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I CERTIFY that this book was printed by 

me in the house of His Highness the P r in c e  

L o 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.

SAN JUAN APOSTOLUAREN 

APOKALIPSISA.

LEMBIZIKO KAPITULUA.

JESUKRISTOREN Apokalipsisa, 
Jaungoikoak eman ziona, laster 

gertatu bear dutenak agertzeko bere 
serbitzariai : eta ezagutuerazi ziona, 
bidaldurik bere aingeruaren bitartez 
bere serbitzari Juani,

2. Zeñak lekukotasuna eman zi- 
on Jaungoikoaren itzari, eta Jesu-
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kristoren lekukotasuna, ikusi zituen 
guziai.

3. Doatsua profezia onetako itzak 
irakurtzen eta aditzen dituena: eta 
onetan eskribaturik daudenak gor- 
detzen dituena : zeren dembora al- 
dean da.

4. Juanek Asian dauden zazpi e- 
lizai. Grazia zuei, eta pakea dana 
gandik, zana gandik, eta etorriko 
dana gandik: eta aren tronuaren 
aurrean dauden zazpi espirituak gan-
dik :

5. Eta Jesukristo gandik, zeñ dan 
lekuko leyala, illetatik lembizi sor-
tila, eta lurreko erregeen aundiena, 
zeñak maitatu ginduen, eta garbitu

ginduen gure pekatuetatik bere odo- 
lean, (1)

6. Eta egin gaitu Jaungoikoaren 
eta bere Aitaren erreinu, eta apaiz : 
ari gloria, eta agintaritza gizaldien 
gizaldietan : Ala izan dedilla.

7. Ona non etortzen dan odeya- 
kin, eta ikusiko dute begi guziak, 
eta bera zulatu zutenak. Eta bu- 
larrak joko dituzte bera ikusiaz lurre-
ko erri guziak : Bai : Ala izan de- 
dilla.

8. Ni naiz alfa eta omega, asiera 
eta bukaera, dio Jaun Jainkoak : da- 
nak, eta zanak, eta etorriko danak, 
guztialak.

9. Ni Juan zuen anaya, eta par-

@@@@ BBizkaiko Foru Liburrrur tegia



G

tilla naigabean, eta erreinuan eta 
iragopenean Jesukristogan: izan nin- 
tzan Patmos deitzen zayon ugartean, 
Jaungoikoaren itza gatik eta Jesusen 
lekukotasuna gatik :

10. Izan nintzan gogoz eramana 
igande egun batean, eta aditu nuen 
nere ondoren boz errutsu bat trom- 
petaren idurikoa,

11. Ziona: Ikusten dezuna, eskri- 
batu ezazu liburu batean : eta bidal- 
du zayezu zazpi elizai, zeñak dauden 
Asian, Efeson, eta Esmirnan, eta Per-
gamon, eta Tiatiran, eta Sardisen, eta 
Filadelfian, eta Laodizian.

12. Eta itzuli nintzan itz egiten 
zidan boza ikusteko : eta itzuli nin-
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tzanean ikusi nituen zazpi urrezko 
kandelero :

13. Eta zazpi urrezko kandele- 
roen erdian gizonaren Semea beze- 
lako bat, soñeko luze batekin jantzi- 
rik, eta urrezko gerriko batez bu- 
larrondoak loturik :

14. Aren burua berriz, eta illeac 
zuriak ziran ille zuria bezela, eta e- 
lurra bezela; eta aren begiak su 
garra bezelakoak ziran :

15. Eta aren oñak iduri zuten 
latoe zuria, labe gorrian, eta aren i- 
tzac iduri zuten ur andien abarrotsa :

16. Eta zeuzkan bere eskuiko es- 
kuan zazpi izar : eta aren aotik ez- 
pata bat bi aldeetatik zorroztua ir-
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tetzen zan : eta aren arpegia disti- 
atzen da eguzkia bere indarrean be- 
zala.

17. Eta ikusi nuenean, erori nin- 
tzan aren onetan illa bezela. Eta 
jarri zuen bere eskuiko eskua nere 
ganean, ziola: Etzaite beldur izan: 
ni naiz lenena, eta azkena,

18. Bizi naizana, eta izan naiz i- 
11a, eta ona non bizi naizan gizaldien 
gizaldietan, eta ditut eriotzaren gil- 
tzak, eta infernukoak. (2)

19. Eskribatu itzatzu bada ikusi 
dituzunak, eta diranak, eta gertatu 
bear dutenak oyen ondoren.

20. Ona nere eskuiko eskuan i- 
kusi dituzun zazpi izarren misterioa,

9

eta zazpi urrezko kandeleroena: zazpi 
izarrak dira, zazpi elizen aingeruak : 
eta zazpi kandeleroak, zazpi elizak 
dira. (3)

BIGARREN KAPITUL

ESKRIBATU zayozu Efesoko eli- 
zaren aingeruari : Oyec esaten 

ditu, dauzkanak zazpi izarrak bere 
eskuiko eskuan, eta zazpi urrezko 
kandeleroen erdian dabillanac:

2. Badakizkit zure egiteac, eta 
zure nekea, eta iragopena, eta ezin 
dituzula sufritu gaiztoac : eta aztertu
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dituzula apostoluak dirala esaleac, ez 
izanik : eta gezurti arkitu dituzu :

3. E ta iragopena badezu, eta su- 
fritu dezu nere i zena gatik, eta ez 
dezu ukatu.

4. Baña badet zerchobait esateko 
zure kontra, zure lelengo karidadea 
utzi dezula.

5. Oroitu zaite bada nondik erori 
zeran : eta egizu penitentzia, eta egin 
itzatzu lelengo obrak. Zeren bestela, 
etortzen natzatzu, eta alde eragingo 
diot zure kandeleroari bere lekutik, 
ez badezu penitentzia egiten.

6. Baña au badezu, gorroto die- 
zula Nikolaiten egiteai, zeñai nik ere 
gorroto diedan.

11

7. Belarria duenak, aditu beza 
Espirituak zer dioten elizai: Garaitzen 
duenari emango diot jaten bizitzako 
zuaitzetik, zeñ dagoan nere Jaungoi- 
koaren paradisuan.

8. Eta Esmirnako elizaren ainge- 
ruari eskribatu zayozu : Oyek esaten 
ditu lembizikoak, eta azkenak, ill 
zanak, eta bizi danak :

9. Badakit zure naigabea, eta zure 
premia, baña aberatsa zera : eta Ju- 
duak dirala esaten dutenen gaizkiak, 
eta ez dira ala, baña bai satanasen 
batzarrea.

10. Ez iduki iragotzera zoazanen 
beldurrik. Ona non deabruak sar- 
tuko dituan zuetariko batzuek pre-
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soindegian, tentatuak izateko : eta 
naigabea izango dezute amar egune- 
an. Izan zaite leyala ill arterano, 
eta emango dizut bizitzako koroa.

11. Duenak belarria, aditu beza 
zer dioten Espirituak elizai : Garai- 
tzen dueña, ez da bigarren eriotzak 
ukitua izango.

12. Eta Pergamoko elizaren ain- 
geruari eskribatu zayozu : Oyek esa- 
ten ditu duenak ezpata bi aldeetatik 
zorroztua:

13. Badakit non zauden, satana- 
sen esertokia dan tokian : eta badezu 
nere izena, eta ez dezu ukatu nere 
sinistea. Ez eta egun ayetan, zeñe- 
tan Antipas nere aitortzalle leyala

illa izan zan zuen artean, non dagoan- 
satanas.

14. Baña badet zure kontra zer- 
chobait : badituzu or jarraitzen dio- 
tenak Balaamen irakatsiari, zeñak i- 
rakasten zion Balaki galbidea ematen 
Israelko semeai, zillegi etziranak ja- 
nerazitzen, eta lizunkerian nastuera- 
zitzen :

15. Ala dituzu zuk ere Nikolai- 
ten irakatsiari jarraitzen diotenak.

16. Egizu arren penitentzia: bes- 
tela etorriko natzatzu bereala, eta 
gudatuko naiz ayekin nere aoko ez- 
patarekin.

17. Duenak belarria, aditu beza 
zer esaten dioten Espirituak elizai :
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Garaitzen duenari emango diot mana 
gordea, eta emango diot arri zuri 
bat : eta arrian izen berri bat eskri- 
baturik, iñork ez dakiana artzalleac 
baizik. (4)

18. Eta Tiatirako elizaren ainge- 
ruari eskribatu zayozu : Oyek esaten 
ditu Jaungoikoaren Semeak, zeñaren 
begiak su garraren antzekoak diran, 
eta onak latoe zuriaren idurikoak :

19. Ezagutzen ditut zure egiteak, 
eta sinistea, eta zure karidadea, eta 
lambidea, eta zure iragopena, eta zure 
azkeneko egiteak lembizikoak baño 
geyagoak.

20. Baña badet zure kontra zer- 
chobait: uzten diozula Jezabel, e-

15

makume profeta dala berak dion bati, 
irakasten, eta nere serbitzariak enga- 
ñatzen, loikeriara oyek erakarten, 
eta Jaungoiko gezurrezkoai eskeñi- 
takoetatik janerazitzen.

21. Eta dembora eman diot pe-
nitentzia egiteko : eta ez du nai da- 
mutu bere lizunkeriaz.

22. Bera gatik ezarriko det oe- 
an : eta arekin nastu diranac, 
izango dira naigaberik andienean, ez 
badute egiten beren egiteen peniten- 
tzia.

23. Eta aren aurrak ilko ditut, eta 
jakingo dute eliza guztiak, ni naizala 
errayen, eta biotzen azterlaria: eta 
emango diot zuetariko bakoitzari
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Zeren ez ditut arkitzen zure egiteak 
beteak nere Jaungoikoaren aurrean.

3. Gogoan bada ar zazu zer izan 
dezun, eta aditu, eta gorde ezazu, eta 
egin penitentzia. Ez bazaude ordea 
iratzarririk, etorriko natzatzu lapurra 
bezala, eta ez dezu jakingo zer ordu- 
tan etorriko natzatzun.

4. Argatik badituzu izen banaka 
batzuek Sardisen, beren soñekoak zi- 
kindu ez dituztenak : eta ibilliko di-
rade nerekin zuriz jantzirik, zeren 
diñak diraden.

5. Garaitzen duena, onela izango 
da zuriz jantzia, eta ez det kenduko 
aren izena bizitzako Liburutik : eta 
aitortuko det aren izena nere Aita-

l i )

ren aurrean, eta aren aingeruen au- 
rrean.

6. Belarria duenak, aditu beza 
zer esaten dioten Espirituak elizai.

7. Eta eskribatu zayozu Filadel- 
fi ako elizako aingeruari : Oyek esa-
ten ditu Santuak eta Egiatiak, Dabi- 
den giltza duenak: zenak idikitzen 
du, ta iñork ez du ichitzen : zeñak 
ichitzen du, eta ez du iñork idiki-
tzen :

8. Badakizkit zure egiteak. Ona 
jarri dizut aurrean ate idikia, iñork 
ichi ezin dezakena : indar guchi de- 
zulako, eta gorde dezulako nere itza, 
eta ez dezulako nere izena ukatu. (6)

9. Ona non emango dizudan sa-
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tanasen batzarretik, Juduak dirala 
esaten duten batzuek, eta ez dirade 
ala, baña gezurra diote : Ona non e- 
torrieraziko diedan, eta belaunikatu- 
ko dira zure oñetan : eta jakingo dute 
maite zaitudala.

10. Gorde dezulako nere irago- 
peneko itza, nik ere gordeko zaitut 
tentazioko orduan, zeñ etorriko dan 
mundu guztira, lurrean bizi diranak 
probatzera.

11. Ona non natorren bereala: 
gorde ezazu dezuna, iñork artu ez 
dezan zure koroa.

12. Garaitzen duenarekin egingo 
det abe bat nere Jaungoikoaren tem- 
ploan, eta kampora ez da berriz ate-
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rako: eta eskribatuko detaren gañean 
nere Jaungoikoaren izena, eta nere 
Jaungoikoaren erriaren izena Jeru- 
salen berriarena, zeñ jachitzen dan 
zerutik nere Jaungoikoa gandik, eta 
nere izen berria.

13. Duenak belarria, aditu beza 
zer esaten dioten Espirituak elizai :

14. Laodiziako elizaren aingeru- 
ari ere eskribatu zayozu : Oyek esa-
ten ditu : Egiak, lekulto leyalak, eta 
egiazkoak, zeñ dan Jaungoikoaren e- 
giñen asiera. (7)

15. Badakizkit zure egiteak: e-
tzerala ez otza, ez beroa : arren bada 
baziña otza, edo beroa : (8)

16. Baña epela zeralako, eta ez
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otza, ez beroa, asiko natzatzu aurti- 
kitzen nere aotik.

17. Esaten dezulako : Aberatsa 
naiz, eta ondasuntsua, eta ez naiz 
inoren bear: eta ez dakizu zerala 
chit beartsua, eta doakabea, eta deus- 
gabea, eta itsua, eta billuza.

18. Konsejatzen zaitut erosi di- 
zadazula sutan garbitutaco urrea 
aberastu zaitezen, etajantzi ditzatzun 
soneko zuriak, agertu ez dedin zure 
billuztasunaren lotsaria, eta begiurez 
igortzi itzatzu zure begiak ikusi de- 
zazun. (9)

19. Nik maite ditudanak, zuzen- 
tzen ditut, eta kastigatzen. Piztu 
zaite bada, eta egizu penitentzia.

23

20. Ona non nagoan atean, eta 
jotzen det : baldin inork aditzen badu 
nere boza, eta idikitzen badit atea, 
sartuko naiz bera gana, eta afalduko 
det arekin, eta ark nerekin. (10)

21. Garaitzen duenari, eseriera- 
ziko diot nerekin nere tronuan : nik 
ere garaitu nuen bezela, eta eseri 
nintzan bezela nere Aitarekin aren 
tronuan.

22. Duenak belarria, aditu beza 
zer dioten Espirituak elizai.

LAUGARREN KAPITULUA.

O
YEN ondoren ikusi nuen: eta 

ona ate bat idikia zeruan ; eta
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lembizi aditu nuen bozak, trompeta 
bat bezela niri itz egiten, esan zi- 
dan : Igo zaite onera, eta erakutsiko 
dizkitzut gero gertatu bear dutenak.

2. Eta bereala izan nintzan go-
goz eramana: eta ona esertoki bat 
jarririk zegoan zeruan, eta esertoki- 
aren gañean eseria ;

3. Eta eseririk zegoana, zan jaspe 
eta sardonie arrien idurikoa : eta 
ostrellaka bat zegoan esertokiaren 
inguruan, esmeraldoarenekoa.

4. Eta esertokiaren inguruan o- 
gei ta lau esertoki : eta tronuen ga-
ñean ogei ta lau zar eseririk, soñeko 
zuriz inguraturik, eta ayen buruetan 
urrezko koroak.

25

5. Eta tronutik irteten ziran chi- 
mistak, eta deadarrak, eta turmoyak : 
eta zeuden tronuaren aurrean zazpi 
argi pizturik, zeñak dirán Jaungoi- 
koaren- zazpi espirituak.

6. E ta tronuaren aurrean bidri- 
ozko itsaso bat bezala kristalaren i- 
durikoa : eta esertokiaren erdian, eta 
esertokiaren inguruan, lau abere begiz 
beteak aurretik eta atzetik. (11)

7. E ta lembiziko aberea zan leo- 
earen idurikoa, eta bigarren aberea 
chekorraren idurikoa, eta irugarren 
abereak zuen arpegi bat gizonaren 
idurikoa, eta laugarren abereak i- 
duri zuen egan dijoan arranoa.

8. Eta lau abereak bazituzten

@ Biizkaiaikok  Foruu LiL bururutetegigiiaaa



26

seina ego: eta inguruan, eta barrenen 
beteak zeuden begiz: eta atsedenik 
artu gabe gauaz ez egunaz, esaten 
zuten : Santua, Santua, Santua, Jaun 
Jaungoiko guztiala, zeñ zan, eta zeñ 
da, eta zeñ etorriko da. (12)

9. Eta ari ziradela abere ayek 
gloria, eta onra eta bedeikazioa e- 
maten eseririk zegoanari tronuaren 
gañean, bizi danari gizaldien gizal- 
dietan,

10. Auzpez erortzen ziran ogei 
eta lau zarrak tronuan eseririk zego- 
anaren aurrean, eta botatzen zituzten 
beren koroak tronuaren aurrean zi- 
otela :

11. Diña zera, gure Jaun Jainkoa,

27

izateko gloria, eta onra, eta birtutea : 
zeren zuk egin dituzu guziak, eta 
zure naiz ziran, eta egiñak izan 
dira.

BOSGARREN KAPITULUA.

ETA ikusi nuen tronuan eseri-
rik zegoanaren eskuiko esku- 

an, liburu bat barrendik eta kampotik 
eskribatua, eta zazpi silluz ichia.

2. Eta ikusi nuen aingeru erru- 
tsu bat, sendo deadar egiten zuela : 
Nor da gai liburu a zabaltzeko, eta 
silluak kentzeko ?

3. Eta iñork ezin zuen, ez zeruan,
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ez lurrean, ez lurpean, zabaldu libu-
ru a, ez berari begiratu.

4. Eta ni negar jarioan nengoan, 
iñor etzalako gai arkitu, zabaltzeko 
liburua, eta bera ikusteko.

5. Eta zarretatik batek esan zi- 
dan : Ez dezazula egin negarrik : 
ona irabazi du Judaren tribuko leo- 
eak, Dabiden sustrayak, liburua za- 
baltzea, eta zazpi silluak kentzea.

6. Eta ikusi nuen : eta ona tro- 
nuaren eta lau abereen erdian, 
eta zarren erdian, Bildots bat zutik 
illa bezala, zeuzkana zazpi adar, eta 
zazpi begi : zeñak dirade Jaungoi- 
koaren zazpi espiritu, lur guzira bi- 
dalduak. (13)
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7. Eta etorri zan : eta artu zuen 
liburua tronuan eseririk zegoanaren 
eskuiko eskutik.

8. Eta zabaldu zuenean liburua 
lau abereak, eta ogei eta lau zarrak 
auzpeztu ziran Bildotsaren aurrean, 
zeuzkatela bakoitzak arpa, eta u- 
rrezko ontzi batzuek usai onez 
beteak, oyek dirade santuen erre- 
guak :

9. Eta kantatzen zuten kanta 
berri bat, ziotela: Gai zara, Jauna, 
liburua artzeko, eta aren silluak ken- 
tzeko : zeren illa izan zera, eta erosi 
gaituzu Jaungoikoarentzat zure odo- 
laz tribu, eta izkuntza, eta erri, eta e- 
rreinu guzitik :
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10. Eta egin gaituzu gure Jaun- 
goikoaren errege, eta apaiz : eta erre- 
inatuko degu lurrean.

11. Eta ikusi nuen, eta aditu mi-
en aingueru askoren boza tronuaren, 
eta abereen, eta zarren inguruan : 
eta ziran milla millaka,

12. Deadar andiarekin ziotenak : 
Diña da, illa izan dan Bildotsa, artze- 
ko birtutea, eta jaungoikotasuna, eta 
jakinduria, eta indarra, eta onra, eta 
gloria, eta bedeikazioa.

13. Eta zeruan, eta lurraren 
gañean, eta lurpean diran guztiai, 
eta itsasoan, eta artan barrenen 
diranai: guztiai aditu nien esaten : 
Tronuan eseririk dagoanari, eta

*
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Bildotsari : bedeikazioa, eta onra, eta 
gloria, eta ala gizaldien gizaldietan.

14. Eta lau abereak esaten zuten : 
Ala izan dedilla. Eta ogei eta lau 
zarrak auzpez erori ziran : eta adoratu 
zuten bizi dana gizaldien gizaldie-
tan.

SEIGABREN KAPITULUA.

ETA ikusi nuen Bildotsak idiki 
zuela zazpi silluetatik bat, eta 

aditu nion lau abereetatik bati, esa-
ten, turmoyaren boza bezelako bate- 
kin : Atoz, eta ikusi ezazu.

2. Eta ikusi nuen : eta ona zaldi
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zuri bat, eta aren gañean eseririk 
zegoanak zeukan ballesta bat: eta 
eman zioten koroa bat, eta abiatu zan 
garaitzalle garaitzeko. (14)

3. Eta idiki zuenean bigarren 
sillua, aditu nion bigarren abereari, 
esaten : Atoz, eta ikusi ezazu.

4. Eta irten zan beste zaldi 
origorri bat : eta aren gañean ese-
ririk zegoanari, emana izan zayon 
pakea lurretik kentzea, eta elkar
iltzea, eta eman zioten ezpata andi 
bat. ( 15)

5. Eta idiki zuenean irugarren 
sillua, aditu nion irugarren abereari, 
esaten : Atoz, eta ikusi ezazu. Eta 
on a zaldi beltz bat : eta aren gañean
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eseririk zegoanak, zeukan balantza 
bat bere eskuan. (16)

6. Eta aditu nuen boz bat bezela 
lau abereen artetik, esaten : Bi libra 
ogi diruan, eta iru libra garagar di- 
ruan, eta ardoari, eta olioari ez u- 
kitu. (17)

7. Eta idiki zuenean laugarren 
sillua, aditu nuen laugarren aberearen 
boza, esaten : Atoz, eta ikusi ezazu.

8. Eta ona zaldi zurbil bat : eta 
aren gañean eseririk zegoanak, zuen 
izena Erioa, eta jarraitzen zion infer - 
nuak, eta eskua emana izan zayon 
lurraren lau ertzetan, iltzeko ezpa- 
tarekin, gosetearekin, eta eriotzare- 
kin, e ta  lurreko pistiakin. (18)

m
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9. Eta idiki zuenean bosgarren 
sillua : ikusi nituen aldarepean, Jaun- 
goikoaren itza gatik, eta ekarri zioten 
lekukotasuna gatik illak izan zirade - 
nen animak,

10. Eta deadarrez ari ziraden 
sendo, ziotela: Noiz artean, Jauna, 
santua eta egiatia, ez dezu zuzen e- 
giten, eta ez dezu bengatzen gure o- 
dola lurrean dauden ayetatik? (19)

11. Eta emanak izan zitzayozka- 
ten soñeko zuriak : eta esana izan 
zitzayoten ichedon zezatela oraindi- 
kan piska bat, bete artean ayen ser- 
bitzari lagunen, eta berak bezela illak 
izan bear dutenen taldea.

12. Eta ikusi nuen idiki zuenean

seigarren sillua : eta ona lurdardara 
andi bat izan zan, eta eguzkia beltzi- 
tu zan zurdazko zaku bat bezela: 
eta illargi guztia odol bezela biurtu 
zan :

13. Eta izarrak zerutik erori zi- 
ran lurrera, pikondoak isurtzen di- 
tuen bezela bere pikoak, aize andi 
batek astintzen duenean.

14. Eta zerua bildu zan liburu 
bat biribillatzen dan bezela : eta 
mendi guziak, eta ugarteak beren to- 
kietatik jausi ziran :

15. Eta lurreko erregeak, eta an- 
dienak, eta ejerzituetako agintariak, 
eta aberatsak, eta sendoak, eta mem- 
peko diran guziak, eta jabeak gorde
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ziran arzuloetan, eta mendietako 
aitzetan :

16. Eta esaten diote mendiai, eta 
aitzai: Erori zaitezte gure gañera, 
eta gorde gaitzatzute tronuan eseririk 
dagoanaren ikusbidetik, eta Bildotsa- 
ren aserretik :

17. Zeren eldu da ayen aberrea-
ren egun andia : eta nor egon daiteke 
zutik ?

ZAZPIGARREN KAPITULUA.

OYEN ondoan ikusi nituen lau 
aingeru zutik lurraren lau er- 

tzetan, lurreko lau aizeak zeuzkatela,

ibilli etzitezen lurrean, ez itsasoan, 
ez zuaitz batean ere.

2. Eta ikusi nuen beste aingeru 
bat igotzen eguzkiaren irteeratik, 
zeñak zeukan Jaungoiko biziaren se- 
ñalea : eta sendo deadar egin zioten 
lau aingeruai, zeñai eskua emanik ze- 
goten lurra, eta itsasoa kaltetzeko,

3. Ziotela : Ez egin kalterik lu- 
rrari, ez itsasoari, ez eta zuaitzai, 
marka ditzagun artean gure Jaun- 
goikoaren serbitzariak beren kope- 
tetan.

4. Eta aditu nuen markatuen 
zembata, eun eta berrogei ta lau milla 
markatuak, Israelen semeen tribu gu- 
zitik.
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5. Judaren tributik amabi milla 
markatuak: Rubenen tributik ama-
bi milla markatuak : Gaden tributik 
amabi milla markatuak :

6. Aserren tributik amabi milla 
markatuak : Neftaliren tributik 
amabi milla markatuak: Manaseren 
tributik amabi milla markatuak :

7. Simeonen tributik amabi milla 
markatuak : Lebien tributik amabi 
milla markatuak : Isakarren tributik 
amabi milla markatuak :

8. Zabulonen tributik amabi milla 
markatuak: Joseren tributik amabi 
milla markatuak : Benjaminen tribu-
tik amabi milla markatuak.

9. Oyen ondoren ikusi nuen talde
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andi bat, iñork kontatu ezin leza- 
keana erreinu, eta tribu, eta erri, 
eta izcuntza guzietatik, zutik tro- 
nuaren aurrean, eta Bildotsaren i- 
kusbegian, soñeko zuriz estalirik, eta 
palmak beren eskuetan :

10. Eta sendo deadar egiten zu- 
ten ziotela : Agur gure Jaungoiko, 
tronuan eseririk dagoanari, eta Bil- 
dotsari.

11. Eta aingeru guziak zeuden 
zutik tronuaren, eta zarren, eta lau 
abereen inguruan : eta auzpez erori 
ziran tronuaren aurrean, eta adoratu 
zuten Jaungoikoa,

12. Ziotela, Bai: Bedeikazioa, 
eta ospea, eta jakinduria, eta eskerra,
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2. Eta ikusi nituen Jaungoikoaren 
aurrean dauden zazpi aingeruak : 
eta emanak izan zitzayozkaten zazpi 
trompeta.

3. Eta beste aingeru bat etorri 
zan, eta gelditu zan aldarearen au-
rrean intzentzonario bat zeukala: 
eta eman zitzayozkan intzentzo asko, 
ezarri zitzan santu guztien erregue- 
tatik urrezko aldarearen gañean, zeñ 
dan Jaungoikoaren tronuaren au-
rrean.

4. Eta igo zan intzentzoen kea 
santuen erreguakin egiña aingeruaren 
eskutik Jaungoikoaren aurrera.

5. Eta artu zuen aingeruak in- 
tzentzonarioa, eta bete zuen aldareko
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sutik, eta aurtiki zuen lurrera, eta 
egin zan turmoi, eta deadar, eta chi- 
mista, eta lurrikara andia.

6. Eta zazpi aingeru, zazpi trom- 
petak zituztenak, gertutu ziran trom- 
petak jotzeko.

7. Eta lembiziko aingeruak jo 
zuen trompeta, eta egin zan chin- 
gor, eta su, odolarekin nastua, eta 
ezarriak izan ziran lurrera, eta tu-
rraren irugarren partea erre zan, 
eta zuaitzen irugarren partea kiskali 
zan, eta belar berde guzia erre 
zan. (20)

8. Eta bigarren aingeruak jo 
zuen trompeta : eta mendi an di bat 
bezelako bat su garretan aurtikia izan
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zan itsasora, eta itsasoaren irugarren 
partea odol biurtu zan,

9. Eta ill zan itsasoan bizia zeu- 
katen kreaturetatik irugarren partea, 
eta ontzien irugarren partea galdu  
zan.

10. Eta irugarren aingeruak 
trompeta jo zuen : eta erori zan ze- 
rutik izar andi bat, su garretan zuzi 
bat bezala, eta erori zan ibayen iru-
garren partera, eta iturri uretara :

11. Eta izarraren izena da Asen- 
sioa; eta uren irugarren partea a- 
sensio biurtu zan : eta gizon asko ill 
zan ur ayekin, kirastu ziralako.

12. E ta laugarren aingerua trom-
peta otsezari izan zan : eta joa izan zan
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eguzkiaren irugarren partea, eta illar- 
giaren irugarren partea, eta izarren 
irugarren partea, ala non illundu zan 
ayen irugarren partea, eta etzion 
irugarren parteak argirik eman egu- 
nari, ez eta orobat gauari.

13. Eta ikusi nuen, eta aditu nu- 
en zeruaren erditik egan zijoan arra- 
no baten boza, zenak deadar egiten 
zuen sendoki : Zorigaitz, zorigaitz, 
zorigaitz, lurrean daudenak, beste iru 
aingeru, trompetak jo bear dituzte- 
nen bozak gatik.
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B E D E R A T Z I G A R R E N

KAPITULUA.

ETA bosgarren aingeruak jo zuen 
trompeta : eta ikusi nuen izar 

bat erori zala zerutik lurrera, eta 
emana izan zitzayon leizeko putzua- 
ren giltza.

2. Eta idiki zuen leizeko putzua : 
eta igo zan putzuko kea, su labe an-
di batena bezela: eta illundua izan 
zan eguzkia, eta airea putzuko keaz :

3. Eta putzuko keetik irten ziran 
langostak lurrera, eta emana izan 
zitzayoten ala, lurreko arrabioak du- 
ten bezelako ala :
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4. Eta izan zitzayoten agindua e- 
tzayotela kalterik egin lurreko be- 
larrari, ez berde zan gauzari, ez zu- 
aitz bati ere; baizik bacarrik Jaun- 
goikoaren señalea beren bekokietan 
ez duten gizonai :

5. Eta eskua emana izan zayoten 
ezberak iltzeko: baña oñazetzekobost 
illez: eta ayen miñak ziran arrabi-
oak gizonari ausikitzen dionean beze-
lako miñak.

6. Eta egun ayetan gizonak ibilli- 
ko dira eriotzaren ondoren, eta ez dute 
arkituko : eta ilko nai dute, eta e- 
riotzak iges egingo diote.

7. Eta langostak bezelako ayek 
iduri zituzten zaldi gudarako ger-

@ Biizkkaikoko FForu Liburutegigiaaa



48

tuak : eta ayen buruetan zeuden 
koroak bezelako batzuek urrezkoen 
idurikoak : eta ayen arpegia gizon 
arpegia bezelakoa zan. (21)

8. Eta zituzten illeak emakumeen 
idurikoak ; eta ayen ortzak leoen 
ortzak iduri zituzten :

9. Eta zituzten lorikak burnizko 
loriken idurikoak, eta ayen egoen a- 
barrotsak iduri zuen arin gudara 
dijoan zaldi talde baten abarrotsa :

10. Eta zituzten buztanak arrabi- 
oen idurikoak, eta eztenak zeuden 
ayen buztanetan : eta ayen ala gizonai 
kalte egiteko host illez: eta zuten 
beren ganean

11. Erregetzat leize andiko ainge-
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rua, zeñen izena da Ebreoz Abaddon, 
Grieguz berriz Apollyon, Latinez dei- 
tzen da Exterminans.

12. Zorigaitz bat igaro da, eta 
ona non datozten oraindik bi zori-
gaitz aren ondoren.

13. Eta seigarren aingeruak jo 
zuen trompeta : eta aditu nuen boz 
bat Jaungoikoaren begien aurrean 
dagoan urrezko aldarearen lau a- 
darretatik,

14. Esaten seigarren aingeru trom- 
petadunari: Aska itzak Eufratesko 
ibai andian loturik dauden lau ain-
geruak.

15. Eta askatuak izan ziran lau 
aingeruak, zeñak zeuden gertuturik
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ordurako, eta egunerako, eta illerako, 
eta urterako : gizonen irugarren par-
tea iltzeko.

16. E ta zaldizko ejerzituaren 
taldea ogei millatan amar milla. Eta 
aditu nuen ayen zembata.

17. Eta onela ikusi nituen zal- 
diak ikusaldian : eta ayen gañean 
eseririk zeudenak, zituzten suzko, 
jazintozko, eta sufrezko lorikak, eta 
zaldien buruak ziran leoen buruak 
bezelakoak : eta ayen aotik irteten 
zan sua, eta kea, eta sufrea.

18. Eta ill zan gizonen iru-
garren partea iru izurri oyekin, 
ayen aotik irteten ziran su, eta ke, 
eta sufreaz.
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19. Zeren zaldien ala ayen aoan 
da, eta ayen buztanetan. Zeren ayen 
buztanak sugeen idurikoak dira, ba- 
dituzte buruak, eta ayekin kalte egi- 
ten dute.

20. E ta izurri oyez illak izan e- 
tziran beste gizonak, etzuten artu 
beren eskuen egiteen damurik, eta e- 
tzioten utzi deabruak, eta urrezko, 
eta zillarrezko, eta metalezko, eta 
arrizko, eta zurezko iduripenak ado- 
ratzeari, zeñak ezin dezaketen ez i- 
kusi, eta ez aditu, eta ezin daitezken 
ibilli.

21. Eta etzuten egin penitentzia be-
ren gizonilteez, ez pozoitzeez, ez beren 
lizunkeriez, ez eta beren lapurretez.
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AMARGARREN KAPITULUA.

ETA ikusi nuen beste aingeru 
sendo bat zerutik jachitzen 

odeyez inguraturik, eta uztargi bat 
burilaren gañean, eta aren arpegia 
zan eguzkia bezela, eta aren onak 
suzko abe batzuek bezela :

2. Eta bazuen eskuan liburucho 
bat zabaldurik : eta jarri zuen esimi- 
ko oña itsasoaren gañean, ezkerrekoa 
berriz lurraren gañean :

3.Eta deadar egin zuen sendoki, leo- 
eak orroya egiten duen bezala. Eta 
deadar egin zuenean, zazpi turmoyak 
beren bozak adierazi zituzten.

4. Eta adierazi zituztenean zazpi 
turmoyak beren bozak, ni eskribatze- 
ra nijoan: eta aditu nuen boz bat 
zerutik niri esaten : Sillutu itzatzu 
zazpi turmoyak adieraziak: eta ez 
ditzatzula berak eskribatu.

5. Eta itsasoaren, eta turraren 
gañean zutik ikusi nuen aingeruak, 
alchatu zuen bere eskua zerurontz :

6. Eta juramentu egin zuen gi- 
zaldien gizaldietan bizi dana gatik, 
zerua eta artan daudenak, eta turra 
eta artan daudenak, eta itsasoa eta 
artan daudenak kreatu zituena gatik : 
Demborarik ez dala izango geyago :

7. Baizik zazpigarren aingeruaren 
bozaren egunetan, trompeta asi dite-
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nean adierazotzen, kumplituko dala 
Jaungoikoaren misterioa, ezagutue- 
razo zuen bezela bere serbitzari pro- 
feten bitartez.

8. Eta aditu nuen boz bat zeru- 
tik berriz niri itz egiten, eta esaten : 
Zoaz, eta ar ezazu liburu zabaldua 
itsasoaren gañean, eta lurraren ga-
ñean zutik dagoen aingeruaren esku- 
tik.

9. Eta joan nintzan aingerua ga-
na, eta esan nion, eman zadala libu-
ru a. E ta esan zidan : Ar ezazu li-
burna eta iretsi ezazu : eta garras- 
teraziko dio zure sabelari, baña 
zure aoan gozoa izango da eztia 
bezela.
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10. Eta artu nuen liburua ainge-
ruaren eskutik, eta iretsi nuen : eta 
nere aoan gozoa zan eztia bezala : eta 
iretsi nuenean, garrastu zan nere sa-
bela. (22)

11. Eta esan zidan: Bear diezu 
oraindikan egia adierazi erreinuai, 
eta erriai, eta izkuntzai, eta errege 
askori.

AMAIKAGARREN KAPITULUA.

ETA emana izan zitzadan kañabera 
bat zigor baten idurikoa, eta 

esana izan zitzadan: Jaiki zaite, eta 
neurtu ezazu Jaungoikoaren temploa,
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eta aldarea, eta an adoratzen ari di- 
ranak.

2. Ataria berriz, templotik kam- 
pora dagoena, bego kampoan, eta ez 
dezazula ura neurtu : zeren utzia zate 
arrotzai, eta erri santua zapalduko 
dute berrogei ta bi illabetean :

3. Eta eskubidea emango diet 
nere bi lekukoai, eta egia adierazoko 
dute milla berreun eta irurogei egu- 
nean, zakuz jantzirik.

4. Oyek dirade bi olibo, eta bi 
kandelero, lurraren Jaunaren aurrean 
daudenak.

5. Eta norbaitek gaizkirik egin 
nai badiote, sua irtengo da ayen ao- 
tik, eta arrasatuko ditu ayen etsayak :
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eta norbaitek min eman nai badiote, , .
onela ark illa izan bear du.

6. Oyek badute eskua zerua i- 
chitzeko, egin ez dezan euririk oyen 
profetizatzeko egunetan: eta eskua 
dute uren gañean ayek odol biurtze- 
ko, eta lurra jotzeko nai duten izurriz 
nai duten guzian.

7. Eta bukatzen dutenean beren 
lekukotasuna, leize anditik igotzen
dan pistia, gudan ariko da oyen kon-
tra, eta garaituko ditu, eta ilko ditu.

8. Eta ayen gorputzak etzanik 
egongo dirade Sodoma, eta Ejipto 
iduripenez deitzen zayon erri andiko 
plazetan, non ayen Jauna ere izan 
zan gurutziltzatua.

* 
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9. Eta asko tribu, eta erri, eta 
izkuntza, eta erreinuetakok ikusiko 
dituzte ayen gorputzak iru egun, eta 
erdian : eta ez dute utziko ayen gor-
putzak obietan ezarten. 

10. Eta lurrean bizi diradenak 
poztuko dira ayen iltzeaz, eta josta- 
tuko dirade: eta elkarri emaitzak 
bidalduko dizkite, zeren bi profeta 
ayek oñazetu zituzten lurrean bizi 
ziradenak.

11. Eta iru egun, eta erdiren on- 
doan, bizitzako asnasea Jaungoikoa 
gandik sartu zan ayetan. Eta zutitu 
ziran beren oñen ganean, eta izi andi 
batek artu zituen ayen ikusleak.

12. Eta aditu zuten boz andi bat
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zerutik, ayei esaten : Igo zaitezte o- 
nera. Eta igo ziran cerura odoi bate-
an : eta ayen etsayak ikusi zituzten.

13. Eta ordu artan egin zan lur- 
dardara andi bat, eta erriaren amar- 
garren partea erori zan: eta illak izan 
ziran lurdardaran zazpi milla gizon : 
eta besteak iziak arturik egon ziran, 
eta gloria eman zioten zeruko Jaun- 
goikoari.

14. Bigarren zorigaitza irago da : 
eta ona irugarren zorigaitza laster 
etorriko dana.

15. Eta zazpigarren aingeruak jo 
zuen trompeta : eta boz andiak adi- 
tuak izan ziran zeruan, eta zioten : 
Mundu onetako nagusitasuna, gure
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Jaunarena eta aren Kristorena egiña 
izan da, eta errege izango da gizal- 
dien gizaldietan : Ala izan dedilla.

16. Eta ogei ta lau zarrak, Jaun- 
goikoaren aurrean beren esertokietan 
jarririk daudenak, erori ziran auz- 
pez, eta adoratu zuten Jaungoicoa, 
ziotela :

17. Eskerrak dizkitzugu, Jaun 
Jainko guztiala, zerana, eta ziñana, 
eta etorriko zerana: artu dezulako 
zure indar andia, eta jabetu zerala- 
ko.

18. Aserretu dira erreinuak, baña 
zure aserrealdia eldu da, eta dem- 
bora illak juzgatzeko, eta saria ema- 
teko zure serbitzari profetai, eta san-
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tuai, eta zure izenaren beldur dira- 
nai, chikiai, eta andiai, eta lurra zi- 
kindu dutenak arrasatzeko.

19. Eta zabaldu zan Jaungoi- 
koaren temploa zeruan, eta ikusi zan 
ayen elkartasuneko ucha, eta egin 
zan chimista, eta deadar, eta lurri- 
kara, eta arritze andia.

AMABIGARREN KAPITULUA.

ETA ikusgarri andi bat agertu 
zan zeruan: Emakume bat 

eguzkiaz inguraturik, eta aren oñpe- 
tan illargia, eta aren buruan amabi 
izarrezko koroa bat : (23)

2. Eta izorra egonik, deadarrez
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ari zan aurmiñetan, eta onazetzen zan 
erditzeko.

3. Eta ikusi zan beste ikusgarri 
bat zeruan : eta ona dragoe andi o- 
rigorri bat, zeñak zituen zazpi buru, 
eta amar adar: eta aren buruetan 
zazpi koroa,

4. E ta aren buztanak zekarren 
zeruko izarren irugarren partea, eta 
aurtiki zituen lurrera, eta dragoea 
gelditu zan aurmiñetan zegoan ema- 
kumearen aurrean: erditzen zuenean, 
aren semea iretsitzeko.

5. E ta erdi zuen aur bat se-
mea, zeñak zuzenduko ditu erreinu 
guztiak burnizko zigorrarekin : e- 
ta eramana izan zan aren semea
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Jaungoikoa gana, eta aren tro- 
nura,

6. E ta emakumeak iges egin zu-
en eremura non zuen toki bat Jaun- 
goikoak prestaturik, an azia izateko 
milla berreun eta irurogei egunean.

7. Eta izan zan guda andi bat 
zeruan : Migel, eta aren aingeruak 
gudan ari ziran dragoearen kontra, 
eta dragoea gudan ari zan, eta aren 
aingeruak ere : (24)

8. Eta etzuten garaitu, eta etzan 
arkitu aren tokirik geyago zeruan.

9. Eta aurtikia izan zan dragoe 
andi ura, suge zarra, deabrua, eta 
satanas deitzen zayona, mundu guz- 
tia engañatzen duena: eta aurtikia
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izan zan lurrera, eta aren aingeruak 
arekin aurtikiak izan ziran.

10. Eta aditu nuen boz andi bat 
zeruan esaten : Orain bete da sal- 
bazioa, eta indarra, eta gure Jaun- 
goikoaren erreinua, eta aren Kristo- 
ren ala : aurtikia izan dalako gure 
anayen salatzallea, zenak salatzen 
zituen gure Jaungoikoaren aurrean 
gau eta egun.

11. Eta oyek garaitu dute ura 
Bildotsaren odolaz, eta bere leku- 
kotasunaren itzaz, eta ez dituzte be- 
ren biziak maitatu eriotzeari iges 
egiteraño.

12. Argatik poztu zaitezte, zc- 
ruak, eta an daudenak. Zorigaitz

. .... » o » .....
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lurra, eta itsasoa, zuec gana jachi 
dalako deabrua aserre andiarekin, 
jakiñik dembora guchi duela.

13. Ikusirik dragoeak aurtikia izan 
zala lurrera, eraso zion semea erdi 
zuen emakumeari.

14. Eta emanak izan zitzaizkion 
emakumeari arrano andi baten bi 
ego, egan zezan eremura bere egon- 
tokira, non azia dan demboran eta 
demboretan, eta dembora erdian su- 
gearen ikusbidetik.

15. E ta aurtiki zuen sugeak bere 
aotik emakumearen ondoan, ur ibai 
bat bezela, ibayak bera ekarriera- 
zia izateko. (25)

16. Eta lagundu zion lurrak eina-
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kumeari, eta zabaldu zuen lurrak 
bere aoa, eta iretsi zuen dragoeak 
bere aotik aurtikitako ibaya. (26)

17. Eta aserretu zan dragoea 
emakumearen kontra : eta joan zan 
gudatzera aren odoleko besteen kon-
tra, zeñak gordetzen dituzten Jaun- 
goikoaren aginteak, eta daramaten 
Jesukristoren lekukotasuna.

18. Eta gelditu zan itsasoko on- 
darrean. (27)

AMAIRUGARREN KAPITULUA.

ETA ikusi nuen pisti bat itsasotik 
igotzen, zazpi buru zeuzkana,
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eta amar adar, eta amar adarren ga- 
ñean amar koroa, eta aren buruen 
gañean blasfemiazko izenak. (28)

2. Eta ikusi nuen pistiak iduri 
zuen leoenabarra, eta aren oñak ar- 
tzaren atzaparrak bezelakoak ziran, 
eta aren aoa leoearen aoa bezelakoa. 
Eta dragoeak eman zion bere indarra, 
eta al andia.

3. Eta ikusi nuen aren buruetatik 
bat jorik zirudiala iltzera zijoala : eta 
aren eriozko zauria sendatu zan. Eta 
lur guztia arriturik jarri zan pisti- 
aren ondoren. (29)

4. Eta adoratu zuten dragoea, 
zeñak eman zion ala pistiari : eta 
adoratu zuten pistia, ziotela: Nor
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da pistiaren idurikoa ? eta nork gu- 
datuko al du arekin ?

5. E ta emana izan zitzayon ao 
bat iseka egiten, eta blasfemiatzen 
zuena : eta eman izan zitzayon gaizki 
egiteko ala berrogei eta bi illa- 
betean.

6. Eta idiki zuen aoa Jaungoikoa 
blasfemiatzeko, eta aren izena, eta 
aren egontokia, eta zeruen daudenak 
blasfemiatzeko.

7. Eta eman izan zitzayon san- 
tuai gerra egitea, eta ayek garaitzea. 
Eta eskua izan zuen tribu, eta erri, 
eta izkuntza, eta erreinu guzien ga- 
ñean, (30)

8. Eta adoratu zuten lurrean zeu-

den guziak : zeñen izenak ez dauden 
eskribaturik munduaren asieratik illa 
izan zan Bildotsaren bizitzako Libu- 
ruan.

9. Iñork baldin badu belarririk, 
aditu beza.

10. Besterik katiberiora darama- 
na, bera katiberiora joango da : ez- 
pataz iltzalleak, bear du izan ezpataz 
illa. Emen da santuen iragopena, eta 
fedea.

11. Eta ikusi nuen beste pisti 
bat lurretik igotzen, eta zeuzcan bi 
adar Bildotsaren idurikoak, eta itz e- 
giten zuen dragoeak bezela. (31)

12. Eta lenengo pistiaren al guzia 
egiten zuen aren aurrean : eta lurrari,
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eta artan zeudenai, adoraerazi zioten 
lembiziko pistia, zeñaren eriozko 
zauria sendatua izan zan.

13. Eta egin zituen gauza izi- 
garri andiak, suari jachierazitzeraño 
zerutik lurrera gizonen aurrean. (32)

14. Eta engañatu zituen lurrean 
zeudenak, pistiaren aurrean egitea 
gatik eman izan zitzayon gauza izi- 
garriak, esanik lurrean bizi zirade- 
nai, egin dezatela ezpataren zauria 
izanik bizi zan pistiaren iduri bat.

15. Eta ala izan zuen bizia ema- 
teko pistiaren iduriari, eta pistiaren 
iduriari itzerazitzeko : eta egiteko 
pistiaren irudia adoratzen etzutcn 
guziak, illak izan ditezela.
O  9
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16. Eta guziai, chikiai, eta andi- 
ai, eta aberatsai, eta beartsuai, eta 
nagusiai, eta mempekoai artueraziko 
diote señale bat beren eskuiko esku- 
an, edo beren kopetetan :

17. Eta egingo du iñork erosi, 
edo saldu ezin dezakeala, ez baldin 
badu pistiaren señalea, edo izena, edo 
aren izenaren zembata.

18. Emen da jakinduria. Duenak 
adiña, konta beza pistiaren zembata. 
Zeren gizon baten zembata da : eta 
aren zembata sei eun eta irurogei eta
sei.
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AMALAUGARREN KAPITULUA.

ETA ikusi mien : eta ona Bildotsa 
zegoan zutik Siongo mendiaren 

gañean, eta arekin eun eta berrogei ta 
lau milla, aren izena, eta aren Aitaren 
izena eramaten zutenak beren kope- 
tetan eskribaturik.

2. E ta aditu nuen abarrots bat 
zerutik, ur andien abarrotsaren idu- 
rikoa, eta turmoi andi baten orroaren 
idurikoa: eta aditu nuen abarrotsa 
zan arpalariak arpan ari diranean 
bezelakoa.

3. Eta kantatzen zuten kanta 
berri bat bezela esertokiaren aurrean,
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eta lau abereen, eta zarren aurrean, 
eta iñork ezin zezakean esan kanta,. 
eun eta berrogei ta lau milla, birre- 
tik erosiak izan ziran ayek baizik.

4. Oyek dirade emakumeakin zi- 
kindu etziranak : zeren birjiña dira. 
Oyek Bildotsari jarraitzen diote no- 
ranai joan dedilla. Oyek erosiak 
izan dira gizonetatik lenenak Jaun- 
goikoarentzat, eta Bildotsarentzat,

5. Eta ayen aoan ez da arkitu 
gezurrik: ala mancha gabe daude 
Jaungoikoaren tronuaren aurrean.

6. Eta ikusi nuen beste aingeru 
bat zeruaren erdiaren gañetik egan, 
Ebanjelio betikoa zeukala, irakas- 
teko lurrean zeudenai, erreinu, eta
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. tiai : (33)

7. Esaten zuela deadar andiare- 
kin : Jaunaren beldur izan zaitezte, 
eta eman zayozute onra, zeren bada- 
tor aren juizioko ordua, eta adora 
ezazute, zerua, eta lurra, eta itsasoa, 
eta iturri urak egin dituena.

8. Eta beste aingeru bat ondoren 
etorri zan, esaten zuela: Erori da, 
erori da Babilonia andi ura: zeñak 
bere lizunkeriaren kolerazko ardoa 
edanerazi diote erreinu guziai.

9. Eta irugarren aingeru bat a- 
gertu zan ayen ondoren, esaten zuela 
deadar andiarekin : Iñork adoratuko 
balu pistia, eta aren iduria, eta
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señalea artu bere bekokian, edo bere 
eskuan :

10. Ark ere edango du Jaungoi- 
koaren aserrezko ardotik, aren a- 
serrezko ontzian garbi prestatua izan 
danetik, eta izango da tormentatua 
suaz eta sufreaz aingeru santuen au- 
rrean, eta Bildotsaren aurrean :

11. Eta ayen oñazeen kea igoko 
da gizaldien gizaldietan : eta ez dute 
atsedenik gau ez egun, pistia, eta aren 
iduria adoratu zutenak, eta iñork aren 
izenaren senalea artu bazuen.

12. Emen dago Jaungoikoaren 
aginduak, eta Jesusen fedea gorde- 
tzen duten santuen iragopena.

13. Eta aditu nuen boz bat zeru-
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tik, niri esaten: Eskribatu ezazu: 
Doatsuak illak, Jaunagan iltzen dira-
nak. Oraindanik dio Espirituak, 
atseden dezatela beren nekeetatik, 
zeren beren obrak jarraitzen diezte.

14. Eta ikusi nuen eta ona odei 
zuri bat : eta odeyaren gañean ese- 
ririk gizonaren Semearen iduriko 
bat, zeñak zuen urrezko koroa bat bu-
rilan, eta eskuan igitai zorrotz bat.

15. Eta beste aingeru bat atera 
zan templotik, deadar egiñaz odeya-
ren gañean eseririk zegoanari : I- 
raitzi ezazu zure igitaya, eta itaitu 
ezazu, zeren etorri da itaitzeko 
ordua, zoritu diralako lurreko uz- 
tak. (34)
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16. Eta iraitzi zuen odeyaren ga-
ñean eseririk zegoanak, bere igitaya 
lurrera, eta ebakia izan zan lurra.

17. Eta beste aingeru bat atera 
zan zeruan dagoen tempjotik, zuela 
ark ere igitai zorrotz bat.

18. Eta beste aingeru bat atera 
zan aldaretik, ark eskua zuen suaren 
gañean : eta deadar egin zion sendoki 
igitai zorrotza zeukanari, ziola : E- 
rabilli ezazu zure igitai zorrotza, eta 
ebaki itzatzu lurreko mastiko mor- 
doak : zeren zorituak daude ango 
matsak. (35)

19. E ta iraitzi zuen aingeruak 
bere igitai zorrotza lurrera, eta bildu 
zituen lurreko matsak, eta aurtiki zi-
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tuen Jaungoikoaren aserreko putzu 
andian :

20. Eta zapaldua izan zan putzua 
erritik kampoan, eta irten zan odola 
putzutik zaldien bridetaraño milla 
eta sei eun estaduren bitartean.

AMABOSGARREN KAPITULUA.

ETA ikusi nuen beste señale andi, 
eta izigarri bat zeruan : zazpi 

aingeru, azken zazpi izurriak zeuzka- 
tenak : ayetan bukatzen da Jaungoi-
koaren aserrea.

2. Eta ikusi nuen bidriozko itsasoa
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bezelako bat suarekin nastua, eta 
pistiaren, eta aren iduriaren, eta aren 
izeneko zembataren  garaitzalleak, 
zeudela. itsasoaren gañean Jaungoi-
koaren arpakin :

3. Eta kantatzen zuten Moyses 
Jaungoikoaren serbitzariaren kanta, 
eta Bildotsaren kanta, ziotela : An- 
diak, età izigarriak dira zure obrak, 
Jaun Jaungoiko guziala : zuzenak eta 
egiazkoak dira zure bideak, gizaldien 
Erregea.

4. Nor ez da zure beldur izango, 
Jauna, eta nork ez du andituko zure 
izena? zeren zu bakarrik zera bi- 
otzbera : erreinu guziak etorriko 
dira, eta adoratuko dute zure au-
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rrean, ageriak diralako zure jui- 
zioak.

5. Eta gero ikusi nuen, eta ona 
non idiki zan zeruan lekukotasunaren 
egontokiko temploa :

6. Eta irten ziran templotik zaz-
pi izurriak zeuzkaten aingeruak, li- 
nozko soñeko garbi, eta zuriz jantzi- 
rik, eta urrezko gerrikoz bularrak 
loturik.

7. Eta lau abereetatik batek eman 
zizkioten zazpi aingeruai zazpi u- 
rrezko ontzi, Jaungoiko gizaldien 
gizaldietan bizi danaren aserrez be- 
teak.

8. Eta temploa kez bete zan 
Jáungoikoaren anditasuna gatik, eta
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aren ala gatik : eta iñor ezin zitekean 
sartu temploan, zazpi aingeruen zazpi 
izurriak igaro artean.

AMASEIGARREN KAPITULUA.

EtA aditu nuen boz andi bat tem-
plotik, esaten zazpi aingeruai: 

Zoazte, eta isuri itzatzute Jaungoi- 
koaren aserrearen zazpi ontziak lu- 
rrera.

2. Eta joan zan lembizikoa, eta 
isuri zuen bere ontzia lurrera, eta 
etorri zan zauri garratz, eta ezin 
gaiztoagoa pistiaren senalea zuten
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gizonak gana, eta aren iduria adoratu 
zutenak gana.

3. Eta bigarren aingeruak isuri 
zuen bere ontzia itsasora, eta jarri 
zan ill baten odola bezela : eta bizi 
ziran guztiak ill ziran itsasoan.

4. Eta irugarrenak isuri zuen 
bere ontzia ibayetara, eta iturri ure- 
tara, eta odol biurtu ziran.

5. Eta aditu nuen uretako ain- 
guerua esaten : Zuzena zara, Jauna, 
zerana, eta ziñana: santua, erabaki 
oyek eman dituzuna :

6. Isuri zutelako santuen, eta 
profeten odola, eman diezu odola e- 
daten : zeren merezi zuten.

7. Eta aditu nuen beste bat alda-
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retik esaten : Bai, Jaun Jainko guzi- 
ala, egiazkoak dira eta zuzenak zure 
erabakiak.

8. Eta laugarren aingeruak isuri 
zuen bere ontzia eguzkiaren gañean, 
eta emana izan zitzayon gizonak 
beroaz tormentatzea, eta suaz.

9. Eta kiskali ziran gizonak bero 
andiaz, eta blasfematu zuten Jaun- 
goikoa, izurri oyek bialtzeko eskua 
zuena, eta etziran damuan sartu ari 
gloria emateko.

10. Eta bosgarren aingeruak i- 
suri zuen bere ontzia pistiaren eser- 
tokian : eta aren erreinua illundu 
zan, eta jan zituzten beren mingañak 
minez :
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11. Eta blasfematu zuten zeruko 
Jaungoikoa beren miñ, eta zaurien ar- 
tean,eta etziran damutuberen egiteez.

12. Eta seigarren aingeruak isuri 
zuen bere ontzia Eufratesko ibai 
andi artara : eta agorrerazi zuen aren 
ura, bidea egiteko eguzkiaren irte- 
erako erregeai.

13. Eta ikusi nituen dragoearen 
aotik, eta pistiaren aotik, eta profeta 
falsoaren aotik iru espiritu zikin ir- 
tetzen igelen idurian.

14. Zeren berak dirade deabruen 
espirituak gauza izugarri egilleak, 
eta dijoaz lur guztiko erregeak gana, 
ayek gudarako biltzera, Jaungoiko 
guzialaren egun andirako.
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15. Ona non natorren lapurra 
bezela. Zorionekoa iratzarririk da- 
goena, eta soñekoak gordetzen ditu- 
ena, billuzik ibilli ez dedin, eta ikusi 
ez dezaten aren itsustasuna.

16. Eta bilduko ditu Ebreoz Ar- 
magedon deitzen zayon tokian.

17. Eta zazpigarren aingeruak i- 
suri zuen bere ontzia airera, eta adi- 
erazo izan zan boz andi bat templotik 
tronuko aldetik, ziona : Egin da.

18. Eta egin ziran chimistak, eta 
deadarrak,eta turmoyak,eta lurrikara 
bat izan zan, egundafîo gizonak tu-
rraren gañean ziran ezkero, izan 
etzana alako lurrikara andirik.

19. Eta erri andia egin zan iru ’
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zatitan : eta erreinuetako erriak erori 
ziran. Eta Babilonia andia gogora 
etorri zitzayon Jaungoikoari, ari i- 
restera emateko bere aserre sumiñe- 
ko ardoaren edanontzia.

20. Eta ugarte guziak iges zuen, 
eta mendiak etziran arkitu.

21. Eta chingor andi bat talentua 
bezelakoa erori zan zerutik gizonak 
gana : eta blasfematu zuten Jaungoi- 
koa gizonak arrizko izurria gatik : 
zeren izigarriro andia zan.
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AMAZAZPIGARREN KAPITU- 

LUA.

ETA etorri zan zazpi ontziak zeuz- 
kan zazpi aingeruetatik bat, 

eta itz egin zidan, ziola: Atoz, era- 
kutsiko dizut ur andien gañean ese- 
ririk dagoen bordion andiaren kon- 
denazioa, (36)

2. Zeñarekin nastu diran lurreko 
erregeak, eta orditu dirán lurrean 
bizi diranak aren lizunkeriako ar- 
doaz.

3. Eta eraman ninduen gogoz e- 
remu batera. E ta ikusi nuen ema- 
kume bat esiririk pistia gorri baten
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gañean, zeñ zegoan blasfemiazko i- 
zenez beterik, eta zeñak zituen zazpi 
buru, eta amar adar.

4. Eta emakumea inguraturik 
zegoan purpuraz, eta eskarlataz, eta 
urrez, eta arri baliotsuz, eta perlaz 
apaindurik, eta zeukan bere eskuan 
edanontzi bat, ichuskeriaz, eta bere 
lizunkeriazko naskaz beterik :

5. Eta aren kopetan izen bat 
eskribaturik : Misterioa : Babilonia 
andia, lizunkerien, eta lurreko ichus- 
kerien ama.

6. E ta ikusi nuen emakumea or- 
diturik santuen odolaz, eta Jesusen 
martirren odolaz. E ta izitu nintzan 
bera ikusiaz arrigarriki.
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7. E ta esan zidan aingeruak : 
Zergatik miresten zera ? Nik esango 
dizut emakumearen egia estalia, eta 
bera daraman pistia zazpi buru, eta 
amar adar dituenarena.

8. Ikusi dezun pistia, izan da, eta 
ez da, eta igoko da leizetik, eta iltzera 
joango da: eta izituko dira lurrean 
bizi diradenak, zeñen izenak ez dau- 
den eskribatuak bizitzako Liburuan 
munduaren asieratik, ikusiaz pistia 
bazala, eta orain ez dala.

9. Eta au da esaera, zeñetan bada 
jakinduria. Zazpi buruak dira zazpi 
mendiak, zeñen gañean eseririk da- 
goan emakumea, baitaere zazpi e- 
rrege dira.
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10. Bost erori dira, bat badago, 
beste bat ez da oraindik etorri : eta 
etorri dedinean, bear du ark guchi 
egon.

11. Eta pistia zana, eta ez dana : 
bera da zortzigarrena : eta zazpieta- 
tikoa da, eta iltzera dijoa.

12. Eta ikusi dituzun amar a- 
darrak, amar errege dira, zeñek errei - 
nurik ez dute oraindikan izan, baña 
eskua errege bezela orda batez izango 
dute pistiaren ondoren.

13. Oyek asmo bat dute, eta 
beren indar, eta ala emango diote 
pistiari :

14. Oyek Bildotsarekin gudatuko 
dira, eta Bildotsak goituko ditu : ze-

ren jaunen Jauna da, eta erregeen 
Erregea, eta arekin diranak, deituak, 
autatuak, eta leyalak.

15. Eta esan zidan: Ur, ikusi 
dituzunak non bordiona eserita da- 
goen, erriak dira, eta erreinuak, eta 
izkuntzak.

16. Eta pistiari ikusi diozkazun 
amar adar: ayek gorrotatuko dute 
lizuna, eta jarriko dute galdua, eta 
billuza : aren aragiak jango dituzte, 
eta bera sutan erreko.

17. Zeren Jaungoikoak ezarri di-
ote biotzean, egin dezatela ark nai 
duena : eman dizayoten beren errei- 
nua pistiari, bete ditezen bitartean 
Jaungoikoaren esanak.
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18. Eta ikusi dezun emakumea, 
da erri andia, zeñak duen agintea lu- 
rreko erregeen gañean.

EMEZORTZIGARREN KAPITU- 

LUA.

ETA gero ikusi nuen beste aingeru 
bat, al andia zuena, jachitzen 

zerutik: eta lurra argitua izan zan 
aren gloriaz :

2. Eta deadar egin zuen sendo- 
ki, esaten zuela: Erori da, erori 
da Babilonia andia : eta egin da dea- 
bruen egontokia, eta espiritu loi guz-
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tien igeslekua, eta egazti zikin, ta 
nazkagarri guzien zuloa :

3. Zeren aren aserreko zikinkeria- 
ren ardotik edan zuten erri guziak : 
eta lurreko erregeak arekin nastu 
ziran : eta lurreko merkatariak abe- 
rastu ziran aren gozamen geyegiaren 
koztuz.

4. Eta aditu nuen beste boz bat, 
esaten : Atera zaite ortik, nere 
erria: etzaitezen izan aren gaizta- 
kerietan partill, eta ez dezazun artu 
aren izurrietatik.

5. Zeren eldu dira aren bekatuak 
zeruraño, eta oroitu da Jaungoikoa 
aren gaiztakeriaz.

6. Itzuli zayozute eman dizuten
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bezela : eta eman zayozute bitan aren 
egiteen araura: eskeñi dizuten eda- 
nontzian, edanerazi zayozute bitan.

7. Zembat goratu zan, eta gozatu, 
ambat gaitz eta negarbide eman 
zayozute: zeren esan du bere bi- 
otzean : Eseririk nago erregiña : 
eta ez naiz alarguna : eta ez det iku- 
siko negarbiderik. (37)

8. Argatik egun batean etorriko 
dirade aren gaitzak, eriotza, eta ne- 
garrak, eta gosetea, eta suan erreko 
da : zeren errutsua da bera juzgatuko 
duen Jaungoikoa. (38)

9. Eta negar egingo dute, eta 
ojuz ariko dira bera gatik, arekin 
nastu, eta atsegiñetan bizi izan ziran
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lurreko erregeak, ikusten dutenean 
aren erretzeko kea :

10. Eta urruti daudela aren oña- 
zeen beldurrez, esango dute: Zori- 
gaitz, zorigaitz Babilonia erri andi 
ura, erri sendo ura : onela ordu baten 
barrenen etorri dek ire galtzea.

11. Eta lurreko merkatariak ne-
gar egingo dute, eta zispirio aren 
gañean, zeren ayen salgayak inork ez 
ditu erosiko geyago :

12. Urrezko, eta zillarrezko, eta 
arri baliotsuzko, eta perlazko, eta liño 
meezko, eta purpurazko, eta sedazko, 
eta eskarlatazko salgayak, eta usai 
onezko zur guziak, eta marfillezko 
ontzi guziak, eta arri baliotsuzko,
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eta brontzezko, eta burnizko, eta 
marmolezko ontzi guziak,

13. Eta kanela, eta usai onak, eta 
okenduak, eta intzentzoa, eta ardoa, 
eta olioa, eta irin lorea, eta garia, eta 
zamariak, eta ardiak, eta zaldiak, eta 
gurdiak, eta esklaboak, eta gizonen 
animak.

14. Ire animaren gozoko frutak 
joan dituk i gandik, eta gauza gizen, 
eta ederrak, galdu zazkik, eta etze- 
titek berak geyago arkituko.

15. Oyen merkatari aberastuak, 
argandik urruti egongo dira aren 
oñazeen beldurrez, negarrez, eta zis- 
pirioz,
16. Esaten dutela : Zorigaitz, zo-
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rigaitz erri andi ura, liño mez, eta 
purpuraz, eta eskarlataz estalirik ze- 
goana, eta urrez, eta arri baliotsuz, 
eta perlaz apaindurik.

17. Nola ordu baten barrenen 
ezdeustu ziran aimbeste aberastasun, 
eta piloto guztiak, eta itsasoan da- 
bilzan guztiak, eta mariñelak, eta i- 
tsasoan lanean ari diranak, urruti 
egon ziran,

18. Eta deadar egin zuten ikusiaz 
aren erretzearen tokia, ziotela : Zeñ 
izan da erri andi onen berdiñ ?

19. Eta aurtiki zuten autsa beren 
buruen gañera, eta deadar egin zuten 
negar, eta ojurekin, ziotela: Zori-
gaitz, zorigaitz erri andi ura, zeñean
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aberastu ziran itsasoan ontziak zi- 
tuzten guztiak aren ondasunetatik : 
noia ordu baten barrenen eremu egin 
zan.

20. Bozkariatu zaite zerua, eta 
apostolu santuak, eta profetak : ze- 
ren bengatu zuen Jaungoikoak zuen 
juizioa aren kontra.

21. Eta aingeru sendo batek al- 
chatu zuen arri bat errotarri andi 
bat bezelakoa, eta aurtiki zuen itsa- 
sora, ziola : Onelako bultzakadarekin 
botatua izango da Babiloniako erri 
andia, eta ez da geyago arkituko.

22. Eta arparien, eta kantarien, 
eta chillibitarien, eta trompetarien 
boza ez dek adituko igan geyago:

99

eta iñolazko ofizioko langillerik ez dek 
igan arkituko geyago : eta errotarri- 
aren otsik ez dek geyago adituko i- 
gan:

23. Eta argizagiaren argiak ez 
dik igan argi egingo geyago : eta senar 
emazteen bozik ez dek adituko ge- 
yago igan: zeren ire merkatariak itu- 
kan lurreko andienak, zeren ire sor- 
ginkeriakin engañatuak izan itukan 
erri guztiak.

24. Eta argan arkituko da pro- 
feten eta santuen odola : eta lurrean 
illak izan ziran guziena.
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e me r e t zig ar r e n  k apit ü . 
LUA.

OYEN ondoan aditu nuen talde 
andi baten boza bezelako bat 

zeruan esaten: Alleluia: Agurra, 
eta gloria, eta indarra gure Jaungoi- 
koarentzat dira :

2. Zeren egiazkoak dira, eta zu- 
zenak aren juizioak, juzgatu zuelako 
bordion andia, bere zikinkerian lurra 
usteldu zuena, eta bengatu zuen aren 
eskuetatik bere serbitzarien odola.

3. Eta berriz esan zuten : Alle-
luia. Eta aren kea igotzen da gi- 
zaldien gizaldietan.

101

4. Eta lurreratu ziran ogei eta 
lau zarrak, eta abereak, eta adoratu 
zuten tronuan eseririk dagoan Jaun- 
goikoa, ziotela : Amen : Alleluia.

5. Eta boz bat atera zan tronu- 
tik, ziona: Goratu ezazute gure 
Jaungoikoa, aren serbitzari guztiak: 
eta aren beldur zeratenak, chikiak 
eta andiak.

6. Eta aditu nuen talde andi ba-
ten boza bezelako bat, ur andien otsa 
iduri zuena, eta turmoi andien orroa 
bezelakoa, esaten zuena: Alleluia: 
erreinatu duelako gure Jaun Jainko 
guztialak.

7. Poz gaitezen, eta bozkariotu : 
eta eman dizayogun gloria: zeren
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mezko soñeko zuriaz, eta garbiaz jan- 
tzirik.

15. Eta aren aotik ateratzen zan 
ezpata bat bi aldetatik zorroztua, a- 
rekin erriak jotzeko. Eta berak zu- 
zenduko ditu burnizko zigorrarekin : 
eta Jaungoiko guzialaren aserre 
sumiñeko dolarea berak zapaltzen 
du.

16. Eta du eskribaturik bere 
soñekoan, eta bere isterrean : Erre- 
geen Erregea, eta jaunen Jauna.

17. Eta ikusi nuen beste aingeru 
bat eguzkian zutik, eta deadar egin 
zuen sendoki, esaten ziotela zerua- 
ren erdiaren gañean egan zebiltzen 
egazti guziai : Atozte, eta bildu
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zaitezte Jaungoikoaren afari andi- 
rako :

18. Jan ditzatzuten erregeen 
aragiak, eta ejerzituetako agintarien 
aragiak, eta sendoen aragiak, eta 
zaldien, eta oyetan eseririk daudenen 
aragiak, eta nagusien, eta mende- 
koen, eta chikien, eta andien aragiak.

19. Eta ikusi nituen pistia, eta 
lurreko erregeak, eta ayen ejerzituak 
bildurik, gudan aritzeko zaldian e- 
seririk zegoanarekin, eta aren ejerzi- 
tuarekin.

20. Eta arrapatua izan zan pistia, 
eta arekin gezurrezko profeta : aren 
aurrean gauza izigarrien egillea, ze- 
ñakin engañatu zituen pistiaren
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markaren artzalleak, eta aren idu- 
riaren adoratzalleak. Bizirik bota- 
tuak izan ziran bi oyek sufrez iraze- 
kirik dagoan suzko putzura.

21. Eta besteak illak izan ziran 
zaldian eseririk zegoanaren aotik 
ateratzen zan espataz : eta egazti 
guziak ase ziran ayen aragiez.

OGEIGARREN KAPITULUA.

ETA ikusi nuen aingeru bat ja- 
chitzen zerutik, zeñak zeukan 

leizeko giltza, eta kate andi bat bere 
eskuan.

2. E ta atzeman zuen dragoea, 
suge zarra, zeñ dan deabrua, eta sa-
tanas, eta lotu zuen milla urtera- 
ko: (39)

3. Eta sartu zuen leizean, eta ichi 
zuen, eta sillutu zuen aren gañean, 
ez litzan geyago erreinuak engañatu, 
milla urte bete artean : eta gero sol- 
tatua bear du dembora piska batera- 
ko. (40)

4. Eta ikusi nituen esertokiak, 
eta eseri ziran ayen gañean, eta e- 
mana izan zitzayoten juzgatzeko 
eskua : eta Jesusen lekukotasuna era-O

tik, eta Jaungoikoaren itza gatik bu-
ru  moztuak izan ziradenen animak, 
zenak etzuten pistia adoratu, ez eta
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aren iduria, ez artu aren senalea be- 
ren bekokietan, edo eskuetan, eta 
bizi izan ziran, eta erreinatu zuten 
Jesukristorekin milla urtean.

5. Beste illak etziran bizitu, milla 
urteak bete artean. Au da lenengo 
piztuera berria.

6. Doatsua, eta santua, partill 
dana lenengo piztuera berrian: a- 
yetan bigarren eriotzak ez du esku- 
rik : baizik Jesukristoren apaiz i- 
zango dira, eta errege arekin milla 
urtean.

7. Eta bete ditezenean milla ur-
teak, askatua izango da satanas bere 
presoindegitik, eta aterako da, eta 
engañatuko ditu lurraren lau egale-
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tan diran erriak, Gog, eta Magog, eta 
bilduko ditu gudarako ; ayen zembata 
da itsasoko ondarra bezela.

8. Eta zabaldu ziran lurraren za- 
baleran, eta ingurutu zuten santuen 
batzartokia, eta erri maitea.

9. Eta jatsi zan sua zerutik Jaun- 
goikoa gandik, eta iretsi zituen : eta 
deabrua, ayen engañatzallea, aurtikia 
izan zan suzko, eta sufrezko putzura, 
non pistia ere,

10. Eta gezurrezko profeta izango 
dirade oñazetuak gau eta egun gizal  
dien gizaldietan.

11. Eta ikusi nuen tronu andi 
Zuri bat, eta artan eseririk zegoana, 
zeñaren aurretik iges egiten duten
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lurrak, eta zeruak, eta ayen tokirik 
etzan arkitu.

12. E ta ikusi nituen illak, andiak 
eta chikiak, tronuaren aurrean zutik : 
eta liburuak zabalduak izan ziran : 
beste Liburu bat ere zabaldua izan 
zan, zeñ dan bizitzakoa : eta juzga- 
tuak izan ziran illak liburuetan 
eskribaturik zeudenetatik, ayen egi- 
teen araura.

13. Eta itsasoak eman zituen ar- 
tan zeuden illak : erioak ere, eta 
infernuak eman zituzten beren illak, 
ayetan zeudenak : eta juzgatuak 
izan ziran bakoitza bere egiteen arau-
ra.

14. Eta infernua, eta erioa bota-
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ETA ikusi nituen zeru berria, S  |
eta lur berria. Zeren lengo 

zerua eta lengo lurra joan ziran, eta 
itsasorik ez da geyago.

2. Eta nik Joanek ikusi nuen erri 
santua Jerusalen berria zerutik ja-

«

■

tuak izan ziran suzko putzura. 
da bigarren eriotza.

15. Eta arkitu etzana bizitzako 
Liburuan eskribaturik, aurtikia izan 
zan suzko putzura.

OGUEI TA BATGARREN KAPI- 

TULUA.
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chitzen Jaungoikoa gandik, jantzirik 
ezkomberria bere senarrarentzat a- 
paintzen dan bezela.

3. Eta aditu nuen boz andi bat 
tronutik esaten : Ona Jaungoikoaren 
egontokia gizonakin, eta egongo da 
ayekin. Eta berak izango dira aren 
erria, eta Jaungoikoa bera izango da 
ayekin ayen Jaungoikoa:

4. Eta leortuko ditu Jaungoikoak 
alko guziak ayen begietatik : eta ez 

da izango geyago eriotzarik, ez 
biotzmiñik, ez deadarrik, ez eta nai- 
gaberik ez da geyago izango, zeren 
lenengoak joan ziran.

5. Eta esan zuen tronuan eseririk 
zegoanak : Ona berriak egiten ditut

V
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guziak. Eta esan zidan : Eskribatu 
ezazu, itz oyek osotoro sinisgarriak 
dirala, eta egiazkoak,

6. Eta esan zidan : Egin da. Ni 
naiz alfa eta omega : asiera eta bu- 
kaera. Nie egarri danari emango 
diot bizitzako uraren iturritik, doan

7. Garaitzen duenak, oyek idu- 
kiko ditu, eta aren Jaungoikoa izan-
go naiz, eta bera nere seme izango 
da.

8. Bildurtiak berriz, eta sinisga- 
beak, eta madarikatuak, eta gizon 
eralleak, eta zikinak, eta puzoi ema- 
lleak, eta jaungoiko falsoen adoratza- 
llcak, eta gezurti guztiak, oyec par-
till izango dira suz, eta sufrez iraze-
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kitako putzuan: au da bigarren e- 
riotza.

9. Eta etorri zan ontziac azken 
izurriez beterik zeduzkan zazpi ain- 
geruetatik bat, eta itz egin zidan, 
ziola : Atoz, eta erakutsiko dizut 
ezkomberria, Bildotsaren emaztea.

10. Eta gogoz eraman ninduen 
mendi andi, eta goratu batera, eta 
erakutsi zidan erri santua Jerusalen 
jatsitzen zerutik Jaungoikoa gandik,

11. Jaungoikoaren argiaz edertu- 
rik : eta aren argia arri baliotsuaren 
idurikoa jaspe arriaren antzekoa,kris- 
tala bezelakoa.

12. Eta zuen murru  andi, eta 
goratu bat,  zeñak zituen amabi ate :
O  9

115

eta ateetan, amabi aingeru, eta izenak 
eskribaturik, zeñak diraden Israelko 
semeen amabi tribuen izenak.

13. Eguzkiaren sortaldetik iru 
ate : eta ifarraldetik iru ate : eta 
egoaldetik iru ate: eta sartaldetic 
iru ate.

14. Eta erriko murruak zituen 
amabi zimendu, eta amabi ayetan, 
Bildotsaren amabi apostoluen izenak.

15. Eta nerekin itz egiten zuenak, 
zeukan urrezko kañaberazko neurri 
bat, erria, eta aren ateak, eta murrua 
neurtzeko.

16. Eta erria lau kantoitan e- 
giña zegoan, eta aren luzeera zan 
zabalera bezambat : eta neurtu zuen
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erria urrezko kañaberaz, eta arkituzi- 
tuen amabi milla estadu : eta luzeera, 
eta altuera,eta zabalera berdiñak dira.

17. Neurtu ere zuen aren murrua, 
zeñak zituen eun eta berrogei ta lau 
beso, gizon neurria, au da aingeru- 
arena.

18. Eta murru ura egiñik zegoan 
jaspe arriz : erria bera berriz urre 
garbia bidrio argiaren irudikoa.

19. Eta erriko murruaren zimen- 
duak arri baliotsu guziz edertuak 
ziran. Lembiziko zimendua zan jas- 
pea : bigarrena, zafi roa : irugarrena, 
kalzedonioa: laugarrena esmeralda:

20. Bosgarrena, sardonika: sei- 
garrena, sardioa : zazpigarrena, kri-
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solitoa: zortzigarrena, beriloa: be- 
deratzigarrena, topazioa: amargarre- 
na, krisoprasioa : amaikagarrena, 
jazintoa : amabigarrena, amatista.

21. Eta amabi ateak, amabi perla 
dirade, bakoitza bat: ate bakoitza 
perla bakoitz bat zan : eta erriko 
plaza urre garbia zan, bidrio argiargi 
baten idurikoa.

22. Eta templorik ez nuen artan 
ikusi. Zeren aren temploa da Jaun 
Jaungoiko guziala, eta Bildotsa.

23. Eta erriak ez du eguzkiaren, 
ez illargiaren bearrik argitua izateko. 
Zeren Jaungoikoaren argitasunak ar- 
gitzen du, eta aren argitzallea da 
Bildotsa.
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24. Eta ibilliko dira erri guziak 
aren argian : eta lurreko erregeak 
ekarriko diote beren gloria, eta onra.

25. Eta aren ateak ez dira ichiko 
egunez, ez da ere izango an gaurik.

26. Ekarriko ere dute ara errien 
gloria, eta onra.

27. Ez da an sartuko deus zikin- 
durik, eta ichuskeriaren egillerik, 
eta gezur esalerik, baizik Bildotsaren 
bizitzako Liburuan eskribaturik dau- 
denak.
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OGEITA BI GARREN KAPITU- 

LUA.

ETA erakutsi zidan ur biziaren 
ibaya, kristala bezin argia, 

Jaungoikoaren eta Bildotsaren eser- 
tokitik irtetzen.

2. Ango plazaren erdian, eta i- 
bayaren bi aldeetatik dago bizitzako 
zuaitza, zeñak ekarten ditu amabi 
frutu, eta ill bakoitzean ematen du 
bere fruta, eta zuaitzaren ostoak 
erreinuak osatzeko dira.

3. Eta madarikaziorik ez da i- 
zango geyago: baizik Jaungoikoaren,
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