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Emakumea mendi-mazela
zaratatsuan gelditu zen, 
begi tristeak eszena
beldurgarri bati
begira.  Semea
hiltzen ari zen.
Ama Maria zen,
eta bera Jesus
gurutze batean
sartu zuten
lekutik gertu
zegoen.



Nola gertatu zen hori
guztia? Nola bukatuko
luke Jesusek hain
bizimodu ederra hain
modu beldurgarrian? 
Nola utz lezake
Jainkoak
Semea han
hiltzeko
gurutze batean sartzea? 
Jesusek akats bat egin
zuen Nor zen Bera? 
Porrot egin zuen
Jainkoak?



Ez! Jainkoak ez zuen huts 
egin. Jesusek ez zuen
akatsik egin. Jesusek beti
zekien Bera hiltzera
kondenatuko zutela gizon
gaiztoek. Jesus haurtxoa
zenean ere, Simeon izeneko
agure batek tristura
aurretik zegoela esan
zion Maríari.



Jesus hil baino egun
batzuk lehenago,
emakume batek Sus
pies gaineko ukendu
perfumatua isuri zuen.
"Dirua galtzen ari da,“
kexatu ziren ikasleak.  "Berak
lan ona egin du," esan zuen Jesusek.  "Nire
ehorzketagatik egin zuen.“  Zer hitz bitxi!



Ondoren, Judasek, 
Jesusen hamabi
jarraitzaileetako batek, 
Jesusi zilarrezko 30 pieza
ematea onartu zuen.



Juduen Pazko jaian, Jesusek
azken bazkaria izan zuen Bere
dizipuluekin.  Hark gauza
zoragarriak esan zizkien Jainkoari
eta Bere promesei buruz. Orduan, 
Jesusek ogia eta katilu bat eman
zizkien partekatzeko.  Haiek
gogorarazi behar zieten Jesusen
gorputza eta odola
bekatuengatik
barkamena
ekartzeko
eman zirela.



Orduan, Jesusek lagunei esan zien Bera
traizionatuko zutela, eta haiek ihes egingo
zutela.  "Ez naiz joango," esan zuen Peterrek. 
"Oilarra baino lehen, hiru aldiz ukatuko didazu," 
esan zuen Jesusek.



Geroago, Jesus 
Getsemaniko
lorategian otoitzera
joan zen.  Berarekin
zeuden ikasleak lo 
hartu ziren.  "Oh Mi
Padre," esan zuen
Jesusek, "...Kopa hau
nitaz pasatzea.  Hala
ere, ez nik nahi
bezala, Zuk bezala
egingo duzu."



Bat-batean, zohikatz bat sartu zen lorategian, 
Judasek gidatuta.  Jesusek ez zion eutsi, baina
Pedrok gizon baten belarria moztu zuen.
Isilik, Jesusek gizakiaren belarria ukitu
eta sendatu egin zuen. Jesusek
bazekien Haren atxiloketa
Jainkoaren borondatearen
parte zela.



Zohikatzak apaizen etxera eraman zuen Jesus. Han, 
buruzagi juduek esan zuten Jesus hil egin behar zela. 
Handik gertu, Pedro oreinen suaren ondoan
zegoen eta begiratu egin
zuen. Jendeak hiru aldiz
begiratu zion Pedrori eta
esan zuen: "Jesusekin
zeunden!" Hiru aldiz
ukatu zuen Pedrok,
Jesusek esan zuen
bezala. Pedrok
madarikazioa
eta zina ere
egin zituen.



Orduan, oilar batek kantatu
zuen. Jainkoak Pedrori zion
ahotsa bezalakoa zen. 
Jesusen hitzak gogora
ekarrita, Pedrok gogor
egin zuen negar.



Judasek ere sentitzen zuen. 
Banekien Jesus ez zela bekatu
edo krimenen erruduna. 
Judasek 30 zilar-pieza itzuli
zituen, baina apaizek
ez zuten hartuko.



Judasek dirua bota,
atera eta urkatu egin zen.



Apaizek Jesus eraman zuten
Pilato erromatar gobernadorearen
aurrean. Pilatok esan zuen,
"Ez dut errurik aurkitu gizon
honetan".  Baina
zohikatzak negarrez
jarraitzen zuen,
"Gurutzatu! Gurutzatu!"



Azkenik, Pilatok gurutze batean
hiltzeko agindu zion Jesusi. 
Soldaduek Jesus jo zuten, Bere
aurpegian entzun zuten eta jo egin
zuten. Arantza luze eta zorrotzen
koroa ankerra egin zuten eta Su 
cabeza presionatu zuten. Orduan
egurrezko gurutze batean sartu
zuten hiltzeko.



Jesusek beti zekien Bera horrela hilko zela. 
Bazekien, halaber, Su muerte langileak barkatuko
zizkiela Harengan konfiantza jartzen zuten
bekatzaileei.  Bi criminal
gurutziltzatu zituzten
Jesusekin batera.  Batek
Jesusen sinesten zuen –
eta Paradisuan izan zen.
Besteak ez zuen egin.



Sufrimendu-orduen ondoren, 
Jesusek esan zuen
"Kontsumitua da", eta hil
egin zen. Bere lana osatu
egin zen. Lagunek
hilobi pribatu
batean lurperatu
zuten.



Soldadu erromatarrek
hilobia zigilatu eta gorde
zuten. Orain inork ezin
zuen sartu edo irten.



Hau istorioaren amaiera
balitz, zein tristea litzateke. 
Baina Jainkoak gauza
zoragarria egin zuen.
Jesus ez zen hil!



Goiz, asteko lehen eguneko
goizean, Jesusen jarraitzaile
batzuek aurkitu zuten harria
hilobitik urruntzen zela.
Barruan begiratzen
zutenean, Jesus
ez zegoen han.



Emakume bat negarrez gelditu zen
hilobiaren ondoan. Jesus agertu
zitzaion! Bera beste ikasleei
alaitasunez esatera ausartu zen. 
"JESUS BIZIRIK DAGO!
JESUS HILDAKOENGANDIK 
ITZULI DA!"



Eta Jesus á los dizipulos etorri zen, eta Sus
manos carmesí erakutsi zien. Egia zen. 
JESUS BIZIRIK ZEGOEN BERRIRO! 
Pedrori barkamena eskatu zion ezetz

esateagatik, eta ikasleei esan zien Pedrori
berari buruz guztiei esateko. Gero etorri

zen zerura itzuli zen.



Lehen Pazkoa

Jainkoaren Hitzaren historia bat, Biblia,

hemen lokatuta dago

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

"Zure Letrak saioko sarrerak argia ematen du."
Salmoa 119:130



Amaiera



Bibliako istorio honek gure Jainko zoragarriaz hitz egiten digu, 
egin gintuenaz eta zuek ezagutzea nahi duenaz.

Jainkoak badaki gauza txarrak egin ditugula, berak bekatua
deitzen duela.  Bekatuaren zigorra heriotza da, baina Jainkoak
hainbeste maite du, ezen Bere seme bakarra, Jesus, gurutze

batean hiltzera eta bekatuek zigortzera bidali baitzuen. 
Orduan, Jesus berpiztu egin zen eta Zerura joan zen etxera! 

Jesusen sinesten baduzu eta bere bekatuak barkatzeko
eskatzen badiozu, berak egingo du!  Bera etorriko da eta zugan

biziko da orain, eta Berarekin biziko zara betiko.

Zuk egia zarela uste baduzu, esan hau Jainkoari:
Jesus maitea, Nik uste Zu Jainkoa zarela, eta gizon bihurtu

zen nire bekatuengatik hiltzeko, eta orain Zu berriro bizi zara. 
Mesedez, etorri nire bizitzara eta barkatu nire bekatuak, 
orain bizimodu berria izan dezan, eta egun batean zurekin

egongo da betiko. Lagun iezadazu zu obeditzen eta zure semea
bezala bizi. Amen.

Irakurri Biblia eta hitz egin egunero Jainkoarekin! Joan 3:16
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