nauzue 
egunero munduaren azkena arte». (Mt 28, 21). 

Zenbat aldiz erortzen dira gizon-emakumeak! Zenbat alditan 
sufritzen gizonek, emakumeek eta haurrek zatituta dauden 
familiengatik! Zenbat aldiz uste dute gizon-emakumeek lanik ez 
dutelako duintasunik ez dutela! Zenbat aldiz bizi dira gazteak 
kolokako egoeran eta galtzen dute etorkizun hobearen itxaropena! 



GURUTZE-BIDEA 5/71 

Erortzen den gizakiak onar dezake azken finean bere ahultasuna eta 
ezina, beldurrik gabe eta erotu gabe onartu ere Jainkoa erortzen 
ikusten duenean, Jainkoak ere sentitu duelako ahulasun hori bere 
Semearengan. Errukiak jaitsiarazi du Jainkoa hain maila bajura, 
bideko hautsetara beheratzeraino. Adanen izerdiak, Jesusen odolak 
eta historiako martiri guztienak bustitako hautsetara jaitsi da 
Jainkoa; indarkeriak hil dituen senideen malkoek gizakiek 
zapaldutako gizakien malkoek bedeinkatutako hautsetara jaitsi da. 
Giza egoismoak lapurtu, bortxatu eta iraindutako hauts bedeinkatu 
horrentzat gorde du Jaunak bere azken besarkada. 

Egin dezagun otoitz (isilune laburra). Jesus Jauna, lur idorrean 
entzana zaudena, gizakiengandik gertu zaude Zu eta berriz 
altxatzeko indarra isurtze diezu bihotzera. Mila arrazoi direla eta 
lurrean etzanak daudenen alde eskatzen dizut: bekatu pertsonalak, 
porrot egin duten ezkon-bikoteak, bakardadea, lanik eza, 
familietako arazo latzak, etorkizuna dela eta larri daudenak. 
Sentiaraz iezaiezu Zu ez zaudela urruti, barkamen beharra duen 
gizakia eta itxaropenik ezean ere itxaroten duena baita zugandik, 
gizon egin den errukia zaren horrengandik gertuen dagoena. 

 

Hamargarren egonaldia: Jesusi jantziak kendu zizkiotenekoa 

Gurutzean josi zuten, eta gudariek haren jantziak banatu zituzten, 
zer norentzat zotz eginez (Mk 15, 24). 

Gurutzearen oinetan, sufritzen ari diren gurutziltzatuaren eta bi 
lapurren azpian soldaduak Jesusen jantziak direla eta liskarrean. 
Horra gaitzaren hutsalkeria. 

Soldaduak ez dira ondoan duten sufrimenaren jabe, urruti daude 
ondoan duten historiatik. Badirudi gertatzen ari denak ez diela  
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inolaz eragiten. Jainkoaren Semea gurutzaren oinazea nozitzen ari 
den bitartean, beraiek, zirkinik egin gabe, irrikek mendean hartuta 
bizitzen jarraitzen dute. Horra Jainkoak seme-alabei eman dien 
askatasunak eragiten duen paradoxa. Jesusen hariotzaren aurrean 
bakoitzak aukera dezake: Kristori begiratu edota «zotz egin». 

Izugarria da Gurutziltzatua borreroetatik aldentzen duen tartea. 
Jantziekiko duten irrika zikoitzak ez die uzten gorputz babesgabe, 
mespretxatu, laidoztatu eta gaizki tratatutako haren zentzua 
sumatzen: hor betetzen da gizadi osoa salbatzeko Jainkoak duen 
gogoa. 

Aitak Semearentzat «prestatutako» gorputzak (ik. Sal 40, 7; Heb 10, 
5) Semeak Aitarekiko duen maitasuna eta Jesusek gizakientzat egin 
duen erabateko eskaintza adierazten du. Maitasuna ez ezik beste 
guztia kendu dioten gorputz horrek berekin du gizadiaren min 
izugarria eta gizadiaren zauri guztiak islatzen ditu, mingarrienak 
bereziki: beraien intimitatean profanatuak izan diren haurren 
zauriak hain zuzen. 

Isilik eta odoltsu, zikortua eta umilatua dagoen gorputz horrek 
adierazten du zuzentasunaren bidea. Oinazerik gordinena 
piztueraren argi bihurtzeko duen Jainkoaren zuzentasunaren bidea. 

Egin dezagun otoitz (isilune laburra). Jesus Jauna: zure aurrera 
ekarri nahi dut minez dagoen gizadi osoa. Duintasuna zapaldua 
duten gizon eta emakume, haur eta adineko, gaixo eta ahalmen 
urriko guztien gorputzak dakartzat zugana. Jainkoarengandik 
datorrelako sakratua eta bedeinkatua den gizakiaren duintasuna 
zenbat aldiz izan da jipoitua historian zehar hainbat indarkerien 
ondorioz! Bere intimitatean bortxatuak izan direnen alde eskatzen 
dizugu. Bere gorputzaren misterioa ulertzen ez dutenen alde, bere 
burua onartzen ez dutenen alde, bere edertasuna lausotzen 
dutenen alde, zahartzen eta hiltzen den gorpuaren, baina egun  
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batean piztuko denearen ahultasuna eta santutasuna errespetatzen 
ez dutenen alde.  

 

Hamaikagarren egonaldia: Jesus gurutzean josi zutenekoa 

Gurutzetik zintzilik zeuden gaizkileetako bat Jesusi irainka ari 
zitzaion: “Hi ez al haiz, ba, Mesias? Salba ezak heure burua eta 
salba gaitzak gu ere!” Baina besteak haserre egin zion, esanez: “Ez 
al diok beldurrik Jainkoari, zigorra jasaten hagoela ere? Gurea 
legezkoa duk, geure eginengatik merezia baitiagu; baina honek ez 
dik inolako okerrik egin”. Gero, esan zuen: “Jesus, oroit zaitez 
nitaz, zeure erreinura iristean”. Jesusek erantzun zion: “Benetan 
diotsut: gaur Nirekin izango zara paradisuan” (Lk 23, 39-43) 

Gurutzean dago Jesus, «zuhaitz emankor eta aintzatsuan», 
«egonleku, tronu eta aldare» den horretan (Vexila Regis gorazarrea). 
Eta tronuaren gorenetik, mundua erakartzen duen tokitik (ik. Jn 
12,32), barkatzen die gurutziltzatzen dutenei «ez baitakite zer ari 
diren» (Lk 23,34). «Salbamen handiaren balantza» (Vexila Regis 
gorazarrea), den gurutzeak biluzten den ahalguztindun izatea ageri 
da, zorameneraino beheratzen den jakinduria, sakrifizio moduan 
eskaintzen den maitasuna. 

Jesusen ezker-eskuin daude bil gaizkileak, behar bada bi hiltzaile 
izango diren. Gaizkile hauek gizaki ororen bihotzari eragiten diote, 
gurutzean egoteko bi modu agertzen dute eta: lehenengoak Jainkoa 
madarikatzen du, bigarrenak Jainkoa gurutzean dela aitortzen. 
Lehenengo gaizkileak irtenbide errezena proposatzen du denentzat. 
Giza salbamena proposatzen du, bere begirada beherantz 
zuzendua dago. Gurutzetik ihes egin eta sufrimena bukatzea da 
beretzat salbamena. Bazterketaren kulturaren logika da hori. 
Bizitzarako erabilgarri ez dena, bizitzea ere merezi ez duen guztia 
ken dezan eskatzen dio Jainkoari. 
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Bigarren gaizkileak, berriz, ez du irtenbiderik negoziatzen. 
Jainkoaren salbamena eskatzen du eta bere begirada zerura 
zuzendua dago. Jainkoaren asmoa egoerarik txarrenean ere 
onartzea da beretzat salbamena. Hori da maitasunaren eta 
barkameanren kulturaren garaipena. 

Gurutzearen eromena da hori: horren aurrean giza jakinduria oro 
alboratzen da eta isilik geratzen. 

Egin dezagun otoitz (isilune laburra). Maitasunez gurutziltzatua izan 
zaren horrek, emadazu ahazten duen zure barkamen hori, 
birsortzen duen erruki hori. Aitortza bakoitzean bizi dezadala zure 
antz eta irudiko egin nauen grazia, Aitaren esku errukitsuetan nire 
bizitza, bere bekatu guztiekin jartzen dudan bakoitzean berritzen 
nauena. Zure barkamena izan dadila salbatzen nauen, berritzen 
nauen eta betiko zurekin bat egiten nauen zure maitasunaren 
egiazko oihartzun. Orduan izango naiz egiaz gaizkile zorioneko eta 
zure barkatze bakoitza, oraindanik Paradisua gozatzea izango da. 

 

Hamabigarren egonaldia: Jesus gurutzean hil zenekoa 

Eguerdian, ilundu egin zuen lurbira osoan hirurak arte. Hiruretan, 
Jesusek oihu handiz esan zuen: “Eloi, Eloi, lema sabaktani”, hau da: 
“Ene Jainko, ene Jainko, zergatik utzi nauzu?” Hau entzutean, han 
zeuden batzuek esan zuten: “Eliasi deika ari duk”. Orduan batek, 
lasterka joan, belaki bat ozpinetan busti eta, kanabera bati 
muturrean erantsiz, edatera eman zion, esanez: “Egon, ea datorkion 
Elias, gurutzetik jaistera”. Baina Jesusek, deiadar handia eginez, 
azken arnasa eman zuen. Orduan, santutegiko oihala erdiz erdi 
urratu zen, goitik beheraino. Aurrean zegoen erromatar ehuntariak, 
nola hil zen ikustean, esan zuen: “Benetan, Jainkoaren Semea zen 
gizon hau” (Mk 15, 33-39). 
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Ilunpea eguerdian: inoiz entzun ez den eta espero ez zen zerbait 
gertatzen ari da lurrean, baina ez da lurreko gertakaria bakarrik. 
Gizakiak Jainkoa hil du. Jainkoaren Semea gurutziltzatua izan da 
gaizkilea balitz bezala. 

22. Salmoaren lehen hitzak oihukatu dizkio Jesusek Aitari. 
Sufrimenaren eta atsekabe biziaren deiadarra da, baina «Jainkoaren 
garaipenaren konfiantza» erabatekoa ere bai baita «aintzaren 
ziurtasuna» ere (Benedikto XVI.a, 2011-09-14ko Katekesia). 

Jesusen deiadarra historiako gurutziltzatu ororen deiadarra da, 
eskutik utziarena eta zapalduarena, martiriarena eta profetarena, 
gaitzetsiarena eta bidegabe kondenatuarena, erbesteratuarena eta 
kartzelatuarena. Giza etsipenaren deiadarra da, baina heriotza 
betiko bizi bihurtzen duen fedearen garaipena ondorio duena. 
«Iragarriko diet zure izena neure senideei, goretsiko zaitut 
batzarraren erdian». (Sal 22,23). 

Jesus gurutzean hil da. Jainkoaren heriotza al da? Ez, fedearen 
testigantzaren gorengo ospakizuna da. 

XX. mendea martirien mendea deitua izan da. Argi amaigabea 
distiratzen dute adibidez Maximilano Kolbe eta Edith Stein-ek. 
Baina, oraindik, Kristoren gorputza gurutziltzatua da lurreko bazter 
askotan. XXI. mendeko martiriak dira gure garaiko egiazko 
apostoluak. 

Ilunpean pizten da fedea: «Benetan, Jainkoaren Semea zen gizon 
hau», honela hiltzen denak, heriotzaren etsipena bizi-esperantza 
bihurtuz hiltzen denak, ezin baitu gizon hutsa izan. 

Egin dezagun otoitz (isilune laburra). Gurutziltzatua da erabateko 
oparia. Ez du beretzat ezer gorde: ez jantziaren zati bat, ez odol 
tanta bat, ezta bere Ama ere. Dena eman du: «Consummatum est».  
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Dena eman delako ezer ez duena da gau egiaz emateko. uando no 
se tiene nada más para dar, porque se ha dado todo,�entonces se 
es capaz de dar verdaderamente.�Erantzia, biluztua, zauriezm 
egarriz eta irainez akitua: ez du giza itxurarik. Dena ematea: hori da 
karitatea. Nirea amaitzen denean hasten da paradisua. 
 

Hamairugarren egonaldia: Jesus gurutzetik jaitsi zutenekoa 

Ilunabarrean –larunbat-bezpera zen egun hura, Pazko-jairako 
prestaketa-eguna–, Arimateako Jose Pilatogana joatera ausartu zen, 
Jesusen gorpua eskatzera. Jose hau kontseilukide ospetsua zen, eta 
Jainkoaren erreinua noiz iritsiko zain zegoen. Honek izara bat erosi 
eta, Jesus gurutzetik eraitsirik, izaran bildu zuen (Mk 15, 42-43. 46a) 

Bere aintza ikusi baino lehen hartu zuen Jesus Arimateako Josek. 
Galtzaile bat bezala hartzen du. Gaizkile bat bezala. Baztertu bat 
bezala. Gorpua eskatu zion Pilatori, hobi komun batera bota ez 
zezaten. Bere izen ona arriskuan jarri zuen Josek eta, behar bada, 
Tobiasen antzera, bere bizia ere bai (ik. Tb 1,15-20). Joseren 
ausardia ordea ez da guduaren irabazleena bezalakoa. Joseren 
ausardia fedearen indarra da. Harrera on, doakotasun eta maitasun 
bihurtzen den fedea. Hitz batean: karitatea. 

Josek Jesusen gorpuarengana gerturatzeko duen isiltasuna, 
apaltasuna eta soiltasuna mundu honetako handikien hiletatako 
nabarmenkeria, azalkeria eta handikeriatik urruti dago. Bere 
testigantzak gogora ekartzen digu, ordea, gaur ere bere bizia hileta 
batengatik arriskuan jartzen duen hainbat eta hainbat kristau. 

Nork har zezakeen Jesusen hilotza, bizia eman zion hark bezala? 
Pentsa dezakegu zer sentitu zuen Mariak bere esku artean hartu 
zuenean; berak… aingeruaren hitzak entzun eta dena bihotzean 
gordetzen zuenak. 
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Mariak, seme hila besarkatzen duelarik berriz ere bere «baietza» 
errepikatzen du. Horra fedearen drama eta probaldia. Ez du inork 
Maria bezala sufritu, bera da gurutzearen oinetan federako erditu 
gaituen ama. 

Egin dezagun otoitz (isilune laburra). Munduaren otoitza 
errepikatzen zuen: «Aita, Abba, ahal balitz…». Olibondo adar bat 
kulunkatzen zen bere buruan haize isil hartan… Ez zenion arantza 
bat ere kendu koroa hartatik. Burua ere zeharkatuta, ezin du han 
goian, ezin dio pentsamenduak odola isurtzeari utzi. Eta ez zenion 
esku bat ere iltzatzetik sahiestu: begietatik odola kendu zezan eta 
handik bakarrik zegoen Amari begiratu… Krudeltasunaren maisuek 
eta indartsuek ere ikusten zutenean aurpegia estaltzen zuten, eta 
bera laino batean zegoen: bakardade zerutarraren lainoan. Eta 
orduan, orduan bakarrik zu eta gu bizia berriz ematera. 
 

Hamalaugarren egonaldia: Jesusen gorpua hilobiratu zutenekoa 

Josek, Jesusen gorpua harturik, izara garbi batean bildu eta 
harkaitzean zulatutako bere hilobi berrian ipini zuen. Gero, harri 
handi bat irauliz, hilobiko sarrera itxi zuen eta joan egin zen (Mt 
27, 59-60). 

Josek Jesusen hilobiko atea itxi bitartean jeitsi zen Hau infernuetara 
eta zabaldu zituen parez pare bertako ateak. 

Mendebadeko Elizak «infernuetara jeistea» deritzona, Ekialdeko 
Elizak Anastasis bezala ospatzen du, hau da, «Piztuera» deritzo. 
Honela, senide diren Elizek Misterio bakarraren erabateko Egia hots 
egiten diote gizadiari: «Honela mintzo da Jainko Jauna: “Nik irekiko 
ditut zuen hilobiak, ateraraziko zaituztet zeuen hilobietatik, ene 
herri. Neure espiritua ezarriko dut zuengan, eta biziberrituko 
zarete”» (Ez 37,12.14). 
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Zure Elizak, Jauna, hau kantatzen du goizero: «Gure Jainkoaren 
errai errukitsuengatik, agertuko zaigu goiz-eguzkia zeru goitik, 
ilunpean eta Herio-itzalean daudenei argi egitera, gure oinok bake-
bidean zuzentzera» (Lk 1,78-79). 

Egin dezagun otoitz (isilune laburra). Ilunpearen kolorea duten 
argiek liluraturik eta gaitzaren indarrek eraginik harria mugitu du 
gizakiak eta hilobian itxi zaitu. Baina guk badakigu Zu, Jainko apal 
hori, inoiz baino eraginkorrago zaudela gure askatasunak baztertu 
zaituen isiltasun horretan, eta grazia berria sortzen diozula maite 
duzun gizakiari. Sar zaitez, bada, gure hilobietan: piztu berriz ere 
zure maitasunaren garra gizaki guztien bihotzetan, familia guztietan, 
herri bakoitzaren bidean. 

Oi Jesu Kristo gure heriotzaruntz goaz, gure hilobiruntz. Lagun 
iezaguzu zure hilobiaren aurrean geratzen. Bertan agertu den 
biziaren indarrak zeharka ditzala gure bihotzak. Bizi hori izan dadila 
gure munduko erromesaldiarentzat argi. (San Joan Paulo II.a). 

 

ERREFUXIATUEN ALDE AZKEN OTOITZA 
(Frantzisko Aita Santuak Mitileneko Kaian, Lesbosen, egindako otoitza) 

Jainko Errukitsua, bizitza hobe bat bilatuz bere lurralde utzi 
ondoren hil diren gizon, emakume eta haur guztien alde otoitz 
egiten dizugu. 

Beraien hilobietako asko izenik gabe badaude ere, zuretzat bakoitza 
da ezaguna, maitatua eta berezia. 

Ez ditzagula sekula ahaztu, baizik eta beraien sakrifizioa ohoratu 
dezagula gure egintzen bidez, hitzekin baino gehiago. 
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Ziurtasun eta itxaropen toki batera heldu ahal izateko, beldurrari, 
ziurtasunik ezari eta umilazioari aurre eginez bidaia egin duten 
guztiak zure esku jartzen ditugu. 

Josek eta Mariak toki segurura zeramatela zure Semea eskutik utzi 
ez zenuen modu berean, izan zakizkie gertuko zure seme-alaba 
guztiei, gure samurtasunaren eta babesaren bidez. 

Egizu, beraiekiko gure arretaren bidez, bultza dezagula beste era 
bateko mundua: bere etxea uztera inor behartua sentituko ez dena, 
denak askatasunean, duintasunez eta bakez biziko direna baizik. 

Errukiaren Jainkoa eta guztion Aita zarena, esna gaitzazu 
axolagabekeriaren lozorrotik, zabaldu gure begiak erbesteratuen 
sufrimenduak antzemateko eta aska gaitzazu sorgor izatetik, 
mundutarkeriaren eta geure baitan ixtearen fruitu baita hori guztia. 

Eman zure argia guztiei: nazioei, elkarteei eta gutako bakoitzari; 
gure itsas ertzetara gerturatzen diren guztiak gure anai eta arreba 
direla jabetu gaitezen. 

Lagundu, zugandik jaso ditugun bedeinkapen guztiak beraiekin 
partekatzen eta giza familia bakarra osatzen dugun guztiok etorkin 
garela aitortzen, zuganako bidean itxaropentsu, Zu baitzara gure 
egiazko etxe, zugan xukatuko baitira gure malko guztiak, zugan 
izango baitugu egiazko bakea eta benetako lasaitasuna zure 
besarkadaz. 
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MARIA, ITSASOKO IZARRARI, OTOITZA 
(Frantzisko Aita Santuak Lampedusan egindako otoitza) 

Oi Maria, Itsasoko Izarra, zugana gatoz beste behin, babesa eta 
baretasuna bilatuz, geriza eta laguntza eskatuz. Jainkoaren Ama eta 
gure Ama zarena, begira iezaiezu familiari zer jana eta bizitzeko 
behar dutena emateko, kreazioa babesteko, nahiz herrien bakea 
zerbitzatzeagatik itsasoaren arriskupean bizi direnei. 

Etorkinen eta bidean dauden guztien babesle zaren horrek, lagundu 
ama-arretaz etorkizuna eta itxaropene bilatuz bere lurra uzten duten 
gizon, emakume nahiz haur guztiei. Gurekin eta gure herriekin bat 
egitea ez dadila beraientzat morrontza eta zapalketa gehiagoren 
iturri gertatu. 

Errukiaren ama, eskatu guretzat errukia, egoismoak itxututa, gure 
interesekin txoratuta eta gure beldurrekin erabat lotuta bakaiude 
senideen beharrak eta sufrimenak ikusteko ere gai ez garelarik. 

Bekatarien iheslekua zaren horrek lagundu gerrak sortzen 
dituztenen bihotzak, gorrotoa eta pobretasuna sortzen dutenenak, 
senideak eta beraien ahultasunak zapaltzen dituztenenenak, giza 
bizitza ez dagokion salerosketa bilakatzen dutenen bihotzak 
aldatzen, bihotz-berritzen. Karitatearen eredu zaren horrek, 
bedeinka itzazu gogo oneko gizaki guztiak, lurralde honetara iristen 
direnak onartzen eta zerbitzatzen dituztenak: jaso eta emandako 
maitasuna izan dadila senide-lokarri berrien hazi eta bakezko 
mundu berri baterako bide. 

Ala izan dadila. 

  


