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Andereñoa muino 
zaratatsuan zegoen, 
begi tristeak eszena 
lazgarri bati begira. 
Bere Semea hiltzen 
ari zen. Ama Maria 
zen, eta Jesus 
gurutze batean 
iltzatuta zegoen 
tokiaren ondoan 
zegoen.
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Orduan, Jesusek bere lagunei esan zien salduko 
zutela, eta ihes egingo zutela. "Ez dut ihes egingo", 
azpimarratu zuen Peterrek. "Oilarrak jo aurretik, 
hiru aldiz ukatuko didazu", esan zuen Jesusek.

Horren ondoren, Judasek, 
Jesusen hamabi ikasleetako 
batek, onartu zuen 
Jesus apaiz nagusiei 30 
zilarrezko truke ematea.

Ez! Jainkoak ez zuen 
huts egin. Jesusek ez 
zuen akatsik egin. 
Jesusek beti jakin 
zuen gizon gaiztoek 
hilko zutela. Jesus 
haurra zela ere, 
Simeon izeneko agure 
batek esan zion 
Mariari tristura 
zegoela aurretik.

Juduen Pazko jaian, Jesusek 
bere azken bazkaria egin zuen 
bere ikasleekin. Gauza zoragarriak 
kontatu zizkien Jainkoari eta bere 
promesei buruz maite dutenei. 
Orduan, Jesusek ogia eta 
edalontzia eman zien banatzeko. 
Horiek Jesusen gorputza eta 
odola bekatuen 
barkamena 
ekartzeko 
eman zirela 
gogorarazteko.

Jesus hil baino egun 
batzuk lehenago, 
andre bat etorri 
zen eta lurrineko 
ukendua bota zuen bere 
oinetara.  "Dirua xahutzen 
ari da", kexatu ziren ikasleak. 
"Lan ona egin du", esan zuen Jesusek. "Nire 
ehorzketarako egin zuen". A ze hitz arraroak!

Nola gertatu zen hori 
guztia?  Nola amaitu 
zezakeen Jesus hain 
bizitza ederra hain 
modu izugarrian? 
Nola liteke 
Jainkoak bere 
Semea gurutze 
batean iltzea 
bertan hiltzea? 
Jesusek akatsen 
bat egin al zuen nor 
zen? Jainkoak huts 
egin al zuen?
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Judasek dirua bota, 
kanpora irten eta bere 
burua urkatu zuen.

Orduantxe, oilar batek 
kanta egin zuen. Jainkoaren 
ahotsa bezalakoa zen 
Pedrori. Jesusen hitzak 
gogoan, Pedro negar 
samina egin zuen.

Bat-batean jendetza lorategira joan
zen Judas buru zela.  Jesusek ez
zuen aurre egin, baina Pedrok gizon
bati belarria moztu zion. Lasai, 
Jesusek gizonari belarria
ukitu eta sendatu egin zuen. 
Jesusek bazekien bere
atxiloketa Jainkoaren
nahiaren parte zela.

Judas ere sentitzen zen. Bazekien 
Jesus ez zela inolako bekatu edo 
krimenen errudun. Judasek 
30 zilarrezko piezak itzuli 
zituen, baina apaizek 
ez zuten hartu.

Jendetzak Jesus apaiz nagusiaren etxera eraman
zuen. Han, buruzagi juduek Jesus hil behar zela esan
zuten. Handik gertu, Peter zerbitzarien suaren
ondoan jarri zen eta 
begira zegoen. Jendeak
hiru aldiz begiratu zion
Pedrori eta esan zuen: 
"Jesusekin egon zinen!"  
Hiru aldiz Pedrok
ukatu egin zuen, 
Jesusek esan
zuen bezala.  
Pedrok
madarikatu
eta zin egin zuen.

Geroago, gau hartan, 
Jesus otoitz egitera
joan zen Getsemaniko
lorategira. Berarekin
zeuden ikasleak lotan
geratu ziren. "O 
Aita", otoitz egin
zuen Jesusek "... 
Utzidazu kopa hau
nigandik igarotzen. 
Hala ere, ez nik nahi
bezala, zuk nahi duzun
bezala baizik".
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Istorioaren amaiera hau
balitz, zein triste egongo
litzateke. Baina Jainkoak
zerbait zoragarria
egin zuen.  Jesus 
ez zen hilik egon!

Ordu asko sufritu ondoren, 
Jesusek "amaitu da" esan
eta hil egin zen. Bere
lana amaitu zen. Lagunek
hilobi pribatu batean
lurperatu zuten.

Azkenean, Pilatosek amore eman 
zuen eta Jesus gurutzean hiltzera 
kondenatu zuen. Soldaduek kolpeak 
eman zizkioten Jesusi, aurpegian tu 
egin zuten eta harrotu egin zuten. 
Arantza zorrotz luzez egindako 
koroa krudela egin zuten eta bere 
buruaren gainean estutu zuten. 
Gero egurrezko gurutze batean 
iltzatu zuten hiltzeko.

Orduan, soldadu
erromatarrek hilobia
zigilatu eta zaindu
zuten. Orain inork
ezin zuen sartu –
edo atera.

Jesusek beti zekien horrela hilko zela. Berak ere 
bazekien Bere heriotzak barkamena ekarriko ziola
berarengan konfiantza zuten bekatarientzat. 
Bi gaizkile Jesusen ondoan
gurutziltzatu zituzten. 
Batek Jesusengan
sinesten zuen - eta 
Paradisura joan
zen. Besteak ez.

Apaizek Jesus ekarri zuten Pilatos
Erromako gobernariaren aurrean. 
Pilatosek esan zuen: "Gizon
honengan ez dut akatsik
aurkitu". Baina
jendetzak oihuka
jarraitzen zuen: 
"Gurutziltzatu! 
Gurutziltzatu!"
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Bibliako istorio honek sortu gaituen eta zu ezagutzea nahi
duen gure Jainko zoragarriaren berri ematen digu.

Jainkoak badaki gauza txarrak egin ditugula, berak bekatu
deitzen dituenak. Bekatuaren zigorra heriotza da, baina

Jainkoak asko maite zaitu bere Seme bakarra, Jesus, bidali zuen
Gurutze batera hiltzera eta zure bekatuengatik zigortzera. 
Orduan, Jesus bizitzara itzuli eta etxera joan zen Zerura! 

Jesusengan eskatzen badiozu, berak egingo du! Bera etorri eta 
biziko da zuregan orain, eta zu berarekin biziko zara betirako.

Hau egia dela uste baduzu, esan hau Jainkoari:
Jesus maitea, uste dut Jainkoa zarela eta nire bekatuengatik

hiltzeko gizon bihurtu zinela, eta orain berriro bizi zara. 
Mesedez, sartu nire bizitzan eta barkatu nire bekatuak, orain
bizitza berria izan dezadan eta egunen batean zurekin egoteko

betirako.  Lagun iezadazu Zuri men egiten eta zure
seme gisa zuretzako bizitzen. Amen.

Irakurri Biblia eta hitz egin Jainkoarekin egunero! Joan 3:16
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Jainkoaren Hitzaren istorioa, Biblia,

urtean aurkitzen da

Mateo 26-28, Lukas 22-24, 
Joan 13-21

"Zure Hitzen sarrerak argia ematen du." 
Salmoa 119:130

Emakume bat geratu zen, hilobiaren
ondoan negarrez. Jesus agertu
zitzaion! Pozik itzuli zen beste
ikasleei kontatzera. 
"JESUS BIZI DA! 
JESUS HILDIKO ITZULI DA!"

Amaiera

Laster, Jesus etorri zen ikasleengana eta 
iltze orbaindutako eskuak erakutsi zizkien.  

Egia zen. JESUS BERRIZ BIZI ZEN! 
Barkatu zion Pedrori ukatu izana eta 

bere ikasleei esan zien guztiei beraren 
berri emateko. Gero, zerutik 

etorri zen berriro.

Asteko lehen eguneko goizean 
goiz, Jesusen ikasle batzuek 
harria hilobitik aterata 
aurkitu zuten. Barrura 
begiratu zutenean, 
Jesus ez 
zegoen jada.

21 22

23 24

25 26


