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I CERTIFY that this hook was printed by 

me ill the house of his Highness the Pr in c e  

Lo u is -L u c ie n  B o n a pa r t e , and that the number of 

copies impressed amounted to fifty, one of which 

is printed on thick paper.

August, 1858. E. BILLING.
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JAUNDONE JOUIIANE*' 

APOSTOLIAREN APOKALIPSA.

LEHEN KAPITULIA.

JESUKRISTEN Apokalipsa, Jin- 
kouak eman deyona, laster 

heltu behar direncn agertzeko bere 
zerbutcharier : eta ezaguterazi diana, 
igorririk bere Ainguriaz bere zer- 
butchari Jouhaneri,

—Apokalipsa—erran nahi da : Gaiza gorden agertzia.
V. 1 .—Laster— hasi behar zicn gaizak dira, bena 

muudiarcu urhcntzialano irafíen dienak.
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2. Zouñek jakilegoua ekharri bcitu 
Jinkouaren hitzari, eta Jesukristen 
jakilegoua, ikhousi dutian orori.

3. Dohatsu profezia hountako 
hitzak irakourten eta entzuten duti- 
ana : eta hountan izkiribaturik dire- 
nak begiratzen dutiana : ezi den bora 
hullan da.

4. Jouhanek Asian diren zazpi 
elizer. Grazia zier, eta bakia dena 
ganik, zena ganik, eta jinen dena 
ganik : eta haren jargiaren aitzinian 
diren zazpi izpiritien ganik :

5. Eta Jesukrist ganik, zouñ 
beita jakile leyala, biletarik leben

5

sorthia, eta lurreko erregen gcbiena, 
zouñek maithatu beikutu, eta chahatu 
beikutu goure bekhatietarik bere 
odolian,

G. Eta egin gutu Jinkouaren eta 
bere Aitaren erresouma, eta aphez : 
hari gloria, eta buruzagigoua menten 
mentetan : h alabiz.

7. Houna noun jiten den odeyeki, 
eta ikhousiko die begi guziek, eta 
boura zilatu dienek. Eta boulharrak 
joko dutie haren ikboustian lurreko 
populu guziek : Bai : Halabiz.

8. Ni niz alfa eta omega, hatsarria 
eta urbentzia, dio Jinko Jaunak : dc-

V. 8. Alfa cta omega dira alfabet grekarcn leben 
eta azken hitzak ; ondoko hitzek argitzen dutie horik.
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nak, cta zenak, eta jinen denak, ahalo- 
rotakonak.

9. Ni Jouhane zien anayia, eta la-
guna eskerniouan, eta crreaouman 
eta igourztian Jesukristetan: izan niz 
Patmos deitzen den uhartian,j i n - 
kouaren elhia gatik eta Jesusen jato-
legoua gatik:

10. Izan nintzan gogoz erouanik 
igante egun batez, eta entzun nian 
ene gibelian mintzo azkar bat troum- 
petarena uduri,

11. Ziouana: Ikhousten duzuna, 
izkirib’ ezazu libru batetan : eta

V, 9 .- L aguna eskerniouan-Domizianek olio 
herakian sarerazi ziania-Laguna erresouman, etaigourztian Jesuskristetan--zeren oro Jesukristen

erresouman eta khurutchian pharte hartzera deithurik
beikira

igor ezazu zazpi elizer, zouñ beitira 
Asian, Efesan, eta Esmirnan, eta P er-
gamen, eta Tiatiran, eta Sardesen, 
eta Filadelfian, eta Laodizian.

12. Eta utzuli nintzan mintzo 
zeitan botzaren ikhousteko : eta 
utzuli nintzanian ikhousi nian zazpi 
urhezko khandeler :

13. Eta zazpi urhezco khande- 
leren erdian gizounaren Semia beza- 
lako bat, sayo luze bat jauntsirik, eta 
urhezko gerriko batez thiti oundou- 
etan tinkaturik :

14. Haren buria aldiz, eta bilhouak 
chouri ziren ilhia bezala, eta elhurra 
bezala; eta haren begiak su garra 
bezalako ziren:

@ Bizkaiko Foru Liburuteegigigiiaaaa



15. Eta haren houñek uduri zien 
letou chonria, labe gorrian, eta haren 
mintzouak uduri zian hour handien 
herotsa :

16. Eta bazutian here eskuñeko 
eskian zazpi izar : eta haren ahotik 
espata hat hi aldetarik zorrozturik 
elkhiten zen : eta liaren begithartiak 
argitzen zian ekhiák here indarrian 
bezala.

17. Eta ikhousi nianian, erori 
nintzan haren houñetara hilik bezala. 
Eta ezari zian here esku eskuña nitan 
gañen, zioualarik : Etzitiala lotsa : ni 
nuzu lebena, eta azkena,

18. Bizi nizana, eta izan niz 
hilik, eta houna noun bizi nizan

u.irmw-JBHm.

menten mentetakoz, eta badutut 
heriouaren giltzak, eta ifernu- 
kouak.

19. Izkirib’ etzatzu arren i- 
khousi dutuzunak, eta direnak, eta 
heltu behar dienak hoyen oundotik.

20. Houna ene esku eskuñian 
ikhousi dutuzun zazpi izarren mis- 
terioua,eta zazpi khandelerena: zazpi 
izarrak dira, zazpi elizcn ainguriak : 
eta zazpi khandelerak, zazpi elizak 
dira.

V. 20.—Aphezkupiak—Elizcn ainguriak—deithurik 
dira, Jinkouaz igorririk beitiira gizouncn laguntzera 
salbamcntuko bidian ; eta behar bcitie saintu izan 
eta erne aingurick bezala.
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BIGERREN KAPITULIA.

IZKIRIB’ izozu Efesako elizaren 
ainguriari : Horik diotza, edu- 

kiten dutianak zazpi izarrak bere 
esku eskuñian, eta zazpi urhezko 
khandeleren erdian dabilanak :

2. Badakitzat zoure egitatiak, eta 
zoure nekia, eta zintarzuna, eta czin 
ditzaketzula egar gaistouak : eta i- 
khcrtu dutuzula apostolu direla errai- 
liak, eztirclarik : eta gezurti edircn 
dutuzu :

3. Eta zintarzun baduzu, eta 
igourtzi duzu ene izena gatik, eta 
etzira ukhatu.

m m r M H
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. 4. Bena erraiteko badizut zonre 
kountre, zonre leheneko karitatia utzi 
duzula.

5. Orhit zite arren nountik erori 
ziren: etae gizu penitentzia, eta egitzu 
leheneko obrak. Ezi bestela, jiten 
nitzaizu, eta elkhiko dizut zoure 
kliandelera bere lekhutik, ezpaduzu 
penitentzia egiten.

6. Hau hatik baduzu, hastio be- 
itutuzu Nikolaitcn egitatiak, zouñ nik 
ere hastio beitutut.

7. Beharri dianak, entzun beza
< - • > . ; v  ,• -, ; ¡  . i i  - ’ * ¡ . • . j . * t ‘ ; » ;  J

V. 5. — Elkhiko diala khandelera here lekhu- 
tik — erran nahi du, beste apheczkupurik emanen 
diala eli zari.

V. (5.—Nikolaitak ziren eretiko likhits tzar batzu.
V. 7.—Bizizko zuhañetik jatia da, jagoiti hil gäbe 

Jinkouaren gozatzia zclian.

@ @ Bizkaiko Foru Liburutegigiaaaaaa



12

Espiritiak zer diouan elizer : Goitzen 
dianari emanen dut jatera bizizko 
zuhañetik, zouñ beita ene Jinkouaren 
pharadusian.

8. Eta Esmirnako elizaren ain- 
guriari izkirib’ ezazu : Ilorik diotza 
lelienak, eta azkenak, hil izan denak, 
eta bizi denak :

9. Badakit zoure eskernioua, eta 
zoure gabezia, bena aberats zira : eta 
gaizkisaldurik zira Judio direla dio- 
yenez, eta eztira hala, bena bai 
satanen biltzarrena.

10. Ez ukben egartera zouazanen 
beldurrik. Houna noun debriak 
igorriko dutian zietarik zoumbait pre- 
sountegialat, tentaturik izateko : eta

eskernio ukhenen duzie hamar egu- 
nez. Izan zite fidel hil artio, eta ema-
nen deizut bizizko khoroua.

11. Dianak beharri, entzun beza 
zer diouan Espiritiak elizer : Goitzen 
diana, ezta hounkirik izanen bigerren 
heriotziaz.

12. Eta Pergameko elizaren ain- 
guriari izkirib’ ezazu : Horik diotza 
dianak ezpata bi aldetarik zorroztia :

13. Badakit noun zaudian, satanen 
jargia den lekhian : eta edukiten 
duzu ene izena, eta eztuzu ukhatu 
ene sinhestia. Eç eta cgun hayetan, 
zouñtan Antipas ene aithorzale leyala 
hil izan beita zicn artian, noun beita- 
go satan.
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14. Bena badizut zoure kountre 
zerbaitto : beitutuzu hor jarraikiten 
direnak Balaamen erakaspenari, zou- 
ñek erakasten beitzian Balaki galbide 
emaiten Israeleko semer, sori etze- 
yenaren janeraztez, eta likhizkerian 
nahaseraztez :

15. Halahala badatuzu ere Niko- 
laiten erakaspenari jarraikiten dire-
nak.

16. Egizu arren penitentzia : bes- 
tela j inen nitzaizu bertan, eta guduka- 
tuco niz hayeki ene ahoko ezpatareki.

17. Dianak beharri, entzun beza 
zer erraiten dian Espiritiak elizer : 
Goitzen dianari emanen dut mana 
gordia,eta emanen deyot harri chouri

15

bat : eta harrian izen bcrri bat izki- 
ribaturik, ihourk eztakiana, harzaliak 
baizik.

18. Eta Tiatirako elizaren ain- 
guriari izkirib’ ezazu : Horik diotza 
Jinkouaren Semiak, zouñen begiak su 
garraren antzoko beitira, eta zan- 
khouak letou chouria uduri :

19. Ezagutzen ditizut zoure egi- 
tatiak, eta sinhestia, eta zoure kari- 
tatia, eta lanhegina, eta zoure zin- 
tarzuna, eta zoure azkeneko egitatiak 
lehenak benouagouak.

20. Bena badizut zoure kountre

V. 17.—Mana gordia—zeluko dohatsutarzuna, gozo 
guziak daduzkana-Harri chouria-da graziazko cs~ 
tatia, zouñi erctcheckirik bcita Jinkouaren seine gire- 
lako izena.

@ Bizkaiko Foru Liburuteeggiiaaaaaa



16

zerbaitto : uzten beituzu Jezabel, 
emazte profeta dela berak diouan bat, 
erakastera, eta ene zerbutcharien in- 
ganatzera, likhizkeriala hen boul- 
katzera, eta jinko faltsier ohereska- 
tietarik janeraztera.

21. Eta aldarte eman deyot pe- 
nitentzia egiteko : eta ezta nahi urri- 
kitan sarthu bere likhizkeriaz.

22. Haudela ezariko dut ohian : 
eta hareki nahasi direnak,izanen dira 
eskernio handienian, ezpadic peni- 
tentzia egiten bere egitatez.

23. Eta haren haurrak choren 
dutut, eta  jakinen die eliza guziek, 
ni nizala gerrien, eta bihotzen ikher- 
zalia: eta emanen dut zietarik ba-

17

khoitzari bere lanheginen arau. Zier 
aldiz dioziet,

24. Eta beste Tiatiren zirayener : 
Erakaspen horri jarraikiten ez- 
tirenak oro, eta ezagutzen eztutienak 
satanen barnatarzunak, Hayek dio- 
yen bezala, eztut ezariko zietan ga-
nen beste hacherik :

25. Alabena duziena etchek eza- 
zie ni jin artio.

26. Eta goitzen dianari, eta ene 
eretzeko eginbidiak begiratzen duti- 
anari, esku emanen deyot populien 
gañen,

V. 24.—Egiarcn ctsai hayek deitzcn zuticn bere 
erakaspenak Ebanjeliouaren-Barnatarzunak.

V. 2t5, 27, 28.—Jcsukristck crakoustcn dciku hitz 
horiez, pharte emanen diala bcro haitatier, ez ba-
khoizki bcrc glorian, bena orano bere photorian.
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khoitz batzu Sardesen, bere souñc- 
kouak theyutu  eztutienak: c ta  ebiliko 
dira eneki chouriz althaturik, zuzen-
dun beitira.

5. Goitzen diana, hola izanen da 
chouriz althaturik, eta eztut khen- 
tuko haren izena bizizko Librutik, 
eta aithorturen dut haren izena ene 
Aitaren aitzinian, eta liaren aingurien 

aitzinian.
6 Beharri dianak, entzun beza 

zer erraiten dian Espiritiak elizer.
7. E ta izkirib’ ezazu Filadelfiako 

elizaren ainguriari: Horik diotza 
Saintiak eta E giatiak, Dabiten giltza 
dianak: zouñek idekiten beitu, eta 
ihourk eztu zerratzen : zouñek ze-

rratzen beitu, eta ihourk eztu ideki-
ten :

8. Badakitzat zoure egitatiak. 
h ouna ezari deizut aitzinian bortha 
idekirik, ihourk zerra eztezakena : 
indar guti duzulakoz, eta begiratu 
beituzu ene hitza, eta ezpeituzu ene 
izena ukhatu.

9. Houna noun emanen deitzu- 
dan satanen bilkhuratik, Judio direla 
erraiten dien batzu, eta eztira hala, 
bena gezurra dioye : Houna noun jine- 
raziko dutudan, eta gurthuren dira 
zoure houñetan: eta jakinen dizie 
maite zutudala.

V. 8.—Bortha idekirik—sinhestegaben sarerazteko 
Jcsukristcn Elizan.
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10. Bcgiratu beituzu ene igourtz- 
peneko hitza, nik ere begiraturen zu-
tut boroguzko orenian, zouñ jitekoua 
beita mundu guziala lurreko ekhoili-
arren borogatzera.

11. Houna noun jiten nizan ber- 
hala : etchek ezazu duzuna, ihourk
har eztezan zoure khoroua.

12. Goitzen dianaz, eginen dut 
habe bat ene Jinkouaren templouan, 
eta kamporat ezta elkhiren haboro : 
eta izkiribatuko dut hartan gañen 
ene Jinkouaren izena, eta ene jin - 
kouaren hiriaren izena Jerusalem 
berriarena, zouñ jaisten beita zelutik

 V.12 zeluko egongia ainguricz eta sainticz cginik date, harri bizi battzuz bezala 

eta  
orokk ekharriko die   jinukouaren seme izena.

23

ene Jinkoua ganik, eta ene izen 
berria.

13. Dianak beharri, entzun beza 
zer erraiten dian Espiritiak elizer.

14. Laodiziako elizaren aingu- 
riari ere izkirib’ ezazu: Horik diotza: 
Egiak, jakile leyalak, eta egiazkouak, 
zouñ beita Jinkouak eginen Haslia.

15. Badakitzat zoure egitatiak : 
etzirela ez botz, ez bero: aizina 
hotz, edo bero :

16. Bena zirelakoz ephel, eta ez 
hotz, eta ez bero, hasiko nuzu zoure 
ourthikiten ene ahotik.

17. Erraiten beituzu : Aberats 
niz, eta ditchatu, eta ihouren eztut 
bebarrik : eta eztakizu zirela orozbe-
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har, eta desditchatu, eta deusgabe, eta 
utsu, eta bilaizi.

18. Aholkatzen zutut eros diza- 
dazun suyan garbitu urhia aberast 
zitian, eta jaunts detzatzun souñeko 
chouriak,ager eztadin zoure pikarrai- 
tarzunaren ahalkia, eta begihourez 
bereka etzatzu zoure begiak ikhous 
dezazun.

19. Nik maite dutudanak, chu- 
chentzen dutut, eta zehatzen. Su- 
hart zite arren, eta egizu penitentzia.

20. Houna nago borthan, eta joi- 
ten dut: nourbaitek entzutcn badu

V. 18.—Suyan garbitu urhia—da karitatia.
V. 20.—Mintzo da arimaren—borthaz—noun sar-

thu nahi belizate, hari gozerazteko bcrc adiskide- 
gouaren cztitarzuna mundu hountan, cte bctbicreko 
gloria zclian.

25

ene oihia, eta idekiten badeit bortha, 
sarthuren niz haren ganat, eta ai- 
halturen niz hareki, eta houra eneki.

21. Goitzen diana, jareraziko dut 
eneki ene tronouan : nik ere goithu 
dudan bezala, eta jarri nizan bezala 
ene Aitareki harén tronouan.

22. Dianak beharri, entzun beza 
zer diouan Espiritiak elizer.

LAURGERREN KAPITULIA.

HORIEN oundouan ikhousi nian : 
eta houna bortha bat idekirik 

zelian ; eta lehenik entzun nian botzak,
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trompeta bat bezala eni mintzatzen, 
erran zeitan : Igain zite houna, eta 
erakoutsiren deitzut haraitzina heltu 
bebar dienak.

2. Eta hainsarri izan nintzan 
gogoz erouanik : eta houna jargia bat 
ezaririk zen zelian, eta jargian gañen 
jarria ;

3. Eta jarririk zenak, uduri zian 
jaspe eta sardouñ harria: eta oza- 
dar bat bazen jargiaren ungurian, 
uduri beitzian esmerauda.

4. Eta jargiaren ungurian hogei 
eta laur jargia : eta tronouetan gañen 
hogei eta laur zahar jarririk, sayo

V. 4.—Hogei eta laur zahar horik, dotoren oustez, 
dira lege zaharreko eta berriko hogei eta laur saintu 
haudienak.

•i
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chouriz unguraturik, eta haye 
rietan urhezko khorouak.

5. Eta tronotik elkhiten zen iñ- 
hazi, eta oihu, eta uhulgu : eta bazen 
tronouaren aitzinian zazpi argi phiz- 
turik, horik beitira Jinkouaren zazpi 
izpiritiak.

6. Eta tronouaren eretzian bitrez- 
ko itchaso bat bezala kristala uduri : 
eta jargiaren erdian, eta jargiaren 
ungurian, laur abere begiz betherik 
aitzinian eta gibelian.

7. Eta lehen aberia zen lehoua 
uduri, eta bigerren aberia aretchia 
uduri, eta hirourgerren aberiak ba-

V. 0, 7.—Laur abere horik dira, cdo laur Eban  
jelisten, cdo laur Profeta handien utchuruk.
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zianbegitharte bat gizounarena uduri, 
cta laurgerren aberiak uduri zian 
hegaltaz douan arranoua.

8. Eta laur aberek bazien seya 
hegal: eta ungurian, eta aldebarnian 
betherik ziren begiz : eta thaik hartu 
gabe gayaz ez egunaz, erraiten zien : 
Saintu, Saintu, Saintu, Jauna Jinko 
ahalorotakoua, zouñ beitzen, eta zouñ 
beita, eta zoun jinen beita.

9. Eta ari zirelarik abere hourak

8._Sei hegal—Isaia mintzo da sei hegal hoye-
tzaz : 'bigez bcgithartia gordatzen die, Jinkouaren- 
tako zien crrcspetia horrek crakoustcn deiku : bigez 
zankhouak gordatzcn dutic, horrek ezaguteraztcn 
deiku bayen aphalmentia eta obedientzia : bigez 
hegaltatzen dira, horrek erazagutzen beiteiku 
Jinkouaren manien cgiteko hayen zalhetarzuna.

—Begiek markatzeu dutie hayen argiak misteriouen 
ezagutzcko.

gloria, eta ouhoure eta beneditzione 
emaiten jarririk zenari tronon gañen, 
bizi denari menten mentetan,

10. Aliozpez erorten ziren hogei 
ota laur zaharrak tronouan jarririk 
zenaren aitzinian, eta egoisten zutien 
bere khorouak tronouaren aitziniala, 
ziouelarik :

11. Zuzendun zira, goure Jinko 
Jauna, ukbeiteko gloria, etaouboure, 
eta bertlmte : zeren zuk egin beitu- 
tuzu oro, eta zoure nabiz beitziren, 
eta eginik beitira.
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BOSTGERREN KAPITULIA.

ETA ikhousi nian tronouan jarririk 
zenaren esku eskuñian, libru 

bat barnetik eta kampotik izkiriba- 
turik, eta zazpi kachetez zerraturik.

2. E ta ikhousi nian ainguru az- 
kar bat, oihu egiten borth izki : Nour 
da haizu libriaren zabaltzera, eta 
kacheten eraikitera?

3. Eta ihourk etzezakian, ez ze- 
lian, ez lurrian, ez lurpian, zabalt 
libria, ez houra begista.

4. E ta ni nigar tourroustaz nen- 
gouan, ihour etzelakoz haizu edireiten
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libriaren zabaltzeko, eta haren i- 
khousteko.

5. Eta zaharretarik batek erran 
zeitan : Eztezazula egin nigarrik : 
houna irabazi du Judaren gizeliko 
lehouak, Dabiten herrouak, libriaren 
zabaltzia, eta zazpi kacbeten erai- 
kitia.

6. Eta ikhousi nian : eta houna 
tronouaren eta laur aberen erdian, eta 
zaharren erdian, Achouri bat chuti 
ehorik bezala, beitzutian zazpi adar, 
eta zazpi begi : zouñ beitira Jinkoua-

v. 5.—Judarcn gizcliko lchoua, cta Dabiten hcrroua 
—Jesukrist da.

v, 6,—Achouria—da Jinko Scmc gizoun egina, khu- 
rutchcn gañen hil dena cta arraphiztu bere heriotzeko 
hcrc h e ki—Adarrck—erakoustcn die haren Espiriti- 
aren indarra—Bcgiek, argitarzuna.

@ @ @ BiBizkzkaiaikoko FForu Liburutegigigigig aaaaaaa



32

ren zazpi izpiritu, lur guziala i- 
gorriak.

7. Eta jin zen : eta hartu zian li- 
bria tronouan jarririk zenaren esku 
eskuñetik.

8. Eta zabaltu zianian libria 
laur aberiak, eta hogei eta laur za- 
harrak luherrastu ziren Achouriaren 
aitzinian, zaduzkelarik orok har-
pa, eta urhezko fiola batzu urrin 
hounez betherik, horik beitira saintien 
othoitziak :

9. Eta khantatzen zien kantika 
berri bat, ziouelarik : h aizu zira, Jau-
na, libriaren hartzera, eta liaren ka- 
cheten eraikitera : zcren ehorik 
izan beitzira, eta arrerosi beikutuzu
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Jinkouarentako zoure odolaz gizeli, 
eta mintzaje, eta populu, eta nazione 
guzietarik :

10. Eta egin gutuzu goure Jin- 
kouaren errege, eta aphez: eta errege 
gírate lurrian. ,

11. Eta ikhousi nian, eta entzun 
nian ainguru hanitchen botza tro- 
nouaren, eta aberen, eta zaharren un- 
gurian : eta ziren mila miliouka,

12. Goratik oihuz zioyenak : zu- 
zendun da, hilik izan den Achouria, 
ukheiteko berthute, eta Jinkotarzun, 
eta zuhurtarzun, eta indar, eta ou- 
houre, eta gloria, eta beneditzione.

13. Eta zelian, eta lurren gañen, 
eta lurpian diren guziak, eta itcha-
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souan, eta hartan barnen dircnak : oro 
entzun nutian erraiten : Tronouan 
jarririk denari, eta Achouriari : bene- 
ditzione, eta ouhoure, eta gloria, eta 
photere menten mentetan.

14. Eta laur aberek erraiten, 
zien : Halabiz. Eta hogei eta laur 
zaharrak ahozpez erori ziren : eta 
adoratu zien bizi dena menten men-
tetan.

s e ig e r r e n  k a p i t u l i a .

ETA ikhousi nian Achouriak ideki 
ziala zazpi kachetetarik bat, 

eta entzun nian laur aberetarik bat,

erraiten, uhulgiaren botza bezalako 
bateki : Tziauri, eta ikhous ezazu.

2. Eta ikhousi nian: eta houna 
zamari chouri bat, eta hartan gañen 
jarririk zenak bazian balesta bat : 
eta eman zeyouen khoroua bat, eta a- 
biatu zen goitzale goitzera.

3. Eta ideki zianian bigerren 
kacheta, entzun nian bigerren a- 
beria, erraiten : Tziauri, eta ikhous 
ezazu.

4. Eta elkhi zen beste zamari 
gorhail bat : eta hartan gañen jarri-
rik zenari, emanik izan zen bakiaren 
lurretik khentzia, eta alkharren er-

V.  2.—Elizako Erakaslck ikhousten die Jesus, za-
mari chourian jarririk denian. ,
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hoeraztia, eta eman zeyouen ezpata 
handi bat.

5. Eta ideki zianian hirourgerren 
kacheta, entzun nian hirourgerren 
aberia, erraiten : Tziauri, eta ikhous 
ezazu. Eta houna zaraari beltz 
bat : eta hartan gañen jarririk ze- 
nak, bazian balantza bat bere eski- 
an.

6. Eta entzun nian botz bat be- 
zala laur aberen artetik, erraiten : Bi 
libera ogi dinerian, eta hirour libera 
garagar dinerian, eta ardoua, eta 
olioua ez hounki.

7. Eta ideki zianian laurgerren

V. 6.—Orduko dincrak oraiko hamar sos balia 
zian.

kacheta, entzun nian laurgerren abe- 
riaren mintzoua, erraiten : Tziauri, 
eta iklious ezazu.

8. Eta houna zamari zourphail 
bat : eta hartan gañen jarririk zenak, 
izen zian Herioua, eta jarraikiten ze- 
yon ifernia, eta esku emanik izan 
zeyon turraren laur eretzetan, erhai- 
teko ezpataz, gosetiaz, eta heriotziaz, 
eta lurreko saiez.

9. Eta ideki zianian bostgerren 
kacheta : ikhousi nutian althariaren 
pian, Jinkouaren hitza gatik, eta 
ekharri zien jakilegoua gatik erhorik 
izan zirenen arimak,

10. Eta oihuz ari ziren borthizki, 
ziouelarik : Nouiz artio, Jauna, saintia
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eta egiatia, eztuzu zuzen egiten, eta 
eztuzu goiherazten goure odola lurri- 
an dauden hoyetarik ?

11. Eta emanik izan zeitzen sayo 
chouriak : eta erranik izan zeyen e- 
guruki lezen orano aphur bat, bethe 
artio hayen zerbutchari lagunen, eta 
liourak bezala erhorik izan behar 
zienen saldoua.

12. Eta ikhousi nian ideki ziani- 
an seigerren kacheta : eta houna lu- 
hikhara handi bat izan zen, eta ekliia 
belztu zen bilhozko zaku bat bezala: 
eta argizagia oro odola bezalakatu 
zen :

13. Eta izarrak zelutik erori zi- 
ren lurrialat, phikotziak ichourten
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dutian bezala bere phikouak, aize 
handi batek iharrausten dianian.

14. Eta zelia bildu zen libru bat 
biribilkatzen den bezala : eta men-
diak oro, eta uhartiak bere gunetarik 
zotukatu ziren :

15. Eta lurreko erregiak, eta ge- 
hienak, eta armadetako aitzindariak, 
eta aberatsak, eta azkarrak, eta oro 
manuzpeko direnak, eta jabiak gorde 
ziren harzilouetan, eta mendietako 
botchietan :

16. Eta erraiten deyie mendier, 
eta botchier : Eror ziteye gutan gaña, 
eta gorda gitzatzie tronouan jarririk

V. 14.—Lehenagoko libriak bolletan biribilkaturik 
begiratu ohi ziren.
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denaren ikhousbidetik, eta Achouri- 
aren khecheriatik :

17. Zeren heltu beita hayen khe- 
chiaren egun handia : eta nour dauke 
chuti ?

ZAZPIGERREN KAPITULIA.

HOYEN oundouan ikhousi nian 
laur ainguru chuti turraren laur 

eretzetan, lurreko laur aizen etche- 
kiten, bouha elezen lurrialat, ez i- 
tchasoualat, ez zuhañ batetara ere.

2. Eta ikhousi nian beste ainguru 
bat igaiten ekhi jalkhigiatik, zouñek
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beitzian Jinko biziaren zeñharia : eta 
oihu egin zeyen borthizki laur aingu- 
rier,zouñi esku emanik beitzen lurra-
ren, eta itcliasouaren zaflatzeko,

3. Zioualarik : Ez egin ogenik 
lurrari, ez itchasouari, ez eta zuhañer, 
marka ditzagun artio goure Jin- 
kouaren zerbutchariak here belarre- 
tan.

4. Eta entzun nian markatien 
zoumbata, ehun eta berrogei eta laur 
mila markaturik, Israelen semen gi- 
zeli orotarik.

V .  2.—Jinko biziaren zeñharia da khurutcliia edo 
khiristi marka.

V. 3,8.—Heben Jinkouak crakousten du.mundiarcn 
urhentzia beitu gäbe, cgiazko sicliestiala deithuren 
dutiala Judiouak.
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5. Judaen gizelitik hamabi mila 
markaturik : Rubenen gizelitik ha- 
mabi mila markaturik: Gaten gize-
litik hamabi mila markaturik :

6. Aseren gizelitik bamabi mila 
markaturik : Neftalien gizelitik ha-
mabi mila markaturik : Manaseen 
gizelitik bamabi mila markaturik :

7. Simeonen gizelitik hamabi 
mila markaturik: Lebien gizelitik 
bamabi mila markaturik : Isakarren 
gizelitik bamabi mila markaturik :

8. Zabulonen gizelitik hamabi 
mila markaturik: Josefen gizelitik 
bamabi mila markaturik : Benjami- 
nen gizelitik bamabi mila markatu-
rik.
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9. Hoyen oundotik ikhousi nian 
saldo handi bat, iliourk khounta etzi- 
okiana nazione, eta gizeli, eta herri, 
eta mintzaje guzietarik, chuti tro- 
nouaren aitzinian, eta Achouriaren 
begipian, sayo chouriz estalirik, eta 
palmak bere eskietan :

10. Eta oihu egiten zien bor- 
tbizki ziouelarik : Gur goure Jinko, 
tronouan jarririk denari, eta Achouri- 
ari.

11. Eta ainguriak oro zauden 
chuti tronouaren, eta zabarren, eta 
laur aberen ungurian : eta abozpez 
erori ziren tronouaren aitzinian, eta 
adoratu zien Jinkoua,

12. Ziouelarik, Bai. Beneditzione,
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eta ospe, eta zuhurtze, eta esker, eta 
ouhoure, eta berthute, eta indar goure 
Jinkouari menten mentetan, Hala- 
biz.

13. Eta erantzun zeitan zaharre- 
tarik batek, eta erran zeitan : Nour 
dira sayo chouriz althaturik diren 
horik ? eta nountik jin dira ?

14. Eta erran neyon : Ene Jauna, 
zuk dakizu. Eta erran zeitan : h o- 
rik dira, jin direnak eskernio handi- 
tik, eta bere zayak chahatu dutienak, 
eta bourak chouritu Achouriaren o- 
dolian.

15. Hartakoz dira Jinkouaren tro- 
nouaren aitzinian, eta zerbutchatzen 
die gai eta egun baren templouan :

eta tronouan jarririk dena, egonen da 
hayen gañen :

16. Eztukie goserik, ez egarririk 
haboro, eta eztutie joko ekbiak, ez 
beste erredurak :

17. Zeren Achouri, tronouaren er- 
dian denak, zaintuko beitutu, eta otse- 
manen bizizko uthur houretara, eta 
tcbukaturen dutu Jinkouak nigarrak 
oro bayen begietarik.
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ZORTZIGERREN KAPITULIA.

E TA ideki zianian zazpigerren 
kacheta, ichiltu zen zelian, o- 

ren erdi baten heña.
2. Eta ikhousi nutian Jinkouaren 

aitzinian dauden zazpi ainguriak: eta 
emanik izan zeitzen zazpi troumpeta.

3. Eta beste ainguru bat jin zen, 
eta ukhuratu zen althariaren aitzini-
an urhezko intsentsouar bat zadukala- 
rik : eta eman zeyouen intsentsu ha- 
nitch, ezar lezan saintu guzien othoi-

VIII, IX.— Ezta lan houni emanik erakoustia zer 
dembora, zouñ gizoun, eta zouñ uzurri diren bi kapi- 
tulu hoyetan aiphatzen direnak. Elizako Erakaslek 
hor ikhousten die, batek lehen khiristien persecutionen 
dembora, bestek Elizaren adin guzietako gudukak, 
borogiak eta gaitzak.
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tzetarik urhezko altharen gañen, zouñ 
beitaJinkouaren tronouaren aitzinian.

4. Eta igañ zen intsentsien khia 
saintien othoitzez egina ainguriaren 
eskutik Jinkouaren aitziniala.

5. Eta hartu zian ainguriak in- 
tsentsouarra, eta bethe zian althareko 
sutik, eta ourthiki zian lurrialat, 
eta egin zen uhulgu, eta oihu, eta iñ- 
hazi, eta luhikhara handi.

6. Eta zazpi ainguru, zazpi troum- 
petak zaduzkenak, adelatu ziren 
troumpeten joitera.

7. Eta lehen ainguriak jo zian 
troumpeta, eta egin zen harri, eta su, 
odolareki nahasirik, eta egotchirik 
izan ziren lurrialat, eta lurraren he-
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