




J E N E S A .

I. K a p .

H A S T A P E N E A N , Jainkoak ezdeu- 
fetarik cgin izan zituen zcrua eta

lurra.
1  Eta lurra zcn moldegabea eta bu- 

luza, cta ilhumbeak ziren ondarren gain 
guzian j cta Jainkoaren izpiritua ekha- 
rria zen uren gainean.

3 Eta Jainkoak erran zu en : Izan 
bcdi argia. Eta argia cgina izan zen.

4 Eta Jainkoak ikhuíi zucn argia ona 
zela, cta berezi izan zuen ilhumbcetarik.

5 Eta argiari izcntzat eman ziocn 
eguna, eta ilhumbcci gaua. Eta arra
tfctik eta goizctik cgina izan zen egun bat.

6 Jainkoak erran ere zuen : Ortzia 
izan bedi uren erdian, cta urak uretarik 
berez bctza.

7 Eta Jainkoak egin izan zuen ortzia, 
eta ortzi gainaldcko urak azpialdcan zi- 
renctarik berezi izan zituen. Eta hola 
cgin izan zcn.

8 Eta Jainkoak ortziari izcntzat cman 
zioen zerua: eta arratfctik eta goizetik 
egina izan zen bigarren eguna.

9 Jainkoak erran zuen gero: Zeru- 
peko urak hatera bil ditczela, eta ager 
bedi leihorra. Eta hala cgin izan zen.

10 Eta Jainkoak leihorrari izcntzat 
eman zioen lurra; eta ur bilduei itfaíoa. 
Eta Jainkoak ikhufi izan zuen ona zela 
hori.

j i Eta erran izan zu en : Lurrak 
ekhar bctza belhar ferdeak eta hazia 
emanen dutenak, eta zuhamu fruitu 
ekharleak, emanen dutenak zcinak bere 
motaren arabera fruitua, eta harén har
nean hazia izan bedi lurraren gainean. 
Eta hori hola izan zcn.

12 Eta lurrak ekharri zituen belhar 
ferdeak eta hazia cmatcn zutenak zcinak 
bere motaren arabera, cta zuhamuak 
fruitu ematen zutenak haziarekin zcinak 
bere motaren arabera. Eta Jainkoak 
ikhufi izan zuen hori ona zela.
_ >3 Eta arratfctik eta goizetik egin
izan zcn hirugarren eguna.

14 Jainkoak erran zuen berriz ere: 
¿eruko ortzian izan beitez argizagiak, 
cta gauetik eguna berez bezatc, eta balia

bcitcz feinaletzat dcmboren, egunen eta 
urthcen ezagutarazteko.

15 Diftira bczate zeruko ortzian, cta 
argi bezate lurra. Eta hala egin izan 
zen.

16 Eta Jainkoak egin izan zituen bi 
argizagi handi: bata handiagoa egunari 
buruz jartzekotzat: eta bertzea ttipiagoa 
gauari buruz jartzeko: cta izarrak cre 
cgin izan zituen. .

17 Eta ezarri izan zituen zeruko 
ortzian lurraren gaincra argi zezatentzat,

18 Egunari eta gauari buruz jar zite- 
zcntzat, cta argia ilhumbeetarik berez 
zezatentzat. Eta Jainkoak ikhufi izan 
zuen ona zela hori.

19 Eta arratfctik eta goizetik egin 
izan zen laugarren eguna.

20 Jainkoak erran zuen berriz : Urck 
eman bctzatc arrain biziak eta hegas- 
tinak lurraren gainean zeruko ortzi-pean.

21 Eta Jainkoak egin izan zituen 
arrain handiak, cta urek zein bere mote- 
tan eman zituztcn abere bizi cta higitzen 
dircn guziak, eta hegaftin guziak zein 
bere motaren arabera. Eta Jainkoak 
ikhufi izan zuen ona zela hori.

22 Eta bcnedikatu zituen, erraten 
ziotelarik: Berha eta popula zaitezte, 
eta bethe zatzuc itfafoko urak; eta hc- 
gaftinak lurrean popula beitez.

23 Eta arratfetik eta goizetik egin 
izan zen bortzgarren eguna.

24 Jainkoak erran zuen berriz : Lu- 
rrak eman betza abere biziak zein bere 
motaren arabera, azicndak cta zicrpeak, 
eta lurreko bafabcreak zein bere motaren 
arabera. Eta hola egin izan zen.

25 Eta Jainkoak egin zituen lurreko 
bafabcreak zein bere motaren arabera, 
cta azicndak cta lurreko zierpe guziak 
beren motetan. Eta Jainkoak ikhufi 
izan zuen ona zela hori.

26 Eta erran zuen: Gizona egin de- 
zagun gurc itchura eta idurira : eta izan 
beza buruzagitafuna itfafoko arrainen, eta 
zeruko hegaftinen, eta abereen, eta lur 
guziaren, eta lurrean higitzen diren zierpe 
guzien gainean.

27 Eta Jainkoak egin izan zuen gi
zona bere idurira; Jainkoaren idurira

n



JENESA.

cgin izan zuen, eta inikiek egin zitucn 
gizonki eta emaztekj?

28 Jainkoak bcnedikatu zituen, eta 
erran zioten : Berha cta popula zaitezte ; 
bethe zazue lurra cta zuen azpiko ezar 
zazue, cta naufitafuna bar zazue itfafoko 
arrainen, eta zeruko hcgaftincn, cta lu- 
rraren gaincan higitzcn diren abereguzien 
gainean.

29 Jainkoak erran zioten oraino: 
Huna non eman darozkitzuetan lurraren 
gainean hazitzen diren belhar guziak, eta 
zuhamu guziak zeinek bcre hazia bere- 
kin ekhartzen dutenak, hekiek izan dite- 
zentzat zuen hazkurri.

30 Eta eman ditut lurreko aberc gu- 
zici, cta zcruko hegaftin orori, cta lurrcan 
higitzen eta bizi diren guziei, izan deza- 
tezcntzat beren hazkurria. Eta hola 
egin izan zen.

31 Eta Jainkoak ikhuíi zituen bcrak 
egin zitucn guziak : eta hainitz onak 
ziren. Eta goizetik eta arratfetik egin 
izan zen feigarren eguna.

II. K ap.

J -J O R R E L E I A N  ofatuak izan ziren 
zerua eta lurra beren edergailu 

guziekin.
2 Eta Jainkoak zazpigarren eguncko 

ofatu zuen bcrc eíkuko lana: eta bere 
eginkari guzietarik paufu hartu zuen 
zazpigarren egunean.

3 Eta benedikatu zuen zazpigarren 
egun hura cta faindutu zuen: zcren 
hartan gelditu izan baitzen bere egintza 
guzitik, cgitckotzat Jainkoak ezdeufe- 
tarik athera zuenetik.

4 Horrelakoak dirá zeru-lurren ethor- 
kiak, ezdeufetarik atheratuak izan z¡- 
renean, Jainko Jaunak egin zituen egu
nean zerua eta lurra,

5 Eta kampotako laudare guziak lu- 
rretik forthu gabean, cta bazterretako 
belhar guziak bcrcnez hazi gabean: 
Jainko Jaunak ezcn uririk oraino lurrari 
etzioen eman, cta gizona etzcn lurraren 
lantzekotzat.

6 Bainan lurretik igaitcn zen ur bat, 
lurraren achal guzia ihinztatzen zuena.

7 Jainko Jaunak egin izan zuen bc- 
raz gizona lurraren orhctik, cta begi- 
thartera eman izan zioeil bizizko ufako 
bat, cta gizona egin izan zen bcrc arima 
bizian.

8 Bada Jainkoak haftedanik gozozko

baratze bat egina zadukan : hartan ezarri 
zuen bere cfkuz egina zuen gizona.

9 Eta Jainko Jaunak lurretik ilkhia- 
razi zituen zuhamu guziak, ederrak be- 
giko, eta ahoko gozoak : eta baratzearcn 
crdian bizitzeko zuhaitza eta ongiaren 
eta gaizkiaren jakitateko zuhaitza.

10 Gozozko lekhu lurtarik atheratzen 
zen hibai bat baratzearen urztatzcko, 
cta gero berezten dena lau burutan.

11 Bata deitzen da Phifon : harek 
inguratzen du Hebilathko lur guzia, non 
fortzen baita urhea ;

12 Eta lur hartako urhea guziz ona 
da: han kaufitzen da bdelioa eta oniz 
harria.

13 Eta bigarren hibaya Jehon deitzen 
d a : hura da Ethiopiako lurra oro ingu- 
ratzen dueña.

14 Hirugarrcn hibayaren izena da 
T igr¡s: hura Afiria aldera dihoa. Ufrata 
da laugarren hibaya.

15 Jainko Jaunak hartu izan zuen 
bcraz gizona cta ezarri gozozko pha- 
rabifuan, hura lant eta zain zezantzat.

_ '6  Manu ere eman zioen erraten 
zioelarik : pharabifuko zuhaitz guzieta- 
rik jan zazu.

l l  P rc)can cz dezazun jan ongiko 
eta gaizkiko jakitatcaren zuhaitzctik. 
Ezcn hartarik janen duzuu egunean, 
heriotzez hilen zare.

18 Jainko Jaunak erran zuen berriz : 
E z da on gizona izan dadicn bakhar: egin 
diozogun lagun bat bcre idurikoa. "

19 Jainko Jaunak lurretik cgin ondoan 
bcraz lurreko abere guziak eta zcruko 
hegaftinak oro, crakharri zituen Adamen 
aitzinera, ikhus zezantzat zer izen ema
nen zioten: eta Adamek abere bakhotcha- 
ri eman zuen izena da zinez harén izena.

20 Eta Adamek beren izcnak eman 
ziotzaten azienda guziei, cta hegaftin 
guziei, cta lurreko baíabere guziei : 
bainan etzen aurkhitzen Adamentzat 
bere iduriko lagunik.

21 Jainko Jaunak igorri zioen bcraz 
Adami loaldi bat: eta lo zagoclarik 
khendu zioen IhihetS-hezur bat, eta harén 
orde ezarri zioen haragia.

22 Eta Jainko Jaunak Adami khendu 
zioen faihets-hczurrctik egin zuen eniaz- 
tekia : eta crakharri zioen Adami.

23 Eta Adamek erran zu en : Huna 
orai ene hezurretako hezurra cta ene 
haragiko haragia; hau deithuko da gi-

III. KAP. 3

zema, zcren gizona ganik atheratua 
baita.

24 Horrcngatik gizonak utziko ditu 
bcre ait-amak, cta iratchikiko da bere 
emazteari, eta bia izanen dirá haragi 
batean.

25 Eta Adam eta bcre cmaztea buluz- 
gorririk ziren b iak: cta etziren ahal- 
kctzen.

III. K a p .

j^ A D A  fugea zen Jainko Jaunak egin 
izan zituen lurreko aberc guziak 

baino maltzurragoa. Hunek erran zioen 
cmaztekiari: Zergatik manatu darotzu 
Jaunak jan cz dezazun pharabifuko zu
haitz guzietarik ?

2 Emaztekiak ihardetfi zioen : Pha- 
rabifuan diren zuhaitzetako fruituetarik 
jaten dugu;

3 Bainan pharabifuaren crdian den 
zuhaitzeko fruitutik jan cz dezagun ma
natu daroku Jainkoak, cta ez dezagun 
uki ere, hil gaitezen beldurrez.

4 Eta fugeak erran zioen cmaztekiari: 
Etzarctc fegur heriotzez hilen.

5 Jainkoak ezcn badaki hartarik janen 
duzucn egunean idekiko dircla zuen bc- 
giak ; cta izanen zaretela jainkoak iduri, 
ongiaz cta gaizkiaz jakintfun.

6 Emaztekiak ikhuli zuen bcraz zu
haitz harén fruitua jateko 011a zela, ederra 
begiko eta itchuraz tirriagarria: cta hartu 
zuen fruitu hartarik eta jan : cta eman 
zioen bcrc fenharrari, zeinak ere jan izan 
baitzuen.

7 Eta idckiak izan ziren bien begiak: 
cta oharturik buluz-gorriak zirela, jofi 
zituzten piko hoftoak, eta cgin zituzten 
gcrripekoak.

8 Eta aditu zutcncan Jainko Jaunaren 
boza baratzcan zabilalarik arraftiriko 
haizearen mugan, Adam eta bere emaz- 
tea gorde ziren Jainko Jaunaren be- 
githartctik pharabifuko zuhaitzcn-pcan.

9 Eta Jainko Jaunak deithu zuen 
Adam, cta erran zioen: Non zare?

10 Adamek ihardetfi zioen: Entzun 
dut zure mintzoa pharabifuan: bainan 
jotfatu naiz biluzia naizclakotz, eta gorde 
izan naiz.

11 Jaunak erran zioen : Eta nondik 
dakizu biluzia zarela, baizik-erc jan du- 
zulakotz nik debekatu narotzun zuhai
tzeko fruitutik ?

12 Adamek ihardctfi zioen: Lagun-

tzat eman darotazun emazteak cíkaini 
darot fruitu hortarik, cta jan izan dut.

13 Eta Jainko Jaunak erran zioen 
emazteari : Zcrtako egin duzu hori ? 
Ihardetfi zuen : Sugeak enganatu ñau, 
eta jan dut.

14 Eta Jainko Jaunak erraten dio 
lugeari: Hori egin dukalakotz, mada- 
rikatua haiz lurreko azienda eta bafabere 
guzicn artcan: herreftatuko haiz hire 
(libelaren gainean, eta lurra janen duk 
hire biziko egun oroz.

15 Etfaigoa ezarriko diat hire eta 
emaztekiaren artcan, hire umeen eta ha- 
renen artcan: harek lehertuko darok 
burua, eta hik maltzurki jazarriko diok 
harén hindagorari.

16 Emaztckiari ere erran zioen: Ufu- 
tuko ditut zure gaitzak cta zure izorrak : 
oinhazetan crdiko zare, eta izanen zare 
gizonaren eíkupeko, eta gizona izanen 
da zure naufi.

17 Gero erran zioen Adam i: Zcren 
entzun izan duzun zure emaztea, eta 
jan duzun nik jatea debekatu narotzun 
zuhaitzeko fruitutik, lurra madarikatua 
da zure egitatean: zure nekccn bidez 
janen duzu zure biziko egun guzietan 
hartarik atherako duzun hazkurria.

18 Elhorriak eta aftakhaloak emanen 
darozkitzu, cta janen duzu lurreko bel- 
harra.

19 Zure kopetako izerdian janen duzu 
ogia, bihur zaitezen arteo lurrera zeinta- 
riíc izan baitzarc atheratua : herrauts zare 
ezcn, cta hcrrautfctara zare bihurtuko.

20 Eta Adamek bere emazteari izen- 
tzat eman zioen E ba; ¿eren baitzen gizon 
guzien ama.

21 Jainko Jaunak egin ere izan zituen 
Adami cta harén emazteari larruzko foi- 
nckoak cta hekiek jauntzi izan ziotzotcn :

22 Eta erran zuen : Huna Adam 
gutarik bat iduri egina, ongia eta gaizkia 
dakizkicla: orai beraz eíkua czar ez 
dezan bizitzeko zuhaitzaren gainean, har 
cz dezan hartarik, cta jan, cta bizi cz 
dadicn bethicrc.

23 Eta Jainko Jaunak igorri zuen 
gozozko pharabifutik, lant zezantzat 
lurra zeintarik atheratua izan baitzen.

24 Eta Adam khendu zuen handik, eta 
gozozko pharabifuaren aitzinean ezarri 
zuen kerubin bat, eta ezpata gardun 
dardárarari bat, zaintzckotzat bizitzeko 
zuhaitzcrako bidea.
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IV . K a p .

D A D A  Adámele ezagutu zuen Eba,
D  bere emaztea, zeina izorra gerthatu 
baitzcn eta crdi Kaincz, erraten zuela- 
rilc: Jainkoaren nahiarekin izan dut
gizon bat. , . . .

2 Berriz ere haurdun cgin zen Abel 
harén anayaz. Bada Abel izan zen 
artzain, eta Kain laborari.

9 Eta handik aíko egunen burilan, 
gerthatu zen Kainck Jaunari dohamak 
cíkaini zituela lurreko fruituetariit.

4. Abelck ere eíkaini zioizkicn bcrc 
arthaldcko lchembiziko forthuetank eta 
gizenenetarik: eta Jaunak begiratu zioten
Abeli eta harén emaitzei.

5 Bainan ctzioten begiratu Kami eta 
harén emaitzei: eta Kain borthizki fu- 
mindu zen, eta crori zen harén bcgi-
thartea. . .

6 Eta Jaunak erran zioen: ¿crtaico 
famurtu zare ? eta zertako erori da zure 
begithartea ?

7 Baldin ongi egiten baduzu, ez 
othe zare fariztatua izanen ? eta gaizki 
egiten baduzu, zure bckhatua cz ot íe 
da berehala zure atherako? baman harta- 
rako lehia zure baithan izanen da, eta
zu naufitu behar zaizko. .

8 Eta Kainck erran zioen Abel bere ¡ 
anayari: Ilkhi gaitezcn kampora. Eta 
kamporatu zirenean, Kain jauzi zi- 
tzayoen Abel bere anayari, eta hil izan
zuen. . v  . .

a Eta Jaunak erran zioen K am i. 
Non da Abel zure anaya? Hunek 
ihardeften dio : E z dakit nik. N 1 othe 
naiz ene anayaren zaina ?

10 Eta Jaunak erran zioen: Zer 
egin duzu? zure anayaren odola ñire 
lurretik oihuz dagokit.

11 Orai bcraz madarikatua izanen zare 
lurraren gainean, zeina ideki baita har- 
tzeko zure efkutik zure anayaren odola.

12 Zuk lanthu-cta, cz darozkitzu bere 
fruituak emanen: lurraren gainean ihcs 
eta lekhuz-lckhu ibiliko zare.

, 7  Eta Kainck ihardctfi zioen Jau
nari: Handicgia da ene bckhatua, mk 
mcrezitzekotzat barkhamendua.

14 Huna non cgun khentzen nauzun 
ene lurretik, eta ni gordeko naiz zure 
begietarik, eta lurrean izanen naiz mii- 
daun eta ihcfdun: bcraz hilen ñau cdozein 
atzc maten nauenak.

15 Eta Jaunak erran zioen: Ez da 
holakorik izanen: bainan nornahik hil 
dezan Kain zazpitan gaztigatua izanen 
da. Eta Jaunak Kaim hatz bat czarr. 
izan zioen, atzematen zuenak hil ctze-
zantzat. . ,

16 Kain Jaunarcn aitzinctik atheratu- 
rik ihcfdun egon zen Edenctik iguzki- 
fortze alderako bazterretan.

17 Kainck bcrc emaztea ezagutu izan 
zu en ; eta hau izorra gerthatu zen, eta

| crdi zen Henokcz: eta Inri bat cgm 
izan zuen eta dcithu Henok bere femea- 
ren izenetik.

18 Bada Henok aitatu zen Iradez. 
Irad aitatu zen Mabiaelcz. Mabiael 
aitatu zen Mathufaclcz. Mathufael aitatu
zen Lamekez. .

10 Hunek hartu zituen bi emazte, 
bat Ada eta bcrtzca Sela deitzen zirenak.

20 Ada amatu zen Jabelez, zeina 
izan baitzcn olhctan daudczinen eta
artzainen aita. , T , .

21 Eta harén anaya deitzen zen J ubai: 
hau izan zen arrabita eta maniura jotzcn
dutenen aita. .

22 Sela ere amatu zen T ubalkaincz, 
zeina izan baitzen harotz eta burdinazko 
eta letoinczko obra orotan langile. Noema 
zen Tubalkaincn arreba.

23 Eta Lamckek erran zioten Ada 
eta Sela bere bi emazteei: Lamekcn 
andreak, cntzun zazuc ene boza, adi 
zazue ene folafa : hil izan baititut gizon 
bat ene eíkutikako farraíkian, eta gizon 
g-azte bat ene eíkutikako kazkakoz.^

I 24 Baldip Kaincn heriotzca zazpitan 
izaten bada gaztigatua, Lamekena h.ru- 
rctan hogoi eta hamazazpi aldiz.

25 Adamck berriz ere ezagutu zuen 
bere emaztea: eta hunek izan zuen 
feme bat Scth dcithu zuena, erraten 
zuelarik : Jaunak, Abel Kainck h.l zue- 
naren orde, cman izan darot bertze on-
dorc bat. r

26 Sethen ganik ere íorthu zen teme 
bat Enos deitnu zuena: hau hall izan 
zen Jaunari dei egiten.

V . K a p .
O  U N A  Adamen ondoregoaren liburua. 
^  Jainkoak noizerc egin baitzuen gi- 
zona, bcrc iduritara egin izan zuen.

2 Egin zituen gizonki eta emaztcki, 
eta benedikatu izan zituen: eta Adam 
deithatu hekien egitcko cguncan.

>
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3 Adam bizi izan zen chun eta hogoi 
eta hamar urthe, eta aitatu zen feme 
batez dena bere eite eta idurikoa, eta 
deithatu zuen Scth.

4 Scthcz aitatuz gcroztik, Adam bizi 
izan zen zortzi chun urthe: eta izan 
zituen femeak eta alahak.

5 Eta Adamen biziaren iraupen guzia 
izan zen bcderatzi ehun eta hogoi eta 
hamar urthe, eta gero hil zen.

6 Seth ere bizi izan zen ehun eta 
bortz urthe, eta gero aitatu zen Enofez.

7 Eta Enofez aitatuz gcroztik, Seth 
bizi izan zen zortzi ehun eta zazpi urthe, 
eta izan zituen femeak eta alahak.

8 Eta Sethen bizitzc guziak iraun 
zuen bcderatzi ehun eta hamabi urthe, 
eta gero hil izan zen.

9 Enos bizi izan zen lau hogoi eta 
hamar urthe, eta aitatu zen Kainancz.

10 Hau forthuz gcroztik, bizi izan 
zen zortzi ehun eta hamabortz urthe, 
eta izan zituen femeak eta alahak.

11 Eta harén bizi guziak iraun zuen 
bcderatzi ehun eta bortz urthe, eta gero 
hil izan zen.

12 Kainan ere bizi izan zen hirur 
hogoi eta hamar urthe, eta aitatu zen 
Malaleclez.

13 Eta Malaleel forthuz gcroztik, bizi 
izan zen zortzi ehun eta berrogoi urthe, 
eta izan zituen femeak eta alahak.

14 Eta Kainanen bizi guziak iraun 
zuen bcderatzi ehun eta hamar urthe, 
eta gero hil izan zen.

15 Malaleel bizi izan zen hirur hogoi 
eta bortz urthe, eta aitatu zen Jaredez.

16 Eta Jaredez aitatuz gcroztik, bizi 
izan zen zortzi ehun eta hogoi eta hamar 
urthe, eta izan zituen femeak eta alahak.

17 Eta Malaleelen bizi guziak iraun 
zuen zortzi ehun eta lau hogoi eta hama
bortz urthe, eta gero hil izan zen.

tS Jared hirur hogoi eta bi urthe bizi 
izan zen, eta aitatu zen Henokcz. 
t *9. .̂t:í Henokcz aitatuz geroztik, 

Jaicd bizi izan zen zortzi chun urthe, 
eta izan zituen femeak eta alahak.

20 Eta Jarcden bizi guziak iraun zuen 
bcderatzi ehun eta hirur hogoi eta bi 
urthe, eta gero hil izan zen.

21 Bada Henok bizi izan zen hirur 
hogoi eta bortz urthe, eta aitatu zen 
Mathulalcmez.

^  Eta Henok ibili zen Jamkoarekin * 
eta Mathufalemcz aitatuz geroztik, bizi

izan zen hirur chun urthe, eta izan zituen 
femeak eta alabak.

23 Eta Henokcn bizi guziak iraun 
zuen hirur ehun eta hirur hogoi eta bortz 
urthe,

24 Eta ¡bilí zen Jainkoarekin, eta 
ctzen gehiago agertu, Jainkoak eraman 
zuclakotz.

25 Mathufalcm ere bizi izan zen ehun 
eta lau hogoi eta zazpi urthe, eta aitatu 
zen Lamekez.

26 Eta Mathufalemcz aitatuz gcroztik, 
bizi izan zen zazpi ehun eta lau hogoi eta 
bi urthe,eta izan zituen femeak eta alabak.

27 Eta Mathufalemen bizi guziak 
iraun zuen bcderatzi ehun eta hirur hogoi 
eta bcderatzi urthe, eta gero hil izan zen.

28 Lamek bizi izan zen ehun eta lau 
hogoi eta bi urthez, eta aitatu zen feme 
batez,

29 Zeina dcithu baitzuen Noe, erraten 
zuelarik : Hunek lagunduko gaitu gure 
egitc eta lanetan, Jaunak madarikatu izan 
duen lur lumen gainean.

30 Eta N ocz aitatuz geroztik, bizi 
izan zen bortz ehun eta lau hogoi eta 
hamabortz urthe, eta izan zituen íemcak 
eta alabak.

31 Eta Lamekcn bizi guziak iraun 
zuen zazpi chun eta hirur hogoi eta 
hamabortz urthe, eta gero hil izan zen. 
Noe, bortz' ehun urthetan aitatu zen 
Scmez, Kamez eta Japhetcz.

V I. K a p .

(^ I Z C ) N A K  hafi zirenean populatzen 
lurraren gainean eta alabak izan 

ondoan,
2 Jainkoarcn femeek ¡khufirik gizonen 

alabak ederrak zirela, emaztetzat hartu 
zituzten guzien artean hautatu zituz- 
tenak.

3 Eta Jainkoak erran zioten: Ene 
izpiritua cz da bethi egonen gizonarekin, 
zcren haragi den, eta harén cgunak izanen 
dirá chun eta hogoi urthez.

4 Bada ordu hetan lurrean baziren 
diganteak. Ezen Jainkoaren femeak gi
zonen alaben baithan farthuz gcroztik, 
haukietarik athera ziren bothcrctfu eta 
giza-mendean aiphatuak ziren gizonak.

5 Bainan Jainkoak ikhufirik handia 
zela lurrean gizonen maltzurkeria, eta 
bethi hekien bihotzeko gogoeta guziak 
gaizkira ¡churiak zaudezila,

6 Urrikitu zitzayoen zcren egin izan
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zuen gizona lurrcan. Eta bihotzmin 
batek jorik,

7 Erran zucn : Lurraren gainctik cha-
hutuko dut egin izan dudan gizona, gi- 
zonctik abercetaraino, zierpetarik zcruko 
hegaftinetaraino : ezen urriki dut hckick 
eginik. ,

8 Bainan Noek grazia aurkhitu zuen
Jaunaren aitzinean. t

g Huna Noeren ondoreak. Noe izan 
zcn gizon zuzen eta pcrtet bat bere ondo-
kocnartean,etaJainkoarekin ibili izan zcn.

10 Eta izan zitucn hirur femé, Sem,
Kam eta Japhet. ,

11 Bainan lurra Jainkoarcn bcgictan 
galdua zcn eta tzarkeriaz bethea.
" 12 Jainkoak ikhufi zuenean beraz 
lurra galdua zela (ezen haragi orok z¡- 
khindu zuen bere bidea lurraren gainean), 

13 Erran zioen N oeri: Ene aitzinean 
cthorria da haragiaren azkcn ordua: lurra 
bethea da hckien tzarkeriez, eta nik 
chahutuko ditut lurrarekin.

14. Zurctzat arkha bat egizu zur 
aphainduz : egonlckhuak eginen dituzu 
arkhan, eta naílikaz ferekatuko duzu 
barnetik eta kampotik.

15 Et huna ñola eginen duzun : arkha 
izanen da luze hirur ehun befoz, zabal 
berrogoi eta hamarrez, eta gora hogoi 
eta hamarrez.

16 Arkhan eginen duzu leihoa bat helo 
baten goratafuna izanen dueña: arkhan 
faihetfctik emanen diozu athea: eta har
nean gelak eta hirur felharu eginen dituzu.

17 Huna nik erakharriko ditudala 
lurraren gaincra uholdcko urak, eta hilen 
dúdala haragi zeruaren azpian hatfa da- 
gokan guzia: lurraren gainean diren 
gauza guziak izan ditezela chahutuak.

18 Eta ene patua zurekin eginen dut: 
eta zu farthuko zare arkhan, eta zurekin 
batean zurc emaztea, zurc femeak eta 
bcrcn emazteak.

19 Eta abere mota guzictarik pare 
bat farraraziko duzu, urricha eta orotfa, 
zurekin bizi ditezentzat.

20 Hcgaftinctarik bcren moten ara-
bcra, eta aziendetarik bcren moten ara- 
bera, eta lurreko zierpetarik beren moten 
arabera parcak zurekin farthuko dirá, 
bizi ahal izan ditezentzat. .

21 Hartuko duzu beraz zurekin jan 
ditazkccn hazkurri guzictarik, eta eza- 
rriko dituzu arkhan : eta baliatuko dirá 
zuri eta hckiei janharitzat.

6
22 Noek egin zitucn beraz Jainkoak 

manatu ziozkan guziak.

V II. K a p .

17T A  Jainkoak erran zioen: Arkhan 
^  lar zaitc zu, eta zurc ctcheko gu- 
7.iak ere : ezen zuzena aurkhitu zaitut 
ene begietan oraiko giza-mendean.

2 Aberc garbi guzietarik har zatzu
zazpi eta zazpi, urrich eta orots, eta 
lohictarik bia eta bia. _ _

3 Eta zcruko hegaftinetarik zazpi, 
eta zazpi, ar eta em e: mota begira 
dadien lur guziaren hedaduran.

4 Ezen oraino zazpi egun, eta gero 
uria crorraraziko dut lurraren gainera 
berrogoi gau-egunez: eta lurraren gai- 
netik ezeztatuko ditut egin izan ditudan 
guziak.

5 Noek egin zitucn beraz Jaunak 
manatu ziozkien guziak.

6 Sei ehun urthe bazituen uholdcko u- 
rek gaindi egin zutencan lurraren gainean.

7 Eta Noe farthu zcn arkhan eta 
harén femeak, eta harén emaztea eta 
harén femeen emazteak harekin batean, 
uholdcko uren gatik.

8 Abcrcetarik ere, garbictarik eta lo
hictarik, eta hegallinctarik, eta lurraren 
gainean higitzcn diren guzietarik,

9 Pareak, urrich eta orotlak, Noc- 
rckin arkhan farthu ziren, Jaunak ma
natu izan zuen bezala.

10 Eta zazpi egunak iragan ondoan, 
uholdcko urek gaindi egin zuten lurraren 
gainean.

n  Noeren biziko fei chungarren 
urthean, bigarren hilabethean, hilabethe- 
aren hamazazpigarren eguncan, lezc 
handiko ithurri guziak urratu ziren, eta 
zcruko ur-jauziak zabaldu.

12 Eta berrogoi gau-egunez uria egin 
zuen lurraren gainera.

13 Egun harén haftean, Noe arkhan 
farthu zcn, eta harekin Sem, Kam eta 
Japhet harén femeak, eta harén emaztea, 
eta harén femeen hirur emazteak.

14 Berak eta edozein bafabere bere 
motaren arabera, eta azienda guziak 
beren moten arabera, eta lurraren gai
nean higitzcn diren guziak beren moten 
arabera, eta edozein hegaftin bere mo
taren arabera, chori guziak, eta hegal- 
datzcn diren guziak,

15 Noeren gana arkhan farthu ziren 
birazka haragi orotarik hatla zutcnctarik.

VIII. KAP. 7

16 Eta barneratu ziren orotfak eta 
urrichak ziren mota guzitakoak, Jain
koak Noeri manatu izan zioen bezala; 
eta Jaunak Noe hertíi zuen kampotik.

17 Eta berrogoi egunez uholdea egin 
zcn lurraren gainean: eta urak handitu zi
ren, eta arkha altchatu zuten lurretik goiti.

18 Muthiriki ezen hedatu ziren, eta 
lurreko bazter guziak bethe zituzten: 
bada, arkha zabilan uren gainean.

19 Eta urak hainitz goratu ziren 
lurraren gainean : eta zeruaren azpian 
diren mendi gora guziak eílaliak izan 
ziren.

20 Ura, eftali zitucn mendietarik ha- 
mabortz befo gorago igan zen.

21 Eta chahutuak izan ziren lurraren 
gainean higitzen diren guziak, hegaílinak, 
bafabereak, aziendak eta lurraren gainean 
herreftatzen diren zierpe guziak, gizon 
guziak ;

22 Eta lurraren gainean hatfa zuten 
guziak hil izan ziren.

23 Eta Jaunak chahutu zitucn lurraren 
gainean ziren guziak, gizonctik abere- 
raino, hala zierpeak ñola zcruko hegafti- 
nak : eta lurretik ezcztatuak izan ziren : 
eta Noe gelditu zen bakharrik, eta ha
rekin arkhan zirenak.

24 Eta urek lurra cftalia iduki zuten 
ehun eta berrogoi eta hamar egunez.

V III. K a p .

J^ A IN A N  Jainkoa orhoiturik N ocz, 
eta harekin arkhan ziren bafabere 

eta azienda guziez, haize bat igorri zuen 
lurrera, eta urak ttipitu ziren.

2 Eta Iezeko ithurriak hertfiak izan 
ziren, eta zcruko ur-jauziak ere bai: 
eta zerutik jauíten ziren uriak athertuak 
izan ziren.

3 Eta urak haratka eta hunatka ibiliz 
goan ziren lurretik: eta gutitzcn hafi 
ziren ehun eta berrogoi eta hamar egunen 
buruan.

4 Eta zazpigarren hilabetheko hogoi 
eta zazpigarren cgunean, arkha baratu 
zcn Armemako mendien gainean.

5 Bizkitantean urak bethi ttipituz zi- 
hoazin hamargarren hilabetheraino: ezen 
hamargarren hilabetheko lchembiziko 
eguncan, mendi kaíkoak agertu ziren.

6 Berrogoi egun iragan zirencan, 
Noek, arkhan egin izan zioen leihoa 
idekirik, igorri zuen belea.

7 Zeina atheratzcn baitzen eta ez

itzultzen urak lurraren gainean agortu 
artco.

8 Harén ondotik, Noek igorri zuen 
ufoa ere ¡khuftckotzat hea urak goan 
ziren oraino lurraren gainetik.

9 Bainan hunck ez khaufiturik non 
paufa zangoa, arkhara bihurtu zen Noeren 
gana : urak ezen hedatuak ziren lur gu- 
zian : eta Noek luzatu zioen befoa, 
hartu zuen eta arkhara farthu.

10 Begira egonik bertze zazpi egun 
oraino, arkhatik igorri zuen berriz ufoa.

11 Eta hau arratfalde aphalean ethorri 
zitzayoen, oliba adar bat zakharrcla mo- 
koan bere hofto ferdeekin. Noek eza- 
gutu zuen beraz urek lurra utzi zutela.

12 Halerc bertze zazpi egun begira 
egon zen : eta igorri zuen ufoa, zeina 
ez baitzitzayoen gehiago bihurtu.

13 Huneletan, Noeren fei ehun eta 
batgarren urthean, lehembiziko hilabe
theko lehen cgunean, urak gutituak ziren 
lurraren gainean, eta Noek, arkhako he- 
gaztegia idekirik, begiratu zuen eta ikhufi 
lurraren azala idortua zela.

14 Bigarren hilabetheko hogoi eta 
zazpigarren eguncan, lurra agortua gel
ditu zen.

15 Eta Jainkoa Noeri mintzatu zi
tzayoen, erraiten zioelarik:

16 Ilkhi zaizte arkhatik, zu eta zurc 
emaztea, eta zure femeak, eta zuro 
femeen emazteak zurekin.

17 Eta zurekin diren abere guziak, 
mota orotakoak, hala hegaftinetarik, ñola 
abercetarik eta lurrean herreftatzen diren 
zierpetarik, eraman zatzu zurekin, eta 
athera zaizte lurraren gaincra; berha 
eta popula zaitezte harén gainean.

18 Noe ilkhi zen heraz, eta harekin 
harén femeak eta liaren emaztea, eta 
harén femeen emazteak.

19 Eta bafabere guziak, eta aziendak, 
eta lurraren gainean herreftatzen diren 
zierpeak, zein bere motaren arabera, 
athera ziren arkhatik.

20 Eta Noek altchatu zioen aldarc 
bat Jaunari: eta harturik azienda eta 
hegaftin garbi guzietarik holokaufta bat 
eíkaini zioen aldarearen gainean.

21 Eta Jaunak urrindatu zuen go- 
zozko ufaina, eta erran zu en : E z  dut 
behincre gehiago lurra madarikatuko 
gizonen gatik: ezen gizonaren izpi- 
ritua eta afmua haurretik gaizkira ckha- 
rriak dirá: ez ditut beraz gehiago bizi
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diren guziak joko egin izan dudan
bezala. .

22 Lurrak diraueno, eraiteak cta 
biltzeak, hotza eta bcroa, uda eta ncgua, 
gaua eta cguna, ez dira baratuko.

IX . K a p .

C 'T A  Jainkoak bcnedikatu zitucn Noe 
^  eta bcrc femeak. Eta erran zioten : 
Berha eta popula zaitczte, cta lurra bethc
zazue. .

2 Eta lurrcko abcre guziak cta zcruko 
hegaftin guziak, eta lurraren gaincan 
higitzcn diren guziak izan beitez zucn 
beldurrean eta lotfan: itfafoko arrain 
guziak ezarri ditut zucn eikuan.

3 Higitzen cta bizi diren guziak izanen 
dirá zucn hazkurri: utzi darozkitzuet gu
ziak hala ñola bclhar berdatzcn dircnak.

4 Erreialbu egiten dut ez dczazuen 
jan haragia odolarekin.

5 Ezen bilhatuko dut zuen biziko
odola abere guzien ganik: eta bilhatuko 
dut gizonaren bizia atzearen edo anaya- 
ren eikutik. _

6 Nornahik ichuri izan baituke gi
zonaren odola, ichuria izanen da harena 
e re : ezen gizona Jainkoaren idurira 
egina izan da.

7 Berha zaitezte beraz, zuek, eta 
popula zaitezte, far zaitezte lurraren 
gainera, eta bethe zazue hura.

8 Hau ere Jainkoak erran zioen Noeri 
eta harekin batean harén femeei:

o Huna non eginen dudan patu zuekin, 
eta zuen ondotik zuen ondoregoarekin,

10 Eta zuekin diren abcre guziekin, 
hala hegaftinetan, ñola aziendetan eta lu- 
rreko bafabercetan, arkhatik athera izan 
direnetan, eta lurreko abere guzietan.

11 Ene patua eginen dut zuekin, eta 
gaurgero cz da haragi bizia uholdeko 
urez chahutuko guzia, eta hemendik 
aitzina ez da uholderik izanen lurra 
hondatuko duenik.

12 Jainkoak erran zuen gero: Huna 
bethiko mendectan zuekin dudan bat- 
tafuneko feinale cmaten dudana ene cta 
zuen artcan eta arima bizi guzientzat.

13 Hcdoyetan czarriko dut ene arram- 
bcla, eta hura izanen da ene eta lurraren 
arteko patuaren l’einalea.

14 Eta zerua hedoyez eítaliko du- 
danean, ene arrambela hedoyetan ager- 
tuko da;

15 Eta orhoituko naiz ene zuekilako

patuaz eta haragia ernatzen duten arima 
bizi guziekilakoaz: eta cz da gehiago 
izanen uholdeko urik bizi diren guziak 
chahutuko dituztenik.

16 Eta hedoyetan izanen da arram
bela, eta begiratuko diot, eta orhoituko 
naiz bethiko patu badela Jainkoaren eta 
lurraren gaincan den haragi orotako arima 
biziaren artcan.

17 Eta Jainkoak erran zioen Noeri: 
Hau izanen da lurraren gaineko haragi 
ororekin cgin izan dudan patuaren fei- 
nalea.

18 Beraz arkhatik ilkhi ziren Noeren 
femeak hirur ziren, Sem, Kam ctajaphet. 
Bada, Kam zen Kanaanen aita.

19 Horiek ziren Noeren hirur femeak: 
cta horietarik barrayatu izan da bazter 
orotan gizon iraulgi guzia.

20 Noe laboraría zen eta abiatu zen 
lurraren lantzen, eta landatu zuen ma- 
haília.

21 Eta arnoa edanik mozkortu zen, 
eta bere olhan alderdiak agertu zitucn.

22 Kam, Kanaanen aitak hori ikhufi 
zuenean, aitak alderdiak ageri zituela, 
kampora bere bi anayei erratera goan 
zitzayoten.

23 Bainan Sem eta Japhetek kapa 
bat czarri zuten beren (orbaldetan, cta 
gibelka goanez aitaren alderdiak eftali zi- 
tuzten : eta bcgitharteak zituzten bcrtzc 
aldera itzuliak, eta etzituzten aitaren 
alderdiak ikhufi.

24 Noek, bere mozkorretik atzartzea- 
rckin, jakin zuenean zer egin zioen bere 
bigarren femeak, .

25 Erran zuen : Kanaan, madarikatua 
izan bedi, eta bere anayen fehien lehia.

26 Erran zuen oraino: Bencdikatua 
Semen Jainko Jauna, harén fehi izan 
bedi Kanaan.

27 Jainkoak hedaraz beza Japhct, eta 
bere egoitza egin beza Semen olhetan, 
cta Kanaan izan bedi harén fehi.

28 Bada, uholdeaz geroz, Noe bizi 
izan zen oraino hirur ehun eta berrogoi 
cta hamar urthe.

29 Eta harén adinak hartu zitucn 
bcdcratzi ehun cta berrogoi eta hamar 
urthe, eta hil izan zen.

X . K a p .

I-J U N A  Noeren feme Sem, Kam et 
Japhetcn ondoreak, eta uholdeaz 

geroz forthu izan zitzaizkoten femeak.

XI. KAP. 9

2 Japhetcn femeak : Gomer, Magog, 
Madai, Jaban, Timbal, Mofok eta 
Thiras.

3 Gomerrcn femeak : Afzencz, Erri- 
phath eta Thogorma.

4 Jabanen femeak: Elifa, Tharfis, 
Zcthim eta Dodanim.

5 Haukiek beren herritzat phartitu 
zituzten jendayen irlak, zeinak bere min- 
tzayaren eta cthorkhiaren arabera, beren 
jendakitan.

6  Kamen femeak: Kus, Mefraim, 
Phuth eta Kanaan.

7 Kuzen femeak : Saba, Hebila, Sa- 
batha, Erregma, eta Sabataka. Erreg- 
maren femeak : Saba eta Dadan.

8 Bada Kufek izan zucn Ncmrod : 
hau hafi zen bothcretfu izatcn lurraren 
gaincan.

9 Eta hau izan zen ihiztari handi 
Jaunaren aitzinean. Hortarik athera 
zen erran zaharra : Ncmrod bczala ihiz- 
tari handi Jaunaren aitzinean.

10 Harén erreinuko buru izan zen 
Babilona eta bcrtzcak ziren Arak, Akad 
cta Kalanc, Senaarrcko lurrean.

11 Lur hartarik athera izan zen Afur, 
zeinak egin baitzituen Nimbe eta hiriko 
plazak, eta Kale,

12 Eta Errefcn ere, Niniben eta 
Kalcn artcan, hura baita hiri handi bat.

13 Mefraim aitatu zen Ludimez, 
Anamimez, Laabimez cta Ncphthuimez,

14 Phctrufimez cta Kaíluimcz, zeine- 
tarik ilkhi baitira Filiftindárrak eta Kaph- 
torimarrak.

15 Kanaanck izan zitucn Sidon, bere 
femé zaharrena, Hcthe,

16 Jebufe, Amorrhe, Jcrjefc,
17 Hebe, Araze, Sinc,
18 Aradi, Samare, cta Amathe ; cta 

horietarik barrayatu ziren Kanancarren 
jendayak.

x9 Kanaanen zedarriak izan ziren 
oidonctik Jeraramera heldu den bczala 
Gazaramo, iarthu artckan Sodoman, Go- 
morrhen, Adaman, cta Seboimcn Lcfa- 
ramo.

20 Horra Kamen femeak beren ahai-
dego, mintzáya, ondorego, lur cta icn- 
dakictan. J

21 Sem, Hebcrren femé guzien aita 
eta Japhetcn anaya zaharrena ganik 
forthu ziren :

22 Semen femeak: Elam, Afur 
Arphakiad, Lud eta Aram.

23 Aramcn femeak: Us, Huí, Jcther 
eta Mes.

24 Arphakfadek izan zucn Sale, zein- 
tarik athera baitzen Heber.

25 Heberrek izan zitucn bi feme: 
batek izena zucn Phaleg, lurra harén 
cgunctan phartitua izan zelakotz: eta 
harén anayaren izena zen Jektan.

26 Jcktanek izan zitucn Elmodad, 
Saleph, Afarmuth, Jare,

27 Aduram, Ufa!, Dekla,
28 Ebal, Abimael, Saba,
29 Ophir, Hebila cta Jobab; hau

kiek oro Jektancn femeak.
30 Haukien cgon-lckhua zen Mefatik 

heldu den bezala Sepharreraino, zeina 
baita iguzki-forthaldeko mendi bat.

31 Horra Semen femeak, beren ahai- 
dego, mintzaya cta herrien arabera beren 
jendakietan.

32 Horra Noeren ondokoak beren 
populu eta jendakietan. Horietarik bc- 
rezi izan dira lurraren gainean jendayak 
uholdcaren ondoan.

X I. K ap.
£ A D A  lurrak etzuen hizkuntza bat 

baizik cta molde bercan mintzatzen 
ziren oro.

2 Eta gizonak abiatu zirenean iguzki- 
(orthaldetik, zelhai bat aurkhitu zuten 
Senaarreko lurrean, cta han egin izan 
zuten beren egoitza.

3 Eta batak bertzeari erran zioten : 
Zatozte, adrailuak egin detzagun eta 
erre detzagun fuan. Izan zituzten beraz 
adrailuak barrí orde, eta naílika zimen- 
dutzat.

4 Eta erran zuten : Zatozte, guretzat 
egin detzagun hiri bat eta dorre bat, 
kaíkoaz zerua joko dueña: eta ofpetan 
czar dezagun gure izena, bazter guzie- 
tara barraya gaiten baino lehen.

5 Jauna jautfi izan zen bada Adamen 
femeek egiten zituzten hiriaren eta do- 
rrearen ikhuftera.

6 Eta erran zucn : Huna populu ba- 
khar bat, eta orok mintzaya bcra dute ; 
eta hafi dute lan hau, eta ez dute burutik 
utziko ofatu artckan.

7 Zatozte beraz, jauts gaiten, cta hor 
nahas dezagun horieri hizkuntza, batak 
bertzea adi cz dezantzat.

8 Eta hórrela barrayatu zitucn Jaunak 
toki hartarik bazter guzietara, eta utzi 
zuten hiriaren egitea.
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9 Aria hortaz hiriari emana izan zi- 
tzayocn izentzat Babel, han nahafia izan 
zclakotz lur guziko mintzaya : eta Jau- 
nak barrayatu zituen gizonak handik 
bazter orotara.

10 Huna Semen ondokoak : Scmek 
ehun urthe bazitucn Arphakfad izan zu- 
enean, uholdea iragan-eta bi urthcren 
buruan.

11 Eta Arphakfad izanez geroz, bcm 
bizi izan bortz ehun urthe, eta izan zi
tuen lemeak eta alabak.

12 Arphakfadck hogoi cta hamabortz 
urthetan izan zuen Sale. ^

13 Sale izanez geroztik, Arphakfad 
bizi izan zen liirur ehun urthe, cta izan 
zituen femcak cta alabak.

14 Salek hogoi eta hamar urthetan
izan zuen Hebcr. _

15 Eta Hcber izanez geroztik, Sale 
bizi izan zen lau ehun eta hirur urthe, 
eta izan zituen femeak eta alabak.

16 Heberrek hogoi eta hamalau urthe
tan izan zuen Phaleg.

17 Eta Phaleg izanez geroztik, Heber 
bizi izan zen lau ehun cta hogoi eta ha- 
mar urthe, eta izan zituen femeak eta 
alabak.

18 Phalegek hogoi cta hamar urthe
tan izan zuen Erren.

19 Eta Erreu izanez geroztik, bizi 
izan zen berrehun eta bederatzi urthe, 
eta izan zituen femeak eta alabak.

20 Errcuek hogoi eta hamabi urthetan 
izan zuen Sarug.

21 Eta Sarug izanez geroztik, Erreu 
bizi izan zen berrehun cta zazpi urthe, 
eta izan zituen femeak cta alabak.

22 Sarugek hogoi cta hamar urthetan
izan zuen Nakor. _

23 Eta Nakor izanez geroztik, Sarug 
bizi izan zen berrehun urthe, eta izan 
zituen femeak eta alabak.

24 Nakorrek hogoi eta bederatzi ur
thetan izan zuen Thare,

25 Eta Thare izanez geroztik, Nakor 
bizi izan zen ehun cta hemeretzi urthe, 
cta izan zituen femeak eta alabak.

26 Thare bizi izan zen hirur hogoi eta 
hamar urthe, cta izan zituen Abram,
Nakor eta Aran. ^

27 Huna zcin diren 1 hareren ondo- 
koak : Tharek izan zituen Abram, N a- 
kor cta Aran. Bada Aranek izan zuen 
Lot.

28 Eta Aran hil izan zen Thare bcrc

aita baino lehen, bcrc fort-herrian, Ur 
Kaldeakoan. _

29 Abram eta Nakor czkondu izan 
ziren: Abramen emaztea dcitzen zen 
Sarai, eta Nakorrena Mclka, Arañen 
alaba, cta Aran zen Melkarcn et Je (lia
ren aita.

30 Bada Sarai agorra zen eta etzuen 
haurrik.

31 Tharek hartu zituen Abram bere 
femea, Lot bere ilobafoa eta Aranen fé
nica, eta Sarai bere erreina, bere feme 
Abramen emaztea, eta ilkhi zituen Ur 
Kaldeakotik, Kanaango lurrera goanaraz- 
tekotzat: eta ethorri ziren Haraneraino 
eta han egin izan zuten bcrcn egoitza.

32 Eta Thare bizi izan zen berrehun 
eta bortz urthe, eta hil izan zen Haranen.

X II. K a p .
D  A IN A N  Jaunak erran zioen Abrami: 
U  Ilkhi zaitc zurc lurretik, eta zure 
ahaidegotik, eta zure altaren etchetik, 
eta zato nik erakhutfiren darotzutan lu
rrera.

2 Zutarik atheratuko dut jendaya 
handi bat, benedikatuko zaitut, eta han- 
dietfiko dut zure izena, cta benedikatua 
izanen zare.

3 Benedikatuko ditut bcncdikatzcn 
zaituztenak, eta madarikatuko ditut ma- 
darikatzcn zaituztenak, eta zu baithan 
benedikatuak izanen dirá lurreko jendaki
guziak. _ #

4 Jaunak manatu izan zioen bezala, 
Abram ilkhi izan zen beraz, eta Lot 
goan zen harekin. Abrainek hirur hogoi 
eta hamabortz urthe zituen Haranctik 
athera zenean.

5 Hartu zituen Sarai bere emaztea eta 
Lot bere anayaren femea, cta zituzten 
ontafun guziak, eta Haranen lorthu izan 
zitzaizkoten haurrak; eta ilkhi ziren 
Kanaango lurrera goatekotzat. Hartara 
heldu izan zirenean,

6 Abramek trebefatu zuen tokia Si- 
kemgo lurreraino, eta haran Ofpetfurai- 
no: Kananearra zagoen orduan cphaitza 
hekietan.

7 Bada Jauna agertu zitzayoen Abra- 
mi, cta erran zioen: Lur han emanen 
diotct zure ondoreci. Eta Abramek 
lckhu hartan altchatu zioen aldarc bat 
Jaunari, zeren han agertu baitzitzayoen.

8 Eta handik iraganik mendi hatera, 
Bcthcldik iguzki-forthaldera zencra, han
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jarri zuen bcrc olha, Bctlicl zuela iguzki- 
fartzera cta Hai iguzki-athcratzera : han 
ere altchatu zioen aldarc bat Jaunari, eta 
dei egin zioen harén izcnari.

9 Gero Abram goan zen aitzinat, 
urrunago jotzen zuclarik hegoaldera.

10 Saínan gol'ete bat egin zen toki 
hartan : cta Abram jautfi izan zen Egip- 
tora, han ibiltzekotzat, ezen gofetea 
naufitua zen herrian.

11 Eta Egiptoan fartzera zihoalarik, 
erran zioen Sarai bere cmazteari: Ba- 
dakit emazte eder bat zarela;

12 Eta Egiptoarrck ikhufiko zaituz- 
tenean erranen dute: Horren emaztea 
da: cta hilen naute, cta zu atchikiko 
zaituzte.

13 Errazu beraz, othoi, ene arreba 
zarela: ontfa gertha dakidan zu gatik, 
cta bizia zurc ariaz begira dezadantzat.

14 Bada Abram Egiptoan farthu ze- 
nean, Egiptoarrek ikhufi zuten cmazteki 
hura hainitz ederra zela.

15 Eta aitzindariek jakintfun egin zu
ten Faraón cta harén baithan cfpantu 
egin zuten Saraycz: eta andre hori 
cramana izan zen Faraonen etchera.

16 Bainan Abrami ongi egin zioten 
harén ariaz: eta izan zituen ardiak, idiak, 
aftoak, muthilak cta ncfkatoak, arto 
urrichak eta kameluak.

17 Bainan Jaunak gaitz handiz jo zi
tuen Faraón eta harén ctchckoak, Sarai 
Abramcn emaztearen ariaz.

18 Faraonek deithu zuen Abram, eta 
erran zioen: Zer da niri egin darotazun 
hau ? zertako ez darotazu erran zure 
emaztea zela ?

19 Zer ariaz erran darotazu zure ar
roba zela, gero nik andretzat har nezan ? 
Oraibada horra zure emaztea, liar zazu, 
eta zoazi.

20 Eta Faraonck Abramcn gaincan 
eman ziotzatcn bere gizonei manuak: 
eta haukiek Egiptoz kampora craman 
zuten hura, harén emaztea eta harén 
puíka guziak.

X III. K ap.

A B R A M  igan zen beraz Egiptotik 
hegoaldera, bera, cta bere emaztea, 

bere puíka guziekin, eta Lot harekin.
2 Bada Abram hainitz aberats zen 

urhczko cta zilharrczko ontafunez.
3 Eta itzuli zen cthorri bidcaz, hego- 

aldetik Bcthelcra, lehcnago Bethcl eta

Hai artean bcrc olha jarri izan zuen le- 
khura,

4 Aldarea lehenago altchatu izan zuen 
tokira, cta han deithu zuen [aunaren 
izena.

5 Bainan Lot Abramekin zenak ere 
ardi cta idi arthaldeak bazitucn eta olhak 
erc-bai.

6 Lckhua etzen aíki zabala bientzat 
batean, ezen hckicn ontafuna hain zen 
handia non clkharrekin ezin egon baitzi- 
tazkeen.

7 Hortarik athera zen eíkatima bat 
Abramcn eta Loten artzainen artean. 
Bada orduan Kananearra eta Pherczearra 
egoten ziren aurkhintza hartan.

8 Abramek erran zioen beraz L o ti: 
Zurc eta ene artean, zure artzainen cta 
cnccn artean, eztadiela, othoi, khimerarik 
izan : ezen anayak gare guziak.

9 Huna lurra oro non dagoen zure 
aitzincan : berez zaitc, othoi, ni ganik: 
czker balimbazoazi, nik hartuko dut 
cíkuin: cíkuina hautatzen baduzu, nik 
eginen dut czker.

10 Lotek beraz begiak altchaturik, 
begiratu zioen Jordán hegiko bazterrari, 
zeina, Jaunak Sodoma cta Gomorrha 
chahutu baino lehen, guzia urztatua 
baitzen, baratze bat iduri eta Egiptoa bc- 
zala, Segorrera deramam bidean.

11 Eta Lotek beretzat hautatu zuen 
Jordán inguruko bazterra, cta goan zen 
iguzki-fortaldetik : eta anayak clkhar- 
ganik berezi ziren.

12 Abram egon zen Kanaango lurrean: 
Lot baratu zen Jordán inguruko hirictan, 
cta bere egoitza egin zuen Sodoman.

13 Bada Sodomarrak gizon tzarrak 
ziren eta bekhatoros handiak Jainkoaren 
aitzincan.

14 Eta Jaunak erran zioen Abrami, 
Lot harén ganik berezi izan zen ondoan : 
Altcha zatzu begiak, eta begira zazu 
zaren tokitik ipharrcra cta hegoara, 
iguzki-fortaldera eta ctzinaldera.

 ̂ 15 Bcgiratzen diozuti lur hori guzia 
emanen dut zuri cta zure ondokoci egi:n- 
eta-bethiko,

16 Zure ondoregoa populatuko dut lu
rreko herrautfa bezala: gizonik balimba- 
da lurreko herrautfa khonda dczakccnik, 
khondatuko ahal ere du zurc ondoregoa.

17 Chuti zaitc beraz, iragan zazu lur 
hori luzcan cta zabalean; ezen zuri 
ematckotan naiz hori.
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18 Abram beraz, bere olha aldara- 
turik, ethorri zen egotera Mambreko 
haran ondora, Hebroncn dencra: eta han 
aldare bat altchatu ziocn Jaunari.

X IV . K a p .

Q R D U  hartan gerthatu zen Amraphel, 
Senaarreko erregek, Ariok Ponteko 

erregek, Kodorlahomor Elamitarren erre
gek, cta Thadal jendayen erregeak

2 Gerla eman zutcla Bara Sodomako 
erregeri, Berfa Gomorrhako erregeri, Se- 
naab Adamako erregeri, Semebcr Selio- 
imgo erregeri, eta Balako erregcari: 
Bala eta Segor biak bat dira.

3 Haukick bildu ziren guziak Oihane- 
tako harancra, zeina baita orai Itfas-gazia.

4 Bada hamabi urthez izanak ziren 
Kodorlahomorren azpiko, eta hamahiru- 
garrcn urthean aldaratu ziren harén ganik.

5 Beraz hamalaugarren urthean Kodor- 
lahomor ethorii zen berekin zituen errc- 
gcekin : eta jo zituzten Erraphaimarrak 
Aftarothkarnaimen, eta Zuzimarrak he- 
kiekin, eta Emimarrak Sabe-Kariathai- 
men,

6 Eta Korrearrak Seirreko mendietan, 
Pharan, mortuan dcneko zelhayetaraino.

7 Eta gibelerat itzulirik ethorri ziren 
Mifphatcko ithurrira, Mifphat baita Ka- 
des, eta chehatu zituzten Amalektarren 
tokiak eta Amorrhearrena zeinak bai- 
tzauden Afafonthamarren.

8 Eta Sodomako errcge, Gomorrha- 
koa, Adamakoa, Seboimgoa eta Bala edo 
Segorrekoa athcra ziren cta beren ar
mada crakharri zuten Oihanctako hara- 
nera hekien kontra;

9 Erran-nahi-da Kodorlahotnor Ela
mitarren errcgearen kontra, Thadal jen
dayen erregearcn kontra, Amraphel Se- 
naarreko crregearen kontra, eta Ariok 
Ponteko erregearcn kontra: lau errege 
bortzen kontra.

10 Bazen bada Oihanctako harancan 
hainitz nadika putzu. Sodomako erregek 
eta Gomorrhakoak ihefari eman zuten 
cta putzu hekietara erori ziren : eta gel- 
ditu zirenek mendira ihes egin zuten.

11 Eta garaileek eraman zituzten 
Sodomako eta Gomorrhako ontafunak 
oro, cta jateko on ziren guziak, eta goan 
ziren.

12 Bere puíkckin eraman ere zuten 
Lot, Abramen anayaren femea, Sodoman 
zagoena.D

13 Eta huna itzuri zirenetarik batek 
jakintfun egiten duela Abram Hebrearra, 
zeina baitzagoen Mambre Ainorrhear, 
Eíkolen anayaren eta Anerren anayaren 
haranean: ezen haukiek patuz joñak 
ziren Abramekin.

14 Abramck hori aditu zuenean, erran- 
nahi Lot bere anaya hartua zuela, berezi 
zituen hirur chun eta hemezortzi bere 
etcheko fehi biphilcnctarik, eta jarraiki 
zen Daneraino.

15 Eta bere lagunak phartiturik, 
etfaycn gainera erori zen gabaz, jo zituen 
eta jarraiki zitzayoten Hobaraino, zeina 
baita Damafeko ezkerrean.

16 Eta gibelcra ekharri zituen ontafun 
guzia, Lot bere anaya bere puíkekin, 
emaztekiak ere eta jendea.

17 Sodomako errege athcra zitzayoen 
bidera, itzuli zenean defeginik Kodolaho- 
mor eta harekin ziren erregeak Sabcko 
haranean, zeina baita Errcgeren harana,

18 Melkhifedek bada, Salemgo erre
geak, ogia eta arnoa eíkaintzen zituelarik, 
ezen Jainko gorenaren apheza zen,

19 Abram benedikatu zuen, zioelarik : 
Zcrua eta lurra czdeufetarik egin dituen 
Jainkoak benedika dezala Abram ;

20 Eta benedika bedi Jainkoa, zci- 
naren laguntzaz ctfayak erori baitira zure 
cíkuctara. Eta Abramek orotarik eman 
ziotzan hamarrenak.

21 Bada, Sodomako erregek erran 
zioen Abrami: Indatzu niri jendeak, eta 
har zatzu gaincrakoak.

22 Abramek ihardetfi ziocn: Eíkua
altchatzen dut Jainko zeru-lurren naufia 
gana, _ _

23 Soinekoen haritik oinetakoen lo- 
kharriraino cztudala zure puíka guzietarik 
deufere onhetfiko, erran cz dezazun : 
Nik aberaítu dut Abram.

24 E z naiz fartzen gazteriak jan duc- 
nean, eta enekin ethorri diren gizonei, 
Ancrri, Eíkoli eta Mambreri dagokiote- 
ncan; horiek hartuko dituzte beren zu- 
zenak.

X V . K a p .

U O R 1EK hola gerthatu ondoan, Jauna 
ikhufpen batean mintzatu zitzayoen 

Abrami, erraten zioelarik: Ez izan bel- 
durrik, Abram, ni izanen naiz zure geri- 
zatzailea eta zure l'ari guziz handia.

2 Abramek ihardetfi ziocn: Jainko 
Jauna, zcr emanen darotazu niri ? hilen
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naiz ni haurrik gabe, Damaík da Eliezer 
ene etche-gizonaren femea.

3 Eta erran zuen oraino : E z  darota- 
zut ondorcrik eman ; eta horra ene fehi 
bat izanen déla ene premu.

4 Ordu berean Jaunak ihardetfi ziocn, 
erraten zioelarik : E z da hori izanen zure 
premua, bainan zutarik atherako dena 
izanen duzu premu.

5 Eta kampora ilkhiarazirik, erran 
zioen: Bcgiak ematzu zerura, eta iza- 
rrak khonda zatzu, ahal baduzu. Eta 
erran zioen: Hórrela izanen dira zure 
ondoreak.

6 Abramek fmhctfi zuen Jainkoa bai- 
than, cta hori iratchikia izan zitzayoen 
zuzcntafuncrakotz.

7 Eta Jainkoak erran zioen : Ni naiz 
Jauna, Ur Kaldeakotik crakharri zaitu- 
dana, zuri ematcko lur hau eta goza de- 
zazuntzat.

8 Abramck erran zioen: Jainko Jauna, 
zertarik ezagut dezaket, huntaz gozatuko 
naizela ?

9 Eta Jauna ihardetfi zioen, erraten 
zioelarik: Har zatzu enetzat hirur ur- 
thetako behi bat, hirur urthetako ahuntz 
bat, eta hirur urthetako ahari bat, ttor- 
ttoila bat cta ufo bat.

10 Abramek harturik hekiek guziak, 
egin zituen erdiz-erdi cta bi zathiak bi 
aldetara parrean-par czarri: bainan cho- 
riak oforik utzi zituen.

11 Eta hegaftinak jautfi ziren hilikien 
gainera, eta Abramek haizatzcn zituen.

12 Bainan iguzki fartzean, loa jautfi 
zen Abramen gainera, eta laztura handi 
beltz batek hartu zuen.

13 Eta errana izan zitzayoen : Jakin 
zazu aitzinetik zure ondoregoa ibildaun 
izanen déla atze lur retan, eta azpikotu 
dutcla, eta lau chun urthez zer jafan ema
nen diotela.

14 Bizkitartean nik juyatuko dut jen- 
daya, zeinaren azpiko izanen baita : eta 
gero ilkhiko dira ontafun handiekin.
. ...x5 ^a‘nsui zu> zahartze gozo batean 
hihk, bakean zure arbafoetara goanen 
zare.

16 Eta zure ondokoak laugarren giza- 
mendean bihurtuko dira hunat: ezen 
Amorrhearren gaichtakeriek ez dute orai 
arteo neurria bethe.

17 Bada iguzkia ctzan-eta, ilhumbe 
beltz bat egin izan zen; futegi khetfu 
bat agertu zen, eta fuzko krifelu bat

haragi zathituen artetik iragaiten zena.
18 Egun hartan Jaunak egin zuen 

patu Abramekin, erraten zuelarik : Zure 
ondokoei emanen diotet lur hau Egiptoko 
hibayetik Ufrateko hibaira arteo ;

19 Zinearrak, Zenezearrak, Zcdmo- 
nearrak,

20 Hethearrak, Pherezearrak, eta 
Erraphaimarrak ere,

21 Amorrhearrak, Kananearrak, Jer- 
jefearrak, eta Jebufearrak.

X V I. K a p .

jg E R A Z  Sarai, Abramen emazteak, 
etzuen haurrik izatu; bainan neíkato 

egiptoar bat bazuen, Agar deitzen zena,
2 Eta erran zioen bere fenharrari: 

Huna non Jaunak hertfi nauen, ez ama- 
tzekotzat: Sar zaite ene neíkatoarcn 
gana,hea hartarik bederen izandezakedan 
femerik. Eta Abramek onhctíi zuenean 
harén olhoitza,

3 Sarayck hartu zuen Agar, bere nes- 
kato Egiptoarra, Kanaango lurrean ego- 
ten hafiz geroztik hamarurtheren buruan, 
cta eman zioen bere gizonari andretzat.

4 Abram farthu zen Agarren gana. 
Bainan hunck ikhufirik haurdun zela, 
erdeinatu zuen bere etchekandrea.

5 Eta Sarayck erran zioen Abrami: 
Gaizki zabiltza ene gainean. Nerorrek 
czarri darotzut ene nefkatoa zure befoe- 
tan, cta hunek ikhufirik haurdun déla, 
erdeinutan naduka: Jaunak juya beza 
zure eta ene artean.

6 Abramek ihardetfi zioen: Huna zure 
nefkatoa non duzun eíkuetan ; egiozu 
nahi duzuna. Sarayck beraz jafanarazten 
ziolakoiz, Agar eman zen ihefari.

7 Eta Jaunaren aingeruak atzcman 
zuenean eremuan, Surreko bidean, mor
tuan den ithur-uraren aldean,

8 Erran zioen : Agar, Sarayen neíka- 
toa, nondik heldu zare ? eta ñora zoazi ? 
Ihardetfi zioen hunek : Sarai ene etchc- 
kandrearen begietarik ihes nabila.

9 Eta Jaunaren aingeruak erran zioen : 
Itzul zaite zure etchekandrea gana eta 
gurt zaite harén cíkuaren azpian.

10 Eta berriz : Populatuko dut eta po- 
pulatuko zure ondoregoa, eta czin khon- 
datua izanen da bere oftea gatik.

11 Eta erran zioen oraino : Huna non 
amatu zaren, eta erdiko zare femé batez ; 
eta deithuko duzu Ifmael, zcren Jaunak 
entzun baitu zure atfekabea.
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12 Gizon muthiria izanen da; clkua 
altchatuko diote guziei, cta guziek al- 
tchatuko diotc berari; eta bere olhak lan- 
datuko ditu bere anaya guzicn cphaitze- 
tan.

13 Orduan Agarrek berari mintzo 
zitzayoen Jaunaren izenari dei egin zio- 
cn: Zu zare ni ikhufi nauzun Jainkoa. 
Erran zuen ezen : Ikhufi dut fcgurki 
niri gibeletik bcgira zagotana.

14 Hori gatik dcithu zuen putzu hura, 
Bizi denaren eta niri bcgira dagoenaren 
putzua. Kadcfen eta Baraden artean
da. . .

15 Eta Agar Teme batcz crdi zitza
yoen Abrami, zcinak deithu baitzuen 
Ifmael. _

x6 Abramck lau hogoi cta fei urthc 
zituen, Agar Ifmaelez erdi zitzayocncan.

X V II. K ap.

A B R A M  lau hogoi eta hcmeretzigarren 
^  urthean farthu ondoan, Jauna agertu 
zitzayoen, cta erran zioen : Ni naiz 
Jainko guziz bothcretfua, ibil zaite enc 
aitzincan, eta izan zaitc oíoki chahu.

2 Ene patua ezarriko dut zurc eta 
ene artean, eta populatuko zaitut ikhara- 
garriki.

3 Abram ahufpcka erori zcn.
4 Eta Jainkoak erran zioen : Ni naiz, 

cta enc patua zurekin, eta izanen zare 
aíko jendayen aita.

5 Eta etzare gehiago deithu ko Abra
men izenaz ; bainan deithuko zare Abra- 
ham, zeren ezarri baitzaitut hainitz jen
dayen aita.

6 Popularaziko zaitut ikharagarriki, 
cta ezarriko zaitut jendayen artean buru- 
zagi, cta erregeak atherako dirá zutarik.

7 Eta jarriko dut ene patua enc eta 
zurc artean, cta zurc ondoregoaren artean 
zurc ondotik, bere gizaldictan, bethiko 
fedeaz; izan nadientzat zurc Jainkoa, 
cta zure ondotik, zure ondokoena.

8 Eta emanen darotzuet zun eta zure 
odolekoei zure crromcriako lurra, Ka- 
naango lur guzia, bethi gozatzcko, eta 
izanen naiz zurc cta hekien Jainkoa.

9 Jainkoak berriz erran zioen Abra- 
hami: Eta zuk bcraz begiratuko duzu 
enekilako patua, eta zure ondokoek erc- 
bai zurc ondotik bcren gizaldictan.

10 Hau da ene patua, begiratuko du- 
zuena enc eta zuen artean, eta zure 
ondokoek zurc ondotik : Zuctarikako

muthikoki guziak izanen dirá ingure- 
bakiak.

11 Eta ingurebakiko duzuc buztan- 
mokoan haragia hori, izan dadicntzat 
ene eta zuen arteko patuaren feinalea.

12 Zuen artean zortzi egunetako inu- 
thikokiak oro ingurebakiak izanen dirá 
gizaldi guzictan ; eta fehia, nahiz etchcan 
íorthua, nahiz crofia, ingurebakia izanen 
da, ez balitz ere zuen odoletik.

13 Eta ene patua zuen haragian izanen 
da bethiko bat-tafunetan.

14 Eta muthilkia, zeinaren buztan- 
mokoan haragia ingurebakia izanen ez 
baita, heriotzez khendua izanen da po- 
puluaren artetik, zeren hautfi izan duen 
ene patua.

15 Jainkoak erran zioen oraino Abra- 
hami: Sarai zurc emaztea ez duzu dei
thuko Sarai, bainan bai Sara.

16 Eta bcncdikatuko dut hura, cta 
harén ganik emanen darotzut feme bat 
bcncdikatuko dudana, eta gora izanen da 
jendayetan, cta populucn erregeak athe
rako dirá harén ganik.

17 Abraham ahufpez erori zcn, cta 
irri egin zuen, bcre bihotzean erraten 
zuelarik: U lle dukczu ehun urthetako 
gizonari forthuko zayocla femerik? eta lau 
hogoi cta hamar urthetan Sarak eginen 
duela haurrik ?

18 Eta erran zioen Jainkoari: Ochala 
Iírnael bizi balcdi zure aitzinean.

19 Eta Jainkoak erran zioen Abra- 
hami: Sara zure emazteak emanen da- 
rotzu feme bat, Ifaak deithuko duzuna, 
cta eginen dut harekin patu bat bethi 
iraunen duen bat-tafunerako, cta harén 
ondotik harén ondoregoarekin.

20 Entzun zaitut Ifmaelen gainean 
ere. Huna non benedikatuko dudan, cta 
hainitz berhatuko eta populatuko dut: 
hamabi aitzindari forthuko dirá harén 
ganik, eta bera ezarriko dut jendaya 
handi baten gainean.

21 Bainan ene patua hedatuko dut 
Ifaaki zeintaz bcrtzc urthean, urthe- 
mugan erdiko baita Sara.

22 Eta Jainkoak akhitu zucncan ha- 
rckilako folafa, altchatu zen Abraham 
utzirik.

23 Orduan Abrahamek hartu zituen 
Ifmacl bcre femea, eta bere fehi guziak, 
etchcan forthuak cta kampotik erofiak, 
cta bcre ctchcko gizon guziak : cta bcrc- 
hala ingurebaki ziotcn cgun bcrcan buz-
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tan-mokoko haragia, Jainkoak manatu 
izan zioen bezala.

24 Abrahamek lau hogoi eta heme- 
retzi urthe zituen bcre buruari buztan- 
mokoko haragia ingurebaki zioenean.

25 Eta Ifmael harén femeak hamahirur 
urthc betheak zituen ingurephaitzako 
orduan,

26 Abraham eta Ifmael bere femea 
egun bcrcan izan ziren ingurebakiak ;

27 Eta liaren etcheko gizonki guziak 
ere, hala etchcan forthu fehiak, ñola ero- 
fiak eta lekhu arrotzetan forthuak, orobat 
izan ziren ingurebakiak.

X V III. K ap.
J^ A D A , Abraham, cgun batetako bc- 

roan, jarria zagoelarik bere olhako 
athean, Mambreko haranean, Jauna 
agertu zitzayoen.

2 Eta begiak altchatu zituenean, hur- 
bilean chutik hirur gizon agertu zitzaiz- 
kon: ikhufi orduko, olhako athetik lafter- 
egin zuen hekien bidera, eta lurrera gur- 
thuz adoratu zituen.

3 Eta erran zuen : Jauna, grazia zure 
begietan aurkhitu balimbadut, etzaitela 
iragan zure zerbitzaria ganik urrunago.

4 Ekharriko darotzuet ur chorta bat 
zuen zangoen garbitzcko, cta paufa zai- 
tezte zuhaitzaren azpian.

5 Ekharriko dut ogi pozi bat, eta har
nea hazkartuko darotzuete : aitzina goa- 
nen zarcte gero, hortakotzat czcn ethorri 
zareteke zuen zerbitzaria gana. Hau- 
kiek erran ziotcn : Egizu mintzatu zaren 
bezala.

6 Abrahamek herrefakan egin zuen 
bcre olhara Sanaren gana, cta erran zioen : 
Higi zaite, gaitzeru bat irin orha zazu, 
eta ophilak hautfpean erre zatzu.

7 Berriz, bcrak lafter-egin zuen azicn- 
detara, cta handik hartu zuen aratche 
guri-011 bat, cta emaji zioen muthil bati 
zemak berchala errearazi baitzuen.

Hartu zituen burra eta cfnea cta 
errearazi zuen aratchca cta paufatu zituen 
arrotzcn aitzinean: bera chutik zagoen 
hekien aldcan zuhaitzaren azpian.

9 Eta jan izan zutenean, erran ziotcn: 
Non da Sara zure emaztea? Ihardctfi 
zuen : Huna, olhan da.

10 Batek erran zioen: Gibelerakoan 
ethorriko natzaitzu urthe-mugan, bizirik 
izanen zare, cta Sara zure emazteak 
feme bat izanen du. Hori aditurik Sara

irriz egon zen olhako athe gibelean.
11 Biak czen zaharrak ziren eta adin 

handitan, eta aftagaitzak geldituak ziren 
Sara baithan.

12 Sarak ichilik irri-egin zuen, zioc- 
larik: Zahartu naizen ondoan eta ene 
jauna ere hautfi, atfeginari biderik ema
nen diot ?

13 Bainan Jaunak erran zioen Abra- 
hami: Zcrtako irri-egin du Sarak, dioe- 
larik: Atfotu-eta, haurrik egiazki egin 
othe dezaket ?

14 Othe da deufere gaitzik Jainkoa- 
rentzat ? erran bezala itzuliko naiz urthe- 
mugan zu gana, bizirik izanen zare, cta 
Sarak izanen du feme bat.

15 Sarak ukhatu zuen, zioelarik: E z 
dut irririk-egin, izialdurak hartua nintzen. 
Bainan Jaunak erran zioen : E z da hori 
hola, irri-egin duzu.

16 Arrotzek, chutitu zirenean begiak 
email zituzten Sodomako aldera: eta 
Abraham hckiekin batean, hekien lagun 
zihoan.

17 Eta Jaunak erran zuen: Egin-gogo 
dudana gorde othe dezoket Abrahami,

18 Izan beharra delarik jendaya handi 
eta hazkar baten buru, eta lurreko jen- 
daki guziak hunen baithan benedikatze- 
koak direnaz geroz ?

19 Badakit ezen manatuko diotcla bere 
femeci, eta bere etcheko guziei bcre on
dotik, begira dezaten Jaunaren bidea, eta 
iduk dezaten zuzena eta zuzentafuna, 
Jaunak Abrahamcn alderat bethe dezan- 
tzat bcrari aiphatu diozkan guziak.

20 Jaunak erran zioen beraz: Sodo
mako eta Gomorrhako deihadarra berhatu 
da, cta hekien bekhatua hainitz gaichtatu.

21 Jautfiko naiz eta ikhufiko dut hea 
bcren egintzaz ofatu dutenctz niri heldu 
izan zaitan deihadarra: jakin dezadan 
hala den, cdo ez den.

22 Itzuli ziren handik, eta goan ziren 
Sodomara ; bainan Abraham gelditua za
goen oraino Jaunaren aitzinean.

23 Eta hurbildurik erran zioen : Zu
zena gaichtaginarekin galduko duzu?

24 Balimbadira berrogoi eta hamar 
zuzenak hiri hortan, galduko dirá bcr- 
tzcckin ? eta lekhu horri ez diozu bar- 
khatuko berrogoi eta hamar zuzenen 
gatik, hor aurkhitzen badira ?
" 25 Urrun da zu ganik, eginen baituzu
holako lana, eta hilen baituzu zuzena 
gaichtaginarekin ; ez da hori zurea : lur
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guzia juyatzen duzuna, cz duzu zuk ho- 
lako juyamendurik emanen.

26 Etajaunak ihardetfi zioen : Sodo-
mako hirian aurkhitzen baditut berrogoi 
eta hamar zuzcn, lekhu guziari barkha- 
tuko diot hekien ariaz. _

27 Abraham mintzatu zitzayoen berriz, 
erratcn zioelarik: Behin hafi naizenaz 
geroz, mintzatuko naiz cne Jaunari, he- 
rrauts eta hauts naizen arren.

28 Berrogoi cta hamar zuzcnetara 
bortz efkaz balira, hiri guzia chahu zinc- 
zakc berrogoi eta bortzen gatik ? Jau- 
nak ihardctfi ziocn : E z dut chahutuko, 
han aurkhitzen baditut berrogoi eta bortz.

29 Berriz ere Abrahamek erran zioen. 
Bainan berrogoi aurkhitzen badira, zer 
eginen duzu ? Ihardetfi zuen : E z dut 
joko berrogoyen ariaz.

30 Abrahamek erran ziocn: Jauna, 
ctzaitezela, othoi, famur, mintzatzen ba- 
naiz oraino ere: Eta hor bogoi eta hamar 
aurkhitzen badituzu ? Ihardetfi zuen : 
E z dut eginen, hor atzcmaten baditut 
hogoi eta hamar.

31 Abrahamek erran zuen : Bchin 
abiatu naizenaz geroztik,mintzatuko naiz 
cne Jaunari. Zer eginen duzu hogoi 
khaufitzen badituzu hor ? Ihardetfi zuen: 
E z dut hilen hogoyen ariaz.

32 Berriz ere Abrahamek erran zioen: 
Errckcitzen zaitut, Jauna, etzaitczen 
hafarre oraino mintzatzen banaiz behin : 
Eta hor aurkhitzen badituzu hamar, zer 
eginen duzu ? Eta ihardetfi zuen . Ha- 
marren gatik ez dut chahutuko.

33 Abrahami mintzatzctik gelditu-cta, 
Jauna goan zen : eta Abraham itzuli zen 
bere lekhura.

X IX . K a p .
T L H U N T Z E A N  bi aingeru cthorri 
1 ziren Sodomara, Lot hiriko atheetan 
¡arria zagoclarik. Ikhufi zituencan, chu- 
titu zen, cta bidera goan zitzayoten : 
lurrera gurthurik adoratu zituen,

9 Eta erran zioten: Othoizten zai- 
tu ztet launak, zatozte zuen nn,tibiaren 
etchera; eta han egon za .ztc: garb. za- 
tzue zangoak cta lothuko zaizte berriz 
zuen bideari bthar goizean. Haukiek 
ihardetfi zuten : E z , egonen garc plazan.

3 Hertfatu zituen bazterraraztckotzat 
bere ctchera: eta etchcan farthu zirencan, 
chuchendu zuen onthuruntza, cta op 11 
airifak erre ; cta jan zuten.

4 Bainan ohera goan baino lehen, 
hiriko gizonek inguratu zuten etchea, 
haurretik gizon zaharreraino, populu gu
ziak batean.

5 Eta deithu zuten Lot, eta erran 
zioten: Non dirá gaur zurc etchcan 
farthu izan diren gizonak ? crakhar zatzu 
hunat, ezagut detzaguntzat.

6 Lot ilkhi zen hekietara, athea bere
gibelean herílen zuelarik, cta erran zio
ten : # ,

7 Ene anayak, ez, othoi, holako gaiz-
kirik egin. ,

8 Baditut bi alaba, gizonik oraino
czagutu cz dutenak : crakharriko daroz- 
kitzuet, eginen duzue hckietaz nahi du- 
zuena, gizon horiei gaizkirik cz cgitc- 
kotan, zeren farthuak baitira ene hegazte- 
giaren itzalean. _

g Bainan ihardetfi zioten: Hábil hc- 
mendik. Eta berriz erran zioten : Sarthu 
haiz hemen arrotz bezala; gure juyatzcra 
cthorri haiz ? heroni hekiek baino hobeki 
ehoko hagu. Eta Loti muthiriki bortcha 
egiten zioten 1 etajadanik athearen jauza- 
razteko heinean ziren,

10 Eta arrotzek eíkua heldu zioten, 
Lot farthu zuten bcren ganat, eta athea 
hertfi;

11 Eta itfutu zituzten kampoan zirc- 
nak, ttipicnctik handieneraino, hala non 
athea ezin kaufi baitzezaketen gehiago.

12 Erran zioten gero L o ti: Baduzu 
hemen ahaide zembait, fuhi, edo feme, 
cdo alaba ? hiri huntarik ilkhiaraz zatzu 
zureak diren guziak;

13 Ezen lekhu hau chahutuko dugu,
horien heyagora lgan dclakotz J.uinarcn 
aitzinera, eta Jaunak igorri gaitu horien 
galtzera. _

14 Lot athera zen bcraz, mintzatu 
zen bere fuhigayci, bere alabekin ezkondu 
beharrak zituenci, cta erran zioten : Jaiki 
zaitezte eta ilkhi toki huntarik: zeren 
Jaunak hiria chahutzcra derama. Bainan 
ufte izan zuten trufakerietan bezala 
mintzo zela.

15 Argia urratzen hafi zenean, ainge- 
ruck ertchatzcn zuten, erraten ziotclarik: 
Jaiki zaitc, eta har zatzu zurc cmaztea 
eta alaba biak, gal etzadientzat orobat 
zu ere hiri tzar hunckin batean.

16 Eta ñola luzatzcn baitzuen, hartu 
zuten cíkutik cta harén emaztea cta bi 
alabak ere, Jainkoak barkhatzen ziocla- 
kotz.
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17 Eta craman zuten eta hiritik kampo 
czarri, cta han mintzatu zitzaizkon hu- 
nclctan : Salba zazu zurc bizia : cz dc- 
zazula gibelerat begira, cta ctzaitezela 
barainguru haukietan: bainan ihes-cgizu 
mendira, bcrtzeekin gal etzaitezentzat.

18 Lotek ihardetfi zioten : Ene 
Jauna, othoi,

19 Zure fehiak zure aitzincan grazia 
aurkhitu duenaz geroz, eta cne gaincan 
izan duzun urrikalmendua erakhutfi du- 
zunaz geroz, ene bizia falbatzekotzat, 
ez naiteke mendira hel, gaitzak atzeman 
gabe, eta hilen naiz.

20 Bada ondo huntan hiri bat, zcine- 
tara ihes-egin baitezaket; ttipia da, eta 
falbatuko naiz hartan : ez othe da ttipia 
eta ene biziaren begiratzeko aíki ?

21 Eta Jaunak erran zioen: Huna 
non onhetfi dudan hortan ere zure othoi- 
tza, chahu ez dezadan hiria zeinaren 
alde mintzatu baitzaizkit.

22 Higi zaite cta falba hor, zeren deu- 
lik ezin baitut eginen zu hor farthu arteo. 
Hori gatik izan zen deithu hiriJiuraScgor.

23 Iguzkia lurraren gainera athera zen, 
eta Lot íarthu zen Segorren.

24 Jaunak bcraz jautfarazi zuen zeru- 
tik Jauna ganik fufrezko eta fuzko liria.

25 Eta hondatu zituen hiri hekiek, 
¡nguruko bazter guziarekin, eta hirietako 
egoiliar guziak, eta lurrean berdatzcn 
ziren guziak.

26 Lothen emazteak gibelerat begira- 
turik, gatz mokhortu zen.

27 liada, Abraham goizctik jaikirik, 
lchenago Jaunarekin egon zen tokira,

28 Begiratu zioten Sodomari, Gomo- 
rrhari eta inguru hartako bazter guziari: 
eta khe bat ikhufi zuen lurretik igaiten 
labe khea iduri.

29 Ezen, noizere Jaunak chahutzen 
baitzituen toki hartako hiriak, orhoit izan 
zen Abrahamez cta falbatu zuen Lot 
egon izan zen hirietako chahupenetik.

30 Eta Lot igan zen Segorrctik, eta 
egon zen mendian eta harén bi alabak 
harekin (ezen beldur izan zen Segorren 
cgoteko), eta egon zen zilhoka batean 
cta harén bi alabak harekin.

31 Bta zaharrenak gaztccnari erran 
zioen : Gure aita zaharra da, eta ez da 
lurrean gizon bat ere gelditu guri hurbil 
dakikcgumk lur guziko ohitzaren ara- 
bera.

32 Zato, arnoz mozkorraraz dezagun,

cta lo-egin dezagun hunekin, galtzera ez 
uztekotzat gure aitaren odola.

33 Ernán zioten bcraz beren aitari gau 
hartan arnoa edatera : zaharrena farthu 
zen cta lo-egin zuen aitarekin : eta hau 
etzen ohartu noiz alaba etzan zen, 
ez-ctare noiz jaiki zen.

34 Bertze egunean ere zaharrenak 
erran ziocn gazteenari: Horra barda lo- 
egin dut aitarekin, eman dezogun gaur 
ere arnoa edatera, cta lo-cgincn duzu 
harekin, begira dezaguntzat gure aitaren 
ganik hazia.

35 Gau hartan ere beren aitari arnoa 
eman zioten edatera; cta alaba gaztecna 
farthurik, lo-egin zuen harekin, eta hau 
etzen orduan ere ohartu noiz etzan zen 
alaba, edo noiz jaiki zen.

36 Huncletan Loten alabak amatu 
ziren beren aitaren ganik.

37 Zaharrena erdi zen feme batez eta 
deithu zuen M oab: hau da Moabita- 
rren aita, egungo cguna arteo iraun 
dutenena.

38 Gaztecna ere erdi zen feme batez, 
eta deithu zuen Amon, erran-nahi-baita, 
ene populuaren femea: hau izan zen 
Amonitarrcn aita cgun oraino ikhuíten 
ditugunena.

X X . K a p .
y ^ B R A H A M  handik goanik hcgoal- 

deko lurrera, egon zen Kadefen eta 
Surren artcan, eta ibili zen Jeraran.

2 Eta erran zuen Sara bere cmazteaz: 
Ene arreba da. Abimelek, Jerarako 
erregek igorri zituen gizonak, eta eraman 
zuen Sara.

3 Bainan Jainkoa Abimeleki agertu 
zitzayoen amctfctan, eta erran ziocn : 
Horra hilen zare eraman duzun emazte- 
kia gatik : ezen fenharra badu.

4 Abimelckck, bada, ctzuen hura 
ukitu, eta erran zuen : Jauna, hilen othe 
duzu jende jakitategabea eta zuzena ?

5 Horrek bcrak ez othe darot erran : 
Ene arreba da: eta berak ere: Ene anaya 
da ? Egin dut hori ene bihotzeko laño- 
tafunean, eta eíkuctako garbitafuncan.

6 Jainkoak ihardetfi zioen: Badakit 
bihotz lañoan egin duzula: horren gatik 
begiratu zaitut bckhaturik ene alderat 
etzinezan egin, eta ctzaitut utzi harén 
ukitzera.

7 Orai bcraz bihur zozu cmaztea fen- 
harrari, zeren profeta baita : cta othoitz

D
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eginen du zuretzat, eta biziko zare: 
bainan ez baduzu bihurtu' nahi, jakin 
zazu heriotzez hilen zaretcla zu eta zu- 
reak diren guziak.

8 Abimelekek, gauaz berehala jaikirik, 
dcithu zituen berc lehi guziak: eta folas 
horiek oro erran ziotzaten, eta gizon 
guziak ikharatu ziren.

9 Abimelekek deithu zuen Abraham 
ere, eta erran zioen: Zer cgin darokuzu ? 
Zer gaizki egin darotzugu, erorrarazteko 
hambateko gaitza ene eta ene errcfumaren 
gainera? behar etzinduena egin darokuzu.

10 Eta berriz-ere auhendatuz erran 
zuen : Zer ikhufi duzu hola egiteko ?

1 1 Abrahamck ihardetfi zuen: Go- 
goetan egotu naiz ene baithan, erraten 
dudalarik: Lekhu huntan ez da behar- 
bada Jainkoaren beldurrik, eta hilen naute 
enc emaztea gatik:

12 Bertzelaz-ere ene arreba da egi- 
azki, ene altaren alaba, eta cz ene ama- 
rena, eta cmaztctzat hartu dut.

13 Bada, Jainkoak cne aitaren etche- 
tik ilkhiarazi nauenean, erran diot ene 
emaztcari: Egin dizadazu ikhuftate hau: 
Sarthuko garcn toki guzietan crrancn 
duzu zure anaya naizela.

14 Abimelekek cman zioizkien bcraz 
Abrahami ardiak eta idiak, eta muthilak 
eta neíkatoak: eta bihurtu zioen Sara 
bcrc emaztea,

15 Eta erran zioen: Lurra zuen 
aitzinean dago; zaudc atfcgin dukezun 
tokian.

16 Eta Sararí erran zioen: Huna non 
eman diotzadan mila zilharrczko zurc 
anayari, hori da bela bat izan dczazun- 
tzat begien gainean gerthatzen zarcn 
guzicn aitzinean ; cta orhoit zaite ibiliko 
zarcn toki orotan izan zarela harrapatua.

17 Gero Abrahamek othoitz eginik, 
Jainkoak fendatu zuen Abimelck eta 
harén emaztea cta harén neíkatoak, cta 
arnatu izan ziren:

18 Ezen Jaunak agortu zituen Abi- 
meleken ctchcko emazteki guzia, Sara 
Abrahamen emaztea gatik.

X X I. K ap.
T A U N A K  bcgictfi zuen Sara agindu J izan zuen bczala: eta bethe zuen 

bcrc hitza.
2 Eta Sara berc zahartzcan amatu 

zen cta erdi feme batez, Jainkoak lehe- 
nago erran izan zuen mugan,

3 Eta Abrahamck Ifaak dcithu zuen 
Sarak egin zuen femea:

4 Eta ingurebaki zuen zortzigarren 
egunean Jainkoak manatu izan zioen 
bezala,

5 Ehun urthe bethe zituen ondoan : 
ezen aitak adin hura zuen Ifaak forthu 
zencan.

6 Eta Sarak erran zuen : Jainkoak 
bozteko bidé cman darot: hau entzunen 
duten guziak boztuko dirá enekin.

7 Eta erran zuen berriz: Nork fin- 
hetfiko zuen Abrahamek cntzun behar 
zuela Sarak hazten zuela bere cfnez feme 
bat, hari emana noiz-ere jadanik agu- 
detua baitzen ?

8 Haurra larritu zen, eta izan zen 
higuindua: eta Abrahamek, higuintzcko 
egunean egin zuen barazkari handi bat.

9 Sarak ikhufirik Agar egiptoarraren
femea doftatzen Ifaak bcrc femearekin, 
erran zioen Abrahami: _

10 Kamporat ematzu neíkato hori eta 
bere íemea: ezen zure ncíkatoarcn 
femea cz da premu izanen Ilaak enc 
femearekin.

11 Abrahamck hau gogor atzeman 
zuen bere femearentzat.

12 Jainkoak erran zioen: Haurrarcn 
cta zurc neíkatoaren gaineko folas hori 
ez bckizu latz iduri: edozein gauza 
erran dezazun Sarak, cntzun zazu harén 
hitza: ezen Ifaaken ganik hartuko du 
zure ondoregoak bere izcna.

13 Bainan zure ncíkatoarcn femea 
ezarriko dut jendaya handi baten buril, 
zeren den zuganikakoa.

14 Abraham jaiki zen bcraz goizean- 
goizik, cta ogi bat eta zahagi bat ur 
harturik, Agarri bizkarrean czarri zioz- 
kan, haurra eman zioen, eta igorri zuen 
etchctik. Agar atheratu ondoan, bazte- 
rrez bazter zabilan Bcrfabcko mortuan.

15 Eta zahagiko ura akhitu zenean, 
haurra utzi zuen han ziren zuhaitzctarik 
baten azpian.

16 Eta goan zen cta jarri balazta 
tiramen batean; eta erran zuen: E z dut 
ikhufiko cne haurra hiltzcn ; eta han jar- 
tzcan, eman zen auhenari eta nigarran.

17 Bada Jainkoak cntzun zuen hau
rrarcn boza: eta Jainkoaren aingeru 
batek zerutik deithu zuen Agar erraten 
zioclarik: Zer hari zare, Agar? cz izan 
beldurrik: Jainkoak cntzun du haurrarcn 
boza, bcra utzia den tokitik.
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18 Chuti zaitc, har zazu haurra cta 

iduk zazu cíkutik : zeren eginen baitut 
jendaya handi baten buru.

19 Eta Jainkoak ideki ziotzan begiak: 
Agarrek ikhufirik ur-putzu bat, goan 
zen, cta zahagia bethe zuen, eta hau- 
rrari edatera eman.

20 Eta Jainkoa izan zen Ifmaclekin, 
zcina handitu baitzen cta mortuan egon, 
cta egin zen gizon-gazte balaztari bat.

21 Eta egon zen Pharango mortuan, 
cta bcrc amak emaztea harrarazi zioen 
Egiptoko lurretik.

22 Dembora hartan, Abimelekek, 
Phikol bere armadako buruzagiarekin, 
erran zioen Abrahami: Jainkoa zurekin 
da egiten dituzun guzietan.

23 Jainkoaz zin egidazu bada ez da- 
rokuzula bidegaberik eginen ez niri, ez 
ene haurrei, cz-etarc cne ondokoci : 
bainan zuretzat izan dudan ikhuftatc 
berarekin eginen darotazula niri cta lu- 
rrari zeintan arrotz bezala izatu bai- 
tzare.

24 Eta Abrahamck erran zuen : Zin 
eginen dut nik.

25 Eta Abimclcki egin ziotzan bere 
kuintak harén fehiek bortchaz khendu 
zioten ur-putzu batez.

26 Eta Abimelekek ihardctfi zioen: 
Ez dut jakin nork egin darotzun gaizki 
hori, bainan cz darotazu albiílerik eman, 
eta nik ez dut egun artco aditu.

27 Abrahamek hartu zituen bcraz 
ardiak eta idiak, eta eman ziozkan Abi- 
m eleki: cta biek bat-tafun egin zuten.

28 Eta Abrahamek bazterrera eman 
zituen bere arthaldetik zazpi antchu.

29 Abimelekek erran zioen: Zer 
erran nahi dute bazterrera emanarazi di
tuzun zazpi antchu horick ?

30 Eta hunck ihardetfi zu en : Enc 
cíkutik hartuko dituzu zazpi antchu ho- 
n.®k> ’f :in dakizkidan lckhukotafuntzat 
nik zuhatua déla putzu hau.

3 1 Horren gatik lekhu hura dcithua 
izan zen Berfabe: zeren han biek zin 
egin baitzuten,

32 Eta bat-taíun egin zincko putzua- 
ren ondoan.

R.01 oere armaaako buruzagiarekin 
itzuli ziren Paleftindarren lurrera. 
nan Abrahamck oihan bat landatu zi 
Bcrfaben, eta han dcithu zuen Jair 
Jaun bcthicrekoaren izcna.

34 Eta luzez bizi izan zen Paleftin
darren lurrean.

X X II. K ap.

P J O R I E K  hola iragan ondoan, Jain
koak frogatu zuen Abraham, cta 

erran zioen : Abraham, Abraham. Hu- 
nek ihardetfi zioen : Hcmcn naiz.

2 Jainkoak erran zioen : Har zazu 
zure feme bakhar malte duzuna Ifaak, 
eta zoazi Ikhufpeneko lurrera: cta han 
cíkainiko darotazu holokauftetan cra- 
khutfiko darotzudan mendi baten gai
nean.

3 Abrahamek beraz, gauaz jaikirik, 
chuchcndu zuen bcrc aftoa, eta eraman 
zituen berekin bi muthil gazte eta Ifaak 
bere femea: cta egin zuenean holokaus- 
tarako egurra, goan zen Jainkoak manatu 
izan zioen lekhura.

4 Eta hirugarren egunean, begiak al- 
tchaturik, urrunera ikíiufi zuen lekhua.

5 Eta erran zioten bere muthilei: 
Zagoztc hemen aftoarekin: ni eta ene 
femea haracheraino goazi, eta adoratu 
ondoan, bihurturen gare zuen gana.

6 Hartu ere zuen holokauftako egu
rra, cta cman zioen Ifaaki foincra: eta 
bcrak fuá eta marrauza eramatcn zituen 
efkuctan. Elkharrckin zihoazilarik,

7 Ifaakck erran zioen bere aitari: 
Aita. Abrahamek ihardetfi zioen : Zer 
nahi duzu, femea ? Haakck erran zuen : 
Huna fuá eta egurra, bainan holokaus- 
tako bitima non da ?

8 Abrahamek ihardetfi zioen: Jain
koak bcrak artha hartuko du, femea, ho
lokauftako bitimaz. Bcraz aitzina zoa- 
zen biak ;

9 Eta heldu izan ziren Jainkoak cra- 
khutfi tokira. Abrahamek han altchatu 
zuen aldarc bat cta chuchcndu egurra 
harén gainean ; eta Ifaak, bere femea, 
czarri zuen eftckaturik aldarcan chu- 
chendua zuen egurraren gainean.

10 Eta cíkua liedatu zuen cta lothu 
zen marrauzari berc femearen imola- 
tzeko.

11 Eta huna Jaunarcn aingeruak oihu 
egiten diocla zerutik : Abraham, Abra
ham. Abrahamek ihardetfi zioen : Huna 
non naizen.

12 Aingeruak erran zioen : Ez heda 
cíkua haur horren gaincra, eta ez diozo- 
zula egin minik : czagutu dut orai Jain
koaren bcldurra baduzula, cta ez duzu
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ni gatik guphidctíi zure fcmc bakharra.
13 Abrahamck itzuli zitucn bcgiak 

cta bcre gibelcan ikhufi zucn ahari bat 
adarretarik laharrctan atzemana; eta 
harturik, holokauftetan cíkaini zuen bcre 
femearen ordc.

14 Eta lekhu hura deithu zucn, Jau- 
nak ikhuften du. Hortarik erraten da 
oraino egungo egunean: Jaunak ikhu- 
fiko du mendian.

15 Eta Jaunaren aingcruak berriz 
deithu zuen Abraham zerutik, erraten
zioelarik: .

16 Ene buruaz zin egin dut, dio Jau
nak : zcren hori egin duzun, cta ez bai- 
tuzu zurc feme bakharra guphidctíi ni 
gatik,

17 Bcncdikatuko zaitut, eta popula- 
tuko dut zure hazia zeruko izarrak hó
zala, eta itfas-baztcrrcan den legarra hó
zala : zurc ondoregoa izanen da bcre 
etfayen atheen jabe.

18 Eta zurc ondoregoan bcncdikatuak 
izanen dirá lurreko jendaya guziak, 
zeren ene hitzen manuko egin zaren.

19 Abraham itzuli zen bere muthilc- 
tara, eta goan ziren Beríiibera, eta han 
gelditu zen egoitzaz.

20 Horick hola gerthatu ondoan, 
cthorri ziren Abrahami erratera Melkak 
ere femeak eman ziotzala harén anaya 
Nakorri,

21 Hus zaharrena, Buz hunen anaya, 
eta Kamuel Siriarren aita,

22 Eta Kafed, cta Azau, Pheldas ere,
eta Jcdlaph, .

23 Eta Bathucl, zcintarik forthu bai-
tzen Errebcka: zortzi feme horick eman 
ziozkan Melkak Abrahamcn anaya Na
korri. .

24 Harén ohaide, Erroma deitzen 
zenak ere, eman ziotzan Tabec, Gaham, 
Thahas eta Maaka.

X X III. K a p .

C A R A  bizi izan zen ehun cta hogoi cta 
^  zazpi urthe,

2 Eta hil izan zen Arbeeko hirian, 
zeina baita Hcbron, Kanaango lurrean : 
eta Abraham cthorri zen harén dcitho- 
ratzera eta hari nigar ematera.

3 Eta deithorctik altchatu zenean, 
mintzatu zen Hethen femcci, erraten
ziotelarik: .

4 Arrotz cta bideantc bat naiz zuen 
lekhuan: indazue zucn artean hobi
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baten zuzena chortz dezadan ene 
hila.

5 Hethen femeek ihardctft zuten, 
ziotelarik:

6 Entzun gaitzatzu, Jauna, gurc ar
tean zarc Jainkoaren aitzindari bat: zure 
hila gurc hobi hautatuetan chortz zazu : 
nihork czin debekatuko darotzu zure 
hila bere hobian ezartzea.

7 Abraham chutitu zen cta gurthu 
lekhu hartako jondearen aitzincan, zeina 
Hethen ganik jauften baita:

8 Eta erran ziotcn : Ongi bazaitzue 
chortz dezadan ene hila, entzun nezazue, 
eta cnetzat bithartcko hel zakiozkitc 
Efron Seorren femeari,

9 Eman dezadan bere landa-zolan 
duen har-zilo bikhuna: bcre balio ede- 
rrcan utz diezadan zuen aitzinean eta 
ezar nezan hobi baten jabe.

10 Efron Hethen femeen artean 
egoten zen. Eta ihardetfi zioen Abra
hami, hiri hartako athera biltzen ziren 
guziek aditzcn zutcla, erraten zuelarik :

11 Ene Jauna, ez da hori hola izanen, 
bainan hobeki entzun zazu erraten da- 
rotzudana: Ematen darotzut ene lauda 
eta hartan den har-ziloa, ene populuaren 
femeak lekhuko: chortz zazu zurc hila.

12 Abraham gurthu zen toki hartako 
jondearen aitzinean.

13 Eta guzicn erdian mintzatu zitza- 
yocn Efron i : Othoiztcn zaitut entzun 
nczazun; emanen darotzut dirua lan- 
darentzat: har zazu, cta hola chortziko 
dut han ene hila.

14 Eta Efronck ihardetfi zioen :
1 5 Ene Jauna, entzun nczazu : Gal- 

degitcn duzun lurrak lau ehun zilha- 
rrezko fiklo balio ditu, hori da zurc cta 
ene arteko prczioa : bainan zer da hori ? 
ehortz zazu zure hila.

16 Hori aditu zuencan, Abrahamck, 
phifarazi zuen Efronck galdatu dirua, 
Hethen femeak lekhuko, lau ehun zil- 
harrezko fiklo, diru czagutua,

17 Eta ageria egina izan zen, aitzinean
Efroncna zen lauda, zeintan baitzen 
har-zilo bikhuna, Mambreri begira zago- 
ena, hala lauda ñola har-ziloa cta ingu- 
ruan hartako mugarrictan ziren zuhaitz 
guziak, _

18 Abrahamcn eíkuko egiten zircla, 
Hethen femeak eta hiri hartako athctik 
fartzen ziren guziak lekhuko.

19 Eta holetan Abrahamck ehortzi
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zuen Sara bcre emaztea landako har-zilo 
bikhunean, zeina Mambreri baitago be- 
gira : hau da Hcbron Kanaango lu
rrean.

20 Eta lauda eta hartan zen zilhoa 
Hethen fcmecz ageritan czarriak izan 
ziren Abrahamen eíkuko hobitzat.

X X IV . K a p .

J^ A D A , Abraham zaharra zen eta adin 
handikoa, eta Jaunak benedikatu 

zuen gauza guzietan.
2 Eta erran zioen bere etchcko fehi 

zaharrenari, bere ontafun guzien buruko 
zuenari: Ezar zazu zurc eíkua ene ich- 
terraren gainean,

3 Jaunaz, zeru-Iurrcn Jainkoaz zin 
egin dezazun ez duzula ene femearen
tzat cmaztetzat onhctfiko Kanaan, ni 
nagoen tokiko alabarik ;

4 Bainan goanen zarcla ene herri cta 
nc ahaidegora, eta handik hartuko du
zula Ifaak ene femearentzat emaztea.

5 Schiak ihardetfi zioen: Emazte- 
kirik ez bada cnekin toki huntara ctho
rri nahi denik, bihurtu behar dut zure 
femea ilkhi zaren lekhura ?

6 Abrahamck erran zioen : Begira 
duzula ene femea behinere hara bihu- 
rraraztetik.

7 Jainko Jaun zerukoak ene aitaren 
etchetik cta ene for-lekhutik atheratu 
nauenak, niri mintzatu cta zinckin erran 
darotanak: Zure ondoregoari emanen 
diot lur hau ; berak igorriko du aingeru 
bat zurc aitzincan, eta handik hartuko 
duzu emazte bat ene femearentzat.

8 Bainan emaztekia ez balitzaitzu ja- 
rraiki nahi, zinaz etzintazke hertfatua : 
bakharrik ez bihurraraz harat ene fe- 
mea.

9 Schiak beraz eíkua czarri zucn 
Abraham bcre naufiaren ichtcrraren gai-
nean, cta zin egin zioen folas horren 
gainean.

10 Eta hartu zitucn hamar kamclu 
bcre naufiaren arthaldctik, cta harén on
tafun guzietarik harturik berekin, bideari 
eman zen, eta iragan Mcfopotamia-barna 
INakorrcn hirira.

11 Eta ilhuntzcan kameluak gurrarazi 
z.tucnean hiritik hurbil, p«tZu baten 
aldean, emaztckiak urketara atheratzen 
ohi diren tenorcan, erran zuen :

12 Jauna, Abraham ene naufiaren 
Jainkoa, hel zakizkit, othoi, egun, eta

¡khuílatc izan zazu Abraham ene naufia- 
rentzat.

13 Huna non naizen ithurri baten 
ondoan eta hiri hortako egoiliarren ala- 
bak ilkhiko dirá urketara.

14 Beraz neíkatcha zcinari erranen 
baitiot: Makhur dizadazu zurc pegarra 
edan dezadantzat, eta ihardetfiko daro- 
tana : Edan zazu, eta zurc kameluei ere 
emanen diotet edatera: hura izan bedi 
Ifaak zure zcrbitzariarentzat berezi du- 
kezuna: cta hortarik czagutuko dut 
ikhuftate izan duzula ene naufiarentzat.

15 Solas horick bere baithan iragan 
zitucn orduko, huna Errebeka, Melka 
Abrahamcn anaya Nakorren cmaztearen 
feme Bathuelcn alaba, ilkhitzen zela, 
pegarra foin gainean ckhartzcn zuela.

16 Neíkatcha bat zen hainitz gogara- 
garria, eta dontzella olbki ederra, gizonik 
ezagutugabea : ithurrian izaturik cta pe- 
garra betherik, gibelera itzultzen zen.

17 Sehia aitzinera goan zitzayoen eta 
erran zioen : Indazu zurc pegarretik ur 
chorta bat edatera.

18 Ihardetfi zioen: Edan zazu, 
Jauna: cta arinki pegarra befoetara jau- 
tfirik, eman zioen edatera.

19 Eta edan zuencan, neíkatchak 
erran zioen : Atheratuko diotet ura zure 
kameluei ere, guziek edan arteo.

20 Eta pegarra aíketara hufturik, 
lafter-egin zucn berriz putzura ur athe- 
ratzera, eta eman ziotcn kamclu guziei.

21 Sehia bizkitartean ichilik zagoen 
begira, jakin nahiz hca Jaunak bidaya 
on egin othe zioen, ala ez.

22 Beraz kameluek edan izan zute- 
ncan, gizon horrek eman ziotzan urhez- 
ko beharrictakoak, bi fiklo phifu zute- 
nak, eta bi cíkumuthurrcko, hamar fiklo 
phifu zutenak.

23 Eta erran zioen : Noren alaba 
zare ? erradazu niri, bada cgon-lekhurik 
zure aitaren etchcan ?

24 Ihardetfi zioen: Bathuelen alaba 
naiz, eta hura Melka eta Nakor harén 
fenharraren femea.

25 Eta erran zioen oraino : Bada gure 
etchean lafto cta belhar hainitz eta egon- 
lekhu nafaya.

26 Gizona gurthu zen, eta adoratu 
zucn Jauna,

27 Erraten zuelarik: Abraham ene 
naufiaren Jainko Jauna, ene naufia ez 
duzu gabetu zurc ikhuílatcaz cta egiaz,
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cta bidé zuzcnaz eraman nauzu ene 
nauftaren anayaren etchera.

28 Ncfkatchak beraz lafter-egin zuen 
etchera amaren gana, cta aditu guziak 
erran zioizkien.

29 Bada, Errebekak anaya bat bazucn
Laban deitzcn zena, zeina herrefakan 
athera baitzcn gizonaren gana, ithurria 
zen lekhura. .

30 Eta ikhufi zituen ondean bcharrie- 
takoak cta eíkumuthurrckoak bcrc arre- 
baren eíkuetan, cta cntzun Tolas guziak 
arrcbak ekharri ziotzanak erraten zuela- 
r ik : Hunela mintzatu zait niri gizona: 
ethorri zen gizona gana zeina chutik 
baitzagoen kameluen aldean cta ithurri 
ondoan.

31 Erran zioen : Sar zaite, Jaunaren 
bcnedikatua: zertan zaude kampoan ? 
antolatu dut ctchea cta kameluen to- 
kia.

32 Eta farrarazi zuen athcrbcra: 
kameluak huílu zituen eta eman zioiz- 
kiten laftoa cta bclharra, cta berari ura, 
garbi zitzan zangoak, eta harckin ethorri 
ziren gizonck erc-bai.

33 Eta aitzinera eman zioen ogi bat. 
Hunek erran zuen : E z dut janen, ene 
folafak egin ditzadan arteo. Labanck 
ihardetfi zioen : Mintza zaite.

34 Eta hunek erran zuen : Abraha- 
men fehi naiz:

35 Eta Jaunak bcnedizione nafayak 
ichuri ditu ene nauftaren gaincra zeina 
handi egin baita, eta eman dioizki ardi 
eta idi, zilhar eta urhe, muthil cta nc- 
íkato, kamclu eta arto.

36 Eta Sara ene nauftaren emazteak
Teme bat eman dio ene naufiari bcrc za- 
hartzcan, eta zituen guziak eman di
oizki. ,

37 Eta ene nauftak zin eragtn darot, 
erraten zarotalarik : E z diozu ene fetne- 
ari emazterik onhetfiko ni nagoen lurreko 
Kanancarrcn alabetarik:

38 Bainan goanen zarc ene altaren 
etchera, cta ene ahaidcgotik hartuko 
diozu emazte bat ene femcari.

39 Eta nik ihardctfi diot: Bainan 
neíkatchak ez badu ethorri nahi ?

40 Erran darot: Jaunak, zeinarcn 
aitzinean bainabila, igorriko du bcrc atn- 
gerua zurekin, eta bidatuko zaitu zure 
bidean, eta emazte bat hartuko diozu 
ene femcari ene ahaidcgotik eta ene alta
ren etchetik.

41 Ene burhotik chahu izanen zare, 
baldin ene ahaidetara goan-cta, ez bada- 
rotzute ematen.

42 Ethorri naiz beraz cgun ithur- 
urcra, cta erran izan dut: Abraham ene 
naufíaren Jainko Jauna, zuk bidatu ba- 
nauzu orai nik deramadan bidean,

43 Huna non naizen ithur-ondoan; 
dontzella urketara atheratuko dena eta 
ni ganik adituko dueña: Indazu ur 
chorta bat edatera zure pegarretik,

44 Eta erranen darotana: Edan zazu 
eta zure kameluei atheratuko diotct ura: 
hura bcra izan bedi Jaunak ene naufíaren 
femeari bcrczi dioen emaztea.

45 Eta horiek ene baithan iragaiten 
nituelarik, Errebeka agertu da foin gai- 
nean ekhartzen zuen pegar batekin : eta 
jautfi da ithurrira, cta atheratu du ura. 
Eta erran diot: Indazu chorta bat edatera.

46 Eta arinki foinetik jautli du pegarra, 
cta erran darot: Edan zazu, eta edara- 
nen ditut zure kameluak. Edan dut, eta 
edaran ditu kameluak.

47 Eta galdeak egin diozkat, cta erran 
diot: Noren alaba zare ? Eta ihardetfi 
darot: Nakor eta Mclkarcn feme Ba- 
thuelen alaba naiz. Hargatik czarri di- 
oizkit beharrietakoak bere bcgithartcarcn 
cdcrtzeko eta eíkumuthurrckoak ukha- 
rayetan.

48 Eta gurthurik adoratu dut Jauna, 
bcncdikatzcn dudalarik Abraham ene 
nauftaren Jainko Jauna, bidé zuzcnaz 
bidatu nauena, ene naufíaren femearen- 
tzat har nczan harén anayaren alaba.

49 Horren gatik baldin ikhuftatc zinez 
izan gogo baduzue ene naufíaren aldera, 
erradazue niri: bainan bertzerik baduzue 
gogoan, erradazue hura ere, itzul nadien 
eíkuinera cdo eíkerrera.

50 Eta Labanek eta Bathuelck ihar- 
dctfi zuten : Jauna ganik athera da folas 
hori; ez dczakegu deuferc iharduk zu
rekin harén gogoaz kampo denik.

51 Huna Errebeka zure aitzinean: 
har zazu, eta zoazi, eta Jauna mintzatu 
izan den bczala, izan bedi zure naufíaren 
Cernearen emazte.

52 Abrahamen fehiak aditu zuenean 
hori, lurrera croririk adoratu zuen Jauna.

53 Gcro atheraturik zilharrczko eta 
urhezko untziak eta foinckoak, dohainc- 
tan eman ziotzan Errebekari; emaitzak 
egin ziotzatcn ere harén anayci cta 
amari.
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54 Onthuruntza hafirik, jatcn eta 
edaten egon ziren han elkharrckin. Se- 
hia, goizean jaikirik, mintzatu zen: Utz 
nezazue gibelera goan nadien ene naufia 
gana.

55 Errebckaren anayek eta amak 
ihardetfi zioten : Nefkatcha gurekin 
egon bedi hamar bat cgun bedere, eta 
gcro goanen da.

56 Erran zuen: E z nezazuela, othoi, 
iduk, zeren Jaunak bidatu bainau ene 
bidean : utz nezazue gibelera, goan na
dien ene naufia gana.

57 Eta ihardetfi zuten: Deith deza- 
gun nefkatcha eta berari galda diozogun 
zer nahi dukcen.

58 Deithu-eta ethorri zencan, galdatu 
zioten : Nahi duzu goan gizon hunckin ? 
Ihardetfi zuen : Goanen naiz.

59 Igorri zituzten beraz Errebeka eta 
bere unhidea, cta Abrahamen fehia, cta 
liaren lagunak,

60 Eta agiankatzen ziotclarik zori 011 
bat beren arrebari, cta erraten ziotclarik : 
(jure arroba zare, mila eta mila ondorc- 
goz berhatuko zare balimba; zure on- 
doregoa izan bedi bcrc etfaycn athcez 
naufi.

61 Errebeka cta bcrc ncfkatchak iga- 
nik beraz kameluen gaincra, jarraiki ziren 
gizonari, zeina zalhu itzultzen baitzcn 
bere ñau fia gana.

62 Muga bcrcan, Ifaak pafayetan za
lla n  Bizi donaren cta ikhuften duenaren 
izcna ekhartzen duen putzuko bidean: 
ezen hegoaldeko lurrean egoten zen.

63 Eta atheratua zen ilhuntzean bere 
gogoetcn crabiltzera landetan : eta begiak 
altchatzearckin, ikhiiíl zituen urrunera 
kameluak heldu zirela.

64 Errebeka ere, Ifaak ¡khuftcarckin, 
jautli zen bere kamelutik,

65 Eta erran zioen fehiari: Ñor da 
anda-gaindi gure bidera heldu den gizon 

> on ' . ^ ta•ihardetfi zioen : Ene naufia 
íera a. Lrrcbckak, harturik berehala

cftali zuen bere burua.
66 behiak bizkitartean Ifaaki erran 

ziozkan bere eginkari guziak.
67 Ifaakek farrarazi zuen Errebeka 

Sara bere amaren olhan, eta cmaztetzat 
hartu zu en : eta hambat maithatu zuen 
non jabaldu baitzioen bere amaren hil- 
tzctik ethorna zuen bihotzmina.
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X X V . K a p .
R A D A , Abrahamek hartu zuen bertze 

emazte bat Zetura deitzen zena,
2 Zeina erdi baitzen Zamranez, Jek- 

fanez, Madanez, Madianez, Jcíbokez 
eta Suez.

3 Jekfan izan zen Sabaren eta Dada- 
nen aita. Dadanen Teme izan ziren 
Afurim, Latufim eta Loomim.

4 Madianen ganik athera ziren Epha, 
Opher, Hcnok, Abida eta Eldaa: horiek 
guziak Zeturaren umeak.

5 Eta Abrahamek bcrc onthafun gu
ziak Ifaaki eman ziozkan.

6 Bainan dohainak egin ziotzatcn 
ohaideen femeei, eta bcra bizi zelarik 
oraino, bcrczi zituen Ifaakcn ganik 
iguzki forthaldeko bazterrera.

7 Bada, Abrahamen bizitzcko urtheak 
izan ziren ehun eta hirur hogoi eta ha- 
mabortz.

8 Eta ahituz hil izan zen zahartze 
gozo batean, adin handian, eta egunez 
bethea: eta bat-tu zen bere popu- 
luari.

9 Eta Ifaak cta Ifmael bere fcmeck 
chortzi zuten Efron, Seorren feme, 
Hethearraren laudan den har-zilo bikhu- 
ncan, Mambre aldean,

10 Hethen femeei erofi ziotcna: han 
izan zen ehortzia Sara bere emazteare- 
kin.

11 Hura hil ondoan, Jainkoak bene- 
dikatu zuen Ifaak harén femea Bizi den 
cta ikhuften duenaren putzuko aldean 
egoten zena.

12 Huna Ifmael, Abrahamen feme, 
Agar egiptoar, Sararen neíkatoa ganik 
¡zallaren ondoregoak:
_ 13 Eta haukick dirá harén femeen 
izenak beren dcithura eta ondorcgoctan. 
Ifmaelen feme zaliarrcna Nabaioth, gero 
Zedar, eta Adbeel, eta Mabfam,

14 Malina ere, eta Duma, eta Mafa.
15 Hadar, eta Thema, eta Jethur, 

eta Naphis, eta Zedma.
16 Horiek dirá Ifmaelen femeak : cta 

izen horiek hekien gaztelu cta hiricnak, 
hckien hamabi leinuen buruak.

17 Eta Ifmaelen bizitzcko urtheak 
izan ziren ehun cta hogoi eta hatnazazpi, 
eta ahituz hil zen, eta bat-tu zen bere 
populuari.

18 Eta bere egoitza izan zuen Hebi- 
latik cta Surreraino, zeina Egiptoari be-
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gira baitago, Afirian fartzcan ; bcrc anaya 
guzien aitzinean hil zen.

19 Haukiek dira orobat Ifaak Abra- 
hamen femearen ondoregoak : Ifaak izan 
zen Abrahamen feme;

20 Eta bcrrogoi urthetara hcldu zc- 
ncan, cmaztctzat hartu zuen Errcbcka, 
Bathuel Mefopotamiako Siriarraren alaba, 
eta Labanen arreba.

21 Iiaakek Jauna othoiztu zuen bere 
cmaztcarcntzat, zcrcn baitzen barreta: 
eta Jaunak entzun zuen, eta Errcbckari 
cman zioen haurbidea.

22 Bainan bi ume gudukatzcn ziren 
harén fabelean; eta erran zuen : Hau 
hola gerthatzekoa bazitzaitan, zer zcn 
beharrik haurdun gertha nindadicn ? Eta 
goan zen Jaunaren kontfultatzera.

23 Jaunak ihardetfi ziocn : Bi jendaya 
dirá zure fabelcan, cta bi populuak bi 
aldetara jarriko dira zurc fabcletik bcre- 
tik ; cta populuak populua garaituko du, 
eta zaharrcna gaztcenarcn azpiko ¡zancn
da. .

24 Orduko, erdltzeko muga ethorn 
zen, cta huna bi biritchi kaufitu zircla 
harén fabelcan.

25 Lehembizikorik atheratu zena, 
gorrafta zcn, eta guzia abere larru bat 
bezala ilez bethea: eta deithua izan zcn 
Efau. Bigarrena atheratu zen berehala; 
anayarcn zangoa cikuz atchikitzcn zucn: 
cta horren gatik deithu zuen Jakob.

26 Ifaak hirur hogoi urthetan zcn 
haur horick forthu zitzaizkonean.

27 Morroindu zircnean, Efau ihiztari 
antzetfu athera zen, cta bazterretan za- 
bilana : bainan Jakob, gizon lañoa, olhc- 
tan egoten zen.

28 Ifaakek Efau maite zucn, zeren 
harén ihizictarik jatcn baitzucn : bainan 
Jakob zcn Errcbekarcn bihotzckoa.

29 Bada, Jakobek chuchcndu zucn 
jakia : Efau kampotik nckhatua cthorri
zcncan harén gana, . . .

30 Erran zioen: Indazu inri jateko 
eorraft hori, zeren hainitz nckhatua bai- 
naiz. Horren gatik cman zioten izcna
Edom. „ . c 1 j-

31 Jakobek ihardetfi zioen : bal diza-
dazu zure premutafuna.

32 Efauk erran zioen: Huna non hil- 
tzcn naizen; zertako dukct premutafuna ?

33 Zin egidazu bcraz, dio Jakobek. 
Efauk zin egin ziocn, cta premutaluna 
faldu.

34 Eta hola ogia cta dilifta azpila 
harturik, jan zucn, cta edan, cta goan 
zcn, hambat grinatu gabe zeren faldu 
zuen bere premutafuna.

X X V I. K a p .

D A D A , gofetc bat atheraturik lurraren 
^  gaincra, Abrahamen egunetan ger- 
thatu zen agortafun harén ondotik, Iíaak 
goan zcn Abimelek, Jeraran Paleftin- 
darren errege zenaren gana.

2 Eta Jauna agertu zitzayoen eta 
erran ziocn: Etzaitela jauts Egiptora, 
bainan gcldi zaitc nik erranen darotzutan 
lurrean.

3 Bidaya bat egizu hartara, cta zurc- 
kin izanen naiz, eta bcnedikatuko zaitut: 
czen zuri cta zure ondokoci emanen da- 
rozkitzuet lekhu haukick oro, Abraham 
zure aitari egin izan diodan z.inari bere 
bidea cmatcn diodalarik.

4 Eta berhatuko dut zure hazia zc- 
ruko izarrak bezala: cta lekhu haukick 
oro emanen diotzatet zure ondokoci, eta 
zurc hazian bcnedikatuko dira lurreko 
jendaki guziak,

5 Zeren Abrahamck obeditu baitu 
ene errarían, eta begiratu baititu ene or
dena eta manuak, cta iduki zcremoniak 
eta legeak.

6 Ifaak egon zcn beraz Jeraran.
7 Eta tokiko gizonck galdcgin ziotc- 

nean bere emazteaz, ihardctíi zucn . 
Ene arreba da: czen lotfa zen aithor- 
tzeko cíkontzaz bat-tua zela harekin, 
bcldurrez-cta hil zezaten harén ederta- 
funa gatik.

8 Eta zembait egunen buruan eta 
han zagoclarik, Abimelek Paleftindarren 
erregeak lcihotik behatzcan, ikhufi zuen 
bere emazte Errcbekarckin doftatzen 
hari zela.

9 Eta ckharrarazi zucn, eta erran 
zioen: Ageri da zure emaztea déla: 
nolaz gezurra erran duzu zure arreba 
déla: Ihardetfi zuen: Horren gatik hil 
bcldur nintzen.

10 Eta Abimelckck erran ziocn:
Zertako enganatu gaituzu? Norbait 
gertha zaitckeen populutik zure einazte- 
arekin ibiliko zenik, cta bekhatu haiuli 
bat erorraraziko zinduen gurc gaincra. 
Eta manamendu egin zuen populuari, 
erraten zuclarik: ,

1 1 Gizon horren emaztea ukituko 
dueña hcriotzcz hila izan bedi.
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12 Eta Ifaakck craintza egin zucn lur 
hartan, cta urthe bcrcan bildu zuen ba- 
tcntzat ehun: eta Jainkoak benedikatu 
zuen.

13 Eta gizona goritu zen, eta berha- 
tuz eta aberaztuz zihoan ofoki handi 
egin zedin arteo.

14 Bazitucn ere hainitz ardi cta idi, 
eta etcheko jende. Palcftindarrek, hor- 
taz bekhaizturik,

15 Lurrez bethe cta tapatu zituzten 
Abraham harén aitaren fehiek zilhatu 
zituzten putzu guziak harén demboran j

16 Haimbcrtzetaraino non Abimcle- 
kck berak Ifaaki erran baitzioen: Urrun 
zaite gu ganik ezen gu baino hainitz 
botheretfuago egin zarc.

17 Eta hura gibelera itzuli zen Jcra- 
rako errekara ethortzcko eta han ego- 
teko:

18 Eta berriz zilhatu zituen Abraham 
bere aitaren fehiek zilhatu izan zituzten 
bertzc putzu batzuck, eta gero, hura hil 
ondoan, Paleftindarrek tapatu izan zituz- 
tenak : cta aitak lehenago cman ziotza- 
ten izcn berak cman ziotzatcn berak ere.

19 Errckan ere zilhoak egin zituzten, 
cta ur bizia kaufitu zuten.

_ 20 Bainan han ere makhurra biztu 
zioten Jerarako artzainek Ifaakcnci, 
erraten zutclarik: Gurea da ur hori. 
Aria hortaz, putzuari cman ziocn han 
gerthatu zenetik izcna Gezur-lekhu.

21 Gero zilhatu zuten bertze bat, cta 
hartaz ere bilhatuak izan ziren, cta dei
thu zuen Etfai-lekhu.

22 Handik goanik zilhatu zuen bertzc 
putzu bat, zcintaz makhurrik ez baitzu- 
tcn izan : hartako deithu zuen Zabal- 
lekhu, zioelarik: Jaunak orai zabalcra 
cman gaitu, eta berharazi gaita lurraren 
gainean.

23 Gero toki hartarik igan zen Bcr- 
fabera,

^ ° n Jauna agcrtu baitzitzayoen 
gau bcrcan, erraten zioelarik: Ni naiz 
Abraham zure aitaren Jainkoa; cz 
izan beldumk zcrcn zurekin bainaiz: 
bcnedikatuko zaitut, eta popularaziko 
dut zure ondoregoa Abraham ene fer- 
bitzariaren ariaz.

25 Horren gatik han altchatu zuen 
al da re bat: eta Jaunaren izcna dcithurik, 
hedatu zuen bere olha, eta bere fchici 
manatu zioten egin zezaten putzu b it

26 Toki hartara Jeraratik ethorri zi-

ren Abimelek, Okozath harén adifkidca 
cta Phikol foldadoen buruzagia,

27 Eta Ifaakck erran zioten : Zertan 
heldu zaizte higuin duzucn eta zuen 
artetik khendu duzucn gizon baten gana?

28 Ihardetfi zioten: Ikhufi dugu 
Jauna zurekin déla, eta horren gatik 
erran dugu : Zina izan bedi gurc artean, 
cta bat-tafun egin dezagun ;

29 Gaizkirik batere egin ez dizagu- 
zuntzat, guk zure phuíketarik deufere 
ukitu ez dugun bezala eta zuri damue- 
gitckorik egin ez dugun bezala; bainan 
bakean igorri zaitugu Jaunaren benedi- 
zioneaz gainditua.

30 Ernán zioten bcraz barazkari bat; 
eta jan eta edan ondoan,

31 Goizean jaikirik, zin-egin zuten 
elkharri, eta Ifaakek bakczki igorri zituen 
beren tokira.

32 Huna bada egun berean Iíhaken 
fehiak ethorri zitzaizkocla zilhatu zuten 
putzuarcn berriekin, ziotclarik : Atze- 
man dugu ura.

33 Hartarik deithu zuen hura Nafai- 
lckhu ; eta hiriak, orduan harturik, orai 
arteo ekharri du Berfabcren izcna.

34 Bada, Efauk berrogoi urthetan 
hartu zituen bi emazte, Judith, Beer 
hethearraren alaba, cta Bafemath, Elon 
lekhu berckoaren alaba.

35 Bi ncíkatcha horick damuztatu zi
tuzten Ifaaken eta Errebekaren bihotzak.

X X V II . K a p .

jg A D A , Ifaak zahartu zen, cta begiak 
lambrotu zitzaizkon, eta etzezakeen 

ikhus: deithu zuen Efau bere feme za- 
harrena, cta erran zioen : Seme. Ihar- 
detfi zuena: Huna.

2 Aitak erran ziocn: Ikhuftcn duzu 
zahartu naizcla eta cztakidala ene hil- 
tzeko eguna.

3 Har zatzu zure harmak, gezi-untzia 
cta balazta, cta athera zaite kampora; 
eta ihizi zerbait atzeman dukczuncan,

4 Egin dizadazu hartarik jaki bat nik 
maite dúdala dakizuna, cta ckhar diza
dazu jan dezadan, eta ene arimak bene- 
dika zaitzan, hil nadien baino lehen.

5 Errcbekak hori aditurik, eta Efau 
kampora goan zenean bere aitaren ma- 
nuaren bethetzera,

6 Erran zioen Jakob bere femeari: 
Aditu dut zure aita mintzatzen zure 
anaya Efaurekin, erraten zioela :

25
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7 Ekhar dizadazu zure ihizitik, eta 
chuchen ditzadatzu jakiak jan detzadan, 
eta benedika zaitzadan Jaunaren aitzi- 
nean hil baino lchen.

8 Orai beraz, ene fcmea, ene erranei 
begira zaite:

9 Eta arthaldera goanik, ekhar diza- 
datzu bi pittika hobcenak, hckictarik 
egin detzadan zure aitari lakhct zaiz- 
koen jakiak.

10 Eta aitzincra emanen diotzatzu- 
nean, eta jan dukcencan, benedika zai- 
tzala hil baino lehen.

11 Jakobek ihardetfi zioen: Bada- 
kizu Efau ene anaya gizon iletfua déla, 
eta ni leguna.

12 Aitak uki banintza eta czagut, 
bcldur naiz uftc izan dezan enganatu 
nahi izan dúdala, eta benedizionearen 
orde, burhoa bil dezadan ene gainera.

13 Amak erran zioen : Ene gainera 
jauts bedi, ene femea, burho hura: ba- 
kharrik niri begira zaite, zoazi eta ekhar 
dizadazu nik errana.

14 Goan zen, ekharri zuen eta amari
eman. Hunek jakiak chuchendu zituen 
Jakoben aitak lakhet zituela zakien be- 
zala. t

15 Eta etchean zituen Efaurcn foinc- 
korik ederrenak jauntzi ziozkan Jacobi.

16 Eta eíkuak inguratu ziozkan pitti- 
ka-larruz eta cftali lcphoko ageriak.

17 Eta eman ziotzan jakia eta ogi 
errearazi zituenak.

18 Hckiek cramanik, Jakobek erran 
zuen : Ene aita. Ifaakek ihardetfi zuen. 
Badantzut. Ñor zarc, ene fcmea ?

19 Eta Jakobek erran zioen: Efau 
zure feme zaharrena naiz n i: zuk ma- 
natu bezala egin dut, jaiki zaite, jar 
zaite, eta jan zazu ene ihizitik gero be
nedika nezan zure arimak.

20 Eta berriz erran zioen Ifaakek 
bcre femeari: Ñola hunen Jafter atzc- 
man ahal izan duzu, ene femea ? I har- 
detfi zioen: Jainkoaren nahia izan da 
lafter aitzincra ethor zakidan nahi nuena.

21 Eta Ifaakek erran zioen: Hurbil 
zakizkit hunat, uki zaitzadan, ene fcmea, 
eta ezagut dezadan hca ene (eme Efau
zaren, ala ez. .

22 Eta Jakob hurbildu zitzayoen 
aitari, eta Ifaakek, ukitu ondoan hura, 
erran zuen: Mintzoa egiazki, Jakoben 
mintzoa da, bainan eíkuak, Eíauren 
eíkuak dirá.
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23 Eta ctzuen ezagutu, zeren harén 
eíku ilctfuck anaya zaharrenaren cíkuen 
itchura hartu baitzuten. Benedikatzen 
zuelarik beraz,

24 Erran zioen: Zu  zarc ene feme 
Efau ? Ihardetfi zuen : Bai, ni naiz.

25 Aitak erran zioen: Ene femea, 
ekhar dizadatzu zure ihizitikako jakiak, 
benedika zitzan ene arimak. Eíkainiak 
jan zituenean, Jakobek eíkaini zioen ar- 
noa ere : hura edan-cta,

26 Aitak erran zioen : Hurbil zakiz
kit, eta indazu mufu bat, ene femea.

27 Hurbildu zen eta mufu eman 
zioen. Eta harén foinckoei zarioten urrin 
gozoa ufnatu zuen bezain lafter, aitak, 
benedikatzen zuelarik erran zioen : Ene 
femearen ufaina da Jaunak benedikatu 
duen lauda bethe batena bezala.

28 Jainkoak zcruko ihintzaz eta lu- 
rreko goritafunaz eman dczazula ogiaren 
eta arnoaren nafaizia.

29 Populuek zcrbitza zaitzatela eta 
leinuck adora: izan zaite zure anayen 
jaun, eta zure amaren femeak gur bcitez 
zure aitzinean ; madarikatzen zaituena, 
bera izan bedi madarikatua : eta benedi
katzen zaituena, izan bedi benedizionez 
bethea.

30 Ifaakek bere folafa akhabatu be
zain farri, eta Jakob ilkhi zcncan, Efau 
ethorri zen.

31 Eta bcre ihizitikako jaki erreak 
ekharri ziotzan, erraten zioelarik: Jaiki 
zaite, aita, eta jan zazu zure femearen 
ihizitik, benedika nezan zure arimak.

32 Ifaakek erran zioen: Ñor zarc 
bada zu ? Hunek ihardetfi zuen : Efau 
naiz ni, zure feme zaharrena.

33 Ifaak barridura gaitzcan jarri zen ; 
eta finhets daitekcen baino gehiago m¡- 
retfirik, erran zuen : Ñor da bada oran- 
tche bcre ihizi atzemanetik ekharri daro- 
tana, eta jan baitiot orotarik zu ethorri 
baino lehen ? eta benedikatu dut, eta 
benedikatua izanen da.

34 Efauk aditu zituenean aitaren fo- 
lafak, marruma handi bat egin zuen : 
eta bihotz guzia eroririk, erran zuen : 
Benedika nezazu ni ere, aita.

35 Ifaakek ihardetfi zuen : Amarru- 
kerian ethorri zait zure anaya, eta hartu 
du zure benedizionea.

36 Eta Efauk erran zioen oraino: 
Zuzenki emana izan zayo Jakoben izc- 
n a : ezcn bigarren aldian jauzarazi ñau
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ene lekhutik: ene premutafuna craman 
darot lehen, eta orai bigarrcnckotz atzc- 
man darot ene benedizionea. Eta berriz- 
erc aitari erran zioen: Enetzat ere ez 
duzu begiratu benedizionerik ?

37 Ifaakek ihardetfi zuen : Ezarri 
izan dut zure jaun, eta bcre anaya gu- 
ziak azpikotu diozkat; ogiaz eta arnoaz 
jarri dut, eta gcroztik, ene fcmea, zer 
eginen dut gehiago zuretzat?

38 Efauk erran zioen : Aita, ez othe 
duzu benedizione bakhar bat ere ? 
othoizten zaitut benedika nczazun ni 
ere. Eta orroaz nigar-egitcn baitzuen,

39 Ifaakek, ukiturik, erran zioen: 
Zure benedizionea izanen da lurraren 
goritafunean eta zeruko ihintzean.

40 Biziko zare ezpataz, eta zure 
anayaren zerbitzuko izanen zarc: bai
nan cthorriko da ordua non iharrofiren 
eta khenduko baituzu uztarria zure le- 
photik.

41 Efauk gaitzirizkoan zadukan be
raz bethi Jakob aitak eman zioen bene
dizionea gatik: eta egin zuen bcre bai- 
than : Ethorriko dirá ene aitaren doluko 
egunak, eta hilen dut orduan ene anaya 
Jakob.

42 Errcbeka hortaz jakintfun egina 
izan z e n : ekharrarazirik Jakob bcre 
femea, erran zioen: Huna Efau zure 
anava dichiduz non hari den hilen zai- 
tuela.

43 Orai beraz, ene fcmea, adi zazu 
ene folafa, eta jaikirik ihes-cgizu Mara
ñera Laban ene anaya gana :

44 Eta harekin egonen zare zembait 
egun, zure anayaren hafarrea jabal dadin 
arteo.

45 Hauts dadin harén gaitzialdia, eta 
ahantz detzan arteo egin diozkatzunak : 
norbait igorriko darotzut gero, eta ckha- 
rraraziko zaitut handik huna. Zertako 
galduko ditut ene bi femeak batean ?

46 Eta Errcbekak erran zioen Ifaaki: 
Ene bizia higuintzen dut Hcthen alabak 
gatik: baldin Jakobek lckhu huntako 
odoletik hartzen badu emazte, ez dut 
bizi nahi gehiago.

X X V III . K a p .

J S A A K E K  beraz dcithu zuen Jakob 
eta manatu zuen, erraten zioelarik • 

E z dezazun har emazterik Kanaaneo 
odoletik; b

2 Bainan egizu hemendik, eta zoazi

Mefopotamia Siriakora, Bathuel zure 
amaren aitaren ctchera, eta handik har 
zazu emazte bat Laban zure ofabaren 
alabetarik.

3 Eta Jainko guziz botherctfuak be
nedika zaitzala, berharaz eta popularaz 
zaitzala, izan zadientzat jendaya aíko- 
ren buru.

4 Eta eman detzatzula zuri eta zure 
ondotik zure ondokoci Abrahamen be- 
ncdizioncak : goza dezazun zure erro- 
meriako lurra, zure aitafori agindua izan 
dena.

5 Eta Ifaakek igorri zuenean, goan 
zen Mefopotamia Siriakora, Laban Ba
thuel firiarraren feme eta Errcbeka bcre 
amaren ariaya gana.

6 Bainan Efauk ikhufirik aitak bene
dikatu zuela Jakob, eta igorri zuela M e
fopotamia Siriakora, handik emazte har 
zezantzat; eta benedizionea cman-eta, 
manatu zuela erraten zioelarik : E z  du
zu emazterik hartuko Kanaango neíka- 
tchetarik:

7 Eta Jakob ere, bere burhafoei obe- 
ditzeko, Siriara goan zela :

8 Eta ikhufirik oraino aitak etziotela 
gogo onez bcgiratzen Kanaango neíka- 
tchei:

9 Goan zen Ifmaclen gana, eta emaz- 
tetzat hartu zuen, aitzinean zituenez 
bertzalde, Mahcleth, Ifmacl Abrahamen 
femearen alaba, Nabaiothcn arreba.

10 Jakob beraz Bcrfabetik atheratu- 
rik bazihoan Haranera.

1 1 Eta heldu izan zencan toki bate- 
tara, eta ñola han phaufatu nahi baitzuen 
iguzkia etzan ondoan, han zauden ha- 
rrietarik hartu zuen, eta buruaren az- 
pian ezarririk, lekhu bercan lo-egin 
zuen.

12 Eta ametfetarik ikhufi zuen zurubi 
bat muthur batez lurraren gainean eta 
bertzeaz zerua ukitzen zuela : eta Jain
koaren aingeruak hartan goiti eta beheiti 
zabiltzan,

13 Eta Jauna zurubi buruan berma- 
tua, erraten zioela: Ni naiz Abraham 
zure aitaren Jainko Jauna, eta Ifaaken 
Jainkoa: zuri eta zure ondokoei ema
nen darotzuet lurra zeintan lo bai- 
tzaudc.

14 Eta zure ondoregoa izanen da Iu- 
rreko herrautfa iduri : hcdatuko zarc 
iguzkiarcn ilkhialdetik farralderaino eta 
ipharrctik hegoaraino : eta lurreko leinu
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guziak izanen dirá zu baithan cta zurc 
ondoregoa baithan benedikatuak.

15 Eta zure zaintzailea izanen naiz 
goanen zarcn toki guzietan, eta berriz 
crakharriko zaitut lur huntara: etzaitut 
utziko erran ditudan guziak bethc arteo.

16 Eta lotarik atzarri zenean, Jako- 
bek erran zuen: Egiazki Jauna lekhu 
huntan da, eta nik ez nakicn.

17 Eta lotfatzen zclarik, erran zuen : 
Zcinen den lekhu hau ikharagarria ! ez 
da hau bcrtzcrik, baizen Jainkoaren 
etchca eta zeruko athca.

18 Jakobek bcraz goizean jaikirik, 
hartu zuen buru-azpian ezarri izan zuen 
harria, cta olioa gaincra ichuririk, chutik 
ezarri zuen orhoitpenctako.

19 Eta Bethel ¡zentzat eman zioen, 
lehcnago Luza deitzen zen hiriari.

20 Eta botu ere egin zuen, erratcn 
zuelarik: Baldin Jainkoa enekin egoten 
bada, eta zaintzen banau orai deramadan 
bidean, eta ematen badarozkit ogia jate- 
ko, eta foinckoak jaunzteko,

21 Eta zorionekin itzultzcn banaiz 
ene aitarcn etchera: Jauna izanen da 
ene Jainkoa.

22 Eta orhoitpenetan landatu du
dan harri hau, deithuko da Jainkoaren 
etchea ; eta cíkainiko darozkitzut, Jauna, 
zuk niri emanen dakizkedatzun guzien 
hamarrenak.

X X IX . K a p .

JA K O B  lothurik bcraz bideari, ethorri 
zen iguzki-forthaldeko lurrera.

2 Eta ikhufi zuen putzu bat lauda 
batean, eta hirur ardi-arthalde ondo har
tan ctzanak : czcn putzu hartarik edara- 
ten ziren aziendak, eta harri handi batez 
tapatzen zen putzu ko ahoa.

3 Ohitza zen, ardi guziak bildu-eta, 
harria altchatzca, eta arthaldcak afc-ta, 
putzu ko ahoan berriz ezartzea.

4 Eta Jakobek erran zioten artzainci: 
Ánayak, nongoak zarete? Ihardetfi zu- 
ten : Haranckoak.

5 Galdegin zuen berriz: Ezagutzen 
duzuc Laban, Nakorrcn femea f Erran 
zuten : Ezagutzen dugu.

6 Ongi da? — Ofagarri du j eta horra 
Errachcl harén alaba non heldu den bere 
arthaldearekin.

7 Jakobek erran zioten berriz: Iguz- 
kia gora da oraino cta ez da arthaldeak 
bordetara crakhar ordu : cinozuete bcraz

lehenago ardiei edatera, eta gero alha- 
tzera bihurraraziren ditutzuc.

8 Ihardetfi zuten: E z dezakeguke, 
azienda guziak bil ditezen arteo, eta ha
rria putzuko ahotik khendu arteo, arthal- 
deen cdaratekotzat.

9 Oraino mintzo zirelarik, huna Erra- 
chel heltzcn hari zela bere aitaren ardie- 
kin: ezen, Errachelck berak alhatzen 
zuen arthaldea.

10 Jakobek ikhufi zuenean, eta ñola 
baitzakien kufi lehcna zucla, eta ardiak 
bere ofaba Labanenak, altchatu zuen 
putzua eftaltzen zuen harria.

11 Eta arthaldeari edanarazirik, mufu 
eman zioen ; eta mintzoa goraturik, ni- 
gar-egin zuen,

12 Eta jakintfun egin zuen harén ai- 
taren anaya zela, cta Errebekaren femea : 
eta hau arinik goan zen bere aitari erra- 
fera.

13 Labanek jakin zuenean Jakob 
bere arrebaren femea heldu zitzayoela, 
bidera lafter-egin zioen: cta befarkatu- 
rik, cta aíko mufu emanik, eraman zuen 
bere etchera. Eta cntzunik bidayako 
ariak,

14 Ihardctfi zioen : Ene hezurra zare 
eta'ene haragia. Eta hilabethe batetako 
cgunak iragan zirenean,

15 Erran zioen: Ene anaya zarela- 
kotz, urrurik behar othe nauzu zerbi- 
tzatu ? erradazu zcr fari hartuko duzun.

16 Bada, Labanek bazituen bi alaba:
zaharrena deitzen zen Lia, eta gazteena 
Errachel. _

17 Bainan Liak begiak zituen bethi- 
rintfu : Errachel begithartez ederra zen, 
eta begira gogaragarri.

18 Jakobek, hau maite baitzuen, 
erran zuen : Errachel zure alaba gaztee- 
narentzat zerbitzatuko zaitut zazpi ur- 
thez.

19 Labanek ihardetfi zioen: Hobe 
dut zuri eman dezadan bertze bati bai- 
n o : zaudc ene etchean.

20 Jakobek bcraz Errachelentzat zcr- 
bitzatu z u e n  zazpi urthez; cta egun la- 
burrak iduritzen zaizkocn, bere amodio- 
aren handia gatik.

21 Eta erran zioen Labani: Indazu 
ene emaztea, ezen harekin ezkontzeko 
ephea bethea da.

22 Labanek adiíkide moltzo handi 
bat deithurik barazkari hatera, egin zi
tuen czteyak.
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23 Bainan arratfean Lia bere alaba 
farrarazi zuen Jakoben gana,

24 Ncíkato bat emanik Zclpha dei
tzen zena. Jakob ohi den bezala hur- 
bildu zitzayoen, eta goiza ethorri zenean 
Lia ikhufi zuen.

25 Eta erran zioen bere aitaginarre- 
bari: Zer egin nahi izan duzu ? E z othe 
zaitut Errachelentzat zerbitzatu ? zer- 
tako enganatu nauzu ?

26 Labanek ihardetfi zioen: E z da 
gurc lekhuan aztura, gazteenak lehcnik 
ezkontzaz emateko.

27 Bethe zazu Liarckilako aflea: 
eta Errachel emanen darotzut bertze 
zazpi urtheren lanarentzat.

28 Jakobek galdea onhetfi zuen : eta 
aflea iragan-eta, ezkondu zen Errache- 
lekin,

29 Zeinari aitak ncfkatotzat eman 
baitzioen Bala.

30 Azkcnekotz Jakobek bere hau- 
tuko czkontza egin eginik, bigarren hau 
gogoanago izan zuen, bertze zazpi ur
thez Laban zerbitzatzen zuelarik.

31 Bainan Jaunak ikhufirik Lia crdei- 
natzcn zuela, ideki zuen hunen haur- 
untzia, Errachel agor gelditzen zelarik.

32 Lia feme batez amatu zen beraz, 
eta dcithu zuen Erruben, erraten zuc- 
larik : Jaunak ikhufi izan du ene aphal- 
kuntza; maithatuko ñau orai ene gizo- 
nak.

33 Bcrriz-crc amatu zen, cta feme 
batez erdi, cta erran zuen : Zeren Jau
nak ikhufi baitu crdeinu banuela, eman 
izan darot hau ere; cta izen eman zioen 
Simeón.

34 Eta hirugarren aldiko amatu zen 
cta erdi zen bertze feme batez; eta 
erran zuen: Orai ere hurbilduko zait 
ene fenharra, zeren eman diotzadan hi
rur feme; eta hartakotz dcithu zuen 
Lebi.

2 Jakobek famurturik ihardetfi zioen: 
Ni othe naiz Jainkoa bezala zeinak ga- 
betu baitzaitu fabeleko fruitutik ?

3 Eta Errachelek erran zioen: Badut 
ncíkato bat, B ala: hurbil zakizko, erdi 
dadientzat ene altzoan, eta harén ganik 
izan detzadan haurrak.

4 Eta eman zioen ezkontzaz B ala: 
hau,

5 Gizona hurbildurik, amatu zen, eta 
erdi feme batez.

6 Eta Errachelek erran zuen : Jau
nak erabaki du ene alde, eta entzun du 
ene boza, feme bat niri ematean ; eta 
horren gatik deithu zuen Dan.

7 Eta berriz-ere amaturik, Balak egin 
zuen bertze feme bat,

8 Zeinetaz Errachelek erran bai
tzuen : Jainkoak erkhatu ñau ene ahiz- 
pari eta garai gelditu naiz; cta haurra 
dcithu zuen Nefthali.

9 Liak czaguturik haur-egitetik gel
ditu zela, eman zioen Jakobi Zclpha 
bere neíkatoa,

10 Zeina amatu baitzen cta feme ba
tez erdi,

11 Liak erran zuen : Zorionean ; eta 
hargatik eman zioen Gad izcntzat.

12 Zelphak egin zuen bertze feme 
bat ere,

13 Eta Liak erran zuen: Hori ene 
dohatfutafunerako ; ezen dohatfua erra- 
nen naute cmaztekick: horren gatik 
haurra deithu zuen Afer,

14 Bada, Erruben landetara atheratu 
zen batez ogi-ephaitzetan, atzcman zi
tuen urrilo bihiak cta ckharri ziozkan 
bere. ama L iari: Eta Errachelek erran 
zioen ahizpari: Indazu zurc femearen 
urrilo bihictarik.

15 Hunek ihardetfi zioen: E z othe 
zaitzu aíki iduri fenharra cramatca niri, 
ene femearen urrilo bihiak eraman gabe? 
Errachelek erran zioen : Zurc femearen 
urriloen truk,gaur lo-egin beza Jakobek 
zurekin.

j6 Eta Jakob arratfean landatik heldu 
zelarik, bidera atheraturik Liak erran 
zioen: Zato gaur ni gana, zeren ardictfi 
baitzaitut ene femearen urriloen fari. Eta 
gau hartan lo-egin zuen Liarekin.

17 Eta hunen othoitzak entzun zi
tuen Jainkoak, cta amatu zen eta bortz- 
garren femeaz erdi.

18 Eta erran zuen: Jainkoak fariz- 
tatu ñau zeren ene neíkatoa eman diodan

35 Laugarrcn aldiko amatu zcn, eta 
ere i zen feme batez, eta erran zuen : 
Ora. gorctf.ko dut Jauna, eta hargatik 
haurra deithu zuen Juda; eta eelditu 
zen haur-eg.tetik.

X X X . K a p .

Jĥ R R A C H L L E K  ikhufirik agor za- 
goela, bckhaiztu zitzayocn bere 

ahizpari, cta bere fenharrari erran zioen: 
Indatzu haurrak niri ere, hilen naiz ber- 
tzela.
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ene fenharrari: eta haurra dcithu zuen 
Ifakar. _

19 Berriz-ere izorra gerthaturik, egin 
zuen feigarren feme bat,

20 Eta erran zuen : Dohain oncz do- 
hatu nau Jainkoak : aldi huntan ere ene 
fcnharra enekin egonen da, fei femeren 
aita cgin dudalakotz : eta hargatik haurra 
deithu zuen Zabulón.

21 Hunen ondotik izan zuen alaba
bat Dina deithua. _

22 Errachelez ere orhoitu izan zcn 
Jauna, entzun zuen, eta idcki ziocn 
haur-untzia.

23 Errachel izorra gerthatu zen eta 
erdi zcn femé batez, crratcn zuelarik: 
Jainkoak khendu darot ene laidoa.

24 Eta haurra Jofcp dcithu zuen, 
crraten zuelarik : Jaunak email biazat 
oraino bigarren feme bat.

25 Jofep forthu ondoan, Jakobek 
erran zioen bere aitaginarrebari: Utz 
nezazu bihurtzera ene herrira eta ene 
for-lekhura.

26 Indatzu, goan nadien, ene emaz- 
teak eta ene haurrak, zeinen izatcko zer- 
bitzatu baitzaitut: badakizu ñola zer- 
bitzatu zaitudan.

27 Labanek erran zioen : Grazia ar- 
diets biazat zure aitzinean, ezen frogan- 
tzaz ezagutu dut Jainkoak zu gatik 
benedikatu nauela.

28 Zerorrek chcda zazu eman bchar 
darotzudan faria.

29 Jakobek ihardetfi zuen: Badakizu 
nolatan zerbitzatu zaitudan, eta zure 
ontafuna zcr egin den ene cíkuetan.

30 Guti zinducn ni ethorri aitzinean, 
eta orai aberats egina zare, eta Jaunak 
benedikatu zaitu ni farthu naizen ordu- 
tik. Zuzcn da bcraz nik ere noizbait 
hotfeman diozotedan ene egitSkoci.

31 Eta Labanek erran zioen: Zer
emanen darotzut? Jakobek ihardetfi 
zuen : Ez dut deuferc nahi: bainan cgi- 
tcn baduzu nik galdatzen dudana, alha- 
tuko eta zainduko ditut bcrriz-cre zure 
aziendak. ,

32 Ikhar zatzu zure arthaldc guziak, 
eta bcrez zatzu nabardurarik eta ilean 
pintarnarik duten ardiak oro; eta uhe- 
rrik, pintarnaturik eta nabarrik ethorriko 
dircn guziak nahiz ardietan, nahiz ahun- 
tzetan, izanen dirá ene fari.

33 Eta geroan ene zuzentafunak ihar- 
dctfiko du enetzat, ethorriko zaitzunean

ene fariaren cmateko ordua: eta naba- 
rrak, pintarnatuak edo uherrak izanen 
ez diren ardi eta ahuntz guziek jazarriko 
darotct ohointzaz.

34 Eta Labanek ihardetfi zioen: On- 
heíícn dut zure galdea.

35 Eta egun berean berezi zituen 
ahuntz, eta ardi, eta akher, eta ahari na
bar eta pintarnatuak: eta kolore batetako 
arthalde guzia, erran-nahi-da oro churi 
edo beltza zena, eman zuen bere femeen 
eíkuetara.

36 Eta hirur egunen bidea ezarri zuen 
bere eta bere fuhiaren artean zeinak alha- 
razten baitzituen gainerako arthaldcak.

37 Jakobek beraz harturik burzuntz, 
amanda, eta albo zaharo hezc batzuek 
azala khendu zioten zembaiti: eta azala 
khendu ondoan larrutuak izan zircnctan, 
churia agertu z e n : bainan oíb utzi z¡- 
tuenak ferde gelditu ziren: eta holet:m 
kolore bat baino gehiago egin zcn.

38 Eta ezarri zituen aíketan zeinc- 
tara ichurtzcn baitzen ura, arthaldeek 
edatcan begien azpian izan zetzatentzat 
zaharoak, eta hekien aitzinean ernal z¡- 
tezentzat.

39 Eta gerthatu zen ardiek zaharoei 
begiratzen ziotela eftal-orduan, eta ume 
pintarnatuak, nabarrak eta aíko karan- 
tzetakoak egiten zituztcla.

40 Eta Jakobek berezi zuen arthal- 
dea, eta zaharoak ezarri zituen aíketan 
aharicn begien azpian: eta zuriak eta 
beltzak ziren guziak, Labanenak ziren, 
gaincrakoak berriz Jakobcnak, elkharren 
artean arthaldeak berezi ondoan.

41 Bcraz ardiak cftaltzen ziren lc- 
hembiziko aroan, Jakobek zaharoak 
aíketan ezartzcn zituen ardien eta aha
ricn aitzinean, ernal zitezentzat hekici 
begira zaudclarik.

42 Bainan cftaltzc berantiarra zenean 
eta azkcn ernalaldia, zaharoak etzituen 
ezartzen. Eta cgin zen berantcko 
umeak zirela Labanenak, eta goichti- 
arrak Jakobenak.

43 Holetan gizona aberaftu zcn ohi 
ez den bezala, eta izan zituen arthalde 
hainitz, neíkato eta muthil, kamclu eta 
año.

X X X I. K a p .

I3 A IN A N  gero aditu zituen Lahancn 
femeen folafak crratcn zutela: Ja

kobek hartu ditu gurc aitarenak ziren
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guziak, eta harén ahalaz bera egin da 
jaun handi.

2 Ohartu ere zcn Labanen begithar- 
tea ctzela harén aldcra ez atzo, ez herc- 
negun bezala:

3 Eta oroz-gainctik Jaunak hari erra- 
nik : Itzul zaite zure aitzinekoen lurrera, 
eta zure ahaidegora, eta ni zurekin iza
nen naiz.

4 Igorri zuen Errachelen eta Liaren 
bilha eta dcithu zituen arthaldeak alha- 
tzen zituen tokira.

5 Eta erran zioten: Ikhuften dut 
zuen aitaren begithartea ez déla ene 
aldera ez atzo, ez herenegun bezala: 
bainan ene aitaren Jainkoa izan da ene
kin.

6 Eta zerorrek badakizue ene indar 
oroz zerbitzatu dúdala zuen aita.

7 Bainan zuen aitak enganatu nau, eta 
hamar aldiz gainbiatu du ene faria: eta 
bizkitartean Jainkoak ez du utzi niri 
bidegabe egitera.

8 Erran izan liadu : Bildots nabarrak 
izanen dirá zure fari: ardi guziek egiten 
zituzten ume nabarrak: bcrtzaldera 
erran ducncan : Churiak hartuko dituzu 
íaritzat; arthalde guziek ume churiak 
egin dituzte.

9 Eta Jainkoak zuen aitari khendu 
dio ontafuna niri cmateko.

10 Ezen ernaltzcko aroa ethorri on
doan, altchatu ditut begiak, eta ametfetan 
ikhufi ditut urrichen gainera igaiten ziren 
orotfak pintarnatuak eta nabarrak zirela.

11 Eta Jainkoaren aingeruak erran 
izan darot ametfetan : Jakob. Eta nik 
ihardetfi diot: Huna non naizen.

12 Erran darot: Altcha zatzu begiak 
eta ikhus zatzu urrichen gainera igaiten 
diren orots guziak aíko karantzetakoak 
eta pintarnatuak. Ikhufi ditut ezen La
banek egin darozkitzun guziak.

13 N i naiz Bethelgo Jainkoa, non 
harria gantzutu baitzinduen eta niri 
botu cgin. Orai beraz jaiki zaite, eta 
athera lur huntarik, zure íbr-lekhura 
itzultzcko.

14 Eta Errachelck eta Liak ihardetfi 
zioten: E z othe dugu gure aitaren 
ctcheko onetan eta zuzenean ondarrik 
ere hartzcko ?

15 E z othe gaitu erakhutfi atzc ba
tzuek bezala ? ez othe gaitu faldu, eta 
gure balioa ez othe du jan ?

16 Bainan Jainkoak hartu ditu gurc

aitaren onak, eta eman darozkigu gurí 
eta gure femeei; egizkitzu beraz Jain
koak zuri manatu guziak.

17 Jakob chutitu zen beraz; eta hau
rrak eta einazteak kameluen gainean 
ezarririk, goan zen.

18 Eta eraman zituen bere Ízate gu
ziak, eta arthaldeak, eta Mefopotamian 
irabazi zituen guziak, egiten zuelarik 
bere aita Ifaaken gana, Kanaango lu
rrera.

19 Ordu hartan Laban goana zen 
ardien moztera, eta Errachelck ebatfi 
zituen bere aitaren jainkordeak.

20 Eta Jakobek etzioen nahi izan 
aithortu bere aitaginarrebari ihes zi- 
hoala.

21 Beraz goan zenean bera bere zu- 
zeneko zituen guziekin, eta ¡baya ira- 
ganik Galaadeko mendiari buruz zihoa- 
larik,

22 Hirugarren cgunean Laban jakin- 
tfun egina izan zen Jakobek ihes-egin 
zuela.

23 Bere anayak harturik, jarraiki zi- 
tzayoen zazpi cgunez eta atzeman zuen 
Galaadeko mendian.

24 Eta ametfetan ikhufi zuen Jainkoa 
zeinak crratcn baitzioen: Begira zaite 
Jakobi deuferc gogorrik erratetik.

25 Eta jadanik Jakobek mendian he- 
datua zuen bere olha : eta Labanek ja- 
rraikirik bere anayekin atíeman zuenean, 
harek ere bere olha landatu zuen mendi 
berean.

26 Eta Jakobi erran zioen : Zertako 
haritu zare hórrela, ichilka eramateko 
ene alabak, czpataz bildu gathibuak 
iduri ?

27 Zertako nik jakin gabean nahi izan 
duzu ihes-egin, eta niri erran gabe, Iagun 
zintzantzat bozkarioz, kantuz eta ata- 
balak eta maniurrak joz ?

28 E z naufu utzi ene femeei eta ala- 
bei mufu baten ematera: zoro batck 
bezala egin duzu : eta orai fegur

29 Ene eíkuak bihur ahal dizazuke 
gaizkia : bainan zure aitaren Jainkoak 
erran darot atzo : Begira zaite Jakobi 
gogorkiegi mintzatzetik.

30 Naíki zure ahaideetara goatera 
gutizian zinen eta zure aitaren ctchera 
lehian j bainan zertako cbatfi darozki- 
datzu ene jainkoak ?

31 Jakobek ihardetfi zioen: Zuk 
jakin gabean abiarazi nauena da zure
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alabak bortchaka eraman zinaitzan bel- I 
durra.

32 Bainan ebafko jazartzen darota- 
funaz: noren cre cfkuetan atzcmanen 
baitira zurc jainkoak, cta hura hila izan 
bedi gure anayen aitzinean. Bilha zaite; 
eta zurcrik ene baithan atzcmanen duzun 
guzia, har zazu. Horiek crratean, etza- 
kicn Errachclck cbatfiak zirela jainkor-
deak. ,

33 Beraz Jakoben cta Liaren olhctan, 
eta bi ncfkatocnetan farthurik, Labanek 
etzitucn aurkhitu. Bainan Errachelen 
olhan farthu zenean,

34 Hunek zalhuki gorde zituen jain- 
kordcak kamelu baten ihaurkinaren az- 
pian, eta gainean jarri zen : Labanek 
olha guzia ikhartzcn zuelarik cta dcufik 
ez aurkhitzen,

35 Errachclek erran zioen: E z bedi 
famur, ene jauna, berorren aitzinean 
zeren ezin chuti banaiteke : czen cmaz- 
tekiei cthorri ohi zayotena gerthatu zait 
niri. Hola enganatu zuen bilhatzai- 
learen artha.

36 Orduan fumindurik, Jakobek erran 
ziocn larderiarekin Labani: Zer hoben, 
edo zer gaizki nik eginik berotu zarc 
hola ene ondotik,

37 Eta ikhartu dituzu cne puika gu- 
ziak ? Z cr khaufitu duzu zure etchcko 
on guzietarik ? Mintza zaite hemen 
ene anayen eta zureen aitzinean, eta 
erabak bezate zure eta cne artean.

38 Hortakotzat izatu naiz hogoi ur- 
thez zurekin ? zure ardiak eta ahuntzak 
ez dirá harret egon ; cz ditut jan zurc 
arthaldeko ahariak:

39 Ihiziek eramana ez darotzut era- 
khutfi, eta kalte guzia ncronck eftal- 
tzen nuen : ohorgoz galdu den guziaz 
ordaina behartzen zinduen ni ganik.

40 Egunaz beroak erretzen ninduen,
eta gabaz hotzak hormatzen, eta loa 
ihes zabilan cne begictarik. ,

41 Hórrela zerbitzatu izan zaitut 
zure etchcan hogoi urthez, hamalauez 
zure alabentzat, eta feycz zure arthal- 
dccntzat: ene faria ere gambiatu duzu
hamar aldiz. •

42 Abraham ene aitaren Jainkoak eta 
Ifaakcn bcldurrak lagundu cz banm- 
dute, biluz-gorririk beharbada igorriko 
ninduzun : Jainkoak ene atfekabean eta 
ene efkuetako lanari bcgiratu diotc, eta 
atzo jazarri izan darotzu.

43 Labanek ihardetfi zioen: Ene 
alabak cta fcmeak eta zure arthaldeak, 
cta ikhuften dituzun guziak eneak dirá : 
zer egin dezokctet ene alabei eta iloba- 
foei ?

44 Zato beraz, eta bat-tafun egin 
dezagun : zurc eta ene artean lckhuko- 
tafunctan izan dadientzat.

45 Hartako Jakobek hartu zuen harri 
bat eta chutik ezarri orhoipenetan ;

46 Eta erran zioten bere anayei : 
Ekhar zatzue harriak. Eta bildurik 
munho bat egin zuten, eta harén gai
nean jan zuten :

47 Labanek hura dcithu zuen Lekhu- 
koaren munhoa, eta Jakobek Lekhuko- 
tafuneko meta, zcinck bere mintzayako 
ariaren arabera.

48 Eta Labanek erran zuen: Munho 
hau izanen da egun zure cta cne artean 
lekhuko ; cta horren gatik deithua izan 
da Galaad, erran-nahi-da, Lekhukoaren 
munhoa.

49 Jainkoak begira bezagu cta era- 
baki beza gure artean, zeinek gurc al- 
dera egin dukegunean,

50 Baldin atfekaberik ematen badio- 
zute ene alabei, cta haukien gaincra 
bertze emazterik hartzcn baduzu : gure 
folafak cz du lekhuko bertzerik Jainkoa 
baizik zeina begira baitagoku.

51 Eta Jakobi erran zioen berriz: 
Huna munho hau, cta harria zurc eta 
ene artean chutik landatu dudana,

52 Lekhuko izanen dirá: munho 
hau, diot, cta harria izan beitez lekhu
ko, baldin nik hau iragaitcn badut zurc 
ganako aldera, edo zuk iragaitcn baduzu, 
ene gaitza burutan duzularik.

53 Abrahamen Jainkoak cta Nako- 
rren Jainkoak, hekien aitaren Jainkoak 
erabak beza gure anean. Jakobek beraz 
zin-egin zuen I faak bere aitaren bcldurraz.

54 Eta bitimak ¡molaturik, deithu 
zituen bere anayak ogia jan zezatcntzat. 
Jan ondoan, haukick baratu ziren han 
berean.

55 Bainan gabaz jaikirik, Labanek 
mufu eman zioten bere feme-alabei, cta 
benedikatu zituen : gero itzuli zen bere 
lckhuetara.

X X X II. K a p .

JA K O B E K . ere egin zuen abiatua zen 
bideaz : eta Jainkoaren aingeruak 

cthorri zitzaizkon aitzinera.
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2 Hckiek ikhufi zituenean, erran 
zuen: Hemen dirá Jainkoaren kampak; 
eta dcithu zuen lckhu hura Mahanaim, 
erran-nahi-baita, kampak.

3 Eta bere aitzinean mandatariak igo- 
rri zituen bere anaya Efauri Seirrcko lu
nera, Edomen aurkhintzara;

4 Eta manu-egin zioten, erraten zio- 
telarik: Huneletan mintzatuko zarete 
Efau ene jaunari: Huna zer dioen Ja- 
kob zure anayak : Arrotz bezala izatu 
naiz Labanen baithan, eta han egotu 
naiz orai artco.

5 Baditut idiak, cta aftoak, eta ardiak, 
eta muthilak, eta neíkatoak : eta egun 
igortzen ditut mandatariak ene jaunari, 
grazia aurkhi dezadantzat bcrorren aitzi- 
ncan.

6 Eta Jakoben gana bihurtu ziren 
mandatariak, erraten zutclarik: Izatu 
gare Efau zure anaya baithan, cta huna 
herrefakan heldu zaitzula bidera lau 
ehun gizonekin.

7 Jakob bcldurtu zen hainitz; eta 
bere izialduran, ezarri zituen bi inul- 
tzotan bcrckin zuen jendea, cta arthal
deak, ardi, idi eta kamelu,

8 Erraten zuclarik : Efau heldu bada 
multzo batetara eta hura jo dezan, 
bertze gclditua, itzuriko da.

9 Eta Jakobek erran zuen: Abraham 
ene aitaren Jainkoa, eta Ifaak ene aitaren 
Jainkoa, Jauna, zeinak erran izan baita- 
rotazu : Itzul zaitc zure lurrera, cta zure 
for-lekhura, eta bcnedikatuko zaitut.

10 E z ditut merezi zure urrikalmen- 
duak, ez-etare zure zerbitzariari iduki 
diozun zintafuna. Ene makhilarckin 
iragan izan dut Jordaneko ur hori, eta 
orai bihurtzcn naiz bi multzorekin.

11 Itzur nczazu ene anaya Efaurcn 
cíkuari, zeren hainitz bainaiz harén 
lotfa, bcldurrez ethorririk jo dezan ama 
bere haurrekin.

12 Zuk erran izan darotazu benedi
katu ko nauzula, eta ene ondoreak ufu- 
tuko dituzula ¡tlafoko legarra bezala, eta 
ezin khondatuak izanen direla bcren 
oftc handia gatik.

13 Eta gau hura han lo-egin ondoan, 
bere izatean berezi zituen cmaitzak 
bere anaya Efaurcntzat,

14 Berrchun ahuntz, hogoi akher, 
berrehun ardi, eta hogoi ahari,

15 Hogoi cta hamar kamelu urrich 
beren umeekin, berrogoi behi cta hogoi

zezcn, hogoi alio urrich eta hamar afto- 
kume.

16 Eta igorri zituen bere fehiez ar- 
thalde bakhotcha berez, fchici erraten 
ziotclarik : Zoaztc cne aitzinean, eta 
arte bat utz zazuc arthalde batetik bcr- 
tzera,

17 Eta manatu zuen lehembizikoa, 
erraten zioelarik: Bidean aurkhitzen 
baduzu cne anaya Efau, cta galde egiten 
badarotzu : Norena zare ? edo : Ñora 
zoazi ? edo: Norenak dirá eragiten dio- 
zuten azienda horiek ?

18 Ihardetfiko diozu: Zure zerbi- 
tzari Jakobenak: emaitzetan igortzen 
diozka Efau bere jaunari: bcra ere gure 
ondotik heldu da.

19 Manu bera eman zioten bigarre- 
nari eta hirugarrenari eta arthaldeen cra- 
gile guziei, erraten ziotelarik : Hitz 
berez, mintzatuko zarete Efauri atze- 
maten duzuenean.

20 Eta erranen diozue oraino : Jakob 
zurc zerbitzaria cre gure bideari jarrai- 
kitzcn da. Zioen e ze n : Aitzinean 
igortzen ditudan emaitzez cztituko dut 
hura, cta gero ikhufiko d u t: beharbada 
begithartc eginen darot.

21 Emaitzak goan ziren beraz aitzi- 
ncan ; bainan bcra kampetan gelditu zen 
gau hartan,

22 Eta goizik jaikirik, hartu zituen 
bere bi emazteak, cta hekien bi neíka
toak, bere hamcka femeekin, eta iragan 
zuen Jabokeko ubia.

23 Eta zituenak oro iraganarazirik,
24 Bakharrik gelditu zen : eta huna 

gizon bat harekin borroka hari zela 
goiza artco.

25 Eta gizonak ikhufi zuencan ezin 
garhait zezakeela, ukitu zioen ichta- 
zaina, eta ihartu zitzayoen bcrchala,

26 Eta erran zioen Jakobi: U tz 
nezazu goatera, czen oraikotz goratua 
da argizkorria. Ihardctfi zioen : Etzai- 
tut utziko, non cz nauzun benedika- 
tzen.

27 Hunek erran zioen : Zer da zure 
izena ? Ihardetfi zioen : Jakob.

28 Eta hunek erran zioen : Gaurgoiti 
ctzare deithuko Jakob, bainan bai Is
rael : zeren hazkar izan bazare Jain
koaren kontra, hainbatenaz gehiago 
naufttuko zare gizonen kontra.

29 Jakobek galdatu zioen : Erradazu, 
zer duzu izena ? Ihardetft zuen : Zcr-

F



JENESA.

tako duzu ene izcnaz galdc ? Eta bene- 
dikatu zuen han berean.

30 Eta Jakobck dcithn zuen lckhu 
hura Fhanuel, crraten zuelarik : Ikhufi 
dut Jainkoa bckhoz bckho, eta begiratu 
dut enc bizia.

31 Eta iguzkia atheratu zitzayoen 
Phanuel iragan-eta bcrehala: bainan 
zango batez maingu egiten zuen.

32 Aria hortaz Ifraclen femeek ez 
dute oraiko eguna arteo jaten Jakoben 
ichterrean ihartu zen zainetik: zcren 
ichtazain hura ukitua izanik, elkortu 
baitzen.

X X X III. K a p .
/ ^ E R O  Jakobck bcgiak altchatzen 

zituclarik, ikhufi zuen Efau heldu 
zela, eta harckin lau chun gizon : eta 
Liaren, Errachelen eta bi nefkatoen 
haurrak berezi zituen.

2 Eta ezarri zituen bi neikatoak 
beren haurrekin aitzinean : gcro Lia eta 
bere haurrak ondotik : cta Errachel Jo- 
fepekin azkcn buruan.

3 Eta bera aitzina goanik, lurrera 
gurthu eta adoratu zucn zazpi aldiz berc 
anaya hurbildu artco.

4 Efauk bada laíler-egiten zuelarik 
harén gana, bcfarkatu zuen ; eta lephoa 
tinkatzcn zioelarik cta mufu ematen, 
abiatu zen nigarrez.

5 Bcgiak altchatu-eta, ikliufi zituen 
cmaztekiak cta hckien haurrak, eta 
erran zuen : Zcr nahi dutc horiek ? ala 
zureak dirá ? Ihardetíi zuen : Jainkoak 
niri zure zerbitzariari eman ditucn 
umeak dirá.

6 Eta hurbildurik, ncíkatoak cta he- 
kien haurrak gurthu ziren.

7 Lia ere hurbildu zen bcre haurre
kin : eta orobat adoratu zutcnean, Jo- 
fepek eta Errachelek adoratu zuten 
azkcnik.

8 Eta Efauk erran zuen : Zcr dirá 
bidean atzcman ditudan multzo hekiek ? 
Jakobek ihardetfi zuen : Grazia khaufi 
nezan ene ¡aunaren aitzinean.

9 Eta hunek erran zioen: Anaya, 
ontafun aíko badut; iduk zatzu zureak
¿me. .

10 Eta Jakobck ihardetfi zioen : Ez, 
othoi, zure bcgictan grazia aurkhitu 
badut, ene cíkuctarik onhets zazu 
emaitza ttipi hori: czen zure begithar- 
tea ikhufi dut, hala ñola ikhult izan

banu Jainkoarena; alde izan zakiz- 
kit,

11 Eta onhets zazu ekharri darotzu- 
tan bcnedizionca, Jainko ororen emailc 
denak eman izan darotana. Efauk, 
anayarcn othoitzetara nekcz onhetfirik 
emaitzak,

12 Erran zuen: Goazen elkharrekin 
cta izanen naiz zure bideko lagun.

13 Eta Jakobek ihardetíi zioen: 
Badakizu, Jauna baditudala haur che- 
hcak, ardiak cta behi crnariak enckin ; 
nekharazten baditut ufuago ibilaraziz, 
egun batean hilen zaizkit arthal- 
deak.

14 Ene jauna, goan bcdi bere zerbi- 
tzariaren aitzinean ; eta ni jarraikiko 
naiz emeki harén urhatfari, ikhufiz enc 
haur ttipien ahala, heldu arteo Seirrera 
ene jaunaren gana.

15 Efauk ihardetfi zuen : Enckin 
diren gizonetarik, zure bideko lagun 
zembait bederen othoi gcldi beitez. 
Jakobck erran zioen: E z da premiarik : 
hau da beharretan naizen gauza bakha- 
rra, khaufi dezadan, jauna, grazia zure 
aitzinean.

16 Efau itzuli zen beraz egun berean 
ethorri bideaz Seirrera.

17 Eta Jakob ethorri zen Sokothera, 
eta han etche bat cta olhak eginik, 
lekhu hura deithu zuen Sokoth, erran- 
nahi-da, Olhak.

18 Eta iragan zen Salem, Sikimita- 
rren hirira, zeina baita Kanaango lu- 
rrean, Mefopotamia Siriakotik bihurtu 
ondoan; eta berc egoitza egin zuen 
hiriaren aldcan.

19 Eta chun bildots truk erofi zuen 
bere olhctako bazterraren zathi bat Hc- 
morren femeei, ata Hcmor zen Sikemen 
aita.

20 Eta han aldare bat eginik, harén 
gainean dei-egin zioen Ifraclen Jainko 
guziz hazkarrari.

X X X IV . K a p .

D A D A , Dina, Liaren alaba, ilkhi zen 
lckhu hartako emaztekien ikhus-

tera.
2 Ikhufi zuenean Sikcmck, Hcmor 

hebearraren, lckhu hartako buruzagiaren 
femeak, maithatu zuen, cta ebatfi cta 
harekin lo-cgin zuen, dontzcllari bor- 
tcha egiten zioelarik.

3 Eta bihotza jofi zitzayoen hari, eta

XXXIV. KAP.

bere laufenguez cztitu zuen harén goi- 
beldura.

4 Eta bere aita Hemorren gana 
goanik, erran zioen: Onhets dizadazu 
neíkatcha hori emaztetzat.

5 Jakobek hori aditu zuenean, fe
meak kampoan zituelarik azienden al- 
hatzcn, ichilik gelditu zen hekiek bi- 
hurtu arteo.

6 Eta Hemor, Sikemen aita ilkhi 
zelarik Jakobi mintzatzcko,

7 Huna non Jakoben femeak heldu 
ziren kampotik ; cta aditu zutcnean zer 
zen gerthatu, hafarre handitan eman 
ziren, zeren gauza itfufia gerthatu zen 
Ifraelen, eta Jakoben alaba bortchatzca, 
gauza debekatua egin zelakotz.

8 Hcmor beraz mintzatu zitzayoten : 
Sikcm ene femea bihotzez jofi da zuen 
alabari, cinozue emaztetzat;

9 Eta ezkontzcz bat gaitezen: igu- 
tzue zuen alabak, cta har zatzuc gure 
alabak;

10 Egizue zuen egoitza gurekin, 
lurra zuen cíkuko da; lant zazue, fal- 
erofitan hari zaitezte, eta lurra goza 
zazue.

r 1 Sikcmck ere erran zioten Diñaren 
aitari eta anayci: Grazia aurkhi bezat 
zuen aitzinean, eta crabakitzen duzuen 
guzia emanen d u t:

12 Berha zazue dotca eta emaitzak 
galda, eta gogo onez emanen ditut 
galdatuak : indazue bakharrik neíkatcha 
hau emaztetzat.

13 Jakoben femeek, beren arrebari 
egina izan zitzayoen bortcharen hifiaz, 
ihardetfi zioten Sikemi eta bere aitari 
maltzurkeria gogoan zerabilatelarik:

14 E z dezakegu egin zuck galdegiten 
duzuena, ez-etare eman gure arreba 
gizon ingurebakia ez den bati; hori 
gauza zilhegi ez dena cta tzarra dclakotz 
gu-tartean.

15 Bainan hortan bat-tafun egin de
zakegu, baldin egin nahi bazarete gure 
bardin, eta ¡ngurebakitzen badira zuen 
artcko gizonki guziak.

16 Orduan emanen ditugu cta har- 
tuko, zuek zuen alabak, eta guk gurcak: 
eta egonen gare zuekin, eta populu bat 
izanen gare.

17 Bainan ingurebakiak ez baduzuc 
izan nahi, hartuko dugu gure alaba, cta 
hemendik goanen gare.

18 Eíkaintza hori izan zen Hemo-

rren cta harén feme Sikemen goga- 
rako;

19 Eta gizon-gazte horrek etzuen lu- 
zatu non galdegina etzuen bcrchala be- 
thetzen : ezen hainitz zuen maite nes- 
katcha; eta bera hainitz ikhufia zen 
bere aitaren etchean.

20 Eta hiriko athera farthurik, min
tzatu ziren populuari:

21 Gizon haukiek baketiarrak dirá, 
eta nahi dute egon gurekin : fal-crofitan 
hari beitez lur huntan, lant bezate, he- 
datua eta zabala da eta langilez eíkas 
da: hartuko ditugu horien alabak emaz
tetzat, eta horiei emanen diotzotegu gu
rcak.

22 Gauza bakhar bat da on handi 
hori gibelatzen dueña: ¡ngurebakitzen 
baditugu gure gizonkiak, jendaki horren 
ohitzaren arabera egiteko,

23 Horien onak, arthaldcak eta di- 
tuzten guziak gureak izanen dirá: on
hets diotzotcgun hori bera, cta elkharre
kin egoten garelarik populu bakhar bat 
eginen dugu.

24 Oro hitz bercra ethorri ziren, gi- 
zonki guziak ingurebakirik.

25 Eta huna non, hirugarren eguncan, 
farraíkien oinhazea minenean zenean, 
Jakoben bi feme, Simeón cta Lebi, 
Diñaren anayak, aufarki farthu ziren 
hirian czpatekin : eta gizonki guziak 
hilik,

26 Hemor eta Sikem orobat hil z¡- 
tuzten, eramaten zutelarik Dina, beren 
arreba, Sikemen etchetik.

27 Horiek atheratu zirencan, Jakoben 
bcrtzc femeak jauzi ziren hilen gainera, 
eta hiria chahutu zuten bortcha eginaren 
afperkundetan.

28 Hekien ardi, eta ¡di cta aftoak 
harturik, ctchcetan eta kampoctan ziren 
gauza guziak chahuturik,

29 Haur ttipiak ere eta emazteak ga- 
thibu craman zituzten.

30 Horiek ozarki egin zituzten on
doan, Jakobek erran zioten Simeoni cta 
Lebiri: Afaldutan ezarri nauzue, eta lur 
huntan dauden Kananear eta Phcrezea- 
rrci haítiarazi. Gu guti gare; hekiek, 
bildurik elkharretara, ehoko naute, 
chahutuak izanen gare ni eta ene 
etchca.

31 Ihardetfi zuten : Neíka tzar baten 
arara crabili behar zuten gure arreba ?
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X X X V . K a p .

jD I Z K I T A R T E A N  Jainkoa min- 
tzatu zitzayoen Jakobi: Chuti 

zaitc, eta igan Bcthclera, cta zaude han; 
eta egiozu aldarc bat zurc anaya Efau- 
rcn ihes zinohazinean agertu zitzaitzun 
Jainkoari.

2 Bada, Jakobck bildurik bere etche- 
ko guziak, erran zuen : Arthikatzue 
zucn artean dircn jainko arrotzak, garbi 
egin zaiteztc eta chahu zatzuc zuen 
foinekoak.

3 Jaiki zaitczte, eta igan gaiten Bc- 
thelera, han aldare bat altchatzekotzat 
ene egun gaitzcan entzun nauen Jain
koari cta cnc bidcko lagun izan denari.

4 Eman ziotzaten beraz jainko arrotz 
zituzten guziak, eta hekien beharrietan 
zircn beharrietakoak : eta liarek chortzi 
zituen Sikemgo hiriaren gibclean dcn ti- 
rrimint-ondoaren azpian.

5 Eta abiatu zirenean, Jainkoaren 
lazturak harritu zituen inguruko hiri- 
ctako jendeak, cta nihor etzen aufartatu 
goailiarrei jarraikitzera ondotik.

6 Jakob cthorri zen beraz Luzara, 
zeina baita Kanaango lurrean, cta izen- 
goitiz Bcthel deithua: bera eta berc po- 
pulu guzia bcrckin.

7 Eta han egin zuen aldarc bat, cta 
deithu zuen toki hura Jainkoaren 
etchea: ezen han agertu izan zitzayoen 
Jainkoa anayaren ihes zihoancan.

8 Muga bercan hil izan zen Dehora 
Errebekaren unhidea, eta ehortzia izan 
zen Bethelgo ondoan, haritz baten az
pian : eta toki hura deithua izan zen 
Nigar-haritz.

9 Bada Jainkoa berriz-ere agertu izan 
zitzayoen Jakobi Mefopotamia Siriakotik 
bihurtuz gcroztik, eta benedikatu izan 
zuen,

10 Erraten zioelarik: Hcmendik 
aitzina etzare Jakob deithuko, bainan 
zurc izcna izanen da Ifrael. Eta hura 
deithu zuen Ifrael.

11 Eta erran izan zioen: Ni naiz 
Jainko guziz ahalduna, berha cta po
pula za itc: jendayak eta jendakietako 
populuak ilkhiko dirá zu ganik, cta 
erregeak atheratuko dirá zure erraye- 
tarik.

12 Eta Abrahami cta Ifaaki eman 
izan diotedan lurra, emanen darotzut 
zuri, eta zure ondotik zure ondokoei.

13 Eta goan zen harén ganik.
14 Eta Jakobek, Jainkoa mintzatu 

izan zitzayoen lekhuan orhoitpeneko 
harri bat landatu zuen, arno eíkaintzak 
eginik eta olioa ichuririk;

15 Toki hura deitzcn zuelarik Be- 
thel.

16 Handik goan ondoan, ethorri zen 
uda-hafpeneko Efratcrateko lurrera, 
zeinetan Errachel haur-minetan ze- 
larik,

17 Ezin erdiz jarri baitzen hiltzeko 
menean. Eta cmaginak erran zioen: 
E z izan beldurrik, zeren hau ere femé 
bat izanen baituzu.

18 Bainan bizia baitzihoakien oin- 
hazez eta jadanik hil hurran baitzen, 
bere femea deithu zuen Benoni: erran- 
nahi-baita, ene oinhazeko femea; bainan 
aitak deithu zuen Bcnjamin, erran-nahi- 
da, eíkuineko femea.

19 Hil zen beraz Errachel, eta chor- 
tzia izan zen Efraterako bidean, hura 
baita Betclemc.

20 Eta Jakobek ezarri zuen harén 
hobiaren gaincan orhoitpeneko ifkribu 
bat, egungo eguna artco dirauena.

21 Handik ilkhirik, olha jarri zuen 
Arthaldearcn dorreaz haindian.

22 Aurkhintza hartan zagoelarik, 
Erruben goan zen eta lo-egin zuen berc 
aitaren ohaide Balarekin : cta hori etzen 
den-gutiena gordea egotu. Bada, Ja- 
koben femeak zircn hamabi.

23 Liaren femeak: Erruben zaha- 
rrena, eta Simeón, cta Lebi, eta Juda, 
eta Ifakar, eta Zabulón.

24 Errachelen femeak: Jofep cta 
Benjamín.

25 Errachelen ncíkato, Balaren fe
meak: Dan eta Nefthali.

26 Liaren neíkato, Zelpharen fe
meak : Gad cta A fer: horick dirá Jako- 
ben feme Mefopotamia Siriakoan for- 
thuak.

27 Jakob cthorri zen gero bere aita 
Ifaaken gana Mambrera, Arbecko birira, 
zeina baita Hcbron, cta zeinetan arrotz 
egotu baitziren Abraham cta Ifaak.

28 Eta Ifaaken egunak bethe ziren 
chun eta lau hogoi urthez.

29 Eta adinak ahiturik hil zen : eta 
zahartua, cta cgunez bethea bat-tu zen 
bere populuari; eta Efau eta Jakob berc 
femeek chortzi izan zuten.
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J -J A U K IE K  dirá Efaurcn ondokoak, 

hura bera baita Edom.
2 Efauk hartu izan zituen emazteak 

Kanaango alabetarik : Ada, Elon hethe- 
arraren alaba, cta Oolibama Anaren ala
ba, zeina baitzen Scbeon hebearraren 
alaba.

3 Hartu zuen Bafemath ere Ifmaelen 
alalia, Nabaiothen arreba.

4 Ada crdi zen Eliphazez; Bafemath 
amatu zen Errahuelez.

5 Oolibama amatu zen Jehufez, eta 
Ihelonez, cta Korez. Horiek dirá Efau- 
ren femé Kanaango lurrean forthuak.

6 Bada Efauk hartu zituen bere 
emazteak, eta femeak, cta alabak eta 
berc ctcheko jende guziak, eta abereakv 
cta Kanaango lurrean izan ahal zitue- 
nak: cta goan zen bertze cphaitza ha
tera, cta berezi zen bere anaya Jakobcn 
ganik.

7 Ezen hainitz aberats zircn, eta 
ctzaizteken elkharrekin egon, beren ibil- 
bidetako lurrak ere ezin jafan zetzaz- 
kecn arthaldcen oftea gatik.

8 Eta Efauk egin zuen berc ogoitza 
Scirgo mendian : hura bera da Edom.

9 Haukick dirá Efau, Edomen aita
ren ondokoak, Seirgo mendian.

10 Eta haukick dirá harén femeen 
’ izenak : Eliphaz, Efauren emazte Ada
ren femea; Errahucl ere, harén emazte 
Bafemathen femea.

11 Eta Eliphazcn femeak izan ziren : 
Theman, Ornar, Sepho, cta Gatham, 
cta Zcnez.

12 Bada, Thamna zen Efaurcn feme 
Eliphazcn ohaidea, zeina crdi baitzen 
Amalekez. Horiek dirá Efauren emaz
te, Adaren femeak.

13 Orai Errahuelcn femeak: Nahath 
eta Zara, Sama cta Meza. Horiek dirá 
Efaurcn emazte, Bafemathen femeak.

14 Haukick ziren Efauren emazte 
Oolibamarcn femeak, zeina baitzen Ana
ren alaba cta hau Scbconcna. Amatu 
zen Jehufez eta Ihelonez, eta Korez.

15 Haukiek dirá Efauren femeen bu- 
ruzagiak : Efaurcn feme zaharren, Eli
phazcn femeak : Theman aitzindaria, 
Ornar aitzindaria, Sepho aitzindaria, 
Zenez aitzindaria.

16 Korc aitzindaria, Gatham aitzin
daria, Amalek aitzindaria: horick dirá

Eliphazen femeak Edomen lurrean, eta 
Adaren femeak.

17 Eta haukiek dirá Efaurcn feme, 
Errahuclen femeak : Nahath aitzindaria, 
Zara aitzindaria, Sama aitzindaria, M e
za aitzindaria: horiek dirá Errahuel- 
ganikako aitzindariak Edomen lurrean: 
horick berak Efauren emazte, Bafema
then femeak.

18 Eta haukick dirá Efaurcn emazte 
Oolibamarcn femeak : Jehus aitzindaria, 
Ihelon aitzindaria, Kore aitzindaria: 
horiek dirá Efauren emazte eta Anaren 
alaba Oolibamarenganikako aitzindariak.

19 Horiek dirá Efauren femeak 
eta horietako aitzindariak, eta Efau da 
Edom.

20 Haukiek dirá Seir horrearraren 
femeak, lurreko egoiliarrak : Lotan, So
bal, Sebeon, Ana,

21 Difon, Efer, eta Difan : horiek dirá 
horrear aitzindariak, Seirren femeak, 
Edomen lurrean.

22 Lotanen femeak izan ziren : Hori 
eta Hernán. Eta Thamna zen Lotanen 
arreba.

23 Eta haukick Sobalen femeak : Al- 
ban, Manahat, Ebal, Sepho eta Onam.

24 Eta haukiek Sebeonen femeak: 
Aia cta Ana. Ana hunek aurkhitu zi
tuen ur beroak mortuan, bere aita Se
beonen aftoak alhatzen zituelarik.

25 Eta izan zuen feme bat, Difon, 
eta alaba bat, Oolibama.

26 Eta haukiek Difonen femeak : 
Hamdan, Efeban, Jethran cta Karan.

27 Eta haukick Eferren femeak: Ba- 
laan, Zaban eta Akan.

28 Difanck izan zituen bi feme: 
Hus, eta Aram.

29 Haukiek Horrcarren aitzindariak : 
Lotan aitzandaria, Sobal aitzindaria, Sc
beon aitzindaria, Ana aitzindaria,

30 Difon aitzindaria, Efer aitzindaria, 
Difan aitzindaria: horick dirá Horrca
rren aitzindariak Scirgo lurrean manatu 
izan dutenak.

31 Haukiek dirá erregeak Edomen 
lurrean erreginatu direnak, Ifraelcn fe
meek errege bat izan zuten baino lehen :

32 Bela, Beorrcn femea, cta harén 
hiria deitzen zen Denaba.

33 Bada, Bela hil izan zen, eta harén 
orde erreginatu zen Jobab, Zara Bofra- 
koaren femea.

34 Eta Jobab hil zencan, harén orde
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erreginatu zcn Hufam, Thcmantarrcn 
lurrekoa.

35 Hau ere hilik, huncn orde erregi
natu zen Adad, Badaden femca, zcinak 
defegin baitzuen Madian Moaben lurrc- 
an : cta harén hiria deitzen zen Abith.

36 Adad hil ondoan, harén ordc erre
ginatu zen Semla Mafrckakoa.

37 Hau ere hilik, hunen lekhuan 
erreginatu zen Saúl Érrohobotheko hi- 
bai-aldekoa.

38 Hori ere hil-eta, erreinuko ondo- 
regoa izan zuen Akoborren feme Bala- 
nanek.

39 Hau ere hilik, hunen orde erregi
natu zcn Adar, cta harén hiriareu izena 
zen Phau: eta harén cmaztea deitzen 
zen Meetabcl, Matredcn alaba eta Ma- 
tred zen Mezaaben alaba.

40 Horiek dirá beraz Efaurenga- 
nikako aitzindariak bcren iraulgietan, 
lckhuetan eta izenctan : Thamna aitzin- 
daria, Alba aitzindaria, Jetheth aitzin- 
daria,

41 Oolibama aitzindaria, Ela aitzin
daria, Phinon aitzindaria,

42 Zenez aitzindaria, Theman aitzin
daria, Mabfar aitzindaria,

43 Magdiel aitzindaria, Hiram aitzin
daria : horiek dirá Edomganikako aitzin
dariak harén manuko lurrean egonak, 
eta Edom Efau da Idumearrcn aita.

X X X V II . K a p . .
D A D A , Jakobek cgin zuen cgoitza 

Kanaango lurrean zeinetan arrotz 
¡bilí baitzen harén aita.

2 Eta haukick dirá harén ondokocn 
hclkariak. Jofepek, hamafei urthetan, 
bcrc anayckin alhatzcn zituen arthaldeak 
haurra zelarik oraino; eta zen bcrc aita- 
ren emazte Balaren eta Zelpharen fc- 
meekin ; cta bcre aitaren baithan jazarri 
zuen bcre anayek gaichtakeria handi bat 
egin zutela.

3 Bada Ifraelek berc feme guzien 
gainctik maite zuen Jofep, zeren bcrc 
zahartzean izatu zuen ; cta egin zioen 
foincko karantzakatu bat.

4 Bainan anayek ikhufteaz aitak bcr- 
tze feme guziak baino maiteago zuela, 
higuindu zuten, eta hari edozein gauza 
eztiki erran ctzczokctcn.

5 Gerthatu ere zen bcre anayci khon- 
datu ziotcla amctfctako ikhuíkari bat, 
hori izan zen herra handiago baten ana.

6 Erran izan zioten: Adi zazuc 
ikhufi dudan ene ametía.

7 Uftc nuen efpal lotzen hari gincla 
lauda batean; cta ene efpala jaikitzen 
bezala zeta, eta chutik gelditzen, eta 
zuen cfpalek inguruan jarririk adoratzen 
zutela ene efpala.

8 Ihardetfi zuten harén anayek : Gurc 
errege izan behar othe zare r ala zurc 
azpiko izanen gare ? Amets eta folas 
horietako aria izan zcn beraz bekhaizgo 
cta herrakunde itchindi.

9 Bcrtze amets bat ere ikhuíi zuen; 
eta hura khondatzean anayci erran zuen: 
Ametfctan ikhufi dut iduri iguzkia, ilhar- 
gia eta hameka izar adoratzen nindutela.

10 Hori bere aitari eta anayei khon- 
datu zictencan, larderiatu zuen berc ai
tak, eta erran zioen : Zer erran nahi du 
amets horrek ? nik eta zurc amak cta 
zure anayek adoratuko othe zaitugu lu- 
rraren gaincan ?

11 Bekhaizgotan zagozkon berez 
bere anayak: bainan aitak begieften 
zuen gauza mintzatu gabetarik.

12 Eta harén anayak Sikemcn zaude- 
larik arthaldeen alhatzcn,

13 Ifraelek erran zioen: Zure ana
yek ardiak alhatzcn dituzte Sikemen: 
zato, igorriko zaitut hekietara. Ihar- 
detfirik hunck,

14 Huna non naizen, aitak erran 
zioen : Zoazi, cta ¡khufazu hea guziak 
ongi doazcn zure anayentzat eta azien- 
dentzat: cta crakharriko darozkidatzu 
berriak zer iragaiten den. Hcbrongo 
haranctik igorria izanik, ethorri zen Si- 
kemera.

15 Eta gizon batek atzeman zuen 
bazterrez bazter zabilala, cta galdatu 
zioen hea zer bilhatzcn zuen.

16 Jofepek ihardetft zuen: Ene ana- 
yak bilhatzen ditut; erakhutz dizadazu 
non alhatzcn dituzten arthaldeak.

17 Eta gizonak erran zioen: Goan 
dirá toki huntarik: bainan aditu ditut 
clkharri erraten: Goazcn Dothainera. 
Jofep goan zen beraz bcrc anayen ondo- 
tik, eta atzeman zituen Dothamen.

18 Urrunera haukick ikhufi zutencan, 
hura hurbildu baino lehcn, egin zuten 
harén hiltzeko afmua.

19 Eta clkharri erraten zuten : Huna 
non heldu den gure amctfcgilea.

20 Zatozte, hil dezagun, cta arthik 
urtegi zahar hortara, cta erranen dugu :
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Baíaberc gaichto batek iretfi du : eta or- 
duan ikhufiko du zerentzat baliatu zaiz- 
koen bere ametfak.

21 Bainan Errubcnck, hori aditurik, 
eginahalaz hari zen harén atheratzera 
hekien cíkuctarik, eta erraten zuen :

22 E z diozozuela bizia khen, eta ez 
ichur odolik: bainan arthikazue mor- 
tuan den urtegi hortara, eta idukatzue 
zuen cíkuak garbi: cta hola mintzo zen, 
Jofep hekien eíkuetarik athera naliiz, 
cta hura bere aitari bihurtzea gatik.

23 Beraz Jofep heldu izan zen be- 
zain lafter bere anayetara, biluzi zuten 
bere foincko luze karantzatutik,

24 Eta arthiki zuten urtegi zaharrera, 
zcina agortua baitzen.

25 Eta jarriak zaudelarik ogiaren ja- 
tcko, ikhuíi zituzten Ifmaeldar bidaya- 
riak cthortzen Galaatetik, eta hekien 
kameluak, baltfamuak, arrachina cta 
mirra zaramazkitcnak Égiptora.

26 Judak beraz erran zioten bere 
anayei: Zer baliatu ko gare gure anaya 
hiltzcaz, eta harén odola gordetzeaz ?

27 Hobc da faltzea Ifmaeldarrei, eta
gurc cíkuak ez khutfatzca: ezcn gure 
anaya da eta gure haragia. Anayak
erori ziren harén hitzetara.

28 Eta hura urtegitik atherarik, ira
gaiten ziren Madiantar tratulariei, hogoi 
zilharrezkotan faldu zuten Ifmaeldarrei, 
zeinek Egiptora eraman baitzuten.

29 Eta Erruben itzulirik urtegira, 
etzucn kailfitu haurra:

30 Soinekoak urratu zituen cta bere 
anayetara goanik, erran zioten : Haurra 
ez da agen eta norat eginen dut nik ?

31 Bainan hartu zuten Jofepen foine- 
koa, cta hil zuten pittika baten odolean 
gorritu zuten.

32 Gizonak igorri zituzten aitari hura 
cramatera, cta erraitera: Hau aurkhitu 
dugu : ikhufazu hea den zure femearen 
foinekoa, ala ez.

33 Aitak ezagutu zuenean, erran zu
en : Ene femearen foinekoa da: bafa- 
berc gaichto batek jan du hura ; bafabe- 
reak iretfi du Jofep. _ _

34 Eta foinekoak urraturik, jauntzi 
zuen zurdatza, dembora handiz auhen- 
datzcn zuclarilc bere femea.

35 Eta harén haur guziak hildurik 
aitaren atfekabcaren gozatzeko, etzucn 
gozagailurik nahi izan onhctfi, bainan 
erran zu en : Ene femea auhendatzen

dudalarik jautfiko naiz ifernura. Eta 
zirauelarik bcre nigarretan,

36 Madiantarrek faldu zuten Jofep 
Putifar, Faraonen ebaki, foldadoctako 
buruzagiari.

X X X V III . K a p .
( ”)R D U  bcrcan, Juda bcre anayen ga- 

nik jautfirik, Hiras deitzen zen gi
zon odolamtar baten gana aldaratu zen.

2 Eta han ikhufi zuen Sue deitzen 
zen cananear gizon baten alaba: eta 
emaztetzat harturik, farthu zen harén 
gana.

3 Eta hau haurdundu zen, eta erdi 
feme batez, eta dcithu zuen Hcr.

4 Eta berriz haurdundurik, Onan 
dcithu zuen forthu zitzayoen femea.

5 Eta bcrriz-crc erdi zen hirugarren 
batez, zcina deithu baitzuen Sela; hau 
forthu-cta, gelditu zen haur-egitetik.

6 Bada Judak Hcr bcre feme zaha- 
rrenari harrarazi zioen emazte bat, Tha- 
mar deitzen zena.

7 Eta Hcr, Judaren feme zaharrena, 
izan zen gaichtagin bat Jaunaren aitzi- 
nean : eta Jaunak hil izan zuen.

8 Judak erran zioen beraz bere feme 
O iiani: Sar zaitezi zure anayaren cmaz- 
tca gana, eta bat zaitezi harekin, ondo- 
reak cragiteko zure anayari.

9 Hunck baitzakien, bere anayaren 
cmaztea gana farthuz, etzitzaizkola bc- 
rari forthuko haurrak, hazia ichurtzen 
zuen lurrera, bere anayaren izeneko 
haurrik fort etzadientzat.

10 Eta horren gatik jo zuen Jaunak, 
zeren gauza haíliagarria zuen egiten.

11 Judak erran zioen beraz bere 
erreina Thamarri: Zaude alhargun zurc 
aitaren etchcan, ene feme Sela handi 
dadicn arteo: beldur zcn czen hura ere 
hil zadien bere anayak bezala. Thamar 
goan zen eta egon bere aitaren etchcan.

12 Bada aíko cgun iragan ondoan, hil 
zen Sueren alaba, Judaren emaztea: 
Juda, deithorcarcn ondoan, gozagailu 
harturik, igaiten zen bere ardi-moztaile- 
etara, Thamnafera; bcra cta bere arthal- 
deko artzain Hiras odolamtarra.

13 Thamarri berria ckharri zioten 
bere aitaginarreba Thamnafera igaiten 
zela ardicn motzaraztera.

14 Bcrc alhargun foinekoak utzirik, 
theriftroa hartu zuen: cta jaunzkura 
gambiaturik, jarri zen Thamarrerako

39
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bide-juntan : Sela handitua zelakotz, cta 
etziotelakotz fenhartzat eman.

15 Judak, hura ikhufi izan zucnean,
ufte izan zuen neika galdu zembait 
zela, ezen bere begithartea gordea zadu- 
kan beldurrez-eta ezagutua izan ze- 
din. _

16 Eta hurbildurik, erran zioen : U tz 
nezazu zure baithara: etzakicn ezcn 
bere erreina zuda. Hunck ihardetfi 
zioen: Zer emanen darotazu nitaz ba-
liatzeko ? . .

17 Erran zioen igorriko darotzut pitti- 
ka bat arthaldcctarik. Bcrriz-ere hu- 
nek erran zioen: Jafancn dut zuk nahi 
duzuna, cmaten badarotazu bahi bat, 
agindua igorri artekan.

18 Judak erran zioen: Zer nahi 
duzu ematea bahitzat ? Ihardctfi zuen : 
Zure erreztuna, eta cíkumuthurrekoa, 
eta eíkuan dadukazun makhila. Beraz 
bchingo uki-alditik cmaztekia ¡zorra ger- 
thatu zen.

19 Eta chutiturik goan zen: gero 
utzirik hartu izan zuen jaunzkura, jaun- 
tzi zituen alhargun-foinekoak.

20 Bizkitartean Judak igorri zuen 
pittika odolamtar artzainarekin, gibelcrat 
har zezan cmaztckiari eman zioen bahía: 
artzainak hura ez aurkhiturik,

21 Galdcgin zioten tokiko gizonei: 
Non da bide-juntan jarria zen cmaztc- 
kia ? Orok ihardetíi zuten : E z da le- 
khu hortan izatu ema galdurik.

22 Bihurtu zen Juda gana, eta erran 
zioen: E z dut aurkhitu, eta hango gi- 
zonek erran ere darotate ez déla toki 
hartan egundaino jarri izan nefka tza- 
rrik.

23 Judak erran zuen: Atchik bcza 
beretzat, fegurki gczurtika ez dczakegu 
jazar : nik igorri dut agindu nuen pittika, 
eta zuk ez duzu hera aurkhitu.

24 Bainan huna non hirur hilabethe- 
ren buruan berria ekharri zioten Judari, 
crraten ziotclarik: Thamar, zure errei
na, gizonkiarekin crabili izan da, cta 
agcri da harén (abela loditzen luri déla. 
Eta Judak erran zuen: Athera zazuc 
erretzcko.

25 Erretzcra zaramatelarik, bidali 
zuen bere aitaginarreba gana, crraten 
zuelarik: Izorra naiz haina ganik zei- 
narcnak baitira haukiek: ezagut zatzu 
norenak dircn erreztun hau, cíkumu- 
thurrckoa cta makhila.

26 Judak bahiak ezaguturik, erran 
zuen : Ni baino zuzcnagoa da, zcren ez 
baitut eman ene femcSelari. Guziarekin- 
ere etzuen handik-harat Thamar cza- 
gutu gehiago.

27 Erditzeko menean agertu izan zen 
biritchiak zituela fabelcan: eta haurren 
egitcan, batek atheratu zuen eíkua, zci- 
netan cmaginak lothu baitzucn gorri bat, 
crraten zuelarik:

28 Hau ilkhiko da lchcnik.
29 Bainan harek bildu zuen eíkua 

gibelerat, eta bcrtzc haurra ilkhi zen : 
eta emaztekiak erran zuen : Zertako zu 
gatik hautfi da trenkada ? eta aria hortaz 
eman zioen izena Pharez.

30 Gero atheratu zen harén anaya, 
zcinaren eíkuan baitzen gorria : eta dci- 
thu zuen Zara.

X X X IX . K a p .

JOSEP eramana izan zen beraz Egip- 
tora, eta harat ekharri zuten Iímael- 

darren eíkuctarik erofi zuen Putifarrek, 
zcina baitzen Faraonen cbakia, arma- 
dako buruzagia eta egiptoarra.

2 Eta Jauna harekin izan zen eta 
gauza guzietan ongi heltzen zen ; eta 
egoten zen bere naufíaren etchean.

3 Eta naufiak arras ongi bazakicn 
Jauna zela harekin, eta harek egiten 
zituen guziak, Jaunak crabiliak zircla 
harén eíkuan.

4 Eta Jofepek grazia aurkhitu zuen 
bere naufíaren aitzincan, eta zerbitza- 
tzen zuen; eta ezarria izanik guzicn 
buruko, gobernatzen zuen fidatua izan 
zitzayoen etchea, eta eíkuetara emanak 
zitzaizkoen guziak.

5 Eta Jaunak Jofepen gatik benedi- 
katu zuen Egiptoarraren etchea, eta na- 
hiz hirian, nahiz baztcrrctan handitu 
zituen harén ontafunak.

6 Eta Putifarrek jaten zuen ogia 
baizik etzuen ezagutzen. Bada Jofep 
zen ahurpegi ederrckoa, eta gogaragarria 
begira.

7 Horren gatik aíko egunen buruan 
ctchekandreak begiak arthiki zituen Jo
fepen gainera, cta erran zioen: Lo-egizu 
enekin. \

8 Hunek gauza tzar hori etzuen 
onhetfi eta erran zioen : Huna non ene 
naufiak, ene eíkuetara guziak utzirik, 
ez daki zer duen bere etchean :

9 Ez da deufere ene eíkuko ez denik,
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cdo niri eman cz darotanik, zutaz lan- 
dan, zeina baitzarc liaren emaztea : ñola 
bada nik egin dezaket gaizki hori, eta 
ene Jainkoaren aitzincan bekhatu ?

10 Egun oroz, horrelako folafez 
emazteki" harek bilhatzen zuen gizon 
gaztea, eta hau tzarkeriari ukhoan za- 
goen.

11 Bada, egun batez, Jofep gerthatu 
zen etchean fartzera, eta zerbaitcn egi- 
tera lekhukorik gabe:

12 Eta andreak, foineko petrailetik 
lothurik, erran zioen: Lo-egizu enekin. 
Kapa harén eíkuetan utzirik, Jofepek 
ihes-egin zuen, eta atheratu zen kam- 
pora.

13 Emaztekiak ikhufi zuencan kapa 
bere eíkuetan, cta erdeinatua zela,

14 Deithu zituen etcheko gizonak, 
eta erran zioten : Horra, gizon hebrear 
hori ekharri dute hunat guri cíkarnio 
cgitcko: farthu da ene gana, nitaz ba- 
liatu nahiz: eta ni oihuz hafi naize- 
nean,

15 Eta ene izkiritua cntzunik, utzi 
darot cíkuz nadukan kapa, cta ihes-egin 
du katnpora.

16 Bere zintafunaren frogatzat beraz 
crakhutfi zioen fenharrari, etchera bi
hurtu zencan, atchiki zuen kapa,

17 Eta erran zioen : Erakharri duzun 
gathibu hebrearra farthu da ni gana, 
nitaz irri-egin nahiz:

18 Eta oihuz aditu nauenean, utzi du 
atchikitzen nioen kapa, cta kampora 
ihes-egin du.

19 Horiek aditurik, eta cmaztearen 
folaíen gainean finhets-beregia, ñau fia 
haíarrctu zen borthizki:

20 Eta Jofep eman zuen, crrcgcrcn 
prefonerak zaintzen ziren prefondegian, 
cta han hertfia zen.

21 Bainan Jauna Jofepckin izan zen, 
cta hartaz urrikaldurik, grazia eman 
zioen prefondegiko buruzagiaren aitzi- 
nean.

22 Hunck eíkura eman ziozkan 
zaintzcko zituen prefoner guziak : eta 
egiten ziren gauza guziak Jofepen 
manutik zihoazen.

23 Eta buruzagiak, oro harén eíkura 
utzirik, etzuen deuferen ardurarik har- 
tzen : ezen Jauna Jofepckin zen, 
cta harén eginkari guziak bidatzen 
zituen.

X L . K a p .
P J O R I E K  hola egin zirenean, ger

thatu zen bi ebakik, Egiptoko 
erregeren edaralcak cta ogi-emaileak da- 
muztatu zutela beren naufia.

2 Eta Faraón hekien aldera hafarre- 
turik (ezcn bata edaraleen buruzagi zen 
eta bertzea ogi-emaileena),

3 Igorri zituen foldadoctako aitzin- 
dariaren prefondegira, zeinetan baitzen 
Jofep hertfia.

4 Eta prefondegiko zainak ezarri 
zituen Jofepen eíkuetan eta hunck zcr- 
bitzatzen zituen. Dembora aphur bat 
iragan zen eta haukiek zainduak zau- 
den.

5 Eta gau batez biek izan zuten 
amets baña zcinaren argipena baitzihoa- 
kioten bakhotchari.

6 Goizean Jofep hekien gana farthu 
zencan, cta ilhun ikhufirik,

7 Bilhatu zituen, erratcn ziotelarik : 
Zuen begithartcak zertako dirá egun ohi 
baino ilhunago ?

8 Haukiek ihardetfi zioten: Amets 
bat izan dugu, eta ez da nork harén ar- 
gitafuna emanen darokunik. Jofepek 
erran zioten : Agitafuna ez othe da 
Jainkoaganikakoa ? Erradazuc zer ikhu- 
fi duzuen.

9 Lchembizikoak, edaraleen buruza
giak, khondatu zioen bere ametfa : Ene 
aitzincan ikhuften nuen mahats-ondo 
bat,

10 Zeinetan baitziren hirur aldaíka 
emeki-cmeki botea cmaten zutenak, eta 
lorcen ondotik mahatfak ontzen ziren :

11 Eta Faraonen bafoa ene eíkuan 
z e n : hartu ditut beraz mahatfak, cta 
lehertu ditut eíkuan nadukan untzira, eta 
eman diot Faraoni.

12 Jofepek ihardetfi zioen : Hau da 
ametfaren argipena: Hirur aldaíkak dirá, 
heldu diren hirur cgunak,

13 Zcinen ondoan Faraón orhoituko 
baita zure zerbitzuaz, eta bihurtuko 
zaitu zure lchcncko kargura ; cta ema
nen diozu bafoa zure egimbidearen ara- 
bera, aitzinean egiten ohi zinduen 
bczala.

14 Bakharrik orhoit zaite nitaz, zo- 
rion dukczunean, eta urrikari izan 
nezazu, Faraoni adiaraziz, ilkhiaraz 
nczan preíbndegi hunetarik:

15 Zeren maulaz altchatua izatu bai-
G
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naiz Hebrearren lurretik, eta hobenik 
gabe farthua izan toki hunetan.

16 Ogi-emaileen buruzagiak ikhufirik 
umoki argitu zuda amctfa, erran zuen : 
Eta nik amets izatu dut hirur faiki irin 
banituela buruaren gainean :

17 Eta faíki batean, gorcnena zcnean, 
ekhartzen nitucla, okhintzan egitcn 
dircn jateko orotarik, eta choriek jaten 
zutela handik.

18 Jofcpek ihardctfi zuen : Hau da 
ametfarcn argipena: Hirur faíkiak dira 
hirur egun oraino,

19 Zeincn ondoan Faraonek khen- 
duko baitarotzu burua, eta dilindan 
ezarriko zaitu gurutze batetarik, eta hc- 
galtinek zirtzikatuko dituzte zure hara- 
giak.

20 Handik hirugarrcn cguna zen Fa- 
raonen fort-eguna: barazkari handi bat 
ematen ziotelarik bere fchi guziei, ja- 
naren artetik orhoitu zen edaraleen 
buruzagiaz eta ogi-emaileen aitzindariaz.

21 Bata bihurtu zuen bere lckhura, 
aitzina eman zezontzat bafoa ;

22 Era bertzea habetik dilindan 
ezarri zuen, afmatzailearen cgia froga 
zadientzat.

23 Bizkitartean gauza guziak ongi 
zihoazkon cdaraleen buruzagiari, bainan 
ahantzi zuen bere argi-emailea.

X L I. FCa p .

t J A N D I K  bi urthercn buruan Fara
onek izan zuen amets bat. Ufte 

zuen chutik zagoela hibai bazter batean,
2 Zeintarik atheratzen baitziren zaz- 

pi behi, ederrak eta arras gizenak, eta 
alhatzen ziren lekhu aintziratfuctan.

3 Bertzc zazpi ere atheratzen ziren 
hibayetik ; ¡tfufiak ziren eta ínehe-erro- 
kituak, eta alhatzen ziren ur-hegian bc- 
rean, toki berdatfuetan.

4 Eta iretfi zituzten bertzeak, zeincn 
itchura eta gizentafuna ederrcfgarriak 
baitziren. Faraón atzarririk,

5 Lokhartu zen berriz, eta ikhufi 
zuen bertzc amets b at: Zazpi ogi-buru, 
betheak eta ederrak, atheratzen ziren 
ondo batetarik :

6 Bcrtze haimbertzc ogi-buru ere 
meharrak eta lanhadurak joak,

7 Ireftcn zutela lehembizikocn eder- 
tafun guzia. Faraón atzarririk berc 
phaufutik,

8 Eta goiza egin zcnean, izialdurak

hartua, igorri izan zuen Egiptoko afma- 
tzaile guzietara, eta jakintfun orotara : 
eta erakharrarazirik khondatu zioten 
amctfa, bainan etzen nihor argi zeza- 
kecnik hura.

9 Orduan cdaralcen buruzagiak, noiz- 
bait orhoiturik, erran zuen : Aithortzen 
dut ene hutfa.

10 Erregek famurturik bcre zerbi- 
tzarien kontra, manatu zuen ni eta ogi- 
emaileen buruzagia hertfiak izan gine- 
tezcn foldadoen aitzindariaren prefonde- 
gian :

11 Han biek gau batez izan ginduen 
amets baña, geroa erakhuften zutena.

12 Bazen han hebrear gizon gazte 
bat, foldadoen aitzindari beraren íehia, 
zcinari khondatu rik gure ametlak,

13 Entzun ginduen gerthakariak on
doan frogatu zuen guzia : ezen ni bi- 
hurtua izatu naiz ene kargura, eta ene 
laguna gurutzetik dilindan ezarria.

14 Berehala erregeren manuz Jofep 
atheratu zuten prefondegitik : eta ileak 
mozturik eta jaunzkura aldaturik, cra- 
kharri zioten I- araoni.

15 Hunck erran zioen : Izatu ditut 
bi amets eta nihor ez da hekiek argi 
dctzakcenik : aditu dut amctfcn afma- 
tzen guziz jakina zarela.

ió Jofepek ihardetfi zuen: Jainkoak 
ni gabeFaraoni erranendiozkabcrri onak.

17 Faraonck khondatu zuen beraz 
zer ikhufi izan zuen : Ufte nuen ur-he
gian chutik nindagoela,

18 Eta zazpi behi hainitz ederrak eta 
gizenak hibayetik atheratzen zirela, ain- 
tzirako belharra alhatzen zutela.

19 Eta huna bertzc zazpi behi jarrai- 
kitzen zitzaizkotcla hain itfufiak eta 
mcheak, non egundaino Egiptoko lu- 
rretan cz baitut halakorik ikhufi:

20 Eta haukiek lehembizikoak ire- 
tfirik eta janik,

21 Etzuten afeak zirelako iduririk 
batere cmatcn ; bainan bere mehetafun 
eta itfufitafun berean tontotuak zauden. 
Atzarririk, eta berriz loak harturik,

22 Izatu dut bertzc amets bat: 
Zazpi ogi-buru, betheak eta hainitz ede
rrak ilkhitzcn ziren ondo bakhar bate
tarik.

23 Bcrtze zazpi ere meharrak eta 
erredurak joak, atheratzen ziren ondo 
bakhar batetarik:

24 Iretfi zuten lehembizikocn eder-
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tafuna. Khondatu diotet ametfa afma- 
tzaileei, eta nihor ez da izan argitu du- 
enik.

25 Jofepek ihardetfi zuen: Erregeren 
amctfa bat da: Jainkoak Faraoni zer 
gerthatuko den crakhutfi dio.

26 Zazpi behi ederrak, eta zazpi ogi- 
buru betheak, dira zazpi nafaiziazko 
urthe : eta bi amctfck indar bera dadu- 
kate.

27 Zazpi behi mehe eta khabartuak 
ere, hekien ondotik igan direnak, eta 
zazpi ogi-buru mehar eta haize erre- 
garriak joak, dira gofetezko zazpi urthe.

28 Horiek betheko dira hunelako al- 
dictan :

29 Huna nafaizia handizko zazpi 
urthe atheratuko direla Egiptoko lur gu- 
zian:

30 Hckiei jarraikiko dira bertzc 
zazpi urthe, agortafun hambatetakoak, 
non aitzineko nafaizia guzia ahantziko 
baita: ezen gofeteak iretfiko du lurra 
oro.

31 Eta efkafaren handiak galduko du 
nafaiziaren handia.

32 Bainan bigarren aldian ikhufi izan 
duzun ametfak, gauza bcrari darraikola- 
rik, erakhuften dut fegurtafun bat, 
Jainkoaren hitza obratuko eta lafter be
theko déla.

33 Orai beraz erregek hauta beza 
gizon zuhur eta antzctfu bat, eta czar 
beza Egiptoko lurraren buruko.

34 Hunek gizonak ezar betza aur- 
khintza guzietan : eta fruituen bortzga- 
rrena, nafaiziazko zazpi urthe

35 Jadanik hartera dihoazinetan, bil 
beza bihitegietara : eta ogi guzia ezarria 
izan bedi Faraoncn cflcuko eta begiratua 
hirietan,

36 Eta goititua izan bedi cthortze- 
koak diren gofetezko zazpi urtheetara- 
kotz, arren-eta lurra cz dadicn izan 
elkafaz chahutua.

37 Kontfcilu hori izan zen Faraoncn 
eta haren-peko buruzagien gogarako:

38 Errege mintzatu zitzayoten : 
Jainkoaren ízpirituaz bethea den halako 
gizon bat aurkhi othe dezaguke ?

39 Erran zioen beraz Jofepi; Jain
koak erakhutfi izan darozkitzunaz gc- 
roztik erran dituzun guziak, non khaufi 
dezaket zu baino zuhurragorik eta zu 
bezalakorik ere ?

40 Izanen zarc ene etchcaren buruko,

eta zure ahoko manuari gurthuko da po- 
pulu guzia: errege alkhiaz baizik ez 
naiz zu baino aitzinago izanen.

41 Eta Faraonek Jofepi erran zioen 
berriz: Huna non czarri zaitudan Egip
toko lur guziko buruzagi.

42 Eta hartu zuen bere eíkuko 
erreztuna eta ezarri zuen harén eíkuan, 
eta jauntzi zioen liho harizko foin bat 
eta lephoa urhezko gathe batez ingu- 
ratu.

43 Eta iganarazi zuen bere bigarren 
orga-lafterrera, kridatzaileak oihu-egiten 
zuelarik, orok bclhauna lurrera eman 
zezaten harén aitzinean, eta jakin 
zezaten Egiptoko lur guziko buruzagi 
ezarria zela.

44 Erran zioen ere Jofepi erregek : 
Ni naiz Faraón: zure manuaz landan 
nihork Egiptoko lur guzian ez du higi- 
tuko cz beforik cz zangorik.

45 Eta aldatu zuen harén izcna eta 
egiptoaraz dcithu zuen, Munduko Salba- 
tzailea. Eta emaztetzat eman zioen 
Afeneth, Heliopolifeko aphez Putifa- 
rren alaba. Jofep athera zen beraz 
Egiptoko lurrera.

46 (Bada, hogoi eta llamar urthe zi- 
tuen Faraoncn aitzinera agertu zenean): 
eta Egiptoko aurkhitza guziak inguratu 
zituen.

47 Eta cthorri zen zazpi urtheen 
goria : eta uztak efpaletan ezarri zire- 
nean bilduak izan ziren Egiptoko bihite
gietara.

48 Eta fruituetako gaindia bildua izan 
zen hiri bakhotchera.

49 Eta bihiaren nafaizia hain izan 
zen handia, non itfafoko legarraren bar- 
din, eta neurriz goragokoa baitzen.

50 Bada gofetea ethorri baino lehcn 
Jofepi forthu zitzaizkoen bi feme zei- 
nctaz erdi baitzen Afeneth, Heliopoli- 
lcko aphez Putifarrcn alaba.

51 Zaharrcna deithu zuen Manafc, 
erraten zuelarik : Jainkoak ahantza- 
razi darozkit ene nekhc guziak, eta ene 
aitaren etchca.

52 Bigarrena berriz deithu zuen
Efraim, erraten zuelarik: Jainkoak 
berharazi ñau ene behartafuneko ta
rrean. .

53 Egiptoan izan ziren nafaiziazko 
zazpi urtheak iragan-eta,

54 Jofepek aitzinetik erran zituen 
zazpi urthe hutfak ethortzen hafi ziren:
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eta mundu guzian gofetea naufitu zen, 
bainan ogia bazen Egiptoko lurrean.

55 Harek efkas eginik, populuak ja- 
teko galdez oihu-egin zuen iaraoni. 
Erregck ihardetfi zioten : Zoaztc Jo- 
fepen gana, eta edozein gauza erran 
dezazuen, egizue.

56 Bizkitartean gofetea handitzen 
zen lur guzian: eta Jofcpek ideki zituen 
bihitegi guziak, eta ogia faltzen zuen 
Egiptoarrei, ezcn gofeak hertíatu zituen.

57 Eta herri-alde guzietarik Egiptora 
hcldu zircn jateko eroftera, eta gabearen 
gaitza ernatzera.

X L II. K ap.
D A D A , Jakobek nabaditurik jatckoak 

Egiptoan faltzcn zirela, erran zio
ten berc femeei : Zcrtako ctzarcte cr- 
natzen ?

2 Aditu dut ogia Egipton faltzen 
dela: jauts zaizte, eta erofazue behar 
dena, bizi ahal gaitezen, cta gabeak irets 
ez gaitzan.

3 Beraz Jofepen hamar anaya Egip
tora jautfi ziren ogi eroftera:

4 Benjamín etchean idukia izan zen 
Jakobez, zeinak erran baitzioten liaren 
anayei: E z  dakioen bidean zerbait 
aftrugaitz gertha.

5 Egiptoko lurrean farthu ziren 
eroftera zihoazen bertze batzuckin. 
Ezen gofetea zen Kanaango lurrean.

6 Eta Jofep zen Egiptoko lurrean 
buruzagi, eta harén manua gabe ctzen 
ogia faltzen. Eta bere anayak gurthu 
zitzaizkoncan,

7 Ezagutu zituen, eta gogorkiago 
mintzatzen zitzayoeten arrotz batzuei 
bezala, galdegiten ziotelarik: Nondik 
heldu zaretc ? Ihardetfi zuten : Kana
ango lurretik, bizitzeko behar denaren 
eroftera.

8 Eta bizkitartean anayak ezagutzen 
zituelarik, hekiek etzutcn ezagutu.

g Eta orhoiturik bertze orduz izan 
zituen ametfcz, erran zioten : Ikhufke- 
tari batzuek zarete, lur huntako aldc 
mimberenen ikhuftera ethorriak.

10 Haukiek erran zuten: Jauna, ez 
da holakorik; bainan zurc zerbitzariak 
ethorri dirá jateko eroftera.

11 Guziak gizon baten femc gare: 
baketiar heldu gare, eta zure zerbitza- 
riek ez derabilkate deufere gaichtorik.

12 Jofepek ihardetfi zioten: E z da

hori, lur hunetako lekhu hazkartu- 
gabeen ikhuftera ethorriak zarete.

13 Eta haukiek: Zure zerbitzari 
hamabi anaya gare, aita baten umeak 
Kanaango lurrean: ttipiena gure aita- 
rekin da, eta bertzea ez da lurraren gai- 
nean.

14 Jofepek erran zioten: Hori da 
nik erran dudana: ikhulketariak za
rete.

15 Bada orai eginen dut zuekilako 
frogapena: ala Faraón! etzarete hc- 
mcndik ilkhiko, zuen anaya ttipiena etho
rri arteo.

16 Igorrazue zuctarik bat, eta cra- 
khar b eza: zuek ordcan burdinctan 
egonen zarete zuen folafak egiazkoak 
edo gezurrezkoak diren froga ditezen 
artean; bertzela, ala Faraón ! ikhuíkc- 
tariak zarete.

17 Beraz eman zituen zaintzera 
hirur egunez.

18 Bainan hirugarren egunean pre- 
fondegitik atherarazirik, erran zioten: 
Egizue nik errana, cta biziko zaretc: 
ezen badut Jainkoaren beldurra.

19 Baketiarrak bazarcte, zuen anaya 
bat gcldi bedi prefo: cta bertzcak zoaz- 
te, eta eroft duzucn ogia eramazuc 
zuen etchetara;

20 Eta crakhar darotazuc zuen anaya 
ttipiena, zuen folafak froga detzakedan- 
tzat, eta hil etzaiztezentzat. Harek 
erran bezala egin zuten.

2 1 Eta batak bertzeari erran zuten: 
Zuzembidean jafaiten dugu hau, zeren 
bekhatu egin baitugu gure anayaren bai- 
than, ikhuftcn ginuelarik harén bihotz- 
hcftura j errckeitzen gintuclarik, ez 
dugu cntzun izan: horren gatik atzcman 
gaitu ordu gaitz hunek.

22 Eta Erruben, hekietarik batek 
erraten zioten : E z othe narotzuen 
erran : E z dezazucla bekhatu egin hau- 
rraren baithan : eta ez nauzue entzun ? 
horra non bilhatua den orai harén 
odola.

23 Bada, etzakiten Jofepek aditzen 
zuela hekien mintzaya: zeren arartekotz 
folas-egitcn baitzuen hekiekin.

24 Eta aldaratu zen aphur bat, cta 
nigar-egin zuen ; cta bihurturik min- 
tzatu zitzayoten.

25 Eta Simeón harturik, cta hekien 
aitzincan lokharriz amarraturik, matiatu 
zioten bere azpiko aitzindariei bethe
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zetzaten hekien zakhuak ogiz, eta ba- 
khotchari bere dirua ezar zezoten berc 
zakhuan, gainerako emanik bideko ja- 
tekoak : cta hola egin zuten.

26 Eta hekiek goan ziren, ogiak afto- 
gainctan zaramazkictela.

27 Eta batek zakhua idekirik aftoari 
zaldarca cmateko oftatuan, dirua ikhufi 
zuen zakhuaren ahoan.

28 Eta harriturik eta afaldaturik, cl- 
kharri erran zuten : Zer da Jainkoak 
egiten darokun hau ?

29 Eta ethorri ziren beren aita Ja- 
koben gana Kanaango lurrera, eta khon- 
datu ziozkatcn gerthatu zitzaizkoten 
guziak, erraten zutelarik :

30 Lekhu hartako jauna mintzatu 
izan zaiku gogorki, eta ufte izan du 
Egiptoaren ikhuftaileak ginela.

31 Ihardetfi diogu: Baketiarrak gare, 
eta zimarkhurik ez derabilagu.

32 Hamabi anaya gare aita baten- 
ganikakoak; bat ez da bizi, bertzea 
gure aitarekin da Kanaango lurrean.

33 Harek erran daroku: Hola fro- 
gatuko dut hca baketiarrak zareten: 
Zuen anaya bat utzazue enckin, eta har 
zatzuc zuen ctchetako behar diren ja- 
tekoak, eta zoazte;

34 Eta zuen anaya ttipiena crakhar 
darotazue, jakin dezadan ctzaretcla 
ikhulketariak ; cta prefo den hau gibe- 
lerat har ahal dezazuentzat; eta handik 
aitzina zilhegi izan zaiztezentzat nahi 
duzuenarcn eroftera.

35 Horick erran ondoan, ogiak hus- 
tean, zeinek bere diruak atzeman zituz- 
ten zakhucn fartzean: eta batean laztuak 
zaudelarik,

36 Aita Jakobek erran zioten : Hau- 
rrik gabe czarri nauzue, Jofep hila da, 
Simeón prefo idukia, eta Benjamín era- 
maten darotazue : gaitz horiek oro erori 
dirá ene gainera.

37 Errubenek ihardctfi zioen: Ene 
femeetarik bia hil zatzu, hori ez bada- 
rotzut gibelerat ekhartzen : indazu hori 
eíkuctara, cta nik bihurtuko daroztut.

38 Eta Jakobek zioen : Ene femea 
ez da jautfiko zuekin; horren anaya 
hil da, eta hori bakharrik gclditu : hel- 
kari tchar zerbait gertha balakio zohaz- 
ten tokian, ene buru zuritua bihozmi- 
nekin hobian farraraziko duzue.

X L III. K a p . 
J ^ IZ K IT A R T E A N  gofeteak bor- 

thizki hcrtfatzen zuen Kanaango
lurra,

2  Eta akhiturik Egiptokik ekharri 
izan zituzten jatekoak, Jakobek erran 
zioten bere femeei: Bihur zaitezte, cta 
eros guzue jateko aphur bat.

3 Judak ihardetfi zioen : Gizon 
harek erran izan daroku, zin-egiten 
darokularik: E z  duzue ene begithartea 
ikhufiko, ez baduzue zuekin erakhar- 
tzcn zuen anaya ttipiena.

4 Beraz nahi baduzu hori gurekin 
bidali, goanen gare elkharrckin, eta 
eroftko darotzugu behar duzuna.

5 Bainan nahi ez baduzu, ez gare
goanen : ezcn gizona, maiz erran 
dugun bezala, garbiki mintzatu zaiku, 
dioelarik: E z  duzue ikhufiko ene
begithartea zuen anaya ttipiena gabe.

6 Ifraelek erran zioten: Ene zori- 
gaitzetan jakintfun egin duzue bertze 
anaya bat baduzucla.

7 Eta ihardetfi zuten : Gizonak 
galdatu darozku aldizka gure cthorkiko 
berriak : hca aita bizi ginduenetz; hea 
baginduen anaya bertze b at: eta guk 
ihardetfi diogu bere galdecn arabera : 
nondik jakin ginezakeen erranen zaro- 
kula: Erakhar darotazue zuen anaya 
zuekin ?

8 Judak erran zioen oraino bere 
aitari : Igor zazu haurra enckin, goan 
gaitezen, cta bizi ahal gaitezen, ez 
gaitezen hil gu eta gure haur gai- 
choak.

9 Nik hartuko dut muthikoa; niri 
galda diadazu ; ez badut gibelerat 
crakhartzen, eta zuri bihurtzen ez 
badarotzut, gaichtoki hobendun izanen 
naiz zurc aldera cgun-eta-bizian.

10 Gibelamendurik izatu ez balitz, 
hemen ginitazkeen jadanik bigarren 
aldiko.

11 Beraz beren aita Ifraelek erran 
zioten : Hola premia bada, egizue nahi 
duzuena; har zazue zuen untzietan 
lurreko fruitu hobcrcnetarik, eta gizo- 
nari eraman zotzue cmaitzak, arrachina, 
czti, cftoraks-nigar, mirra cta amanda 
aphur bat.

12 Dirua ere eraman zazue lehcne- 
koan bezalako bia : cta zuen zakhuetan 
kaufitu duzuena eraman zazue gibelerat,
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beldurrez-eta huts-cginik gerthatu dita- 
keen hori.

13 Eta har zazue zuen anaya ere, 
eta zoazte gizonaren gana.

14 Ene Jainko guziz bothcretfuak 
berati eragin dezazuela; eta prefo 
dadukan zuen anaya eta Benjamin 
hau bihur betza zuekin batean. Ni 
anartean egonen naiz zurtz bezala hau- 
rrik gabe.

15 Hartu zituzten beraz gizonaren- 
tzat cmaitzak, dirua lchen bezalako bia 
eta Benjamin : jautfi ziren Egiptora, 
eta chutik cman zircn Jofepen aitzi- 
nean.

16 Hunck ¡khuíi zitucnean, eta Ben
jamin hckickin, manu-egin ziocn bere 
etche-arthatzaileari, crraten zioclarik : 
Etchean farrarazkitzu gizon haukiek, 
eta bitimak hil zatzu eta barazkaria 
zuchent, ezen eguerditan enekin jan 
behar dute.

17 Hunek manatua egin zuen, eta 
etchera farrarazi zituen gizonak.

18 Eta han, iziturik, elkharri erran 
zuten : Lehenago gure zakhuetan gibe- 
lerat eraman dugun dirua gatik farrara- 
ziak garc : gezurra baliaraz dezantzat 
gure gainean eta bortchaz gathibu 
eragin cta gure aftocz jabe dadicntzat.

ig  Aria hortaz ctchc-gizonaren gana 
athelafera hurbildurik,

20 Mintzatu zitzaizkon : Othoizten 
zaitugu, jauna, entzun gaitzatzun. 
Jadanik lehenago jautfi izan gare ja- 
teko eroftera:

21 Hckiek erofirik, oftatura goan 
garenean, ideki izan ditugu gure za- 
khuak, eta dirua atzeman dugu zakhucn 
ahoan : orai hura phifu berean gibelerat 
ekharri dugu.

22 Eta bertze diru bat ckhartzen 
dugu behar dugunarcn crofteko: cz 
da gure jakitatean nork ezarri duen 
hura gure zakhuetan.

23 Bainan hunck ihardctfi zioten: 
Bakea déla zuckin, ez izan beldurrik: 
zucn Jainkoak, zucn aitaren Jainkoak 
eman darozkitzue aberaftafunak zuen 
zakhuetan : ezen niri cman darotazucn 
dirua, emantzat dadukat. Eta Simeón 
erakharri zuen hekictara.

24 Eta etchean farrarazirik, ekharri 
zioten ura, eta zangoak garbitu zi
tuzten eta bazka eman zioten hckien 
aftoei.

25 Hekiek cmatcko zituztcnak chu- 
chentzen zituzten, Jofep eguerditan 
far zedin artean: ezen adituak ziren 
han jan behar zutela ogia.

26 Jofep farthu zen bcraz bere 
ctchean, cta efkuctan zaduzkaten emai- 
tzak eikaini ziozkaten, eta lurrean 
ahufpez emanik adoratu zuten.

27 Bainan hunek eztiki agurra 
bihurturik, galde-cgin zioten, crratcn 
ziotclarik : Ongi da zuen aita 
zahar, aiphatu darotazucna ? bizi da 
oraino ?

28 Ihardctfi zuten: Ongi da gure 
aita, zure zcrbitzaria: bizi da oraino. 
Eta gurthurik adoratu zuten.

29 Jofepek begiak altchatzean, 
ikhufi zuen Benjamin bcre anaya ama 
beraganikakoa, cta erran zu en : Hau 
da aiphatu darotazuen anaya gazte 
hura? Eta gero erran zucn: Jainkoa 
urrikalkizun izan bekizu, ene femea.

30 Eta lafter-egin zuen, zeren bar- 
ncak gaindi egiten baitzioen berc ana- 
yaren gainera, eta nigarra jauzten zitza- 
yoen : eta etzateko lekhuan farthurik 
nigar-egin zuen.

31 Eta berriz begithartea garbiturik, 
ilkhi zen, atchiki zuen bere burila, 
cta erran : Ekhar zatzue ogiak.

32 Eta ogiak ezarriak izan ondoan, 
berezirik Jofepentzat, eta berezirik 
anayentzat, eta berezirik batean jaten 
zuten Egiptoarrentzat ere (ezen Egip- 
toarrei etzayote zilhegi Hebrearrckin 
jatea, eta horrelako onthuruntza bckha- 
tu dadukatc) ;

33 Jarri ziren harén aitzinean, za- 
harrena bere premutafunak agintzen 
zioen bczala, cta gaztecna bere adi- 
naren arabera. Eta hainitz mireften 
ziren,

34 Hartu zituztenean Jofepen ganik 
izan zituzten zathiak : eta zathirik 
handiena erori zitzayoen Benjamini, 
hala non bortzaldiz chitchen baitzuen. 
Eta edan cta afe ziren Jofepckin.

X L IV . K a p .
JgA D A  Jofepek manu-egin zioen bcre 

ctche-gizonari, crraten zioclarik: 
Ogiz atchik-ahala bethe zatzu haukicn 
zakhuak: eta bakhotchari dirua czar 
zozute zakhu gainean.

2 Bainan gazteenaren zakhuarcn far- 
tzean czar zazu ene zilharrczko bafoa

eta ogiarentzat eman duen dirua. Eta 
hola egina izan zen.

3 Eta goiza ethorri zenean, igorri 
zituzten beren aftoekin.

4 Eta jadanik hiritik atheratuak ziren 
eta aphur bat urrunago goanak : orduan 
Jofepek ekharrarazirik berc etche-gi- 
zona, erran zioen: Chuti zaitc eta 
jarraik zakiozkite gizon horiei: eta 
atzeman ondoan, errozute: Zertako 
ongiarentzat bihurtu, duzue gaizkia ?

5 Ebatfi duzuen bafoa da ene nau- 
fiak edateko erabiltzcn duen bera, eta 
hartan ohi du afmu-cgiten: gauzarik 
tzarrena egin duzue.

6 Harek egin zuen manatua zen 
bczala; cta atzemanik mintzatu zitza- 
yoten manuaren arabera.

7 Haukiek ihardctfi zuten : Zertako 
mintzo da hola gure jauna, zure zer- 
bitzariek egin balute bczala horrem- 
bertzeko itfuíkeria ?

8 Zakhu huruetan aurkhitu dugun 
dirua, gibelerat ekharri dugu Kanaango 
lurretik; eta ñola daiteke ebatii dugula 
zure naufíaren ctchetik urhe edo zil- 
harra ?

9 Zure zerbitzarietarik edozeinen 
baithan kaufituko baita bilhatzcn du- 
zuna, cta haina hila izan bedi, eta gu 
izanen gare zure naufíaren gathibu.

10 Hunek erran zioten : Egin bedi 
zucn hitzaren arabera: zeinaren baithan 
kaufituko baita, cta haina izan bedi ene 
gathibu ; bertzeak garbi izanen zaretc.

11 Beraz berchala zakhuak lurrera 
jautfirik, bakhotchak berca ideki 
zuen.

12 Etche-gizonak, handicnetik haft- 
rik ttipieneraino ikhartu zituen, eta 
bafoa aurkhitu zuen Benjaminen za- 
khuan.

13 Orduan haukiek, foinckoak urra- 
turik eta aftoak berriz kargaturik, 
hirira itzuli ziren.

. H  Eta Juda berc anayekin lchem- 
bizikorik farthu zen Jofepen gana (ezen 
ctzen oraino lchencko lckhutik athera- 
tua), cta guzick bardin arthiki zituzten 
harén aitzinean beren buruak lurrera.

15 Hunek erran zioten: Zertako 
nahi izan duzue holako lana egin ? ala 
cz dakizue afmatzeko jakitatcan cz 
dúdala parerik ?

16 Judak erran zioen : Zer iharde- 
tfiko dugu ene jaunari ? edo zer erra-

nen dugu, edo zer aitzakia dczakcgu 
zuzenki ? Jainkoak atzeman du zure 
zerbitzarien gaichtakeria : huna non 
garen guziak ene Jaunaren gathibu, 
gu cta haina zeinaren zakhuan aurkhitu 
baita bafoa.

17 Jofepek ihardetfi zuen : Urrun 
ni ganik holakorik eginen baitut: bafoa 
ebatfi dueña, bera izan bedi ene ga
thibu ; bainan zuek zoazte librorik 
zucn aitaren gana.

18 Bada Judak, hurbilago goanik, 
erran zioen lotfarik gabe : Othoizten 
zaitut, ene jauna, zure zerbitzariak 
folas-egin ahal dezan zure beharrira, 
eta ez betzaizko famur zure muthilari; 
ezen Faraonen ondotik zare zu,

19 Ene Jauna. Lchenik galdegin 
diozute zure zerbitzariei : Baduzue 
aita edo anaya bat ?

20 Eta guk ihardetfi dugu gure 
jaunari: Badugu aita bat zaharra, eta 
anaya gaztetto bat, zahartzean forthu 
zayoena, zeinaren ama beraganikako 
anaya hila baita; hura bakharra da 
berc amarenganikakoa, eta aitak chitki 
du maitc.

21 Eta erran diozute zure zerbitza
riei : Erakhar darotazue : eta ene 
begiak czarriko ditut harén gainean.

22 Guk, ene jauna, ihardetfi daro- 
tzu gu : Haurrak cz dezake utz bcre 
aita : ezen utz baleza, aita hil laiteke.

23 Eta erran diozute zure zerbitza
riei : Zuen anaya ttipiena ez bada 
zuekin heldu, ez duzue gehiago ikhu- 
firen ene begithartea.

24 Beraz igan garenean zure zer- 
bitzari gure aita gana, khondatu dioz- 
kagu gure jaunak erran guziak.

25 Eta gure aitak ihardctfi izan du : 
Bihur zaitezte, eta guri eros bihi 
aphur bat.

26 Guk erran izan diogu: Goan 
cz gaitezke : gure anaya ttipiena jaus- 
ten bada gurekin, emanen gare bideari: 
bertzela ez gaitezke aufarta Egiptoko 
buruzagiaren begietara agertzera.

27 Horri ihardetfi dio aitak: Bada- 
kizuc ene emazteak bi feme eman 
darozkidala.

28 Bat ilkhi izan zen, eta erran 
darotazue: Bafabere líatele irctfi du : 
cta ez da oraidinokoan ageri.

29 Hau ere eramaten baduzue, eta 
bidean zerbait gcrthatzcn bazayo, atfc-
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lcabetan jautfaraziko duzue ene buru 
zuritua hobira.

30 Agertzen banaiz bcraz zure zer- 
bitzari den ene aitaren aitzinera, cta 
haurra ez balimbada han (ñola harén 
bizia hunenari baitatcheko),

31 Eta ikhuften badu hori ez déla 
gurekin, hilen da, eta zure muthilek 
igorriko dute harén buru zuritua atfe- 
kabetan hobira.

32 Lehenago izan benedi zure ga- 
thibu ni, zeinak hartu baitut haurra 
ene fedcaren gain cta hitzcman baitut, 
diodalarik : Gibelcrat bihurtzen ez 
badut, gaichtoki ene aitaren alderat 
hobcndun izancn naiz egun-eta-bizian.

33 Beraz muthikoaren orde, geldi- 
tuko naiz zure gathibu ene naufiaren 
zerbitzuan, eta muthikoa igan bedi 
bere anayekin.

34 Ezen ez naiteke bihur, haurra 
gabe, ene aitaren gana, beldurrcz-eta 
ene aita lehertuko duen hclkaitzaren 
lekhuko gcrtha nadien.

X L V . K a p .

JO S E P E K  etzezakeen luzezago 
bortcha bere burua begira zagoen 

¡ende multzuaren aitzinean : horren 
gatik manatu zucn guziak athera z¡- 
tezen kamporat, elkharrekilako ezagut- 
pcnean atzerik nihor gcrtha ctzedin- 
tzat.

2 Eta nigar-marraíka bat cgin zucn, 
Egiptoarrck eta Faraoncn etchc guziak 
aditu zutcna.

3 Eta erran zioten bere anayei : 
Jofep naiz n i: ene aita bizi da oraino ? 
Anayek, laztura gaitzak jorik, ezin 
zezoketen ihardets.

4 Bainan hunck gozotafunckin erran 
zioten: Hurbil zakizkidate. Eta on- 
dora hurbildu zitzaizkonean, erran 
zioten. N i naiz Jofep zuen anaya, 
Egiptora faldu izan duzuena.

5 Etzaiteztcla izi cta ez bckizuc 
gogor iduri zcrcn faldu nauzucn hcrri 
haukictara: ezen zucn falbatzera igorri 
ñau Jainkoak zuen aitzinean Egiptora.

6 Bi urthe baditu ezen gofctea abia- 
tua déla lurrean : eta gelditzen dirá 
oraino bortz urthe, zcinctan lurra 
ezin lanthuko baita cz-etare uztarik 
bilduko.

7 Eta Jainkoak aitzinctik igorri ñau, 
begira zaiteztentzat lurrarcn gaincan,

eta jatekoak bizitzcko izan ahal dcza- 
zuentzat.

8 E z zuen chcdetik, bainan Jainko- 
aren nahitik igorria izatu naiz hunat: 
eta harck cgin ñau Faraoncn aita bezala, 
horren etcheko naufi, cta Egiptoko lur 
guziko buruzagi.

9 Lafter-egizuc cta igan zaizte ene 
aita gana, eta errozue: Hau gaztiatzcn 
darotzu zure feme Jofepek: Jainkoak 
egin ñau Egiptoko lur guziko jaun ; 
jauts zaite ene gana, ez bezazu lu za:

10 Eta egoitza eginen duzu Jcfengo 
lurrean; cta izanen zare ene aldean 
zu, eta zure femeak, eta zure femeen 
femeak, zure ardiak eta abercak, eta 
dituzun gauza guziak.

11 Eta han haziko zaitut (ezen 
oraino gelditzen dirá gofetezko bortz 
urthe), gal ctzadicntzat zu, eta zure 
etchea, eta ditutzun guziak.

12 Huna zuen bcgick eta Benjamin 
ene anayaren bcgick ikhultcn dute ene 
ahoz mintzo natzaitzuela.

13 Eraman zozue ene aitari ene 
ofpe guziaren cta Egiptoan ikhuft 
ditutzuen ororen berriak: liigi zaizte, 
cta erakhar darotazue ene gana.

14 Eta bere anaya Bcnjatnini lc- 
photik befarka lothu zenean, nigar- 
egin zucn ; eta hau ere orobat nigarrez 
zagoen lephotik lothurik.

15 Eta Jofepek mufu cman zioten 
bere anaya guzici, eta bakhotcharen 
gainean nigar-egin zuen : gero aufar- 
tatu zitzaizkon folas ematera.

16 Eta jakina izan zen cta haro 
handitan barrayatu zuten erregeren 
gortean : Jofepen anayak ethorri dirá; 
eta Faraón boztu zen, cta harén etchc 
guzia ere-bai.

17 Eta erran zioen Jofcpi manu- 
egin zezotela bere anayei, erranez: 
Karga zatzue zuen aftoak, eta zoazte 
Kanaango lurrera.

18 Eta handik har zatzue zucn aita 
eta ctchekoak, eta zatozte ni gana: 
eta nik emanen darozkitzuet Egiptoko 
on guziak, lurrak dadukan gozo ho- 
becnetik haziak izan zadieztentzat.

19 Mana zozute ere har detzaten 
orgak Egiptoko lurretik, beren haurren 
eta emazteen ekhartzcko, eta errozute : 
Har zazue zuen aita, cta egizue lehen- 
bai-lehcn ethortzera.

20 Etzazucla zucn puíketarik utz
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deufere : zercn Egiptoko ontafun gu- 
ziak zucnak baitira.

21 Eta Ifraelen fcmcck cgin zutcn 
manatua izan zitzayoctena. Jofcpck 
cman ziotzatcn orgak Faraonen man li
aren arabera, eta bideko jatekoak.

22 Manatu zucn ere bakhotchari 
cman ziotzotcn bira foineko : bainan 
Benjamini cman ziozkan hirur ehun 
zilharrezko bortz foincko ederrencne- 
kin.

23 Bertze haimbcrtzc diru eta foi
neko igorri zituen bere aitari hamar 
aftorekin, Egiptoko ontafunetarik era- 
maten zutcnak, eta bertze haimbcrtze 
afto urrichekin bidcko bihia eta ogiak 
zaramazkitenak.

24 Igorri zitucn beraz bere anayak, 
eta abiatzean erran zioten : Etzaitcztela 
famur bidean.

25 Egiptotik iganik, cthorri zircn 
Kanaango lurrera bcre aita Jakoben 
gana.

26 Eta bcrri eman zioten, erraten 
zutclarik: Jofep zure femea bizi da, 
eta hura bera da Egiptoko lur guziko 
buruzagi. Hori aditu zuenean, Jako- 
bck, lo dorphe batetarik atzartzcn balitz 
bezala, ctzioten bizkitartean finhellcrik 
cmaten.

27 Haukiek aitzitik khondatzen zio
ten ñola eta ñola zen gauza. Bainan 
ikhufi zitucncan orgak, eta Jofepek 
igorri ziozkicn guziak, bihurtu zitza- 
yoen berc tentua,

28 Eta erran zucn : Ene feme Jofep 
bizi bada oraino, aíki dut : goanen 
naiz, eta ikhufiko dut hil nadien baino 
lehen.

X L V I . K ap.

1 A Ifracl abiaturik, zituen guziekin, 
ethorri zen Zineko putzura; eta 

han bitimak hilik bere aita Ifaakcn 
Jainkoari,

2 Entzun zucn hura ikhufpcnez 
gauaz deitzcn zuela, eta erraitcn zioela : 
Jakob, Jakob. Ihardetfi zioen : Huna 
non naizen.

3 Jainkoak erran zioen: Ni naiz 
zure aitaren Jainko guziz hazkarra : 
ez izan beldurrik, jauts zaite Egiptora, 
zeren han ezarriren baitzaitut jendaki 
handi baten buruko.

4 Ni harat jautfiko naiz zurekin, 
eta nik gibelerat erakharricn zaitut
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handik : Jofepen eíkuck hertfiko ere 
darozkitzute begiak.

5 Jakob jaiki zen bcraz Zineko 
putzutik: eta femeek eraman zuten 
haurrekin eta beren emazteekin Farao- 
nek igorri zituen orgetan gizon-za- 
harraren ekhartzeko,

6 Kanaango lurrean zituen puíka 
guziekin : eta Egiptora ethorri zen 
bere ondorego guziarekin,

7 Semc, eta ilobafo, alaba eta on- 
doko guziak elkharrekin.

8 Hautchek dirá Ifraelen femeen 
izenak, Egiptoan farthu zirenak, bera 
eta bere haurrak. Zaharrena Erru- 
ben.

9 Errubcnen femeak : Henok, eta 
Phalu, cta Hcfron, cta Karmi.

10 Simconen femeak: Jamuel, eta 
Jamin, cta Ahod, eta Jakin, cta Sohar, 
eta Saúl Kanancarraren femea.

11 Lebiren femeak: Jerfon, cta
Kaath, eta Merari.

12 Judaren femeak: Hcr, eta Onan, 
eta Sela, cta Phares, eta Zara ; bainan 
Her eta Onan hil ziren Kanaango lu
rrean. Pharefi forthu femeak ziren : 
Hcfron cta Hamul.

13 Ifakarrcn femeak: Thola, eta
Phua, eta Job, eta Semron.

14 Zabulonen femeak : Sared, eta 
Helon, eta Jahelel.

15 Horick dirá Liaren femeak, Mefo- 
potamia Siriakoan izan zituenak, bere 
alaba Dinarekin: feme eta alaba, oro
tara hogoi eta hamahirur zituen.

16 Gaden femeak : Sephion, eta
Hagi, eta Suni, eta Efcbon, eta Heri, 
cta Arodi, eta Arcli.

17 Aferren femeak : Jamne, eta
Jefua, cta Jcfui, cta Beria, Sara ere 
hckien arreba. Bcriarcn femeak: Hcbcr 
eta Mclkiel.

18 Horiek dirá Zelpharen femeak, 
Labanek Liari cman izan ziocnarenak ¡ 
harén ganik hamafei haur horiek izan 
zituen Jakobek.

19 Errachel bere emazteaganikako 
femeak: Jofep eta Benjamin.

20 Eta Egiptoko lurrean Jofepi for
thu izan zitzaizkon femeak, Helio- 
polifeko Aphcz Putifarrcn alaba Afene- 
then ganik izan zituenak : Manafe eta 
Efraim.

21 Benjaminen femeak : Bela eta 
Bckor, cta Aíbel, cta Jera, cta Naa-
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man, cta Eki, eta Erros, cta Mophim, 
cta Ophim, cta Ared.

22 Horick dirá Errachelek Jakobi 
eman izan ziozkien haurrak: orotara 
hamalau.

23 Danen femeak : Huíim.
24 Nefthaliren fcmcak : Jaficl, cta 

Guni, cta Jcfcr, eta Salem.
25 Horick dirá Balaren fcmcak, 

Labanck bere alaba Errachcli eman 
zioenarenak. Harén ganik zazpi horick 
izan zituen Jakobek.

26 Jakobekin Egiptoan farthu ziren 
guziak eta harén belhaunetik ilkhiak, 
ziren, harén femeen emazteak gabe, 
hirur hogoi cta fei.

27 Eta Jofepcn fcmcak, Egiptoko 
lurrean forthu zitzaizkocnak, bia. Ja- 
koben ctcheko guziak Egiptoan farthu 
zirenak izan ziren hirur hogoi cta 
hamar.

28 Bada, Jakobek bcre aitzinean 
Juda igorri zioen Jofepi, berria eraman 
zezon cta ethor zadicntzat harén bidera 
J efen-herrira.

29 Jakob harat heldu izan zencan, 
Jofcpek zaldiak berc orga - lafterrari 
uztarturik, igan zen berc ai taren bidera, 
lekhu berera: cta ikhuftearekin hura, 
jauzi zitzayoen lephora, cta befarka 
zadukalarik nigar-egin zuen.

30 Eta aitak erran zioen Jofepi: 
Gaurgcroz hilen naiz bozik, zcren 
ikhufi baitut zurc bcgithartca, cta bizi- 
rik uzten baitzaitut.

31 Eta Jofcp mintzatu zitzayotcn 
bere anayei, cta bcrc aitaren ctchcko 
guzici : Iganen naiz, cta berria emanen 
diot Faraoni, cta erranen: Ene anayak 
eta ene aitaren ctchékoak, Kanaango 
lurrean zirenak, ethorri dirá ene gana ;

32 Eta dirá ardi zaintzailc, eta ar- 
thaldc hazten haritzcn dirá: berekin 
crakharri dituzte bcrcn ardi cta idi cta 
izan ahal dituzten guziak.

33 Eta dcithuko zaituztencan cta 
erranen darotzuenean : Zer da zuen 
lana ?

34 lhardctfiko diozue: Zure zcr- 
bitzari gare, artzainak haurrctik orai 
artco, gu cta gurc aitzinekoak. Hori 
errozue, zuen egoitza egin ahal deza- 
zuentzat Jefcngo lurrean : zcren Egip- 
toarrek higuin baitituzte ardi zaintzailc 
guziak.

5°

X L V II. K a p .

IO SEP goanik beraz Faraoncn aitzi- 
nera berria eman zioen, erratcn 

zioelarik : Ene aita eta anayak, bcrcn 
ardi eta idi eta dituzten guziekin, Ka- 
naango lurretik ethorri dirá; cta huna 
non gelditzcn diren Jefcngo lurrean.

2 Bere anayetarik ere bortz agerra- 
razi zituen erregeren aitzincra :

3 Hunek galdegin zioten : Zer lan 
duzuc? Ihardetfi zuten: Zure zer- 
bitzuko, ardi zaintzaileak gare, gu eta 
gurc aitzinekoak.

4 Bidayctan ethorri gare zurc lurre- 
tara, zcren, gofetca borthizten hari 
delakotz, Kanaango lurrean bclharrik 
ez baita arthaldeentzat : eta galda- 
tzen dugu mana dezazun zurc zer- 
bitzariak egon ditezen Jefcngo lu
rrean.

5 Horren gatik erregek Jofepi erran 
zioen: Zurc aita cta zurc anayak 
ethorri dirá zurc gana.

6 Aitzinean duzu Egiptoko lurra 
o ro ; tokirik hobccncan eginaraz zo- 
zute egoitza, cta emozute Jefcngo 
lurra. Ezagutzcn baduzu horicn ar- 
tcan gizon antzctfurik badcla, czar 
zatzu ene arthaldcen buruko.

7 Gero Jofcpek farrarazi zuen bcre 
aita erregeren gana, eta ezarri zuen 
harén aitzinean : Jakobek benedikatu 
zuen hura.

8 Eta erregek galdegin zioen: Zer 
adin ekhartzen dute zurc bizitzcko 
urtheek ?

9 Ihardctfi zioen : Ene crromcriako 
cgunak dirá chun cta hogoi cta hamar 
urthe, aphurrak eta tcharrak, cta ez 
dirá heldu izan ene arbafoek bcrcn 
crromcrian iragan dituztenetara.

10 Eta errege benedikaturik, kam- 
pora ilkhi izan zen.

11 Jofepek beraz berc aita eta anayei 
eman zioten, Egipton, tokirik hobccne- 
an, Erramcfcíko lurra, Faraonck ma- 
natu izan zuen bezala.

12 Eta hazten zituen hekiek, cta 
bcrc aitaren ctchc guzia, hakhotchari 
jatckoak emanez.

13 Ezen ogia mundu guzian cfkas 
z e n ; gofeteak chahutzcn hari zuen 
lurra, gehicnik Egiptoa eta Kanaan- 
herria.

14 Ogi faltzctik Jofepek bildu zuen
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lekhu hckictako diru guzia, cta ekharri 
zuen erregeren khutehara.

15 Eta diruak erofleei eíkas egin 
ziotenean, Egipto guzia ethorri zen 
Jofepcn gana, zioelarik : Iguzu ogia ; 
zertako zurc aitzinean hiltzen hari 
gare diru eíkafcz ?

16 Hunek ¡hardctfi zioten: Ekhar 
zatzue zuen abereak, eta hekien truk 
jateko emanen darotzuet, dirurik ez 
baduzue.

17 Ekharri zituztcncan, eman zioiz- 
kiten jatekoak bcrcn zaldi, ardi, idi cta 
aíloctan truk: cta azienda truk hazi 
zituen urthe hartan.

18 Ethorri ziren bigarren urthean 
ere, eta erran zioten : E z diogu gure 
jaunari gordeko, diruak eíkas eginik, 
aziendek orobat eíkas egin darokutela ; 
etzare jakin gabe gure gorphutzaz eta 
lurraz laudan, deufere ez dugula.

19 Zertako beraz hilen gare zurc 
begien aitzinean ? gu cta gurc lurra 
zurcak izanen gare; cros gaitzatzu 
erregeren zerbitzuko, cta igutzu haziak, 
beldurrez-eta, nekhazalea hilik, lurra 
mortu bilhaka dadicn.

20 Jofcpek erofi zuen beraz Egip
toko lur guzia, batbederak berc bazte- 
rrak faltzen zituelakotz gofetearen 
handiz. Eta Faraón egin zuen jabe 
lurraz,

21 Eta jende guziaz, Egiptoaren 
buru bateko zedarrietarik bcrtzc buru
ko mugetaraino,

22 Aphczcn lurraz laudan, cricgck 
hckici emana izan zitzayoetcnaz; era- 
bakia zen jatckoa cmaten zitzayoeten 
herriko bihitegietarik, cta hola etziren 
beren ontafunen faltzcra behartuak 
izan.

23 Jofcpek erran zioten beraz popu- 
luci: Huna, ikhuften duzuen bezala, 
1' araon zuen buruen eta zuen turraren 
jabe da : har zatzue haziak eta crain 
zatzue landak,

24 1'ruituak izan ahal dezazuentzat. 
Erregeri bortzgarrena emanen diozue; 
gainerako lauak uzten darozkitzuet ha- 
zitako cta zuen etchekocn cta haurren 
haztcko.

25 Haukick ihardetfi zuten: Zure 
eíkuetan da gurc bizia ; bakharrik 
gure jaunak begithartez ikhus bei- 
kitza, cta gogotik zcrbitzatuko dugu 
errege.

26 Ordutik oraidino, Egipto guziko 
lurrean, erregeentzat berezten da bortz
garrena, cta hori egina da legetan bezala, 
lekhat aphez lurra, zeina holako zorre- 
tik garbi utzia izan baitzen.

27 Ifraelck beraz izan zuen berc 
egoitza Egipton, erran-nahi-baita, Jc- 
fengo lurrean, cta izan zen hartaz 
jab e; cta hainitz berhatu eta populatu 
zen.

28 Eta han bizi izan zen hamazazpi 
urthez ; eta harén bizitzcko egun 
guziak igan ziren chun cta berrogoi 
cta zazpi urthetara.

29 Eta ikhuftearekin hurbiltzen hari 
zitzayoela hcriotzeko eguna, deithu 
zuen berc feme Jofcp, eta erran zioen : 
Grazia aurkhitu izan badut zurc aitzi
nean, czar zazu zure cíkua ene ichte- 
rraren gainean; cta egidazu urrikalpen 
cta zintafunez agintza, ez nauzula 
Egipton ehortziko:

30 Bainan lo - eginen dúdala ene 
arbafoekin, cta eramanen nauzula lur 
huntarjk cta ezarriko aitzinckoen ho- 
bian. Jofepek ihardctfi zioen : Eginen 
dut zuk manatua.

31 Eta Jakobek erran zioen : Beraz 
zin-egidazu niri. Jofepek zin-eginik, 
Ifracl itzuli zen burukita-aldera eta 
Jainkoa adoratu zuen.

X L V III . K a p .

P J O R I E K  hola iragan ondoan, Jofepi 
ekharri zioten berria aita cri 

zu cla : hunek bere bi femeak, Manafe 
cta Efraim harturik, bideari eman 
zen.

2 Gizon-zaharrari erran zioten : 
Huna Jofcp zure femea non heldu den 
zurc gana. Jakob hazkarturik ohean 
jarri zen.

3 Eta Jofepi, farthu zenean, erran 
zioen : Jainko guziz ahalduna agertu 
zait Luzan, zeina baita Kanaango lu
rrean ; cta benedikatu ñau,

4 Eta erran izan darot: Berhatuko 
eta populatuko zaitut, cta ezarriko 
zaitut jendaya afkoren buruko : eta 
lur hau emanen darotzut zuri, cta zurc 
ondoan zutarikakoci, behin-bethiko go- 
zamenetan.

5 Beraz zure bi femeak, Egiptoko 
lur huntan forthu zaizkitzunak, ni 
zure gana ethorri baino lehen, eneak 
izanen dirá: Efraim eta Manafe. Erru-
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ben eta Simeón bezala enc izeneko 
ekharriak izanen dira.

6 Bainan horien ondotik izanen di- 
tuzun bertzcak, zurcak izanen dira cta 
beren anayen izenetan deithuak izanen 
dira beren izantzetan.

7 Ezen Mefopotamiatik heldu nin- 
tzelarik, bidearen berarcn gainean hil 
izan zitzaitan Errachcl Kanaango ta
rrean, eta uda-haftea z e n ; cta E fratan 
fartzen nintzen, eta chortzi nuen Efra- 
tako bide bazterrean, zeina bertze 
izenez Beteleme deitzen baita.

8 Hambatekin harén femeak ikhufi- 
rik, Jofepi erran zioen : Nor dira 
haukick ?

9 Ihardetfi zu cn : Ene haurrak dira, 
Jainkoak lekhu hunetan eman izan 
darozkidanak. Erran zioen : Enc gana 
hurbilarazkitzu, benedika dctzantzat.

10 Ezen Ifraeicn begiak lambrotuak
izen bere adin handia gatik, eta ctzeza- 
keen ikhus garbiki. Eta hckiek hur- 
bilarazirik bere gana, muta emanik, eta 
befarkaturik, .

11 Erran zioen bere femcari : E z 
naiz zurc bcgithartcaz izan gabetua, 
bertzalde Jainkoak crakhutfi izan da- 
rozkit zure umeak.

12 Jofepek hckiek aldaratu ondoan 
bere aitarcn befoetarik, ahufpez tarrean 
jarririk adoran cman zen.

13 Eta ezarri zuen Efraim bere 
cíkuinean, hori baita Ifraelen ezkc- 
rrcan : eta Manafe bere ezkerrean, edo 
aitarcn cíkuinean, cta biak ondora 
hurbilarazi zioizkicn.

14 Ifraelek eíku eíkuina hcdaturik, 
ezarri zucn Efraim, anaya gaztcenaren 
buruarcn gainean : cta cíkuak guru- 
tzatuz, czkerra ezarri zuen Manafe, 
fortzez zaharrena zenaren buruaren 
gainean.

15 Eta Jakobck Jofepen femeak 
benedikatu zituen, cta erran : Jain
koak, zeinaren aitzinean ibili baitira 
ene aita Abraham eta Ifaak, Jainkoak, 
zcinak hazi bainau ene haurretik orai- 
dinokoan :

16 Aingeruak, gaitz orotarik begi- 
ratu nauenak, benedika betza haur 
haukiek: eta deithua izan bedi hau- 
kien gainera ene izena, cta enc aita 
Abraham cta Ifaaken izcnak ere-bai, 
eta oíleka berha beitez lurraren gai
nean.

S2
17 Bainan Jofepek ikhufirik bere 

aitak eíku eíkuina ezarri zuda Efrai- 
men buruaren gainean, gaitzitu zi- 
tzayoen : eta aitaren eíkua harturik, 
egin zuen harén goititzera Efraimen 
buruaren gainctik, eta Manaferen bu- 
ruaren gainera eramatera,

18 Eta aitari erran zioen: E z da 
hola behar, aita: zcren hau baita za
harrena, czar zazu eíkuina hunen buru- 
gainean.

19 Bainan Jakobck ctzucn nahi izan 
eta erran zuen: Badakit, ene femea, 
badakit : hau ere populuen buruan 
izanen da, eta populatuko da: bainan 
anaya gaztccna hau baino handiago iza
nen da, eta hunen ondoregoa bcrhatuko 
da jendakietan.

20 Eta orduan benedikatu zituen, 
zioelarik : zutan benedikatua izanen da 
Ifrael, eta erranen da: Jainkoak egin 
dezazula Efraimi bezala, eta Manaícri 
bezala. Eta jarri zuen Efraim Mana
feren aitzinean.

21 Eta erran zioen Jofcp bere fe- 
meari: Huna non hiltzcn naizen, cta 
Jainkoa izanen da zuckin, cta bihurtu- 
ren zaituzte zuen aiten lurrera.

22 Ematen darotzut zure anayei 
baino gehiago, ezpatarekin eta ene ba- 
laztarekin Amorrhearren gainean irabazi 
dudan ontafuna.

X L IX . K ai\
D A D A  Jakobck dcithu zituen bere 

i  femeak, eta erran zioten : Bil zai- 
tezte, oraitik erran dezazuctan zcr zai- 
tzuen gcrthatuko azken egunetan.

2 Bil zaitezte, eta adi zazue, Ja- 
koben femeak, adi zazue Ifrael zuen 
aita:

3 Erruben ene femé zaharrena, zu 
ene indarra, eta enc atfekabearen hafta- 
pena: taheña behar zinen ene cmai- 
tzetan ; handiena manamenduan.

4 Ichuri izan zare ura bezala, etzarc 
bcrhatuko: zcren igan zaren zurc 
aitarcn ohera, eta lohitu baituzu liaren 
etzauntza.

5 Simeón eta Lebi anayak : gaichta- 
keriazko gerl-untziak.

6 Horien chede-hartzean cz bedi far 
ene arima ! ez-eta horien bilkhuan izan 
ene ofpca! zeren beren hafarrean hil 
baitute gizona, cta beren nahitara era- 
gotzi harraíia.

7 Madarikatua horien hafarrea, zcren 
iraun duen; eta horien gaitzidura, zcren 
izan den gogorra: zathituko ditut Ja- 
kob baithan eta barrayatuko Ifraelen.

8 Juda, laudaturen zaituzte zure 
anaycic: zure eíkua izanen da zurc 
ctfaycn buruen gainean, gurthuko zaiz- 
kitzu zure aitaren femeak.

9 Judak iduri du lehoinaren umeaj 
ene femea, igan zare harrapatu ihiziaren 
gainera ; phaufatzean etzan zare lehoina 
iduri, cta lchoin urricha iduri, nork hura 
atzar ?

10 E z da khenduko Juda ganik 
errege-makhila, ez eta buruzagia harén 
bclhaunetik, cthor dadicn artco igorria 
izan behar dena eta hura izanen da jen- 
dayen igurikitza.

1 1 Bere aftokumea lothuko du ma- 
hats-ondoari, cta, o¡ ene femea, aílo- 
urricha aihenari. Arnoan garbituko du 
bere foinekoa cta mahatfaren odoleail 
bere kapa.

12 Arnoa baino ederragoak dira harén 
begiak, cta hortzak cfnea baino zuria- 
goak.

13 Zabulonck egoitza eginen du 
itías-hegian cta untzicn bara-lekhuan, 
Sidoncraino hedatzen dclarik.

14 Ifakar, arto hazkarra iduri, ctza- 
nen da bere mugen artean.

15 Ikhufi du dcíkantfua 011a déla, eta 
lurra nihon den hobcena ; cta bere foin- 
gaina jautfi du bizkarka eramateko, eta 
egin da zcrga pagatzailc.

16 Danek juyatuko du bere populua, 
hala-nola et-ere bertze lcinuak Ifraelen.

17 Dan izan bedi fugea bidean, zc- 
rafta bidcchkan, zaldiari hatza afikiko 
dioena, igailea gibclera eror dadientzat.

18 Nik, Jauna, zu ganik igurikiko 
dut ene falbagarria.

19 Gad harmaturik gudukatuko da 
bere aitzinaldera ; cta gibelcrat ere har- 
matuko da.

20 Aferrcn ogia, ogi goria, cta gozo 
emanen diote crrcgeci.

21 Nefthali, oren itzuria, eta hitzari 
edertatan emailc.

22 Jofcp enc femea berhatuz dihoa, 
cta begiko ederra baita, neíkatchek 
lafter-egin dute harrafi-gainera.

23 Bainan ¡chterbcgick fuminduran 
farrarazi dute, eta liíkar eman diote, eta 
bekhaizgo ckharri, harmak cíkuetara 
harturik.

24 Bainan hazkarrean jarri da harén 
balazta, eta harén beíbetako eta cíkue- 
tako lokharriak urratuak izan dira Ja- 
koben Jainko botheretfuarcn c ík u z; 
handik athera da artzaina, Ifraclgo harria.

25 Zure aitaren Jainkoa izanen da 
zurc laguntzailea, cta Guziz-Ahaldunak 
benedikatuko zaitu, zeruko benedizionez 
gainctik, behereko lezcko benedizionez 
azpitik, bulharrctako eta fabelcko bene
dizionez.

26 Zurc aitaren benedizioneak haz- 
karragoak dira harén aitenak baino ; be- 
thitikako munho-gainen lehia ethorri 
artco; egin beitez Jofepen buruaren gai
nean, eta Nazarctarraren buru-gainean 
bere anayen artean.

27 Benjamín otfo harraparia; goizean 
janen du atzeman dueña, cta arratfean 
phartituko ditu hari khendu puíkak.

28 Horick oro dira Ifraclgo hamabi 
leinucn buruak; hórrela mintzatu zitza- 
yoten beren aita, cta benedikatu zituen 
batbederari zagokioen benedizionez.

29 Eta manu-egin zioten, zioelarik : 
Ehortz nezazuen ene aitekin Efron hc- 
thearraren laudan den zilhoka bikhunean,

30 Mambreri begira dagonean Ka
naango tarrean, zeina erofi baitzuen 
landarekin Abrahamek Efron hethearrari, 
hobi baten izatcko.

31 Han chortzi zituzten hura, eta 
Sara harén cmaztea; han chortzia izan 
da Ifaak bere emazte Errebekarekin; 
eta han czarria dago Lia ere.

32 Eta akhabaturik manamenduak 
zcinetaz bere femeak argitzen baitzituen, 
zangoak bildu zituen ohc-gaincan, eta 
hil z e n ; eta bere populuari bat-tua izan 
zen.

L. K a p .
X -IO R I ikhuftearekin, Jofcp jauzi zen 

bere aitarcn begithartera, nigarrez 
cta muíuka.

2 Bere zerbitzuko midikuci manatu 
zioten aita baltfamuzta zezoten.

3 Berrogoi cgun cman zituzten manu 
horren bethetzen ; czcn hori zen hilen 
baltfamuztatzeko ohitza, eta Egiptoak 
Jakob deithoratu zuen hirur hogoi eta 
hamar egunez.

4 Deithoreko cphctik lckhora, Jofcp 
mintzatu zen Faraonen etchekoei: 
Grazia aurkhitu badut zuen aitzinean, 
mintza zaizte Faraonen beharrietara:
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5 Zcrcn ene aitak zin-cragin zarota- 
dan, zioelarik: Huna non hiltzen nai- 
z e n ; ehortziko nauzu Kanaango lu- 
rrcan enetzat egin izan dudan hobian. 
Iganen naiz beraz, cta ehortziko dut 
ene aita, cta bihurturen naiz gero.

6 Eta Faraonek erran zioen : Igan 
zaite cta zin-egin duzun bezala chortz 
zazu zurc aita.

7 Jofep igaitcan, Faraoncn etcheko 
zaharrak oro eta Egiptoko lurreko (br- 
tzc handicncko guziak goan ziren hare- 
k in ;

8 Jofepen etchca erc-bai bere ana- 
yckin, bainan cz haurrak, ardiak cta 
abereak, zcinak utzi baitzituzten Jefengo 
lurrean.

9 Ahakuan ere baziren orga-laílerrak 
cta zaldizkoak: cta egin zen ofte bat 
ttipia etzena.

10 Eta cthorri ziren Atadeko la- 
rraincra, zcina Jordanez bertzaldcan 
baita: han hilotfen egiten deithorc handi 
cta minekin cman zituzten zazpi cgun.

11 Hori ikhuíirik, Kanaango lurreko 
egoiliarrek erran zuten : Hori deithorc 
handia dute Egiptoarrek. Eta horren 
gatik toki hura deithua izan zen, Egip
toko deithorc-lekhu.

12 Jakoben femeek egin zuten beraz 
manatua izan zitzayoten bezala ;

13 Eta hura eramanik Kanaango lu- 
rrera, chortzi zuten zilhoka bikhunean, 
zcina Abrahamek crofia baitzcn landa- 
rckin Efron hethearrari Mambre begian, 
hobi baten izatcko.

14 Eta Jofep bihurtu zen Egiptora 
bere anayckin, cta lagun guziekin, aita 
chortzi ondoan.

15 Jakob hil-eta, Jofepen anayak bel- 
durtu ziren, eta clkharri erratcn zuten : 
Orhoit halitz jalan duen bidegabeaz, cta 
bihur balezagu egin diogun gaizki guzia.

16 Eta gaztiatu ziotcn, erratcn zute- 
larik: Zure aitak hil aitzincan manatu 
daroku,

17 Erran detzagutzun liaren hitz 
kaukick : Othoizten zaitut ahantz da- 
kizun zurc anayek zure gainean erabili 
dituzten gaichtakcria, gaizki eta mal- 
tzurkeria; guk ere othoizten zaitugu 
tzarkeria hori barkha dezozuten zurc 
aitaren Jainkoaren zerbitzariei. Horick 
aditurik, Jofepek nigar-egin zuen.

18 Eta anayak ethorri zitzaizkon; 
eta ahufpez, lurrean emanik adoratzen 
zutclarik, erran ziotcn : Zurc zerbitza- 
riak gare.

19 Hunek ihardetfi ziotcn : E z  izan 
beldurrik: Jainkoaren nahiari gogor-egin 
othe dczakeguke?

20 Enetzat aftnu gaichtotan zinabil- 
tzaten : bainan hori Jainkoak oncra bi
hurtu izan du, ene goratzeko, orai 
ikhuften duzucn bezala, eta aíko popu- 
luren falbatzekotzat.

21 E z izan beldurrik: nik haziko 
zaituztct cta zuen haurrak erc-bai: eta 
gozo cman ziotcn, eta mintzatu zitza- 
yotcn eztiki eta emetafunekin.

22 Eta Egiptoan egon izan zen bere 
aitaren ctcheko guziekin, eta bizi izan 
zen ehun eta hamar urthe. Eta ikhufi 
zituen Efraimen femeak hirugarren bcl- 
hauncraino. Manafercn femé, Makirrcn 
haurrak ere forthu ziren Jofepen al- 
tzoan.

23 Horick gerthatu ondoan, mintzatu 
zen bere anayci: Ni hil-eta, Jainkoa 
ikhullcra cthorriko zaitzue, eta herri 
hautarik iganaraziko zaituzte Abrahami, 
Ifaaki cta Jakobi zin-eginez agindu dio
ten lurrera.

24 Eta zin-eraginik, erran ziotcn 
ondoan: Jainkoa ikhullcra cthorriko 
zaitzu e: ene hezurrak lekhu haukie- 
tarik zuckin eraman zatzue,

25 Hil izan zen, bere biziko ehun 
cta hamar urthe betherik. Eta baltfa- 
muztaturik, czarria izan zen hil-khu- 
tchan Egipton.

E K S O D O A .

I. K ap.
L J U N A  Ifraelgo femeen izenak, Ja- 

kobekin Egipton farthu zirenenak, 
zcin bere ctchekockin :

2 Errubcn, Simeón, Lebi, Juda,
3 Ifakar, Zabulón cta Benjamín,
4 Dan cta Nefthali, Gad cta Afcr.
5 Jakoben bclhaunetikako guziak zi

ren beraz hirur hogoi cta hamar : bada, 
Jofep Egiptoan zen ordukotz.

6 Han hil ondoan, cta hunen anaya 
guziak eta ahaidegoa erc-bai,

7 Ifraelgo femeak berhatu ziren, cta 
mulkila bezala populatu : cta hainitz 
hazkarturik, eftali zuten lurra.

8 Bizkitartcan errege berri bat, Jofep 
ezagutzen ctzucna, jaiki zen Egiptoaren 
gainera.

9 Eta erran zioen populuari: Huna 
Ifraelgo femeen populua oftetan igana, 
cta gu baino hazkarrago.

10 Zatozte, zuhurki egiteko zapha 
dezagun, popula dadicn beldurrcz: cta 
gure gainera gcrla bat heldu bada, bat 
egin dadicn gure etfayekin, eta gu gar- 
haiturik ilkhi dadicn Egiptotik.

11 Hortarakotz czarri zituen hekien 
gainean lanctako aitzindariak, nekhcen- 
pean hekien lehcrtzcko: eta Faraoni 
egin izan ziozkaten Tabcrnakletako 
hiriak, Phitom eta Erramcfes.

12 Bainan zembatcnaz zaphatuago 
eta hambatcnaz populatzcn cta herha- 
tzenago ziren :

13 Eta Egiptoarrek higuin zituzten 
Ifraelgo femeak, cta efkarniatuz gaizki 
erabiltzcn zituzten :

_ J4 Eta bizitze garratza iraganarazten 
ziotcn lohi, cta adraüuetako lan gogo- 
rrez eta bertze zerbitzu guziez, zeinetaz 
lur lanctan leherrarazten baitzituzten.

15 Eta Egiptoko erregek erran ziotcn 
Hebrearren emaginei, zcinctarik bat 
Seloia dcitzcn baitzcn, cta bertzea 
Finia,

16 Manu-cgiten ziotelarik: Erdiko 
dituzuenean hebrear emaztckiak eta 
haurraren fortzeko orduan, muthikokia 
bada, hil za zu c: ncchka bada, begira 
zazuc.

17 Bainan emaginak Jainkoaren bel-

dur izan ziren, cta ctzuten egin Egip
toko erregeren manuareil arabera, bai
nan begiratzcn zituzten muthiko- 
kiak.

18 Erregek crakharrarazirik erran zio
tcn : Nolaz begiratu dituzuc muthi- 
koak ?

19 Ihardctfi zuten: Hebrear cmaz- 
tekiak cz dirá Egiptoarrak bezala: berek 
czcn emagintzan badakite; cta gu he- 
kien-ganatu baino lehcn, egiten dituzte 
haurrak.

20 Jainkoak beraz ongi egin ziotcn 
emaginei : cta populua berhatu eta haz- 
kartu zen hainitz.

21 Eta Jainkoak, emaginak harén 
bcldur izan zirelakotz, altchatu zituen 
hekien ctcheak.

22 Faraonek manu-egin zioen beraz 
bere populuari, erratcn zioelarik : Sor- 
thuko dircn muthikokiak oro arthik 
zatzue ura-behera: nechkak begira za
tzue.

II. K ap .
H O R IE N  ondoan, ilkhi zen Lcbiren 

etcheko gizon bat, eta hartu zuen 
bere lcinuko cinaztc bat.

2 Hau amatu zen eta erdi feme 
batez : cta ederra zela ikhufirik, gorde 
izan zuen hirur hilabethez.

3 Eta gehiago ezin gordo zezakee- 
ncan, hartu zuen ihizko chachkito bat, 
cta ferekatu zuen naflikaz cta b ikhcz: 
cta haurttoa czarri zuen harnean, eta ur- 
hegiko ihien artcan utzi zuen,

4 Haurraren arroba urrundanik za- 
goela, zer gcrthatuko zen begira.

5 Huna bada, Faraoncn alaba jauílen 
zela urean garbitzera : cta harén ncíka- 
tchak ur-hegiz zihoazen. Eta chach- 
kitoa ikhufi zuenean ihiztokan, bere 
ondokoetarik bat igorri zuen : cta ekha- 
rri ziotcn chachkitoa

6 Idckitzcan cta ikhuftcarckin haur 
ttipi bat harnean marrakaz, hartaz urri- 
kaldurik, erran zuen : Hebrearren hau- 
rretarik da hau.

7 Haurraren arrebak erran zioen : 
Nahi duzu goan nadicn, cta deit deza- 
zudan hebrear cmazteki bat, haur ttipia 
haz dezakeena?
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8 Ihardetfi zioen: Zoazi. Ncchka 
goan zen eta deithu zuen bcre ama.

9 Faraoncn alabalc erran zioen huni: 
Har zazu haur han, eta haz darotazu: 
nik zuri emanen darotzut zure faria. 
Emaztckiak hartu cta hazi zuen hau- 
rra: eta tarrotu zencan, eman zioen 
Faraonen alabari.

10 Hunek onhetfi zuen bere fcme- 
orde, eta izendatu zuen Moife, zioelarik: 
Zeren urctik hartu dudan.

11 Handitu zen ondoko cgunetan, 
Moifc atheratu zen bere anayetara, eta 
ikhufi zucn hckicn atfekabca, eta Egip- 
toar aitzindari bat bere anaya Hcbrea- 
rrctarik baten jotzen.

12 Eta bazterretara bcgiraturik, ikhufi 
zuencan nihor etzcla lekhuko, Egiptoa- 
rra hilik gordc zuen legarrcan.

13 Eta atherarik bcrtze egunean, 
ikhufi zituen bi Hcbrcar liikarrean : eta 
erran zioen gaizki hari zcnari: Zertako 
jotzen duzu zurc laguna ?

14 Hunck ihardetfi zuen: Nork 
czarri hau gure gainean buruzagi eta 
juyc ? ala hil nahi nauk, Egiptoarra 
atzo hil dukan bezala ? Moife beldurtu 
zen, eta erran zioen : Ñola agertu da 
folas hori ?

15 Eta Faraón jakintfun cgin zcn 
hitz horictaz cta Moifc hil beharrcz za- 
bilan: hunek ihes-eginik harén begieta- 
rik, baratu zcn Machango lurrean, cta 
jarri putzu baten aldcan.

16 Bada, Madiango aphczak bazi- 
tucn zazpi alaba, zeinak ur athcratzcra 
ethorri baitzircn: eta aikak hethcrik 
cdaran nahi zituztcn bcrcn aitaren ar- 
thaldeak.

17 Artera artzainak ethorri ziren, eta 
ncíkatchak haizatu zituztcn : cta Moife 
jaiki zen, cta hckien aldea harturik, 
edaran ziozkaten ardiak.

18 Eta itzuli zirencan beren aita 
Erraguclcn gana, hunek erran zioten: 
Nolaz ethorri zaretc ohi baino laíte- 
rrago ?

19 Ihardetfi zuten : Egiptoar gizon 
batek ilkhi gaitu artzainen eíkuctarik: 
eta gehiago dena, ura atheratu du 
gurckin, eta ardici edatera eman 
diotc.

20 Eta aitak erran zioten : Non da ? 
zertako utzi duzue gizonaf deith zazue 
ogiaren jatera.

21 Moifek bcraz zin-egin zuen hare-
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kin egonen zela. Eta cmaztetzat hartu 
zuen Scfora harén alaba:

22 Hunek eman zioen feme bat, Jer- 
fam deithu zuena, zioelarik: Arrotz 
izatu naiz atze-lurrean. Gero eman 
zioen bertze bat, Eliczer deithu zuena, 
zioelarik: Ene aitaren Jainkoak ezen, 
ene laguntzailcak, itzuri ñau Faraonen 
eíkutik.

23 Bada, aíko demboren buruan, hil 
izan zen Egiptoko errege : eta auhenc- 
tan, Ifraclgo femeek deihadar-egin zuten 
beren nckheak gatik: eta hckien 11c- 
kheetarikako deihadarra igan zen Jain- 
koa gana.

24 Eta entzun zuen hckien kuinta, 
cta orhoitu zcn Abrahamckin, Ifaakekin 
cta Jakobekin cgin izan zuen bat- 
tafunaz.

25 Eta Jaunak begiratu zioten Ifrac- 
len fcmeci, eta ezagutu zituen.

III. K a p .

T) A D A , Moifek alhatzen zituen Jcthro 
bcrc aitaginarreba, Madiancko aphe- 

zaren ardiak : cta mortu barncra cra- 
man zituen batez, ethorri zcn Horcbcra, 
Jainkoarcn mendira.

2 Eta Jauna agertu zitzayoen, fafi 
baten erditik atheratzen zen l'u-gar ba
tean : eta Moifek ikhuften zuen (afia 
futan zela, eta cz erretzen.

3 Moifek erran zuen beraz : Goancn 
naiz, cta ikhufiko dut agerkuntza handi 
hori, nolaz fafia cz den erretzen.

4 Bainan Jaunak ikhufirik hurbiltzcn 
zela begiratzekotzat, deithu zuen fafi- 
aren erditik, eta erran zioen: Moife ! 
Moifc! Hunek ihardetfi zuen: Huna 
non naizen.

5 Eta Jaunak erran zioen: Etzaitc- 
zila hunat hurbil: Khen zatzu oineta- 
koak zangoctarik: ezen zu zauden tokia 
lur faindua da.

6 Eta erran zuen berriz: N i naiz 
zurc aitaren Jainkoa, Abrahamcn Jain- 
koa, Ifaaken jainkoa, cta Jakoben Jain
koa. Moifek gorde zuen begithartca: 
ezen etzen aufartatzen Jainkoarcn aldera 
begiratzera.

7 Jaunak erran zioen: Ikhufi izan 
dut ene populuaren Egiptoko atfckabea, 
eta harén deihadarra entzun dut harén 
lanetako aitzindarien gogortafuna gatik.

8 Eta jakinez harén oinhazea, jautfi 
naiz harén athcratzcra Egiptoarren
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eíkuctarik, eta eramatera lur hartarik lur 
011 eta zabal hatera, efne cta ezti darioen 
lur hatera, Kananear, cta Hethear, cta 
Amorrhcar, cta Pherczear, eta Hebcar, 
eta Jcbufearrcn lekhuetara.

9 Ifraclcn femeen deihadarra heldu 
izan da beraz ni gana: eta ikhufi dut 
Egiptoarrek jafanarazten dioten atfcka
bea.

10 Bainan zato, cta igorriren zaitut 
Faraoncn gana, Egiptotik erakhar deza- 
zun ene populua, Ifraelen femeak.

11 Eta Moifek erran zioen Jainkoari: 
Ñor naiz ni goatckotzat Faraonen gana, 
cta Egiptotik erakhartzeko Ifraelen fe
meak ?

12 Ihardetfi zioen: Ni z,urekin ¡za
llen naiz: eta hori dukezu feinalca nik 
igorria zarela: Ene populua Egiptotik 
atheratu dukczun ondoan, Jainkoari 
imolatuko diozu mendi hunen gainean.

13 Moifek erran zioen Jainkoari: 
Huna non goancn naizen ni Ifraelen fe- 
meetara, cta erranen diotct: Zuen arba- 
foen Jainkoak igorri ñau zuen gana. 
Eta erratcn badarotatc: Zer du izena ? 
zer erranen diotet nik ?

14 Jainkoak erran zioen Moifi : Ni 
naiz naizena. Erran zioen oraino: 
Huía mintzatuko zare Ifraelen fcmeci: 
Denak igorri ñau zuetara.

15 Jainkoak erran zioen Moifi berriz: 
Hau erranen diozute Ifraelen fcmeci : 
Zuen arbafoen Jainko Jaunak, Abraha- 
men Jainkoak, Ifaaken Jainkoak, cta 
Jakoben Jainkoak igorri ñau zuetara: 
hori da bcthikotzat ene izena, cta hori 
da ene orhoitkizuna incndecn mende- 
tako.

16 Zoazi, cta bil zatzu Ifraclgo za-
harrak cta errozute: Zuen arbafoen 
Jainko Jauna agertu zait niri, Abraha
mcn Jainkoa, Ifaaken Jainkoa, cta Ja
koben Jainkoa, dioclarik: Ene begiz 
ikhuílcra ethorri natzaitzue, cta ihkufi 
ditut Fgiptoan gerthatu zaizkitzuen cu- 
ziak. b

17 Eta mintzatu naiz zuen Egiptoko 
atfekabetik athera zaitzatedan Kanane- 
arren, eta Hcthearren, eta Amorrhcarren 
eta Phcrczearrcn, cta Hcbcarren, cta Jc- 
bufarren lurrera, efne eta ezti darioen 
lurrera.

18 Eta entzunen dute zure boza: eta 
goancn zaretc zu cta Ifraclgo zaharrak 
Faraonen aitzincra, cta erranen diozu :

Hebrearren Jainko Jaunak deithu gaitu : 
hirur egunen bidean goancn gare mortu- 
ra, gurc Jainko Jaunari imolatzera.

19 Bainan badakit nik Egiptoko erre- 
gek etzaituztela goatera utziko, befo 
hazkarraren bidez ezpada.

20 Hcdatuko dut ezen ene efkua, cta 
Egiptoa joko dut ene fendagaila orotan, 
zeinak eginen baititut hckien erdian : 
utziren zaituztete gero.

21 Eta Egiptoarren aitzincan emanen 
diot populo hari ene grazia : eta ¡lkhitzen 
zaiztenean, ctzarete hutfik atheratuko.

22 Bainan cmaztekiak galdegincn 
dioizki bere hauzoari eta berc etchekan- 
dreari zilharrczko cta urhczko untziak, 
cta foinekoak: eta hekiek ezarriko di- 
tuzue zuen fcmc-alabcn bizkarrean, eta 
Egiptoa biluziko duzue.

IV . K ap.
J H A R D E S T E A N  Moifek erran zu

en : E z darotatc finheíle emanen, 
eta ez dute ene boza entzunen, bainan 
erranen dute: Etzaik agertu Jauna.

2 Jaunak erran zioen beraz : Zer da 
cíkuan duzun hori ? Ihardetfi zuen : 
Z  ¡gorra.

3 Eta Jaunak erran zioen : Arthik 
zazu lurrera. Arthiki zuen, cta fuge 
hilhakatua izan zen, hala non Moifek 
ihcfari eman baitzuen.

4 Eta Jaunak erran zioen : Heda 
zazu cíkua, cta loth zakitzo buztanetik. 
Hcdatu zuen, eta atchiki, cta zigor bil- 
hakatua izan zcn.

5 Sinhcts dezaten, zioen Jaunak, 
agertu zaitzula hckien arbafoen Jainko 
Jauna, Abrahamcn Jainkoa, Ifaaken 
Jainkoa, eta Jakoben Jainkoa.

6 Eta berriz Jaunak erran zioen: 
Ezar zazu zure eíkua golkhoan. Gol- 
khoan farthu ondoan, atheratu zuen 
legenez betherik, elhurrez bczala.

7 Berriz-ere erran zioen : Itzul zazu 
zure cíkua golkhora. Bihurtu zuen eta 
bigarren aldian atheratu, eta gainerako 
haragiak bezala zcn.

8 E z bazaituzte finheften, zioen, eta 
ez badute entzuten lehcmbiziko feina- 
lcaren folafa, finhctfiko dute ondoko 
feinalearen hitza.

9 Baldin bi feinale horiei ez balute 
ere finheíle eman nahi, eta ez balczate 
entzun zure hoza: har zazu ibayetik 
ura, eta ichur zazu lcihorrcra, eta iba-
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yetik athcra dukezun guzia, odol bilha- 
katuko da.

10 Moifek erran zuen : Othoi, Jauna, 
cz atzotik, ez hcrenegundik ez naiz 
hizdun eder: cta zurc zerbitzariari 
mintzatu zarcnaz geroztik trabatuago 
eta uzkurrago dut mihia,

11 Jaunak erran zioen : Nork cgin 
du gizonaren ahoa ? cdo nork cgin ditu 
mutua cta gorra, argia cta itfua ? Ez 
othe naiz ni hura ?

12 Zoaz bcraz, eta ni izanen naiz 
zurc ahoan : nik irakhatfiko darotzut 
zer erran bchar dukezun.

13 Eta harek ihardetfi zuen : Otlioi, 
Jauna, igor zazu igorri behar duzuna.

14 Moifen alderat famurturik, Jau
nak erran zioen : Badakit zurc anaya 
Aaron lebitarra hizdun eder déla: horra 
non bera athcratzen zaitzun bidera, eta 
zu ikhuftearckin boztuko da bihotzez.

15 Mintza zakizko, eta czar zatzu 
ene folafak harén ahoan : cta ni izanen 
naiz harén ahoan cta zurean, cta cra- 
khutfiko darotzuct zcr duzucn egi- 
tcko.

16 Zure orde hura mintzatuko da po- 
puluari, cta zure ahoa izanen da: cta 
zu izanen zakizko hari Jainkoari dago- 
kioten gauzetan.

17 Har ere zazu eíkuan zigor hori, 
zeinctaz fendagailak eginen baitituzu.

18 Moife goan zen, cta itzuli berc ai- 
taginarrcba Jcthrorcn gana, cta erran zio
en : Goanen naiz cta bihurtuko Egiptora 
ene anayetara, ikhuftcra hca bizi dircn 
oraino. Jethrok ihardctfi zioen : Zoaz 
bakean.

19 Jaunak erran zioen bcraz Moifi 
Madian-herrian: Zoaz, cta itzul zaite 
Egiptora ; czen hilak dirá zure biziarcn 
ondoan zabiltzan guziak.

20 Moifek beraz hartu zituen bere 
emaztea eta fcmeak, eta ezarri zituen 
arto baten gainean, eta bihurtu zen 
Egiptora, Jainkoaren zigorra eíkuan.

21 Eta Egiptora bihurtzen zelarik, 
Jaunak erran zioen: Orhoit zaite h a- 
raonen aitzinean egitera zurc eíkuan 
ezarri ditudan iklnilkari guziak : gogor- 
tuko dut nik harén bihotza, cta populua 
ez du goatera utziko.

22 Eta erranen diozu : Hau dio Jau
nak : Ifrael da ene feme zaharrena.

23 Nik hiri erran izan daroat: Utzak 
ene femea, zerbitza nezantzat; eta hik
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cz duk nahi izan u tzi: huna nik non 
hilen dudan hire feme zaharrena.

24 Eta bidean zelarik, Jauna atheratu 
zitzayoen oftatu hatera, cta femea hil 
nahi zioen.

25 Scforak hartu zuen berehala harri 
bat zorrotzenctarik, eta ingurebaki zuen 
berc femearen buztan-mokoa, eta ukitu 
zituen Moifen zangoak cta erran zioen: 
Odoletako fenhar bat zaizkit.

26 Eta utzi izan zuen, erran on
doan : Odoletako fenharra, ingurebakia- 
ren ariaz.

27 Bada, Jaunak erran zioen Aaroni: 
Zoazi Moifen bidera mortura. Hau 
goan zen bidera Jainkoaren mendira, 
eta email zioen mufu.

28 Eta Moifek Aaroni khondatu zioz- 
kan Jaunarcn hitz guziak, zeinctaz 
igorri izan baitzuen, eta manatu zioz- 
kien fendagailak.

29 Eta elkharrckin cthorri ziren, cta 
bildu zituzten Ifraelgo femeetako zaha- 
rrak.

30 Eta Aaronck erran zioizkiten 
Jaunak Moifi erran folas guziak: eta 
fendagailak cgin zituen populuaren aitzi
nean,

31 Eta populuak íinhcfte eman zuen. 
Eta czagutu zuten Jauna cthorri izan 
zela Ifraelgo femeen ikhuftcra, cta begi- 
ratu zioela hekien atfekabeari: eta lu- 
rrera eroririk adoratu zuten.

V . K a p .
('TJ.ERO Moife cta Aaron goan ziren 

Faraonen aitzincra, eta erran zio- 
tcn : Hau dio Ifraelgo Jainko Jaunak: 
Utzak ene populua mortuan facrifizio 
egitera.

2 Bainan hunek ihardctfi zuen : Ñor 
da Jauna, nik harén boza entzuteko, 
eta Ifrael uzteko ? E z dut Jaunik eza- 
gutzcn, cta cz dut Ifrael utziko.

3 Eta erran zioten : Hebrearrcn Jain- 
koak deitliu gaitu, goan gaitezen hirur 
cgunen bidean mortuan, eta fakrifika 
dezogun gure Jainko Jaunari: beldu- 
rrez izurriak cdo ezpatak jazar diza- 
guten.

4 Egiptoko erregek erran zioten: 
Moife eta Aaron, zertako harrotzcn du- 
zue populua berc lanctarik? zoazte zuen 
cgitekoetara.

5 Eta Faraonck erran zuen : Populu 
hori berhatua da : ikhullcn duzue oíteak
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goiti egin duela : zembatez gehiago berc 
nekeetarik hatfartc cinaten badiozuete.

6 Egun hartan manu-egin zioten 
beraz lanetako aitzindarici cta populu
aren gainean zirenei, erraten zuclarik :

7 E z duzue gehiago populuari aitzi
nean bezala laftorik emanen adrailuen 
egiteko : bainan goan beitez bcrak lafto 
biltzera.

8 Eta emanen diozuete egiteko aitzi
nean egiten zuten bezembat adrailu, eta 
ez duzue batere gutituko: czcn alfer 
daudc, eta horren gatik oihuka hari dirá, 
diotelarik: Goazen, cta fakriñzio egin 
diozogun gure Jainkoari.

9 Lanen-pean lehertuak izan beitez, 
eta chedatua bethe bezate, onhets ez 
detzaten gezurrezko folafak.

10 Ilkhi ziren beraz lanetako aitzin- 
dariak eta populuaren gainckoak, eta 
erran zioten populuari: Huncía dio Fa
raonck : E z darotzuct laftorik ematen.

11 Zoazte, eta bil zazuc ahal duzucn 
tokian, eta zuen lanetik ctzaitzucte ba
tere gutitua izanen.

12 Eta populua barrayatu zen Egip
toko lur guzian laftoketara.

13 Lanetako aitzindariek ere hertfa- 
tzcn zituzten, ziotelarik : Akhaba za- 
zue zuen eguneko lana, aitzinean egiten 
ohi zinduten bezala, lafto ematen zaro- 
tzuetenean.

14 Eta Faraonentzat populuaren gai
nean zirenek azotatu zituzten Ifraelgo 
femeen lanetako aitzindariak, ziotelarik: 
Zertako ez atzo, cz egun cz duzue egin 
lchen bezembat adrailu ?

15 Eta ethorri ziren Ifraelgo femeen 
aitzindariak, eta Faraoni oihuz erraten 
zioten : Zertako hari zaizkote hórrela 
zure zerbitzariei ?

16 Laftorik ez darokute ematen, eta 
adrailuak orobat manatzen darozkigute : 
huna zurc muthilak non garen azotatuak, 
cta bidegabeki erabilia da zure populua.

17 Hunek erran zioten : Alfer zau- 
dete, eta horren gatik diozue : Goazen, 
eta fakriñzio egin diozogun Jaunari.

18 Zoazte beraz, eta egiozu lanari: 
laftorik ctzaitzue emanen, eta bihurtuko 
duzue ohi bezembat adrailu.

19 Eta Ifraelgo femeen aitzindariek 
ikhuftcn zuten gaizki zircla, errana z¡- 
tzayoetenaz geroz : Etzaitzuc egun ba- 
khotchckotzat adrailuctarik batere guti
tua izanen.

20 Eta Faraonen ganik atheratzen 
zirelarik, buruz-buru egin zituzten 
Moife eta Aaron, bertze aldctik, hekien 
begira zaudcnak:

21 Eta erran zioten: Jaunak ikhus 
cta erabak beza, zeren ufain tcharretan 
ezarri baikaituzue Faraonen aitzinean 
gu cta harén zerbitzariak, cta ezpata 
eíkura eman diozuelakotz gure hil- 
tzeko.

22 Eta Moife itzuli zen Jaunarcn al
derat, cta erran zuen : Jauna, zertako 
atfekabeztatu duzu populu hau? zertara 
igorri nauzu ni ?

23 Ezen Faraonen aitzincra agertu 
naizenaz geroztik, zure izenean min- 
tzatzera, atfekabe eman dio zurc popu
luari : cta zuk cz dituzu atheratu.

V I. K a p .

J T T A  Jaunak erran zioen M oifi: Orai 
ikhufiko duzu zer egitera nohan 

Faraoni : ezen eíku hazkarrak utzara- 
ziko dioizki, cta bere lurretik eíku ¡11- 
dardunera emanen ditu.

2 Eta Jauna Moifi mintzatu zitza
yoen, zioelarik: Ni naiz Jauna,

3 Abrahami, Ifaaki cta Jakobi agertu 
natzayotena, Jainko guziz-ahaldun 
bezala: eta Adonai ene izena ez diotet 
ezagutarazi.

4 Eta hekiekin bat-tafun egin izan 
dut, hekiei ematekotzat Kanaango lurra, 
beren erromcriako lurra, zeinetan arrotz 
bezala egon izan baitira.

5 Entzun dut nik Ifraelgo femeen au- 
hena, zeinctaz hcftutu baitituzte Egip- 
toarrek : cta orhoitu naiz ene patuaz.

6 Aria hortaz errozute Ifraelgo fe- 
m eei: N i naiz Jauna, Egiptoarren pre- 
fondegitik athcratuko, eta gathibutafu- 
nari itzuriko zaituztedana, cta ene beiba- 
ren hazkarraz cta erabakien handiaz 
berrerofiren zaituztedana.

7 Eta hartuko zaituztct ene populu- 
tzat, cta izanen naiz zuen Jainkoa : eta 
jakinen duzue ni naizela zuen Jainko 
Jauna Egiptoarren prefondegitik athera 
zaituztedana,

8 Eta farthuko zaituztet lur hartan, 
zeinaren gainean befoa altchatu baitut 
harén ematcko Abrahami, Ifaaki cta Ja
kobi, eta hura emanen darotzuct gora- 
tzera, nik Jaunak.

9 Moifek bcraz guziak khondatu 
ziozkatcn Ifraelgo femeei: haukiek ctzu-
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ten onhetfi, bcren gogoko hcílurarcn cta 
lanen gogorraren ariaz.

10 Eta Jauna mintzatu zitzayocn 
Moifi, zioclarik:

11 Agcr zaite cta mintza Faraón 
Egiptoko crregcri, bere lurretik utz di- 
tzan Ifraclgo femeak.

12 Moil'ek ihardctfi zuen Jaunaren 
aitzinean: Huna non Ifraclgo femeek 
ez nauten entzuten : cta ñola entzuncn 
ñau Faraonck, ni guziz ezpainak cbaki 
gabeak ditudana ?

13 Eta Jauna mintzatu zitzayotcn 
Moifi cta Aaroni, cta manu-egin ziotcn

foan zitezen Ifraelgo fcmecn gana, cta 
’araon Egiptoko errcgcrcn gana, Ifraclgo 

fcmcak ilkhiarazteko Egiptoko lurretik.
14 Haukiek dirá ctchetako buruza- 

giak, familiaka : Ifraelcn femé zaharren 
Errubenen fcmcak: Hcnok cta Phalu, 
Hcfron cta K arm i: Horra Errubenen- 
ganikako adarrak.

15 Simconen fcmcak: Jamucl, cta 
Jainin, cta Ahod, cta Jakin, cta Sohar, 
cta Saúl, kanancar emazte baten femea: 
horra Simeonen umeak.

16 Eta haukiek dirá Lcbircn femeen 
izenak eta ondoregoen buruak : Jcrfon, 
cta Kaath cta Merari. Bada Lcbircn 
biziko urtheak izan ziren feyetan hogoi 
cta hamazazpi.

17 Jerfoncn fcmcak: Lobni cta Sc- 
mei ondorego buruak.

18 Kaathen fcmcak: Amram cta 
Ifaar, eta Hebron cta Oziel. Kaathen 
biziko urtheak ere izan ziren feyetan 
hogoi cta hamar.

19 Merarien fcmcak : Moholi cta 
Muli: horick dirá Lebirenganikako
cthorkiak familiaka.

20 Bada Amramck emaztetzat hartu 
zuen Jokabed, bere kufi lehena, zcinak 
cman baitziozkan Aaron cta Moife. 
Amramen biziko urtheak izan ziren fe- 
yetan hogoi cta hamazazpi.

21 Ifaarrcn fcmcak e re : Korc, cta 
Ncphcg, cta Zckri.

22 Ozielen femeak ere : Mifael, cta 
Elifaphan eta Sethri.

23 Bada, Aaronck emaztetzat hartu 
zuen Elizabeth Aminadaben alaba, Naha- 
Ibnen arreba, zcinak cman baitziozkan 
Nadab,eta Abiu,ctaElcazar,ctalthamar.

24 {Coreen femeak ere : Afer cta El- 
kana, cta Abiafaph: horra Korctarren 
iraulgiak.

25 Bada, Elcazar, Aaronen fcmcak 
emaztetzat hartu zuen Phutielen alabe- 
tarik : zcinak cman baitzioen Phinccs ; 
horra Lebitarren familictako buruzagiak 
beren iraulgicn arabera.

26 Aaron cta Moife dirá Jaunak ma- 
natu zituenak, Egiptoko lurretik crama- 
teko Ifraclgo femeak zcin bere andanctan.

27 Horick dirá Egiptoko errege Fa- 
raoni mintzatzen direnak, Ifraclgo fe
meak Egiptotik cramatcko, Moife cta 
Aaron dirá,

28 Jauna Moifi mintzatu zen cgu- 
ncan, Egiptoko lurrean.

29 Eta Moifi mintzatu zen Jauna, 
zioclarik: N ik  Jaunak: crrozotzu Fa
raoni nik zuri erraten darozkitzudan 
guziak.

30 Eta Moifek erran zuen Jaunaren 
aitzinean : Huna non naizcn czpain 
cbakigabc bat, ñola entzuncn ñau Fa- 
raonek ?

V II. K a p .

F T A  Jaunak erran zioen Moifi : 
Huna non ezarri zaitudan Faraonen 

Jainko : cta zurc anaya Aaron izanen 
da zurc profeta.

2 Zuk hari erranen diozkatzu nik 
zuri manatu guziak: eta hura mintza
tu ko da Faraoni, utz ditzan bere lurretik 
Ifraclgo femeak.

3 Bainan nik gogortuko dut liaren bi- 
hotza, cta bat-bertzearen gainzka eginen 
ditut ene fendagailak cta ikhuíkariak 
Egiptoko lurrean.

4 Eta Faraonck ctzaituztctc entzu- 
nen: cta hcdatuko dut ene befoa Egip- 
toaren gainera, eta athcratuko ditut 
Egiptoko lurretik crabaki gogorrenez 
ene armada cta populua, Ifraclgo fe
meak.

5 Eta Egiptoarrek jakinen dute ni 
naizela Jauna, ene cíkua hedatu dudana 
Egiptoaren gainera, cta hekien crditik 
Ifraclgo femeak atheratu ditudana.

6 Moifek bcraz eta Aaronck ñola 
manatu baitzuen Jauna, hala egin zuten.

7 Bada Moifek lau hogoi urthe zituen 
cta Aaronck lau hogoi cta hirur Faraoni 
mintzatu zirenean.

8 Eta Jaunak erran ziotcn Moifi cta 
Aaroni:

9 Faraonck erranen darotzuctcncan : 
Erakhuts diaztatzuc fcinalcak, zuk, 
Moife, errozu Aaroni: Mar zazu zurc
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zigorra, cta arthikazu Faraonen aitzi
nean, eta zigorra fuge bilhakatuko da.

10 Moife cta Aaron goan ziren beraz 
Faraonen aitzinera, cta egin zuten Jau
nak manatu izan ziotcn bczala ; cta 
Aaronck hartu zuen zigorra Faraonen 
cta harén zerbitzarien aitzinean, eta fuge 
bilhakatu zen.

11 Bainan Faraonck dcithu zituen 
bere jakinak eta forginkeria egileak : cta 
haukiek ere orobat egin zuten Egiptoko 
forginkeria cta jakitate ichilen bidez.

12 Arthiki zituzten beren zigorrak, 
zcinak fuge bilhakatu baitziren: bainan 
Aaronen zigorrak hekienak iretfi zituen.

13 Eta Faraonen bihotza gogortu 
zen, eta etzituen cntzun, Jaunak ma
natu izan zuen bczala.

14 Bada, Jaunak erran zioen Moifi : 
Dorphetua da Faraonen bihotza, ez du 
populua goatera utzi nahi.

15 Zoazi goizetik harén gana: hara 
non atherako den urcra: eta egonen 
zarc harén bidean hibaya bazterrean: 
eta efkuan har zazu fuge bilhakatu izan 
den zigorra.

16 Eta erranen diozu Faraoni: Hc- 
brearren Jainko Jaunak igorri ñau zu 
gana, dioclarik: Utzak ene populua, 
mortuan niri fakrifizio egitera; cta orai 
arteo ez duk nahi izan entzun.

17 Hau dio bcraz Jaunak: Huntarik 
jakinen duk Jauna naizela : huna non 
joko dudan efkuan dudan zigorraz hi- 
baycko ura, cta odoletara bihurturen da.

18 Eta hibayean diren arrainak ere 
hilen dirá eta urak uftclduko, eta hiba- 
yeko uretik edanen duten Egiptoarrak 
crituko dirá.

19 Jaunak erran ere zioen M oifi: 
Errozu Aaroni: Har zazu zurc zigo
rra, cta heda zazu zure cíkua Egiptoko 
uren gainera, cta hekien hibai, lats, ain- 
tzira cta ur-mael guzien gainera, odole
tara bihur ditezen : cta odola izan bedi 
Egiptoko lur guzian, hala zurczko un- 
tzictan ñola harrizkoctan.

20 Eta Moifek eta Aaronck egin 
zuten Jaunak manatu bczala : eta zigo
rra goititurik, Aaronck Faraonen cta 
harén zerbitzarien aitzinean jo zuen h¡- 
baycko ura, zcina odol bilhakatu bai- 
tzen.

21 Eta hibayean ziren arrainak hil 
izan ziren : cta hibaya ufteldu zen ; cta 
Egiptoarrek czin edan zezaketen hiba-

yeko uretik, eta odola zen Egiptoko lur 
guzian.

22 Egiptoko forginkeria egileek oro
bat egin zuten beren gaizkinkeriez eta 
Faraonen bihotza gogortu zen, cta etzi
tuen entzun Jaunak manatu izan zuen 
bczala.

23 Eta urrundu zen, cta farthu bere 
etchera, eta aldi hartan ere etzioen bere 
bihotzari amorrik eragin.

24 Bada, Egiptoar guzick zilhoak 
egin zituzten hibai inguructan uraren 
cdateko: ezen etzczaketen edan hiba- 
ycko uretik.

25 Eta zazpi cgun bethe ziren, Jau
nak hibaya joz geroztik.

V III. K a p .

JA U N A K  erran zioen berriz Moifi : 
Sar zaite Faraonen gana, cta errozu : 

Hau dio Jaunak: Utzak ene populua 
goatera, niri fakrifizio bat egin dezadan.

2 Bainan ez badituk utzi nahi, hirc 
cremu guziak bctheko ditiat igelez.

3 Eta hibaya igelez irakituko d a : 
cta igelak goiti athcratuko dirá, far- 
thuko dirá hire ctchean, eta hire etza- 
teko gclan, eta hirc ohean, eta hirc 
zerbitzarien etchcctan, cta hirc popu- 
luarcn baithan, cta hire labeetan, cta 
hire jatekocn ondarretan:

4 Eta igelak farthuko dirá hirc gana 
cta hirc populuaren gana, eta hirc 
zerbitzarien gana.

5 Eta Jaunak Moifi erran zioen: 
Errozu Aaroni : Heda zazu zurc 
cíkua hibayera cta latfetara eta ain- 
tziretara, eta ilkhi zatzu igelak Egip
toko lurraren gainera.

6 Eta Aaronek cíkua hedatu zuen 
Egiptoko uren gainera, eta igelak igan 
ziren cta Egiptoko lurra cftali zuten.

7 Eta forginkeria egileek orobat egin 
zuten beren gaizkinkeriez, eta igelak 
iganarazi zituzten Egiptoko lurraren 
gainera.

8 Bada Faraonck deithu zituen 
Moife cta Aaron, eta erran ziotcn : 
Othoitz zazue Jauna igelak khen de- 
tzan ni ganik eta ene populua ganik : 
cta populua utziko dut Jaunari fakri
fizio egitera.

9 Eta Moifek ihardctfi zioen Fa
raoni : Bcrcz dizadazu eguna zeinetan 
othoitz-cginen baitut zuretzat, cta zurc 
zerbitzari cta zurc populuarentzat,
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igclak urrun diten zutarik, cta zure 
ctchctik, cta zure zcrbitzarietarik cta 
zure populutik : cta hibayean baizik 
ez ditezen geldi.

10 Hunek ihardctfi zu cn : Bihar. 
Eta Moifek erran zioen: Zuk galda- 
tua eginen dut, jakin dczazun ez dela 
gurc Jainko Jauna bezalakorik.

1 1 Eta igelek gibel-egincn dute zu 
ganik, eta zure etchctik, eta zure zcr- 
bitzaricn eta zure populuaren ganik : 
eta bakharrik geldituko dirá hibayean.

12 Beraz Moife eta Aaron ilkhi 
ziren Faraonen ganik : eta Jaunari 
oihu-egin zuen Moifek Faraoni igclen 
gainean egin zioen agintza gatik.

13 Eta Jaunak egin izan zuen 
Moifen hitzaren arabcra: cta etchec- 
tako, hirietako eta bazterretako igclak 
hil izan ziren.

14 Eta bildu zituztcn ikharagarriko 
metctan, eta lurra ufteldu zcn.

15 Bainan Faraonek ikhufirik gozoa 
emana zitzayoela, dorphetu zucn berc 
bihotza, cta Moifc eta Aaron ctzituen 
entzun, Jaunak manatu zuen be- 
zala.

16 Eta Moifi erran zioen Jaunak : 
Errozu Aaroni : Heda zazu zure 
zigorra cta jo zazu lurreko herrautfa: 
cta ulitchaz bethe bedi Egiptoko lurra 
oro.

17 Eta hala egin zutcn. Eta 
Aaronck hcdatu zucn cíkua, zigorra 
zadukalarik: cta jo zucn lurreko he
rrautfa, cta ulitchak jarri ziren gizo- 
nctan eta aziendetan : lurreko hcrrauts 
guzia ulitcha bilhakatu zen Egiptoko 
lur guzian.

18 Eta forginkcria egileak orobat 
abiatu ziren ulitchak atherarazi bc- 
harrcz, cta ezin egin izan zuten: eta 
ulitchak lothuak ziren hala gizonetan 
ñola aziendetan.

19 Eta forginkcria cgilcek erran 
zioten Faraoni : Jainkoaren crhia he- 
men d a : bainan Faraonen bihotza go- 
gortu zen, eta Jaunak manatua zcn 
bczala ctzituen cntzun.

20 Jaunak bcrriz erran zioen M oifi: 
Jaiki zaite argi-zirrintatik, cta zaudezi 
Faraonen bidcan: czen urera ilkhiko 
da, eta errozu : Hau dio Jaunak: 
Populua utzak niri fakrifizio baten 
egitera.

21 Baldinctaria uzten ez baduk, hutía

non igorriko dudan hitara, cta hirc 
zerbitzari, eta hire populu, eta hirc 
etchectara zer-nahi uli : eta uli mota 
guziez bctheko dirá Egiptoarren etche- 
ak, eta hekiek izanen diren lurra oro.

22 Eta egun hartan mircftcko gauza 
eginen diat Jefengo lurrean, zcinctan 
baita ene populua, han ulirik izanen 
ez baita: cta jakin dezakan ni nai- 
zela Jauna lurraren erdian.

23 Eta zedarri bat ezarriko diat ene 
populuaren eta hirc populuaren artcan : 
bihar izanen da fendagaila hori.

24 Eta Jaunak hala egin zuen. Eta 
uliketa gaichtocna cthorri zcn Faraonen 
cta harén zerbitzarien etchcetara, cta 
Egiptoko lur guzira : eta uli molde 
hortaz lurra ufteldua izan zen.

25 Eta Faraonek dcithu zituen 
Moife cta Aaron, cta erran zioten : 
Zoaztc cta zucn Jainkoari fakrifika 
zazue lur huntan.

26 Eta Moifek ¡hardetfi zioen: E z 
daite hola egin : czen Egiptoarrentzat 
izigarri dirá guk imolatzcn ditugunak ; 
Egiptoarrek adoratzcn dituztenak hil- 
tzcn baditugu helden aitzinean, harrika 
phorrokaturen gaituzte.

27 Hirur egun en bidcan farthuko 
gare mortuan : eta fakrifikatuko diogu 
gurc Jainko Jaunari, manatu darokun 
bczala.

28 Eta Faraonek erran zu en : 
Utziko zaituztet zucn Jainko Jaunari 
mortuan fakrifikatzcra : ez ordean 
goan urrunago, othoitz egizue cne- 
tzat.

29 Eta Moifek ihardetfi zioen : Zure 
ganik ilkhi-eta, othoitz-egincn diot 
Jaunari : cta bihar uliak gibcl-egincn 
du Faraonen ganik, eta harén zerbi- 
tzarietarik, eta harén populutik : bainan 
ez engaña gehiago, populua ez uzteko 
Jaunari fakrifikatzcra.

30 Eta Faraonen ganik ilkhirik ; 
Moifek othoitz-cgin zioen Jaunari.

31 Jaunak onhetíi zuen harén hitza, 
eta uliak khendu zituen Faraonen ganik, 
cta harén zerbitzarietarik, eta harén 
populutik : bat bakharra ere etzen 
gclditu.

32 Bainan Faraonek dorphetu zuen 
bere bihotza, hala non aldi hartan ere 
ez baitzuen utzi populua.

IX. KAP. 63
14 Ezcn aldi huntan ene zauriak 

oro igorriren ditut hire bihotzaren 
gainera, eta hire zerbitzari, cta hirc 
populuaren gainera : jakin dezakan 
ene idurikorik ez dela lur guzian.

15 Ezen orai eíkua hedatzen duda- 
larik, izurriz joko haut hi cta hire 
populua ere, cta lurretik ezcztaturen 
haiz.

16 Zeren-eta hi ezarri izan baihaut, 
ene indarra ager dadientzat hire gainean, 
eta ene izena lur guzian aipha dadien
tzat.

17 Idukitzen duk oraino ene popu
lua, cta ez duk utzi nahi goatera ?

18 Huna non bihar, oren huntan 
bercan crorraraziko dudan harri-abar 
bat gaitza, nolakorik Egiptoan izan 
ez baita, Egiptoa Egipto denetik 
egungo eguna artean.

19 Igor zak bcraz orai bercan hire 
azienden eta kampoan di tu kan guzicn 
biltzera: ezen gizon eta azienda, eta 
kampoan atzemanak izanen diren gu
ziak, landetarik bildu-gabe, harria ero- 
riko zayote gainera, cta hilen dirá.

20 Faraonen zcrbitzarietarik Jau-
naren hitzaren beldur izan zenak etche
ctara ihes-eginarazi zioten bere fehi eta 
aziendei: •

21 Bainan Jaunarcn hitzaz ardurarik 
egin ctzucnak, utzi zituen bere fehiak 
eta aziendak bazterretan.

22 Eta Jaunak Moifi erran zioen : 
Hcda zazu cíkua zerura, Egipto guzian 
harria cror dadien gizonen gainera, eta 
azienden gainera, eta Egiptoko lurrean 
den bazterretako bclhar guziaren gai
nera.

23 Eta Moifek hcdatu zucn zigorra 
zerura, eta Jaunak igorri zituen ihurtzu- 
riak, harria eta chimiítak lurraren buru 
batetik bertzera jotzcn zutenak: eta 
Jaunak harri-abarra erorrarazi zucn 
Egiptoko lurraren gainera.

24 Eta harria cta fuá nahafteka 
bardin ekharriak ziren : eta halako 
handitafunckoa izan zen, non hura 
bezalakorik ez baitzen Egiptoko lur 
guzian agertu jendaki hura han jarria 
zenaz geroztik.

25 Eta harriak jo zituen Egiptoko 
lur guzian kampoctan ziren guziak, 
gizonctarik aziendetaraino: cta harriak 
jo zucn bazterretako belhar guzia, cta 
chehakatu zuen tokiko zuhamu guzia.

IX . K a p .
B A D A  Jaunak Moifi erran zioen : 

Agcr zaitc Faraonen aitzinera, 
eta errozu : Hau dio Hebrearren Jainko 
Jaunak: Utzak populua fakrifikatzera 
niri.

2 Baldinetaria oraino ukhora egiten 
baduk eta atchikitzen badituk,

3 Huna non ene cíkua izanen den 
hire lauden gainean : eta izurritc latz 
bat hire zaldi, eta afto, eta kamelu, 
eta ¡di eta ardien gainean.

4 Eta mircfgarri dena eginen du 
Jaunak Ifraelen izantzen eta Egip- 
toarren izantzen artean, Ifraelcn fc- 
meenak dircnetarik cz baita deufere 
galduko.

5 Eta Jaunak ordua berezi du, dioe- 
larik: Jaunak bihar obratuko du hitz 
hori lurraren gainean.

6 Jaunak beraz hitz hori obratu 
zuen biharamunean : eta Egiptoarrcn 
abcre guziak hil ziren: eta bat bakha- 
rra ere ez Ifraclgo femcen abcree- 
tarik.

7 Eta Faraonek igorri izan zuen 
ikhuftera : bainan ICraelenak zirenctarik 
etzen baterc hilik. Eta dorphetu zen 
karaonen bihotza eta etzuen utzi po
pulua goatera.

8 Eta Jaunak erran zioten Moifi 
cta Aaroni : Eikuak bcthc zatzuc fu- 
tegiko hautfetik, cta Moifek hura ar- 
thik beza zerura Faraonen aitzincan.

9 Eta herrautfa hel bedi Egiptoko 
lur guzira: ezen zauriak eta trumpilo 
hantzcn dircnak eginen dira gizonetan 
cta azicndetan Egiptoko lur guzian.

10 Eta hartu zutcn futcgiko hau- 
tfetik, eta eman ziren Faraonen aitzi- 
nean, eta Moifek hautla arthiki zuen 
zerura: eta zauriak cta trumpilo han
tzcn zirenak cgin ziren gizonetan eta 
aziendetan.

r i Eta forginkcria cgilcak ezin agcr- 
tu '/.ircn Moifcn aitzinera hekictan zircn 
zauriak gatik, cta Egiptoko lur guzian.

12 Eta Jaunak gogortu zuen Farao
nen bihotza, eta hunek etzituen cntzun 
Jaunak Moifi erran izan zioen bezala. * 

 ̂ 13 Eta Jaunak erran zioen Moifi : 
Goizik jaiki zaite, eta Faraonen aitzi
ncan eman, eta erranen diozu : Hau
dio Hebrearren Jainko Jaunak: Utzak
ene populua niri fakrifikatzera.



6 + EKSODOA.

26 Bakharrik Jefengo lurrean, non 
baitzircn Ifraelgo femeak, harririk etzen 
erori.

27 Eta Faraonek igorri zucn, cta 
deithu zituen Moife cta Aaron, erraten 
ziotclarik : Oraikoan cre egin dut 
bekhatu : Jauna zuzcna da : ni eta 
ene populua gare gaichtaginak.

28 Othoitz-egiozuc Jaunari bara 
ditezen Jainkoaren ihurtzuriak eta 
harria : zuek utz zctzatcdantzat goa- 
tera, eta hemen gehiago cgon etzaiz- 
tezentzat.

29 Moifek ihardetfi ziocn : Hiritik 
ilkhiko naizenean, hcdatuko ditut cs- 
kuak Jaunaren gana, cta geldituko dirá 
ihurtzuriak, cta harririk cz da izanen, 
jakin dezazuntzat lurra Jaunarcna déla.

30 Badakit, bada, zu eta zurc zcr- 
bitzariak etzaretela oraino Jainko Jau
naren bcldur.

31 Bada, lihoa eta garagarra daina- 
tuak izan ziren, zeren garagarra fcr- 
datzen hari baitzen cta lihoa hoftatzen.

32 Bainan ogia cta bcrtzc bihiak 
etzircn galdu, bcrankorragoak zirela- 
kotz.

33 Atheraturik Faraón baitharik cta 
hiritik, Moifek hcdatu zuen cíkua 
Jauna gana : eta gclditu ziren ihurtzuriak 
cta harria, cta ctzucn gehiago uririk 
egin lurraren gainera.

34. Bainan Faraonck ikhuftearekin 
uria, harria eta ihurtzuriak baratu zirela, 
berhatu zuen bere bekhatua:

35 Eta dorphctu zcn harén bihotza 
eta harén zcrbitzariena erc-bai, eta 
hainitz gogortu: cta etzitucn Ifraclgo 
femeak utzi, Jaunak Moifen arartekoz 
manatu zuen bezala.

X . K a p .
p T A  Jaunak erran zioen Moifi : 

Agcr zaite Faraonen aitzincra: 
nik ezcn gogortu dut harén bihotza 
cta harén zcrbitzariena: ene fendagaila 
haukick harén gaincan cgitcko ariaz,

2 Eta khondatuko diozkatzute zure 
fcmeari eta zurc ilobafoci zenibat aldiz 
zafratu ditudan Egiptoarrak, cta ene 
fendagailak egin hckien gaincan ; cta 
jakin dezazuentzat ni naizcla Jauna.

3 Moife eta Aaron farthu ziren beraz 
Faraonen aitzincra, cta erran ziotcn: 
Hau dio Hcbrcarren Jainko Jaunak: 
N oiz artco cz darotak amor cman

nahiko ? utzak goatera ene populua 
n¡r¡ fakrifizio baten egitera.

4 Bainan gogor-egitcn baduk, cta 
hura cz baduk utzi nahi, liuna non 
bihar chartala farraraziko dudan hirc 
eremuetan.

5 Eítaliko du lurraren gaina, dcufik 
ageriko cz den bezala, eta harriak 
utziak janen ditu : ezcn irctfiko ditu 
bazterretan heldu diren zuhamu guziak.

6 Eta bethcko dituzte hirc ctcheak, 
eta hirc zerbitzaricnak, eta Egiptoar 
guzienak : hirc aitck, cz arbafoak hala
korik ez baitute ikhufi lurrera forthuz 
geroztik egungo eguna artco. Eta 
itzuli zcn, cta goan Faraonen ganik.

7 Bada, Faraonen zerbitzarick erran 
zioten erregeri : Noiz artco jafanen 
dugu gaizbide hau ? utzkitzu gizon 
horiek beren Jainko Jaunari fakrifi- 
katzera: ez duzu ikhuflen Egiptoa 
chahutzen hari déla ?

8 Eta berriz dcithu zituzten Moife 
cta Aaron Faraonen gana, zcinak erran 
baitziotcn : Zoaztc, fakrifika zazue 
zuen Jainko Jaunari : ñor dirá goatc- 
koak ?

9 Moifek erran zuen: Goancngaregure 
haurrekin cta gizon-zaharrequin, fcnie- 
ekin cta alabekin, ardickin eta idiekin : 
ezcn gure Jainko Jaunaren befta-burua da.

10 Eta Faraonek ihardctfi zuen : 
Holetan Jauna zuckin izan bedi; zcr ! 
nik zuek cta zuen haurrak utziko zai- 
tuztedala! Nori zayo dudako zimar- 
khu tzarrena derabilícazuela gogoan ?

11 E z da horrelakorik izanen, bainan 
zoaztc gizonak bakharrik, eta fakrifika 
zazue Jaunari: czen hori da zuek 
galdcgiten duzucna. Eta ordu berean 
iraiziak izan ziren Faraonen aitzinctik.

12 Bainan Jaunak erran ziocn M oifi: 
Hcda zazu zurc eíkua chartala dei- 
tzcko, gainera igan dadien, cta irets 
dezan harriak utzi duen bclhar guzia.

13 Eta Moifek zigorra hcdatu zuen 
Egiptoko lurraren gainera, eta Jaunak 
igorri zuen cgun hartan guzian eta on- 
doko gauean haizc bat erretzen zuena : 
cta goiza cthorri zenean, haizc beroak 
ekharri zituen chartalak,

14 Zcinak igan baitzircn Egiptoko 
lur guzira: eta jarri ziren Egiptoko 
bazter orotan hambateko metetan, non 
halakorik cz baitzen cgundaino izatu, 
eta geroan ere cz baita izanen.

15 Eta cflali zuten lurraren azal 
guzia, oro chahutzen zituztclarik. Bel- 
har guzia iretfia izan zen beraz, eta 
harriak utzi zituen zuhaitzctako fruitu 
guziak ere: eta deufere berderik etzen 
gclditu lurreko zuhaitz eta bclharretan, 
Egipto guzian.

16 Horren gatik bcrehala Faraonek 
deithu zituen Moife eta Aaron, eta erran 
zioten: Bekhatu egin dut zuen Jainko 
Jaunaren alderat cta zuen alderat.

17 Bainan aldi huntan ere barkha di- 
zadazue ene bekhatua, eta othoitz egio- 
zuc zuen Jainko Jaunari, izurri hori 
urrun dezan ni ganik.

18 Moifek beraz, Faraonen aitzinetik 
ilkhirik, othoitz-cgin zioen Jaunari.

19 Jaunak mendebalctik igorri zuen 
haize bat hazkarrenetarik, zeinak hartu 
baitzituen chartalak eta itfafo Gorrira 
arthiki: eta hekietarik bakhar bat ere 
etzen gclditu Egiptoko bazter orotan.

20 Eta Jaunak gogortu zuen Farao
nen bihotza, eta erregek etzitucn utzi 
Ifraclgo femeak.

21 Bainan Jaunak erran zioen M oifi: 
hcda zazu cíkua zerura : cta ilhumbeak 
egin beitez Egiptoko lurrean hain lodiak 
non eíkuz uki izan ahal baitekez.

22 Eta Moifek hedatu zuen eíkua 
zerura: cta ilhumbe izigarriak egin zi
ren hirur egunez Egiptoko lur guzian.

23 Eta nihork etzuen ikhufi bere 
anaya, eta nihor etzen higitu zagoen to- 
kitik: bainan argi zen Ifraclgo femeek 
egoitza egiten zuten lekhuetan.

24 Eta Faraonek deithu zituen Moife 
cta Aaron, eta erran zioten: Zoazte, 
fakrifika zazue Jaunari: bakharrik zuen 
ardiak eta idiak geldi beitez ; zuen hau
rrak ere goan beitez zuckin.

25 Moifek ihardetfi zuen : Emanen 
darozkigutzu bitimak eta holokauítak, 
gure Jainko Jaunari efkaintzcko.

26 (jure arthalde guziak ethorriko 
dirá gurekin : hekietarik ez da aztapa- 
rreko behatz bat ere geldituko; premia 
dirá gure Jainko Jaunari bihurtzen 
zaizkon ohorctako: bereziki ez daki- 
gunean zer den behar imolatu, lekhura 
berera hel gaitezen artean.

27 Bada Jaunak gogortu zuen Farao
nen bihotza, eta goatera etzituen utzi 
nahi izan.

28 Eta Faraonek crian' zioen Moifi : 
Hábil ene ganik, cta begíra hadi gehiago

XI.

agertzetik ene begien aitzincra: ezcn 
agcrtuko haizcn cguncan, hilen haiz.

29 Moifek ihardetft zuen : Biz erran 
duzun bezala, ez dut gehiago zurc be- 
githartea ikhufiko.

X I. K a p .
Jĥ TA  Jaunak erran zioen M o ifi: 

Izurri batez oraino joko ditut Fa
raón eta Egiptoa, eta gero utziko zai- 
tuzte, eta goatera hertfatuko.

2 Errozu beraz populu guziari, gizo
nak galda diotzola bere adiíkideari, eta 
emaztekiak bere hauzoari, urhezko eta 
zilharrezko untziak.

3 Bada Jaunak grazia emanen dio 
bere populuari Egiptoarren aitzinean. 
Eta Moife hainitz gizon handia izan zen 
Egiptoko lurrean, Faraonen zerbitzarien 
aitzinean eta populu guziaren aitzinean.

4 Eta erran zuen : Hau dio Jaunak: 
Gauaren criban farthuko naiz Egiptoan :

5 Eta Egiptoarren lurrean hilen da 
lehen-forthu guzia, Faraonen feme za- 
harren, harén tronuaren gaincan jartzen 
denetik hafirik, ihara harriaren itzultzen 
hari den neíkatoarcn feme zaharrene- 
raino, cta abereetako ume lehen-forthu 
guziak.

6 Eta dcihadar handi bat jauziko da 
Egiptoko lur guzian, halakorik aitzi
nean ez baita izan, eta geroan ere ez 
izanen.

7 Bainan Ifraclgo femecn baithan gi- 
zonetik aziendaraino.. chakhur batek ere 
cz du intzirina bat eginen, jakin deza
zuentzat nolako mirakuluz Jaunak be- 
rezten duen Ifracl Egiptoarretarik.

8 Eta zurc zerbitzari horiek oro 
jautfiko dirá ni gana, eta adoratuko 
naute, diotelarik: Ilkhi zaite zu eta 
zure azpiko den populu guzia ; eta gero 
ilkhiko gare.

9 Eta Moife athera zcn Faraonen 
ganik hafarre handitan. Bada Jaunak 
erran zioen Moifi : Faraonck etzaituz- 
tetc entzunen, fendagaila hainitz egin 
ditezen Egiptoko lurrean.

10 Bada Moifek eta Aaronck egin 
zituzten ¡íkribatuak diren ¡khuíkari gu
ziak, Faraonen aitzinean. Bainan Jau
nak gogortu zuen Faraonen bihotza, cta 
bere lurretik etzituen utzi Ifraelgo fe
meak.

KAP. 65

K
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X II. K a p .

JA U N A K  erran zioten berriz Moifi 
eta Aaroni Egiptoko lurrean :

2 Hilabethe hau izancn da zucntzat 
hilabetheen haftea, eta urthcko hilabc- 
theetan lehembizikoa.

3 Mintza zaizte lfraelgo femcen bil- 
khu guziari, eta errozuete: Hilabcthe 
huntako hamargarren egunean norkberak 
har beza bildots bat familia eta etche 
arauka.

4 Bainan hain guti badira etche ba
tean, non ez baitiratcke afki bildotfaren 
jateko, etchearen aldeko hauzoa deith 
bezate, bildotfaren jateko aíki ditakeen 
moltchoaren arabera.

5 Bada, bildotfa izanen da nothaga- 
bea, orotfa, eta urthckoa: molde berean 
hartuko duzuc pittika bat.

6 Eta bcgiratuko duzue hilabethe 
huntako hamalaugarren cguna artco : eta 
Ifraelgo femeen ortc guziak hura hilen 
du arratfean.

7 Eta hartuko dutc harcn odolctik, 
eta ezarriko dute jaten duten etcheetako 
bi athc-habectan cta athaburuetan.

8 Eta janen dituzte haragiak fuan 
errcrik, eta ogi airifak letchura bafc- 
kin.

9 Eta hartarik ez duzuc deufere janen 
gordinik, ez-etare urean egofirik, bainan 
bakharrik fuan errerik: janen duzue 
burua bere zango cta fabelekin.

10 Eta hartarik cz da batere geldi- 
tuko biharamuneko ; ondarrik balimbada 
fuan erreko duzue.

i i  Huna nula janen duzuen hura: 
Zuen gcrriak tinkatuko dituzuc, eta oi- 
netakoak jauntziak izancn dituzuc, ma- 
khilak efkuetan dituzuelarik, cta herrcfa- 
kan janen duzuc, ezen Jaunaren Bazkoa 
da, erran-nahi-da, iragaitza.

12 Eta gau hartan iraganen naiz 
Egiptoko lurra gaindi, cta joko dut 
Egiptoko lurrean lehen-forthu guzia gi- 
zonetik aziendaraino: eta ene erabakiak 
emanen ditut Egiptoko jainko guzien 
gainean, nik Jaunak.

13 Eta odola izanen da feinalca zein 
etchctan izancn zareten: eta ikhufiko 
dut odola, eta iraganen zaituztet, eta 
¡zurria ez da zuen chahutzera ethorriko, 
joko dudanean Egiptoko lurra.

14 Egun hura ordean idukiko duzue 
orhoitpenetan : eta hura bcfta-buru

atherako diozue Jaunari, bellatuz bethi 
eta bethi giza-mendc guzietan.

15 Zazpi egunez janen duzue ogi 
airifa: eta lehen egunetik cz da altcha- 
garririk izanen zuen ctchcetan : edozci- 
nek, lehembiziko egunetik zazpigarren 
eguneraino, jaten badu ogi altchatua, 
haina galduko da Ifraeldik.

16 Lehembiziko eguna izanen da 
faindu eta bcfta-buru, eta zazpigarrena 
berta beraz ohoratzekoa : egun hckietan 
ez duzue eginen deufere lanik, janari 
dagokionaz laudan.

17 Eta bcgiratuko duzuc ogi airifen 
berta: ezen egun hartan bcrcan erama- 
nen dut zuen armada Egiptoko lurretik, 
cta egun hura begiratuko duzuc, bethi 
cta bethi beftatuz zuen giza-mendeetan.

18 Lehembiziko hilabethean, hilabe- 
theko hamalaugarren egunean iíhuntze- 
an, abiatuko zarete ogi airifaren jaten, 
hilabethe bereko hogoi cta batgarren 
eguneko ilhuntzea artco.

19 Zazpi egunez ez da altchagarririk 
aurkhituko zuen ctcheetan : ogi altcha
tua janen dueña, haina galduko da 
Ifraelgo bilkhutik, izan dadicn, nahiz 
arrotzetarik, nahiz tokiko jendectarik.

20 E z duzue deufere janen altcha- 
turik : zuen egoitza guzietan airiía janen 
duzuc.

21 Bada Moifck dcithu zituen Ifraelgo 
femectako zahar guziak, eta erran zioe- 
tcn : Zoazte bildots baten hartzera zuen 
familia bakhotcheko, eta Bazkoa imola 
zazuc.

22 Hifopo ahurtara bat athelafeko 
odolean gorri zazuc, eta hartaz bufti 
athaburua cta bi habeak : zuetarik nihor 
ez bedi ilkhi athetik kampora goiza ar
feo.

23 Ezen iraganen da Jauna Egipto
arrak jotzen ditucla: eta ikhufiko due- 
nean odola athaburuetan, eta bi athe-ha- 
beetan, etche-fartzca iraganen du, eta 
joilea ez du utziko fartzera zuen etchc- 
etara eta zuei bidegabe egitera.

24 Hitz hau begira zazu zuretzat 
eta zure femeentzat lege zuzen bat be- 
zala bethi eta bethiraino.

25 Eta Jaunak agindu bezala emanen 
darotzuen lurrean fartuak zarcztekee- 
nean, begiratuko dituzuc zeremonia ho- 
riek.

26 Eta erranen darotzuctcncan zuen 
haurrek : Zer da zeremonia hori ?
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27 Ihardetftko diozuetc: Hori da 
Jaunaren iragaitzako bitima, iragan 
zenean Ifraelgo femeen ctcheen gainetik 
Egipton, Egiptoarrak jotzen zituelarik, 
eta gure etchcak libratzen. Orduan 
populua gurthurik adoran jarri zen.

28 Ifraelgo femeak goan ziren eta 
egin zuten Jaunak Moifi cta Aaroni 
manatu zioeten bezala.

29 Bada, gerthatu zen gauaren 
erdian, Jaunak jo zituela lehen-for- 
thuak oro Egiptoko lurrean, hafirik 
h araonen feme zaharren, harén tronuan 
jartz.en zenetik, prefo zagoen cmazteki 
gathibuaren feme zaharreneraino, eta 
aziendetako ume lehen-forthu guziak.

30 Eta Faraón gauaren erdian jaiki 
zen, eta harén zerbitzariak ere, eta 
Egipto guzia : eta marraíka handi bat 
jauzi zen Egiptoan : ezen etzen ctchc- 
rik zcinetan hil bat etzana etzagoenik.

31 Eta Karaonck gauaz deithurik 
Moife cta Aaron, erran zioeten : Jaiki 
zaizte eta ilkhi ene populuaren artetik, 
zuck eta Ifraelgo femeak : zoazte, cta 
Jaunari imola zozue zuen erranaren 
arabera.

32 Har zatzuc zuen ardiak eta 
abereak galdatu duzuen bezala, eta 
goatean benedika nczazuc.

33 Eta Egiptoarrck populua her- 
tfatzen zuten beren lurretik lafter 
atheratzcra, zioctclarik: Guziak hilen 
garc.

34 Populuak hartu zuen beraz irin 
buftia altchatu-gabean : eta kapetan 
lothurik, bizkarrera eman zuen.

35 Eta Ifraelgo femeek egin zuten 
Moifck manatu bezala, eta Egiptoarrei
aldegin ziotzaten urhczko eta zil- 
arrezko untziak, eta foincko hainitz.

36 Bada, Jaunak populuari grazia 
eman zioen Egiptoarren aitzincan mai- 
Icguz eman zezatentzat hari: cta biluzi 
zituzten Egiptoarrak.

37 Eta Ifraelgo femeak Erramefctik 
abiatu ziren Sokothcra, fei ehun mila 
gizon oinezkorcn mgurua, haurrak khon- 
datu gabe.

38 Eta ezin-khondatuzko nahas- 
mahafeko jende oftc bat igan zen 
hekickin, ardiak eta idiak eta aíko 
azienda motetako meta bat gaitza.

39 Eta erre zuten Egiptotik hartu 
zuten irin orhatua, eta egin zituzten 
hautfpcko ophil airifak: ezen etzitu-

zten altcharazi ahal izan Egiptoarrck 
ilkhitzera hertfatzen zituztelakotz, eta 
epherik batere etzioetelakotz eman nahi: 
eta etzituzten utzi jatekorik batere chu- 
chentzera.

40 Bada, Ifraelgo femeak Egiptoan 
egon izan ziren urtheak, lau ehun eta 
hogoi eta hamar ziren.

41 Urthe hekiek bethe ondoan, 
egun berean Jaunaren armada guzia 
ilkhi zen Egiptoko lurretik.

42 Gau hura Jaunari da kontfe- 
kratua, zeinctan Ifraelgo femeak ilkhi 
baitzituen Egiptoko lurretik : hura 
begiratu behar dute guziek ondokoen- 
ondoko.

43 ^ta Jaunak erran zioten Moifi 
eta Aaroni : Hori da Bazko-bcfta: 
Arrotzak ez du Bazkotik jan behar.

44 Bainan gathibu crofia ingurebakia 
izanen da, eta haletan janen du.

45 Bainan arrotzak eta farizaleak 
ez dute hartarik janen.

46 Bildotfa janen da etche batean, 
cta ez duzue harén haragietarik kam
pora eramanen, ez-cta harén hezurrik 
hautfircn.

47 Ifraelgo femeen balderna guziak 
eginen du hori.

48 Bainan arrotz zembaitek zuen 
baldernako farthu nahi badu, eta Jau
naren Bazkoa egin, ingurebaki bedi 
lchenik harekilako gizonki guzia, eta 
orduan berta zelebratuko du, cta iza
nen da lckhuko umea bezala: bainan 
ingurebakia izan ez denik balimbada 
norbait, harek Bazkotik ez du janen.

49 Lege bera izanen da lckhuko 
umearentzat eta zuen artean arrotz 
ibiliko denarentzat.

50 Eta Ifraelgo feme guziek egin 
zuten Jaunak Moifi eta Aaroni manatu 
zioeten bezala.

51 Eta egun hartan berean Jaunak 
andanaka ilkhiarazi zituen Ifraelgo 
femeak Egiptoko lurretik.

X III. K a p .
t p T A  Moifi mintzatu zitzayoen Jauna, 

zioclarik :
2 Niri kontfekra diaztatzu Ifraelgo 

femeetan amaren fabela lehembizikorik 
idekiko duten guziak, nahiz gizonetan, 
nahiz abcrcetan : ezen oro cneak dirá.

3 Eta Moifek erran zioen popu
luari : Orhoit bekizue egun hau zeine-

&7
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tan ilkhi baitzarete Egiptotik eta ga- 
thibutafuneko etchctik, zeren Jaunak 
cfku hazkarraz atheratu baitzaituzte 
lekhu hortarik: ez dezazuen jan ogi 
altchatua.

4 Egun ilkhitzcn zaretc fruitu bc- 
rrietako hilabethean.

5 Eta, oi Ifrael, Jaunak farraraziko
zaituencan Kananearrarcn, Hcthearrarcn,
Amorrhearraren, Hebearraren cta Jebu- 
fcarraren lurrean, zeina zuri emanen 
darotzula zin - egin baitu zurc aitci, 
efnea eta eztia darioen lurra, hilabcthe 
hunetan zelebratuko duzu ohitza fakratu 
hau.

6 Zazpi egunez janen duzu ogi 
airifa: eta zazpigarren cgunean izanen 
da Jaunaren bcfta-burua.

7 Ogi airifa janen duzu zazpi egu
nez : eta deufcre altchatua denik cz 
da ageriko zure etchcan, ez-etare zurc 
eremuetan.

8 Eta khondatuko diozu zure femeari 
egun hartan, diozularik: Hau da Jaunak 
niri egin darotana, Egiptotik ilkhi naize- 
nean.

9 Eta hau izanen da feinale bat 
bezala zurc cikuan, eta orhoitpen bat 
bezala zure begien aitzinean; eta 
Jaunaren legea izan dadicntzat bethi 
zure ahoan, ezen eíku hazkarraz Egip
totik ilkhi zaitu Jaunak.

10 Erran den bezalako berta hau 
begiratuko duzu urthetik urthcra, ordu 
berezian.

11 Eta noiz-cta-crc Jaunak farrara
ziko baitzaitu Kananearraren lurrean, 
zuri cta zure aitei zin-egin izan dioten 
bezala, eta hura emanen baitarotzu,

12 Jaunarcntzat bereziko duzu ama
ren (libela idckitzen duen guzia eta 
aziendaren lehen-forthua: Jaunari kon- 
tfekratuko diozu izanen duzun ordoíki 
guzia.
" 13 A (loaren lehen-forthua trukatuko 
duzu ardira : eta berreroften cz baduzu, 
hilen duzu. Ordean dirutan berrero- 
fiko duzu zure femectarikako gizonaren 
lehen-forthua.

14 Eta gerora zure femeak galdc- 
eginen darotzunean, dioelarik: Zer da 
hori ? ihardctfiko diozu : Bere eíkuaren 
hazkarraz Jaunak athera gaitu Egiptoko 
lurretik, gathibutafuneko ctchctik.

15 Ezen Faraón gogortua zagoenean, 
cta cz gintucncan goatera utzi nahi,
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harén armada guzia gatik, Egiptoarrek 
jakin dezaten ni naizela Jauna. Eta 
Ifraeldarrck hala egin zuten.

5 Eta Egiptoko erregeri erran zioten 
ihes-egin zuela populuak : eta Faraonen 
bihotza cta harén zerbitzariena gam- 
biatua izan zen populuaren gainean, 
eta erran zuten: Zer egin nahi izan 
dugu 1 frael uzteaz, ez gaitzan gehiago 
zerbitza ?

6 Zaldiak uztarrarazi ziozkien beraz 
bere orga - lafterrari, cta bere populu 
guzia hartu zuen berekin.

7 Eta hartu zituen fei ehun orga- 
lafter hautatu, cta Egiptoan ziren orga- 
lafter guziak: eta bere armada guziko 
aitzindariak.

„ 8 Eta Jaunak gogortu zuen Faraón 
Egiptoko erregearen bihotza, cta Faraón 
eman zen Ilraelgo femeen ondotik: 
bainan goratikako eíkuak ilkhiaraziak 
ziren haukiek.

9 Eta ñola Egiptoarrak aitzinean 
zihoazinen hatzei jarraikitzcn baitziren, 
kampetan atzeman zituzten itfas-hcgian; 
Faraonen zaldieria eta orga-lafter cta 
armada guzia Phihahirothen ziren Becl- 
fephoncn parrean.

10 Eta Faraón hurbildua izan ze- 
nean, Ifraclgo femeak, begiak altcha- 
tzearekin, ohartu ziren Egiptoarrak 
gibelean zituztela; cta hainitz izitu 
ziren, cta dcihadarka Jaunari eman 
ziren.

11 Eta Moifi erran zioten: Ez 
othe zen hobirik Egipton, horren gatik 
crakharri gaituzu mortuan hiltzera : 
zer nahi izan duzu egin gu Egiptotik 
¡lkhiarazirik í

12 E z othe da hau Egipton cmatcn 
ginarotzun folafa, erraten ginarotzu- 
nean: Urrun zaitc gu ganik zerbitza 
detzagun Egiptoarrak ? ezen hainitzez 
zen hobc hekien zerbitzatzea, ezenez 
mortuan hiltzca.

13 Eta Moifek populuari erran zioen : 
Ez izan beldurrik ; zaudete, eta ikhu- 
fatzue Jaunak egun eginen dituen 
fendagatla handiak; ezen orai ikhuften 
ditutzuen Egiptoarrak, cz ditutzuc 
cgun-eta-bizian gehiago ¡khufiko.

14 Jauna gudukatuko da zuen aldc, 
cta zuck, ichilik egonen zaretc.

15 Eta Jaunak Moifi erran zioen: 
Zertako egiten darotazu oihu ? Mintza 
zaitc Ifraclgo femeei abia ditezentzat.

16 Eta zuk, altcha zazu zure zi- 
gorra, cta heda zazu eíkua itíaíbarcn 
gainera cta berez zazu hori Ifraclgo 
femeak idorrean ibil ditezen itfafoaren 
erdian.

17 Eta nik gogorturen dut Egip- 
toarren bihotza, arrcn-cta eman ditezen 
zuen ondotik; eta ofpatua izanen naiz 
Faraonen baithan eta harén armada 
guzia baithan, eta harén orga-lafter 
cta zaldierian.

18 Eta Egiptoarrek jakinen dute ni 
naizela Jauna, ofpatua izanen naizean 
Faraón baithan eta harén orga-lafter 
eta zaldieriarcn gainean.

19 Eta Ifraelgo kampen aitzinean 
zihoan Jaunaren aingerua, altchaturik 
goan zen hekien gibelera; eta harekin 
orobat hedoyezko habea, aitzinak utzi- 
rik, gibelera

20 Jarri zen Egiptoarren cta Ifraelgo 
kampen artean ; eta hedoya zen beltza, 
eta argitzen zuen gauaz, halako moldcz 
non armadak gau guzian elkharri ezin 
hurbil baitzitazkeen.

21 Eta Moifek eíkua hedatu zue- 
nean itfafoarcn gainera, Jaunak urratu 
zuen hura haize borthitz eta erregarri 
gau guzia iraun zuen batez, cta itfafoa 
agortu zuen, eta ura bcrczi.

22 Eta Ifraclgo femeak idorrik farthu 
ziren itfaíoaren erdia gaindi; ezen ura 
harrafia bezala zagoen hekien cíkuinctik 
eta ezkerretik.

23 Eta Egiptoarrak jarraikitzean 
farthu ziren hekien ondotik, Faraonen 
zaldizko guziak, cta orga-laftcrrak, eta 
zaldiak, itfafoarcn erdira.

24 Eta jadanik ethorria zen goi- 
zaldeko beila, eta huna non Jaunak 
fuzko eta hedoyezko habetik begira- 
turik Egiptoarren kampei, hil zuen 
hekien armada.

25 Eta uzkaili zituen orgetako arro- 
dak, cta ofinera eramanak ziren. Egip
toarrek erran zuten beraz : Ifraeli ihes- 
egiogun, ezen horicn alde Jauna gu- 
dukatzcn da gurc kontra.

26 Eta Jaunak erran zioen Moifi : 
Heda zazu eíkua itfafoaren gainera, 
arren-eta urak bihur ditezen Egipto- 
arretara, horien orga eta zaldien gai
nera.

27 Eta Moifek eíkua hedatu zuenean 
itfafoko aldcra, ura argi-urratzean itzuli 
zen lehcneko lckhura; cta Egiptoarrak
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Jaunalc hil zitucn Egiptoko lurrean 
lchcn-forthu guziak gizonarcn lehcn- 
forthutik azienden lchcn-forthuraino : 
hargatik imolatzen diot Jaunari fabela 
idckitzen ducn ordofki guzia, cta bc- 
rrcroften ene femeen lehen - forthuak 
oro.

16 Hau izanen da beraz feinalc bat 
bezala zure eíkuan, eta dilindan dagoen 
zerbait bezala orhoitzapenctan zure 
begien aitzinean: zcrcn bere efkuaren 
hazkarraz J.aunak ihardoki gaituen 
Egiptotik.

17 Bada, Faraonek populua igorri 
zuencan, Jaunak ctzituen eraman nau- 
zo dircn Filiftindarren lurrerako bidctik: 
beldurrez-eta gerla ikhuften bazuten 
beren kontra altchatzen, urriki zakio- 
ctcn cta gibelerat bihur Egiptora.

18 Bainan inguruan eraman zitucn 
mortuko bide, itfafo Gorriaren aldcan 
denctik : eta Ifraclgo femeak harma- 
turik igan ziren Egiptoko lurretik.

19 Eta Moifek berekin craman 
zitucn Jofepcn hezurrak, zcrcn Jofepek 
zin - eginarazi zioeten Ifraelgo fcmeei, 
erraten ziotclarik: Jainkoa ikhuftera 
ethorriko zaitzue, eramazkitzuc hemcn- 
dik ene hczurrak zuckin.

20 Eta Sokothetik abiaturik kampatu 
ziren Etliamen, mortuko azken mu- 
getan.

21 Bada Jauna hekien aitzinean 
zihoan bidearen erakhufteko, egunaz 
hedoyezko habe batean, eta gauaz 
fuzko babean : bide-emailc izan za- 
dicntzat gauaz eta cgunaz.

22 Behincre populuaren aitzinetik 
ctzen eflcaftu egunaz hcdoyezko habea, 
eta fuzkoa gauaz.

X IV . K a p .
O A D A  Jauna Moifi mintzatu zcn, 

erraten zioclarik:
2 Mintza zakitzotc Ilraclgo femcci: 

Itzulirik, kampa beitez Phihahirotheko 
aurkhintzan, zeina baita Magdalumen 
eta itfafoarcn artcan, Beelfephoncn pa- 
rrean: harén aitzinean czarriko dituzu 
kampak itfas-hcgian.

3 Eta Faraonek crranen du Ifraelgo 
femeez: Hcftutuak dira lurrcan, mor- 
tuak hcrtii ditu.

4 Eta gogortuko dut harcn bihotza, 
eta hekien ondotik emanen da : cta os- 
patua izanen naiz Faraón gatik cta
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ihes zihoazelarik, ura jauzi zitzayotcn, 
eta Jaunak inguratu zituen uhinen 
erdian.

28 Eta urek bihurturik eftali zi- 
tuzten Faraonen armada guziko orga 
eta zaldizkoak, jarraikitzean itfafoan 
farthu zirenak ; eta hekietarik bat 
bakharra etzen gelditu.

29 Bainan Ifraelgo femeak idorrik 
goan ziren itfafoaren erdia barna, eta 
urak zituzten harrafitzat bczala eikui- 
netik eta ezkerretik.

30 Eta Jaunak egun hartan Ifrael 
atheratu zuen Egiptoarren efkuc- 
tarik.

31 Eta Ifraelgo femeek ikhufi zi
tuzten Egiptoarrak hílale itfas - baz- 
terrean, eta hckien kontra Jaunak 
hedatu zuen cfku borthitza; eta popu- 
Iua eman zen Jaunaren beldurrean, 
eta finhefte hartu zuen Jauna baithan 
eta harén zerbiczari Moife baithan.

X V . K a p .
(~ \R D U A N  Moifek kantatu zuen, 

eta Ifraelgo femeek harckin, 
kantu hau : Kantu-egin diozogun Jau- 
nari ; ezen ofpetfuki goretfi du bcrc 
burua, zaldia eta gainekoa, biak itfafora 
arthiki ditu.

2 Jauna da ene indarra eta ene 
laudorioa, eta ene falbatzaile egin d a ; 
hura da ene Jainkoa, eta ofpatuko dut 
nik ; ene aitarcn Jainkoa da, eta 
goretfiko dut nik.

3 Jaunak iduri du gerlari gizona, 
Ahalorotakoa da harén izena.

4 Itfafora arthiki ditu Faraonen orga- 
lafterrak eta harén armada ; itfafo 
Gorrian ithoak izan dirá harén aitzin- 
dari hautak.

5 Tirainek eftali dituzte, harri bat 
bczala jautfi dira ondora.

6 Jauna, zure eíkuina ofpatu da 
bere indarrean; Jauna, zure cikuinak 
eho du etfaya.

7 Eta zure ofpcarcn handiaz lurrc- 
ratu dituzu zuri jazar-egileak; igorri 
duzu zurc hafarrea, eta iretfi ditu laftoa 
bezala.

8 Eta zurc fuliarcn hatfak moltzatu 
ditu urak; baratu da zurrutan zohan 
uhina, tirainak moltzatu dira itfafo- 
crdian.

9 Etfayak erran du : Joko dut on- 
dotik, eta lothuko naiz, phartituko

ditut buluzkinak, afeko da ene gogoa; 
atheratuko dut ene marrauza, cnc 
eíkuak puíkatuko ditu.

10 Abiatu da zure hatfa, cta itfafoak 
eftali ditu; itho dira bcruna ur mu- 
thirietan bczala.

11 Hazkarren artean zein da zurc 
idurikorik, Jauna? ñor da zure iduri- 
korik, faindutafunez handi zarena, laz- 
garri eta laudagarri zarena, fendagaila 
harritzckoak egiten ditutzuna ?

12 Hedatu duzu cikua, cta lurrak 
iretfi ditu.

13 Zure urrikalpencan, izatu zarc 
bcrrerofi duzun populuarcn bidemaile; 
eta zure indarrcan ekharri duzu zurc 
egoitza faindura.

14 Populuak igan dira, eta fumindu ; 
oinhazea farthu da Filiftindarrcn bi- 
hotzetan.

15 Orduan afaldatu dira Edomen 
buruzagiak, ikharak hartu ditu Moaben 
hazkarrak, Kanaandarra laztua gelditu 
da.

16 Beldurra eta izialdura loth bc- 
kiozkitc zure befoarcn indarraren aitzi- 
nean ; harri - mokhorra bezala gcldi 
beitez, zure populua iragan arteo, 
Jauna, eíkura hartu izan duzun zurc 
populu hau iragan dadicn arteo.

17 Sarraraziko dituzu eta jarriko 
zure primantzako mendian, zuretzat 
egin duzun egoitza guziz hazkarrean, 
Jauna; zurc cíkuck gothortu duten 
faindutegian, Jauna.

18 Jauna crrcginatuko da bethi gu- 
zian, cta handi k harat ere.

19 Ezen itfafoan farthu da Faraonen 
zaldia harén orga-lafter eta zaldieria 
guziarekin ; eta Jaunak gaínera bihurtu 
diozkitc itfafoko urak; bainan Ifraclgo 
femeak oinak idorrik ibili dira harén 
erdian.

20 Beraz Maria profetefak, Aaronen 
arrebak, eíkura hartu zuen gatamorc 
bat; eta emaztcki guziak ilkhi ziren 
harén ondotik gatamorcckin eta kantari- 
andanetan.

21 Lehcmbizikorik kantatzen zuen 
hunela : Kantu-egin diozogun Jaunari; 
ezen ofpetfuki goretfi du bere burua, 
zaldia cta gainckoa biak ¡tfafora arthiki 
ditu.

22 Moifek, bada, atheratu zuen 
itfafo Gorritik Ifracl, cta farthu ziren 
Surrcko mortuan ; hirur egunez ibili
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ziren eremuan eta ctzuten urik aur- 
khitzen.

23 Eta ethorri ziren Marara, bainan 
etzezaketen edan Marako uretarik, 
kharatfak zirelakotz ; horren gatik eman 
zioen lckhuari zihoakioen izena, deitzcn 
zuelarik Mara, erran-nahi-baita kharas- 
tafuna.

24 Eta populua marmaraz haritu 
zen Moifen kontra, zioelarik: Zer 
edanen dugu ?

25 Bainan Moifek oihu-egin zioen 
Jaunari, zeinak crakhutfi baitzioen 
egur bat, cta hura urera arthiki zue- 
ncan, urak ezti bihurtu ziren. Han 
Jainkoak eman ziozkan manamendu 
eta erabaki batzuek, cta bcra froga- 
penean ezarri,

26 Erraten zioelarik: Zure Jainko 
Jaunaren boza entzuten baduzu, eta 
harén begietan zuzcn dena egitcn ba
duzu, eta harén manuak bethetzen 
badjtuzu, eta harén manamendu guziak 
begiratzen, ez dut zure gainera igorriko 
Egiptoari eman izan ditudan ahidure- 
tarik batere ; ezen ni naiz Jauna zure 
fendatzailea.

27 Eta Ifraelgo femeak ethorri ziren 
Elimera, non baitziren hamabi ithurri, 
eta hirur hogoi eta hamar palmondo; 
eta kampatu ziren uren aldean.

X V I. K a p .

E™, Ifraelgo femeen oftea oro, 
Elimetik abiaturik, ethorri zen, 

Egiptoko lurretik atheratu cta bigarren 
hilabethcko hamabortzgarren cguneko, 
Sineko mortura, zeina baita Elimen 
cta Sinairen artean.

2 Eta Ifraelgo femeen ofte guzia 
crafian haritu zen eremuan Moifen 
eta Aaronen kontra.

3 kta Ifraelgo femeek erran izan 
zioten : Ochala hil izan bagina Jau
naren cíkutik Egiptoko lurrean, jartzen 
ginencan haragizko duphinen aldean, 
eta ogiz afea ginduenean ! zertako 
erakharrt gaituzue mortu huntara 
guziak gofez hilaraztera ?

4 Bainan Jaunak erran zioen M oifi: 
Huna non erorraraziko darotzuedan nik 
ogia zcrutik; populua ilkhi bedi, eta 
bil beza egunean eguneko dina ; froga 
dezadan hea ene bidean dabilan, ala ez.

5 Bainan feigarren egunean iduk 
bezate ekharriko dutena, eta hura izan

bedi egun bakhotchcan biltzen ohi 
zuten bezalako bia.

6 Moifek eta Aaronek erran zioten 
Ifraelgo feme guziei: Gaur jakinen 
duzue Jaunak atheratu zaituztela 
Egiptoko lurretik.

7 Eta bihar goizean ikhufiko duzue 
Jaunaren ofpea ; cntzun du ezen zuen 
erafia harén kontra: gu ordean zer 
gare, gurc kontra erafian hari zaizte- 
zentzat ?

8 Eta Moifek erran zuen : Jaunak 
emanen darotzuctc gaur haragia jatera, 
eta bihar goizean ogiz afea: hori zeren 
aditu baititu zuen erafiak, zeinetaz 
harén kontra marmaran haritu bai- 
tzarete: ezen, zer gare gu ? zuen 
erafia ez da gure kontra, bainan bai 
Jaunaren kontra.

9 Moifek erran ere zuen A aroni: 
Errozu Ifraelgo femeen baldarna gu- 
ziari: Hurbil zaizte Jaunaren aitzinera: 
ezen aditu du zuen erafia.

10 Eta Aaron Ifraelgo femeen bilkhu 
guziari mintzo zelarik, begiratu zuten 
cremuko aldera: eta hara non agertu 
zen Jaunaren ofpea hedoi batean.

11 Bada Jauna mintzatu zen Moifi, 
erraten zioelarik:

12 Aditu ditut Ifraelgo femeen 
erafiak : errozute : Gaur janen duzue 
haragia, cta bihar goizean afcko zarete 
o g iz : cta jakinen duzue ni naizela 
zuen Jainko Jauna.

13 Bada, gerthatu zen arrats apha- 
lean, kalla iganik, eftali zituela kam- 
pak : ihintza ere goizean hedatua zen 
kanipcn inguruan.

14 Eta eftali izan zuenean lurraren 
achala, eremuan agertu zen bihi chehe 
bat, churruan joa balitz bezala, izotza 
iduri lurraren gaincan.

15 Hori ikhufi zutenean, Ifraelgo 
femeek elkharri erran zuten : Manhu ? 
erran-nahi-baita: Zer da hori ? ezen 
etzakiten zer zen hura. Moifek erran 
zioten: Hori da ogia zuei Jaunak 
jateko eman darotzuetena.

16 Hau da Jaunak manatzen daro- 
tzuen folafa : Batbedcrak bil beza 
hortarik jateko dina: gomor bat buru 
bakhotcheko, olhan dagoezinen jende 
arauka, hola altchatuko duzue.

17 Eta Ifraelgo femeek hala egin 
zuten: eta bildu izan zuten, batzuek 
gehiago, eta bertzeek gutiago.
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18 Eta neurtu zuten gomorreko 
neurrian: eta gehiago bildu zuenak, 
etzuen gaindirik izatu : eta gutiago 
bildu zuenak, ctzuen efkafik atzcman: 
bainan batbederak bildu zucn jatcn 
ahal zuenaren arabera.

19 Eta MoLfek erran zioeten: Ni- 
hork ez beza huntarik utz bihar goi- 
zeko.

20 Etzuten aditu nahi izan, bainan 
batzuck atchiki zuten goiz arteo, cta 
abiatu zen harrez irakitzcn, cta uiteldu 
zcn ; eta Moife famurtu zitzayoten.

21 Geroztik batbederak jan-ahala 
biltzen zuen goiz bakhotchean: cta 
iguzkia bcrotzearckin, urtzen zen.

22 Bainan fcigarren cgunean biltzen 
zituzten jatekoak bikhunean, crran- 
nahi-da, bi gomor gizon bakhochka: 
cta populuko aitzindari guziak ethorri 
ziren eta Moifi khondatu zioten.

23 Hunek erran zioctcn: Hori da 
Jaunak erran izan dueña : Bihar larum- 
bateko phaufua Jaunari kontfckratua 
za yo ; egiteko direnak, egizkitzue: 
eta erretzckoak, erre zatzu e: eta 
gelditzen dena, bego goiz arteo.

24 Eta cgin zuten Moifek manatu 
bezala : cta etzen uílcldu, eta etzen 
hartan harrik aurkhitu.

25 Eta Moifek erran zuen : Jan 
zazue hori egun, zeren Jaunarcn 
larumbata baita; egun ez da kampoan 
aurkhituko.

26 Bil zazue fei egunez: bainan 
zazpigarren cgunean Jaunarcn larum
bata da; horren gatik ez da aurkhitu
ko.

27 Eta ethorri zen zazpigarren 
eguna, eta populutik biltzcra ilkhi 
zirenek, aurkhitu etzuten.

28 Bainan Jaunak erran zioen 
Moifi : N oiz arteo ez dituzue ene 
manamenduak eta ene legea begiratu 
nahiko ?

29 Ikhufazue ñola Jaunak eman
izan darotzuen larumbata, eta horren 
gatik feigarren egunean jatekoak ematen 
darozkitzuete bikhuncan : norbera
geldi bedi bere egoitzan, nihor ez 
bedi ilkhi bere lekhutik zazpigarren 
egunean.

30 Eta populuak larumbata egin 
zuen zazpigarren egunean.

31 Eta Ifraelgo etcheak janhari 
hura deithu zucn Mana : koriandraren

hazi churia bezalakoa zcn, eta goílua 
zuen irin eztiarekin orhatuak bezala.

32 Bada, Moifek erran zuen : Hau 
da Jaunak manatu izan duen folafa: 
Gomor bat manaz bethe zazu, eta 
begiratua izan bedi gerorat ethor- 
tzekoak diren gizaldietan ; ezagut 
dezatentzat zer ogiz hazi zaituztedan 
mortuan, Egiptoko lurretik erakharriak 
izan zaretenean.

33 Eta Moifek erran zioen Aaroni: 
Untzi bat har zazu, cta hartan mana 
czar zazu, gomor batek atchik-ahala: 
eta Jauriaren aitzinean phaufa zazu, 
ethorri behar diren zuen gizaldicntzat 
begiratzeko,

34 Jaunak Moifi manatu izan dioen 
bezala. Eta Aaronck hura taberna- 
klean ezarri zucn gerokotzat.

35 Bada, Ifraelgo femeck manatík 
jan zuten berrogoi urthez, heldu arteo 
egonkidin zcn lurrera: janhari hortaz 
hazi ziren Kanaango lurreko mugak 
ukitu arteo.

36 Bada, gomorra ephiarcn hamar- 
garrena da.

X V II. K a p .
T S R A E L G O  Cerneen oftc guzia goan 

zen bcraz Sineko mortutik, zoin 
bere andanetan, Jaunaren hitzaren 
arabera, eta kampatu ziren Erraphi- 
dimen, non populuarentzat urik ez 
baitzen cdateko.

2 Populuak, Moifi jazarriz, erran 
zioen: Iguzu ura edatera. Moifek 
ihardetfi zioten: Zer jazartzen daro- 
tazue ? zertako bilhatzen duzuc 
Jauna ?

3 Egarriz egon zen bcraz han 
populua ur - eíkafa gatik, eta erafian 
haritu zcn Moifen kontra, erratcn 
zuelarik: Zertako ilkhiarazi gaituzu 
Egiptotik, egarriz hiltzcko gu, gurc 
haurrak eta gure aziendak ?

4 Bainan Moifek oihu-egin zioen 
Jaunari, erratcn zuelarik : Zer eginen 
diot populu huni ? omino aphur bat 
gehiago, cta harrikatuko ñau.

5 Eta Jaunak erran zioen Moifi : 
Zoazi populuaren aitzinean, eta har 
zatzu zurekin Ifraelgo zaharretarik : 
eíkuan har zazu ibayaren jotzeko 
erabili duzun zigorra, eta zoazi.

6 Hara non izanen naizen ni han 
zure aitzinean, Horebeko harriaren

XVIII. KAP.

gaincan : cta harria joko duzu, cta har- 
tarik ura jauziko da, populuak edatcko- 
tzat. Moifek hola egin zucn Ifraelgo 
zaharren aitzinean.

7 Eta toki hura deithu zuen Froga- 
lekhu, Ifraelgo Cerneen jazargoa gatik, 
eta zeren Jauna bilhatu zuten erratcn 
zutelarik : Gu baithan othe da Jauna, 
ala ez ?

8 Bada, Amalek ethorri zen, eta gudu 
ematen zioen Ifraeli Erraphidimen.

9 Eta Moifek erran zioen Jofueri: 
Hauta zatzu gizonak ; eta atheraturik, 
guduka zaitc Amalckcn kontra: bihar 
ni egonen naiz mendichka-bizkarrean, 
Jaunaren zigorra eíkuan.

10 Jofuek egin zucn Moifek errana, 
cta Amalckcn kontra gudu-egin zuen : 
bainan Moife, cta Aaron cta Hur igan 
ziren mendichkaren bizkarrcra.

11 Eta Moifek eíkuak altchatzen zi- 
tuenean, Ifraelek garhaizia zaraman: 
ordean aphur bat beheititzen zituenean, 
Amalek nauíitzen zen.

12 Bainan Moifen eíkuak phifatuak 
ziren: Aaronck eta Hurrck harturik 
bcraz harri bat, harén azpian ezarri zu
ten, eta jarri zen gaincan : cta biek bi 
aldeetarik eíkuak idukitzen ziozkatcn. 
Eta hala gerthatu zen harén eíkuak 
ctzirela nckhatu iguzki fartzea arteo.

13 Eta Jofuek ihes ezarri zucn Ama
lek, eta ezpataren ahoan harén populua.

14 Eta Jaunak erran zioen M o iíi: 
Orhoitgarri iíkribuz eman zazu hau 
liburu batean, cta adiaraz zozu Jofueri: 
ezen Amalekcn otfa ezcztatuko dut zc- 
ruaren-pean.

15 Eta Moifek aldare bat altchatu 
zu en : cta harén izena eman zuen, 
Jauna ene gorefpena, zioelarik :

16 Zeren Jaunarcn cíkua tronutik 
cta Jaunaren gcrla mendetik mendera 
Amaleken kontra izanen baitira.

X V III. K a p .

T E I H R O K , Madiango aphez eta 
J  Moifen aitaginarrebak, aditu zitu- 
cncan Jainkoak Moifentzat eta Ifracl 
bere populuarentzat egin izan zituen 

uziak, eta Jaunak ñola atheratu zuen 
frael Egiptotik :

2 Hartu zuen Sefora, Moifen cmaz- 
tea, gibelcrat fenharrak igorria izan 
zena,

3 Eta harén bi femeak, zeinetarik bat

Jerfam deithua izan baitzen, aitak erra- 
ten zuelarik : Arrotz izatu naiz atze- 
lurrean;

4 Eta bertzca Eliezer, Moifek erran 
baitzuen : Ene aitaren Jainkoa izatu da 
ene laguntzaile, eta itzuri ñau Faraonen 
ezpatari.

5 Jcthro, Moifen aitaginarreba, etho
rri zen beraz harén feme eta emazteare- 
kin, Moifen gana mortura, non kampa- 
tua baitzen Jainkoaren mendiaren on- 
doan.

6 Eta gaztiatu zioen, erratcn zuela
r ik : Ni Jcthro, zure aitaginarreba, 
heldu natzaitzu zure emaztearekin eta 
bere bi femeak harekin.

7 Moife, bere aitaginarrebari bidera 
atheraturik, gurthu zitzayoen cta befar- 
katu zuen : eta elkharri eman zioten 
agurra bakezko folafekin. Eta olhan 
farthu zirenean,

8 Moifek bere aitaginarrebari khon
datu ziozkan Jainkoak Ifraelen gatik 
egin ziozkatcn guziak Faraoni cta 
Egiptoarrei: eta bidean izan zuten 
nekhc guzia; eta ñola libratu zituen 
Jaunak.

9 Jethro boztu zen Jaunak Ifraeli 
egin ziotzan ongi guziez, harén itzur- 
tzcko Egiptoarren cíkuari.

10 Eta erran zu cn : Bencdikatua 
Jauna zuck Egiptoarren cíkuetarik cta 
Faraonen eíkutik atheratu zaituztena, 
eta bere populua Egiptoaren eíkudantzi- 
ari itzuri dueña.

11 Jauna handia déla bertze jainko 
guzicn gainean ezagutu dut orai, Egip- 
toarrek hampurutfuki jazarri ziotenetik 
Ifraelgo femeei.

12 Beraz Jcthrok, Moifen aitagina
rrebak, Jainkoari eíkaini ziozkan holo- 
kauftak cta bitimak: eta Aaron eta If- 
raelgo zaharrak ethorri ziren harekin 
ogiaren jatera Jainkoaren aitzinean.

13 Bada, biharamunean Moife jarri 
zen juyatzeko populua, zeina goizctik- 
arrats Moifen aitzinean baitzen.

14 Aitaginarrebak ikhufi zuenean 
hori, erran-nahi-da populua baithan egi- 
ten zituen guziak, erran zioen: Zer 
hari zarc hola populuan ? zertako jar- 
tzcn zare bakharrik eta populu guzia 
goizetik-arrats begira dago ?

15 Moifek ihardetfi zioen: Populua 
ene gana heldu da Jainkoaren crabaki- 
aren galdez.
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16 Eta makhur zerbait gcrthatzcn 
zayoetenean, cthortzen zaizkit bcren 
artcan erabak dezotcdantzat, cta irakhats 
detzotedan Jaunaren manamenduak eta 
harén legeak.

17 Bainan Jcthrok erran zioen : 
Etzarc ongi hari.

18 Lan eragabcan akhitzen zarete zu 
cta zurckin dcn populu hau : cgitcko 
hori zure indarrez goitikoa da, bakha- 
rrik ezin jafanen duzu.

19 Bainan entzun zatzu cnc folafak 
cta kontfeiluak, cta Jainkoa zurekin 
izanen da. Zu  izan zakizko populuari 
Jainkoari dagozkioten gauzetan, Jaunari 
eramateko harén galdcak :

20 Eta irakhats zotzu populuari ze- 
remoniak eta ohore ematcko moldea, eta 
bidea zeina-barna farthu behar baitira, 
cta egin behar dituzten lanak.

21 Bainan populu guzitik bcrez za
tzu gizon larderiakoak cta Jainkoarcn 
beldur dircnak, zcinen baithan aurkhi- 
tuko baita zintafuna, eta jaramankcria 
higuin izanen dutenak : eta hekietarik 
jar zatzu buruzagi, batzuek mila gizo- 
nen, bcrtze batzuek chunen, bcrtze ba- 
tzuck berrogoi eta hamarren, eta ber- 
tzeak hamarren.

22 Hekiek juya bezate populua ordu 
oroz : bainan egiteko handirik baliin- 
bada, ekharriko dituztc zu gana, eta be- 
rek ttipiagoak choilki juyatuko dituzte : 
eta karga zathiturik bertzeetara, arina- 
goa izanen da zurctzat.

23 Hori cgitcn baduzu, Jainkoarcn 
manamcndua bcthcko duzu eta harcn 
manuci ihardetfiko ahal diozute : cta 
populu hau guzia bakearckin itzuliko da 
bcre lekhuetara.

24 Horiek aditurik, Moifek egin zi- 
tuen Jcthrok bururatu ziozkan guziak.

25 Eta Ifrael guzitik hautaturik gizon 
lardcriadunak, jarri zituen populuarcn 
buruzagi, mila gizoncn, chimen, berro
goi eta hamarren, eta hamarren gaineko.

26 Haukick edozein orduz juyatzen 
zutenjendea: bainan cgitcko handicnak 
ekhartzen zituzten Moifen gana, bakha- 
rrik crrcchcnak erabakitzen zituztclarik.

27 Clero Moifek utzi zuen berc aita- 
inarreba, zeina bihurturik goan baitzen 
ere lurrera.

X IX . K a p .
IS R A E L  Egiptoko lurretik ilkhi on- 

doko hirugarren hilabethean, egun 
bercan cthorri ziren Sinaiko mortura.

2 Ezcn Erraphidimetik abiaturik eta 
Sinaiko morturaino heldurik, kampatu 
ziren toki hartan berean, cta Ifraelck ol- 
hak jarri zituen mendiaren parrean.

3 Moife ordean igan zen Jainkoa 
gana, cta Jaunak dcithu zuen menditik, 
eta erran zioen : Hau erranen diozu Ja- 
koben etcheari, eta huntaz jakintfun 
eginen dituzu Ifraelgo femeak :

4 Zerorrek ikhufi duzue zcr egin 
diotedan Egiptoarrei, ñola ekharri zai- 
tuztedan arrano hegalen gainean, eta ene 
gana bildu.

5 Baldin beraz entzuten baduzue ene 
boza, eta begiratzen enekilako patua, 
izanen zarctc enetzat populu guzien ar- 
tetikako mozkin bat bezala: alabainan 
lurra enea da oro.

6 Eta izanen zaretc enetzat aphez- 
errefuma bat bezala, eta jendaki faindu 
bat; horiek dirá hitzak Ifraelgo femeei 
erranen ditutzunak.

7 Moife cthorri zen, eta bilarazirik 
populuko zaharrenak adinez, aitzincra 
eman ziozkaten Jaunak manatu folas 
guziak.

8 Eta populu guziak batean ihardetfi 
zuen : Eginen ditugu Jaunak erranak 
oro. Eta Moifek Jaunari bihurtu zioz- 
kancan populuaren hitzak,

9 Jaunak erran zioen: Huna, cthor- 
tzera nihoakizu hedoi batez itzalirik, 
populuak entzun nczan zuri mintzatzcn; 
eta bethi-guzian fuihefte eman dezazun. 
Moifek beraz Jaunari ekharri ziozkan 
populuaren hitzak.

10 Jaunak erran zioen: Zoazi po
puluaren gana, cta fainduets zatzu egun 
cta bihar, eta churi betzate bcren foine- 
koak,

1 1 Eta chuchenduak izan beitez hi
rugarren eguneko: ezcn hirugarren egu- 
nean jautfiko da Jauna populu guziaren 
aitzincan Sinaiko mendiaren gaincra.

12 Eta populuari zedarriak ezarriko 
diozkatzu iuguruan, cta erranen diozu : 
Begira zaizte igaitetik mendira, eta uki- 
tzetik bango mugarriak : tnendia ukitzen 
duen edozein hcriotzcz hilen da.

13 Haina ez du cíkuak ukiko, bainan 
izanen da harrika lehcrtua, edo gcziz
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zilhatua: izan dadien edo abcrca, edo 
gizona, cz da biziko. Turuta jotzen 
abiatzen denean, orduan iganen dirá 
mendira.

14 Eta Moife menditik jautli zen po
puluaren gana, cta fainduetfi zuen. Eta 
bcren foinckoak churitu zituztenean,

15 Moifek erran zioten: Zaudezte 
chuchenduak hirugarren egunerako, eta 
etzaiteztela hurbil zuen emazteei.

16 Eta jadanik hirugarren cguna 
cthorri zen, eta goiza argitu, eta huna 
non ¡hurtzuriak abiatu ziren burrumbaz, 
eta fimiftak dirdiratzcn, eta mendia 
hedoirik lodienaz eftaltzen, eta turutak 
durrundatzen zuen muthiriki: eta kam- 
petan zen populua ikharatu zen.

\ 7  Eta Moifek kampa-lekhutik ilkhia- 
razi zitucncan Jainkoarcn aitzincra, ba- 
ratu ziren mendiaren oincan.

18 Sinaiko mendia guzia khetan za- 
goen, zcren gaincra jautfi baitzen Jauna 
fu batean, eta hartarik khea igaitcn bai
tzen labetik bezala: cta mendi guzia 
ikharagarria zen.

19 Eta turutaren durrunda emeki- 
cmeki handituz zihoan eta urrunago 
helduz: Moife mintzatzcn zen, eta 
Jaunak ihardeften zioen.

20 Eta Jauna jautfi zen Sinaiko men
dira, mcndi-bizkarrera bercra, cta Moife 
deithu zuen hartako kaíkora. Igan zc- 
ncan,

21 Jaunak erran zioen: Jauts zaitc, 
cta mana zazu populuak, zedarrien ira- 
gaitera cz dezan egin Jaunaren ikhufte- 
ko, bcldurrcz-cta hckietarik ofte handia 
gal dadien.

22 Jaunari hurbiltzen diren aphczak 
ere fainduets beitez, Jaunak jo detzan 
bcldurrez.

23 Eta Moifek erran zioen Jaunari: 
Jcndca ezin ¡ganen da Sinaiko mendira, 
ezcn zurc hitzaz lckhukotafun egina da, 
eta manatu duzu, diozularik: Ezar 
zatzu zedarriak mendiaren inguruan, 
cta fainduets zazu hura.

24 Jaunak ihardctfi zioen: Zoazi, 
jauts zaitc ; igan zaitc gero zu, cta Aa- 
ron zurekin ; bainan aphczek cta popu
luak zedarriak iragan cz betzate, cta cz 
beitez igan Jauna gana, hil cz detzan 
bcldurrez.

25 Eta Moife jautfi zen populua 
gana, eta oro erran zioizkien.

X X . K a p .
p 'T A  Jaunak atchiki zituen folas hau- 

kiek guziak.
2 Ni naiz hirc Jainko Jauna, Egip

toko lurretik, gathibutafuncko etchetik 
ilkhi hautana.

3 E z duk izanen Jainko atzerik ene 
aitzinean.

4 E z duk eginen eíkuzko jainkorik, 
ezetare itchurarik zeru-gaincan diren 
gauzenik, cz lurraren gainean direnenik, 
cz uretan luphean direnenik.

5 E z dituk hekiek adoratuko, ez
etare zerbitzatuko: ni naiz hirc Jainko 
Jaun hazkarra, bckhaizkorra, aiten 
gaichtaginkcria bilhatzen dudana femee- 
tan, ni gaitzirizkotan nadukatcnen hiru
garren eta laugarren belhauneko hau- 
rrctan ;

6 Eta miletan ondokoen-ondoko m¡- 
ferikordia egiten dudana ni maithatzen 
nautenei eta ene manamenduak begira
tzen dituztenei.

7 E z duk alferki crabiliko hire Jainko 
Jaunaren izena: Jaunak ezen ez du 
hobengabe idukiko harcn izena gauza 
hutfetan crabiliko dueña.

8 Orhoit hadi larumbata faindues- 
tcaz.

9 Sei cgunez hariko haiz lanean, eta 
eginen dituk hire lan guziak.

10 Bainan zazpigarren egunean duk 
hire Jainko Jaunaren larumbata: cz duk 
egun hartan lanik eginen batere, ez hik, 
ez hirc femeak, ez hire alabak, cz hire 
muthilak, ez hire neíkatoak, ez hire 
abereak, ez hire ctchean den arrotzak.

11 Jaunak alabainan fei egunez egin 
izan zituen zeru-lur-itfafoak cta hckie- 
tan diren guziak, eta phaufatu zen zaz
pigarren egunean : horren gatik Jaunak 
benedikatu cta fainduetfi du larumbata.

12 Ohoratzak hire ait-amak, luzeki 
bizi hadientzat, Jainko Jaunak emanen 
darokan lurraren gainean.

13 E z duk hilen.
14 E z haiz lohikcrian khutfatuko.
15 E z duk ohorgorik eginen.
16 E z duk hirc lagunaren kontra le- 

khukotafun gczurrczkorik eginen.
17 E z diok hirc lagunaren etcheari 

irritlik ekharriko ; cz duk gutiziatuko 
harcn cmaztea, cz muthila, cz neíkatoa, 
ez idia, ez aítoa, cz eta deufere harena 
denik.
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18 Bada populu guziak aditzen zituen 
azantzak eta turutaren durrundak, eta 
ikhuftcn argiak cta mendia khctan: cta 
izituak eta ikharatuak urrundik egon 
ziren,

19 Moifi erratcn ziotclarik: Zu min- 
tza zakizkigu, eta cntzunen zaitugu : 
Jauna ez bekigu mintza guri, hil ez 
gaitczcn beldurrcz.

20 Eta populuari erran zioen Moifek: 
E z  izan beiduriik ; czen zuen frogatzera 
ethorri da Jauna, eta harén beldurra 
zucn baithan izan dadientzat eta ez 
dezazuentzat bekhaturik egin.

21 Eta populua egon zcn urruiidik. 
Moife ordean hurbildu zcn Jainkoa za- 
goen lanhora.

22 Jaunak Moifi erran ziocnoraino: 
Hau erranen diozute Ifraelgo fcmeei : 
Ikhufi duzue zerutik mintzatu natzai- 
tzuela.

23 E z duzuc eginen zilharrezko jain- 
korik, eta urhezko jainkorik ez duzuc 
eginen.

24 Lurrezko aldare bat eginen daro- 
tazuc, cta harén gainean efkainiko zucn 
holokauila eta bakezko bitimak, zuen 
ardiak eta idiak, ene izenaren aiphamcna 
izancn den lckhu guzietan : ethorriko 
naiz zure gana, eta bcncdikatuko zaitut.

25 Baldin aldarca harrizkoa egitcn 
badarotazu, ez duzu hura harri pikatuz 
eginen: ezen baldin pikoa altchatzcn 
baduzu harén gainera,khutfatua izancn da.

26 Etzarc niailctarik iganen ene al- 
darcra, itfufi dcnik zutan ager ez dadien.

X X I. K a p .

T -IA U K IE K  dirá aitzinera emanen 
■*" diozkatzutcn crahakiak.

2 Hcbrcar gathibu hat eroftcn ba
duzu, fci urthez zerbitzatuko zaitu : eta 
zazpigarrenean ilkhiko da urrurik libro.

3 Nolako foinekoarekin farthu baiti- 
take, halakoarekin ilkhiko d a : emaztc- 
dun bazcn, cmaztea harekin ilkhiko da.

4 Bainan naufiak eman badio cmaz
tea, cta fcmcak eta alabak izan baditu, 
emaztekia cta haurrak nauiiarcnak iza- 
ncn dirá, bainan bera bere foinckoarckin 
atheratuko da.

5 Gathibuak erran baleza : Maitc di- 
tut, ene nauíia, eta ene cmaztea, eta ene 
haurrak, ez naiz librorik ilkhiko;

6 Naufiak agerraraziko du juyccn a¡- 
tzinera, cta hurbilaraziko du athcari cta

habeei, eta beharria eztenaz zilhatuko 
d io : eta behin-bethiko harén gathibu 
izanen da.

7 Norbaitek alaba fehitzat fal baleza, 
ez da bertzc ncíkatock ohi duten bezala 
atherako.

8 Emana izan zayoen nauftaren bc- 
giko defgogara egin badu, nauftak utziko 
d u : bainan jendaya atzeari faltzeko 
eíkurik cz du izancn, berak narda-egin 
badio.

9 Bainan bere femeari ezkontzaz 
cman badio, ncíkatchci ohi den bezala 
eginen du harentzat.

10 Bertzc einazte bat onheíten badio, 
ezkonaraziko du ncfkatcha, cta ez 
dioizki ukhatuko foinekoak cta ahalkca- 
ren prezioa.

11 Hirur horick cz baditu egitcn, il
khiko da urrurik dirurikan gabe.

12 Nork-cre hiltzckotan joko baitu 
gizona, hcriotzcz hila izanen da.

13 E z  baditu ordean zelatak erabili, 
bainan Jainkoak hura cíkuetara cman 
badio, crakhutfiko darotzut lckhua zei- 
netara ihes-egin beharko baitu.

14 Norbaitek zimarkhuz eta zelatak 
eginez hiltzcn badu bere laguna, bera 
hiltzeko khenduren duzu ene aldaretik.

15 Aita edo amajo dituzkccna, herio- 
tzcz hila izan bedi.

16 Nork-cre gizona ebatfi cta faldu 
baitukc, gaizkia frogatu-cta, hcriotzcz 
hila izan bedi.

17 Bere aitari edo amari burhoa ar- 
thikiko dioena, hcriotzcz hila izan bedi.

18 B¡ gizon liíkarrean haritu badira, 
cta batck laguna jo badu harriaz edo 
ukharai-muloaz, eta hau hil ez bada, 
bainan ohatua gelditu :

19 Jaikitzcn bada, cta kampoan ibil— 
tzcn makhilaren gainean, joilca hoben- 
gabe izanen da, huía bizkitartcan non 
bihurtuko baitioizki bere lan fariak eta 
midikuetako gaíluak.

20 Norbaitek fehia edo ncíkatoa za- 
haro ukhaldika jotzcn badu, cta hiltzcn 
bazaizko eíkuetan, hobenaz hobendun 
izancn da.

21 Irauten badu ordean egun bat edo 
bia, cz da gaztigu mencko izanen, zeren 
gathibua harén dirua baita.

22 Gizonak liíkarrean fartzcn badira, 
eta norbaitek jotzcn badu emazteki ¡zo
rra bat, eta haurra gaizki eragiten badio, 
bera bizi izanik ere: hainak bidegabea
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onthuko du, emaztekiaren fenharrak 
galdeginen eta gizonek chcdatuko duten 
bezembat.

23 Ordean emaztekiaren hcriotzea 
ondotik balimbadarrayo, joileak emanen 
du bizia biziarentzat,

24 Bcgia begiarentzat, hortza hortza- 
rentzat, eíkua cíkuarentzat, zangoa zan- 
goarentzat,

25 Errca errearentzat, fakhia fakhia- 
rentzat, ufpela uípelarentzat.

26 Norbaitek jotzcn badu bere mu- 
thü gathibuaren begia edo neíkatoarena 
eta okhcrtzen baditu, libro utziko ditu 
khendu duen begia gatik.

27 Hortz bat ere khentzcn badiotc 
bere muthilari edo ncíkatoari, orobat 
utziko ditu libro.

28 Idi batek adarraz jotzen badu gi
zon bat edo emazteki bat, cta hiltzcn 
badira, harrika hila izancn da, eta harén 
haragiak cz dirá janen : eta idiaren nau- 
fia ere hobengabe izanen da.

29 Idia atzotik cta herenegundik ada
rraz emailca bada, eta harén naufiari 
hortaz lckhukotalun egin badiotc cta 
harek idia ez hertíi, eta hunck hiltzcn 
badu gizona edo emaztekia: idia harri- 
katua izanen da, cta naufia hila.

30 Bainan bidegabearen ontzcaz be- 
hartzen badute, galdcgin guzia emanen 
du bere biziaren ordain.

31 Gizon-gaztca ere edo ncfkatcha 
adarraz jotzcn badu, crabaki bcrarcn 
peko izanen da.

32 Muthilari edo ncíkatoari jokhatu 
bada, naufiak emanen ditu hogoi cta ha- 
mar fiklo zilharrezko ; bainan idia ha
rrika lchertua izanen da.

33 Norbaitek urtegi bat idekitzcn 
badu edo berri bat zilhatzcn eta ez ta- 
patzen, cta idi bat edo afto bat hartara 
eror badadi,

34 Urtegiarcn naufiak bihurtuko du 
aziendaren balioa ; ordean azienda hila 
bere izancn du.

35 Oizon baten idiak bertzc batcna 
fakhitzen badu, eta hiltzcn bada hau: 
fal bezate idi bizia eta dirua crditik egin ; 
ordean hila ere elkharrcn artcan zath'i 
bezate.

36 Bainan naufiak balimbazakien idia 
adarraz cmaile zela atzotik eta herene
gundik, eta cz bazuen zaindu, bihur 
beza idia idiarentzat, cta hila oforik har- 
tuko du.

X X II . K a p .

J D I bat edo ardi bat ebatfi duenak, eta 
hil edo faldu badu, bihurtuko ditu 

bortz idi batentzat, eta lau ardi baten- 
tzat.

2 Etchc baten hauílen edo zilhatzen 
atzemana dena, cta hiltzen bada hartu 
duen fakhi batetarik, joilea ez da odolaz 
hobendun izanen.

3 Bainan hori iguzkia atheratuz ge- 
roztik egin badu, gizon hiltzeketa bat

Sin dukc, eta hila izanen da bera.
hoinak ez badu bere ohointzaren 

ordaina zertaz bihur, faldua izanen da 
bera.

4 Baldin ebatfi dueña etchean atze
mana bazayo, bizirik, nahiz idia, nahiz 
aítoa, nahiz ardia; bikhunean bihurtuko 
du.

5 Bidegabe eginen duenak landa ba
tean, edo mahaíti batean, eta bere 
azienda bertzeen ontafunean alhatzera 
utzi badu, bere laudan edo mahaílian 
duen hobeena bihurtuko du, bidegabea
ren prezamenaren alderat.

6 Su atheratu batek elhorriak atzc- 
matcn baditu, cta bihi-efpal meta bati 
lotzcn bada, edo landetan chutik diren 
uztei, fuá biztu duenak bidegabea on
thuko du.

7 Norbaitek bere adiíkidcari zain- 
tzera cman badio dirua edo untzi bat, 
eta hartu duenari ebaílen badiote; 
ohoina atzemana bada, bikhunean bihur
tuko du.

8 Agertzen ez bada ohoina, etcheko 
naufia hurbilduko da juyectara, eta zin- 
eginen du ez duela eíkua hedatu laguna- 
ren gauzaren gainera,

9 Maula egiteko, hala idian ñola 
aftoan, edo ardían, edo íbinekoan, edo 
zcr-nahitan bidegabe ckhar dezakeen 
gauzan ; bataren eta bertzearen ikhuftc- 
koa juyeen aitzincra ethorriko da: cta 
haukick erabakitzen badute, zaintzai- 
leak bikhunean bihurtuko dio bere lagu- 
nari.

10 Norbaitek bere lagunari zaintzera 
cman badio idi, ardi edo bertze edozein 
azienda, cta hura hil badadi, edo ahul, 
edo ctfayak harrapa badeza, eta nihork 
hori cz ikhufi ;

11 Zinari bidé cmatcko izanen zayo, 
ñola zaintzaileak, eíkua cz duen hedatu 
bere lagunaren gauzaren gainera; jabeak
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zina onhctfiko du, eta bertzea cz da bi- 
hurtzcra behartua izanen.

12 Bainan ohorgoz ebatfia izan bada, 
jabeari onthuko dio bidegabca.

13 Ihizi batek jana izan bada, jabeari 
hilikitik ekharriko dio, eta cz du bihur- 
tuko.

14 Norbaitek azienda horietarik mai- 
leguz ordain egitekotan galdatzen badu, 
eta ahultzcra edo hiltzera heldu bada, 
jabea han ez delarik, mailegu-egilca bi- 
hurtzera bortchatua izanen da.

15 Bainan ez du bihurtuko, jabea han 
bazen, beregainki azienda bcre lañaren 
faritan crakharria bazen.

16 Nefkatcha dontzella bat, ezkon- 
tzaz hitzemana ez dena oraino, enganatu 
duenak, eta harekin lo-egin badu, dota- 
tuko du, eta emazte izanen du.

17 Neíkatcharen aitak ez badio eman 
nahi, neíkatchek dotetzat har ohi duten 
bezembat diru muthilak emanen du.

18 E z duzu jafanen forginkeria egileak 
bizi ditezen.

19 Aziendarekin lohikeria eginen du
eña, hcriotzez hila izan bedi.

20 Jaunaz bertze jainkoei imolatuko 
dueña, hila izan bedi.

21 Nahigaberik ez gaizkirik ez egin 
arrotzari: zeronek ezen arrotz izatu 
zarete Egiptoko lurrean.

22 E z duzue bidegaberik eginen al- 
hargunari eta umezurtzari.

23 Damurik egitcn badiozuete, dei- 
hadar-eginen darotet niri, eta nik en- 
tzunen dut hekien oihua.

24 Eta ene hafarrea jauziko da, eta 
marrauzaz joko zaituztct, eta zuen 
cmazteak alhargun izanen dirá, eta zuen 
haurrak umezurtz.

25 Dirua maileguz cmatcn badiozute 
ene populu beharrari, zuekin dagoenari, 
ez duzue zerga-biltzailcak bczala er- 
tchatuko, ez-eta lukuruz lehertuko.

26 Zure lagunari foinekoa bahitzat 
hartzcn badiozu, iguzkia farthu baino 
lehen bihurtuko diozu.

27 Alabainan bere larruaren cftal- 
tzeko hura du foineko bakharra, eta ber- 
tzerik ez du zcinen harnean lo-egin bai- 
tezake: ni gana oihu-egitcn badu, en- 
tzunen dut, zeren urrikalmendutfua bai- 
naiz ni.

28 Juyeez etzare gaizki mintzatuko, 
eta zure populuko buruzagia cz duzu 
madarikatuko.
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ízenaz, eta hura ez bedi athera zuen 
ahotile.

14 Hirur aldiz urthe bakhotchean 
beftak niri zelebratuko daroztatzue.

15 Ogi airifen befta-burua idukiko 
duzu, zazpi egunez janen duzu ogi 
airifa, manatu izan darotzudan bezala, 
fruitu berrietako hilabethearen mugan, 
zeinetan Egiptotik ilkhi baitzarc: etzare 
ene aitzinean eíkuak hutfik agerturen.

16 Idukiko duzu uztako, eta zure 
laneko pikainen, eta landetako eraintza 
guzien befta-burua, eta urthe-ondarreko 
befta-burua ere, zure landako fruitu gu
ziak bildu dituzketzunean.

17 Urthean hirurctan zure gizonki 
guziak agcrtuko dirá zure Jainko Jauna- 
ren aitzinera.

18 E z duzu imolatuko ene bitimaren 
odola altchagarriarcn gainean, eta ene 
bcfta-buruko urina ez da egonen goiza 
arteo.

19 Zure lurreko fruituen pikainak 
ckharnko dituzu zure Jainko Jaunaren 
etchera. E z duzu pittika erreko bere 
amaren efnean delarik.

20 Huna non igorriko dudan ene ain- 
gerua, zeina zure aitzinean ibiliko baita, 
eta bidean begiratuko baitzaitu eta farra- 
raziko nik chuchcndu darotzutan le- 
khuan.

21 Gur zakizko, eta entzun zazu 
harén boza, harén erdeinatzera ez abia ; 
zeren bekhatu hortara crortzen zare- 
nean, ez darotzun barkhatuko, eta ha
rén baithan den ene izena.

22 Entzuten baduzu ene boza, eta 
nik diotzadan guziak egitcn, zure 
etfaycn ctfai izanen naiz, eta nahigabe 
ematen darotzutenei nahigabe emanen 
diotet.

23 Eta ene aingerua goanen da zure 
aitzinean, eta farraraziko zaitu Amo- 
rrhearraren baithan, eta Hethearrarcn, 
eta rherezearraren, eta Kananearrarcn, 
eta Hebearraren, eta Jcbufearraren bai
than, eta zatlutuko ditut nik.

24 E z dituzu adoratuko hekien jain- 
koak, ezetare zcrbitzatuko: etzare hc- 
kien lanetan hariko, bainan ezeztaturen 
dituzu, eta hautfiko hekien moldeak.

25 Zerbitzatuko duzue zuen Jainko 
Jauna, benedika detzatzuedantzat zuen 
ogia eta zuen ura, eta gaitza khen deza- 
dan zuen artetik.

26 E z da zure lurrean izanen, cz

emazte íabel aberatfeko izanen ez denik, 
ezetare agorrik: ofatuko ditut zure b¡- 
zitzeko egunak.

27 Ene ikhara igorriko dut goan da- 
dien zure aitzinean eta hilen dut cdozein 
jendaki zeinen baithan farthuko baitzarc; 
eta ihes zure aitzinean eraginen diotet 
zure etfai guziei:

28 Lehenik igorriz liftorrak, zeinek 
Hcbearra, eta Kananearra, eta Hethea- 
rra ihes bidaliko baitituzte, zu farthu 
aitzinean.

29 E z ditut lehen urthean zure aitzi- 
netik khenduko, lurra ez dadientzat larre 
goan, eta ihiziak ez ditezen zure kontra 
popula.

30 Emeki-emeki iraiziko ditut zure 
aitzinetik, popula zaitezcn eta lurra be- 
the dezazun arteo.
. 3J Zure zedarriak czarriko ditut 
itfafo Gorritik, Paleftindarrcn itfaforaino, 
eta mortutik hibayeraino: zuen efkue- 
tara emanen ditut lur hartako cgoilia- 
rrak, eta iraiziko ditut zuen aitzine
tik.

32 E z duzu hekiekin bat-tafunik egi
nen, ezetare hekien jainkoekin.

33 beitez egon zure lurrean, bel- 
durrez-cta ene kontra bekhatu eginaraz 
dezazuten, hekien jainkoak zerbitzatzen 
badituzu : hori bailitake fegurki zuretzat 
gaizbidetan.

X X IV . K ap .
j y jO I S I  halaber erran zioen: Igan 

zaizte Jauna gana, zu, Aaron, 
Nadab, Abiu, eta Ifraelgo hirur hogoi 
eta hamar zaharrak, eta adoratuko du
zue urrundik.

2 Eta Moife iganen da bakharrik 
Jauna ganaino, eta bertzeak ctzaizkio 
hurbilduko : eta populua ere cz da iga
nen harekin.

3 Moife ethorri zen beraz eta populu 
guziari ekharri ziozkan Jaunaren hitzak 
eta crabakiak : eta populu guziak ihar- 
detfi zuen hoz batez: Eginen ditugu 
Jaunak erranak oro.

4 Bada, Moifek iíkribuz eman zituen 
Jaunaren folas guziak ; eta goizik jaiki- 
rik, aldare bat egin zuen mendi behe- 
rcan, eta hamabi orhoipencko harri lan- 
datu zituen Ifraelgo hamabi leinuen ara- 
bera.

5 Eta igorri zituen Ifraelgo gizon- 
gazteak; eta cíkaini zituzten holokaus-

2ç Hamarrenen eta pikaincn bihur- 
tzera ez duzu luzatuko: emanen daro- 
tazu zure femeetarik lchen-forthua.

30 Idietarik ere cta ardietarik orobat 
cginen duzu : umc lehcn-forthua zazpi 
egunez egonen da bere amarekin, eta 
zortzigarrenean bihurtuko darotazu niri.

31 Saindu izanen zarozkidate : azien- 
dck hafirikako haragitik ez duzuc jancn, 
bainan arthikiko diozuete zakhurrei.

X X III. K ap.
Ez duzu onhctfiko gczurrczko folafa : 

eta zurc cíkua cz duzu bat-tuko 
gaichtaginaren alde lekhukotafun faltfu- 
aren ckhartzeko.

2 Etzare moltzoari jarraikircn gaiz- 
kiaren egitcko: eta juyamcndutan, cz 
duzu gehienen erabakia onhetfiko, egia- 
tik aldaratzeko.

3 Bcharrari crc etzaizkio urrikalduren 
zurc juyamcnduetan.

4 Aurkhitzen baduzu zure etfayarcn 
¡din, cdo aftoa crrebclatua, bihurtuko 
diozu.

5 Ikhuften baduzu zurc ichterbcgia- 
ren aftoa kargaren azpian croria, ctzare 
aitzina goanen, bainan chutituko duzu 
harckin.

6 Etzarc uzkur izanen beharrari berc 
zuzembidea cmatcra.

7 Gezurrari ihcs-cgincn diozu. Ho- 
bengabea eta gizon zuzcna ez dituzu 
hilen, zcrcn haftio baitut gaichtagina.

8 E z duzu cmaitzarik onhetfiko, zc- 
ren gizon umoak erc itfutzen baitituzte 
cta gizon zuzencn folafak makhurtzen.

9 Etzarc tchar izanen arrotzaren al- 
dcrat, badakizuc guziek ezen arrotzen 
bizia, zercn Egiptoko lurrcan arrotz izan 
baitzaretc.

10 Sei urthcz craincn duzu zure lu- 
rra, eta uztak bilduko.

11 Bainan zazpigarren urthean utzi- 
ko duzu eta phaularaziko, zure popu- 
luko erromefek jateko aurkhi dezaten- 
tzat, eta ihiziek ondarrak jan detzaten : 
orobat eginen duzu zurc mahaftian cta 
olibadian.

12 Sei eguncz hariko zare lancan: 
zazpigarrenean geldituko zare, zurc idia 
cta aftoa phaui'a ditezentzat: cta zurc 
neikatoarcn femea cta arrotza frcika 
diten.

13 Begira zatzuc ene erran guziak. 
E z duzuc zin-cgincn jainko atzcen
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tak, eta Jaunari imolatu aratcheak, ba- 
kezko bitimak.

6 Eta Moifek hartu zuen odolaren 
erdia eta chata batzuetan ezarri zuen: 
eta gainerakoa ichuri zuen aldare gai- 
nera.

7 Eta harturik legcko liburua, ira- 
kurtu zuen populuak entzuten zuclarik, 
eta orok ihardetfi zuten : Jaunak erran 
guziak eginen ditugu, eta cthordun iza- 
nen gare.

8 Beraz Moifek odola hartu eta ichuri
zuen populuaren gainera, eta erran 
zuen : Hau da Jaunak zuckin cgin duen 
bat-tafuneko odola, erran haukien guzien 
gainean. •

9 Eta Moife eta Aaron, Nadab eta 
Abiu, eta Ifraelgo hirur hogoi eta hamar 
zaharrak igan ziren.

10 Eta ikhufi zuten Ifraelgo Jainkoa, 
eta harén oimpekoa, zafirrezko trefila bat 
iduri zuena, eta zcrua arrafo dcncan be- 
zala.

11 Eta Jainkoak etzituen bcre eíkuaz 
jo Ifraelgo femcctarik urrun aitzinago 
hcldu izan zircnak, eta Jainkoa ikhufi 
zuten, eta jan zuten, eta edan zuten.

12 Bada Jaunak erran zioen M oifi: 
Igan zaite hunat, ene gana mcndi gaine
ra, eta zaude hemen: eta emanen daroz- 
kitzut harrizko lauzak, eta legea eta 
manamenduak iíkribatu ditudanak ira- 
khats dctzatzuntzat populuari.

13 Chutitu ziren Moife eta Jofuc, 
horen zcrbitzaria: eta igaiten zelarik 
Jainkoaren mendira, Moifek

14 Zaharrei erran ziocten: Bcgira 
hemen zaudete zuctara bihur gaitczen 
artco. Aaron eta Hur izanen dituzue 
zuckin. Makhurrik fortzcn bada, horiei 
begiratuko zarete:

15 Eta Moife igan zcncan, lanhoak 
cítali zuen mendia.

16 Eta Jaunaren gloria cgotu zen 
Sinaircn gainean, fei eguncz cílaltzen 
zuela hcdoi batez: eta zazpigarren cgu- 
nean Jainkoak Moife deithu zuen lan- 
hoarcn crditik.

17 Bada, Jaunaren gloria mendiarcn 
kafko-gainean agertua zagoen, fu-khalda 
bat iduri, Ifraelgo femccn begicn aitzi- 
nean.

18 Eta Moife farthurik lanhoarcn er- 
dira, mendi-gainera igan z e n : eta han 
egotu zen berrogoi gau-cgunez.

X X V . K a p .

JJ^TA Jauna mintzatu zen Moifi, erra 
ten zioelarik:

2 Errozutc Ifraelgo femeci, ekhar 
detzatedan pikainak niri, eta hartuko di- 
tuzu bcre oldctara ckharriko dituzten 
guzien ganik.

3 Bada, haukiek dirá onetfi behar 
dituzunak : urhea, zilharra, eta kobrca,

4 Morcdina eta purpura, eíkarlata 
bietan thindatua, eta libo hauta, ahuntz- 
ilca,

5 Eta ahari-larruak gorriz thindatuak, 
eta larru gorrimorcak, eta fetim zurak,

6 Olioa krifcluei argiaraztcko, baltfa- 
muak urrindatzcko, eta ufain oncko 
ifentfagayak,

7 Oniz harriak eta bertze harri balio- 
fetarik foingainekoaren eta bulharreta- 
koaren ederztatzcko.

8 Eta eginen darotate faindutegi bat, 
eta egoncn naiz horicn artean,

9 Erakhutfiko darotzudan taberna- 
klearen eta han zcrbitzatzeko untzicn 
iduri ofoaren arabera : huía eginen du- 
zuc.

10 Sctimczko zurcz egizuc arkha bat, 
zeinaren luzctafuna izanen baita bi befo 
eta crdi, zabaltafuna befo bat eta crdi, 
goratafuna bardin befo bat eta crdi.

11 Eta barnetik eta kampotik urhcz- 
tatuko duzu urhe garbienetik : eta gai- 
ncan eginen diozu urhczko khoro bat 
inguru guzian,

12 Eta lau urhe-errcztun, arkharen 
lau izkinetan ezarriko ditutzunak: bi 
erreztun fahets batctik eta bia bcrtzetik.

13 Halaber eginen dituzu hagak fc- 
tim zurcz, eta urhcz cílaliko dituzu :

14 Eta farthuko dituzu arkharen fa- 
hetfetan diren crreztunetarik, arkha he- 
kictan crabiltzekotzat.

15 Hagak egonen dirá bcthi crrcztu- 
netan, eta ez dirá hckictarik behin-erc 
atheratuko.

16 Eta arkhan ezarriko duzu nik zuri 
emanen darotzudan lekhukotafuna.

17 Eta eginen duzu propiziatorio bat 
urhe garbienetik : izanen da bi befo eta 
crdi luze, eta befo bat eta crdi zabal.

18 Orobat eginen dituzu urhe bcra- 
tik bi kerubin propiziatorioaren bi bu- 
ruetan.

19 Kerubin bat izan bedi fahets ba
tean, eta bertzca bertzean.
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20 Eta eílal betzate propiziatorioaren 
bi fahetfak, hegalak hedatuz, eta oraklea 
itzaliz, eta elkharri bcgira bezate, begi- 
tharteak itzuliz propiziatoriora zeinak 
cílaliko baitu arkha,

21 Eta huntan ezarriko baituzu nik 
emanen darotzudan lekhukotafuna.

22 Eta handik manatuko dut, eta pro
piziatorioaren gainetik, eta lekhukotafu- 
neko arkharen gainean izanen diren bi 
kerubinen artetik, erranen darozkitzut 
Ifraelgo femeci, zure arartckoz, gaztia- 
tuko diozkatcdan guziak.

23 Eta fetim zurez eginen duzu ina- 
hain bat, bi befo luze, befo bat zabal, 
eta befo bat eta crdi gora izanen dena.

24 Eta hura urheztatuko duzu urhe 
garbienetik: eta eginen diozu inguruan 
urhczko ezpain bat,

25 Eta czpainean berean khoroadura 
zizelatu bat lau erhi gora izanen dena, 
eta harén gainean bertze khoro bat 
urhezkoa.

26 Chuchcnduko dituzu bertze lau 
urhe-errcztun eta ezarriko dituzu ma- 
hain bcraren lau izkinetan zango ba- 
khotchean.

27 Urhe-erreztunak izanen dirá kho- 
roaduraren azpiko aldean, hagak hekie- 
tan fartcko, eta mahaina erabilia izan 
ahal dadientzat.

28 Eta hagak bcrak ere eginen dituzu 
fetim zurcz, eta inguratuko dituzu urhez 
mahainaren crabiltzcko.

29 Halaber urhe garbienetik eginen 
dituzu azpilak eta gorgoilak, ifentfun- 
tziak eta chatak zcinctan ezkaini behar 
baitira libazioneak.

30 Eta ezarriko dituzu mahainaren 
gainean propofizioneko ogiak ene aitzi- 
ncan bethi.

31 Urhe bcratik eta garbienetik egi
nen ditutzu ganderailu bat eta girthain, 
adar, chatatto, fagar eta lili, hartarik 
ilkhiko direnak.

32 Sei adar atheratuko dirá harén fa- 
hetfetatik, hirur batetarik eta hirur bcr- 
tzctik.

33 Adar bakhochka izanen dirá hirur 
chatatto heltzaurraren moldean bezala, 
eta fagar bat eta lili bat elkharrekin ; eta 
orobat hirur chata heltzaur iduriak bertze 
adarrean, eta hckickin fagarra eta liba: 
hori izanen da girthainetik ilkhiko diren 
fei adarretako lana.

34 Bainan ganderailuak bcrak izanen

ditu lau chata heltzaurra bezalakoak, 
fagarra eta liba bakhotcharekin.

35 Hirur tokitan izanen dirá hirur 
fagar zeinetarik ilkhiko baitira bakhotche- 
tik bi adar, orotara fei, girthain beretik 
atherako direnak.

36 Eta fagarrak beraz eta adarrak 
batetarik izanen dirá, guziak urhe garbie
netik mailukatuak.

37 Eginen dituzu zazpi krifelu ere, 
eta ezarriko dituzu ganderailuaren gai- 
ncan, parrean-par argi dezatentzat. '

38 Halaber eginen dituzu muketak, 
eta mukiaren hil-tokiak urhe garbienetik.

39 Ganderailuak bere untzi guziekin 
pifu izanen du talendu bat urhe garbie
netik.

40 Begira zazu, eta egizu mendi gai- 
ncan zuri erakhutfi moldearen arabera.

X X V I. K ap.
J g A D A , huneletan eginen duzu taber- 

naklca : hamar erridau liho hari bi- 
hurtuzkoak, moredinez eta purpuraz eta 
eíkarlata bi aldiz thindatuz eginen ditu
zu, eta lorekatzailearen eíkuz mudan- 
tzatuak.

2 Erridau bakhotchak izanen ditu 
hogoi eta zortzi befo luze, eta lau zaba- 
lean. Oihaleria hori guzia izanen da 
neurri berekoa.

3 Bortz erridau izanen dirá elkharri 
lothuak eta bertze bortz elkharri iratchi- 
kiren dirá molde berean.

4 Ezarriko diozkatzute moredin lo- 
kharriak bi fahctfetarik eta bazterretan, 
elkharri iratchik ahal ditezentzat.

5 Erridauak izanen ditu bazter 
bakhotchetik berrogoi eta hamar lokha- 
rri, halako moldez farthuak, non lokha- 
rria lokharriarcn parrean ethorriko baita, 
bata bertzcari iratchikiko ahal den be
zala.

6 Eginen ere dituzu berrogoi eta ha- 
mar urhe-errcztun, ccinctaz erridauen 
oihalak elkharri lothuko baitira, taber- 
nakle bakhar bat egin dadientzat.

7 Eginen dituzu bcrtzalde hameka 
íiiihal ahuntz-ilez, tabernakle-gainarcn 
eílaltzeko.

8 Bakharrak izanen ditu hogoi eta 
hamar befo luzera, eta lau zabalera; eta 
neurri bcra izanen dute guziek.

9 Hckictarik bortz elkharri bat-tuko 
dituzu andana batean, eta fei elkharri 
iratchikircn dituzu, feigarrena gainetik
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aitzin-aldera jautfaraziko duzun bczala.
10 Eginen dituzu berrogoi eta hamar 

lokharri faihal bakharraren bazterretan, 
bertzeari loth ahal dadientzat: eta be
rrogoi cta hamar lokharri bertze faihala- 
ren bazterretan lehembizikoari iratchik 
ahal dadientzat.

11 Eta eginen dituzu bcrrogoi eta 
hamar herfgailu kobrezkoaz, zeinetaz 
iratchikiak izanen baitira lokharriak, 
cftalgi guzietarik bat bakharra egincn 
den bczala.

12 Eta tabcrnaklcarcn gaina eftaliko 
duten faihal hekictarik gelditzen dena, 
hura baita faihal bat gainerako, harén 
erdiaz eftaliko duzu tabernaklearen gí
bela.

13 Eta faihalen luzetafunaren fobera- 
kinetik befo bat dilindan izanen da alde 
batctik eta bertzc-haimbcrtze bertze al- 
detik, tabcrnaklearcn bi fahetfak bcgi- 
ratzcn dituztcla.

14 Eta gainari egincn diozu bcrtze 
eftalgi bat ahari-larru gorrituz; eta ha
rén gaineko berriz bertze eftalgi bat 
larru moregorriz.

15 Eta eginen dituzu oholak fetim 
zurez tabernakleari chutik ezartzcko,

16 Hekietarik bakhotchak izanen di- 
tuen bczala hamar befo luzera eta befo 
bat eta erdi zabalera.

17 Oholek fahetfctan izan betzate bi 
mihi, zeinen bidez ohol bat iratchikiko 
baita bertzeari.

18 Hekietarik hogoi izanen dirá 
eguerdi-aldetik zeina itzulia baita he- 
goara.

ig Urthuko dituzu berrogoi zango 
zilharrezko, bi zango ezarriak izan di- 
tezentzat ohol bakhotcharen azpian bi 
izkinetan.

20 Tabernaklearen bigarren fahetfetik 
ere zeina ipharrari baitago, izanen dirá 
hogoi ohol,

21 Hogoi zango izanen dituztenak, 
bi zango ohol bakhotcharen azpian.

22 Bainan tabernaklearen mendebal- 
aldctik egincn dituzu fei ohol,

23 Eta berriz bcrtze bia izkinetan 
chutik ezarriak izanen direnak taber
naklearen gibelean.

24 Eta elkharri jofiak izanen dirá az- 
pitik gaincraino, eta uztardura batek 
idukiko ditu guziak. Izkinetan czarri 
behar diren oholei ere baliatuko zayote 
molde bereko iratchikidura bat.

25 Eta orotara izanen dirá zortzi 
ohol eta hamafei zango, bi zango ohol 
bakhotcharen azpian.

26 Eta eginen dituzu fetim zurez 
bortz haga, tabernaklearen fahets batcko 
oholen idukitzcko,

27 Eta bertze bortz bcrtze fahctfeko, 
eta bertzc-haimbertze mcndcbal-aldeko;

28 Eta ezarriak izanen dirá oholen 
trebefean buru batctik bertze bururaino.

29 Halabcr urhcztatuko dituzu ohol 
hekiek, eta urthuko dituzu hekietan 
urhe-erreztunak, zeinen bidez hagek 
atchikiko baitituzte oholak ; hagak efta
liko dituzu urhc-chaflaz.

30 Eta chutik czarriko duzu taber- 
naklca, mendi-gainean crakhutfia izan 
zaitzun moldea bczala.

31 Eta eginen duzu líela bat moredin, 
cta purpura cta eíkarlata, bietan thinda- 
tuz, eta liho hari bihurtuz, lorekatzai- 
learen eíkuz eta mudantza ederrekin 
ehoa.

32 Hura dilindan czarriko duzu fetim 
zurczko lau habeen aitzinean ; habeak 
bcrak urhcztatuak izanen dirá; buruak 
izanen dituzte urhez, bainan oinak zil- 
harrez.

33 Eta bela izanen da erreztunez 
lothua, harén crdian czarriko duzu le- 
khukotafuncko arkha, cta harek bereziko 
du faindutegia, faindu-faindutegitik.

34 Eta propiziatorioa ezarriko duzu 
lekhukotafuncko arkharcn gainean fain- 
duren fainduan;

35 Eta mahaina belatik kampo; eta 
mahainaren parrean ganderailua, tabcr
naklearcn eguerdi-aldetik; mahaina czcn 
ipharretik izanen da.

36 Bcrtze bela bat eginen duzu taber
naklearen fartzean, moredin, purpura, 
eíkarlata bietan thindatu cta liho hari 
bihurtuz, lorekatzailearen eíkuz,

37 Eta urheztatuko dituzu fetim zu- 
rezko bortz habe, zeinen aitzinean 
czarriko baita bela; eta habeen buruak 
izanen dirá urhez, eta oinak kobrez.

X X V II. K ap.
p ' T A  fetim zurez eginen duzu aldare 

bat, bortz befo luze izanen dena, eta 
bertzc-haimbertze zabal, erran-nahi-da, 
luze bezain zabala, eta hirur befo gora.

2 Eta adarrak ilkhiko dirá harén lau 
¡zkinctarik, eta hura kobrez eftaliko 
duzu.

XXVIII. KAP.

3 Eta harén zerbitzuko egincn dituzu 
untziak hautfen altchatzeko, eta truke- 
fak, eta fuhatfak, eta fu-untziak j trefna 
horiek oro eginen dituzu kobrez.

4 Eginen duzu berriz krifel bat fare 
moldean, zeinak lau izkinetan izanen 
baititu kobre-erreztunak.

5 Aldareko futegiaren azpian ezarriko 
dituzu : cta krifcla ethorriko da aldarca- 
ren erditaraino.

6 Eta aldarearcntzat bi haga egincn 
dituzu fetim zu rez; kobrez eftaliko di
tuzu.

7 Eta farthuren dituzu aldarearen bi fa- 
hetfctako erreztunetan harén erabiltzcko.

8 Aldarca egincn duzu ez líame be- 
thearekin, bainan barne huts eta kopa- 
tuarekin, mendian erakutfi zaitzun be- 
zala.

9 Eta eginen duzu tabernaklearen 
lorioa, zeinak izanen baititu eguerdiko 
aldctik liho hari bihurtuzko erridauak ; 
aldc bakharra izanen da ehun befo luze.

10 Ezarriko diozkatzu hogoi habe 
bcren oinekin, oro kobrez, cta buruak 
bcren edergailuekin izanen dituzte zil- 
harrez.

i i Orobat ipharrcko aldctik erridau- 
ak izanen dirá ehun befo luze, hogoi 
habe eta bertze - haimbertze oin ko- 
brezko, eta buruak bcren edergailuekin 
zilharrezkoak.

12 Eta mcndebalera begira dagoen 
lorioaren luzetafuncan izanen dirá bc
rrogoi cta hamar befoko erridauak, ha- 
mar habe, bertzc-haimbcrtze oinekin.

13 Iguzki-atheratzeko aldeari begi- 
ratzcn duen lorioaren luzetafuncan iza
nen dirá berrogoi eta hamar befo.

14 Hekietan ezarriko dirá hamabortz 
befoko erridauak aldc batctik, hirur habe 
cta bertzc-haimbcrtze oin.

15 Eta bcrtze aldctik ere izanen dirá 
hamabortz befoko erridauak, hirur habe 
cta licrtzc-haimbcrtzc oin.

16 Bainan lorio fartzean eginen da 
hogoi befoko erridau bat moredinez, pur- 
puraz, eíkarlata bietan thindatuz eta liho 
hari bihurtuz, lorekatzailearen eíkuz: 
habeak izanen ditu lau, bcrtzc-haim- 
bertze oinekin.

17 Lorioko habe guziak izanen dirá 
zilhar - chaflaz inguratuak, buru zilha- 
rrczkockin cta kobrczko oinekin.

18 Lorioak luzetafuncan hartuko ditu 
ehun befo, zabaltafuncan bcrrogoi eta

hamar, goratafunean b ortz: oihaleria 
izanen da liho hari bihurtuz, eta oinak 
kobrezkoak.

19 Kobrez egincn ditutzu taberna- 
kleko untzi guziak zcrbitzu eta zere- 
monia guzietako, eta hartako hefaulak 
ñola loriokoak ere orobat.

20 Ifraelgo femeci mana zozute ekhar 
dezazuten oliba ondoctako olio garbie- 
nctik churruan ehorik, krifeluak biztuak 
egon ditezen bethi,

21 Lekhukotafuncko tabernaklean, 
lckhukotafuna gordetzen duen oihalaren 
aitzinean. Eta Aaronek eta bere femeck 
czarriko dute hura, goiza arteo argi dc- 
zantzat Jaunaren aitzinean. Gur ho- 
rrek iraunen du bethi ondokoen-ondoko 
Ifraelgo femeetan.

X X V III . K ap.
J S R A E L G O  femeen artetik bil zatzu

halabcr zu gana Aaron zure anaya 
bere femeekin, apheztafuneko egimbi- 
deak bethe ditzatedan: Aaron, Nadab, 
eta Aliiu, Eleazar, eta Ithamar.

2 Eta zure anaya Aaroni eginen dio
zu aldagarri faindu bat ofpearcn eta 
edertafunaren ariaz.

3 Eta erranen diozute bihotzez zuhur 
diren guzici nik umotafuncko izpirituz 
bethe ditudanci, Aaroni egin detzotela 
aldagarriak, hekietan fainduetfirik bere 
egimbideak bethe detzantzat ene aitzi
nean.

4 Haukick dirá eginen dituzten foi- 
nckoak: bulharrctakoa, foingainekoa, 
athorra cta athorra hertíia, burukoa cta

errikoa. Soincko faindu horiek eginen 
iozkatc Aaroni cta bere femeei, aphez

tafuneko egimbideak bethe detzaten ene 
aitzinean.

5 Eta hartuko dituzte urhea, more- 
dina, purpura, eíkarlata bietan thinda- 
tua, cto liho ederra.

6 Eta lorekatuz eginen dute íoingai- 
nekoa urhez, cta moredinez, cta purpu- 
raz, eta eíkarlata bietan thindatuz, cta 
liho hari bihurtuz.

7 Gaincko bi buruetan izanen ditu bi 
arteka, bata bertzeari dihoazenak, batera 
bil ditezentzat.

8 Oihalaren ehodura ere eta lañaren 
mudantzadura guzia eginak izanen dirá 
urhearekin, moredinarekin, purpurare- 
kin, eíkarlata bietan thindatuarekin, eta 
liho hari bihurtuarekin.

83
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9 Eta hartuko dituzu bi oniz harri, 
eta hckietan bernuzatuko dituzu Ifraelcn 
femeen izenak:

10 Sei izcn harri baten gaincan; cta 
gainerako feyak bertzcan, hckicn fort- 
lerroan.

1 1 Bernuzatzailcarcn cíkuz eta harri- 
ginarcn zizeladuraz bcrnuzatuko dituzu 
hekietan Ifraelen femeen izenak, harriak 
urhean farthurik eta urhcz baztcrrctan 
inguraturik.

12 Eta ezarriko dituzu foingainekoa- 
ren bi aldcctan, Ifraelcn fcmcen orhoi- 
tzapenetan. Eta Aaronck ckharriko 
ditu hekien izenak Jaunaren aitzinean, 
bi forbaldetan, orhoitzapcna gatik.

13 Eta eginen dituzu urhczko gan- 
tchoak,

14 Eta bi gathctto urhc garbicnetik, 
elkharri iratchikiak, zeinak gantchoetan 
farthuko baitituzu.

15 Erabakiko bulharrctakoa ere egi
nen duzu lorekaturik foingainekoaren 
chodura bezala; urhez, moredinez, eta 
purpuraz, eta cikarlata bictan thindatuz, 
eta liho hari bihurtuz.

16 Lau izkinetakoa izanen da cta 
bikhuna: zchc bat izanen du nahiz tu
zara, nahiz zabalcra.

17 Ezarriko diotzatzu lau harri Ierro: 
lchcmbiziko lcrroan izanen da fardioa, 
topaza eta efmeralda;

18 Bigarrcncan, eikarbukla, zafirra 
cta jafpea;

19 Hirugarrencan, ligura, agata cta 
amctifta ;

20 Laugarrenean, krifolita, oniz ha
rria eta bcriloa. Urhean farthuak iza
nen dirá bercn lerroaren arabcra.

21 Eta izanen dituzte Ifraclcn femcen 
izenak : hamabi izenak hckictan bernu- 
zatuak izanen dirá, bat harri bakhotcha- 
ren gainean, lcinuak zein berc lerroan.

22 Bulharrctakoari urhc garbicnetik 
eginen diozkatzu gathettoak, clkharri 
datchikotcnak,

23 Eta bi urhe-errcztun, bulharreta- 
koaren gaineko bi mokoctan ezarriko 
ditutzunak :

24 Eta urbe gathcaklothukodituzu bu- 
lharrctakoarcn baztcrrctako erreztunci:

25 Eta gathe hekien bcrcn mokoak 
farthuko dituzu, bulharrctakoari begira 
dagoen foingainekoaren bi fahetfetako 
gantchoetan.

26 Bertzalde eginen dituzu bi urhe-

erreztun, ezarriko ditutzunak bulharre- 
takoaren bchercko mokoctan, foingaine
koaren aldera daudezin eta harén gibe- 
lari begiratzen dutenetan.

27 Eginen dituzu oraino bcrtzc bi 
urhe-erreztun, czarri beharko direnak 
foingainekoaren bi fahetfetan azpitik, 
bulharretakoarcn bchercko erreztunci 
begiratzen dutenetan, bulharrctakoa 
foingainekoari loth ahal dadientzat.

28 Eta bulharrctakoa iratchikiko da 
bere erreztunez foingainekoaren errez
tunci moredinezko chcrrcnda batez, lot- 
gura chinterutu bat geldi dadientzat, cta 
bulharrctakoa foingainekoaren ganik be- 
rez ahal cz dadien.

29 Eta Aaronck erabakiko bulharrc- 
takoan ckharriko ditu Ifraclcn fcmcen 
izenak bere bulharrcn gainean, faindute- 
gian farthuko dcncan, bethiko orhoipcn- 
tzat Jaunaren aitzinean.

30 Bada, ezarriko dituzu erabakiko 
bulharretakoaren gaincan Irakhafpena eta 
Egia, zeinak izanen baitira Aaroncn 
bulharrcn gainean, Jaunaren aitzinera 
farthuko denean : eta ckharriko du bethi 
berc bulharrcn gaincan Ifraclcn fcmcen 
crabakia, Jaunaren aitzinean.

31 Eta foingainekoaren athorra egi
nen duzu guzia moredinez.

32 Harén crdian cta gaincan iza
nen da buruarentzat farbidea, cta far- 
bidearen bazterra choa inguruan egiten 
ohi den bczala foinekocn baztcrrctan, 
ez dadientzat errechki urra.

33 Eta athorra beraren azpitik, in
guruan, eginen dituzu mingranak bezala 
moredinez, purpuraz eta elKarlata bictan 
thindatuz, artcetan chilintchekin,

34 Halako moldcz non urhczko chi- 
lintcha bat izanen baita, eta gero min- 
grana bat, cta berriz ere urhczko chilin- 
tcha bat eta gero mingrana.

35 Eta Aaronck, berc karguko egim- 
bidcko, jauntziko du hura, harrabotfa 
entzun dadientzat faindutegian fartzcn 
denean Jaunaren aitzinera eta handik 
atheratzcn denean, cta hil ez dadientzat.

36 Eta eginen duzu urhe garbicnetik 
chafla bat, zcintan bernuzariaren cíkuz 
bernuzatuko baituzu, Saindutafuna Jau- 
nari.

37 Eta hura moredinezko chingóla 
batez lothuko duzu, cta burukoarcn 
gainean izanen da,

38 Aphez-handiaren belhar aitzinean

XXIX. KAP,

Eta Aaronck ckharriko ditu Ifraelgo 
femeek egin gaizki guziak eíkaintzen 
cta faindueften dituzten emaitza cta 
dohain guzietan. Eta chafla izanen da 
bethi harén bclharrcan, Jauna jabal da- 
kiotentzat.

39 Eta liho hariz eginen duzu athorra 
hertfia, cta burukoa ere liho hariz, eta 
gerrikoa lorekatzailcaren cíkuz.

40 Bada, chuchenduko diozkatzute 
Aaroncn femeei liho harizko athorrak, 
gerrikoak eta burukoak, ofpcaren cta 
edertafunaren ariaz.

41 Eta horiek oro jauntziko diozka
tzute zure anaya Aaroni, cta harén fe
meei harekin batean. Eta guzicn cíkuak 
kontfekratuko dituzu, cta bcrak fain- 
duetfiko dituzu, aphcztafuncko egimbi- 
deak bethe detzatcn ene aitzinean.

42 Eta eginen ditutzu galtza motchak 
liho hariz gerritik ichterretaraino gorde 
diotzatcntzat itfufi diren alderdiak.

43 Eta Aaronek eta harén femeek 
hekiek crabiliko dituzte, lckhukotafu- 
neko tabernaklean farthuko direnean,edo 
aldarcari hurbiltzen direnean, faindute- 
giko egimbideen bethetzera, bcldurrez- 
cta gaizkiz hobendun hil ditezen. Hori 
lege izanen da Aaronentzat eta harén 
ondotik harén femccntzat bethi guzian.

X X IX . K a p .
t ^ T A  bada, huna zcr eginen duzun 

hekiek inri apheztafuncan kontfe- 
kratzcko. Har zazu aratche bat arthal- 
detik cta bi ahari nothagabeak,

2 Eta ogi airifak, ogi chigor bat, al- 
tchagarrigabea cta olioz buítia, ophilak 
ere airifak cta olioz buítiak : oro eginen 
dituzu ogi-irin edcrrcnctik:

3 Eta faíki batean czarririk cíkainiko 
daroztatzu: cta crakharriko ditutzu 
aratchca ere cta bi ahariak.

4 Eta Ickhukotafuneko tabernaklca- 
ren fartzera hurbilaraziko ditutzu Aaron 
cta berc femeak. Eta urcan garbitu 
dukezunean aita berc fcmeckin,

5 Aaroni jauntziko diotzatzu berc 
foinekoak, erran-nahi-da athorra hertfia, 
athorra, foingainckoa cta bulharrctakoa, 
gerrikoaz lothuko duzuna.

6 Eta ezarriko duzu burukoa harén 
buruan, cta chafla faindua burukoan.

7 Eta gantzudurako olioa ichuriko 
duzu harén buru-gainera, cta holako 
moldcz fakratua geldituko da.

8 Harén femeak ere hurbilaraziko 
dituzu, eta jauntziko diotzatzutc liho 
harizko athorrak, eta gerrikoaz ingura- 
tuko ditutzu,

9 Erran-nahi-da Aaron cta bere fe
meak, eta burukoak ezarriko diotza- 
tzuete: eta ene aphez izanen dirá, 
ohoreak niri bihurtzeko bethi. Hekien 
cíkuak gantzutu ditukczun ondoan,

10 Aratchca ere hurbilduko duzu 
Ickhukotafuneko tabernaklearcn aitzine
ra. Eta Aaronek eta bere femeek cíkuak 
ezarriko dituzte harén buruaren gai
nean,

11 Eta hura hilen duzu Jaunaren 
aitzinean, Ickhukotafuneko tabernaklea
rcn fartzean.

12 Eta aratchearcn odola harturik, 
zure crhiaz hartarik ezarriko duzu alda- 
rcko adarretan, eta gainerako odola 
ichuriko duzu aldarearcn oinetan.

13 Sabcl-barnea cftaltzen duen gizen 
guzia, cta gibelarcn farea, eta bi gibe- 
lcrrayak, eta hckicn gainean den gizen 
guzia hartuko ditutzu, cta eíkainiko du
zu ifentfua aldarearcn gainean.

14 llaman aratchearen haragiak, la
mia, cta gorotza kampetarik kampoan 
erreko ditutzu, zeren hori bekhatuaren 
alderat emana baita.

15 Hartuko duzu ahari bat ere, zei- 
naren buru-gainean Aaronck cta berc 
femeek ezarriko baitituzte cíkuak.

16 Hura hil dukezunean, hartuko 
duzu harén odoletik eta ichuriko duzu 
aldarearcn inguruan.

17 Gero aharia zathitan ezarriko du
zu : eta fabcla garbiturik cta zangoak 
ezarriko dituzu haragi zathituen eta bu- 
ruaren gainean.

18 Eta aharia oro cíkainiko duzu al
darearcn gainean errez : hori da Jaunari 
dihoakocn eíkaintza, Jaunaren bitimaren 
ufain gozoena.

19 Hartuko duzu bcrtzc aharia ere, 
zeinaren buru-gainean Aaronek eta bere 
femeek cíkuak ezarriko baitituzte.

20 Hura imolatu dukezunean, har
tuko duzu liaren odoletik, cta ezarriko 
Aaronen cta harén femeen eíkuincko 
beharri mokoan, cta hekien eíkuineko 
eíkuarcn eta eíkuineko zangoko erhi- 
pototfcn gainean, cta odola ichuriko du
zu aldare gainean inguruan.

21 Eta hartu ondoan aldare gainean 
den odoletik, cta gantzudurako oliotik,
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ihinztatuko dituzu Aaron eta bcrc foine- 
koak, femcak eta bercn foinekoak. He- 
kiek eta hekien foinekoak kontfekraturik,

22 Hartuko duzu ahariaren bilgorra, 
eta buztana, eta alderdiak citaltzcn di- 
tuen bilgorra, eta gibelarcn farea, eta bi

ibelcrrayak, eta hckicn gainean den 
ilgorra cta eikuineko forbalda, zeren- 

eta hura den kontfekrazioneko aharia :
23 Eta hartuko ditutzu ogi zathi bat, 

ogi chigor olioz buftia, ophil bat airifetako 
faikitik, zeina baita ezarria Jaunarcn 
aitzincan.

24 Eta czarriko dituzu guziak Aaro- 
nen eta bcre femeen eikuetan, eta hekick 
fainductfiko dituzu Jaunaren aitzincan 
altchatuz.

25 Gero hartuko ditutzu oro hekien 
cíkuctarik, eta errcko ditutzu aldare-gai- 
nean holokauftatzat, ufainik gozoena 
atheratzeko Jaunaren aitzinean, zercn- 
eta hori baita harenganako cíkaintza.

26 Hartuko duzu halabcr ahariaren 
bulhar-aitzina, Aaroncn kontfckratzeko 
baliatu dena, cta íainduetfiko duzu Jau
naren aitzincan altchaturik, cta hura 
eroriko da zurc phartcra.

27 Eta fainductfiko ditutzu kontfe- 
kratua izatu den bulhar-aitzina, eta 
aharitik bcrezi duzun forbalda,

28 Zeintaz kontfekratuak izatu bai- 
tira Aaron eta bere fcmcak, cta eroriko 
dirá Aaronen eta harén femecn pharte, 
bcthiko zuzencan, Ifraelgo femcen ga- 
nik : zercn hekien bitima bakczko Jau- 
nari eíkaintzen diozkatcncn pikainak eta 
zathi hautak baitira.

29 Aaronek erabiltzen duen foineko 
faindua, harén fcmcck ¡zanen dute harén 
ondotik, hartan gantzu ditezentzat, cta 
hekien eíkuak kontfckra diten.

30 Zazpi cgunez erabiliko du hura 
Aaronen (eme, harén ondotik aphez- 
handi czarria izanen denak, cta lekhu- 
kotafuneko tabcrnaklean farthuko denak, 
bere egimbideen egitcko faindutegian.

31 Eta hartuko duzu kontfekrazio
neko aharia, cta harén haragiak erreko 
dituzu lckhu fainduan.

32 Aaronek eta bcrc ferncek janen 
dituzte. Halaber janen dituzte, taber- 
nakleko fartzean faíkian diren ogiak,

33 Sakrifizioa jabalgarri izan dadien- 
tzat, eta faindu ditezen eíkaintzailccn 
eíkuak. Arrotzak ez du hckietarik 
janen, fainduak direlakotz.

34 Baldin haragi kontfckratuctarnc, 
edo ogictarik gelditzcn balitz biharamun 
goiza arteo, ondarrak erreko ditutzu: 
ez dirá janak izanen, zeren fainduetfiak 
baitira.

35 Nik manatu guziak eginen ditutzu 
Aaronen cta harén femcen gainean. Zazpi 
cgunez kontfekratuko ditutzu hckicn 
eíkuak.

36 Egun bakhotchcan aratche bat 
eíkainiko duzu bckhatuarcntzat harén 
chahutzcko. Eta aldarca garbituko duzu, 
imolatzcn duzuncan chahupcncko bitima, 
eta gantzu ko fainducfpcnetan.

37 Zazpi cgunez chahutuko cta fain
ductfiko duzu aldarea, cta izanen da 
fainduren faindu : edozein hura ukituko 
dueña, fainduetfia izanen da.

38 Huna zer eginen duzun aldarean : 
egun oroz hutfik gabe imolatuko ditutzu 
bi bildots urthekoak,

39 Bildots bat goizcan, eta bcrtzca 
arratfean ;

40 Eíkainiko duzu bildots batckin,oIio 
joarekin orhatua den irinaren hamargar- 
rena, olio dclarik liiiv baten laugarrena, 
cta arnotik ncurri bcra libazionetako,

41 Eta bertze bildotfa eíkainiko duzu 
arrctfaldean goizcko eíkaintzako molde 
berean, cta erran dugunaren arabera go- 
zotafuneko ufainctan.

42 Hori da Jaunaganako fakrifizio 
eíkainiko duzucna bethi ondokocn-ondo- 
ko, lekhukotafuneko tabernaklc fartzean 
Jaunaren aitzincan, non-ere zuri min- 
tzatzera cthorriko bainaiz.

43 Han emanen diotzatet ene manuak 
Ifraelgo femeei, cta aldarea fainduetfia 
izanen da ene ofpcan.

44 Sainduetfiko dut lekhukotafuneko 
tabcrnaklca ere aldarearekin, eta Aaron 
bcrc femeekin, apheztafuncko egimbideak 
bihur detzatedan niri.

45 Eta ene egoitza eginen dut Ifraelgo 
femecn crdian, eta izanen naiz hckicn 
Jainkoa:

46 Eta jakinen dute ni naizcla hckicn 
Jainko Jauna, hekick Egiptoko lurretik 
atheratu ditudana, hekien artean cgoteko, 
ni bercn Jainko Jauna.

X X X . K a p .
C E T I M  zurez eginen duzu aldarc bat 

baltiamuen errctzeko,
2 Duelarik befo baten luzetafuna, cta 

bertze baten zabaltafuna, erran-nani-da
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luze bezain zabala ; eta izanen da bi befo 
gora. Adarrak ilkhiko dirá hartarik be- 
rctik.

3 Eta urhe garbienarekin cftaliko di
tuzu hura, hala harén gama, ñola lau 
fahctfak inguruan eta adarrak. Eta egi
nen diozu urhezko khoro bat birundan,

4 Eta bi urhe - erreztun khoroaren 
azpian bi aldeetarik, hckietan hagak far- 
tzcko eta aldarearcn crabiltzeko.

5 Haga hekick ere fctiin zurez egi
nen dituzu eta urheztatuko.

6 Eta aldarc hori ezarriko duzu le
khukotafuneko arkharcn aitzinerajauften 
den helaren parrean, propiziatorioaren 
aitzincan, zeinak eftaltzen baitu lekhu- 
kotafuna, non-ere zuri mintzatuko baina- 
tzaitzu.

7 Eta Aaronek urrin gozoa igortzcn 
duen ifentfua erreko du goitzetan harén 
gainean. Krifeluak chuchcntzcn ditue- 
nean erreko du hura.

8 Eta arratfean hekick bizten ditue- 
nean, ifentfua erreko du, Jaunaren ai
tzinean, cta hori ondokoen-ondoko eginen 
duzuc bethi guzian.

9 E z duzu aldare horren gainean 
eíkainiko bertze moldczko baltfamurik, 
ezetare cíkaintza eta bidmarik, eta liba- 
zionerik ez duzu eginen.

10 Eta urthean behin Aaronek erre- 
kcimenduak eginen ditu horren adarren 
gainean, bekhatuarcntzat eíkainirikako 
odolean, cta Jauna ematuko du horren 
gainean zuen ondoregoaren aldcrat. Ho
ri fainduren faindu izanen zayo Jaunari.

11 Jauna mintzatu zitzayoen oraino 
Moifi, erraten zioelarik:

12 Altchatu dukezunean zembat diren 
Ifraelgo fcmcak bercn Hombrearen ara
bera, bakhotehak bere arimaren faria 
emanen dio Jaunari; cta khondatuak 
izanen direnaz geroztik, ez da hckietan 
zauririk atherako.

13 Khondutan hartuak izanen diren 
guziek, emanen dute íiklo erdi baña 
temploko neurriaren arabera. Sikloak 
hogoi obola ditu. Siklo erdia eíkainiko 
zayo Jaunari.

14 Khondutan farthuak diren, hogoi 
urthetako cta handik goitikock, emanen 
dute bercn faria.

15 Aberatfak ez dio fiklo erdiari berha- 
tuko, cta beharrak ez dio batere gutituko.

16 Eta Ifraelgo femcen ganik altcha- 
turikako dirua harturik, ezarriko duzu

lekhukotafuneko tabernaklearen zerbi- 
tzuko, hekien orhoipenetan izan dadien- 
tzat Jaunaren aitzinean, eta baba dakio- 
ten hekien arimei.

17 Eta Jauna mintzatu zitzayoen 
oraino Moifi, erraten zioelarik :

18 Halabcr eginen duzu kobrezko 
untzi bat bere azpikoarekin, hartan gar- 
bitzekotzat: eta hura ezarriko duzu 
lekhukotafuneko tabernaklearen eta al- 
darcarcn artean. Eta urez bethe ondoan,

19 Aaronek eta bere femeek hartan 
garbituko dituzte bcren eíkuak eta oinak,

20 Lekhukotafuneko tabernaklean 
farthu behar direnean, cta hurbiltzeko- 
tan direnean aldarera, hartan Jaunari 
baltfamucn eíkaintzckotzat,

21 Beldurrcz-eta hil ditezen. Mana- 
mendu hunek iraunen du bethi guzian 
Aaronentzat eta harén odolctikakoentzat 
ondokoen-ondoko.

22 Etajaunamintzatu zenberrizMoifi,
23 Erraten zioelarik : Har zatzu bal- 

tfamuak, mirra lehembizikotik cta hau- 
tatik bortz chun fiklo, zinamematik 
erdia, erran-nahi-da berrehun eta berrogoi 
cta hamar fiklo, cta khanaberatik orobat 
berrehun cta berrogoi eta hamar fiklo,

24 Kanelatik bortz chun fiklo, faindu- 
tegiko phifura, eta oliba oliotik hin baten 
bethe.

25 Eta gantzutzcko olio faindu bat 
eginen duzu, baltfamu bat baltfamugina- 
ren eíkuz;

26 Eta hartaz gantzutuko dituzu 
lekhukotafuneko tabernaklea eta lekhu- 
kotafuneko arkha,

27 Eta mahaina bere untziekin, eta 
ganderailua bere trefnekin, eta baltfamu- 
etako aldarca,

28 Eta holokauftetakoa cta Jaunaren 
egimbidetan erabiltzen diren puíkaguziak.

29 Eta fainduetfiko dituzu oro, eta 
izanen dirá fainduren faindu: hekiek 
ukituko dituena faindutua izanen da.

30 Gantzutuko dituzu Aaron eta bere 
femeak eta fainductfiko dituzu, ene ai
tzincan bethe detzatcntzat aphcztafu- 
neko egimbideak.

31 Errancn crediozutc Ifraelgo feme
ei : Gantzutzcko olio faindu horienetzat 
izanen da begiratua zuen ondorc guziez.

32 E z da gizonaren haragirik hortarik 
gantzutuko, eta hori bezala ez duzue 
bertzerik aphainduko, ezen fainduetfia 
da, cta faindu izanen da zuentzat.
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33 Edozcin gizon holakorik aphain- 
duko dueña, cta arrotzari emanen dioena, 
chahutua izancn da bere populuaren 
erditik.

34 Eta Moifi erran zioen Jaunak : 
Har zatzu baltfamuak, eftaktea eta oniza, 
galbano ufain gozokoa cta ifentfu ar- 
giena : orotarik phifu bardina behar da,

35 Eta eginen darotazu baltfamu bat 
baltfamuginaren cikuz, arthatfuki nahafia, 
garbia, eta bere fainduefpenak hainitz 
merezdun bihurtua.

36 Eta herrauts chche-chchctan eza- 
rri dituketzuncan oro, hartarik emanen 
duzu lekhukotafuneko tabernaklcarcn 
aitzinean, ni agcrtuko natzaitzun tokian. 
Baltfamu hura izanen zaitzue fainduren 
faindu.

37 Halakorik ez duzuc cginen zuen- 
tzat, zcren den faindu Jaunaren aitzi- 
neko.

38 Edozcin gizon halakorik eginen 
dueña, harén ufainaren ufnatzcko, gal- 
duko da bcre populutik.

X X X I. K a p .

JA U N A  berriz-erc Moifi mintzatu 
zitzayoen, erraten zioelarik:

2 Huna non bcre izenez deithu dudan 
Bcfcleel, Uricn fe mea, Uri baita Hurrcn 
femea, Judako leinutik ;

3 Eta Befeleel bethe dut Jainkoarcn 
izpirituz, zuhurtziaz, adimenduz cta lan 
orotako jakitatez,

4 Afmatzekotzat urhetik, zilharretik 
eta kobretik egin daitckcen edozein 
gauza,

5 Marmolatik, harri baliofetarik, eta 
zuhamu edozeintarik.

6 Eta lagun email diot Ooliab, Akifa- 
mcken femea, Danen lcinukoa. Eta 
zuhurtzia czarri dut langile jakin guzien 
bihotzean, nik zuri manatu guziak egin 
detzatentzat:

7 Bat-tafuncko tabcrnaklea, lekhu
kotafuneko arkha, harén gainean den 
propiziatorioa eta tabernaklcko untzi 
guziak ;

8 Mahaina eta hartako untziak, gan- 
dcrailua urhe garbicnctik bcre trcfnekin, 
eta baltfamuetako aldarea;

9 Holokauftetako aldarea eta bere 
trefila guziak, garbitzeko untzia eta bere 
azpikoa ;

10 Soineko fakratuak Aaron apheza- 
rentzat cta bere femecntzat zeremonia

fainductan bethe detzatcn aphcztafuncko 
egimbideak;

1 1 Gantzutzeko olioa cta ufain oncko 
baltfamuak tabernakleko: cgin betzate 
nik zuri manatu guziak.

12 Jauna mintzatu zen oraino Moifi 
huneletan:

13 Mintza zaite Ifraclgo fcmeci eta 
errozute: Artha cmazue ene larumbata- 
rcn begiratzcaz : hori da ezen zuen cta 
ene arteko feinalea gcroko zuen ondorc- 
go guzian, jakin dezazucntzat ni naizela 
Jauna, zuck fainducften zaituztcdana.

14 Begira zazuc ene larumbata, zeren 
faindu izan behar zaitzuc hura: hura 
narriotuko dueña, heriotzez hilen d a : 
norbait Janean haritzen bada egun har
tan, harén arima galduko da berc popu- 
luaren artetik.

15 Sei egunez hariko zare lancan: 
zazpigarren eguna da larumbata, Jaunari 
dagokioen phaufu faindua: nornahi cgun 
hartan lancan hariko dena, hilen da.

16 Ifraclgo femeek begira bezate la
rumbata, cta bella bezate hura ondokoén- 
ondoko. Bethiko patu bat da

17 Ene eta Ifraclgo femeen artcan, 
cta bethiko feinale bat. Jaunak fei egu
nez cgin ditu zeru-lurrak, cta zazpiga- 
rrenean lanetik baratu da.

18 Eta Jaunak, akhabaturik horrelako 
folafak Sinaiko mendi - gainean, Moifi 
cman ziozkicn lckhukotafuneko har- 
lauzak, Jainkoaren crhiz iíkribatuak.

X X X II. K ap.

D A D A , populuak ikhuílcncz Moifek 
luzatzen zucla menditik jauílea, 

bildu zen Aaroncn kontra, eta erran 
zioen : Jaiki zaite, cgin ditzagutzu jain- 
koak gure aitzinean ibiliko direnak: ezcn 
cz dakigu zer gerthatu zayoen Moifi, 
Egiptotik atheratu gaituen gizon hari.

2 Eta Aaronek erran ziotcn : Zuen 
cmazteen, cta femeen, cta alaben beha- 
rrietarik khen zatzue urhczko bcharric- 
takoak, eta ekharzkitzuc niri.

3 Eta populuak manatua cgin zuen, 
Aaroni beharrictakoak ekhartzen zitue- 
larik.

4 Hekiek hartu ondoan, Aaronek 
urtharazirik cgin zuen aratchc bat, eta 
Ifracldarrck erran zuten: Ifrael, lmna 
zu Egiptoko lurrctik ilkhi zaituzten 
zurc jainkoak.

5 Aaronek ikhufi zucncan hori, al-
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daré bat egin zuen aratchcarcn aitzinean, 
eta kridatzailc batez oihu - eginarazi 
zuen : Biliar da Taunaren berta-bu- 
rua.

6 Eta goizcan goizik jaikirik cíkaini 
zituzten holokaurtak cta bakezko biti- 
mak, cta populua jarri zen jateko eta 
edateko, eta chutitu ziren doftatzeko.

7 Bada Jauna mintzatu zen Moifi, 
erraten zioelarik: Zoazi, jauts zaite: 
Egiptotik atheratu duzun zurc populuak 
bekhatu egin du.

8 Lafter baftertu dirá zuk erakhutfi 
izan diozuten bidetik: eta egin dute 
aratche urthu bat, eta adoratu dute ; eta 
bitimak ¡molatzcn dituztelarik, erran 
dute: Ifrael, huna Egiptoko lurrctik il
khi zaituzten zurc jainkoak.

9 Eta berriz Jaunak erran zioen 
M oiíi: Populu hori ikhurten dut buruz 
gogorra déla.

10 Utz nczazu, ene fumindura bitz 
dadicn horien kontra, eta chahu detza- 
dan, eta zu eginen zaitut populu handi 
baten buruzagi.

11 Bainan Moife othoizka zagoen 
bcre Jamko Jaunari, erraten zioelarik: 
Jauna, zertako bizten da zurc fumindura 
zure populuaren kontra, zeina Egiptoko 
lurrctik atheratu baituzu, indar handiz 
eta cíku hazkarraz ?

12 Egiptoarrek, othoi, cz bezate 
erran : Amarruz ilkhi ditu horick, men- 
dietan hiltzekotzat eta lurrctik chahu- 
tzeko : bara bedi zure fumindura, eta 
jabal zaite zure populuaren hoben bel- 
tzaren gainean.

13 Ürhoit zaitezi Abraham, Ifaak cta 
Ifrael, zurc zerbitzariez, zeinei zin-egin 
baitiozute zurc buruaz, erranez : Popu- 
latuko dut zuen hazia zeruko ¡zarrak 
bezala: cta aiphatu darotzuetan lur 
hura guzia emanen diot zuen ondorc- 
goari, eta hura gozatuko duzuc be- 
thi.

14 Orduan ematu zen Jauna, eta bere 
populuaren gainera erran izan zuen gai- 
tza arthikitzetik gibelatu zen.

15 Eta Moife jautfi zen menditik, 
bcre eíkuan zakharzkicla lekhukotafu
neko bi har-lauzak, bi aldeetarik iíkriba
tuak,

16 Eta Jainkoaren eíkuz eginak: 
iíkribua ere Jainkoak bernuzatua zen 
iauzen gainean.

17 Jofuek aditzcarckin populuak ma-

rrumaka egiten zuen harramantza, erran 
zioen Moifi : Guduko garrafiak entzu- 
ten dirá kampetan.

18 Hunek ihardetfi zioen : E z  da 
hori gudura bcrotzailccn oihua, ez- 
etare ihes-igorlecn dcihadarra: bainan 
kantaricn boza cntzuten dut nik.

19 Eta hurbildu zencan kampetara, 
ikhufi zituen aratchea eta dantzak : eta 
borthizki famurturik, arthiki zituen eíku- 
tik lauzak, eta hautfi zituen mendiaren 
oinetan:

20 Eta hekiek egin aratchea harturik, 
erre zuen eta jo herrauftu arteo; he- 
rrautfa arthiki zuen urcra, eta hartarik 
edatera eman zioten Ifraelgo femeei.

21 Eta erran zioen Aaroni : Zer 
egin darotzu populu hunek, zuk jautía- 
raztckotzat hunen gainera bekhaturik 
handiena ?

22 Aaronek ihardetfi zioen : E z  bedi 
hafarre ene jauna : zuk ezen populu hau 
ezagutzen duzu; badakizu gaizkira 
ckharria déla.

23 Erran izan darotatc n iri: Egizki- 
gutzu jainkoak, gurc aitzinean ibiliko 
direnak: ezen cz dakigu zer gerthatu 
zayoen, Egiptoko lurrctik atheratu gai
tuen Moife hari.

24 Ihardetfi diotct: Zcin da zuetan 
urheren jabe ? Ekharri dute urhea eta 
eman darotatc : nik arthiki dut fura, cta 
aratche hau ilkhi da.

25 Moifek bcraz ikhurtcncz populua 
buluzia zela (ezen Aaronek larrutu 
zuen hura izigarrikeria itfufi hartaz, eta 
buluzia ezarri etfayen erdian),

26 Chutik zagoclarik kampetako 
athean, erran zu en : Jaunaren alde dc- 
nik balimbada nihor, bil bedi ni gana. 
Eta harén gana bildu izan ziren Lebiren 
feme guziak.

27 Moifek erran zioten: Huna zer 
dioen Ifraclgo Jainko Jaunak : Gizonak 
czpata czar beza bere fahctfean ; kain- 
pen erditik zoazte cta bihur zaitezte 
athe batetarik bertzeraino, cta bakho- 
tchak hil beza anaya, adiíkidca eta bere 
laguna.

28 Eta Lebiren femeek egin izan 
zuten Moifen erranaren arabera, eta 
cgun hartan hogoi cta hirur mila gizon 
bezalatfu hilak izan ziren.

29 Eta Moifek erran zuen: Egun 
Jaunari kontfekratu dioizkitzue zuen 
cíkuak, zcinck bcre femean eta anayan,
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bencclilczione emana izan betzaitzucn- 
tzat.

30 Bada, biharamuna ethorri zcnean, 
Moifek erran zioen populuari: Bekha- 
turik handienaz egin izan duzuc bekhatu: 
iganen naiz Jauna gana, hea niholere 
ardiets othe dezakcdan zuen izigarrike- 
riarcn barkhamendua.

31 Eta bihurturik Jauna gana erran 
zioen: Othoiztcn zaitut, bckhaturik 
handienaz bekhatu cgin du populu ho- 
rrek, urhezko jainkoak egin izan ditu 
beretzat: bainan barkha zozutc hobcn 
hori,

32 Edo ez baduzu egin nahi, czczta 
nezazu iíkribatu izan duzun zurc libu- 
rutik.

33 Jaunak ihardctfi zioen: Zeinak 
ere bekhatu egin baituke cne alderat, 
hura czeztatuko dut enc liburutik.

34 Bainan zu zoaz, cta eramazu po
pulu hori nik erran darotzudan lekhura : 
ene aingerua ibiliko da zurc aitzinean. 
Eta nik jazarpeneko egunean bilhatuko 
dut horien bckhatua.

35 Jaunak jo izan zuen bcraz popu- 
lua Aaronek egin zioen aratchearen be- 
khatua gatik.

X X X III. K a p .
A Jauna mintzatu zitzayoen Moili, 
crraten zioelarik: Z o a z i; lekhu 

hortarik zu, eta Egiptoko lurretik era- 
kharri izan duzun zure populua, igan 
zaiztc, nik Abrahami, Ifaaki eta Jakobi 
zinekin agindu izan diotcdan lurrcra, 
crranez : Zure ondorcgoari emanen diot 
hori.

2 Eta ene aingerua igorriko dut zure 
aitzinean, eragotz detzadan Kananearra, 
eta Amorrhearra, cta Ilcthearra, eta 
Pherczcarra, cta Hebcarra, eta Jebufea-

rra’ . . .
3 Eta cfnc cta czti darioen lurrcra far

zaitczentzat. Ezcn ez naiz zurekin 
¡ganen, populu buru gogorrckoa zarcla- 
kotz: bcldurrcz-cta chahu zaitzadan 
bidcan.

4 Solas borthitz hori aditzearekin, 
populua nigarrari eman zen : eta nihork 
ctzituen jauntzi ohiko berc cdergai- 
luak.

5 Ezen Jaunak Moift erran izan 
zioen : Errozute Ifraclgo fcmcei: Buru 
gogorreko populua zare; behin heldu 
banaiz zurc crdira, chahutuko zaitut.

Utzkitzu bcraz orai berean zurc cder- 
gailuak, jakin dezadan zer egin 
zuri.

6 Ifraelgo fcmeek utzi izan zituzten 
bcraz bcren cdergailuak Horcbgo men- 
diaren ondoan.

7 Moifek cre, tabcrnaklea harturik, 
jarri zucn kampetarik urrun eta izendatu 
zuen patuko tabernaklca. Eta popu- 
luko guziak, zerbait galde cgiteko zu- 
tenak, kampetarik ilkhitzen ziren patuko 
tabernaklera.

8 Eta Moifc tabcrnaklera ilkhitzen 
zencan, jende guzia chutitzcn zen, cta 
bakhotcha egotcn zen chutik bcre ol- 
liako fartzean, eta Moifi gibeletik begira, 
tabernaklean far zedin arteo.

9 Eta hura tabernaklean fartu-eta, 
hedoi habea jauften zen, cta fartzean 
baratzen, eta Jauna mintzatzcn zcn 
Moifekin,

10 Orok ikhuften zutelarik hedoi 
habea landatua zagoela tabernakle-far- 
tzean. Eta berak ere gelditzcn zircn 
chutik, eta beren olhetako atheetarik 
adoran cmatcn ziren.

11 Eta Jauna Moifi mintzatzen zi
tzayoen bekhoz-bckho, gizon bat bcrc 
adiíkideari mintzatzen ohi dcn bczala. 
Eta Moifc tabernaklctik kampctara bi- 
hurtzen zencan, harén muthila, Jofuc 
gaztea, Nunen femea, ctzen tabcrna- 
kletik urruntzen.

12 Bada, Moifek erran zioen Jaunari: 
Manatu darotazu populu hau eraman 
dezadan hemendik, eta cz darotazu cra- 
khullen ñor igorri-gogo duzun cnekin, 
nahiz erran izan darotazun: Ezagutzen 
zaitut zure izenez, eta grazia aurkhitu 
duzu ene aitzinean.

13 Baldin beraz grazia aurkhitu 
badut zure aitzinean, erakhuts dizadazu 
zure begithartea, ezagut zaitzadantzat, 
eta grazia aurkhi dezadan zure begien 
aitzinean: begi onez begira zozu zurc 
populu jendetze huni.

14 Eta Jaunak erran zioen : Ene bc- 
githartea goanen da zurc aitzinean, cta 
phaufua emanen darotzut zuri.

15 Eta Moifek erran zioen : E z ba- 
zare zu zeroni aitzinean ibiltzen, cz 
gaitzatzula ilkhiaraz toki huntarik.

16 Ezen zertarik jakinen ahal izanen 
dugu nik eta zurc populuak grazia aur
khitu dugula zure aitzinean, cz balim- 
bazare gurekin ibiltzen, ofpatuak izan
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gaitezentzat lurraren gainean dauden 
populu guziez ?

17 Bada, Jaunak erran zioen M oifi: 
Zuk galdatu hori ere eginen dut: ezcn 
grazia aurkhitu duzu ene aitzinean, eta 
zeroni zure izenez ezagutzen zaitut.

18 Moifek erran zioen : Erakhuts 
dizadazu zure gloria.

19 Jaunak ihardetfi zu en : Erakhu- 
tfiren darozkitzut ontafun guziak, eta 
deithuko dut zurc aitzinean Jaunaren 
izena: cta urrikari izanen dut nahi du- 
dana, cta bcrati izanen naiz atfegin du- 
danaren alderat.

20 Eta Jaunak erran zuen oraino: 
Ezin ikhufiko duzu ene begithartea: 
ezen ni ikhufiko ñauen gizona ez daitcke 
bizirik geldi.

21 Eta berriz-ere erran zioen: Horra 
non den lekhu bat ene ikhuíleko, eta 
egonen zarc harriaren gainean.

22 Eta ene gloria iragaitean, ezarriko 
zaitut harri artean, eta ene eíku eíkuinak 
begiratuko zaitu iragan nadicn arteo:

23 Gcro altchatuko dut ene eíkua, 
cta gibeletik ikhufiko nauzu: bainan 
ezin ikhufiko duzu ene begithartea.

X X X IV . K a p .
p  rA  erran zuen gcro: Chuchen za- 

tzu bi har-lauza lehenekoak beza- 
lakoak, eta hekien gainean iíkribatuko di- 
tut hatitfi dituzun lauzek zituzten hitzak.

2 Goizik preíl izan zaite, berehala 
Sinaiko mendira igaiteko, eta cnekin 
egonen zare mendi gainean.

3 Nihor cz bedi igan zurekin, cta 
mendi guzian nihor ez bedi ager : idiak 
ere cta ardiak ez beitez alba par hartan.

4 Moifek beraz ebaki zituen bi har- 
lauzak lehenekoak izan ziren bezala- 
koak : cta gauaz jaikirik, igan zen Si
naiko mendira, Jaunak manatu izan 
zioen bczala, lauzak berekin zakhartzala.

5 Eta Jauna jautfi zenean hedoi ba
ten erdian, Moife gclditu zen harekin, 
Jaunaren izena deitzcn zuela.

6 Eta Jauna harén aitzinean iragai- 
tcan, erran zuen : Jauncn Jauna, 
Jainko Jauna, urrikalmendutfua cta bc- 
ratia, jafankorra eta aíko urrikalpencta- 
koa, eta zina,

7 Urrikalmcndua bcgiratzcn duzuna 
mila gizaldietaraino; gaichtakeriak, 
tzarkeriak eta bckhatuak ezeztatzcn di- 
tutzuna, zeinaren baithan nihor ez baita

berenez hutfgabe; aitcn gaizkia femcci 
cta ilobafoei bihurtzen diozutena, hiru- 
garren eta laugarren belhauneraino.

8 Eta Moife lafter gurthu zen ahufpez 
lurrcra, cta adoratzcn zuelarik,

9 Erran zioen: Jauna, grazia aur
khitu badut zure aitzinean, ibil zaite, 
othoi, gurekin (ezen populua buru go
gorrckoa da), eta gure gaichtakeriak eta 
bckhatuak ezezta zatzu, eta har gaitza- 
tzu zuretzat.

10 Jaunak ihardetfi zu en : Orok 
ikhuíten dutela, eginen dut patu zure
kin, cta eginen ditut fendagailak egun- 
daino lurraren gainean ikhufi izan ez 
direnak, czetare nihongo jendakietan: 
populu horrek, zeinaren erdian baitzare, 
ikhus dezantzat egitera nohan Jaunaren 
eginkari lazgarria.

11 Begira zatzu nik egun zuri mana- 
tzcn darozkitzudan guziak: neronek 
cragotziko ditut zure begien aitzinean 
Amorrhearra, eta Kananearra, cta He- 
thcarra, cta Pherezcarra ere, eta Hcbea- 
rra, cta Jebufearra.

12 Lur hortako egoiliarrekin adiíki- 
dantzarik behin-erc egitetik begira zaite, 
zeren hori zure galgarri bailitake :

13 Bainan hekien aldareak eragotz 
zatzu, jainko-moldcak zathika eta luku- 
ak ondotik ebaki.

14 Begira zaite jainko arrotzik adora- 
tzetik. Jaunak ckhartzcn du bekhaiz- 
korraren izena, maithatua bakharrik 
izateaz ardura hartzen du.

15 Etzazula toki hekietako gizone- 
kin bat-tafunik egin ; beldurrez-eta, 
beren jainkoekin lohitu diren ondoan, 
eta hekien itchurak adoratu dituzkete- 
nean, norbaitek deith zaitzan haragi 
imolatuetarik jatera.

16 Hekien alabetarik emaztetzat zuen 
femcci cz diozuete onhctfiko: bcldu- 
rrez-eta, beren buruak neíkatchek 
lohitu dituzten ondoan, lohiaraz detza- 
ten beren jainkoetan zuen femeak. '

17 E z  duzu jainko urthurik eginen.
18 Airiíétako befta-burua idukiren 

duzu. Zazpi egunez, uzta berrietako 
hilabethcko mugan, janen duzu ogi 
airifa, manatu izan darotzudan bczala :

19 Amaren (abela lehembizikorik ide— 
kitzen duen muthikokia, enea izanen 
d a ; azienda guzietako orotfa, nahiz 
abcl-gorrietarik, nahiz ardietarik, enea 
izanen da.
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20 Ardiaz berrerofiko duzu aftoaren 
lchcn umc orotfa : bainan harcn ordaina 
ematen ez baduzu, bera duzu hilen. 
Zure feme zaharrena berrerofiko duzu : 
eta etzare cne aitzinera eikuak hutfik 
agertuko.

21 Sei egunez lanean hariko zare, 
zazpigarren cgunean geldituko zare 
irauldetik eta biltzetik.

22 Afteetako bcfta-burua eginen du
zu ogi biltzetako fruituen pikainak eikai- 
niz, eta uzta eginen befta, urthe berriko 
mugan guziak biltzen dircnean.

23 Urtheko hirur ordutan zurc gi
zon ki guziak agertuko dirá Ifraclgo 
Jainko Jaun guziz-ahaldunaren aitzi- 
ncra.

24 Ezcn jendayak zure aitzinetik 
eragotzi ditukedanean, eta zure mugak 
zabaldu ditudan ondoan, nihork ez du 
zimarkhurik baliatuko zure lurraren gai- 
nean, urthean hirerutan igaiten bazarc 
eta agertzen zure Jainko Jaunaren ai
tzinera.

25 E z duzu ene Intimaren odola 
altchagarriaren gainean imolatuko, cta 
Bazko befta-buruko bitimatik ez da 
biharamun goiza arteo geldituren.

26 Zurc lurreko fruituen pikainak 
cíkainiko dituzu zure Jainko Jaunaren 
etchean. E z duzu pittika erreko bere 
amaren efnean delarik.

27 Eta Jaunak erran ziocn M oifi: 
Ifkriba zatzu folas horiek, zeincn gainean 
eta zurekin, eta Ifraclekin cgin izan 
baitut patu.

28 Moifc Jaunarekin han egon zcn 
beraz berrogoi gau-cgunez : etzuen ogi- 
rik jan, ezetare urik cdan ; cta Jaunak 
ifkribatu zituen lauzctan bat-tafuneko 
hamar folafak.

29 Eta Moife Sinaiko mcnditik jautfi 
zenean, lekhukotafuneko bi lauzak eíku- 
etan zaduzkan, cta etzakicn bere be- 
githarteak dirdiratzcn zioela Jauna
rekin folafera bildurik egon zcnaz gc- 
roztik.

30 Bainan Aaronek eta Ifraclgo fc- 
meck ikhufirik, Moifcn bcgitharteak dir- 
diratzen zucla, lotfa ziren hari hurbil- 
tzera.

31 Eta harck deithurik, Aaron et 
finagogako buruzagiak bihurtu ziren. 
Eta hekiei mintzatu zcn ondoan,

32 Halaber ethorri zitzaitzkon Ifra- 
clgo feme guziak; zeinci manatu bai-

tziotzaten Jaunaren ganik Sinaiko mcn- 
dian etzun izan zituenak oro.

33 Eta folafak akhabatu zituenean, 
bcla bat ezarri zucn bere bcgithartearen 
gainean.

34 Jaunaren gana farthu-cta, eta ha- 
rekin mintzatzean, khentzen zuen bela 
athcra zcdin arteo, eta orduan Ifraelgo 
femeei erraten ziozkaten berari mana- 
tuak izan zitzaizkoen guziak.

35 Ifraelgo femeek ikhuften zuten 
Moifen begitharteak argitzen zuela kam- 
porakoan, bainan hunek berriz cftaltzen 
zuen, hekiei mintzatzcko bazuenean.

X X X V . K ap.
J ^ IL A R A Z IR IK  beraz Ifraelgo fe- 

meen oíle guzia, Moifek erran 
zioten : Haukiek dirá Jaunak cgiteko 
manatu dituenak.

2 Lanean hariko zarcte fei egunez : 
zazpigarrena izanen da zuentzat faindu, 
larumbata, Jaunaren phaufua: hartan 
lanik eginen dueña, izanen da herio- 
tzetan emana.

3 E z  duzue zuen egoitzetan furik 
batere biztuko larumbatean.

4 Moifek erran zuen oraino Ifraelgo 
femeen bilkhu guziari: Hau da Jaunak 
manatu dueña, dioclarik:

5 Jaunari berez zotzuctc pikainak 
zuen etcheetan. Batbederak, bere na- 
hitara eta gogo onez, Jaunari eíkain 
betza urhea, zilharra eta kobrea,

6 Morcdina cta purpura, eíkarlata 
bietan thindatua, libo hauta, ahuntz-ilea,

7 Eta larruak moredinez cta gorrimo- 
rez thindatuak, fetim zurak,

8 Eta olioa krifeluen antolatzeko cta 
gantzugarrien egitcko, eta baltfamurik 
gozoenak,

9 Oniz harriak cta barrí balio&k 
foingainekoarcn cta bulharretakoaren 
cdcrztatzeko.

10 Zuen artckorik jakinak diren oro 
cthor beitez, eta Jaunak manatuak cgin 
betzatc:

11 Erran-nahi-baita tabcrnaklea, eta 
harcn hegaztegia eta eítalgia, errez- 
tunak eta oholak hagekin, hefaulak eta 
oinak ;

12 Arkha cta hagak, propiziatorioa 
eta harén aitzincan hedatzcn den bela;

13 Mahaina hagekin eta untziekin, 
eta propofizioncko ogiekin ;

14 Krifeluak jafan behar dituen gan-
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derailua, hartako untzi cta krifeluak, eta 
argien mantenatzeko olioa;

15 Baltfamuetako aldarea, eta hagak, 
cta gantzutzeko olioa, eta ufain gozozko 
baltfamuak,eta tabernaklc-fartzcko bela;

16 Holokauftetako aldarea, eta har
tako kobrezko krifcla, bere haga eta 
untziekin; garbitzeko untzia eta harcn 
oina;

17 Lorioko erridauak habcckin eta 
oinekin, ezkabatz-fartzeko bela;

18 Tabernakleko hefaulak eta lorio- 
koak bcren lokharriekin ;

19 Saindutcgian crabiltzcko diren 
jaunzkurak, Aaron aphez-handiaren eta 
harcn femeen foinckoak, apheztafuneko 
egimbideak bethe detzatentzat cne aitzi
ncan.

20 Eta Ifraelgo femeen oftc guzia 
Moifen aitzinetik goanik,

21 Jaunari gogotik berehala eta jain- 
kotiarki, cíkaini ziozkaten pikainak egi- 
tekotzat lekhukotafuneko tabernakleko 
lana, ohorccn bihurtzeko eta foin fakra- 
tuctako behar ziren guziak.

22 Gizonek emaztekiekin eíkaini 
zituzten bcren gathe, beharrietako, 
erreztun eta eíkumuturrckoak: urhezko 
untzi guziak Jaunari emaitza egitcko 
izan ziren bazterrera ezarriak.

23 Norbaitek balimbazuen moredin, 
purpura, eíkarlata bietan thindatu, liho 
hauta, ahuntz-ile, ahari-larru gorririk, 
eta gorrimorcrik,

24 Zilharrik eta kobre menaftarik, 
Jaunari eíkaini ziozkan eta halaber fetim 
zurak aíko zcrbitzutako.

25 Emaztcki antzedunck cman zu
ten irun zuten morcdina, purpura, eíkar
lata eta liho hauta,

26 Eta ahuntzen ilea, guziak bcren 
oldctara cmatcn zituztclarik.

27 Aitzindarick eíkaini zituzten oniz 
harriak cta harri baliofak foingainekoaren- 
tzat eta bulharretakoarentzat,

28 Baltfamugayak cta olioa krifeluen 
mantenatzeko, eta gantzugarriaren cgi
teko, cta baltfamu ufain gozoenckoen 
aphaintzcko.

29 Gizonek eta cmaztekiek, guzick 
jainkotiarki cíkaini zituzten bcren cmai- 
tzak cgitekotzat Jaunak Moifen ahoz 
manatu izan zituen lanak. Ifraelgo femé 
guziek Jaunari egin ziozkaten bcren 
gogoz emaitzak.

30 Eta Moifek erran zioten Ifraelgo

femeei : Huna non Jaunak bere izenez 
deithu duen Befelecl, Unen femea, Uri 
baita Hurren femea, Judako leinutik.

31 Eta hura bethe du Jainkoaren 
izpirituz zuhurtziaz eta adimenduz, 
jakitatez eta irakaíkari ofoaz,

32 Afmatzeko eta egitekotzat urhea- 
rekilako, eta zilharrarekilako eta kobre- 
arckilako lana;

33 Harrien zizelatzeko, eta zurgin 
lanctako; antzeak khaufi ahal detzaz- 
keenak oro

34 Ernán izan diozka burura: Ooliab 
ere, Akifameken femea, Dañen leinukoa, 
deithu du Jaunak,

35 Biak antzcz bethe ditu, zurgin, 
chailc et lorekatzaile lanak, moredinez 
eta purpuraz, eíkarlata bietan thindatuz 
cta liho hautaz, ehunean egitcn diren 
lan guziak egin detzatcn, eta berriak ere 
khaufi.

X X X V I. K a p .

J^ A N A R I lothu ziren beraz Befelecl 
eta Ooliab, eta gizon antzctfu Jau

nak jakitatez cta aditzaz bethe zituenak, 
jakin zezatentzat egitcn mainarekin fain- 
dutegiko premia zirenak cta Jaunak 
manatu izan zituenak.

2 Eta Moifek deithu zituenean hckiek 
eta gizon jakinak oro zcinei Jaunak 
eman baitzioten jakitatea, cta zeinek 
beren baitharik lañaren egitcko eíkaini 
baitzituzten beren buruak,

3 Eíkura eman ziozkaten Ifraelgo 
femeen emaitza guziak. Haukiek lanari 
hari zirelarik, populuak egun oroz goi- 
zetan ekhartzen zituen eíkaintza berriak.

4 Horren gatik ofizialcak ethorri be
har izan ziren,

5 Eta Moifi erran zioeten : Populuak 
eíkaintzen du behar den baino gehiago.

6 Moifek beraz manatu zuen krida- 
tzaileak oihu-egin zezan : E z gizonak, 
ez emaztekiak, nihork ez beza gehiago 
deufere cíkaint faindutegiaren egitcko. 
Hola baratu ziren emaitza cíkaintzctik,

7 Zcren eíkainiak aíki eta fobera 
baitziren.

8 Eta tabernakleko lañaren egitcko 
jakinak ziren gizon guzick, egin zituz
ten hamar erriJau, chuñaren gainean lana 
mudantzaturik eta lorekaturik hari bihur- 
tuz, eta moredinez, eta purpuraz, cta 
eíkarlata bietan thindatuz.

9 Hekietarik bakharrak bazituen ho-
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goi eta zortzi befo luzcra eta lau zaba- 
lcra ; erridau guzien neurria bardina zen.

10 Befelcelek erridauetarik bortz bata 
bcrtzeari lothu zituen, cta bertze bortzak 
ere ¡ratchiki zituen elkharri.

11 Erridau batí bi bazterretarik egin 
ziozkan morcdinczko lokharriak, eta 
bertze erridauari ere orobat,

12 Lokharriak bata bcrtzearen parrera 
hcldu ziren bczala, eta elkharri loth 
zitczcntzat.

13 Hortako urthu zitucn bcrrogoi cta 
hamar urhe-erreztun, erridauetako lo- 
kharriei lotzckoak, cta hola tabcrnakle 
bakhar bat egin zedintzat.

14 Eta egin zitucn ahuntz-ilcz ha- 
meka faihal tabernakleko hegaztegiaren 
eftaltzeko.

15 Saihalctarik bakharrak bazituen 
hogoi cta hamar befo luzcra, eta zabalcra 
lau : faihal guziak neurri batetakoak 
ziren.

16 Hekictarik bortz lothu zituen 
elkharrekin alde bat, eta bertze fcyak 
bertzera.

17 Eta faihal bakharrari bazterretan 
egin ziozkan berrogoi eta hamar lokharri, 
eta bertze faihalari ere bcrrogoi eta ha- 
mar, bata bcrtzeari lothuak izan zitczcn
tzat.

18 Eta urthu zituen kobrczko bcrro
goi eta hamar herfgailu, zcinetaz tinkatu 
behar baitzen hegaztegia, faihal guzie- 
tarik cftalgi bakhar bat egin zedintzat.

19 Egin zuen oraino ahari-larru go- 
rrituz tabernaldearen cftalgi bat, eta 
bertze bat gainctik larru gorrimorez.

20 Sctim zurez egin zitucn taberna- 
klcko oholak, chutik landatuz.

21 Ohol bakharraren luzetafuna ha- 
mar befoetakoa z e n : eta zabaltafunak 
bazadukan befo bat cta erdi.

22 Bi mihiztadura baziren ohol ba- 
kharka, bata bertzeari iratchikiak izan 
zitezentzat. Orobat egin zuen taberna- 
klcko ohol guziei.

23 Hekictarik hogoi ziren eguerdi- 
aldetik hegoari begira zaudenak,

24 Berrogoi zilharrezko oinekin. Bi 
oin czartzcn ziren ohol bakharraren 
azpian, bi ¡zkinetan, non-ere akhabatzen 
baitzen ¡zkinetan fahetfen mihiztadura.

25 Ipharrari begiratzen duen aurkhin- 
tzan ere egin zituen hogoi ohol,

26 Berrogoi zilharrezko oinekin, bi 
oin ohol bakhochka.

27 Bainan iguçki-ctzinaldctik, hori 
da tabcrnaklcak itfafoari begiratzen duen 
alderditik, fei ohol egin zituen,

28 Eta bertze bia izkina bakhotchean 
tabernaldearen gibeletik:

29 Azpitik gaincraino elkharri jofiak 
ziren, eta orobat uztardura bakhar batean 
jarriak ziren. Bi aldcetarik ¡zkinetan 
halako moldez eein zuen,

30 Non zortzi ohol baitziren batean, 
eta hamafci oin zilharrezko baitzituzten, 
erran-nahi-da bi oin ohol bakhotcharcn 
azpian.

31 Eta fetim zurez egin zitucn bortz 
haga, tabernaklcarcn fahets batcko oholen 
idukitzeko,

32 Eta bertze bortz bertze fahctfcko 
oholak elkharri uztartzeko ; cta horietaz 
bertzalde, bertze bortz haga tabernakle- 
aren mendebal-aldcarentzat, itfas-aldetik.

33 Halaber egin zuen bertze haga 
bat, oholen crditik izkina batetik bcr- 
tzeraino heltzekoa.

34 Ohol guziak urhcztatu zitucn, 
urthu ondoan hckien zilharrezko oinak. 
Eta urhez egin zituen hekien erreztunak, 
hagak crditik far ahal zitazkeen bczala : 
haga hekick berak urhc-chaflaz cftali 
zitucn.

35 Eta bcla bat egin zuen moredinez 
eta purpuraz, eíkarlataz eta liho hari 
bihurtuz, lorekaduraz mudantzatua eta 
ederz tatúa.

36 Egin zituen fetim zurez lau habe, 
zeinak beren buruckin urhcztatu baitzi- 
tuen, hekien oin zilharrczkoak urthu 
ondoan.

37 Eta tabernaklc-fartzean egin zuen 
hela bat moredinez, purpuraz, eíkarlataz 
eta liho bihurtuz, guzia lorekatua.

38 Eta egin zituen beren buruekin 
bortz habe, zeinak urhez eftali baitzi- 
tuen, eta hekien oin kobrezkoak urthu 
zituen.

X X X V II . K a p .

J g E S E L E E L E K  halaber fetim zurez 
egin zuen arkha, zeinak baitzituen 

bi befo eta erdi luzcra, befo bat cta erdi 
zabalcra; goratafuna ere befo bat eta 
crditakoa izan zuen; eta hura eftali zuen 
kampotik eta barnetik urhe garbie- 
narekin.

2 Eta inguruan egin zioen urhczko 
khoro bat,

3 Urtzen zituelarik lau urhe-erreztun
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lau izkinentzat, bi erreztun fahets batc
ko, eta bia bertzeko.

4 Setim zurez egin zitucn halaber lau 
haga urhez eftali zituenak,

5 Eta zeinak farthu baitzituen, arkha- 
ren fahetfetan, harén crabiltzeko ziren 
erreztunetan.

6 Egin ere zuen propiziatorioa, hura 
baita oraklea, urhe garbienctik, bi befo 
cta crditakoa luzera, eta befo bat eta 
erditakoa zabalcra.

7 Urhe bcratik egin zitucn bi kerubin, 
zeinak czarri baitzituen propiziatorioaren 
bi aldeetan ;

8 Kerubin bat alde batcko buruan, 
eta bertze kerubina bigarren aldcko bu
ruan ; bi kerubinak propiziatorioaren 
buru bakhotchctan,

9 Hcgalak hedatzcn zituztela, eta 
propiziatorioa eftaltzen, cta elkharri eta 
hari begiratzen.

10 Egin zuen oraino mahainbat fetim 
zurez, bi befoctako luzcra, cta befo 
batcko zabalcra, eta zuen befo bat eta 
erdi gora:

1 1 Inguratu zuen hura urhe garbiene- 
tik, cta urhczko czpain bat egin zioen 
inguruan,

12 Eta ezpainari bcrari urhczko 
khoro zizelatu bat, lau erhi gora, cta 
harén beraren gaincan bertze urhczko 
khoro bat.

13 Halaber urthu zitucn lau urhe- 
erreztun, czarri zituenak lau ¡zkinetan, 
mahainaren zango bakhotchean,

14 Khoroarcn azpitik: cta hekietan 
fartu zitucn hagak, mahaina crabilia izan 
ahal zedintzat.

15 Haga hekick berak ere egin zituen 
fetim zurez, eta urhez inguratu.

16 Eta urhe garbitik egin zitucn 
mahaineko zcrbitzu guzietako untziak, 
azpilak, gorgoilak, ifentfuntziak cta chú
tale, zeinctan efkaini behar baitziren 
libazioneak.

17 Eta urhe garbienctik mailukatu 
zuen ganderailua, zeinaren girthainetik 
fortzcn baitziren adarrak, chatattoak, 
fagarrak eta liliak;

18 Sci adar bi aldeetarik, hirur bate
tik, eta hirur bertzetik;

19 Hirur chatatto hcltzaurrak bczala 
adar bakhochka, cta hckiekin batean 
fagarrak eta liliak. Ganderailuaren gir
thainetik fortzcn ziren fei adarrek oroba- 
teko lana zuten guzick,

20 Bainan girthainean berean baziren 
lau chatatto hcltzaurrak bezalakoak, eta 
bakhotcharekin fugar bat eta lili b at;

21 Eta girthainak hirur tokitan bazi
tuen hirur fugar, eta fagar bakhotchetik 
¡lkhitzen ziren bi adar, orotara fei adar 
girthain bakharretik fortzen zirenak.

22 Beraz fagarrak eta adarrak hartarik 
berctik ziren, guziak mailukatuak urhe 
garbienetik.

23 Orobat egin zituen zazpi krifelu 
beren muketckin, eta muki khenduen 
hil-untziak, urhe garbienetik.

24 Ganderailuak bcre untzi guziekin 
bazuen urhetan talcndu baten phifua.

25 Eta fetim zurez egin zuen baltfa- 
muctako aldarea, luzera eta zabalcra befo 
bat zuena eta bia gorara; harén izkincta- 
rik fortzcn ziren adarrak.

26 Eta urhe garbienez eftali zuen 
hura bere krifela, bazter eta adarrekin.

27 Eta inguruan egin zioen urhczko 
khoro bat, cta khoroaren azpian bi aldc- 
tarik bira urhe-erreztun, hekietan hagak 
fartzeko, aldarea crabilia izan ahal zedin
tzat.

28 Eta haga hekick egin zitucn fetim 
zurez, eta eftali urhe chaflaz.

29 Eta aphaindu zuen kontfekra- 
tzeko gantzuduren egitcko olioa, cta 
baltfamuak gayrik garbicnctarik, baltfa- 
muginen moldcra.

X X X V III . K a p .

g E S E L E E L E K  egin zuen oraino 
fetim zurez holokauftetako aldarea, 

zeinak baitzituen bortz befo luzera cta 
zabalcra, eta hirur gorara.

2 Izkinetarik fortzcn ziren harén 
adarrak, cta hura eftali zuen kobre- 
chaflaz.

3 Eta hartako zcrbitzuko trefnak, 
hauts-untziak, trukefak, fuhatfak, ma- 
koak cta fu-untziak, kobrez egin zi
tucn. .

4 Kobrez farca bczala egin zuen 
hartako krifela, eta harén azpian futegi 
bat aldarearcn erdian.

5 Urthu zituen lau erreztun krifela- 
ren lau izkinetako, hekietan fartzcko- 
tzat erabiltzeko hagak.

6 Hagak egin zitucn fetim zurez cta 
eftali kobrez.

7 Eta aldarearcn fahetfetan agertzen 
ziren erreztunetan farthu zitucn. Bada 
aldarcak ctzuen baruca bethea, bainan
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oholez lamían harnean deufere gabc eta 
hutfa.

8 Garbitzeko untzi bat cre kobrcz 
egin zuen bcre azpikoarekin, tabernakle- 
fartzean beilan egoten ziren emaztekicn 
mirailez.

9 Egin zuen lorioa zeinaren aldcrdi 
hegoaldekoan baitziren liho hari bihur- 
tuz, ehun befotan errridauak,

10 Eta hogoi kobrezko habe bcren 
oinekin ; habeen buruak eta zizcl lan gu- 
zia zilharrez zircn.

11 Iphar-aldeko erridauak, habeak, 
oinak cta habeen buruak orobat ziren 
ncurri, lan cta gai bcretakoak ;

12 Iguzki-fartzcari bcgiratzen duen 
aldcan chun befotan ezarriak izan ziren 
erridauak, hamar habe bercn kobrezko 
oinekin, eta habeen buruak cta zizel 
lana zilharrezkoak ;

13 Bada iguzki-ilkhitzeari, czarri zi- 
tuen berrogoi eta hamar befotan erri
dauak,

14 Zcinetarik hamabortz befok, cta 
hirur habek beren oinckin idukitzcn bai- 
tzuten aldcrdi bat;

15 Eta bertze aldcrdian (ezcn bien 
artean egin zuen tabcrnaklcko fartzca), 
ziren orobat hamabortz befo erridau, 
hirur habe cta bcrtze-haimbertzc oin.

16 Lorioko oihaleria guzia liho hari 
bihurtuz eho izan zuen.

17 Habeen oinak kobrez eginak izan 
ziren, bainan buruak zilharrez beren 
obradura guzickin: bainan lorioko ha
beak berak zilharrez cftali zituen.

18 Lorio-fartzean erridau bat egin 
zuen lorekatuz moredinez, purpuraz, 
eík arla taz eta liho hari bihurtuz; hogoi 
befo zituen luzera eta bortz gorara, 
lorioko bertze erridau guziek zuten ncu- 
rriaren arabera.

19 Sartzean baziren lau habe bcren 
kobrezko oinekin ; buruak cta zizela- 
durak zilharrez.

20 Kobrez egin zituen tabernaklca- 
ren eta lorioaren inguruko hefaulak cre.

21 Horiek dirá lekhukotafuneko taber- 
nakleko trefnak, lebitarrei khondatuak 
izan zirenak Moifen manuz, Aaron 
aphez-handiaren femé Ithamarren bidez;

22 Eta Befeleelek, Uricn femeak, Uri 
baitzen Hurren femea Judako lcinutik, 
egin zituenak, Jaunak manaturik Moifen 
ahoz.

23 Laguntzat izan zuen Ooliab, Aki-
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fameken femea Dancn lcinutik, hainitz 
ederki aditzen zena zuren lantzen eta 
oihalen mudantzatzen eta lorckatzen 
moredinez, purpuraz, eíkarlataz eta liho 
hari hautatuz.

24 Saindutegiaren egiteko ezarri zen 
urbe guzia, eta emaitzaz eíkainia, izan 
zen hogoi cta bcderatzi talendu eta zazpi 
ehun eta hogoi cta hamar fiklo faindute- 
gtko phifura.

25 Hori emana izan zen khondutan 
farthu izan ziren hogoi urthetako cta 
handik goitiko gizonez, zeinak baitziren 
íci chun cta hirur mila, bortz ehun cta 
berrogoi eta hamar harmatu.

26 Izan ziren bcrtzaldc chun talendu 
zilhar, zeinetarik urthuak izan baitziren 
faindutegiko oinak, eta bela hedatua za- 
goen tokiko fartzekoak ere.

27 Ehun oin atheratu ziren chun 
talcndutarik, talendu bakharreko oin bat 
khondatuz.

28 Hamazazpi ehun eta hirur hogoi 
cta hamabortz fiklo zilharrezkotarik Be
feleelek egin zituen habeen buruak, eta 
habeak berak zilharrez cftali.

29 Kobretik ere cíkainiak izan ziren 
hirur hogoi cta hamar talendu eta bi mila 
eta lau ehun fiklo,

30 Hckietarik urthuak izan baitziren 
lekhukotafuneko tabernaklearen fartzcko 
oinak, eta kobrezko aldarea bere krifela 
eta zerbitzuko trefna guzickin ;

31 Eta lorioko oinak, nahiz inguru- 
koak, nahiz íartzckoak, cta taberna- 
klcko hefaulak eta loriokoak.

X X X IX . K a p .

B E S E L E E L E K  moredinez, cta pur- 
puraz, eíkarlataz eta liho hautaz 

egin zituen, Aaronck jauntzi behar zi
tuen foinekoak bcre egimbideak Saindu- 
tegian bethetzeko, Jaunak Moifi manatu 
zioen bezala.

2 Egin zuen beraz foingainckoa 
urhez, moredinez, purpuraz, eíkarlata 
bictan thindatuz cta liho hari bihurtuz,

3 Lana karantzatuz; cbaki zituen 
urhe hoftoak cta haritan ezarri, izatcko- 
tzat hekien ehotzeko ahala hari karan- 
tzatuen irazkian.

4 Eta foingainekoaren bi bazterrak cl- 
kharri lotzen ziren gaincko bi mokoetan:

5 Eta gerrikoa egin zuen karantza 
berekin, Jaunak Moili manatu izan zuen 
bezala.
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6 Chuchcndu zituen bi oniz harri, 
urhean tinkaturik eta farthurik, cta ha- 
rriginaren antzearekin hckietan bernu- 
zaturik Ifraclcn femeen izenak ;

7 Eta hekiek ezarri zituen foingaine
koaren bi aldeetan, Ifraelen femeen or- 
hoitzapcnctan, Jaunak Moifi manatu 
izan zioen bezala.

8 Eta bulharretakoa egin zuen ka- 
rantzak mudatuz, foingainekoaren lana 
bezala, urhez, moredinez, purpuraz, 
eíkarlata bictan thindatuz cta liho-hari 
bihurtuz;

9 Lau izkinetakoa egin zuen, bikhuna 
cta zehe baten neurrikoa.

10 Eta hartan ezarri zituen lau harri 
batios Ierro. Lehcmbiziko andanan 
ziren fardioa, topaza cta cfmeralda ;

11 Bigarrencan, eíkarbukla, zafirra 
eta jafpea;

12 Hirugarrencan, ligura, agata cta 
ametifta;

13 Laugarrenekoan, krifolita, oniz 
harria cta bcriloa ; guziak urhean fartuak 
eta hartaz ¡nguratuak, zcin bcre lc- 
rroan.

14 Eta Ifraclgo hamabi leinuen ize
nak hamabi harri hckietan bernuzatuak 
ziren, bakhotcharen gainean bat.

15 Eta urhe garbicnctik bulharre- 
takoari egin ziozkaten bi gathetto elkha- 
rri iratchikitzen zirenak,

16 Eta bi gantcho eta bcrtze-haim
bertzc urhe erreztun. Errcztunak 
czarri zituzten bulharrctakoarcn bi baz- 
terretan.

17 Hckietarik jautfarazi zituzten bi 
urhe gatheak, zeinak iratchiki baitzuzten 
foingainekoaren izkinctan agertzen ziren 
gantchoei.

18 Horiek hain ongi zihoazkitcn 
clkharri, nahiz aitzinetik, nahiz gibeletik, 
non foingainckoa eta bulharretakoa bat 
eginak baitzauden,

19 Gcrri ondoan tinkatuak, cta haz- 
karki lothuak erreztunekin, zeinak 
iratchikitzen baitzituen morcdinezko 
chingóla batck, bulharretakoa cta foin- 
gainekoa lachorik goan etzitczentzat, 
cta elkhar ganik ctzitezen higi, Jaunak 
Moifi manatu izan zioen bezala.

20 Halaber egin zuten foingainekoa
ren athorra, guzia moredinez,

21 Eta gainean, crditik, buruaren far- 
bidea, cta harén inguruan ehupazterra ;

22 Eta beherean, zangoctarako al-

detik, mingranak moredinez, purpuraz, 
eíkarlataz eta liho-hari bihurtuz ;

23 Eta chilintchak urhe garbienetik, 
zeinak ezarri baitzituzten mingranen 
artean, athorraren behereko inguruan,

24 Lehenik urhezko chilintcha eta 
gero mingrana ; eta aphez-handia hekiek 
jauntzirik goaten zen bere egimbideak 
bcthctzen zituenean, Jaunak Moifi ma
natu izan zioen bezala.

25 Egin zituzten berriz ehunean liho- 
harizko athorrak Aaronen eta bere 
femeentzat,

26 Burukoak beren khorottoekin liho- 
hariz,

27 Galtza motchak ere liho-hariz,
28 Eta gerrikoa liho-hari bihurtuz, 

moredinez, purpuraz, eíkarlata bietan 
thindatuz, antzetfuki lorekatuz, Jaunak 
Moifi manatu izan zioen bezala.

29 Eta urhe garbienetik egin zuten 
ohoratzeko den chaíla fakratua zeinetan 
iíkribatu baitzuten bernuzatuz : Saindu- 
tafuna Jaunari ;

30 Eta challa hura lothu zuten buru- 
koari morcdinezko chingóla batez, Jau
nak Moifi manatu izan zioen bezala.

31 Tabernaklearen lan guzia eta 
lekhukotafunaren itzalkariarena akhaba- 
tuak izan ziren beraz; eta Ifraelgo 
femeek egin zituzten Jaunak Moifi 
manatu izan ziozkan guziak.

32 Eta cíkaini zituzten tabernaklea, 
eta cftalgia, eta puíka guziak: erreztu- 
nak, oholak, hagak, habeak eta oinak,

33 Ahari-larru gorrituzko cftalgia, eta 
bertze eftalgi larru morcgorrizkoa ;

34 Bela, arkha, hagak, propiziato- 
rioa;

35 Mahaina bere untziekin cta pro- 
pofizioneko ogiekin;

36 Ganderailua, krifeluak, eta hekie- 
tako trefnak olioarekin;

37 Urhezko aldarea, gantzutzeko 
olioa, eta baltfamu, gayetarik aphain- 
duak;

38 Eta tabernakle-fartzeko bela ;
39 Kobrezko aldarea, krifela, hagak, 

eta hartako bertze trefna guziak; garbi
tzeko untzia bere azpikoarekin ; lorioko, 
erridauak cta habeak beren oinekin ;

40 Lorio-fartzeko bela eta harén 
lokharriak eta hefaulak. Tabernakleko 
egimbideetako eta bat-tafuneko etcheko- 
tzat egitea manatuak izan ziren trefne- 
tarik etzen batere eíkaftu.

o
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41 Soinekoak ere, zeinetaz faindutc- 
gian zerbitzatzen baitira aphezak, crran- 
nahi-da Aaron eta berc femeak,

42 Eikainiak izatu ziren Ifraclgo fe- 
meez, Jaunak manatu izan zucn bezala.

43 Eta Moifek ikhufi zuenean oforik 
zirela guziak, bcncdikatu zitucn.

X L . K a p .
Ç J E R O  Jauna Moifi mintzatu zitza- 

yoen, zioelarik:
2 Lehembiziko hilabetheko lehen 

egunean, lekhukotafuncko tabernaklea 
jarriko duzu,

3 Eta barnean ezarriko diozu arkha, 
eta huncn aitzincan bela bcdatuko duzu.

4 Eta mahaina ekharririk, manatuak 
gainean ezarriko diozkatzu errana den 
bezala. Gandcrailua bere krifcluckin,

5 Eta urhezko aldarea, zeinaren gai
nean erreko baita ifcntfua, emanak 
izanen dira chutik lckhukotafuneko 
arkharen aitzinean. Tabcrnakle-far- 
tzean hedatuko duzu bcla,

6 Eta harén aitzincan ezarriko duzu 
holokauftetako aldarea.

7 Aldarearen eta tabcrnaklearen an
tean emanen duzu garbitzeko untzia, 
urez bctherik.

8 Lorioa eta lorio-fartzea inguratuko 
dituzu erridauez.

9 Eta gantzutzeko olioa harturik, 
tabernaldca berc untziekin gantzutuko 
duzu, fainduetftak izan ditezentzat.

10 Holokauftctako aldarea bere trefila 
guzickin,

11 Garbitzeko untzia berc azpikoa- 
rckin, oro olio gantzutzckoaz gantzutu- 
ren dituzu, fainduren faindu izan dite
zentzat.

12 Hurbilaraziko dituzu Aaron eta 
bere femeak lckhukotafuneko tabernaklc- 
fartzera, eta urez garbiturik,

13 Jauntziko diozkatzucte foincko 
fainduak, beren cgimbideak bcthe dctza- 
tentzat ene alderat, eta hekien gantzu- 
pcna hcda dadientzat bcthirako aphcz- 
tafunera.

14 Eta Moifek Jaunak manatu guziak 
egin zituen.

15 Beraz bigarren urtheko lehembi
ziko hilabethcan, hilaren lehen egunean, 
jarria izatu zen tabcrnaklca.

16 Eta Moifek landatu zuen hura, 
eta ezarri zitucn oholak, oinak eta hagak, 
eta chutik cman zituen habeak ;

17 Eta tabernaklearcn gainera hedatu 
zuen hegaztegia, hunen gainean czarri- 
rik cftalgia, Jaunak manatu izan zuen 
bezala.

18 Lekhukotafuna cman zuen arkha
ren barnean, hagak fahetfetan farthurik, 
eta oraklea gainean.

19 Eta arkha tabernaklcra ekharri 
ondoan, harén aitzinean hedatu zuen 
bela, Jaunaren manua bethctzeko- 
tzat.

20 Eta mahaina ezarri zuen lekhuko- 
tafuneko tabcrnaklcan, ipharreko aldetik, 
belaz kampoan,

21 Propoftzioneko ogiak Jaunaren 
aitzincan chuchendurik, Jaunak Moifi 
manatu izan zioen bezala.

22 Eta ganderailua eman zuen lekhu
kotafuncko tabcrnaklcan, mahainaren 
parrean, hegoako aldetik,

23 Krifeluak behar bezala chuchcn- 
dprik, Jaunaren manuaren arabera.

24 Urhezko aldarea ere lekhukotafu- 
ncko tabcrnaklcan jarri zuen, helaren 
parrean,

25 Eta harén gainean erre zuen ufain 
gozoko ifcntfua, Jaunak Moifi manatu 
izan zioen bezala.

26 Eta hedatu zuen bela lekhukota
funcko tabcrnakle-fartzcan,

27 Lckhukotafuneko ezkaratzean cza- 
rri zuen holokauftctako aldarea, harén 
gainean efkaintzcn zituclarik holokaufta 
bat eta fakrifizioak, Jaunak manatua izan 
zen bezala.

28 Halaber lekhukotafuncko taberna- 
klcarcn eta aldarearen artean jarri zuen 
garbitzeko untzia, urez bethctzen zucla- 
rik.

29 Eta Moifek eta Aaronek berc 
femeekin cíkuak eta zangoak garbitu 
zituzten,

30 Bat-tafuncko tabcrnaklcan fartze- 
rakoan eta aldarcra hurbiltzcrakoan, 
Jaunak Moift manatu izan zioen bc- 
zala.

31 Lorioa ere jarri zuen tabernaklca- 
ren eta aldarearen inguruan, eta lorio- 
fartzean bela hedatu. Noiz-ctare guziak 
akhabatuak izan baitziren,

32 Lanho batek eftali zuen lckhuko- 
tafuncko tabcrnaklca, eta hura bcthe 
zuen Jaunaren gloriak.

33 Eta Moife bat-tafuncko taberna- 
klcan ezin far zaitekecn, lanhoak guziak 
cftaltzcn zituclakotz, eta Jaunaren ofpc-
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ak dirdiratzen zuelakotz, zeren lanhoak 
oro eftali baitzituen.

34 Lanhoak tabernaklea uzten zue
nean, Ifraelgo femeak bideari einatcn 
ziren araldeka;

35 Baratzen bazcn tabcrnaklcaren

gainean, hekiek ere gelditzen ziren han 
bercan.

36 Ezcn Jaunaren hedoya egunaz 
zagoen tabernaklearcn gainean, eta ga- 
baz fu bat zen, Ifraeldar guziek beren 
egoitzetarik ikhuften zutena.
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I. K a p .

D A D A , Jaunak Moife dcithu zuen, 
U  eta lckhukotafuneko tabcrnaklctik 
mintzatu zitzayoen, erraten zioelarik :

2 Mintza zaite Ifraelgo femeei eta 
errozute: Zuetarik norbaitek Jaunari 
efkainiko dioenean aziendetarik bitima 
bat, hori da idi edo ardietarik bitimak 
cíkaintzean,

3 Harén cíkaintza holokaufta balim- 
bada eta abere gorrietarik, orotfa eta na- 
rriogabea efkainiko du lckhukotafuneko 
tabcrnakle-fartzcan, bere alderat jabala- 
raztcko Jauna:

4 Eta eíkua ezarriko du bitimaren 
buruaren gainean, eta onhefgarri izanen 
da, eta chahupenetan baliatuko dena.

5 Eta aratchea Jaunaren aitzinean 
imolatuko du, eta Aaronen feme aphezek 
efkainiko dute harén odola, ichurtzen 
dutclarik tabernakle-fartzearen aitzinean 
den aldarearen inguruan.

6 Eta bitimari lamia khendu ondoan, 
puíkatuko dituzte harén memhroak.

7 Eta fuá ezarriko dute aldarcan, le- 
henik cgur meta chuchcndu-eta ;

8 Eta gainean antolatzcn dituztelarik 
cbakiak diren memhroak, erran-nahi-da 
burua, eta gibclari datchikotcn guziak.

9 Sabela eta zangoak urean garbiturik, 
aphezak erreko ditu aldare-gainean, holo- 
kauftetan eta ufain onctan Jaunari.

10 Eíkaintza azienda churietarik ba- 
limbada, holokaufta ardi edo ahuntzeta- 
rik, orotfa eta narriogabea hautatuko du 
cfkaintzailcak.

11 Eta Jaunaren aitzinean imolatuko 
du aldarearen fahets ipharrari dagoenean : 
eta Aaronen femeek ichuriko dute harén 
odola aldare-gainean inguruan:

12 Eta cbakiko dituzte membroak, 
burua eta gibclari datchikotenak oro, eta 
ezarriko dituzte, fuá azpitik izan behar 
duten cgurren gainean :

13 Bainan (abela eta zangoak urean 
garbituko dituzte. Aphezak, efkaini gu
ziak erreko ditu aldarearen gainean holo- 
kauftetan eta ufainik gozoenetan Jau
nari.

14 Bainan Jaunari egitcn den holo- 
kauftaren cíkaintza hegaftinetarik balitz, 
ttorttoiletarik edo ulbkumctarik,

15 Aphezak efkainiko du hura aldare 
ondoan, burua lcphotik bihurturik, eta 
fakhiko urraduratik odola ichuriko du 
aldare bazterraren gainera.

16 Paparoa eta hegatfak arthikiko ditu 
aldarearen fahetféra iguzki-fortzeko al- 
dera, hautfak ichurtzen ohi diren lekhura.

17 Hegalak trcnkatuko ditu, eta biti
ma ez du cbakiko, ez-etare burdinazko 
trefnaz zathituko, eta erreko du aldarea- 
ren gainean, fuá azpitik emanikako egu- 
rrarekin. Hori da holokaufta bat eta 
eíkaintza bat ufainik gozoenekoa Jau
nari.

II. K a p .

'^ ^ Ü R B A IT E K  Jaunari egitcn dioe- 
nean fakrifizioaren eíkaintza, ogi- 

irin zethabatua izanen da liaren cíkain- 
tza : eta gainera ichuriko dio olioa eta 
¡fentfua emanen,

2 Eta ekharriko diote Aaronen feme 
aphezei: haukietarik batek hartuko du 
ahurraren bethe irin eta oliotik, eta ifen- 
tfu guzia, eta ezarriko du orhoitzapenc- 
tan erretzcn aldarearen gainean, Jaunari 
gozoen zayoen ufain bat bezala:

3 Eta fakrifiziotik geldituko den gai- 
nerakoa, Aaronentzat eta bere femecn-
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tzat izanen da, fainduren faindu Jau
nari eginikako eikaintzetarik.

4 Bainan ogi-labcan crrezko fakrifi- 
zioa eíkaintzen baduzu, izan behar da 
irin zethabatutik, erran-nahi-da ogi al- 
tchagarri gabeak, olioz buftiak, eta ophil 
airifak, olioz ferekatuak.

5 Zarthaginan aphaindutik egiten ba
duzu zure eíkaintza, izan beharko da 
irin zethabatutik olioan orhatua eta al- 
tchagarririk gabe,

6 Pochikatuko duzu, eta gainera olioa 
ichuriko.

7 Eta krifclatik heldu bada zure 
eíkaintza, orobat izan beharko da irin 
zethabatutik eta olioz hczatua.

8 Hura Jaunari ekharriko diozu eta 
emanen aphczari,

9 Aphezak hura eíkaini dukecnean, 
fakrifizioari khenduko dio orhoipcneko 
zathia, eta aldarearen gainean errcko du, 
Jaunari hainitz gozo zayoen ufain bat 
bezala.

10 Bainan gainerakoa izanen da Aa- 
ronentzat eta berc fcmcentzat, fainduren 
faindu Jaunari eginikako eíkaintzatik.

11 Jaunari ekhartzcn zaizkocn eíkain
tza guziak, altchagarririk gabe izan be
harko dirá, eta ez da Jaunari fakriíiziotan 
erreko ez altchagarririk ez eta cztirik.

12 Bakharrik, ekharriko dituzu hekie- 
tarikako pikainak eta emaitzak: bainan 
ez dirá aldare-gainean czarriko erretzen 
ufain gozotan.

13 Edozein gauza ekhar dezazun 
fakrifiziora, gatzcz onthuko duzu, eta 
zure fakriñzioa ez duzu utziko zure 
Jaunarekilako bat-tafuneko gatza gabe. 
Zure eíkaintza guzictan ekharriko duzu 
gatza.

14 Jaunari eíkaintzen badiozu zure 
uzten pikaina, ogi-buru oraino onthuak 
ez direnctarik, fuan chigortuko dituzu, 
ogia bezala chehatuko dituzu, eta huía 
eginen duzu zure pikainen eíkaintza 
Jaunari:

15 Olioa ichurtzen diozutclarik gai
nera, eta ifentfua gainean czartzen, zeren 
den Jaunaganako eíkaintza.

16 Aphezak erreko du, cíkaintzarcn 
orhoitzapenetan, ogi chchatutik eta olio- 
tik zerbait bat, eta ifentfu guzia.

III. K a p .

J ^ O R B A I T E K  bakezko bitimetarik 
eíkaintza egiten badu, abelgorrie-

tarik nahi badu crakharri, izan dadicn 
orotfa edo urricha, narriogabea ekharriko 
du Jaunaren aitzinera.

2 Eta bere bitimari eíkua ezarriko dio 
buruaren gainean, eta imolatuko du le- 
khutotafuncko tabernaklcko fartzean, eta 
Aaronen femé aphezek odola ichuriko 
dute aldarearen inguruan.

3 Eta Jaunari bakezko bitimatik eíkain
tza eginen diote gibel-errayak cihiltz.cn 
dituen bilgorraz, eta barncko gizen gu- 
ziaz,

4 Bi geltzurrincz, fahctfak eftaltzen 
dituen gantzarekin, eta gibclarcn farcaz 
geltzurrinekin.

5 Eta hekiek holokauftetan erreko 
dituzte aldare-gainean, egurrei azpitik fu 
emanik, Jaunari gozoenik zayoen ufai- 
neko eíkaintzetan.

6 Egiten duen eíkaintza azienda chu- 
rietarik balimbada eta bakezko bitima, 
ekhar dezan orotfa edo urricha, narrio
gabea izan beharko da.

7 Bildotfa eíkaintzen badu Jaunaren 
aitzinean,

8 Ezarriko du eíkua bitimaren burua
ren gainean zeina imolatua izanen baita 
lekhukotafuncko tabernaklc-fartzean, eta 
Aaronen femeek harén odola ichuriko 
dute aldarearen inguruan.

9 Eta bakezko bitimatik fakriíiziotan 
Jaunari eíkainiko diozkate bilgorra eta 
buztana oforik,

10 Geltzurrinekin, fabela eta gibel- 
errayak oro eftaltzen dituen gizenarekin, 
bi geltzurrinak, fahctfak eftaltzen dituen 
gantzarekin, eta gibclarcn farca geltzu
rrinekin.

11 Eta aphezak hekiek erreko ditu, 
fuaren eta Jaunaganako cíkaintzarcn 
mantenu.

12 Eíkaintza ahuntz bat balimbada, 
eta hura eíkaintzen badio Jaunari,

13 Eíkua ezarriko du bitimaren bu- 
ruaren gainean, eta imolatuko du lekhu- 
kotafuneko tabernakle - fartzean. Eta 
Aaronen femeek odola ichuriko dute al
darearen inguruan.

14 Eta bitimatik, Jaunaren fuaren 
mantenatzcko, harturen dituzte fabela 
eftaltzen duen bilgorra eta gibel-errai 
guziak eftaltzen dituena,

15 Bi geltzurrinak hekien gainean 
fahctfctaraino den farearekin, eta gibela- 
ren gantza geltzurrinekin.

16 Eta aphezak aldare-gainean erreko
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ditu fuaren eta ufain gozoenaren man
tenu. Urin guzia Jaunarena izanen da,

17 Bethiko zuzen bat bezala giza- 
mende guzictan eta zuen egoitza orotan. 
eta ez duzue bátete janen ez odolik cz- 
etare urinik.

IV . K a p .

rp T A  Jauna Moifi mintzatu zen, zioe- 
larik:

2 Errozute Ifraelgo femcci: Norbait 
jakingabez bekhatura erori bada, eta egin 
badu zerbait Jaunak egitca debekatu izan 
duenetarik :

3 Haina, gantzutua izan den apheza 
balimbada eta hobendundu bada, populua 
hutfera crorrarazten duelarik; berc be- 
khatuarentzat aratche narriogabeko bat 
eíkainiko dio Jaunari:

4 Eta hura erakharriko du lekhuko
tafuncko tabernakle - fartzera Jaunaren 
aitzinera, eta ezarriko dio eíkua burua
ren gainean, eta imolatuko du Jaunari.

5 Halabcr hartuko du aratchearen 
odolctik, eta eramanen du lckhukotafu- 
neko tabernaklcra.

6 Eta erhia odolean bufti ondoan, 
zazpitan hartaz ihinztadura eginen du 
Jaunaren aitzinean faindutegiko helaren 
pairean.

7 Eta Jaunari hainitz gozo zaizkoen 
baltfamuetako aldarc, lekhukotafuncko 
tabcrnaklcan denaren adarretan ezarriko 
du odol hartarik : eta gainerako odol gu
zia ichuriko du holokauftctako aldarca- 
ren oinetan, tabernaklc-fartzean.

8 Eta bckhatuarcn chahupcneko har
tuko du aratchearen bilgorra, hala gibel- 
errayak eftaltzen dituena, ñola harnean 
den guzia,

9 Bi geltzurrinak eta hekien gainean 
den farca fahctfctaraino, eta gibelaren 
bilgorra geltzurrinekin,

10 Khentzen diren bezala aratche 
bakezko bitimatik; eta erreko ditu ho- 
lokauftetako aldarearen gainean.

1 1 Bainan larrua eta haragi guziak, 
buru, zango, fabel, ongarri,

12 Eta gainerako gorphutz guziare- 
kin, eramanen ditu kampetarik lekhu 
garbi hatera, hautfak ichurtzen ohi diren 
tokira : eta fu emanen diozute egur-za- 
maren gainean ezarririk, eta erreko dirá 
hauts ichurien tokian.

13 Ordean czagutza eíkafa Ifraelgo 
baldarna guziari gerthatu bazayo, eta

Jaunaren manamenduaren kontrako zer
bait jakingabez egin balimbadu,

14 Eta gero nabaditu badu bere be- 
khatua, berc bekhatuarcntzat aratche bat 
eíkainiko du, eta hura erakharriko du 
tabernakle-fartzera,

15 Eta populuaren artcko zaharrenek 
harén buruaren gainean ezarriko dute 
eíkua Jaunaren aitzinean. Eta aratchea 
Jaunaren aitzinean imolaturik,

16 Gantzutua izan den aphezak ha
rén odolctik ekharriko du lekhukotafu- 
neko tabernaklcra,

17 Eta erhia buftirik, zazpitan ihinz
tadura eginen du helaren parrean.

18 Eta Jaunaren aitzinean lekhuko
tafuncko tabcrnaklean den aldarearen 
adarretan ezarriko du odol hartarik be- 
retik: ordean odol gainerakoa ichuriko 
du lekhukotafuncko tabernakle-fartzean 
den holokauftctako aldarearen oinetan.

19 Eta bilgor guzia hartuko du eta 
aldare-gainean erreko:

20 Aratche hortaz ere egiten duela
rik, bertzeaz aitzinean egin izan dueña: 
eta aphezak othoitz-egitearekin Iíraelgo 
fcmcentzat, eztituko da Jauna hekien 
aldcrat.

21 Aphcz-handiak gero kampetarik 
atheratuko du aratchea, eta lehembizi- 
koa bezala erreko du, zeren den baldar- 
naren bekhatuarentzateko bitima.

22 Aitzindari batek bekhatu egin ba
du, eta Jaunaren legeak debckatzcn due
netarik zerbait egin badu jakingabean,

23 Eta gero nabaditu badu bere be- 
khatua, bitima bat eíkainiko dio Jaunari, 
akher narriogabe bat, ahuntz arthaldetik 
harturik.

24Eta eíkua buruaren gainean ezarriko 
dio: eta imolatu dukeenean, holokauftak 
Jaunaren aitzinean hiltzcn ohi diren to
kian, zeren den bckhatuarentzatckoa,

25 Aphezak erhia buftiko du bekha
tuarentzateko bitimaren odolean, ukitzcn 
dituclarik holokauftctako aldarearen ada- 
rrak, eta gainerakoa ichurtzen aldarearen 
oinetan.

26 Bainan aldare-gainean erreko du 
bilgorra, bakezko bitimetan egiten ohi 
den bezala : eta aphezak othoitz eginen 
du aitzindariarentzat eta harén bekha- 
tuarentzat, eta barkhatuko zayo.

27 Ordean populuaren arteko norbai- 
tek bekhatu egiten badu jakingabez, eta 
hobcnduntzen bada Jaunaren legeak
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debekatzen dituenetarik zcrbait eginez,
28 Eta bere bckhatua ezagutu balim- 

badu, ahuntz narriogabe bat eikainiko du,
29 Eta bekhatuarentzateko bitimarcn 

buruarcn gainean czarriko du cikua, cta 
hura hilen du holokauftetako lekhuan.

30 Eta aphezak odoletik hartuko du 
bere erhian : eta holokauftetako aldarca- 
ren adarrak ukitzen dituelarik, gainera- 
koa aldarearcn oinetan ichuriko du.

31 Eta bilgor guzia khendurik, ba- 
kezko bitimei khentzen ohi zayotcn 
bezala, hura erreko dio Jaunari ufain 
gozotan : eta hobendunarentzat othoitz- 
cgincn du, eta barkhatuko zayo hobena.

32 Bainan azienda churietarik eikain- 
tzen balimbadu bekhatuarentzateko Inti
ma, ardi narriogabe bat ekharriko du,

33 Eíkua czarriko dio buruaren gai
nean, eta imolatuko du holokauftetako 
bitimak hiltzen ohi diren tokian,

34 Eta aphezak bere erhiaz hartuko 
du harén odoletik, eta holokauftetako al- 
darcaren adarrak ukitzen dituclarik, gai- 
ncrakoa aldarearcn oinctan ichuriko du.

35 Bilgor guzia ere hartzen duclarik, 
bakezko bitimatzat imolatzen diren aha- 
rien bilgorra hartzen ohi den bezala, al- 
dare-gainean erreko dio Jaunari ufain

ozotan: cta othoitz-cginen du hoben- 
unarentzat eta harén bckhatuarcntzat, 

eta barkhatuko zayo.

V . K a p .
> G T O R K -ílR E  bekhatu egin baitukc 

gizon bat zin-egiten cntzunik, cta 
lekhuko izatu bada edo ikhuftez, edo 
jakinez, cta ez badu lekhukotafun cman 
izan, ¡afanen du bere tzarkeria.

2 Nork-ere ukitu baitukc zcrbait lohi- 
rik, edo azienda ihiziak hilikakoa, edo 
bere baitharik hila, edo zernahi bertze 
zierpe ; ahantzia ere balu bere lohidura, 
hobendun da cta hutfera croria.

3 Eta ukitu badu gizonaren lohi zcr
bait, likhiften ohi duten lohikeria edo- 
zcintarik, eta behin ez oharturik, gero 
ezagutu badu, hobenaren azpian cman 
da.

4 Nork-ere zin-egin baitukc cta bere 
ahoz agindu zcrbait onik, edo tzarrik, 
eginen duela, eta bere agintza bere hitzaz 
eta zinaz gogortu badu, eta ahantzirik, 
gero ohartu bada bere hutfari,

5 Penitentzia egin beza bere bekha- 
tuarentzat:

6 Eta bere arthaldeetarik cfkaint an- 
tchu bat edo ahuntz bat; cta aphezak 
othoitz-eginen du harentzat cta liaren 
bekhatuarentzat:

7 Bainan aziendaren eíkaintzeko aha- 
lik ez badu, Jaunari eíkaint betza bi 
ttorttoila edo bi ufokume, bat bere be
khatuarentzat, cta bertzea holokaufte- 
tan.

8 Eta emanen diozki aphezari, zcinak 
lchcmbizikoa eíkaintzcan bekhatuaren
tzat, burua hcgalctako aldera bihurtuko 
baitio, lephoari datchikoen bezala eta 
arras hautfi gabe.

9 Eta aldarearen fahetfa buftiko du 
harén odolaz : eta gainerako guzia ichu
riko du aldarearen oinetara, zeren bekha
tuarentzat den.

10 Bertzea ordean holokauftetan erre
ko du, ohitza den bezala : eta aphezak 
othoitz-cginen du harentzat cta harén 
bekhatuarentzat, eta barkhatuko zayo.

11 Ez badetzazke eíkcint bi ttorttoila 
edo bi ufokume, bere bekhatuarentzat 
cíkainiko du irin zethabatua, cphi baten 
hamargarrena: ez du hartan czarriko 
oliorik ez-etare gainean ifentfurik, zeren 
den bekhatuarentzat.

12 Eta hura emanen dio aphezari, 
zcinak ahurtara bat harturik, erreko bai- 
tu aldare-gainean eíkaintzailearcn orlioi- 
tzapenetan.

13 Eta harentzat othoitz-egiten due- 
larik cta garbitzen duclarik, gaincrakoa 
bcretzat izanen du faritako.

14 Eta Jauna oraino mintzatu zitza- 
yoen Moift, erraten zioelarik :

15 Nork-ere Jaunari kontfekratuak 
zaizkoen zeremonietan oharkabez huts- 
eginik bekhatu eginen baitu, bere hobc- 
narentzat eikainiko du arthaldetako ahari 
bat narriogabea, bi íikloren baliokoa, 
faindutegiko phifura ;

16 Eta onthuko du ekharri duen bide- 
gabea, eta czarriko du bortzgarren bat 
gehiago, enlaten dioelarik aphezari, zei- 
nak, aliaría eíkeintzean, othoitz-eginen 
baitu harentzat, cta barkhatuko zayo.

17 Norbaitek jakingabean bekhatu 
egiten badu, Jaunaren legeak debckatzen 
dituenetarik zerbait eginez, eta hoben- 
dunak ezagutzen badu bere bekhatua,

18 Aphezari erakharriko dio arthaldc- 
tako ahari bat narriogabea, hobenaren 
prezamenaren heinckoa: aphezak haren
tzat othoitz-eginen du, zeren jakinga-
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hez huts-egin duen; etz barkhatuko
zayo, . ,

19 Oharkabcko hutía egin dioclakotz
Jaunari.

V I. K a p .

JA U N A  berriz-ere Moift mintzatu zi- 
tzayoen, zioelarik:

2 Nork-ere bekhatu egin baitukc, eta 
Jauna crdeinatuz, bere lagunari ukhatu 
baitiokc zaintzera fidatua izan zayoen 
gauza, edo bortchaz zerbait kliendu bai
tukc, edo amarruz atzeman,

3 Edo gauza galdua khaufitu baitukc, 
cta ukhatzean zina gainera egin baitukc, 
eta egin baituke bertze zerbait gauza, 
zcinctan gizonak bckhatutan erortzen ohi
baitira, ,.

4 Gaizkia frogatu-eta, bihurtuko ditu 
5 Maulaz ardictfi nahi izan dituen gu- 

ziak, oforik, eta bortzgarren bat gehiago 
jabeari, zcinari bidegabea ekharri izan 
baitio.

6 Bada, bere bekhatuarentzat arthal- 
detik cíkainiko du ahari narriogabe bat, 
eta hura emanen dio aphezari, gaizkia- 
ren prezamenaren cta neurriaren ara-
bera. # t

7 Aphezak Jaunaren aitzincan othoitz- 
eginen du harentzat, cta barkhatuko zaiz- 
ko egin dituen gaizkiak.

8 Eta Jauna mintzatu izan zitzayoen 
oraino Moift, erraten zioelarik :

9 Manamcndu hau egiozute Aarom 
cta bere fcmcci: Huna holokauftako le- 
gca: gau guzian goizaldcraino holokaufta 
erretzen egonen da aldarcan : cta ald.irc 
beretik izanen da fuá.

10 Aphezak jauntziko ditu athorra 
cta liho-harizko galtzak: hartuko ditu, 
fuak, oro erre ondoan, utzi dituen hau- 
tfak ; eta aldarearen fahetfean ezarri ditu-
enean, t ,

11 Erauntziko ditu lehcmbiziko foine- 
koak, eta bertze batzuek jauntzirik,kam- 
petarik hautfak atheratuko ditu, cta toki 
arras garbi batean errearaziko ditu azken 
phindarreraino.

12 Bainan aldarcan khaldan egonen 
da bethi fuá, zcina haziko baitu aphezak, 
eguii guziz goizetan cgurrak emanez; 
cta holokaufta ezarririk, gainean erreko 
du bitima bakezkocn bilgorra.

13 Hori da bethi ¡raimen duen fuá, 
behinerc aldarcan iraungitzera utziko ez 
dena.

14 Huna Aaroncn femeek Jaunaren 
aitzincan cta aldarearen aitzincan eíkai- 
niko dituzten fakrifizioetako eta libazio- 
netako legea:

15 Aphezak olioz buftia den irin ze- 
thabatutik ahur bat hartuko du, eta iri- 
naren gainean den ifentfu guzia; cta hura 
aldare-gainean erreko du, Jaunari ufain 
gozoeneko zayoen orhoitzapen bat be
zala :

16 Ordean gainerako ¡riña, Aaronck 
bere femeekin janen du altchagarririk 
gabe ; eta hura janen du lekhu fainduan, 
tabernaklcko lorioan.

17 Altchagarririk ez da ezarriko, ze
ren hartarik pharte ifentfu bezala Jaunari 
eíkaintzen baitzayo. Saindurcn faindu 
izanen da, bekhatuarentzat cta hobena- 
rentzateko bitima bezala.

18 Aaroncn odoleko gizonkick bakha- 
rrik hartarik janen dute. Hori lege bat 
Jaunaren fakrifizioen gainean bethikoa 
izanen da zuen ondoregoa guzian. Hor- 
tan khutfatuko dena fainductfiko da.

19 Jauna oraino-crc Moift mintzatu 
zitzayoen, erraten zioelarik:

20 Hau da Aaronck eta bere femeek 
Jaunari cíkaini behar diotena bcrcn gan- 
tzu-egunean. Bethiercko fakrifiziotan 
cíkainiko dute irin zethabatutik ephi ba
ten hamargarrena, crdia goizean cta erdia 
arratfean,

21 Olioz buftirik zarthaginan frigitua 
izanen da. Eta hura berorik ufain go- 
zocnctan Jaunari cíkainiko dio

22 Aphezak, zeina zuzembidean bere 
aitaren ondoko jarria baita; cta guzia 
erreko du aldare-gainean.

23 Ezcn fuak ofo-ofoa iretfi behar du 
aphezen fakrifizioa, cta nihork ez du har
tarik janen.

24 Gero Jauna Moift mintzatu zitza
yoen, zioelarik:

25 Errozute Aaroni cta bere femeei:
Hau da bekhatuarentzateko bitimako le
gea: Jaunaren aitzincan imolatua izanen 
da, holokaufta eíkaintzen den tokian. 
Sainduren faindu da. .

26 Eíkeintzcn duen aphezak, hura ja
nen du lekhu fainduan, tabernakleko lo-

rU>27 Harén haragiak ukituko dituena 
fainduetfiko da. Harén odoletik zortak 
jauzten balira foineko baten gainera, le
khu fainduan chahutua izanen da.

28 Harén crretzeko erabili den lu-
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eíkainiko zayo, eta bitimaren odola ichur- 
tzen duen aphezarentzat izanen da.

15 Egun berean janen dirá bitimaren 
haragiak  ̂eta hekietarik cz da biharamun 
goiz arteo baterc geldituko.

16 Norbaitek botuz edo bcrc oldetara 
bitima bat eíkaintzen badu, hura ere 
egun berean janen da: bainan biharamu- 
ncko gelditzen bada zerbait, jatea haizu 
da ;

17 Bainan hirugarren cguncan khau- 
fttzen den guzia, fuaz ahitua izanen da.

18 Norbaitek bakezko bitimaren hara
gietarik hirugarren egunean jaten badu, 
eíkaintza alfer bilhakatuko da, eta eíkain- 
tzaileari etzayo baliatuko: bainan aitzi- 
tik, holako jakiaz lohitu dena, lege haus- 
tez hobendun izanen da.

19 Lohi den zerbait ukituko duen ha- 
ragia, cz da jana izanen, bainan bai fuaz 
ahitua : chahu denak janen du bakezko 
bitimatik.

20 Nork-cre, khutfatua delarik janen 
baitu Jaunari eíkainia den bakezko biti
matik, chahutua izanen da bere populu- 
aren artetik.

21 Gizon edo abercaren lohia edo 
khutfa dczakcen zerbait ukiturik, hal- 
cre horrelako haragietarik janen dueña, 
bere populuaren artetik chahutua iza
nen da.

22 Eta Jauría Moift mintzatu zitza- 
yoen, zioelarik:

23 Errozute Ifraelgo femeei: E z du- 
zue janen ardiaren, idiaren eta ahuntza- 
ren bilgorretik.

24 Bertze aíko gauzetako erabiliren 
duzue hilikiaren edo ihiziak atzeman 
duen aziendaren bilgorra.

25 Jaunari ufain gozotan cíkaini behar 
zayoen bilgorretik janen dueña, bere po
puluaren artetik chahutua izanen da.

26 Halalicr abercen odoletik, nahiz 
hegaílinenetik, nahiz aziendenetik, ez 
duzue jateko harturen.

27 Nork-cre odola janen baitu, bere 
populuaren artetik chahutua izanen da.

28 Eta Jauna Moifi mintzatu zitza- 
yoen, zioelarik:

29 Mintza zaite Ifraelgo femeei, erra- 
ten diozutelarik: Jaunari bakezko bitima 
eíkainiko duenak, hambatekin cíkaint be- 
za fakrifizioa ere, erran-nahi-da, hartako 
libazioneak.

30 Eíkuctan idukiko ditu bilgorra eta 
bulhar-artea : eta biak cíkainiz, Jaunari
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kontfekratu dituenean, emanen diozka
aphezari, . . .  , .

31 Zeinak erreko baitu bilgorra aldare- 
gainean : bainan bulhar-artea izanen da 
Aaronen eta bere femeentzat.

32 Bakezko bitimen cíkuincko forbalda 
pikain bezala, aphezari cronko zayo.

33 Aaronen fcmectarik, odola eta bil
gorra cíkaini dituenak, forbalda eíkuina 
ere bere pharte izanen du.

34 Ezcn hartu ditut Ifraelgo lenicen
ganik, hekien bakezko bitimetarik, ene 
aitzincan altchatzcn den bulhar-artea, 
eta ebakitzen den forbalda, eta Aaron 
aphezari eta harén femeei email ditut, 
bethi iraunen ducti lege batez Ifraelgo 
populu guzia baithan. .

35 Hori da Jaunarcn zeremometan 
Aaronen eta bere femeen gantzupeneko 
zuzena, Moifek crakharri zituen egune- 
tik apheztafuncko egimbideak bethe zc- 
tzatentzat:

36 Eta hori da Jaunak manatu dueña 
emana izan zakiotcn Ifraelgo femeezon- 
dokoen ondoko bethiko lege baten bidez.

37 Horrelakoa da bekhatuarentzateko 
eta hobenarentzateko holokauftako eta 
lakrifizioko legea, eta kontfekrationekoa, 
eta bakezko bitimetakoa,

38 Jaunak Moifi eman izan dioena 
Sinaiko mendian, Ifraelgo femeei gaztia- 
tu zioetenean, Jaunari egin ziotzaten bc- 
ren eíkaintzak Sinaiko mortuan.

V III. K ap.

JA U N A  Moifi mintzatu zitzayoen, 
erraten zioelarik:

2 Har zatzu Aaron bere femeekin, 
hekien foinckoak eta gantzutzeko olioa, 
bekhatuarentzateko aratchea, bi ahari eta 
faíkia airifekin,

3 Eta baldarna guzia bilaraziko duzu 
tabernakle-fartzera.

4 Moifek egin zuen Jaunak manatu 
bezala. Eta tahernaklcko athe aitzincra 
bilarazirik oftc guzia,

5 Erran zuen: Hau da Jaunak egitea 
manatu dueña. > _

6 Eta ordu berean erakharri zituen 
Aaron eta harén femeak. Eta hekiek 
garbitu ondoan, , _

7 Aphcz-handiari jauntzi zioen liho- 
harizko athorra, gerrikoaz tinkatzen zu- 
elarik eta jaunzten zioelarik athorra go- 
rrimorea; eta lomera eman zioen foin- 
gainckoa,

8 Eta lokharriaz tinkatzen zuelarik, 
lothu zioen bulharrctakoari zeinaren gai- 
nean iíkribatuak baitziren hitz haukiek : 
Irakhafpena eta Egia.

9 Burukoa ere czarri zioen buruan, 
eta hartan, belharraren gainean urhezko 
chafla izcn fainduaz kontfekratua, Jau
nak berari manatu zioen bezala.

10 Eta hartu zuen gantzutzeko olioa, 
eta hartaz ferekatu zuen tabernaklea eta 
hartako trefilería guzia.

11 Eta aldarca faindueftean, zazpi al- 
diz ¡hinztatu ondoan, gantzutu zituen 
hura eta hartako trefila guziak ; eta gar- 
bitzeko untzia bere azpikoarekin olioz 
fainductft zuen.

12 Aaron gantzutu eta kontfekratu 
zuen olioa ichuriz harén buruaren gai- 
nera.

13 Harén femeak ere crakharririk, 
jauntzi ziozkaten liho-harizko athorrak, 
eta gerrikoak ezarri, eta burukoak jaun
tzi, Jaunak manatu izan zuen bezala.

14 Gero bekhatuarentzat cíkaini zuen 
aratche bat: eta Aaronek eta harén fe- 
meek cíkuak ezarri ondoan aratchearcn 
buruaren gainean,

15 Moifek imolatu zuen hura, odola 
biltzcn zuelarik; eta crhia buftirik, al- 
dareko adarrak inguruan ukitu zituen; 
eta aldarea chahu eginik eta fainduetfirik, 
harén oinetara ichuri zuen odol gainera- 
koa.

16 Eta gibel-errayak cftaltzen zituen 
bilgorra, eta gibclaren farea, eta bi gcl- 
tzurrinak beren gizenarekin, erre zituen 
aldare-gainean:

17 Aratchea, lierc larru, haragi eta 
gorotzarekin, erretzen zuelarik kampe- 
tarik kampoan, Jaunak manatu izan zuen
bezala. t _

18 Ahari bat ere holokauftctan cíkaini 
zuen: Aaronek eta bere femeek harén 
buruaren gainean eíkuak czarri ondoan,

19 Moifek hura imolatu zuen, eta 
harén odola aldarearen inguruan ichuri.

20 Eta aharia bera puíkaturik, harén 
burua, membroak eta bilgorra fuan erre 
zituen,

21 Lehenik fabela eta zangoak gar- 
biturik; eta ahari guzia batean erre zuen 
aldare-gainean, zeren zen holokaufta bat, 
Jaunari ufainik gozocnckoa, Jaunak ma
natu izan zioen bezala.  ̂ _

22 Bigarren aharia cíkaini zuen aphe- 
zen kontfekrazioneko: Aaronek eta bere
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rrczko untzia hautfia izanen da; untzia 
kobrezkoa balimbada, thorratua izanen 
da eta urez garbitua.

29 Aphez odoleko gizonki guzick ha
rén haragietarik janen dute, zeren fain- 
duren faindu baita.

30 Ezcn bekhatuarentzat hiltzcn den 
bitima, zeinaren odola lckhukotafuneko 
tabernaklera eramatcn baita, faindutegian 
egitekotzat chahupena, ez da jana iza
nen, bainan bai fuaz ahitua.

V II. K a p .
1L IA L A B E R  hau da hobenarentzateko 

bitimako legea, fainduren faindu
baita.

2 Hortakotzat, holokaufta imolatzen 
den lekhuan hila izanen da hobenaren
tzateko bitima ere : harén odola ichuria 
izanen da aldarearen inguruan.

3 Hartarik eíkainiko dirá buztana eta 
gibel-errayak cftaltzen dituen bilgorra,

4 Bi geltzurrinak eta fahetfen ondoan 
den gantza, eta gibelaren farea geltzurri- 
nekin.

5 Eta aphezak aldare-gainean erreko 
dita : hori da Jaunaganako ifentfua ho- 
benarentzat.

6 Aphez odoleko gizonki guziek le- 
khu fainduan janen dute haragi horicta- 
rik, fainduren faindu direlakotz.

7  Bitima bekhatuarentzat eíkaintzen 
den bezala, orobat eíkainia izanen da ho- 
benarentzat: bi bitimentzat lege bera 
izanen da : bitima izanen da eíkaintzen 
duen aphezarentzat.

8 Holokauftako bitima eíkaintzen du
en aphezak izanen du harén larrua.

9 Eta ¡rinezko fakrifizio guziak, la- 
bean eta krifelan erretzen direnak edo 
zarthaginan chuchentzcn, eíkaintzen di
tuen aphezarentzat izanen dirá.

xo Izan ditezen olioz buftiak, edo 
idorrak, Aaronen feme guzien artean 
bardinki phartituak izanen dirá.

11 Hau da Jaunari eíkaintzen zaiz- 
koen bakezko bitimen legea:

12 Eíker-onczko eíkaintza balimbada, 
eíkainiko dirá ogi altchagarrigabcak olioz 
buftiak, eta ophil airifak olioz gantzu- 
tuak, eta irin zethabatua errerik, eta 
kauferak olioarekin orhatuak;

13 Eta ogi altchatuak ere, eíkcr-onez-
ko bitima, bakezko fakrifiziotzat imola
tzen denarekin: . . .

14 Hekietarik bat Jaunari pikaintzat
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femcek eíkuak ezarri zituzten harcn bu- I 
ruaren gainean :

23 Hura imolatu ondoan, Moifek, odo-
lctik harturik, ukitu zituen Aaronen es- 
kuineko beharri-gingilaren mokoa, elku 
cikuineko erhi pototfa, eta orobat zango- 
koa. # ,

24 Aaronen femeak ere aitzinera era- 
kharri zitucn; eta ahari imolatuaren odo- 
larekin ukitu ziotzaten ondoan batbcde- 
rari eíkuineko beharri-gingilaren mokoa, 
eíkuineko eiku eta zangoko erhi poto- 
tfak, ichuri zucn gainerako odola aca
rearen inguruan:

25 Bainan bcrez ezarri zituen buzta- 
na, fabcla eftaltzen duen bilgor guzia, 
cta gibelaren iarea, eta bi geltzurrinak 
beren gizenarekin eta eíkuineko for- 
balda.

26 Eta Jaunarcn aitzinean zen airifc- 
tako faíkitik harturik ogi altchagarrigabc- 
ko bat, olioz builirikako kaufera bat, eta 
ophil bat, ezarri zituen bilgorren eta cs- 
kuineko forbaldaren gainean,

27 Guziak batean ematen zituclarik 
Aaroni eta bere femeei, zeinek gero al- 
tchatu baitzituzten Jaunarcn aitzinean.

28 Moifek hartu zituen berriz hekicn 
efkuetarik eta holokauftetako aldarean 
erre, zcren hura baitzen kontfckrazione- 
ko eikaintza, fakrifizioko ufain gozoa 
Jaunari.

29 Eta Jaunaren aitzinean altchatzen 
zuelarik kontfekrazioneko aharitik bul- 
har-artea, bcre phartctzat hartu zuen, 
Jaunak manatu izan zioen bezala.

30 Gero harturik gantzugarria eta al-
dare-gainean zen odola, ihinztadura egin 
zuen Aaronen eta bcre foinekocn gaine- 
ra, harén fcmecn cta bcrcn foinekoen 
gainera. .

31 Eta fainductfi zitucncan bcrcn foi- 
nckoetan, manatu zioten, erraten ziotc- 
larik: Erre zatzuc haragiak tabernakleko 
athc-aitzincan, cta hor jan zatzue: fas- 
kian czarriak dircn kontfekrazioneko 
ogiak ere jan zatzue, Jaunak niri mana
tu izan darotan bczala, zioelarik. Aa- 
ronek cta bcrc fcmcck janen dituzte he- 
k.ic)c !

32 Bainan haragitik cta ogictarik gcl- 
dituko den gainerako guzia, fuaz ahitua 
izanen da.

33 Halabcr tabernakleko fartzetik 
ctzarete zazpi eguncz ilkhiren, zucn 
kontfekrazioneko cphca bctheko den
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eguna arteo: ezen zazpi egunez ofatzen 
da kontfekrazionea,

34 Orayetan egin den bczala, fakrifi
zioko zeremonien bethetzekotzat.

35 Gau eta egun tabernaklean egonen 
zarete, Jaunaren manamenduak begira- 
tuz, beldurrez-eta hil zaitezten: ezen 
hola izan zait niri manatua.

36 Eta Aaronek eta bere femeek egin 
zituzten Jaunak Moifen ahoz erran zi
tuen guziak.

IX . K a p .
D A D A , zortzigarren eguna cthorri-eta, 

Moifek deithu zituen Aaron cta ha
rén femeak cta Ifraelgo zaharrcnak, eta 
Aaroni erran zioen:

2 Arthaldetik aratche bat liar zazu 
bekhatuarentzat, eta ahari bat holokaus- 
tako, biak narriogabeak, eta Jaunaren ai
tzinean eíkain zatzu.

3 Eta crrozute Ifraelgo femeei: Har 
zatzue akher bat bekhatuarentzat, eta 
urtheko aratche eta bildots bat, eta na
rriogabeak, holokauílako,

4 Idi bat eta ahari bat bakezko bitima- 
tzat: eta hekiek ¡mola zatzue Jaunaren ai
tzinean, fakrifizio bakhotchean eíkaintzen 
duzuclarik irin zethabatua olioz buftia: 
zuei ezen egun agcrtuko zaitzuc Jauna.

5 Moifek manatu guziak erakharri zi
tuzten bcraz tabernaklc-fartzera: cta os- 
tc guzia han chutik zagoelarik,

6 Moifek erran zucn: Hau da Jaunak 
manatu dueña : egizue eta agcrtuko zai
tzuc harén gloria.

7 Eta erran zioen Aaroni: Hurbil 
7, ai te aldareari, cta ¡mola zazu zurc be
khatuarentzat : holokauíta eíkain zazu, 
eta othoitz-egizu zuretzat eta populua- 
rentzat; eta hil dukezunean populuaren 
bitima, othoitz-egizu harentzat, Jaunak 
manatu izan duen bezala.

8 Berehala aldarcra hurbildurik, Aa
ronek aratche bat imolatu zucn bcrc be
khatuarentzat :

9 Bere femeek harcn odola aitzincra 
email zioten ; hartan erhia buítiz ukitu 
zituen aldarcarcn adarrak, eta gaincrakoa 
ichuri aldarearcn oinctan.

10 Eta bilgorra cta geltzurrinak eta 
gibelarcn farca, bekhatuarentzat direnak, 
erre zituen aldarc-gaincan, Jaunak Moifi 
manatu izan zioen bczala.

11 Bainan haragiak eta larrua kampez 
haindian fuan ahiarazi zituen.

12 Gero imolatu zucn holokauílako 
bitima; eta bere femeek aitzinera cman 
zioten harcn odola, zeina ichuri baitzuen
aldarearcn inguruan. .

13 Bitima bcra ere puíketan czarririk, 
buruarekin cta membro bakhotcharekin 
aitzincra cman ziozkaten, cta guziak al- 
dare-gainean fuan erre zituen,

14 Lchenik urean garbitu ondoan fa
bcla eta zangoak.

15 Eta populuaren bekhatuarentzat 
akher bat hil izan zucn, cta aldarearcn 
chahupena egin ondoan,

16 Holokauíta eíkaini zuen,
17 Iratchikitzen zituelarik libazionc 

orobat eíkaintzen direnak, cta hekiek 
errctzcn zituelarik aldare-gainean, goi- 
zeko holokauílako zeremonicz bertzaldc.

18 Eta imolatu zituen idia cta aharia, 
populuaren bakezko bitimak ; eta bcre 
femeek aitzinera email zioten odola, zeina 
ichuri baitzuen aldarearcn gainean inguru 
guzian.

19 Idiaren bilgorra ordean, cta aharia- 
ren buztana, cta geltzurrinak beren gi- 
zenekin, eta gibelaren farea,

20 Ezarri zituzten bitimen bulharren 
gainean: cta bilgorrak erre izan zirenean 
aldare-gainean,

21 Aaronek berezi zituen hckien bul- 
harrak eta eíkuineko forbaldak, Jaunaren 
aitzinean altchatzen zituclarik, Moifek 
manatu izan zucn bczala ;

22 Eta populuaren alderat hedaturik 
eíkua, benedikatu zucn. Eta hórrela 
bekhatuarcntzateko bitimen eta holo- 
kauíten, cta bakezko bitimen cíkain- 
tzeak eginik, jautfi izan zen.

23 Orduan Moife eta Aaron lekhu- 
kotafuneko tabernaklean íarthurik, eta

fero ilkhirik, benedikatu zuten populua.
Ita Jaunaren ofpca oíte guziari agertu 

z e n ; _
24 Eta hara non fu bat jauzi zen 

Jauna ganik, eta iretfi zituen aldarc-gai- 
nean ziren holokauíta cta bilgorrak. Bo- 
p uluak hori ikhufi zuenean, ahufpcz ero- 
ririk, goretfi zucn Jauna.

X . K a p .
C 'T A  Aaronen feme Nadabek cta 
^  Abiuk ifentfuntziak harturik, cza
rri zuten hckictan fuá, cta harén gainean 
ifentfua, Jaunaren aitzinean eíkaintzen 
zutclarik fu atzca; hori zen manatua 
izan etzitzayotena.

2 Eta Jauna ganik fu bat ilkhirik, ire
tfi zituen, eta hil ziren Jaunaren aitzi
nean.

3 Eta Moifek erran zioen Aaroni : 
Hau da Jaunak errana : Sainduetfia iza
nen naiz niri hurbiltzen direnen baithan, 
eta goretfia izanen naiz populu guziaren 
aitzinean. Hori aditzearekin, Aaron 
ichildu zen.

4 Bada, Moifek dcithurik, Aaronen 
ofaba Oziclen femeak, Mifael eta Elifa- 
phan, erran zioten: Zoaztc cta har za
tzue zuen anayak tabernaklearen aitzi- 
netik, eta eraman zatzue kampez hain-
dira. .

5 Eta berehala goanik, hartu zituzten 
lurrean hilak zaudezinak, bcrcn liho 
athorrak (ornean, cta manatu bezala ar- 
thiki zituzten kampora.

6 Orduan Moifek erran zioten Aa
roni eta harén feme Elcazarri eta Itha- 
marri: Bcgira zaitezte burukoen khen- 
tzctik, cta etzatzucla zuen foinckoak 
phorroka, beldurrez-eta hil zaitezten, eta 
baldarna guziaren gainera jauz dad i en 
Jaunarcn hafarrea. Zuen anayek cta Is- 
raclen etchc guziak deithora bezate Jau
nak forrarazi duen fu-khalda. ^

7 Zuck ordean tabcrnakletik cz be- 
tzaizte athera, bertzenaz. chahutuak iza
nen zarete : ezen gainean duzue gantzu- 
dura fainduko olioa. Haukiek oro egin 
zituzten Moifen manuaren arabera.

8 Aaroni halaber erran zioen Jaunak:
9 Arnorik, cz-cta hordi dezakeen ber- 

tzc edaririk cz duzue edanen, cz zuk 
cz-eta zure femeek, lckhukotafuncko 
taberneklean farthuko zarctenean, hil 
etzaiztezentzat: zeren hori baita mana- 
mendu bat bethi iraunen dueña zuen on- 
dorego guzientzat,

10 Jakin dezazuen ezagutzen zerden 
faindu, cta zer profano, zer den lohi, cta
zer chahu; ,

11 Eta Ifraelgo femeei irakhats dio- 
tzotzuctcn ene lege guziak, Jaunak 
Moifen arartckoz hckiei emanak.

12 Eta Moifek erran zioten Aaroni 
cta harén feme Eleazar cta Ithamar, gcl- 
ditu zirenei: Har zazue Jaunan egin 
eíkaintzatik gclditu den faknfizioaren on
datra, eta jan zazue altchagarnr.k gabe 
aldare-ondoan, zcren den fainduren fam-

tlU'i3 Bada, lckhu fainduan janen duzue, 
yeren zun ctu zurc rcmcei c 111111111 ízun
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baitzaitzuc Jaunari cginikako cikaintzc- 
tarik, niri manatua izan zaitan be- 
zala.

14 Eíkainia izan den bulhar-artea ere, 
eta berezia den forbalda, tokirik chahue- 
nean janen ditutzue, zuk eta zure fe- 
meek, eta zure alabek zurckin. Zure- 
tzat ezen eta zure haurrcntzat bazterre- 
rac ezarriak izan dirá Ifraclgo femeen bi- 
tima bakezkoetarik;

15 Zcren forbalda, bulharra cta bil- 
gorra aldarean errctzen direnak, Jauna- 
ren aitzinean altchatu baitituztc, eta 
zurcak cta zure femeenak baitira, bethi- 
ko lege batcz, Jaunak manatu izan ducn 
bezala.

16 Bizkitartean, Moifek bilhatzean 
bekhatuarentzat eíkainia izan zen akhe- 
rra, kiikailia khaufitu zuen ; cta famurtu 
zitzayoten Eleazarri eta Ithamarri, Aa- 
ronen femc gelditu zirenei, eta erran 
zioten:

17 Zcrtako ez duzuc jan lckhu fain- 
duan bekhatuarentzateko bitima, faindu- 
ren faindu dena, cta emana izan zaitzue- 
na jafan dezazucntzat populuaren gaiz- 
kia, eta harentzat othoitz-egin dezazuen 
Jaunarcn aitzinean,

18 G uziz ez denaz geroztik bitima 
horren odolctik ekharri faindutegira, eta 
hori jan izan behar baitzinduten lekhu 
fainduan, niri manatua izan zaitan be
zala ?

ig  Aaronek ihardctfi zuen : Bckha- 
tuarentzatcko bitima cta holokaufta cgun 
Jaunarcn aitzinean cíkainiak izan dirá; 
bainan ikhuftcn duzuna gerthatu zait 
niri: ñola jan nezakeen hori, edo ñola 
zercmonietan Jaunari atfcgin cgin nczo- 
kcen ene bihotzcko beltztafunarekin ?

20 Hori entzutcarekin, Moifek onhe- 
tfi zuen folafa.

X I. K a p .
TV/ÍOISI eta Aaroni mintzatu zen jau - 

na, zioelarik:
2 Errozute Ifraclgo femcei: Lurreko 

abere guzietarik hautchek dirá jan behar 
ditutzucnak.

3 Lau hatzetako abcrcetarik janen 
ditutzue hatzeko behatza urratua dute- 
nak eta aufnarrcan haritzen direnak.

4 Ordean aufnarrczaletarik, behatza 
dueña bainan cz urratua, hala ñola ka- 
melua eta gaincrakoak, cz duzuc hura 
janen, cta lohien artcko idukircn duzue.

5 Sagarroya, aufnarrezalea delarik be
hatza urratua cz dueña, lohia da.

6 Erbia cre-bai: ezen aufnarrezalea 
da, bainan ez du behatza urratua.

7 Eta urdea, behatz urratuarekin de
larik, cz da aufnarrezalea.

8 Abcre horicn haragietarik ez duzue 
janen, eta ez duzuc horien hilikia uki- 
tuko, zcren lohi diren zuentzat.

9 Haukick dirá urcan fortzcn direnak 
eta jatea fori direnak : hegalak eta cz- 
katak dituzten guziak, nahiz itfafoan, 
nahiz hibayetan cta ur-macletan, janen 
ditutzue.

10 Bainan urcan dabiltzan cta bizi di- 
renetan, hegalik eta ezkatarik czdituztc- 
nak, hatfzat iduki

11 Eta higuintzetan izan behar ditu
tzue : ez duzuc janen hekien haragicta- 
rik, eta hekien hilikiari bazter-eginen 
diozucte.

12 Uretan hegal eta czkata gabe diren 
guziak lohi izanen dirá.

13 Hcgaftinetan, haukick dirajan be
har cz ditutzucnak eta ihes-egin behar 
diozuetcnak : arranoa, grifoina cta itfas- 
arranoa;

14 Mirua eta faya, cta beren mota- 
koak ;

15 Belc mota guziak ;
16 Oítruka, huntza, maloina, aílorea 

eta beren motakoak ;
17 Huntz oihularia, puyanta cta ibifa;
18 Ziña, pelikanoa eta porfiriona;
19 Amiamokoa, karadriona eta beren 

motakoak, bafoilarra ere eta gau-ainhara;
20 Hcgaldaka eta hambatean lau ha- 

tzen gainean ibiltzen diren guziak hats 
izanen zaizkitzuc.

21 Ordean lau hatzen gainean dabi- 
lana, bainan gibcleko zangarrak luzea- 
goak dituclarik hckiekin lurraren gainean 
jauzika ibiltzen dena

22 Jaten ahal duzue, hala ñola bru- 
koa, atakoa, ophiomakoa eta chartala, 
zcin bcre motaren arabera.

23 Bainan hcgaldaka dabiltzanctan, 
lau hatz baizik cz dituztenak hats iza
nen zaizkitzue.

24 Eta edozein hekien hilikia ukituko 
dueña, khutfatuko da eta lohi egonen 
arrats arteo :

25 Eta hekien hilikitik zerbaitcn cra- 
biltzeko premian izan balcdi, garbituko 
ditu berc foinekoak, eta lohi izanen da 
iguzkia farthu arteo.

26 Edozein abere, hatzcan behatza 
dueña, bainan urratugabea, cta aufnarrean 
haritzen ez dena, íohi izanen da; cta 
hura ukitzen dueña khutfatuko da.

27 Lau hatzen gainean dabiltzan 
abere guzien arteko, eíkucn gainean 
ibiltzen dcna, lohi izanen da ; harén hi- 
likia ukituko dueña khutfatua izanen da 
arrats arteo.

28 Halako hilikirik erabiliko duenak, 
foinekoak garbituko ditu, cta arrats arteo 
lohi izanen da, zeren halako abere gu- 
ziak zuentzat lohi izanen baitira.

29 Lurraren gainean dabiltzan abercc- 
tan hautchek cre lohitzat idukiko ditu- 
tzuc ; anjerejerra, fagua eta krokodila, 
zcin bere motaren arabera.

30 Armiarma-fagua, kamelcoina, cftc-
lioa, mulkerra cta fathorra: _

31 Horiek oro lohiak dira. Horicn
hilikia ukituko dueña, arrats artco lohi 
izanen da: ,

32 Eta horien hilikitik edozein gauze- 
tara zerbait cror badadi, khutfatua izanen 
da, nahiz zurczko untzi, nahiz foineko, 
larru edo marrcga: eta zcrbait lanetan 
crabiltzcn dircn untziak, urean garbituko 
dira, eta lohi izanen dira arrats artco; 
eta gcro chahu eginak izanen dirá.

33 Bainan lurrezko untzia zeinetara 
hoiakorik zerbait eroriko baita, khutfa
tuko da, eta horren gatik hauftcko da. ^

34 Halako untzitik zure jatckora urik 
erortzen bada, jatekoa íohi izanen da; 
cta halako untziko edari guzia, lohi iza
nen da,

35 Eta hiliki hekietarik zerbait eror
tzen bada, ukitua lohituko du: nahiz fu- 
untziak, nahiz duphinak, lohi izanen 
dira, eta hautfiko dira.

36 Bainan ithurriak, urtegiak eta ur- 
bildegi guziak chahu izanen dirá. Erran 
hilikia ukituko dueña izanen da lohi.

37 Hekietarik zerbait erortzen bada 
haziaren gainera, ez du khutfatuko.

38 Bainan norbaitek hazia urez bufti 
badu, eta gero hilikiz ukitua bada, ordu- 
tik khutfatua da.

39 Jatea zilhegi zaitzuen abereetarik 
bat berc baitarik hiltzen bada, harén hili
kia ukituko dueña, arratferaino lohi iza
nen da.

40 Hartarik janen edo ckharriko du
enak, foinckoak garbituko ditu, cta arrats 
arteo lohi izanen da.

41 Lurrcan herreftaka dabilan guzia,
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hats izancn da, eta ez da jateko hartu- 
ren.

42 E z duzue janen lau hatzetako eta 
gchiagoko abcre bulharraren gainean da- 
bilana, edo lurrean herrcftatzen dena, 
zeren-eta hats baita.

43 Etzatzucla notha zuen arimak, eta 
ctzazuela hekietarik batere uki, lohi izan 
etzaiztczentzat.

44 Ezen ni naiz zucn Jainko Jauna : 
faindu izan zaitezte, zeren faindu naizen 
ni. Etzatzuela khutfa zuen arimak lu- 
rrarcn gainean higitzen diren zierpeez.

45 Ni naiz ezen Jauna Egiptoko lu- 
rretik atheratu zaituztedana, zuen Jain- 
koa izan nadientzat. Saindu izan buhar 
duzuc, faindu naizelakotz ni.

46 Hau da legua, azienda, hegaítin, 
urean dabiltzan uta íurrean herreftatzen 
diren abere mota guzien gainekoa,

47 Ezagut dezazucntzat zer den 
chahu cta zer lohi, eta jakin dezazuen 
zer buhar duzuen jan eta zer utzi.

X II. K a p .
^ J O I S I  berriz-cru Jauna mintzatu zi- 

tzayoen huncla:
2 Mintza zaite Ifraelgo fcmeei, eta 

hau crrozute : Emaztcki, izorra gcrtha- 
tu ondoan, muthikokiaz crdiko dena, 
lohi izancn da zazpi egunez, bcrc hila- 
bethctako berezgoaren egunetan bezala.

3 Haurra zortzigarrcn egunean ingu- 
rcbakiko da.

4 Bcra ordean hogoi eta hamahirur 
egunez egonen da bere chahupencko 
odolean. E z  du deufere faindu denik 
ukituko, eta cz da faindutegian farthuren 
bere chahupencko egunak bethe arteo.

5 Bainan nechka batez crdi bada, lohi 
izancn da bi aftez, bere odol-galtzetan 
ohi den bezala, eta hirur hogoi cta fei 
egunez egonen da bcrc chahupcneko 
odolean.

6 Eta bere chahupencko egunak bethe 
dituenean femearentzat, edo alabarentzat, 
urtheko bildots bat holokauftetako ckha- 
rriko du, cta ufokume edo ttorttoila bat, 
bekhatuarentzat, lekhukotafuneko taber- 
naklc-fartzcra, cta emanen diozka aphe- 
za ri;

7 Eta hunek cíkaimko ditu Jaunarcn 
aitzinean, eta harén bekhatuarentzat 
othoitz-egincn du, cta hola chahutuko da 
bere odol ichurtzctik. Hori da muthiko
kiaz edo ncchkaz erditzen denaren legea.
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8 Eta ez badu khaufit7.cn eta ez ba- 
dezakc cfkeint bildotfa, hartuko ditu bi 
ttorttoila edo bi ufokume, bat holokaus- 
tetako, cta bertzea bckhatuarentzat; 
aphczak harentzat eginen du othoitz, eta 
hola chahutuko da.

X III. K a p .
r ~i  E R O  Jauna mintzatu zcn Moifi cta 
^  Aaroni, erraten ziotclarik :

2 Gizona, zeinari lamían cta haragian 
atheratuko baitzayo kara mudazkorik cdo 
bichikarik, cdo zerbait argidura bczala- 
tfukorik, crran-nahi-da legen-zauna, era- 
mana izanen da Aaron aphczarcn ai- 
tzinera cdo Harén ícmcctank baten 
gana.

3 Hunck ikhuftcn duencan lcgena la- 
rruan, eta ilcak zurira mudatuak, cta lc- 
genaren itchura dcn tokia farthuagoa dcla 
larrua baino eta bcrtzc haragia baino, le- 
genaren zauria da, cta aphezarcn craba- 
kitik gizona lagunetarik berczia izanen da.

4 Bainan zuritafun argi hura larruan
bada, eta bertze haragia baino farthuagoa 
ez bada, cta ilcak lehcncko karan ba- 
daudc, aphczak gizona zazpi egunez her- 
tfia idukiko du, _

c Eta zazpigarren eguncan bcgiratuko 
dio: cta baldin legena ez bada gehiago 
handitu, eta ez baditu larruan aitzineko 
ncurriak iragan, berriz bertze zazpi 
egunez hertfiko du.

6 Eta zazpigarren eguncan bcgiratuko
dio: eta legena ilhunago bada, eta ez 
bada larruan hedatu, chahutuko du gi
zona, zcren zaragarra baita: gizonak 
garbituko ditu bcre foinekoak, eta chahu 
izanen da. _

7 Baldin aphczak ikhufia izan on- 
doan, eta chahu atheratua, legena berriz 
hedatzen balitz, gizona aphczarcn gana 
bihurtua izanen da,

8 Eta lohitzat atheratua izanen da.
9 Legenarcn zauria gizon baten bai- 

than gerthatzen balimbada, haina aphe- 
zaren gana erakharriko da,

10 Eta hunek ikhufiko du. Eta la
rrua zuritua dencan, eta ileen itchura 
mudatua, cta haragi bizia ere agen, ^

11 Legena zaharkitua eta larruari joña 
déla crabakiko da. Horren gatik aphc
zak lohitzat atheratuko du gizona, cta 
ez du hertfiko, zcren harén lohitafuna 
agerikoa baita.

12 Bainan legena barrayatuz hofta-

tzcn bada, burutik zangoetaraino, bcgick 
ikhus ahal detzazketcn guziak eftaltzen 
baditu, <

13 Aphezak begiratuko dio, eta era- 
bakiko du legenik chahucna duela, guzia 
zuritu duelakotz, eta hortako chahu iza
nen da.

14 Bainan haragi bizia agertuko za- 
yocnean,

15 Orduan aphezarcn erabakitik lohi 
atheratuko da, cta lohicn artcko idukia 
izanen da ; ezen haragi biziarekin naha- 
ftekatzcn den legena, lohi da.

16 Baldin berriz zurira bihurtzen ba
da, eta gizona ofoki eftaltzen badu,

17 Aphezak begiratuko dio, cta cha- 
hutzat atheratuko du.

18 Baldin norbaiti haragian edo la
rruan zauri bat forthu bazayo eta fen- 
datu,

19 Eta zauri-lekhuan agcrtzen bada 
orbain bat zuria edo gorraftkara, gizona 
aphezarcn gana erakharriko da.

20 Hunek ikhufiko ducncan legena
rcn tokia bertze haragia baino farthua
goa, cta ilcak zurituak, haina lohitzat 
atheratuko d u ; ezen legenarcn zauria 
ilkhi da orbainean.

21 Ilcak lehcneko kara balimbadu cta 
orbaina uheríko, cta inguruko haragia 
baino ez bada farthuagoa, aphezak gizona 
hertfiko du zazpi egunez.

22 Eta berhatzen bada, legena déla 
crabakiko du.

23 Bainan bere lckhuan baratzen ba
da, zauriaren orbaina da, eta gizona cha
hu izanen da.

24 Bainan fuz errerik fendatu diren 
haragiak eta larruak orbaina zuri edo 
uher badute,

25 Aphezak bcgiratuko dio, eta zu
rira bihurtu bada, cta harén lekhua larru 
gaincrakoa baino farthuagoa; lohitzat 
atheratuko du gizona, zeren legenarcn 
zauria orbainean forthu baita.

26 Ileen kara hala-hala egon bada, cta
zauria ez bada gainerako haragia baino 
farthuagoa, cta legenarcn ithura gobcla 
balimbada, aphezak gizona hertfiko du 
zazpi egunez, _

27 Eta zazpigarren eguncan begira
tuko dio : legena barrayatu bada larruan, 
gizona lohitzat atheratuko du.

28 Bainan zuritafuna bere lckhuan 
egon bada garbia izan gabe, crretzapenc- 
ko zauria da : eta horren gatik gizona
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chahutzat atheratuko da, zeren orbaina 
erredurarena baita.

29 Gizona edo emaztekia, zeinari bu
rilan edo bizarrean hazi baitzayo legena, 
ikhufiak izanen dirá aphezaz.

30 Eta lekhua farthuagoa bada bcrtzc 
haragia baino, ilea horafta eta ohi baino 
meharragoa, aphezak hainak lohitzat 
atheratuko ditu, zeren legena burukoa 
eta bizarrekoa baita.

31 Bainan ikhuftcn badu plaparcn to
kia inguruko haragiarekin bardinean déla 
eta ¡lea bcltz, gizona hertfiko du zazpi 
egunez,

32 Eta zazpigarren eguncan begira
tuko dio. Baldin plapa hedatu ez bada, 
eta ¡lea bere karako badago, eta zau
riaren tokia bertze haragiarekin bardin,

33 Gizona murriztuko dute lckhat 
plaparcn tokian, eta bertze zazpi egunez 
hertfia izanen da.

34 Baldin zazpigarren eguncan ikhus- 
ten bada zauria bere lckhuan egon dcla, 
cta ez déla bertze haragia baino farthua
goa, aphezak chahu atheratuko du, eta 
chahu izanen da bcre foinekoak garbitu 
ondoan.

35 Bainan chahutu-cta, plapa heda
tzen bada oraino larruan,

36 E z du gehiago bilhatuko hca ilea 
horitu denez, zeren den ageriki lohia.

37 Bada, plapa baratu bada, eta ilcak 
bcltz badira, ezagut beza gizona fenda- 
tua déla, eta aufarki chahutzat athera 
beza.

38 Gizon cdo cmaztcki, larruan zuria 
agcrtzen zayoenari,

39 Aphezak bcgiratuko dio: zurita
fun ubelak argitzen duela larruan khau- 
fitzen badu, jakin beza ez déla legena, 
bainan plapa zuri bat, eta gizona chahua 
dcla.

40 Gizona, zeinari ilcak burutik cror- 
tzen baitzaizko, khartzoil da cta chahu :

41 Eta belharretik crortzen bazaizko 
ilcak) aitzinez khartzoil da cta chahu.

42 Bainan khartzoildu tokian, aitzi-
ncan edo gibelean, plapa zuri edo horirik 
forthu bada, 4

43 Aphezak ikhufi-cta, cikirik gabe 
crabakiko du legena déla, toki khartzoil- 
duan forthua.

44 Beraz legenak joa, eta aphezarcn 
crabakiz berczia den nor-nahik,

45 Soinckoak urratuak idukiko ditu, 
burua has, begithartea foinekoaz itzalia,

cta oihuz egonen da khutfatua eta lohi 
déla.

46 Lcgentfu eta lohi izanen den ephe 
guzian, egonen da bakharrik kampetarik 
kampo.

47 Soineko ilezko edo lihozkoa legena 
dueña

48 Irazkian eta forraduran, edo la- 
rruzkoa bada, edo larrukiz egina den 
zerbait,

49 Plapa zuriaz edo gorraftaz thona- 
tua bada, plapa hura legentzat ekharria 
izanen da, eta aphezari erakhutfiko zayo.

50 Hunek, begiratu-eta, zazpi egunez 
hertfiko du.

51 Eta zazpigarren eguncan berriz 
begiraturik, berhatu déla atzcmaten ba
du, dirauen legena da, foinckoa khutfatua 
déla crabakiko du, eta thonckin kaufitu 
diren gauza guziak ere-bai;

52 Eta horren gatik fuan erreko dirá.
53 Ikhuftcn badu thona ez déla ber

hatu,
54 Manatuko du, eta garbituko dute 

legena duen gauza, eta aphezak hura 
bertze zazpi egunez hertfiko du.

55 Eta ikhuften ducncan lehcncko 
itchura ez déla bihurtu, nahiz legena ez 
den berhatu, lohitzat erabakiko du, cta 
fuan erreko, legena jarri dclakotz foinc- 
koaren achalean, edo barnera ere farthu.

56 Bainan foinckoa garbitu ondoan 
legenarcn tokia ilhunago bada, ebakiko 
du puíka eta gainerakotik bcreziko.

57 Geroago agcrtzen bazayo, aitzine- 
an thonatuak etziren lekhuctan, legen ez- 
baycko dabilan bat, fuan erre behar da.

58 Legena gelditu bada, urean churi- 
tuko dirá berriz garbi direnak, eta chahu 
izanen dirá.

59 Hori da legenarcn legea foineko 
ilezkoetan eta lihozkoctan, oihalcan eta 
forraduran, eta larruzko puíka guzictan, 
ñola behar diren chahu cdo lohitzat athe- 
ratu.

X IV . K a p .

r p T A  Jauna Moifi mintzatu zen, zioe- 
^  larik:

2 Huna lcgcntfuaren legea chahutzat 
atheratzekotan dencan: Aphezaren ai- 
tzinera erakharriko da:

3 Hunek, kampetarik ¡lkhirik, atze- 
maten duencan legena fendatua déla,

4 Chahupenetan denari manatuko dio 
bere buruarentzat eíkeint ditzan bizirik

1 1 1
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bi etche-chori zeinetarik jatea zilhegi 
baita, zedro zurkia, eikarlatakia eta hifo- 
poa.

5 Manatuko du etchc-chorietarik bat 
imolatua izan dadicn lurrczko untzian, 
ur bizien gaincan:

6 Eta bcrtzca, bizirik dona, zedro- 
kiarekin, efcarlatarekin eta hifopoarekin, 
imolatua izan den etche-choriarcn odo- 
lean buftiko du.

7 Odol hartaz zazpi aldiz ihinztatuko 
du chahutzekotan dena, legcz chahutua 
izan dadientzat: cta bcrtze ctchc-choria 
bizirik utziko du goatcra, bazterretan 
hegaldaka ibil dadicntzat.

8 Eta gizonak garbitu ditukeencan 
berc foinekoak, bcrc gorphutzcko ile gu- 
ziak murriztuko ditu, cta urez garbituko 
da: eta chahutua farthuko da kampetan, 
egoten dclarik halabadere zazpi cgunez 
bere olhatik kampo,

9 Eta zazpigarren eguncan murriz
tuko ditu buruko ileak, bizarra, bcphu- 
ruak eta gorphutz guziko ilcak. Eta 
berriz garbiturik foinekoak eta gor- 
phutza,

10 Zortzigarren cguncan hartuko ditu 
bi bildots narriogabcak, urtheko antchu 
nothagabc bat, eta irin zethabatutik hirur 
hamarren fakrifiziokotzat, olioz buitirik, 
cta bertzalde laurdcn bat olio.

11 Gero aphezak chahutzen duelarik 
gizona, horickin guzickin ezarri dukee- 
nean Jaunaren aitzinean lekhukotafuncko 
tabernakle-fartzean,

12 Bildots bat hartuko du cta hobena
rentzat eikeiniko laurden olioarekin : cta 
guziak Jaunaren aitzinean eíkaini on- 
doan,

13 Bildotfa imolatuko du, bekhatua- 
rentzatcko bitima eta holokaufta iinola- 
tzen ohi diren tokian, crran-nahi-da lckhu 
fainduan. Ezcn nola bekhatuarcntzatcko 
bitima, hala hobcnarentzatckoa apheza- 
rcna da : faindurcn faindu da.

14 Eta aphezak hobenarcntzat imo
latua den bitimaren odoletik harturik, 
hartarik ezarriko du chahutzcn hari dc- 
naren eikuincko beharri-gingilaren mo- 
koan, cta cfkuineko cikukuko eta zan- 
goko erhi pototfetan:

15 Eta laurdcn oliotik ere ichuriko 
du bere ezkerrcko eikura,

16 Eta eíkuineko erhia buftiko du 
olioan, eta zazpitan eginen du ihinzta- 
dura Jaunaren aitzinean ;

17 Eta ezkerreko eíkuan gelditu den 
olioa ichuriko du chahutzen hari denaren 
eíkuineko beharri-gingilaren mokora eta 
eíkuineko eíkuko cta zangoko crhi po- 
totfetara, cta bekhatuarcntzat ichuria den 
odolaren gainera,

18 Eta gizonari buru-gainera.
19 Harcntzat othoitz-cginen du Jau

naren aitzinean, eta bekhatuarentzateko 
fakrifizioa eginen du : orduan imolatuko 
du holokaufta,

20 Eta hura ezarriko du aldare-gai- 
ncan bere libazioneekin, eta gizona be- 
har-dcn-bezala chahutua ditakc.

21 Bainan beharra balimbada, eta 
erran direnak ezin badetzazke atzeman, 
hobenarentzat hartuko du bildots bat es- 
kaintzetako, aphezak harcntzat othoitz- 
egin dezan, cta hamargarren bat irin ze- 
thabatu, eta laurden bat olio,

22 Eta bi ttorttoila cdo bi ufokume, 
zeinetarik bat bekhatuarentzat eta ber- 
tzea holokauftetako:

23 Eta chahupeneko zortzigarren egu- 
nean aphezari cíkainiko diozka lekhuko- 
tafuncko tabernakle - fartzean, Jaunaren 
aitzinean.

24 Aphezak bildotfa hobenarentzat 
hartzen duelarik, eta olio laurdena, ba
tean altchatuko ditu;

25 Eta bildotfa imolaturik, harén odo
letik ezarriko du chahutzcn denaren 
eíkuineko beharri - gingilako mokoan 
eíkuineko cíku cta zangoko crhi pototfe
tan :

26 Bcrc cíku czkerrcan emanen du 
oliotik,

27 Hartan cíku eíkuineko erhia buftiz, 
zazpitan ihinztadura eginen du Jaunaren 
aitzinean ;

28 Eta ukituko ditu chahutzcn hari 
denaren eíkuineko beharri-gingilako mo- 
koa cta eíkuineko cíku eta zangoko erhi 
pototfak, hobenarentzat ichuria izan den 
odolaz buftiak izatu diren tokian ;

29 Eta eíku ezkerrcan gelditu zayoen 
gainerako olioa, chahutua denarí buru- 
gainera ichuriko dio, Jauna harén alderat 
begithar&z jar dadientzat.

30 Eta cíkainiko du ttorttoila cdo ufo- 
kumea,

31 Bat hobenarentzat cta bertzea ho- 
lokauftetan bere libazioneekin.

32 Bere chahupenckotzat behar di- 
tuen guziak ezin izan detzazkccnarcn fa
krifizioa hori da.
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33 Jauna oraino ere Moifi eta Aaroni 
mintzatu zitzayoetcn huncla:

34 Sarthu zaiztekeencan Kanaango 
lurrean, zeina gozatzera emanen baita- 
rotzuet, legenarekilako etchcrik balim
bada,

35 Etchearen jabea aphezari goanen 
zayo eta erranen dio: Iduritzen zait ene 
ctchean badcla legenaren zauria bezalako 
bat.

36 Orduan aphezak manatuko du 
athera detzaten etcheko puíka guziak, 
bcra barncra lar dadicn baino lehen eta 
ikhus dezan hea legentfua denez, beldu- 
rrez-eta ctcheko gauzak oro lohi bilhaka 
ditezen. Eta gero farthuko da etcheko 
legenaren ikhultera.

37 Eta ikhuften dituenean bango ha- 
rrafietan errekaguneak bezala ubelduraz 
cdo gorraftduraz itfuftuak, eta gainerako 
azala baino farthuagoak,

38 Etchetik ilkhiko da, eta berehala 
hertfiko du zazpi egunentzat.

39 Zazpigarren cguncan ¡tzulirik, be- 
giratuko dio : legena berhatu déla atzc- 
maten badu,

40 Manatuko du athera detzaten le- 
gendun harriak, cta hiritik kampoan ar- 
thik detzaten lekhu lohi batera ;

41 Etchea bcra kharrakatua izan dc- 
din barnctik inguruka, cta kharrakadura- 
tik heldu den herrautfa arthikia izan dc- 
din hiriz kampoan lekhu lohi batera,

42 Eta bertze harri batzuek czar 
detzaten khenduen orde, eta bertze buz- 
tin batez zartatua izan dadicn etchea.

43 Bainan harriak cta kharrakak 
khendu ondoan, cta etchea buztin berriz 
zartatu-eta,

44 Aphezak farthurik ikhuften badu 
legena bihurtua, cta harrafiak zaflaka 
plapatuak, legen dirauena da, eta etchea 
lohia.

45 Etchc hura arthikiko da berehala 
lurrera, cta hartako harriak, zurak eta 
phorroíka guziak hiriz kampoan lekhu 
lohi batera arthikiko dirá.

46 Etchc hura hertfia dagocncan, 
barncra farthuko dena, lohi izanen da 
arrats arteo;

47 Eta han lo-egincn duenak, cta zcr- 
bait janen, garbituko ditu berc foinekoak.

48 Aphezak fartzean ikhuften badu 
legena ez déla ctchean berhatu, berritan 
zartatua izan denaz gcroztik, fafualdutzat 
chahutuko du :

49 Eta chahupenarcn egiteko hartu- 
ren ditu bi etche-chori, zedro zura, 
efcarlata eta hifopoa;

50 Eta etche-chori bat imolaturik Iu- 
rrezko untzian ur bizien gainean,

51 Hartuko ditu zedro zura, hifopoa, 
efcarlata eta etche-chori bizia, eta oro 
buftiko ditu etche-chori imolatuaren odo- 
lcan cta ur bizietan, cta zazpi aldiz ihinz
tatuko du etchea,

52 Eta hura chahutuko du hala etche- 
choriarcn odolaz nola ur biziez, eta 
etche-chori biziaz, eta zedro zuraz, eta 
hiíbpoaz eta efcarlataz.

53 Eta utzi duenean etche-choria 
kampoan libroki hegaldatzcra, othoitz- 
cginen du ctchearentzat, zeina legez 
chahutua izanen baititakc.

54 Hori da legenaren eta gaitz gaichto 
guzien gaineko legea,

55 Eta foinetakoctako eta etcheetako 
legenarena,

56 Orbaincna cta jauzten diren ude- 
rrena, plapa argitzen dutenena, eta aíko 
kara moten mudantzena ;

57 Jakin ahal izan dadientzat noiz 
den gauza bat cdo chahu, edo lohi.

X V . K a p .

JA U N A  berriz Moifi cta Aaroni min
tzatu zen huncla:

2 Mintza zaizte Ifraelgo femeei, eta 
errozuctc: Hazi jaría jafaitcn duen gi
zona, lohi izanen da.

3 Eta ezagutuko da gaitz hori badue- 
la, noizetare zorne urrindu bat lothuko 
baita noiznahiden harén haragiari cta 
bethi berhatuko.

4 Ohe guziak zeinctan lo-egin baitu- 
kc eta jarri den tokia ere lohi izanen 
dirá.

5 Harén ohea ukituko duen gizonak, 
bere foinekoak churituko ditu ; cta berc 
burua urean garbitu-eta, arratíeraino lohi 
egonen da.

6 Hura jarri den tokian jarriko denak 
ere bcrc foinekoak churituko ditu ; eta 
urez garbitu ondoan, arratferaino lohi 
izanen da.

7 Harén haragia ukitu duenak, churi
tuko ditu bere foinekoak; cta urez gar
bitu ondoan, arratferaino lohi izanen da.

8 Horrelako gizonak ahogozoa arthiki 
badu chahu denaren gainera, hunek chu
rituko ditu bere foinekoak; cta urean gar
bitu ondoan, arratferaino lohi izanen da.
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9 Harbalda zeinaren gaincan jarriko 
baita, lohi ¡zanca da.

10 Eta hazi jaria duen gizonaren az- 
pian gcrthatu ditakccn guzia, arratferaino 
lohi izanen da. Halakorik zcrbait era- 
bili duenak churituko ditu bere foine- 
koak; eta urcan garbitu den ondoan, 
arratfcraino lohi izancn da.

11 Hola dcnak, cfliuak garbitu gabc 
ukitzen badu norbait, hunek churituko 
ditu berc foinckoak ; eta urean garbitu- 
eta, arrats arteo lohi izanen da.

12 Ukituko ducn lurrezko untzia, 
hautfiko da ; zurczkoa bada ordcan, urcz 
garbituko da.

13 Horrclako gaitza dueña fafualtzen 
bada, berc chahupcnetik zazpi egunen 
buruan, bere foinekoak eta gorphutz gu
zia ur bizietan garbiturik, chahu izanen 
da.

14 Bainan zortzigarrcn eguncan har- 
tuko ditu bi ttorttoila edo bi ul'okume, 
eta Jaunarcn aitzinera cthorriko da lc- 
khukotafuneko tabernakle - fartzcra cta 
hckick emanen diozka aphezari,

15 Zeinak imolatuko baitu bat bc- 
khatuarentzat, cta bcrtzca holokauftc- 
tan; eta harentzat othoitz-eginen du 
Jaunarcn aitzincan, chahu dcdintzat bcre 
hazi jariatik.

16 Gizonak zeinari hazia ilkhiko bai- 
tzayo cmaztcarckilako egimbidean, bere 
gorphutz guzia urcan garbituko du, eta 
arrats artco lohi izanen da.

17 Bere foinekoa eta orduan zucn la
mia urcz garbituko ditu eta lohi izanen 
dirá arrats artco.

18 Emaztckia, zcinarckin erabiü bai
ta, urcan garbituko da, cta lohi izanen 
da arrats artco.

19 Emaztckia, hilabethe-buruan bcre 
odol jauftearekin dena, berezia izanen 
da zazpi egunez.

20 Hura ukituko dueña lohi izanen 
da arratferaino.

21 Eta lo-egin duen tokia eta jarri 
izan den lekhua berc berczpcneko zazpi 
egunctan, lohi izanen dirá.

22 Harén ohca ukitu dukecnak, chu
rituko ditu bere foinekoak, cta bere bu- 
rua urean garbiturik, arratfcraino lohi 
izanen da.

23 Hura jarri den alkhia ukitu duenak 
churituko ditu bere foinckoak ; eta bere 
burua urean garbitu ondoan khutfatua 
izanen da arratferaino.

24 Hari, bere aftagaitzetako orduan, 
hurbildu izan zayoen gizona, zazpi egu
nez lohi izanen da; eta lo-egiteko har- 
tuko ducn etzauntza khutfatua da.

25 Emaztckia, zeinak aíko egunez 
odol jauftea jafaitcn baitu aftagaitzetako 
ordutik kampo, edo zeinari aftagaitzen 
ondotik odol jaria czbaitzayo gelditzen, 
gaitz hori jafaitcko dueño lohi izanen da, 
aftagaitzak balitu bezala.

26 Harek lo-eginikako etzauntza cta 
jarri izan den alkhia, khutfatuak dirá.

27 Eta hekietarik ukitu duenak chu
rituko ditu bere foinekoak ; eta bere bu
rua urcan garbitu ondoan lohi izanen da 
arrats arteo.

28 Odola baratu balitz cta jauftctik 
gclditu, emaztekiak bere chahupeneko 
khondatuko ditu zazpi cgun,

29 Eta zortzigarren cguncan berc 
buruarentzat ekharriko diozka aphezari 
bi ttorttoila edo bi ufokumc lekhukota- 
funeko tabernaklc-fartzcra.

30 Aphczak bat imolatuko du bekha- 
tuarentzat eta bcrtzca holokauftetan, eta 
Jaunarcn aitzincan othoitz-eginen du 
harentzat eta harén jauftc lohiarcntzat.

31 Irakhatfircn diozuete beraz Ifrael- 
go femeei begira ditezen lohikcriatik eta 
beren likhiíkcrietan hiltzetik, khutfatu 
duketenean ene tabernakle zucn artcan 
dena.

32 Hori da legea hazi jaria dutenen- 
tzat, edo emaztekiarekin khutfatzen d¡- 
renentzat,

33 Eta aftagaitzetako orduan bcreztcn 
den cmaztekiarentzat, edo odol jaria ja- 
rraikia duenarentzat, cta harekin lo-egin 
ducn gizonarentzat.

X V I. K ap.

ÍA U N A  mintzatu izan zitzayoen 
Moifi, Aaronen bi Cerneen herio- 

tzearen ondoan, fu arrotza cfkaintzcn 
zutclarik hilak izan zirenean :

2 Eta manamendu-egin zioen, erraten 
zioelarik: Errozu zure anaya Aaroni, 
edozein orduz cz dedin far faindutegian, 
zeina baita bclarcn barneko aldean, ar- 
kha cftaltzcn ducn propiziatorioaren ai- 
tzinean, bcldurrez-eta hil dadien (ezen 
lanho batean agertuko naiz oraklcaren 
gaincan),

3 E z baditu lchenik egiten hautchek: 
aratche bat efkainiko du bekhatuarentzat, 
cta ahari bat holokauftetan.

XVI. KAP.

4 Liho-harizko athorra jauntziko du, 
ahalkefun direnak galtzekin cftaliko ditu, 
liho-harizko gerrikoaz tínkatuko da, bu- 
rukoa ezarriko du buruan, ezen foine- 
ko horick fainduak dirá: chahutu den 
ondoan, jauntziko ditu guziak.

5 Ifraclgo Cerneen balderna guzia ga- 
nik hartuko ditu bi akhcr bekhatuaren
tzat cta ahari bat holokauftctako.

6 Eta aharia cíkaini dukccnean, eta 
othoitz-egin beretzat eta bere etchea- 
rentzat,

7 Bi akherrak jarraraziko ditu Jau
narcn aitzincan lckhukotafuncko taber- 
nakle-fartzean;

8 Eta hekien gaincra zortea athera- 
turik, bat Jaunarcntzat izateko cta bcr
tzca akhcr bidalkintzat.

9 Zcincre zortcak Jaunari atheratuko 
baitio, cta hura imolatuko du bekhatua
rentzat ;

10 Zeincre atheratuko baita akher 
bidalkintzat, eta hura bizirik ezarriko du 
Jaunaren aitzinean, harén gaincra ichur- 
tzeko berc othoitzak, cta gero mortura 
igortzeko.

11 Horick behar-bezala egin ondoan, 
efkainiko du aratchea ; eta beretzat eta 
berc etchcarentzat othoitz-cgiten ducla- 
rik, imolatuko du hura ;

12 Eta ifentfuntzia harturik, aldarcko 
ikhatzez bethe ondoan, eíkuan hartuko 
ditu ifcntfutako chuchcnduak diren bal- 
tfamuak, cta belaz barnera faindutegira 
farthuko da;

13 Baltfamuak fuaren gaincan czarri- 
rik, hekien lanhoak cta hatfak eftal dezan 
lekhukotafunaren gainean den oraklea, 
cta hil cztadien bera.

14 Halabcr hartuko du aratchearcn 
odoletik eta erhiaz zazpi aldiz ihinzta- 
dura eginen du propiziatorioaren parrean 
iguzki-forthaldcra.

15 Eta akhcrra hil dukccnean popu
laren  bekhatuarentzat, harén odola era- 
manen du helaren barneko aldcra, ara- 
tchearen odolarentzat manatua izan den 
bezala, ihinztadurareri egiteko oraklearen 
aitzinean,

16 Eta faindutegiaren chahutzeko 
Ifraclgo Cerneen likhiíkcrietarik, hekien 
lege-haufpenetarik eta bckhatu guzicta- 
rik. Molde berean eginen du lekhuko- 
tafuncko tabcrnaklcarentz.it, zeina hekien 
artean, hekien egoitzako likhiíkericn er- 
dian jarria baita.

17 Nihorrere tabernaklean izan ez 
bedi, aphez handia faindutegian fartzen 
denean othoitz-egitera beretzat eta berc 
etchcarentzat eta Ifraclgo balderna gu- 
ziarentzat, hura ilkhi arteo.

18 Eta atheratuko denean Jaunarcn 
aitzinean den aldarera, othoitz-egin beza 
beretzat; eta harturik aratchearen eta 
akherraren odola, inguruan ichur beza 
aldareko adarren gainera;

19 Eta erhiaz zazpitan ihinztadura 
egiten duelarik, faindutegia chahutuko 
du eta faindutuko Ifraclgo Cerneen likhis- 
kerietarik.

20 Saindutegiarcn, tabcrnaklearcn cta 
aldarcarcn chahupena egin ondoan, or
duan cíkaint beza bizi den akhcrra.

21 Eta bi cíkuak emanik harén buru- 
aren gainera, aithor betza Ifraclgo Cerneen 
gaichtakcria, hoben cta bckhatu guziak ; 
cta oro harén buruaren gainera deitzen 
dituclarik, igor beza mortura, hartako be
rezia den gizon batez.

22 Eta akherrak hekien gaichtakcria 
guziak eraman ditukeenean bala lckhuc- 
tan barna, eta mortuan utzia izan den 
ondoan,

23 Aaron bihurtuko da lckhukotafu- 
neko tabernaklera, cta aitzinean faindu
tegian fartzerakoan jauntzi zituen foine
koak crauntzirik, cta han utzirik,

24 Bere burua garbituko du lekhu 
fainduan, cta berc foinekoak jauntziko 
ditu. Eta ¡lkhirik bere holokaufta eta 
populuarena eíkaini ondoan, othoitz- 
eginen du hala beretzat ñola populuaren- 
tz a t;

25 Eta bekhatuentzat eíkainia den bil- 
gorra erreko du aldarc-gainean.

26 Eta akher bidalkinaren eramatcn 
izatu dcnak, bere foinekoak cta gorphu- 
tza urean garbituko ditu, eta hala farthu
ko da kampetara.

27 Bekhatuarentzat imolatuak izan 
diren aratchea eta akhcrra, zcinen odola 
faindutegira eramana izan baita chahupc- 
naren egiteko, kampetarik kamporat cra- 
manak izanen dirá eta Cuan erreak beren 
larru, haragi eta gorotzarekin :

28 Eta edozeinek erre detzan hekiek, 
bere foinckoak cta gorphutza urcan gar
bituko ditu, eta hala farthuko da kam
petara.

29 Eta hori izanen da zuentzat lege 
bethikotzat. Zazpigarrcn hilabethean, 
hilabctheko hamargarren eguncan, atfe-
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kabeari emanen ditutzue zucn arimak, 
eta lanik dengutiena cz duzuc eginen, cz 
herrikoak, cz cta-zuen artean dabilan 
arrotzak.

30 Egun hartan izanen da zucn cha- 
hupena, eta zucn garbitzca zucn bekhatu 
guzietarik: Jaunaren aitzinean chahu- 
tuko zarete.

31 Ezen phaufuko larumbata da ; eta 
zuen buruak atfekabetan czarriko ditu
tzue bethiko erlijionczko legez.

32 Chahupen hori cgincn du gantzu- 
tua izan den aphezak, eta zeinaren 
eíkuak kontfekratuak izan baitira aphcz- 
tafuneko cgiinbidecn bethetzeko bere ai- 
taren orde: cta jauntziko ditu liho-ha- 
rizko athorra eta foineko fainduak,

33 Eta chahutuko ditu faindutcgia, lc- 
khukotafuneko tabcrnaklea cta aldarca, 
eta aphezak ere eta populu guzia.

34 Eta hori izanen zaitzue bethiko 
lege bat, urthean behin othoitz-egin de- 
zazuentzat Ifraclgo femeentzat eta hc- 
kien bekhatu guzicntzat. Moifek cgin 
zuen beraz Jaunak raanatu bezala.

X V II . K a p .
p T A  Jauna mintzatu zen Moifi, erra- 

ten zioclarik:
2 Mintza zaite Aaroni cta bcrc fe- 

meei, cta Ifraelgo femc guziei, eta crro- 
zu te : Hau da Jaunak manatu ducna, 
dioelarik:

3 Ifraelgo ctchcko cdozcin gizonek idi 
bat, ardi bat edo ahuntz bat hiltzen badu 
kampen harnean edo kampoko aldean,

4 Eta berc cfkaintza cz badu ckhar- 
tzen tabernakle-fartzcra, odolcz hobcn- 
dun da: ñola odola ichuri balu, hala 
galduko da bere populuaren erditik.

5 Horren gatik Ifraelgo femeek aphe- 
zari crakharri bchar diozkate kampoan 
hiltzen dituzten bitimak, Jaunari kontfc- 
kratuak izan ditczcntzat lckhukotafunc- 
ko tabcrnaklearcn fartzean, eta bakczko 
bitima hckiek ¡mola detzotcn Jaunari.

6 Eta aphezak ichuriko du odola Jau
naren aldarearen gainean, lekhukotafu- 
neko tabernaklcarcn fartzean, eta bilgo- 
rra erreko du, Jaunari gozo zayoen uiai- 
netan :

7 Eta cz dituzte baterc gehiago beren 
bitimak imolatuko debruei, zeinekin lo- 
hitu izan baitira. Lcge hau bethi guzian 
begiratuko dute berek cta beren ondo- 
koek.

8 Eta erranen diozute oraino: Ifrael- 
go etcheko cdo zuen artean dabiltzan 
arrotzctarik edozeinek holokaulla bat 
edo bitima bat eíkaintzen badu,

9 Eta hura lekhukotafuncko taberna- 
klearen fartzcra crakhartzen cz badu, 
Jaunari cfkainia izan dadientzat, berc 
populatik galduko da.

10 Ifraelgo etchetik cdozeinek, edo 
hekicn artean dabiltzan arrotzctarik nor- 
baitck odola jaten badu, ene begithartea 
baratuko dut harén kontra, cta hura cha
hutuko dut ene populutik,

11 Ezen haragiarcn bizia odolcan da : 
cta odola cman izan darotzuet hartaz al- 
darc-gainean ardiets dezazucn zucn ari- 
men chahupena, cta balia dadientzat 
zucn arimei lakrifizio chahugarritzat.

12 Horren gatik erran diotet Ifraelgo 
femeei: E z  zuetarik, ez zuen artean da
biltzan arrotzctarik nihork ez beza jan 
odola.

13 Ifraelgo femeetarik eta zucn artean 
dabiltzan arrotzctarik zcmbaitck ihizin 
cdo farean atzcmaten badu jatea zilhegi 
den abere edo chori bat, harén odola 
ichur eta lurrez eftal beza.

14 Ezen cdozcin haragiren bizia odo
lcan da: horren gatik erran diotet Ifracl- 
go femeei: Nolanahiko haragiarcn odola 
janen ez duzuc, zeren haragiarcn bizia 
odolcan baita ; cta hartarik janen dueña 
hilen da.

15 Herrikorik edo arrotzctarik nihork 
jaten badu abere bera hila cdo ihizink 
atzemana, urean garbituko ditu bcrc foi- 
nekoak eta bcrc burua, cta khutfatua iza
nen da arrats arteo, eta hola eginen da 
chahu.

16 Bcrc foinckoak eta gorphutza gar- 
bitzen cz baditu, jafanen du bcrc gaich- 
takeria.

X V III. K a p .

JA U N A  Moift mintzatu zen, erratcn 
zioelarik :

2 Mintza zaite Ifraelgo femeei, cta 
errozute: N i naiz zuen Jainko Jau
na :

3 E z duzue eginen ez zuek egon 
zareten Egiptoko lurreko azturen ara- 
bcra, cz-etare zuek farraraztera nohan 
Kanaan-hcrrikocn arabera, etzarete he- 
kien legeci jarraikiren.

4 Ene erabakien arabera cgincn du
zuc, eta begiratuko ditutzue ene mana-

XIX. KAP. '7
menduak; hekicn arabera ibiliren zaizte. 
Ni naiz zuen Jainko Jauna.

5 Begira zatzuc ene legeak eta craba- 
kiak: hekicn arabera egiten duen gizona, 
hekicn bidez biziko da. Ni naiz Jauna.

6 Gizona etzayo hurbilduko berc odo- 
leko emakume hurkoari, harén baithako 
ahalkeriazko alderdien agertzera. Ni 
naiz Jauna.

7 E z dituzu agertuko zurc aita bai- 
than eta ama baithan ahalkcfun direnak: 
ama, ama duzu; ez diozu ahalkea ema
nen.

8 E z dituzu agertuko zure aitaren 
emaztea baithako ahalkcfun direnak; 
ezen zure aitari ahalkea cmatca laiteke.

9 Aitaganikako cdo amaganikako zure 
arreba, ctchcan cdo kampoan forthua dc- 
nari ahalkatzeko aldcrdiak ez diozkatzu 
agertuko.

10 Zure femearen alaba baithan edo 
zure alabaganikako alaban cz duzu ahal- 
katzckorik agertuko, zeren zure ahalkea 
bailitake.

11 E z diozu ahalkea agertuko zurc 
aitaren emazteak zurc aitari cman dioen 
alabari, ezen zure arreba da.

12 E z diozu ahalkea agertuko zurc 
aitaren arrebari, ezen zure aitaren hara- 
gia da.

13 E z diozu ahalkea agertuko zure 
amaren ahizpari, alabainan zurc amaren 
haragia da.

14 E z diozu ahalkea agertuko zure 
aitaren anayari, eta etzare hurbilduko 
harén emazteari, zeinaren ahaidegoan 
farthua baitzare.

15 E z duzu agertuko zurc erreinaren 
ahalkea, zeren zurc femearen emaztea 
haita, eta cz duzu agertuko harén bai
than itfufi dena.

16 E z diozu ahalkea agertuko zure 
anayaren emazteari, zeren zurc anayaren 
ahalkea bailitake.

17 E z diozute ahalkea agertuko zure 
emazteari eta harén alabari: cz dituzu 
hartuko cz zurc femearen alaba, cz zurc 
alabaren alaba, hekicn baithan ahalkcfun 
direnen agcrtzeko, zeren zurc cmaztea- 
ren haragia baitira, cta horrelako hurbii- 
tzeak odolcko khutfatzcak baitira.

18 E z duzu zurc emaztearen aliizpa 
harén ohaidetafunetan hartuko, cta hura 
bizi delarik ahizparen baithan ahalkea ez 
duzu agertuko.

19 Aftagaitzekin den cmaztekiari

etzare hurbilduko, cta ez duzu agertuko 
harén lohitafuna.

20 Etzare zure lagunaren emazteari 
hurbilduko, eta ez duzu harekin nahas- 
keria likhitfik eginen.

21 Zure umetarik ez duzu emanen 
Molokcn idolari kontfekratzcko, cta ez 
duzu Jainkoarcn izena lizunduko. Ni 
naiz Jauna.

22 Etzare gizonkiari hurbilduko cmaz
tekiari bezala, zeren-eta izigarrikeria bat 
baita.

23 Etzare aziendari hurbilduko, ez- 
eta harekin khutfatuko. Emaztckia ez 
da aberearen azpian jarriko, ez harekin 
baltfaturcn, zeren tzarkeria gaitza baita.

24 Etzarete lohituko zucn aitzinean 
cragotzircn ditudan jendaki guziak khu- 
tfatuak diren itfuíkerietan,

25 Eta zcinetaz lizundu baita lurra. 
Neronek begietfiko ditut hekicn tzarke- 
riak, lurrak berak iraiz ditzan bere egoi- 
liarrak.

26 Begira zatzue ene legeak eta era- 
bakiak, eta horrelako izigarrikeriarik cz 
bezazue cgin ez herrikock ez zucn to- 
kietan dabiltzan kampotarrek.

27 Alabainan zuen aitzinean izatu di
ren lurreko egoiliarrek cgin izan dituzte 
gaitzefgarrikcria horiek oro, eta lurra lo- 
hitu dute.

28 Bcrautzue beraz, halakorik egiten 
baduzuc, zuen aitzinean izatu den jen- 
dakia bezala zuek ere orobat iraiz ze- 
tzazten.

29 Horrelako izigarrikeriarik eginen 
dueña, galdua izanen da berc populuaren 
erditik.

30 Begira zatzue ene manamenduak. 
Bcrautzue cgin zuen aitzinean izatu di- 
renek egin dutena; cz betzaizte halakoz 
khutfa. N i naiz zuen Jainko Jauna.

X IX . K a p .

JA U N A  Moifi mintzatu zen huncla: 
2 Mintza zaite Ifraelgo femeen bal- 

derna ofoari, cta errozute: Saindu izan 
zaizte, zeren faindu bainaiz ni zuen 
Jainko Jauna.

3 Batbcdcrak ckhar beza ait-amen 
bcldurra. Begira zazue ene larumbata. 
Ni naiz zucn Jainko Jauna.

4 Bcrautzue jainkordetara bihurtzetik, 
cta jainko urthurik cz bezazue egin. Ni 
naiz zuen Jainko Jauna.

5 Jaunari, jabalgarri izan dakizuen-



tzat, imolatzen badiozuc bakczko biti- 
marik,

6 Imolatu cgunean eta biharamunean 
janen duzuc, eta crreko duzuc fuan hiru- 
garren egunekotzat gclditu guzia. ^

7 Hartarik nihork jatcn badu b¡ cgu-
nen buruan, lohi izanen da eta impiokc- 
riaz hobendun; _

8 Eta jafanen du bcrc gaizkia, zeren 
lizundu duen Jaunaren faindua, eta gal- 
duko da bcre populutik. _

g Zure bazterrean uzta egiten duzu- 
nean, ez duzu murriztuko lurraren aza- 
leraino, eta gelditzen diren burukak ez 
dituzu bilduko. t

10 Zure mahaftian ere erortzen diren 
molkhoak eta bihikak ez dituzu bildu
ko, bainan beharrei eta arrotzei hartzera 
utziko diozkatzutc. Ni naiz zuen Jain- 
ko Jauna.

11 E z duzu ohorgorik eginen. E z 
duzu gezurrik erranen, eta nork bcre la
guna ez du enganatuko.

12 E z duzu ene izenean gezurrez 
zin-eginen, eta ez duzu lizunduko zure 
Jainkoarcn izena. Ni naiz Jauna.

13 Zure lagunari laidorik ez diozu 
eginen, eta ez duzu zure indarraren az- 
pian ehoa idukiko. Saritako langilearen 
lana ez da zure baithan biharamun goiza 
artco fari gabe egonen.

14 Etzarc gorraz gaizki mintzatuko, 
eta ez duzu itfuaren bidean behaztopa- 
gailurik ezarriren : bainan izanen duzu 
zure Jainko Jaunaren bcldurra, zeren ni 
bainaiz Jauna.

15 Gaizkia ez duzu eginen, eta ez 
duzu erabakiko zuzenari bidegabe egi- 
nez. Etzare bcgiratuko behartafunari, 
eta etzarc abcratfari begithartez jarriko. 
Zure lagunari emanen diozu zuzembi- 
dcko erabakia.

16 Etzare populuan izanen ez aitzi- 
nctik jazarle, ez gibeletik jale. Etzare 
oldartuko zure lagunaren biziari. Jauna
ni naiz. _

17 Zure anayari ez diozu zure biho- 
tzcan gaitzirizkorik ekharriko, bainan 
agerian erranen diotzotzu zure erraite- 
koak, ez dezazuntzat harén gainctik bc- 
khatu egin.

18 E z duzu afpcrtzca bilhatuko, eta 
etzare orhoituren zure herritarrengani- 
kako irainaz. Zure adiíkidea maitha- 
tuko duzu zure burua bezala. N i naiz 
Jauna.

19 Begira zatzu ene legeak. Zure 
azienda ez duzu eftalaraziko bertze mo
ta batetako abereaz. E z duzu aíko ha- 
ziz erainen zure lauda. E z duzu jaun- 
tziko bi hari mote tari k ehoa den foinc- 
koa.

20 Gizona ctzaten bada cmaztckiarc- 
kin eta harekin baltfatzen, emaztekiaga- 
thibu bada eta heldua, eta bizkitartean 
ez oraino dirutan berrerofia, ez eta libro 
utzia ; azotatuak izanen dirá biak, eta 
ez dirá hilen, zeren emaztekia gathibu 
baitzen.

21 Bainan bcre hobenarentzat ahari 
bat eíkainiko dio Jaunari lekhukotafune- 
ko tabernaklearcn fartzean.

22 Aphezak othoitz-cginen du haren- 
tzat eta harén bekhatuarentzat Jaunaren 
aitzincan, eta Jauna jabalduko zayo, eta 
bcrc bekhatua barkhatua izanen zayo.

23 Agindu' lurrean (arthuak izanen 
zaretenean, han landatzcn baditutzuc 
fruitutako zuhamuak, ninikak ebakiko 
diozkatzuctc ; ethortzen diren fruituak 
lohi izanen zaizkitzuete, eta ez duzuc 
hckietarik janen.

24 Bainan laugarren urthean hckien 
fruitu guziak Jaunaren ofpetan kontfc- 
kratuko dirá.

25 Eta bortzgarren urthean, ckhar- 
tzen dutena bildurik, janen dituzuc he- 
kien fruituak. N i naiz zuen Jainko 
Jauna.

26 E z duzue deus janen odolarekin, 
etzaretc afmagintzan hariko ez-cta amets 
argitzen.

27 Ileak ez dituzuc inguruan ebakiko, 
ez-eta bizarra moztuko.

28 Hilen dcithoratzcan ez duzuc zu
en haragiari cbakidurarik eginen, eta ez 
duzuc zuen gorphutzctan feinalerik edo 
ozkarik eginen. Jauna ni naiz.

29 E z duzu zure alaba lohikcriari 
emanen, lurra cztadicn khutl'a eta tzar- 
keriaz bethe.

30 Ene larumbata begira zazuc, eta 
ikharan egon zaizte ene íaindutegiaren 
aitzincan. Jauna ni naiz.

31 Etzarcte gaizkincn alderat itzuliko, 
eta ez diozucte aztici deufere galdeginen, 
hekiez khutfatzeko zuen buruak. Ni 
naiz zuen Jainko Jauna.

32 Buru zurituaren aitzincan chuti 
zaizte, ohora zazue gizon-zaharra: zuen 
Jainko Jaunaren beldurra izan zazue. 
Jauna ni naiz.
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33 Zuen lurrean eta zuen artean arro- 
tzik balimbadago bizitzez eta egoitzaz, 
ez hari egin irainik ;

34 Bainan zuen artean izan bedi he- 
rrikoa bezala, eta zuetarik balitz bezala 
maitha zazue: zuek ere alabainan arrotz 
izatu zarete Egiptoko lurrean. Ni naiz 
zuen Jainko Jauna.

35 Bcrautzue zuzen ez denik egin 
erabakian, legebidean, phifuan, ncurrian.

36 Zuzenak izan beitez zuen balen- 
tzak eta phifuak, gaitzerua eta laurdena. 
Ni naiz zuen Jainko Jauna Egiptoko 
lurretik atheratu zaituztedana.

37 Begira zatzue ene manamendu gu
ziak eta erabaki guziak, eta bcren bidea 
emanen diozuetc. Ni naiz Jauna.

X X . K ap.
3 A D A ,  Jauna Moifi mintzatu zen hu- 

neletan:
2 Hautchek erranen diozkatzutc Is- 

raelgo femeei: Ifraelgo femeetarik eta 
Ifraelen daudezin arrotzetarik batck bcre 
umeetarik Moloken idolari ematen ba- 
dio, hcriotzez hila izan bedi; lckhuko 
jendeak harrika beza.

3 Eta nik ene begithartea bihurturen 
dut harén kontra ; eta ezeztatuko dut 
bcrc populuaren crditik, zeren berc 
umeetarik cman duen Moloki, lohitu 
duen ene faindutegia eta lizundu ene izen 
faindua.

4 Bainan baldin lekhuko populuak ar- 
durarik ez badu hartzcn eta ene mana- 
menduaren czacholaz bezala, Moloki 
bere umeetarik cman duen gizona uzten 
badu, eta ez badu hil nahi,

5 Ene begithartea bihurturen dut g¡- 
zon harén kontra eta harén odolaren 
kontra, eta kalituren ditut populuaren 
crditik bera eta Molokckin bere lohikcria 
onhetfi diotcn guziak.

6 Norbait gaizkinctara eta aztietara 
bihurtzen bada, eta hekiekin khutfatu, 
harén kontra bihurturen dut ene begi
thartea, eta hcriotzez khcnduko dut bcre 
populuaren erditik.

7 Sainducts zaitezte eta izan zaizte 
faindu, zeren ni bainaiz zuen Jainko 
Jauna.

8 Ene manamenduak begira eta bethe 
zatzue. Ni naiz Jauna zuek faindutzen 
zaituztedana.

9 Bere aitari edo amari burhoa arthiki 
diokena, hcriotzez hila izan bedi : aitari

eta amari burilo arthiki diote, gainera 
hel bekio harén odola.

10 Norbait baltfatu bada bertzeen 
emaztearekin, eta lohikeriako bekhatua 
jauki badu bcre lagunaren emaztearekin, 
lohitzailea eta lohitua biak hcriotzez hi- 
lak izan beitez.

11 Norkere lo-cgin baitukc bere ama- 
¡zunarekin eta bere aitaren ahalkca ager- 
tu baitukc, bi lohiak hcriotzez hilak izan 
beitez : bcrcn odola gainera bekiote.

12 Norbaitek lo-egin badu bere errei- 
narekin, biak hilak izan beitez, ezcn 
tzarkeria handia egin dute: beren odola 
gainera bekiote.

13 Gizonak gizonarekin lo-egin badu 
eta emazteki bati bezala hurbildu bazayo, 
bick egin dute gaizki handia; biak herio- 
tzcz hilak izan beitez, eta beren odola 
gainera bekiote.

14 Alabarckin czkondu eta harén 
ama ere emaztetzat hartuko duenak, bc- 
khatu handia egin du : bizirik hekiekin 
erre bedi, eta horrcmbertzeko gaizkia 
gcldi ez bedi zuen artean.

15 Abercarekin eta aziendarekin lohi
tu ko dena, hcriotzez hila izan bedi: 
azienda ere hil zazue.

16 Aberearen azpian jarriko den emaz
tekia, harekin batean hila izan bedi: eta 
bcren odola gainera bekiote.

17 Hartuko duenak berc arreba, bcre 
aitarenganikakoa edo bcrc amarengani- 
kakoa, eta ikhufi baitukc harén ahalkca, 
eta arrebak begiratu baitiokc anayaren 
laidoari, biek gauza tzarra egin dute: 
beren herritarren aitzincan hilak izanen 
dirá, zeren clkharri agertu diozkaten bc
rcn laidoak, eta beren tzarkeria jafanen 
dute.

18 Emazteki aílagaitza darioenarekin 
baltfatu dena eta harén ahalkca agertu 
dueña, eta harek berak ere crakhutlí ba
du bcre odolaren ithurria, biak bcren po
puluaren crditik hilak izan beitez.

19 E z duzu agcrtuko zure amaren 
ahizparen baithan eta aitaren arrobaren 
baithan ahalkcfun dena : hori egin dukc- 
cnak bcrc haragiko laidoa agerian enla
ten du : biek jafanen dute beren tzarke
ria.

20 Aitaganikako edo amaganikako ofa- 
baren emaztearekin baltfatu denak, eta 
bcre ahaidearen laidoa agertu duenak, 
bick jafanen dute beren bekhatua, eta 
haurrik gabe hilen dirá.
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21 Berc anayaren cmaztearckin cz- 
kontzcn denak, haizu ez dcn gauza cgi- 
ten du, bere anayaren ahalkefuna ager- 
tzcn du : haurrik gabe egonen dira.

22 Begira zatzue enc manamenduak 
eta erabakiak eta hekiek bethe, beldu- 
rrez-eta iraiz zaitzatcn lurrak zeintan 
fartzekotan eta egotekotan baitzarete. _

23 Bcrautzue ibiltzctik zuen aitzi-
nean eragoztera nohan jendakien legcc- 
tan. Ezen horiek guziak cgin dituzte, 
eta gorrototan ditut. _

24 Bainan zuei mintzo natzaitzue: 
Goza zazuc hckicn lurra, zuei priman- 
tzetan emanen darotzuetadana, cfne eta 
ezti dariocn lurra. Ni naiz zuen Jainko 
Jauna bertze jendakietarik berczi zaituz- 
tedana.

25 Berez zatzue beraz zuek cre abere 
chahua hala cz dcnetik, hegaftin cha- 
hua chahu ez denctik; bcldurrez-eta 
zuen arimak lizun detzatzuen, azicnda, 
cta chori, eta lurrarcn gainean higitzcn 
diren eta zuci lohi erakhutfi darozkitzue- 
danctan.

26 Izanen zakizkidatc faindu, zercn 
faindua bainaiz ni Jauna, eta bertze jen
dakietarik bcrezi baitzaituztct, eneak 
izan zaiteztentzat.

27 Gizon edo cmaztekia gaizkinke- 
riako eta aztikeriako izpiritua izanen due
ña, heriotzez hil beitez: harrika kali bc- 
tzate; bercn odola bcren gain izan bc- 
zatc.

X X I. K a p .

l-T A L A B E R  Jaunak erran zioen M oifi: 
1 1  Mintza zaitc Aaronen fcme aphe- 
zei, cta crrozute : Aphcza cz bedi khu- 
tfa hiltzen zaizkoen herritarrcn dcitho- 
reetan,

2 Baizik-cre ez bada bere ahaideene- 
tan cta hurbilekoenetan, erran-nahi-da 
aita, ama, fcme, alaba eta anayarentzat
ere, t _

3 Eta arreba dontzclla, gizonari cz- 
koiulua izan ez denarentzat.

4 Bainan ez da bertzcla khutfatuko, 
balitz-ere bcre populuko aitzindariarcn- 
tzat.

5 Aphezek cz dituzte bercn buruak 
murriztuko, ez bizarra cbakiko, ez beren 
haragitan ozkarik eginen.

6 Saindu egonen zaizko beren Jain- 
koari, cta ez dute lizunduren harén ize- 
na : ifentfua ezen Jaunari, eta ogiak bc

ren Jainkoari eíkaintzen dituzte, cta ho 
rren gatik izanen dirá faindu.

7 E z dutc ezkontzaz hartuko ez ema 
galdu, ez neika tzarrik, ez-etare berc 
(enharrak igorri duen emazterik, zeren 
baitira beren Jainkoari kontfekratuak,

8 Eta eíkaintzen baitituzte propofi- 
zioncko ogiak. Beraz izan beitez faindu, 
zeren-eta faindu bainaiz ni, Jauna, hekiek 
faindueíten ditudana.

9 Lohikcrian atzemana den aphez ala
ba, eta bcrc aitaren izena laidoztatu due
ña, fuan errea izan bedi.

10 Pontifizioak, erran-nahi da bcre 
anayen artean aphez handi denak, zeina- 
ren burilaren gainera gantzudurako olioa 
ichuria izan baita, eta zeinaren eíkuak 
apheztafuneko egimbidcetakotzat kontfe
kratuak izan baitira, eta foincko fainduak 
jauntziak dituenak, ez du agerturen bere 
burua, ez-eta foinekoak hautfiko ;

11 Eta cz da batere edozein hili hur 
bilduko, bere aitaren deithorean ez-eta 
amarenean ez du bere burua likhiftuko.

12 Eta ez da ilkhiko lekhu fainducta- 
rik, beldurrcz-cta lizun dezan Jaunaren 
faindutegia, zeren Jainkoaren gantzudura 
fainduko olioa harén gaincan baita. Ni 
naiz Jauna.

13 Birjina batckin czkonduko da.
14 E z da czkonduko ez alhargunarc- 

kin, cz bere fenharrak igorri duen emaz- 
tckiarekin, ez ncíkatcha lohitu batekin, ez 
neíka galdu batekin, bainan bai bere herri- 
tarretarikako neíkatcha chahu batckin :

15 Nahas cz dezantzat bcre iraulgiko 
odola bere tokiko edozein ncíkatchckin, 
zeren ni bainaiz hura faindueften dudan 
Jauna.

16 Jauna mintzatu zen oraino Moifi, 
zioelarik:

17 Errozu Aaroni: Zure odoleko fa- 
milietan gizonik balimbada zerbait narrio 
bere gorphutzean duenik, cz ditu ogiak 
cíkainiko bcre Jainkoari;

18 Eta cz da harén apheztafuneko 
egimbideetara hurbilduko, baldin itliia 
bada, maingua bada, fudur murritzekoa, 
edo handikoa, cdo makhurrekoa bada,

19 Efkua edo zangoa hautfia badu,
20 Konkorra bada, bethirintfua, bc- 

gian churiduna, cta baldin bethiko zara- 
garra, negal bizia gorputzoan, edo fabel 
ttipia croria baditu.

21 Aaron aphez handiaren odoletikako 
edozein narriodun dona cz da hurbilduko
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Jaunari bitimak, cz-etare ogiak berc Jain
koari eíkaintzcra.

22 Bizkitartcan janen du faindutegian 
cfkainiak diren ogietarik,

23 Bakharrik halaz non ez baita he
laren barneko aldera larthuko, ez-eta al- 
darera hurbilduko, narrioa baduelakotz, 
cta ene faindutegia cz duclakotz behar 
khutfatu. Ni naiz hekiek fainducílcn 
ditudan Jauna.

24 Moifek beraz manatuak izan zi- 
tzaizkoen guziak erran ziozkatcn Aaroni 
eta harén femeei eta Ifracl guziari.

X X II. K a p .

JLJA LA BER  J aúna Moifi mintzatu 
zen, ziolarik:

2 Mintza zaite Aaroni eta bcrc fe
meei, begira ditezentzat Ifraelgo femcck 
niri kontíekratu gauza guzictarik, cta lohi 
cz detzatcn, berek eíkainirik niri kontfe
kratuak direnak.

3 Errozutc berei cta bcre ondokoei: 
Zuen odoleko edozein gizon lohi dclarik 
hurbilduko dena niri kontfekratuak eta 
Ifraelgo fenieek cfkainiak diren gauzeta- 
ra, galduren da Jaunaren aitzinean. Ni 
naiz Jauna.

4 Aaronen odoleko gizonak, lcgentfu 
izanen denak edo hazi jariarekin, ez du, 
fafualdu arteo, janen niri kontfekratuak 
zaizkitanetarik. Hilak lohituacta hazi ja- 
riaduna ukitu dueña,

5 Edo zierpe bat ukitu dueña, cta 
zernahi gauza lohi, zeinaren ukiak khu- 
tfatzcn baitu,

6 Arratferaino lohi izanen da, eta kon
tfekratuak direnetarik ez du janen: bainan 
berc gorphutfa urcan garbitu dukecncan,

7 Eta iguzkia farthu ondoan, chahu 
eginik, orduan janen du cfkaintza kon- 
tíekratuetarik, zeren hekiek baitira harén 
janhariak.

8 Aaronen femcck ez dutc janen bcra 
hilikako edo ihiziak atzemanikako hara- 
gitik, halakoz khutfa cz ditezentzat. Ni 
naiz Jauna.

9 Begira betzatc ene manamenduak, 
cz crortzeko bckhatura, eta hil ez dite- 
zen ene faindutegian, hura lizundu on
doan. Ni naiz Jauna hekiek faindueften 
ditudana.

10 Arrotzetarik nihork ez du janen 
gauza kontfekratuetarik, ez aphezarekin 
dagoenak, ez farizaleak cz dute hekie- 
tarik janen.

11 Bainan aphczak erofia edo harén 
ctchcan forthua denak, janen dute hekie- 
tarik.

12 Aphez alabak populutik hartu ba
du fenharra, ez du janen ez gauza kon
tfekratuetarik, ez eta pikainetarik.

13 Bainan alhargundurik, cdo fenha
rrak ¡gorririk, eta haurrik gabe itzuli bada 
bere aitaren etchera, aitaren jatekoetarik 
haziko da neíkatcha gazte zenean bezala. 
Arrotzck cz dutc hekietarik jateko cíku- 
rik.

14 Jakingabean gauza kontfekratue
tarik jan dukeenak, bortzgarren bat eza- 
rririk jan duenaren gainera, aphezari 
emanen dio faindutegian.

15 E z dituzte lizunduko Ifraelgo fc- 
mcck kontfckraturikako gauzak, Jaunari 
eíkaintzen direnak,

16 Beldurrcz-eta jafan dezaten bcren 
hobenaren tzartufuna gauza kontfekra
tuetarik jan ondoan. Ni naiz hekiek 
faindueften ditudan Jauna.

17 Jauna Moifi mintzatu zen berriz, 
zioelarik:

18 Mintza zaite Aaroni cta bcre fe
meei eta Ifraelgo feme guziei, eta erro- 
zu te : Ifraelgo ctcheko norbaitck, edo 
zuen artean bizi diren arrotzetarik batek, 
bere eíkaintza egitcn badu, edo botu ba
ten bethetzcko, cdo bere gogo onez, 
edozein gauza ekhar dezan Jaunaren ho- 
lokauftctako,

19 Zuctaz eíkainia izatekotzat, orots 
narriogabea izanen da idietarik, ardietarik 
eta ahuntzetarik:

20 Narrio zerbait balimbadu, ez duzuc 
cfkainircn, cta ez da onheftckoa izanen.

21 Bakezko bitirna bat Jaunari eíkai- 
niko dioen gizonak, edo botu baten be
thetzcko, edo bere gogo onez, nahiz 
idietarik, nahiz ardietarik, narriogabea 
cíkainiko du, onhcfgarri izan dadicntzat: 
hartan ez da narriorik behar.

22 Itfua bada, zerbait hautfirik dueña, 
udertlua, orbainduna, zaragartfua, edo 
ncgalduna; cz diozuc Jaunari cíkainiko, 
cta halakoctarik ez duzue deuferc Jau
naren aldare-gainean erreko.

23 Efkain dezakczu zure oldctara idi 
eta ardi beharri-motza cta buztan-motza, 
bainan halakoez botu bat ezin bethe de- 
zazukc.

24 E z diozuc Jaunari cíkainiko abe- 
rcrik potroak bihurtuak, cdo lehcrtuak, 
edo cbakiak eta khcnduak dituztenetarik,
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eta ez duzue zuen lurrean deuferc hola- 
korik egincn.

25 Arrotzaren eikutik ez diozuete 
zuen Jainkoari cikainiko ez ogirik, ez 
eta eman nahi lukecn bertzerik; zeren 
galduak eta narriotuak baitira harén efku- 
tikako guziak : ez ditutzuc hartuko.

26 Berriz-ere Jauna mintzatu zitza- 
yoen Moiñ, zioclarik :

27 Idia, ardia eta ahuntza, forthu on- 
doan zazpi cgunez egonen dirá amaren 
errapean: bainan zortzigarren egunean 
cta handik goiti cfkaint ditazke Jaunari.

28 Behia edo ardia cz dituzue egun 
berean bcrcn umeekin imolatuko.

29 Imolatzen badiozue bitima bat 
eíkcr onetan Jaunari, jabalkizun izan ahal 
dakizuentzat,

30 Egun berean janen duzue bitima, 
cta ez da hartarik den-gutiena biharamun 
goizeko geldituren. Ni naiz Jauna.

31 Begira eta bethe zatzue ene mana- 
menduak. N i naiz Jauna.

32 Berautzue lizun ene izen faindua, 
fainductfia izan nadien Ifraelgo fcmeen 
erdian. Ni naiz zuek fainducftcn zai- 
tuztedan Jauna,

33 Eta Egiptoko lurretik atheratu zai- 
tuztedana, zuen Jainko iduk nezazuen- 
tzat. N i naiz Jauna.

X X III . K ap .

C 'T A  Jauna Moifi mintzatu zitzayocn 
h únele tan:

2 Mintza zaite Ifraelgo femeei, eta 
crrozutc : Haukiek dirá Jaunaren bcfta- 
buruak, fainduak deithuko ditutzuenak.

3 Sei egunez hariko zarete hincan : 
zazpigarren eguna deithuko da faindua, 
zeren den larumbateko phaufua. E z  du
zue orduan lanik batere eginen: Jauna- 
ren larumbata da egoten zarctcn toki 
orotako.

4 Haukiek dirá bcraz Jaunarcn bcfta- 
buru fainduak, zein berc orduan zele- 
bratu behar ditutzuenak.

5 Lehcmbiziko hilabethean, hamalau- 
garrcn egunean, ilhuntzean, Jaunaren
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zue orduan eginen fehi lanik batere. 
Ondokoen ondoko eta zuen egoitza gu- 
zietan bethi idukircn duzue lege hau.

22 Zure lurreko uzta bilduko duzu- 
nean, cz duzu ondo-ondotik ebakiko; 
gelditzen diren burukak ez dituzu bil
duko, bainan beharrei eta arrotzei utziko 
diozkatzu. Ni naiz zure Jainko Jauna.

23 Eta Jauna mintzatu zen huneletan 
Moift :

24 Errozute Ifraclgo femeei: Zazpi
garren hilabethean, hilabethearen lchem- 
biziko eguna izanen da zuentzat orhoi- 
tzapeneko fabata; turutek durrundaturen 
dute, eta deithuko da egun íiiindua.

25 E z duzue egun hartan fehi lanik 
eginen, eta Jaunari holokaufta bat cíkai- 
niren diozue.

26 Jauna mintzatu zen oraino Moifi, 
eta erran zioen:

27 Hilabethe hartako hamargarren 
eguna izanen da chahupenetako egun 
guziz ofpetfua, eta deithurcn da faindua : 
atfekabetan farthuren ditutzue orduan 
zuen arimak, eta Jaunari holokaufta bat 
cíkainircn diozue.

28 Egun hartan guzian ez duzue fehi 
lanik eginen batere, zeren egun hura 
baita deyetako eguna, begithartez jar da
kizuentzat zuen Jainko Jauna.

29 Egun hartan atfckabean farthu cz 
dena, galduko da bere populutik ;

30 Eta zerbait lan egin dueña, chahu- 
tuko dut bere populutik.

31 E z duzue beraz batere lanik egi
nen orduan : lege hau bethi guzian begi- 
ratuko duzue ondokoen ondoko eta zuen 
egoitza orotan.

32 Egun hura phaufuko larumbata da, 
cta zuen arimak atfckabean ezarriko di
tutzue hilabethearen bederatzigarren egu
nean. Arratfetik arratfera zelebraturen 
ditutzuc zuen larumbatak.

33 Jauna Moifi berriz mintzatu zen, 
zioelarik:

34 Errozute Ifraclgo femeei: Zazpi
garren hilabethe hartako hamabortzga- 
rren egunetik, zazpi egunez izanen dirá 
Tabernakletako beftak Jaunarentzat.

35 Lehcmbiziko eguna deithuko da 
guziz ofpetfua eta guziz faindua: cz du
zue egun hartan fehi lanik batere eginen.

36 Eta zazpi egunez Jaunari holo- 
kauftak eíkainiko ditutzue. Zortzigarren 
eguna ere guziz ofpetfua eta guziz fain
dua izanen da, cta Jaunari holokaufta bat

eíkainiko duzue : batzarra ezen eta bil- 
khua orduan idukiko dirá : egun hartan 
ez duzue fehi lanik batere eginen.

37 Horiek dirá Jaunaren befta-buru, 
guziz ofpetfuak cta guziz fainduak dei
thuko ditutzuenak, eta hekietan Jaunari 
eginen ditutzuc eíkaintzak, holokauftak 
eta libazioneak, egun bakhotchekotzat 
manatuak diren bezala,

38 Jaunaren larumbatez, botuz edo 
zuen gogo onez Jaunari eginen ditutzucn 
eíkaintzez bertzalde.

39 Holetan zazpigarren hilabctheko 
hamabortzgarrcnetik, bildu ditutzuenean 
zuen lurreko fruitu guziak, zazpi egunez 
zelebratuko ditutzue Jaunaren beftak; 
lehcmbiziko egunean eta zortzigarrencan 
izanen da larumbata, erran-nahi-da phau
fua.

40 Eta lehcmbiziko egunean hartuko 
ditutzuc zuhaitzen fruiturik ederrenak, 
palma-gandoak, zuhaitz-adar hoftotfuak 
eta errekako zumelikak, eta boztuko za
rete zuen Jainko Jaunaren aitzinean.

41 Urthe oroz befta handi heri zazpi 
egunez zelebratuko duzue : manamendu 
hori bethi guzian ondokoen ondoko be- 
giratuko duzue. Zazpigarren hilabethean 
zelebratuko duzue befta,

42 Eta itzalpeetan egonen zarete 
zazpi egunez: Ifraelen odoletik diren 
guziak olhetan egonen dirá:

43 Zuen ondokock jakin dczatcntzat, 
olhetan egonarazi ditudala Ifraclgo fe- 
meak, Egiptoko lurretik erakhartzcn n¡- 
tuenean. Ni naiz zuen Jainko Jauna.

44 Moifek horiek erran ziozkaten 
Ifraclgo femei Jaunaren befta -buruen 
gaincan.

X X IV . K a p .

j^ A D A , Jauna Moifi mintzatu zen hu
neletan :

2 Ifraclgo femeei mana zozute oliba 
olio garbienctik eta argienetik ekhar dc- 
zazuten, krifeluen bethi mantenatzeko,

3 Lckhukotafuncko helaren kampoko 
aldean bat-tafuneko tabcrnaklcan. Eta 
Aaronck ezarriko ditu hckiek arratfetik 
goizeraino Jaunaren aitzinean, eta egim- 
bide hori bethi guzian zuen ondoregoa 
guzian bethea izanen da.

4 Jaunaren aitzinean ezarriko dirá 
bethi urhc garbicneko ganderailuan.

5 Halabcr hartuko duzu irin zethaba- 
tua, eta hartarik erreko ditutzu hamabi

8 Bainan zazpi cgunez Jaunari efkai- 
niko diozue furako fakrifizioa. Zazpi- 
garrcn cguna ordcan izanen da ofpetfuago 
eta fainduago: hartan cz duzue eginen 
fehi lanik batere.

9 Jauna mintzatu zen oraino Moifi, 
zioelarik:

10 Mintza zaite Ifraclgo fcmeci, eta 
crrozutc: Sarthu zaiztekeenean nik ema
nen darotzuetan lurrean, eta uzta egin 
dukezucnean, aphczari ekharriko diozka- 
tzue bihi efpalak, zuen uztako pikainak :

11 Hunek fabat biharamunean, efpal 
bat altchaturen du Jaunaren aitzinean, 
onhergarri izan dakizucntzat, cta fain- 
duetfiren du hura.

12 Efpala kontfekratuko den cgun bc- 
rean, Jaunari holokauftctan hilen zayo 
urthea duen bildots narriogabe bat.

13 Harekin libazionetan eíkainiko di
rá, bi hamargarrcn irin zethabatu olioz 
buítiak Jaunaren ifentfutzat eta ufain go- 
zoenckoentzat; arnozko cikaintza bat 
ere, hinaren laugarrcna.

14 E z duzue uztatik jancn ez ogirik, 
ez irin chigorrik, ez ahirik, pikainak zucn 
Jainkoari eikaini ditutzucn arteo. Ma- 
namendu hori da bethikotzat, ondokocn 
ondoko cta zuen egoitza guzietan begi- 
ratzekoa.

15 Sabateko bigarren egunetik, zeinc- 
tan eíkainiko baituzue pikainetako efpala, 
khondatuko dituzuc beraz zazpi afte ofo,

16 Zazpi aftcak bethe diren bihara- 
muncko cguna arteo, erran - nahi - baita 
berrogoi eta hamar egun; cta fakrifizio 
bcrri bat Jaunari eíkainiko diozuc hu- 
nela:

17 Egoitza orotarik, pikainetako bi 
ogi altchatu bakhotcha bi hamargarrencz 
egina irin zethabatutik, Jaunaren pikai
netako erreko ditutzucnak.

18 Eta ogickin eíkainiko dituzue zazpi 
bildots narriogabeak urthebanakoak, eta 
arthaldeko aratche bat, cta bi ahari, eta 
beren libazioncckin holokauftetan Jau
nari eíkainiak izanen dira ufain gozoene- 
kotzat.

19 Imolatuko ditutzue halabcr akhcr 
bat bekhatuarentzat, eta bi bildots urthe
banakoak bakezko bitimatzat.

20 Eta aphczak hckiek altchatu ditucn 
ondoan Jaunaren aitzincan, beretzat cro- 
riko zaizkio.

21 Eta egun hura deithurcn duzue 
guziz ofpetfua eta guziz faindua : ez du-
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ogi, bakhotchak bi hamargarren irin du- 
tenak.

6 Ezarriko ditutzu Jaunaren aitzi- 
nean, mahain guziz garbiaren gainean fei 
alde batetik cta fei bertzetik :

7 Eta hckien gaincan ezarriko duzu 
ifentfu argienetik, ogia izan dadientzat 
Jaunari egiten zayoen cikaintzarcn or- 
hoitgarri.

8 Larumbat oroz Jaunaren aitzinean 
gambiatuak izanen dira Ifraelgo femccn 
ganik harturik bethiko bat-tafunez :

9 Eta izanen dira Aaroncn cta bere 
femeentzat, lckhu fainduan jateko: ze- 
rcn baitira faindurcn faindu Jaunaren fa- 
krifiziotarik bethiko zuzen batez.

10 Bizkitartean ifraeldar cmaztcki ba
ten femea, egiptoar gizon batcnganika- 
koa, atheratu zen Ifraelgo fcmccn artera, 
eta aharratu zen kampetan ifraeldar gizon 
batckin.

11 Eta ñola burhoztatu eta madari- 
katu baitzuen Jaunaren izena, crakharri 
zutcn Moifen aitzinera. (Harén ama 
deitzen zen Salumith, Dabrien alaba, 
Danen leinukoa,)

12 Eta prcfo farthu zutcn jakin artco 
zer manatuko zucn Jaunak,

13 Jauna mintzatu zen, Moifi,
14 Eta erran ziocn : Kampetarik il- 

khiaraz zazu burho-cgile hori, eta entzun 
duten guzick buruarcn gainean czar be- 
tzote eikuak, cta gero populu guziak 
harrika beza.

15 Eta errancn diozute Ifraclgo fe- 
m eei: Norkcre maldizio arthikiko baitio 
bcre Jainkoari, jafancn du bcre bckhatua;

16 Eta Jaunaren izenari burho arthi
kiko dioena, heriotzez hila izan bedi: 
izan dadien herritarra cdo arrotza, popu- 
luak kali beza harrika. Jaunaren izenari 
burho arthikiko dioena, heriotzez hila 
izan bedi.

17 Norkere gizona jotzen eta hiltzen 
baitu, heriotzez hila izan bedi.

18 Abere bat hiltzen duenak ordaina 
bihurtuko du, erran-nahi-da aberea abe- 
rearentzat.

19 Norkere bcrc herritarretarik cdo- 
zeini gaizki egin baitioke, ñola berak 
egin duen, hala egina izanen zayo ;

20 Hauíkura haíkurarcntzat, begia 
begiarentzat, hortza hortzarentzat ordai- 
nez bihurtuko zayo: egin izan duen be- 
zalako gaizkiaren jafaitera bortchatuko 
da.

21 Azienda hil duenak bertze bat bi
hurtuko du. Gizona hiltzen dueña, bcra 
hila izan bedi.

22 Hobenduna izan dadien, nahiz he
rritarra, nahiz arrotza, erabakia zuzena 
izan bedi zuen artean : zeren ni bainaiz 
zuen Jainko Jauna.

23 EtaMoife mintzatu ondoan Ifraclgo 
femeei, burho-egilea atherarazi zutcn 
kampetarik, eta harrika lehcrtu zutcn. 
Jaunak Moifi manatu bczala egin zuten 
Ifraelgo femeek.

X X V . K a p .

ETA. Sinaiko mendian Jauna Moifi
J mintzatu zitzayoen hunela :
2 Mintza zaite Ifraelgo femeei eta 

errozute: Nik emanen darotzuetan ta
rrean farthuak izanen zarctcncan, larum- 
bata beftatuko diozuc Jaunari.

3 Sci urthez crainen duzu zurc lurra, 
eta fei urthez moztuko duzu zure ma- 
haftia, cta hango fruituak bilduko.

4 Bainan zazpigarren urthean izanen 
da lurraren larumbata, Jaunaren phaufua: 
lamia cz duzu crainen, ez-cta mahallia 
moztuko.

5 Lurrak bere baitharik ematcn dueña 
cz duzu bilduko, eta zure pikainetako 
mahatfak ez ditutzu bilduko, mahats- 
biltzctan bezala, ezen turraren phaufuko 
urthea da.

6 Bainan lurrak bcrcnez ematcn dueña 
janharitzat baliatuko zaitzue zuri, zure 
muthil-ncfkatoci, faritako zure langilcari 
eta zure tokietan dabilan arrotzari;

7 Eta heldu diren guziak bafkatzat 
baliotuko dira azienda eta arthaldcei.

8 Khondaturen dituzu halaber urthez- 
ko zazpi aftc, erran - nahi - da zazpitan 
zazpi, orotara egiten dutenak berrogoi 
eta bedcratzi urthe;

9 Eta zazpigarren hilabetheko hamar
garren egunean, turuta joko duzu zure 
lur guzian, jabalpeneko orduan.

10 Eta fainduetfiko duzu berrogoi cta 
hamargarren urthea, eta dcithurcn duzu 
bihurpena lurreko egoiliar guzicntzat, 
ezen hura da bozkariozko urthea. G u
ziak bihurtuko dira bcrcn onthafunctara, 
eta ohiko familietara.

1 1 Zeren berrogoi eta hamargarren 
urthea baita bozkariozko urthea. E z  du- 
zue lurra erainen, eta bcre baitharik hel
du dena ez duzuc bilduko, mahatfetako 
pikainak ez ditutzue altchaturen,

12 Jubilauaren fainduefpenetan, bai
nan atzemana han berean janen duzu.

13 Jubilaueko urthean ñor bere on- 
thafuncra bihurtuko da.

14 Zerbait falduko duzuncan zure 
herritarrari, edo zerbait erofiko diozu- 
ncan, ez egin bidegaberik zure anayari; 
bainan croliko diozu begiratuz jubilaue- 
rako urtheci,

15 Eta urthe arauka fruituak falduko 
darozkitzu.

16 Zembat ere urthe gehiago izanen 
baita iragaitcko jubilauaren ondotik, eta 
hambatez goratuko da prczioa; cta zem
bat gutiago izanen baita ephe, eta ham
batez gutiagotan eginen da crofpena; 
ezen gozoaren ephea falduko darotzu.

17 Berautzue atfekaberik cman zuen 
leinutarrei j bainan batbedera bere Jain- 
koaren beldur izan bedi, zeren ni bainaiz 
zuen Jainko Jauna.

18 Iduk zatzuc ene manamenduak, 
begira zatzue ene crabakiak eta bethe 
zatzuc, lotfarik batere gabe bizi ahal 
zaiteztentzat lurraren gainean,

19 Eta lurrak cman detzatzuentzat 
bere fruituak, zcinetarik afc artco janen 
baituzue, nihork bortcha egiteko bcldu- 
rrik gabe.

20 Erratcn baduzue: Zer janen dugu 
zazpigarren urthean, baldin crain ez ba- 
dugu, eta gure fruituak bildu ez baditu-

8U? . . .
21 Ene bencdizionca emanen daro-

tzuet feigarren urthean, eta fruituak cra- 
kharriko ditu hirur urtherentzat:

22 Eraintzak eginen ditutzue zortzi- 
garren urthean, cta halere fruitu zaharre- 
tarik janen duzue bederatzigarren urthea 
artco: fruitu berriak cthorri arteo, za- 
harrak janen ditutzue.

23 Halaber lurra cz duzuc bethiko- 
tzat falduko, zeren enea baita, eta zuek 
ene arrotzak eta etchctiarrak zarcte.

24 Horren gatik zuen gozamencko 
bazterra, cz duzuc bcrrcrofpeneko erre- 
falbutan baizik falduko.

25 Baldin, beharrak jorik, zure ana- 
yak faltzcn badu bere lur puchka, eta 
ahaide hurbilekoak nahi badu, harek faldu 
dueña herreros dczakc.

26 Ordcan ahaide hurbilik ez badu, 
eta berrcrcftcko dirua khaufi ez bade- 
zake ;

27 Saldu duen ordutik goan diren uz- 
tak khondatuko dira, cta gainerakoa bi

hurtuko dio eroftunari, eta hola berriz 
farthuko da bere gozamencan.

28 Khaufi ez badezakc bihurtzcko di
rua, eroftunak idukiko du erofi dueña 
bozkariozko urthea arteo. Ezen orduan 
falpen guziak itzuliko dira naufiari, ohiko 
jabeari.

29 Hiriko harrafien harnean ctchea 
faldu duenak, berrerofteko eíkua izanen 
du urthea bethe dadien artean.

30 E z badu gibelerat hartu, eta urthe 
ofoa iragan bada, crofleak cta bere ondo- 
koek gozatuko dute bethiko, eta ezin 
berrerofia izanen da jubilauean ere.

31 Bainan etchea harrafirik ez duen 
herri batean balimbada, bazterraldetako 
zuzenean falduko da ; ez bada lehenago 
berrerofia izaten, jubilauan bihurtuko 
zayo naufiari.

32 Hiri barnetan diren lebitarren 
ctcheak bethi herreros ditazke.

33 E z badira berrerofiak izatu, jubi
lauan bihurtuko dira beren naufiei, ezen 
lebitarrek dituzten hirietako etcheak dira 
hekien izantzak Ifraelgo femecn artean.

34 Bainan hekien hiripeak ez dira fal
duko, zeren bethiko gozamenetan baiti- 
tuzte.

35 Zure anaya behartu balimbada, eta 
eíkuetarik hebaindu, eta hartu baduzu 
arrotza eta bideanta bczala, eta zurekin 
bizi bada,

36 Harén gaincan irabazirik eginen cz 
duzu, cz-ctare cman baino gehiago athe- 
ratuko. Izan zazu zure Jainkoaren bel- 
durra, zure anaya bizi ahal dedientzat 
zure etchean.

37 E z diozu dirurik irabazitan ema
nen, eta cz diozu galdatuko cman frui- 
tutik gehiago.

38 Ni naiz zuen Jainko Jauna, Egip- 
toko lurrctik atheratu zaituztedana, zuci 
cmateko Kanaango lurra, eta zuen Jain- 
koa izatcko.

39 Zurc anayak, beharrak bortchatu- 
rik, bere burua zuri faltzcn badarotzu, 
ez diozu gathibuaren zcrbitzu doiphea 
jafanaraziko,

40 Bainan faritako langile bat bczala 
eta etchetiar bat bezala izanen da; zure 
etchean bozkariozko urthea arteo lanean
hariko da; t _

41 Eta gero bere haurrekin ilkhiko 
da, eta itzuliko da bere ahaidetara eta 
bere arbafoenganikako ontafunera.

42 Ezen ene zerbitzariak dira, cta nik
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ikharan ager zaizte ene faindutegira. Ni 
naiz Jauna.

3 Ene manamenductan ibiltzen baza- 
rete, ene manuak bcgiratzen cta bethc- 
tzen baditutzue, uriak beren orduetan 
emanen darozkitzuet;

4 Eta lurrak emanen du bihia, cta zu- 
haitzak fruituz betheko dira.

5 Uzta-biltzeak atzemanen du ma- 
hats-biltzea cta mahats-biltzcak hazien 
aroa : ogiz nahi bczala afeko zarete, eta 
beldurrik gabc biziko zaretc zuen lu
rrean.

6 Bakea ezarriko dut zuen cremuetan: 
lo-cginen duzue nihork afaldurik eman 
gabe; urrunduko ditut ihizi gaichtoak, 
cta czpata ez da iraganen zucn lurretan.

7 Joko duzue zuen ctfayen ondotik 
eta trumbilka eroriko dirá zuen aitzi- 
nean.

8 Zuetarik bortz jarraikiko zarete 
ehuni, eta zuctarik ehun hamar mi- 
lari: zucn ctfayak czpatarcn azpira cro- 
riko dirá zuen aitzincan.

9 Bcgi onez begiratuko darotzuct eta 
bcrharaziko zaituztet : oftctan iganen 
zaizte cta idukiko dut zuekilako cne pa- 
tua.

10 Bihi zaharra izanen duzue jateko, 
cta berria ethorririk zaharra bazterrcrat 
arthikiko duzue.

11 Ene tabcrnaklea ezarriko dut zuen 
erdian, eta ene gogoak etzaituztcte irai- 
ziko.

12 Zucn artean ibiliko naiz, eta iza
nen naiz zuen Jainkoa, eta zuck izanen 
zarcte ene populua.

13 Ni naiz zuen Jainko Jauna Egip- 
toarren lurretik atheratu zaituztedana, 
hekien gathibu etzinteztentzat izan, eta 
zuen lephoetako gatheak hautfi ditudana, 
burua gorarik ibil zaiteztentzat.

14 Baldin entzuten ez banauzue cta 
cz baditutzuc begiratzen ene manamcndu 
guziak,

15 Arbuyatzen baditutzuc cnelegeak, 
cta ene erabakiak erdeinatzen, nik mana- 
tuak ez egin nahiz, eta enekilako patua 
alfer bilhakarazten baduzuc,

16 Huna nik ere zereginen darotzuc- 
tan : lafter agertuko natzaitzuc beharta- 
funaz eta khalda batcz zuen bcgiak idor- 
tuko eta zuen barneak erreko ditucnaz. 
Alferrctan erainen duzue hazia, zeren 
etfayek iretfiko baitute.

17 Ene begithartea zuen kontra itzu-
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liko da, eta eroriko zarete zuen etfaycn 
aitzincan, cta gaitzets zaituztencn azpiko 
eroriko zarcte: ihcfari emanen duzue 
nihor ondotik izan gabetarik.

18 Bainan halcrc ez bazaiztc cne al- 
derat ethorduntzcn, zazpitan berhatuko 
ditut zucn zigorradak zuen bckhatucn 
gatik,

19 Eta hautñko dut zuen gogortafu- 
naren hampuruíkeria. Eta zuentzat ze- 
rua eginen dut burdina iduri eta lurra 
kobrea bezala.

20 Zuen lana alferrctan iraungiko da; 
lurrak cz du bihia haziko, eta zuhaitzek 
cz dute fruiturik ekharriko.

21 Oraino ere ene kontra bazabil- 
tzate, cta cz banauzue entzun nahi, zaz
pitan berhatuko ditut zucn gaitzak zuen 
bekhatucn gatik :

22 Eta zuen gainera ¡gorriko ditut 
ihizi bafak, zuck cta zucn aziendak ja- 
nen zaituztenak, cta guziak ezdcufetara 
ekharriko, cta zuen bideak mortu bilha- 
karaziren dituztenak,

23 Halarik ere ez baduzuc amor eman 
nahi, eta ene kontra bazabiltzatc,

24 Ni ere zuen kontra ibiliko naiz, 
eta zazpitan azoteaz emanen darotzuct 
zucn bekhatucn gatik;

25 Eta zucn gainera crakharriko dut 
czpata ene bat-tafunaren afpertzailca. 
Eta hirietara ihcs-egin dukezuencan, izu- 
rritea igorriko dut zuen erdira, eta zuen 
etfayen aztaparretara arthikiak izanen za
retc,

26 Nik hautfi ondoan zuen giderra, 
hura baita ogia, halako moldez non ha- 
mar emaztekik labe bakhar batean erreko 
baitute laborea eta pifatuz emanen gcro: 
eta jancn duzue cta ctzarete afeko.

27 Bainan horien ondotik ere cz ba
nauzue entzuten, eta ene kontra baza
biltzate,

28 Ni ere zuen kontra ibiliko naiz, 
zuen fuliari ene fulia bihurtuz, eta zcha- 
tuko zaituztet bertze zazpi gaitzcz zuen 
bekhatucn gatik,

29 Halako moldez non jancn baituzuc 
zuen femeen eta alaben haragia.

30 Herrautfiko ditut zuen lekhu go- 
rak cta jainkordeak. Eroriko zarete 
zuen jainkordeen puíken artera, eta gai- 
tzirizkotan idukiko zaituzte cne ari- 
mak

31 Hambatcraino, non mortu eginen 
baititut zucn hiriak, eta mortu zuen le-

khu fainduak, cta ez dut gehiago onhe- 
tfiren ufain gozorik.

32 Chahutuko dut zuen lurra, cta 
hari begira zucn etfayak harrituak egonen 
dira, hango egoiliar egin ondoan.

33 Eta zuek barrayatuko zaituztet 
jendayen artean, eta ezpata buluziko dut 
zuen ondotik, larre goanen dira zuen 
bazterrak, eta lurrera zuen hiriak.

34 Orduan lurra bozturen da phaufu- 
tan gelditzcaz mortu egoten den ephean: 
izanen zaretenean

35 Etfai lurretan, berta izanen da ha- 
rentzat, cta phaufuan egonen da mortu 
izatearekin, zeren phaufurik ez baitu 
hartu zuen larumbatetan, han egoten 
zineztenean.

36 Eta zuctarik gelditzen direnei ikha- 
ra farthuren diotct bihotzetan, beren ctfa
yen lurrean, airean dohan hofto baten 
harrabotfak lazturen ditu, eta ihes ¡go
rriko ditu czpata balitz bezala: lurrera 
eroriko dira, nihor ondotik izan gabe,

37 Elkharren gainzka eroriko dira gu- 
dutik ihes dohazinak bezala; zuetarik 
nihor cz da etfayari oldartzera aufarta- 
tuko.

38 Hilen zaretc jendayen artean, cta 
lur ctfayak iretfiko zaituzte.

39 Eta hckietarik bakhar zembait gel
ditzen badira, bere gaichtakcrietan hira- 
tuko dira beren ctfaycn lurrean, cta atfe- 
kabearen azpian egonen dira beren be- 
khatuen eta beren aitenen gatik;

40 Aithor detzaten artco beren gaich- 
takeriak cta beren arbafoenak, ene lege- 
aren haufteak, eta cne kontra erabili ur- 
hatfak.

41 Beraz neroni goanen naiz hekien 
kontra, cta cramanen ditut lur etfayera, 
ahalketan far dadien arteo hekien biliotz 
ingurebakigabea : orduan othoitz-eginen 
dute beren tzarkerientzat.

42 Eta orhoituko naiz Jakobekin, Ifa- 
akckin eta Abrahamckin egin izan dudan 
bat-tafunaz. Halaber orhoituko naiz lu- 
rraz,

43 Zcina, hckick utzi ondoan, boz- 
tuko baita bcrc phaufuan, hekien gatik 
jafaiten duclarik larre goana izatea. Be- 
rek ordean othoitz-eginen dute beren bc- 
khatuentzat, ene erabakiak iraizi eta ene 
manamenduak erdeinatu dituztelakotz.

44 Eta guziarekin ere, etfai-lurrean 
zirclarik, ez ditut alde bat iraizi, eta ez 
ditut hala erdeinatu non arras iraungi
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atheratu ditut Egiptoko lurretik : cta ez 
beitez fal gathibu bezala.

43 Zure anayari ez diozu zure inda- 
rraz atfekaberik emanen, bainan izan 
zaite zure Jainkoaren beldur.

44 Muthil-nefkatoak har zatzue zuen 
ingurutako jendakictan.

45 Halaber fehiak hartuko ditutzue 
zuen tokietan dabiltzan arrotzetan, edo 
hekien ganik zucn lurrean (brthurikako 
umetan:

46 Eta ondoregoazko zuzenez utzi- 
rcn ditutzue zuen ondokoei, eta hekietaz 
gozatuko zarctebethi: bainan etzatzuela 
indarka hcrtfa zuen anaya Ifraelgo fe- 
meak.

47 Baldin arrotza edo zuen tokietan 
dabiian kampotarra aberaftu bada, eta 
baldin zuen anayctarik batek, beharrak 
azpiraturik, bere burua íaldu badu hari 
edo harén odolcko norbaiti,

48 Salduz geroztik, berreros daitckc. 
Bere anayetarik nahi duenak berrerofiko 
du,

49 Edo bere ofabak, edo bere ofabarcn 
femcak, edo bere ahaide batek, edo bere 
ahaidcen ahaideak. Eta berak ahala ba- 
limbadu, bere burua berrerofiko du,

50 Khondatuz bakharrik faldu den or- 
dutik urthcak bozkariozko urtheraino, 
falpcncko dirua cta zerbitzatu den ur- 
thcctako faria farizalcck ohi dutenetik.

51 Afko urthe gelditzen bada jubi- 
laucraino, hekien arabera bihurtuko du 
dirua.

52 Gutiak badira, hekien arabera khon- 
datuko du naufíarekin eta bihurtuko dio 
gelditzen dircn urtheen faria,

53 Zerbitzatu den urtheetako fariak 
khondaturik: nauftak ez beza zure a¡- 
tzinean erabil gogorki.

54 Horrcletan berreros ezin baditakc, 
bozkariozko urthean ilkhiko da bere hau- 
rrekin.

55 Ezen ene zerbitzariak dirá Egip
toko lurretik atheratu ditudan Ifraelgo fe- 
meak.

X X V I. K a p .

> ^ 1  naiz zuen JainkoJauna: ez du- 
zue eginen jainkorderik, eta molde 

zizelaturik 5 ez duzue hargin obrarik ez 
orhoitzapeneko harririk zuzenduko zuen 
lurrean, liaren adoratzeko. Ezen ni naiz 
zuen Jainko Jauna.

2 Iduk zatzue ene larumbatak eta
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baitira, eta alferretara bihurtu baita hc- 
kiekin egin nuen bat-tafuna. Ezen ni 
naiz hekien Jainko Jauna.

45 Eta orhoituko naiz ohiko ene bat- 
tafunaz, Egiptoko lurretik athcra nitue- 
nean eginaz izateko hekien Jainkoa, jen- 
daya guzicn aitzinean. Ni naiz Jauna. 
Horiek dira erabakiak, manamenduak cta 
legeak Jaunak ezarriak bere buruaren eta 
lfraelgo femcen artean Sinaiko mendian 
Moifen arartekoz.

X X V II . K a p .

t ^ T A  Jauna mintzatu zcn Moifi hune- 
^  lctan:

2 Mintza zaite Ifraelgo femeei eta 
errozute: Botu bat egin ducnak, eta berc 
arima Jainkoari agindu diocnak, eitimu- 
tik emanen du balioa.

3 Gizonkia balimbada, hogoi urthcta- 
rik hirur hogoi artckoa, emanen ditu bc- 
rrogoi eta ñamar zilharrezko fiklo fain- 
dutegiko phifura.

4 Emaztckia balimbada, hogoi cta ha- 
mar.

5 Bortz urthctarik hogoigarrena ar- 
tcan, gizonkiak emanen ditu hogoi fiklo, 
emaztekiak hamar.

6 Hilabethe batetarik bortzgarrcn ur- 
thea artean, muthikokiarcntzat emanen 
dirá bortz fiklo ; nechkarcntzat hirur.

7 Hirur hogoi urthetako cta handik 
goitiko gizonkiak emanen ditu hama- 
bortz fiklo, emaztekiak hamar.

8 Beharra balimbada, eta cllimua cman 
cz badezakc, agertuko da aphezaren ai- 
tzinera: hunek erabaki cta eman deza- 
kecla ikhufi duen bezembat emanen du.

9 Baldin norbaitek botu egitcn badu, 
Jaunari ¡mola daitekccn abere batez, 
faindu izanen da azienda hura,

10 Eta ezin gambiatuko da, erran- 
nahi-da ona tcharrera, ez-eta tcharra 
onera : baldin gambiatzen badute, gam- 
biatua eta gambiatzeko baliatu dena, biak 
Jaunari kontfekratuak izanen dirá.

1 1 Norbaitek botuz eman badu, Jau
nari ¡mola ez daitckeen aberc lohia, aphe
zaren aitzincra erakharriko da,

12 Hunek erabakirik ona den cdo cz, 
prezamena eginen du.

13 Eíkaintzaileak diru hura eman nahi 
badu, bortzgarrcn bat emanen du eíti- 
mutik gehiago.

14 Norbaitek bcrc etchea botuz ema- 
ten badu eta Jaunari kontfekratzen, aphe-

zak begiratuko dio ona ala tcharra dc- 
nez, cta emanen dioen halioaren arabera 
faldua izanen da:

15 Bazik-eta botu-egileak berrerofi 
nahi badu, bortzgarren bat emanen du 
eílimuaren gainera, cta etchea beretzat 
izanen du.

16 Baldin bcrc gozamcneko lauda bo
tuz cman badu eta Jaunari kontfekratu, 
bihi eraintzatik hartuko da balioa: ho
goi cta hamar gaitzeru garagarrezko 
eraintzaren lurra balimbada, berrogoi eta 
hamar fiklo zilharrezkotan falduko da.

17 Jubilau haíteko urthetik berehala 
landaz egina bada botu, zembat-crc ba- 
lio baitukc, hambat eftimatuko da.

18 Bainan aphur bat geroago balim
bada, aphczak balioa khondatuko du gcl- 
ditzcn diren urtheen arabera jubilauerai- 
110, eta cílimua aphalago czarriko du

19 Botu-egileak lauda berrerofi nahi 
badu, eftimuaren gainera bortzgarren bat 
emanen du, cta lurra gozatuko du aitzina.

20 Bainan ez badu berrerofi nahi, eta 
bertzc norbaiti faldua izan bada, botu 
egilcak ezin gehiago berrerofiko du ;

21 Zcren bozkariozko cguna ethorri 
ditakccncan, lur hura Jaunari kontfekra- 
tua izanen baita, cta gauza kontfekratua 
aphezen zuzenari baitagokio.

22 Jaunari kontfekratu zayoen lauda, 
crofia balimbada eta cz aitzinckocn cs- 
kutik cthorria,

23 Aphczak eílimua emanen dioju- 
bilauerainoko urtheen arabera, cta botu- 
egileak hura pagatuko dio Jaunari;

24 Bainan bozkariozko urthean lauda 
bihurtuko da ohiko naufiari, zcinak faldu 
izan baitzuen, eta zcinari ondoregoz 
iraulgia baitzen.

25 Eílimu guziak jarraikiren dirá fain- 
dutegiko fikloarcn phifuari: fikloa hogoi 
obolaz egitcn da.

26 Nihork ezin kontfekratuko cta bo
tuz emanen ditu lehcn-forthuak, zcinak 
Jaunarenak baitira: nahiz idia, nahiz 
ardía, Jaunarenak dirá.

27 Aberea lohia balimbada, eíkaintzai
leak berrerofiko du zure eílimutik, cta 
gainera emanen du bortzgarrena; berre
rofi nahi cz badu, bertzc bati falduko da 
zuk eman cítimuan.

28 Jaunari kontfekratzen dena, nahiz 
gizona, nahiz aberea, nahiz landa, ez 
da falduko, cta ezin herreros daitekc. 
Edozein gauza behin kontfekratua izan

dena, Jaunarcn fainduren faindu gcldi- 
tuko da.

29 Gizonak kontfekratzen dueña ez 
da berrerofiko, bainan bcrc hcriotzez 
hilen da.

30 Lurrcko hamarren guziak, nahiz 
bihietarik, edo zuhaitzen fruituetarik, 
Jaunarenak dirá eta hari kontfekratuak.

31 Bainan norbaitek bcrc hamarrenak 
berrerofi' nahi baditu, bortzgarrcn bat 
emanen du gainetik.

32 Idicn, ardicn eta ahuntzcn hama

rren guziak, artzainaren zaharoaren az- 
pian iragaiten direnak, hamargarren heldu 
diren guziak, Jaunari kontfekratuko dirá.

33 E z da, ez onik, ez tcharrik hauta- 
tuko, ez bertzc hatera trukatuko. Bal- 
din norbaitek trukatzen badu, trukezkoa 
cta trukatua, biak Jaunari kontfekratuak 
izanen dirá, eta cz dirá berrerofiak iza
nen.

34 Horick dirá Jaunak Moifi Ifraclgo 
femeentzat Sinaiko mendian cman mana
menduak.

N O M B

I. K a p .

JA U N A  Moifi mintzatu zitzayoen Si
naiko mortuan, bat-tafuneko taber- 

naklean Egiptotik ilkhi ondoko urthean, 
bigarren hilabethean, eta erran zioen :

2 Altcha zazue Ifraclgo femeen bal- 
dernaguziko nombrea ahaidegoka, etche- 
ka, eta bakhotcharen izenka, zembat gi- 
zonki diren,

3 Hogoi urthetako eta goitiko gizon 
egin guziak Ifraelcn, cta zuk eta Aaro- 
nek hekiek khondatuko ditutzue bcren 
andanetan,

4 Eta leinuctako buruzagiak cta etche- 
takoak beren ahaidegotan, zuekin izanen 
dirá.

5 Huna hekien izcnak: Errubcncn 
leinutik, Elifur Sedeurren fe mea.

6 Simconen leinutik, Salamiel Surifa- 
dairen femea.

7 Judaren leinutik, Nahafon Amina- 
daben femea.

8 Ifakarren leinutik, Nathanael Sua- 
rren femea.

9 Zabuloncn leinutik, Eliab Hcloncn 
femea.

10 Jofcpen femeetarik, Efraiinen lei
nutik, Elifama Amiudcn femea; Mana- 
feren leinutik, Galamiel Phadafurrcn fe- 
mea.

11 Benjaminen leinutik, Abidan Je- 
dconen femea.

12 Danen leinutik, Ahiezcr Amifa- 
dairen femea.

R E A K .

13 Aferrcn leinutik, Phcgiel Okranen 
femea.

14 Gadcn leinutik, Eliafaph Duelen 
femea.

15 Ncfthaliren leinutik, Ahira Ena- 
nen femea.

16 Horiek ziren oíleko buruzagi dei- 
thatuenak leinuka cta ahaidegoka, eta 
Ifraclgo armadako aitzindariak.

17 Moifek eta Aaronek hartu zituz- 
tcn oíleko ¡ende chehc guziarekin :

18 Eta bigarren hilabetheko lehcmbi- 
ziko cguncan bilarazi zituzten, khonda- 
tzcn zituztclarik ahaidegoka, ctcheka, 
familiaka, buruka cta izenka, hogoi ur- 
thetakoak eta goitikoak,

19 Jaunak Moifi manatu izan zioen 
bczala. Khondatuak izan ziren Sinaiko 
mortuan.

20 Errubcn Ifraelcn femé zaharrena 
ganik iraulgika, familiaka, ctcheka cta 
batbederaren izenka, hogoi urthetako 
eta goitiko gizonki guziak, gerlara ziho- 
azenak, ziren

21 Berrogoi eta fei mila eta bortz 
chun.

22 Simeonen femeetarik iraulgika, fa
miliaka eta hekien ahaidegoen ctcheka, 
khondatuak izan ziren izenka eta buru
ka, hogoi urthetako eta goitiko gizonki 
guziak, gerlara zihoazcnak,
“ 23 Berrogoi eta hemeretzi mila cta 
hirur chun.

24 Gadcn femeetarik, iraulgika, fami
liaka eta hekien ahaidegoen ctcheka,
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khondatuak izan ziren izenka, hogoi ur- 
thetarik eta handik goiti, gcrlara zihoa- 
zcnak oro,

25 Berrogoi cta bortz mila fci chun 
cta berrogoi cta hamar.

26 Judaren fcmeetarik, iraulgika, fa- 
miliaka eta bcren ahaidegoen etcheka, 
izenka, hogoi urthetakoak eta goitikoak, 
gcrlara goan zitazkcen guziak,

27 Khondatuak izan ziren hirur ho
goi eta hamalau mila eta fei ehun.

28 Ifakarren femcctarik, iraulgika, 
familiaka cta bcren ahaidegoen etcheka, 
izenka, hogoi urthetakoak eta goitikoak, 
gerlara zihoazen guziak,

29 Khondatuak izan ziren berrogoi 
cta hamalau mila cta lau ehun.

30 Zabulonen femcctarik, iraulgika, 
familiaka eta beren ahaidegoen etcheka, 
khondatuak izan ziren izenka, hogoi ur
thetakoak eta goitikoak, gcrlara goan 
ahal zitazkeenak oro,

31 Berrogoi cta hamazazpi mila cta 
lau chun.

32 Jofepcn femcctan, Efraimcn fcmec- 
tarik, iraulgika, familiaka eta beren ahai
degoen etcheka, khondatuak izan ziren 
izenka, hogoi urthetakoak cta goitikoak, 
gerlara goan zitazkeen guziak,

33 Berrogoi mila eta bortz ehun.
34 Bada, Manafercn femcctarik, iraul

gika, familiaka eta beren ahaidegoen 
etcheka, khondatuak izan ziren izenka, 
hogoi urthetarik cta handik goiti, gerla- 
kotzat on ziren guziak,

35 Hogoi eta hamabi mila cta berre- 
hun.

36 Benjaminen femcctarik, iraulgika, 
familiaka eta bcren ahaidegoen etcheka, 
khondatuak izan ziren izenka, hogoi ur
thetakoak eta goitikoak, gerlakotzat on 
ziren guziak,

37 Hogoi cta hamabortz mila cta lau 
chun.

38 Danen femcctarik, iraulgika, fa
miliaka eta beren ahaidegoen ctcheka, 
khondatuak izan ziren izenka, hogoi ur
thetakoak cta goitikoak, gerlakotzat on 
ziren guziak,

39 Hirur hogoi cta b¡ mila eta zazpi 
ehun.

40 Aferren femcctarik, iraulgika, fa
miliaka, eta beren ahaidegoen etcheka, 
khondatuak izan ziren izenka, hogoi ur
thetakoak cta goitikoak, gerlakotzat on 
ziren guziak,

41 Berrogoi eta bat mila ctabortzehun.
42 Nefthaliren femcctarik, iraulgika, 

familiaka cta bcren ahaidegoen etcheka, 
khondatuak izan ziren izenka, hogoi ur
thetakoak cta goitikoak, gerlakotzat on 
ziren guziak,

43 Berrogoi eta hamahirur mila eta 
lau chun.

44 Horick dirá Moifek eta Aaronek, 
cta Ifraelgo hamabi buruzagieTc khon- 
datu zituztenak, zein berc ahaidegoaren 
etcheka.

45 Eta Ifraelgo feme guziak etcheka 
eta familiaka, hogoi urthetakoak cta goi
tikoak, gerlara goan ahal zitazkeenak, 
ziren

46 Sci chun cta hirur mila bortz chun 
eta berrogoi cta hamar.

47 Bainan lebitarrak etziren hckickin 
khondatuak izan beren familietako lcinu- 
an.

48 Ezcn Jauna Moifi mintzatu zen, 
zioelarik:

49 E z dczazula khonda Lebircn lei- 
nua, eta cz duzu atherako hckien khon- 
dua Ifraelgo femeenarekin.

50 Bainan ezar zatzu lckhukotafuncko 
tabcrnaklearen, hartako untzien cta ze- 
remonietan crabiltzcn diren puíka guzien 
zaintzeko. Berek crabiliko dituzte taber- 
naklca cta hartako trefila guziak : egim- 
bide horiek bethcko dituzte, cta taber- 
naklearen inguruan kampatuko dirá.

51 Abiatzerakoan, lebitarrek jautfiko 
dute tabcrnaklea: kampatzerakoan zu- 
zcnduko dute. Atzerik norbait hurbil- 
tzcn bada, hila izanen da.

52 Ordcan Ifraelgo femeak kampatu
ko dirá, zein beren andanetan, araldetan 
cta armadan.

53 Bada, lebitarrek bcren olhak jarri— 
ko dituzte tabcrnaklearen inguruan, bel- 
durrez-eta Jaunaren hafarrea jauts dedin 
Ifraelgo femeen gainera, cta lekhukota- 
funeko tabcrnaklearen zain atzarririk 
egonen dirá.

54 Ifraelgo femeck egin zituzten bc- 
raz jaunak Moifi manatu guziak.

II. K a p .

JA U N A  Moili cta Aaroni mintzatu 
zen, erratcn ziotelarik:

2 Ifraelgo femeak bat-tafuncko tabcr
naklearen inguruan kampatuko dirá, zein 
beren andanetan, ezagutgailuka, bande- 
raka cta ahaidegoen etcheka.

II. KAP.

3 Judak iguzki-forthaldcra landatuko 
ditu bere olhak, bere armadako araldeen 
arabera; eta harén umeen aitzindari iza
nen da Nahafon, Aminadabcn femea.

4 Eta harén odoleko gerla-gizonen 
moltzo guzia hcltzcn da hirur hogoi cta 
hamar mila eta fei ehunetara.

5 Harén aldcan kampatuko dirá Ifa- 
karren lcinukoak, zeinen aitzindari iza
nen baita Nathanael, Suarren femea :

6 Eta hekietako gerla-gizonen andana 
guzia heltzen da berrogoi eta hamalau 
mila cta lau ehunetara.

7 Eliab, Hclonen femea, aitzindari 
izanen da Zabulonen lcinuan.

8 Eta odol hartako gudularien armada 
guzia heltzen da berrogoi eta hamazazpi 
mila cta lau ehunetara.

9 Eta Judaren kampetako khonda
tuak izatu direnak oro heltzen dirá be- 
deratzitan hogoi cta fei mila cta lau 
ehunetara, cta lchenak ilkhiko dirá zein 
beren andanetan.

10 Eguerdi-aldekoaurkhintzan, Erru- 
benen femeen kampetan, aitzindari iza
nen da Elifur, Scdcurrcn femea:

11 Eta harén armada guziko gudulari 
khondatuak izan direnak heltzen dirá be
rrogoi eta fei mila eta bortz ehunetara.

12 Harén aldcan kampatuko dirá Si- 
meonen leinukoak, zeinen aitzindari iza
nen baita Salamiel Surifadaircn femea.

13 Eta harén armada guziko gudulari 
khondatuak izan direnak hcltzcn dirá be
rrogoi cta hemeretzi mila cta hirur chu- 
netara.

14 Gadcn lcinuan aitzindari izanen da 
Eliafaph, Duelen femea:

15 Eta harén armadako gudulari khon
datuak izan direnak heltzen dirá berro
goi cta bortz mila fei ehun cta berrogoi 
cta hamarretara.

16 Errubcncn kampetan khondatuak 
izan direnak oro heltzen dirá zazpitan 
hogoi eta hamcka mila lau ehun cta be
rrogoi cta hamarretara, zein bcren anda
netan : bigarrcnckorik ilkhiko dirá.

17 Lcbitarrcn arthaz eta hekietako 
araldeen cíkuz altchatua izanen da 1c- 
khukotafuncko tabcrnaklea; ñola altcha- 
tu, hala phaufatuko dute. tíoanen dirá 
zein beren lekhu eta lerrotan.

18 Mendebaleko aurkhintzan izanen 
dirá Efraimcn femeen kampak, eta aitzin
dari izanen da Elifama, Amiuden femea:

19 Harén armada guziko gudulari

khondatuak izan direnak heltzen dirá 
berrogoi mila cta bortz ehunetara.

20 Hekiekin izanen dirá Manaferen 
leinukoak, zeinen aitzindari izanen baita 
Gamaliel, Phadafurren femea.

21 Eta harén armada guziko gudulari 
khondatuak izan direnak heltzen dirá 
hogoi eta hamabi mila eta berrehunetara.

22 Benjaminen leinuko femeen aitzin
dari izanen da Abidan, Jedeoncn femea:

23 Eta harén armada guziko gudulari 
khondatuak izan direnak heltzen dirá 
hogoi eta hamabortz mila eta lau chuñe- 
tara.

24 Efraimcn kampetako khondatuak 
izan direnak heltzen-dirá ehun eta zor- 
tzi mila cta ehunetara, zein beren anda
netan : hirugarrenekorik ilkhiko dirá.

25 Ipharraldcan kampatuko dirá Da
llen femeak : hckien aitzindari izanen 
da Ahiezcr, Amifadaircn femea.

26 Harén armada guziko gudulari 
khondatuak izan direnak hcltzcn dirá 
hirur hogoi eta bi mila eta zazpi chuñe- 
tara.

27 Harén aldcan jarriko dituzte olhak 
Aferren lcinukoek, zeinen aitzindari iza
nen baita Phcgiel, Okrancn femea :

28 Harén armada guziko gudulari 
khondatuak izan direnak heltzen dirá 
berrogoi eta bat mila eta bortz ehune
tara.

29 Nefthaliren leinuko femeen aitzin
dari izanen da Ahira, Emulen femea :

30 Harén armada guziko gudulari 
khondatuak izan direnak heltzen dirá 
berrogoi eta hamahirur mila eta lau chu- 
netara.

31 Danen kampetako khondatuak izan 
direnak oro heltzen dirá zazpitan hogoi 
cta hamazazpi mila eta fci ehunetara: 
cta azkenik ilkhiko dirá.

32 Ifraelgo femeen armada hori, an- 
danaka bcrezia, zein bere ctche eta ahai
degoaren arabera, igaitcn zen fei ehun 
eta hirur mila bortz ehun cta berrogoi 
eta hamarretara.

33 Lebitarrak ordcan etziren Ifraelgo 
femeen artcan khondatuak izan: Jaunak 
ezen hala manatu zioen Moifi.

34 Eta Iíraclgo femeek egin zuten 
Jaunak manatu guzien arabera. Kam- 
patu ziren zein beren andanetan, eta 
bideari cinan familiaka eta bcren aitcn 
etcheka.
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III. K ai*.
H U N A  Aaroncn cta Moifen ondo- 

koak, Jauna Moifi Sinaiko men- 
ciian mintzatu izan zen egunean.

2 Eta hautchek dira Aaronen femeen 
izenak : Nadab harén femc zaharrena, 
gero Abiu, eta Eleazar, cta Ithamar.

3 Horiek dirá izenak Aaronen feme 
aphezcnak, zeinak izan baitziren gantzu- 
tuak, cta zeinen eíkuak izan baitziren 
betheak cta kontfekratuak apheztafuncko 
egimbideen bethctzekotzat.

4 Hil izan zircn bada haurrik gabe 
Nadab eta Abiu, fu atzea Jaunaren aitzi- 
ncan eikaintzcn zutclarik Sinaiko mor- 
tuan : Eleazarrck eta Ithamarrek aphcz- 
tafuneko egimbidcak bethe zituzten bc- 
ren aita Aaronen aitzinean.

5 Eta Jauna Moifi mintzatu zen, zio- 
elarik:

6 Hurbilaraz zazu Lcbircn leinua cta 
jarraraz zazu Aaron aphezaren aitzine
an, zerbitza dezatcn eta zain çgon ditc- 
zcntzat,

7 Eta begira detzatcn, populuak lc- 
khukotafuneko tabernaklearcn aitzinean 
bihurtu behar ditucn ohorei deratchiko- 
ten guziak,

8 Eta zain ditzatcn tabcrnaklcko un- 
tziak, hango egimbideak bethetzcn dituz- 
telarik.

9 Eta emaitzaz emanen diozkatzutc 
lebitarrak,

10 Aaroni eta bere fcmcei, zeinci 
utziak izan baitira Ifraelgo femecz. 
Bainan Aaron eta bere femeak czarriko 
dituzu apheztafuneko egimbidcctarako. 
Egimbide horictara hurbilduko dcn arro- 
tza hilen da.

11 Eta Jauna Moifi mintzatu zen, 
zioelarik:

12 Nik lebitarrak hartu ditut Ifraelgo 
femeen artetik, Ifraelgo femeetan amaren 
fabela idekitzen duen lehen-forthu guzi- 
aren orde; eta lebitarrak cncak izanen 
dira.

13 Ezcn lehen-forthu guziak eneak 
dira, lchcn-forthuak jo ditudan ordutik 
Egiptoko lurrean : enetzat fainduetfi di
tut Ifraelen lchcn-forthuak oro, gizonctik 
abereetaraino, eneak dira. Jauna naiz 
ni.

14 Eta Jauna Moifi mintzatu zen Sf- 
naiko mortuan, zioelarik:

15 Athcra zazu zembat diren Lebiren

femeak, beren aiten etchcka eta fami- 
liaka, gizonki hilabethe batekoak eta 
handik goitiko guziak.

16 Moifek khondatu zituen Jaunak 
manatu bezala,

17 Eta Lebiren femeak khauíitu zircn 
beren izenen arabera, Jerfon, eta Kaath, 
eta Merari.

18 Jcrfoncn femeak: Lcbni cta Sc- 
mci.

19 Kaathen femeak: Amram eta Je- 
faar, Hebron eta Oziel.

20 Merarircn femeak: Moholi cta 
Muflí

21 Jerfonen ganik ilkhi ziren bi fami
lia, Lebnirena cta Semeirena:

22 Zcinctarikako gizonkiak, harturik 
hilabethe batekoak cta goitikoak, baitzi
ren zazpi mila eta bortz chun.

23 Haukiek tabernakle-gibelcan kam- 
patuko dira iguzki-fartzetik,

24 Laclen femc, Eliafaph aitzindaria- 
ren azpian.

25 Eta bat-tafuncko tabcrnaklean zain 
egonen dira,

26 Begiratzeko tabernaklca bera cta 
hartako ellalgia, bat-tafuncko hegaztegi- 
ko athearen aitzinean hedatzen den beía, 
cta lorioko erridauak: tabcrnakleko lorio 
fartzcan hedatzen den bela ere, cta alda- 
rcko zerbitzuko direnak oro, tabcrna
klcko fokhak eta hartako trefila gu
ziak.

27 Kaathen ondoregoan dira Amram- 
tarrak, Jefaartarrak, Hebrontarrak cta 
üzieltarrak. Horiek dira Kaatharrcn 
familiak, beren izenez khondatuak:

28 Hilabethe batcko eta goitiko gi
zonki guziak dira zortzi mila cta fei 
ehun : láindutegian zain egonen dira,

29 Eta kampatuko dira egucrdi-alde- 
tik.

30 Elifaphan, Oziclen femea, izanen 
dute aitzindari:

31 Eta zainduko dituzte arkha, ma- 
haina eta ganderailua, aldareak eta fain- 
dutegiko untzi, hango egimbidetan era- 
biltzcn direnak, bela eta horrelako bertze 
gauza guziak.

32 Bada, Aaron aphezaren femc, Ele- 
azar, lebitarretako aitzindaricn buruza- 
gia, izanen da faindutegia begiratzcn du- 
tcn zaintzailecn gaincko.

33 Merarirenganikakoak dira Moho- 
litarrak cta Mufttarrak, beren izenez 
khondatuak:

IV. KAP.

34 Hilabethe bateko eta goitiko gi
zonki guziak, fei mila cta berrehun.

35 Hekicn aitzindari izanen da Suriel, 
Abihaielen femea; kampatuko dira ipha- 
rretik.

36 Ilekick zaindu beharrak izanen 
dira tabcrnakleko oholak, hagak, habeak, 
habecn oinak, cta hckiei darraizkotcn 
guziak:

37 Lorioko habeak inguruan beren 
oinekin, cta hefaulak fokhekin.

38 Moifek eta Aaronek bere femeekin 
zaindu behar baitute faindutegia Ifraelgo 
femeen erdian, kampatuko dira bat-tafu- 
ncko tabernaklearen aitzinean, erran- 
nahi-baita ¡guzki-athcratzcko aldcan: 
hurbilduko den edozein arrotz, hilen da.

39 Moifek eta Aaronek, Jaunaren 
manamenduaren arabera khondatu izan 
zituzten lebitar guziak, familiaka, hila
bethe bateko cta goitiko gizonkiak izan 
ziren hogoi cta bi mila.

40 Eta Jaunak erran zioen Moifi: 
Khonda zatzu Ifraelgo femeetako gizonki 
lchcn-forthuak hilabethe batekoak eta 
goitikoak, eta atherako duzu hekicn 
nombrea.

41 Eta hartuko daroztatzu lebitarrak 
Ifraelgo femeen lehen-forthu guzicn orde. 
Jauna naiz n i: cta lebitarren aziendak 
izanen dira Ifraelgo femeen aziendetako 
lchen-forthuen orde:

42 Moifek, Jaunak manatu bezala, 
khondatu zituen Ifraelgo femeen lchcn- 
forthuak :

43 Eta gizonkiak beren izenez, hila
bethe batekoak cta goitikoak, izan ziren 
hogoi cta bi mila berrehun cta hirur ho
goi eta hamahirur.

44 Eta Jauna Moifi mintzatu zen, 
zioelarik:

45 Har zatzu lebitarrak Ifraelgo fe- 
meen lchen-ibrthucn orde, eta lebitarren 
abereak hekicn abcreen orde; eta lebi
tarrak izanen dirá eneak. Jauna naiz ni.

46 Eta lebitarren nombrea chitzen 
duten Ifraelgo femeetako berrehun eta 
hirur hogoi eta hamahirur lchen-forthuen 
faritzat,

47 Hartuko dituzu buru bakhotchcko 
bortz fiklo laindutegiko phifura. Sikloak 
hogoi obola ditui

48 Eta diru hori Aaroni eta bere fe-
mcci emanen diozute, goitiko direnen 
faritzat: . . .

49 Bcraz goitiko zirenen dirua, lebi-

tarren ganik berrerofi zituztenena, hartu 
zuen Moifek,

50 Ifraelgo femeetako lehen-forthuen 
orde, mila hirur chun eta hirur hogoi cta 
bortz fiklo faindutegiko phifura ;

51 Eta diru hori cman ziotcn Aaroni 
eta harén femeei Jaunak manatu izan 
zuenaren arabera.

IV . K ap.
F 'T A  Jauna Moifi cta Aaroni mintzatu 

zen, zioelarik:
2 Lebitarren artetik athera zazu zem

bat diren Kaathen femea ctcheka eta fa
miliaka,

3 Hogoi eta hamar urthe dituztenak 
cta gehiago berrogoi cta hamar urtheta- 
raino, bat-tafuncko tabcrnaklean egotera 
cta beren egimbideen egitera fartzen di
ren guziak.

4 Huna Kaathen femeen egimbideak: 
bat-tafuncko tabcrnaklean eta fainduren 
fainduan

5 Sarthuko dira Aaron cta bere fc- 
meak, kampak higitzekoak izanen dire- 
nean, cta athearen aitzinean hedatua den 
bela jautfiko dute, eta hartaz inguratuko 
dute lekhukotafuncko arkha.

6 Eta berriz cftaliko dute larru gorri- 
morezko eftalgi batez, cta gainean heda- 
tuko dute faihal bat guzia moredina, eta 
hagak farthuko dituzte.

7 Eta propofizioncko mahaina ingura
tuko dute faihal moredin batez, cta ha- 
rckin ezarriko dituzte ifcntfuntziak eta 
churruttoak, chatak cta libazioneen egi- 
tcko untziak: ogiak izanen dira bethi 
hekien gainean :

8 Eta gainctik hedatuko dute faihal 
eíkarlat bat, eta berriz cftaliko dute larru 
gorrimorezko eftalgi batez eta hagak far
thuko diozkate.

9 Hartuko dute halaber faihal more- 
din bat, zeintaz cftaliko baitute gande
railua bere krifelu, fuhats, inuketa eta 
olio-untzi guzickin, argien chuchentzeko 
behar direnckin:

10 Eta guzicn gainctik czarriko dute 
larru gorrimorezko eftalgi bat, eta hagak 
farthuko dituzte.

11 Urhczko aldarea ere inguratuko 
dute oihal moredin batez, eta gainetik 
hedatuko dute larru gorrimorezko eftalgi 
bat, eta hagak farthuko dituzte.

12 Saindutcgian erabiitzen diren un
tzi guziak faihal moredin batez ingura-
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tuko dituztc, gainetik hedatuko dutc la- 
rru gorrimorezko eftalgi bat, cta farthuko 
dituztc hagak.

13 Aldarea ere hautfctarik garbituko 
dute, cta purpurazko oihal batcz ingura- 
tuko;

14 Harekin ezarriko dituztc hartako 
eginibideetan crabiltze» dircn trefna gu- 
ziak, erran-nahi-da fu-untziak, fuhatlak, 
hiruhortzekoak, makoak eta phalak. Al- 
dareko trefna guziak batean cftaliko di
tuztc larru gorrimorezko eftalgi batez, 
eta hagak farthuko dituzte.

15 Kampak altchatzean, Aaronek eta 
berc femeck inguratu dituzketcncan Ikin- 
dutcgia eta hartako trefna guziak, or- 
duan Kaathen femeak farthuko dirá trefna 
biribilkatu hekien eramateko : eta ez di
tuztc faindutegiko untziak ukituko, hil 
ditezen bcldurrez. Horiek dira bat-tafu- 
ncko tabernaklean Kaathen femeck era- 
man beharrak.

16 Aphez-handi Aaronen feme Elca- 
zar izanen da hekien gaineko ; hari da- 
gokio artha krifelucn chuchcntzcko olioa- 
rena, ifcntfu aphainduarena, bcthi cikain- 
tzcn dcn fakrifizioarcna, gantzutzeko 
olioarena, tabernakleko egimbideei dago- 
kiotcn gauza guzicna, cta faindutegian 
diren trefna ororena.

17 Eta Jauna Moifl cta Aaroni min- 
tzatu zcn, zioelarik:

18 Begira zaitezte Kaathen femeak 
galaraztetik lebitarrcn artctik:

19 Bainan artha cmozuctc bizi ditc- 
zin eta cz hil ukitzen balutc faindurcn 
faindua. Aaron cta bcrc femeak farthu
ko dira barnera, berck erakhutfiko di
tuztc bakhotcharcn cgitckoak, cta bc- 
reziko nork zer eraman behar ducn.

20 Bcrtzcek kurioftafuncz ez bezote 
begira faindutegian diren gauzei, hiribil- 
katuak diren baino lehen, bertzcnaz hi
len dira.

21 Eta Jauna Moifi mintzatu zen, 
zioelarik:

22 Athera zazu halaber ctcheka, fa- 
miliaka cta ahaidegoka zembatetara hel- 
tzen diren Jerfonen femeak,

23 Hogoi eta hamar urthetarik eta han- 
dik goiti bcrrogoi cta hamar urthctaraino. 
Khonda zatzu bat-tafuneko tabernaklean 
fartzen cta zerbitzatzcn diren guziak.

24 Huna zer diren Jcrfondarrcn fa- 
miliaren cgimbideak:

25 Ekharriko dituzte tabcrnaklcko

crridauak, bat-tafuneko hegaztegia, bi- 
garrcn eftalgia, cta guzien gaineko faihal 
gorrimorca, eta bat - tafuneko tabcrna- 
klcaren fartzean hedatzen den bela,

26 Lorioko erridauak, eta fartzcan, 
tabcrnaklcaren aitzinean den bela. Al- 
dareari deratchikozten guziak, fokhak 
eta zerbitzuko untziak

27 Ekharriko dituztc Jerfonen femeek, 
Aaronen cta harén femeen manuen az- 
pian : eta bakhotcha jakintfun izanen da 
zcren gaincan cfkua czarri behar duen.

28 Horra Jerfondarrcn familiarenegim- 
bidea bat-tafuneko tabernaklean ; Aaron 
aphezaren femé Ithamarren eíkupeko 
izanen dira.

29 Merariren femeak ere zembat diren 
atherako duzu familiaka eta beren aitcn 
etcheka,

30 Hogoi cta hamar urthetarik cta 
handik goiti berrogoi eta hamar urtheta- 
raino, beren egimbideen bethetzera cta 
bat-tafuneko Ickhukotafunarcn zerbitzu- 
ra fartzen diren guziak.

31 Huna hekien hachcak : Ekharriko 
dituztc tabernakleko oholak eta hartako 
hagak, habeak cta hekien oinak,

32 Lorio inguruko habeak ere beren 
oin, hefaul, eta fokhckin. Untzi eta tres
na guziak khondaturik hartuko dituztc, 
eta hala ekharriko dituzte.

33 HorraMeraritarrcn familiarcncgim- 
bidea cta zerbitzua bat-tafuneko taber- 
naklcan: eta Aaron aphezaren feme Itha- 
marren eíkupeko izanen dira.

34 Moifek, Aaronek cta finagogako 
aitzindariek Kaathen femeak khondatu 
zituzten beraz ahaidegoka cta beren ai
tcn etcheka,

35 Hogoi eta hamar urthetarik cta 
goiti bcrrogoi eta hamargnrren urtherai- 
no, bat-tafuneko tabcrnaklcko zerbitzuan 
fartzen ziren guziak;

36 Eta khaufitu ziren bi mQa zazpi 
chun cta bcrrogoi eta hamar.

37 Horra zembat ziren Kaathen fa- 
miliatik bat-tafuneko tabernaklearen zer
bitzuan fartzen zirenak: Moifek cta Aa- 
ronck hekiek khondatu zituzten, Jaunak 
Moifen arartckoz manatu izan zuen be- 
zala.

38 Jerfonen femeak ere khondatuak 
izan ziren ahaidegoka cta beren aitcn 
etcheka,

39 Hogoi eta hamar urthetarik cta 
goiti bcrrogoi cta hamargarren urtherai-

no, bat-tafuneko tabernaklean zerbitza- 
tzera fartzen ziren guziak :

40 Eta khaufitu ziren bi mila fei chun 
eta hogoi eta hamar.

41 Horra zembat ziren Jerfondarren 
familiatik Moifek cta Aaronek khonda
tuak, Jaunak manatu bezala.

42 Halaber khondatuak izan ziren 
Merariren femeak ahaidegoka cta beren 
aiten etcheka,

43 Hogoi cta hamar urthetarik eta 
goiti bcrrogoi eta hamargarren urtherai- 
no, bat-tafuneko tabernakleko egimbideen 
bethetzera fartzen ziren guziak :

44 Eta khaufitu ziren hirur mila cta 
berrehun.

45 Horra zembat ziren Merariren fe
meak Moifek cta Aaronek khondatu zi- 
tuztenak, Jaunak Moifen arartekoz cman 
zuen manuaren arabera.

46 Lcbitarrctarik khondatuak izan zi
ren guziak,etaMoifek,Aaronek eta Ifrael- 
go aitzindariek hartu zituztenak izenez, 
ahaidegoka cta beren aiten ctcheka,

47 Hogoi eta hamar urthetarik eta 
goiti berrogoi eta hamargarren urtherai- 
no, tahcrnaklcko zerbitzuan eta hachc- 
kctan fartzen zirenak,

48 Oro batean ziren zortzi mila bortz 
chun eta laur hogoi.

49 Jaunaren nitzaren arabera Moifek 
khondatu zitu.cn, zcini bere lan cta cgi
tckoak bcrcziz, Jaunak manatu izan 
zioen bezala.

V. K a p .

C T A  Jauna Moifi mintzatu zcn, erra- 
ten zioelarik:

2 Mana zozute Ifraelgo femeei kam- 
petarik iraiz detzaten lcgentfu, hazi- 
jariadun cta hilikia ukiturik lohitu gu
ziak :

3 Kampctarik iraiz zazuc hala gizon- 
kia ñola emaztekia, beldurrcz-eta khutfa 
dezatcn ni zuekin nagoen tokia.

4 Eta hala egin zuten Ifraelgo femeek, 
cta hekiek iraizi zituzten kampctarik, 
Jaunak Moifi erran zioen bezala.

5 Eta Jauna Moifi mintzatu zen,
zioelarik: # _

6 Errozutc Ifraelgo femeei: Gizonak 
edo cmaztckiak egin dukeencan gizonei 
gcrthatzcn ohi zayotcn bekhatuetarik, 
eta ardura cíkaícz hautfi dukctenean 
Jaunaren manamendua, eta hobendun 
egin dircncan,

7 Aithortuko dutc beren bckhatua, 
hartu guzia bihurtuko dute, cta bortz- 
garren bat gaincrako, hainari zeini bi- 
degabe egin baitiote.

8 Bainan nihor ez bada hartzeko, 
Jaunari emanen diote, eta aphczarentzat 
izanen da, lckhoraturik chahupenerako 
eíkaintzen den aliaría, bitima jabalgarri 
izan dadicntzat.

9 Ifraelgo femeek eíkaintzen dituzten 
pikain guziak halaber aphezarenak dira :

10 Eta bakhotchak faindutegian cíkain- 
tzen duen cdozein gauza, eta aphezaren 
cíkuetara ematcn, hunena izanen da.

11 Eta Jauna Moifi mintzatu zen, 
zioelarik:

12 Mintza zaite Ifraelgo femeei eta 
errozutc: Gizonak, zeinaren emaztea 
makhurtu baita, eta fenharraz narda egi- 
nik,

r3 Lo-cgin baitukc bertze gizon ba- 
tekin, eta fenharrak hori czin atzeman 
baitukc, bainan nahaftc likhits hori efta- 
lia badago, cta lekhukoz ezin froga ba- 
daiteke, zcren emaztekia cz baita berc 
bekhatuan atzemana izatu ;

14 Bekhaizgoko afmuck futatzcn ba- 
dute fenharra emaztearen kontra, zeina 
izanen baita edo khutfatua, edo aiheru 
behargabekoz bilhatua,

15 Aphezari eramanen dio emaztea, 
eta hunentzat cíkaintza eginen du gara- 
gar-irinetik fato baten hamargarrena: ez 
dio gainera ichuriko oliorik, ez-cta ifen- 
tfurik gaincan ezarriko, zeren fakrifizioa 
den bekhaizgozkoa, eta cíkaintza den 
emazte-hutfarcn bilhaketaria.

16 Aphczak eíkainiko du hura, cta 
Jaunaren aitzinean ezarriko du.

17 Eta lurrezko untzi batean hartuko 
du ur faindutik, cta emanen dio taber
nakleko galtzadatik lur izpi bat.

18 Eta emaztekia chutik cman denean 
Jaunaren aitzinean, aphezak agertuko 
dio burua, eta eíkuetan ezarriko dio or- 
hoitzapencrako fakrifizioa cta bekhaiz- 
gozko cíkaintza : berak ordean idukiko 
ditu kharaftafuneko urak, zeinctara bur- 
hoka arthiki baititu madarizioneak.

19 Errekeituko du emaztekia, eta 
erranen dio: Baldin gizon arrotzak lo- 
cgin ez badu zurekin, cta khutfatu cz 
bazare fenharraren etzauntza utzirik, ez 
darotzute kalterik ekharriko kharaftafu
neko ur haukiek, zeinetara arthiki bai- 
titut madarizioneak.
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20 Bainan zure fcnharra ganik ma- 
khurtu bazare, eta khutfatua bazare, eta 
bertze gizon batekin etzan bazare,

21 Madarizione haukien azpian geldi- 
tuko zare. Jaunak madarizionetan eta 
guzien ikluifgarri czar betzaitza berc po- 
puluan : uftclaraz bcza zurc ichterra, 
cta hanturik zure fabelak lehcr-egin bc
za.

22 Zure fabelera far bcitcz ur mada- 
rikatuak, cta fabela hantzcarekin uftel 
bekizu ichtcrra. Eta cmaztekiak ihar- 
dctfiko du : Halabiz, halabiz.

23 Eta aphezak madarizione hekick 
ilkribatuko ditu liburu batean, eta ezez- 
tatuko ditu kharaftafuneko urez, zeine- 
tara madarizioneak bildu baititu,

24 Eta emaztekiari edatcra emanen 
diozka. Hunck iretfi ditucn ondoan,

25 Aphezak cíkutik hartuko dio be- 
khaizgozko fakrifizioa, altchatuko du 
Jaunaren aitzinean, cta aldarc-gainean 
ezarriko: huía bizkitartean non lehenik

26 Ahurtara bat hartuko baitu fakri- 
fiziokotzat eikainia denetik, cta aldare- 
gainean erreko baitu : eta hola kharafta
funeko urak emaztekiari emanen diozka 
edatera.

27 Hunck edan ditukeencan, baldin 
khutfatua bada, eta fenharraz narda egi- 
nik, nahaftcka likhitfcz hobcndun jarria, 
madarizionezko urek iraganen dutc, eta 
fabela hanturik, uftclduko zayo ichterra : 
eta emaztckia madarizionetan eta ikhus- 
garritan izancn da populu guziarentzat.

28 Baldin khutfatua izatu ez bada, 
chahu athcrako da, cta haurrak izanen 
ditu.

29 Hola da bckhaizgoko lcgca. Bal- 
din bcrc fcnharra ganik cmaztea ma- 
khurtu bada eta khutfatu bada,

30 Eta bckhaizgozko afmuz fuber- 
maturik, fcnharrak hura ckharri badu 
Jaunaren aitzincra, eta aphczak cgin 
badio iikribatuak diren guzien arabera :

31 Senharra hobcngabc izancn da, cta 
emazteak jafancn du bcre tzarkeria.

VI. K ap.
I T T A  JaunaMoifi mintzatu zcn, zioe- 
^  larik:

2 Mintza zaitc Ifraelgo femeei, eta 
crrozutc : Gizonak edo emaztekiak bo- 
tu egin dukctencan bercn buruak fain- 
duefteko, eta kontfckratu nahi izan ba- 
dira Jaunari,

3 Begiratuko dira arnotik eta hordi 
dezaketen guzictarik. E z  dute cdancn, 
arnotik edo bertze zer-nahi cdaritarik 
cgina den minagretik, cta mahatfetik 
atheratzen den cdarietarik ez dute cda
ncn : cz dute janen cz mahats freiko- 
rik, ez merlaturik.

4 Jaunari botuz kontfekratuak dircn 
ephe guzian, mahats merlatutik piplta- 
raino deufere cz dute janen mahaftitik 
ethor daitckeenik.

5 Bcrezgoako cphc guzian bizarna- 
bala ez da iraganen hekien buruan, Jau- 
nari kontfekratuak dircn azkcn eguna 
bethe arteo. Haina, ilca buruan han- 
ditzcn hari zayoelarik, faindu izancn da.

6 Bcrc kontfekrazioncko ephc guzian 
cz da hilari hurbilduko ;

7 E z da khutfatu ko bere aitaren crc, 
ez bere amaren, anayaren eta arrobaren 
chorztctan, zercn bcre Jainkoarcn kon- 
tfekrazionea duen buruaren gainean.

8 Bcrezgoako ephe guzian faindu iza
nen zayo Jaunari.

9 Bainan norbait terrepentean hiltzcn 
bada liaren aitzinean, harén buruan kon- 
tfekrazionea lohitua izancn da : bcrchala 
bcrc chahupencko egun berean ilea mu- 
rriztuko du, eta zazpigarren cguncan 
berriz.

10 Bainan zortzigarrcn eguncan bi 
ttorttoila edo bi ufokumc eíkainiko dioz
ka aphczari lekhukotafuneko tabcrnakle- 
fartzean.

11 Eta aphezak imolatuko ditu be- 
khatuarentzat bat cta holokauftctan bcr- 
tzca, cta othoitz-cginen du harcntzat 
zeren hobendundu den hilaren gainean : 
cta egun hartan fainductfiko du harén 
burua:

12 Eta Jaunari kontfekratuko diozka 
harén bcrezgoako cgunak, bekhatuaren- 
tzat cíkainiz urtheko bildots bat: halako 
moldez bizkitartean non aitzineko cgu
nak alfer bilhakatuko baitira, zeren lohi
tua izan den harén kontfekrazionea.

13 Hori da kontfekrazioneko legea. 
Botuz hartu cgunak bctheko direnean, 
aphezak gizona eramanen du bat-tafunc- 
ko tabcrnaklcko fartzcra,

14 Eta Jaunari eíkainiko dio liaren 
cíkaintza, urtheko bildots narriogabe bat 
holokauftctan, urtheko antchu narriogabe 
bat bckhatuarcntzat, cta aliari narriogabe 
bat bakczko bitimctan ;

15 Halabcr fnfki bat ogi airis olioz

VII. KAP. «37

buftiak izanen dircnak, ophil altcharri- 
gabeak olioz gantzutuaíc, cta bakhotcha- 
ren libazioneak,

16 Aphczak Jainkoaren aitzinean 
eíkainiko ditu, cta bitima fakrifikatuko 
du bekhatuarcntzatckoa ñola holokaus- 
tetakoa.

17 Bertzalde aharia, bakczko bitima, 
Jaunari imolatuko dio, batean eíkaintzcn 
dituelarik airifetako faíkia eta ohitzaz zor 
dircn libazioneak.

18 Orduan nazarcarrari bat-tafuneko 
tabernaklcaren athe-aitzinean murriztuko 
zayo bere kontfekrazioneko ilaya : aphc
zak hartuko ditu harén ileak, eta bakez- 
ko bitimcn azpiko fuaren gainean ezarri- 
ko ditu.

19 Eta hartuko ditu ahariaren forbalda 
errea, ophil altchagarrigabe bat fafkitik, 
cta bichkotcha airis bat, eta nazarcarrari 
cíkuctan ezarriko diozka, harén burua 
murriztua izan den ondoan.

20 Eta berriz liaren ganik harturik, 
altchatuko ditu Jaunaren aitzinean : eta 
fainductfiz gcroztik, aphezarenak izanen 
dira, hala ñola berezteko manatua den 
bulhar-artca, eta azpia ere. Gero naza- 
rearrak arnoa edan dezake.

21 Hori da nazarearraren legea, bcre 
cíkaintza Jaunari botuz eman dukeenean 
berc kontfekrazioncaren epheko, berc 
baitharikako eíkaintzez bertzalde. Bcrc 
gogoz botutan cmateko cgin duenaren 
arabera, hola eginen du bere kontfekra- 
zionearen ofatzckotzat.

22 Eta Jauna Moifi mintzatu zen, 
zioelarik:

23 Errozutc Aaroni cta bcre femeei: 
H únele tan benedikatuko dituzue Ifraclgo 
femeak, eta erranen diozuete :

24 Jaunak benedika cta zaint betzai
tza.

25 Jaunak bcre bcgithartca erakhuts 
bezazu, eta urrikal bekizu.

26 Jaunak zu gana itzul bcza berc 
bcgithartca, eta eman bezazu bakea.

27 Eta ene izena Ifraclgo femeen gai- 
nera deithuko dute, cta nik benedikatu- 
ren ditut.

V II. K a p .

V /fO IS E K  tabernaklea akhabatu zue- 
-LVA ncan, eta chutik ezarri, cta gan- 
tzutu eta fainductfi zuenean bcrc untzi 
guziekin, cta aldarea orobat cta hartako 
trefnak ere,

2 Ifraclgo aitzindarick eta leinu ba- 
khotchean ziren familietako buruzagi, 
khondatuak izan zirenen manatzaileek 
efkaini zituzten

3 Emaitzak Jaunaren aitzinean, fei 
orga eftali hamabi idirekin. Bi aitzin- 
darik efkaini zuten orga bat eta idi baña, 
eta cíkaintza tabcrnakle-aitzinean cgin 
zuten.

4 Orduan Jaunak erran zioen Moifi :
5 Har zotzutc tabernaklcaren zerbi- 

tzuko balia ditezentzat, eta cinotzute le- 
bitarrei hekien zerbitzuak galdatzen due
naren arabera.

6 Moifek harturik bcraz idiak eta or- 
gak, lebitarrei eman ziozkaten.

7 Bi orga eta lau idi eman ziozkaten 
Jerfoncn femeei, zuten beharraren ara
bera.

8 Bertze lau orga cta zortzi idi Me- 
rariren femeei eman ziozkaten, beren 
kargu eta egitckoarcn arabera, Aaron 
aphezaren feme Ithamarren manuen az
pian.

9 Bainan Kaathen femeei ctzioten 
eman cz orga, cz idirik, faindutegian 
zcrbitzatzcn dutclakotz, cta beren íoin- 
gainetan ekhartzen dituztclakotz hache- 
ak.

10 Bcraz aitzindarick, aldarearcn de
di kazionekotzat, egin zituzten beren 
efkaintzak aldarearcn aitzinean, hura 
gantzutua izan zen cgunean.

1 1 Eta Jaunak erran zioen M oifi: 
Aitzindari bakhotchak egun banctan es- 
kain betzate beren emaitzak aldarearcn 
dedikazionekotzat.

12 Lchembiziko cguncan, Nahafon, 
Aminadabcn femeak, Judarcnleinukoak, 
egin zuen bcre cíkaintza:

13 Eta hartan ziren zilliarrczko azpil 
bat, chun cta hogoi eta hamar fiklotakoa 
phifura, zilharrczko untzi bat, hirur ho
goi eta hamar fiklo zituena faindutegiko 
pliifu, cta biak betheak irin zethabatuz, 
olioz buftirik, fakrifiziokotzat;

14 Cliurrutto bat, hamar urhczko 
íiklotakoa, ifentfuz bethea;

15 Idi bat arthaldetik, eta ahari lia*-, 
eta urtheko bildots bat, holokauftctan ;

16 Akhcr bat bckhatuarcntzat,
17 Eta bakezko bitimcn fakrifizioko, 

bi idi, bortz ahari, bortz akhcr eta ur
theko bortz bildots: hori da Nahafon, 
Aminadabcn femearen cíkaintza.

18 Bigarren egunean, Natlianael, Su-
T
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arren femcak, Ifakarrcn leinuko aitzin- 
dariak eikaini zitucn

19 Zilharrezko azpil bat, ehun cta ho- 
goi cta hamar fiklo phifu zitucna, zilha
rrezko untzi bat, hirur hogoi eta hamar 
fiklo zitucna faindutegiko phifura, eta 
biak irin zcthabatuz bethcak olioz bus- 
tirik, fakrifiziokotzat;

20 Churrutto bat, hamar urhezko 
fiklotakoa, ifentfuz bethea ;

21 Idi bat arthaldetik, ahari bat cta 
urtheko bildots bat, holokauíletan ;

22 Akher bat bckhatuarentzat;
23 Eta bakezko bitimen fakrifizioko, 

bi idi, bortz ahari, bortz akhcr, cta bortz 
bildots urthckoak: hori izan zcn Na- 
thanael, Suarrcn fcmcaren eíkaintza.

24 Hirugarrcn egunean, Zabulonen 
fcmeen aitzindariak, Eliab Helonen fc- 
meak

25 Eíkaini zitucn zilharrezko azpil 
bac, chun eta hogoi eta hamar fiklo phifu 
zitucna, zilharrezko untzi bat, hirur ho
goi eta hamar fiklo zitucna faindutegiko 
phifura, hiak irin zcthabatuz bethcak, 
olioz buílirik, fakrifiziokotzat:

26 Urhezko churrutto bat, hamar 
fiklo phifu zituena, ifentfuz bethea ;

27 Idi bat arthaldctik, ahari bat eta 
urtheko bildots bat, holokauíletan ;

28 Akher bat bckhatuarentzat;
29 Eta bakczko bitimen fakrifizioko, 

bi idi, bortz ahari, bortz akher, eta bortz 
bildots urthekoak: horra Eliab, Hcloncn 
femearen eíkaintza.

30 Laugarren egunean, Errubcncn 
femeen aitzindariak, Elifur, Sedeurrcn 
femeak

31 Eíkaini zitucn zilharrezko azpil 
bat, chun eta hogoi cta hamar fiklo phifu 
zituena, zilharrezko untzi bat, hirur ho
goi cta hamar fiklo zituena faindutegiko 
phifura, biak irin zcthabatuz bethcak, 
olioz buílirik, fakrifiziokotzat;

32 Urhezko churrutto bat, hamar 
fiklo phifu zitucna, ifentfuz bethea ;

33 Idi bat arthaldetik, ahari bat eta 
urtheko bildots bat, holokauíletan ;

34 Akher bat bckhatuarentzat;
35 Eta bakezko bitimatzat, bi idi, 

bortz ahari, bortz akher eta bortz bildots 
urthckoak: hori izan zen Elifur, Sedeu- 
rren femearen eíkaintza.

36 Bortzgarrcn egunean, Simconen 
femeen aitzindariak, balamiel, Surifadai- 
ren femeak

37 Eíkaini zitucn zilharrezko azpil 
bat, chun cta hogoi eta hamar fiklo phifu 
zitucna, zilharrezko untzi bat, hirur ho
goi cta hamar fiklo zituena faindutegiko 
phifura, biak irin zcthabatuz bethcak, 
olioz buílirik, fakrifizioko,

38 Urhezko churrutto bat, hamar fiklo 
phifu zituena, ifentfuz bethea;

39 Idi bat arthaldetik, ahari bat cta 
urtheko bildots bat, holokauíletan ;

40 Akher bat bekhatuarentzat;
41 Eta bakezko bitimatzat, bi idi, 

bortz ahari, bortz akher, eta bortz bildots 
urthckoak: horra zcr izan zcn Salamiel, 
Surifadairen femearen eíkaintza.

42 Seigarrcn egunean, Gadcn femeen 
aitzindariak, Eliaíiiph, Duelen femeak

43 Eíkaini zitucn zilharrezko azpil 
bat, ehun eta hogoi eta hamar fiklo 
phifu zitucna, zilharrezko untzi bat, hi
rur hogoi cta hamar fiklo zituena fain
dutegiko phifura, biak irin zcthabatuz 
bethcak, olioz buílirik, fakrifizioko;

44 Urhezko churrutto bat, hamar 
fiklo phifu zituena, ifentfuz bethea ;

45 Idi bat arthaldctik, ahari bat, eta 
urtheko bildots bat, holokauíletan ;

46 Akhcr bat bckhatuarentzat;
47 Eta bakczko bitimatzat, bi idi, 

bortz ahari, bortz akher, eta bortz bil
dots urthekoak: horra nolakoa izan 
zen Eliafaph, Duelen femearen cíkain- 
tza.

48 Zazpigarren egunean, Efraimen 
femeen aitzindariak, Elifama, Amiuden 
femeak

49 Eíkaini zituen zilharrezko azpil 
bat, ehun cta hogoi cta hamar fiklo phifu 
zituena, zilharrezko untzi bat, hirur ho
goi eta hamar fiklo zituena faindutegiko 
phifura, biak irin zcthabatuz bethcak, 
olioz buílirik, fakrifizioko;

50 Urhezko churrutto bat, hamar 
fiklo phifu zituena, ifentfuz bethea;

51 Idi bat arthaldetik, ahari bat, cta 
urtheko bildots bat, holokauíletan ;

52 Akher bat bckhatuarentzat;
53 Eta bakczko bitimatzat, bi idi, 

bortz ahari, bortz akhcr, eta bortz bil
dots urthckoak : hori izan zen Elifama, 
Amiuden femearen eíkaintza.

54 Zortzigarren egunean, Manaferen 
femeen aitzindariak, Galamicl, Phadafu- 
rren femeak

55 Eíkaini zituen zilharrezko azpil 
bat, chun eta hogoi cta hamar fiklo phifu
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zituena, zilharrezko untzi bat, hirur ho
goi eta hamar fiklo zitucna faindutegiko 
phifura, biak irin zcthabatuz bethcak, 
olioz buílirik, fakrifizioko;

56 Urhezko churrutto bat, hamar 
fiklo phifu zitucna, ifentfuz bethea;

57 Idi bat arthaldetik, ahari bat, cta 
urtheko bildots bat, holokauíletan ;

58 Akher bat bekhatuarentzat;
59 Eta bakezko bitimatzat, bi idi, 

bortz ahari, bortz akhcr cta bortz bildots 
urthekoak: hori izan zen Galamiel, 
Phadafurren femearen eíkaintza.

60 Bcdcratzigarrcn egunean, Benja- 
minen femeen aitzindariak, Abidan, Je- 
deonen femeak

61 Eíkaini zituen zilharrezko azpil 
bat, ehun eta hogoi eta hamar fiklo phifu 
zituena, zilharrezko untzi bat, hirur ho
goi eta hamar fiklo zituena faindutegiko 
phifura, biak irin zethabatuz betheak, 
olioz buílirik, fakrifizioko;
__ 62 Urhezko churrutto bat, hamar 
fiklo phifu zituena, ifentfuz bethea;

63 Idi bat arthaldetik, ahari bat, cta 
urtheko bildots bat, holokauíletan ;

64 Akher bat bekhatuarentzat;
65 Eta bakczko bitimatzat, bi idi, 

bortz. akher, cta bortz bildots urthekoak: 
hori izan zcn Abidan, Jedconen femea
ren eíkaintza.

66 Hamargarrcn egunean Dancn fe- 
meen aitzindariak, Ahiezer, Amifadaircn 
femeak

67 Eíkaini zituen zilharrezko azpil 
bat, chun eta hogoi eta hamar íiklo phifu 
zituena, zilharrezko untzi bat, hirur ho
goi eta hamar fiklo zituena faindutegiko 
phifura, biak irin zethabatuz betheak, 
olioz buílirik, fakrifizioko;

68 Urhezko churrutto bat, hamar 
fiklo phifu zitucna, ifentfuz bethea ;

69 Idi bat arthaldetik, ahari bat, eta 
urtheko bildots bat, holokauíletan ;

70 Akher bat bekhatuarentzat;
71 Eta bakezko bitimatzat, bi idi, 

bortz ahari, bortz akher, eta bortz bil
dots urthekoak : hori izan zcn Ahiezer 
Amifadaircn femearen eíkaintza.

72 Hamekagarren egunean, Afcrren 
femeen aitzindariak, Phegiel, Okrancn 
femeak

73 Eíkaini zituen zilharrezko azpil 
bat, ehun eta hogoi cta hamar fiklo phifu 
zitucna, zilharrezko untzi bat, hirur ho
goi cta hamar fiklo zituena faindutegiko

phifura, biak irin zethabatuz betheak, 
olioz buílirik, fakrifizioko ; r

74 Urhezko churrutto bat, hamar 
fiklo phifu zituena, ifentfuz bethea;

75 Idi bat arthaldetik, ahari bat, cta 
urtheko bildots bat, holokauíletan;

76 Akher bat bekhatuarentzat;
77 Eta bakczko bitimatzat, bi idi, 

bortz ahari, bortz akher, cta bortz bil
dots urthekoak: hori izan zen Phegiel, 
Okranen femearen eíkaintza.

78 Hamabigarren egunean, Nefthali- 
ren femeen aitzindariak, Ahira, Enancn 
femeak

79 Eíkaini zituen zilharrezko azpil 
bat, ehun eta hogoi eta hamar fiklo phifu 
zitucna, zilharrezko untzi bat, hirur ho
goi eta hamar fiklo zitucna faindutegiko 
phifura, biak irin zethabatuz betheak, 
olioz buílirik, fakrifizioko;

80 Urhezko churrutto bat, hamar 
fiklo phifu zituena, ifentfuz bethea;

81 Idi bat arthaldetik, ahari bat, eta 
urtheko bildots bat, holokauíletan ;

82 Akher bat bekhatuarentzat;
83 Eta bakezko bitimatzat, bi idi, 

bortz ahari, bortz akher, cta bortz bil
dots urthekoak: hori izan zen Ahira, 
Enanen femearen eíkaintza.

84 Ifraelgo femeen aitzindariez horiek 
izan ziren eíkainiak aldarcaren dedika- 
zionean, aldarea kontfekratua izan zen 
egunean : hamabi azpil zilharrezko, ha- 
mabi untzi zilharrezko, eta hamabi chu
rrutto urhezkoak;

85 Azpil bakharrak ehun eta hogoi 
eta hamar zilharrezko fiklo zituen beza- 
la, eta untziak hirur hogoi cta hamar 
fiklo : erran-nahi-baita zilharrezko untzi 
guziek batean bazituztela bi mila cta 
laur ehun fiklo, faindutegiko phifura;

86 Hamabi urhezko churrutto ifen
tfuz betheak, hamarna fiklo zutenak, 
faindutegiko phifura : erran-nahi-baita 
batean ehun cta hogoi urhezko fiklo;

87 Hamabi idi arthaldetik holokauílc- 
tako, hamabi ahari, hamabi bildots ur
thekoak eta bcrcn libazioneak; hamabi 
akher bekhatuarentzatekoak.

88 Bakezko bitimetako, hogoi eta lau 
idi, hirur hogoi ahari, hirur hogoi akhcr 
eta hirur hogoi bildots urthckoak. Ho
riek izan ziren eíkainiak aldarcaren dedi- 
kazioncan, gantzutua izan zenean.

89 Eta Moife bat-tafuneko taberna- 
klean lartzen zenean, oraklcaren kontful-
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tatzera, propiziatoriotik mintzatzen zi- 
tzayoenarcn boza aditzcn zuen, propi- 
ziatorioa baitzcn lekhukotafuncko arkha- 
ren gainean bi kerubinen artean, eta 
handik hcldu zitzayoen Moifi mintzoa.

V III . K ap.
I ^ T A  Jauna hunelctan mintzatu zcn 
^  M o ifi:

2 Mintza zaite Aaroni eta errozu: 
Zazpi krifcluak czarri dituzun ondoan, 
gandcrailua chutik czarria izan bedi egu- 
erdi-aldcan. Mana zazu beraz krifcluck, 
ipharrari buruz dagoen tokitik, bcgira 
dezaten propofizioneko ogien mahainari; 
gandcrailuak bcgiratzen dioen aldcrdia 
beharko dutc argitu.

3 Eta Aaronck cgin zuen, cta krife- 
luak ganderailuaren gainean ezarri zi- 
tucn, Jaunak Moifi manatu bezala.

4 Bada, gandcrailua egina zen urhc 
bcratzez, nahiz erdiko habca, nahiz bi 
fahctfctarik fortzcn ziren adarrak: cta 
Jaunak Moift crakhutfi zioen moldearen 
arabera, hala egina zen ganderailua.

5 Eta Jauna Moift mintzatu zcn, 
zioelarik:

6 Lcbitarrak bar zatzu Ifraelgo fe- 
mecn erditik, eta hekien chahupena egi- 
nen duzu

7 Hulatcheko moldctan : chahupcnc- 
ko urez ihinztatuak izan beitez, eta be- 
ren haragiko ile guziak murritz betzate. 
Eta beren foinekoak churitu dituzketcn 
ondoan, cta chahutuak dircncan,

8 Hartuko dute idi bat arthaldcctarik, 
cta harén libazionea irin olioz buília: 
bainan zuk bcrtzc idi bat hartuko duzu 
arthaldetik bckhatuarcntzat:

9 Eta lcbitarrak hurbilaraziko dituzu 
bat-tafuncko tabcrnaklearen aitzincra, Is- 
raelgo femeen oíle guzia bilarazi on
doan.

10 Eta lebitarrak [aunaren aitzinean 
izanen dircncan, Ifraelgo fcmcck cíkuak 
ezarriko dituzte hekien gainean.

11 Eta Aaronek lcbitarrak Jaunaren 
aitzinean efkainiko ditu Ifraelgo femeen- 
ganikako emaitza bat bezala, harén egim- 
bideetan zerbitzatzeko.

12 Lebitarrek ere cíkuak idicn buril
en gainean ezarriko dituzte : bat imola- 
tuko duzu bekhatuarentzat, eta bertzea 
holokaufletan Jaunari, hekientzat erre- 
kcipcn cgiteko.

13 Clero ekharriko dituzu lebitarrak

Aaronen cta bere femeen aitzincra, cta 
Jaunari eíkainirik, kontfekratuko dituzu,

14 Eta Ifraelgo femeen ganik berezi- 
ko dituzu, cneak izan ditezentzat;

15 Eta gero bat-tafuncko tabcrnaklean 
farthuko dirá ene zerbitzatzeko. Hó
rrela chahutuko cta kontfekratuko dituzu 
eíkaintzctan Jaunari: zeren emaitzetan 
emanak izan zaizkitan1 niri Ifraelgo fc- 
meez.

16 Hartu ditut Ifraclen amaren fabcla 
lchcnik idekitzcn iluten guzicn orde.

17 Encak dirá czen ifraelgo femeen 
lehcn-fortuak oro, nahiz gizonctarika- 
koak, nahiz abereetarikakoak. Hekiek 
cnctzat fainduetfi ditut, lchcn-forthu gu
ziak Egiptoko lurrean jo izan ditudan 
cgunetik:

18 Eta lcbitarrak hartu ditut Ifraelgo 
lehen-forthu guzien orde:

19 Eta emaitzaz eman ditut, populu- 
aren erditik, Aaroni cta bere femeei, Is- 
raclcn orde zerbitza nczatentzat bat-ta- 
funeko tabcrnaklean, cta othoitz-egin 
dezatcntzat hekientzat, bcldurrez - cta 
gaitza cror dadien populura, aufartatzcn 
balitz faindutegiari hurbiltzera.

20 Eta Moifek, Aaronek eta Ifraelgo 
femeen oíte guziak lebitarren gainean 
cgin zuten, Jaunak Moifi manatu zio- 
ena:

21 Eta chahutuak izan ziren, cta chu
ritu zituzten beren foinekoak. Eta Aa
ronck hekien altchapena cgin zuen Jau
naren aitzinean, cta othoitz-egin zuen 
hekientzat,

22 Chahutu ondoan, beren egimbi- 
dcctara far zitezentzat Aaronen cta bere 
femeen aitzinean bat-tafuncko taberna- 
klcan. Jaunak Moifi lebitarren gainean 
manatu bezala, hala egina izan zcn.

23 Jaunak erran zioen M oifi:
24 Hori da lebitarren iegea: hogoi 

cta bortz urthetan eta handik goiti far
thuko dirá bat-tafuncko tabcrnaklean 
zerbitzatzcra.

25 Eta beren adineko berrogoi eta 
hamargarren urthea bethe ondoan, zcr- 
bitzatzctik gcldituko dirá:

26 Eta beren anayen laguntzeko iza
nen dirá bat-tafuncko tabcrnaklean, ar- 
thatzcra emanak izan zaizkotcnen zain- 
tzcko : bainan ez dituzte eginen lchcnc- 
ko egimbide berak. Hórrela bereziko 
dituzu lebitarrak zcin beren zaintze- 
tan.

X. KAP.

IX.  K a p .
J T G IP T O K O  lurretik athera ondoko 

bigarren urthean, lehembiziko hila- 
bethean, Jauna Moifi mintzatu zen Si- 
naiko mortuan, erratcn zioelarik:

2 Ifraelgo femeek Bazkoa egin bezate 
bere orduan,

3 Hilabethe huntako hamalaugarren 
cguncan ilhuntzean, zeremonia eta ma- 
namendu guzien arabera.

4 Eta Moifek Ifraelgo femeei manatu 
ziotcn Bazkoa egin zezaten.

5 Haukiek egin zuten bere orduan, 
hilabethearen hamalaugarren egunean il- 
huntzean, Sinaiko mendian. Ifraelgo fe- 
mcck egin zuten Jaunak manatu guzien 
arabera.

6 Bada, zembaitek, gizon hilaz lohi- 
turik, ctzczakcten Bazkoa egun hartan 
egin ; Moifi eta Aaroni hurbildurik,

7 Erran zioeten : Gizon hilaz lohi- 
tuak gare; zertako gibelatuak izanen 
garc Jaunari egitetik cfkaintza bere or
duan Ifraelgo femeekin?

8 Moifek ihardetfi zioten: Zaudeztc 
Jauna kontfulta dezadan zcr manatuko 
duen zuetaz.

9 Eta Jauna Moifi mintzatu zen, 
zioelarik:

10 Errozute Ifraelgo femeei: Zuen 
artckorik norbait gizon hilaz lohitu ba
da, edo bidayaz urrun gertha badadi, 
egin beza Jaunaren Bazkoa.

11 Bigarren hilabethean, hilabethearen 
hamalaugarren egunean ilhuntzean, Baz
koa jan beza airifekin eta baí'a letchure- 
k in ;

12 Hartarik cz dutc deufere utziko 
biharamun goiza artco, eta hartako hc- 
zurrik cz dute hautfiko: begiraturen di
tuzte Bazkoko zeremonia guziak.

13 Baldin norbaitek, chahu dclarik, 
eta cz bidayan izan, cta halarik-ere Baz
koa cz badu egitcn, galdua izanen da 
bere populuaren erditik, zeren ez dioen 
Jaunari lakrifizioa cíkaini bere orduan: 
berak jafanen du bere bekhatua.

14 Halabcr zuen arthean gerthatzen 
badira arrotzak cta kampotarrak, Jaunari 
eginen diote Bazkoa bere zeremonia eta 
bidecn arabera. Lcgc bcra izanen da 
zuen artean hala arrotzarcntzat ñola le- 
khuko umearentzat.

15 Bada, tabcrnaklea chutik jarria 
izan zcn egunean, hedoi batek cllali

14 *

zuen hura. Bainan arratfetik goizcraino 
fu bat iduri zagocn olharen gaincan.

16 Hola cgiten zen hutfartcrilc gabc. 
Egunaz hcdoyak cftaltzen zuen hura, 
cta gabaz fua bezalako batek.

17 Eta tabernaklca cftaltzen zucn 
hedoya bazohancan, orduan Ifraelgo fe- 
mcak bideari lotze'n zircn: eta non-ere 
gelditzen baitzen hedoya, han kampatzcn 
zircn.

18 Jaunaren manamendura, bidcari 
lotzen zircn, cta harén manamendura, 
tabernaklea chutik cmatcn zuten. He
doya tabernaklearen gainean gelditua za
gocn cgun guziz, lekhu berean bazau- 
den.

19 Eta gcrthatzcn bazen cphc luzca 
ematen zuela harén gaincan, Ifraclgo fc- 
meak bazauden Jaunari begira, cta etzi- 
rcn abiatzen,

20 Hedoya tabernaklearen gainean 
zagoeno. Jaunaren manamendura he- 
datzen zituzten kampak, cta harén ma
namendura jauftcn zituzten.

21 Baldin hedoya arratfetik goizeraino 
balimbazagocn,cta argitzean bcrehala uz- 
tcn bazuen tabernaklea, abiatzen ziren : 
eta egun baten eta gau baten buruan 
goaten bazen, biltzen zituzten kampak.

22 Bainan bi egun, edo hilabethe bat, 
edo ephe luzeagoz egoten bazen taberna- 
klearcn gaincan, Ifraelgo femeak toki be
rean zauden, eta etziren abiatzen: or- 
dean hura goan bezain farri, kampak al- 
tchatzcn zituzten.

23 Jaunaren hitzaren gainean landa- 
tzen zituzten kampak, eta harén hitza
ren gainean abiatzen ziren bidcari: cta 
Jaunari begira egoten ziren, harek Moi- 
fen arartckoz eman manamenduaren ara 
bera.

X . K ap.
ET A  Jauna huneletan Moifi mintzatu 

z e n :
2 Zilhar bcratzcz zuretzat egizkitzu 

bi turuta, zcinetaz deithuko ahal izanen 
baituzu oftea, kampak altchatzekoak 
izanen direnean.

3 Eta turutak jotzen dituzunean, oftc 
guzia zu gana bilduko da bat-tafuneko 
tabernaklearen aitzincra.

4 Baldin behin jotzen baduzu, Ifracl- 
go populuaren aitzindariak cta buruza- 
giak cthorriko dirá zu gana.

5 Bainan turutak luzezago eta jazar-
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teka durrundatzcn badu, iguzki-haize 
aldean dircnek altchatuko dituzte kam- 
pak lehenik.

6 Turutaren bigarrcn haitean eta mol
de bereko durrundaldian, cguerdi-aldean 
direnek alcchatuko dituzte kampak, eta 
gainerakoek molde bcrean eginen dute, 
turutek abiaraztekotzat joko dutenean.

7 Bainan populo guziak bildu beharko 
duencan, turutek aftiki joko dute, eta ez 
jazarteka.

8 Bada, Aaronen feme aphczck joko 
dituzte turutak : eta lege hunek bethi 
iraunen du zuen ondokoetan.

g Zuen lurretik gerlara atheratzen 
bazarete gudukatzen zaituzten etfaycn 
kontra, durrundatuz joko ditutzue turu
tak ; eta zuetako orhoitzapena zucn 
Jainko Jaunaren aitzinean izanen da, 
ctfaycn cikuctarik iraiz zetzatentzat.

10 Barazkari bat duzuenean, bella 
egunetan, eta hilabethe hafteetan, turu
tak joko ditutzuc holokauftcn eta ba- 
kezko bitimen gainera, zucn Jainkoaren 
orhoitzapenetan izan ditezentzat. Ni 
naiz zucn Jainko Jauna.

11 Bigarren urthean, bigarrcn hilabc- 
thean, hilabcthearen hogoigarrcn egu- 
ncan, hedoya goratu zen bat-taluneko 
tabernaldcaren gainetik;

12 lita Ifraelgo femeak bcrcn anda- 
netan goan ziren Sinaiko mortutik, cta 
bedoya berriz Pharango eremuan baratu 
zen.

13 Eta Jauriak Moifen arartekoz eman 
manamenduaren arabcra, lchembizikorik 
higitu zituzten kampak

14 Judaren femcck, beren andanctan : 
Nahafon, Aminadaben femea zcn hekicn 
aitzindaria.

15 Ifakarren femcen leinuan, Natha- 
nacl, Suarrcn femea zen aitzindari.

16 Zabulonen leinuan, Eliab, Helonen 
femea zen aitzindari.

17 Eta tabernaklea jautfia izan zen, 
eta hura foincan ilkhi ziren Jerfonen eta 
Mcrarircn femeak.

18 Eta Errubcnen femeak bidcari 
cman ziren bcren andana cta lerrotan. 
Hclifur, Sedcurren femea zcn hckien 
aitzindaria.

19 Salamiel, Surifadaircn femea zen 
aitzindari Simeonen fe meen leinuan.

20 Eliaíaph, Duelen femea zen ai
tzindari Gadcn leinuan.

21 Eta Kaatharrak bidcari eman zi

ren faindutegia foincan. ’Fabcrnaklea 
cramana zen chutik ezartzeko tokira 
hcldu arteo.

22 Efraimen femeek ere kampak hi
gitu zituzten beren andanetanl Elifama, 
Amiudcn femea zen hckien armadako 
aitzindari.

23 Galamiel, Phadafurrcn femea zcn 
Manafercn femeen leinuko aitzindari.

24 Abidan, Jcdeoncn femea zen Ben- 
jaminen leinuko aitzindari.

25 Kampetarik azkenik goan zirenak, 
ziren Danen femeak beren andanctan: 
Ahiezcr, Amifadaircn femea zen hekicn 
armadako aitzindari.

26 Phcgiel, Okrancn femea zcn Afe- 
rren femeen leinuko aitzindari.

27 Nefthaliren femeen leinuan, Ahira, 
Enanen femea zen aitzindari.

28 Horra ñola ziren Ifraelgo femeen 
kampatzcak cta abiatzeak beren andane- 
tan ilkhitzcn zircncan.

29 Eta Moifek erran zioen bcrc koi- 
natari, Hobab, Erraguel Madiantarrarcn 
femeari: Bagoazi Jaunak gurí eman- 
gogo darokun lekhura: zato gurekin, 
ongi egin dezazuguntzat, ezcn Jaunak 
ontafun agindu dio Ifraeli.

30 Hunek ihardetfi zioen: E z naiz 
zurekin goanen, bainan itzuliko naiz 
forthu naizen ene lurrera.

31 Moifek erran zioen: E z gaitza- 
tzula utz, ezcn zuk badakizkitzu zer 
tokitan mortua gaindi gurc kampak bc- 
har ditugun phaufatu, eta gure bidari 
izanen zarc.

32 Eta gurekin cthorri ondoan, ema
nen darotzugu Jaunak guri cinatcra do- 
hakigun ontafunetarik hobcrcna den gu- 
zia.

33 Abiatu ziren bcraz Jainkoaren 
menditik hirur egunen bidean, eta Jau- 
narekilako bat-tafuneko arkha goaten zcn 
hckien aitzincan, hirur egun hekietan 
kampa-lekhuak bereziz.

34 Jaunaren hedoi bat ere hekicn 
gaincan egoten zen cgunaz, bidean zi- 
hoazenean.

35 Eta arkha goratzcn zutenean, 
Moifek erraten zuen : Jaiki zaite, Jau
na ; haizatuak izan beitez zure etíiiyak, 
eta higuin zaituztenek ihes-egin bezate 
zure bcgithartctik.

36 Eta arkha phaufatzen zutenean, 
erraten zuen : Jauna, itzul zaite Ifraelgo 
armadako ollera.

XI. KAP. 43

J ^ IZ K IT A R T E A N  Jaunaren kontra 
atheratu zen populutik crafia bat, 

nckheaz arranguratzcn zirenena iduri. 
Jaunak hori entzunik, hafarretu zen. 
Jaunaren fu bat biztu zcn hckien artean, 
eta ¡retí» zuen kampen azken burua.

2 Eta populuak Moifi oihu-eginik, 
Moifek Jaunari othoitz-egin zuen, cta 
iraungi zcn fuá.

3 Eta toki hura dcithu zu en : Erre- 
lckhu, zeren lian biztu zen hckien kon
tra Jaunaren fuá.

4 Gcro jende nahas-mahas bat, Egip- 
totik hekiekin igan zena, gutiziaz hu- 
rrarulu zen, jarririkematen zela nigarrari, 
Ifraelgo femeetarik ere orobat liaren gana 
bildurik, eta erran zuen : Guri nork ema
nen daroku haragia jatera ?

5 Orhoit gare Egipton urrurik jaten 
gintuen arrainez: gogora hcldu zaizku 
bango konkonbreak, meloinak, phorruak, 
tipulak, baratchuriak.

6 Agor da gure baruca; gurc begick 
manaz bertzerik ez dute ikhuften.

7 Bada, manak iduri zuen koriandra 
eta bdelioaren kara zuen :

8 Eta populua goaten zen inguruetara, 
cta hartarik bildurik, ¡liaran ehaiten zucn 
cdo churruan chehatzen, eta eltzean ego- 
firik, hartarik egiten zituen ophiltto ba- 
tzu, ahoan ogi olioztatua iduri zute- 
nak.

9 Gabaz ihintza kampen gainera 
crortzen zenean, mana ere jauíten zcn 
orobat.

10 Moifek bcraz populua cntzun zucn 
nigarrez familiaka, zein bcre' olhako 
athean. Jaunaren hafarrea borthizki 
jauzi zen : bainan Moifi ere gauza ezin 
jafana iduritu zitzayoen.

11 Eta erran zioen Jaunari: Zcrtako 
cman diozu atfekabe zure mutliilari ? 
zcrtako ez dut zure aitzincan grazia 
aurkhitzcn ? cta zcrtako ene gainera 
eman duzu populu hunen guziaren kar- 
ga ?

12 Ala eneganikakoa othe da o (le hau 
guzia, ala ni naiz hunen aita, inri erratc- 
kotzat: Zure galtzarrean ekharzkitzu 
unhidcak haurttoa ekhartzen ohi duen 
bczala, eta eraman zatzu zinekin horien 
aitei agindu diotedan lurrera ?

13 Nondik izanen dut horrembertze- 
ko oílcari emateko haragi ? Nigarrez

X I. K ap . daude ene kontra, diotelarik : Iguzu ha
ragia jatera.

14 Bakharrik ezin cgar dezaket populu 
hau guzia, karga dorpheegia delakotz 
enetzat.

15 Bertzela iduritzen bazaitzu zuri, 
othoizten zaitut hilaraz nezazun, cta 
grazia aurkhi dezadan zure begictan, lc- 
her ez nadientzat hambatcko gaitzen- 
pean.

16 Eta Jaunak erran zioen M oifi: 
Bilarazkidatzu hirur hogoi cta hamar g¡- 
zon Ifraelgo zaharretarik, dakizkitzunak 
dircla populuko zaharrak eta burukoak : 
erakhar zatzu bat-tafuneko tabernaklc- 
fartzera, cta han geldiaraz zatzu zure
kin.

17 Eta jautfiko naiz eta mintzatuko 
natzaitzu : cta hartuko dut zure baithan 
den ¡zpiritutik, cta hekiei emanen diotet, 
zurekin batean jafan dezaten populuaren 
karga, eta ez dadicn guzia zure gainean 
izan.

18 Populuari ere erranen diozu : Cha- 
hu zatzue zuen buruak, biliar janen du- 
zue haragia. Ezcn nik aditu zaituztct 
erraten : Nork emanen darozkigu hara- 
gizko jakiak? ongi ginen Egipton. Jau
nak emanen darotzue haragia eta janen 
duzuc,

19 E z egun batez, edo biez, ez bor- 
tzcz, ez hamarrez, cz-etare hogoyez ;

20 Bainan hilabethe ofo batez, athera 
dakizuen arteo fudur-mizpirctarik, eta 
goiti bihur dakizuen arteo, zeren arbu- 
yatu duzuen Jauna, zuen artean dena, 
eta nigarrez egon zareten harén aitzi
nean, ziniotelarik: Zertako ilkhi gare 
Egiptotik ?

21 Eta Moifek erran zioen : Sei ehun 
mila oinezko badira populu huntan; eta 
diozu : Hilabethe ofo batez emanen dio
tet haragia jatera.

22 Ardien cta idien oílea hil beharko 
othe da, jakirik aíki izateko? ala itfafoko 
arrain guziak hatera bilduak izanen othe 
dirá horien afetzcko ?

23 Jaunak ihardetfi zioen: Indarga- 
bea othe da Jaunaren eíkua ? Ora» be- 
rean ikhufiko duzu heya ene folafa obra- 
tuko den.

24 Moife ethorri zcn bcraz eta popu
luari khondatu ziozkan Jaunaren folafak, 
biltzen zituelarik hirur hogoi eta hamar 
gizon Ifraelgo zaharretarik, eta czarri 
zituen tabernaklcaren ondoan.
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25 Eta Jauna hedoi batean jautfi zcn, 
eta Moifi mintzatu zitzayoen, hartzen 
zuelarik harén baithan zen izpiritutik 
cta ematen ziotelarik hirur hogoi cta ha- 
mar gizonci. Eta izpiritua hckien bai
than baratu zcnetik, profctifatu zutcn, 
cta handik aitzina ctziren gclditu.

26 Bada, b¡ gizon, bata Eldad deitzen 
zena, eta bertzea Medad, kampetan gcl
ditu ziren ; izpiritua hekien gainean ba
ratu zen : ezcn hekiek ere bcreziak iza- 
nak zircn, bainan ctzircn atheratu tabcr- 
naklera.

27 Eta kampctan profetifatzen zutc- 
larik,muthil gazte batck laftcr-egin zucn, 
eta bcrria ekharri ziocn Moifi, erraten 
zioelarik: Eldadck cta Mcdadek profe
tifatzen dute kampetan.

28 Ordu berean Jofue, Nuncn fe- 
meak, Moifen zcrbitzari, aikorcn artctik 
hautatuak, erran ziocn : Moife, ene jau
na, debeka zatzu.

29 Bainan Moifek ihardetfi ziocn: 
Ni gatik zertako zare bekhaizten ? ocha
la norbaitck cman baleza populu guziak 
profctifa dezan, cta Jaunak eman balczo 
bere izpiritua !

30 Gero Moife bihurtu zcn kampc- 
tara, cta Ifraclgo zaharrak erc-bai.

31 Orduan haize bat athcratu zen 
Jauna ganik; kallak itfafoz hainditik har- 
turik ekharri zituen eta erorrarazi kam- 
petara eta kampcn inguru guzira, egun 
batez egin daitekcen bidean, eta lurrctik 
bi befo goretan zabiltzan airean hcgal- 
daka.

32 Populuak bcraz jaikirik, egun gu- 
zian, gabaz, eta biharamuncko egunean 
kallak bildu zituen, gutienik zucnak ha- 
mar koro : eta idorrarazi zituzten kam- 
pen ingurutan.

33 Haragiak hortzetan zituzten orai- 
no, eta jaki mota hori etzuten akhitua, 
eta huna non Jaunarcn hafarredura jauzi 
zen populuaren kontra, eta non jo zucn 
gaitz handi batez.

34 Eta toki hura dcithua izan zen 
Zalckcriako ehortz - lekhu: czen han 
chortzia izan zen lchictan farthu zcn po- 
pulua. Eta Zalckeriako ehortz-lekhutik 
athcrarik, Haferothera ethorri zircn eta 
han baratu.

X II. K a p .

p y f ’A María eta Aaron mintzatu ziren 
Moifen kontra harén cmaztea Ethio- 

piarra zelakotz.
2 Eta erran zuten : Jauna ez othe da

Moifez baizik mintzatu ? ez othe da gurí 
ere orobat mintzatu ? Jaunak hori cn- 
tzunik, •

3 (Ezen Moife zcn lurraren gaincan 
dauden gizon guzietarik eztiena,)

4 Berehala mintzatu zen Moifi, Aa- 
roni eta Mariari: Entzun zatzue ene 
folafak: Zoazte hirurak bakharrik bat- 
tafuneko tabernaklcra. Eta goan zirc- 
nean,

5 Jauna lanhozko babean jautfi zcn, 
cta tabernakle-fartzean gclditurik, deithu 
zituen Aaron eta María. Hurbildu zi- 
renean,

6 Erran zioetcn: Norbait zuen ar- 
tean Jaunarcn profeta denik balimbada, 
agerkuntza batean ethorriko natzayo, 
cdo ametfetan mintzatuko.

7 Bainan ez da halakoa ene zcrbitzari 
Moife, zeina ene etchc guzian baita 
guziz fidcla:

8 Ezen ahotik ahora mintzo natzayo; 
cta Jauna garbiki ikhuftcn du, eta ez ale- 
giaka cta itchurapenka. Nolaz bcraz 
etzaizte beldur izan Moife ene zcrbitza- 
riaren gutiefteko r

9 Eta hekien kontra famurturik, goan 
zcn.

10 Tabcrnaklearcn gaincan zen hc- 
doya ere itzuli zcn : eta liara non Maria 
agertu zcn legenez zuritua elhurra iduri. 
Aaronek begiratu zioencan, eta legenez 
eílalia ikliufi zuenean,

11 Moili erran ziocn: Othoi, ene 
jauna, ctzazula gure gaincan ezar zoroki 
egin dugun bckhatu hau.

12 Gure arreba ez bedi bilhaka hil 
bat bczala, eta amaren fabeletik arthiki- 
tzen den hilori bat bezala : horra jadanik 
legenak non jan dioen bere haragien er- 
dia.

13 Eta Moifek Jaunari oihuz egin 
ziocn : Jainkoa, hau othoi fenda zazu.

14 Jaunak ihardetfi z iocn : Baldin 
bere aitak begithartera thu-egin izan ba- 
lio, ez othe zukecn zazpi cgunez bede- 
ren ahalkcz urthua egon beharko? Zazpi 
cgunez kampetarik aldaratua izan bedi, 
eta bihurraraziko da gero.

15 Hartarakotz María kampetarik

XIII. KAP.

khendua izan zen zazpi egunentzat: eta 
populua etzen lekhu hartarik higitu Ma
ria bihurtu arteo.

X III. K ap.
JhT'I'A  populua goan zen Haferothetik, 

cta Pharango mortuan jarri zituen 
kampak.

2 Eta han Jauna huneletan mintzatu 
zen M oifi:

 ̂3 Ifraelgo femeei ematera nihoakoten 
Kanaango lurraren ikhuíkatzera igor za
tzu gizonak, leinu bakhotchcko aitzin- 
darietarik bakhotcha.

4 Moifek egin zucn Jaunak manatua, 
Pharango mortutik igorriz lehembiziko 
aitzindariak, zeinen izenak hautchek bai- 
tira:

5 Errubcncn leinutik, Samua, Zcku- 
rren femea;

6 Simconcn leinutik, Saphat, Huriren 
fe inca;

7 Judaren leinutik, Kalcb, Jcphonen 
femea;

8 Jfakatren leinutik, Igal, Jofcpen fe- 
mea ;

9 Efraimcn leinutik, Ofe, Nuncn fe- 
mea ;

10 Benjaminen leinutik, Phalti, Erra- 
phuren femea;

11 Zabulonen leinutik, Jcdiel, Sodiren 
femea ;

12 Jofcpen leinutik, Manaferen aldc- 
tik, Gadi, Sufiren femea ;

13 Dancn leinutik, Amicl, Jcmalircn 
femea ;

14 Afcrrcn leinutik, Efthur, Mikaclen 
femea;

15 Nefthaliren leinutik, Nahabi, Bap- 
firen femea;

16 Gaden leinutik, Gue), Makiren 
femea.

17 Horick dirá Moifek lekhu ikhus- 
tera igorri zituen gizonen izenak: 
eta Ofe, Nuncn femea deithu zuen 
Jolue.

18 Moifek igorri zituen bcraz K a
naango lurra begiz hartzera, eta erran 
zioetcn: Hegoaldcko lurretarik igan zai- 
tezte ; cta mendietara heldu zaretekce- 
nean,

19 Bcgizta zazuc lurra, zerika den; 
zer populu dagoen han, ala den hazka- 
rra, ala crphila ; oftea ttipia den, ala 
handia;

20 Lurra bera, 011a, ala tcharra den ;

nolako hiriak diren, harrafiz inguratuak, 
ala harrafirik gabeak;

21 Lurra gizena, ala agorra den, o¡- 
hantfua, ala zuhaitzik gabea. Emazue 
bihotzez, cta ekharzkigutzue lurreko 
fruituetarik. Bada, hura zen mahats be- 
rrien jatcko muga.

22 Eta igan zirenean, lurra begiztatu 
zuten Sineko mortutik Errohoberaino, 
Emathcko fartzeraino.

23 Eta hegoaldcra igan ziren eta 
ethorri Hcbronera, han egoten baitziren 
Enaken femeak, Akiman, Sifai eta Thol- 
mai; ezen Hcbron, Tanis, Egiptoko hi- 
ria baino zazpi urthe lchenago egina 
zen.

24 Eta goanik Mahats-mulkhoko erre- 
karaino, aihen bat moztu zuten bere 
mulkhoarckin, eta bi gizonck haga ba
tean eraman zuten. Hartu zituzten oro
bat toki hartako mingranetarik cta piko- 
ctarik:

25 Lekhu hura dcithua izan zen Ne- 
heleíkol, erran-nahi-da Mahats-mulkho
ko erreka, Ifraelgo femeck handik ekha
rri zutclakotz mahats-mulkhoa.

26 Eta lur ikhufliarrak, inguru guzia 
eginik, bihurtu ziren berrogoi cgunen 
buruan.

27 Ethorri zircn Moifen, Aaroncn 
cta Ifraelgo femeetako baldarna guzia 
gana, Pharango mortura, zeina Kades-al- 
dean baita. Eta mintzaturik hekiei cta 
oíle guziari, crakhirtfi ziozkaten lurreko 
fruituak ;

28 Eta folas haukick khondatu zituz
ten : Izatu garc zuek igorri lurrean, 
zeinari egiazki baitario eliica eta eztia, 
fruitu haukietarik czagut daitekeen be
zala ;

29 Bainan jende guziz hazkarrak dita, 
cta hiriak handiak eta harrafiz inguratu
ak. Enaken odola ikhufi dugu han.

30 Amalck egoten da hcgoaldcan; 
Hetcarra, Jebufearra cta Amorrhearra 
mendietan; eta Kanancarra dago itfas-hc- 
gian cta Jordanearcn bazterretan.

31 Bizkitartean Kalebck, jabaltzcko 
populuak Moifen kontra abiatzcn zuen 
erafia, erran zuen : Goazen, jabe gaite- 
zen lur hartaz, ezen hartaz naufi gai- 
tezkc.

32 Bainan harekin izatu ziren ber- 
tzcek erraten zuten : Nihondik ez gare 
populu hari atheratzeko gai, czen gu 
baino hazkarrago da.

u
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33 Eta Ifraclgo femecn baithan haritu 
zircn begiztatu zutcn turraren kontra, 
ziotelarik : Guk ikhuikatu dugun lurrak 
ireften ditu bcre cgoiliarrak ; ikhufi du
gun populua irazki larrikoa da.

34 Han ikhufi ditugu munftro batzu 
Enaken fcmcetarik digante odolekoak: 
hckien aldean chartalak iduri ginduen.

X IV . K a p .
Q S T E  guzia beraz oihuka eta nigarrcz 

egon zen gau hura :
2 Eta Ifraelgo feme guziak Moifcn 

eta Aaronen kontra erafian haritu ziren, 
ziotelarik:

3 Ochala Egipton hil izan baginadc ! 
óchala mortu zabal huntan chahu bhgin- 
tezi, Jaunak gu cz eramateko lur har
tara, beldurrez-eta ezpataren azpian cror 
gaitezen, eta gurc emazteak cta haurrak 
gathibu eramanak izan ditezen! E z othe 
dugu hobe Egiptora bihurtzea?

4 Eta batak bertzeari erran zutcn: 
Aitzindari bat ezar dczagun gure buru- 
ko, cta Egiptora bihur gaitezcn.

5 Hori aditurik, Moife eta Aaron lu- 
rrerat ahufpez erori zircn Ifraelgo femeen 
oile guziarcn aitzinean.

6 Bainan Jofue, Nunen fcmeak, eta 
Kaleb, Jephonen femeak, zeinek berek 
crc bcgiz ikhufi baitzuten Kanaango lu- 
rra, phorrokatu zituzten bercn l'oine- 
koak,

7 Eta Ifraelgo femeen ofte guziari 
erran ziotcn: Guk inguratu dugun lurra 
hainitz ona da.

8 Eta Jauna alde badugu, hartan fa- 
rraraziko gaitu, eta emanen daroku cfnca 
eta eztia darioen lurra.

9 Berautzue bihurriarena egitetik 
Jaunaren kontra, eta ez izan lur har- 
tako populuaren lotfarik, ezen nola ogia, 
hala irets dctzazkeguke: ezen geriza 
guzia gibclatu da hekien ganik: gurc- 
kin da Jauna, beldurrik ez izan.

10 Bainan nola olte guzia izkolaka 
baitzagocn, eta harrika nahi baitzituen 
hckick chahutu, Jaunaren gloria bat- 
tafuneko tabernaklearen gaincan agertu 
zen Ifraclgo feme guziei.

11 Eta Jaunak Moifi erran zioen: 
Noiz arteo populu hau gaizki mintzatu- 
ko da nitaz ? Noiz arteo cz nau finhe- 
tfiko, horien aitzinean egin izan ditudan 
fendagaila guzien ondoan ?

12 Izurritez joko ditut beraz, chahu-

tuko ditut; eta zu, ezarriko zaitut po
pulu handi cta hau baino hazkarrago ba
ten buruzagi.

13 Eta Moifek erran zioen Jaunari: 
Nahi othc zindukc Egiptoarrek, zcinen 
erditik atheratu baituzu populu hau,

14 Eta lur hortako egoiliarrek, zcinck 
aditu baitute, oi Jauna, populu hunen 
erdian zarela, bekhoz liekho agertzen 
zarela, zurc hedoyak gerizatzcn duela, 
hedoi babean haukien aitzinean goaten 
zarela egunaz, eta fuzko habean gabaz,

15 Ikhus dezatcn hunelako oftea gi- 
zon bakhar bat bezala hil duzula, eta 
erran dczaten:

16 Etzczazkccn farraraz zinekinagin- 
du zioten lurrean: hargatik hil ditu mor- 
tuan.

17 Gorctfta izan bedi beraz Jaunaren 
indarra zinekin erran izan duzun bezala:

18 Jauna jafankor eta urrikalpen han- 
ditakoa da, ezcztatzcn ditu tzarkeriak 
eta gaichtakeriak, hobcndunik ez du ba- 
tcrc uzten gaztigu gabe, aiten bekhatuak 
hirugarren eta laugarren belhauneraino 
bilhatzen ditu.

19 Barkha zazu, othoi, populu hunen 
bckhatua, zurc urrikalpcnaren handita- 
funaren arabera, begithartetfu izan zitza- 
yocn bczala Egiptotik athera denetik eta 
hunat artco.

20 Eta Jaunak ihardetfi ziocn : Bar- 
khatu diot zure galdcaren arabcra.

21 Bizi naiz n i: cta lurra oro bethea 
izanen da Jaunaren gloriaz.

22 Bizkitartean ene ofpea eta cgin di
tudan fcndagailak Egipton cta mortuan, 
ikhufi dituzten gizon guzick, cta halarik- 
ere hamar alditaraino frogctara behartu 
nautenck, cta ene bozari behatu ez dire- 
nek

23 Ikhuftren ez dutc nik zinckin he
kien aitei agindu lurra, cta niri irain egin 
darotedanetarik bakhar batek cre ez du 
harén gainean bcgia czarriko.

24 Kaleb cnc zerbitzaria, zeina ber- 
tze izpiritu batcz bethea jarraiki baita 
niri, farraraziko dut inguratu duen lu
rrean, eta hartaz gozatuko da harcngani- 
kako ondoregoa.

25 Amalcktarrak eta Kanancarrak 
baitaudc haranctan, biliar kampak higi- 
tuko ditutzue, eta moltura bihurtuko 
zare itlafo Gorriko bideaz.

26 Eta Moifi eta Aaroni Jauna min- 
tzatu zen hunelctan:

XV. KAP. >47

27 Noiz artco cnc kontra erafian cgo- 
nen da ofte guziz gaichto hori f Aditu 
ditut Ifraelgo femeen arrangurak.

28 Errozute beraz: Bizi naiz, dio 
Jaunak: nola-ere mintzatu baitzarcte, 
aditzen zaituztedalarik, hala etrinen da- 
rotzuet.

29 Zuen gorphutzak mortu hortan hi- 
lik geldituko dira. Hogoi urthetako eta 
goitiko khondatuak izan zareztcn guziak, 
eta ene kontra eraftan haritu zaretenak

30 Etzarete, Kalcb Jephonen femcaz, 
cta Jofue Nunen femeaz laudan, farthu- 
ko lur hortan, zcinaren gaincan altchatu 
bainuen ene efkua horko egoiliar eginen 
zintuztcdala.

31 tiainan zucn haur chumcak, zci
nen gatic erran baituzue etfayaren pufka 
izan zircla; farraraziko ditut ikhus de- 
zatentzat defgogaran hartu duzuen lur 
hori.

32 Zuen gorphutzak crcmuan hilik 
hcdatuko dira.

33 Zuen femeak bcrrogoi urthcz mor- 
tuan ibildaun izanen dira cta zucn be- 
khatua jafanen dutc, beren aiten gorphu
tzak mortuan funtfitu arteo,

34 Lur horri begira egon zareten be- 
rrogoi egunetako Hombrearen arabera; 
urthea egunekotzat emanen da. Era be
sugo' urthcz egarriko ditutzue zuen 
gaichtakeriak, cta jakinen duzue nolakoa 
den ene afpcrkundca.

35 Zeren, nola erran hala eginen diot 
ene kontra jaiki den ofte guziz gaichto 
horri guziari: mortu hortan urthuko eta 
hilen da.

36 Beraz, Moifek lur begiztatzcra 
igorri zituen guziak, cta gibelerat itzuli 
zirenean, ofte guzia harén kontra erafic- 
tan ezarri zutenak, lurra bayatuz, tzarra 
zelakoan,

37 J°:»k izan zircn cta hil zircn Jau
naren aitzinean.

38 Eta lurraren begiztatzen izatu zi
rcn orotarik, Jofue, Nunen femea, eta 
kalcb, Jephonen femea, bizirik gelditu 
zircn.

39 Eta folas horick oro Moifek Ifrael- 
go feme guziei ckharri ziozkaten, eta 
populua deithore handitan egon zen.

4n Eta hara biharamunean goizean- 
goizik jaikirik mendi bizkarrera igan zi- 
rela, eta erran zutcn: Jaunak erran 1c- 
khura ¡gaitera gaudc, ezen bekhatu egin 
dugu.

41 Moifek erran zioeten: Zertako 
zoazte Jaunaren hitzaren gainetik, ez 
baitzaitzue ontfa atherako ?

42 Utzazue igaiteko afmua, ezen Jau
na ez da zuckin; bcrautzue eror zuen 
etfayen aitzinean.

43 Aitzinean dituzue Amalcktarrak 
eta Kanancarrak ; hekien ezpataren az- 
pira eroriko zarete, duzuelakotz onhetft 
nahi izan Jaunari, eta Jauna ez da zuc
kin izanen.

44 Bainan hekick itfutuak zircn eta 
igan ziren mendi gaincra. Bainan Jau
naren lekhukotafuneko arkha eta Moife 
ctziren kampetarik ilkhi.

45 Mendian zauden Amalcktarrak eta 
Kanancarrak jautft ziren ; eta Ifraelda- 
rrak jotzcn cta puíkatzen zituztelarik, 
jarraiki zitzaizkoten Hormaraino.

X V . K ap.

ETA Jauna hunelctan mintzatu zitza- 
yoen M oifi:

2 Ifraelgo femeei mintza zaite eta erro
zute : Egon behar zareten cta nik ema
nen darotzuctan lurrean farthuak izanen 
zarctcnean,

3 Eta Jaunari holokaufta edo bitima 
eíkainiko diozuenean, botuen bethetze- 
ko, edo zuen oldez cmaitzak efkaintzean, 
edo zuen befta-buruetan gozotafuneko 
urrina Jaunari erretzcan, idietarik edo 
bcrtzcla ardictarik,

4 Edozeinck ¡mola dezan bitima, 
eíkainiko du, irin zethatuzko fakrifizioa, 
ephiarcn hamargarren bat, buftirik olioz, 
zeina izanen baita hin laurdcneko neu- 
rriaren bethe;

5 Eta arnotik, libazionecn egiteko, 
neurri bcra emanen du nahiz holokaus- 
tarentzat, nahiz bitimarentzat. Bildots 
bakhotcharentzat

6 Eta aharientzat irinaren fakrifizioa 
izanen da bi hamargarrenatekoa, hinaren 
heren bat olioz buftirik ;

7 Eta Jaunari gozotafuneko urrinetan 
libazioncko arnoa eíkainiko du neurri 
beraren herena.

8 Bainan idietarik eginen duzunean 
holokaufta edo bitima, botu bethetzeko 
edo bakezko bitimatzat,

9 Idi bederaka emanen dituzu hirur 
hamargarren irin zethabatu, olioz bufti- 
rik, zeina izan beharko baita hinaren 
ncurriaren crdia.

10 Eta libazione egiteko arnoa neurri
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berekoa izanen da, Jaunari ufain gozoe- 
ncko efkaintzetan.

11 Hola eginen duzu
12 Idi, ahari, bildots eta pittika bcdc- 

raka.
13 Nahiz lekhuko umeck, nahiz arro- 

tzek
14 Zcrcmonia berctan cfkainiko di- 

tuztc fakrifizioak.
15 Manamendu bakhar bat cta legc 

bat baizik cz da izanen nola zucntzat 
hala bertzc tokitarik ethorrientzat.

16 Jauna Moifi mintzatu zen, zioc- 
larik:

17 Mintza zaitc Ifraelgo femcci, cta 
crrozutc:

18 Emanen darotzuctan lurrera etho- 
rriak izanen zaretenean,

19 Eta toki hartako ogitik jan duke- 
zuenean, Jaunari bereziko diozkatzue 
pikainak

20 Zuen jatekoctarik. Larrainctik pi
kainak bereztcn dituzuen bczala,

21 Orobat Jaunari pikainak emanen 
diozkatzuc zuen orhcetarik ere.

22 Jakin gabez zerbait utzi baduzue 
Jaunak Moili erran horictarik,

23 Eta zuei harén arartckoz gaztiatu 
darotzucnctarik,manamendu ematcn hafi 
zaitzuen cgunetik eta gcroztik,

24 Eta egitea ahantzi bazayo ofteari, 
arthaldetik aratche bat eikainiko du ho- 
Iokauftatzat ufain guziz onetan Jaunari, 
eta harén fakrifizioa cta libazioncak, zc- 
remoniek galdegiten dutcn bczala, cta 
akher bat bekhatuarcntzat.

25 Eta aphczak othoitz-egincn du 
Ifraclgo femeen baldarna guziarentzat, 
cta barkhatua izanen zayote, zcrcn ez 
duten berariaz egin bckhatu : eta halere 
bcrentzat, beren bekhatuarentzat cta 
ahanztcarentzat efkainiko dute ifentfua :

26 Eta barkhatua izanen zayote Il'racl- 
go femeen populu guziari, cta hekien ar- 
tean dabiltzan arrotzei, zeren populu gu- 
ziarcn hutfa den uftekabezkoa.

27 Norbaitek bakharrik jakin gabcan 
bekhatu egin badu, urtheko ahuntz bat 
cikainiko du berc bekhatuarentzat:

28 Eta aphczak harentzat othoitz-egi- 
nen du, cz-jakincz bckhatu egin duela- 
kotz Jaunaren aitzinean: cta barkha- 
mendua ardietfiko dio, cta barkhatua iza
nen zayo.

29 Nahiz lckhuko umccntzat, nahiz 
arrotzcntzat legc bat izanen da ufteka-

betan bckhatu egitcn duten guzicntzat.
30 Bainan zeinak-ere hampuruíkeriaz 

zerbait bekhatu egin baitukc, izan dadicn 
herrikoa cdo arrotza (zcrcn Jaunari b¡- 
hurtu zayoen), galduko da bere populu- 
tik.

31 Ezcn Jaunaren hitza erdeinatu du, 
eta alfertu du harén manamendua: har- 
gatik galduko da cta jafanen du bere 
gaichtakeria.

32 Bada, gerthatu zen, Ifraclgo fc- 
meak mortuan zirelarik, gizon bat cgur 
biltzcn atzeman zutela larumbatean.

33 Erakharri zioeten Moifi, Aaroni 
eta baldarna guziari.

34 Haukiek prefo czarri zuten, ez- 
jakinez zer egin behar zen hartaz.

35 Eta Jaunak Moifi erran zioen : 
Hcriotzcz hila izan bedi gizon hori ; 
kampen haindian oftc guziak harrika kali 
beza.

36 Eta kampetarik atheraturik, harri
ka lchertu zuten, cta hila izan zen Jau
nak manatu bezala.

37 Halaber Jaunak erran zioen M oiíi:
38 Mintza zaite Ifraelgo femeei eta 

errozute, litfak egin detzatela beren ka- 
pen izkinetan, chingóla gorrimoreak eza- 
rriz hekietan,

39 Hekiek ikhuftcarckin, orhoit dite- 
zentzat Jaunaren manamendu guziez, 
eta jarraik ez ditezentzat beren gogoeta 
cta begiei, zeinak gauza hainitzetan lo- 
hitzcn baitira;

40 Bainan edergailu hekick gehiago 
orhoitaraz ditzaten Jaunaren manamen- 
duez, cta faindu izan ditezen bere Jain- 
koaren aitzinean.

41 Ni naiz zuen Jainko Jauna, Egip- 
toko lurretik atheratu zaituztedana, zuen 
Jainkoa izan nadientzat.

X V I. K ap.
p j  A R A  bada non Korc Ifaarrcn femea, 

Kaathen femea, Lcbiren femea, eta 
Dathan eta Abiron, Eliabcn feineak, 
halaber Hon, Phclethen femea, Errubc- 
nen femeetarik,

2 Jaiki ziren Moifen kontra, cta hc- 
kiekin Ifraclgo femeetarik bertze berre- 
hun eta berrogoi eta hamar gizon fina- 
gogako handietarik, eta zeinak batzarreko 
egunctan beren izcnez deitzcn baitziren.

3 Eta Moift eta Aaroni buruz jarri 
zirenean erran zioeten: Aíki izan beki- 
zue, zeren den faindu oftc guzia, cta he-

XVI. KAP. '49
kickin baita Jauna. Zertako altchatzcn 
zarete Jaunaren populuaren gainera ?

4 Hori aditurik, Moife erori zen ahus- 
pez lurrera:

5 Eta erran zioeten Korcri cta oftc 
guziari: Bihar goizcan Jaunak ezaguta- 
raziko du zein diren harenak, eta fain- 
duak bere gana bilduko ditu : cta hautatu 
ditukccnak hurbilduko zaizko hari.

6 Hau egizue beraz : bakhotchak bc- 
rc ifentfuntzia har beza, zuk, Kore, eta 
zurekilako guzick:

7 Eta bihar fuá harturik, ufain onak 
gainera ematzue Jaunaren aitzinean : eta 
zcina izanen baita hautatua, hura bera 
daiteke faindu. Lebircn femeak, gora 
hari zarete.

8 Eta berriz Korcri erran zioen: Adi 
zazue, Lcbiren femeak:

9 Guti othe zaitzue Ifraelgo Jainkoak 
zuek populu guzitik bcrezi izatca, eta 
berari bat-tu izatea bere tabcrnakleko 
cgimbidcctan zerbitzatzeko, populuaren 
bilkhuarcn aitzinean cgotcko, cta Jauna
ren zerbitzua egiteko ?

10 Hortako bere gana hurbilarazi othe 
zaituzte, zu, eta Lebiren femé anaya gu
ziak, aphcztafuna ere cfkuperatzekotzat,

11 Eta zurc bilduma guzia jar da- 
dicntzat Jaunaren kontra? Zer da ezen 
A a ron, horren kontra craunts dezazuen- 
tzat ?

12 Moifek igorri zuen beraz Eliaben 
femeen, Dathancn eta Abironcn deitzera. 
Haukiek ihardetli zuten : E z  garc etho- 
rriko.

13 Guti othe zaitzu gu ilkhiarazi iza
tca efnea eta eztia zarioen lur batetik, 
hil gaitzatzun mortu batean, cta oraino 
gure jaun egin nahi baitzare ?

14 Sarrarazi gaituzu nalki efnea cta 
eztia zurruftan dohazcn lurrean,etacman 
darozkigutzu naíki landak eta mahaftiak 
gozatzcra ? ala nahi darozkigutzu begiak 
athera ? E z gare heldu.

15 Moifek, borthizki famurturik, erran 
zioen Jaunari: E z bekiozutc begira ho- 
rien fakrifizioei: zuk badakizu egundai- 
110 ez dúdala horicn cíkutik alfokumc 
bat ere hartu, cta horietarik bakhar bati 
ez diotala email atfckabe.

16 Eta erran zioen K oreri: Biharko 
egunean chutik cman zaizte Jaunaren 
aitzinean, zu eta zure bilduma guzia aldc 
batetik, eta Aaron bcrtzctik berezki.

17 Har zatzuc bakhotchak zuen ilen-

tfuntziak, eta ifentfua hekietan czar za- 
zuc, Jaunari elkaintzcn diozucla berre- 
hun eta berrogoi eta hamar ifentfuntzi: 
Aaronek ere iduk beza bere ifentfuntzia.

18 Hori egin zutenean, Moifen eta 
Aaronen aitzinean,

19 Eta populu guzia bilarazi zuten 
ondoan hckicn parrera tabernakle-far- 
tzera, Jaunaren gloria orori agertu zen.

20 Eta Jauna mintzaturik Moifi cta 
Aaroni, erran zioten:

21 Bazter zaitezte bilkhu horren cr- 
ditik, guziak chahu detzadan orai berean.

22 Moife eta Aaron ahufpcz erori zi
ren, eta erran zuten : Haragi guziko iz- 
pirituen Jainko guziz hazkarra, batek 
bekhatu eginik, guzici jazarriko othe 
diotc zure hafarreak ?

23 Eta Jaunak erran zioen M oifi:
24 Mana zozu populu guziari bazter 

dadicn Koreren, Dathanen eta Abironcn 
olhetarik.

25 Eta Moife chutitu zen cta goan 
zen Dathancn eta Abironcn gana: eta 
Ifraclgo zaharrenak jarraikitzen zitzaiz- 
kiolarik,

26 Ofteari erran zuen : Gíbela zai
tezte gizon gaichto horien olhetarik, eta 
berautzue uki horicn gauzetarik, beldu- 
rrcz-cta farthuak izan zaitezten horicn 
bekhatuctan.

27 Eta inguruan gibclatu zirenean hc
kicn olhetarik, Dathan cta Abiron athe- 
ratuak chutik zauden beren kampetako 
fartzean beren emazteekin eta haurrekin, 
eta beren lagun guziekin.

28 Eta Moifek erran zuen: Huntan 
jakinen duzuc Jaunak igorri naucla ni 
ikhuftcn ditutzuen guzien egitera, eta cz 
ditudala ene burutarik atheratu.

29 Gizoncn ohiko heriotzez hiltzcn 
badira haukiek, eta heldu bazayotc bcr- 
tzeei cthortzen ohi zayoten izurri bat, 
ez ñau Jaunak igorri n i:

30 Bainan baldin fendagail berri batez 
Jaunak egitcn badu lurrak idek dezan 
bere ahoa cta irets detzan haukiek eta 
haukienak diren guziak, eta bizirik jaus- 
tcn badira ifernura, jakinen duzuc bur- 
hoztatu dutela Jauna.

31 Beraz folafetik baratu zen bezain
farri, lurra urratu zen hekien oinen az- 
pian; . . . . . .

32 Eta ahoa idekirik, irctn zituen he
kick beren olha eta puíka guziekin.

33 Eta lurrak eftalir¡k,b¡zi-biziakjautíi
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zircn ifcrnura, cta galdu zircn oftcaren 
crditik.

34 Eta Ifrael guzia, inguruan chutik 
zagoena, galtzen hari zirenen marrafkara, 
¡hcíari eman zcn, zioelarik: E z ahal gaitu 
gu ere lurrak irctfiko.

35 Hambatckin, fu batck, Jaunarcn 
ganik ilkhirik, hil zituen ifcntfua cikain- 
tzen zuten berrehun eta bcrrogoi cta ha- 
mar gizonak.

36 Eta Jauna mintzatu zcn Moifi, 
erraten zioelarik:

37 Aaron aphezaren feme Eleazarri 
mana zozu altcha dezan garren crdian 
eroriak gclditu diren ifcntfuntziak, cta 
hckietako fua bazterrctara barraya dezan, 
zeren fainduetfiak izan baitira

38 Bekhatoreen hcriotzeetan; etahos- 
totan ezar ditzan, eta aldarcari iratchik, 
Jaunari hckietan ifentfua cíkainia izan 
delakotz, eta fainduetfiak direlakotz, 
Ifraelgo fcmeck hekiek ikhuilekotzat 
feinale eta oharrazpcnetan.

39 Eleazar aphezak beraz bildu zitucn 
kobrezko ifentfuntziak, zeinetaz fuak irc- 
tfi zitucnek cfkaini izan baitzuten ifen
tfua, hoftotan ezarri zitucn eta aldareari 
iratchiki,

40 Ifraclgo femeek cthorkizuncan izan 
zezatentzat zerk orhoitaraz, arrotzik, ez 
Aaronen odoleko ez dcnik hurbil ez da- 
dicn Jaunari ifentfu eikaintzcra, beldu- 
rrez-eta jafan dczaten Korck eta bere 
lagun guziek jafan dutcn bczalako herio- 
tzca, Jaunak Moifi erran zioen bezala.

41 Bainan ondoko eguncan, Ifraclgo 
fcmeen oilc guzia erauntfiaka haritu zcn 
Moifen cta Aaronen kontra, zioelarik: 
Zuek hiltzen duzue Jaunarcn populua.

42 Bainan nola bihurritza atheratzen
hari baitzen eta harramantza handituz 
baitzohan, .

43 Moifek cta Aaronek ihes-egin zu
ten bat-tafuneko tabernaklcra. Hartan 
farthu zirenean, hedoyak eftali zituen, 
eta agertu zen Jaunaren gloria.

44 Eta Jaunak erran zioen Moifi :
45 Athera zaitezte ofte hortarik, czen 

orai berean chahutzcra daramakit. Eta 
lurrean ahufpez zaudezelarik,

46 Moifek Aaroni erran zioen: Har 
zazu ifentfuntzia, cta aldarctik fua ema- 
nik, ifentfua gainera ezar zazu, eta 1 a 11er- 
egizu populuaren gana harentzat othoitz- 
egitera : ezen jadanik atheraya da Jauna- 
ren hafarrea, eta izurriak jotzen hari du.

47 Aaronek, hori eginik, la(tcr-cgin 
zuenean oílearen erdira, fuak jadanik 
chahutzcn hari zuen ; ufain gozoa cíkai- 
nirik,

48 Chutik hilen cta bizien artcan, po- 
puluarentzat othoitz-egin zuen, cta gel- 
ditu zen ¡zurria.

49 Joak izan zirenak baziren hamalau 
mila eta zazpi ehun, Koréren bihurripe- 
nean hil izan zirenez bertzaldc.

50 Eta Aaron Moifen gana itzuli zcn 
bat-tafuneko tabernakleko fartzera, herio- 
tzea baratu zen ondoan.

X V I I .  K ap.
J T T A  Jauna Moifi mintzatu zitzayoen 

huneletan :
2 Mintza zaite Ifraclgo femeei, eta 

hekien ganik har zazu zanaro baña he- 
kien ahaidegoka, leinuetako buruzagi 
guzictarik hamabi zaharo; eta bakho- 
tcharen izena ilkriba zazu bcrc zaharoa- 
ren gaincan.

3 Bainan Aaronen izena Lcbircn Ici- 
nuarencan izanen da, cta zaharo bakho- 
tchcan bcrez izanen da leinu bakhotcha- 
ren izena.

4 Zaharoak ezarriko dituzu bat-tafu
neko tabernaklean lekhukotafunaren a¡- 
tzinean, non ere mintzatuko bainatzai- 
tzu.

5 Hekietarik hautatu dukedanaren za- 
haroa muíkilduko da ; cta ni ganik cra- 
gotziko ditut Ifraclgo femeen arrangurak 
zeinetaz eraunílen baitute zuen kontra.

6 Eta Moife mintzatu zen Ifraclgo 
femeei: eta buruzagi guziek zaharoak 
email ziozkatcn leinu bakhochka: cta 
baziren hamabi zaharo, Aaronen zaharoa 
gabe.

7 Moifek hckick ezarri ondoan Jau- 
naren aitzincan bat-tafuneko taberna
klean,

8 Biharamunean bihurtu zencan, 
khaufitu zuen muíkildu zela Aaronen 
zaharoa Lebiren etchcan; eta ninikak 
goriturik, loreak atheratu zircn, eta hos- 
tak zabaldurik, loreak amanda bilhakatu.

9 Moifek bcraz Ifraclgo feme guzici 
Jaunarcn aitzinctik ekharri ziozkatcn za
haro guziak: eta ikhuft zituzten cta hartu 
zeinek bere zaharoa.

10 Eta Jaunak Moifi erran zioen : 
Aaronen zaharoa bihur zazu lekhukota- 
funeko tabcrnaklera, han zerbitza da- 
dientzat Ifraclgo femeen bihurrialdiarcn

XVIII. KAP. i j i
cta zure femeei apheztafuncko kargua 
gatik betliiko zuzenetan.

9 Hautchek beraz hartuko dituzu 
fainduetfiak diren eta Jaunari eíkainiak 
direnctarik. Edozein eíkaintza cta fa- 
kníizio, cta edozein gauza bckhatuaren 
gatik cta hobenaren gatik niri bihurtzen 
dena, eta fainduren laindu erortzen, zu
rea izanen da eta zure femeena.

10 Saindutegian janen duzu : bakha- 
rrik gizonkiek janen dute hartarik, zurc- 
tzat delakotz berezia.

11 Bainan Ifraclgo femeek botuz 
eman cta eíkaini pikainak eman darozki- 
tzuet zuri eta zure feme alabei bethiko 
zuzenetan: zure etchckorik chahu dc- 
nak jan beza hekietarik.

12 Hoberen den guzia oliotik, eta ar- 
notik, eta ogitik, pikainetako Jaunari 
cíkaiiitzcn den guzia, zuri eman daro- 
tzut.

13 Lurrak fortzen dituen fruitu gu- 
zien pikainak, eta Jaunari ckharriak di
renak, zuretzat eroriko dirá: zure etche- 
korik chahu denak hekietarik jan beza.

14 Ifraclgo femeek botu ariaz niri 
emanen darotetan guzia zurea da.

15 Edozein haragiren fabeletik lehcnik 
ilkhitzen den zein-nahi, Jaunari cíkain- 
tzen diotena, izan dadicn gizonetarik cdo 
aziendetarik, zure zuzcneko izanen da : 
haletan bizkitartcan non gizonaren le- 
hen-forthuarentzat onhetfiko baituzu 
balioa, eta berrerofaraziren baitituzu lohi 
diren abere guziak,

16 Zeinen berrcrofpena eginen baita 
hilabethe baten buruan bortz liklozilha- 
rrezkoz, faindutegiko phifura. Sikloak 
hogoi obola di tu.

17 Bainan ez dituzu berrerofaraziko 
behiaren, ardiaren eta ahuntzaren lehen- 
íorthuak, Jaunari fainduetfiak zaikozko- 
clakotz. Bakharrik, aldarc-gaincan hc- 
kien odola ichuriko duzu, eta Jaunari 
ufain guziz onctan erreko dituzu bilgo- 
rrak.

18 Haragiak ordean zuretzat eroriko 
dirá ; hala nola bulhar-artc kontfekratua 
cta cfkuincko forbalda, zurcak dirá.

19 Saindutegiko pikain guziak, Ifraclgo 
femeek Jaunari eíkaintzcn diozkatenak, 
çman darozkitzuct zuri cta zure feme- 
alabci, bethiko zuzenetan. Gatz-patua 
behin-bcthirakoa da Jaunaren aitzincan 
zuretzat cta zure femeentzat.

20 Eta Jaunak erran zioen Aaroni:

orhoitzapcncko, eta ni ganik bara dite- 
zen hekien kuintak, hil ditezen beldu- 
rrez.

1 1 Eta Moifek egin zucn Jaunak ma- 
natu bczala.

12 Bainan Ifraelgo fcmeck erran zioc- 
ten M oifi: Huna non chahutuak garen, 
galtzcn hari garc guziak.

13 Edozein hurbil dadicn Jaunaren 
tabcrnakleari, hiltzen da; guziak, bat 
utzi gabc, chahutuak izanen othc garc 
bizia galtzeraino f

X V III . K ap.
T A  Jaunak Aaroni erran zioen: 

Zuk, cta zurc femeek, eta zure 
altaren ctchcak zurekin, egarriko duzue 
faindutegiaganako gaichtaginkeria; eta 
zuk, cta zure fcmeck batean, jafanen di- 
tutzuc zucn apheztafuneko bekhatuak.

2 Halaber zurckin har zatzu zure 
anaya Lebiren leinukoak, cta zure aita- 
rcn etchckoak, han izan beitez, cta zer- 
bitza betzazte zu : ordean zuk cta zure 
fcmeck bethcko ditutzuc lekhukotafune- 
ko tabernakleko cgimbideak.

3 Lebitarrak atzarriak cgonen dira 
zurc manuetara cta tabcniakleko lan gu- 
zietara, halako ttioldez bizkitartcan non 
faindutcgiko untzietara cta aldarcari ez 
baitira hurbilduko, bcldurrez-cta hil dite
zen hekiek, eta zuek hekiekin batean 
gal etzaitezten.

4 Zurekin izan beitez, eta atzarriak 
egon tabcrnaklearcn zaintzetan cta hango 
zeremonia guzictan. Arrotzik cz da 
zuetara baltiatuko.

5 Atzarriak zaudezte faindutegiaren 
zaintzean eta aldareko egimbidean, ene 
hafarrea jauz dadicn bcldurrez Ifraelgo 
femeen minera.

6 Nik eman darozkitzuet zucn anava 
cbitarrak Ifraelgo femeen erditik, cta 

emaitzetan eman diozkat Jaunari, harén 
tabernakleko cgitekoctan zcrbitza ditc- 
zentzat.

7 Ordean zuk eta zurc fcmeck begira 
zazue zuen aphcztafuna: eta aldareko 
zerbitzuan dagozkioten guziak, cta be- 
laz barnean direnak, aphezcn eíkuz chu- 
chendu beharko dira; baldin edozein 
arrotz hurbil balcdi, hila izan bedi.

8 Eta Jaunak erran zioen Aaroni- 
Huna non eman darotzudan ene pikaincii 
zaimpena. Ifraelgo femeek faindueften 
dituzten guziak eman darozkitzuet zuri
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Ifraclgo fcmccn lurrcan etzarcte deuferen 
jabc izanen, eta hekien artean ez duzue 
zathirik izanen: ni naiz zure zathia 
eta ondoretafuna Ilraclgo femcen er- 
dian.

21 Lebiren femcci ordcan bcrcntzat 
eman diozkatet Ifraelgo hamarren guziak, 
bat-tafuncko tabernaklean cgitcn darotc- 
dan zerbitzuaren fari;

22 Ifraclgo fcmeak ez ditezen gehiago
tabernakleari hurbil, eta ez dezatcn egin 
hcrioa dakharkcn bckhatua ; _

23 Bainan Lebiren femeek bakharrik 
zerbitza nezaten tabernaklcan, cta cgar 
detzaztcn populuaren bekhatuak: legc 
hori bcthikotzat izanen da zuen ondo- 
koetan. E z  dirá bcrtzc deuferen jabc 
¡zanca;

24 Aíkiko izanen zaizkote hamarre- 
nak, zeinak hekien bchar eta premietako 
berezi baititut.

25 Eta Jauna hunela mintzatu zen 
M oifi:

26 Lebitarrei mana zozute eta erran: 
Ifraclgo femeen elkutik hartuko ditutzu- 
cnean nik zuei emanikako hamarrenak, 
hekien pikainak eikainiko diozkitzue 
Jaunari, erran-nahi-da hamarrcnen ha- 
margarrena,

27 Hala larrainctako nola lakoetako 
pikaintzat idukiak izan dakitzucntzat;

28 Eta hartuko ditutzuen gauza gu- 
zien pikainak efkain zotzuete Jaunari, 
cta Aaron aphezari emotzuete.

29 Hainarrcnetarik eíkainiko ditutzu
en guziak, eta Jaunari cmaitzatzat berc- 
ziko ditutzucnak, izanen dirá hoberen- 
hobcrcnak cta hautak.

30 Erranen diozute oraino: Baldin 
hamarrenetarik eíkaintzen badituzuc zcr- 
erc baita edcrrenik eta hobercnik, idukia 
izanen zaitzue pikainak larrainetik eta 
lakotik eman bazinituztc bezala:

3 1 Eta hamarrenak janen ditutzue 
zuen lekhu orotan, hala zuck nola zucn 
familick, zcrcn diren lekhukotafuneko 
tabernaklean egitcn duzuen zerbitzuaren 
faria.

32 Eta hekien gainean ez duzue be- 
khatu eginen ederrenak eta gizencnak 
zuentzat begiratuz, narria ez detzatzu- 
entzat Ilraclgo femeen cíkaintzak, cta 
hil zaitezten bcldurrez.
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X IX . K a p .
p T A  Jauna Moifi cta Aaroni mintzatu 

zen huneletan:
2 Hau da bitimaren zeremonia Jaunak 

ezarri dueña. Ifraelgo femeei mana zo- 
zucte erakhar dezazuten adin ederreko 
behi bat, gorrada, bairik batere gabea eta 
uztarria erabili ez dueña.

3 Eta emanen diozuete Eleazar aphe
zari, zeinak, kampetarik eramanik, imo- 
latuko baitu guzien aitzinean :

4 Eta crhia liaren odolean buftirik, 
zazpi aldiz eginen du ihinztadura taber- 
naklcko athearen parrean.

5 Eta orok ikhuftcn dutcla, behia 
erreko du, furat emanik hala larrua, cta 
haragiak, nola odola cta ongarria.

6 Aphczak behia crrctzcn duen ca
rrera arthikiko du zedro cgurra ere, ni- 
fopoa cta efkarlata bietan thindatua.

7 Eta azkenekotz, berc foinckoak cta 
gorphutza garbitu ondoan, kampetara 
farthuko da eta arrats artco khutfatua 
geldituko da.

8 Behia erre duenak ere, garbituko 
ditu bcre foinekoak eta gorphutza, cta 
arrats artco lohi izanen da,

9 Eta chahu den gizon batck bilduko 
ditu behiaren hautfak, cta arthikiko ditu 
kampez haindian toki guziz chahu ha
tera, Ifraelgo feme guziek zain ditzaten- 
tzat ihinztatzcko urarentzat, behia be- 
khatuarentzat errea izan delakotz.

10 Eta behiaren hautfak eraman zi- 
tuenak garbitu dituzkeenean bcre foine
koak, arrats artco lohi izanen da. Is- 
raelgo femeek cta hekien artcan dauden 
arrotzek manamendu hau faindu idukiko 
du bethiko zuzenez.

11 Gizon hila ukitu dukcena, cta 
horren gatik zazpi egunez lohi izanen 
dena

12 Ur hartarik ihinztatuko dute hiru- 
garren eta zazpigarren egunean, cta hola 
chahu eginen da. Baldin hirugarren egu- 
nean ihinztatua izan ez bada, zazpiga- 
rrenean ezin chahutuko da.

13 Edozcinek gizon baten hilikia ukitu 
duenak, cta nahafteka hartaz ihinztatu 
izatu ez denak, khutfatuko du Jamuren 
tabcrnaklea, eta Ifracldik galduko da: 
chahupeneko uraz ihinztatua ez dena, 
lohi izanen, cta berc lohitafuna berc 
gainean egonen zayo.
" 14 Hau da bcre olhan hiltzcn den gi-
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zonaren legea: harén olhan fartzcn diren 
guziak, cta han diren untziak oro lohi 
izanen dirá zazpi egunez.

15 Eílalgirik izanen ez duen untzia 
eta gainetik lothu gabea, lohi izanen da.

16 Baldin norbaitek kampoan ukitu 
badu bertzcek hilikako edo bcrenez hil 
den gizon baten gorphutza, edo harén 
hezur bat, edo hobia, lohi geldituko da 
zazpi egunez.

17 Eta hartuko dute bekhatuarentzat 
errerikako behiaren hautfetarik, eta he
kien gaincra ur bizia ichuriko dute untzi 
batera:

18 Eta chahu den gizon batek har
tan hifopoa buíli ondoan, hartaz ihinzta
tuko ditu olha cta trefila guziak, cta 
khutfu mota hortaz lohituak diren gizo- 
nak:

19 Eta horreletan chahuak lohia cha
hutuko du hirugarren cta zazpigarren 
egunean : cta zazpigarren egunean cha- 
hutua izan denak, garbituko ditu bere 
gorphutza cta berc foinckoak, cta lohi 
izanen da arrats artco.

20 Baldin norbait horrelako moldez 
chahutua izan ez bada, liaren bizia gal
duko da baldarnarcn crditik: zeren Jau- 
naren faindutegia khutfatu baitu, eta cha
hupeneko uraz ez baita ihinztatua izatu.

21 Manamendu hau izanen da bethi 
guzian lege. Urezko ihinztadura egin 
duenak ere, garbituko ditu bcre foine
koak. Edozcinek uki dezan chahupe
neko ura, arrats artco lohi izanen da.

22 Lohi denak ukitu guzia lohi eginen 
da; eta halakorik zerbait ukitu dueña, 
lohi izanen da arrats artco.

X X . K a p .
p 'T A  Ifraelgo femeak cta oftc guzia 

Sincko mortura ethorri ziren lehem- 
biziko hilabethean, eta populua Kadcfen 
gelditu zen. Han hil zen Maria, eta le- 
khu bercan chortzi zen.

2 Eta populuari urak eíkas egin zio- 
cncan, bildu ziren Moifcn eta Aaronen 
kontra:

3 Eta bihurri eginik, erran zuten • 
Ochala gure anayekin galdu izan bagina 
Jaunarcn aitzinean !

4 Zertako crakharri duzue Jaunaren 
baldarna mortura, gu cta gure aziendak 
hil gaitezentzat ?

5 Zertako Egiptotik iganarazi gaitu- 
zue cta erakharri lekhu tzarrenen h une-

tara, zeina ez baititcke erain, zeinak ez 
baitu ekhartzcn ez piko, ez mahats, ez 
mingrana, cta ororen gainerako urik ez 
baitu edateko ?

6 Eta oftea utzirik, Moife eta Aaron 
farthu ziren bat-tafuneko tabernaklera, 
cta arthiki zituzten beren buruak ahus- 
pez, cta erran zuten: Jainko Jauna, en- 
tzun zazu populu hunen oihua eta idek 
zozu zure abcraítafuncko khuteha, ur 
bizizko ithurri bat, afe ditezentzat eta 
bara dadien horien erauntfia. Eta Jau
narcn gloria agertu zen hekien gainean.

7 Eta Jauna huneletan mintzatu zen 
M oifi:

8 Har zazu zure zigorra ; zuek eta 
zure anaya Aaronek bilaraz zazue po
pulua, cta harriari mintza zaite hekien 
aitzinean, cta emanen darotzu ura. Eta 
harritik ura ilkhiarazi dukczuncan, oftc 
guziak edanen du, eta abercek ere- 
bai.

9 Moifek hartu zuen beraz Jaunaren 
aitzinean zen zigorra, manatua izan zi- 
tzayoen bezala ;

10 Eta oftea bilarazirik harriaren ai- 
tzinera, erran zioeten: Adi zazue, gizon 
makhur cta finhctfgaitzak: zuei harri 
huntarik ura atherako ahal izanen othe 
dugu ?

11 Eta Moifek efkua altchaturik, bi 
aldiz harria jo zuen zigorraz, cta ur 11a- 
fayenak jauzi ziren, halako moldez non 
populuak edan ahal izan baitzuen eta 
abercek crc-bai.

12 Eta Jaunak erran zioten Moifi eta 
Aaroni: Zeren ez darotazuen finheftc 
eman, ene fainducfteko Ifraelgo femeen 
aitzinean, ez dituzue populu haukick 
farraraziko emanen diotedan lurrcan.

13 Hura da jazargoako ura, Ifraelgo 
femeek Jaunari jazarri zioten lckhuan, 
eta non fainductfia izan baitzen hekien 
baithan.

14 Bizkitartcan Moifek Edomeko 
erregeri Kadefetik mandatariak igorri zi- 
ozkan erratera : Hau gaztiatzen darotzu 
zure anaya Ifraelek: Badakizu zer lanak 
atzeman gaituen gu ;

15 Nola gure aitak jautft izan ziren 
Egiptora, nola han egotu garen aíko ur- 
thez, eta atfekabeztatu gaituzten Egip- 
toarrek gu cta gure aitak;

16 Eta nola oihu-egin diogun Jaunari, 
nola cntzun gaituen eta bidali darokun 
aingeru bat, Egiptotik athera gaituena.

x
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Huna non zurc azkcn mugctan den Ka- 
defcko hirian geldituak,

17 Othoiztcn zaitugun zure lurretik 
iragaitera utz gaitzatzun. E z garc go- 
anen ez zure landak gaindi, cz zure ma- 
haftiak barna ; cz dugu zurc putzuetako 
ura edanen, bainan bide-bidctik ibiliko 
gare, cz cfkuin, ez ezker makhurtu 
gabe zurc mugcz bcrtzc aldcra iragan 
arteo.

18 Edomek ihardetfi ziocn : E z  haiz 
cne cremuetarik iragancn ; bertzela har- 
mckin atheratuko natzaik hiri.

19 Ifraelgo femeck erran zutcn: Bide 
jotik ibiliko gare: cta guk cta gure azicn- 
dek zure uretarik cdaten badugu, zuzen 
dcna emanen dugu: fariaz cz da makhu- 
rrik baterc izanen; bakharrik zalhuki 
iragaitera utz gaitzatzu.

20 Bainan hunck ihardctft zuen : E z 
haiz iraganen. Eta berehala bidera athe- 
ratu zitzayoetcn gizon elemenia batekin 
eta indar gogorrekin;

21 Eta bere ercmuetarik bidcauztcko 
othoiztcn zuenari ctzioen galdca nahi 
izan onhctfi: hargatik Ifrael baztertu 
zen harén ganik.

22 Eta kainpak higiturik Kadcfctik, 
cthorri ziren Horrcko mendira, zeina 
baita Edomcn lurreko mugctan.

23 Han Jauna mintzatu zen Moifi,
24 Eta erran ziocn: Aaron bihoa 

berc populuctara; ezcn cz da farthuko 
Ifraelgo femeci eman diotcdan lurrean, 
zeren-cta Jazargoako uretan finhcts-go- 
gor izatu den ene hitzari.

25 Har zazu beraz Aaron cta harcn 
fcmca harckin, eta craman zatzu Horrc
ko mendira.

26 Eta aitari foinckoa khcndurik, cza- 
rriko diozu harcn femc Eleazarri: cta 
Aaron bildua izanen da, cta han hilen 
da.

27 Moifek cgin zucn Jaunak manatu 
bezala; cta ofte guziarcn aitzincan igan 
ziren Horreko mcndira.

28 Eta Aaroni bcre foinekoak khcn- 
durik, hckictaz jauntzi zucn Elcazar 
harén femca.

29 Aaron mcndi-kafkoan hil zcn on- 
doan, Moifc jautfi zcn Elcazarrekin.

30 Ikhufirik Aaron hil izan zela, ofte 
guziak hogoi eta hamar eguncz dcithorca 
egin ziocn bcre familia guzietan.

X X I. K a p .

O O R I  entzun zucnean Arad errcgc 
Kanancarrak, hegoaldean cgotcn 

zcnak, crran-nahi-da Ifracl ethorri zela 
ikhuiketarien bideaz, gudu cman ziocn, 
cta garaitiar athcraturik, buluzkin cra
man zuen harén ganik.

2 Bainan Ifraclek botu hartuz Jauna- 
rcn alderat, erran zucn : Baldin populu 
hori cne cfkuctara ematen baduzu, hc- 
rrautfiko ditut horren hiriak.

3 Jaunak aithor eman zioetcn Ifraelcn 
othoitzci, eíkuetara eman ziocncn Ka- 
nanearra; cta hura hilik, Ifraelek hc- 
rrautfi zituen harén hiriak; eta lekhu 
hura deithu zucn Horma, crran-nahi-da 
anathema.

4 Gcro abiatu ziren Horrcko mendi- 
tik itfafo Gorrira daraman bideaz, Edo- 
men lurraren ingurua egitcko. Eta po- 
pulua unhatzcn hafi zcn bideaz eta ne- 
kheaz.

5 Eta Jainkoaren eta Moifen kontra 
mintzatuz, erran zucn : Zcrtako ilkhia- 
razi gaituzu Egiptotik, mortuan hiltzcra ? 
Ogia eíkas da, urik ez da; jan ahul hu- 
nek goiti eragiten dio gure barncari.

6 Horren gatik populuaren gaincra igo- 
rri zituen fuge fudun batzuek, zeinek 
aíkori eman zauri cta hcriotzeen gatik

7 Moifen gana ethorri ziren, cta erran 
zioten: Bekhatu cgin dugu, zeren garen 
mintzatu Jaunaren eta zurc kontra: 
othoitz-egiozu fugeak khen ditzan gu 
ganik. Moifek populuarentzat othoitz- 
egin zuen,

8 Eta Jaunak erran ziocn : Egizu 
kobrczko fuge bat, cta feinalctzat czar 
zazu : ukitua denak begiratzcn badio, 
biziko da.

9 Moifek cgin zuen bcraz kobrezko 
fuge bat, cta feinaletzat czarri zu en : 
afikiak zirenek hari begiratzcn baziotcn, 
fendatuak ziren.

10 Ifraelgo femeak bideari cmanik, 
kampatu ziren Obothen.

11 Handik ilkhirik, kampak Inndatu 
zituzten Jeabarimen, Moabi begiratzcn 
duen mortuan, iguzkiko ephaitza aldc- 
rat.

12 Eta handik higiturik, cthorri ziren 
Zarcdeko errekara,

13 Zeina utzirik, kampatu ziren Ar- 
nonen parrean, hura baita mortuan, eta
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tozte Hefebonera, lurretik chuti eta ofa 
bedi Sehonen hiria.

28 Sua atheratu da Hefebonctik, ga
rra Sehonen hiritik, cta irctfi ditu Ar 
Moabitarrena eta Arnongo bizkarretan 
zaudenak.

__ 29 Zorigaitz hiri, M oab! galdu haiz, 
Kamofcn populua. Kamofek ihes igorri 
ditu harén femeak eta alabak gathibu 
eman Schoni, Amorrhearrcn erregeari.

30 Hefebonctik Dibonera funtfitu da 
Moabitarren uztarria: lehertuak goan 
dirá Nophera eta Medabaraino.

31 Ifraclek egoitza egin zuen bcraz 
Amorrhcarren lurrean.

32 Eta Moifek gizonak bidali zituen 
Jazerren ikhuíkatzcra, eta hartu zituz
ten hango herriak, eta egoiliarrez jabetu 
ziren.

33 Gcro bazterrerat egin zutcn Ba- 
fango bideaz, eta atheratu zitzayoeten 
O g, Bafango errcgc, bcre populu guzia- 
rckin, Edraycn gudu ematera.

34 Eta Jaunak erran zioen Moifi : 
Ez izan horren bcldur, zeren zurc es- 
kura arthiki baititut hori eta horren po
pulua cta lurra; cta horri eginen diozu 
cgin duzuna Schoni Amorrhcarrcn errege, 
Hcíéboncn cgotcn zenari.

35 Hiltzeraino jo zituzten beraz O g 
berc femeckin eta harcn populu guzia, 
cta naufitu ziren harén lurraz.

X X II. K a p .

| ? T A  handik goanik, kampatu ziren 
Moaben zclhayetan, non Jordanez 

haindian jarria baita Jeriko.
2 Bainan Balakek, Scphorren femeak, 

ikhuftenez Ifraclek Amorrhearrari cgin 
ziozkan guziak,

3 _Eta Moabitarrak harcn beldur han- 
di zircla, cta ezin jafanen zutcla harén 
oldarra,

4 Erran zioten Madiango zaharrei: 
Populu horrek hala chahutuko ditu gure 
mugetan daudczin guziak, ñola idiak bcl- 
harra erroetaraino baitu murrizten. Hura 
bcra zcn orduan errege Moaben.

5 Mandatariak igorri zituen bcraz Ba- 
laami, Bcorren femé aztiari, zeina egotcn 
baitzen Amonen femeen lurreko hibai- 
hegian, crakhar zezatentzat eta erran 
zezoten : Huna Egiptotik non ilkhi den 
populu bat, zeinak cftali baitu lurraren 
gaina, kampatzen déla cne parrean.

6 Zato bcraz, cta madarika zazu po-
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Amorrhcarren mugctan altchatzen baita: 
ezen Arnon da Moaben mugan, Moabi- 
tarrak eta Amorrhearrak bcrezten dituc- 
larik.

14 Hortarik da errana Jaunaren ger- 
letako liburuan: Nola egin baitu itfafo 
Corrían, hala eginen du Arnongo crrekc- 
tan.

15 Errekctako harkadiak gurtu dira, 
Arren phaufa ditezentzat, cta etzan 
Moabitarren mugetan.

16 T oki hartarik lekhora agertu zen 
putzua, zeintaz Jaunak erran baitziocn 
M oifi: Bilaraz zazu populua eta ema
nen diot ura.

17 Orduan kantatu zuen Ifraclck 
kantu hau : Igan bedi putzua. Kanta- 
tzen zuten :

18 Huna buruzagick zilhatu duten 
putzua, eta aitzindariek chuchendu du- 
tcna lege cmailearen manuz cta bcrcn 
makhilez. Mortutik populua ethorri zcn 
Mathanara;

19 Mathanatik Nahaliclcra; Naha- 
lieletik Bamothera;

20 Bamothctik, Moabcn ercmuko ha- 
rancra, Phalgako bafaburuan, zeina mor- 
tuari begira baitago.

# Bada, Aloifek mandatariak igorri 
ziozkan Sehoni, Amorrhearrcn crregcari, 
zioelarik :

22 Othoizten zaitut haizu utz neza- 
zun zure lurrctik iragaitcra; ez gare 
makhurtuko ez landetara, ez mahaftic- 
tara; ez ditugu cdanen putzuetako 
urak, crrege bideaz joko dugu zurc rau- 
gcz haindira iragan artco.

23 Hunek ctzucn nahi izan Ifracl 
utzi bere eremuctarik iragaitcra: cta gc- 
liiago dena, armada bat bildurik, bidera 
atheratu zcn mortura, Jafara cthorri eta 
liracli gudu cinan.

24 Ifraclck iragan zucn ezpataren
‘ oan.*, *1;' rcn lurraz naufitu zcn Ar- 
nonetik Jebokeraino cta Amonen femeen 
eremura.no : ezen Amontarrcn mugak 
gogorki zamduak ziren. b

25 Ilraelek hartu zitucn bcraz Seho- 
ncn Inri guz.ak cta cgoitza egin zuen 
Amorrhearrcn h.r.etan, erran - nahi - da 
Hcfeboncn, cta Hefcbongo hcrrictan

26 Hcfebongo hiria zen Sehonena 
Amorrhcarren erregearena, zeinak gudu- 
katu baitzuen Moabcko crregc, cta hartu 
harcmpcko ercmu guzia Arnoneraino

27 H o r r e n  gatik da e rra n  zaharra: 2a -
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pulu hau, zeren ni baino hazkarrago 
baita; heyan niholazere jo cta iraiz dc- 
zakedan cnc lurretarik; czagutu dut 
ezen bencdikatua dcla zuk benedikatzen 
duzuna, cta madarikatua zuk madarika- 
tzen duzuna.

7 Moabeko eta Madiango zaharrenak 
goan zircn, cikuctan zutcla aztiaren fa- 
ria. Eta Balaamen gana hcldu izan zi- 
renean, eta Balaken folas guziak heldu 
ziozkatcnean,

8 Balaamek ihardctfi zioctcn: Zau- 
dezte hcmen gau huntan, cta ihardetfiko 
darotzuct Jaunak erranen darotan guzia. 
Gclditu ziren Balaamcn baithan : Jain- 
koa cthorri zcn, cta erran zioen:

9 Zer nahi dutc hire etchean diren 
gizon horiek ?

10 Balaamck ihardctfi zuen : Balak, 
Sephorren feme Moabitarren crregcak, 
ni gana bidali du,

11 Dioclarik: Huna Egiptotik ilkhi- 
rikako populu batek cftali duela lurrarcn 
gaina: zato madarika zazu, heyan ni- 
hondik-cre gudukatuz iraiz dezakedan.

12 Eta Jainkoak erran zioen Balaami: 
Berauk horickin goan, cta ez bezak ma
darika populu hura, zeren benedikatua 
baita.

13 Balaamek, goizean jaikirik, erran 
zioten aitzindariei: Zoaztc zuen lurrera, 
zeren Jaunak debekatu baitarot zuckin 
goatca.

14 Gibelerat itzulirik, aitzindarick Ba- 
laki erran zioeten : Balaamck cz du nahi 
izatu ethorri gurekin.

15 Hunck berriz-ere bidali ziozkicn 
lehcn igorri zituen baino mandatari hai- 
nitz gehiago cta fortzc handiagokoak ;

16 Zeinek, Balaamen gana hcldu zi- 
renean, erran zuten: Huía mintzo da 
Balak, Sephorren fe m ea: E z bezazu 
luza ni gana ethortzcra :

17 Zuri ohore ckhartzera nago, cta 
nahi dukezuna emanen darotzut: zato, 
cta madarika zazu populu hura.

18 Balaamck ihardetfi zuen: Balakek 
email balezat ere bere ctchca urhez eta 
zilharrez betherik, czin aldatuko nuke 
cnc Jainko Jaunaren hitza, ez gehiago 
cz gutiago crratcko.

19 Othoizten zaituztct gau hau he- 
men eman dezazuen, jakin ahal dezadan 
zer ihardetfiko darotan berriz Jaunak.

20 Bcraz Jainkoa gabaz ethorri zitza- 
yoen Balaami, cta erran zioen: Baldin
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gizon horiek hire deitzera ethorri badira, 
chuti hadi eta hábil horiekin : halaz biz- 
kitartcan, non nik manatuko daroana egi- 
nen baituk.

21 Balaam jaiki zen goizean, cta bere 
arto urrichari harbalda ezarririk, goan 
zcn mandatariekin.

22 Eta Jainkoa hafarretu zen. Eta 
Jaunaren aingerua aitzincan jarri zitza- 
yoen bidean Balaami, zeina afto-gainean 
jarri a baitzcn, eta bi fehi bazituen berekin.

23 Aftoak aingerua bidean chutik 
ikhuftcncz, ezpata buluzirik zayoela, 
baztertu zen bidetik, eta larrctik zihoan. 
Ñola Balaamek jotzen baitzuen eta nahi 
baitzuen bidera bihurrarazi,

24 Aingerua chutik eman zen ma- 
hafti batzu herften zituzten bi harrafien 
artekan.

25 Hura ikhuftcarekin aftoa harrafiari 
jofi zen, eta bizkarrean jarria zuenaren 
zangoa harraíkatu zuen. Balaamck al- 
diz berritan jotzen zuen.

26 Bizkitartean aingerua toki hertfi 
hatera goanik, zeinctan ezin hauts bai- 
tzitakeen cz eíkuin ez ezkcr, aftoari bi
dean jarri zitzayoen.

27 Aftoak aingerua gelditua ikhufi 
zuenean, erori zcn gainean zuenaren 
zangoen azpira: hunck famurturik, bor- 
thizkiago makhilaz jotzen zituen aftoa- 
ren faknatfak.

28 Eta Jaunak ideki zuen aftoaren 
ahoa, cta aftoa mintzatu zen : Zer egin 
darotzut zuri ? Zertako jotzen nauzu ? 
ja huna hirugarren aldia.

29 Balaamck ihardctfi zuen : Mcrc- 
zitu baitun, cta trufatu baihaiz nitaz: 
óchala marrauza bat banu liirc jotzeko!

30 Aftoak erran zuen : E z  othe naiz 
zure abcrea zeinaren gainean cgun arteo 
jarri ohi baitzarc ? errazu heyan cgun- 
daino egin darotzudan holakorik. Behin 
ere ! ihardctfi zuen Balaamck.

31 Jaunak ordu bercan begiak ideki 
ziozkan Balaami: hunck aingerua ikhufi 
zuen bidean ezpata buluziarekin, eta 
adoratu zuen lurrean ahufpez emanik.

32 Aingcruak erran zioen: Zergatik 
jo duk liirc aftoa hiruretan ? Ni ctho- 
rria nauk hiri trebes egitera, zeren hire 
bidea tzarra duk cta niri aldegaitz egiten 
darotana.

33 Eta hire aftoa bidetik baztertu cz 
balitz, lekhu bihur-egilcari utziz, hilen 
hindutan, eta hura biziko zukan.
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34 Balaamek ihardctfi zioen: Bekhatu 
egin dut ene zeiherrean jarria zinela ja- 
kingabez: cta orai gaitzi bazaitzu goan 
nadien, bihurturen naiz.

35 Aingcruak erran zioen : hábil ho
riekin, eta begira hadi erratetik nik ma
natuko daroanaz bertzerik. Goan zen 
beraz aitzindariekin.

36 Balakek aditu zuenean hcldu zela, 
bidera atheratu zitzayoen Moabitarren 
hiri, Amongo azken mugetan denera.

37 Balakek erran zioen: Mandatariak 
igorri izan ditut zure deitzeko, zertako 
etzare bcrehala ethorri cnc gana ? ala 
ezin bihur dezazudalakoan zure ethor- 
tzcari bere faria ?

38 Balaamck ihardctfi zioen : Huna 
non naizen : erran othe dakikczut ber
tzerik ezenez Jainkoak ene ahoan eza- 
rriko dueña ?

39 Goan ziren beraz elkharrckin, eta 
Balaken erreinuko azken mugetan zcn 
hiri hatera ethorri zircn.

40 Eta Balakek idiak cta ardiak hil 
ondoan, cmaitzak igorri ziozkaten Ba
laami eta harekin ziren aitzindariei.

41 Eta biharamun goizea ethorri zc- 
nean, Balaam eraman zuen Baalen lekhu 
goretara, cta erakhutfi zioen Ifraelgo ofo- 
ofoa.

X X III. K a p .
D  A L A A M E K  erran zioen Balaki: 

Egin dizadatzu fiemen zazpi al- 
darc cta chuchcnt haimbertze aratche eta 
bertze haimbertze ahari.

2 Eta Balaamek erran bezala egin 
zuenean, ezarri zituzten aratche bat eta 
ahari bat elkharrckin aldarc bakhotcha- 
ren gainean.
r 3 Eta Balaamek erran zioen Balaki: 
Zaude aphur bat zure holokauftarcn on
doan goan nadien arteo heyan Jauna 
cthorriko zaroan, eta zcr-cre manatuko 
baitarot, hura zuri erran dezazudantzat.

4 Eta arin goan zen ondoan, Jainkoa 
ethorri zitzayoen. Balaam mintzatu zi
tzayoen cta erran zioen: Zazpi aldare 
altchatu ditut  ̂ cta aratche cta ahari bana 
gainean ezarri diozkatet.

5 Bainan Jaunak folafa ezarri zuen 
harén ahoan, eta erran zioen : Balaken 
gana bihur hadi, cta hori erranen diok.

6 Itzuli zenean, Balak khaufitu zuen 
bere holokauftarcn ondoan, eta Moabita
rren buruzagi guziak harekin.

7 Eta bere profcta-mintzoa harturik, 
erran zuen: Araindik, iguzki-aldeko 
mendietarik erakharri ñau Balakek Moa
bitarren erregek. Erran du: Zato, cta 
madarika zazu Jakob : lafter-egizu, cta 
burhoka zazu Ifrael.

8 Ñola madarikaturen dut Jainkoak 
madarikatu ez dueña? Nolaz burhoka- 
turen dut Jaunak burhokatzen ez dueña?

9 Gcrenden gainetik ikhufiren dut, 
eta bizkarretarik begira egonen natzayo. 
Populu horrek bakhartafunean eginen du 
bere egoitza, cz da bertze jendakien ar- 
teko ckharria izanen.

10 Nork khondaturen ahal du Ja- 
koben herrautfa ? nork czaguturen ahal 
du Ifraelen umecn nombrea 1  Zuzcncn 
hcriotzez hil benedi, cta ene azken or- 
duak izan beitez hckicnak iduri.

11 Eta Balakek erran zioen Balaami: 
Zer hari zarc hola ? Deithu zaitut ene 
etfayen madarikatzcra: eta zuk aitzitik 
benedikatzen ditutzu.

12 Hunck ihardetfi zioen : Bertzerik 
erran othe dezaket, ezenez Jaunak ma- 
natua ?

13 Balakek erran zioen beraz: Zato 
enekin bertze toki hatera, nondik-crc 
ikhufiko baituzu Ifraelen phartc bat, eta 
guzia ezin ikhufiren ahal baituzu : han- 
dik madarika zazu.

14 Eta hura eraman zuenean lekhu 
gora hatera, Phafgako mendi bizkarrean, 
Balaamek egin zituen zazpi aldarc, cta 
aratche eta ahari baña gainean czarri- 
rik,

15 Balaki erran zioen: Zaude hemen 
zure holokauftaren ondoan, Jaunaren bi
dera goan nadien arteo.

16 Eta Jauna atheratu zitzayoencan, 
ahoan folafa ezarririk, erran zioen: Bi
hur hadi Balaken gana eta hori errok.

17 Itzulirik atzeman zuen Balak chu
tik bere holokauftaren aldcan, eta Moa- 
bitarretako buruzagiak harekin. Balakek 
erran zioen : Zer erran darotzu Jaunak ?

18 Eta hunck bere profeta-mintzoa 
harturik, erran zuen : Zaude chutik, Ba
lak, cta be-harria cm azu; adi zazu Se
phorren femea.

19 Jainkoa ez da gizona bezala gezu- 
rrez mintzatzcko, ez-eta gizafemea be
zala aldaka haritzeko. Erran du bada, 
cta cz othe du eginen ? mintzatu da, eta 
ez othe du betheko ?

20 Bcncdikatzcra crakharria naiz ; cz
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dut bcnedizionearen dcbekatzcko ahalik.
21 E z da jainkordcrik Jakob baithan, 

cta ez da jainkoaizun itchurapenik ikhus- 
tcn Ifrael baithan. Harcn Jainko Jauna 
harckin da, eta harcn baithan dira crre- 
geren garhaiziako otfak.

22 Jainkoak hura erakharri du Egip- 
totik ; harén indarra da crrinozeroarena 
bezala.

23 E z da afmu-athcratzailcrik Jakob 
baithan, ez-eta  aztirik Ifracl baithan. 
Bere orduan erranen zayoetc Jakobi eta 
Ifraeli zcr cgin dukecn Jainkoak.

24 Huna populua lehoin urricha hó
zala jaikiko dona cta lehoin orotfa bezala 
chutituko dcna : harrapakina irctfi artco 
cz da ctzancn, cta hil ditucncn odola oda- 
non du.

25 Eta Balaami erran zioen Balakek : 
Etzazula cz madarika, cz benodika.

26 Eta Balaamek ihardetii zuon : E z 
othc darotzut erran Jaunak manatuko 
zaroan guzia eginon miela ?

27 Eta Balakck erran zioen: Zato, 
eta eramanen zaitut bcrtze leklni hatera, 
¡khufteko hcyan Jainkoak atfegin dukeen 
madarika detzatzun handik.

28 Eta erainan izan zuencan Phogo- 
rrcko mcndi bizkarrera, zcina mortuari 
begira baitago,

29 Balaamek erran zioen: Egin di- 
zadatzu homen zazpi aldare, cta chu- 
chcnt haimbertzc aratchc eta bertzc 
haimbcrtze ahari.

30 Balakck egin zuen Balaamek erra- 
na, cta ezarri zituen aratcheak cta aha- 
riak aldare bakhotcharen gainean.

X X IV . K a p .
p T A  Balaamek ikhuftenez Jaunarcn 

atfcgina zela Ifrael bcnedilca zezan, 
ctzcn aitzinean bezala afmu bilhatzcra 
goan ; bainan bcgithartca mortu-aldcra 
itzuli zituen,

2 Eta bcgiak altchatzean Ifrael ikhuft 
zuen kampetan zagocla lcinuka jarria: 
eta Jainkoaren izpiritua jauzi zcn harcn 
baithan,

3 Eta profcta-mintzoa harturik erran 
zuen : Dio Balaamek, Beorren femeak; 
dio begia hcrtfia duen gizonak;

4 Dio Jainkoaren folafaren entzulcak, 
G uziz - Botheretfuaren agerpena ikhufi 
duenak, erortzen denak, eta hala bcgiak 
¡dekitzen zaizkoenak:

5 Zcincn diren eder zurc olhak, oi

Jakob ! zcincn diren eder zurc karnpak, 
oi Ifrael!

6 Haran oihantfuak iduri, baratzc urz- 
tatuak hibayen bazterretan bezala, Jau
nak landatu olhak bezala, zedroak ur- 
hegictan iduri.

7 Ura turruftan jjiutfiko da horren 
fuiíatik, eta horren hazia berhatuko da 
hibai handiak bezala. Horren errege irai- 
zia izanen da Agagcn gatik, cta khendu- 
ko diote erreinua.

8 Jainkoak ilkhiarazi du Egiptotik 
haina hura, zeinaren indarra baita erri- 
nozeroarena iduri. Irctfiak izanen dira 
harén ctfai diren jendayak, hckicn hezu- 
rrak hautfiak izanen dira, cta geziz zil- 
hatuak.

9 Etzanik lo dago lehoin orotfa be
zala eta lehoin urricha iduri zeinaren 
atzartzera nihor ez baita aufartatuko. 
Zu benedikatzen zaituena, bera ere be- 
nedikatua izanen da: madarikatzen zai
tuena, madarikatutzat ekharriko da.

10 Eta Balaamcn kontra famurturik, 
Balakek efkuak jorik, erran zuen : Ene 
etfaycn madarikatzera deithu zaitut, cta 
aitzitik hirur alditaraino benedikatu di- 
tu tzu :

1 1 Itzul zaitc zure lekhura. Zu  eder- 
ki lariztatzcko afmua egina nuen, bainan 
zuretzat bcrczi fariaz Jaunak gabetu 
zaitu.

12 Balaamek ihardctfi zioen Balaki: 
E z othe diotet erran zuk igorri darozta- 
tzun mandatariei:

13 Balakck cman balczat ere berc 
ctchea urhez eta zilharrez betherik ezin 
iraganen nuke ene Jainko Jaunarcn fo- 
lafa, cz onik, ez tcharrik ene burutarik 
atheratzeko: bainan Jaunak erranen duen 
guzia erranen dut ?

14 Halarik-cre ene herrira bihurtzc- 
rakoan atzar-emanen darotzut zure po- 
puluak egin diozokecnaz populu horri 
azkcn buruan.

15 Berriz profeta-mintzoa harturik, 
erran zuen : Dio Balaamek, Beorren fe
meak ; dio begia tapatua duen gizonak ;

16 Dio Jainkoaren folafen entzuleak, 
G uziz-Coraren gogoa czagutzen du
enak, G uziz - Ahaldunaren agerpenak 
ikhuftcn dituenak, bcgiak idcki zaizkoe
nak crortzean :

17 Ikhuiiren dut hura, bainan ez orai; 
begira egonen natzayo, bainan ez lafter. 
Izar bat ilkhiko da Jakoben ganik eta
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aldafka bat atheratuko da Ifraclcn ganik ; 
eta joko ditu Moaben aitzindariak, eta 
larrutuko Sethen feme guziak.

18 Idumea harena izanen da; Seirren 
lurra bcre ctfayen eíkuetara eroriko da : 
eta Ifraelek indar handia eginen du.

19 Jakoben ganik atheratuko da naufi 
jarriko dcna, eta hiriaren ondarrak cha- 
hutuko dituena.

20 Eta Amalek ikhuílearckin, Balaa- 
mckprofcta-mintzoa hartuz,erran zuen: 
Amalek jendayen buruzagia, zcina az- 
kenean galduko baita.

21 Zinearra ere ikhufi zuen : eta pro- 
feta-mintzoa harturik erran zuen : Egiaz 
hazkarra duk hire egonlckhua: bainan 
harkadian ezarri baduk ere hire ohan- 
tzea,

22 Eta Zinen odoletik hautatua ba- 
haiz ere, zembat iraunen ahal duk ? ezen 
Afurrek harturen hau.

23 Eta profcta-mintzoa harturik, be
rriz mintzatu zcn : A i ! ñor biziko da, 
Jainkoak horiek eginen dituenean ?

24 Untzitan cthorriko dira Italiatik, 
Aftriarrak garhaituko dituzte, eta Hc- 
brearrak larruturik ezarriko.

25 Gcro Balaam jaiki zcn, cta bcre 
herrirat itzuli. Balak ere ethorri bidcaz 
bihurtu zen.

X X V . K a p .

Ç )B D CJ hartan Ifrael Setimcn egoten 
zen, cta populua Moaben alabekin 

khutfatu zen.
2 Haukiek deithu zuten beren fakri- 

fizioctara, eta jan zuen eta adoratu zi- 
tuen hekien jainkoak.

3 Eta Ifraelek onhetfi zuen Belphc- 
gorren legea : cta famurturik, Jaunak

4 Erran zioen M oifi: Har zatzu po- 
puluko buruzagi guziak, eta czar zatzu 
urkabeetarik dilindan, ene hafarrea aldara 
tladien Ifraclen ganik.
• 5 k '»  Moifck erran zioeten Ifraelgo 
juyeei: Nork-bcrak hil betza bere hur- 
bileko Bclphegorrcn legean farthu dire- 
nak.

6 Eta hara Ifraelgo fcmcctarik bat non 
larthu zen berc anayen aitzinean madian- 
tar cma galdu baten gana, ikhuften zi- 
tuztelarik Moifek eta Ifraelgo femeen 
o ,  guziak, zeinak nigarrez baitzauden 
tabcrnaklcko athean.

7 Hori ikhufi zuencan Phincefek 
Eleazarrcn femeak, Aaron aphezaren ilo-

bafoak, jaiki zen oftearen crditik, eta 
puñal bat harturik,

8 Sarthu zen ¡fracldar gizonaren on- 
dotik lekhu tzarrera, eta fahel-petik zil- 
liatu zituen biak batean, erran-nahi-da 
gizona cta emaztekia. Eta ¡zurria gel- 
ditu zcn Ifraelgo femeetarik.

9 Eta hogoi eta lau mila gizon hilak 
izan ziren.

10 Eta Jaunak erran zioen Moifi :
11 Phineefek, Eleazarrcn femeak, Aa

ron aphezaren ilobafoak, ene hafarrea 
aldaratu du Ifraelgo femeen ganik, zeren 
hekien kontra eneganako kharrez izatu 
den futua, neorrek ene kharrean chahu 
ez netzan Ifraelgo femeak.

12 Horren gatik mintza zakizko: Hu
na non ematen diodan ene bat-tafuneko 
bakea,

13 Eta apheztafuna izanen da ñola 
harén baithan, hala harén ondorego gu- 
zian bethiercko patu batez, zeren futu 
den berc Jainkoaren alde, eta chahutu 
duen Ifraelgo femeen gaichtakeria.

14 Bada Madiantarrarekin hila izan 
zen ¡fracldar gizonaren izena zen Zam- 
bri, Salurcn femea, ahaidegoko buruzagi 
eta Simeonen lcinukoa.

15 Eta orobat hila izan zen madian- 
tar emaztekia deitzen zen Kozbi, Surrcn 
alaba, Sur baitzen Madiantarretan aitzin- 
dari fortze guziz handitakoa.

16 Eta Jauna Moifi mintzatu zen, 
zioelarik:

17 Madiantarrek czagut bezate etfa- 
yak zaituztcla, eta czpataz jo zatzue.

18 Zeren-eta berek etfai arara egin 
baitarotzucte, eta beren zelatetan crorra- 
razi baitzaituzte Phogarreko jainkordeaz, 
cta beren arreba K ozbiz, Madiango ai- 
tzindariaren alaba, izurriteko egunetan 
hila izan denaz Phogorreko fakrilioa ga
tik.

X X V I. K a p .

J L JO B E N D U N E N  odola ichuria izan 
zen ondoan, Jaunak erran zioeten 

Moifi cta Eleazar aphezari, Aaronen fe- 
meari:

2 Athera zazue zembat diren Ifraelgo 
feme guziak, hogoi urthetarik eta goiti, 
ctcheka eta beren ahaidegoka, gcrlara 
goan ditazkcen guziak.

3 Hargatík Moife cta Eleazar apheza 
Moabcko zelhayetan, Jordane-gainean, 
Jerikoko partean, mintzatu ziren,
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4 Jaunak manatu bczala, hogoi urthe 
cta goitikoei, zeinen nombrca hau baita:

5 Erruben Ifraelen feme zaharrena; 
hunen femca Henok, zeinaren ganik He- 
noktarren familia; eta Phalu, zeinaren 
ganik Phalutarren familia:

6 Eta Hefron, zeinaren ganik Hefron- 
tarren familia; eta Karmi zeinaren ga
nik Karmitarrcn familia.

7 Horiek dirá Errubencn crrotikako 
familiak, zeinen nombrea khaufitu bai- 
tzen berrogoi eta hirur mila zazpi ehun 
eta hogoi eta hamar.

8 Phaluren femea Eliab.
9 Hunen femeak, Namuel, eta Da- 

than, eta Abiron ; haukick dirá Dathan 
cta Abiron populuko aitzindari, Moifen 
eta Araronen kontra jaiki zirenak Kore- 
ren bihurritzan, Jainkoaren kontra bi- 
hurtu zirenean:

10 Eta lurrak ahoa idekiz irctfi zuen 
Kore, aíko hiltzen zirclarik, fuak bcrre- 
hun eta berrogoi cta hamar gizon erre 
zituenean. Eta fcndagaila handi bat ger- 
thatu zen,

11 Non Kore galtzean, harén femeak 
ez baitziren galdu.

12 Simconcn femeak beren ahaidego- 
ka : Namuel, hunen ganik Namueltarren 
familia; Jamin, hunen ganik Jamintarrcn 
familia ; Jakin, hunen ganik Jakintarren 
familia;

13 Zare, hunen ganik Zarctarren fa
milia ; Saúl, hunen ganik Saultarren fa
milia.

14 Horiek dirá Simconen crrotikako 
familiak, zeinen nombre guzia izan bai- 
tzen hogoi eta bi mila eta berrehun.

15 Gadcn femeak beren ahaidegoka : 
Sephon, hunen ganik Scphontarrcn fami
lia ; Agi, hunen ganik Agitarren familia ; 
Suni, hunen ganik Sunitarrcn familia ;

16 Ozni, hunen ganik Oznitarren fa
milia; Hcr, hunen ganik Hertarren fa
milia;

17 Arod, hunen ganik Arodtarren fa
milia ; Ariel, hunen ganik Aricltarren 
familia. ,

18 Horiek dirá Gadcn familiak, zei
nen nombre guzia izan baitzen berrogoi 
cta bortz mila eta bortz ehun.

19 Judaren femeak, Her cta Onan, 
biak Kanaango lurrean hil zirenak.

20 Judaren bertzc femeak beren ahai
degoka : Sela, zeina ganik Sclatarren fa
milia ; Phares, zeina ganik Pharcftarrcn

familia; Zare, zeina ganik Zarctarren 
familia.

21 Eta Pharefcn femeak: Hefron, zei
na ganik Hcfrontarren familia; eta Ha- 
mul, zeina ganik Hamultarren familia.

22 Horiek dirá Judaganikako familiak, 
zeinen nombrea izan, baitzen hirur hogoi 
cta hamafei mila cta bortz ehun.

23 Ifakarrcn femeak beren ahaidego
ka : Thola, zeina ganik Tholatarren fa
milia ; Phua, zeina ganik Phuatarren fa
milia ;

24 Jafub, zeina ganik Jafubtarren fa
milia ; Semran, zeina ganik Scmrantarren 
familia.

25 Horiek dirá Ifakarganikako fami
liak, zeinen nombrea izatu baitzen hirur 
hogoi eta lau mila cta hirur ehun.

26 Zabulonen femeak beren ahaide
goka : Sarcd, zeina ganik Sarcdtarrcn 
familia ; Elon, zeina ganik Elontarren 
familia; Jalel, zeina ganik Jaleltarrcn 
familia.

27 Horiek dirá Zabuloncnganikako 
familiak, zeinen nombrea izatu baitzen 
hirur hogoi mila eta bortz ehun.

28 Jofepen femeak beren ahaidegoka: 
Manafc cta Efraim.

29 Manafercn ganik ilkhi zen Makir, 
zeina ganik Makirtarren familia. Ma- 
kirrek izatu zuen Galaad, zeina ganik 
Galaadtarrcn familia.

30 Galaadek izatu zituen fei feme: 
Jezer, zeina ganik Jczcrtarrcn familia ; 
Helck, zeina ganik Helektarrcn familia ;

31 Africl, zeina ganik Afrieltarrcn fa
milia ; Sckcm, zeina ganik Sekcintarrcn 
familia;

32 Sentida, zeina ganik Semidarrcn fa
milia, cta Hcpher, zeina ganik Hcphcr- 
tarren familia.

33 Bada Hcpher izatu zen Salphaadcn 
aita, zcinak ez baitzuen femerik, bainan 
bakharrik alabak; haukick dirá hckicn 
izenak : Maala, Noa, Hcgla, Melka eta 
Thcrfa.

34 Horiek dirá Manafercnganikako 
familiak, eta hckicn nombrea, berrogoi 
eta hamabi mila cta zazpi ehun.

35 Eta Efraimcn femeak beren aihai- 
degoka, hautchek izan ziren: Suthala, 
zeina ganik Suthalarren familia ; Bcker, 
zeina ganik Bckertarren familia; Thc- 
hen, zeina ganik Thehentarren familia.

36 Suthalaren feme izan zen Heran, 
zeina ganik Herantarrcn-familia.
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37 Horiek dirá Efraimcn femeen fa
miliak, zeinen nombrea izatu baitzen 
hogoi eta hamabi mila cta bortz ehun.

38 Horiek dirá Jofepen femeak fami- 
liaka. Benjaminen femeak beren ahai- 
degoetan : Bela, zeina ganik Bclarrcn 
familia ; Afbel, zeina ganik Aíbcltarren 
familia; Ahiram, zeina ganik Ahiram- 
tarren familia;

39 Supham, zeina ganik Suphamta- 
rren familia; Hupham, zeina ganik Hu- 
phamtarrcn familia.

40 Befaren femeak: Hcrcd eta Noe- 
man. Hereden ganik Hercdtarrcn fa
milia; Noeman ganik Noemantarrcn fa
milia.

41 Horiek dirá Benjaminen femeak 
beren ahaidegoka, zeinen nombrea izatu 
baitzen berrogoi eta bortz mila eta fei 
ehun.
. 42 Danen femeak beren ahaidegoka: 

Suham, zeina ganik Suhamtarren fami
lia ; horiek dirá Danen ahaidegoak fami- 
liaka.

43 Guziak ziren Suhamtarrak, zeinen 
nombrea baitzen hirur hogoi eta lau mila 
eta laur ehun.

44 Aferren femeak beren ahaidego
k a : Jemna, zeina ganik Jemnarrcn fa
milia ; Jefui, zeina ganik Jcfuitarren fa
milia ; Brie, zeina ganik Brietarrcn fa
milia.

45 Brien femeak: Hcber,zeina ganik 
Hebcrtarrcn familia ; eta Mclkiel, zeina 
ganik Melkicltarrcn familia.

46 Sara zen Aferren alabaren izcna.
47 Horiek dirá Afcrrenganikako ahai

degoak, cta hckicn nombrea berrogoi cta 
hama hirur mila eta laur ehun.

48 Ncfthalircn femeak beren ahaide
goka: Jefiel, zeina ganik Jefteltarren fa
milia ; Guni, zeina ganik Gunitarrcn 
familia;

49 Jcfcr, zeina ganik Jefertarren fa
milia ; Sclem zeina ganik Sclcmtarrcn 
familia.

50 Horiek dirá Ncfthalircn femeen 
ahaidegoak beren familiaka: hckicn nom
brea berrogoi eta bortz mila eta laur ehun.

51 Hau da khondatuak izatu ziren 
Ifraelen femeen nombre ofoa, fei ehun eta 
bat mila zazpi ehun eta hogoi eta hamar.

52 Eta Jauna Moifi mintzatu zen, 
zioclarik:

53 Horiei gozatzera zathituko za- 
yoete lurra izenen nombre arauka.

54 Gchienik direnei emanen diozute 
zathi handiagoa, eta gutienei ttipiagoa : 
bakhotchari gozatzera emanen zayo orai 
egin den khonduaren arabera:

55 Halako moldez bizkitartean, non 
zorteak bcreziko baitiote aurkhintza lei- 
nuei eta familiei

56 Zcr-ere ukituko baitu zorteak, 
hura hartuko dute nahiz gehienek, nahiz 
gutienek.

57 Halaber hau da Lcbircn femeen 
nombrea beren familiaka: Jerfon, zeina 
ganik Jerfondarren familia; Kaath, zei
na ganik Kaatharren familia; Merari, 
zeina ganik Mcraritarren familia.

58 Haukick dirá Lebiren familiak : 
Lobniren familia, Hebroniren familia, 
Moholircn familia, Mufiren familia, Ko- 
reren familia. Bada, Kaathck izatu zuen 
Amram,

59 Zeinak emaztetzat izatu baitzuen 
Jokabed, Lebiren alaba, Egipton forthu 
zitzayoena. Hunek eman ziozkan Am
ram bcre fenharrari haurrak, Moifc eta 
Aaron, cta María hckicn arroba.

60 Aaronen ganik atheratu ziren Na- 
dab, Abiu, Eleazar cta Ithamar,

61 Zeinetarik Nadab eta Abiu hil 
baitziren, fu atzea Jaunaren aitzincan 
cíkaini zutenean.

62 Eta khondatuak izan ziren guziak 
hcltzcn ziren hogoi cta hirur mila gizon- 
kictara, hilabethe batetakoak eta goiti- 
koak: ezen ctziren khondatuak izatu 
Ifraelgo femeen artcan, cta ctzitzayoeten 
bertzeekin lurrik eman.

63 Hori da Ifraelgo femeen nombre 
Moifek cta Eleazar aphezak atheratua 
Moabcko zelhayetan, Jordane-gainean, 
Jcrikorcn parrean.

64 Hckicn artcan etzen batere izatu 
Moifek eta Aaronck lehenago Sinaiko 
mortuan khondatu zituztenetarik.

65 Jaunak ezen aitzinetik erran zuen 
mortuan hilen zircla guziak. Hekie- 
tarik nihor etzen gelditu, lekat Kaleb 
Jephonen femea, eta Jofue Nuneh fe- 
mea.

X X V II . K a p .

D A D A  cthorri ziren Salphaadcn alabak;
Saalphaad baitzen Hephcrrcn feme, 

Hephcr Galaaden, Galaad Makirren, 
Makir Manaferen, eta Manafe Jofepena. 
Neíkatcha hekien izenak ziren Maala, 
Noa, Hcgla, Melka cta Therfa.
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2 Eman ziren Moifcn, Eleazar aphe- 
zaren, eta populuko buruzagi guzien 
aitzinean, bat-tafuneko tabernakle-far- 
tzean eta erran zutcn:

3 Gure aita mortuan hil da; ctzen 
Jaunaren kontra, Korc buruko, biztua 
izan zen bihurrialdian, bainan bere be- 
khatuan hil da. E z  du femerik izatu. 
Zertako galduko da harén izcna harén 
familiatik, ez duelakotz femerik izan ? 
Iguzue guri cre ontafun zathi bat gurc 
aitaren ahaideen artean.

4 Eta Moifek erakharri zuen hckien 
egitckoa Jaunaren erabakira.

5 Eta Jaunak erran ziocn :
6 Gauza zuzena galdegiten dute Sal- 

phaaden alabek: cmozuete ontafun bat 
beren aitaren ahaideen artcan, cta harén 
ondotik harén ondore izan beitez.

7 Bada, hau crrozuete Ifraelgo femeci:
8 Gizon bat hiltzen dencan femerik 

gabc, harén ondoregoa iragancn da harcn 
alabara.

9 Alabarik ez badu, anayak izanen 
ditu ondore.

10 Anayarik ere cz badu, ondorcgoa 
emanen diozuete aitaren anayei.

11 Bainan aita-aldeko ofabarik cz 
badu, ondoregoa harén ahaidc hurbilenei 
emana izanen zayotc: eta hau faindu 
idukia izanen da Ifraelgo femeez, bethi 
guziko legetan, Jaunak Moifi manatu 
dioen bezala.

12 Halaber erran zioen Jaunak Moifi: 
Abarimgo mendi hortara igan zaite, eta 
hortik begiets zazu Ifraelgo femeei craa- 
tera nihoakoeten larra.

13 Eta hura ikhufi dukczunean, zu 
ere zurc populura goanen zare, zurc 
anaya Aaron goan izan den bezala:

14 Zeren damu egin darotazuen Si- 
neko mortuan, populuaren jazargoko or- 
duan, cta harén aitzinean ez nauzuen 
fainductfi nahi izatu uren gainean: he- 
kiek dirá Jazargoako urak Kadefen, Si- 
ncko mortuan.

15 Moifek ¡hardctfi ziocn :
16 Jaunak, gizon guzien izpirituctako 

Jainkoak bcrcz beza populu hunen bu
ruzagi izatcko,

17 Haukicn aitzinean ilkliiko eta far- 
thuko ahal izanen dena, haukiek ilkhia- 
raziko cta bihurraraziko dituena, beldu- 
rrez-eta Jaunaren populua izan dadien 
ardi artzain gabeak iduri.

18 Eta Jaunak erran ziocn : Mar za
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zu Jofue Nunen femea, gizon bat zeina- 
ren baithan baita Izpiritua, cta harcn gai- 
nean czar zatzu eíkuak.

19 Emanen da Eleazar aphezaren eta 
populu guziaren aitzinean,

20 Eta, orok ikhuíten dutela, emanen 
diozkatzu manamenduak eta zure glo- 
riatik pilarte bat, Ifraelgo Cerneen baldar- 
na guziak cntzun dezantzat.

21 Hargatik, zerbait cgiteko izanen 
denean, Eleazar aphczak kontfultatuko 
du Jauna, eta harén erranetik ilkhiko 
cta farthuko da Jofue, cta Ifraelgo (eme 
guziak eta populu guzia harekin.

22 Moifek egin zuen Jaunak manatu 
bezala. Eta Jofue harturik, ezarri zuen 
Eleazar aphezaren eta populuko'baldarna 
guziaren aitzinean,

23 Eta eíkuak gainean ezarri ondoan, 
chehatu zituen Jaunak manatu gu
ziak.

X X V III . K ai*.

H A L A B E R  Jaunak erran zioen M otil: 
2 Mana zozute Ifraelgo femeei 

eta erranen diozuete: Bcren orductan 
cíkain daroztatzue ene cfkaintza eta 
ogiak, cta ufain guziz oneko ifentfua.

3 Haukiek dirá efkaini behar ditutzuen 
fakrifizioak : urtheko bi bildots narrioga- 
beak cgun oroz betbirako holokau(Te
tan ;

4 Bat eíkainiko duzuc goizean, eta 
bertzea arratfaldean ;

5 Ephiarcn hamargarren bat irin zc- 
thabatu, olio guziz garbiz cta hin baten 
laurdena izanen duenaz buílirik.

6 Hori da bethirako holokauíla Sinai- 
ko mendian efkaini diozuena, ifentfuaren 
ufain guziz gozotan Jaunari.

7 Eta hin laurden bat arnoz libazionea 
eginen duzuc bildots bakharka Jaunaren 
faindutegian.

8 Bertzc bildotfa orobat eíkainiko du- 
zue arratfaldean, goizeko fakrifizioko zc- 
remonia guzien arabera cta libazioneak, 
Jaunari guziz gozo zayoen ufaincko cs- 
kaintzetan.

9 Bainan iarumbatcan eíkainiko di- 
tutzuc urtheko bi bildots narriogabeak, 
eta bi hamargarren irin zethabalu, olioz 
bufliak fakrifizioko, eta libazionc

10 Larumbat guziz bethirako holo- 
ílekautan ichurtzcn ohi direnak.

11 Eta hilabetheko lehembiziko egu- 
nean Jaunari holokau fletan eíkainiko
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diozkatzue bi aratchc arthaldetik, ahari 
bat, urtheko zazpi bildots narriogabeak,

12 Eta aratchc bakharka, hirur hamar
garren irin zethabatu olioz buília fakrifi
zioko ; cta ahari bakharka, bi hamarga
rren irin zethabatu olioz buília;

13 Eta bildots bakharka oliotik fakri- 
fiziotzat irin zethabatuko hamargarrena- 
ren hamargarrena. Hori zayo Jaunari 
ufain guziz gozozko cta ifentíuzko I10I0- 
kaufla.

14 Bitima bakhotcharcntzat ichuri be
har diren arnozko libazioneak haukiek 
dirá: hin baten erdia aratchc bakharka, 
herena ahariarentzat, laurdena bildotfa- 
rentzat. Hori izanen da holokauda ur- 
thcaren itzulian clkharri darraitzan hila- 
bethe orotakoa.

15 Akher bat ere cfkainia izanen da 
bckhatuarentzat Jaunari bethirako holo
kau (tetan bcre libazioneekin.

16 Eta lehembiziko hilabethean, hila- 
bethearen hamalaugarren egunean izanen 
da Jaunaren Bazkoa.

17 Eta hamabortzgarrenean beíla-bu- 
rua : zazpi egunez ogi airifa janen da.

18 Egun hekietarik lebena izanen da 
gurgarri eta faindu: hartan cz duzuc 
cfku-lanik eginen.

19 Etn Jaunari eíkainiko diozkatzue 
fakrifiziozko holokauílatzat bi aratchc 
arthaldetik, ahari bat, eta urtheko zazpi 
bildots narriogabeak j

20 Eta bakhotcharen fakrifizioak irin 
zethabatu, olioz bullitik, hirur hamarga
rren aratchc bakhotcheko, eta bi hamar
garren ahariko,

21 Eta hamargarrenaren hamargarrena 
bildots bakhotcheko, erran-nahi-da zazpi 
bildotfetako;

22 Eta akher bat bckhatuarentzat, 
chahupena ardiets dezazuentzat,

23 Goizeko holokauílaz laudan, zcina 
eginen baituzuc bethi.

24 Hola eginen duzue zazpi egunc- 
t.irik bakhotehean fuaren hazteko, eta 
ufain Jaunari guziz gozotan, zcina I10I0- 
kauílatik eta bitima bakhotcharen liba- 
zionectarik altchatuko baita.

25 Zazpigarren eguna ere ofpe han- 
ditako eta (aindu izanen zaitzue: cta 
hartan cfku-lanik ez duzue batere egi- 
nen.

26 Pikainetako eguna ere, Jaunari 
fruitu berriak eíkainiko ditutzucnean, as- 
teak bethe diren ondoan, gurgarri eta

faindu izanen da: eta hartan cfku-lanik 
batere ez duzue eginen.

27 Eta eíkainiko ditutzue holokauíla
tzat, ufain Jaunari guziz gozotan, bi ara- 
tche arthaldetik, ahari bat cta urtheko 
bildots narriogabeak zazpi,

28 Eta hckicn fakrifiziotzat, irin ze
thabatu olioz buília, hirur hamargarren 
aratchc bakharka, bia aharika,

29 Eta hamargarrenaren hamargarrena 
bildots bakharka, zeinak zazpi baitira 
orotara ; akher bat ere

30 Chahupenarentzat hiltzen dena, 
bethiko holokauílaz eta bere libazionez 
laudan.

31 Guziak narriogabeak eíkainiko di
tutzue beren libazioneekin.

X X IX . K a p .

2 ^ A Z P IG A R R E N  hilabetheko lchem- 
biziko eguna halaber izanen zaitzue 

gurgarri eta faindu ; ez duzue egun har
tan cíku-lanik batere eginen, zeren den 
durrundako eta turutetako eguna.

2 Eta eíkainiko ditutzue holokauíla
tzat, ufain Jaunari guziz gozotan, ara
tchc bat arthaldetik, ahari bat, eta urthe
ko bildots narriogabeak zazpi;

3 Eta hckien fakrifizioetan hirur ha
margarren irin zethabatu olioz buílirik 
aratchc bakhotcharentzat, bi hamarga
rren ahariarentzat,

4 Hamargarren bat bildotíka, zeinak 
orotara zazpi bildots baitira;

5 Eta bckhatuarentzat akher bat, 
zeina populuaren chahupcneko cíkain- 
tzen baita,

6 Hilabetbe halteko holokauílaz lau
dan bere libazioneekin, eta bethiereko 
holokauílaz laudan ohiko libazioneekin. 
Eíkainiko ditutzue zeremonia berekin, 
Jaunari errctzen zayoen ufain guziz one- 
tan.

7 Zazpigarren bilabethe hartako ha
margarren eguna ere faindu cta gurgarri 
izanen zaitzue, eta zuen arimak atléka- 
betan ezarriko ditutzue; egun hartan ez 
duzu eíku-lanik batere eginen.

8 Eta eíkainiko ditutzue holokauíla
tzat, ufain Jaunari guziz gozotan, ara- 
tche bat arthaldetik, ahari bat, eta ur
theko bildots narriogabeak za zp i;

9 Eta hekien fakrifizioetan, hirur ha
margarren irin zethabatu olioz buílirik 
aratchc bakhochka, bi hamargarren aha
riarentzat,

163



NOMBREAK.

10 Eta hamargarrenaren liamargatrena 
bildots bakhochka, zcinak orotara baitira 
zazpi bildots;

1 1 Eta bekhatuarentzat akher bat, 
hobenarcntzat chahupeneko eikaintzen 
ohi direnez bcrtzalde, eta bethiereko ho
lokauftaz laudan beren fakrifizio eta liba- 
zioncckin.

12 Zazpigarren hilabetheko hama- 
bortzgarren cgunean, zeina faindu cta 
gurgarri izanen baitzaitzuc, cz duzue 
eiku-lanik batcrc eginen, baitian Jauna- 
ren befta-burua zazpi cgunez zelebratuko 
duzue.

13 Eta eikainiko ditutzue holokaus- 
tatzat, ufain Jaunari guziz gozotan, 
hamahirur aratche arthaldctik, bi ahari, 
archeko bildots narriogabcak hama- 
lau,

14 Eta hckien libazioncctan, hirurha- 
inargarrcn irin zethabatu olioz buftirik 
aratche bakhochka, zcinak hamahintr 
izanen baitira orotara; eta bi hamarga- 
rren ahari bakochka, erran-nahi-da oro
tara bia diren aharientzat,

15 Eta hamargarrenarcn hamargarren 
bat bildots bakhochka, zcinak orotara 
baitira hamalau bildots;

16 Eta bekhatuarentzat akher bat, bc- 
thicrcko holokauftaz bertzaldc bcrc fakri
fizio cta libazioneckin.

17 Biharamuncan eíkainiko ditutzuc 
hamabi aratche arthaldetik, bi ahari, ur- 
thcko bildots narriogabeak hamalau,

18 Eta behar den bezala eíkainiko di
tutzue fakrifizioak eta libazioneak ara
tche, ahari eta bildots bakhochka,

19 Eta bekhatuarentzat akher bat, bc- 
thiercko holokauftaz bcrtzalde, berc fa
krifizio eta libazioneckin.

20 Hirugarren cgunean eíkainiko di
tutzue hameka bildots, bi ahari, urthcko 
bildots narriogabeak hamalau,

21 Sakrifizioak eta libazioneak behar 
den bezala eíkainiko ditutzuc aratche, 
ahari eta bildots bakhochka ;

22 Eta bekhatuarentzat ahari bat, be
thiereko holokauftaz bcrtzalde bere íakri- 
iizio eta libazioneekin.

23 Laugarrcn egunean eíkainiko ditu
tzuc aratchcak llamar, ahariak bia, ur- 
theko bildots narriogabeak hamalau ;

24 Sakrifizioak eta libazioneak behar 
den bezala eíkainiko ditutzue aratche, 
ahari eta bildots bakhochka,

25 Eta bekhatuarentzat akher bat,
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bethicrcko holokauftaz bcrtzalde bcrc fa
krifizio cta libazioneekin.

26 Bortzgarren egunean eíkainiko di
tutzue bcdcratzi aratche, bi ahari, ur- 
theko bildots narriogabeak hamalau ;

27 Sakrifizioak cta libazioneak behar 
den bezala eíkainiko ditutzuc aratche, 
ahari cta bildots bakhochka,

28 Eta bekhatuarentzat akhcrra, be
thiereko holokauftaz bcrtzalde berc fakri
fizio cta libazioneekin.

29 Seigarren egunean eíkainiko ditu
tzue aratcheak zortzi, ahariak bia, urthc
ko bildots narriogabeak hamalau;

30 Sakrifizioak cta libazioneak behar 
den bezala eíkainiko ditutzue aratche, 
ahari eta bildots bakhochka,

31 Eta bekhatuarentzat akher bat, be
thiereko holokauftaz bcrtzalde bcrc fa
krifizio cta libazioneekin.

32 Zazpigarren egunean eíkainiko di
tutzuc aratcheak zazpi, ahariak bia, ur- 
theko bildots narriogabeak hamalau ;

33 Sakrifizio eta libazioneak behar den 
bezala eíkainiko ditutzuc aratche, ahari 
eta bildots bakhochka,

34 Eta bekhatuarentzat akher bat, 
bethiereko holokauftaz bcrtzalde berc 
fakrifizio eta libazioneekin.

35 Zortzigarren egunean, zeina baita 
ofpctfuena, ez duzue eíku-lanik batere 
eginen.

36 Eíkainiko ditutzuc holokauftatzat, 
ufain Jaunari guziz gozotan, aratche bat, 
ahari bat eta urthcko bildots narriogabeak 
za zp i;

37 Eta behar den bezala eíkainiko di
tutzuc fakrifizio eta libazioneak aratche, 
ahari cta bildots bakhochka,

38 Eta bekhatuarentzat akhcrra, be
thiereko holokauftaz bcrtzalde berc fa
krifizio cta libazioneckin.

39 Horiek eikainiko ditutzuc Jaunari 
bere befta-buructan, bcrtzalde direlarik 
botuzko cta zuen oldczko eíkaintzak ho- 
lokaufta, fakrifizio, libazione cta bakczko 
bitimetan.

X X X . K a p ,
p 'T A  Moifek Ifraelgo femeei errail 

ziozkaten Jaunak manatu guziak:
2 Eta erran zioten Ifraelgo femeen 

leinuetako buruzagici: H una zer manatu 
duen Jaunak;

3 Baldin gizon batck botu bat egin 
badio Jaunari, edo zin-eginez berc burua
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hertfi badu, cz du alferretara bihurrara- 
ziren berc hitza, bainan agindu guzia be- 
theko du.

4 Emazteki batek botu egin badu, eta 
bcrc burua zin-eginik hertii badu, bere 
aitaren etchean balimbadago, eta nechka 
gaztea oraino: baldin aitak ezagutu badu 
harek egin botua, cta zina zeinetaz bcrc 
burua baitu premian ezarri, eta ichilik 
egon bada, alaba botuaz behartua da.

5 Eta egintzaz betheko du botuaz cta 
zinaz agindu dueña.

6 Baldin ordean, aditu bezain lafter, 
aitak czctz erran badu, alabaren botuak 
eta zinak alferrak izanen dirá, cta agin- 
duaz ez da hobendun idukia izanen, 
aitak cz duclakotz onhetfi.

7 Baldin fenhardun jabe balimbada, eta 
behin hitza ahotik atheratuz bcrc burua 
zinaz premiatu badu :

8 Eta fenharrak, aditu duen egunean, 
enferra egin cz badio, botuaz hertfia da, 
eta agindu guzia eginen du.

9 Bainan fenharrak aditu orduko czetz 
erran badu, cta alfer bilhakarazi baditu 
harén agintzak cta hitzak zeinetaz bere 
burua premietan ezarri baitzuen, Jaunak 
barkhatuko dio.

10 Emazte alhargunak eta bcrc fen-
harraz iraiziak, botu eginak betheko d¡- 
tuzte. , f

11 Emazte batck, berc fenharraren 
etchean, berc burua hertfi badu botuaz 
eta zinaz,

12 Eta fenharrak aditu badu eta ichi
lik egon, cta agintzari trebes jarri ez 
bada, agindu duen guzia idukiko du.

13 Bainan fenharra berehala trebes 
eman bada, cz da agintzaz hobendun idu
kia izanen, zeren fenharra zeiherrera jarri 
zayoen, cta Jaunak barkhatuko dio.

14 Botuaz eta zinaz bere burua hertfi 
badu, baruraz edo zerbait gauzetarik bc- 
giratuz, atfckabe emanen dioela berc bu- 
ruari, egin dezan, edo ez dezan, hori fen
harraren cíkuko da.

15 Gauza aditurik, gizona ichilik 
egotu bada, cta crabakia biharamuna ar- 
teo utzi badu; emazteak zertaz-cre botu 
egin baitu, eta zer-erc agindu baitu, 
egin beharko du, zeren aditu-eta berehala 
fenharra ez baita mintzatu.

16 Bainan fenharra aldegaitz jarri bada 
jakin duen ondoan, berak jafanen du berc 
gaizkia.

17 Horiek dirá legeak Jaunak Moifi

emanak íenharren cta emaztearen arteko, 
aitaren cta alabaren arteko, hau oraino 
nechka gaztea balimbada, edo bere aita
ren etchean egoten dena.

X X X I. K a p .
p 'T A  Jauna Moifi huneletan mintzatu 

zen :
2 Afper zatzu lehenik Ifraelgo femeak 

Madiantarretarik, cta gero bildua izanen 
zare zure populura.

3 Eta ordu bercan Moifek erran zuen: 
Zuetarik gizonak harma zatzue gudura- 
ko, Madiantarretarik athera ahal izan dc- 
zatentzat Jaunaren afperkundea.

4 Ifraeldik mila gizon lcinu bakho- 
tchctik hautatuak izan beitez gerlara 
¡gortzeko.

5 Eta eman zituzten mila gizon leinu 
bakhotchctik, erran-nahi-da hamabi mila 
gizon gudurako ekharriak.

6 Moifek bidali zituen Eleazar aphc- 
zaren femé Phinecfckin ; eman ziozkan 
halaber untzi fainduak, cta turutak du- 
rrundatzeko.

7 Eta Madiantarrak gudukatu eta gar- 
haitu ondoan, hil zituzten gizonki gu
ziak,

8 Eta hckien erregeak, Ebi, Errczem, 
Sur, Hur cta Errcbe, populuko bortz 
buruzagiak : Balaam ere Beorrcn femea 
ezpataz hil izan zuten.

9 Eta hartu zituzten hckien emazteak 
eta haur cheheak, abere eta puíka guziak: 
chahutu zituzten hekien izatcak oro.

10 Suak iretfi zituen hala hiriak, ñola 
herriak eta gazteluak,

1 1 Eta hartu zituzten buluzkinak eta 
harrapatu zituzten guziak, nahiz gizo- 
nctarik, nahiz aziendetarik,

12 Eta crakharri zituzten Moifen, 
Eleazar aphezaren cta Ifraelgo femé gu- 
zien aitzinera; eta gaincrako puíkak cra- 
man zituzten Moabeko zelhayetan ziren 
kampetara, Jordane-gainean Jerikoren 
parrean.

13 Bada, Moifc, Eleazar apheza cta 
finagogako buruzagi guziak kampetarik 
ilkhi ziren hckicn bidera.

14 Eta armadako buruzagici eta mila 
gizonen cta ehun gizonen aitzindariei fa- 
murturik, Moifek erran zioeten :

1 e Zcrtako begiratu ditutzue emazte- 
kiak ?

16 E z othe dirá horiek Ifraelgo femeak 
limburrarazi dituztenak, Balaamck bu-
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ruraturik, cta Jaunari huts-egitcrackharri 
zaituztenak Phogorrcko bekhatuaz, zci- 
naren gatik populua joa izatu baita ?

17 Hil zatzue beraz gizonki mota 
guzia, haur chchcctan erc ; eta gizona- 
rekin khutfatu diren emazteki guzici, 
zintzurrak egiozkitzuete;

18 Bainan zuentzat begira zatzuc 
ncchkak cta chahu dircn neikatcha gu- 
ziak ;

19 Eta kampetan fartliu gabe zazpi 
egunez zaudezte. Gizona hil dueña, 
edo hila ukitu dukeena chahutuko da 
hirugarren cta zazpigarrcn egunean.

20 Eta buluzkin guziak, nahiz foine- 
ko, cdo untzi, cdo zerbaitetako chuchcn- 
duak dircnak, ahuntz-larru eta ileetarik 
eta zuhamukictarik, oro chahu cgin bc- 
harko dira.

21 Armadako gizon guduan izatu zi- 
renei Eleazar apheza halaber hunela 
mintzatu zen: Hauche da legcko mana- 
mendua Jaunak Moifi emana:

22 Urhea, zilharra, kobrca, burdina, 
bcruna, ezteinua,

23 Eta garrean iragan ditazkeen gu
ziak, fuaz chahu egin bchar dirá; bainan 
fuá czin jalan dezaketenak oro, chahu- 
peneko uraz fainduetfi behar dira ;

24 Zuen foinekoak zazpigarren egu
nean garbituko ditutzuc, eta gero chahu 
eginik fartuko zarete kampetara.

25 Halaber Jaunak erran ziocn Moifi:
26 Zuk, Eleazar aphczak cta popu- 

luko aitzindarick athcra zazue zer den 
atzemanik gizonetik azicndaraino *,

27 Zathituko diozkatzuete bardinean 
buluzkinak guduan izatu direnei cta gcr- 
lara atheratu dircnei eta gaincrako oile- 
ari;

28 Eta gudukatu dircnen ganik cta 
gerlan izatu direnen ganik Jaunari zathia 
bercziko diozu, bortz ehunetarik bat, 
nahiz gizonetarik, nahiz idietarik, ailo 
eta ardietarik,

29 Eta zathi hura Eleazar aphezari 
emanen diozu, zercn hekick baitira Jau- 
naren pikainak.

30 Ifraelgo femeen pharte erditik ere 
hartuko duzu berrogoi eta hamargarren 
burua gizonetarik, idietarik, aftoetarik, 
ardietarik eta azienda guzietarik, eta 
emanen diozkatzuete Jaunaren taberna- 
klearen zain daudezin lebitarrei.

31 Eta Moifek eta Eleazarrek cgin 
zucen Jaunak tnanatu bez.ila.

32 Bada, armadak harrapatu buluz- 
kina izan zen fe i ehun cta hirur hogoi 
eta hamabortz mila ardi,

33 Hirur hogoi cta hamabi mila idi,
34 Hirur hogoi eta bat mila arto,
35 Eta gizona czagutu etzuten nes- 

katchetarik hogoi cta hamabi mila arima.
36 Eta guduan izatu zirenei emana 

izan zen crdia, hirur ehun eta hogoi eta 
hamazazpi mila cta bortz ehun ardi,

37 Zeinetarik Jaunaren phartetzat 
khondatu ziren fei ehun eta hirur hogoi 
eta hamabortz ardi;

38 Eta hogoi eta hamaíei mila iditarik, 
hirur hogoi cta bi ¡di;

39 Hogoi cta hamar mila cta bortz 
ehun aflotarik, hirur hogoi eta bat a lio ;

40 Hamaíei mila neíkatchetarik, hogoi 
cta hamabi crori ziren Jaunaren pharte.

41 Eta Moifek Eleazar aphezari Jau
naren pikainen nombrea email zioen, 
manatua zitzayoen bezala,

42 Ifraclgo fetne guduan izatu zirenei 
bcrezi zioten pharte erditik.

43 Eta gainerako ofteari crori pharte 
erditik, erran-nahi-da hirur ehun eta ho
goi eta hamazpi mila eta bortz ehun ar- 
ditarik,

44 Hogoi eta hamafci mila iditarik,
45 Hogoi eta hamar mila eta bortz 

ehun aftotarik,
46 Eta hamaíei mila neíkatchetarik,
47 Moifek hartu zuen berrogoi eta 

hamargarren burua, cta eman Jaunaren 
tabernakiearen zain zauden lebitarrei, 
Jaunak manatu bezala.

48 Eta armadako buruzagick, eta
mila gizonen cta ehun gizonen aitzinda
rick, Moifen gana hurbildurik, erran zio- 
ten: .

49 G uk, zurc muthilek, atheratu dugu 
gudularien nombrea, gure eíku azpiko 
izatu direnena ; eta bat bakharra ez da 
cíkaítu.

50 Horren gatik bakhotchak Jaunari 
emateko ekhartzen ditugu buluzkinetan 
atzeman ahal izan ditugun urhezko gau- 
za guziak, zangarretako erreztun, erhi 
erreztun, eíku-muthurreko, eta lephoko 
gatheak, othoitz-egin dezazun guretzat 
Jaunari.

51 Moifek eta Eleazar aphezak hartu 
zituzten níko motetako urheria horiek 
oro,

52 Hamaíei mila zazpi ehun cta be
rrogoi eta hamar fiklo phifu zutenak,
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mila gizonen eta ehun gizonen aitzin- 
darien cíkuctarik.

53 Ezen bakhotchak berca zuen bu- 
luzkinean atzeman zuena.

54 Eta Moifek eta Eleazarrek lckhu- 
kotafuneko tabernaklcan ezarri zuten 
hartu zuten urhea, Ifraelgo femeen or- 
hoitzapentzat Jaunaren aitzincan.

X X X II . K a p .

B A D A > Errubcnen cta Gaden femcck 
arthalde hainitz bazuten, cta hekie- 

na zen nihonereko aberczko ontafuna. 
Eta ikhufi zutenean Jazcr cta Galaad 
azienda haztcko lekhu onak zircla,

2 Ethorri ziren Moifen, Eleazar aphe- 
zaren cta populuko aitzindarien gana, eta 
erran zuten:

3 Ataroth, Dibon, Jazcr, Ncmra, 
Hefcbon, Eleale, Saban, Ncbo eta 
Beon,

4 Jaunak Ifraelgo femeen aitzincan jo 
duen lurra, ephaitza guziz goria da azien- 
den alhapidetzat: eta guk, zurc muthi
lek, abere hainitz badugu ;

5 Grazia aurkhitu badugu zurc aitzi
ncan, othoizten zaitugu iguzun guri, zurc 
muthilei, lur hau gozatzera eta ez daro- 
kiguzun iraganaraz Jordaneko ura.

6 Moifek ¡hardetít zioeten: Zuen ana- 
yak goanen othe dira gudura, eta zuck 
hemen jarriko ?

7 Zertako afaldatzen ditutzuc Ifrael- 
go femeen gogoak, aufarta ez ditezentzat 
iragaitera Jaunak ematera dihoazkotcn 
lekhura ?

8 E z othe zuten hola-hola egin zuen 
aitek Kadcsbarnetik igorri nituencan lu- 
rraren begiztatzcra ?

9 Eta heldu izan ondoan Mahats-mul- 
khoko harancra, lekhu guzia ikhufirik, 
lotfatu zuten Ifraelgo femeen bihotza, far 
etzitezen Jaunak hckici eman eremue- 
tan.

10 Eta Jaunak famurturik zin-egin 
zuen, zioclarik :

11 Egiptotik igan diren gizon horiek, 
hogoi urthcko eta goitikoek, ez dute 
¡khufiko Abrahami, Ifaaki cta Jakobi 
zin-eginik agindu diotedan lurra, zercn 
ctzaizkitan nahi izan jarraiki,

12 Lekhat Kaleb, Jephonc Zcnczta- 
rraren femea, eta Jofue, Nunen femea : 
horiek ene nahia bethe dute.

13 Eta bcre famurrean Ifraclen alde- 
rat, Jaunak berrogoi urthez mortuan in-

guruka crabili du, chahu zedin arfeo ha
rén aitzincan gaizkia egin zuen gizaldi 
guzia.

14 Eta huna, zioen Moifek, non jai- 
kitzen zarctcn zuen aiten orde, gizon 
bekhatoros batzuen iraulgi eta ume, ber- 
haraztera Jaunaren hafarrea Ifraclen al- 
derat.

15 Jaunari ez baduzuc jarraiki nahi, 
populua mortuan utziko du, eta zuek 
izanen zarete ororen heriotzearen cra- 
gilc.

16 Bada, hurbilago ethorriz, erran zu
ten : Hefpilak eginen ditugu ardicntzat, 
cta heyak abereentzat, eta gure haurren- 
tzat ere hiri hazkarrak :

17 Gu ordean harmak foincan eta 
gerriak tinkaturik gudura goanen gare 
Ifraelgo femeen aitzincan, czar ditzagun 
arteo beren cgonlekhuetan. Gure haur 
chehcak cta ditugun guziak gcldituko 
dira hiri harrafiztatuetan, tokiko cgoilia- 
rren maltzurkcricn beldurrcz.

18 E z  gare gure etcheetara bihurtuko, 
Ifraelgo femeak beren ondoregoaicn go- 
zamenean farthu arteo:

19 Eta ez dugu Jordanez haindian 
deulerc bilhatuko, zercn jadanik uraz 
iguzki-aldcrat baitugu gure izantza.

20 Moifek erran zioeten: Egiten ba
duzuc agintzcn duzuena, eta Jauna
ren aitzincan goatcn bazarcte gudurat 
abian,

21 Eta gerlako gizon guziek harma- 
turik ¡ragaiten badute Jordaneko ura, 
Jaunak bcre etfayak herrauts ditzan ar- 
tco,

22 Eta lekhu guzia hari azpikotua 
izan dadien arteo: orduan izanen zarete 
hobengabe Jaunaren eta Ifraclen aitzi
ncan, cta ardictfiren ditutzuc Jaunaren 
aitzmean nahi ditutzucn cphaitzak.

23 Bainan erraten duzuena ez badu- 
zue egiten, garbiki ikhufia da bckhatu 
eginen duzucla Jaunaren alderat: cta 
jakizuc zuen bekhatuak harrapatuko zai- 
tuztcla.

24 Egiozkitzucte beraz hiriak zuen 
haurrei, hefpilak eta heyak zuen ardi eta 
abereei: eta hitzeman duzuena bethe 
zazue.

25 Gaden eta Errubcnen femcck erran 
zioeten M oifi: Zurc muthilak gare, egi
nen dugu gure Jaunak manatzcn daro- 
kuna.

26 Galaadeko hirictan utziko ditugu
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gure haurrak, gure emaztcak, arthaldeak 
eta abercak;

27 Gu ordean, zure muthilak, chu- 
chcndurik gcrlara goanen gare guziak, 
zuk, Jauna, diozun bezala.

28 Moifek beraz manu cman zioetcn 
Eleazar aphezari, eta Jofue Nunen fe- 
meari, cta Ifraelgo leinu bakhotcheko 
familictako buruzagici, erratcn ziotela- 
r ik :

29 Baldin Gadcn cta Errubenen fc- 
meek iragaiten badutc Jordaneko ura 
zuekin harmaturik gcrlara Jaunaren ai- 
tzincan, eta azpikotzen baduzue lckhua, 
hekiei emozuete gozatzera Galaad.

30 Bainan ez balutc zuekin harmatu
rik iragan nahi Kanaango lurrera, bcrcn 
egonlekhuak zueri artean har bctzate.

31 Gaden fcmeck eta Errubcncn fe- 
meek ihardctfi zutcn : Jaunak berc mu- 
thilci erran bezala, hala cginen dugu.

32 Geror harmaturik goanen gare Jau
naren aitzinean Kanaango lurrera, cta 
aithorra ematcn dugu gure gozamcneko 
lurra jadanik hartua dugula Jordanez hu- 
naindian.

33 Hargatik Moifek eman zioeten 
Gaden eta Errubenen fcmeei, eta Jofe- 
pcn feme Manaferen leinu crdiari, Schon, 
Amorrhearren erregeren crrefuma, eta 
O g, Bafango erregeren crrefuma, eta he- 
kien lurra berc hiriekin inguruan.

34 Beraz Gaden fcmeek altchatu zi- 
tuzten Dibongo, Atarotheko cta Aroer- 
go hiriak,

35 Etroth, Sophan, Jazer eta Jcgbaa,
36 Bethnemra cta Betharan, hiri haz- 

kartuak, cta hefpilak cgin zituzten bercn 
arthaldccntzat.

37 Aldiz Errubenen femeek altchatu 
zituzten Hefebon, Eleale ctaKariathaim,

38 Nabo eta Baalmeon cta Sabama 
ere, izcnak itzuliz eta berriak emanez 
altchatu zituzten hirici.

39 Bada, Manaferen femé Makirrcn 
umeak farthu ziren Galaad-herrian cta 
bazterrak chahutu zituzten, han zauden 
Amorrhearrak hilik.

40 Moifek beraz Galaadeko lurra cman 
zioen Makirri, Manaferen femeari, zci- 
nak han egin baitzuen bcre egoitza.

41 Jair ere, Manafaren fénica, goan 
zen cta naufitu zen herri batzuez, zci- 
nak dcithu baitzituen Haboth Jair, erran- 
nahi-da Jairrcn herriak.

42 Nobe goan zen halabcr, hartu

zuen Kanath bcre hcrrichkckin, eta dci
thu zuen bere izenetik Nobe.

X X X III . K ap.
0  A U K IE K  dirá Ifraelgo femeen ego-
1  naldiak, Egip.totik beren andanetan 
ilkhi zircncan Moifen cta Aaroncn eíku- 
pean.

2 Moifek ifkribatu zituen kampa-le- 
khuka zeinetaz aldatzen baitziren Jau
naren manuz.

3 Ifraelgo femeak abiatu ziren beraz 
Erramefeítik, lehembiziko hilabethean, 
hilabethearen hamabortzgarren cgunean, 
Bazko biharamunean, Jaunaren eíkupc 
indartfuan, Egiptoar guziek ikhuílen zi- 
tuztela,

4 Haukiek bercn lehen-forthuen chorz- 
tcn hari zirelarik, Jaunak jo zituen on- 
doan (ezen bcre afperkundea hedatu zuen 
hekien jainkoen gaineraino).

5 Ifraelgo femeak kampatu ziren So- 
kothen.

6 Eta Sokothctik cthorri ziren Etha- 
mcra, zcina baita mortuko buru - bu- 
ruan.

7 Handik ilkhirik, cthorri ziren Phi- 
hahirotheko parrera, zeina Beelfephoni 
begira baitago, cta kampatu ziren Mag- 
dalumen aitzinean.

8 Phihahirothctik abiaturik, iragan zi
ren ¡tfafoarcn crditik mortura; cta hirur 
egunez Ethamgo mortua gaindi ibilirik, 
kampatu ziren Maran.

9 Eta Maratik abiaturik, ethorri ziren 
Elimcra, non baitira hamabi ithurri eta 
hirur hogoi eta llamar palma-ondo; eta 
han kampatu ziren.

10 Handik ere atheraturik, kampak 
landatu zituzten itfafo Gomaren bazte- 
rrean. Itfafo Gorritik goanik,

11 Kampatu ziren Sineko mortuan.
12 Handik ilkhirik, cthorri ziren Daf- 

kara.
13 Dafkatik abiaturik, kampatu ziren 

Atufen.
14 Eta Alufetik atherarik, kampak 

landatu zituzten Erraphidimcn, non eda- 
teko ura populuari cíkailu baitzitza- 
yoen.

15 Erraphidimetik goanik, Sinaiko 
mortuan kampatu ziren.

16 Sinaiko mortutik ilkhirik, ethorri 
ziren Zalekeriako ehortz-lekhura.

17 Zalekeriako ehortz-lekhutik athe
rarik, kampatu ziren Haferothen.
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18 Haferothetik ethorri ziren Erreth- 
niara.

19 Errethmatik goanik, kampatu zi
ren Erremompharefen.

20 Handik ilkhirik, cthorri ziren Lcb- 
nara.

21 Lebnatik Errefara kampatzera goan 
ziren.

22 Errcfatik atheraturik, cthorri ziren 
Zeelathara.

23 Handik abiaturik, kampatu ziren 
Sephcrgo mendian.

24 Sephcrgo menditik jautfirik, cgin 
zutcn Aradara.

25 Handik kampatzera goan ziren 
Mazelothera.

26 Mazelothctik abiaturik, cthorri zi
ren Thahathara.

27 Thahathatik Tharcra goan ziren 
kampatzera.

28 Handik ilkhirik, Mcthkan landatu 
zituzten kampak.

29 Methkatik Hefnionara goan ziren 
kampatzera.

30 Hefmonatik abiaturik, cthorri zi
ren Moferothcra.

31 Moferothetik kampatzera goan zi
ren Bcnejaakanera.

32 Bcncjaakanetik cgin zutcn Galaa- 
dcko mendira.

33 Handik goanik, kampatu ziren Jc- 
tebathan.

34 Jetebathatik cthorri ziren Hcbro- 
nara.

35 Hebronatik ilkhirik, kampatu zi
ren Afiongaberren.

36 Handik abiaturik, ethorri ziren Si
neko mortura, hura baita Kades.

37 Kadefetik atherarik, kampatu zi
ren Horgo mendian, Edomen lurreko az- 
ken mugetan.

38 Eta Jaunak manaturik, Aaron 
apheza igan zen Horgo mendira : eta 
han hil izan zen Ifrael Egiptotik athe- 
rarikako berrogoigarren urthean, bortz- 
garren hilabethean, hilabethearen lchen 
cgunean,

39 Scyctan hogoi cta hirur urthe zi- 
tuclarik.

40 Arad, errege Kananearrak, hegoal- 
dcan zagoenak, aditu zuen Ifraelgo fc- 
meak Kanaango lurrera heldu zirela.

41 Eta Horgo menditik jautfirik, Sal- 
monan kampatu ziren.

42 Handik ilkhirik, ethorri ziren Phu- 
nonera.

43 Phunondik Obothcra kampatzera 
goan ziren.

44 übothctik ethorri ziren Ijeabari- 
mera, zeina baita Moabitarren muge- 
tan.

45 Ijeabarimetik goanik, kampak lan
datu zituzten Dibongaden.

46 Handik atherarik, kampatu ziren 
Hclmondeblathaimen.

47 Helmondeblathaimctik ilkhirik, 
ethorri ziren Abarimgo mendietara, Na- 
boko parrera.

48 Abarimgo mendietarik abiaturik, 
iragan ziren Moabeko zelhayetara, Jor- 
dane-gainean, Jerikoko parrean :

49 Eta kampatu ziren Bethfimothetik 
Abelfatimeraino Moabitarren lekhu or- 
dokienetan,

50  N oji Jaunak Moifi erran b a i-  
tzioen :

51 Manu emozuete Ifraelgo femeei, 
eta crrozuctc: Jordaneko ura ¡raganen 
duzuenean, Kanaango lurrean fartzcko,

52 Chahu zatzue lekhu hortako egoi- 
liarrak oro; hauts zatzue orhoipeneko 
harriak, chchaka zatzue jainkomoldeak, 
eta debuila zatzue toki gorak,

53 Lurra chahu eginez han egotcko, 
ezen nik liori eman darotzuet goza de- 
zazuentzat j

54 Eta zortean zathituko duzue zuen 
artcan. Gchiago emanen diozuete hai- 
nitz direnei, eta gutiago guti direnei. 
Zortca ñola erortzen den, hala batbe- 
derari ¡ratchikiko zayo berc phartca. Lei
nu ka eta familiaka zathitua izanen da 
lurra.

55 Bainan ez bazintuzte hil nahi lc- 
khuico egoiliarrak, geldituko direnak ¡za
llen ditutzuc itzcak begietan bezala, cta 
lantzak gcrruntzcetan bezala, cta bihur- 
tuko zaizkitzuete zuen egonlckhuko lu
rrean.

56 Eta zcrorriri eginen darotzuet ho- 
riei egiteko gogoan hartu nuena.

X X X IV . K a p .
I7 T A  Jauna huneletan mintzatu zitza- 

yoen M oifi:
2 Manu-egiozucte Ifraelgo femeei, cta 

crrozuctc 1 Izanen zarctcncan Kanaan
go lurrera farthuak, eta zorteak berezi- 
rikako ontafunaz jabe, huna non geldi
tuko diren mugak:

3 Hegoako aldea hafiko da Sineko 
mortutik, zeina baita Ldomen ondoan,
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eta zcdarritzat izanen du iguzkiko aldc- 
tik itfafo Gazia.

4 Mugek inguratuko dute hegoako 
cphaitza Harrobiaren bizkarra gaindi, 
Senan iragaiten dircn bezala, eta hegoa- 
tik heltzcn Kadeibarneraino, nondik 
zedarriak atherako baitira Adar deitzen 
den herrira, cta hcdatuko Afemonarai- 
no.

5 Eta muga goancn da inguruan Afe- 
monatik Egiptoko errekaraino, cta itfafo 
handiaren bazterrean baratuko da.

6 Mendebaleko aldea berriz haliko da 
itfafo handian, eta muga beraz hertfiko 
da.

7 Ipharreko cpbaitzau berriz, mugak 
hafiko dirá itfafo handitik, mendi gore- 
ncra heltzen direla,

8 Handik jautfiko dira Emathcra, Sc- 
dadako mugetaraino,

9 Eta goanen dira Zephronara eta 
Enango herriraino: horiek ¡zanen dira 
mugak ipharraldetik.

10 Handik mugek hartuko dute iguz- 
kiko alderdia, Enango hcrritik Sephama- 
raino,

11 Eta Scphamatik zederriak jautfiko 
dira Erreblara, Daphnimgo ithurriaren 
parrera: handik helduko dira iguzki- 
aldean Zeneretheko itfafora,

12 Eta hedatuko dira Jordaneraino, 
eta azken buru hcrtfiak izanen dira itfafo 
Gaziaz. Lur hori izanen duzue mugaz 
muga inguruan.

13 Eta Moifek manu cman zioten 
Ifraelgo femeei, erraten ziotclarik: Hori 
da lurra zorteka izanen duzuena, cta 
Jaunak cmatca manatu dueña bedcratzi 
leinuri cta lcinu erdi bati.

14 Ezen Errubencn femeen lcinuak 
bcre familiaka, eta Gaden femeen lci
nuak bcre ahaidegoctako Hombrearen 
arabera, eta Manaferen leinuaren crdiak 
ere,

15 Erran-nahi-da bi leinu eta erdik, 
beren zathia hartu dute Jordancz hunaili
dian, Jerikoren parrcan, iguzki-aldetik.

16 Eta Jaunak Moifi erran ziocn :
17 Lurra zuci bcrcziko darotzueten 

gizoncn izcnak haukiek dira: Elcazar 
apheza, Jofuc Nunen femea,

18 Eta lcinu bakhotcheko buruzagi 
bakhotcha,

19 Zeincn izcnak haukiek baitira: 
Judarcn leinutik, Kalcb Jephonen fe- 
mea,
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20 Simeonen leinutik, Samuel Amiu- 
dcn femea;

21 Benjaminen leinutik, Elidad Ka- 
feloncn fcmea;

22 Danen leinutik, Bokzi Joglircn
fcmca; .

23 Jofcpcn umetarik, Manaferen lei
nutik, Hanicl Ephoden femea;

24 Efraimen leinutik, Kamuel Sef- 
thanen femea;

25 Zabulonen leinutik, Elifaphan 
Phamaken femca;

26 Ifakarren leinutik, Phalticl aitzin- 
daria, Ozanen fcmea;

27 Aferren leinutik, Ahiud Salomiren 
femea;

28 Nefthaliren leinutik, Phcdacl Amiu- 
den femea;

29 Horiek dira Jaunak manatu zituo- 
nak Ifraelgo femeei zathitzcko Kanaan- 
go lurra.

X X X V . K a p .

IA U N A K  hautchek ere erran ziozkan 
_ Moifi Moabcko zelhayctan, Jorda- 

neko gainean, Jerikoko parrean:
2 Ifraelgo femeei mana zozuctc, beren 

¡zanetarik, Lcbitarri cman dctzoten 
3 Hiriak egoteko, cta hiripeak ingu

ruan, berak hirietan cgon ditezcn, eta 
hiripeak arthaldeentzat eta abcreentzat 
izateko;

4 Hiripeak hirietako harrafietarik kam- 
pora inguruan hedatuko dira mila urhats.

5 Iguzki-aldcra izanen dira bi mila 
befo, eta hegoako aldera orobat bi mila 
befo ; itfafoko alderat ere, zeina mende- 
balari begira baitago, neurri bera izanen 
da, eta ipharrcko aldcrdia hola - holako 
mugaz chedatuko da ; eta crdian izanen 
dira hiriak, cta kampoan hiripeak.

6 Bainan lebitarrei emanen diozka- 
tzuetcn hiri horietarik, fei bercziak izanen 
dira iheftiarren laguntzeko, odola ichuri 
duenak harat ihes-egin dezantzat: eta 
hckiez bertzaldc, izanen dira berrogoi 
cta bi hiri,

7 Hori da, orotara berrogoi cta zortzi 
hiri beren hiripcckin.

8 Eta Ifraelgo femeen izantzetarik 
emanak izanen diren hiri horietarik, ge- 
hiena khendua izanen zayoete gehicnik 
dutenci, cta gutiena guticnik dutenei; 
cta bakhotchak berc izanaren arabera hi
riak emanen diozkate lebitarrei.

9 Jaunak erran zioen M oifi:
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10 Mintza zaitc Ifraelgo femeei, cta 
errozuete : Jordaneko ura Kanaango lu- 
rrcra iragan dukezucnean,

11 Bercz zatzue ihcs-lekhu izan bc- 
har diren hiriak odola nahi gabe ichuri 
duten ihcftiarrcntzat.

12 Iheftiarra hekietan farthuz geroz, 
hura czin hil ahal dezan hilaren ahaideak, 
ager dadicn arteo populuaren aitzincra, 
eta harén egitekoa juyatua izan dadien 
arteo.

13 Eta ihcs-lekhutzat bereziko diren 
hiri horietarik,

14 Hirur izanen dira Jordancz hu- 
naindian cta hirur Kanaango lurrean,

15 Harat ihes-egin dezan odola nahi 
gabe ichuri duenak, ichurtzailea izan da
dien Ifraelgo fcmectarik cdo hckien ar- 
tean dabiltzan arrotzetarik.

16 Baldin norbaitek burdinaz jotzcn 
badil, cta joa dena hil bada, hiltzeketaz 
hobendun izanen da, cta bera ere hila 
izanen da.

17 Baldin harria arthikitzen badu, 
eta joa dena hiltzen bada, bera orobat 
gaztigatua izanen da.

18 Egurraz joa izanik hil dena, joi- 
learen odolaz afpertua izanen da.

19 Hilaren ahaideak hiltzailea hilen 
du : hilen du atzcman bezain farri.

20 Baldin norbaitek herrakundez bul- 
khatu badu gizona, cdo maltzurkcriaz 
gainera zerbait arthiki badio,

21 Edo harén etfai izanez, eíkuaz jo 
badu, cta hura hil bada, joilca hiltzeke
taz hobendun izanen da: hilaren ahaideak 
atzcman orduko, zintzurra eginen dio.

22 Baldin gerthakariz, herrarik
23 Eta etlaitafunik gabe, horietarik 

zerbait egin badu,
24 Eta hori populuaren aitzincan fro- 

gatua izan bada, eta odolezko egitatea 
churitua izan bada hiltzailcaren cta ahai- 
dearen artean,

25 Hobengabc atheratua izanen da 
afpertzailearen cíkuetarik, crabakiz bi- 
hurtua izanen da bcre ihes-lekhuko hiri- 
ra, cta han egonen da olio íainduaz gan- 
tzutua izan den aphez-handia hil dadien 
arteo.

26 Defterratuei crakhutfiak diren hi- 
rien mugetarik kampo hiltzailea

27 Atzemana balitz, eta joa balitz 
odolaren afpcrtzaile denaz, hura hil lu- 
keena hoben gabe litake.

28 Ezen iheíliarrak hirian cgon behar

zuen aphez - handia hil zedien arteo : 
bainan han hil den ondoan, heriotzegina 
bihurtuko da bere lurrera.

29 Manamcndu haukiek bethi iraunen 
dute eta lege izanen dira egonen zarcten 
toki guzietan.

30 Heriotze-egilea, lekhukoak cntzun 
ondoan, gaztigatua izanen da : nihor ez 
da kondenatuko lckhuko bakhar baten 
lekhukotafunaren gainean.

31 Odolaz hobendun denaren ganik 
ez duzue hartuko odol-faririk; bera iza
nen da berehala hila.

32 Deílerratuak eta iheíliarrak niho- 
laz-ere ezin bihurtuko dira beren hi- 
rietara, aphez-handia hil dadien aitzi- 
nean,

33 Beldurrez-eta khutfa dezazuen 
zuen cgonlekhuko lurra, zeina nothatua 
izanen baita hobenik gabekocn odolaz: 
eta ez daitcke bertzela chahutua izan 
baizik-ere bertzeren odola ichuri duena- 
ren odolaz.

34 Eta hórrela chahu eginen da zuen 
lurra, eta ni egonen naiz zuckin. Ezen 
ni naiz Ifraelgo femeen artean nagoen 
Jauna.

X X X V I . K a p .

D A D A , Galaadeko familictako buru- 
zagiak, Makirren femeak, zeina 

Manaferen femea baitzen, Jofepcn erro- 
tikakoa, hurbildu ziren cta Moifi min- 
tzatu Ifraelgo buruzagien aitzincan, eta 
erran zuten :

2 Jaunak zuri, gure jaun zarenari, 
manatu darotzu lurra zorteaz zathi diozo- 
zuten Ifraelgo femeei, eta Salphaad gure 
anayaren alabei email diozozuten hckien 
aitari zorrikako ontafuna.

3 Baldin bertze leinu batcko gizonek 
hartzen badituzte emazte, beren ontafu
na jarraikiko zayote, eta bertze leinu 
hatera iraganik, gure ondoregotik gutitu- 
ko da.

4 Eta horreletan gerthatuko da, boz- 
kariozko urthea ethortzen denean, erran- 
nahi-da bihurkundeko berrogoi cta ha- 
margarren urthea, zorteen berezpena na- 
hafiko déla, eta batzuen 011a bertzeetara 
goanen déla.

5 Moifek ihardetfi zioetcn Ifraelgo fe
meei, eta Jaunaren manuz erran zioetcn: 
Jofepcn femeen leinua zuzen mintzatu 
da.

6 Eta lege hau czarri du Jaunak Sal-
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phaadcn alaben gainean : Ezkon beitcz 
nahi dutcnckin, bakharrik cgin ditezcn 
ber-beren leinuko gizonckin,

7 Ifraelgo fcmeen ondoregoa nahas ez 
dadicn lcinutik leinura. Ezen gizon gu- 
ziek emazteak hartuko dituzte beren 
leinu eta ahaidegoan;

8 Eta emaztcki guziek bcren leinuko 
fenharrak hartuko dituzte, ondoregoa 
gcldi dadicntzat familictan,

9 Eta lcinuak elkharren artean nahas 
ez ditezentzat, bainan bai cgon hala,

xo Ñola Jaunaz bereziak izatu bai-

tira. Salpbaadcn alabck egin zutcn ma- 
natua izan zitzayoeten bezala,

1 1 Eta Maala, Therfa, Hegla, Melka 
cta Noa eikondu zircn beren aita-aldeko 
ofabaren fcmeekin,

12 Manaferen familiatikakoak, zeina 
Jofepen feme baitzen, cta hckiei emana 
izatu zen ontafuna gelditu zcn hekien 
lcinuan cta aitaren familian.

13 Horiek dira manamcnduak eta era- 
bakiak, Jaunak Moifen arartekoz Ifracl- 
go femeei igorriak, Moabeko zelhayetan, 
Jordane-gainean, Jerikoko parrean.

D U T E R O N O M A .

I. K a p .
t-J A U K IE K  dira folafak Moifek Ifracl 

guziari erran ziozkanak Jordanez 
haindian, mortuko ordokian, itfafo G om 
aren parrean, Pharanen, Thophelcn, La- 
banen eta Haferothen artcan, urhe hai- 
nitz den tokian,

2 Horcbctik hamcka cguncn bidcan, 
Kadeibarneraino, Seirgo mendia gaindi 
ethortzean:

3 Berrogoigarren urthean, hameka-
garren hilabethean, hilabethearen lehen 
eguneanjMoifek erran ziozkatcn Ifraclgo 
femeei Jaunak hckiei errateaz manatu 
ziozkan guziak. •

Jo zitucn ondoan Schon, Amo- 
rrhcurrcn crrege, Hcfebonen egotcn zcna, 
cta O g, Bafango errcgc, Aftarothén eta 
Edrain egotcn zena,

5 Jordanez haindian, Moaben lurrcan, 
Moife baft zen legcaren chchatzen, eta 
erraten:

6 Gure Jainko Jauna Horeben min- 
tzatu zaiku, erraten darokularik: Aiki 
egotu zarete mendi huntan.

7 Bihur zaitczte, eta zatozte Amo- 
rrhcarren mendira eta hari hurbil diren 
bertze lekhu zelhai, menditfu eta bc- 
heragoetara, cgucrdi-aldera, eta itfas- 
bazterra gaindi, Kananearren lurrera eta 
Libango aurkhintzara Ufrateko hibai 
handiraino.

8 Eta erran zucn: Horra, cfkuctara

eman darotzuct, far zaizte eta goza za- 
zuc lur hori, zeina zin-eginez Jaunak, 
agindu baitiote zuen aitei, Abrahami, 
Il'aaki eta Jakobi emanen ziotela berei 
eta beren ondokoei beren ondotik.

9 Eta nik orduan erran darotzuct:
10 Etzczazketet bakharrik cgar, zercn 

zucn Jainko Jaunak berhatu baitzaituz- 
tetc, cta cgun bazarcte zeruko izarrak 
bezembat.

11 (Zucn arbafocn Jainko Jaunak 
oraino berha bcza zucn nombrea afko 
milaka, eta bcnedika bctzaitzate erran 
duen bczala.)

12 E z  naiz bakharrik gai jafaiteko 
zuen egitekoak, karga cta makhurrak.

13 lndatzuc zuetarik gizon zuhurrak 
eta jakinak, zeinen bizitzea frogatua 
izan baita zuen leinuctan, czar detza- 
tzucntzat zuen buruko.

14 Orduan ihardctfi darotazuc: Ona 
da zuk egin nahi duzuna.

15 Eta zucn leinuetarik hartu ditut 
gizon zuhurrak eta ikhufiak, cta czarri 
ditut zucn aitzindari, mil» gizonen, 
chunen, berrogoi eta hamarren, cta ha- 
marren buruko, zuen argitzeko gauza 
bakhotcharcn gainean.

16 Eta huncletan inanu eman diotct: 
Entzun zatzuc haukiek, cta zuzcn dena 
erabaki zazue, haina izan dadicn herri- 
tarra edo arrotza.

17 E z da ¡khuftaterik behar batetik 
bertzera, ttipia hala entzunen duzuc ñola
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handia ; ctzarctc bcgiratuko ñor ñor den, 
zeren Jaunarcn erabakia doha. Zcrbait 
gaitzik ikhuften baduzue, ekhar zazue 
ene gana, eta entzunen dut nik.

18 Manatu narozkitzuen egin beharko 
zintuzten guziak.

19 Abiaturik bcraz Horcbetik, iragan 
ginen ikhufi duzuen mortu handi eta 
ikharagarria barna, Amorrhearraren men- 
diko bideaz, gurc Jainko Jaunak manatu 
izan zarokun bezala. Eta Kadeíbar- 
ncra heldu izan ginenean,

20 Erran narotzuen : Helduak zarcte 
Amorrhearraren mendira, zeina eman 
gogo baitaroku gure Jainko Jaunak.

21 Ikufazuc zucn Jainko Jaunak 
ematcn darotzuctcn lurra; igan zaizte 
cta goza zazue, gurc Jainko Jaunak 
zucn arbafoci erran dioten bezala: ez 
izan beldurrik, deufek-ere ez betzazte 
harri.

22 Orduan hurbildu zinezten guziak 
ni gana cta erran zinarotedan: Igor 
detzagun gizonak turraren begiztatzera ; 
cta erakhuts biazagute zein bidetarik 
igan behar garen eta zein hiritara egin 
behar dugun.

23 Eta ñola Tolas hori ene gogarako 
baitzen, igorri nituen zuetarik hamabi 
gizon, leinu bakhotchetik bat,

24 Zcinak bideari lothurik cta men- 
dietara iganik, goan baitziren Mahats- 
mulkhoko harancraino; eta lurra begiz 
jo ondoan,

25 Mango fruituetarik harturik, era- 
khuftekotzat lurraren abcraftafuna,gutara 
ekharri zituzten eta erran zarokuten: 
Ona da gure Jainko Jaunak eman gogo 
darokun lurra.

26 Eta ctzineten igan nahi izatu, 
bainan gure Jainko Jaunarcn hitzari 
finhetfgaitz,

27 Zucn olhctan erauntfiaka haritu 
zinetcn, eta erran zinuten : Jaunak 
higuin gaitu, eta hargatik crakharri gaitu 
Egiptoko lurretik, gurc arthikitzcko 
Amorrhearraren elkura eta gure chahu- 
tzeko.

28 Norat ¡ganen gare ? mandatariek 
laztu dute gure bihotza, erranez: Ofte 
gaitza da han, cta irazkiz gu baino la- 
rriagoa; hiriak handiak dira eta zeru- 
raino hazkartuak : han ikhufi ditugu 
Enaken femeak.

29 Eta erran narotzuen : E z  betzaizte 
izi, eta ez izan hekien beldurrik.

30 Jainko Jauna, zuen bidari dena, 
bcra zuen alde gudukaturcn da, Egipton 
egin den bezala, guzien agerian.

31 Eta mortuan (zerorrek ikhufi 
duzuc), zuen Jainko Jaunak ekharri 
zaituztetc, gizon batek befotan ckhartzen 
ohi duen bezala bcre haur ttipia, ibili 
zareten bidé guzian, toki huntara heldu 
izan zareten artco.

32 Eta halcrc etzinduten finhetfi zuen 
Jainko Jauna,

33 Bidean zuen buruan ibili dena, eta 
zucn kampak landatu behar zinduzten 
tokia berezi dueña, gabaz zuei bidea 
crakhuftcn zuclarik fuaz, cta hedoyezko 
habeaz egunaz.

34 Eta Jaunak aditu zuenean zuen 
crafietako haroa, famurturik zin-egin 
zuen eta erran:

35 Gizaldi guziz gaichto huntako 
gizonetarik nihork ez du ikhufircn lur 
on, zin - eginez zuen arbafoci agindu 
nuen hori.

36 Lekhat Kalcbck Jephonen femeak; 
ezen harek ¡khufircn du, eta hari ema
nen diot oin-petan erabili duen lurra cta 
harén femeei ere, zercn jarraiki izan den 
Jaunari.

37 Eta cz da harritzerik populuaren 
alderako gaitzidura hortaz, ene alderat 
ere zuen gatik famurturik erran duenaz 
geroz : Ez-cta zu ere etzarc han far- 
thuko;

38 Bainan Jofue Nuncn femea, zurc 
zerbitzaria, farthuko da zure orde; go-

oa bero zozu, hazkar zazu, ezen harek 
fraeli zortera zathituko dio lurra.

39 Zucn ilobafoak, zcinctaz crafi 
baituzuc gathibu cramatckoak direla, eta 
zuen feme, onctik gaizkirako adimendua 
egun oraino cz dutenak, horiek farthuko 
dira agindu lurrcan; cta bcreri emanen 
diotetet eta gozatuko dute.

40 Bainan zuek bihur za izte; mor
tu ra zoazte itfafo Gorriko bideaz.

41 Orduan ihardetfi zinarotedan :
Jaunarcn alderat bckhatu egin dugu; 
¡ganen gare cta gudukaturcn, gurc Jainko 
jaunak manatu duen bczala. Eta ñola 
harmaturik mendia gora baitzinhoaz- 
teten, _

42 Jaunak erran zarodan niri: Erro- 
zute : E z igan, eta ez guduka, ezen cz 
naiz zuekin; beldur izan zaizte eror- 
tzeko zuen etfaycn aitzincan.

43 Mintzatu nintzcn, cta cz nindu-



«74 DUTERONOMA.

zuen entzun : bainan Jaunaren manuari 
bihurri eginez, eta hampurufkeriaz be- 
theak, mendia gora goan zineztcn.

44 Hargatik, mendietan zagoen Arno- 
rrhearra ilkhirik, cta zuci bidera athera- 
turik, jarraiki zitzaitzucn crlcak jarrai- 
kitzen ohi diren bezala; cta Scirretik 
Hormaraino hilka eraman zintuzteten.

45 Eta itzulirik nigarrez zinauztc- 
nean Jaunaren aitzinean, etzintuztcten 
entzun, eta ctzituen onhctfi nahi izan 
zuen othoitzak.

46 L uzcz egotu zineztcn beraz Kades- 
barnen.

II. K a p .

T ^ T A  handik abiaturik, ethorri gincn 
itfafo Gorrira deraman mortura, 

Jaunak niri erran zarotan bczala, cta 
luzcz ibili ginen Seirgo mendiaren in- 
guruan.

2 Eta Jaunak erran zarotan :
3 Afki ingurakatu duzuc mcndi hori; 

zoazte ipharraldera.
4 Eta populuari manu-egiozu, erratcn 

diozularik: Iragancn zaretc Scirrcn dau- 
den Efauren feme zuen anaycn mugak 
gaindi, eta zuen beldur izanen dira.

5 Artbarekin begira zaiztc beraz 
hekiei jazarrik egitetik; czen hekien 
lurrctik ez darotzuet emanen oinak egin 
dezakecn hatza bera ere, zercn Efauri 
cman baitiot Seirgo mendia gozatzera.

6 Jatckoak dirutan crofiko eta jancn 
ditutzuc; ura crofirik hartuko duzue, 
cta edancn.

7 Zurc Jainko Jaunak bencdikatu 
zaitu zurc cflcuetako cgintza guzitan ; 
czagutu du zure bidca, nola iraganen 
zinduen mortu handi hau, berrogoi ur- 
tbez zurekin zagoelarik zurc Jainko 
Jauna, eta deus etzauzu cfkaftu.

8 Eta iragan gintucnean gurc anaya 
Efauren femeak, Seirren zaudezinak, 
Elatheko cta Afiongaberreko bide zcl- 
haya barna, ethorri gincn Moabeko mor
tura deraman bidera.

9 Eta Jaunak erran zarotan: E z 
bczazu gudu eman Moabitarrei, cta ez 
cgin lioriei gcrlarik: ez darotzut czcn 
batere emanen horien lurrctik, zeren 
Lothen femeei cman baitiotet A r goza
tzera.

10 Emitarrak izan ziren horko Ichcm- 
biziko egoiliarrak, populu larria cta haz-

karra, eta hain gorak nola Enakcn odo- 
lckoak,

1 1 Digantetzat iragaitcn ziren, eta 
Enakcn femeak bezalakoak ziren. Ho
rren gatik Moabitarrek deitzen dituzte 
Emitarrak.

12 Seirren ordean lehembizitik egotu 
diraHorrhcarrak, zeinak iraizirik cta cba- 
huturik, han jarri ziren Efauren femeak, 
Ifraelek egin duen bezala berc goza- 
meneko lurrean, zcina Jaunak eman 
baitio.

13 Jaikirik bcraz Zaredeko errekaren 
iragaiteko, hartara ethorri gincn.

14 Bada, Kadeíbarnetik Zaredeko 
errekako iragan-lekhuraino ibili garen 
dembora, izatu da hogoi eta hemezortzi 
urthe : orduko gerlarien gizaldia kam- 
petarik czezta zedien arteo, Jaunak zin- 
egin izan bezala :

15 Harén eíkua hckicn krntra izatu 
da, galaraztckotzat kampen erditik.

16 Eta gudutako gizonak oro hil izan 
ziren ondoan,

17 Jauna mintzatu zarotan, zioclarik :
18 Egun iraganen dituzu Moabeko 

mugarriak eta Ar deitzen den hiria.
19 Eta hurbiltzearekin Amonen fe- 

meen hauzora, begira zaite hekiei gudu 
ematetik, cta ez abia gudura : czen ez 
darotzut emanen Amonen femeen lu- 
rretik, zeren hura Lothen femeei cman 
baitiotet gozatzera.

20 Digante lur aiphatua da: eta bei- 
hala hartan egotu dira digantcak, Amon- 
tarrek Zomzomtarrak deitzen zituzte- 
nak.

21 Populu birria eta faihera handikoa, 
eta irazkiz Enaktarrak bezain luzca, 
zcina Jaunak Amontarren aitzinctik cha- 
hutu baitzuen, cta hckiek jarrarazi harén 
orde,

22 Seirren zauden Efauren femeen 
alde-egin izan zuen bczala, Horrhcarrak 
chahutuz, eta hekien lurra emanez Efau
ren femeei, zeinek gozatzen baitute 
oraidinokoan.

23 Hebearrak ere, Haferimén Gaza- 
ramo zaudenak, iraiziak izatu ziren 
Kapadoziarrez, zeinek Kapadoziatik il- 
kbirik, chahutu baitzituzten, cta hekien 
lekhuan jarri baitziren.

24 Jaiki zaizte, cta iragan zazue 
A  mongo erreka : horra non zure eíkura 
eman dudan Sehon, Hefobongo Amo- 
rrhearren errege, eta has zaizte harén
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lurraren gozatzen, cta harén kontra gudu 
emazuc.

25 Egun abiatuko naiz zure beldu- 
rraren eta ikhararen hedatzen zeru gu- 
ziaren azpian dauden populuen gaincra : 
zurc izena cntzutearekin izi ditezentzat, 
eta erditzeko minekin direnak bczala 
laztuak eta oinhazcak jofiak egon di- 
tezen.

26 Kadcmotheko mortutik mandata- 
riak igorri nituen beraz bakczko folafekin 
Sehon Hefebongo erregeri, nioclarik:

27 Iraganen gare zurc lurrctik, bidé 
handiz ibiliko gare, ez gare makhurtuko 
ez eíkuin ez ezker.

28 Jatckoak dirutan falzkigutzu, jan 
dezaguntzat: iguzu dirutan ura, eta ha- 
letan edancn dugu. E z dugu galdcgitcn 
iragaitera utz gaitzatzun baizik,

29 Efauren femé, Seirren daudenek, 
cta Arren dauden Moabitarrek egin 
duten bczala, Jordanera hel gaitezen 
arteo, eta iragan gaitezen gurc Jainko 
Jaunak eman gogo darokun lurrera.

30 Sehon, Hefebongo erregek etzaro- 
kun eman nahi izatu iragan btdea, zeren 
zurc Jainko Jaunak gogortu baitzuen 
harén izpiritua eta hazkartu harén bi- 
hotza, hura zure efkuetara ezartzeagatik 
orai ikhudcn duzun bezala.

31 Eta Jaunak erran zarotan niri: 
Horra non han naizen Schoncn cta berc 
lurraren zuri efkuetara ematcn; abia 
zaitezi lur horren gozatzen.

32 Eta Sehon bere populu guziarekin 
aitzinera ilkhi zarokun Jabín gudu «ña
t e a

33 Eta gure Jainko Jaunak eíkuetan 
czarri zarokun: jo ginduen hura bere 
feme eta populu guziarekin.

34 Eta orduan hartu izan gintuen liiri 
guziak, hango egoiliarrak hilik, gizon, cta 
cmaztcki, eta haur ; ez ginduen hekietan 
bakhar bat ere utzi,

35 Aziendez laudan, zeinak erori 
baitziren gudularien eíkuko, eta hirictako 
buluzkin hartu gintuenez laudan.

36 Aroertik, zeina baita Arnongo 
errekaren bazterrean, haranean jarria den 
hiri bat, Galaaderaino ctzcn izatu ez 
herririk ez hiririk gure eíkuei itzuri ze- 
nik : gure Jainko Jaunak eíkuetaratu 
zarozkun guziak,

37 Lckhat Amonen femeen lurra, zei- 
nari ez baikare hurbildu izan, eta Jebo- 
keko errekari dauden guziak, eta men-

dietako hiriak, cta gure Jainko Jaunak 
debekatu darozkun lekhuak oro.

III. K a p .

J T Z U L I R I K  bcraz, igan ginen Ba- 
fango bideaz: eta O g, Bafango 

errege, ilkhi zen gure aitzinera bere po
pulu guziarekin Edrain gudu ematera.

2 Eta Jaunak erran zarotan niri: E z 
izan horren bcldur, zeren zure eíkuan 
ezarria baita bere populu guziarekin eta 
bere lurrarekin : eta horri eginen diozu, 
Sehon, Amorrhcarren errege, Hefebonen 
egotu denari egin izan diozun bczala.

3 Gure Jainko Jaunak eíkuetaratu 
zarozkun beraz O g ere, Bafango errege 
cta harén populu guzia ; eta hiltzcraino 
jo gintuen,

4 Ordu bcrcan chahutzen gintuelarik 
hango hiri guziak. Hiri bakhar bat etzi- 
tzaikun itzuri, hirur hogoi hiri, Argobcko 
bazterra oro, Ogen-pekoa Bafanen.

5 Hiri guziak barrad gaitzez hazkar- 
tuak ziren, athe eta hagekin, aiphatu 
gabe hiri harrafirik etzutenak khonda 
ahal baino gehiago.

6 Eta hil gintuen egoiliarrak, Sehon, 
Hefebongo erregeri egin ginarozkien bc
zala, herrauften gintuelarik hiri guziak, 
gizon, emazteki eta haurrak h ilez:

7 Eraman gintuen ordean aziendak 
cta hirietako buluzkinak.

8 Ordu hartan jabetu ginen beraz lu- 
rraz, Jordanez hunaindian ziren Amo- 
rrbearren bi erregeen eíkutik, Arnongo 
errekatik Hermongo mendiraino,

9 Zeina Sidoniarrck deitzen baitute 
Sarion, era Amorrhearrek Sanir:

10 Hartu gintuen ordokiko hiri gu
ziak, cta Galaadeko eta Bafango lur 
guzia, Selkaraino eta Edrairaino zeinak 
baitira Ogen-peko hiriak Bafanen.

11 O g, Bafango errege, bakharrik 
ezen gelditua zen digantcen odolctik. 
Erakhuften dute liaren burdinazko ohea, 
zeina baita Errabatben, Amonen femeen 
hirian : luzera ditu bcderatzi befo, cta 
zabalcra lau, gizonaren ukbarayeko befo- 
aren neurritik.

12 Eta lurraren gozamenetan fartbu 
gincn orduan Aroertik, zcina baita Ar
nongo errekaren bazterrean, Galaadeko 
mendiaren erdiraino: eta Errubcni eta 
Gadi cman niozkaten hango hiriak.

13 Galaadeko bertze zathia ordean, 
Bufan guzia, Ogen-pekoa, cta Argobcko
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lurra oro eman nituen Manafercn leinu 
crdiari. Eta Bafan guzia dcitzen da 
Diganteen lurra.

14 Jair, Manafcrcn femeak gozatzcn 
du Argobcko lurra oro Jefuriko eta 
Makatiko mugetaraino. Eta Bafan dei- 
thu zuen bere izenetik Haboth Jair, 
crran-nahi-baita Jairen herriak, cgungo 
eguna arteo.

15 Halabcr Makirri cman nioen Ga-
laad. t

16 Eta Errubencn eta Gaden lcinue- 
takoci eman niotzatcn Galaadeko lu- 
rrctik A mongo errckara, crrekarcn crdi- 
raino, eta mugak Jcbokeko errekaraino, 
zeina baita Amonen femccn zedarria;

17 Eta mortuko zclhaya, eta Jordanea, 
eta Zcneretheko mugak Mortuko itfafo- 
raino, zcina baita guziz gazia, Phas- 
gako mendi azpian iguzki-haize aldcrat.

18 Ordu hartan manu eman naro- 
tzuen, nioclarik: Zucn Jainko Jaunak 
lur hau ematen darotzuetc ondokoen 
ondoko; gizon hazkar guziak zoaztc 
harmaturik Ifraclgo femc zucn anaycn 
aitzinean,

19 Zuen emazte, baur cta aziendak 
utzirik. Badakit czen abere hainitz 
baditutzuela, cta cgon beharko dira nik 
eman darozkitzuetan hirietan,

20 Jaunak zuen anayei cman dezoten 
artco phaufua, zuei cman izan darotzue- 
tcn bezala, cta berck ere goza dezatcn 
arteo Jaunak Jordancz haindian cman 
gogo diotcn lurra: orduan norbera itzu- 
liko da nik zuei eman lurrarcn goza- 
tzera.

21 Jofueri halabcr ordu hartan cman 
nioen manu, erratcn nioelarik: Zure 
begiek ikhufi izan dute errege horici 
bici zer egin izan dioeten zuen Jainko 
Jaunak orobat eginen dioete erreinu 
guziei zeinetara iragan beharrak baitzare.

22 E z bezedi izan hckien beldur: 
czcn zucn Jainko Jauna zuen alde 
gudukaturcn da.

23 Ordu hartan othoitz-egin izan 
nioen Jaunari, nioelarik:

24 Jainko Jauna, abiatu zarc zure 
fehiari crakhuften zure handitafuna cta 
zure efku guziz hazkarra: czen ez da 
cz zeruan ez lurrean bertze Jainko bat 
zure egintzak egin detzakeenik, ez-etare 
zure indarrari hurbiltzeko denik.

25 Iragancn naiz beraz, cta ikhufiren 
ditut Jordancz haindiko lur guziz on
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hura, cta mendi guziz eder hura cta 
Libana.

26 Eta Jauna famurtu zitzaitan zuen 
gatik; cz ninduen cntzun izan, bainan 
erran zarotan : Alki da zu r i; cz niri 
gehiago hortaz aipha.

27 Igan zaite Phafgako gainera, eta 
zure begiak inguruan crabil zatzu men- 
debalcra eta ipharrcra, hegoara eta iguzki 
haizera, cta begira zazu ; czcn cz duzu 
iragancn Jordaneko ur hori.

28 Manu emozu Jofucri, hazkar cta 
borthitz zazu hura; czcn hura bera 
goanen da populu hunen aitzinean, cta 
harek zathituko dioete ikhuftcra zoazcn 
lurra.

29 Eta haranean egotu izan ginen, 
Phogorrcko tcmploarcn parrean.

IV . K a p .
C 'T A  orai, Ifracl, cntzun zatzu nik 

irakhaften darozkitzutan manamen- 
du cta crabakiak, haukiek bethez bizi 
zaitezentzat, cta farthurik goza deza- 
zuntzat zuen aiten Jainko Jaunak cma- 
tera dohakizuen lurra.

2 E z duzue berhatuko nik erraten 
darotzuctan hitzari, cta cz diozuc khen- 
duko: begira zatzue zuen Jainko Jau- 
naren manamendu nik ematcn darozki- 
tzuctanak.

3 Ikhufi dituzte zucn begiek Jaunak 
egin dituen guziak Beclphcgorren kontra, 
ñola zuen erditik chahutu dituen haren 
adoratzailcak oro.

4 Bainan zuek, zucn Jainko Jaunari 
iratchikiak zaudeztenak, guziak cgungo 
eguna arteo bizi zarctc.

5 Badakizue manamenduak cta cra
bakiak zuei irakhatfi darozkitzuctala, ene 
Jainko Jaunak niri manatu bczala : hola 
bethcko ditutzue gozatzera zohazten 
lurrean.

6 Eta bcgiratuko cta egitatez bctheko 
ditutzue. Hau da czcn zucn zuhurtzia 
cta adimendua populuen aitzinean, non 
cntzunik lege haukiek oro, erranen bai- 
tute : Horra populu bat zuhurra eta adi- 
mendutakoa, jendaki bat handia.

7 E z da bertze jendaya bat hain han
dia, zeinak baitituke jainkoak hurbiltzen 
zaizkocnak, gure Jainkoa gure othoitz 
guzietan lckhuko den bezala.

8 Ezen non da bertze jendaya bat 
hain cderrctfia,non baitituzke zeremonia, 
crabaki zuzcn cta lege bat ofoa, nik egun
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zueit begien aitzinean czarriko dudana 
bezalakoa ?

9 Arduratfuki begira zatzu bcraz zure 
burua eta zure arima. E z ahantz zure 
begiek ikhufi izan dituzten gauzak, eta 
ez beitez gal zure gogotik zure bizitzeko 
egun orotan. Irakhatfiren diozkatzutc 
zure femé eta ilobafoci,

10 Zure Jainko Jaunaren aitzinean 
Horeben jarri zinen cgunetik, Jauna niri 
mintzatu izan zenean, zioclarik : Popu- 
lua ene aitzincra bilaraz zazu, orok cn
tzun detzaten ene hitzak lurraren gainean 
bizi diren guziko ikhas dezatcn ene bel
dur izaten, eta beren femeei ere irakhats 
diotzotentzat.

11 Eta mendia futan zagoelarik ze- 
ructaraino, hurbildu zinetcn harén oine- 
tara : eta han ziren ilhumbeak, hedoyak 
eta gobela.

12 Eta fuaren erditik mintzatu zitzai- 
tzuen Jauna. Aditu izan zinuten haren 
folafetako mintzoa, eta moldurarik batere 
ikhufi ctzinuten.

13 Eta erakhutfi zarotzueten begira- 
tzeko manatu zarotzuen bat-taluna, eta 
hamar manamenduak ere, har-lauzetan 
iíkribatu izan zituenak.

14 Eta orduan manatu zarotan ira- 
khats netzatzucn zeremonia cta craba
kiak begiratu beharko zinituztcnak go
zatzera zohazten lurrean.

15 Arduratfuki zain zatzue beraz 
zuen arimak. E z  duzue idurikeriarik 
batere ikhufi izan, Horeben fuaren er
ditik Jauna zuei mintzatu zen eguncan :

16 Beldurrcz-cta lilurakeriaz zuen- 
tzat egin zinezatcn giza edo ema iduri 
edo itclnira zerbait,

17 Edo lurrarcn gainean diren edozein 
abcrecna, edo zcru-pean hcgaldatzen di
ren hegaftinena,

18 Edo lurrean herreílatzen diren 
zierpeena, edo luphean uretan egoten di
ren arrainena:

19 Eta bcldurrez, begiak zcrurat al- 
tchatu-eta, ikhus zinetzaten iguzkia, il- 
hargia eta zcruko ¡zarrak oro, cta enga- 
nioak liluraturik hckiek adora zinetzaten, 
eta gur egin zinezoten Jaunak zcru-pean 
diren jendaki guzientzat egin izan dituen 
argizagici.

20 Bada zuek Jaunak hartu zaituzte 
cta atheratu Egiptoko burdinazko fute- 
gitik, izatea gatik bere primantzako po
pulu bat, cgungo egunean den bczala.

21 Eta Jauna ene kontra famurtu da 
zucn crafien gatik, cta zin-egin du ez 
dúdala Jordaneko ura iragancn, eta ez nai- 
zela farthuko zuei ematera dihoakizuen 
lur guziz onean.

22 Huna bada hiltzen naizela toki 
huntan eta cz dúdala iragancn Jordanea; 
zuek iragancn duzue, eta gozatuko zarete 
lur eder hartaz.

23 Ifrael, berautzu behinere ahantz 
zure Jainko Jaunak zurekin cg¡n duen 
bat-tafuna: berautzu egin Jaunak cgitc- 
tik debekatu darozkitzun hckicn itchura 
bernuzaturik;

24 Zcren zure Jainko Jauna fu erre- 
garri bat, Jainko bekhaizkor bat baita.

25 Scmcz cta ilobafoz aitatzcn baza- 
rete, eta lur hartan egoten, cta zoraturik 
egiten baduzue itchura zerbait, gaizkia 
zuen Jainko Jaunaren aitzinean eginez, 
hura hafarrera jauzarazteko;

26 Zerua eta lurra egun lckhuko gal- 
degitcn ditut, lafter chahutuak izanen 
zarctela, Jordanea iraganik gozatzera zo
hazten lurretik; ctzarete han luzez ego- 
nen, bainan ezcztatuko zaituztete Jau
nak,

27 Eta barrayatuko jendaya guzietara, 
cta gutiak geldituko zarete jendayen ar
ican, zeinetara cramanen baitzaituzte 
Jaunak.

28 Eta han zerbitzatuko ditutzue jain
koak gizonen cíkuz eginak zurez cta 
harriz, ikhuften ez dutenak, aditzen ez 
dutenak, jatcn ez dutenak, ufnatzen ez 
dutenak.

29 Eta han zucn Jainko Jauna bilha- 
tzen duzucncan, aurkhituren duzue, bal- 
din hargatik bilhatzcn baduzue zucn bi- 
hotz oroz eta zuen arimako atfekabe 
guziz.

30 Aitzinctik erranak zaizkitzuen gu- 
zick atzcman zaituzteten ondoan, noiz- 
bait bihurtuko zarete zuen Jainko Jauna 
ganat, eta cntzunen duzue harén boza,

31 Zcren zuen Jainko Jauna, Jainko 
urrikalmcndutfu bat baita: etzaituztete 
utziko, cz-cta alde bat chahutuko, ez- 
ctarc ez du ahantziko zuen aitekin zin- 
eginikako bat-tafuna.

32 Galdc-egizu beihalako egunez, 
zure aitzinean izatu direnez, Jainkoak 
lurraren gainean gizona egin izan zue- 
nctik, hcyan zeruaren buru batetik ber- 
tzeraino horrelakorik nihoiz egin izan 
den, edo egundaino ikhufi,

A A
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33 Populu batck aditzcko fuaren erdi- 
tik mintzatzen den Jainkoarcn mintzoa, 
zuek aditu duzuen bezala, cta bizi za- 
retc oraino;

34 Heyan Jainkoak egin izan duen 
farthu déla cta beretzat harta duela jen- 
daki bat jendayen erditik frogapcnez, fei- 
nalez cta fcndagailaz, guduz, eiku haz- 
karrez cta befo zabalez, cta izigarriko 
agerpcncz, zuentzat zuen Jainko Jaunak 
Egipton egin izan duen bczala, zuen be- 
gien aitzinean;

35 Jakin dezazuentzat Jauna bera 
déla Jainkoa, eta hartaz bertzerik ez dela.

36 Zerutik adiar azi darotzuete berc 
mintzoa, zuen argitzcko, eta lurraren 
gainean crakhutfi darotzuetc bere fu gu- 
ziz handia, cta harcn hitzak aditu ditu- 
tzue fuaren erditik,

37 Zeren zuen aitak maithatu baititu, 
eta hckien ondotik hautatu ducn hckien 
ondorcgoa. Eta Egiptotik athcratu zai- 
tuztete zuen aitzinean zihoalarik bere 
indar handian,

38 Zuen farpenean chahu zetzantzat 
jcndaya guziz handiak eta zuck baino 
hazkarragoak; eta farraraz zctzazten- 
tzat, eta gozatzera cman zetzazuen hc
kien lurra, egungo eguncan ikhuften du
zuen bczala.

39 Jakin zazue bcraz cgun eta go- 
goan har zazue Jauna bcra déla Jainkoa 
zeru-gainean eta lur beherean, eta ber
tzerik ez dela.

40 Begira zatzue bcraz orai nik ema- 
ten darozkitzuetan harén manu cta ma- 
namenduak, ongi gcrtha dakizuen zuei, 
cta zucn fcmcci zuen ondotik, eta luzez 
cgon zaitczten zuen Jainko Jaunak cman 
gogo darotzueten lurrean.

41 Orduan Moifck berezi zituen Jor- 
dancz haindian hirur hiri iguzki-haize 
aldcrat,

42 Hekietarat itzur zedintzat bere 
lagunari uftekabcko heriotzea eman zio- 
kecna, hura bere etfai izatu gabetarik cz 
cgun bat ez cta bi egun lehenago, cta 
hiri hekietarik batera ihes-egin ahal zc- 
zantzat.

43 Hiri hekiek ziren Bofor mortukoa, 
zeina baita Errubenen leinuko lur ordo- 
kian ; Erramoth Galaadekoa, zeina baita 
Gaden lcinuan ; cta Golan Bafangoa, 
zeina baita Manaferen leinuan.

44 Hori da legca Moifck Ifraclgo fe- 
mccn aitzincan elcharri zucna,
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tenak eta ene manamenduak bcgiratzen 
dituztenak.

i x E z duzu alfcrretan crabiliko zure 
Jainko Jaunaren izcna: zeren ez baita 
gaztigurik gabe geldituko harcn izena 
gauza hutfetan erabiliko dueña.

12 Begira zazu larumbateko eguna, 
harén fainduefteko, zurc Jainko Jaunak 
manatu izan darotzun bezala.

13 Sei egunez hariko zare lanean, eta 
eginen ditutzu zure egiteko guziak.

14 Zazpigarren eguna larumbatckoa 
da, erran-nahi-da zure Jainko Jaunaren 
phaufua. Hartan ez duzu lanik batere egi
nen, cz zuk, ez zure femeak, ez alabak, 
ez múthilak,ez neíkatoak,cz idiak, cz as- 
toak,ez edozein aziendak,ez zure athecn 
harnean den arrotzak : zurc muthil-nes- 
katoak zu bezala phaufa ditezentzat.

15 Orhoit bekizue zerorrek Egipton 
gathibu egotu zaretela, cta handik zuen 
Jainko Jaunak ilkhi zaituztela elku haz- 
karraz eta befo zabalaz. Horren gatik 
manatu darotzuete begira dedazuen la
rumbateko eguna.

16 Ohora zatzu zure ait-amak, zure 
Jainko Jaunak manatu darotzun bezala, 
luzcz bizi zaitcn, eta ongi gertha daki- 
zuntzat zurc Jainko Jaunak eman gogo 
darotzun lurrean.

17 E z duzu hilen.
18 Etzarc limburkcrian khutfatuko.
19 E z  duzu ohointzarik eginen.
20 E z duzu lagunaren kontra gezu- 

rrezko lekhukotafunik erranen.
21 E z duzu irritfik ekharriko laguna

ren andreari, ctchcari, laudar!, muthilari, 
neíkatoari, idiari, alloari, cta harén edo
zein gauzari.

22 Horiek dirá hitzak Jaunak men- 
dian fuaren erditik zuen oltc guziaren 
aitzinean goraki erran zituenak, gehiago- 
korik gabe: cta horiek iíkribatu zituen 
niri eman zarozkitan bi har-lauzen gai- 
ncan.

23 Bainan zuck mintzoa ilhumbcen 
erditik aditurik, eta mendia futan ikhufi- 
rik, ni gana hurbildu zinezten leinuetako 
buruzagiak, eta adinez zaharrenak, eta 
erran zinarotedan:

24 Horra non gure Jainko Jaunak 
erakhutíi darozkun bcrc mayeftatea cta 
handitafuna : harén mintzoa fuaren erdi
tik entzun dugu ; cta frogapen egun egin 
izan dugu, Jainkoa gizonari mintzatunk, 
gizona bizirik gelditu déla.

25 Zcrtako bcraz hilen gare eta irc- 
tfiko gaitu fu guziz handi horrek ? Ezen 
baldin berriz aditzcn badugu gure Jainko 
Jaunaren mintzoa, hilen gare.

26 Zer da edozein haragi, fuaren er
ditik mintzatzen den Jainko biziaren 
mintzoaren cntzuteko, cta bcra bizi ahal 
izatekotzat gero ?

27 Hobekitzat zu hurbil zaitezi: eta 
adi zatzu gure Jainko Jaunak erranen 
darozkitzun guziak: gero guri erranen 
darozkigutzu, cta guk cntzun-eta, hekiek 
eginen ditugu.

28 Hori cntzun zuenean Jaunak, 
erran izan zarotan : Aditu izatu dut po
pulu horrek zuri erran dituen folafetako 
mintzoa ; ongi erranak dira guziak.

29 Nork eginen du izan dezaten ha- 
lako gogo bat, non ene beldur izanen 
baitira, cta ordu oroz bcgiratuko baiti- 
tuzte ene manamendu guziak, ongi hel 
ditezen bethi guzian berak cta beren fe
meak ?

30 Zoaz cta errozuete: Bihur zai- 
tezte zuen olhetara.

31 Eta zu zaude enckin, eta erranen 
darozkitzut zuri ene manamenduak, ze- 
remoniak eta erabakiak ; zeinak irakha- 
tfiren baitiozkatzuetc, bethe detzatentzat 
nik gozatzera cman gogo diotedan lu
rrean.

32 Begira zatzuc beraz eta egin Jain
ko Jaunak zuei manatu dituenak : etza- 
rete cz eíkuincra ez ezkerrera makhur- 
tuko:

33 Bainan zuen Jainko Jaunak ma
natu bideaz ibiliko zarctc, bizi zaitez- 
tentzat, ongi gertha dakizuen, eta zuen 
egunak luza ditezen zuen gozameneko 
lurrean.

VI. K ap

J-JA U K .IE K  dira manamendu, zere
monia cta erabakiak zuen Jainko 

Jaunak manatu dituenak, nik zuei ira- 
khaftcko, cta zuck bcthctzcko gozatzera 
orai zohazten lurrean:

2 Zuen Jainko Jaunaren beldurra izan 
dezazuentzat, cta begira detzatzucn ha
rén manu cta manamendu guziak, nik 
mczutzen darozkitzuetanak zuei, zuen 
femcci eta ilobafoei, zuen biziko cgun 
orotako, luza ditezentzat zuen egunak.

3 Adi zazu, Ifrael, eta begira, Jaunak 
zuri manatuak egin detzatzun, eta ontfa 
gertha dakizuntzat, eta berhatuz goan

45 Eta horiek dirá lckhulcotafunalc, 
zcremoniak cta erabakiak Ifraelgo fcmeei 
erran ziozkatenak, Egiptotik atheratu 
zircncan,

46 Jordanez haindian, Phogorrcko 
temploaren parrc'ko haranean, Hefebonen 
egotu eta Moifek jo izan zueii Sehon 
Amorrhearren errcgercn lurrean. Eta 
Ifraclgo femeck, Egiptotik ilkhirik,

47 Gozatu zuten harcn lurra eta O g 
Bafango errcgearena, horiek baitziren 
Amorrhearren bi errcgeak, Jordanez 
haindian zaudenak iguzki-haize alderat,

48 Aroerdik, zeina baita Arnongo 
erreka bazterrean, Siongo mendiraino, 
zcina orohat deitzen haita Hermon,

49 Ordoki guzia Jordanez haindian, 
iguzki-haize alderat, Mortuko itfaforaino, 
eta Phafgako mcndi azpiraino.

V. K ap.
C 'T A  Moifek dcithu izan zticn Ifracl 

guzia, cta erran zioen : Adi zatzu, 
Ifrael, zeremonia eta crabaki nik zuen 
beharrietara heltzen ditudanak: ikhas 
zatzue eta obretan czar.

2 Gurc Jainko Jaunak gurckin Ho- 
reben bat-tafun egin izan du.

3 E z du gure aitckin egin patu, bai- 
nan bai gurekin, orai hemen garcn eta 
bizi garenckin.

4 Mendian bckhoz bekho fuarcn er- 
ditik mintzatu izan zaiku,

5 Orduan Jaunaren cta zuen artean 
ni izatu naiz ararteko eta bitarteko, ha
rcn folafak zuei ekhartzeko; ezcn fuaren 
lotfa zincten, eta etzinetcn igan, eta 
erran zuen:

6 N i naiz zurc Jainko Jauna, Egip- 
toko lurretik eta gathibutafuneko etchc- 
tik atheratu zaitudana.

7 E z duzu jainko arrotzik ene aitzi- 
nean izanen.

8 E z duzu zuretzat eginen eíkuzko 
jainkorik ez-etare itchurarik zeru-gai- 
nean diren gauzenik, ez lur beherean d¡- 
rencnik, cz-eta uretan luphean direnenik.

9 E z ditutzu hckiek adoratuko, cz- 
etare zerbitzatuko. N i naiz ezcn zure 
Jainko Jauna, Jainko bckhaizkorra, ai- 
ten gaichtakeria haurretan bilhatzcn du- 
daña hirugarren eta laugarren belhaunean 
ere ni gaitzirizkotan nadukatcnen bai- 
than,

10 Eta mila miletan ondokoen-on- 
doko guphidcftcn ditudana ni maitc ñau-
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zaitezcntzat, zure arbafoen Jainlco Jau- 
nak agindu darotzun bezala efne eta czti 
darioen lurra.

4 Adi zazu, Ifrael: Gure Jainko Jau- 
na, Jaun bakharra da.

5 Zure Jainko Jauna maithatuko du- 
zu zure bihotz guziaz, zure arima gu- 
ziaz, zure indar guziaz.

6 Eta zure bihotzcan izancn dirá cgun 
nik manamcndutan ematen darozkitzu- 
tan hitz haukiek:

7 Eta errancn diozkatzu zure femeei, 
eta zure gogoa haukictan crabilircn duzu 
zure etchean jarria zaudezinean, bidcan 
zabiltzanean, lotarakoan eta atzartzean.

8 Eta lothuko dituzu orhoitgailu bat 
zure eíkuan bezala, izancn eta crabiliko 
dirá zure bi begicn artean ;

9 Eta ¡(kribatuko dituzu zure etcheko 
athelafean eta atheetan.

10 Eta zure Jainko Jaunak zure ar- 
bafo Abrahami, Ifaaki eta Jakobi zin- 
eginez agindu diocten lurrean farrarazi 
zaitukecnean ; eta cman darozkitzukce- 
nean zuk egingabcko hiri handi eta guziz 
onak,

11 Zuk egingabcko ctche onthafun 
guziez bctheak, zuk zilhatugabeko ur- 
tegiak, zuk landatugabcko mahafti eta 
olibadiak;

12 Eta jan dukezuencan, eta afea za- 
retekccnean:

13 Arduratfuki begira zaite ahanzte- 
tik Jauna, Egiptoko lurretik, gathibuta- 
funeko lurretik ilkhi zaituena. Zure 
Jainko Jaunaren bcldur izancn zarc, 
hura bakharrik zcrbitzatuko duzu, eta 
zin harén izcnaz eginen duzu.

14 Zuen inguruan diren edozein jen- 
dakiren jainko atzeen ondotik ibiliko 
etzarcte,

15 Ezen Jainko bekhaizkorra da, zure 
erdian den Jainko Jauna, beldurrez-eta 
zure kontra futa dadien Jaunaren ha fa
rrea, eta khen zaitzan lurraren gainetik.

16 E z duzu frogapenctan ezarriko 
zure Jainko Jauna Froga-lekhun egin 
izan duzun bezala.

17 Begira zatzu zure Jainko Jaunaren 
manamenduak, lekhukotafun eta zere- 
monia mezutu darozkitzunak ;

18 Eta egizu Jaunaren aitzineko on 
eta gogaragarri dena, ontfa gertha daki- 
zun, eta iarthurik goza dezazun lur gu
ziz on hura, zcinetaz Jaunak zin-egin 
baitu zure arbafoci,

19 Zure ctfai guziak zure aitzinean 
chahutuko dituela, erran izan duen bc- 
zala.

20 Eta geroan zure femeak galde-egi- 
nen darotzunean, dioelarik : Zer erran 
nahi dute lekhukotafun horiek, zeremo- 
nia eta erabaki gure Jainko Jaunak me
zutu darozkigunek ?

21 Errancn diozu: Faraonen gathi- 
bu ginen Egipton, eta Jaunak cíku haz- 
karrean eraiki gaitu Egiptotik;

22 Ikhuíkari eta fendagaila handiak 
eta gogorrenak Egipton egin izan ditu 
gure begien aitzinean Faraonen eta lia
ren etche guziaren kontra,

23 Eta handik eraiki gaitu, farrarazirik 
eman zezagun lurra, zeinaren gainean 
zin-egin baitzuen gure aitei.

24 Eta Jaunak manatu daroku begira 
detzagun lege horiek oro, eta gure Jain
ko Jaunaren beldur izan gaitezen, ontfa 
hel gaitezentzat gure bizitzeko egun gu- 
zietan, egun gerthatzen den bezala.

25 Eta gure alderat urrikalmendutfu 
izancn da, baldin begiratzcn eta bethe- 
tzen baditugu harén manamendu guziak 
gure Jainko Jaunaren aitzinean, manatu 
izan darokun bezala.

V II. K a p .
J T T A  gozatzcra farthuko zaren lurrera 

zure Jainko Jaunak barneratuko 
zaituenean, eta zure aitzinean chahutuko 
ditucncan jendaki afko, Hethearrak, eta 
Jerjcfearrak, eta Amorrhcarrak, Kana- 
nearrak, eta Phcrczearrak, eta Hebca- 
rrak, eta Jebufcarrak, zazpi jendaya zu 
baino oíte hainitz handiagokoak eta haz- 
karragoak;

2 Eta zure Jainko Jaunak zuri cíkura 
emanen darozkitzuncan, joko dituzu he- 
riotzeraino. E z duzu hekiekin bat-tafu- 
nik eginen, eta ctzazkiote urrikalduko ;

3 Eta ez duzu hekiekin czkontzarik 
jofiko. E z diozu zure alabarik harén 
femeari emanen, eta ez duzu harén ala
barik zure femeari onhetfiko,

4 Zcren-eta zure femea bilduko baitu 
niri ez jarraikitzera, eta nahiago izatera 
jainko atzeak zerbitzatu ; eta jauziko da 
Jaunaren hafarrea, eta ordu berean cha
hutuko zaitu.

5 Aitzitik lehcnago hau eginen diozu: 
lurrerat arthikatzu harén aldarcak, pho- 
rroka zatzu harén jainkomoldeak, ebak 
lukuak, eta erre itchura bernuzatuak;

6 Zcrcn baitzarc zure Jainko Jaunari 
fainductfi populu bat. Zure Jainko Jau
nak zu hautatu zaitu, izan zakiozkien- 
tzat populu bcre-bcrca lurraren gainean 
diren populu guzicn artetik.

7 Jauna ez da zuci bat-tu, eta etzai- 
tuztetc hautatu bertzc populu guziak 
oftetan chitzcn zintuztclakotz, bertze 
populuak oro baino aphurragoak zinez- 
tcnean:

8 Bainan bai zcren Jaunak maithatu 
baitzaituztetc eta begiratu baitu zuen ar- 
bafoei egin zioetcn zina: eta efku haz- 
karrean eraiki zaituztete, eta gathibuta- 
funcko ctchetik berrerofi, Faraón Egip
toko crrcgcrcn cíkutik.

9 Eta jakinen duzu ñola zure Jainko 
Jauna bera den Jainko hazkar eta fidela, 
bere patua eta urrikalpena mila gizaldi- 
taraino begiratzen diotena bera maite 
dutenei eta bere manamendu en zaintzai- 
lce i:

10 Eta berehala bihurtzcn diotena 
gaitzirizkotan dadukatcnci, halctan non 
czeztatzcn baititu, eta luzatzen ez baitu, 
han berean merezitua bihurtuz.

11 Begira zatzu bcraz manamendu, 
zeremonia eta erabaki nik egun bethe- 
tzcaz mezutzcn darozkitzutnnak.

12 Baldin erabaki haukiek entzun on- 
doan, idukitzcn eta bethctzen badituzu, 
zure Jainko Jaunak ere bcgiratuko da
rozkitzu bat-tafuna eta zure arbafoei zin- 
eginez agindurikako urrikalpena;

13 Eta maithatuko zaitu, eta berha- 
tuko, eta bcncdikatuko ditu zure fabe- 
leko fruitua, eta zure lurreko fruitua, 
ogia eta mahatfa, olioa eta aberc larriak, 
eta ardi-arthaldcak, lur hartan, zeina 
zuri emanen zarotzula zin-egin baitiote 
zure arbafoci.

14 Bcncdikatua izancn zare populu 
guzicn artean. Zure baithan ez da ¡za
llen urrich-orotfctan agorrik, ala gizone- 
tan, ala abcrcctan.

15 Jaunak zu ganik urrunduko ditu 
ahuldura guziak; ez ditu zure gaincra 
ekharriko ezagutu dituzun Egiptoko gaitz 
guziz gaichtoak, bainan helduko ditu 
zure etlái guzicn gainera.

16 Iretliko ditutzu zure Jainko Jau
nak cíkuetaratuko darozkitzun populu 
guziak. Zure begiak ez ditu guphidcz 
utziko, eta ez ditutzu hckien jainkoak 
zcrbitzatuko, zure galbide izan ez ditc- 
zentzat.

17 Egin bazineza zure baithan: Jen- 
clíiya horiek ni baino oftez gehiago dirá* 
ñola chahutuko ahal ditut ?

18 E z lotfa, bainan orhoit bekizkitzu 
zure Jainko Jaunak Faraoni eta Egip- 
toar guziei egin diotena,

19 Zure begick ikhufi dituzten izurri 
gaitzak, eta ikhulkariak, eta fendagailak, 
eta eíku hazkarra, eta befo zabala, zure 
Jainko Jaunak erabiliak zure eraikitze- 
ko. Lotfatzen zaituzten populu guziei 
hala-hala eginen diote.

20 Gaincrako, zure Jainko Jaunak 
liftorrak ere igorriko ditu hekien gaincra, 
oro chahu detzaneraino, eta gal detza- 
ncraino zuri itzuriak eta gorde ahal izan 
direnak.

21 Etzarc hekien beldur izanen, ze- 
ren zure erdian baita zure Jainko Jauna, 
Jainko handi eta ikharagarria.

22 Jendaya hekick berak urthuko di
tu zure aitzinean cmeki-cmcki eta za- 
thika. Ezin chahutuko ditutzu oro ba
tean, beldurrez-eta lurreko bafa ihiziak 
berha ditezen zure kontra.

23 Eta zure Jainko Jaunak cíkuctara 
emanen darozkitzu, eta herioz joko ditu 
arras chahutuak izan ditezen arteo.

24 Eta hekien erregeak cíkuetaratuko 
darozkitzu, eta zcruen-petik ezeztatuko 
ditutzu hekien izcnak: nihork ezin buru 
eginen darotzu hekiek zathikatu dituzun 
arteo.

25 Hekien obra bernuzatuak fuz erre- 
ko dituzu : ez duzu irritfik izanen urhe 
eta zilhar halako egiten erabiliarentzat; 
eta hekietarik ez duzu zuretzat deuferc 
hartuko, etzedientzat hobendun jar, ze- 
rcn-cta hats baitzaizko zure Jainko Jau
nari.

26 Eta idolatik ez duzu den-gutiena 
4urc etchean farthuko, anathema bilhaka 
etzedientzat, hura bera den bezala. Hi- 
guin izanen duzu hala nola-nola puíka 
zikhin bat, eta gauza khutfakor, eta fatfu 
bat bezala hats izancn zaitzu, zeren den 
anathema.

V III. K a p .
^ R D U R A R E K I N  zaudc egun nik 

manatzcn darozkitzudan mana
mendu guzicn begiratzera, bizi ahal izan 
zaitezentzat, eta berha zaitezen, eta far- 
thurik goza dezazun lurra, zcintaz Jau
nak zure arbafoci zin-egin izan baitu.

2 Eta orhoituren zarc bidé guziaz
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zcintaz Jaunak berrogoi urthez mortua 
barna erakharri baitzaitu, zure gaztiga- 
tzeko, eta frogatzeko, eta agerian ezar- 
tzcko zure bihotzaren barnean zagoena, 
heyan liaren manamenduak zainduko 
zintuen, ala ez.

3 Jateko efkafiaz jo zaitu, eta mana, 
zuk eta zure aitck ezagutzen etzindutc- 
na, hazkurritzat eman izan darotzu, zuri 
erakhuftekotzat gizona ez dela ogi hu- 
tfean bizitzen bainan Jaunaren ahotik 
ilkhitzen den hitz guzitan.

4 Huna berrogoi urthc, larrua cftal- 
tzen zarotzun foinekoa, cz dela behinere 
ihetchcduraz hautfi, cta zurc oinetakoak 
cz dircla phorrokatu :

5 Zure gogoan iharduk dezazuntzat, 
gizonak bere iemea argitzen duen bezala, 
orobat argitu zaituela zure Jainko Jau
nak ;

6 Begira detzatzuntzat zure Jainko 
Jaunaren manamenduak, eta harén bi- 
dean ibil zaitezen, cta harén beldurra 
izan dezazun.

7 Ezen zure Jainko Jaunak farrara- 
ziko zaitu lur on batean, lats eta ur eta 
¡thurrictako lurrean, zeinetako mendi 
zelhayetara erauften baitira ibayen forth- 
buruak:

8 Ogi, garagar cta mahats lurrean, 
zeintan fortzen baitira pikoak, mingranak 
etaolibak: olioaren cta eztiaren lurrean;

9 Zeintan eíkafiarik batere gabe janen 
baituzu zure ogia, eta gauza guzietako 
nafaiziaz gozatuko baitzarc; zcintako 
harriak burdinak baitira eta zeintako 
mendietarik atheratzen baitira kobre mo- 
khorrak:

10 Jan eta afe ondoan, benedika de
zazuntzat zure Jainko Jauna email da- 
rotzun lur guziz ona gatik.

11 Atzar cmazu eta begira zaite be
hinere ahanztetik zure Jainko Jauna, eta 
uztetik harén manamendu, erabaki eta 
zeremonia, nik egun manatzen darozki- 
tzutanak,

12 Beldurrez-cta jan cta afc ondoan, 
ctchc ederrak egin dituzkctzunean, cta 
hckietan zaudezinean,

13 Idi-arthalde cta ardi-arthalde, zil- 
har cta urhc, eta gauza ororen nafaizia 
dukezunean,

14 Hant dadien zurc bihotza, eta ez 
dadicn orhoit zure Jainko Jaunaz, Egip- 
toko lurretik eta gathibutafuneko etche- 
tik atheratu zaituenaz;

15 Zurc bidari izatu denaz mortu za- 
bal cta ikharagarrian, zeinetan baitziren 
fuge hatfaz crrctzen zuena, harrobia cta 
dipfa, eta urik baterez; harri gogorrene- 
tik ur turruftak jauzarazi dituenaz,

16 Eta mortu'an hazi zaituenaz ma- 
narekin, zeina ez baitzuten zure aitek 
ezagutzen. Eta gaztigatu cta frogetan 
czarri zaituen ondoan, azkencan urri- 
kaldu zaitzu,

17 Erran etzinezan zure gogoan: Ene 
hazkartafunak cta befoko indarrak eíku- 
ratu darozkit niri haukiek guziak :

18 Bainan orhoit zaitezen zurc Jain
ko Jaunaz, zeren berak eman darozki- 
tzun indarrak bethetzekotzat berekijako 
patua, zeinaren gaincan zin-egin izan 
baitiotc zure arbafoei, egungo cgunak 
erakuften duen bezala.

19 Bainan zure Jainko Jauna ahan- 
tzirik, jainko atzeei jarraikitzen bazare, 
eta zcrbitzatzen eta adoratzcn baditutzu, 
huna non orai aitzinetik erraten darotzu- 
dala guziz-guzi galduko zarela,

20 Jaunak zure fartzean jendayak 
chahutu dituen bezala, hala-hala zuek 
ere galduko zarete, baldin zuen Jainko 
Jaunaren bozari ethordun ez bazarete 
iza ten.

IX . K a p .

A  DI zazu, Ifrael, egun ira ganen duzu 
Jordaneko ura, jabe zaitezentzat 

jendaki handienez eta zu baino hazka- 
rragoez, hiri handi cta zcruraino harra- 
fiztatuez,

2 Populu larri eta irazkiz gaitz, Ena- 
ken feme, ikhufi cta aditu ditutzuenez, 
zcinei nihork buru egin ez baitezokete.

3 Jakinen duzu beraz egun zure Jain
ko Jauna bera zure aitzinean iraganen 
déla, fu jale eta erregarri bat iduri, zci- 
nak hckiek herrauftuko, chahutuko eta 
galduko baititu aphur batez zurc begicn 
aitzinean, berak erran izan darotzun be
zala.

4 Zure Jainko Jaunak zurc aitzinean 
chahutu ditukccncan, ez bezazu erran 
zurc bihotzean : Ene zuzentafuna gatik 
Jaunak farrarazi ñau lur hunen goza- 
tzera, beren ¡mpiokcrien gatik chahutuak 
direnaz geroz jendaya haukiek.

5 Ezen ctzare zure zuzena gatik cta 
zure bihotzeko zuzentafuna gatik far- 
thuko lur horicn gozatzcra: bainan zu 
fartzean, chahutuak izanen dirá, zeren
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impioki bizi izan diren ; eta Jaunak be- 
the dezantzat berc hitza, zinekin agin- 
duz emana zuen arbafoei, Abrahami, 
Ifaaki eta Jakobi.

6 Jakizu beraz zure Jainko Jaunak 
ez darotzula zure zuzenen bidez goza- 
tzerat emanen lur guziz on hori, buru 
gogorrencko populu bat zarenaz geroz- 
tik.

7 Orhoit zaitezi eta cz bekizu ahantz, 
ñola hafarretzera erakharri izan duzun 
zurc Jainko Jauna mortuan. Egiptotik 
ilkhi zaren egunetik lckhu huntaraino 
bethi Jaunaren kontra crafiaka haritu 
zare:

8 Ezcn-cta narritatu duzu Horebcn, 
cta hafarreturik chahutu nahi zintuen.

9 Mcndi-gaincra igan nintzencan har- 
tzera har-lauzak, Jaunak zuekin egin 
zuen bat-tafuncko har-lauzak ; eta men
di an egon nintzen berrogoi gau-egunez, 
ogirik jaten eta urik edaten cz nuelarik.

10 Eta Jaunak eman zarozkitan bi 
har-lauza Jainkoaren crhiaz iíkribatuak, 
cta zaduzkatenak mendian fuaren erditik 
erran zituen folas guziak, populuko bal- 
darna bildua zagoencan.

11 Berrogoi egun eta bcrtzc - haim- 
bcrtzc gau iragan zirenean, Jaunak eman 
zarozkitan bi har-lauza, bat-tafuneko 
lauzak,

12 Eta erran zarotan: Chuti zaite, 
cta hemendik lafter jauts zaite, zeren 
Egiptotik erakharri duzun zurc populua 
laucr makhurtu baita erakhutfi diozun 
bidetik, cta beretzat jainkorde urthu bat 
egin baitu.

13 Eta berriz Jaunak erran zarotan : 
Ikhuftcn dut populu hori buruz gogorra 
déla:

14 U tz nczazu chchaka dezadan, eta 
horren izcna zcruarcn-pctik ezezta de
zadan, eta hori baino handiagoa eta haz- 
karragoa den populu baten gainean cza- 
rriko zaitut.

15 Eta futan zagoen menditik jaullen 
nintzelarik, eta bat-tafuneko bi lauzak bi 
cíkucz naduzkalarik;

16 Eta ikhufi nuenean bekhatu egin 
zinutela zuen Jainko Jaunaren kontra, 
cta egin zinutela zuentzat aratche urthu 
bat, eta lafter makhurtu zinetela harén 
bidé erakhutfi zarotzucnetik,

17 Arthiki nituen lauzak eíkuetarik, 
cta hautfi nituen zuen aitzinean.

18 Eta lehen bezala,. ahufpcz crori

nintzen Jaunaren aitzinean, berrogoi gau- 
egunez ogirik jaten cta urik edaten ez 
nuclarik,J aunaren kontra egin zintuzten 
bekhatu guzicn gatik, cta zeinetaz hura 
hafarretzera crakbarri baitzinduten.

19 Ezcn lotfatu nindutcn liaren fu- 
mindurak eta hafarreak, zeinak zucn 
kontra fubermaturik, chahutu nahi bai- 
tzintuzteten. Eta aldi hartan ere Jaunak 
entzun izan ninduen.

20 Aaronen kontra ere borthizki ha- 
farreturik, nahi zuen chahutu, eta haren- 
tzat halaber errekcitu nuen.

21 Hartu nuen gero zuen bckhatu- 
gailu egin zindutena, erran-nahi-da ara- 
tchea cta fuan erre nuen ; eta puíkatu- 
rik, eta dena herrautfetan ezarririk, ar- 
thiki nuen menditik jauíten zen ur-erre- 
kara.

22 Erre-lekhun ere, ctaFroga-lckhun, 
eta Zalekeriako ehortz-lckhun narritatu 
zinduten Jauna.

23 Eta noiz-etare Kadesbarnctik igo- 
rri baitzintuzten, zioelarik: Zoazte eta 
goza zaizte nik zuei eman lurraz, er- 
deinatu duzue orduan ere zuen Jainko 
Jaunaren manua, ez diozue finhefte har
tu, eta ez duzue entzun nahi izan harén 
boza:

24 Bainan bihurri izatu zarete bethi, 
ezagutzen hafi zaituztedan egunetik.

25 Eta ahufpcz egon nintzen Jauna
ren aitzinean berrogoi gau-egunez, zci- 
nctan errckcituz crrekeitzen bainuen, 
zuck ez chahutzeko, dichidatu zuen be- 
zala;

26 Eta othoiztuz erran nioen: Jainko 
Jauna, ez bezazu chahu zure populua, 
eta zure primantza zure indarraren han- 
diaz berrerofi duzuna, Egiptotik eíku 
hazkarrean eraiki ditutzunak.

27 Orhoit bekizkitzu zure zerbitzari 
Abraham, Ifaak eta Jakob: ez bezedi 
begira populu lumen gogortafunari, im- 
piokeriari cta bekhatuari,

28 Bcldurrcz-cta gu eraiki gaituzun 
tokiko egoiliarrek erran dezaten: Jaunak 
agindu ziocten lurrean ezin farraraz ze- 
tzakcen, cta gaitzets zituen : horren ga
tik eraiki ditu mortuan galaraztckotzat.

29 Haukick zure populu eta priman
tza dirá, zure indarraren handiz cta be- 
foko zabaltafunaz eraiki ditutzunak.
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X . K a p .
Q R D U  hartan Jaunak erran izan za- 

rodan : Aphaint zatzu bi har-lauza 
lchcnekoak ziren bezala, cta ene gana 
mcndira igan zaite: eta zurezko khutcha 
bat eginen duzu;

2 Eta lauzetan iikribatuko ditut lehe- 
nago hautfi ditutzunetan zircn hitzak, 
eta gero khutchan ezarriko ditutzu.

3 Khutcha beraz fetim zurkiz egin 
nuen. Eta bi har-lauza aphaindu nitue- 
nean lehenekoak bczala, hekiek eikue- 
tan, igan nintzen mendira.

4 Eta Jaunak lauzcn gaincan iikribatu 
zituen, aitzinean cgin izan zuenaren ara- 
bera, hamar manamcnduak, zuci men- 
dian fuarcn crditik adiarazi zarozkitzue- 
nak, populua bildua zagoencan : cta 
eman zarozkidan niri.

5 Eta itzuli nintzcn cta mcnditik jau- 
tfi, cta cgin nuen arkhan czarri nituen 
lauzak, zcinak orai artco han egon bai- 
tira, Jaunak niri manatu bczala.

6 Bada, Ifraelek kampak higitu zi
tuen Berothctik, Jakancn femcena zcnc- 
tik, Moferara, non hil cta chortzi baitzcn 
Aaron, zeinaren orde, apheztafuna jaun- 
tzi baitzuen harén fcmc Eleazarrek.

7 Handik cthorri zircn Gadgadcra: 
toki hortarik abiaturik kampatu ziren 
Jetcbathan, urctako cta erreketako lu- 
rrean.

8 Ordu hartan Jaunak bcrezi zucn 
Lcbircn lcinua Jaunaren bat-tafuneko 
arkharcn erabiltzcko, eta harén aitzinean 
jartzeko egimbidctan, cta harén izcncan 
bencdikatzen haritzeko cgungo eguna 
artco.

9 Horren gatik Lcbik ez du izatu cz 
zathirik cz ontafunik berc anayckin, ze- 
rcn Jauna bera baita harcn ontafuna, 
zurc Jainko Jaunak agindu ziocn bczala.

10 Bada, ni mendian cgotu nintzen, 
aitzinean bezala, berrogoi gau-egunez: 
eta Jaunak aldi hartan ere entzun nin- 
duen, eta etzintuen galdu nahi izan.

11 Eta erran zarotan niri: Zoazi, eta 
populuaren buruan ibil zaite, far ditezen 
eta goza dezaten lurra, zcina emanen 
diotcdala zin-egin baitiotet horien aitei.

12 Eta orai, Ifrael, zer galdatzen da- 
rotzu zure Jainko Jaunak, baizik-crc izan 
dezazun zurc Jainko Jaunaren beldurra 
cta ibil zaitezen harcn bidcctan, maitha 
cta zerbitza dezazun zurc Jainko Jauna

zure bihotz oroz eta zurc aritna gu- 
ziz,

13 Eta begira detzatzun Jaunaren 111a- 
namendu eta zeremonia nik egun mezu- 
tzen darozkitzutanak, ongi hel dakizun- 
tzat ?

14 Ikhuílen duzu zure Jainko Jau- 
narenak dircla zcrua, eta zeruko zcrua, 
lurra eta lurrean diren guziak :

15 Eta bizkitartean zure aitekin bat 
egin da Jauna, eta maithatu ditu, eta 
hautatu ditu hckicn ondokoak hckicn 011- 
dotik, erran-nahi-da zuek, populu guzien 
artetik, egun froga egitcn den bezala.

16 Ingurcbak czazue beraz zuen bi- 
hotza cta ez bezazue gogor gehiago zuen 
burua;

17 Zeren zuen Jainko Jauna baita 
jainkoen Jainkoa, jaunen Jauna, Jainko 
handi, ahaldun cta ikharagarria, zcina 
ñor ñor den, cz-eta cmaitzci begiratzcn 
ez baita.

18 Alhargunari eta umezurtzari zu- 
zena bihurtzcn diote, maite du arrotza 
eta ematen dio jatekoa et jaunztckoa.

19 Eta zuek ere beraz maitha zatzue, 
arrotzak, zeren zcrorrek ere arrotz izatu 
zareten Egiptoko lurrean.

20 Zure Jainko Jaunaren beldur iza- 
nen zare, cta hura bakharra zcrbitzatuko 
duzu : hari berari iratchikia egonen zare, 
cta harcn izcnaz zin-eginen duzu.

21 Hura bera da zure ofpea eta zure 
Jainkoa, zure bcgick ikhuíi dituzten fen- 
dagaila handi cta ikharagarriak cgin di- 
tuena.

22 Zure aitak hirur hogoi eta hamar 
ariina zircn Egiptora jautíi zirencan : cta 
orai huna non zurc Jainko Jaunak ber- 
hatu zaituen zeruko izarrak bczala.

X I. K a p .

M a i t h a  zazu bada zure Jainko 
Jauna cta begira zatzu liaren ma- 

namenduak, zeremonia cta erabakiak be- 
thi eta bethi.

2 Ezagut zatzue egun zuen haurrek 
cz dakitena, ikhufi ez dituztelakotz zuen 
Jainko Jaunaren azurrialdiak, harén fen- 
dagailak, cíku hazkarra cta befo zabala,

3 Ikhuíkariak eta egintzak Egiptoaren 
crdian egin izan dituenak Faraoncn eta 
harén crcmu guziaren,

4 Egiptoarren armada guziaren, zal- 
dicn cta orga-lafterrcn gaincan : ñola 
cftali zituzten itl'afo Gorriko urek, zuen

XI. KAP.

ondotik jarraikitzen zirelarik, eta ñola 
Jaunak chahutu zituen, egungo egunean 
oraino ageri den bezala.

5 Orhoit zaitezte zuen alderateko ha
rén cgintzez mortuan, lekhu huntara 
heldu izan zareten artco ;

6 Eta Dathanez cta Abironcz, Erru- 
benen feme Eliaben femeez ; zcinak 
iretfi baitzituen lurrak berc ahoa ideki- 
rik, Ifraelen crdian zituzten etche, olha 
cta puíka guzickin.

7 Zuen begiek ikhufi dituzte Jaunak 
eginikako egintza handi guziak,

8 Begira detzatzuentzat nik egun mc- 
zutzen darozkitzuctan liaren manamcn
duak oro, cta ahala izan dczatzucntzat 
barneratzeko, cta gozatzeko lurra zein- 
tan fartzen baitzarete,

9 Eta luzez bizi zaiztezentzat lur 
hartan, zeinari efnea eta cztia baitario, 
cta zcina Jaunak zin-eginez agindu baitu 
zuen aitei eta hckien ondotikakoei.

10 Ezen zuek gozatzeko farthuko za- 
retcn lurra cz da zuek ilkhi zareten Egip
toko lurra iduri, zcinctan hazia arthiki 
ondoan, urztatzeko urak crakhartzcn 
baitira, baratzctako egiten ohi den bc
zala :

11 Bainan da menditfu cta ordokitfua, 
zeruko urien begira egoten dena,

12 Zeina bethi ikhuíkatzcn baitu zure 
Jainko Jaunak, cta hunen begiak urthe- 
buru batetik bertzera liaren gaincan dau- 
dc.

13 Erortzen bazarcte beraz nik egun 
ematen darozkitzuctan manamenduetara, 
zuen Jainko Jauna maithatuz eta zer- 
bitzatuz zuen bihotz oroz cta arinia gu- 
ziz,

14 Harck zuen lurrari emanen dio 
goizaroko uria eta berantarokoa, bil de- 
zazuen ogi, arno, olio,

15 Sorno-belhar azienda bazkatzcko, 
cta zcrorrek jan dezazuen eta afe zai- 
tezten.

16 BerautZue zora cz dadien zuen 
bihotza, cta gíbela zaitezten Jauna ga- 
nik, zerbitza cta adora detzatzuen jainko 
atzcak;

17 Beldurrcz Jaunak herts dezan ze- 
rua, uriak cror cz ditezen,cta lurrak eman 
cz dezan berc fruitua, cta lafter gal zaiz- 
ten Jaunak cmatera dihoakizucn lur gu- 
ziz on hartarik.

18 I-Iitz haukiek farkitzue zuen biho- 
tzetan cta arimetan ; orhoitgailu bat be-
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sala cíkuetarik cman zatzue dilindan, cta 
czar zatzue bi bcgicn artcan.

19 Zucn fcmeek gogotan haukick cra- 
bil dctzatcntzat, irakats zotzuetc jarriko 
zarctenean zuen etchean, bidean zihoaz- 
tenean, ctzanen cta jaikiko zarctenean ;

20 Iikriba zatzu zure ctcheko athee- 
tan eta athc-habeetan,

21 Berha ditezentzat zure egunak cta 
zure femeenak lur hartan, zeina Jaunak 
zin-eginez zuen aitei agindu baitiotc 
emanen dintela, zcruak lurra eftaltzen 
dueño.

22 Ezen nik cmaten darozkitzuctan 
manamenduak begiratzen cta bethetzen 
baditutzuc, zuen Jainko Jauna maitha- 
tuz, eta harén bideetan ibiliz, hari ira- 
tchikiak cgoten zareztelarik,

23 Jaunak chahutuko ditu jcndaya 
horiek oro zuen bcgicn aitzinean, eta 
naufituko zarete zuck baino gehiago eta 
hazkarrago direncz.

24 Zuen oinak oinkatuko duen lur gu- 
zia zuena izancn da. Zuen mugak iza- 
ncn dira mortutik eta Libanctik, Ufra- 
tcko ibai handitik iguzki-fartzcko itfa- 
foraino.

25 Nihork ez du zuen aitzinean ihar- 
dukiko: zuen Jainko Jaunak zuen bel- 
durra eta ikhara hedatuko ditu oinkatzcra 
zihoaztcn lur ororen gainean, zuci erran 
izan darotzucn bczala.

26 Huna non cgun zuen aitzinean 
ematen ditudan benedizionea eta mada- 
rizionca;

27 Benedizionea, baldin ethordun iza- 
ten bazarete zuen Jainko Jaunaren ma- 
namcnduci, egun nik mezutzen daroz- 
kitzuetanci;

28 Madarizionca, baldin zuen Jainko 
Jaunaren manamcnduei bihurri egitcn 
badiozucte, ilkhitzcn bazarete nik cgun 
crakhuftcn darotzuetan bidctik, eta cza- 
gutzen cz ditutzucn jainko arrotzen on- 
dotik ibiltzen bazarete.

29 Bada, zuen Jainko Jaunak farra- 
raziko zaituztenean cgotcko zihoazten 
lurrean, benedizionea atheratuko duzuc 
Garizimgo mendi-gainean, madarizionea 
Hebalgo mendian,

30 Zeinak baitira Jordanez haindian, 
iguzki - fartzera dohan bidearen bertze 
aldean, Galgalako parrean zclhayctan da- 
goen Kananearraren cremuan, eta Gal- 
gala da urrunera hedatzcn cta fartzcn den 
haran baten bazterrean.

b n
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31 Zuek ezen iraganen duzuc Jorda- 
neko ura, gozatzekotzat zuen Jainko 
Jaunak ematera dihoakizucn lurraz, har- 
tako jabe eta gozatzaile izan zaitezten.

32 Ikhufazue beraz bethc dctzatzucn 
nik egun zuen aitzinean ezarriko ditu- 
dan zeremoniak cta erabakiak.

X II. K a p .
U U N A  bethe behar ditutzucn mana- 

mcndu cta erabakiak zucn aitcn 
Jainko Jaunak eman gogo darotzuen lu- 
rrean, hura goza dczazucntzat lurraren 
gainean ibiliren zarcten egun guzieta- 
ko.

2 Azpikoaz- gora czar zatzuc lekhu 
guziak zeinetan naufitzcra zihoazten lu- 
rreko jcndeek adoratu baitituzte bcrcn 
jainkoak mcndi gorctan cta munhoetan, 
eta zuhaitz hoftotfu guzien azpian.

3 Chehaka zatzue hekien aldareak, 
porroíka giza-moldeak, fuz erre lukuak, 
eta idolak zathika: hckicn izcnakezezta 
zatzue lckhu hckietarik.

4 Halakorik ez diozu eginen zure 
Jainko Jaunari:

5 Bainan cthorriko zarcte zuen Jain
ko Jaunak zucn leinu orotarik hautatu 
duen lckhurat han berc izenaren czar- 
tzeko eta bere cgoitzaren egiteko ;

6 Eta lekhu hartan eikainiko ditu- 
tzuc zuen holokauftak eta bitimak, zuen 
eikuctako lancn fruituctako hamarrcnak 
cta pikainak, zuen botu cta emaitzak, 
idietako cta ardietako lehen-forthuak.

7 Eta han jancn duzue zuen Jainko 
Jaunaren aitzinean, eta boztuko zarete, 
zuek eta zuen ctchekoak, zucn Jainko 
Jaunak bencdikatu dituen zuen eikue- 
tako lan guziez.

8 Han ez duzue cgincn guk orai he- 
men egitcn duguna, batbederari zuzen 
iduri zayoena.

9 Ezen ctzarete oraino heldu phau- 
fura eta zucn Jainko Jaunak eman gogo 
darotzuen gozamenera.

10 Jordanca iraganen duzue, cta zuen 
egoitza eginen duzue zuen Jainko Jau
nak cmatera dihoakizuen lurrean, ingu- 
ruko zuen etfayctarik gerizan phaufa zai
tezten eta bcldurkunderik baterc gabe 
egon zaiteztentzat.

11 Zuen Jainko Jaunak hautatu du- 
keen lekhuan han izan dedientzat harén 
izena; harat ekharriko ditutzuc mana- 
tzen darozkitzuctan guziak, holokaulla,

bitima, hamarren, zuen lanctako fruituen 
pikain, eta Jaunari botuz emanen daroz- 
kitzuen cmaitzetako gauza hautak.

12 Han eginen ditutzuc zuen Jainko 
Jaunaren aitzinean bozkariozko baraz- 
kariak, zuek, zuen feme eta alabek, 
muthilek eta neíkatoek, eta zuen hiric- 
tan egotcn den lebitarrak ; ezen ez du 
zuen artean bertze pharterik ez ontafu- 
nik.

13 Berautzu zurc holokauftak cíkain- 
tzetik ikhufiko duzun edozein lekhutan,

14 Bainan Jaunak zure leinuetarik ba
tean hautatu dukccn lekhuan cíkainiko 
ditutzu zure bitimak, eta nik manatzen 
darozkitzutan guziak cgincn ditutzu.

15 Baizik-eta jan nahi baduzu eta 
lakhet bazarotzu haragizko janharia, hil 
zazu eta jan zure Jainko Jaunak zure 
hirietan eman darotzun benedizioncaren 
arabera; aberea izan dedien lohia, hori 
da, narriotua eta erkhitua ; cdo chalina, 
erran-nahi-da ofafunekoa eta narriogabea, 
efkaintzca zilhegi dena, ahuntza eta ore- 
na bczala, jan zazu ;

16 Bakharrik ez jan odola, zeina ura 
bezala lurrerat ichuriko baituzu.

17 Zure hirietan ezin jancn ahal di
tutzu zure ogi, amo eta olioaren hama- 
rrena, idietako eta arthaldectako lehcn- 
forthuak, botu eginikako guziak eta zure 
oldctara cíkaini nahiko ditutzunak, cta 
zure lanetikako fruituen pikainak :

18 Bainan zure Jainko Jaunaren ai
tzinean janen ditutzu, zuk, zure feme- 
alabek, muthil-ncíkatoek, eta zure hiri- 
tan dagoen lebitarrak, zure Jainko Jau
nak berezi dukeen tokian: eta zurc 
Jainko Jaunaren aitzinean boztuko eta 
onthuruntzatuko zare, cíkua hedatuko 
diotzuten guziekin.

19 Berautzu lurraren gainean zaudeno 
lebitarra bazterrerat uztetik.

20 Zure Jainko Jaunak zabaldu ditu- 
kccnean zurc mugak, agindu izan daro
tzun bezala, eta jan nahiko ditutzunean 
zurc barnea tirriatzcn den haragictarik;

21 Bainan zuen Jainko Jaunak hau
tatu dukccn lekhua, harén izena han 
izan dadicn, urrun balitz, dituzun idi- 
etarik cta arthaldeetarik hilen duzu nik 
manatu bezala, eta janen duzu zure hi
rietan, atfegin duzun bezala.

22 Hartarik janen duzu, ahuntzkia 
eta orenkia jaten den bezala: eta lohiak 
eta chahuak batean janen dute.
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23 Huntarik bakharrik begira zaite, 
odola jan ez dezazun, ezen hekien odola 
da hekien bizia: eta horren gatik ez du
zu bizia jan behar haragickin :

24 Bainan lurrerat ichuriko duzu ura 
bczala,

25 Ontfa hel zaitezentzat zu eta zure 
femeak zurc ondotik, egin dukezuncan 
Jaunaren begictan gogaragarri dena.

26 Bainan fainduetfi eta Jaunari bo
tuz berezi diozuna, hartuko duzu, eta 
ethorriko zare Jaunak hautatu lekhura,

27 Eta zurc eíkaintzak, haragia cta 
odola, zure Jainko Jaunaren aldarcarcn 
gainean cíkainiko ditutzu ; odola aldarc- 
inguruan ichuriko duzu, eta zcrorrek 
janen ditutzu haragiak.

28 Begira eta adi zatzu nik zuri ma
natzen darozkitzutan guziak, ongi ger- 
tha dakizun zuri cta zure femeei zurc 
ondotik bethi guzian, egin dukezuncan 
on cta gogaragarri dena zure Jainko Jau
naren aitzinean.

29 Zurc Jainko Jaunak zurc begicn 
aitzinean chahutu ditukeenean jendayak 
zeinctara farthuko baitzarc naufitzcko, 
cta naufitu zarctekcenean, cta hekien 
lurretan izanen duzunean zurc egoi
tza ;

30 Berautzu hckick bczala egin, zurc 
fartzean chahutuak izan diren ondoan, 
eta galda hekien zeremoniez, diozularik: 
Jendaki horiek adoratu dituzten bezala 
beren jainkoak, hala eginen dut nik ere.

31 E z diozu orobat eginen zure Jain
ko Jaunari. Ezen izigarrikeria guziak 
Jaunak gaitzeften dituenak egin izan di- 
tuzte beren jainkoei, eíkainiz femeak cta 
alabak, eta luán errez.

32 Nik manatzen darotzudana, hori 
bakharrik egiozu Jaunari; ez berha, ez 
guti deufcrc.

X III . K ap.
7 U R E  erdian altchatzcn bada profeta- 

rik, edo dioenik amctfetan zerbait 
agerpen ikhufi duela, eta aitzinetik erra- 
nen duenik zerbait ikhuíkari cta fenda- 
gaila,

2 Eta gerthatzen balitz harek errana, 
cta erran balezazu: Goazen eta jarraik 
gaitezen ezagutzen ez ditutzun jainko 
arrotzei, eta zerbitza detzagun :

3 E z cntzun profeta cdo amctfegile 
harén folafak, zeren zucn Jainko Jauna 
baitabila zuek zertan froga, agerian izan

dadicntzat heyan maitc duzucn ala ez, 
zuen bihotz oroz cta arima guziz.

4 Zuen Jainko Jaunari jarrailc zai- 
tezte, liaren beldurra izan zazue, harén 
manamcnduak bcgira zatzue, eta harén 
mintzoa entzun : hura bera zcrbitzatuko 
duzue, cta hari berari iratchikiren zarete.

5 Profeta hura ordean edo amets-for- 
tzailc hura hila izan bedi, zcren den 
mintzatu zuen gibelatzcko zuen Jainko 
Jauna ganik, zeinak Egiptoko lurrctik 
craiki cta gathibutafuneko etchetik bc- 
rrerofi baitzaituzte, zuek makhurraraz- 
teko zuen Jainko Jaunak manatu daro- 
tzueten bidetik: cta holetan gaizkia zucn 
artctik iraiziren duzue.

6 Baldin zure anaya zure amaren fc- 
mcak, cdo zure ferncak, edo alabak, edo 
zurc emaztc bihotzean duzunak, edo 
zure adi/kidc zure burua bezain maite 
duzunak amainatu nahi bazintu, bcharrira 
crranez : Goazen eta zcrbitza detzagun 
zuk eta zurc aitck ezagutzcn cz dituzten 
Jainko arrotzak,

7 Urrunetik edo hurbiletik lurrarcn 
buru batetik bertzera gure inguruan di- 
ren jcndaki guzicnak;

8 E z bezedi harcn erranetara cror, cz 
bczazu cntzun, cta zure begiak cz bezo 
barkha ctzakizkioentzat urrikal eta gorde 
ez dczazun,

g Bainan han bercan hil z a z u ; zurc 
cíkua izan bedi lehcna harén gaincan, cta 
gero loth bekio populu guziarcna.

10 Harrika lcherturik hilen da, zeren 
nahi izan zaituen iraizi zure Jainko Jau
na ganik, Egiptoko lurrctik cta gathibu- 
tafuncko etchetik atheratu zaituena ga
nik :

11 Hori aditzean Ifracl guzia lotfa da
dicntzat, cta nihork cz dezan gehiago 
halakorik egin.

12 Zure Jainko Jaunak zure egoitza- 
ren cgitcko emanen darozkitzun hirieta- 
rik batean aditzcn badituzu zembaitak 
erratcn:

i 5 Bel ¡alen femeak zurc crditik ilkhi 
dirá, cta beren hiriko egoiliarrak makhu- 
rrarazi dituzte, eta erran diotete : Goa
zen cta zerbitza detzagun czagutzcn ez 
ditutzuen jainko arrotzak:

14 Artha eta ardurarekin bilha zaite : 
gauzaren garbitafuna atheratu ondoan, 
aurkhitzen baduzu diotcna kautu déla, 
eta izigarrikeria hori zinez egina izan 
déla,
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15 Ezpataren ahoaz joko ditutzu be- 
rehala hiri hartako cgoiliarrak ; eta hiria, 
eta hartan diren guziak abcrcctaraino cha- 
hutuko dituzu.

16 Han daitckeen trefncria erc bildu- 
ko duzu hango plazen erdira, ete hiria- 
rckin bcrarekin fu emanen diozu, zure 
Jainko Jaunari oro erreko diotzatzun 
bezala, cta bethi guzian hobi bat izan 
dadien: ez da hartarik gehiago hiririk 
eginen,

17 Eta anathema hartarik cz da zurc 
elkuetan den-gutiena geldituko, Jauna 
bere hafarrearen hatfetik jabal dadicn- 
tzat, eta urrikal dakizun, cta bcrha zai- 
tzan zure arbafoei zin- eginez agindu 
dioten bezala,

18 Zure Jainko Jaunaren boza en- 
tzuncn duzuno, nik egun mczutzen da- 
rozkitzudan manamendu guziak bcgira- 
tuz, zure Jainko Jaunaren aitzincan go- 
garagarri denaren egiteko.

X IV . K a p .

T Z A N  zaizte zuen Jainko Jaunaren fc- 
A m c: ez duzue zucn buruci cbaki- 
durarik eginen, eta ileak cz ditutzuc dci- 
thoreetan murriztuko;

2 Zeren zakizkioen zure Jainko Jau
nari populu bat faindua, eta lurrarcn gai- 
nean diren jcndaya guzicn artetik hau- 
tatu zaitucn izan zaitzan populu bere
bere bat.

3 Lohi diren gauzctarik janen ez du
zue.

4 Haukick dirá jan bchar ditutzucn 
abereak, idia, ardia eta ahuntza,

5 Orcna, cta orkhatza, bafidia, orcn- 
ahuntza, bafahuntza, oriza, jirafa.

6 Janen duzue edozein abere hatza 
bi aldetara urratua dueña, cta aufnarrean 
haritzcn dena.

7 llaman aufnarrczalctarik, behatza 
urratua ez dutenetarik ez duzue jan be- 
har, hala-ñola kamelutik, erbitik, faga- 
rroitik: haukiek zeren aufnarrean hari- 
tzen diren eta behatza urratua ez duten, 
lohi izanen zaizkitzuete.

8 Urdca erc, zeren behatza urratua 
duen eta aufnarrczalc cz den, lohi izanen 
da ; horien haragirik cz duzue janen, eta 
hilikiak ukituren cz dituzue.

9 Uretan daudezen arrain guzietarik 
haukiek janen ditutzue: jan zatzue hc- 
galak cta czkatak dituztenak.

10 Bainan hegal cta czkatagabckorik 
ez jan, lohiak dirclakotz.

n  Hegaítin chahu guziak jan za
tzue.

12 Lohiak cz jan, erran-nahi-da arra- 
noa, grifoina, eta itfas-arranoa,

13 Ikfiona, faya cta mirua, bere mo
taren arabera;

14 Bcle mota guzia;
15 Ollruka, huntza, maloiña cta az- 

torea bere motaren arabera;
16 Amiamokoa, ziña eta ibifa ;
17 Puyan ta, porfiriona eta huntza,
18 Pcíikanoa, karadriona, zein bere 

motan ; bafoilarra ere eta gau-ainhara.
19 Eta lurraren gainean herrcftatzen 

diren cta hegalak dituzten guziak lohi 
izanen dirá eta ez da hckictarik janen.

20 Chahu diren guziak jan zatzue.
21 Bainan bere baitarik hil dena, cz 

hartarik jan. Zure atheen harnean den 
arrotzari emozu jateko, cdo Cal zo zu ; ze
ren zu baitzarezurc Jainko Jaunaren po
pulu faindua. E z duzu pittika erreko 
bere amaren efnean.

22 Urthe bakhotch, bereziko duzu 
lurrean fortzen diren zurc fruitu guzicn 
hamargarrena.

23 Zurc Jainko Jaunaren aitzincan, 
bere izcna deithua izatcko hautatu du- 
keen tokian, janen dituzu zure ogi, arno 
cta olioaren hamargarrena, eta idietako 
cta ardietako lehcn-Tbrthuak, ikhas deza- 
zun zurc Jainko Jaunaren izenaren noiz- 
nahiden heldur iza ten.

24 Bainan bidea luzeegi, eta zure 
Jainko Jaunak hautatu duen lekhua urru- 
negi ditakccnean, cta zure Jainko Jau
nak zu benedikatu, eta zuk hari erran 
guziak ezin eraman,

25 Oro falduko ditutzu cta dirutara 
bihurtuko, eta dirua eíkuan goanen zare 
zure Jainko Jaunak hautatu dukcen le- 
khura:

26 Eta diru hartaz erofiko duzu nahi 
duzuna, cdo idi, cdo ardi, orobat arnoa 
cta buztinoa cta gura zaren guzia: eta 
janen ditutzu zure Jainko Jaunaren ai- 
tzinean, eta atfegin hartuko duzue zuk 
cta zure etchcak,

27 Eta zure atheen harnean den le- 
bitarrak: berautzu utz hura, zeren cz 
baitu bertzc ikhullekorik zure ontafu- 
nean.

28 Hirur urthetarik bertzc hamarren 
bat bereziko duzu orduan forthuko za- 
rozkitzun guzietarik, cta berez czarriko 
duzu zurc ctchean.

29 Eta cthorriko dirá lebitarra, zei- 
nak bertzc zuzenik eta ikhullekorik zu
rc izanean cz baitu, cta arrotza, cta ume- 
zurtza eta alharguna zure atheen harnean 
direnak, eta janen dute, cta afeko dirá, 
zure Jainko Jaunak benedika zaitzan 
eginen ditutzun cíku-lan orotan.

X V . K a p .

^ A Z P I G A R R E N  urthean eginen du
zu bihurtzapena,

2 Zeina hulako moldez baita zelebra- 
turen : adiíkidearen, edo lagunaren cdo 
anayaren baithan hartzeko duenak, gibe- 
lcrat ezin galdegincn diote, zeren den 
Jaunaren bihurtzapen urthe.

3 Arrotza cta kampotarra prcmiatuko 
ditutzu, bainan herritarrari cta lagunari 
gibelerat galdatzeko clkurik cz duzu iza
nen.

4 Zuen artean beharrik eta eíkalerik 
cz da baterc izanen, benedika zaitzan 
zurc Jainko Jaunak gozatzera cman go- 
go darotzun lurrean.

5 Bizkitartean zurc Jainko Jaunaren 
mintzoa entzuten baduzu, eta bcgiratzen 
harek manatu eta nik egun zuri mezutu 
guziak, benedikaturen zaitu agindu da
rotzun bezala.

6 Aíko jendayari maileguz emanen 
duzu, cta zerorrek nihoren ganik ez har
tuko. Aíko jendayen naufi eginen zare 
cta nihor ctzaitzu zuri naufituko.

7 Zure anayetarik bat, zure hiri be- 
rean daudczinctarik, zure Jainko Jaunak 
ematera dihoakizun lurrean, behartzera 
heldu balitz, cz duzu gogortuko zure bi- 
hotza, cz-etarc hertfiko zure clkua;

8 Bainan beharrari zabalduko diozu, 
cta maileguz emanen diozu cíkas duela 
ikhufiko duzuna.

9 Berautzu Ierra dakizun gogocta tzar 
bat, eta zure bihotzean erran dezazun : 
Zazpigarrcn urthea bihurtzapcneko hur- 
biltzen hari da : eta aldara dctzatzun 
zurc begiak zurc anaya beharra ganik, 
ez nahiz hari galdatzen dueña maileguz 
cman: bcldurrez-eta Jaunari oihu-egin 
dezan zure kontra, cta bekhatutzat ja- 
zarria izan dakizun.

10 Bainan emanen diozu, cta cz duzu 
amarrukcriarik erahiliren harén beharren 
arintzcan, zure Jainko Jaunak benedika 
zaitzan bethi guzian cta cíkurat hartuko 
ditutzun cgitcko orotan.

11 Beharrak cz dirá eíkas izanen zure

egoitzako lurrean: hargatik manatzen 
darotzut eíkua idek diozozun zure anaya 
eíkafian eta beharretan denari, zurekin 
lur berean dagoenari.

12 Zure anaya Hebrearra edo arreba 
Hebrearra faldua izaten zaitzunean, eta 
fei urthez zerbitzatu zaituenean, zazpi
garrcn urthean libro igorriko duzu,

13 Eta cz duzu jafanen libro uzten 
duzuna cfkuak hutfik goan dadien ;

14 Bainan bidekoa emanen diozu ar- 
thaldctik, fclharutik eta lakotik, zeinctan 
benedikatu baitzaitu zure Jainko Jaunak.

15 Orhoit zaitezi zcror gathibu izatu 
zarcla Egipton, eta zure Jainko Jaunak 
atheratu zaitucla, eta hargatik orai ema- 
ten darotzut nik manamendu hau.

16 Zure fehiak ordean erratcn bada- 
rotzu : E z  dut ilkhi nahi, zeren maite 
zaituztedan zu eta zurc etchea; eta zure 
ctchean ontfa déla atzcmaten badu :

17 Ezten bat hartuko duzu eta harén 
beharria zilhatuko zure etcheko athean, 
cta bethi guziko zure fehi izanen da. 
Neíkatoari ere orobat eginen diozu.

18 Libro igorri ditukezunean, cz di
tuzu zurc begiak hekien ganik bazter- 
tuko, zeren zerbitzatu baitzaituzte fei 
urthez farizale batck egin zukccn bczala, 
zure Jainko Jaunak benedika zaitzantzat 
hari zaren lan guzietan.

19 Zure abere gorrietarik eta ardieta- 
rik, lehembizi fortzen diren guziak, na
hiz orots, nahiz urrich, fainduetfiko dioz- 
katzu zurc Jainko Jaunari. Abere go- 
rriaren lchcn - forthua cz duzu laucan 
erabiliko, cta ardiarenari ez diozu ilea 
moztuko.

20 Zurc Jainko Jaunaren aitzinean 
janen ditutzue zuk cta zurc etchekoek 
urthe oroz, Jaunak berezi dukeen le- 
khuan.

21 Eta lehcn-forthuak balu narrio bat, 
cdo maingu, edo itfu, edo bertzc nom- 
baitik markhets cdo erphil balitz, ez da 
zurc Jainko Jaunari imolatuko.

22 Bainan hura janen duzu zurc h¡- 
riaren harnean : lohiak cdo chahuak oro
bat janen dute halakoctarik orkhazkia 
cta orenkia bezala.

23 Bakharrik huntarik begiratuko za
re, janen ez baituzu hekien odola: bai
nan ura bezala lurrera ichuriko duzu.
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X V I. K ap.
O E G I R A T U K O  dituzu fruitu bcrric- 

tako hilabcthea cta uda lehena, Baz- 
koa zure Jainko Jauiiari cgitcko, zcren 
hilabethc hartan gauaz zure Jainko Jau- 
nak ilkhi zaitucn Egiptotik.

2 Eta zure Jainko Jaunari Bazkoa 
imolatuko diozu ardictarik eta idictarik 
zure Jainko Jaunak hautatu dukeen le- 
khuan, han egon dedientzat harcn izena.

3 E z duzu janen orduan ogi altcha- 
turik: zazpi eguncz jancn duzu altcha- 
garririk gabc, atfekabeko ogia, ikharan 
¡lkhi zarclakotz Egiptotik, baizik-eta 
Egiptotikako zurc ilkhipcncko cgunaz 
orhoit zaitczen zurc biziko egun oroz.

4 Zazpi egunez zurc eremu guzictan 
ez da altchagarririk agcrtuko, eta lehem- 
biziko cguncko arratfean imoiatu dcn bi- 
timaren haragictarik cz da batcre gcldi- 
tuko goizeraino.

5 Bazkoa ezin imolaturen duzu Jau
nak ematcra dihoazkitzun hirictarik edo- 
zeintan;

6 Bainan bai zure Jainko Jaunak hau
tatu duen lekhuan, harén izena han cgon 
dedientzat: eta Bazkoa imolatuko duzu 
arratfaldean iguzki - fartzean, Egiptotik 
ilkhi zaren tenorean.

7 Eta crreko eta janen duzu zurc 
Jainko Jaunak hautatu dukccn lekhuan: 
eta goizean jaikiz, itzuliko zure olhc- 
tara.

8 Sei egunez janen ditutzu airifak : 
cta zazpigarren eguncan, zcrcn den zurc 
Jainko Jaunarcn bilkhuko eguna, cz du
zu cginen cíku-lanik.

9 Zazpi alte khondatuko ditutzu, ihi- 
tegia uztan ezarri dukczun egunetik :

10 Eta zure Jainko Jaunari zelebra- 
tuko diozu Allcetako bclta-eguna, zurc 
elkuko eíkaintza zure oldetara cfkainiz 
zure Jainko Jaunarcn bcncdizionearen
arabera: t ,

11 Eta zurc Jainko Jaunarcn aitzi- 
ncan, zuk eta zure feme-alabek, muthil- 
neíkatoek, zure athccn harnean den le- 
bitarrak, eta zuckin daudczin arrotzak, 

•umezurtz cta alhargunak eginen ditutzuc 
bozkariozko harazkariak zure Jainko 
Jaunak hautatu duen lekhuan, harén ize
na han cgon dedientzat.

12 Eta orhoituko zare zeror gathibu 
izatu zarcla Egipton; eta manatuak di- 
renak begiratuko cta cginen ditutzu.

*

XVIII. KAP.

emazteki, gaizkia Jainko Jaunaren aitzi- 
nean egiten dutenak eta harekilako patua 
hauílen,

3 Goanez eta zerbitzatuz jainko arro
tzak, eta adoratuz hckick, iguzkia, ilhar- 
gia eta zeruko izarren oílc guziak, nik 
manatu cz dudana;

4 Eta hortaz jakintfu egin bazaituzte, 
cta cntzutearekin arduratfuki bilhatu ba- 
zarc, eta aurkhitu egia déla cta izigarri- 
keria hori Ifraelcn egin izan déla:

5 Zurc hiriko atheetara ilkhircn ditu
tzu gauzarik tzarrena egin izan duten 
gizon cta emaztekia, eta harrika lchcr- 
tuak izanen dirá.

6 Hiltzen dena, bi cdo hirur lekhu- 
koren ahotik galduko da. Nihor ez da 
hila izanen lekhukotafun bakhar baten 
gainean.

7 Lekhukoen eíkua abiatuko zayo le- 
henik hiltzcra, cta gero populu gainera- 
koarena lothuko zayo, gaizkia zure crdi- 
tik khen dezazuntzat.

8 Zutan erabaki bat nekea eta itfua 
ikhufiko duzuncan odolcan eta odolcan, 
cgitekoan cta cgitekoan, legenean cta le- 
gcncan ; eta ikhuliko ditutzuncan zurc 
hiriko athcctako juyecn bozak cz daudc- 
zila alde bercra; jaiki zaite eta igan zure 
Jainko Jaunak hautatu dukccn lekhura.

9 Ethorriko zare Lcbircn odolctikako 
aphczcn gana, cta orduan juye denaren 
gana : galdatuko diozute cta hekiek era- 
khutfiko darotzute erabakiko egia.

10 Eta egizu Jaunak hautatu dukccn 
lekhuan buruko direnek erran eta ira- 
khatfi guzia.

11 Jaunarcn legearen arabera, cta he- 
kien crabakiari jarraikiko zare, cz cíkuin 
ez ezker makhurtu gabe.

12 Bainan hampuruíkerian farthuko 
dena, cta ordu hartan zure Jainko Jauna 
zcrbitzatzen duen aphez-handiaren ma- 
nua eta juyearen erabakia onhetli nahiko 
cz dueña, hila izan bedi gizon hura, cta 
gaizkia Ifracldik khen zazu :

13 Eta cntzutearekin populu guzia 
izituko da, eta gerorat nihor hampurus- 
keriaz haz cz bedi.

14 Zure Jainko Jaunak ematcra di- 
hoakizun lurrean fnrthua zaitekeencan, 
cta hartaz gozatzen, eta han egoten, 
erratcn baduzu: Errege bat ezarriko dut 
ene gainean, inguruko jendaki guzick 
duten bezala:

15 Zure Jainko Jaunak zure anayen

19 1

artetik hautatu dukcena ezarriko duzu. 
Ezin eginen duzu errege bertze jendaki 
batetikako gizon bat, zurc anaya cz de
na.

16 Eta ezarria izan ondoan, ez du 
zalditzc handi bat bilduko, cta ez du po
pulua Egiptora bihurraraziko, bere zal- 
ditze handiaren laguntzarekin, bereziki 
Jaunak manatu darotzuenean gehiago 
bidé beraz ez itzultzeko.

17 E z ditu aíko cmazte izanen harén 
gogoa bilduko dutenak, cz-eta zilhar cta 
urhe meta gaitzik.

18 Bainan bere erreinuko alkhian jarri 
ondoan iíkribatuko du liburu batean be- 
retzat lege huntako Dutcronoma, Lclii- 
ren lcinuko aphezen ganik harturik ko- 
pia bat:

19 Eta bcrekin izanen du, eta irakur- 
tuko du bere biziko egun oroz, ikhas 
dezan bere Jainko Jaunaren beldur iza- 
ten, cta harén manamendu eta zeremo- 
nia legean manatuak direnen begiratzcn.

20 Eta harén bihotza hampuruíkerian 
goiti cz bedi bere anayen gainean, cta 
makhur ez bedi ez cíkuin aldera ez e z -  
kerrera, luzez erregina ditezen Ifraelen 
gainean bera cta bere femeak.

X V III . K ap.
^ P H E Z E K ,  lebitarrek eta leinu hor- 

tako bcreko diren guzick ez dute 
pharterik cz primantzarik izanen bertze 
Ifracldarrekin, zeren jaten baitituzte Jau
nari eginikako fakrifizio eta eíkaintzak :

2 Eta bertzerik deufere ez dute har- 
tuko beren anayen ontafunetik; ezen 
Jauna da bera hekiei^ primantza, bcrak 
erran izan diocten bezala.

3 Hau izanen da aphezen zuzena po- 
puluaren eta bitimak eíkaintzen dituz- 
tenen haithan : ¡mola dezaten edo idia, 
edo ardia, aphezari emanen diotc forbalda 
cta fabcl-chumea,

4 Ogiko, arnoko cta olioko pikaineta- 
rik, cta ardi moztetikako ilectarik phartc.

5 Ezen zure Jainko Jaunak zure lei
nu guzictarik hura hautatu du, Jaunaren 
aitzmean egotcko eta harén izenari egim- 
bideak bcthetzcko, harek eta harén fe- 
meek bethi guzian.

6 Lebitar bat ilkhitzen balitz zure 
hiri Ifrael guzian diren batetik, eta nahi 
balu ethorri Jaunak hautatu dukeen le
khuan egotera,

7 Bere Jainko Jaunarcn izenean egim-

13 Tabcrnakletako befta-burua ere 
zazpi eguncz zclebratuko duzu, larrai- 
nctik eta lakotik zure fruituak bilduko 
ditutzuncan ;

14 Eta bella hartan bozkariozko ba- 
razkariak egincn ditutzuc, zuk eta zure 
fcme-alabeJc, muthil - ncikatoek, lebita- 
rrak cre cta arrotzak, umezurtz cta alhar- 
gunak, zure athecn harnean dircnek.

15 Zurc Jainko Jaunari zazpi egunez 
bcfta zelcbratuko diozu Jaunak hautatu 
dukccn lckhuan : cta bcncdikatuko zaitu 
zurc Jainko Jaunak zurc fruitu orotan, 
eta zurc cfkuetako lan guzietan, cta boz- 
kariotan izanen zare.

16 Urthean hirurctan zuganikako gi- 
zonki guziak agertuko dirá zurc Jainko 
Jaunaren aitzinera, hautatu dukccn le- 
khuan : Airifetako bella - biiruz, A ilcc- 
tako hcihi - buruz eta Tabernaldetako 
beíla-buruz. E z  dirá Jaunaren aitzinera 
agertuko cíkuak hutfik :

17 Bainan norkbcrak eflcainiko du 
ducnarcn ercduz, bere Jainko Jaunaren 
bcncdizioncak cinan izan diocnaren ara- 
bcra.

18 Juycak cta kargudunak ezarriko 
dituzu, zure Jainko Jaunak, leinu ba- 
khochka, emanen darozkitzun hirietako 
atheetan ; populua juya dezaten erabaki 
zuzencz,

19 Eta zuzcn ez dencra makhur ez 
beitez. E z ñor ñor dcn cz-eta emaitzei 
ctzare begiraturen: zcren cmaitzek gi- 
zon zuhurren bcgiak itfutzcn baitituztc, 
cta itzulikatzcn zuzenen l'olafak.

20 Zuzcnki jarraikiko zare zuzen de- 
nari, bizi zcdintzat cta goza dczazun 
zure Jainko Jaunak cman izan darotzu- 
kcen lurra.

21 E z duzu lukurik cz-cta zuhaitzik 
landatuko zurc Jainko Jaunaren aldarca- 
ren aldean.

22 E z duzu zurctzat cginen ez-etare 
altchatuko jainko-moldurarik, zeren gai- 
tzirizkotan baitaduka zurc Jainko Jau
nak.

X V I I .  K a p .
p  Z  diotzatzu zurc Jainko Jaunari imo- 

latuko narrio cdo zcrbait baya duten 
ardia cta idia, hori zayoelakotz izigarri- 
keria bat zure Jainko Jaunari.

2 Zurc hcrritan, zure Jainko Jaunak 
emanen darozkitzun hirictarik batean, 
atzemanak izanen direncan gizon cdo
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bideak bcthcko ditu, orduan Jaunaren ai
tzinean egonen diren berc anayek bezala.

8 Jatekoetan bertzccn phartc bera 
izanen du : bertzaldc delarik bcre hirian 
aitarcn ondoregoz zor zayoena.

9 Sarthua zaitekeenean zure Jainko 
Jaunak emanen darotzun lurrean, bc- 
rautzu jendaya hekien izigarrikeriei ja- 
rraiki nahi izatetik.

10 Eta zu baithan ez bedi aurkhi, fc- 
mea edo alaba fuan iraganaraziz chahu 
egin nahiko duenik, cdo aztiei galdeka ha- 
riko denik, ametfci eta zelatei begira ego
nen dcnik, ez-eta gaizkin izanen denik,

11 Ez-eta charmatzailcrik, cz-eta la- 
minei galdcka hariko dcnik, cz - ctare 
afmu-athcratzailerik, cdo hilen ganik egia 
jakin bcharrez ibiliko denik :

12 Ezcn horiek oro gaitzcts ditu Jau
nak, eta horrclako tzarkerien gatik cha- 
hutuko ditu, zuen fartzean, populu hc- 
kiek.

13 Ofoki garbi eta itzalik gabc izanen 
zare zurc Jainko Jaunarekin.

1 4  Jendaki horiek, zeinen lurra goza- 
tuko baituzu, zelatariak cta afmatzaileak 
cntzuten dituzte: zu ordean bertzcla 
irakhatfia izatu zarc zurc Jainko Jaunaz.

15 Zure Jainko Jaunak, zure jenda- 
kitik cta zure anayetarik ni bczala erai- 
kiko darotzu profeta bat: hura entzunen 
duzu,

16 Zure Jainko Jaunari Horcben gal- 
datu zinarocn bezala, baldarna bildua 
izan zencan, cta erran zinducncan : E z 
bczat gehiago adi Jainko Jaunaren min- 
tzoa, eta ez bczat gehiago ikhus fu ikha- 
ragarri hori, hil ez^iadicntzat.

17 Eta Jaunak erran zarotan niri: 
Oro ontfa erranak dira.

18 Zu  bczalako profeta bat craikiko
diotct beren anayen artctik : cta ene hi- 
tzak czarriko ditut harén ahoan, cta nik 
hari manatuko diozkadan guziak erranen 
diozkatc. _

19 Zeinak ere entzun nahiko cz bai- 
titu ene izenean erranen dituenak, ni 
atheratuko natzayo afpertzaile.

20 Bainan hampuruikcriaz galdurika- 
ko profeta batek ene izenean erran nahi 
balitu nik hari manatu gabeko folafak, 
cdo jainko arrotzen ¡zencan mintzatu 
nahi balitz, hila izan bcdi.

21 Zurc gogoan ichilik cgiten bazin- 
d u : Ñola ezagutuko dut Jaunak erran 
cz ducn hitza ?

22 Izanen duzu ezagutkari hau: pro
feta harek Jaunaren izenean aitzinetik 
errana gcrthatzen cz bada, cz da hura 
Jaunak errana, bainan profetak bere iz- 
pirituko hampuruíkeriaz afmatua: eta 
horren patik etzarc harén beldur liehar.O

X IX . K a p .
O IZ -E R E  zure Jainko Jaunak cha- 

hutu baitituzke jendayak zeinen 
lurra cman gogo baitarotzu, eta hura go- 
zatuko baituzu, cta hango hiri cta ctche- 
tan egonen baitzarc;

2 Zure Jainko Jaunak gozatzera ema
nen darotzun lurraren crdian hirur hiri 
bcrcziko ditutzu,

3 Bidea artharekin chuchenduz; cta 
zure lurreko cremu guzia hirur zathitan 
bardin czarriko duzu, gizona hil ducn 
ihclliarrak hauzoan aurkhi dezan norat 
ihes-egin.

4 Huna legea gizon hiltzaile ihcília- 
rrarena, zcinari cz baitzayo bizia khendu 
behar : norbaitek uftekabez bcre laguna 
jo badu, cta frogatzcn bada ez atzotik 
cz-eta herenegundik gaitzirizkorik ctzu- 
cla harentzat,

5 Bainan harekin lañoki goan zela oi- 
hancra cgurcbakitzcra, eta egurren haus- 
tcan haizkora cíkutik jauzi zitzayoela, 
eta burdinak, gidcrrctik atheraturik, jo 
cta hil diocla berc adiíkidca; aitzinean 
erranikako hirietarik batera ihes-eginen 
du, eta biziko da ;

6 Beldurrez-eta odola ichuria duena- 
ren ahaide hurbilena, minak harturik, 
jarraiki dakioen, cta atzeman dezan bi
dea luzeegia bada, cta jo dezan hcriotzca 
merezitu ez dueña, zeren cz baita cra- 
khutfia hila denaren aldcrako gaitziriz
korik baterc bazucla.

7 Hargatik manatzcn darotzut hirur 
hiri hckick batetik bertzera bardin urrun 
czar detzatzun.

8 Bainan zurc Jainko Jaunak hedatu 
ditukcencan zurc mugak zurc arbaloci 
zin-egin dioeten bezala, eta hekici agindu 
lur guzia cman darokezuncan,

9 (Baldin bizkitartcan bcgiratzen ba- 
ditutzu harén manamenduak, eta cgiten 
baduzu nik cgun mczutzcn darotzudana, 
hura baita zure Jainko Jauna maithatzca 
eta bethi harén bidetan ibiltzea), berha- 
tuko ditutzu bcrtzc hirur hiri, eta aitzi
nean erranikako hirur hiricn nombrea 
bikhunduko duzu;
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10 Hobengabcarcn odola cz dadien- 
tzat ichur zurc Jainko Jaunak gozatzera 
emanen darotzun lurrean, eta etzadien- 
tzat odolez hobendun izan.

1 1 Bainan baldin norbaitek, bere la- 
gunaren alderako gaitzirizko duelarik, 
zelatak hedatu baditu liaren biziari, cta 
atheraturik jo badu cta hil, eta ihes-egin 
erran diren hirietarik batera,

12 Hiri hartako zaharrek igorriko di
tuzte gizonak, khcnduko dute ihes-le- 
khutik, cta zcinaren odola ichuria izan 
baita hablaren ahaide hurbilenaren eíkue- 
tara emanen dute, eta hila izanen da.

13 Etzakizkio urrikalduko, cta hobe- 
nik ctzuen odola chahutuko duzu Ifrac- 
len gainetik, zuri ongi gertha dakizun- 
tzat.

14 E z dituzu atheratuko eta nihorat 
eramanen zure lagunaren zedarri aitzine- 
kock landatu dituztcnak zure Jainko 
Jaunak emanen darotzun lurrean, zeina 
gozatzeko hartuko baituzu.

15 Lekhuko bat ez da afkiko norbai- 
ten kontra, nola-nahiko gaizki eta gaich- 
takeria gatik: bainan b¡ cdo hirur lekhu- 
koren ahoan izanen da garbitafun ofoa.

16 Baldin lekhuko gezurti bat athe- 
ratzen bada gizon baten kontra, legea 
hautfi duela jazarriz,

17 Churitzcko duten biak agcrtuko 
Jaunaren aitzinera, orduko aphezen eta 
juyeen aitzinean.

18 Eta artha handicnarekin bilhatzean, 
aurkhitzcn badute lekhuko faltfua gezu- 
rrez mintzatu déla bere anayaren kontra,

19 Hala bihurtuko diote ñola berc 
anayari egitca afmatu baitzuen, cta gaiz- 
kia khcnuuko duzu zure erditik,

20 Bertzeck, hori aditzcarckin, bel- 
durra izan dezatentzat, cta nihoiz cz di- 
tezen aufarta horrelakorik egitera.

21 Etzakizkio urrikalduko, bainan bc- 
hartuko diozu bizia biziaren, begia bc- 
giaren, hortza hortzaren, eíkua eíkuaren, 
zangoa zangoaren.

X X . K a p .

Q E R L A R A  athcratzcn bazarc zure 
etfayen kontra, eta ikhuítcn badi- 

tutzu hekien zaldicria eta orga-laíterrak 
cta zuk duzuna baino gaitzagoa déla etfa-

Íaren armadako oítea, ez izan hekien 
cldur,zeren zurejainko Jauna Egiptoko 

lurretik atheratu zaituena zurekin baita.
2 Eta gudua ja hurbildua denean,

aphez-handia agcrtuko da armadaren ai
tzinera, eta huía mintzatuko da popu- 
luari:

3 Adi zazu, Ifracl: cgun cmatcn dio- 
zuc gudu zuen etfayei, ez bedi lotfa zuen 
bihotza ; cz izan beldurrik ; berautzue 
amor egin ; cz betzaiztzate ikhara ;

4 Zeren zuen erdian baita zuen Jain
ko Jauna, cta zuen alde gudukatuko baita 
zuen etfayen kontra galtzeko zoritik zuen 
athcratzcko.

5 Aitzindariek ere, armadak aditzen 
dituela, zeinek bcrcn andanetan oihu- 
eginen dute : Ñor da gizona etche berri 
bat egin eta hartan egotcn hafi cz dena ? 
bihoa, cta itzul bedi bere etcherat, bel- 
durrez-cta gerlan hil dadien, eta bertze 
bat lehenik jar dadien harén ctchean.

6 Ñor da gizona mahaíli bat landatu 
dueña, eta oraino arduratu cz dueña, 
orok hartarik jan dezakaten bczala ? bi
hoa, cta itzul bedi bere ctchcra, beldu
rrez-eta gerlan hil dadien, cta bertze gi
zon batck egin dezan liaren egimbidea.

7 Ñor da gizona cmaztegai batckin 
hitzemana, eta oraino hartu ez dueña ? 
bihoa cta itzul bedi etcherat, beldurrez- 
eta bertze gizon batek har dezan hura.

8 Horiek erran ondoan, erranen dute 
goitiko, cta populuari mintzatuz: Ñor 
da gizon bcldurtia cta bihotzez izipera ? 
bihoa, cta itzul bcdi etcherat, beldurrez- 
eta lotfaraz detzan bere anayen bihotzak, 
bera ¡zialduraz harritua den bezala.

9 Eta armadako aitzindariak ichildu 
ondoan, eta folafa akhabatu dutencan, 
zeinek bere ezkardak guduko chuchcn- 
duko dituzte.

10 Hiri baten hartzeko hurbilduko 
zatzayoenean, lehenik bakea cíkainiko 
diozu.

11 Onheílen badu, cta atheak ideki- 
tzen badarozkitzu, han den populu gu
ziak bizia izanen du, cta zcrbitzatuko 
zaitu figoa pagatuz.

12 E z badu ordean paturik egin nahi, 
cta gcrla cmaten hallen bazaitzu, fethia- 
tuko duzu.

13 Eta zure Jainko Jaunak cíkueta- 
ratuko darotzunean, han diren gizonki 
guzici ezpataren ahoaz emanen diozuete,

14 U tziz cmaztekiak, haurrak, abe- 
reak cta hirian diren bertzeak. A tze
man guzia armadari zathituko diozu, eta 
zurc Jainko Jaunak cman darozkitzun 
ctfai buluzkinctarik janen duzu.
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15 Hórrela cginen diozute zu ganik 
hainitz urrun diren hiri guziei eta goza- 
tzeko hartu behar ditutzunetarik cz di- 
renei.

16 Ordean zuretzat emanen zaizki- 
tzun hirietan nihori ez diozu bizia utzi- 
ko:

17 Bainan ezpataren ahoaz hilen di- 
tutzu, erran-nahi-da Hethcarra, Amorr- 
hearra, Kananearra, Pherczearra, He- 
bearra eta Jebufearra, zure Jainko Jaunak 
manatu darotzun bezala,

18 Bcldurrez-cta beren jainkocntzat 
egin dituztcn izigarrikcria guziak egitcn 
irakhats detzatzuctcn, cta bekhatu zuen 
Jainko Jaunarcn alderat cgin dezazuen.

19 Luzez fethiatuko duzunean hiri 
bat, eta hartzckotzat hura trentchadaz 
inguratuko duzunean, cz ditutzu ebaki- 
ko zuhaitzak zeincn fruituak jan baite- 
zakctzu, eta ez duzu inguruan haizkoraz 
bazterrak chahutu behar, zeren-eta zu- 
haitza zur bat baita eta ez gizon bat, cta 
gerlaricn oftea zurc kontra ez baitezakc 
berha.

20 Bainan zuhaitza cz dencan fruitu- 
takoa bainan bai larrekoa eta bcrtze aiko- 
tako on dcna, ebak zazu, eta cgizkitzu 
trefnak, hartu arteo zurc kontra guduka- 
tzen den hiria.

X X I. K a p .

y U R E  Jainko Jaunak eman gogo da
rotzun lurrean atzematen denean 

gizon hil baten gorphutza, cta jakina ez 
bada ñor dcn hiltzeketaz hobendun,

2 Adincz zaharrenak cta zurc juyeak 
ilkhiko dirá, cta hila den lckhutik neur- 
tuko dutc zembat den inguruko hiricta- 
raino.

3 Eta orotarik hurbilcna zein den 
czagutu dukctcncan, hiri hartako zaha- 
rrenek hartuko dutc arthaldetik miga bat 
uztarria crabiligabca eta lurra goldeaz 
urratu ez ducna;

4 Eta cramanen dute haran bala eta 
harritfu egundaino iraulia eta craina izan 
cz den batera, cta han burua moztuko 
diote migari:

5 Eta hurbilduko dira Lcbiren fcmc 
aphezak, zurc Jainko Jaunak hautatu 
ditukcenak berari bethe dctzotentzat 
egimbideak, beraren izenean eman deza- 
ten bcnedizionea, eta hekien ahoko hi- 
tzctik erabaki ditczcn egiteko guziak, 
cta chahu ala lohi diren gauzak oro :

6 Eta hiri hartako fortzez zaharrenak 
cthorriko dira hilera, eta garbituko d¡- 
tuzte cíkuak haranean joa izan den mi
garen gainera,

7 Eta erranen dutc: E z  dutc gurc 
cíkuck ichuri odol hau, cta gure bcgick 
ez dute ikhufi.

8 Begitharte cgiozu, Jauna, Ifraelgo 
zurc populu berrerofi duzunari, eta ez 
bezazu harén gain eman Ifraelgo zurc 
populuaren erdian ichuria izan den odol 
hobengabea. Eta hekien gainetik khen- 
dua izanen da odolaren hobena.

9 Eta zu, egin dukezuncan Jaunak 
manatua, garbi izanen zarc ichuria izatu 
den odol hobengabetik.

10 Atheratu bazare zure etfayen kon
tra gudura, cta zurc Jainko Jaunak cíku- 
ratu badarozkitzu, eta prefonierak era- 
matean,

11 Hekien artcan ikhufi baduzu cmaz- 
tcki eder bat, cta maithatzcn baduzu eta 
emaztetzat nahi,

12 Sarraraziko duzu zure ctchcrat: 
moztuko ditu berc ileak eta bchatzak;

13 Eta utziko du foinckoa zeinarekin 
atzcmana izan baita, eta zure ctchean 
jarririk, hilabethe batez deithoratuko ditu 
berc ait-amak, eta gero hurbilduko za- 
tzayo, harekin lo-eginen duzu eta zurc 
emazte izanen da.

14 Bainan gerorat cz bada zure go- 
garako, libro igorriko duzu, dirutan ezin 
falduko duzu, cz - eta zurc gaihentziaz 
zaphatuko, ahalkca eman diozulakotz.

15 Gizon batek balimbaditu bi emaz
te, bata maite eta bertzca higuin dituc- 
nak, eta bick harén ganik izan badituzte 
haurrak, cta higuinaren femea balimbada 
lchcnik forthua;

16 Eta aitak berc femeen artcan nahi 
balu berc ontafuna zathitu, maite duen 
emaztearen femea ezin eginen du premu, 
ez-eta ezarriko ahal higuinaren femearen 
aitzinean ;

17 Bainan prcmutzat czagutuko du 
higuinaren femea,cta oro bikhuncan ema
nen diozka dituen izatetarik,czcn hura da 
haurretarik lehembizikoa cta hari zayo 
zor premutafuna.

18 Gizon batek balimbadu fcmc bat 
bihurria cta ozarra, berc ait-amen manua 
aditzen ez dueña, eta erantzuna izan 011- 
doan, nardatzcn baita hekiei begiratzcaz,

19 Hartuko dutc, eta hiri hartako za- 
harrenei cramanen crabakietako athera,
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20 Eta hekiei erranen dute: Gure 
feme hau ozarra cta bihurria da, narda 
du gurc crantzukicn cntzuteaz, galduke- 
rian, lizunkerian eta afectan dabila.

21 Hiriko populuak harrikatuko du, 
cta hilen da, gaizkia zuen erditik khen 
dezazuentzat, cta Ifrael guzia, hori adi- 
tzean, ikharan jar dadien.

22 Gizon batek hcriotzea merezi duen 
gaizkia cgin duenean, eta hiltzera kon- 
denaturik, urkhabetik dilindan ezarria 
izan denean,

23 Harén gorphutza ez da babean 
egonen, bainan egun bcrean ehortziko 
da, habetik dagoena Jainkoaz dclakotz 
madarikatua, cta cz duzu bchincre khu- 
tfatuko zurc Jainko Jaunak gozatzera 
emanen darotzun lurra.

X X II. K a p .

V U R E  anayaren idia cdo ardia errebe- 
latua ikhufi-eta, etzarc aitzina goa- 

nen, bainan bihurtuko diozu.
2 Zure anaya ez balitz ere zurc ahai- 

dea, eta ezagutzen cz baduzu, abereak 
zurc ctchcrat eramanen dituzu, cta han 
egonen dira zure anayak bilha cta har 
ditzan arteo.

3 Halaber eginen duzu arto, foineko, 
cta zurc anayaren cdozein gauza galdua 
denaz : atzematen baduzu, ez duzu baz- 
terrerat utziko, cz delakoan zurea.

4 Baldin zure anayaren aíloa cdo idia 
bidean erori déla iklniíi baduzu, etzarc 
acholagabe goanen, bainan chutitzen la- 
gunduko duzu.

5 Emaztekiak cz du gizon foinekorik 
jauntziko, eta gizonak ez du emaztcki 
foinik erabiliko: ezen holakorik egiten 
ducna higuingarri zayo Jainkoari.

6 Bidean zoazclarik, zuhaitz batean 
cdo lurrean aurkhitzcn baduzu chori 
ohantze bat, cta ama umeen cdo arrol- 
tzcen gaincan badago, ama ez duzu 
umeckin idukiko;

7 Bainan utziko duzu goatera, umeak 
atchikitzcn ditutzularik, ongi gertha da- 
kizuntzat, eta luzez bizi zaitezen.

8 Etchc berri bat egin dukezuncan, 
tcilatuari inguruan eginen diozu harra- 
íitto bat, beldurrcz odola ichur dadien 
zure ctchean, eta hobendun izan zaite
zen norbait erortzcn bada, cta gain - lic
hera ambiltzen.

9 E z bezazu bertze hazirik erain zurc 
mahaftian, beldurrcz erain duzun hazitik

eta mahaftitik forthuko direnak orobat 
fainduetfiak izan ditezen.

10 Etzarc idiarekin cta aftoarekin ba
tean iraultzen hariko.

11 Ilearekin eta liho-hariarekin eho- 
rikako foinekorik ez duzu jauntziko.

12 Zure foineko kapari lau ¡zkinctan 
eginen diotzatzu litfak foka mehez.

13 Gizonak emazte bat hartzen badu 
eta gero higuintzen,

14 Eta hura zertaz utz eftakuruketa 
balimbadabila, hari iratchikiz lelorik tza- 
rrena, cta erraten badu : Emazte hau 
hartu izan dut, eta hurbildu natzayoncan, 
cz dut dontzella aurkhitu :

15 Ait-amek hartuko dute beren ala
ba, eta berekin cramanen diozkatc harén 
dontzellatafuneko hatzak hiriko athean 
dauden zaharrei;

16 Eta aitak erranen du: Horri eman 
diot ene alaba emazte; zeren higuintzen 
duen,

17 Lelorik tzarrena ematcn dio, erra- 
n e z : E z dut zurc alaba dontzella aur
khitu ; eta huna haukiek dira ene alaba
ren dontzellatafuneko hatzak. Hiriko 
zaharren aitzinean hcdatuko dute foinc
koa :

18 Eta hiri hartako zaharrek gizona 
hartuko dute eta azotatuko,

19 Kondenatzen dutelarik bcrtzalde 
ehun fiklo zilharrczko ematera neíka- 
tcharcn aitari, zeren lelorik tzarrena he- 
datu duen Ifraelgo dontzella baten gai- 
nean; eta emaztetzat izanen du, eta 
bere bizian ezin utziko du.

20 Bnizik-eta harén errana egia bada, 
cta ncíkatcha ez bada dontzella aurkhitu,

21 Iraiziko dutc berc aitaren ctcheko 
athetik kampora, cta hiri hartako gizo- 
nck harrikatuko dute, cta hilen da^ ze
ren itfuíkeria egin duen Ifraclcn, berc 
aitaren etchcan berc burua lohituz: cta 
gaizkia khenduko duzu zurc erditik.

22 Gizon batek bcrtze baten emaz- 
tcarekin lo-cgin badu, biak hilen dira, 
erran-nahi-da gizon cta emaztcki clkha- 
rrekin likhiílu direnak: cta gaizkia Ifracl- 
dik khenduko duzu.

23 Ncíkatcha dontzella bat hitzemana
bada gizon batckin, eta norbaitek hirian 
atzematen badu, eta harekin etzaten ba
da, . . .

24 Biak erakharriko ditutzu hiri har
tako athera, eta harrika lehertuak izanen 
dira: ncíkatcha, zeren hirian izan-eta,

«9 5



DUTERONOMA.

deihadar-cgin ez duen: gizona, zeren 
ahalkca eman diocn berc lagunaren emaz- 
teari, eta gaizkia zure erditik khcnduko 
duzu.

25 Bainan gizonak hitzcmana dcn ncs- 
katcha kampoetan atzeman badu, cta 
lothurik, harckin etzan bada, bcra bakha- 
rrik hilen da :

26 Ncfkatchak ez du dcuferc jafaiteko 
izancn: zeren nola ohoin bat jauzten 
baitzayo berc anayari eta hiltzen baitu, 
hala neíkatcha ere bortchatua izatu da :

27 Bakharrik zen kampoan: deihadar- 
egin du, cta nihor ctzayo libratzcra hcl- 
du izan.

28 Gizonak atzematcn badu gizon- 
gairik cz duen neíkatcha dontzella bat, 
eta lothurik, harekin ctzaten bada, cta 
gauza hori juyetara ckharria bada.

29 Neíkatcharekin lo-cgin duenak ha
rén aitari berrogoi cta hamar fiklo zilha- 
rrezko emanen diozka eta hura cmazte- 
tzat izanen du, zcren ahalkea cman dio- 
en ; eta bere bizi guzian ezin utziko du.

30 Gizonak ez du hartuko bere aita- 
rcn emaztea, eta ez dio agcrtuko gordc- 
tzeko dena.

X X III. K a p .

JA U N A R E N  baldarnan ez da farthu- 
ko ebakirik, potroak lehertuak edo 

ebakiak dituenik, cdo buztana moztua 
ducnik.

2 Hamargarren bclhauneraino cz da 
Jaunarcn baldarnan farthuko mamzerra, 
erran-nahi-da neika tzarraren femea.

3 Amontarra cta Moabitarra hamar
garren belhaunarcn ondotik ere ez dira 
behincre farthuko Jaunaren baldarnan ;

4 Zeren ez baitira zuen bidera ogia- 
rekin cta urarckin nahi izan ethorri, 
Egiptotik atheratu zaiztcnean, cta zcrcn 
zuen kontra Mefopotamia Siriakotik era- 
kharri duten Balaam Bcorren femea, zuen 
madarikatzera:

5 Eta zure Jainko Jaunak ez du en- 
tzun nahi izan Balaam, eta harén ma- 
darizionea zure benedizionetara bihurtu 
izan du, maite zintuelakotz.

6 E z duzu hekickin bakcrik eginen, 
eta mcndercn mende egun eta bizian cz 
diozute deufetan ongirik bilhatuko.

7 E z duzu gaitzirizkotan idukiko Idu- 
mcarra, zcrcn zure anaya baita, cz - cta 
Egiptoarra zcrcn harén lurrcan arrotz 
izatu baitzarc.
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8 Horietarik forthu ditazkeenak, hiru- 
garren belhauncan farthuko dira Jaunaren 
baldarnan.

9 Gudura zure etfayen kontra ilkhiko 
zarencan, zure burua gauza tzar guzie- 
tarik begiratuko duzu.

10 Zuen artean balimbada gizonik 
gauaz ametfetarik lohitu dcnik, kampc- 
tarik ilkhiko da,

11 Eta ez da bihurtuko ilhuntzean 
urcz garbitu baino lehen: eta iguzkia 
etzan ondoan farthuko da berriz kampe
tara.

12 Kampcz haindian izancn duzu le- 
khu bat, zcintara ilkhiko baitzarc zure 
egin-beharretara,

13 Gerrian duzularik hefaul bat; eta 
jartzcn zarenean, inguruan lurra zilha- 
tuko duzu, cta ongarria lurrez eftaliko,

14 Chutitu ondoan (ezen zure Jainlco 
Jauna kampen crdian dabila, zure itzur- 
tzca gatik eta zuri eíkuctaratzcko zure 
ctfayak); eta zure kampak faindu izan 
beitez, cta han ez bedi zikhinkcriarik 
ager, beldurrez Jaunak bazterrerat utz 
zaitzan.

15 E z duzu bere naufiarcn cíkuctara 
emanen zure gana ihes-egin duen gathi- 
bua.

16 Nahi duen lekhuan egonen da zu- 
rekin, cta fofegua aurkhituko du zure h¡- 
rietarik batean: cz hari eman atfekaberík.

17 E z da Ifraclgo alabetan putarik iza
nen, cz-cta putazalerik Ifraclgo femee- 
tan.

18 Zure Jainko Jaunarcn etchcan ez 
duzu cfkainiko puta laririk, ez-cta cha- 
khur faririk, zer-nahi botu egina izan dc- 
zazun, zeren bat eta bertzea izigarrikc- 
riak baitira zure Jainko Jaunaren aitzi- 
nean.

19 E z diozu zure anayari maileguz 
lukurantzan emanen dirurik, cz fruitu- 
rik, cz bertze zer-nahi gauza,

20 Bainan arrotzari bai. Zure ana
yari ordean eíkas dueña lukurcriarik gabe 
maileguz emanen diozu, benedika zai
tzan zure Jainko Jaunak zure lan oro
tan, gozatzckotan farthuko zaren lu- 
rrean.

21 Botu bat egin diokezunean zure 
Jainko Jaunari, ez duzu luzatuko harén 
bethetzea: zeren zure Jainko Jaunak 
hartaz eginen baitarotzu galdc; cta gibel 
bazaude bckhatutzat iratchikia izanen 
zaitzu.
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22 Agindu nahi ez baduzu, bckhatu 
gabe izancn zare.

23 Bainan zure ezpainetarik behin 
atheratu dena, begira zazu, eta eginen 
duzu zure Jainko Jaunari agindu diozun 
bezala, cta zure oldctara eta zure ahotik 
mintzatu zaren bezala.

24 Zure lagunaren mahaílian farthu- 
eta, jan zazu nahi duzun bezembat ma- 
hats: bainan ez eraman zurekin kampo- 
rat.

25 Zure adiíkidearcn uztan fartzen 
bazare, buruak hauts eta cíkuz lehcr za- 
tzu : bainan ez ebak ihitegiarekin.

X X IV . K a p .

^ J I Z O N  batck cmazte bat hartu badu, 
eta izan ondoan ez bada harén go- 

goan farthu zerbait baya itfufiren gatik, 
fenharrak iíkribatuko du uztcko ageri 
bat, cíkura emanen dio, cta berc etchetik 
igorriko du.

2 Eta ilkhi ondoan, bertze fenhar bat 
hartzen badu,

3 Eta hunek ere higuintzen badu, eta 
uzteko ageria cmaten badio, cta bere 
etchetik igortzen badu, edo bertzela hil 
bada ;

4 Lchembiziko fenharrak czin hartu
ko du cmaztetzat, lohitua delakotz, eta 
Jaunarcn aitzinean gaitzefgarri egina: cz 
jafanaraz horrelako bekhatua zure Jainko 
Jaunak gozatzera emanen darotzun lu- 
rrari.

5 Gizon bat czkomberri denean, cz 
da gerlara goanen, cta ez diotc herriko 
karguetarik gainera emanen, bainan bere 
etchcan egonen da hobenik gabe, boz da- 
dientzat urthe batez bere cmazteare- 
kin.

6 E z duzu bahi orde hartuko ez gai- 
ncko ihara-harria ez azpikoa: ezen cmai- 
leak bere bizia bahi cmaten darotzu.

7 Gizon bat atzcmana bada bere ana
ya Ifraclgo fcmectarikakoari zelata heda- 
tzen ; cta hura faldurik, faria hartu badu, 
hila izanen da eta gaizkia khenduko du
zu zure erditik.

8 Artharekin begira zaite legenaren 
gaitzeko bidetara egitetik, bainan egizu 
zer-ere irakhatfiko baitarotzute Lebircn 
odolcko aphczek, nik manatu diotedana- 
ren arabera, eta ardurakin bethe zazu.

9 Orhoit bekizue Mariari zuen Jain
ko Jaunak egin zioenaz bidean, Egipto
tik ilkhi zinctenean.

10 Zure lagunari galdatuko diozu- 
ncan zor darotzun zerbait, ctzare harén 
etchcan farthuko bahi hartzera ;

11 Bainan egonen zare athean, eta 
dueña berak emanen darotzu.

12 Beharra bada ordean bahiak cz du 
gaurik emanen zure etchean,

13 Bainan iguzkia etzan aitzintchean 
bihurtuko diozu ; bere foinekoan lo-egi- 
tcn duelarik, benedika zaitzan, eta zu- 
zen aurkhitua izan zaitezcn zure Jainko 
Jaunarcn aitzinean.

14 E z diozu zorra ukhatuko zure 
anaya noharroin beharrari, edo arrotz 
zurekin dagoenari zure tokian eta zure 
athecn harnean;

15 Bainan egun bercan, iguzkia etzan 
gabe bihurtuko diozu bere lañaren faria; 
zcrcn beharra baita, cta hartarik behar 
baitu bere burua mantenatu ; beldurrez- 
cta zure kontra Jaunari oihu-egin dio- 
zon, cta zuri bekhatutako iratchikia izan 
dakizun.

16 Aitak ez dira femeen orde hilak 
izanen, cz-eta femeak aitcn orde: bai
nan nor-bcre gaizkia gatik hilen da.

17 E z diozute zuzena hautfiko arro
tzari cta umezurtzari, cta cz diozu alhar- 
gunari bahitzat foinckoa hartuko.

18 Orhoit bekizu Egipton gathibu 
izatu zarela, eta zure Jainko Jaunak 
atheratu zaituela handik. Hargatik ma- 
natzen darotzut egin dezazun gauza 
hori.

19 Uzta zure landan egin dukezu- 
ncan, eta ahantzirik eíkumen bat utzi 
baduzu, etzarc itzuliko harén bilha; bai
nan arrotza, umezurtza eta alharguna 
utziko ditutzu hartzera, zure Jainko Jau
nak benedika zaitzan zure cíkuctako lan 
guzictan.

20 Oliben fruituak bildu badituzu, 
ondoen gainean gelditu direnen biltzera 
etzare itzuliko; bainan utziko diotza- 
tzuetc arrotzari, umezurtzari eta alhar- 
gunari.

21 Bildu duzunean zure mahaília, ez 
ditutzu bilduko gelditu diren mulkhoak, 
bainan croriko dira arrotzaren, umezur- 
tzaren cta alhargunarentzat.

22 Orhoit zaite zerorri Egipton ga
thibu izatu zarela, eta hargatik manatzen 
darotzut gauza hori.
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bardinak izanen, bata handiagoa eta ber- 
tzea ttipiagoa;

14 Eta zure ctchcan cz dirá izanen 
bi gaitzeru, handiagoa cta ttipiagoa.

15 Phifu bat izanen duzu zuzena eta 
egiazkoa, eta gaitzeru bat bardina eta 
cgiazkoa, luzez bizi zaitezentzat zure 
Jainko Jaunak emanen darotzun lurrean.

16 Ezen zure Jainko Jaunak gaitzets 
du holakorik egiten dueña, eta gaitziriz- 
kotan daduka zuzembide ez den guzia.

17 Orhoit zaitc Amalekek zer egin 
zarotzun bidean, Egiptotik ilkhitzcn zi- 
nelarik,

18 Ñola atheratu zarotzun, cta ñola 
hil zituen zure armadako azkcnak, zei
nak akhiduraz jarriak baitzaudcn,gofeak 
cta nekheak ehoa zinelarik, cta etzcn 
Jainkoaren beldur izatu.

19 Beraz zurc Jainko Jaunak phaufua 
email darotzukeencan, cta zuri azpikotu 
darozkitzukecnean jendaya guziak ingu- 
ruan,agindu darotzun lurrean, Amaleken 
izena zcru-petik ezeztatuko duzu. Be- 
rautzu ahantz dakizun.

X X V I. K a p .

*7  U R E  Jainko Jaunak gozatzcko cma- 
tera dihoakizun lurrera farthuko za- 

rencan, eta hartaz jabetu zaitekeenean, 
eta han egin dukezuncan zurc egoitza,

2 Hartuko dituzu zure fruitu guzic- 
tako pikainak, faíki batean ezarriko ditu
zu, eta goanen zarc zurc Jainko Jaunak 
hautatu dukcen lckhura, harén izena han 
dcithua izateko.

3 Eta orduan izanen den aphezari 
hurbilduko zare, eta erranen diozu : Ai- 
thor dut egun zure Jainko Jaunaren ai
tzinean fartliu naizela gurc arbafoei zin- 
eginez emanen zarokula agindu zioeten 
lurrean.

4 Eta aphezak faíkia zure eíkuctarik 
hartuz, ezarriko du zurc Jainko Jauna
ren aldarcaren aitzinean.

5 Eta erranen duzu zurc Jainko Jau
naren aitzinean : Siriarra goan zen ene 
aitaren ondotik, zeina jautfi baitzcn Egip- 
tora, eta han arrotz ibili hainitz jende 
gutirekin ; eta berhatu zen populu han- 
di, hazkar eta nihonereko oíle bat egi
ten zucla.

6 Eta Egiptoarrek atfekabe eman cta 
jazarri zarokuten, lan gogorrenak gainera 
cmanez.

7 Eta deihadar-egin ginaroen gure ar-
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bafoen Jainko Jaunari, zeinak cntzun bai- 
kintuen, cta ikhufi zituen gurc atfckabca, 
nekheak eta heftura,

8 Eta bere eíku hazkar eta befo za- 
balaz Egiptotik atheratu gintuen, laztura 
gaitzaren, ikhuíkari cta fendagaila han- 
dien crdian;

9 Eta farrarazi gaitu lekhu hunetan, 
cta eman daroku cíiiea cta cztia darioen 
Iurra.

10 Horren gatik cíkaintzcn ditut orai 
Jaunak eman darotan lurreko fruituen 
pikainak. Eta hckiek utziko ditutzu 
zure Jainko Jaunaren aitzinean, eta zure 
Jainko Jauna adoraturik,

11 Bozkariotan onthuruntzatuko za- 
rete, zu, eta zure etche guzia, cta lebi- 
tarra, cta zurekin den arrotza, zurc Jain
ko Jaunak eman izan darozkitzun onta- 
fun guzien crdian.

12 Bethe dukezunean zurc fruitu gu
zien hamarrena, hamarrenen hirugarren 
urthean emanen ditutzu lebitarrari, arro- 
tzári, umezurtzari eta alhargunari, jan 
dezaten zurc athecn harnean cta afe di- 
tezcn :

13 Eta erranen duzu zurc Jainko Jau
naren aitzinean: Khendu dut ene etchc- 
tik fainductíia dena, eta eman diotct le
bitarrari, cta arrotzari, eta umezurtzari 
cta alhargunari, zuk manatu izan darota- 
zun bezala ¡ ez ditut bazterrerat utzi 
zure manuak, cta ez dut zure manamen- 
dua ahantzi.

14 Hamarrcn hekietarik ez dut jan 
ene dcithorcko orduan, ez ditut berezi 
edozein gauza lohitako, cz dut hekietarik 
chahutu deithoreetan. Ethorkor izatu 
naiz ene Jainko Jaunaren hitzari, eta 
guziak egin ditut zuk manatu bezala.

15 Begira dizadazu zure faindutegitik 
cta zcruetako zure cgonlckhu goratik, 
eta benedika zazu zure Ifraclgo populua 
cta eman izan darokuzun lurra, gure ar
bafoei zin-egin zinaroetcn bezala, efnea 
cta eztia darioen lurra.

16 Egun zure Jainko Jaunak mana- 
tzen darotzu bethe detzatzun harén 111a- 
namendu cta erabakiak, begira detzatzun 
cta bethe zure biliotz oruz eta arima gu- 
ziz.

17 Egun Jauna hautatu duzu, izan 
dadicn zure Jainkoa, ibil zaitezcn harén 
bidetan, zain detzatzun harén zeremonia, 
manamendu cta erabakiak, cta cthordun 
izan zaitezcn harén manuei.
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18 Eta Jaunak egun hautatu zaitu iza
teko harén populu berezia, berak erran 
izan darotzun bezala, eta begira detza
tzun harén manamendu guziak;

19 Eta zu ezartzeko, bere laudorio, 
izen cta ofpetan egin dituen jendaya gu
ziak baino gorago, izan zaitezentzat, 
erran darotzun bezala, zurc Jainko Jau
naren populu faindua.

X X V II. K a p .

|^ A D A , Moifek cta Ifraelgo zaharrek 
populuari manu-egin zioeten, erra- 

ten zutelarik: Begira zatzuc nik egun 
cmaten darozkitzuetan manamendu gu
ziak.

2 Jordango ura iraganen duzuenean 
zure Jainko Jaunak emanen darotzun 
lurrera, landatuko ditutzu harri liandi 
batzuek eta khifuztatuko ditutzu,

3 Hckietan iíkriba ahal detzatzun lege 
huntako hitz guziak, Jordanea iragan-cta 
zure Jainko Jaunak emanen darotzun 
lurrera fartzcko, efne cta ezti darioen 
lurrera, zure arbafoei zin-egin izan dio- 
teten bezala.

4 Jordanea iraganen duzuenean be
raz, nik egun manatzen darozkitzudan 
harri hckiek altchatuko ditutzu Hcbalgo 
mendiaren gainean, eta khifuztatuko di
tutzu.

5 Eta han zure Jainko Jaunari eginen 
diozu aldarc bat burdinak ukitu ez dituen 
harriz,

6 Bainan harri muger eta legunduga- 
bcez, cta harén gainean zurc Jainko Jau
nari holokauftak eíkeiniko diozkatzu.

7 Eta bakezko bitimak imolatuko di
tutzu, eta han janen duzu, eta zure Jain
ko Jaunaren aitzinean eginen duzu boz- 
kariozko barazkaria.

8 Eta lege huntako hitz guziak ha- 
rrien gainean iíkribatuko ditutzu garbiki 
eta ageriki.

9 Eta Moifek cta Lebiren odoleko 
aphezak Ifracl guziari erran ziotcn: Atzar 
zaite Ifracl, cta adi zazu; egun egin zare 
zure Jainko Jaunaren populua:

10 Entzun zazu beraz harén min- 
tzoa, eta begira zatzu harén manamendu 
cta erabaki, nik zuri mezutzen darozki- 
tzudanak.

11 Eta egun hartan Moifek populuari 
manu-egin zuen, zioclarik:

12 Hautchek chutik egor.cn dirá Ga- 
rizimgo mendiaren gainean, Jordanea ira-

X X V . K a p .

D  A L D IN  batzuen artean makhur bat 
athcratu bada cta juyeei buruz goan 

badira: zein-cre ikhufi baitukcte zuzem- 
bidean, hari emanen diote ¡rabazi; zcin- 
ere impiokerian, cta hura impiotzat kon- 
denatuko dutc.

2 Bainan hobendunak zaharoaz rae- 
rezi duela ikhuften badutc, lurrean etza- 
naraziko dute eta zafraraziko. Bekhatua 
nolako, zafraldia halako izanen da:

3 Halako tnoldez bizkitartean non za- 
frak ez baitira berrogoyetan iraganen; 
zure anaya ez dadientzat goan zure ai- 
tzinean itfuiki phorrokaturik.

4 E z diozu alioa lothuko larrainean 
zure bihiak tapikatzcn dituen idiari.

5 Bi anaya elkharrckin bizi izan ba
dira, eta bat hil haurrik gabe, zcnduaren 
emaztea ez da bertzerekin ezkonduko, 
baizik-ere bere fenhar zenaren anayare- 
kin, zeinak hartuko baitu eta bere ana- 
yari ondokoak emanen ;

6 Eta emazte harcnganikako femc 
zaharrena deithuko du bere anayaren 
izenaz, harén izena ez dadicn gal Ifrael- 
dik.

7 Bainan anayaren emaztea, legeaz 
zor zayoena, ez badu hartu nahi, hiriko 
athera eginen du emaztekiak, eta zaha- 
rrei buruz goanen da, eta errancn diote: 
Ene gizonaren anayak ez du bere ana
yaren izena eraiki nahi Ifraelen eta ez 
ñau hartu nahi emaztetzat.

8 Eta bcrehala hurbilaraziko dutc, eta 
galdeak eginen diozkatc. Ihardeften ba
du : E z  dut emaztetzat hartu nahi,

g Emaztckia hurbilduko zayo zaha- 
rren aitzinean, khenduko dio oinctakoa 
zangotik, eta thu-eginen dio begithartera, 
cta errancn dio : Hola eginen zayo bere 
anayaren etchca eraiki nahi ez duenari.

xo Eta harén etchearcn izena Ifraelen 
izanen da Ointhuftuaren etchca.

t i  Bi gizonek elkharren artean ma
khur bat izatcn badutc, eta bat bcrtzcari 
liíkartzen abiatzen bazayo, cta bertzea- 
ren emazteak bere fenharra athcratu na- 
hiz hazkarragoaren aztaparretarik, cta 
cíkua ematcn badu, eta ahalkcfun diren 
lekhuetarik lotzen bada,

12 Moztuko diozu cíkua, eta etzarc 
harén urrikariz hautfiko.

13 E z dituzu chakachtan phifu des-
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gan-eta, populuaren benedikatzcko : Si
meón, Lebi, Juda, Ifakar, Jofep eta 
Benjamín.

13 Eta bcrtzc aldetik, madarikatzeko 
Hebalgo mendian chutik izancn dira hau- 
kiek : Erruben, Gad, Afer, Zabulón, 
Dan eta Nefthali.

14 Eta lebitarrek deyagora cginen 
dute, eta Ifraelgo gizon guziei erranen 
diote goraki:

15 Madarikatua gizona cgiten dueña 
jainko-itchura bernuzatua eta urthua, 
Jaunaren gaitzigarrikeria, ofizialearcn 
efku-l;yia, eta hura lekhu gordean czar- 
tzen dueña. Eta populu guziak iharde- 
tfiko du, eta erranen du : Biz.

16 Madarikatua bere ait-amei ohore 
bihurtzcn ez diotcna. Eta populu guziak 
erranen du : Biz.

17 Madarikatua bere lagunaren mu- 
garriak aldaratzcn dituena. Eta populua 
guziak erranen du : Biz.

18 Madarikatua itfua bidetik makhu- 
rraraziko dueña. Eta populu guziak 
erranen d u : Biz.

19 Madarikatua arrotzaren, umczur- 
tzaren eta alhargunaren zuzcna zeiher- 
tzen dueña. Eta populu guziak erranen 
d u : Biz.

20 Madarikatua berc ai taren cmaztca- 
rckin lo-egiten dueña eta harén oheko 
eftalgia agertzen dueña. Eta populu gu
ziak erranen d u : Biz.

21 Madarikatua cdozein abererekin lo- 
egiten dueña. Eta populu guziak erra
nen du : Biz.

22 Madarikatua lo-egiten dueña bere 
arrebarekin, bere aitaren cdo amaren ala
ba denarekin. Eta populu guziak erra
nen du : Biz.

23 Madarikatua bere amaginarrebarc- 
kin lo-egiten dueña. Eta populu guziak 
erranen du : Biz.

24 Madarikatua bere anaya ichilean 
jotzen dueña. Eta populu guziak erra
nen d u : Biz.

25 Madarikatua hobengabe den odo
laren ichurtzeko emaitzak hartzen di
tuena. Eta populu guziak erranen du : 
Biz.

26 Madarikatua lege huntako hitzc- 
tan egoten cz dena eta egintzetan czar- 
tzcn ez dituena. Eta populu guziak erra
nen d u : Biz.

XXV III. K ap.
J T N T Z U T E N  baduzu ordean zurc 

Jainko Jaunaren mintzoa, bethe- 
tzen eta begiratzcn badituzu harén ma- 
namendu guziak, nik egun mczutzen 
darozkitzudanak, zure Jainko Jaunak 
gorago czarriko zaitu Iurraren gainean 
hedatzen diren jendaki guziak baino.

2 Eta benedizione hautchck guziak 
zurc gainera ethorriko dira eta iratchiki- 
ko zaizkitzu, baldin bizkitartean harén 
manamenduei begiratzcn bazare.

3 Benedikatua zu hirian, eta benedi- 
katua bazterretan.

4 Benedikatuak zurc fabcleko frui- 
tuak, zurc lurreko fruituak, zurc azicn- 
den fruituak, zure aberc larrizko arthal- 
deak, eta zure hefpiletako ardiak.

5 Benedikatua zure felharua, eta be
nedikatua zurc manka.

6 Benedikatua izanen zarc fartzcan 
eta ilkhitzean.

7 Jaunak trumbilka zure aitzinean 
crorraraziko ditu zure kontra jaikiko di
ren ctfayak : bidé batez ethorriko dira 
zurc kontra, eta zazpiz eginen dute ihes 
zurc begitharteari.

8 Jaunak benedizionca igorriko du zu
rc arnotegiaren gainera, eta zure eíkuc- 
tako lan guzien gainera, eta hartuko du- 
zun lurrean benedikatuko zaitu.

9 Jaunak beretzat zutan craikiko du 
populu bat faindua, zin-egin izan daro- 
tzun bezala, baldin zure Jainko Jaunaren 
manamenduak begiratzcn badituzu, eta 
harén bideetan ibiltzen bazare.

10 Eta lurreko populu guziek ikhufi- 
ko dute Jaunaren izcna deithua déla zurc 
gainera, eta zure beldur izanen dira.

11 Jaunak gaindiaraziko zaitu onta- 
fun guziz, zure fabcleko fruituez, zurc 
azienden fruituez, eta zure aitei zin-egi- 
ncz zuri emateaz agindu zioten lurreko 
fruituez.

12 Jaunak idckiko du bere aberafta- 
fun handienctako khuteha, zerua, lurrari 
uriaren emateko berc aroan ; eta benedi
katuko ditu zurc eíkuetako lan guziak. 
Eta afko jendakiri maileguz emanen du- 
zu, eta nihoren ganik ez duzu maileguz 
hartuko.

13 Jaunak czarriko zaitu buruan, eta 
ez buztanean ; eta bethi gainean izanen 
zarc, eta ez azpian ; baldin bizkitartean 
cntzuten baditutzu zure Jainko Jauna-
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ren manamenduak, nik egun mczutzen 
darozkitzudanak, begiratzcn badituzu eta 
bethetzen,

14 Eta hekietarik cz bazare makhur- 
tzen, cz cíkuin cz ezker, eta ez bazare 
jainko arrotzei jarraikitzen, eta zerbitza- 
tzen ez badituzu.

15 Bainan entzun nahi cz baduzu zure 
Jainko Jaunaren hitza begiratzeko eta be- 
thetzeko harén manamendu, eta zeremo- 
nia, nik zuri egun mczutzen darozkitzu
danak, madarizione haukick oro ethorri
ko dira zurc gainera, eta iratchikiko zaiz
kitzu.

16 Madarikatua izanen zarc hirian, 
madarikatua bazterretan.

17 Madarikatua zurc felharua, eta 
madarikatua zurc manka.

18 Madarikatuak zure fabcleko frui- 
tua eta zure lurreko fruitua, zure idi- 
arthaldcak eta ardi-arthaldeak.

19 Madarikatua izanen zare fartzean, 
eta madarikatua ilkhitzean.

20 Jaunak zure gainera igorriko ditu 
gofetea eta erromeferia, eta madarizionea 
ezarriko du cginen ditutzun Jan guzie- 
tan, leher eta lafter gal zaitzan artco, 
zurc egitate guziz tzarren gatik, zeine- 
taz bazterrerat utzi bainauzu.

21 Jaunak iratchik bezazu izurritea, 
gozatzera farthu zaren lurretik funtfia- 
raz zaitzan arteo.

22 Jaunak jo bezaitza erromeftafu- 
naz, fukharraz eta hotzaz, beroaz eta 
faphaz, aire uftelaz eta herdoaz, eta on- 
dotik jarraik bekizu, gal zaitezen ar
teo.

23 Zure gainean den zerua izan bedi 
kobrez, eta oinkatzen duzun lurra bur- 
dinaz.

24 Jaunak zurc lurrari uritzat cman 
bezo herrautfa, eta zerutik zurc gainera 
hautfa cror bedi, leher zaitezen artco.

25 I rumbilka zure ctfayen aitzinean 
erortzen zarela, Jaunak hekien eíkuetara 
cman bezaitza; bidé batez ilkhi bezedi 
hekien kontra, eta zazpiz ihes-egin be
zazu, eta barrayatua izan bezedi lurreko 
errefuma guzictan.

26 Zure hilikia izan bedi zeruko he- 
gaítinen eta lurreko abere balen hazku- 
rri, eta hekiek haizatuko dituenik nihor 
izan ez bedi.

27 Jaunak jo bezaitza Egiptoko zau- 
riaz, zaragarrez eta hatzcz zure gorphu- 
tzeko alderdi zeintarik ilkhitzen baitzai-

tzu ongarria, halaz non ezin fendatuko 
baitzare.

28 Jaunak jo bezaitza zorotafunaz, 
itfutafunaz eta izpirituko erhotafunaz ;

29 Eta cguerditan haztaka ibil bezedi 
itfua bere ilhumbectan ibiltzen ohi den 
bezala, eta ez bctzatzu zure bideak atze- 
man. Bizi guzian bcltzatua izan bezedi 
eta bortcharen-pean zaphatua, eta nork 
libra izan ez bezazu.

30 Emazte har bezazu, eta zutaz 
bertze batek harekin lo-egin beza; etchea 
egin bezazu, eta cz bezedi hartan egon ; 
mahaftia lauda bezazu, eta zuk mahatfa 
ez bezazu bil.

31 Zure idia zure aitzinean imolatua 
izan bedi, eta zu cz bezedi izan hartarik 
jale ; zurc aítoa har bezazute aitzinetik, 
eta cz bezaitzu bihurtua izan, zurc ar
diak emanak izan beitez zure etfayci, eta 
nork lagun ez bezazu khaufi.

32 '/.ure femeak eta alabak bertze po
pulu bati emanak izan beitez, zure be- 
giek ikhuílen dituztclarik eta hekien be- 
gira iraungiak daudezelarik egunaren bu
ril batetik bertzera, eta zure eíkuan inda- 
rrik izan cz bedi.

33 E z dakizun populu batek irets 
betza zure lurreko fruituak eta zure 
nckhc guziak; eta bethi izan bezaite 
kalomniarcn jafaile, eta zaphatua egun 
oroz,

34 Eta zure begiek ikhufiko dituzten 
guzien beldurrak harritua.

35 Jaunak zauririk gaichtoenaz jo be
zaitza belhaunetan eta aztaletan, eta ezin 
fenda bezedi oin zolatik buru kaíkoraino.

36 Jaunak eramanen zaituzte zu eta 
zure gainean czarri dukezun erregea 
zuk eta zure arbafock cz dakizuen jen
daki hatera: eta han zcrbitzatuko dituzu 
jainko arrotzak, zura eta harria.

37 Eta izanen zare galdua, erranki- 
zun eta irrigarri bat populu guzientzat, 
zeinctara eramanen baitzaitu Jaunak.

38 Hazi hainitz arthikiko duzu lurrc- 
ra, eta guti bilduko, zeren chartalek irc- 
tfiko baitituzte oro.

39 Mahaftia landatuko duzu eta hai- 
tzurtuko, eta ez duzu arnorik edanen, 
ez-eta  hartarik deufere bilduko, zeren 
harrek chahutuko baitute.

40 Olibak izanen ditutzu zure cremu 
guzictan, eta etzare olioz gantzutuko, 
zeren ichuriko eta galduko baitira.

41 Scmeak eta alabak izanen ditutzu,
n d



2 0 2 DUTERONOMA.

eta etzarc hekictaz gozatuko, zeren ga- 
thibu eramanak izancn baitira.

42 Herdoak irctfiko ditu zure zuhaitz 
guziak eta zure lurreko fruituak.

43 Zurckin lur berean dagoen arrotza 
¡ganen da zure gainera, eta gorago ¡za
llen da ; zu ordcan jautfiko zare eta iza- 
nen zare beherago.

44 Zuk hari maileguz hartuko diozu, 
eta ez diozu maileguz emanen. Hura 
izanen da bu rúan, eta zu izanen zare 
buztanean.

45 Eta madarizione horiek guziak 
ethorriko dirá zure gainera, jarraikiko 
zaizkitzu eta ¡ratchikiko chahu zaitezcn 
arteo, zeren ez duzun nahi izan entzun 
zure Jainko Jaunaren hitza eta begiratu 
mezutu darozkitzun manamenduak eta 
zeremoniak.

46 Eta zure baithan eta zure ondorc- 
goa baithan mendeen mendetaraino iza
nen dirá ikhuíkari eta íendagaila harriga- 
rriak,

47 Zeren zure Jainko Jauna zerbi- 
tzatu ez dukczun bozkariotan eta zure 
bihotzeko goiheratafunean, gauza orota* 
ko nafaizia gatik.

48 Jaunak igorriko darotzun etfaya, 
gofean, egarrian, buluztafunean, eta eíka- 
ua orotan zerbitzatuko duzu, eta burdi- 
nazko uztarri bat ezarriko du zure le- 
phoaren gainean lehcr zaitzan arteo.

49 Jaunak urrundanik eta lurraren 
bertze burutik zure gainera crakharriko 
du jendaya bat, hegaldaka oldarrean hel- 
du den arranoa iduri, eta zcinaren min- 
tzaya ezin entzunen baituzu ;

50 Jendaya guziz ozarra, ikhuftaterik 
izanen ez dueña zaharrarentzat, ez - eta 
urrikalmendurik haurttoarentzat;

51 Eta iretfiko dituenak zure azien- 
den fruitua eta zure lurreko fruituak, 
leher-egin dezazun arteo; eta utziko ez 
darotzuna ez ogirik, ez arnorik, ez olio- 
rik, ez idi-arthaldcrik, ez ardi-arthaldc- 
rik, gal zaitzan arteo,

52 Eta chahu zaitzan zure hiri guzie- 
tan, eta lurrerat arthikiak izan ditezcn 
zure harrafi hazkar eta gorak, zeinetan 
baitzinduen zure fmhcftea zure lur gu- 
zian. Zure Jainko Jaunak emanen da
rotzun lurreko hiri guzietan fethiatua 
izanen zare ;

53 Eta zure ctíayak jafanaraziko da
rozkitzun heílura, hagoctan, janen duzu 
zure fabeleko fruitua, eta zure Jainko

Jaunak zuri emanikako femeen eta ala
ben haragictarik.

54 Zure baithako gizon beratz eta gu
ziz atfcginkcriazalca bekhaitz izanen za- 
yoete bere anayari eta bere bulharrarcn 
gainean lo-egiten dioen emazteari,

55 Eta ez diote eman nahiko bere fe- 
meen haragictarik, zeinetarik berak ja
nen baitu, bertzerik ez izanez, zure etfa- 
yck zure hiri guzietan jafanaraziko da
rozkitzun fethio, gofetetan.

56 Emazteki mimbera eta bcratza, 
lurrean ibil etzaitekecna eta zangoa lu
rraren gainean eman etzezakcena, bere 
gurikeriaren eta mimberatafunaren han- 
diz, aldcan lo-cgitcn dioen fenharrari be
khaitz izanen zayo bere feme, alaben 
haragietarik,

57 Eta ichtapetik atheratzen diren 
ondokoen zikinkerietarik, eta orduan for- 
thuko zaizkoen haurren haragitik : ezen 
ichilka janen dituzte gauza guzien cíka- 
fiaz, zure etfayak zure hirietan jafana
raziko darozkitzun fethio, hagoctan.

58 Zaintzen eta bcthctzen ez badi- 
tutzu liburu huntan ifkribatua den lege 
huntako hitz guziak, eta harén izen ofpe- 
tfu eta ikharagarriaren, erran-nahi-da 
zure Jainko Jaunaren beldur ez bazare,

59 Jaunak berhatuko ditu zure zau
riak, zure ondoregoaren zauriak, zauri 
handiak eta iraupenekoak, gaitz guziz 
gaichtoak eta akhabantzagabeak.

60 Eta laztu zaituzten Egiptoko izu- 
rri guziak bihurtuko ditu zure gainera, 
eta iratchikiko zaizkitzu.

61 Gaincrako, erkhidura guziak, eta 
lege huntako liburuan iíkribatuak ez di
ren zauriak, Jaunak zure gainera jautfa- 
raziko ditu, herrauts zaitzan arteo :

62 Eta guttitto geldituko zarete, zuck 
lehenago zeruko izarrak bezembat zine- 
tcnak zuen ofteaz, zeren ez duzun en
tzun zure Jainko Jaunaren mintzoa.

63 Eta ñola lehenago Jaunak zuen 
gainean atfegin hartu baitzuen, zuei ongi 
eginez eta zuck berhatuz, hala atfegin 
hartuko du zuen chahutzen eta galtzcn, 
czczta zaitzaten gozatzera zihoazten lu- 
rrctik.

64 Jaunak barrayatuko zaitu populu 
guzietan, lurraren bazter batetik bertze- 
ra ; eta han zerbitzatuko ditutzu jainko 
arrotz, zuk eta zure arbafoek czagutzen 
ez ditutzuenak, zura eta harria.

65 Jendaki hekietan ere ez da zure-
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tzat fofegurik izanen, cz-cta zure oin- 
hatzarentzat fefurik. Jaunak ezen ema
nen darotzu bihotz ikharati bat, eta begi 
iraungitzen diren batzuck, eta arima bat 
atfekabez hiratua.

66 Eta zure bizia izanen da dilindan 
bezala zure aitzinean. Bcldurrctan ego- 
nen zare gau eta egun, eta bizi zarela 
etzaitzu idurituko.

67 Goizean erranen duzu : Nork 
emanen darot niri arratfa? Eta arratfean: 
Nork emanen darot niri bihar-goiza ? 
zure bihotzeko izialdurak ikharan iduki- 
ko zaituena gatik, eta zure begiek ikhu- 
fiko dituztenak gatik.

68 Jaunak untzitan bihurtuko zaitu 
Egiptora, zeintarako bideaz erran izan 
baitarotzu hura zure begiz ez duzula ge- 
hiago ¡khufiko. Han zure ctfayei faldua 
izanen zare muthiltzat eta neíkatotzat, 
eta nork cros ez da izanen.

X X IX . K a p .
p jA U K I E K  dirá hitzak Jaunak Mrifi 

Ifraelgo femeekin egiteaz manatu 
zioen bat-tafunekoak Moabeko lurrean, 
Horebcn hckiekin egin izan zuen bat- 
tafunaz bertzalde.

2 Eta Moifek Ilrael guzia dcithu zuen, 
eta erran zioten hckiei: Ikhufi izan d¡- 
tutzue Jaunak zuen aitzinean Egiptoko 
lurrean egin diozkanak oro Faraoni, ha
rén zerbitzari guziei eta lur guziari;

3 Zuen begiek ikhuft dituzte frogapen 
handiak, ikhuíkari hckiek eta fendagaila 
gaitz hekiek ;

4 Eta Jaunak ez darozkitzuete orai 
arteo eman aditzen duen bihotza, ikhus- 
ten duten begiak, eta entzun dezaketen 
beharriak.

5 Bcrrogoi urthez mortuan bidatu zai- 
tuztete: zuen foinckoak ez dirá hau- 
tfiak, cz-eta zuen oinctakoak ihetchedu- 
raz higatuak.

6 E z duzuc jan ogirik, ez edan arno
rik eta buztinorik, jakin zinezaten ni 
naizela zuen Jainko Jauna.

7 Eta ethorri zarete lekhu huntara: 
Sehon, Hefebongo errege, eta O g, Ba- 
fango errege atheratu dirá guri gudu cma- 
tera. Eta jo ditugu,

8 Eta hartu dugu hekien lurra, eta 
gozatzera eman diotegu Errubcni, Gadi 
eta Manaferen leinu erdiari.

9 Begira zatzuc bcraz eta bethe patu 
huntako hitzak: adi detzatzuentzat egi- 
tcn ditutzuen guziak.

10 Egun zuen Jainko Jaunaren ai
tzinean zarete guziak, zuen aitzinda- 
riak, leinuetako zaharrak eta irakhafleak, 
Ifraelgo populu guzia,

11 Zuen haurrak eta emazteak, eta 
zuckin kampetan dagoen arrotza, cgur- 
egileez eta urketariez bertze guziak,

12 Iragan zaitezentzat zure Jainko 
Jaunaren bat-tafunera, eta zure Jainko 
Jaunak egun zurckin jotzen duen zinera,

13 Zutarik egiteko bere populua, eta 
bcra izateko zure Jainkoa, agindu daro
tzun bezala eta zin-egin zioeten bezala 
zure arbafo Abraham, Ifaak eta Jakobi.

14 Eta jotzen dudan patu hau, eta 
bcrritzcn dudan zin hau, ez dirá zuen- 
tzat bakharrik,

15 Bainan hemen direnen eta ez di- 
renentzat.

16 Zuck ezen badakizue ñola egotu 
izan garen Egiptoko lurrean, eta ñola 
iragan garen jendayen crditik, zeinetarik 
iragaitean,

17 Ikhufi baititutzue izigarrikeriak eta 
lohikcriak, erran-nahi-da, adoratzen zi- 
tuzten jainkorde, zur, harri, zilhar eta 
urheak.

18 E z bedi beraz zuen artean izan 
gizon cdo emazteki, familia edo leinu, 
zeinaren bihotza egun makhurtuko baita 
gure Jainko Jauna ganik, goatcko jen
daya hekien jainkoen zerbitzatzera, eta 
zuen artean izateko kheldcrra eta khires- 
tafuna forthuko dituen erroa.

19 Eta aditu ondoan zin hunctako 
hitzak, bere bihotzcan nihork ez bezo 
bere buruari gozo egin, erranez : bakca 
izanen dut, eta ibiliko naiz ene bihotzc- 
ko tzartafunean : bcldurrcz-eta hordiak 
egarri dena bere dezan.

20 Eta Jaunak ez dio halakoari bar- 
khatuko ; bainan orduan khetan emanen 
dirá harén hafarre gaitza eta harén kharra 
halako gizonaren ¡contra, eta halakoaren 
gainean jar beitez liburu huntan iíkriba
tuak diren madarizione guziak, eta Jau
nak zeru-pctik czezta beza harén izena ;

21 Eta bethikotzat chahu beza Ifracl- 
go leinu guzien artetik lege huntako eta 
bat-tafuneko liburuak daduzkan madari- 
zionccn arabera.

22 Eta erranen dute ondoko gizaldiak, 
eta gerorat forthuko diren haurrek, eta 
urrundik ethorriko diren arrotzek, ikhus- 
tcnez lur hortako zauriak eta Jaunak ar- 
thiki dioizkien gaitzak,
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23 Sufrcz eta gatzarcn fuz crrcrik, 
halaz non ez baita eraincn, eta bcrderik 
deuferc ez baitu ekharriko, chahutua dela 
Sodoma, Gomorrha, Adama eta Seboim 
bezala, zeinak herrautfi baitzituen Jau- 
nak bere hafarrean eta fulian ;

24 Eta jendaya guziek erranen dute: 
Zertako Jaunalc lur horri egin izan dio 
holakorik ? zer da harcn fuliaren hafarrc 
gaitz hau ?

25 Eta ihardetfiko zayoete: Zercn 
bazterrerat utzi duten Jaunak horien ar- 
bafoekin egin izan zucn patua, Egiptoko 
lurretik eraiki zituenean ;

26 Zcrcn zerbitzatu dituztcn Jainko 
arrotzak eta adoratu etzakizkietenak eta 
zeinentzat ez baitziren bcrcziak ;

27 Horra zergatik futatu den Jauna- 
ren fulia lur horren kontra, jautfarazko 
horren gaincra liburu huntan iikribatuak 
diren madarizione guziak:

28 Eta berc hafarrean, eta fulian eta 
gaitzidura ¡kharagarrian bercn lurretik 
iraizi ditu horko egoiliarrak, eta lckhu 
arrotzera arthiki ditu, cgun agen den bc- 
zala.

29 Gure Jainko Jauna baithan gor- 
deak zaudenak, agertuak zaizku guri eta 
gure femeci behin - bethiraino bethe d¡- 
tzaguntzat lege huntako hitzak oro.

X X X . K a p .

Ç E R T H A T U  ditazkeencan bcraz 
erran horiek oro zucn gaincan, be- 

nedizionea cdo madarizionca zuen aitzi- 
nean ezarri ditudanak : eta Jainko Jau
nak barrayatu zaituzkcn jendayen cr- 
dian bihotzeko urrikiak jorik,

2 Itzuliko zarenean harén gana, eta 
ethordun eginen harén manuei, nik cgun 
mczutzcn zaitudan bezala, zurc femee- 
kin, zure bihotz oroz eta arima g u z iz :

3 Zure Jainko Jaunak bihurraraziko 
zaitu zure gathibutafunctik, eta urrikal- 
duko zaitzu, eta lehenago barrayatu zin- 
tuen populu guzietarik berriz bilduko 
zaitu.

4 Zeruko azkcn bazterretaraino hai- 
zatua bazina ere, zure Jainko Jaunak 
handik gibelcrat ekharriko zaitu.

5 Eta hartuko zaitu eta farthuko zurc 
arbafoek gozatu duten lurrean, eta ardie- 
tfiko duzu hura: eta Jaunak zu benedi- 
katuz, eginen du oíle handiagoan izanen 
zarcla zurc arbafoak izatu diren baino.

6 Zure Jainko Jaunak ingurebakiko

ditu zurc bihotza eta zurc haurren biho- 
tza, maitha dezazun zure Jainko Jauna 
zurc bihotz oroz eta arima guziz, bizi 
ahal izateko.

7 Ordean madarizionc haukiek oro 
bihurtuko ditu zure ctfayen gainera eta 
higuintzen zaituztenen eta jafanarazten 
darotzutenen gainera.

8 Zu  berriz, itzuliko zare, entzunen 
duzu zure Jainko Jaunarcn mintzoa eta 
betheko ditutzu nik cgun mczutzcn da- 
rozkitzutan harcn manamendu guziak.

9 Eta zurc Jainko Jaunak goriaraziko 
zaitu zure eíkuetako lan guzietan, zurc 
fabcleko haurretan, eta zure abereen frui- 
tuetan, zure lurraren aberaftafunean, eta 
gauza guzien nafaizian. Ezen Jauna 
itzuliko da, atfegin hartzeko ontafun oroz 
zu gainditzen, zure arbafockin atfegin 
hartu izan zuen bezala:

10 Baldin bizkitartean entzun bade- 
zazu zure Jainko Jaunarcn mintzoa, eta 
begira badezatzu lege huntan ¡fkribatuak 
diren manamendu eta zeremoniak, eta 
bihurtzen bazarc zure Jainko Jauna ga
na zurc bihotz oroz eta arima guziz.

11 Egun mezutzen darotzudan ma
namendu hau ez da zutaz gaindikoa, ez- 
eta zutarik urrun.

12 E z dago zeruan, zuk erran ahal 
izateko: Gutarik ñor imán daitekc zeru- 
ra, hori ekhartzeko guri, entzun deza- 
guntzat eta bethe gure egintzaz ?

13 E z  dago itíafoz haindian, zuk ai- 
tzakia cgiteko eta crratcko: Gutarik 
nork iragan dezake itfafoa hori gu gana- 
raino ekhartzekotzat, entzun eta egin 
ahal izateko manatua dena ?

14 Bainan manamendu hori zurc aldc- 
aldcan da, zure ahoan eta zure bihotzean, 
bethe dezazuntzat hori.

15 Bchemazu cgun zure aitzinean 
ezarri ditudala bizia eta ongia, eta ber- 
tzaldetik herioa eta gaizkia,

16 Maitha dezazuntzat zurc Jainko 
Jauna, eta ibil zaitezen harén bideetan, 
eta begira dezatzun harén manamendu, 
zeremonia, crabakiak, eta bizi zaitezen, 
eta berha, eta gozatzeko fartzera zihoa- 
zen lurrean benedika zaitzan.

17 Baldin ordean bertzaldera halago 
zurc bihotza, eta entzun ez bazindu 
nahi, eta zoramenduak bereturik adora- 
tzen eta zerbitzatzcn bazintu jainko arro
tzak :

18 Aitzinetik erraten darotzut egun,
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galduko zarela, eta Jordanca iraganik, 
gozatzera zihoazen lurrean aldi laburra 
eginen duzula.

19 Lekhuko deitzen ditut egun zerua 
eta lurra aitzincra eman darozkitzudala 
bizia eta herioa, benedizionea eta madari
zionca. Hauta zazu bcraz bizia, bizi 
zaiteztentzat, zu eta zurc hazia ;

20 Maitha dezazun zure Jainko Jau
na, ethordun izan zaitezen harcn bozari, 
eta hari iratchik zaitezen (ezen bera da 
zurc bizia eta zure cgunctako luzetafu- 
na), zure egoitza egin dezazuntzat lur 
hartan, zeintaz Jaunak zin-egin baitu 
zurc arbafo Abraham, Ifaak eta Jakobi, 
hura emanen ziotcla.

X X X I. K a p .

G ° a.n  zen beraz Moifc, eta folas ho
riek oro erran ziozkan Ifrael gu-

ziari,
2 Eta erran zioen: Egun baditut chun 

eta hogoi urthe; ez naiteke gehiago ez 
ilkhi, ez far, bercziki Jaunak erran daro- 
tanazgeroz: Jordaneko ur hori iraganen 
ez duzu.

3 Zurc Jainko Jauna iraganen da bc
raz zurc aitzinean ; bcrak zurc begicn 
aitzinean chahutuko ditu jendaki horiek, 
eta zurctuko ditutzu ; eta Jofue hau 
goanen da zure burilan, Jaunak erran 
duen bezala.

4 Jaunak horiei eginen diote, Sehon 
eta O g Amorrhearren erregei eta hekien 
lurrari egin izan diotcna, eta chahutuko 
ditu.

5 Beraz horiek eíkuetaratuko daroz- 
kitzuctencan, halabcr eginen diozuete 
ñola nik manatu baitarotzuet.

6 Gizonki cmazue, eta hazkar zai- 
tezte bihotzez; ez izan bcldurrik; ez 
betzaizte horien aitzinean ikhara, zcren 
zuen Jainko Jauna bera baita zuen bi- 
dari, etzaituztc haftanduko ez-cta baz
terrerat utziko.

7 Eta Moifek dcithu zuen Jofue, eta 
erran zioen Ifrael guziaren aitzinean: 
Egiozu bihotzari eta zaude hazkarretik; 
ezen zuk cramancn duzu populu hau 
Jaunak haukien aitei zin-eginez emanen 
ziotcla agindu lurrera, eta hura zortean 
zathituko diozute.

8 Eta zuen bidari izanen den Jauna, 
bera zurekin izanen da: ctzaitu haftan- 
duko, ez-cta utziko; ez izi, ez ikhara.

9 Moifek iíkribatu zuen bcraz lege

hau, eta eman zioeten Lebircn feme 
aphczci, zeinek erabiltzen baitzuten Jau
narcn bat-tafuncko arkha, eta Ifraelgo 
zahar guziei.

10 Eta manu-eginez, erran zioeten : 
Zazpi urtheren buruan, bihurtzapeneko 
urthean, Tabcrnakletako befta-buruan,

11 Ifraeldik guziak biltzen direnean, 
zure Jainko Jaunarcn aitzinera agertze- 
ko Jaunak hautatu dukeen lekhura, lege 
huntako hitzak irakurtuko ditutzu Ifrael 
guziaren aitzinean, orok aditzen dituzte- 
larik,

12 Eta hatera bildu ondoan populu 
guzia, ñola gizonak hala emaztckiak, 
haurrak eta zure hirietan diren arrotzak, 
entzutearekin ikhas detzatentzat, eta 
zuen Jainko Jaunarcn beldur izan dite- 
zen, eta lege huntako hitz guziak begira 
eta bethe detzaten;

13 Eta hekien femeek ere orai ez da- 
kitzatcnck, adi ahal detzaztentzat, eta 
bercn Jainko Jaunaren beldur izan dite- 
zen egotcn diren egun oroz lur hortan, 
zeintaz jabetzera baitzihoazte, Jordanca 
iraganik.

14 Eta Jaunak Moifi erran zioen : 
Huna non hurbil den zure hiltzeko egu- 
na ; deith zazu Jofue, eta eman zaizte 
lckhukotafuneko tabcrnaklcaren aitzi
nean, ene manuak eman detzodantzat. 
Moife eta Jofue goan ziren beraz, eta 
gelditu ziren lekhukotafuneko taberna- 
klearcn aitzinean ;

15 Eta Jauna han agertu zen, taber- 
nakle-fartzean baratu zen hedoi habe ba
tean.

16 Eta Jaunak erran zioen M oifi: 
Huna bada lo-eginen duzula zure arba- 
foekin, eta populu hori jaikirik lohituko 
da jainko arrotzen ondotik, farthuko den 
lurrean bere egoitzaren egiteko: han 
utziko ñau, eta alferretara bihurtuko du 
horrekin egin dudan bat-tafuna.

17 Eta cgun hartan ene hafarrea futa- 
tuko da horren kontra; eta bazterrerat 
utziko dut, eta ene begithartca horren 
ganik gordeko, eta etfayaren hortzetan 
egonen d a ; gaitz eta atfekabe guziek 
atzemancn dute, halaz non egun hartan 
erranen baitu: Egiazki zercn ez den Jain- 
koa enekin gaitz haukiek atzeman naute.

18 Ni bada itzaliko naiz eta gordeko 
dut ene begithartca egun hartan, egin d¡- 
tuen gaizki guzien gatik, zcren jainko 
arrotzei jarraiki baita.
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14 Burra behietarik eta efnea ardieta- 
rik, bildotfen bilgorrarekin eta Bafanen 
femeen aharienarekin, cta pittikak ogia-

*  ren mamiarekin, eta edan zezan maha- 
tfaren amo garbiena.

15 Populu maithatua goritu da eta 
bihurtu : loditu denean, gizcndu, zabal- 
du denean, utzi du Jainko bere egilea, 
eta gibelatu da Jainko bere falbatzailca 
ganik.

16 Sumindu dute jainko arrotzez, be
ren izigarrikeriez jauzarazi dute harén 
hafarrea.

17 E z Jainkoari, bainan debruei imo- 
latu dituzte bitimak, czagutzen ctzituz- 
ten jainkoaizunci: ethorri zaizkote jain
ko berri batzuek horien aitek adoratu ez 
dituztenak.

18 Baztcrrcrat utzi duk forthu hauen 
Jainkoa, ahantzi duk czdeufetarik egin 
hauen Jauna.

19 Jaunak ikhufi du cta jauzi da ha
rén hafarrea, ezen fumindu dute bere fe- 
me-alabek.

20 Eta erran du : Gordeko diotet ene 
begithartea, eta begiztatuko dut horien 
azkcn ordua: iraulgi tzarra, feme arnc- 
gatuak baitira.

21 Tarritatu naute gczurrczko jain- 
koz, cta fumindu naute beren egitate er- 
gelcz j cta nik tarritaturen ditut enea cz 
den populu batez, eta fuminduren po
pulu zoro batez.

22 Ene hafarreari lothu zayo fu, eta 
ifernu zolaraino oro erreko ditu : irctfi- 
ko du lurra bere zothalarekin, mendien 
erroak futan egonen dira.

23 Izurriak bilduko ditut hekien gai
nera, cta hckicn gainera huíluko ditut 
ene geziak.

24 Gofeteak chahutuko ditu, hegafti- 
nen moko zorrotzak janen ditu : igorri- 
ko diotet bafa ihizcn hortza, fugeen eta 
lurrean hcrreílatzcn diren zierpeen erra- 
bia.

25 Kampoan czpatak, harnean izial- 
durak chahutuko ditu gizon-gaztea eta 
neíkatcha, bulharrcko haurra eta gizon- 
zaharra.

26 Erran dut: Non dira? czezta- 
tuko dut gizonetarik hekien orhoitza.

27 Bainan ctfayen gaitzirizkoa gatik 
luzatu dut, haz cz ditentzat horien etfa- 
vak, cta erran cz dezaten : E z  Jaunak, 
bainan gure cíku borthitzak egin ditu 
horiek oro.
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28 E z oharmenik, cz umotafunik ez 
du jendaki horrek.

29 Ochala zuhur balcitcz, nabadi ba- 
lczate, azken buruari aitzinctik ohart ba- 
leitez !

30 Nolaz batek aitzinean igortzen di
tu mila, cta biek ihes igortzen hamar 
mila ? E z othe da beren Jainkoak faldu 
cta Jaunak hertfi dituztelakotz ?

31 Ezen gure Jainkoa ez da hekien 
jainkoak iduria, eta gure etfayak juye 
dira.

32 Horien mahaftiak dira Sodomako 
eta Gomorrhako hiripeetako mahaftieta- 
r ik : horicn mahatfa, khelder mahatfa, 
molkhoak guziz kharatfak ;

33 Horien arnoa erainfugearen mina 
cta afpikaren phozoin hilgarria.

34 E z othe dira jakitate horiek gu
ziak ni baithan, cta ene khutehetan zi- 
gilatuak ?

35 Afpertzca niri da, cta ordu izanen 
denean zorra pagatuko diotet, behaztopa 
dakioetcn zangoa: hurbil da galpencko 
eguna, ordua laílerrez heldu da.

36 Jaunak juyatuko du bere populua, 
eta urrikalduko zayote bere zerbitzariei: 
ikhufiko du befoak herbaldu direla, fe- 
thiatuak iraungi eta ondarrak czcztatu.

37 Eta erranen du : Non dituzte be
ren íinhcíleko jainko hekiek ?

38 Z.einen bitimen bilgorrak jaten 
baitzituzten cta libazionetako arnoa eda- 
tcn ? Jaiki bcitez, laguntza ekhar beza- 
zucte, zuen behar orduan geriza betzai- 
tzatc.

39 Ikhufazue bakharra naizela, ez 
déla nitaz bertze Jainkorik. Nik hila- 
raziko, nik biziaraziko dut; nik joko, 
nik fendatuko dut, cta ez da nihor ene 
eíkuari itzur daitekeenik.

40 Hedatuko dut eíkua zerura eta 
erranen dut: Ni naiz bizi naizena bc- 
thitik-bethira.

41 Ene czpata fimiíla bczala zorroz- 
tcn badut, ene eíkua juyamenduari lotzen 
bada, afperkundea bihurturen diotet ene 
ctfayei, cta gaitzirizkotan nadukatenei 
emanen diotet beren faria.

42 Odolcz hordituko ditut ene geziak, 
cta ene czpatak iretfiko ditu haragiak; 
afeko da ene etfai hilen odolaz, cta boz- 
tuko da gathibutafuncra buru has dihoa- 
zinez.

43 Jendayak, lauda zazuc harén po
pulua, zcren afpcrtuko duen bere zer-

ig Hargatik ifkriba zazuc kantika hau 
zuentzat, eta irakhats zozuete Ifraclgo 
femeei, gogoz ikhas dczatcntzat cta ahoz 
kanta: eta kantu hau lekhukotafunetan 
izan bekit Ifraelgo fcmeen artcan.

20 Ezen farraraziko ditut zin-eginez 
horicn aitei agindu izan diotcdan lurrean, 
zeinari baitario ezti eta efne. Jan duke- 
tenean, eta afe cta gizcndu ondoan, ma- 
khurtuko dira jainko arrotzetara eta he- 
kiek dituzte zcrbitzatuko; eta ene kon- 
tra mintzatuko dira, cta alfer craginen 
dute enckilako patua.

21 Eta gaitzcn cta atfekabeen uharra 
gainera croriko zayoetenean, kantika hu- 
nek ihardetfiko diote lekhukotafun batek 
beza'.a, zeina ahanzterik ez baita izanen 
galaraziko ducnik hckicn ondokoen aho- 
tik. Badakizkit ezen hekien gogoctak, 
zer eginen duten egun agindu diotedan 
lurrean farraraz ditzadan baino lehen.

22 Moifek iíkribatu zuen beraz kan
tika eta irakhatft ziocten Ifraelgo fcmcei.

23 Eta Jofue, Nunen femeari manu- 
egin ziocn, crraten zioelatik: Egiozu 
bihotzari eta zaude hazkarretik ; ezen 
zuk farraraziko ditutzu Ifraelgo fcmeak 
agindu diotcdan lurrean, cta ni zurckin 
izanen naiz.

24 Moifek lege huntako hitzak libu- 
ruan iíkribatu zituen ondoan, eta akha- 
batu zuenean,

25 Manu-egin zioetcn lebitarrci, zei- 
nek ekhartzcn baitzuten Jaunaren bat- 
tafuneko arkha, zioelarik:

26 Har zazuc liburu hau eta czar za- 
zue zuen Jainko Jaunaren bat-tafuneko 
arkharcn fahctfean, hor cgon dadientzat 
zurc kontra lekhuko.

27 Badakizkit ezen zuen hifia cta bu- 
ru-gogortafun gaitza. Ni bizi izan-eta, 
zuekin ibilki, etzarete baratu hefiaka ha- 
ritzetik Jaunaren kontra; zembat gehia- 
go ni hil ondoan !

28 Bilarazkitzue ene gana zuen lei- 
nuctako adinez zaharren guziak, eta ira- 
khafleak; cta aditzen nautela erranen 
diozkatet hitz horiek, eta hekien kontra 
deithuko ditut zerua eta lurra.

29 Badakit ezen ni hil ondoan gaizki 
ibiliko zaretela, eta laíler makhurtuko 
zaretela nik zuei mezutu bidetik, cta az- 
kenekotz izurriak cthorriko zaizkitzuc 
gainera, noiz-cre gaizkia Jaunaren aitzi- 
nean eginen baituzuc, fumindu dukezue- 
nean zuen eíkuetako egintzez.

30 Moifek bcraz, Ifraclgo baldarna 
guziak aditzen zuda, erran zituen kan- 
tika huntako hitzak, cta azkcncraino 
akhabatu zuen.

X X X II . K a p .
^ E R U A K ,  cntzun zazue zer diodan: 

lurra, ad¡ zak ene ahoko hitza.
2 Ene irakaikuntza gogor bedi uria 

hormatzen den bczala, ene hitzak eror 
beitez ihintza bezala, uria bclharrarcn 
gainera bezala, uri-chortak forropilarcn 
gainera bezala.

3 Ezen dcithuko dut Jaunaren izena: 
handicts zazuc gure Jainkoa.

4 Jainkoaren egintzak ofoak dira eta 
harén bidé guziak zuzenak: Jainkoa 
hitzekoa da, itzalgabea, zuzcna, zorro- 
tza.

5 Damu egin diotc, etziren harén fe
mé beren lizunkerietan : iraulgi zabarra 
eta galdua.

6 Hori da hire czagutza Jaunari, po- 
pulu zoro, erhoa ? Jauna ez othc da hirc 
aita, efkuan haukana, cgin cta czdcufc- 
tarik athcratu hauena ?

7 Orhoit hadi bcihalako cgunez, go- 
gora ckharzkik gizaldi guziak: galdeka 
abia hakio hire aitari, eta jakintfun cgi- 
nen hau ; galda zak hirc arbafoei eta ar- 
gituren haute.

8 Jaun guziz gorenak jendayak be- 
reztean, Adamen femeak zein bere aldc 
igortzean, populuen mugarriak chedatu 
zituen Ifraelen femcen nombrearen ara- 
bera.

9 Bainan Jaunaren zathia izan zen 
harén populua: Jakob izan zen harcn 
primantzako lokharria.

10 Jaunak khaufitu zucn lekhu bafa 
batean, lekhu izigarri cta mortu ¿aba
lean ; aíko ingurutan lagundu zuen eta 
argitu zuen ; eta bere begiko ninika be
zala zaindu zuen.

11 Arrano berc umeak airatzcra dci- 
tzen dituenak eta hckien gainean hegal- 
daka dabilanak bezala, hedatu ditu berc 
hegalak, eta hartu du eta berc foin-gai- 
nean eraman.

12 Jauna bakharrik izatu da harén 
bidari; eta jainko arrotzik etzcn harc- 
kin.

13 Lur gora batean ezarri du, jan ze- 
tzan landctako fruituak, altcha zetzan 
eztia harritik cta olioa malkhar gogorre- 
nctik,
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bitzarien odola, eta afperkundc atherako 
duen hekicn etfayen gaincan, cta begi- 
thartez egoncn dcn bcre populuaren lu- 
rrari.

44 Moifc cthorri zen bcraz, eta kan- 
tika huntako hitz guziak erran zitucn 
populuaren beharrietara, berak eta Jofue, 
Nuncn femcak.

45 Solas horiek oro akhabatu zituen, 
Ifrael guziari mintzatuz,

46 Eta erran zioeten : Iratchik za- 
tzue zucn bihotzak hitz haukietan orotan 
zeintaz egun lckhukotafun egiten baita- 
rotzuet, mana dezozuctcn zuen femcei 
horiek bcgira eta egin detzatela, cta be- 
the lege huntako liburuan iikribatuak di- 
ren guziak;

47 Etzaizkitzuc ezen ezdeufetako 
emanak, bainan bai horiez batbedera 
bizi dedientzat: horiek bethez luzez 
iraunen duzue, Jordanca iraganik goza- 
tzera zihoazten lurrean.

48 Egun berean Jauna Moifi mintza- 
tu zen, erraten zioclarik :

49 Igan zaitczi Abarimgo, erran-nahi- 
da Iragaitzetako mcndi hortara, Nebo 
mcndin, Moabeko lurrean, Jcrikoko pa- 
rrcan; begia emozu Kanaango lur, Ifrael- 
go femeei gozatzcra emanen diotcdanari, 
eta mendian hil zaitezi.

50 Hori igaitcan bat-tua izanen zare 
zurc populuci, zure anaya Aaron Horre- 
ko mendian hil eta bat-tu den bezala be- 
re populuei,

51 Zcrcn ene kontra bekhatu cgin 
duzucn Ifraelgo femccn erdian, Jazar- 
lekhuko urctan, Kadcfen, Sincko mor- 
tuan; eta zeren ez nauzucn fainductfi 
Ifraelgo femeen erdian.

52 Eta zure parrean ikhufiko duzu 
Ifraclgo femeei nik emanen diotedan lu- 
rra, eta etzare barnera farthuko.

X X X III. K a p .

I . I A U  da benedizionea Moifek, Jain- 
■*" koaren gizonak, hil aitzinean Ifracl- 
go femeei eman ziotena.

2 Eta erran zu en : Jauna Sinaitik 
ethorri da, cta Seirretik ilkhi zaroku ; 
Pharango menditik agcrtu da, cta fain- 
duak milaka harekin. Harcn cflcu cikui- 
nean da fuzko legea.

3 Maithatu ditu populuak, faindu gu
ziak harén eíkuan daude; eta harén o¡- 
netara hurbiltzen diren guziak argituko 
dirá harén irakhafpenaz.

4 Moifek mezutu daroku legea, Ja- 
koben iraulgiaren primantza.

5 G uziz zuzena denaren baithan erre- 
e izanen da, populuaren aitzindariak 
fraelgo lcinuckin bilduak izan diren or-

dutik.
6 Bizi bedi Erruben, ez bedi hil, bai

nan moltcho ttipian izan bedi.
7 Hau da Judaren benedizionea: Jau

na, adi zazu Judaren mintzoa, cta farra- 
raz zazu bere populuan : horren cíkuak 
gudukatuko dirá lfraclen aldc, cta harén 
gerizatzaile izanen da etfayen kontra.

8 Lebiri, berriz, erran zioen : Jauna, 
zure perfetafuna eta irakhalkuntza zor 
zaizkio gizon fainduari, zeina frogapenez 
frogatu eta Jazar-lekhuko uretan juyatu 
baituzu,

9 Zeinak erran baitiote bere ait-amci: 
Etzaituztet czagutzcn ; eta bere anayci: 
E z  dakit ñor zarcten ; cta cz dituzte 
czagutu bcren femeak ere. Haukick bc- 
giratu dute zure errana, eta iduki zurc 
patua,

10 Zure erabakiak, oi Jakob, eta zure 
legea, oi Ifrael : haukick eíkainiko dute 
¡fentfua zure hafarreari eta holokaurtak 
zurc aldarean.

11 Benedika zazu, Jauna, hunen in- 
darra, eta onhets hunen efkuetako egin- 
tza. Jo zazu hunen etfayen bizkarra, 
eta ez beitez chuti hau higuintzen dute- 
nak.

12 Eta Benjamini erran zioen Moi
fek : Jaunaren guziz-maithatua gogo za- 
balez egonen da hunen baithan ; ezkont- 
ohcan bezala egonen da egun ofoa, cta 
hunen bulharrcn artcan fol’egu hartuko 
du.

13 Jofepi ere erran zioen: Hunen lu- 
rra bethe bedi Jaunaren bencdizioncaz, 
zcruko fruituez, ihintzaz eta lupheko 
ithurriez,

14 Iguzkiaren cta ilhargiaren fruituez,
15 Mendi zaharren mazeletako, cta 

bcthiereko bizkargainetako fruituez,
16 Lurreko fruituez cta harén nafai- 

tafunaz. Safian agertu izan denaren be
nedizionea jauts bedi Jofepen burilaren 
gaincra, cta Nazarcarraren buru-gaincra 
bere anayen artean.

17 Hunen edertafuna da zezenaren 
lehcmbiziko umearena iduri, hunen ada- 
rrak errinozeroarenak bezala dirá: hc- 
kiez bulkhatuko ditu jendayak lurraren 
bcrtzc bazterreraino. Holakoak dirá
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Efraimcn oílcak cta Manafcrcn milakak.
18 Gero erran zioen Zabuloni: Boz 

zaitezte, zu Zabulón, zurc ilkhialdian, 
eta zu, ífakar, zure olhetan.

19 Populuak dcithuko dituzte mendi- 
ra; han imolatuko dituzte zuzembidezko 
bitimak. Efnea bezala edoíkiko dituzte 
¡tfafoko ontafuntzcak cta legarrean gor- 
deak diren abcraílafunak.

20 Eta Gadi erran zioen: Gad za- 
balki benedikatua da, lehoina iduri phau- 
fuan dago, et hartu ditu befoa eta burua.

21 Eta ikhufi du bcre lehcntafuna, 
zeren bere zathian baitu etzana irakhas- 
lea, zeina izatu baita populuko aitzinda- 
riekin, zeinak cgin baititu Jaunaren zu- 
zembideak cta harén erabakia Ifraelekin.

22 Eta Dani erran zioen: Danek iduri 
du lehoinaren umea; Bafandik urrun he- 
datuko da.

23 Nefthaliri erran zioen : Nefthali 
nafaiziaz gozatuko da, cta Jaunaren bc- 
nedizionecz bethea izanen da: itfafoa cta 
hegoaldea bereak izanen ditu.

24 Aferri, berriz, erran zioen: Afer 
bere fcmcctan benedikatua, bere anayen 
gogarako izan bedi, cta bere oina olioan 
bullí beza.

25 Burdinaz eta kobrez izanen du oi- 
nekoa. Zure gaztetafuneko egunak iduri 
izanen dirá zure zahartzekoak ere.

26 E z da Jainkorik guziz zuzenaren 
Jainkoa bezalakorik, zeru-gainera igaitcn 
dena da, zure laguntzailea. Harcn in- 
darraren handiz dcrabiltza hedoyak.

27 Harén egoitza gaincan da cta ha
rcn befo bethidanikoa behcrcan : zure 
aitzinctik iraiziko du etfaya, cta erranen 
dio : Hcrrauts egin hadi.

28 lfraclen eginen du bcre egoitza 
bakharrik cta gogoa zabalik. Ogi-arno- 
tako lurrean izanen da Jakoben begia, 
zeruak eftaliko du bere ihintzaz.

29 Dohatfu zare, oi Ifrael! ñor da 
zure idurikorik, populo Jauna baithan 
falbatzcn zarena? Hura da zure lagun- 
tzako crredola, zure ofpearen czpata. 
Ukhatuko zaituzte zure etfayek, cta 
zuk, zangoa ezarriko diozute lephoaren 
gainean.

X X X I V . K a p .

jy T O IS E  igan zen beraz Moabeko zel- 
hayetarik Neboko mendira, Phas- 

gako gaincan, Jcrikoko parrean; eta Jau- 
nak erakhutfi zioen Galaadcko lur guzia 
Daneraino,

2 Eta Nefthali guzia, Efraimen eta 
Manafcrcn lurra, eta Judaren lur guzia 
azken itíaforaino,

3 Eta cguerdi-aldea, Jeriko palmeta- 
ko hiriko zelhayak, Segorreraino.

4 Eta Jaunak erran zioen: Hori da 
lurra zeintaz zin-egin baitiotet Abraha- 
mi, Ifaaki cta Jakobi, nioelarik : Zure 
iraulgiari emanen diot hori. Ikhufi duzu 
zure begiz, eta etzare horrat iraganen.

5 Eta Jaunak manaturik, han hil izan 
zen Moife, Jaunaren zerbitzaria, Moab- 
herrian.

6 Eta Jaunak ehortzi zuen Moab- 
herriko liaran batean, Phogorreko pa
rrean : cta cgungo eguna arteo ez da gi- 
zonik izan harcn hobia czagutu duenik.

7 Moifek, hil zencan, chun eta hogoi 
urthe zitucn ; harcn begia etzen lambro- 
tu, cz-cta harcn hortzak etziren higitu.

8 Eta Ifraelgo femeek hogoi eta ha- 
mar egunez deithoratu zuten Moabeko 
zclhayetan, eta bethe ziren Moifen dei- 
thoreko egunak.

9 Bada, Jofue, Nunen femea, bethea 
izan zen zuhurtziazko izpirituz, zeren 
Moifek harcn gaincan czarri baitzituen 
cíkuak. Eta Ifraelgo femeak harén aldc- 
rat cthordun izatu ziren eta egin zuten 
Jaunak Moifi manato izan zioen bezala.

10 Eta Ifraelen handik-harat etzen 
Moifc bezalako profetarik jaiki, Jaunak 
bekhoz bckho czagutu zuenik ;

11 Ez-cta egin zuenik halako ikhus- 
kari eta fendagailarik ñola Jaunak egi- 
narazi baitzioizkien Egiptoko lurrean 
Faraoncn, harén zerbitzari guzien eta 
lur guziaren kontra;

12 Ez-etarc befo hain hazkarra cra- 
bili zuenik cta hain gauza handi, harri- 
garriak cgin zituenik ñola Moifek Ifrael 
guziaren aitzinean.

E E
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J O S U E .

I. K a p .

jp^TA Moifc, Jaunarcn zerbitzaria, hil 
ondoan, gerthatu zcn Jauna min- 

tzatu zela Jofuc, Nunen femé, Moifcn 
manu-bethctzailcari, cta erran zioen :

2 Hil da Moife ene zerbitzaria: jaiki 
zaite, cta Jordancko ur hori iragan zazuc 
zuk eta populu guziak zurekin, nik Is- 
raclgo femeei emanen diotedan lurrera.

3 Zuen oin-hatzak oinkaturen duen 
lekhu guzia emanen darotzuet, Moifi 
erran izan diodan bezala.

4 Mortutik eta Libanetik Ufratako 
hibai handiraino, Hcthearrcn lur guzia 
itfai'o handiraino iguzki - fartzerat, zuen 
eremu izanen da.

5 Zurc bizi guzian nihork ezin buru 
eginen darozucte; ñola izatu bainaz Moi- 
fekin, hala izanen naiz zurekin ; ctzaitut 
khenduko ez-eta bazterrerat utziko.

6 Egizu bihotzez eta hazkarretik: 
zuk ezen zortean zathituko diozu po
pulu horri lurra, zeina zuen arbafoei zin- 
eginez agindu baitiotct emanen diote- 
dala.

7 Egizu bcraz bihotzez cta hazka- 
rrenctik, Moifc ene zerbitzariak mezutu 
darotzun legearen bcgiratzcko eta bethe- 
tzeko ; etzaitezcla makhur hartarik cz 
eíkuincra cz ezkerrera, jakin dezazun 
zer hari zaren.

8 Lcge huntako liburua cz bedi zure 
ahotik itzur; bainan gau-egtm erabil 
zazu zurc gogoan, begira cta egin zatzu 
hartan iíkribatuak diren guziak : orduan 
zurc bidea zuzen eta czagutuki erama- 
nen duzu.

9 Nik orai manatzcn darotzut, izan 
zaite bihozdun, izan zaite hazkar. Ez 
lotfa, cz izan beldur ; ezen zertara-nahi 
egin dezazun, zurekin izanen da zurc 
Jainko Jauna.

10 Eta Jofuck populuko aitzindarici 
manu eman zioeten, erratcn zioetelarik: 
Kampak gaindi iragan zaitezte, mana za- 
zue populua eta errozuc :

11 (Jhuchent zatzue zuen jatekoak, 
zcren hirugarren egunaren buruan iraga- 
nen baitutzue Jordanea, cta zuen Jainko 
Jaunak eman gogo darotzuen turraren 
gozatzera farthu ko baitzaretc.

12 Errubcntarrei ere eta Gadtarrei eta 
Manaferen leinu erdiari erran zioeten :

13 Orhoit zaitezte Moifc Jaunarcn 
zerbitzariak eman zarotzueten mana- 
menduaz, zioelarik : Zuen Jainko Jau
nak eman darotzuete fefua eta lur hau 
oro.

14 Zuen cmazteak, alabak cta azicn- 
dak egonen dirá Moifek Jordanez hu- 
naindian eman izan darotzucten lurrean: 
bainan zuek harmaturik iragan zaizte 
zuen anayen aitzincan, eíku bizkorreko 
guziak, eta hekien aldc guduka zaizte,

15 Jaunak zuen anayei fefua eman 
dezoten artco zuei eman izan darotzuc
ten bezala, eta hckick ere goza dezaten 
zuen Jainko Jaunak cmatera dihoakiotcn 
lurra: eta hórrela ¡tzuliko zarete zuen 
gozamencko lurrera, cta zuen egoitza 
eginen duzuc Moife, Jaunarcn zerbitza
riak eman darotzucten eremuan Jorda
nez hunaindian iguzki-forthaldera.

16 Eta Jofucri ihardetfi zioeten cta 
erran: Gurí manatu darozkigutzun gu
ziak eginen ditugu, eta norat-nahi igor 
gaitzatzun, goanen gare.

17 Ñola Moifi orotan jautfi baika- 
re, hala jautfiko gare zuri ere: bakha- 
rrik, izan bedi zurekin zure Jainko Jau
na Moifekin izatu den bezala.

18 Zurc ahoko hitzari bihurtuko dc- 
na, cta eginen diozkatzun manu orori 
ethordun izanen ez dena, hila izan bedi: 
bakharrik, zuk egizu gothorki cta biho
tzez.
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II. K a p .

IO SU E , Nunen femeak bcraz Setime- 
tik ichilik igorri zituen bi ikhufliar, 

eta erran zioeten: Zoazte eta begizta 
zatzue lurra eta Jerikoko hiria. Hau- 
kiek goan ziren eta farthu ziren Errahab 
deitzen zen cma galdu baten etchcan, 
eta harén baithan phaufu hartu zuten.

2 Hori heldua izan zen Jerikoko erre- 
gen, eta errana izan zitzayoen: Huna 
bi gizon Ifraelgo femeetarik gauaz hemen 
farthu direla tokiaren ikhulteko.

3 Eta Jerikoko erregek Errahaben 
gana igorri zuen, zioelarik: Zurc gana 
ethorri diren cta zurc etchean farthu di
ren gizonak ¡lkhiaraz zatzu: ezen ikhus- 
kctariak dirá, cta lekhu guziaren begiz- 
tatzera ethorri dirá.

4 Emazteki harek gizonak harturik 
gorde zituen, cta erran zuen : Aithor 
dut, ethorri izan dirá ni gana, bainan cz 
nakien nongoak ziren.

5 Eta ilhunean athea herften hari zc- 
larik, hckick ere halabcr ilkhi dirá, ez 
dakit norat egin duten : laíler zoazkiote 
ondotik eta atzemanen ditutzue.

6 Bada, berak gizonak iganarazi zi
tuen bcrc ctche gaineko zabaltzara, cta 
han liho-laftoz cllali zituen.

7 Ordean igorriak izan zirenak, he
kien ondotik goan ziren Jordancko ubira 
daraman bideaz ; cta hckick ilkhi zire- 
nean, athea hertfia izan zen berehala.

8 Gordeak zaudezenak etziren oraino 
lohak artuak, eta huna emaztekia hekic- 
tara igaiten déla, eta erraten díotc:

9 Badakit Jaunak lur hau eman daro- 
tzuetela; ezen zuen bcldurra gurc bai
than farthu da, eta tokiko egoiliarrak oro 
¡raungiduretan dirá.

10 Adituak gare ñola Jaunak agor- 
tu dituen, zuek fartzean, itfafo Gorriko 
urak, Egiptotik ilkhi zaretenean ; eta zer 
egin diozuetcn Jordanez haindian ziren 
Amorrhearrcn bi erregeei, Sehoni eta 
Ogi, zeinak hil baititutzue.

11 Eta horiek aditurik, izitu gare, eta 
erori zaiku bihotza, eta zuen fartzean

5ogoa galdu zaiku : ezen zuen Jainko 
aúna, bcra da Jainko zcru-gainean eta 

lur-beherean.
12 Orai bcraz niri Jaunaz zin-egin 

darotazue, nik ñola zuetaz urrikalmendu 
hartu baitut, orobat zuek ere urrikalmen

du hartuko duzucla ene aitaren ctchcaz ; 
cta indazue ezagutgailu on bat,

13 Salbatuko ditutzucla ene ait-amak, 
anai-ahizpak, eta hekien Ízate guziak, 
cta begiratuko gaitutzuela heriotzetik.

14 Haukiek ihardetfi zioten: Gurc 
biziak ihardets beza zuenaz, baldin har- 
gatik faltzen ez bagaituzu : eta Jaunak 
lekhua gurc eíkuetara eman dukeenean, 
zure baithan agerraraziko ditugu gurc 
urrikalpena cta zintafuna.

15 Sokha batez hekick leihotik igorri 
zituen beraz, ezen harén ctcheak hiriko 
harrafiari zatchikon.

16 Eta erran zioeten : Mendietara 
igan zaizte, beldurrez - cta buruz-buru 
egin detzatzucten gibelerakoan zuen bil- 
hariak; eta han gorde zaizte hirur egu- 
ncz, gibelerat itzul ditezen arteo, eta hola 
goanen zarete zuen bidean.

17 Haukiek erran zioten : Eragin da- 
rokuzun zinaz cz gare hobendun jarri- 
ko ;

18 Baldin, hemen fartzen garenean, 
agcrtzen baduzu eíkarlatazko fokhatto 
hau eta eftekatzen baduzu gu igorri gai- 
tuzun leihoan; eta zure aita cta ama, eta 
anayak, cta ahaidego guzia bilarazi ba
duzu zure ctchcra.

19 Zure etcheko athetik ilkhiko de- 
nak izanen du bcre odola bcre buruaren 
gain, eta gu izanen gare garbi. Bainan 
etchean zurekin izanen diren guzien 
odola eroriko da gure buruaren gain, bal- 
din norbaitek hekick ukitzen baditu.

20 Baldinctaria faldu nahi bagaituzu, 
eta folas hau bertzeei falhatu, garbi iza
nen gare galdatu darokuzun zin hunta-
r ik .

21 Eta hunck ihardetfi zuen : Erran 
duzucn bezala egina izan bedi; eta he- 
kiek goatera uztean, leihotik dilindan 
ezarri zuen eíkarlatazko fokhattoa.

22 Hekiek, berriz, bideari lothurik, 
mendietara heldu izan ziren, cta han ego- 
tu ziren hirur egunez, hekien ondotik 
goan zirenak bihurtu arteo: ezen bidé 
guzian bilhaturik, etzituzten nilion atze- 
man.

23 Hirira farthu zircnean,ikhuíketariak 
jautfi z ir e n  menditik eta gibelerat egin 
z u t e n ,  eta Jordanea iraganik, ethorri 
ziren Jofue Nunen femea gana, eta erran 
ziozkaten gerthatu zitzazkoeten guziak.

24 Erran zioten oraino: Jaunak lur 
hori guzia gure eíkuetara eman du, eta
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izialdurak ehortziak daduzka horgo egoi- 
liarrak oro.

III. K a p .
D E R A Z  gauaz jaikirik, Jofuek kam- 

pak higitu zituen, eta hura eta Is- 
raelgo feme guziak Setimetik atheraturik, 
ethorri ziren Jordancra, eta han egon h¡- 
rur egunez.

2 Hckien buruan, kridatzaileak iragan 
ziren kampen erditik,

3 Eta oihuz abiatu ziren : Zuen 
Jainko Jaunaren bat-tafuneko arkha eta 
hura daramnten aphez Lebiren odolekoak 
ikhufiko ditutzucncan, zuek ere jaiki 
zaizte eta aitzincan dihoazcnci jarraik 
zakizkiote,

4 Eta arkharen eta zuen artcan izan 
bedi bi mila beforen hutfa, urrunera ikhus 
ahal dezazuentzat, eta jakin dezazuen 
zer bidez goan behar zaretcn, zeren ai- 
tzinean ez baitzaizte hartan gaindi ibili: 
eta bcrautzue arkhari hurbiltzetik.

5 Eta Jofuek erran zioen populuari: 
Saindu zaitezte, ezen bihar Jaunak zuen 
artean mireíteko direnak eginen ditu.

6 Eta aphezci erran zioeten: Har za- 
zue bat-tafuneko arkha eta zoazte popu- 
luaren aitzincan. Haukick manua be- 
thez, arkha hartu zuten eta goan ziren 
guzien aitzinean.

7 Eta Jaunak erran zioen Jofueri: 
Egun abiatuko naiz zure goreften Ifrael 
guziaren aitzinean, jakin dezatentzat no- 
la bainintzcn Moifckin, hala naizcla zu- 
rckin ere.

8 Zuk ordean manu emozute bat-ta
funeko arkha daramatcn aphczei eta erro- 
zu te : Jordancko uraren crdira farthu 
zaretekecnean, gcldi zaizte han.

9 Eta Jofuek erran zioeten Ifraelgo 
femeei: Hurbil zaizte hunat, eta adi za- 
zue zuen Jainko Jaunaren hitza.

10 Eta berriz erran zioeten: Hun- 
tarik czagutuko duzuc zuen Jainko 
Jaun bizia zuen erdian déla, eta zuen 
aitzinean chahutuko dituela Kananearra 
eta Hethearra, Hebearra eta Pherczea- 
rra, Jerjefearra ere, eta Jebufearra, eta 
Amorrhcarra.

11 Horra non lur guziko Jaunaren 
bat-tafuneko arkha zuen aitzinean goa- 
nen den Jordanca barna.

12 Berezirik iduk zatzue hamabi gi- 
zoi) Ifraelgo leinuetarik, lcinu bakhochka 
bat.

13 Eta lur guziko Jainko Jaunaren 
arkha daramaten aphezck zangoak eza- 
rri dituzketenean Jordaneko urctan, be- 
herago diren urak aitzinat eginen dute 
eta agorra eginen dute : bainan gaincko 
aldetik heldu direnak, meta batean geldi- 
tuko dirá.

14 Populua olhctarik ilkhi zen beraz 
Jordancaren iragaiteko, eta bat-tafuneko 
arkha zaramaten aphezak harén aitzi
nean zihoazen.

15 Eta Jordanean farthu zirenean, eta 
hekien zangoak urez buftitzen hafi zire
nean (bada Jordaneak uztaroan berc erre- 
kako bazterrak bethe zituen),

16 Gain-behera heldu ziren urak toki 
batean baratu ziren, eta hantuz mendi 
bat bczala, urrunera agen ziren Adom 
dcitzcn den hiritik Sarthanen izcna ekhar- 
tzen duen lekhuraino: beherago zirenak 
berriz, jautfi ziren Mortuko itlaíbra (zci- 
na orai itfafo Hila deitzcn baita), azken 
chorta agortzeraino.

17 Bada, populua Jerikori buruz z¡- 
hoan, eta Jaunaren bat-tafuneko arkha 
zakhartcn aphezak leihor idorrean Jorda- 
nearen erdian chutik zauden, eta populu 
guziak erreka idorrean iragaiten zuen.

IV . K a p .
iragan zirenean, Jaunak erran 

zioen Jofueri:
2 Hauta zatzu hamahi gizon, bat lei- 

nu bakhotchctik,
3 Eta mana zozuete Jordancko erre- 

karen erditik har detzaten aphezak ba
ratu diren tokian hamabi harri gogorre- 
netarik, zeinak ezarriko baititutzu gau 
huntan olhak landatuko ditutzun kampa- 
lckhuan.

4 Eta Jofuek dcithu zituen Ifraelgo 
femeetarik hautatu zituen hamabi gizo- 
nak, bat leinu bakhotchetik ;

5 Eta erran zioeten: Zoazte arkha
ren aitzinera Jordancaren crdira, eta han- 
dik zuen foin-gainetan ekhar zazuc harri 
handi baña, Ifraelen femecn nombrearen 
arabera

6 Orhoitgarri izan dadicn zuen artc- 
k o : eta zuen femeek galdatuko daro- 
tzuetcnean, dioetelarik : Zer erran nahi 
dute harri horick ?

7 Ihardctfiko diozucte: Jordaneko 
urek gibelerat egin izan dute Jaunaren 
bat-tafuneko arkharen aitzincan, hibaya 
iragaiten zuenean : hargatik harri horick
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ezarriak izatu dirá egun eta bethiko Is- 
raelgo femeen orhoitgailutzat.

8 Ifraelgo femeek egin zuten beraz 
Jofuek manatu bezala; Jordaneko erre- 
karen erditik, Jofueri jaunak manamen- 
du egin zioen bezala, hamabi harri ekha- 
rri zituzten, Ifraelen femecn nombrearen 
arabera, kampatu ziren lekhuraino, eta 
han phaufatu zituzten.

9 Halabcr bertze hamabi harri Jofuek 
czarri zituen Jordaneko errekaren erdian, 
arkha zaramaten aphezak gclditu ziren 
tokian ; eta han dirá oraino egungo egu- 
na artco.

10 Bada, arkha zakhartcn aphezak 
Jordancaren erdian zauden, Jaunak Jo
fueri manatu zioizkienak populuari erra- 
teko eta Moifck erran zioizkienak oro 
betheak izan zitezen arteo. Eta popu- 
luak ernatu zuen urhatfa eta iragan zen.

11 Eta guziak iragan ondoan, Jauna
ren arkha ere iragan zen, eta aphezak 
bazoazen populuaren aitzinean.

12 Errubenen eta Gaden femeak ere 
eta Manaferen leinu crdia, harmaturik 
zihoazen Ifraelgo femeen buruan, Moi- 
fek manu cman zioeten bezala;

13 Eta berrogoi mila gcrlari zihoazen 
andana eta moltzoka Jerikoko hiriko zcl- 
hayak eta bazterrak barna.

14 Egun hartan Jaunak Jofue goretfi 
zuen Ifrael guziaren aitzincan, har zeza- 
tentzat harén larderia, Moifena, bizi zc- 
Iarik, hartu izan zuten bezala.

15 Eta Jaunak erran zioen Jofueri:
16 Bat-tafuneko arkha dakharten 

aphczei mana zozuete Jordanctik ilkhi 
ditczcla.

17 Jofuek manatu zituen, zioelarik : 
Ilkhi zaitezte Jordanctik.

18 Eta igan zirenean Jaunaren bat- 
tafuneko arkha foinean, eta leihor idorra- 
ren oinkatzen hafi zirenean, urak bihurtu 
ziren beren errekara, eta bazoazen aitzi
nean ohi zuten bidean.

19 Bada, populua Jordanctik igan zen 
lehembiziko hilabethearen hamargarren 
cguncan, eta kampatu ziren Galgalan, 
Jerikotik iguzki-haize aldcrat.

20 Jordaneko errekaren erditik hartu 
zituzten hamabi harriak ere, Jofuek Gal
galan phaufatu zituen.

21 Eta erran zioeten Ifraelgo femeei: 
Gcrorat zuen femeek beren aitei galda
tuko eta erranen diotenean: Zer erran 
nahi dute harri horick ?

22 Argituko ditutzue eta erranen dio- 
zuete: Ifraelek Jordane hortako erreka 
idorrik iragan du,

23 Zuen Jainko Jaunak urak agortu- 
rik zuen begien aitzinean, zuek iragan 
arteo;

24 Lehenago egin izan zuen bezala 
itfafo Gorrian iragan gintezen arteo,

25 Lurreko populu guziek ezagut de
zatentzat Jaunaren befo guziz hazkarra, 
eta zuek ordu oroz zuen Jainko Jauna
ren beldur izan zaiteztentzat.

V . K a p .
JO R D A N E Z  haindian mendcbal-alde- 

ko aurkhintzan egoten ziren Amorr- 
hcarren erregeek, eta itfafo handiko 
ephaitzak gozatzen zituzten Kanaango 
errege guziek cntzun ondoan beraz, Jau
nak agortu zuela Jordaneko gaya Il'rael- 
go femeen aitzincan, iragan zitezen arteo, 
bihotza urthu zitzayoeten, eta gogo gu- 
zia galdu zuten Ifraelgo femeen fartzeari 
ikharan zaudenek.

2 Ordu hartan, Jaunak erran zioen 
Jofueri: Egizkitzu harrizko kanibetak, 
eta Ifraelgo femeak ingurebak zatzu bi- 
garren aldiko.

3 Jaunak manatua egin zuen, eta 
Ebaki-munhon ingurebaki zituen Ifracl- 
go femeak.

4 Eta huna bigarren ingurcphaitza 
horren aria: Egiptotik ilkhi ziren popu
lu guziko gizonkiak, gcrla-gizonak oro, 
bideko itzul - inguru guziz luzeetan hií 
izan ziren :

5 Hekiek ingurebakiak ziren guziak. 
Bainan mortuan forthu zen populua,

6 Mortu guziz zabalcko bidean berro
goi urthez, ingurebakigabea gelditu zen; 
hil zitezen arteo Jaunaren hitza entzun 
nahi izan ctzutcnak, eta zcinei lehenago 
zin-egin baitzioeten etziotela crakhutfiko 
efne eta ezti zarioen lurra.

7 Hckien femeak jarri ziren aiten or- 
dc, eta Jofuez ingurebakiak izan ziren, 
zeren forthu bezala, ofo baitziren, eta 
bidean nihork ez baitzituen ingurebaki.

8 Guziak ingurebakiak izan ondoan, 
kampa-lekhu berean egotu ziren fendatu 
arteo.

9 Orduan Jaunak Jofueri erran zioen: 
Egun khendu darotzuet Egiptoko laidoa. 
Lckhu hura dcithua izan zen Galgala, 
egungo cguna arteo.

10 Eta Ifraelgo femeak Galgalan ego-
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tu ziren, eta hilabetheko hamalaugarrcn 
egunean ilhuntzean Bazkoa egin izan 
zuten Jcrikoko zelhayean ;

11 Eta biharamunean jan zituztcn lu- 
rreko fruituak, og¡ airifak, eta urthe bc- 
reko ¡riña.

12 Eta lurreko fruituetarik jan zute- 
netik, mana gelditu zen, eta Ifraelgo fe- 
meak etziren gehiago janhari hartaz zcr- 
bitzatu ; bainan jan zituztcn urthe har- 
tako Kanaango lurreko fruituak.

13 Bada, Jofue Jcrikoko hiriko baz- 
terretan zagoelarik, begiak altchatu zi- 
tuen eta ikbufí zuen bcre aitzincan gizon 
bat chutik, ezpata buluzia zadukala ; 
goan zitzayoen eta erran zioen : Gurcc- 
tarik zarc, ala etfayctarik ?

14 Hunck ihardetfi zioen: E z ; bai
nan ni naiz Jaunaren armadako buruza- 
gia, eta orai heldu naiz.

15 Jofue erori zen ahulpez lurrera,
eta adoratuz erran zioen : zer dio ene 
Jaunak bere zerbitzariari ? '

16 Ihardetfi zioen: Ointhuts zaite, 
ezcn faindua da zu zauden lckhua. Eta 
Joluek egin zuen manatua izan zitza- 
yoena.

V I. K a p .
jg A D A , Jeriko hertfia zen eta harrafiz 

inguratua Ifraelgo femecn bcldurrcz, 
eta nihor etzen aufartatzcn ez atheratze- 
ra ez-eta fartzera.

2 Eta Jaunak erran zioen Jofueri: 
Huna non eman dudan zurc cíkura Je
riko, bere errege, eta gizon hazkar gu- 
ziekin.

3 Gerlako gizon guziek egunean be- 
hin egizue hiriaren ingurua: fei egunez 
eginen duzue hola.

4 Bainan zazpigarren egunean aphe- 
zek har betzatc jubilaucan erabiltzen 
diren zazpi turutak, eta goan beitez bat- 
tafuneko arkharen aitzincan; zazpitan 
eginen duzue hiriaren ingurua, eta aphc- 
zek joko dituzte turutak.

5 Eta turutak ots-eginen duenean lu- 
zekiago eta haut/iz, eta zuen beharrietan 
durrundatuko duenean, populu guziak 
eginen du orroa gaitz bat, eta hiriko ha- 
rrafiak lchertuko dirá gainetik beherera, 
eta batbedera farthuko da bere parrean 
duen tokitik.

6 Jofue, Nuncn femeak dcithu zituen 
beraz aphezak, eta erran zioeten: Har 
zazue bat-tafuneko arkha, eta bertze

zazpi aphezck har betzatc jubilauetako 
zazpi turutak, eta boazi Jaunaren arkha
ren aitzincan.

7 Populuari ere erran zioen : Zoazte 
eta hiriaren ingurua egizue harmaturik 
eta Jaunaren arkharen aitzincan ibiliz.

8 Eta Jofuek akhabatu zuenean bere 
folafa, zazpi aphezek jotzen zituztelarik 
zazpi turutak Jaunaren bat-tafuneko ar
kharen aitzinean,

9 Eta armada guzia zihoalarik buru- 
buruan, gainerako populu chehea jarrai- 
kitzen zen arkhari, eta bazter orok ihar- 
deíten zuten turuten durrunda.

10 Bada, Jofuek manu hau emana 
zuen populuari: E z duzue oihurik egi
nen eta zuen tnintzoa ez da entzunen, 
eta ez da zuen ahotik hitz bat ere ilklii- 
ko, ethor dedien arteo eguna zeintan 
erranen baitarotzuet: Egizue oihu eta 
marruma.

11 Beraz Jaunaren arkhak hiria ingu- 
ratu zuen egunean behin, eta kainpctara 
itzuürik, han gelditu zen.

12 Eta Jofue gauaz jaikirik, aphezck 
hartu zuten Jaunaren arkha,

13 Eta hekietarik zazpik hartu zituz- 
ten jubilaucan erabiltzen diren zazpi tu
rutak, eta bazoazen Jaunaren arkharen 
aitzincan, ibiltzean durrundaraziz turu
tak ; eta hckien aitzincan zihoan populu 
harmatua, eta arkhari jarraikitzen zen 
gainerako populu chehea, eta turutak jo
tzen zituen.

14 Eta bigarren egunean hiria ingu- 
ratu zuten behin eta itzuli ziren kampe- 
tara. Hola egin zuten zazpi egunez.

15 Bainan zazpigarren egunean, argi 
zirrintan jaikirik, hiriaren ingurua egin 
zuten, manatua zen bezala, zazpi al- 
diz.

16 Eta zazpigarren inguraldian aphe
zck turutak jotzen zituztelarik, Jofuek 
erran zioen Ifrael guziari: Egizue orroa 
handi bat, ezcn Jaunak eíkuetaratu da- 
rotzuete hiria;

17 Eta liiri hau izan bedi anathema, 
eta huntan diren gauza guziak izan bei
tez Jaunarentzat: Errahab lilitchoa ba- 
kharrik gcldi bedi bizirik, bcrckin etche- 
an dituenekin, ezcn gorde izan ditu guk 
igorri ikhuíketariak.

18 Zuek ordean berautzue debeka- 
tuak zeraizkitzuenetarik deufere ukitze- 
tik, beldurrez - eta lege haufpcnez ho- 
bendun egin zcraizteten, eta Ifraelgo

VII. KAP.

kampa guziak bckhatuarcn azpian eta 
nahafmcndutan jar ditezen.

19 Bainan urhc eta zilhar den guzia, 
eta kobrczko eta burdinazko untziak izan 
beitez Jaunari kontfekratuak eta harén 
khutehetan czarriak.

20 Beraz populu guziak oihu-egiten 
zuelarik,cta turutek durrundatzean, otfak 
eta durrundak jo ondoan oílearen beha- 
rriak, harraftak ordu bcrcan lchertu zi
ren, eta batbedera igan zen bere parrean 
zuen tokitik, eta hiria hartu zuten,

21 Eta hil zituztcn han ziren guziak,
gizonctik emaztekiraino, eta haurretik 
gizon-zaharreraino. Idiak ere, eta er-
diak, eta aíloak ezpataren ahotik iragan 
zituztcn.

22 Bainan ikhuíkctara igorriak izan 
ziren bi gizonei Jofuek erran izan zioc- 
ten: Sar zaizte cmazteki lilitchoaren 
etchcra eta ilkhiaraz zazue bcre puíka 
guziekin, zin-egin izan diozuen bezala.

23 Eta bi gizon-gazteek farthurik, 
crakharri zuten Errahab, eta harén bur- 
hafoak, anayak ere, eta harén puíka gu
ziak eta ahaideak, eta Ifraelgo kampen 
kampoko aldean egonarazi zituzten.

24 Ordean hiria eta hartan ziren gau
za guziak erre zituztcn, lekhat urhea eta 
zilharra, kobrczko eta burdinazko un
tziak, zcinak Jaunaren khutehako kon- 
tfekratu baitzituzten.

25 Bainan Jofuek begiratu zituen Erra
hab lilitchoa eta harén aitaren ctchea, eta 
zituen puíka guziak, eta Ifraclen erdian 
egin izan dute beren egoitza cgungo egu
na arteo, gorde izan zituelakotz, Jeriko- 
ren ikhuíkatzerat igorri zituen mandata- 
riak. Orduan Jofuek arthiki zuen burho 
bar, zioelarik:

2 6  J a u n a r e n  a itz in e a n  m a d a r ik a tu a  
izan bedi, Jcrikoko hiria altchatuko eta 
bcrrituko duen gizona. Hartako afen- 
tuak eror beitez harén feme lehenaren 
gaincra, eta hartako atheak harén azkcn 
Cernearen gainera.

27 Jauna izan zen beraz Jofucrekin, 
eta liaren izena barrayatu izan zen lur 
guziaren gaincan.

V II. K a p .
D A D A , Ifraelgo femeek hautfi izan 

zuten manamendua, eta eíkuperatu 
zuten anathema ziren gauzetarik. Ezcn 
Akanck, Karmiren femeak, Zabdircn 
femeak, Zarc, Judarcn leinukoaren fe-

meak anathema zirenctarik zerbait hartu 
zuen ; eta Jauna hafarretu zen Ifraelgo 
femeen kontra.

2 Jofuek Jerikotik gizonak igortzcan 
Hairen kontra, zeina baita Bcthabenen 
aldean, Bethelgo hiriaren iguzki-haizcko 
aurkhintzan, erran izan zioeten : Igan 
zaizte eta begizta zazue lekhua. IIau- 
kick manuak bethetzcn zituztelarik, 
ikhuíkatu zuten Hai.

3 Eta bihurturik erran zioeten Jofue
ri : Populu guzia ez bedi igan, bainan 
boazi bi edo hirur mila gizon, eta chahu 
bezate hiria : Zertako alferrclan nekha- 
raz populu guzia etfai aphur baten kon
tra ?

4 Hirur mila gudulari igan ziren be
raz. Haukick bcrehala ihefari emanik,

5 Joak izan ziren Hayeko hiriko gi- 
zonez, eta hogoi eta hamafeyek lurrerat 
egin zuten. Etfayak jarraiki zitzaizko- 
tcn beren athctikSabarimeraino, eta gain- 
behera ibes zihoazelarik erori ziren ho
goi eta hamafeyak. Eta populuarert bi- 
hotza izitu zen, eta ura bezala urthu 
zen.

6 Bada, Jofuek foinckoak hautfi zi
tuen, eta ahufpez eroria egon zen Jauna
ren arkharen aitzinean arrats arteo, hala 
bcra ñola Ifraelgo zahar guziak, eta hc- 
rrautfez cftali zituzten buruak.

7 Eta Jofuek erran zuen : Ai, Jainko 
Jauna, zertako nalii izan diozu populu 
huni iraganarazi Jordaneko hibaya, gu 
Amorrhearrarcn cíkura emateko, eta gu- 
rc galtzcko ? óchala egotu izan bagina, 
han bezala, Jordanez haindian !

8 Ene Jainko Jauna, zer erranen dut, 
Ifrael ikhuftean etfayari gibelaz itzul- 
tzen ?

9 Kananearrak eta lur huntan daude- 
zen guziek adituko dute, eta elkhar har- 
turik inguratuko gaituzte, eta gurc izena 
czeztatuko dute lurretik : eta zer eginen 
diozu zurc ¡zen handiari ?

10 Eta Jaunak erran zioen Jofueri: 
Chuti zaite, zertako zaudc lurrerat cro- 
ria ?

11 Ifraelck bekhatu egin du eta hautfi 
enekilako patua : anathema zenctik har
tu dute, ohointza egin eta gezurra erran, 
eta cbatfia beren puíkcn artean gorde 
dute.

12 Eta Ifraelck czin ihardukiko du 
bcre ctfaycn aitzinean, eta ihes-eginen 
dioete zcren anatheman khutfatu den :

21 ;
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ez naiz gehiago zuekin izanen chahu dc- 
zazucn arteo gaichtakeria hortaz hoben- 
dun jarri dena.

13 Jaiki zaitc, faindu zazu populua 
eta errozu: Saindu zaitezte biharko, ezen 
hau dio Ifraelgo Jainko Jaunak: Ana- 
thcma hirc erdian da, Ifracl: ezin ihar- 
dukiko duk hire etfayen aitzinean, hi ga- 
nik chahu dezakan arteo tzarkeria hor
taz hobendun jarri dena.

14 Eta bihar goizean cthorriko zarete 
zein zuen leinuan, eta zorteak khaufi- 
tzen duen leinua hurbilduko da berc 
ahaidegoka, eta ahaidegoa ctchcka, eta 
etchca gizonka.

15 Eta cdozcin atzemana izan dcdicn 
tzarkeria hortaz hobendun, fuan errea 
izanen da bere Ízate guziarekin, zeren 
hautfi duen Jaunarckilako patua, eta tzar
keria handia cgin Ifraelen.

16 Hargatik goizean jaikirik Jofuek 
leinuka hurbilarazi zuen Ifrael, eta Ju- 
daren leinua atzemana izan zcn zorteaz.

17 Hau agcrtu zencan familiaka, Za- 
reren familia khaufitua izan zen. Hau 
orobat ctcheka agertzean, aurkhitua izan 
zen Zabdi,

18 Zeinaren etchea gizonka bereztean 
harrapatua izan zen Akan, Karmiren 
femea, Zabdiren femca, Zarcrcn femea, 
Judarcn leinukoa.

19 Eta Jofuek erran zioen Akani: 
Ene femea, ofpe bihur zozu Ifraelgo 
Jainko Jaunari; aithor eta crakhuts di- 
zadazu zer egin izan duzun, bcrautzu 
gorde.

20 Eta Akanek ihardctfi zioen Jofucri 
eta erran zioen : Egiazki nik bckhatu 
egin dut Ifraelgo Jainko Jaunaren alde- 
rat, eta huía eta huía egin dut.

21 Ezen buluzkinen artcan ikhufi izan 
dut cíkarlatazko kapa bat hainitz ona, eta 
berrchun zilharrczko fiklo, eta berrogoi 
eta hamar fiklotako crregela bat urhcz- 
koa; eta lehiaturik hartu izan ditut eta 
lurrean gorde ene olharen crditfuan, eta 
dirua gorde dut lurrean zilho bat eginik.

22 Jofuek igorri zituen berazgizonak, 
zeinek lafter-cginik Akanen olhara, atze- 
man baitzituztcn guziak gordeak zaudcla 
lekhu berean, eta dirua ere orobat.

23 Eta olhatik harturik, craman zioz- 
katcn Jofueri eta Ifracl guziari, eta ar- 
thiki zituztcn Jaunaren aitzinean.

24 Hargatik Jofuek, eta Ifrael guziak 
harckin, harturik Akan, Zareren femea,

eta dirua, eta kapa, eta urhczko crregela, 
harén femeak ere eta alabak, idiak, eta 
aftoak, eta ardiak, eta olha bcra, eta pus- 
ka guziak, eraman zituzten Akorrcko 
haranera:

25 Eta han Jofuek erran zioen : Z e 
ren afaldutan ezarri gaitukan, Jaunak 
afalda behaza egun huntan. Eta Ifrael 
guziak harrikatu zuen, eta harenak ziren 
guziak fuz erreak izan ziren.

26 Eta harén gainera bildu zuten ha- 
rri meta handi bat, zcinak baitirau cguli
go eguna arteo. Eta hekien ganik alda- 
ratu zen Jaunaren hafarrea : eta lekhu 
hura deithua izan zen orai arteo Akorre- 
ko harana.

V III. K a p .

BAI?Av Jaunak erran zioen Jofueri: 
E z izi, ez ikhara ; har zazu zurc- 

kin gudutako oftc guzia, eta jaikirik igan 
zaitc Hayeko hirira. Huna non cman 
ditudan zure eíkura hango erregea, eta 
populua, hiria eta lurra.

2 Eta Hayeko hiriari eta erregeri egi- 
nen diozuete Jerikori eta hango erregeri 
egin izan diozuctcn bezala: baman zuen- 
tzat hartuko dituzuc harrapakina eta abe
re guziak. Zelatak heda zatzu hiriari 
harén gibelean.

3 Eta Jofue jaiki zcn, eta gudularicn 
armada guzia harekin Haira igaitekotzat: 
eta gauaz igorri zituen hogoi eta hamar 
mila gizon biphilenetarik hautatuak.

4 Eta manu email ziotcn, erraten zio- 
tclarik: Zelatak heda zatzue hiriaren 
gibelean ; cz urrun liambat, eta zaudctc 
crnc.

5 Eta ni, eta cnckin den oftc guzia, 
hirira hurbilduko garc bcrtzc alderditik. 
Eta gure kontra ilkhiko dircncan, lclien 
bezala eginen dugu, ihefari emanen gare 
eta gibela erakhutfiko dugu,

6 Gure ondotik jarraikitzen direnak 
hiritik urrun eramanak izan ditez en ar
teo ; ezen ufteko dute aitzinean bezala 
ihes goazila.

7 Beraz ihes goazilarik eta bertzcak 
jarraikitzen, atheratuko zarete zuen zc- 
latctarik, eta chahutuko duzuc hiria ; eta 
zuen Jainko Jaunak ezarriko du zuen 
cíkuetan.

8 Eta hartu dukezuencan,fu emozuctc, 
eta guziak cgizkitzue nik manatu bezala.

9 Eta igorri zituen eta goan ziren zc- 
latatzeko lekhura, eta jarri ziren Bcthc-
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lcn eta Haircn artcan, Hayeko hiritik 
mendebal - alderat: bainan gau hartan 
Jofue gclditu zen populuaren erdian ;

10 Eta argi urratzean jaikirik, begitan 
iragan zituen bere lagunak, eta igan zen 
zaharrekin armadaren buruan, gerlarien 
laguntzaz inguratua.

11 Eta cthorri zirenean eta igan hiria
ren bertzc aldetik, gclditu ziren Hayeko 
¡pharraldcko aldcrdian, eta haran bat zen 
hekien eta hiriaren artcan.

12 Bainan Jofuek bortz mila gizon 
hautatuak zituen eta zelatetan ezarriak 
Bethelen eta Haircn artcan, hiri bcrarcn 
mendebal-aldetik.

13 Bada, gaincrako armada guziak le- 
rroak hartzen zituen ¡pharralderat, halaz 
non oftc hartako azkcnak heltzen bai- 
tziren hiriaren mendcbal-alderaino. Goan 
zen beraz Jofue gau hartan, eta baratu 
zcn haranaren erdian.

14 Hayeko erregek ikhufi zuenean 
hori, higitu zen goizik, eta atherarik hi- 
riko armada guziarekin, mortuko alderat 
harrarazi zioeten lerroci, jakin gabez ze
latak gibelean gordeak zituela.

15 Bada Jofuek eta Ifrael guziak hus- 
tu zuten lekhua alegia beldur, eta ihes- 
egiten zutcla mortuko bideaz.

16 Bainan bcrtzeek oihu-egiten zute- 
larik orok batean eta elkhar berotzen zu- 
telarik, cman ziren hekien ondotik. Eta 
hiritik atheratu zirenean,

17 Bat bakharra gelditu etzelarik Ha
yeko hirian eta Bethelen, goan etzenik 
ifraelen ondotik (nolajauzi baitziren hi- 
riak idekiak utziz),

18 Jaunak erran zioen Jofueri : Goiti 
zazu eíkuan duzun erredola Hayeko 
hiriaren kontra, zeren cíkuctaratuko 
baitarotzut.

19 Eta erredola goititu zuenean hi
riaren kontra, hambatean jaiki ziren zela
tetan gordeak zaudczcnak; eta hirirat 
eginik, hartu zuten eta futan ezarri.

20 Bada, hiriko gizonek, Jofueren on
dotik zihoazenck, begiraturik eta hiriko 
khea zeruraino igaitcn ikhufirik, ezin 
¡hes-egin zuten cz aldc hatera ez bertzera, 
bereziki alegia ihes zihoazcnak eta mor- 
tu-aldera egiten zutenak, jarraikitzaileei 
borthizki bihurtu zitzaizkotenean.

21 Eta Jofuek eta Ifrael guziak ikhus- 
tenez hiria hartua zela, eta hiriko khea 
goiti igaitcn, itzuli ziren eta jo zituzten 
Hayeko gizonak.

22 Ezen hiria hartu eta erre zutenak, 
hiritik atheraturik bcren lagunen alderat, 
hafi ziren artcko etfayen jotzcn. Eta 
beraz ñola etfayak b¡ aldeetarik hiltzen 
baitzituztcn, halako oftetik etzen bakhar 
bat itzuri.

23 Hayeko hiriko errege ere bizirik 
atzeman zuten, eta eraman zioeten fo- 
fueri.

24 Beraz hilak izan ziren ondoan 
lfraeli jarraiki ziren guziak mortuko 
alderat egiten zuenean, eta han berean 
czpataren ahotik ¡raganak, Ifraelgo fe- 
meek bihurturik hiria jo zuten.

25 Egun hartan galdu zirenak gizo- 
netik emaztekiraino, Hayeko hiriko gu
ziak, izan ziren hamabi mila gizon.

26 Eta Jofuek ctzuen beheititu goititu 
zuen cfkuaerredolarekin, Hayeko egoiliar 
guziak hilak izan zitezen arteo.

27 Bainan Ifraelgo femeek abereak eta 
hiriko harrapakina beren artcan zathitu 
zituzten, Jaunak Jofueri manatu bezala.

28 Jofuek erre zuen hiria, eta hartarik 
egin izan zuen bethiko munthoin bat:

29 Hango erregea ere dilindan ezarri 
zuen habetik arrats arteo, iguzki-fartze- 
raino. Eta Jofuek manaturik, harén 
gorphutza jautfi zuten gurutzetik, eta 
arthiki zuten hiriko fartzean, harén gai- 
ncra bildurik harri murru handi bat, 
zcinak baitirau egungo eguna arteo.

30 Orduan Jofuek altchatu zuen Hc- 
balgo mendian aldare bat Ifraelgo Jainko 
Jaunari,

31 Moifek, Jaunaren zerbitzariak, Is- 
raelgo femeci manatu izan zioeten bezala, 
eta Moifen legeko liburuan iíkribatua 
den bezala, aldare bat beraz harri muger 
burdinak ukitu gabekoz : eta harén gai- 
nean elkaini zituen holokauftak Jaunari 
eta imolatu bakezko bitimak.

32 Eta harrien gaincan ¡íkribatu zuen 
Moifen legeko Duteronoma, Moifek Is- 
raelgo fe meen aitzinean eman izan zuena.

33 Bada, populu guzia, eta adinez 
zaharrenak, et aitzindariak, eta juyeak, 
arrotza hala ñola herritarra, chutik zau- 
den arkharen bi aldetarik, Jaunaren bat- 
tafuneko arkha zakhartcn aphczen aitzi
nean. Hekien erdia zen Garizimgo 
mendiaren ondoan, eta bertzc erdia Hc- 
balgo mendiaren ondoan, Moife, Jau
naren zerbitzariak manatu izan zuen 
bezala. Eta Jofuek benedikatu zuen 
lchembizikorik Ifraelgo populua.

F F
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34 Gero iralcurtu zituen benedizione- 
tako eta madarizionetako hitzak oro eta 
legeko liburuan iíkribatuak ziren gu- 
ziak.

35 Moifek manatu zituenetarik deu- 
fere etzucn ukitu gabe utzi, bainan oro 
errepikatu zituen lfraelgo olle guziaren 
aitzinean, cmaztcki, haur eta hekien 
artean zaudcn arrotzen aitzinean.

IX . K a p .
J -J O R IE K  entzunik, Jordanez hun- 

haindiko errege guziak, mendietan 
eta zelhayetan zaudezenak, itfas-lurretan 
eta itfafo handiko hegian, Libango on- 
doan zaudezenak ere, Hethcarra eta 
Amorrhearra, Kananearra, Pherezearra, 
Hcbearra ct Jebufcarra,

2 Batera bildu ziren, Jofueren eta 
Ifraelcn kontra gudukatzeko bihotz ba- 
tez eta chede berarekin.

3 Bainan Gabaoncn zaudenck, adi- 
turik Jofuek Jerikori eta Hairi egin izan 
ziozkitenak oro,

4 Amarru afmatu zuten; hartu zi- 
tuzten jatekoak, aftoen gainetan ezarriz 
zakhu zahar batzuek, eta amo zahagiak 
hautíiak eta ofatuak,

5 Eta oinetako zaharkituak, zeinak 
puíkekin baitziren ofatuak, hekien zahar- 
tafunaren crakhuíleko ; foincko ihetchcz 
jauntziak ziren; bideko ckhartzen zituz- 
ten ogiak ere, gogorrak ziren eta puíkaka 
hautíiak.

6 Eta egin zuten Jofueren gana, zeina 
orduan baitzagoen Galgalako kampetan, 
eta erran zioctcn eta batean Ifrael guzi- 
a ri: Urrungo lurretik heldu garc, zuekin 
bake egin nahiz. Eta lfraelgo gizonek 
ihardetli zioeten eta erran :

7 Beharbada guri zortean eman behar 
zaukun lurrean egoten zarctc, eta czde- 
zakegu zuekin bat-tafunik egin.

8 Bainan hekick erran zioeten Jofueri: 
Zure muthil garc. Jofuek berriz: Ñor 
zarete zuek ? eta nondik heldu zaretc ?

9 Ihardetfi zuten: Hainitz lekhu 
urrunetik ethorri dirá zure muthilak, 
zure Jainko Jaunaren izcnean. Entzun 
ditugu ezen harén botherearen omena 
eta egin dituen guziak Egipton,

10 Eta Jordanez haindian ziren bi 
errege Amorrhearrenei, Sebón, Hcfebon- 
go erregeri, eta O g, Bafango errege, Aíta- 
rothen zenari:

11 Eta gure zaharrek eta gurc tokiko

egoiliar guziek erran izan darokute: 
Jatekoak har zatzuc bidé hambat lu- 
zeko, zoazte hekien bidera, eta erro- 
zuetc: Zuen muthil fiare, egizue gurc- 
kin bat-tafun.

12 Huna bcro-beroak hartu ditugun 
ogiak gurc ctchcctarik ilkhi garenean 
zuen ganat ethortzeko ; orai idortuak 
dirá eta zaharregiz puíkatuak.

13 Zahagi berriak arnoz bethe ditugu, 
orai lehcrtuak eta urratuak dirá; gure 
foincko jauntzia eta zangoctan ditugun 
oinetakoak, bidé luzcaren luzez hautíiak 
eta higatu hurranak dirá.

14 lfraelgo aitzindariek hartu zuten 
beraz hekien jatekoetarik eta ctziren 
Jaunaren ahotik argitu.

15 Eta Jofuek egin zuen hekiekin 
bakea, eta bat-tafun eginik, agindu zio
eten etzirela hilak izanen; populuko 
aitzindariek ere orobat zin-egin zioeten.

16 Bainan bat-tafun egin eta hirur 
egunen buruan, aditu zuten hauzoan 
egoten zirenak zirela, eta hekietaca far- 
tzekotan zirela.

17 Eta lfraelgo femeek kampak higitu 
zituzten, eta hirur egunen buruko heldu 
izan ziren hekien hinetara, zeinen izenak 
haukiek baitira : Gabaon, eta Kaphira, 
eta Beroth, eta Kariathiarim.

18 Eta etzituzten jo, zeren populuko 
aitzindariek zin-egin baitzioten lfraelgo 
Jainko Jaunaren izcnean. Hargatik 
jende chehe guzia erauntfiaka haritu 
zen aitzindarien kontra.

19 Haukiek ¡hardetfi zioeten : Zin- 
egin izan diotegu lfraelgo Jainko Jauna
ren izcnean, eta hori delakoz czin uki 
detzazkeguke.

20 Bainan hau eginen diotegu : utziko 
diotegu bai bizia, gure kontra jauz ez 
dadientzat Jaunaren hafarrea, baldin hitza 
jaten bagindu,

21 Qrdean huía biziko dirá, populu 
guziarentzat egurketa eta urketa hari- 
tzeko. Horiek erraten zituztelarik,

22 Jofuek deithu zituen Gabaontarrak 
eta erran zioeten : Zertako nahi izan gai- 
tuzuc maulaz enganatu, guri crratcko: 
Zuen ganik hainitz urrun gaudezi, gure 
crdian zaretclarik ?

23 Horren gatik madarizioncarcn az- 
pian izanen zarete, eta zuen odolekorik 
nihor ez da izanen hariko cz denik egur 
hauftcn eta urketa ene Jainkoaren etche- 
ra.
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24 Haukiek ihardetfi zuten : Berria 
ckharria izan zarokun guri zure mu- 
thilei, zure Jainko Jaunak agindu izan 
ziocla bcrc zerbitzari Moift zuei emanen 
zarotzuetcla lur hau guzia eta chahutuko 
zitucla hemengo egoiliarrak oro. Izial- 
dura handitan farthu gare beraz ; zuen 
bcldurrak ekharri gaitu gure bizien be- 
giratzeko zerbait bidé hartzera, eta afmu 
hori egin izan dugu.

25 Orai, bada, zure cíkuan gare; on 
eta zuzen iduritzen zaitzuna egizu 
gutaz.

26 Jofuek egin zuen beraz erran izan 
zuen bezala, eta lfraelgo femeen eíkue- 
tarik atheratu zituen hilak izan etzi- 
tezentzat.

27 Eta egun hartan crabaki zuen iza
nen zirela populu guziaren eta Jaunaren 
aldarearcn zerbitzuko Jaunak hautatu 
tokian, egur haultcn eta urketa harifzeko, 
cgungo eguncan ikhudcn diren bezala.

X . K a p .

T E R U S A L E M E K O  errege Adonife- 
dekek aditu zituenean horiek, erran- 

nahi-da Jofuek Hai hartu eta hcrrautfi 
zuela (czik ñola egin baitzioen Jerikori 
eta hango erregeri, halaber egin zioeten 
Hairi eta hango erregeri), eta Gabaon- 
tarrek ihes-egin zutela Ifracldarrctara eta 
hekiekin bat-tafunean jarri zirela,

2 Beldurtu zen hainitz; Gabaon ezik 
hiri handia zen, errege-hirietarik bat, eta 
Hai baino hiri handiagoa, eta hango 
gerlari guziak hazkarrcnctarik.

3 Adonifedekek beraz bidali zioeten 
Oham Hebrongo erregeri, eta Pharam 
Jcrimothgo erregeri, eta Japhiari ere, 
Lakifgo erregeri, eta Dabir Eglongo 
erregeri, zioelarik:

4 Igan zaizte ni gana eta ckhar zazue 
laguntza Gabaoncn hartzcko, zeren ira- 
gan den Jofueren gana eta Ifracldarrc- 
tara.

5 Beraz Amorrhcarrcn bortz errege 
horiek, Jcrufalcmeko errege, Hebrongo 
errege, Jcrimothgo errege, Lakifgo er
rege eta Eglongo errege, igan ziren beren 
armadekin eta kampatu ziren Gabaoncn 
inguruan, hiria fcthiatzcn zutela.

6 Bada Gabaongo hiri fethiatuko egoi- 
liarrek igorri zuten Jofueren gana, zeina 
orduan baitzagoen Galgalako kampetan, 
eta erran zioten : E z gíbela zure cíkuak 
zure muthilen laguntzntik ; igan zaitc

laíler, heftura hunetarik athera gaitzatzu, 
iguzu laguntza : ezen mendietan dauden 
Amorrhearrcn errege guziak gure kontra 
bildu izan dirá.

7 Eta Jofue Galgalatik igan zen, eta 
harekin gerlarien armada guzia, hainitz 
gizon hazkarrak.

8 Eta Jaunak erran zioen Jofueri : 
E z izan horien bcldur, ezen zure efkue- 
tan ezarri ditut, hckictarik nihork ezin 
buru eginen darotzu.

9 Eta Jofue gau guzian Galgalatik 
iganez, oharkabean erori zitzayoeten 
gaincra.

10 Eta Jaunak afaldutan ezarri zituen 
Ifraelcn aitzinean; eta farraíki handia 
egin zioten Gabaonen, ondotik jarraikiz 
Bethoroncra igaiten den bideaz, eta jo 
zituen Azckaraino eta Mazedaraino.

11 Eta lfraelgo femeen ihes zihoazc- 
larik eta Bethorongo jauftean zirelarik, 
Jaunak zerutik igorri ziozkaten harri 
handi batzuek Azekaraino; eta harri 
abarrak hilak hainitz gehiago ziren, czc- 
nez lfraelgo femeen ezpatak hilak.

12 Orduan Jofue mintzatu zen Jau- 
nari, lfraelgo femeen eíkuetara Amorr- 
hearra ezarri zuen cgunean, eta hekien 
aitzinean erran zuen : Iguzkia, ez higi 
Gabaoncn parretik, eta, ilhargia, Aya- 
longo haraneko parretik.

13 Eta iguzkia eta ilhargia baratu 
ziren populua bere ctíiiyetarik afpertu 
arteo. Hori ez othe da Zuzenen libu
ruan iíkribatua ? Iguzkia gelditu zen 
beraz zeru-erditan, eta egun ofo batez 
etzucn egin etzatera.

14 Lehenago ez geroago ez da izatu 
hain egun luzerik, Jauna gizon baten 
crrancra jautliz eta Ifraelen alde gudu- 
katuz.

15 Eta Jofue Ifrael guziarekin itzuli 
zen Galgalako kampetara.

16 Ezen bortz erregeek ihes-egin 
zuten eta gorde ziren Mazedako hiriko 
lur-zilhoka batean.

17 Eta Jofueri gaztiatua izan zitza- 
yoen bortz erregeak atzcmanak izatu 
zirela Mazedako hiriko lur-zilhoka ba
tean gordeak.

18 Hunck manatu zioten bere lagunei, 
eta erran: Ambil zatzue harri handi 
batzuek zilhoaren ahora, eta gizon af- 
mutakoak czar zatzue hertfiak direnen 
zaintzen.

19 Zuek ordean ez gcldi, bainan
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jarraik zakiozkite etfayei, cta ihes di- 
hoazenak azkcneraino hil zatzue : etza- 
tzucla utz fartzera beren hirietako gaztc- 
luetan, Jainko Jaunak eíkuetara eman 
darozkitzuenaz geroztik.

20 Etfayak eroririk beraz farraiki 
handian eta gutiz-gehicnak hiltzeraino- 
koan chahuturik, lfracli ¡tzuri ahal izan 
zirenak farthu ziren hiri hazkartuetan.

21 Eta armada guzia bihurtu izan 
zen, minik gabe eta oforik, Jofueren 
gana Mazcdara non baitziren orduan 
kampak : nihor-erc etzcn aufartatu 
hint baten atheratzera Ifraclgo femeen 
kontra.

22 Eta Jofuek manu-cgin zucn, zioc- 
larik : Idekazue zilhoko ahoa, cta ene 
aitzinera erakhar zatzue hor gordcak 
daudezen bortz erregeak.

23 Eta zerbitzariek egin zuten ma- 
natua zitzayotena; eta erakharri zioz- 
katen zilhokatik bortz erregeak, Jcrufa- 
lerneko errege, Hebrongo crrcgc, Jeri- 
motbgo crrege, Lakifgo crregc, eta 
Eglongo errege.

24 Eta erakharriak izan zitzaizkoc- 
nean, dcithu zituen Ifraelgo gizon guziak, 
eta berekin zituen armadako aitzindariei 
erran zioten : Zoazte, eta zangoa czar 
zazue errege horien lephoaren gainean. 
Haukiek goan zirenean, cta zangoaren- 
pcan zaduzkatelarik crregeen lephoak,

25 Jofuck erran zioten berriz : E z 
izan bcldurrik, cz lotfa, har zazue bihotz 
eta egizue hazkarretik : ezen horrelachc 
eginen diote Jaunak zuen etfai guduka- 
tuko ditutzucn guziei.

26 Gero Jofuek jo eta hil zituen er
regeak eta dilindan czarri zituen bortz 
habetarik, cta dilindan egotu ziren arrats 
arteo.

27 Eta iguzkia etzaterakoan, berc 
lagunci manatu zioten jauts zetzatcla 
habeetarik. Jautfi zituztenean arthiki 
zituzten gordeak egotu ziren zilhokara, 
eta hartako ahoan czarri zituzten barrí 
handi batzuek, egungo eguncan oraino 
han berean dirautenak.

28 Jofuek halabcr egun berean hartu 
izan zuen Mazcda, cta czpataren ahotik 
iragan zuen ; hango crregc ere eta egoi- 
liar guziak hil zituen : etzuen hiri hartan 
bakhar bat ere bizirik utzi. Mazedako 
erregeri egin zioen Jcrikoko erregeri 
egin izan zioena.
"29 Bada Mazedatik Ifrael guziarekin

iragan zen Lebnara, eta gudukatzen 
zen harén kontra,

30 Zeina Jaunak eman baitzuen bcre 
erregearekin Ifraelen eíkuetara : cta hiria 
eta hango egoiliar guziak jo zituzten 
czpataren ahoaz; etzuten hiri hartan 
bakhar bat ere bizirik utzi. Eta Leb- 
nako erregeri egin zioten Jcrikoko erre
geri egin izan ziotena.

31 Jofue Lebnatik Ifrael guziarekin 
iragan zen Lakifera, eta armada inguruan 
jarrarazirik, fethiotan zadukan.

32 Jaunak Lakis eman zuen Ifraelen 
eíkuetara, cta Jofuck hiria hartu zuen 
biharamunean, eta jo zuen czpataren 
ahoaz, cta han ziren arima guziak ere- 
bai, Lcbnan egin izan zuen bezala.

33 Ordu hartan berean igan zen Ho- 
ratn, Gazcrgo errege, I^akiíi laguntza 
ematera ; bainan Jofuek jo eta hil izan 
zucn berc populu guziarekin.

34 Eta Lakiftik iragan zen Eglonera 
eta inguratu zucn.

35 Egun berean hartu izan zuen, eta 
czpataren ahotik iragan zituen hango 
arima guziak, Lakifen egin izan zuen 
bezala.

36 Halabcr Ifrael guziarekin igan zen 
Eglondik Hcbroncra, eta gcrla eman 
zioen ;

37 Hartu zuen eta czpataren ahoaz jo, 
hango errege ere cta harén aurkhintzako 
hiriak oro, eta hekietan egoten ziren 
arima guziak: etzuen hekietan nihor 
utzi bizirik: ñola egin izan baitzuen 
Eglonen, hala egin zuen Hcbronen, cz- 
patan ¡raganez han khaufitu zituen gu
ziak.

38 Handik bihurtu zen Dabirrera,
39 Hartu eta chahutu zuen ; hango 

crregc ere eta ¡nguruko hiri guziak czpa
taren ahoaz jo zituen ; etzuen hekietan 
nihor utzi bizirik : ñola egin izan bai
tzuen Hebroni eta Lebnari, eta hekieta- 
ko crregcci, hala egin zioen Dabirri eta 
hango erregeri.

40 Jofuek jo zuen bcraz lurra oro, 
bafaburukoa, hegoaldekoaetazclhayekoa, 
eta Afedoth bere erregeekin ; etzuen han 
nihor utzi bizirik, bainan hatfa zukccn 
guzia hil zucn Ifraelgo Jainko Jaunak 
manatu izan zioen bezala,

41 Kadeíbarnctik Gazaraino. Go- 
fengo lur guzia Gabaoneraino,

42 Eta errege guziak eta hekien erc- 
muak, oldar-aldi batez hartu cta chahutu

XI. KAP. 221

zituen : Ifraelgo Jainko Jauna gudu
katzen zen czik harén alde.

43 Eta Ifrael guziarekin bihurtu izan 
zen Galgalako kampa-lekhura.

X I. K a p .

JA B IN , Aforgo erregek cntzun zitue- 
_ nean horick, bidali zuen Jobal, Ma- 

dongo errege gana, eta Semerongo crregc 
gana eta Aklapheko errege gana,

2 Halaber ipharraldeko errege men- 
dietan cta Zcnerothen hegoaldaren pa- 
rreko ordokian zaudezenen gana cta 
bazter-aldetan eta Dorgo aurkhintzetan 
itfas-hegiraino zaudezenen gana ere ;

3 Orobat iguzki-forthaldeko eta ctzi- 
naldcko Kananearra gana, Amorrhearra 
gana, Hethearra gana, Pherezearra gana, 
eta mendietara Jebufearra gana ; halabcr 
Hcrmon azpian Mafphako lurrean zago- 
en Hebcarra gana.

4 Eta atheratu ziren guziak beren 
faiherekin, populu bat nihonerckoa, itfas- 
bazterrean den legarra iduri, zaldi eta 
orga-laíter ofte ikharagarri bat ere hc- 
kickin.

5 Eta errege horick oro hatera bildu 
izan ziren Meromgo uretan, Ifracli gudu 
emateko.

6 Eta Jaunak Jofueri erran zioen: 
E z izan horicn bcldur, ezen biliar tcnore 
human berean horick oro íarraíkitzera 
emanen ditut Ifraelen aitzinean ; zainak 
cbakiko diozkatzute hekien zaldiei, cta 
orgak fuz erreko ditutzu.

7 Eta hekien kontra Jofue cta armada 
guzia harekin terrepentean goan ziren 
Meromgo urctara, cta jauzi zitzaizkoten 
gainera.

8 Eta Jaunak eman zituen Ifraelgo 
femeen eíkuetara. Haukiek jo zituzten, 
cta jarraiki zitzaizkoten Sidon handiarai- 
no, Mafercphoteko urctaraino, eta Mas- 
pheko bazterretaraino, zeinak baitira ha
rén iguzki-haizc aldetik. Hórrela jo zi
tuen guziak, cta etzuen hekietarik nihor 
utzi bizirik;

9 Eta egin zucn Jaunak manatu izan 
zioen bezala, zainak ebaki ziotzaten he
kien zaldiei, eta orgak fuz erre zituen.

10 Eta berehala itzulirik, hartu zuen 
Afor, eta hango crregc ezpatan iragan 
zuen. Afor zen czik afpaldi hartan erre- 
fuma hekien ororen buruzagitafuna za- 
dukana.

11 Eta han zaudczcn arima guziak jo

zituen : etzuen hekietarik bakhar bat ere 
bizirik utzi, bainan hiltzeraino guziak 
chahutu zituen, eta hiria bcra fuaz he- 
rrautfi zuen.

12 Eta ¡nguruncko hiri guziak cta he
kien erregeak hartu, jo eta chahutu zi
tuen, Moifek, Jaunaren zerbitzariak ma
natu izan zioen bezala.

13 Eta bizkargunetan eta munhoetan 
jarriak ziren hiriez bertze guziak erre 
zituen Ifraelek: Afor bakharrik hainitz 
hazkartua zena fuz hcrrautfta izan zen.

14 Eta Ifraelgo femeek beren artean 
zathitu zituzten hiri hekietako buluz- 
kina eta abercak, gizon guziak hil on- 
doan.

15 Ñola Jaunak manatu izan baitzio- 
en bere zerbitzari Moifi, hala Moifek 
manatu zioen Jofueri, eta hunek guziak 
bethe zituen : manatu guzictarik etzuen 
¡ragaitera utzi, ez-eta Jaunak Moifi me- 
zutu izan zioen hitz bakhar bat ere.

16 Jofue jabetu zen bcraz bafaburuaz 
cta hegoaldeko eremuaz, Gofcngo lurraz 
eta zelhayaz, mcndebal-aldcko aurkhin- 
tzaz, Ifraelgo mendiaz eta ordokiaz,

17 Eta Seirgo aldera igaiten den men- 
diaren zathi batez Baalgadcraino, Liban- 
go zelhaya gaindi Hermongo azpitik: 
hango errege guziak hartu, jo eta hil zi
tuen.

18 Jofue luzez gudukatu izan zen 
errege hekien kontra.

19 Etzen hiri bat izatu berc baitharik 
Ifraelgo femcci eman zenik, Hebcarraz 
landa, zeina Gabaoncn baitzagoen : ezen 
oro gudukatuz hartu zituen.

20 Ezik Jaunaren erabakia izan zen 
gogortuko zituztela beren bihotzak, gu- 
dukatuko zirela Ifraelen kontra, croriko 
zircla, gozotafunik etzutcla batere mcre- 
zituko, cta chahutuak izanen zirela Jau
nak Moifi manatu izan zioen bezala.

21 Egun hekietan Jofue ethorri zen 
cta hil zituen Enaktarrak Hebrongo, Da- 
birgo cta Anabeko mendietakoak eta Ju- 
dako cta Ifraelgo mendi guzikoak, eta 
herrautfi zituen hekien hiriak.

22 Enaken odolekorik etzuen bakhar 
bat utzi Ifraelgo femeen lurrean, lckhat 
Gazako, Jethcko eta Azotcko hirietan, 
zeinetan bakharrik utziak izan baitzi
ren.

23 Jofue jabetu zen bcraz lur guziaz, 
Jaunak Moifi agindu izan zioen bezala, 
eta gozatzera eman zioten Ifraelgo fe-
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meci beren pharteen cta leinucn arabcra ; 
cta lurra guduetarik fefutan gclditu zen.

X II. K a p .
P J A U K I E K  dirá erregcak Ifraelgo fe- 

mcek jo zituztcnak, cta zeincn lu
rra gozatu baitzuten Jordancz haindian, 
iguzki - forthaldera, Arnongo crrckatik 
Hermongo mendiraiuo, cta iguzki-hai- 
zeko ephaitza guzia mortuari bcgira da- 
goena:

2 Sehon Amorrhcarrcn crrcge, Hcfc- 
bonen zagoena, zeina errcginatu baitzen 
Aroerdik, Arnongo errckako hcgian ja- 
rria denctik, eta haranaren erditik, cta 
Galaadcko erditik, Jabokcko errekarai- 
no, zeina baita Amonen femeen muga;

3 Eta mortutik, iguzki-fortzearen pa- 
rrean Zenerothcko itfaforaino, eta Mor- 
tuko itfaforaino, zeina baita itfafo Gazia, 
iguzki-forthaldeko ephaitzara Bcthfimo- 
thera daraman bideaz ; eta hegoako aur- 
khintzatik, zeina baita Afedotheko az- 
pialdean, Phaígaraino.

4 O g, Bafango errege, Erraphaimen 
odoletik azkenetarik Aftarothen eta 
Edrain egotu zenaren eremua hedatzen 
zen Hermongo mendian eta Salekan 
cta Bafan guzian,

5 Jefuriko, Makatiko cta Galaadcn 
erdiaren mugetaraino, zcinak baitziren 
Sehon Hcfebongo erregeren mugak.

6 Moifc Jaunaren zerbitzariak eta Is- 
raelgo femeek jo zituzten errege ho- 
riek, cta Moifck hekien lurra gozatzera 
email zioten Errubcntarrei, Gadtarrei 
eta Manaferen leinu erdiari.

7 Haukiek dirá lurreko erregcak Jo- 
fuek eta Ifraelgo femeek jo zituztcnak 
Jordanez hunaindian mendebaleko aldcr- 
dira, Baalgad Libango ordokian denetik, 
Seirrera pharte igaiten den mendiraino: 
Jofuck lur hura eman izan zioten goza
tzera Ifraelgo leinuei, zcini bere za- 
thia,

8 Hala mendietan ñola zelhayetan eta 
bazter-aldetan. Afedothcn, mortuan cta 
hegoaldean izatu ziren Hcthearra cta 
Amorrhearra, Kananearra cta Phcrezca- 
rra, Hcbcarra eta Jebufcarra.

9 Jerikon errege bat; Hain, zeina 
baita Bcthclen fahctfean, errege bat;

10 Jerufalemgo errege bat; Hebrongo 
errege bat;

11 Jcrimothgo errege bat; Lakiígo 
errege bat;

12 Eglongo crrcge bat; Gazergo erre- 
ge bat;

13 Dabirgo errege bat; Gadcrgo erre- 
ge bat;

14 Hermako errege b at; Hcredgo 
errege bat;

15 Lebnako crrcge bat; Odulamgo 
errege bat;

16 Mazcdako errege bat; Bcthclgo 
errege bat;

17 1 aphuako errege bat; Ophcrgo 
crrcge bat;

18 Aphckgo errege bat; Sarongo erre- 
ge bat;

19 Madongo errege bat; Aforgo erre- 
ge bat;

20 Scmcrongo crrcge bat; Akfaphcko 
errege b at;

21 Thcnakeko errege bat; Mayedoko 
errege bat:

22 Kadeíko crrcge b at; Karmeleko 
Jakanango errege bat;

23 Dorgo cta Dorgo herrialdeko crrc
ge b at; Galgalako jendayen crrcge bat;

24 Therfako errege bat; orotara ho- 
goi eta hameka errege.

X III. K a p .

JO SU E  zahartua cta adin handitan 
zen, eta Jaunak erran zioen: Za- 

hartu zare cta admetan farthu, eta lekhu 
guziz zabal bat gclditua da, oraino zor- 
teaz berezigabea ;

2 Erran-nahi da Galilea, Filiftinhc- 
rria cta Jefuri guzia;

3 Egiptoa urztatzen duen hibai lohi- 
tfutik Akarongo mugetara, ipharrera; 
Kanaango lurra, Filiftindarrcn bortz 
erregettoen artcan zathitzen dena, Gaza- 
rrak, Azotarrak, Alkalondarrak, Jetha- 
rrak eta Akarondarrak.

4 Hegoaldcra dirá Hebearrak, Ka
naango lur guzia, cta Sidondarrcn Maara, 
Aphekeraino eta Amorrhcarrcn mugeta
raino,

S Eta mugakhidetaraino: Libango 
bazterrak ere, iguzki - haize alderat; 
Baalgadik, Hermongo azpian, Emathcn 
far zaitezen arteo;

6 Mendian egotcn diren guziak, L¡- 
banetik Maferephothcko uretaraino, eta 
Sidondar guziak. Ni naiz hekick chahu- 
tukoditudana Ifraelgo femeen aitzinctik. 
Oro eror beitez beraz Ifraclcn priman- 
tzaren phartera, nik manatu izan dudan 
bezala.
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7 Eta orai lurra zathi diozozucte 
gozatzeko bcderatzi leinuei eta Mana
feren leinu erdiari,

8 Zeinarekin Errubenek eta Gadek 
gozamenetan hartu baitute Jaunaren 
zerbitzari Moifek Jordaneko uraz hain
dian eman izan dioteten lurra iguzki- 
haizeko aurkhintza-alderat,

9 Aroerdik, zeina jarria baita Arnongo 
errekaren hegian, cta haranaren crdian, 
eta Medabako zelhayak oro Dibonerai- 
no,

10 Eta Helcbonen erteginatu den 
Sehon, errege Amorrhearraren hiri gu- 
ziak, Amonen femeen mugetaraino;

11 Eta Galaad, eta Jefuriko eta Ma
katiko eremua, eta Hermongo mendi 
guzia eta Bafan guzia Salckaraino ;

12 Eta Aftarothen cta Edrain erre- 
ginatu den Erraphaimen aíken odolctika- 
koetarik zen Ogen errefuma guzia Ba- 
fanen : cta Moifck jo eta chahutu z¡- 
tuen.

13 Eta Ifraelgo femeek etzituzten 
nahi izan chahutu Jefuritarrak cta Ma- 
katiarrak, eta Ifraclcn crdian daude 
cgungo cguna arteo.

14 Ordean Moifek Lebircn leinuari 
etzioen lurrik eman gozatzera: bainan 
Ifraelgo Jainko Jaunaren fakrifizio eta 
bitimak dirá harén primantza, Jaunak 
berak erran dioen bezala.

15 Errubencn leinuko femeei, beren 
familicn arabcra, lurra gozatzera eman 
zioten beraz M oifek:

16 Eta hekien eremua izan zen Aro
erdik, zeina jarria baita Arnongo erre
karen bazterrean, eta Arnongo errckako 
haranaren crdian, Mcdabara daraman 
zelhai guzia,

17 Hcfebon eta hango bazter-aldetan 
diren herri guziak ; Dibon ere, Bamoth- 
baal eta Baalmaongo hiña,

18 Jafa, Zedimoth, Mcphaath,
19 Kariathaim, Sabama eta Sarathafar 

Haraneko mendian;
20 Bcthphogor, Afcdoth, Phafga eta 

Bethicftmoth,
21 Eta ordokiko hiri guziak, eta Sc- 

hon errege Amorrhearraren errefuma gu
ziak, Hefebonen errcginatu zenarenak 
eta Moifek jo zuenarenak, Ebi, Errc- 
zem, Sur, Hur eta Errebe, Madiango 
aitzindariekin, zcinak baitziren Sehonen 
lurreko egoiliarren buruzagiak.

22 Ifraelgo femeek ezpataz (arraíkitu

zuten bertze hilekin Balaam aztia ere, 
Bcorren femea.

23 Eta Jordaneko hibaya Errubenen 
femeen muga egina izan zen. Horiek 
dirá hiri eta herriak Errubcntarren goza- 
menckoak hekien familicn arabera.

24 Eta Moifek Gaden leinu eta fe
meei beren familien arabera eman zioc- 
ten gozamena, zeinaren chehatzapena 
hau baita:

25 Jafergo bazterra, Galaadcko hiri 
guziak, eta Amonen femeen lurraren 
crdia Aroerreraino, zeina baita Erraba 
alderat;

26 Hefebondik, Erramoth, Mafphe eta 
Betonimcraino ; cta Manaimdik, Dabi- 
rreko mugetaraino;

27 Betharango, Bcthnemrako, Sokho- 
thcko cta Saphongo harancan ere, Se
hon Hefcbongo erregeren errefumaren 
gainerakoa: harén muga Jordanea da ha- 
laber,Zencrethcko itfafoaren azken buru- 
raino, Jordancz haindian, iguzki-forthal- 
derat.

28 Horiek dirá lurra, hiriak eta herriak 
Gaden femeen gozamenckoak beren fa
milien arabera.

29 Moifek eman zioten Manaferen 
leinu erdiari ere eta femeei beren fami
licn arabera, gozamen bat,

30 Zeinaren haftea hau baita: M a
naimdik Bafan guzia; O g, Bafango erre
geren errefunra guziak, eta Jairren hc- 
rrialdea, zeina baita Bafanen, hirur hogoi 
hiritakoa;

31 Eta Galaadcn erdia, eta Aftaroth 
cta Edrai, Ogen errefumako hiriak Ba- 
fanen, Manaferen feme Makirrcn haurrei, 
erran-nahi-da Makirrcn femeen erdiari 
beren familien arabera.

32 Moifek bcrezpen hori egin izan 
zuen Moabcko zelhayetan, Jcrikoko pa- 
rrean iguzki-forthalderat.

33 Bainan Lebiren leinuari gozamenik 
etzioen eman, zeren Ifraelgo Jainko Jau- 
11a bera baita harén gozamena, erran izan 
dioen bezala.

X IV . K a p .
L fU N A  zer gozatu duten Ifraelgo fe

meek Kanaango lurrean, zeina he- 
kiei eman izan baitzioctcn Eleazar aphe- 
zak, Jol'uc Nunen femeak eta Ifraelgo 
leinu bakhotchcko familietako buruza- 
giek, >

2 Guziak zortcan bcreziz bcderatzi
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lcinu eta crdiri, Jaunak Moifcn arartekoz 
manatu izan zucn bezala.

3 Ezen Moifck bi leinu eta crdiri Jor- 
danez haindian eman zioeten beren go- 
zamcna, lebitarrak gabe, zcinck lurrik 
batcre izan ez baitzuten beren anayen 
artean.

4 Bainan hekicn orde ondoregotan 
jarri zircn Manafe eta Efraim, bi lei- 
nutan bereziak ; eta lebitarrek etzutcn 
lurrean bertze pharterik hartu baizik-ere 
hiriak beren egoitzen egiteko eta hiripeak 
bere abere eta arthaldeen hazteko.

5 Jaunak ñola manatu, hala cgin zu- 
ten Ifraelgo femeck, lurra zathitu zuten.

6 Hargatik Judaren femeak hurbildu 
zitzaizkoen Jolucri Galgalan; eta Jc- 
phonen feme Zenezearra, Kaleb min- 
tzatu zitzayoen: Badakizu Jaunak zu- 
taz zcr erran izan dioen Moifi, Jainkoa- 
ren gizonari, Kadeíbarnen.

7 Berrogoi urthc nituen Moifek, Jau- 
naren zerbitzariak Kadeíbarnetik igorri 
ninduencan turraren bcgiztatzcra, eta bc- 
rriak ekharri nioizkien, ñola egiak iduri- 
tzcn baitzeraizkidan eta hala.

8 Bainan enekin igan izan zircn ana- 
yck bihotza galarazi ziotcn populuari: 
cz nintzen gutiago jarraiki ene Jainko 
Jaunari.

9 Eta egun hartan Moifek zin-cgin 
izan zuen, zioelarik: Zure zangoak oin- 
katu duen lurra zure gozamcneko eta 
zure fcmeeneko izanen da bethi guziko, 
zercn jarraiki izan zaren ene Jainko Jau
nari.

10 Jaunak, agindu izan zuen bezala, 
onhetfi darot beraz bizia cgungo eguna 
artco. Berrogoi eta bortz urthe ditu Jau
nak hitz hori erran izan ziocla Moifi, 
Ifrael mortuabarna zihoalarik: egun laur 
hogoi eta bortz urthetan naiz,

11 Hain hazkar, ñola bainintzcn ikhus- 
ketara bidalia izan nintzenean: orduko 
indarrak dirau ene baithan cgundinokoan, 
nahiz gerlarako eta nahiz biderako.

12 Indazu beraz niri, Jaunak, zcro- 
rrek entzutcn duzularik, agindu izan da- 
rotan mcndi hori, zeintan baitira Enak- 
tarrak eta hiri handi eta hazkarrak, ikhus 
dezadan heya Jauna enekin den eta hc- 
kick chahutuko ahal othc ditudan, niri 
hitzeman d;irotan bezala.

13 Eta Jofuek bencdikatu zuen, eta 
Hebron eman zioen gozatzcra.

14 Eta hartaz geroz Hebron Kalebe-
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na, Jephonen femé Zenezearrarcna izatu 
da egungo eguna arteo, jarraiki izan zc- 
lakotz Ifraelgo Jainko Jaunari.

15 Aitzinean Hebron deitzen zen Ka- 
riatharben izenaz. Adam handia han 
dago chortzia Enaktarren artean: eta lu
rra huílu zen guductarik.

X V . K a p .
U A U  izan zen beraz Judaren femeen 

zortea beren familien arabera. 
Edomen mugatik, Sineko mortua hegoal- 
dera, eta hegoaldeko aurkhintzarcn ber
tze bururaino.

2 Harén haftapena da itfafo Gaziko 
burutik eta hego;ildeari begira dagoen 
zerrendaraino.

3 Eta handik ilkhitzen da Harrobiaren 
patarreraino, eta iragaitcn da Sinan; igai- 
tcn da Kadeíbarnera eta heltzen Efrone- 
ra, igaiten delarik Adarrera eta ingura- 
tzen duelarik Karkaa,

4 Eta handik iragaitcn delarik Afemo- 
nan eta heltzen Egiptoko errekara: eta 
izanen dirá harén mugak itfafo handian. 
Han izanen da hegoako aurkhintzaren 
akhabantza.

5 Bada iguzki-forthaldetik, badea iza
nen da itfafo Gazian Jordaneko azken 
bururaino: eta ipharrera begira dagoena, 
itfafo-zerrendatik Jordaneko hibai bcre- 
raino.

6 Eta muga igaiten da Bcth Haglara, 
eta ipharretik iragaitcn da Betharabara, 
igaiten delarik Errubencn feme, Boenen 
harrira,

7 Hedatzen delarik Deberako muge- 
taraino Akorreko haranean, ipharrera be- 
giratzen duelarik Galgalari, zeina baita 
Adoinimgo igaitearen parrean, errekaren 
hegoako aldctik ; eta iragaitcn ditu urak 
Iguzkithurri deithuak, eta harén akha
bantza izanen da Erroyelgo ¡thurrian.

8 Gero igaiten da Enom femeren ha- 
rana gaindi hcgoaldera Jebuíbarraren fa- 
hetfctik, hura baita Jcrufalcmc ; eta han
dik goititzen delarik mcndi bizkarrera, 
zeina baita Jecnomcn parrean mende- 
balerat Erraphaimcn haraneko buruan 
ipharrari begira,

9 Mcndi gainctik iragaitcn da Ncph- 
toako ithur-uretaraino; heltzen da Efron- 
go mendiko herrietaraino, eta jauften da 
Baalara, zeina baita Kariathiarim, erran- 
nahi-da Oihanctako hiria;

10 Eta Baalatik ingurua egiten du

X V .  K A P .

mcndebal - aldera, Seirgo mendiraino ; 
eta ¡ragaiten da Jarimgo mendiaren fa- 
hetfetik, iparrari buruz, Keflonera ; jaus- 
tcn da Bethfamefcra, iragaitcn Tham- 
nan,

11 Heltzen da Akarongo fahetfera 
ipharretik, eraiften da Sekronara, ¡ragai
ten du Baalako mendia, heltzen da Jeb- 
ncelara, eta hertfta da mendcbaletik itfafo 
Handiko bazterraz.

12 Horiek dirá Judaren femeen mu
gak ¡nguruan beren familien arabera.

13 Bainan Jofuek Kalebi, Jephonen 
femeari eman zioen, Jaunak manatu be
zala, Judaren femeen erdian bere pharte 
Kariatharbc, Enaken aitaren hiria, hura 
bera baita Hebron.

14 Eta Kalebek hartarik chahutu zi- 
tuen Enaken hirur femeak, Sefai, Ahi- 
man eta Tholmai, Enaken odolekoak.

15 Eta handik iganez cthorri zen Da- 
birgo egoiliarretara, hiri hura aitzinean 
deitzen baitzen Kariath Sephcr, erran- 
nahi-da Iíkribaucn hiria.

16 Eta Kalebek erran zuen : Nork- 
crc joko eta hartuko baitu Kariath Sc- 
pher, eta hainari emaztetzat emanen diot 
ene alaba Akfa.

17 Eta Othoniclek, Zcnezcn femeak, 
(Zenez baitzen Kalcbcn anaya gaztea- 
goa) hartu zuen hiria, eta Kalebek eman 
zioen bere alaba Akfa emaztetzat.

18 Eta elkharrckin zihoazclarik, Akfa 
bildua izan zen bere fenharraz aitari gal- 
da zezon lauda bat, eta ñola alio baten 
gainean jarria baitzen, hasbçherapenka 
hafi zen. Kalebek erran zioen: Zcr 
duzu ?

19 Eta alabak ihardetfi zuen : Inda- 
zu zure benedizionea: eman izan daro- 
tazu lur bat cguerdiari dagoena eta ago
rra, indazu bertze bat urztatua dena. 
Hargatik Kalebek eman zioen lur bat 
gainctik bchcrcra urztatua zena.

20 Huna Judaren femeen gozamena 
beren familien arabera.

21 Judaren femeen buru-buruko aur- 
khintzetan, Edomen mugen aldean, he- 
goatik, hiriak zircn Kabfecl, Edcr eta 
Jagur;

22 Zina, Dimona eta Adada ;
23 Kadcs, Afor eta Jcthnam ;
24 Ziph, Tclcm  eta Baloth ;
25 Afor-bcrri, Karioth, eta Hefron, 

hura baita Afor ;
26 Aman, Sama eta Molada ;

27 Afergada, Hafemon eta Bethphe- 
le t ;

28 Haferfual, Berfabcc eta Baziothia;
29 Baala, Jim eta Efem ;
30 Elthoíad, Zefil eta Harma;
31 Sizeleg, Medcmcna eta Scnfena ;
32 Lcbaoth, Sclim, Aen eta Errcmon: 

orotara hogoi eta bederatzi hiri, eta bc- 
ren herriak.

33 Eta zelhayetan, Eftaol, Sarea eta 
Afcna;

34 Zanoe, Enganim, Taphua eta 
Enaim ;

35 Jerimoth, Adulam, Soko eta Aze- 
k a ;

36 Saraim, Adithaim, Jedera eta Je- 
derothaim : hamalau hiri eta beren he
rriak.

37 Sanan, Hadafa eta Magdalgad ;
38 Deleam, Mafepha eta Jekthel,
39 Lakis, Baíkath eta Eglon,
40 Kcbon, Leheman eta Zcthlis ;
41 Jideroth, Bethdagon, Naama eta 

M azeda: hamafei hiri eta beren herriak.
42 Labana, Ether eta Afán ;
43 Jcftha, Efna eta Nefib ;
44 Zeila, Akzib eta M arefa: bede

ratzi hiri eta beren herriak.
45 Akaron bere herri eta herrichke- 

kin ;
46 Akarondik itfaíoraino Azoterateko 

aurkhintza bere hcrrichkekin;
47 Azot bere herri eta herrichkekin ; 

Gaza bere herri eta herrichkekin, Egip
toko errekaraino, eta itfafo Handia da 
liaren muga.

48 Eta mendian: Samir, Jcther eta 
Solcoth ;

49 Dana, Kariathfena, zeina baita Da- 
bir,

50 Anab, Memo eta Anim ;
51 Gofen, Olon eta Jilo; hameka 

hiri eta beren herriak.
52 Arab, Erruma eta Efaan ;
53 Janum, Bcththaphua eta Apheka;
5 4  Athmatha, Kariatharbc, zeina bai

ta Hebron, eta Sior : bederatzi hiri eta 
beren herriak.

55 Maon, Karmel, Ziph eta Jota;
56 Jezrael, Jukadam eta Zanoe;
57 Akain, Gabaa eta Thamna : ha- 

mar hiri beren herrickin.
58 Halhul, Befur eta Jcdor;
59 Marcth, Bcthanoth eta Eltckon: 

fei hiri eta beren herriak.
60 Kariathbaal, zeina baita Kariathia-

G G

22;



I ZÓ JOSUE.

rim Oihanetako hiria, eta A reba: bi hiri 
cta bcren herriak.

61 Mortuan : Betharaba, Mcdin eta 
Sakaka;

62 Nebfan, Gatzeko hiria eta Enga- 
di : íci hiri eta beren herriak.

63 Bainan Judarcn fcincck ezin cha- 
hutu izan zituzten Jebufearrak Jerufa- 
lemen zaudezenak: eta Jebufearrak orai 
arteo Judarcn femeekin cgotu izan dirá 
Jerufalemen.

X V I. K a p .
I-J A L A B E R  Jofepen femcei zortean 

erori zitzayoctcn Jordanetik, Jeri- 
koren parrctik, eta hibayeko uretarik 
¡guzki-haizera, Jcrikotik Bethelgo men- 
dira igaiten den mortua;

2 Eta Bethelctik atheratzen da Luza- 
ra, iragaiten Arkiko mugan gaindi Ata- 
rotheko alderat,

3 Jauften mendebalera Jcphletiko mu- 
gaz Bethoron-behercko et Gazerreko 
inugetara, eta harén eremuak akhabatzcn 
dirá itfafo Handian.

4 Hori da Jofepen femé, Manafek cta 
Efraimck, gozatu dutena:

5 Efraimen femeen muga egina izan 
zen hckien familien arabera : eta Ataroth 
Adarretik iguzki - haizera zen hckien 
lurra Bethoron-gaineraino,

6 Eta mugak baratzcn dirá itfafoan; 
eta Makmethathetik mugak ipharrcra bc- 
giratzcn du eta ingurua egiten du iguzki- 
Ibrthaldera Thanathfelora ; iguzki - for- 
thaldctik iragaiten da Janoera ;

7 Janoetik jauften da Atarothcra eta 
Naarathara, hcltzcn da Jerikora eta Jor- 
dancan gelditzen.

8 Taphuatik iragaiten da itfafoari bu- 
ruz Khanaberetako harancan cta bara- 
tzen itfafo Gazian ; hori da Efraimen 
femeen gozamena beren familien ara
bera.

9 Eta Manafcrcn femeen gozameneko 
lurretan hiri batzuek beren herriekin be- 
reziak izan zitzaizkotcn Efraimen fe
mcei.

10 Efraimen femeek etzituzten hil 
Gazerrcn ziren Kananearrak, eta Kana- 
ncarrak orai arteo cgotu izan dirá Efrai
men erdian figoaren azpian.

X V II. K Ar.

H A U da zorteak cman zioena Mana- 
feren leinuari, (Manafe zen ezik 

Jofepen feme zaharrena) Manaferen fe
mé zaharrenari, Makir Galaaden aitari, 
zcina izatu baitzen gizon gerlari bat, eta 
Galaad eta Bafan gozatzera izatu zituen,

2 Eta Manaferen bortze haurrei, be
ren familien arabera, Abiezerren femeei, 
Heleken femeei, Efrielen femeei, Seke- 
men femeei, Hephcrren femeei, cta Semi- 
daren femeei: horiek dirá Jofepen fe
me Manaferen haurrak, gizonkiak, beren 
fainiliaka.

3 Bada, Salphaad, Hepherren femearen 
(Hepher baitzen Galaaden femea, G a
laad Makirrena, Makir Manaferena) hau
rrak etziren femeak baizik-ere alabak: 
huna hckien izcnak Maala, Noa, Hegla, 
Melka eta Therfa,

4 Eta cthorri ziren Eleazar apheza- 
ren, Jofuc Nunen femearen eta aitzinda- 
rien aitzinera, ziotelarik: Jaunak ma- 
natu izan du, Moifen arartckoz, guri ema- 
teko gurc zathia gure anayen artean. 
Eta Jofuek eman zioeten, Jaunarcn ma- 
nuaren arabera, gozamena bcren aitaren 
anayen artean.

5 Holctan hamar zathi erori ziren 
Manaferi, aiphatu gabe Galaadcko eta 
Bafango lurra Jordancz haindian.

6 E zik Manaferen alabek primantza 
gozatu zuten harén femeen artean. Ba
da, Galaadcko lurra zortean erori zitza- 
yotcn Manaferen gainerako haurrei.

7 Manaferen muga izan zen Aferrctik 
Makmethathcra, zeina Sikemi begira bai- 
tago, cta efkuinera atheratzen zen T a- 
phuako ithurriko egoiliarren bazterraz.

8 Ezcn Taphuako lurra Manaferi zor- 
tcan erori izan zitzayoen; bainan T a- 
phua, zeina baita Manaferen mugen al- 
dean, Efraimen femccna zen.

9 Muga jauften zen Khanaberetako 
haranera, hegoaldcra Efraimen hirictako 
crrekatik, zeina baita Manaferen hiricn 
aldcan: Manaferen muga da errekaren 
ipharraldetik cta ilkhitzen da itfafora,

10 Halaz non Efraimen lurra baita 
hcgoaldckoa, cta Manaferena ipharralde- 
koa, cta ¡tfafoak herften ditu biak cta 
bat-tzen dirá Aferrcn leinuari ipharrean 
eta Ifakarrcn leinuari iguzki-forthaldean.

11 Manafek izatu zituen gozamcnctan 
Ifakarren eta Aferrcn lurretan Bcthíán
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eta berc herriak, Jeblaam bcrc herriekin, 
Dorgo egoiliarrak cta hiriak; Endorgo 
egoiliarrak ere eta herriak ; cta halaber 
1 hcnakeko egoiliarrak eta herriak, Ala- 

yedoko egoiliarrak cta herriak, cta No- 
phetheko hiriko hirugarren phartea.

12 Eta Manaferen femeek ezin cha- 
hutu zituzten hiri hekiek, bainan Kana- 
nearra hafi zen lckliu hartan cgotcn.

13 Ifraelgo femeek ordean, naufitu zi- 
renean, bcrcmpckotu zituzten Kana
nearrak, eta figoaren pagatzcra bortchatu 
zituzten, bainan etzituzten hil.

14 Eta Jofepen femeak Jofueri min- 
tzatu ziren eta erran zioten: Zertako 
cz darotazu eman zortean gozamen bat 
baizik cta phartc bakhar batetakoa, ofte 
hambat handitakoa naizenaz geroz cta 
Jaunak benedikatu nauenaz geroz ?

15 Jofuek ihardetfi zioeten: Populu 
hain ofte handitakoa bazarc, igan zaitc 
oihancra, cta lekhu egizu zuhaitzak eba- 
kiz Pherezearren cta Erraphaimtarren 
lurrean, Efraimen mendiko gozamena 
hertfiegia zarotzunaz gcroztik.

16 Jofepen femeek ihardetfi zioten: 
Ezin iganen garc bafaburuetara, zcren 
burdinazko orga-lafterrez zerbitzatzen 
baitira zelhayean daudezen Kananearrak, 
cta zelhai hartan diraBcthfan bcrc hcrric- 
kin eta Jezracl haranaren erdian jarria.

17 Jofuek erran zioten Efraimi cta 
Manaferi, Jofepen etcheari : Populu 
handi bat zare eta indar handikoa, ez 
duzu aíki izanen phartc bat;

18 Bainan mendira goanen zare, cba - 
kiko dituzu zuhaitzak eta lekhua garbi- 
tuko duzu zurc cgoitzarcntz.it; eta urru- 
nago ere helduko ahal zare, chahutu 
dukezunean Kananearra, zeinak, diozu- 
naz, baititu burdinazko orga-laftcrrak, 
cta zeina guziz hazkarra déla baitiozu.

X V III . K a p .
T S R A E L G O  feme guziak Silora bildu 
*■  izan ziren; han jarri zuten lekhuko- 
tafuncko tabernaklea, cta lurra izan zen 
hckien mempeko.

2 Bada, gcldituak ziren Ifraelgo fc- 
mectan zazpi leinu, bcren gozameneko 
lurrak oraino izatu gabe.

3 Jofuek erran zioeten : N oiz arteo 
nagikerian totalduak egonen zarcte, cta 
zuen arbafoen Jainko Jaunak eman daro- 
tzucten lurraren gozatzera ctzarcte far- 
thuko ?

4 Hauta zatzue leinu bakhotchetik 
hirur gizon, igor detzadan, goan dite- 
zen, inguraka dezaten lurra, cheda deza- 
tcn ofte bakhotcheko Hombrearen ara
bera, eta niri erran dezadatedan ñola che- 
datu duketen.

5 Lurra zuen artean zazpi zathi egi- 
zue : Juda egon bedi berc zedarrietan 
licgoaldetik, cta Jofepen etchea ipha- 
rrctik.

6 Hckien artean den lurra zazpi zathi 
egizue, eta ethorriko zarete hunat ene 
gana, zortea hemen athera dezadazuen- 
tzat zuen Jainko Jaunaren aitzinean :

7 Zcren ez baita zuen artean lcbi- 
tarren phartea, bainan Jaunaren aphez- 
tafuna da hckien primantza. Bada, Ga- 
dek, Errubenck eta Manaferen lcinuaren 
crdiak, jadanik bcren gozamenak hartu 
izan zituzten Jordancz haindian iguzki- 
haize alderat, Moifek emanik, Jaunaren 
zcrbitzariak.

8 Eta gizon hekiek jaiki zirenean goa- 
tcko lurraren chedatzera, Jofuek manu- 
egin zioten erranez : Ingura zazue lurra 
cta cheda, eta itzul zaizte ene gana, he
men Silon Jaunaren aitzinean athera de- 
zadazuentzat zortea.

9 Goan ziren beraz, eta lurra ikhuíka- 
turik, zazpi zathitan berezi zuten eta is- 
kribatu zituzten liburu batean. Eta Jo- 
fueren gana bihurtu ziren Siloko kampe- 
tara.

10 Jofuek zorteak atheratu zituen 
Silon Jaunaren aitzinean cta lurra berezi 
zioten zazpi zathitan Ifraelgo femeei.

11 Eta lchembiziko zortea atheratu 
zen Bcnjaminen femeena (zeinak fami- 
liaka baitziren), gozatzcko Judarcn fe- 
meen eta Jofepen femeen arteko lurra.

12 Eta hekien muga ipharraldera izan 
zen Jordanetik, goaten zela Jcrikoren 
¡pharraldcko fahetfetik, igaiten handik 
mendcbal-aldera bafaburuetara eta hel- 
tzen Bethabengo mortura;

13 Gero iragaiten zen hegoara Luza- 
ren aldetik (hura bera da Bcthel), eta 
jauften Ataroth Adarrera,Bethoron-bche- 
rcren eguerdian den mendiaren ondora;

14 Eta jauften da inguruan itfafoari bu- 
ruz, hegoatik Bcthoroni begiratzcn duen 
mendiaren eguerdira; eta liaren burua da 
Kariathbaalen, zeina orobat deitzen baita 
Kariathiarim, Judarcn femeen hiria. Hori 
da liaren eremua itfas-aldera mendeba- 
letik.
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15 Hegoatik muga atheratzen da Ka- 
riathiarimetik itfafoari buruz eta heltzen 
da Nephtoako ¡thur-urctara¡no;

16 Jauften da Enomcn femcen hara- 
nari begira dagoen mcndi-aldcrdira, zeina 
baita ipharrean Erraphaimgo haranaren 
buru-buruan; jauften da gcro Jeeno- 
mera (hura baita Enomen harana), Je- 
bufearrcn fahets-aldean egucrdi-aldera, 
cta heltzen da Erroyelgo ithurrira,

17 Iragaitcn dclarik ipharrari buruz 
cta atheratzen Enfemefera, hura baita 
Iguzkithurri;

18 Iragaiten da gero Adomimgo pa- 
tarraren parrean diren munhoetaraino, 
jauften Abcnbocncra, hura da Errubenen 
feme Boencn harria, iragaiten ipharrerik 
bazterraldeetara eta jauften ordokira ;

19 Gero badoha ipharrari buruz Beth- 
haglaren haindira, eta akhabatzen da itfa- 
fo Gaziko zerrendaren muthurrean ipha- 
rretik Jordanearen behercko buruan egu- 
erdi-alderat.

20 Hibai hura da harén muga iguzki- 
haizetik ere. Hori da Bcnjamincn fc- 
meen gozamencko eremua n.ugaz muga 
inguruan eta hekien familien arabera.

21 Eta hango hiriak ziren Jeriko, 
Bethhagla, Kafifgo harana,

22 Betharaba, Samaraim, Bethel,
23 Abim, Aphar.a, Ophera,
24 Emona-hiri, Ophni eta G abee: 

hamabi hiri eta beren herriak.
25 Gabaon, Errama, Beroth,
26 Mefphe, Kaphara, A mofa,
27 Errczem, Jarephel, Tharela,
28 Sela, Eleph, Jcbus, zeina baita Jc- 

rufalemc, Gabaath eta Kariath : hamalau 
hiri cta beren herriak. Horick dirá Bcn- 
jaminen femcen gozamcneko tokiak, bc- 
ren familien arabera.

X IX . K a p .
ETA  bigarren zorthea atheratu zen 

Simeonen femeena, zeinak fami- 
liaka baitziren, eta hekien primantza 
izan zen

2 Judarcn femcen gozamencko lurren 
erdian, Berfabcc, Sabec, Molada,

3 Haferfual, Bala, Afem,
4 Eltholad, Bethul, Harina,
5 Sizclcg, Bcthmarkaboth, Hafcrfufa,
6 Bethlebaoth etaSarohcn: hamahirur 

hiri eta beren herriak ;
7 Ain, Erremon, Athar cta Afán : lau 

hiri cta beren herriak ;

8 Herrichka guziak hiri horicn ingu
ruan Baalath Beer Erramatheraino he- 
goaldetik. Hori da Simeonen femcen 
primantza, beren familien arabera,

9 Judaren femeen gozamencko cta 
zortheko lurrean, zeren handiegia bai- 
tzen ; cta horren gatik hekien priman- 
tzaren erdian Simeonen femeck izatu zi- 
tuzten beren lurrak.

10 Eta hirugarren zorthea erori zen 
Zabuloncn ferheena, zeinak familiaka 
baitziren, cta hekien gozamenaren muga 
egina izan zen Sarideraino j

11 Eta igaiten da itfafotik eta Mera- 
latik, cta heltzen da Debafethcra, Jeko- 
namgo parrean den errekaraino;

12 Eta bihurtzen da Saridctik iguzki- 
haizera Zcfelcththaborgo mugetan, athe
ratzen Dabercthcko aldera, cta igaiten 
Japhieko pariera;

13 Handik iragaiten da Jethhepher 
eta Thakafinen iguzki-forthaldeko alder- 
diraino, eta atheratzen da Erremoncra, 
Amtharrera eta Noara;

14 Ingurua egiten du ipharrari buruz 
Hanathonera; eta akhabatzen da Jcf- 
thaelgo haranean,

15 Barne direlarik Katcth, Naalol, Sc- 
meron, Jedala, eta Bethlehcm: hamabi 
hiri eta beren herriak.

16 Hori da Zabuloncn femcen pri
mantza, beren familien arabera, hirickin 
cta hekietako herrickin.

17 Ifakarren zorthea ilkhi zen lauga- 
rrena, bere familien arabera.

18 Eta harén primantzako ziren Jez- 
rael, Kalaloth, Sunern,

19 Hapharaim, Seon, Anaharath,
20 Erraboth, Zefion, Abes,
21 Erramcth, Enganim, Enhada cta 

Bcthphefes:
22 Eta harén muga heltzen da Tha- 

borrera, Sehcfimara eta Bethfameferaino, 
cta akhabatzen da Jordancan : barne di- 
rclarik hamafei hiri eta beren herriak.

23 Hori da Ifakarren gozamencko lu- 
rra, bere familien arabera, hirickin eta 
hekietako herrickin.

24 Bortzgarrcn zorthea atheratu zen 
Aforren femeena, zeinak familiaka bai
tziren.

25 Hekien muga izan zen Halkathik, 
Chalitik, Betendik, Akfaphtik,

26 Elmelcketik, Amaadik cta Mefal- 
dik, cta heltzen da itfafoko Karmeleraino, 
Sihorrera cta Labanathera,

27 Eta itzultzen da iguzki-haizcari 
buruz Bethdagonera ; iragaiten da Zabu- 
loneraino cta Jefthaelgo haraneraino, 
ipharrera, Bethemekeraino eta Nehiele- 
raino, cta atheratzen da Kabulgo ezke- 
rrera,

28 Abranera, Errohobera, Hamoncra 
cta Kanara, Sidon handia jo arfeo ;

29 Gero bihurtzen da Hormara T i- 
rreko hiri guziz hazkarturaino eta Hofa- 
raino, eta akhabatzen da itfafoan Akzi- 
batik hurbil.

30 Eta Ama, Aphek eta Errohob bar
ne, baziren hogoi eta bi hiri eta beren

• herriak.
31 Horiek dirá Aforren femeen, beren 

familien arabera, gozameneko luna, hi
riak eta herriak.

32 Scigarren zorthea erori zen Nef- 
thaliren femeena, zeinak familiaka bai
tziren.

33 Muga harten da Hclephetik cta 
goaten Saanarren Elonera, Adamira, zei
na baita Nezcb, eta Jebnaclera Lckume- 
raino, eta akhabatzen da Jordanean ;

34 Itzultzen da gero mcndebalari bu
ruz Azanot-thaborrera, atheratzen Huku- 
kara, iragaiten Zabulonera hegoari buruz, 
Aferrera mcndebalari buruz, cta Judara 
Jordane bazterrez ¡guzki-haizeari buruz.

35 Ziren hiri guziz hazkarrak, Afe- 
dim, Ser, Emath, Errekath, Zenereth,

36 Edema, Arama, Afor,
37 Zedcs, Edrai, Enhafor,
38 Jcron, Magdalel, Horcm, Betha- 

nath eta Bethíkmes, hemeretzi hiri cta 
beren herriak.

39 Horiek ziren Nefthaliren leinuko 
femeen, beren familien arabera, gozame
neko lurra, hiriak eta herriak.

40 Zazpigarren zorthea atheratu zen 
Danen leinuko femeena, zeinak familiaka 
baitziren.

41 Lcinu horren gozamencko ere- 
muan ziren Saraa, Efthaol, Hirfcmes, 
erran-nahi-da Iguzki-hiri,

42 Selebin, Ayalon, Jethela,
43 Elon, Theinna, Akron,
44 Elthezc, Jebethon, Balaath,
45 Jud, Bañe, Barak, Jethrcmon,
46 Meyarkon eta Arckon, Jopcri be- 

gira dagoen ephaitzarekin,
47 Eta muga beraz herften da. Eta 

Danen femeak igan ziren, gerla eman 
zioten, Lcfemeri, hartu zuten, cta czpa- 
taren ahoan iragan ; gozatu zuten cta

han egin beren egoitza, deitzen zutelarik 
Lefem Dan bere aitaren izenctik.

48 Horiek dirá Danen leinuko hau- 
rren, beren familien arabera, gozamencko 
lurra, hiriak cta herriak.

49 Jofuek akhabatu ondoan lurraren 
bcrezpena zortheka leinu bakhotchari, 
Ifraclgo semeek eman zioten Jofuc Nu- 
nen femeari gozatzera beren erdian,

50 Jaunarcn manamenduaren arabera, 
galdegin zioeten hiria, Thamnath Saraa 
Efraimgo mendian: eta hiria altchatu 
zuen cta hartan egin zuen bere egoitza.

51 Horiek dirá lurrak zorthean berezi 
zituztcnak Eleazar aphezak, Jofue Nu- 
nen femeak cta Ifraclgo femcen familie- 
tako cta leinuctako buruzagiek, Silon, 
Jaunarcn aitzincan, lekhukotafuneko ta- 
bernakle-fartzean,eta lurra zathitu zuten.

X X . K a p .
p  I'A Jauna Jofucri mintzatu zen, zio- 

clarik: Mintza zaite Ifraelgo fe- 
meei eta errozute:

2 Bercz zatzue ihcftiarren hiriak, nik 
aiphatu darozkitzucdanak Moifen arar- 
tekoz,

3 Hekietara ihes-egin dezan gizona 
oharkabcan hil dukeenak cta itzur ahal 
dedintzat odolaren afpertzailc den ahaide- 
aren hafarreari.

4 Hiri hekietarik hatera ihes-egin du- 
keenean, egonen da hiriko athearen aitzi
ncan, cta hiri hartako zaharrei erranen 
diotc zerk - ere hobengabe erakhuften 
duen: cta hórrela hartuko dute eta egon- 
lekhu bat emanen diote.

5 Eta odol afpertzailea heldu balekio 
ere ondotik, ez diotc cíkuetara emanen, 
zeren oharkabcan hil baitu harén ahaidea, 
eta ez delakotz frogatua harén etfai zela 
bi edo hirur cgun aitzincan.

6 Eta hiri hartan egonen da juyeen 
aitzinera ager dadien arteo bere egitatea- 
ren ethorkiaz argi bihurtzera, cta hil da
dien arteo orduko aphez-handia : orduan 
hiltzailea itzuliko da eta farthuko hirira 
eta bere ctchcra zcintarik ihes-egin izan 
baitzuen.

7 Ihes-lekhutzat crakhutfi zituzten 
beraz Zedcs Galilcan, Nefthaliren men
dian, Sikem Efraimen mendian, eta Ka- 
riatharbe, hura bera baita Hebron, Juda
ren mendian.

8 Jordanez haindian berriz, Jerikotik 
iguzki-forthaldcra berezi zituzten Bofor,
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mortuko zelhayean jarria dena, Errubc- 
nen leinukoa; Erramoth Galaaden, Ga- 
den leinukoa, eta Gaulon Bafancn, Ma- 
nafcren leinukoa.

9 Hiri horick ezarriak izan zircn Is- 
raelgo femc guzientzat, eta hekien antean 
egotcn zircn arrotzcntzat, horietara ihes- 
egin zezantzat oharkabcan gizona hil 
zukcenak, eta etzcdin hil odola afpcrtu 
nahi zuen ahaidearen cíkutik, ager ahal 
zedin arteo populuaren aitzincra, bcrc 
egintza begietarat ematckotzat.

X X I. K a p .
I j 'T A  Lebiren familictako buruzagiak 

hurbildu ziren Elcazar aphezari, 
Jofuc Nunen femcari eta Ifraelgo femecn 
leinu bakhotcheko familietakoburuzagiei,

2 Eta mintzatu zitzaizkiotcn Silon, 
Kanaango lurrean, eta erran zioetcn: 
Jaunak Moifen arartekoz manatu izan 
du guri emanak izan gatzaizkigun hi- 
riak egoitzctako eta hekictako hiripcak 
abercen hazteko.

3 Eta Ifraelgo fcmeek cman ziozkatcn 
beren gozamenctarik, Jaunaren mana- 
mcnduaren arabera, hiriak eta hekictako 
hiripeak.

4 Eta zorthea atheratua izan zcn 
Aaron aphezaren femé Kaathcn fami- 
liaren gainera, eta izatu zituen hama- 
hirur hiri Judaren, Simeonen eta Benja- 
minen leinuetan.

5 Eta Kaathcn bertze femeei, erran- 
nahi-da gelditu izan zircn lebitarrei, 
ethorri zitzaizkoten hamar hiri Efraimen 
eta Danen leinuetarik eta Manaferen 
leinu crditik.

6 Zorthea atheratua izan zen Jcrfonen 
femecntzat hamahirur hiri hartzcko Ifa- 
karren, Aforren eta Nefthalircn lcinu- 
ctarik eta Manaferen leinu crditik Ba- 
fanen;

7 Eta Merarircn femecntzat, beren fa- 
miíien arabera, hamabi hiri Errubencn, 
Gaden eta Zabulonen leinuetarik.

8 Eta Ifraelgo femeek lebitarrei cman 
izan ziozkatcn hiriak eta hekictako hiri
peak, Jaunak manatu bezala Moifen arar
tekoz, bakhotchari zorthean atheratuz.

9 Jofuek cman ziozkaten Judaren eta 
Simeonen femeen leinuetarik hiriak, zei- 
nen izenak haukiek baitira:

10 Aaronen femeei, Kaath lebitar odo- 
letikakoarcn familiei (czcn lehcmbiziko 
zorthea hckiei atheratua zcn),

11 Kariatharbe, Enaken aitaren hi- 
ria, zcina deitzen baita Hebron, Juda
ren mendian, eta hartako hiripcak ingu- 
ruan.

12 Bainan hango landak eta herriak 
emanak zituen gozatzcra Kalebi, Jepho- 
nen femeari.

13 Ernán zituen beraz Aaron aphe
zaren femeei Hebron, ihes-lekhuko hi- 
ria, eta hartako hiripcak, Lobna bcrc hi- 
ripeekin,

14 Jethcr, Eftcmo,
15 Holon, Dabir,
16 Ain, Jeta eta Bcthfamcs, beren 

hiripeekin: bederatzi hiri bi leinuetarik 
errana izan den bezala ;

17 Benjaminen femeen leinutik, Ga- 
baon, Gabac,

18 Anathoth eta Almon beren hiri
peekin : lau hiri;

19 Hamahirur hiri orotara beren hiri
peekin, Aaron aphezaren femecntzat.

20 Eta lebitar odoleko Kaathcn bertze 
femeei familiaka gozamen hau emana 
izan zitzayoten:

21 Efraimen leinutik, ihes-lekhutako 
hiriak, Sikem berc hiripeekin, Efraimen 
mendian; Gazer,

22 Zibfaim eta Bethoron, beren hiri
peekin, lau hiri;

23 Halabcr Danen leinutik, Elthcko, 
Gabathon,

24 Ayalon eta Jcthremon beren hiri
peekin, lau hiri;

25 Eta Manaferen leinu erditik, Tha- 
nak eta Jcthremon beren hiripeekin, bi 
hiri.

26 Hamar hiri orotara eta hekictako 
hiripcak emanak izan ziren Kaathcn fe
mé bigarren urhatfekoei.

27 Halabcr Jofuek cman ziozkatcn 
lebitar odoletikako Jcrfonen femeei, Ma
naferen leinu erditik, ihes-lekhutako 
hiriak, Gaulon Bafancn eta Bofrain beren 
hiripeekin, bi hiri;

28 Ifakarren leinutik, Zefton, Dabe- 
reth,

29 Jaramoth eta Enganim beren hiri
peekin, lau hiri;

30 Aferren leinutik, Mafal, Abdon,
31 Helkath eta Errohob beren hiri

peekin, lau hiri;
32 Halabcr Ncfthaliren leinutik ihes- 

lekhutako hiriak, Zedes Galilean, Ha- 
moth Dor eta Karthan beren hiripeekin, 
hirur hiri.
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33 Jerfonen familien hiri guziak zircn 
hamahirur beren hiripeekin.

34 Bada, Merariren feme, lebitar bi
garren urhatfekoei beren familiaka cma- 
nak izan zaizkoten Zabulonen leinutik, 
Jeknam, Kartha,

35 Damna eta Naalol, lau hiri beren 
hiripeekin;

36 Errubencn leinutik, Jordanez hain- 
dian, Jcrikoko parrean, ihes-lekhutako 
hiriak, Bofor mortuan, Mifor, Jafer, 
Jethfon eta Mephaath, lau hiri beren 
hiripeekin;

37 Gaden leinutik, ihes-lekhutako hi
riak, Erramoth Galaaden, Manaim, He- 
febon eta Jafer, lau hiri beren hiripeekin.

38 Merariren femeen hiri guziak hc- 
kien familiaka eta ahaidegoka, zircn ha
mabi.

39 Horreletan lebitarren hiri guziak 
Ifraelgo femeen gozamcneko lurretan 
izan zircn berrogoi eta zortzi

40 Beren hiripeekin, eta izan zitzaiz
koten familiaka phartituak.

41 Eta Jainko Jaunak Ifraelgo femeei 
cman zioeten hekien aitei zin-eginez 
agindu izan zioeten lur guzia, eta goza- 
tu zuten eta han egotu ziren.

42 Eta bakea cman ziotcn inguruko 
jendaki guziekin, eta etfayetarik nihor 
etzitzayotcn buru egitera aufartatu, bai
nan oro hekien azpiko eginak izan ziren.

43 Eta etzen ciki Jaunak egiteko agin
du zituenctarik hitz bakhar bat ere alfer 
gelditu, bainan guziak egintzaz izan ziren 
betheak.

X X II. K a p .
Q R D U  hckietan Jofuek dcithu zituen 

Errubentarrak, Gadtarrak eta Ma
naferen leinu erdia,

2 Eta erran zioeten: Egin ditutzue 
Moifek, Jaunaren zcrbitzariak, manatu 
darozkitzucn guziak: ene aldcrat ere 
gauza guzietan ethordun izatu zaretc,

3 Eta zuen anayak cz ditutzue utzi 
hunembateko ephean cgungo cguna ar- 
tco, begiratzcn duzuclarik zuen Jainko 
Jaunaren manua.

4 Beraz zuen Jainko Jaunak bakea 
eta deíkantfua cman dioizkitcnaz geroz- 
tik zuen anayei, agindu izan zuen bezala, 
bihur zaitezte eta zoazte zuen olhctara 
eta zuen gozamcneko lurrera, Moifek, 
Jaunaren zcrbitzariak, Jordanez hain- 
dian cman izan darotzuetencra;

5 Halaz bizkitartean non atzarriki be- 
giratuko baititutzue, eta egintzaz betheko 
manamendua eta legea Moifc, Jaunaren 
zcrbitzariak cman izan darozkitzuenak, 
maitha dezazuentzat zuen Jainko Jauna, 
ibil zaitezten harén bidé guzietan, begira 
detzatzuen harén manamenduak, hari 
iratchikiak egon zaitezten eta zerbitza 
dezazuen zuen bihotz oroz eta arima 
guziz.

6 Eta Jofuek benedikatu eta igorri z i
tuen. Haukiek itzuli ziren beren olhc
tara.

7 Bada, Moifek, Manaferen leinu cr- 
diari Bafancn email izan zioen bere go- 
zameneko lurra; eta hargatik Joluck 
gelditu zcn bertze erdiari bcrc lurra cman 
zioen gainerako beren anayen artean 
Jordanez hunaindian mendebalerat. Eta 
beren olhctara igorri zituenean eta bene
dikatu,

8 Erran zioetcn : Ontafundun eta abe- 
rats itzuliko zaretc zuen tokietara, zilhar, 
urhc, kobre, burdina eta aíko foinckore- 
k in : ctfayaganikako buluzkina pharti 
zazue zuen anayekin.

9 Eta Errubencn eta Gaden femeak 
eta Manaferen leinu erdia itzuli eta goan 
ziren Ifraelgo femeen ganik Silotik, zeina 
Kanaango lurrean baita, fartzckotzat G a
laaden beren gozamcneko lurrean, Moi
fen ganik ardictfi zutencra Jaunaren ma- 
namenduaren arabera.

10 Eta ethorri zirenean Jordaneko 
bizkarrctara Kanaango lurrean, Jorda- 
ncaren ondoan altchatu zuten aldarc bat 
¡kharagarri handia.

11 Ifraelgo femeek hori aditu zutenean, 
eta berri-ekharle fegurek heldu ziotencan 
Errubencn eta Gaden femeek eta Mana
feren leinu crdiak aldare bat altchatu zu- 
tcla Kanaango lurrean, Jordaneko biz- 
karretan, Ifraelgo femeen parrean,

12 Guziak bildu ziren Silora, igaiteko 
eta hckiei gudu cmateko.

13 Eta bizkitartean igorri zuten hc- 
kien gana Galaadeko lurrera Phinees, 
Elcazar aphezaren femea,

14 Eta hamar aitzindari harekin, lei
nu bakhotchetik bat.

15 Haukiek ethorri zircn Errubencn 
eta Gaden femectara eta Manaferen leinu 
erdia gana, Galaadeko lurrera, eta erran 
izan zioetcn:

16 Hau gaztiatzcn du Jaunaren po- 
pulu guziak: Z cr da lege hauftc hori ?
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Zertako utzi duzue Ifraelgo Jainko Jau- 
na, fakriliozko aldare bat altchatuz, eta 
Jaunaren erligionetik gibelerat cginez ?

17 Ala guti zaitzue Beelphegorren 
egin izan duzuen bckhatua, eta egungo 
eguna arteo gure gainean baitirau tzar- 
kcria harén nothak, hambat gizon hil 
izan diren ondoan ?

18 Eta zuek cgun uzten duzue Jauna, 
eta harén hafarrcak jazarriko dio bihar 
Ifrael guziari.

19 Baldin uftc baduzue lohia déla 
zuen gozameneko lurra, iragan zaitcztc 
Jaunaren tabernaklea dagoen lurrera, eta 
zaudete gure artcan: bakharrik Jauna 
ganik eta gure lagunkhidetafunetik ez be- 
zazue gibelerat egin, aldare bat altchatuz 
gure Jainko Jaunaren aldarearcn kontra.

20 Akanek, Zareren femeak, ez othe 
zuen hautfi Jaunaren manamendua, eta 
gero harén hafarrea hedatu baitzen Ifrael- 
go populu guziaren gainera ? Eta hura 
gizon bat zen, eta óchala bcra bakharrik 
galdu izan balitz bcre tzarkeriarekin !

21 Errubenen eta Gadcn feincek eta 
Manaferen leinu crdiak ihardctft zioten 
Ifraelek igorri aitzindariei:

22 Jainko Jaun guziz hazkarrak, 
Jainko Jaun guziz hazkarrak badaki, eta 
Ifraelek ere jakinen du : baldin legraren 
hauftcko gogoz egin izan badugu aldare 
hori, Jaunak ez begatzaizka geriza, bai- 
nan bai gaztiga orai bercan ;

23 Eta holokaufta, fakrifizio eta ba- 
kezko bitimak horren gainean czartzeko 
gogoz egin izan badugu, Jaunak berak 
bilha eta juya begatzaizka.

24 Eta ez hortaz hambat, bainan go- 
goratu zaikuna eta gure artean iharduki 
duguna da erran izan dugula : Gcrorat 
zuen íemcek erranen diotc gure femeei: 
Zer ikhuftcko da zuen eta Ifraelgo Jain
ko Jaunaren artean ?

25 Oi Errubenen eta Gadcn femeak, 
Jaunak Jordaneko hibaya zedarri czarri 
izan du zuen eta gure artean : eta horren 
gatik pharterik ez duzue Jauna baithan. 
Eta bidé hortaz zuen femeek gure femeak 
makhurraraziko dituzte Jaunaren bcldu- 
rretik. Bcraz uftc izan dugu hobeki 
egin,

26 Eta erran dugu: Egin dezagun al
dare bat, ez holokaufta eta bitima cíkain- 
tzeko,

27 Bainan lekhukotafunetan zuen eta 
gure arteko, eta gure haurren eta zuenen

arteko, zerbitza dezagun Jauna, eta gure 
zuzenean izan dedin holokauften, fakri- 
fizioen eta bakezko bitimen cíkaintzea; 
eta ethorkizunean zuen femeek gure fe- 
meci erran ez dezoten : Pharterik ez du
zue Jauna baithan.

28 Holakorik erran nahi balute, ihar- 
detfiko diotete : Huna Jaunaren aldarea 
gure aitek egin izan dutena, ez hola- 
kauftetako eta fakrifizioetako, bainan 
zuen eta gure arteko lekhukotafunetan.

29 Urrun da gu ganik horrelako tzar- 
keria gu gibelatuko garcía Jauna ganik, 
eta utziko baititugu harén urhatfak, al
dare bat altchatuz holokaufta eta fakri
fizio eta bitima cíkaintzcko, gure Jainko 
Jaunaren, aldare harén tabernaklearcn 
aitzinean egina izan denaz kampo.

30 Horick aditurik, Phinees apheza, 
eta harekin ziren aitzindari Ifraelek igo- 
rriak, jabaldu ziren ; eta Errubenen eta 
Gaden femeen eta Manaferen leinu erdia- 
ren folafak hainitz ongi hartu zituzten.

31 Eta Phinees aphezak, Eleazarrcn 
femeak, erran zioctcn: Orai badakigu 
gurekin déla Jauna, zeren garbi baitza- 
rcte holako legc-hauftetik, eta athcratzen 
baititutzue Ifraelgo femeak Jaunaren 
jazarritik.

32 Gero bihurtu zen bertzc aitzinda- 
riekin Errubenen eta Gaden femeen ga
nik, Galaadeko lurretik, Kanaango ere- 
muetara, Ifraelgo femeen gana, eta berri 
horiek eman ziozkaten.

33 Solas horrek atfegin egin zioeten 
aditzailc guziei. Gorctfi zuten Jauna ; 
etzuten gehiago erran iganen zirela he- 
kien kontra, gerla emanen zutela eta 
chahutuko hekien gozameneko lurra.

34 Eta Errubenen eta Gaden fe
meek egin zuten aldarea deithu zuten : 
Gure lekhukotafuna Jauna bcra déla 
Jainkoa.

X X III. K a p .
D A D A , aíko dembora iragan ondoan, 

Jaunak Kraeli bakea cmanez geroz- 
tik, jendaki guziak inguruan hcziak iza- 
nik, eta Jofuc ordukotz zaharra eta adin 
handitan zelarik,

2 Jofuck deithu zuen Ifrael guzia, 
adinez zaharrenak, aitzindariak, buruza- 
giak eta kargudunak, eta erran zioeten: 
Zahartu naiz eta adin handitan farthu.

3 Ikhuftcn duzue zuen Jainko Jau
nak zer egin izan dioten ¡nguruko jen-
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daki guziei, ñola bcra zuen aldc gudukatu 
den ;

4 Eta orai ñola zorthean zathitu da- 
rotzuen lur hau oro Jordaneko iguzki- 
forthaldcko aurkhintzatik itfafo Handi- 
raino, eta gelditzen direla oraino aíko 
jendaki.

5 Zuen Jainko Jaunak khcnduko ditu 
zuen aitzinetik, eta lur hau oro gozatuko 
duzue, agindu darotzuctcn bezala.

6 Bakharrik, egizue hazkarretik, eta 
izan zaitcztc arduratfu Moifen lcgeko 1¡- 
buruan iíkribatuak diren guzicn begira- 
tzera, eta hekietarik ez cíkuin ez czker 
ez betzaiztetc makhur;

7 Bcldurrcz-eta zuen artean izanen 
diren jendakietara farthu ondoan, zin-egin 
dezazuen hekien jainkoen izenean, zer
bitza eta adora dctzatzuen.

8 Bainan, egungo eguna arteo egin 
duzuena, zuen Jainko Jaunari iratchi- 
kiak zaudete.

9 Eta orduan zuen Jainko Jaunak 
zuen aitzinetik khcnduko ditu jendaya 
handi eta guziz hazkar horiek, eta nihork 
czin eginen darotzuctc buru.

10 Zuetarik batck lafterkatuko ditu 
ctfayetarik mila, zeren zuen Jainko Jau
na zuen alde gudukatuko baita, agindu 
duen bezala.

11 Iluntaz bakharrik artha handicna 
har zazuc, maithatzcaz zuen Jainko 
Jauna.

12 Baldin zuen artcan dauden jendaki 
horien crrcbclamcnduci iratchiki, czkon- 
tzaz horiekin nahafi eta adiíkidantzaz 
jofi nahi bazincte;

13 Jakizue oraidanik zuen Jainko 
Jaunak ez dintela zuen aitzinetik cha
hutuko, bainan zuentzat izanen direla 
zilho bat bezala, arte bat bezala, adar 
bat bezala zuen fahetfcan, zotz bat be
zala zuen bcgictan, khen eta chahu zai- 
tzazten arteo eman darotzuctcn lur gu
ziz on huntarik.

14 Huna, bada, orai fartzen naizcla 
gizon guzick iragan behar duten bidean, 
eta zuek ofoki czagut zazuc Jaunak, zuei 
emanen zarotzuetela agindu darozkitzu- 
cn hitz orotarik, bat bakharra ez déla al- 
ferra atheratu.

15 Bcraz ñola egintzetan czarri bai- 
tu agindu dueña, eta oro ontfa atheratu 
baitira, hala erakharriko ditu zuen gai
nera dichidatu darozkitzuctcn gaitz gu

ziak, khen eta chahu zaitzazten arteo 
eman izan darotzuctcn lur guziz 011 hun
tarik.

16 Baldin hauften baduzue zuen Jain
ko Jaunarekin egin patua, zcrbitzatzcn 
eta adoratzen baditutzue Jainko arro- 
tzak, orduan eta lafter jaikiko da zuen 
gainera Jaunaren hafarrea, eta eman izan 
darotzuctcn lur guziz on huntarik khen- 
duko zaituztete.

X X IV . K a p .
^ T A  Jofuek Ifraelgo leinu guziak bi- 

larazi zituen Sikemcra ; deithu zi- 
tuen adinez zaharrenak, aitzindariak, ju- 
yeak eta kargudunak, eta jarri ziren Jau
naren aitzinean.

2 Eta huía mintzatu zen populuari: 
Hau dio Ifraelgo Jainko Jaunak : Hiba- 
yaz haindian haftetik egin izan dute bc- 
ren egoitza zuen arbafock eta Tharck, 
Abrahamen eta Nakorrcn aitak, eta jain
ko arrotzak zerbitzatu dituzte.

3 Hartu nuen beraz Abraham zuen 
aita Mefopotamiako lurretik, erakharri 
nuen Kanaango lurrera, berhatu nuen 
harén ondoregoa,

4 Eman nioen Iíaak,eta Ifaaki berriz 
eman niozkien Jakob eta Efau. Hau- 
kictarik, Efauri gozatzera eman nioen 
Seirgo mendia: Jakob ordean eta bcre 
haurrak Egiptora jautfi izan ziren,

5 Eta igorri nituen Moifc eta Aaron, 
eta Egiptoa jo nuen aíko ikhuíkari eta 
fendagailaz.

6 Eta erakharri zintuztetan zuek eta 
zuen aitak Egiptotik, eta ethorri zinez- 
tcn itfaíbra eta Egiptoarrak zuen aitei 
jarraiki ziren orga-lafter eta zaldiekin 
itfafo Gorriraino.

7 Bainan Ifraelgo femeek deihadar- 
egin zuten Jauna ganat; eta Jaunak 
ilhumbcak czarri zituen zuen eta Egip- 
toarren artcan, itfafoa ckharri zuen he
kien gainera eta eftali zituen. Zuen be- 
gick ikhufi dituzte Egipton egin izan 
diludan guziak, eta luzcz egotu zarcte 
mortuan :

8 Sarrarazi zaituztet gero Amorrhca- 
rraren lurrean, Jordanez haindian zagoe- 
narencan. Eta gudukatzen zintuztete- 
nean eíkuctaratu darozkitzuet, eta he
kien lurra gozatzen duzue, eta berak hil 
izan ditutzuc.

9 Bada, Balak, Sephorren femea,



JOSUE.

Moabeko errcge, jaiki zen eta gudu 
eman ziocn Ifraeli. Igorri zuen Beorren 
feme Balaamen gana eta deithu zuen, 
zuen madarikatzeko.

10 Eta nik ez nuen nahi izan hura 
cntzun, bainan aitzitik hartaz bcncdi- 
katu eta harén cíkutik athcratu zaituz- 
tet.

11 Iragan izan duzuc Jordanea eta 
ethorri zaizte Jcrikora. Hiri hartako

fizonak, Amorrhearra eta Phcrczcarra, 
kanancarra eta Hethearra, Jcrjcfearra, 

Hcbearra eta Jebufcarra, gudukatu dirá 
zuen kontra, eta efkuctaratu darozki- 
tzuet guziak. _ _ t

12 Eta zuen aitzinean igorri izan di- 
tut liftorrak: eta bcrcn tokietarik iraizi 
ditut bi errcge Amorrhear, eta cz zuen 
ezpataz eta arrambclaz.

13 Eta eman izan darozkitzuet zuek 
lanthua etzen lurra eta zuek eginak ctzi- 
ren hiriak, hekietan egon zinteztentzat 
eta landatu etzintuztcn mahaftiak eta 
olibadiak.

14 Orai bcraz izan zaizte Jaunaren 
beldur, eta zerbitza zazue bihotz garbi 
eta zin batekin: iraiz zatzue zuen aitck 
Mefopotamian eta Egipton zerbitzatu 
dituzten jainkoak, eta Jauna zerbitza 
zazue. _ t

15 Bainan iduri balimbazaitzue gaizki 
déla zerbitza dezazuen Jauna, hauta 
emana zaitzuc : egun hauta zazue atfe- 
gin duzuena, zcin-ere beharrago duzucn 
zerbitzatu, ala zuen aitck Mcíopotamian 
adoratu dituzten jainkoak, ala Amorrhca- 
rrenak zeinen lurrean baituzue zuen 
egoitza: bainan nik eta ene etcheak 
Jauna zerbitzatuko dugu.

16 Populuak ihardctfi eta erran zuen: 
Urrun gu ganik Jaunaren uztea eta jain- 
ko arrotzak zcrbitzatzca.

17 Gure Jainko Jaunak bcrak athc
ratu gaitu gu eta gure aitak Egiptotik, 
gathibutafuneko ctchetik; eta gure be-

fien aitzinean egin ditu ikhuíkari han- 
¡ak; eta ibili garen bidé guzian eta ira

gan ditugun populu guzicn artean begi- 
ratu gaitu. _

18 Iraizi ditu jendaya guziak eta 
Amorrhearra, farthu garen lurrean za- 
goena. Zerbitzatuko dugu beraz Jauna 
zeren bera baita gure Jainkoa.

19 Jofuek erran ziocn populuari: 
Ezin zerbitzatuko duzue Jauna, czen
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Jainko faindu, hazkar eta bekhaizkor 
bat da, eta zuen tzarkeriak eta bckha- 
tuak ez darozkitzuete barkhatuko.

20 Baldin Jauna uzten baduzuc, eta 
cmaten bazarete jainko arrotzen zerbi- 
tzatzen, ifrentziatuko da, azurriatuko 
zaituztetc, eta hambat ongi egin daro- 
tzuen ondoan chahutuko zaituztete.

21 Eta populuak erran ziocn Jofueri: 
E z  da zuk diozun bczala izanen, bainan 
Jauna zerbitzatuko dugu.

22 Eta Jofuek populuari ihardctfi 
zioen : Lekhuko zarete zcrorrek hauta- 
tu duzucla Jauna, harén zcrbitzatzeko. 
Eta ¡hardetíi zuten: Lekhuko garc.

23 Eta berriz, erran zuen : Orai be
raz zuen artetik khen zatzue jainko 
arrotzak, eta gurth zatzue zuen bihotzak ’ 
Ifraelgo Jainko Jaunaren aitzinean.

24 Eta populuak erran ziocn Jofueri: 
Gure Jainko Jauna zerbitzatuko dugu, 
eta ctliordun izanen garc harén mana- 
menduei.

25 Egun hartan beraz Jofuek berritu 
zuen bat-tafuna, eta populuari aitzincra 
Sikemen eman ziozkan manamendu eta 
erabaki Jaunarenak.

26 Orduko erran horiek guziak ere 
iíkribatu zituen Jaunaren lcgeko libu- 
ruan: eta hartu zuen harri handi bat, 
eta Jaunaren faindutegian zen haritz ba
ten azpian ezarri zuen.

27 Eta erran zioen populu guziari: 
Huna harri hau lekhukotafunetan izanen 
duzucla ñola aditu dituen Jaunak erran 
darozkitzuctcn folas guziak, beldurrcz- 
cta gerorat ukhatzeko eta zuen Jainko 
Jaunaren gezurtatzeko izan dezazuen 
nahikaria.

28 Eta populua igorri zuen, zein bcrc 
gozamencra.

29 Eta gero hil izan zen Jofuc, Nu- 
nen femea, Jaunaren zerbitzaria, ehun 
eta hamar urthetan.

30 Eta ehortzi izan zuten berc goza- 
mencko eremuan, Thamnathfaren, zeina 
baita Efraimen mendian, Gaafko men- 
diaren ipharrcko alderdian.

31 Ifraclek zerbitzatu zuen Jauna Jo- 
fueren egun orotan, bai-cta-ere Jofuez 
geroztik luzcz bizi izan ziren zahar, 
Jaunaren egintza guziak Ifraelen zakiz- 
kitenen egunetan.

32 Jofcpen hezurrak ere Ifraelgo fe- 
meek Egiptotik ekharriak ehortzi zituz-

ten Sikemen, Hemor Sikemen aitaren 
femeei Jakobek ehun antchutan erofi 
izan zuen latida puíkan, zeina gclditu 
baitzen Jofepen femeen izantzako.

33 Eleazar, Aaronen femea ere hil 
izan zen, eta ehortzi zuten Gabaathen, 
zeina harén feme Phinecfena baitzen, 
Efraimgo mendian hari emana.

J U Y E A K .

I. K a p .

JO SU E  hil ondoan, Ifraelgo femeek 
Jauna kontfultatu zuten, erraten 

ziotelarik: Ñor iganen da gure aitzi- 
nean Kananearraren kontra, eta izanen 
da gerlako aitzindari ?

2 Eta Jaunak ¡hardetfi zuen: Juda 
iganen da ; huna non ezarri dudan lurra 
harén cíkuan.

3 Eta Judak erran zioen bere anaya 
Simconi: Igan zaite enekin zorthean 
izatu dudan lurrera, eta guduka zazu 
Kanancarra, ni ere zurekin goan nadien 
zure zortheko lurrera. Eta Simeón goan 
zen harekin.

4 Eta Juda igan zen, eta Jaunak hc- 
kien eíkuetara eman zituen Kanancarra 
eta Phcrczcarra, eta hamar mila jo z¡- 
tuzten Bczekcn.

5 Eta Bezcken aurkhitu zuten Ado- 
nibezck, eta gudukatu zuten eta jo zi- 
tuzten Kanancarra eta Pherezearra.

6 Bada, Adonibczck ihefari eman zen; 
eta ondotik jarraikirik atzeman zuten, 
eta moztu ziozkatcn eíku eta zangoeta- 
ko muthurrak.

7 Adonibezekck erran zuen : Hirur 
hogoi eta hamar erregek, eíku eta zan- 
go-miithurrak moztuak izanik, ene ma- 
hainaren azpian biltzcn zituzten jateko 
hondarrak: ñola egin izan baitut, hala 
niri ere bihurtu darot Jainkoak. Eta 
craman zuten Jcrufalcmera, eta han hil 
izan zen.

8 Bada, Judaren femeek, Jcrufalcmc 
fethiaturik, hartu zuten eta ezpataren 
ahoaz jo, hiri guzia futan ezartzcn zute-
larik. .

9 Eta gero jautfirik, gudu eman zio-

ten mendietan eta hegoako aldean eta 
zelhayetan zagoen Kanancarrari.

10 Eta Juda goanik Hebronen (zei- 
naren izena bchiala baitzen Kariatharbe) 
zagoen Kananearraren kontra, jo zituen 
Scfai, Ahiman eta Tholmai.

11 Eta handik abiaturik, goan zen 
Dabirrcra, zeinaren izen zaharra baitzen 
Kariath Sephcr, erran-nahi-baita Iíkri- 
bauen Liria.

12 Eta Kalcbek erran zuen: Nork 
ere Kariath Scpher joko eta chahutuko 
baitu, hainari cmaztetzat emanen diot 
ene alaba AWii.

13 Eta Othonielek, Zenez, Kalcben 
ondoko anayaren femeak hiria hartu zue- 
ncan, Kalebek eman ziocn Akfa bere 
alaba cmaztetzat.

14 Hau bidean zihoalarik, berc fen- 
harrak bururat eman zioen lauda bat gal- 
da zezola bcrc aitari. Akía afto-gaincan 
jarririk abiatu zen hafbeherapenka. Ka- 
lcbck erran zioen: Zer duzu ?

15 Eta hunck ihardctfi zioen: Inda- 
zu zure benedizionea; zeren lur agor 
bat eman baitarotazu, indazu urez bus- 
titzcn den bat ere. Kalebek eman zioen 
bcraz lur bat gainctik beherera urzta- 
tua.

16 Bada, Zinearrak, Moifen ahai- 
deak, Palmetako hiritik igan ziren Ju
daren fcmeckin haukiei zorthean erori 
izan zitzayoeten mortura, zeina baita 
Aradetik hegoarat, eta haukiekin egotu 
ziren.

17 Bada, Juda goan zen bere anaya 
Simeonckin, eta biek jo eta hil zuten 
Sephaathen zagoen Kananearra. Eta hi
ria deithua izan zen Horma, erran-nahi- 
da anathema.

18 Eta Judak hartu zituen Gaza bere
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eta Bcthfameflarrck eta Bethanatharrck 
pagatu zioten figoa.

34 Amorrhearrak hertfitafunean iduki 
zitucn Danen femeak mendian, cta ctzio- 
ten utzi lckhu zelhayagoetara jaufteko 
biderik.

35 Eta egotu zen Harcfgo mendian, 
erran-nahi-baita buztin-mendi, Ayalo- 
nen cta Salebimen. Eta Jofepen etche- 
aren cíkua dorphetu zen, eta Ámorrhca- 
rra czarria izan zen figoaren-pean.

36 Fita Amorrhcarrarcn muga izan 
zcn Harrobiarcn patarretik Petra eta go- 
ragoko lekhuak.

II. K a p .
p T A  Jaunaren aingerua cthorri zcn 

Galgalatik Nigarti-lckhura eta erran 
zuen : Atheratu zaituztct Egiptotik cta 
farrarazi zin-eginez zuen aitei agindu 
diotedan lurrera, cta hitzeman darotzuet 
ez dúdala egun-eta-behincrc ene zueki- 
lako patua alferretara bihurraraziko ;

2 Halaz bizkitartean non ez baitzin- 
duten bat-tafunik eginen lur huntako 
egoiliarrekin, bainan hckicn aldareak lu- 
rrerat arthikiko baitzintuzten ; eta ez 
duzue cntzun nahi izatu ene mintzoa: 
zertako egin duzue hori ?

3 Horren gatik hekiek ez ditut nahi 
izan zuen aitzinctik chahutu, izan zin- 
tzaztentzat etfayak, cta hckicn jainkoak 
izan zitezentzat zuen galgarri.

4 Eta Jaunaren aingeruak hitz horick 
erraitean Ifraelgo femé guziei, oro nigar 
eta marraíkaz hafi ziren.

5 Eta toki hura deithua izan zen N¡- 
garti-lekhu cdo Nigar-lckhu : eta han 
bitimak imolatu ziozkaten Jaunari.

6 Bada, Jofuek igorri zuen populua 
eta Ifraelgo femeak goan ziren, zein bc- 
rc gozamenera, hartaz jabetzekotzat.

7 Eta Jauna zerbitzatu zuten Jofuc- 
ren cta harén ondotik luzez bizi izan 
ziren zahar, Jaunak Ifraclen alde eginak 
oro zakizkitenen egun guzietan.

8 Eta Jofue, Nunen femé, Jaunaren 
zerbitzaria, hil izan zcn ehun eta hamar 
urthetan.

9 Ehortzi izan zuten berc gozamene- 
ko cremuctan, Thamnathfaren, Efraim- 
go mendian Gaaíko mendiaren ipharreko 
alderdian.

10 Eta gizaldi hura guzia bildua izan 
zen bcre arbafoctara, eta azpitik - gora 
cthorri ziren bcrtzc batzu, Jauna eta

harek Ifraelcn alde eginak czagutu ctzi- 
tuztenak. _

11 Eta Ifraelgo femcck gaizkia egin 
zuten Jaunaren aitzincan, cta Baal zer
bitzatu zuten.

12 Eta bercn arbafocn Jainko Jaunak, 
Egiptoko lurretik hekiek atheratu zitue- 
nak utzi zituen ; eta jainko arrotzci ja- 
rraiki ziren, hekien ingurutan egoten zi- 
renen jainkoci, cta adoratu zituzten, eta 
Jauna hafarretzera ekharri zuten,

13 Hura utziz cta Baal eta Aílaroth 
zerbitzatuz.

14 Jauna Ifraelcn kontra famurturik, 
arthiki zituen jazartzen ziotenen eíkue- 
tara: haukick hartu cta inguruan egoten 
ziren ctfayci faldu zituzten : eta Ifrael- 
darrek czm buru egin zioten bercn ctfa- 
yei.

15 Bainan edozein aldctara itzultzcra 
egin zezaten, Jaunaren cíkua hekien gai- 
nean zcn, erran cta zin-egin zioeten be
zala : cta garrazki atfekabcztatuak izan 
ziren.

16 Eta Jaunak craiki zituen juyeak, 
larrutzen zituztenen eíkuctarik hekien 
atheratzeko; bainan ctzituztcn aditu ere 
nahi izan,

17 Aitzina khutfatzcn zirelarik, jain
ko arrotzekin cta hekiek adoratzen zi- 
tuztclarik. Laítcr baztertu ziren hekien 
aitak ibili ziren bidetik; cta aditzcn zi- 
tuztelarik Jaunaren manamenduak, oro 
bertzaldera egin zituzten.

18 Jaunak juyeak eraikitzen zitue- 
nean, hekien cgunctan urrikalmendutara 
erortzen zen, cntzuten zituen atfekabe- 
tan zirenen auhenak, cta larrutzen zi
tuztenen czpataren azpitik atheratzen 
zitucn.

19 Bainan juyea hil ondoan, bihur- 
tzen ziren cta bercn aitek baino tzar- 
keria hainitz handiagoak egiten zituzten, 
jainko arrotzci jarraikiz, hekiek zerbitza
tuz cta adoratuz. Etzituztcn utzi bcren 
afmu tzarrak cta bidé gaitza zeinetarik 
ibili ohi baitziren.

20 Eta Jaunaren hafarrea jauzi zen 
Ifraelcn gainera, cta erran zuen : Zcren 
jendaki horrek alferretara bihurrarazi du- 
cn horien aitekin egin nuen patua, cta 
crdeinu duclakotz ene buzaren entzu- 
teaz,

21 Nik crc ez ditut chahutuko Jofuek 
hil dencan utzi dituen jendayak,

22 Hekien bidez froga dezadan Ifracl,

heyan badagoen, ala ez, Jaunaren bidean 
cta hartaz dabilan, arbafoek egin izan 
duten bezala.

23 Jaunak utzi zituen beraz jendaya 
hekiek oro, eta etzituen berehala cha
hutu nahi izan, eta etzituen Jofuercn 
eíkura cman.

III. K a p .
O  A U K IE K  dirá jendayak Jaunak utzi 

zituenak hekien bidez argi zitezen
tzat Ifracl eta Kanancarrarekilako gerlak 
ezagutu izan etzituzten guziak,

2 Gerorako hekien femcck ikhas ze- 
zatentzat etfayekin gudukatzen, eta izan 
zezaten gerlako ohikundea:

3 F'iliílindarrcn bortz fatrapak, Ka 
nanear guziak, Sidondarrak, eta Libango 
mendian Baalhcrmongo menditik Ema- 
thcko fartzeraino egoten ziren Hebea- 
rrak.

4 Jaunak utzi zituen, hekien bidez 
frogatzekotzat Ifrael, heyan entzunen 
zitucn, ala ez, harén arbafoei Moifen 
arartckoz Jaunak eman ziozkaten mana
menduak.

5 Hargatik Ifraelgo fcmeck izatu zu
ten bercn egoitza Kananearrarcn, He- 
thearraren, Amorrhearraren, Phcrezca- 
rraren, Hebearrarcn eta Jebufearraren 
artean:

6 Eta hekien alabak cíkontzaz hartu 
zituzten cta bcrck ere alabak hekien fe- 
mcci cman ziozkaten, cta zerbitzatu zi
tuzten hekien jainkoak.

7 Gaizkia egin zuten Jaunaren aitzi- 
nean cta ahantzi zuten bcren Jainkoa, 
Baal cta Aílaroth zerbitzatzcn zituzte- 
larik:

8 Eta Jaunak, Ifraelcn alderat hafa- 
rrcturik, arthiki zitucn Kufan Errafa- 
thaim, Mefopotamiako erregeren cíkuc- 
tara, cta harempeko izatu ziren zortzi 
urthez.

9 Deihadar-cgin zuten Jauna ganat, 
zcinak craiki baitzioten falbatzaile bat, 
libratu zituena ; hura zen Othoniel, Ka- 
lebcn ondoko anaya Zenezen femea.

10 Harén baithan izan zen Jaunaren 
izpiritua, eta izatu zen juye Ifraelen. 
Atheratu zcn gcrlarat; Jaunak cíkuctara 
cman zioen Kufan Errafathaim, Siriako 
errege, eta zebatu zuen.

11 Lurra bakean egotu zen berrogoi 
urthez, cta hil izan zcn Othoniel, Z e 
nezen femea.

eremuekin, Aikalon eta Akaron beren 
eremuekin.

19 Eta Jauna izan zen Judarekin, eta 
bafaburuez naufitu zcn : eta czin cha- 
hutu zitucn haranctan zaudezenak, ba- 
zituztelakotz hainitz orga-lafter fegaz- 
tatu.

20 Eta Moifek erran bezala, Hebron 
eman zioten Kalebi, zeinak handik cha- 
hutu baitzituen Enaken hirur fcineak.

21 Bainan Benjaminen fcmeck ctzu- 
ten hil Jebufearra, Jcrufalcmen zagoena, 
cta Jebufearra Benjaminen fcmcckin da- 
go Jerufalemen egungo cguna arceo.

22 Jofepen etchea cre igan zen Bc- 
thclera, eta Jauna harekin izatu zen.

23 Ezen fethiatzcn zutelarik hiria, 
zcina lchcnago Luza dcitzen baitzcn,

24 Ikhufi zuten gizon bat hiritik athc- 
ratzen, eta erran zioten hari: Erakhuts 
dizaguzu hiriko fartzea, eta urrikaltza- 
penetan hartuko zaitugu.

25 Eta hunck erakhutfi ziotencan, 
hiria jo zuten ezpatarcn ahoaz, bainan 
utzi zituzten gizon hura cta bere ahai- 
dcgo guzia.

26 Utzi zuten gizonak, egin zuen 
Het-thimgo lurrera,eta han altchatu zucn 
liiri bat Luza dcithu zucna: izen hori 
bera dakhar egungo eguna artco.

27 Manafek ere etzituen chahutu 
Bethfan eta Thanak bcren herrickin, cz- 
etare Dorgo, Jeblaamgo eta Mayedoko 
egoiliarrak hango hernekin, eta Kana- 
nearra hali zen egitcn harekin berc egoi- 
tza.

28 Bainan Ifraelen, hazkartu zencan, 
ezarri zituen figoaren azpian eta etzi
tuen hil nahi izan.

29 Efraimck halabcr etzuen hil Ga- 
zerren zagocn Kanancarra, bainan hare
kin egin zuen berc egoitza.

30 Zabulonek etzituen hil Zetronta- 
rrak cta Naaloltarrak, bainan harén er- 
dian egotu zen Kananearra zcina figoa- 
rcinpeko egina izan baitzitzayoen.

31 Aí'errek orobat etzituen hil Ako- 
ko, Sidongo, Ahalabeko, Akazibgo, Hel- 
bako, Aphekeko cta Errohobgo egoilia
rrak ;

32 Eta egoitza egin zuen lur hartan
zagoen Kananearraren erdian, cta etzuen 
hil. .

33 Nefthalik bardin etzituen hil 
Bcthfameftarrak eta Bcthanatharrak : 
egotu zcn hango Kananearraren erdian
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12 Eta Ifraelgo femeck bcrriz-cre egin 
zutcn gaizkia J aunaren aitzincan, zei- 
nak, zeren egin zioten bere aitzinean 
gaizkia, hekien kontra indar eman bai- 
tzioen Egloni, Moabeko erregeri.

13 Amonen eta Amaleken femeak 
bat-tu ziozkan Egloni; cta Eglon goan 
zen, jo zuen Ifrael eta naufitu zcn Pal- 
metako hiriaz.

14 Eta Ifraclgo femeak hemezortzi 
urthcz ¡zatu ziren Eglon, Moabeko errc- 
gerempeko.

15 Gero deihadar-egin zuten Jauna 
ganat, zeinak igorri baitzioten falbatzaile 
bat, Aod deitzen zcna, Jeminircn fcme 
Jerarcn fcmea, bi eikucz bardin eikualde 
zena. Ifraelgo femcek harekin emaitzak 
igorri ziozkatcn Eglon, Moabeko errc- 
geri.

16 Aodek egin zucn ezpata bat bi 
aldctarik zorroztua, buruan zuena ahu- 
rraren heineko gidcr bat, eta hura ge- 
rrian, foinckoarcn azpian czarri zucn cs- 
kuincko ichterrarcn aldctik.

17 Moabeko errcgc Egloni eraman 
ziozkan emaitzak. Bada, Eglon gize- 
negia zcn.

18 Aodek emaitzak cikainirik, gibe- 
lerat egin zuen harckin cthorri lagunc- 
kin.

19 Bainan Galgalatik, idolak zircn 
lekhutik itzulirik, erregeri erran zioen : 
O i errcge, folas bat badut zuri buruz- 
buru cgitckoa. Erregek ichiltafuna ma- 
natu zu cn : cta harcn inguruan ziren 
guziak atheraturik,

20 Aod hurbildu zitzayocn. Bada, 
crrege jarria zagocn bakharrik udako be- 
re gelan, eta Aodek erran zioen : Jain- 
koarcn hitz bat dut zuretzat. Berchala 
crrege tronutik jautfi zen.

21 Aodck ciku ezkerra luzatu, hartu 
cíkuin aldean zuen czpata, cta fabelcan 
farthu zioen

22 Hain hazkarki, non giderra ezpa- 
tarckin fakhian farthu baitzcn, cta geldi- 
tu jofia gantzaren loditafunean. Aodek 
ctzuen ezpata handik atheratu, bainan 
farthu bczala gorphutzcan utzi zuen ; 
cta ordu berean fabcleko ongarriak beren 
bidetik jauzi ziren.

23 Gclako athcak zalhuki hertfirik 
eta hagaz feguraturik, Aod

24 Gibcleko athetik ilkhi zen. Erre- 
gcrcn zerbitzariak cthorri zircncan, gc
lako athcak hcrtfiak ikhufi zituztcn, cta

erran zuten : Bere beharren egiten hari 
da naiki udako gclan.

25 Eta luzez, ahalkatzeko heincrai- 
no bcgira cgonik, cta ikhuftenez nihork 
ctzucla idckitzcn, gakhoa hartu zuten : 
cta idckitzearekin, beren naufia hila atze- 
man zuten lurrean zabal-zabala.

26 Bainan Aodek, hekiek afaldutan 
zabiltzalarik, ihes-egin eta iragan zuen 
Idola-lckhu, nondik aitzintchean bihurtu 
baitzcn. Ethorri zen Seirathera,

27 Eta berehala turuta jo zuen Efraim- 
go mcndian ; eta harckin, bcra buru-bu- 
ruan, jautfi ziren Ifraclgo fcmeak.

28 Erran ziocten: Jarraik zakizkida- 
tc, ezen Jaunak cikuetara eman daroz- 
kigu gurc ctfai Moabitarrak. Jautfi zi
ren bcraz harcn ondotik, Moabcra dara- 
maten Jordancko ubiak hartu zituztcn, 
eta ctzutcn nihor iragaitcrat u tzi;

29 Bainan ordu berean jo zituzten 
Moabitarrak, hamar milarcn ingurutfua, 
guziak gizon hazkar cta bihotzctakoak. 
Hekictarik bakhar bat ezin itzuri zcn.

30 Moab egun hartan aphaldua izan 
zen Ifraclen eíkuaren azpian ; eta lurrak 
laur hogoi urthcz izatu zucn bakea.

31 Aoden ondotik izatu zcn buruzagi 
Samgar, Anathcn femea, zcinak golde 
batekin cho baitzituen fci ehun Filiftin- 
dar, cta halaber bera izatu zen Ifraelen 
geriza.

IV . K a p .
A O D  hil ondoan Ifraclgo fcmcak ai- 

tzina haritu ziren gaizkiarcn egi
ten Jaunarcn aitzincan.

2 Eta Jaunak Jabini, Kanaango erre- 
ge Azorren errcginatu zenari cikuetarat 
arthiki ziozkan. Jabinck bcre armada- 
ko buruzagi zuen Sifara, eta bera cgotcn 
zcn jendayen Harofcthen.

3 Ifraelgo femeek Jauna gana deiha
dar-egin zuten: Jabinck ezik bazituen 
bcdcratzi ehun orga-lafter fegaztatu, cta 
hogoi urthez heftura gaitzcan iduki zi- 
tuen Ifraeldarrak.

4 Bada, bazen profetefa bat, Debora, 
Lapidothen emaztea, populua ordu har
tan juyatzcn zuena.

5 Eta harén ¡zena ekhartzcn zucn 
palma baten azpian jartzen zen, Erra- 
maren cta Bcthclcn artean, Efraimgo 
mcndian ; eta Ifraelgo femeak harén ga
nat igaitcn ziren beren makhur guzien 
juyaraztera.
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17 Bada, ihes zihoalarik Sifara heldu 
izan zcn Haber Zincarraren emazte Ja- 
helen olhara. Bakea zcn alabainan Ja
bín, Azorgo erregeren eta Haber Zinca
rraren etchearen artean.

18 Jahelek bcraz, Sifarari bidera il- 
khirik, erran zioen : Jauna, far zaite ene 
olhan, ez izan beldurrik. Hau farthu 
zen olhan, eta Jahelek kapaz eftali 
zuen.

19 Sifarak erran zioen: Indazu, othoi, 
ur chorta bat zeren egarri handia baitut. 
Jahelek ideki zuen zahagi bat efne, eda- 
terat eman zioen eta eftali zuen.

20 Sifarak erran zioen : Zaude olha- 
ko athe-aitzinean : eta norbait ethortzen 
denean zuri galdcka cta erranez; Bada 
nihor barnc hortan ? ihardetfiko d u zu : 
Ez da nihor.

21 Bada, Jahelek, Habcrrcn cmaz- 
teak, hartu zucn olha itze bat; mailu 
bat ere halaber hartu zuen ; eta gordeka 
eta ichilik barncra farthurik, itzea Siía- 
rari czarri zioen buruko oloan, eta mai- 
luaz jorik landatu zuen burfuinetarik lu- 
rrcraino : cta heriotzeko loak harturik, 
Sifara iraungi eta hil izan zen.

22 Eta hara Balak Sifararen ondoan 
heldu zela : cta Jahel atheratu zitzayocn 
bidera, erraten zioelarik; Zato, crakhu- 
tfiko darotzut zuk bilhatzen duzun gi- 
zona. Harén olhan farthu zenean, Ba
rakek ikhufi zituen Sifara hila ctzana 
zagocla cta itzea harén oloan landatua.

23 Jaunak egun hartan aphaldu zucn 
bcraz Jabin, Kanaango crrege, Ifraelgo 
femecn aitzinean.

24 Haukiek egunetik egunera berha- 
tuz zihoazin, eta hazkarki hertfatzen 
zuten Jabin, Kanaango errcgc, azkene- 
kotz chahutu zuten arteraino.

V . K a p .
p 'G U N  hartan, Dcborak eta Balakck, 
^  Abinoemen femeak, kantatu zu
ten, ziotclarik :

2 Oi Ifraelgo femeen artckoak, zucn 
buruak zucn oldetara galtzeko zoriari 
atheratu ditutzuenak, benedika zazuc 
Jauna.

3 Errcgeak, cntzun zazuc ; buruza- 
giak, heda zatzuc beharriak. Ni naiz, ni 
naiz, Jauna kantatuko dudana, ofpatuko 
dut Ifraelgo Jainko Jauna.

4 Oi Jauna, Seirrctik ilkhitzen zinc- 
nean, Edomen cremuetarik iragaiten zi-

6 Dcborak igorri zucn Baraken dei- 
tzcra, zcina Abinoemen femea baitzen, 
Zcdes Ncfthalikoan egoten zena; cta 
erran zioen : Huna Ifraelgo Jainko Jau- 
nak manatzen darotzuna: Zoazi, arma
da eraman zazu 1 haborrcko mendira, 
cta zurckin har zatzu hamar mila gerla- 
gizon Ncfthaliren cta Zabulonen femee- 
tarik.

7 Nik berriz, Zifongo errekara era- 
kharriren darotzut Sifara, Jabincn arma- 
dako buruzagia, harén orga - lafter cta 
ofte guzia, eta eíkuetara emanen daroz- 
kitzut.

8 Barakek Deborari ihardetfi zioen: 
Heldu bazarc enekin, goanen naiz; cne- 
kin ez baduzu cthorri nahi, ez naiz goa
nen.

9 Hunek erran zioen: Goanen naiz 
fegur zurckin, bainan aldi huntan garhai- 
zia ez da zure izcneko aiphatuko, cmaz- 
teki baten eíkuetara emana izanen dcla- 
kotz Sifara. Hargatik Debora jaiki zen, 
cta Barakckin goan zen Zedefera.

10 Zabulón eta Nefthali deithurik, 
Barak igan zen hamar mila gerlarirekin, 
Debora bcrc lagunen artean zuelarik.

11 Bada, Haber Z  incarra beihala athe- 
ratu zen bcre bertze anaya Zinearreta- 
rik, Moifcn ahaide Hobabcn femeetarik: 
eta berc olhak zituen hedatuak Senim 
deitzen den harancraino, eta zen orduan 
Zedeíko ondoan.

12 Berria heldua izan zitzayoen Sifa- 
rari, Barak, Abinoemen femea, Thabo- 
rreko mendira igan zela.

13 Eta jendayen Harofethctik Zifon
go errekara bildu zituen bedcratzi chun 
orga-laíler fegaztatuak cta armada gu
zia.

14 Dcborak erran zioen Balaki: Jai
ki zaite, ezen hau da cguna non Jaunak 
zure eíkuetara arthiki baitu Sifara: huna 
Jauna bcra non den zure bidari. Barak 
jautft zen beraz Thaborreko menditik, 
cta hamar mila gcrlariak harekin.

15 Jaunak harritu zituen Sifara, ha
rén orga-laftcrrak oro eta armada guzia, 
eta Balaken aitzincan erorrarazi ezpata- 
ren ahora, hunembatenúno, non Sifarak, 
bere orga-lafterretik jauzi eginik, oinez 
ihefi goan baitzen;

16 Eta Barakek jendayen Harofcthe- 
raino ondotik egin zioten orga-lafterrci 
cta armadari, eta etfaycn ofte guzia lu- 
rrcrat hila goan zen.
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nenean, ikharatu zcn lurra ; zeruak cta 
hedoyak uritan urthu zircn.

5 Mendiak urmariatu zircn Jaunarcn 
begithartearcn aitzinean, Sinai Il'raelgo 
Jainko Jaiinarcn aitzincan.

6 Samgar, Anathen femearen cgunc- 
tan, Jahclen egunctan, gure bidechkak 
alfcr zaudezcn ; cta hckiek gaindi far- 
tzen ohi zirenak, zeiher bidez ibili 
dira.

7 Ifraeldik galduak zircn gerlari haz- 
karrak; phauiuan higatzcn zircn, Dc- 
bora jaiki zcn orduko, ama bat Ifraelcn 
jaiki zencko.

8 Gcrla berriak hautatu ditu Jaunak, 
cta bcrak erauzten diiu ctfaven athcak. 
Errcdola cta lantza agcrtu dira Ifraclgo 
berrogoi mila gerlarien artcan.

9 Ene bihotzak maithatzen ditu Is- 
raelgo buruzagiak: oi zuek, gal-men
tara zuen oldez lafter-egin duzuenak, 
benedika zazue Jauna.

10 Afto cdcrrcn gaincra igaitcn zarc- 
tenak, juyeen alkbian jartzen zarete- 
nak, bidcari buruz zihoaztenak, mintza 
zaizte.

xi Orga-lafterrak phorrokatuak izan 
diren lekhuan, etfayen armada choa izan 
den tokian, gorctnak izan bcitcz Jau
narcn erabakiak cta harén urrikaria Is- 
raelgo hazkarren aldcrat. Orduan jautft 
da populua etfayarcn athectara, orduan 
naufi gclditu da.

12 Jaiki, jaiki, Dcbora ; jaiki, jaiki, 
eta kanta kantika bat. Jaiki, Barak; 
Abinoemen femea, loth hirc gathibuci.

13 Salbatuak dira populuarcn onda- 
rrak : Jaunak garbaitu ditu hazkar zi
renak.

14 Efraimez chahutu ditu etfayak 
Amalek baithan, cta gcro Bcnjaminez 
hire populuetan, oi A m alck; Makirren 
ganik atheratu dira buruzagiak, eta Za- 
buloncn ganik armada gudura craman 
dutcnak.

15 Ifakarren aitzindariak Deborare- 
kin ziren ; jarraiki dira Balaken urha- 
tfari, eta Barak galtzcko zorira lezera 
bezala, zurrumbilora bezala jauzi da. 
Orduan aldcbandaka zagocn Errubcn, 
khimera zabilan harén gerlari bihozdu- 
ncn artean.

16 Zertan hago hire zcdarrietan, ala 
hirc ardien marraken entzuten. Alde- 
bandaka dago Erruben ; khimcra dabila 
harén gerlari bihozdunen artean.

17 Galaad deikantfuz zagoen Jorda- 
ncz haindian; Danek untzietan zituen 
bcre lanak; Afer itfas-hegian gclditua 
zen, portuctan phaufuz zagoen.

18 Bainan Zabulonck cta Ncfthalik 
hcriorari eflcaintzen zituzten beren bu- 
ruak Merome-herrian.

19 Ethorri dira erregcak, eta gudu 
eman dute; Kanaango erregeak gudu- 
katu dira Thanakcn, Mayedoko urcn al- 
dcan ; harrapakcta zabiltzan, eta halere 
deufik ezin eraman dute.

20 Zerutik jazarri izan zayote: iza- 
rrak, beren lcrroak eta urhatfak hautfi 
gabe, gudukatu dira Sifararen kontra.

21 Zifongo latliik ambilkatu ditu hc- 
kien gorphutz hilak, Kadumimgo latfak, 
Zifongo latfak. Oi cnc arima, oinen 
azpian erabilzkik hazkarrak.

22 Hekien zaldiei hautfi zaizkotc hatz- 
bchatzak ihcs zihoazinen tarrapatan, etfai 
hazkarrenak gain-bcheitika ambiltzc- 
an.

23 Madarika zazue Mcrozgo lurra, 
ziocn Jaunaren aingcruak ; madarika za- 
tzue hango egoiliarrak, zcren ez diren 
Jaunaren laguntzcra ethorri, liaren ger
lari hazkarrcnen laguntzara.

24 Bencdikatua cmaztekien artean Ja- 
hel, Haber Zinearrarcn cmaztca; bene- 
dikatua izan bedi bcre olhan.

25 Ura galdatzen zioenari eman dio 
efnea, burra cftcaini dio aitzindaricn un- 
tzian.

26 Eiku ezkerraz hartu du itzea cta 
cikuinaz langilccn mailua ; farrafkitzeko 
tokia bilhatu du buruan, jo du Sifara, oloa 
hazkarki zilhatu dio.

27 Zalapartaka zerabilan harén oinen 
artcan ; iraungi cta bil da ; ambilka zi- 
hoan harén oinen aitzinean, cta hatfa gal- 
durik, landcr zagoen lurrcan ctzana.

28 Leihotik begira, orroaz zagoen ha
rén ama ; bcre gclatik zcrafan : Zertan 
dago gibcl harén orga-lafterra ? zertako 
cz dira ageri harén zaldiak ?

29 Sifararen emaztetarik zuhurrcnak 
hitz haukick ihardeften diozka berc ama- 
ginarrebari:

30 Bcharbada orai zathitzcn ditu bu- 
luzkinak, cta emaztekirik ed erren a be- 
rezten diotc; aíko karantzetako foinc- 
koak cmaten diozkate harrapakinctik, cta 
oihal lorekatuak biltzen dituzte harén 
bulharren aphainduratzat.

31 Hórrela gal beitez zurc ctfai gu-

ziak, Jauna; bainan zu maite zaituzte- 
nek, ñola iguzkiak jaikitzean argitzen 
baitu, hala dirdira bezate.

32 Gero lurra phaufutan egotu zcn 
berrogoi urthez.

V I. K a p .
D  A IN A N  Ifraclgo femeek gaizkia egin 

zuten Jaunaren aitzinean, cta Jau
nak ezarri zituen zazpi urthez Madianen 
elkuctan.

2 Madiantarrck gogorki zaphatu zi
tuzten. Eta mendictan egin zituzten 
zilhoak eta gordegailuak, ihardeftcko lc- 
khurik gaitzenetan.

3 Ifraelek eraintzak egin zituenean, 
Madian, Amalek cta bertze iguzki-aldc- 
ko jendayak igaiten ziren ;

4 Ifraclen landatzen zituzten bcren 
olhak, cta ñola eraintzak belharretan 
baitziren, oro chahutzen zituzten Ga- 
zako fartzeraino; cta bizitzeko behar 
zenik deufere ctzuten uzten Ifraelen, 
ez ardi, cz idi, cz afto.

5 Alabainan berak eta bcren arthaldc 
guziak ethortzcn zircn beren olhckin, 
eta iduri chartalak bethetzen zituzten 
bazter guziak ; nihonereko gizon cta ka- 
melu eTcmcnia batek ukitu guzia cha
hutzen zuen.

6 Eta Ifrael hainitz aphaldua izatu 
zen Madianen aitzincan.

7 Deihadar-egin zuen Jauna ganat, 
Madiantarren kontra laguntza galdegi- 
ncz.

8 Jaunak igorri zioten gizon profeta 
bat, zcinak erran baitzioten : Hau dio 
Ifraclgo Jainko Jaunak : Nik iganarazi 
zaituztct Egiptotik, cta nik ilkhiarazi 
zaituztet gathibutafuneko ctchetik:

9 Atheratu zaituztet Egiptoarren cta 
atfckabeztatzcn zinituzten etfai guzien 
cíkutik ; zuen fartzcan iraitzi ditut eta 
eman izan darotzuet hekien lurra.

10 Eta erran izan dut: Ni naiz zuen 
Jainko Jauna; Amorrhearren lurrean du- 
zue zuen egoitza, bainan ez izan hekien 
jainkoen beldurrik. Eta cz duzue en- 
tzun nahi izan ene boza.

11 Bada ethorri zcn Jaunarcn ainge- 
rua cta jarri zen haritz baten azpian, 
zcina baitzcn Efran, eta Ezriren fami- 
liako buruzagi Joafena baitzcn. Eta ha
rén feme Jedeonek dolharean jotzen eta 
garbitzcn zuelarik ogia, Madiani ihes- 
egiteko,

12 Agertu zitzayoen Jaunaren ainge- 
rua, cta erran zioen : J aúna déla zure- 
kin, oi gizonik hazkarrena.

13 Eta Jedeonek ihardetfi zioen : 
Othoi, ene jauna, baldin Jauna gurekin 
bada, nolaz atzeman gaituzte heftura 
haukiek ? non dira harén fendagailak, 
gure aitck khondatzcn zarozkigutenak, 
erraten zarokutelarik: Jaunak atheratu 
izan gaitu Egiptotik ? Bainan orai utzi 
gaitu Jaunak, cta Madianen cíkuetara 
eman gaitu.

14 Eta Jaunak begiratu zioen eta 
erran : Zoazi duzun zurc indar huntan, 
eta atheratuko duzu Ifrael Madianen es- 
kutik : jakizu nik igorria zarela.

15 Jedeonek ihardetfi zioen : Othoi, 
ene jauna, ñola atheratuko dut Ifrael ? 
Ikhulazu ene familia Manafc baithan 
aphalena déla, cta ni ene aitaren ctchcan 
ttipicna.

16 Jaunak erran zioen: N i izanen 
naiz zurekin, cta joko duzu Madian gi
zon bakhar bat bezala.

17 Eta Jedeonek erran zioen: Grazia 
aurkhitu badut zurc aitzinean, indazu 
ezagutgailu bat enekin zarela, zu niri 
mintzo zarena.

18 E z bezedi urrunt hemendik, bihur 
nadien arte zu gana, ckhartzcn dudalarik 
fakrifizio bat eta zuri elkaintzcn. Ain- 
geruak ihardetfi zioen: Egoncn naiz 
zurc cthortzeari iguri.

19 Jcdeon farthu zen beraz etchera 
eta erre zituen pittika bat, eta ogi airifak 
gaitzeru bat ¡rinetarik. Haragiak czarri- 
rik fafki batean cta gcíala eltzc batean, 
ekharri zituen guziak haritzaren azpira, 
eta eíkaini ziozkan Jaunari.

20 Jaunaren aingeruak erran zioen: 
liar zatzu haragiak cta ogi airifak, czar 
zatzu harri hunen gainean cta gefala gai- 
nera ichur zozute. Jedeonek liori egin 
zuenean,

21 Jaunaren aingeruak liedatu zuen 
cíkuan zadukan zigorraren mokoa, ukitu 
zituen haragiak eta ogi airifak, eta harri- 
tik ilkhi zcn fu bat, haragiak cta ogi airi
fak irctfi zituenak ; cta Jaunaren ainge- 
rua funtfitu zen harén begietarik.

22 Jedeonek ikhufirik Jaunarcn ain- 
gerua zela, erran zuen : A i ! ene Jainko 
Jauna, bekhoz bckho ikhufi baitut Jau
naren aingerua!

23 Eta Jaunak erran zioen : Bakea 
déla zurekin ; ez izi, etzare hilen.
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24 Jedeonclc han altchatu ziocn beraz 
aldarc bat Jaunari cta deithu zuen Jau- 
naren Bakc-lekhu, orai arteo izendatua 
den bezala. Eta oraino zelarik Efran, 
zeina Ezriren familiarena baita,

25 Jaunak erran zioen gau hartan : 
Har zatzu zure aitaren zezena cta ber- 
tze zczen bat zazpi urthetakoa, lurrerat 
arthikazu Baalen aldarea, zurc aitarena 
dcna ; cta ebak zazu liaren inguruan den 
oihana:

26 Eta zure Jainko Jaunari aldare bat 
aitchatuko dtozu harri harén muthurrean, 
zeinarcn gainean lehenago ezarri baituzu 
fakrifizioa: hartuko duzu bigarren ze
zena, eta holokaufletan cíkainiko duzu 
oihanctik cbaki dukezun egurraren gai
nean.

27 Jedeonck harturik beraz hamar 
gizon bcre fchietarik, egin zuen Jaunak 
manatu zioen bezala. Bainan bcre aita
ren etchekoen eta hiri hartako gizonen 
beldurrez, etzucn egunaz egin nahi izan, 
bainan gabaz egin zitucn oro.

28 Goizean jaiki zirenean harén hi- 
riko gizonak, ikhufi zuten Baalen alda- 
rca chehakatua, lukua ebakia, eta bigar
ren zezena czarria orduan egina zen al- 
darearen gainean.

29 Eta elkharri erran zuten: Nork 
egin du hori ? Eta lañaren egilearen 
bilha zabiltzalarik, errana izan zen : Jc- 
deonek, Joai’cn feincak cgin ditu horiek 
oro.

30 Eta erran zioten Joafi : Athera 
zaguk hunat hire fénica, hil dadien, ze- 
ren hautfi duen Baalen aldarca eta cbaki 
oihana.

31 Hunek ihardetfi zioetcn: Ala zuek 
zarete Baalen afpertzaile, harcntzat gu- 
dukatzeko ? Harén etfai dcna hil bedi 
biliar goiza argitu gabe. Baal Jainko 
bada, bere aldarea nautfi dioenaz bcra 
afpcr bcdi.

32 Egun hartarik harat Jedeon dei- 
thua izan zen Jerobaal, Joafek erran 
zuelakotz: Baal al'per bedi bcre aldarea 
hautfi dioenaz.

33 Bizkitartean Madian guzia, Aina- 
lck eta iguzki-haizeko populuak batcra 
bildu zircn, cta Jordanca iraganik, Jez- 
raelgo haranean kampatu zircn.

34 Bada, Jaunaren izpirituak hartu 
zuen Jedeon, zeinak turuta joz, bildu 
baitzuen Abiezerrcn etchea, jarraiki za- 
kioentzat.
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35 Eta mczulariak igorri zitucn Ma- 
naf'c guzira, zeina orobat jarraiki bai- 
tzitzayoen; bertzc batzu igorri zitucn 
Aferrera, Zabuloncra eta Nefthalira, zei
nak aitzinera ilkhi baitzitzaizkoen.

36 Orduan Jedeonck erran zioen Jau
nari : Baldin agindu bezala, che eíkuaz 
athera gogo baduzu Ifrael,

37 Ardi-ilc hau ezarriko dut larrai- 
nean: baldin ihintza ilearen gainean ba
da bakharrik, eta agortafuna lur guziaren 
gainean, jakinen dut ene cíkuz, erran 
duzun bezala, aihcratuko dazula Ifrael.

38 Eta hala egina izan zen. Eta ga
baz jaikirik, Jedeonek marruíkatu zuen 
ilea, cta ophor bat bethe zuen ihintzez.

39 Eta berriz erran ziocn Jainkoari: 
Zurc hafarrea ez bedi jauz ene kontra, 
baldin oraino behin froga bat egiten ba- 
dut, ile lumen gainean galdatuz bertze 
ezagutkari bat. Othoiztcn zaitut ile hau 
bakharrik izan dadien idor, eta lur guzia 
ihintza darioela.

40 Eta Jaunak egin zuen gau hartan 
harek galdatzcn zuena: eta agortafuna 
izan zen bakharrik ilean, eta ihintza lur 
guzian.

V II. K ap.
D E R A Z  Jerobaal, hura baitzen Je

deon, gabaz jaikirik, cta populu 
guzia harekin, ethorri zen Harad dei- 
tzen den ithurrira. Bada, Madiancn 
kampak ziren haran batean, bizkar 
handi baten ipharreko alderdian.

2 Jaunak erran zioen Jcdeoni: Jen- 
detze handia duzu zurekin, ez dut Ma
dian horren eíkuetarat emanen beldurrez 
Ifrael handika has dadien ene kontra, eta 
erran dezan : Ene indarrak atheratu ñau 
heíluretarik.

3 Mintza zaite populuari, eta goraki 
errozute guziek aditzen zaituztcla : Bel- 
durti eta uzkur diren guziak biliur beitez 
gibelerat. Eta Galaadeko menditik gi- 
belerat egin zuten eta izuli ziren hogoi 
eta bi mila gizon populutik, eta hamar 
mila gelditu ziren bakharrik.

4 Jaunak erran zioen berriz Jcdeoni: 
Soliera jende da oraino. Eraman zatzu 
urcra, eta frogatuko ditut han ; eta zcine- 
taz erranen baitarotzut dihoala zurekin, 
haina bihoa: zein-ere debckatuko baitut 
goatetik, hura itzul bedi.

5 Eta populua urcra jautfi zenean, 
Jaunak erran zioen Jcdeoni: Zeinek-

erc ura mihiaz bilduko baitute zakhu- 
rrek egiten ohi duten bezala, hekick 
ezarriko dituzu berezirik: ordean bcl- 
hauniko edanen dutcnak izanen dirá ber
tzc alderdian.

6 Beraz ahurraz ahora ekharriz ura 
edan zutenak izan ziren hirur ehun gi
zon ; bainan gainerako oflc guziak bel- 
haunikaturik edan zucn.

7 Eta Jaunak erran zioen Jedeoni: 
Ura milikatu duten hirur ehun gizon I10- 
rictaz libratuko zaituztet, eta eíkuetara 
arthikiko darotzut Madian : itzularaz za
zu beraz bcre tokietara gainerako oíte 
guzia.

8 Hargatik Jedeonek jatekoak eta tu- 
rutak harturik berckilakoentzat, bertze 
guziei manatu zioten bihur zitezin bc- 
ren olhetara : cta bcra hirur ehun gi- 
zonekin gudukatzera goan zen. Bada 
Madiancn kampak beherean ziren hara- 
ncan.

9 Gau bcrcan Jaunak erran ziocn: 
Jaiki zaite, cta kampetara jauts zaite, 
zcren Madiantarrak eman ditut zure cs- 
kuetara.

10 Bainan bakharrik goatcko lotfa 
bazare, zurekin jauts bedi Phara, zure 
muthila.

11 Eta cntzun dukezuncan zer dioten 
Madiantarrek, orduan hazkartuko dirá 
zure befoak, eta bihotzcz feguragorik 
jautfiko zare etfaycn kampetara. Bcra 
cta Phara bere muthila jautfi ziren be
raz kampetako aldcrdira zeinetan bai- 
tziren armadako zainak,

12 Bada, Madian, Amalek cta iguzki- 
haizeko populu guziak nahaílcka etza- 
nak zauden haranean, chartala-ofte bat 
iduri; nihonercko kameluketa ere han 
zen, legarra itfas-baztcrrean bezala.

13 Eta Jedeon hurbildu zenean, nor- 
baitek bere lagunari khondatzen zioen 
ainets bat, cta huneletan erraten zuen 
zer ikhufi zuen: Ametfetarikikhuft dut, 
eta iduritzen zarotan hautfpcan erre ga- 
ragarrezko ogia bezalako bat phirripitaka 
jauften Madiancn kampetara; eta olha 
hatera heldu zenean, jo zuen, cta uz- 
kaili, cta lurrean zabal-zabala czarri.

14 Zcinari ere mintzo baitzen, hainak 
ihardetli zioen: Hori ez da bertzerik, 
baizik-cre Jedeonen marrauza, Joas is- 
raeldarraren femearena; ezcn Jaunak 
harén eíkuetara arthiki ditu Madian cta 
bere kampa guziak.

15 Jedeonek cntzun zituenean ame
tía eta harén argipena, adoratu zuen 
Jauna: itzuli zen Ifraelgo kampetara 
eta erran zucn : Jaiki zaizte, ezcn Jau
nak gure eíkuetara eman ditu Madiancn 
kampak.

16 Hirur ehun gizonak ezarri zitucn 
hirur andanetan; eíkuetara eman zioz- 
katen turutak, gorgoila hutfak, eta gor- 
goilen harnean argiak;

17 Eta erran zioten: Nik egiten dú
dala ¡khuílen duzucna, egizuc zuek ere: 
farthuko naiz kampen alderdi batean, eta 
han egizuc nik bezala.

18 Turutak ene eíkuan joko duenean, 
zuek ere kampen inguruan durrunda za- 
zue, cta oihu egizue: Jaunari eta Jcde
oni !

19 Jedeon cta hirur ehun gizonak ha
rekin farthu ziren kampen alderdi ba
tean, gauherdiko beilak haftean; eta 
zainak ohartu ondoan, hafi ziren turuten 
durrundatzen cta gorgoilez elkharri kos- 
kaka.

20 Eta kampen inguruan hirur lekhu- 
tan durrundatu zutenean eta untziak 
hautfi zituztenean, argiak atchiki zituz- 
tcn cíku czkcrraz, eíkuinaz jotzen zi- 
tuztelarik turutak, cta oihu-egin zuten : 
Jaunaren cta Jedeonen marrauza !

21 Bakhotcha bcre lckhuan zagocla- 
rik etfaycn kampen inguruan. Harga
tik kampa guziak afaldutan farthu ziren, 
eta oro orroaka eta marrumaka ihefari 
eman ziren.

22 Eta halere hirur ehun gizonak a¡- 
tzina hari zircn turuten durrundatzen. 
Eta Jaunak ezpata igorri zuen kampa 
guzictara, cta etfayek batak bertzea fa- 
rraíkitzcn zuten,

23 Ihcs-egitcn zutelarik Bethfetarai- 
110 cta Abelmehularen hegiraino Teba- 
then. Bainan Ifraelgo gizonak Ncftha- 
litik, Aferdik eta Manafc guzitik, Madia- 
ni ¡zkolaka zihoazkitcn ondotik.

24 Eta Jedeonek berri-cramailcak igo
rri zitucn Efraimgo mciidi guzira, zioe- 
larik : Jauts zaizte Madiancn bidera, cta 
har zatzue urak cta Jordancko hibaya 
Bethberaraino. Oihu batek jo  zuen 
Efraim guzia, eta hartu zituzten urak 
eta Jordanea Bethberaraino.

25 Eta atzemanik Madiango bi aitzin- 
dari Oreb cta Zcb, Oreb hil zuten Oreb- 
harrili, eta Zeb Zeben dolharean. Eta 
Madiani jarraiki ziren Orcben eta Ze-
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1 x Eta Jedcon igan zen Nobeko eta 
Jegbaako iguzki-haizcko alderdian olhc- 
tan egotcn zirenen bidctik, eta jo zituen 
beren buruak fegurcan zaduzkatcn etfa- 
yak eta deuferen bcldur izatckorik ullc 
etzutenak.

12 Zebee eta Salmana ihefari cman 
ziren eta hekicn armada guzia afaldutan 
farthua zen. Ondotik goanik, Jedeonck 
atzcman zituen.

13 Eta gudutik bihurtzcn zelarik, 
iguzkia athera gabe,

14 Sokotharretako gizon-gaztc bat 
hartu zuen, galdegin ziozkan Sokothcko 
buruzagien eta zaharren izenak, cta hi
rur hogoi eta hamazazpi gizon ifkribuz 
hartu zituen.

15 Sokothcra jo zuen eta erran zioe
ten: Huna Zebee eta Salmana, zeinen 
gainean eíkarnio cgin baitarotazuc, zi- 
niotclarik: Eíkuetan dituk beharbada 
Zebee cta Salmana, cta horren gatik 
galdcgitcn darokuk ogi cman dezoguten 
nckhatuak eta ahituak diren gizonei.

16 Hartu zituen beraz hiriko zaha- 
rrak cta mortuko elhorriak eta lapha- 
rrak, eta hekietaz zafratu eta phorrokatu 
zituen Sokotheko gizonak.

17 Halaber Phanuelgo dorrea lurrcrat 
arthiki zuen, hirian zaudcnak hilik.

18 Eta erran zioten Zebecri cta Sal- 
manan : Nolakoak ziren Thaborrcn hil 
ditutzuen gizonak? Ihardetfi zuten: 
Zu  bezalakoak, eta batek iduri zuen 
errege femea.

19 Jedeonck erran zioetcn : Encana- 
yak, ene amaren femeak ziren ; ala Jau- 
n a! bizia utzi baziniote, ctzintuztedan 
hilen.

20 Eta erran zioen Jcther, berc fcinc 
zaharrenari: Jaiki hadi eta hilzkik. Hu- 
nck etzuen ezpata atheratu, alabainan 
gaztea zen cta izitzen zen.

21 Zcbeek cta Salmanak erran zioten 
Jcdconi: Zu, jaiki zaitc eta jo gaitza- 
tzu, czen gizonak adinaren araberako 
indarra du. Jedcon chutitu zen eta hil 
zituen Zebee cta Salmana, eta hartu zi
tuen pumpuilak cta edergailuak zcine- 
taz aphaintzcn ohi baitira errege ka- 
mcluak.

22 Ifraclgo gizon guziek Jedeoni 
erran zioten: Gurc jaun izan zaizte, zu, 
zure femea, cta femearen femea, zeren 
gaituzun Madianen eíkutik atheratu.

23 Jedeonek ihardetfi zioten: E z
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naiz izanen zuen gaineko, eta ene femea 
ere ez da hala izanen, bainan Jauna iza
nen da zuen gaineko.

24 Erran zioeten berriz: Galde ba- 
khar bat egiten darotzuet: Indatzuc 
zuen harrapakineko beharrietakoak. Is- 
macldarrek czen urhezko beharrietakoak 
izaten ohi zituzten.

25 Ihardetfi zuten : Gogo hobecnarc- 
kin emanen ditugu. Eta lurrean kapa 
bat hedaturik, hartara arthiki zituzten 
harrapakineko beharrietakoak.

26 Eta beharrietako galdatucn phifua 
izan zen hamazazpi chun fiklo urhez- 
koak, farthu gabe hartan edergailu, le- 
phoko gathe, purpurazko foincko, Ma
diango erregcck crabiltzen ohi zituzte- 
nak, eta bcrtzalde kameluen urhezko 
ufteyak.

27 Jedeonek hekietaz cgin zuen foin- 
gaineko bat Efrako bere hirian czarri 
zuena. Eta harén ariara limburtu zen 
Ifracl guzia, cta hartarik ethorri zen Jc- 
deonen eta berc etchc guziaren chahu- 
tzca.

28 Madian aphaldua izan zen beraz 
Ifraclgo femecn aitzincan, cta czin al- 
tchatu zuen gehiago burua; bainan lurrak 
bakea izan zuen berrogoi urthez, zeine- 
tan Jedeon buruzagi izatu baitzen.

29 Goan zen beraz Jerobaal, Joafen 
femea, cta berc ctchcan egotu zen.

30 Izatu zituen hirur hogoi cta hamar 
feme, oro berc belhaunetikakoak, zcrcn 
baitzituen aíko emazte.

31 Eta Sikcmcn zuen ohaide batek 
femé bat izan zuen Abimelek deitzen 
zena.

32 Jedcon, Joafen femea, hil izan zen 
zahartze gozo batean, cta ehortzia izan 
zen berc aita Joafen hobian, Efrako hi
rian, zeina Ezrircn familiarena baitzen.

33 Bainan Jedcon hil ondoan, Ifraclgo 
femeek makhurrerat egin zuten : Baale- 
kin khutfatu ziren, cta harekin bat-tafun 
cgin zuten, hura izatcko hekicn jainkoa.

34 Etziren orhoitu beren Jainko Jau- 
naz, zcinak atheratu baitzituen beren 
etfai guzicn cíkuctarik inguruan:

35 Eta etzuten guphidetfi Jerobaal 
Jedconen etchea, harek Ifraeli egin zioz
kan ongi guzicn arietan.

IX . K a p .

J^AD A Abimelek Sikemera goan zen, 
bere amaren anayetara, eta bere 

amaren aitaren ahaidego guzira, eta hu- 
neletan mintzatu zitzayoctcn:

2 Errozuete Sikcmgo gizon guziei: 
Zer zarotzue hobe, ala hirur hogoi eta 
hamar gizon, oro Jcrobaalcn femeak, 
izan ditezen zuen naufi, ala gizon bakhar 
bat izan dezazuen gaineko ? eta hamba- 
tekin gogoan har zazuc zuen hezurra 
eta zuen haragia naizela.

3 Eta harén amaren anayek folas ho
riek oro erran izan ziozkaten Sikcmgo 
gizon guziei, cta hekicn bihotza Abimc- 
leken alderat bildu zuten, erranez: Gurc 
anaya da.

4 Ernán ziozkaten hirur hogoi eta 
hamar fiklo zilharrczko Baalbcrithen 
tcmplotik. Diru harekin Abimelckek 
bereganatu zituen gizon erromes, ibil- 
daun batzuck, cta jarraiki ziren hari.

5 Eta ethorririk Efrara, berc aita
ren etchera, hil zituen harri baten gai- 
ncan berc anayak, hirur hogoi eta hamar 
gizon Jcrobaalcn femeak. Jerobaalen 
femé gaztecna, Joatham gelditu zen cta 
gorde.

6 Bada Sikemeko gizonak oro eta 
Mcloko familia guziak bildu ziren, goan 
ziren cta Abimelek errege ezarri zuten, 
Sikemen zen haritzaren ondoan.

7 Bcrri hori ekharri ziotencan Joa- 
thami, goan zen, eta chutik cman zen 
Gazirimgo mendi bizkarrean, eta boza 
altchatuz, erran zuen : Entzun nezazuc 
Sikemeko gizonak, hala ñola Jainkoak 
adi betzaitzate.

8 Zuhaitzak bildu ziren errege baten 
hautatzcko, cta olibari erran zioten: 
Mana gaitzatzu.

9 Olibak ihardctfi zuen: U tz othe 
dezaket ene olioaren goria, zeinetaz 
baliatzcn baitira jainkoak cta gizonak, 
ethortzeko zuhaitzcn artean gaineko 
jartzera ?

10 Zuhaitzek erran zioetcn pikoari: 
Zato, cta gurc gaineko erregetafuna 
onhets zazu.

1 1 Pikoak ihardetfi zioten : U tz othe 
detzaket ene gozotafuna eta ene fruitu 
guziz gozoak, ethortzeko bcrtzc zuhai
tzcn artean gaineko jartzera ?

12 Zuhaitzek erran zioten maha- 
tlari: Zato eta mana gaitzatzu.

ben buruak ekhartzcn ziozkatelarik Je- 
deoni Jordanez haindira.

V III. K a p .
J T T A  Efraimgo gizonek erran ziotcn: 

Zer da hau F zer egin nahi izan 
duzu, ez gu deitzcko Madiani gudu 
ematera zinhoazinean ? Eta muthiriki 
bilhatzen zuten, cta bortchara goateko 
heineraino.

2 Jcdeonek ihardctfi zioten: Zeregin 
ahal izan dut, zuck cgin duzucn bezala- 
korik ? Efraimgo mahats-mulkho bat ez 
othe da hobe Abiezerren mahats-biltze 
guziak baino ?

3 Jaunak zucn cikuctara cman ditu 
Madiango buruzagiak, Oreb eta Zcb. 
Z er egin ahal izan dut zuck bezala- 
korik ? Horiek erran ziozkatenean, ja- 
baldu zen harén kontra fubermatzen zi- 
tucn izpiritua.

4 Eta Jedeon Jordanera heldu izan 
zenean, ura iragan zuen bcrckin zituen 
hirur chun gizonekin, cta nekhatuaren 
nekhatuz ezin jarraik zitazkecn iheftia- 
rrcn ondotik.

5 Jedeonck erran zioten Sokotharrci: 
Ogia emozuete, othoi, enekin diren gi- 
zonei, zcrcn arras ahulduak baitira; ja
rraik ahal gakiozkiten Zcbeeri cta Sal- 
manari, Madiango errcgeei.

6 Sokotheko buruzagiek ihardetfi zu
len : Efkuetan dituzu bcharbada Zebec 
eta Salmana, eta horren gatik galdatzen 
darokuzu ogia cman diozogun zurc ar- 
madari.

7 Jedeonek erran ziotcn: Jaunak, 
bada, ene eíkuctara ematcn dituenean 
Zcbce eta Salmana, zuen haragiak che- 
hakatuko ditut mortuko clhorri eta la- 
pharrekin.

8 Eta handik igan zen ; ethorri zen 
Phanuelera, eta hango jendeei erran zio- 
eten gauza bcra: Hekiek ere Sokothc- 
kock bezala ihardetfi zioten.

g Hargatik Jedeonek erran ziocten 
hekieri ere: Garaitiar eta bakcan bihur- 
tuko naizencan, dorre hori lurrerat ema
nen dut.

io  Bada, Zebee eta Salmana phaufan 
zauden beren armada guziarekin ; czen 
hamabortz mila gizon geldituak ziren 
iguzki-aldcko populuen faihera guzieta- 
rik, hilak izan ziren ondoan chun eta 
hogoi mila gizon oro gudulari czpata i 
zerabilkatcnak. I
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13 Mahatfalc ihardetfi zioten: Utz 
othc dezaket ene arnoa Jainkoa cta gizo- 
nak bozten ditncna, bertze zuhaitzen 
artean gaineko jartzcra ethortzeko ?

14 Eta zuhaitz guziek erran zioten 
elhorriari: Zato eta mana gaitzatzu.

15 Elhorriak ¡hardetfi zioten : Baldin 
zinez ezartzen banauzue errcge, zatozte 
eta ene ¡tzalaren azpian phaula zaiteztc : 
ordean nahi ez baduzue, fuá ilkhi bedi 
clhorritik, eta erre betza Libango ze- 
droak.

16 Ikhufazue beraz orai hcyan zu- 
zcnki eta bekhaturik gabc zucn gainean 
Abimelek ezarri duzucn errcge ; heyan 
bchar bezala cgin diozucn Jerobaali eta 
harén etcheari, cta bihurkunde on cgin 
diozueten hainaren ongieginei zeina zu- 
entzat gudutan haritu baita,

17 Eta bcre burua galtzeko zoritan 
ezarri baitu, zuek Madiancn eíkuetarik 
atheratzea gatik,

18 Zuek, egun jaiki zaretenak ene 
aitaren etchearen kontra, eta harén fc- 
meak, hirur hogoi cta hamar gizon harri 
baten gainean hil ditutzucnak, eta Abi
melek, harén neíkatoaren femea Sikem- 
tarren gainean errcge ezarri duzucnak, 
zuen anaya delakoan ;

19 Baldin beraz zuzembidean cta 
makhurrik gabc egin baduzue Jerobaale- 
kin eta harén ctchcarekin, boz zaizte 
egun Abimelekekin, eta hura boz bedi 
zuekin.

20 Bainan baldin tzarkeria cgin ba- 
duzuc, fuá ilkhi bedi Abimelekcn ganik, 
eta erre betza Sikemtarrak cta Meloko 
hiria: Sikemtarretarik eta Meloko hiri- 
tik ilkhi bedi fuá eta Abimelek erre 
beza.

21 Horiek erran zitucncan, ihes-egin 
zuen, goan zen Bcrara, eta han egotu 
zen bere anaya Abimelekcn bcldurraren 
ariaz.

22 Horrcletan Abimelek Ifraclcn gai
nean erreginatu zen hirur urthez.

23 Jaunak izpiriturik gaichtocna igo- 
rri zuen Abimeleken eta Sikemtarren 
artera, zeinak abiatu baitziren harén 
haftiatzcn,

24 Eta beren anaya Abimelekcn eta 
hura lagundu zuten bertzc Sikemtar ai- 
tzindarien gain ezartzen Jerobaalen hi
rur hogoi eta hamar femeen heriotzeko 
gaichtakeria cta hekien odolaren ichur- 
tzea.
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25 Eta harén kontra zelatak hedatu 
zituzten mendien gainean: cta harén 
ethorriaren begira zaudelarik, ohointzan 
hari ziren, bideantcei zituztenak khen- 
duz. Berri hori ekharria izan zen Abi- 
meleki.

26 Bada, Gaal, Obeden femea, bcre 
anayekin ethorri zen, eta iragan zen Si- 
kemen. Hura ethortzearekin, Sikem
tarrak bcroturik,

27 Ilkhi ziren bazterretara, larrutzcn 
zituztcla mahaftiak, cta mahatfak zan- 
goen azpian lehertzen; eta kantuz eta 
dantzan moltzoka jarririk, farthu ziren 
beren jainkoaren tcmploan, cta bozka- 
riozko jan-edanen erdian madarikatzen 
zuten Abimelek,

28 Obeden feme Gaalek oihu-egitcn 
zucla: Zer da Abimelek ? eta zer da 
Sikeni, gu Abimelekcn azpiko izatc- 
kotzat? cz othe da Jerobaalen femea, 
eta ez othe du harek ezarri buruzagi 
Zebul, bcre muthila, Sikcmen aitaren 
Emorrcn etchearen gainean ? Zertako 
beraz egonen gare harén azpiko ?

29 Ochala norbaitek czar balcza po- 
pulu hau ene manuko, hunen erditik 
chahutzekotzat Abimelek! Eta Abime- 
leki errana izan zitzayoen: Bil zazu 
armada handi bat, eta zato.

30 Ezen Zebulck, hiriko buruzagiak 
entzun zituen Gaal, Obeden femearen 
folafak, eta borthizki hafarretu zen,

31 Eta berri-eramaileak Abimclcki 
igorri ziozkan ichilik, zioelarik : Muña 
Gaal, Obeden femea bere anayekin 
ethorri déla Sikemera, eta hiria zurc 
kontra cíkuratzen du.

32 Hori gatik jaiki zaitc gabaz zure- 
kin den populuarekin, cta gorde zaitc 
landetan ;

33 Eta goiz lehenean, iguzkia athe- 
ratzcan, jauz zakizkio hiriari. Eta Gaal 
atheratu ko denean bcre populuarekin 
zure kontra, egiozu cgin-ahala.

34 Abimelek gabaz jaiki zen beraz 
bere armada guziarekin, eta lau tokitan 
zelatak hedatu zituen Sikcmeko ondoan.

35 Gaal, Obeden femea, atheratu 
zen, eta jarri zen hiriko atheko fartzcan. 
Bada, Abimelek jaiki zen, eta harén ar
mada guzia harekin, zelatetako lckhutik.

36 Gaalek ikhufí zuenean jcndetzc 
hura, Zebuli erran zioen: Hara men- 
dictarik ollc bat non jauílen den. Z e- 
bulek ihardetfi zioen : Mcndictako itza-
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lak ikhuílcn ditutzu gizon buruak iduri, 
eta horrek enganatzen zaitu.

37 Gaalek erran zioen berriz: Hara 
jcndetzc bat jauften hari lurreko erdi
tik, cta andana bat heldu da haritzari bc- 
giratzen dioen bidetik.

38 Zebulck ihardctfi zioen: Non dituk 
orai efpantu hekiek, erraten huenean: 
Ñor da Abimelek guk hura zcrbitzatze- 
ko ? E z othe duk hori hik arbuyatzcn 
huen populua ? Athera hadi, eta gudu 
einok.

39 Gaal goan zen beraz, Sikcmeko po
pulua begira zagoclarik, cta gudu eman 
zioen Abimelcki,

40 Zeinak ibes igorririk, jarraiki bai- 
tzitzayoen eta hirira bulkhatu baitzuen; 
cta harén gizonctarik alkok lurra jo zu
ten hiriko atheraino.

41 Gero Abimelek baratu zen Erru- 
m an: bainan Zcbulek hiritik iraizi zi
tuen Gaal eta bcre lagunak, eta etzuen 
jalan han egon zitezen gehiago.

42 Biharamunean beraz populua athe
ratu zen kampora. Abimelekek jakin 
zuenean berri hori,

43 Hartu zuen bcre armada, berezi 
zuen hirur andanetan, eta zelatak hedatu 
zituen landetan. Eta ¡khufink populua 
hiritik athcratzcn zela, cluititu zen, eta 
jauzi zitzayoeten gai.icra,

44 Bere andanarekin jotzen zituelarik 
eta hiria fethiatzen; cta bertzc bi anda- 
nak bazterretara barrayatuak, etfayei ja- 
rraikitzcn ziren.

45 Bada, Abimelekek egun hura gu
zia fethioan iduki zuen hiria; hartu zu
en, cta hango jendeak hilik, chahutu 
zuen erroraino, hain ongi non gatza crain 
baitzuen harén gainera.

46 Sikemtarren dorrean egoten zirc- 
nek aditu zutenean hori, farthu ziren 
beren jainko Bcrithcn tcmploan, non 
harekin bat-tafun cgin izan baitzuten, 
cta hartarik zuen bere izena lekhuak, 
zeina gogorki hazkartua baitzen.

47 Abimelekek ere aditurik Sikem
tarren dorreko gizonak batera bilduak 
zirela,

48 Selmongo mendira igan zen bcre 
populu guziarekin : cta haizkora bat har- 
turik, adar bat moztu zuen, cta crama- 
ten zuelarik bizkarrean harturik, lagunei 
erran ziocten : Egiten ikhuílcn nauzue- 
na, laílcr egizue zuek ere.

49 Zubaitzctarik beraz zcin-lchcnka

adarrak ebakiz, jarraiki ziren beren bu- 
ruzagiari. Inguraturik gaztelua, fu eman 
zioten : cta halako moldez egin zen, non 
kheak eta fuak hil baitzituzten mila gi
zon, gizon cta cmazteki Sikcmgo dorrean 
zaudezenak.

50 Bada, Abimelek handik goanik, 
ethorri zen Thebeíko hirira, zeina ingura- 
tu cta fethiatu baitzuen bere armadarekin.

51 Eta bazen hiriaren erdian dorre 
gora bat, zeinetara elkharrekin ihes-egin 
baitzuten gizonck cta cmaztekiek eta 
hiriko buruzagi guziek, athea hazkarki 
hertfirik, cta dorrearen gainean zirritue- 
tarik zaudezen.

52 Eta Abimelek dorrearen ondora 
ethorririk, hazkarki gudukatzcn z e n ; 
eta atheari hurbilduz, fuá eman nahiz 
hari zen.

53 Eta huna non cmazteki batck 
ihara-harri puíka bat arthikirik, jo zuen 
Abimelek buruan, eta burfuinak lehcrtu 
ziozkan.

54 Abimelekek bcrchala dcithu zuen 
bcre ezkutaria, eta erran zioen : Athera 
zak hirc czpata cta jo nezak, ez dadicn 
errana izan cmazteki batck hil nauela. 
Hunek manatua egin zuen, eta hil zuen 
errcge.

55 Hura hil ondoan, Ifraeldik harekin 
ziren guziak itzuli ziren beren tokietara.

56 Jaunak bihurtu zioen Abimcleki 
bcre aitari egin izan zioen gaizkia, hil 
zituenean bere hirur hogoi eta hamar 
anayak.

57 Sikcmtarrei halaber pagatua izan 
zitzayoeten cgin zuten lana, eta heldu 
zitzayoeten Joatham, Jerobaalen femea
ren madarizionea.

X . K a p .
A  B IM E L E K E N  ondotik, Ifraclcn 

buruzagitzat atheratu zen Thola, 
Phuaren femea, Phua baitzen Abimclc- 
ken ofaba aita-aldekoa, Ifakarren leinu- 
tik, cta Thola Samirrcn egoten zen, 
Efraimgo mendian.

2 Ifracl juyatu zuen hogoi eta hirur 
urthez, cta hil izan zen, eta ehortzi zu
ten Samirrcn.

3 Harén ondoko izan zen Jair Ga- 
laadtarra, zeinak juyatu baitzuen Ifracl 
hogoi cta bi urthez.

4 Bazituen hogoi eta hamar feme, 
hogoi cta hamar allokumeren gainean 
jartzcn zirenak, cta zirenak buruzagi
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Galaad-herrian hogoi cta hamar hiritan, 
zeinak harcn izenctik orai artco dcithuak 
baitira Haboth Jair, crran-nahi-da Jai- 
rren hiriak.

5 Eta Jair hil izan zen, eta chortzi 
zutcn Kamon deitzcn dcn lekhuan.

6 Bainan Ifraelgo femeek, bekhatu 
zaharrei berriak iratchikiz, gaizkia cgin 
zutcn Jaunarcn aitzinean; zcrbitzatu 
zituzten Baalen eta Aftarothen idolak, 
Siriako, Sidoneko, Moabeko, Amonen 
femeen eta Filiftindarren jainkoak ; utzi 
zuten Jauna, cta etzuten gehiago ado- 
ratu.

7 Jauna hekien kontra hafarreturik, 
arthiki zitucn Filiftindarren eta Amo
nen femeen efkuetara.

8 Eta Jordancz haindian egoten ziren 
guziak Amorrhearraren lurrean, zeina 
baita Galaaden, hemezortzi urthez atfe- 
kabcztatuak eta gogorki zaphatuak izan 
ziren;

9 Hambatetaraino, non Amonen fe- 
meek, Jordanea iraganik, Iarrutu baitzi- 
tuzten Juda, Benjamín cta Efraim : eta 
heftura handitan izan zen Ifracl.

10 Eta Jauna gana dcihadar-cgincz, 
erran zuten : Zure aldcrat bekhatu cgin 
dugu, zcren utzi dugun gure Jainko 
Jauna eta Baal zerbitzatu.

11 Jaunak erran ziocten: Egiptoa- 
rrek, Amorrhearrck, Amonen femeek 
eta Filiftindarrek,

12 Sidondarrek ere, eta Amalckek, 
cta Kanaanck ctzaituztetc beihalan za- 
phatu ? cta oihu-egin duzucncan niri, 
etzaituztet hckicn efkuetarik atheratu ?

13 Eta halerc utzi nauzuc cta zcrbi
tzatu ditutzue jainko arrotzak. Har- 
gatik ez naiz gehiago zuen libratzen 
hariko.

14 Zoaztc, eta dci-egiozuctc hautatu 
ditutzuen jainkoei ; berek athera bc- 
tzazte hcfturako orduan.

15 Eta Ifraelgo femeek Jaunari erran 
zioten : Bekhatu cgin dugu : ordainez 
egiguzu atfegin dukczuna, bakharrik 
orai libra gaitzatzu.

16 Hori erraitcarekin, beren crcmu 
guzietarik artltiki zituzten jainko arro- 
tzen itchurak, cta zcrbitzatu zuten Jain
ko Jauna, zeina ukitua izan baitzcn he
kien zorigaitzez.

17 Bizkitartcan Amonen femeek oi- 
huka landatu zituzten beren kampak 
Galaaden j cta hekien kontra bildurik,

Ifraelgo femeak kampatu ziren Mafphan.
18 Eta Galaadeko aitzindari bakho- 

tchak berc hurbilckoci erran zaroeten : 
Gutarik lehena Amonen femeen kontra 
guduan hafiko dena, haina izanen da 
Galaadeko populuaren buruzagi.

X I. K a p .
Q R D U  hekietan bizi zen gizon bat 

guziz hazkar eta gcrlaria, Jephtc 
Galaadtarra, ncíkatcha lilitcho baten fe- 
mea, Galaaden ganik forthua.

2 Bada, Galaadck izatu zuen bcre 
cmaztea, zeina ganik haurrak izatu 
baitzituen. Haukiek, handitu ondoan, 
Jcphte kamporat cman zutcn, ziotela- 
r ik : E z haitckc izan gure aitaren 011- 
dore, bertze ama batenganikakoa hai- 
zelakotz.

3 Jcphte hckici iheíka eta bazter 
eginez egotu zen Tobcko lurrean. Ha
rén gana bildu ziren gizon erromes cta 
ohorgoan hari ziren batzuek, cta buru
zagi bati bczala jarraikitzcn zitzaizkoen 
hari.

4 Egun hekietan zuten gcrla Amonen 
femeek Ifraclen kontra.

5 Eta borthizki hertfatzen zutelakotz, 
Galaadeko zaharrak goan ziren Jephtc- 
ren erakharraraztera beren laguntzara 
Tobcko lurretik.

6 Eta erran zaroeten : Zato, gure 
buruzagi izan zare, eta guduka zatzu 
Amonen femeak.

7 Jcphtek ¡hardctfi zaroeten : E z  othe 
zarete zuck ni higuintzen nauzuenak 
cta ene aitaren etchetik khendu nauzue
nak, cta orai beharraren beharrez heldu 
zarete ene gana ?

8 Galaadeko aitzindarick erran zu
ten : Hargatik heldu garc orai zu gana, 
gurekin bideari cman zaitezentzat, gu
duka zaiten Amonen femeen kontra, eta 
Galaaden egoten diren guzien buruzagi 
izan zaitezen.

9 Jcphtek berriz erran zaroeten: 
Egiazki heldu bazarctc zuentzat guduka 
nadicn Amonen femeen kontra, eta Jau
nak eíkuctarat ematen balimbadarozkit, 
izanen naiz zuen buruzagi ?

10 Ihardetfí zuten: Haukiek entzu- 
tcn dituen Jauna, bcra da bitharteko eta 
lckhuko, aginduak eginen ditugula.

11 Jephtc goan zen beraz Galaadeko 
aitzindariekin, cta popultt guziak cgin 
zuen bcre buruzagi. Jcphtek Mafphan

erran zituen Jaunaren aitzincan berc 
erratcko guziak.

12 Eta bidalkinak igorri zituen Amo
nen femeen erregeri, erran zezotentzat: 
Z cr da zure cta ene artcan, cthorri bai- 
tzare ene kontra, ene lur guziaren cha- 
hutzera ?

13 Erregek ihardetfí zaroeten : Etho- 
rri naiz zcren Ifraelek hartu darotan ene 
lurra, Egiptotik igan denean, Arnongo 
mugetarik Jabokcraino eta Jordaneraino: 
orai beraz bakezki hura bihur biazazut.

14 Jcphtek gizon berez gaztiatu zuen 
berriz, eta manatu zaroeten erran zezo- 
ten Amongo erregeri:

15 Hau dio Jcphtek: Ifraelek ez du 
hartu ez Moaben lurrik, cz-ctarc Amo
nen femeen i k :

16 Bainan Egiptotik igan denean, 
mortuz ibili da itfafo Gorriraino, cta 
ethorri da Kadefcra;

17 Eta bidalkinak igorri izan diozka 
Edomi, zioclarik : U tz nezazu zure lu
rretik iragaitera. E z  ditu onhctfi nahi 
izan gure othoitzak. Halabcr Moabeko 
erregeri igorri dio, eta hunek ere erdei- 
nuka ez du cman nahi izan iragan-bidea. 
Gelditu da beraz Kadefcn ;

18 Eta ingurua cgin du Edomen eta 
Moaben lurren fahctfetik; ethorri da 
Moaben ¡guzki-haizcko aurkhintzaren 
parrera, eta kampatu da Arnonez hu- 
naindian. E z  du nahi izan farthu Moa
ben eremuetan, ezcn Arnon da Moaben 
lurreko mugakidca.

19 Hargatik Ifraelek bidalkinak igorri 
diozka Schoni, Amorrhearrcn erregeri, 
Hefcboncn zagoenari, cta erran zaroen : 
Zure lurretik iragaitera utz gaitzatu h¡- 
bairaino.

20 Harek ere Ifraclen folafak crdei- 
natuz, ez du iragaiterat utzi berc ere- 
muetarik : bainan nihonereko gizontzea 
bildurik, harcn kontra atheratu da Ja
lara, eta hazkarki bihurtzcn zaroen ;

21 Bainan Jaunak arthiki du berc ar
mada guziarekin Ifraclen efkuetara, zei
nak jo baitu, eta jabetu da lekhu hartan 
zagoen Amorrhearraren lurraz,

22 Eta harén eremu guziez Arnon- 
dik Jabokcraino, cta mortutik Jordane
raino.

23 Ilorreletan Ifraelgo Jainko Jaunak 
chahutu du Amorrhcarra, harén kontra 
harén Ifraelgo populuak gudu emancz,eta 
orai zu nahi zare harén lurrean naufitu ?

24 Etzaizkitzu zuzembidean zor 
Kamos, zure jainkoak gozatzen dituen 
Iurrak? Orobat gure Jainko Jaun ga- 
raitiarrak ardictfi dituenak, gure gozamc- 
nera erortzen dirá.

25 Hobea othe zare Moabeko errege, 
Balak Scphorren femea baino ? ala era- 
khuts dczazukc Ifraclen kontra arran- 
guratu eta gudukatu déla,

26 Ifrael egotu denean Hefebonen 
cta hango herrietan, Arocrren eta hango 
hcrrictan, edo Jordanearen hegiko hiri 
guzietan, hirur ehun urthez ? Nolaz 
horrembertzcko ephc luzcan ez duzue 
horren gainean bilhatzerat cgin ?

27 E z darotzut beraz nik hoben 
egitcn, bainan zu zcrabiltza ene kontra 
gaizki, zuzena ez den gcrla bat niri 
biztuz. Jaunak, egun hunen juyeak 
juya beza Ifraelen eta Amonen femeen 
artean.

28 Amonen femeen erregek etzituen 
onhctfi nahi izan Jephtek bcre bidalkinez 
gaztiatu ziozkan folafak.

29 Eta Jaunaren izpiritua jarri zen 
Jephtcren gainean, zeinak inguratzen 
zituclarik Galaad, Man afe, eta Galaa- 
dcko Mafpha ere, eta handik iragaitcn 
Amonen femeetara,

30 Jaunari botu cgin zuen, zioclarik : 
Baldin Amonen femeak ematen badituzu 
ene efkuetara,

31 Edozein ilkhi dadien ene etcheko 
athctik, cta ene bidera ethor dadien 
Amonen femeetarik bakcarckin bihur- 
tuko naizenean, haina holokauftctan 
cíkainiko diot Jaunari.

32 Gcro Jephtc iragan zen Amonen 
femeetara, hckicn gudukatzcko; cta 
Jaunak ezarri zituen harén eíkuan.

33 Eta farraíki gaitzaz jo zituen hogoi 
hiri Aroerdik Mcnithera hel arteo, eta 
Abeleraino, zeina baita mahaftien erdian; 
cta Amonen femeak Ifrcalgo femecz 
aphalduak izan ziren.

34 Bainan Mafphatik bcre etchera 
itzultzen zelarik Jephtc, ataluda joz cta 
dantzan bidera ethorri zitzayoen bcre 
alaba bakharra, ezen bertze haurrik 
etzuen.

35 Hura ikhuft zuenean, Jephtek 
phorrokatu zituen bcre foinckoak: Ai 
enea! enganatu nauzu, ene alaba, eta 
enganatu duzu zure burua: ezen Jau
nari ideki diot ene ahoa, eta bertzerik 
czin eginen duket.
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36 Alabak ihardetfi zioen : Ene aita, 
Jaunari ideki badiozu ahoa, cdozein 
gauza agindu diozun,egizu cne gainean, 
emanak izan zarozkitzunaz geroztik zurc 
etfayen gainean afperkunde cta garhai- 
zia.

37 Eta oraino erran ziocn aitari: 
Othoizten zaitudan gauza bakhar bat 
onhets darotazu: utz nezazu mendic- 
tara bi hilabethcz goatcra, cne dontzella- 
taíuna deithora dczadan cne lagunekin.

38 Jepbtek ihardetfi zioen: Zoazi. 
Eta utzi zuen bi hilabethez. Eta goa- 
ten zenean bere lagun eta adiikideekin, 
bere dontzellatafuna deithoratzen zuen 
mendietan.

39 Bi hilabctheak iragan-eta, bihur- 
tu zen bere aitaren gana, eta Jephtek 
ñola botua egin, hala bethe zuen bere 
alaba gizona ezagutu ctzuenaren gai
nean. Handik hedatu zcn aztura Ii'rae- 
len, eta ohitza begiratua da oraino,

40 Ifraelgo alabak elkharretara urthe 
buruan biltzekoa, Jephtc Galaadtarra- 
ren alaba lau eguncz deithoratzcko.

X II. K a p .

jD A D A , huna non bihurrialdi bat fortu 
zen Efraimcn; ezen ipharraldera 

iraganik, bango gizonck erran zioten 
Jephteri: Nolaz gudu cmatera zinhoa- 
zilarik Amonen fcmeci, ez gaituzu dei- 
thu nahi izan, gu ere zurekin goan gin- 
tezcn ? Erreko dugu beraz zure etchea.

2 Jephtek ihardetfi zioten : Makhu- 
rretan ginen ni eta ene populua Amonen 
femeekin; deithu zaituztct laguntza 
eman zinczatedan niri, eta cz duzue 
nahi izan cgin.

3 Hori ikhuftenez, ene bizia ezarri 
dut ene eikucn menturan, iragan naiz 
Amonen femeetara, eta Jaunak arthiki 
ditu ene cfkuetara. Zer huts cgin dut, 
ene kontra gudura altcha zaiztezcntzat ?

4 Hargatik bere gana deithurik Ga- 
laadcko gizon guziak, gudukatu zen 
Efraimcn kontra; eta Galaadtarrek jo 
zutcn Efraim, zcren zuen erran : Galaad 
Efraimgo ihcftiar bat da, cta bizi da 
Efraimcn eta Manafcren artean.

5 Eta Galaadtarrek hartu zituzten 
Jordaneko ubiak, zeinetarik bihurtu be- 
har baitzen Efraim. Eta Efraimtarrc- 
tarik norbait ethortzen zencan ihcs eta 
erraten zuela: U tz nczazue, othoi, ira- 
gaitera ; Galaadtarrek erraten zioten:

Efraimtarra haiz ? ihardeftearekin : Ez 
naiz hala;

6 Erraten zioeten : Errak beraz Scib- 
boleth, zcinak erran nahi baitu ogi-bu- 
rua. Hunek ihardeíten zuen Sibbolcth ; 
ogi-buruaren letra bera ezin trenkatuz. 
Berehala hartzen zutcn, eta Jordaneko 
iragan - tokian bercan zintzurra egiten 
zioten. Eta aldi hartan, berrogoi eta 
bi tnila Efraimtarrek lurra jo zutcn.

7 Jephtc Galaadtarrak lei urthez ju- 
yatu zuen beraz Ifracl; hil izan zen gero, 
eta ehortzi zuten Galaadeko bere hirian.

8 Harén ondotik Abefan Bcthlehcm- 
goak juyatu zuen Ifracl.

9 Bazitucn hogoi cta hamar feme cta 
hogoi eta hamar alaba; alabak kamporat 
igorririk, czkondu zituen, eta feme zuen 
bezembat neíkatcha etchcrat harturik, 
cmaztetzat onhetfi ziozkaten. Zazpi 
urthez juyatu zuen Ifracl.

10 Hil zen gero, eta Bcthlehcmcn 
ehortzi zuten.

11 Harén ondoko izatu zen Ahialon 
Zabulontarra, cta Ifracl juyatu zuen ha- 
mar urthez.

12 Hil izan zen gero, cta ehortzi zu
ten Zabulonen.

13 Harén ondotik, Abdon, Ilelen feme 
Pharathontarrak juyatu zuen Ifracl.

14 Hunek izatu zituen berrogoi feme, 
eta hekietarik hirur hogoi eta hamabortz 
ilobafo, hirur hogoi cta hamabortz afto- 
kumeren gainera igaiten zirenak, eta 
Ifrael juyatu zuen zortzi urthez.

15 Hil izan zcn gero, eta ehortzi 
zuten Pharathoncn, Efraimgo lurrcan, 
Amaleken mendian.

X III. K a p .

J g E R R IZ -E R E  Ifraclgo femeck gaiz- 
kia egin zuten Jaunaren aitzincan, 

zcinak Filiftindarrcn cíkuetara eman bai- 
tzituen berrogoi urthez.

2 Bazen orduan Saraako gizon bat, 
Dancn errotikakoa, Manue deitzen zena, 
cta cmaztea agorra zuena.

3 Jaunaren aingerua agertu zitzayoen 
cmaztcki hari, cta erran zioen : Agorra 
zarc cta haurrik gabea; bainan amatuko 
zare cta feme batez crdiko.

4 Berautzu beraz arnorik eta fagarno- 
rik edan, eta zerbait lohirik jan,

5 Zcren amatuko eta erdiko baitzarc 
feme batez, zeinaren burua ez baitu 
ukituko bizarnabalak; ezen haurretik

XIV. KAP.

eta amaren fabeletik izanen da Jainkoa- 
ren Nazarearra, cta bera abiatuko da 
Filiftindarren eíkuctarik Ifraelen athe- 
ratzen.

6 Bere fenharraren gana goan ze
nean, erran zaroen : Jainkoaren gizon 
bat ethorri da ni gana, aingeru begi- 
tharte bat zuen, guziz lazgarria. Gal- 
degin diodancan ñor zen, nondik heldu 
zen eta zer ¡zen zuen, ez darot erran 
nahi izatu.

7 Bainan hau ihardetfi izan darot: 
Huna non amatuko cta erdiko zaren 
feme batez: berautzu arnorik edan ez 
fagarnorik, cz-ctare jan deufere lohirik ; 
ezen haurra, ttipitik, eta bere amaren 
fabeletik bere heriotzcko eguncraino, 
Jainkoaren Nazarearra izanen da.

8 Hargatik Manuek othoiztu zuen 
Jauná, eta erran zaroen: Jauna, othoi, 
Jainkoaren gizon bidali izan duzuna, 
berriz ethor bedi cta irakhats bezagu 
fortzckoa den haurraz zer egin behar 
dugun.

9 Jaunak onhetfi zuen Manueren 
othoitza, cta berriz agertu zcn aingerua 
harén emazteari, laudan jarria zagoenari. 
Bada, Manue, harén fenharra, ctzcn ha- 
rekin. Emaztcak aingerua ikhufi zue- 
ncan,

10 Higitu zcn, cta lafter-egin zuen 
bere fenharra gana, eta berria ekharri 
zaroen, zioelarik : Huna agertu zarotala 
aitzincan ikhufi izan nuen gizona.

1 1 Manue chutitu zen eta bere emaz
teari jarraiki, eta gizonaren ganat etho- 
rririk, erran zioen : Zu zare ene emaz
teari mintzatu zarena? Eta harek ihar- 
detfi zuen : Ni naiz.

12 Manuek erran zaroen: Zure erra- 
11a bethea ditakecncan, zer nahi duzu 
egin dezagun haurraz ? cdo zertarik be- 
harko du bere burua begiratu ?

13 Jaunaren aingeruak ihardetfi za
roen : Bere burua begira beza zurc 
emazteari aiphatu diotzadan guzietarik;

14 Mahallitik fortzen den edozein 
gauzetarik jan ez beza; ez beza edan 
arnorik ez fagarnorik, ez beza jan deus- 
erc lohirik: eta nik manatzen diodana 
bethe eta begira beza.

15 Manuek erran zaroen Jaunaren 
aingeruari: Ene othoitzak onhets da- 
roaztatzu, othoi; utz gaitzatzu gurc 
ahuntzetarik pittika bat chuchentzcra 
zuri.

16 Aingeruak ihardetfi zioen : Zem- 
bat-nahi hertcha nezazun, ez dut zure 
ogitik janen ; bainan baldin nahi baduzu 
holokaufta bat egin, Jaunari hura eíkain 
zozu. Eta Manuek etzakien Jaunaren 
aingerua zela.

17 Eta erran zaroen; Z er da zure 
izena, ohora ahal diazakeguntzat, baldin 
bethetzen bada zure hitza ?

18 Aingeruak ihardetfi zaroen ; Zer- 
tako bilhatzen duzu cne izena, zeina 
baita cfpantagarri.

19 Hargatik Manuek bere ahuntze
tarik hartu zuen pittika bat, cta libazio- 
neak; harri baten gainean czarri cta cs- 
kaini zituen Jaunari, zeinak egiten bai- 
titu fendagailazko gauzak: cta bera eta 
bere cmaztea begira zaudezen.

20 Eta garra aldaretik zerura igaiten 
zelarik, Jaunaren aingerua ere garrean 
igan zcn. Hori ikhuli zutcncan, Ma- 
nue eta bere emaztea lurrera ahufpez 
erori ziren.

21 Jaunaren aingerua etzitzayoetcn 
gehiago agertu. Eta Manuek ezagutu 
zuen berehala Jaunaren aingerua zela ;

22 Eta bere emazteari erran zaroen: 
Heriotzcz hilen garc, zcren ikhufi dugun 
Jainkoa.

23 Emaztcak ihardetfi zaroen: Baldin 
Jaunak hil nahi izan bagintu, etzuen 
gurc eíkuctarik holokaufta cta libazione- 
rik onhetfiko; ctzarozkigun horiek oro 
erakhutfiko, cz-eta ethorri behar direnak 
erranen.

24 Semc batez erdi zcn beraz, eta 
hari izena eman zaroen Samfon. Han- 
ditu zen haurra, eta Jaunak benedikatu 
zuen.

25 Eta Jaunaren izpiritua harekin iza- 
ten hafi zen Dancn kampetan, Saraaren 
eta Efthaolcn artean.

X IV . K a p .

C A M S O N  jautfi zcn beraz Thamna- 
k thara ; cta han ikh ufirik cmaztcki 
bat Filiftindarren alabetarik,

2 Igan zcn, cta berria ekharri zaroc- 
ten bere ait-amei, zioelarik: Thamna- 
than cmaztcki bat ikhufi izan dut, Fi
liftindarren alabetarik : othoizten zaituz- 
tet emaztetzat onhets dizadazuen.

3 Bere ait-amek ihardetfi zioten : E z 
othe da cmaztekirik cne anayen alabetan 
eta cne populu guzian, emazte bat hartu 
nahi izateko ingurebakigabeak diren Fi-
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liftindarretarik ? Eta Samfonck erran 
zioen bcrc aitari: Ilori onhets dizadazu, 
zeren ene begiei khaufttu baitiote.

4 Bada, harén burhafoek etzakitcn 
Jaunak cgiten zuela gauza hori, cta Fi- 
liftindarrcn kontra gerthakari baten bilha 
zabilala; ezen ordu hekietan Filiftin- 
darra jaundua zabilan Ifraeli.

5 Hargatik Samfon bere ait-amekin 
Thamnathara jautfi izan zen. Eta hel- 
du zircnean hiriko mahaftictara lchoin 
ume ikharagarri bat agcrtu zcn, ctaorro- 
az atheratu zitzayoen Samfoni.

6 Bainan Jaunaren izpiritua jauzi zcn 
Samfonen baithan,eta dcufik-ere cikuetan 
ctzuclarik, urratu zucn lchoina, pittika bat 
puikakatzen balu bezala; cta hori etzio- 
ten erakhutfi nahi izan bere ait-amei.

7 Jautfi zen gcro cta mintzatu harcn 
begiei atzcman zioten emaztekiari.

8 Fita zcmbait egunen buruan itzuli- 
rik harekin ezkontzeko, baztcrtu zcn 
lehoinaren hilikiarcn ikhuftera, cta hara 
erle-moltzo bat jarria zela lchoinarcn 
ahoan, eta ezti-breíka bat crc bazcla.

9 Hura hartu ondoan, bidcan hartarik 
jatcn zuen ; eta bcrc ait-ametara ethorri 
zenean, pufka bat cman zioten, cta hc- 
kiek ere jan zuten: etzioten bizkitar- 
tean ikhufter.it eman lchoinaren gorphu- 
tzetik hartu zucla eztia.

10 Harén aita goan zcn beraz ncfka- 
tcharen etchera, eta Samfon bere femeari 
barazkari bat cgin zaroen, ezen gizon- 
gaztcek hala cgitcn ohi zutcn.

11 Toki hartako hiritarrck ikhufi zu- 
tenean Samfon, hogoi cta hamar lagun 
cman ziozkatcn harckin izatcko.

12 Samfonek erran zioten : Aitzincra 
emanen darotzuct afmakari bat; cta argi- 
tzapcna egiten ahal badarotazue elrei 
haukictako zazpi cgunetan, emanen da- 
rozkitzuct hogoi eta hamar foin cta bcr- 
tze haimbcrtzc foimpeko.

13 Bainan czin argi badezazueke, 
zuck emanen daroztatzuet niri hogoi cta 
hamar foinak eta bertze haimbcrtze foim
peko. Haukiek ihardctfi zioten : Agcr 
zazu zure afmakaria adi dezagun.

14 Samfonek erran zioeten: Jaletik 
atheratu da jatckoa eta borthitzetik ezti- 
tafuna. Hirur eguncz ezin argitu zuten 
afmakari hori.

15 Eta zazpigarrcn cguna hurbiltzen 
hari zclarik, erran zioten Samfonen 
emaztcari: Laufenga zazu zurc fen-

harra cta cikura zazu ager dczazun zer 
erran nahi ducn harén afmakariak: hori 
cz baduzu cgin nahi, crreko zaitugu zu 
cta zure aitaren ctchea: ala zucn efte- 
yetara dcithu gaituzue gure biluzteko?

16 Emaztcki hori nigarrez urtzen zcn 
Samfonen aitzincan cta mindurikatzen, 
zioelarik: H iguin nauzu eta cz maite, 
eta horren gatik ez darotazu agertu nahi 
cne populuko fcmcei cman diozuten as- 
makaria. Eta Samfonck ihardetfi ziocn: 
Ene ait-amei cz daroct erran nahi izan, 
eta zuri agertuko othe darotzut ?

17 Eztcyctako zazpi cgunctan beraz 
nigarrez zagoen harén aitzinean. A z- 
kenekotz zazpigarrcn egunean, ñola ba- 
kerik cz baitzioen uzten, agertu ziocn. 
Hunek berchala falhatu zioten berc he- 
rritarrei.

18 Zazpigarrcn egunean, iguzkia 
etzan aitzincan gizon-gaztcek Samfoni 
erran zioten: Zcr da gozoagorik eztia 
baino cta borthitzagorik ichoina baino ? 
Samfonek ihardetfi zioten: E z  bazin- 
dute irauli ene migarekin, etzinduten 
atzcmancn ene afmakaria.

19 Ordu bcrean Jaunaren izpiritua 
jauta zen harcn baithara; Aíkaloncra 
goan zen Samfon, cta han hil zituen 
hogoi eta hamar gizon, zeinci khendurik 
foinekoak, afmakaria argitu zutcnci cman 
baitziozkaten. Eta hafarre handiz, goan 
zen berc aitaren etchera.

20 Bada, harcn emazteak fenhartzat 
hartu zuen harén adiíkide cta ezkont- 
lagunetarik bat.

X V . K a p .
EJ A N D IK  dembora aphur baten bu

ruan, ogicn biltzeko egunak hur- 
bilduak zirclarik, Samfon goan zcn bere 
emaztearen ikhuftcra, cta craman zucn 
berc ahuntzetarik pittika bat. Eta ñola 
ohi bezala farthu nahi baitzuen harcn 
gelan, harén aitak debekatu zucn, zioc- 
larik:

2 Uftc izan dut higuindu zinducla, 
cta hargatik zurc adifkidc bati cman 
diot; bainan badu ahizpa bat bera baino 
gazteagoa eta ederragoa; izan bedi harén 
ordainez zurc emazte.

3 Samfonck ihardetft ziocn: Egun 
huntarik cz da ene baithan izanen F'ilis- 
tindarren aldcrateko hutfa; ezen ema
nen diotet jafaitera.

4 Goan z c n ; atzcman zituen hirur

ehun hazeri, buztanez buztan lothu zi
tuen, eta erdian eftekatu argiak;

5 Eta argiak fuarekin bizturik, haze- 
riak haizatu zituen, aldc orotara lafter- 
egin zezaten. Haukiek berchala goan 
ziren F'iliftindarrcn ogietara. Hekiei fu 
cmanik, erreak izan ziren bilduak eta 
oraino chutik ziren fruituak hambateta- 
raino non mahaftiak eta olibadiak ere 
garraz ahituak izan baitziren.

6 Eta Filiftindarrek erran zuten: 
Nork egin du lan hori ? Eta erran zio
ten : Hori Samfonek egin du Thamna- 
tharraren fuhiak, zeren khendu dioen 
berc emaztea eta bertze bati cman. Eta 
F iliftindarrak igan ziren eta erre zituz- 
ten hala emaztekia ñola harcn aita.

7 Samfonek erran zioten: Hori egin 
duzuen arren, oraino, bada, afpcrkundc 
atherako dut zuctaz, eta orduan phaufa- 
tuko naiz.

8 Eta izurri handi batez jo zituen, 
halaz non ichter bat bertzearen gainera 
emanez baldituak gelditu baitziren. Eta 
jautfirik Samfon egotu zcn Etamgo harri- 
ko zilhoan.

9 F'iliftindarrak beraz Judako lurrera 
iganik, kampatu ziren, gerorat Lcki dei- 
thua izan zcn tokian, horrek erran nahi 
baitu Matraila-lckhu, non ere hekien ar
mada izan baitzcn ihes igorria.

10 Eta Judako leinukock erran zio
ten : Zertako igaiten zarcte gurc kon
tra? Ihardetfi zuten: Samfonen eftc- 
katzera ethorri gare, cta hari cgin dago- 
kunaren bihurtzera.

11 Jautfi ziren beraz hirur mila gizon 
Judako lcinutik Etamgo harriko zilhora, 
eta Samfoni erran zioten: F2z  dakizu 
F'iliftindarrck manatzen darokutela ? 
Zertako egin nahi izan diozute hori ? 
Ihardctfi zioten: Ñola cgin baitarotct 
niri, hala cgin izan diotet bercri.

12 Hckick erran zioten: Ethorri gare 
zurc eftekatzera eta FililHndarrcn elku- 
ctara ematera. Samfonck ihardetft zio
ten : Hitz eman cta zin-egin dizadazuet 
cz nauzucla hilen:

13 Ihardetft zuten : Etzaitugu hilen, 
bainan bai éftckaturik emanen. Eta efte
katu zuten bi fokha berriz cta atheratu 
Etamgo harritik.

14 Matraila-lekhura heldu izan zirc- 
nean, eta Filiftindarrak marrumaka 
ethorri zircncan, Jaunaren izpiritua jauzi 
zcn harén baithan; eta ñola fuaren in-

darrera ahitzen ohi baita lihoa, hala urra- 
tuak cta hautfiak izan ziren hura efteka- 
tzcn zuten lokharriak.

15 Eta lothurik lurrean harrapatu zucn 
matraila-hezur bati, erran-nahi afto-ma- 
trailabati, hartaz hil zituen mila gizon.

16 Eta erran zuen : Afto-matraila ba
tez, aftokume baten matrailaz chahutu 
ditut, eta mila gizon hil.

17 Eta hitz horiek kantatu ondoan, 
cfkutik arthiki zuen matraila, cta lekhu 
hura dcithu zuen Erramathleki, horrek 
erran nahi baitu Matraila-munho.

18 Eta egarri handi baitzagocn,Jauna- 
ri oihu-egin zioen eta erran : Zuk eza- 
rri duzu zure muthilaren eíkuan falbatze 
harrigarri hau cta garhaizia; cta hutía 
non cgarriz hiltzen hari naizen, eta ero- 
riko naiz ingurebakigabeen eíkuetara.

19 Hargatik Jaunak ideki zucn afto- 
matrailan hagin bat, cta hartarik atheratu 
ziren urak. Hckietarik edanik, bihotza 
biztu zitzayoen cta hartu zituen inda- 
rrak. Hargatik lekhu hura orai arteo 
deithua da Matrailatik galdatzen duena- 
ren ithurria.

20 Eta Samfonek juyatu zucn Ifracl 
hogoi urthez, F'iliftindarrcn egunctan.

X V I. K ap.
Ç J A Z A R A T  ere goan zen, cta han 

ikhuftrik emaztcki lilitcho bat, far
thu zen harén gana.

2 Hori aditu zutencan Filiftindarrek, 
cta barrayatu zencan hekietan Samfon 
hirian farthu zela, inguratu zuten, hiriko 
athean zainak ezarririk; eta han gau gu- 
zia ichil-ichilak begira egonez, goizaldera 
ilkhitzen zcncan harén hiltzeko.

3 Bada Samfonek lo-egin zuen gau- 
herditaraino, cta jaikirik handik, hartu 
zituen bi athe aldcrdiak beren habe cta 
hagekin, cta bizkarrcan ezarririk craman 
zituen Hcbroni begira dagoen mendi kas- 
koraino.

4 Gcro maithatu zucn emaztcki bat 
Sorekcko harancan egotcn zena, cta Da- 
lila dcitzen zena.

5 Eta harén gana ethorri ziren Filis— 
tandarren buruzagiak eta erran zioten : 
Engana zazu cta harcn ganik jakin zazu 
zertan ducn hambateko indarra; ñola 
garhait dezakegun, eta jafanaraz dezo- 
kegun eftekatu ondoan. Hori egin nahi 
baduzu, bakhotchak emanen darozkitzu- 
gu hameka ehun zilharrezko.
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6 Dalilak erran zioen beraz Samfoni. 
Erradazu, othoi, zertan datza zure indar 
gaitz hori, cta zertaz behar zintazkc 
eilekatu zuk ezin ihes-egiteko ?

7 Samfonek ihardetfi zioen : Efteka- 
tzen banindutc zainezko zazpi fokha, 
ez oraino idortuak, bainan zimailduak 
direnez, bcrtzc gizonak bezala hcrbal 
izan nindaiteke.

8 Filiftindarren fatrapck ekharri zioz- 
katcn Dalilari zazpi fokha, erran zucn 
bczalakoak, eta hekietaz eftekatu zuen 
Satnfon.

9 Etchcan gordeak zituclarik zclata- 
riak, gela batean gauzarcn akhabantzari 
begira zaudczenak,oihu-cginziocn: Sam
fon, gainean dituk Filiftindarrak! Sam- 
fonck hautfi zitucn lokharriak, hala no'a 
ichtupazko hari bat chabillaz bihurtua 
hauts bailitake, Ataren hatfa hartzen 
ducncan. Eta etzutcn czagutu zertan 
zatzan harén indarra.

10 Dalilak erran ziocn: Hunatruftitu 
zarela nitaz, eta gezurrez mintzatu zare: 
orai bcdcrcn erakhuts dizadazut zcrtaz 
behar zaren cftekatu.

t i  Samfonek ihardetfi zioen: Eftcka 
banindezate fokha berriz cgundaino era- 
biliak izan cz dircncz, hcrbal cta bertzc 
gizonak iduri izan nindaiteke.

12 Halakoz eftekatu zucn berriz Da
lilak, eta gelan zelatariak czarririk, oihu- 
cgin zuen : Samfon, Filiftindarrak gai
nean ! Samfonek lokharriak trenkatu 
zituen oihal-hari batzuek bezala.

13 Dalilak erran zioen berriz-ere: 
N oiz arteo enganatuko nauzu eta ge
zurrez mintzatuko zare ? crakhuts diza
dazut zertaz behar zaren cftekatu. Sam- 
fonck ihardetfi zioen : Baldío ene buruko 
zazpi ile bilbeko hariarekin ezpartzatzen 
baditutzu, cta itzc bat horietaz eftekatua 
lurrean landatzen baduzu, hcrbal izanen 
naiz.

14 Hori egin ondoan, Dalilak erran 
zioen : Samfon, Filiftindarrak gainean! 
Samfonek, lotarik jauztean, atheratu zu
en itzea bere ile eta hariarekin.

15 Eta Dalilak erran zioen: Ñola 
diozu maite nauzula, zure bihotza ez 
delarik cnckin ? Hiruretan gezurra erran 
darotazu, eta ez darotazu nahi izan 
erran, zertan datzan zure indar gaitza.

16 Eta ñola zihitaka hari baitzita- 
yoen, aíko cgunez bethi ondotik des- 
kantfu apbur bat utzi gabe, harén biho-

tzak amor eman zuen, cta hiltzcko hci- 
neraino erkhitu zcn.

17 Orduan egia agertuz, Samfonek 
erran zioen Dalilari: Bizarnabala cz da 
egundaino igan ene buruaren gaincra, 
zeren naizcn Nazarcarra, erran-nahi-da 
ene amaren fabeletik Jainkoari kontfe- 
kratua naizcla: murrizten balitz ene bu- 
rua, ene indarra ene ganik goan laiteke, 
hcrbal nindaiteke eta bilhaka bcrtzc gi
zonak bezala.

18 Dalilak, ikhufirik bere barneko 
berri guzia aithortu ziocla, igorri zuen 
Filiftindarren aitzindarictara eta gaztia- 
tu ziotcn : Igan zaizte behin oraino, ze
ren idckl baitarot orai bere bihotza. 
Haukiek igan ziren, berekin harturik 
agindu zuten dirua.

19 Dalilak bere altzoan lokharrarazi 
zuen Samfon eta burua makhurrarazi 
zioen bere bulharren gaincra. Dcithu 
zuen bizar-egilea eta murritzarazi zioz- 
kan harén zazpi ile czpartzuak, eta 
abiatu zcn harén khentzcn cta bulkha- 
tzen ; czik ordu bcrean goan zitzayoen 
bere indarra;

20 Eta erran zioen: Samfon, Filis- 
tindarrak gainean ! Lotarik jauztean, 
Samfonek egin zuen bere baithan: 
Atherako naiz lehcnago egin dudan bc- 
zala, eta ene burua libratuko dut; cz 
baitzakien bere ganik goan zitayoela 
Jauna.

21 Filiftindarrek hartu zutcncan, 
iraizi ziozkaten berchala begiak, eta ga- 
thez lothurik, cratnan zuten G azara; 
cta prefondegi batean hertfirik, irin ehai- 
tcn hariarazi zuten.

22 Jadanik liaren ileak berriz handi- 
tzen hafiak ziren,

23 Eta Filiftindarren aitzindariak 
clkhar gana bildu ziren bitima ede- 
rrcnak Dagon, beren jainkoari imola- 
tzeko, cta barazkari handi baten egi- 
teko, ziotelarik: Gurc jainkoak cíku- 
ratu daroku Samfon, gure etfaya.

24 Eta populuak ere ¡khuftenez hori, 
goreften zuen bere jainkoa, folas bcrak 
erranez : Gure jainkoak efkuetara eman 
daroku gure etfaya, gure lurra chahutu 
cta hainitzak hil dituena.

25 Eta barazkaritan boztuz, onthu- 
runtzaren ondoan, manatu zuten deithua 
izan zedin Samfon, hekien irrigarri iza- 
teko. Samfon prefondegitik erakharririk, 
hekien aitzinean doftagailutzat erabilia
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zen, eta chutik ezarri zuten bi haberen 
crdian.

26 Hunck erran zioen bere urhatfetan 
bidatzen zucn muthilari: U tz nezazu 
ukitzcra habeak zeinen gainean baitago 
etchc guzia, horien gainean berma na- 
dien eta aphur bat phaufa.

27 Hada, ctchea gizonez cta emazte- 
kiz bethea zen, eta han ziren Filiftin
darren aitzindari guziak, cta hegaztegi- 
tlk cta gaineko falhatik begini zaudenak 
Samfonen doftetari baziren, gizon cta 
cmazteki, hirur milaren ingurua.

28 Samfonek Jaunari dei-eginik erran 
zuen : Jainko Jauna, orhoit zaite nitaz; 
ene Jainkoa bihur dizadazu orai ene 1c- 
hcncko indarra, ene Jainkoa, afpcr nadicn 
ene etfayetarik, eta ene bi begien galtza- 
penarentzat afperraldi bat athera deza- 
dan.

29 Eta lothurik bi habeei, zeinen gai- 
nera baitzagoen ctchea, bat zadukalarik 
eíku eíkuinaz eta bertzea ezkerraz,

30 Erran zuen: Filiftindarrekin gal 
bedi ene bizia. Eta habeak hazkarki 
iharrofirik, etchca crori zcn aitzindari 
guzicn cta han zcn bcrtzc oftearen gai- 
nera; eta bcra hiltzean, hainitz gehiago 
chahutu zuen gizon, aitzinean bizi zela- 
rik hil zuen baino.

31 liaren anayak cta ahaldego guzia 
jautfi ziren ; hartu zuten harén gorphu- 
tza, cta Samaren cta Efthaolen artcan 
ehortzi zuten bere alta Manuercii ho- 
bian : eta juyatu zucn Ifracl hogoi urthez.

X V II. K ap .

Q R D U  hekiez, bazen Efraimgo men- 
dian gizon bat Mikas deitzcn zo

na.
2 Bere amari erran zioen : Bazterrc- 

rat eman zintuen bameka chun zilharrez- 
koak, cta zcinetaz ene aitzinean arnc- 
guka haritu baitzare, hemen ditut, ene 
baithan dirá. Hunek Ihardetfi zioen: 
Jaunak benedika bezaitza, ene femea.

3 llckiek bihurtu ziozkan beraz bere 
amari, zeinak erran baitzioen: Diru hori 
Jaunari kontfekratu cta botuz eman diot, 
ene femeak ene cfkutik har dezan, cta 
egin dezan itchura zizelatu, eta urthu 
bat; eta ematcn darotzut orai.

4 Mikafek bihurtu ziozkan beraz bere 
amari, zeinak hartu baitzituen berrehun 
zilharrczko cta eman zilhargin batí, hc- 
kietarik egin zezan itchura zizelatu eta

urthu bat, zcina egotu baitzen Mikafen 
ctchean.

5 Mikafek han templotto bat berezi 
zioen halaber jainkoari, eta egin zituen 
cphodoa eta theraphimak, erran-nahi- 
da aphcz-foinekoa eta idolak : cta bethe 
zuen bere fcmcctarik baten eíkua, cta 
egin zucn harén aphez.

6 Orduko egunctan etzen erregerik 
Ifraclcn, bainan bakhotchak, zer-erezu- 
zen iduritzen baitzitzayoen, hura egiten 
zuen.

7 Bazen orobat bertze gizon-gazte 
bat Bethlehemgoa Judan, ahaidego har- 
takoa: berenez lebitarra zen, eta han 
zagoen.

8 Eta Bethlehemdik atherarik, nahi 
izan zcn ibili lakhet atzemanen zucn 
edozein tokitan. Eta bidé cgitcarckin, 
heldu izan zencan Efraimgo mendira, 
baztertu zcn aphur bat Mikafen etchcra.

9 Mikafek galdatu zioen nondik heldu 
zen. Hunek ihardetfi zioen : Lebitarra 
naiz Bethlehemgoa Judan, cta banoha 
ahal dudan, cta enetzat on déla ikhufiko 
dudan tokian egotera.

10 Mikafek erran zioen: Zaude ene 
ctchean, eta balia zakizkit aitatzat eta 
apheztzat. Emanen darozkitzut, urthe 
bakhotch, hamar zilharrczko, bi foincko 
cta bizitzeko behar direnak.

11 Lcbitarrak on-hartu zucn cta egotu 
zen gizon harén ctchean, zeinak bere 
femeetarik bat bezala iduki baitzuen.

12 Mikafek bethe zuen harén eíkua, 
eta aphez bezala izan zucn gizon-gaztea 
etchcan,

13 Zioclarik: Orai badakit Jainkoak 
bcncdikatuko nauela, lebitar odoleko 
apheza badudanaz geroztik.

X V III . K a p .

Q R D U  hekietan, erregerik etzen If- 
raelcn, cta Dañen leinua lurketa 

zabilan, han egotekotzat; ezen egun 
huradino czin cíkuratu zucn bcrtzc lei- 
nuen artcan bere zortheko eremua.

2 Dancn fcmcck beraz igorri zituzten 
Saraatik cta Efthaolctik bortz gizon b¡- 
philcnctarik lurraren ikhufkatzera cta ar- 
tharekin bcgiztatzera, cta erran zioetcn: 
Zoaztc cta begiz har zazue lurra. Hau
kiek, bidean zihoazclarik, heldu zire- 
ncan Efraimgo mendira, farthu ziren eta 
phaufatu Mikafen ctchean.

3 Ezaguturik lebitar gaztearen min-
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tzoa, eta harén oftatu beraz baliatzen 
zirelarik, erran zioten : Nork crakharri 
zaitu hunara ? zcr hari zarc hemen ? 
zer ariaz nahi izan duzu hunat ethorri ?

4 Harek ihardetfi zuen : Hau eta hau 
egin darot Mikafek, eta faritan hartu 
nau, balia nakioen aphcztzat.

5 Othoiztn zuten beraz Jauna kon- 
tfulta zezan jakiteko heyan bidaya ona 
eginen zuten eta heyan gauzak izanen 
zuen ondorio.

6 Ihardetfi ziocten : Zoaztc bakean, 
Jaunak begiaz daduka zucn urhatfa eta 
zuek daramazuen bidea.

7 Bideari lothurik, bortz gizonck jo 
zucen beraz Laifera, eta ikhufi zuten 
han zagoen populua, beldurkunderik ba- 
tere gabc zcla, Sidondarren azturaren 
arabera, deikantfuan eta phaufuan, ni- 
hork ez baitziocn bihurririk egitcn, eta 
onthafun handiak bazitucla, urrun zela 
Sidonctik cta bertze gizon guzictarik al- 
daratua.

8 Eta bcren anayen gana Saraara eta 
Eílhaolcra itzuli zirenean, zer cgin zu
ten galdatu ziotenei ihardctfi zuten :

9 Jaiki zaizte, igan gaiten hckicn ga
na ; ezen ikhufi dugu lur bat hainitz 
abcratfa eta goria; berautzuc nagikcria 
eta luzamenduetarik. Goazen eta har- 
taz naufi gaitezen, ez da gaitz izanen.

10 Beren ercmu zabalean defkantfu 
dirclarik farthuko gatzaizkote, eta Jau
nak emanen daroku lckhu hura, zeine- 
tan ez baita lurrean fortzen dircn gauze- 
tarik dcufcrcn eikafik.

11 Sei ehun gizon bidcari cman zircn 
bcraz gcrlako harmak foinean Dancn 
leinutik, crran-nahi-da Saraatik cta Es- 
thaolctik.

12 Igan zircn Kariathiarimcra, Judan, 
eta han baratu. Ordutik lekhu harck 
hartu zuen Danen kampen izena, cta da 
Kariathiarimen gibelcan.

13 Handik Efraimgo mendira iragan 
zircn. Mikafen etchera heldu izan zire-
nean, _ _

14 Laifgo lurraren begiztatzera aitzi- 
nean igorriak izan ziren bortz gizonek 
erran zioeten beren bertzc anayei : Ba- 
dakizue ctche hortan badirela ephodo 
bat, thcraphimak cta itchura zizelatu cta 
urthu bat: ikhufazue zcr nahi duzuen 
cgin.

15 Eta aphur bat aldaraturik, farthu 
ziren Mikafen baithan zagocn lebitar

gaztearen etchean ; eta agur egin zioten 
bakezko folafekin.

16 Bizkitartean fei ehun gizonak, zi
ren bezala harmatuak, athe - aitzinean 
zauden chutik.

17 Eta gizon-gaztearen etchean far
thu zirenak, ephodoaren, thcraphimen 
eta itchura urthuaren hartzera hari zi
ren, cta apheza athe-aitzinean chutik 
zagoen, fei ehun gizon hazkarrak han
dik cz urrun begira zaudelarik.

18 Sarthu zirenek hartu zituzten bc
raz ephodoa, idolak cta itchura zizelatua 
eta urthua. Aphezak erran zioten : Zcr 
hari zarete ?

19 Ihardetfi zioten: Zaude ichilik eta 
erhia czar zazu ahoaren aitzinean ; zato 
gurekin, aitatzat cta aphcztzat izan bc- 
zaitzagun. Zer da zuretzat hobc, ala 
izan zaitezen gizon bakhar baten etche
an aphez, ala leinu batean eta Ifraelgo 
familian ?

20 Hori aditu zuencan, onhetfi zituen 
hekien folafak, hartu zituen ephodoa, 
idolak eta itchura zizelatua, cta goan 
zen Dantarrckin.

21 Bidcan zihoazelarik, beren aitzi- 
ncan igorririk haurrak, abereak cta phus- 
ka balios guziak,

22 Eta iadanik Mikafen etchctik urrun 
zirclarik, Mikafen etchean egoten zire
nak argudioan jarraiki zitzaizkoeten.

23 Eta gibeletik oihuz haft ziren. 
Haukiek ikhufi zituztenean, erran zio
ten M ikafi: Zer nahi duzu ? zertako 
zaude oihuz ?

24 Ihardetfi zuen: Ene jainkoak, enc-
tzat egin ditudanak, apheza eta ditudan 
guziak eraman ditutzuc, etadiozue: Zer 
duzu ? #

25 Danen fcmeck erran zioten: Bc- 
rautzu guri gehiago mintza, beldurrez 
gizonak, gogoa minkhaizturik, bihur da- 
kizkitzun, eta zeror gal zaitezen zuro 
etche guziarekin.

26 Hola berriz bideari lothurik, goan 
ziren. Mikafek, bada, ikhuftenez haz- 
karrago zirela, itzuli zen bcrc etchera.

27 Sei ehun gizonek eraman zituzten 
beraz apheza eta aitzinean erran izan 
ditugunak ethorri ziren Laifera, populu 
defkantfuz eta phaufuan zagoen baten 
gana, cta ezpataren ahotik iragan zituz
ten, cta hiriari fu eman zioten,

28 Nihork-ere laguntzarik hangoei 
ekharri gabc, Sidonctik urrun egoten zi-
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relakotz, eta nihorekin etzutelakotz cz 
lagunkhidetafunik, ez har-cmanik. Eta 
hiri hura zen Errohobeko aurkhintzan 
jarria: Dancn femeek berritu zuten eta 
han cgin zuten bcren egoitza.

29 Aitzinean Lais deitzen zena, dei- 
thu zuten Dan beren aita, Ifaaken fe- 
mearen izcnctik.

30 Eta han ezarri zuten jainkorde 
zizelatua eta Jonathan, Moifen feme 
Jerfamen femca,cta harén femeak aphcz
tzat, bcren gathibutafuncko eguncraino.

31 Eta Mikafen jainkordea hekien 
baithan egotu zen Jainkoaren arkha Si- 
lon egotu zen dembora guzian. Etzcn 
ordu hekietan erregerik lfraelen.

X IX . K ai*.
"D A Z E N  lebitar gizon bat Efraimgo 
U  mendiko mazóla batean zagoena, 
Judako Bethlchcmen hartu zuena cmaz- 
te.

2 Hunek utzi zuen bcre fenharra, eta 
Bcthlchemera bere aitaren ctchera itzuli 
zen, eta lau hilabethez egotu zen aita
ren baithan.

3 Scnharra, bcrekin harturik muthil
bat eta bi arto, jarraiki zitzayoen, hare- 
kin nahiz baketu eta laufcnguka berekin 
gibelerat crakharri. Emazteak ongietho- 
rri egin zioen eta larrarazi zuen bere ai- 
taren etchean. Hori aditu zucncan ha
rén aitaginarrebak eta ikhufi zuencan, 
bozkariorekin ethorri zitzayoen aitzi- 
nera, _

4 Eta befarkatu zuen. Suhia bere a¡- 
taginarrebaren etchean egotu zen hirur 
egun, jatcn eta edaten zuelarik lainoki 
harekin.

5 Bainan laugarren egunean, gabaz 
jaikirik, nahi izan zuen abiatu; aitagi
narrebak utehiki zuen, eta erran zioen : 
Jan zazu lchcnik ogi puchka bat, eta har
nea hazkar zazu, eta hola goanen ¿are.

6 Jarri ziren clkharrekin ; jan eta
edan zuten, eta neíkatcharen aitak erran 
zioen bere fuhiari. Egun hau, othoi, 
cmazu gurekin, boz gaitezen guziak ba
tean. _ ,

7 Bainan hau chutiturik, goan nahiz 
abiatu zen. Eta halarik-crc aitaginarre
bak crrckeika atchiki zuen, cta bcre 
etchean geldiarazi.

8 Goiza ethorri zcncan ordean, lebi- 
’ tarra biderako chuchentzcn zen. Aita
ginarrebak erran zioen berriz: Othoiz-

ten zaitut jan dezazun zerbait, cta inda- 
rrak harturik, eguna zabaltzcn den al
tean, goanen zarc gero. Jan zuten be
raz clkharrekin.

9 Eta gizon-gaztea chutitu zen, bi
deari lotzcko bere cmaztearekin eta 
muthilarekin. Berriz-crc aitaginarrebak 
erran zioen : Ikhufazu eguna hari déla 
aphaltzen, cta arratfa heldu déla: zaude 
egun ere cnekin, cta bozkariozko egun 
bat iragan zazu, cta bidcari lothuko zarc 
bihar zure etchera goateko.

10 Suhiak etzuen nahi izan onhetfi 
harén errana, bainan cman zen berehala 
bidcari, eta ethorri zen Jebufeko ondora, 
zcina bcrtzc izcnez Jerufalcme deitzen 
baitzen, berekin erakhartzen zituela bi 
aftoak kargatuak eta bere ohaidea.

11 Eta jadanik zircn Jcbuletik hur- 
bil, eta eguna gaucra bihurtzen hari zen, 
eta muthilak erran zioen bere naufiari: 
Zato, othoi, eta aldara gaitezen Jebufea- 
rren hirira eta hor geldi gaitezen.

12 Naufiak ihardetfi zioen: E z naiz 
farthuko jendaki arrotz Ifraelgo fcmecta- 
rikakoa ez den baten hirira, bainan goa
nen naiz Gabaaraino;

13 Eta hara heltzen naizean, han ego- 
nen garc, edo bederen Erraman.

14 Iragan zuten beraz Jebus; hartu 
bideaz aitzina zihoazen,eta iguzkia etzan 
zitzayoeten Gabaako ondoan, zeina Bcn- 
jaminen lcinuan baita.

15 Eta harat aldaratu ziren, han gcl- 
ditzeko. Barnera farthu ondoan, jarriak 
zauden hiriko plazan, cta nihork ctzio- 
ten leihorra eman nahi izatu.

16 Eta hara non gizon-zahar bat 
agertu zen, landatik cta bcrc lanetik bi
hurtzen zela arratfean ; cta gizon hura 
ere Efraimgo mcndikoa zen, cta arrotz 
bezala zagoen Gabaan. Bada, lekhu he- 
kietako gizonak Jeminiren femeak ziren.

17 Eta begiak altchaturik, gizon-za- 
harrak ikhufi zuen lebitarra bcrc puch- 
kattockin hiriko plazan jarria ; eta erran 
zioen : Nondik heldu zare ? cta ñora 
zohazi ?

18 Harek ihardetfi zioen : Abiatu 
garc Bethlehctn Judakotik, cta goazi 
gure tokira, zcina baita Efraimgo men
diko mazela batean; handik ethorri gi- 
nen Bcthlchemera ; orai Jaunaren etche
ra goazi, cta nihork ez gaitu hartu nahi 
bere leihorrera,

19 Nahiz laftoa eta bclharra badugun
L I.
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gure aftocn bazkatzeko, cta ogia cta ar- I 
noa enetzat, zure nefkatoarentzat cta 
enekin den muthilarcntzat: ez dugu 
deufcre eikas baizik-ere leihorra.

20 Gizon - zaharrak ihardetfi zioen : 
Hakea déla zurckin, nik emanen daroz- 
kitzut premia zaizkitzun guziak : ba- 
kharrik othoizten zaitut etzaitezen pla- 
zan egon.

2 1 Eta farrarazi zucn bere etchera; 
aftoei bazka eman zioeten, eta zangoak 
garbitu zituztenean, onthuruntzara dci- 
thu zituen.

22 Jaten hari zirclarik, eta bideko nc- 
khearen ondotik, janaz cta edanaz beren 
buruak hazkartzen zituztclarik, ethorri 
ziren hiri hartako gizon batzuck, Belia- 
len femeak (erran-nahi-da zer-nahitara 
jarriak), cta gizon-zaharraren etchea in- 
guraturik, haii ziren athcari joka, etcheko 
naufiari oihuka, eta crrancz: Ilkhiaraz 
zazu zure etcherat farthu den gizona, 
egin diozogun nahi duguna.

23 Gizon-zaharra athcratu zcn hckic- 
tara eta erran ziocten : Berautzuc, ana- 
yak, berautzue holako gaizkirik cgin ; 
ezcn gizon hau arrotz bczala farthu da 
ene atherbera,eta utzazuc zorokcria hori.

24 Badut alaba bat dontzella, cta gi
zon horrek badu ohaidea; erakharriko 
darozkitzuet; emanen diozucte ahalkea, 
eta afeko duzue zucn lehia ; bakharrik 
othoizten zaituztct gizon hunen gaincan 
egin ez dezazuen gizonari ez dihoakiocn 
izigarrikcria.

25 Etzituzten onhetfi nahi harén crra- 
nak. Lebitarrak hori ikhuftrik, athcratu 
zioctcn bere ohaidca, cta cman hartaz 
dofta zitezcntzat. Hartaz nahi zutena 
cgin ondoan gau guzian, utzi zutcn 
goizaldera.

26 Emaztckia, ilhuna goatcarckin, 
ethorri zcn bcrc fcnharra zucn etcheko 
athera, eta han erori zen.

27 Argitu zcnean, lebitarra jaiki zen, 
cta ideki zucn athea, abiatu balayaren 
akhabatzeko; eta hara non zagoen ha
rén cmaztea athe-aitzinean etzana, cs- 
kuak athclafera hedatuak.

28 Uftez lo zagoen, fenharrak erratcn 
zioen : Jaiki zaite eta goazen. Deufik 
ez baitzucn ihardcften, ezaguturik hila 
zela, hartu zuen, alto baten gaincan eza- 
rri, eta itzuli zcn bcrc ctchera.

29 Sarthu zenean, hartu zucn ma- 
rrauza bat, cta emaztcaren gorphutza

bcrc hcziirrekin hautfirik hamabi phus- 
kctan, zathi baña igorri zioen Ifraelgo 
leinu bakhotchari.

30 Hori ikhufi zutencan, guziak oi
huka haft ziren : E z da egundaino hola- 
korik Ifraelen gerthatu, gurc arbafoak 
Egiptotik ethorri diren egunctik eta orai 
arteo : erahaki zazue, eta guzick batean 
ikhufazue zer den egiteko.

X X . K ap .
U A R G A T I K  Ifraelgo fcmc guziak 

ilkhi ziren, cta hatera bildu ziren 
gizon bakhar bat bczala Danetik Berfa- 
bcraino eta Galaaderaino, Mafphcra, 
Jaunaren aitzinera.

2 Populuetako buruzagiak oro eta Is- 
raelgo leinu guziak bildu ziren Jainkoa- 
ren batzarrera, lau chun mila gerlari o¡- 
nezko.

3 (Eta Benjamincn femeak etziren 
jakin gabe gclditu Ifraclgo femeak Mas- 
phara igana k zircla.) Emazteki hilaren 
¡chitar fenharrari galdegin zioten ñola 
gerthatu zen hambateko beltzkcria,

4 Ihardctfi zuen: Bcnjamincko Ga- 
baara heldu izan naiz ene emaztearekin, 
eta harat aldaratu naiz ;

5 Eta hara non hiri hartako gizo- 
nck gabaz inguratu duten ni nindagoen 
ctchca, ni hil nahiz, cta ene emazteari 
jazarriz czinfinctfizko lohikcriako erra- 
biarekin, azkenckotz hil den artco.

6 Harthurik, puíkctan czarri dut, eta 
zathiak igorri ditut zuon cremu guzic- 
tara, zcren ez baita egundaino llraclcn 
gerthatu horrembcrtzcko izigarrikeria cta 
beltzkcriarik.

7 Ifraclgo femeak, hemen zarctc gu
ziak, ikhulazuc zer behar duzuen egin.

8 Eta han zen populu guziak, gizon 
bakhar bat izan balitz bczala, ihardctfi 
zuen : E z garc gure olhetara bihurtuko, 
nihor ez da bere etchean farthuko,

9 Non ez dugun batean hau egiten 
Gabaarcn kontia:

10 Hautatuak izan beitez Ifraclgo lei
nu guzictan llamar gizon ehunctarik, 
chun miletarik, mila hamar miletarik, eta 
armadari ekhar betzozte jatekoak, gudu- 
ka ahal gaitezcn Bcnjamincko Gabaarcn 
kontra, eta merezitu dueña bihur diozo
gun bere tzarkeriaren arabera.

11 Eta Ifracl guzia hiri liaren kontra 
bildu zen, gizon bakhar bat liezala, go- 
go berarekin cta chede bakhar batean.
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12 Benjamincn leinu guziari bidali 
ziozkaten mandatariak, zeinek erran 
baitzuten: Zertako atzeman da ho- 
rrcmbertzcko tzarkeria zucn baithan ?

13 Eíkuctara igutzuc Gabaako gizon 
beltzkeria hori egin izan dutenak, hil di- 
tezentzat eta gaizkia khen dadicn Ifrael- 
dik. Bcnjamintarrek ctzutcn aditu nahi 
izan beren anaya Ifraclgo femeek gaztia- 
tu folafa:

14 Bainan beren eremuko hiri guzie- 
tarik bildu ziren Gabaara laguntza ekhar- 
tzcko cta Ifraclgo populu guziaren kon
tra gudukatzeko.

15 Eta Benjamindik khaufitu ziren 
hogoi eta bortz mila ezpata ekhartzen 
zutenak, Gabaako egoiliarrez bcrtzalde.

16 Haukiek zazpi chun gizon guziz 
hazkarrak, ala eíkuinaz, ala czkerraz 
bardin gudukatzen zirenak, eta habalaz 
harriak hain chuchen arthikitzen zituzte- 
nak, non ile bat ere jo baitzezaketen, eta 
harriaren kafka ez baitzen den-gutiena 
nihorat makhurtuko.

17 Ifraelen ere, Benjamincn femeak 
gabe, khaufitu ziren lau ehun mila 
czpatadun, gudura jarriak.

18 Haukiek jaikirik, ethorri ziren 
Jainkoarcn etchera, erran-nahi-da Silo- 
ra ; Jainkoa kontfultatu zuten, eta erran 
zioten: Ñor izanen da gure armadan 
guduko buruzagi Benjamincn femeen 
kontra? Jaunak ihardetfi zioctcn : Juda 
izan bedi zuen aitzindari.

19 Ifraclgo femeak goizean berehala 
jaikirik, kampatu ziren Gabaako on
doan.

20 Eta handik abiaturik Benjamincn 
femeen gudukatzcra, hafi ziren hiriaren 
fethiatzen.

21 Gabaatik atheraturik, Benjamincn 
femeek hil zituzten cgun hartan Ifraelgo 
femeetarik hogoi eta bi mila gizon.

22 Ifraclgo femeak, beren indarraren 
eta ofte handiaren gaincan finhefiea eza- 
rriz, aitzinean gudukatu ziren tokian ja- 
rri ziren lerrotan berriz-cre ;

23 Halaz liizkitartean non lehcnik 
igan baitziren eta nigarrez egon Jauna- 
ren aitzinean ilhuntzcraino: eta kontful
tatu zuten eta erran zioten : Behar othe 
dugu gehiago gudukatzerat egin Benja- 
minen fcmc, gure anayen kontra, ala ez? 
Ihardetfi zioten: Igan zaizte eta gudu 
egizuc.
“ 24 Eta biharamuncan, Ifraclgo femeek

gudurat egin zutencan Benjaminen fe- 
meen kontra,

25 Benjaminen femeak jauzi ziren 
Gabaako athectarik, eta hekien aitzinera 
laítcr-cginik, hambateko zalapartak era- 
bili zituzten farrafkika, non hemezortzi 
mila ezpatako gizoni íurra joarazi bai- 
tzioeten.

26 Hargatik Ifraelgo fcine guziak 
ethorri ziren Jainkoarcn ctchera, eta ja- 
rririk zauden nigarrez ; barur-egin zu
ten cgun hartan ilhuntzeraino, eta Jau- 
nari cíkaini ziozkaten holokauftak eta 
bakezko bitimak.

27 Eta beren plantaren gainean kon
tfultatu zuten. Toki hartan zen orduan 
Jainkoaren bat-tafuneko arkha.

28 Eta Phineefek, Eleazarren femeak, 
Aaronen ilobafoak zucn Jaunaren etche
ko kargua. Kontfultatu zuten beraz 
Jaúna, eta erran ziocten: Behar othe 
gare gehiago gudura atheratu Benjami
nen (eme, gure anayen kontra, ala gel- 
ditu behar gare? Jaunak ihardetfi zioe
ten : Igan zaizte cta biliar emanen ditut 
zuen eíkuetara.

29 Ifraelgo femeek zelatak ezarri zi
tuzten Gabaako hiriaren inguruan ;

30 Eta hirugarren aldiko, lehcmbizi- 
koan cta bigarrean bezala, armada athe
ratu zuten Benjaminen kontra.

31 Bainan Benjaminen femeak ere 
aufartafun handirekin jauzi ziren hiritik, 
cta etfayek ihes-eginik, luzez jarraiki 
zitzaizkotcn, halaz non hekietarik fa- 
khitu baitzituzten lchembiziko cta biga- 
rren cgunean bezala, eta hil baitzuten 
ihes zoazinctarik bi bidez, zeinetarik ba- 
tek Bethelera baiterama eta liertzeak 
Gabaara, eta hogoi eta hamar gizonen 
ingurutfuari Iurra joarazi zioetcn ;

32 Ezen uíle izan zuten, ohi bezala 
amor egiten zutela. Alegiaka ihes zi- 
hoazenck afmua zuten egina hekiek hi
ritik urrunaraztckoa, eta iduri ihefi, he- 
kick erran diren zelatetara crakhartze- 
koa.

33 Hargatik Ifraelgo feme guziak ja
rriak ziren tokietarik jaikirik, lerrotan 
eman ziren Baalthamar deitzen den lc- 
khu batean. Hiriaren inguruan jarriak 
ziren zelatariak ere emcki - cmcki hafi 
ziren agertzen,

34 Eta mendebal-aldetik hiriari hur- 
biltzen. Halalier hamar mila gizonek, 
Ifracl guzitik, hiritarrak gudura deitzen
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zituzten. Eta gudulco heftura gaitzak 
inguratu zituen Benjaminen femeak, cta 
etzuten ezagutu hcrioa alde orotarik gai- 
ncra heldu zitzayoctcla.

35 Jaunak jo zituen Ifraelgo fcmecn 
aitzinean, zeinck cgun hartan hckietarik 
hil baitzituzten hogoi cta bortz mila gi- 
zon, oro gerlariak cta czpatadunak.

36 Bada, Benjaminen femeek czagutu 
zutenean gai etzirela, hafi zircn ihes- 
egiten. Hori ikhuftearekin, Ifraelgo fe- 
mcek ihes goateko lckhua utzi zioetcn, 
eror zitezentzat chuchendu zelatctara, 
zeinak hiriaren ondoan baitziren.

37 Haukick braftakoan jaiki ziren be- 
ren gordegailuetarik, eta Benjamín gi- 
belaz itzultzen zelarik hilka hari zitzaiz- 
kotenei, íarthu ziren hirian eta jo zuten 
ezpataren ahoaz.

38 Bada Ifraclgo femeck zelatetan 
ezarri zituztenei ezagutkaritzat cman 
zioeten futan ezar zezaten, hiria hartu 
ondoan, eta khea goiti igaitearekin era- 
khutfiko zutela hartua zela hiria.

39 Guduan farthuak ziren Ifraelgo 
femcak horri ohartu zircnean (ezcn Bcn- 
jaminen femeek ufte izan zuten ¡hes zi- 
hoazela, eta hekicn armadatik hogoi eta 
hamar gizon hilik, bizikiago ondotik 
emanak zircn),

40 Ikhufi zuten khezko habc bat be- 
zala hiritik igaiten. Benjaminek gibele- 
rat begiraturik, ezagutu zuenean hiria 
hartua zela eta garra goiti zihoala;

41 Lchcnago alcgiaka ihes-cgin zutc- 
nak, aitzinaz itzulirik, bihurtzen ziren 
hazkarkiago. Hori ikhuftearekin, Bcn
jamincn femeak ihcfari cman zircn,

42 Eta hartu zuten mortuko biderat, 
harat ere ctíayak ondotik zituztclarik : 
bainan hiriari fu cman ziotcnak atheratu 
zitzaizkocten aitzinera.

43 Eta halaz gcrthatu zen, non etía- 
yak b¡ aldeetarik hilka hari baitzitzaiz- 
koeten, eta farra ík ¡a baratu gabe baitzi- 
hoan. Luna jo zuten cta ctzanak gel- 
ditu ziren Gabaako hiriaren iguzki-haize 
alderat.

44 Bada, lekhu hartan berean bizia 
galdu zutenak, ziren hemezortzi mila 
gizon, oro gudulari hazkarrenetarik.

45 H ori ikhuftrik, gelditu ziren Bcn- 
jamintarrek mortura ihes-cgin zuten, eta 
hartu zuten harkadi hatera, zeinaren izc- 
na Erremon baita. Ibes hortan ere ba- 
rrayatuak cta aíko aldetarn hedatuak bai

tziren, Ifraclgo fcmcck hil zituzten bortz 
mila gizon ; eta urrunago goanik, hil zi
tuzten oraino bi mila.

46 Eta huía gcrthatu zen, non aíko 
tokitan crori zircn Benjamintarrak bai
tziren hogoi cta bortz mila gerlari, gu- 
duko hoberenetarik.

47 Horrelctan Benjaminen ofte guzi- 
tik gelditu ziren, itzuri ahal izan zirenak 
eta mortura ihes-cgin, fei ehun gizon ; 
cta lau hilabethez egotu zircn Erremon- 
go harkadian.

48 Bada, gibelerat itzulirik, Ifraelgo 
femeek hiriko ondar guziak, gizonctarik 
abcrectaraino, ezpataz jo zituzten, eta 
gar gofeak erre zituen Benjaminen hiri 
cta herriak oro.

X X I. K a p .
J S R A E L G O  femeek Mafphan zin ere 

egin zuten eta erran: Gutarik ni- 
hork cz du Benjaminen fcmeci bere ala- 
betarik emanen emaztetzat.

2 Eta guziak ethorri zircn Jainkoaren 
ctchcra Silora, eta harén aitzinean jarri- 
rik arrats arteo, altchatu zuten boza, cta 
hafi ziren nigarrez eta marraíkaz, zioe- 
telarik:

3 Ifraclgo Jainko Jauna, zertako ger- 
thatu da zorigaitz handi hau zurc popu- 
luan, non cgun lcinuetarik bat czczta- 
tzen baita gutarik ?

4 Eta biharamunean, argi -  urratzean 
jaikirik, aldarc bat egin zuten; efleaini 
zituzten han holokauftak eta bakezko 
bitimak, eta erran zuten :

5 Ñor da Ifraclgo leinu guzietarik 
Jaunarcn armadura igan ez dena ? Ezen 
Mafphan zirelarik, zin handi batez hertft 
zituzten bcren buruak, hilen zituztela 
huts-eginen zutenak.

6 Eta urrikiak jorik Bcnjamin beren 
anayaren gaincan, Ifraclgo femeak abiatu 
ziren erraten: Leinu bat Ifraeldik eba- 
kia da.

7 Nondik hartuko dituzte emazteak? 
zin-egin dugu ezcn guziek batean, cz 
diotzotegula gurc alabak emanen.

8 Hargatik erran zuten: Ñor da Is- 
raclgo leinu guzietarik Jauna gana igan 
ez dena Mafphara ? Eta hara non khau
fitu zen Jabes Galaadckoak armada har
tan ctzírcla izatu.

9 (Ifraclgo femeak Silon zircn orduan, 
Jabefctik etzcn hekiekin nihor khaufitu.)

10 Hargatik igorri zituzten hamar mi-
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la gizon hazkarrenetarik, eta manu eman 
zioeten: Zoazte eta Jabes Galaaden dau- 
dezenak ezpataren ahotik iragan zatzuc, 
beren emazte eta haur ttipickin.

11 Eta huni behar zarete ohartu : G¡- 
zonki guziak eta gizona ezagutu duten 
cmaztekiak hil zatzuc, bainan birjinak 
begira.

12 Jabes Galaaden khaufitu zircn lau 
ehun birjina gizonaren ohca ezagutzen 
etzutenak, eta erakharri zituzten kam- 
petara, Silora, Kanaango lurrera.

13 Eta Benjaminen feme, Errcmon- 
go harrian zirenei, manaturik onhets 
zetzaten bakera, berriketariak igorri 
ziozkatcn.

14 Orduan Benjaminen femeak etho
rri ziren, eta emazteak eman zitzaizkoc
ten Jabes Galaadeko alabetarik; bainan 
molde berean ematcko etzcn bertzerik 
khaufitu.

15 Ifrael guzia damu minctan cta 
urrikitan farthu zen Ifraclgo leinu baten 
hiltzeaz.

16 Eta zaharrek erran zuten: Zer 
eginen diotegu emazterik izan cz duten 
gaincrakoci ? Benjamingo emaztcki gu
ziak hilak dirá.

17 Grina handi batekin eta gogoa bc- 
hartuz, Ifraeldik leinu bat gal ez dadicn 
bideak hartzeko ditugu.

18 Ezik gurc alabak ezin eman dc- 
tzozkegutc, hertfiak garelakotz zinaz 
cta arthiki dugun burhoaz, ginioenean : 
Madarikatua bere alabetarik Bcnjamini 
emaztetzat emanen dioena.

19 Afmu bat egin zuten beren artean

eta erran zuten : Huna Jaunarcn befta- 
burua urthe oroz zelebratzen dena Silon, 
zeina jarria baita Betheldik ipharrerat, 
eta Betheldik Sikcmera dohan bidetik 
iguzki - haizerat, eta Lebonako hiritik 
hegoarat.

20 Manatu ziotcn beraz Benjaminen 
femeei, eta erran : Zoazte eta mahaftie- 
tan gorde zaitezte.

21 Eta ikhufiko ditutzuenean Siloko 
neíkatchak, ohitzaren arabera, dantze- 
tara abiatzen, bet-betan athera zaitezte 
mahaftietarik, bakhotchak hekietarik har 
zazue emaztetzat baña, eta zoazte Ben
jamingo lurrera.

22 Eta hekien aitak ethorriko dire- 
ncan, cta zuen kontra hafiko direnean 
arranguratzen cta jazartzen, erranen dio
tegu : Urrikal zakizkiote ; ezik ez dirá 
hekiei lothu gerlako eta garhaiziako zu- 
zenez, bainan othoizka galdatu daroz- 
kitzueten ondoan, eta ez diozkatzuete 
eman, eta zuen ganik ethorri da bekha- 
tua.

23 Ñola manatu, hala egin zuten Ben
jaminen femeek. Beren nombrearen ara
bera, emazte baña berentzat hartu zuten 
dantzan heldu zircn ncíkatchctarik, eta 
goan zircn beren tokietara: han egin 
zituzten hiriak eta hekietan egotu zi
rcn.

24 Ifraclgo femeak ere leinuka eta 
familiaka bihurtu zircn beren olhctara. 
Orduko egunetan erregerik etzcn Ifrae- 
len, bainan bakhotchak, zer - ere ongi 
iduritzen baitzitzayoen, cta hura egiten 
zuen.

I. K a p .

TU YE baten egunetan, juyeak buru- 
.1 zagi zirelarik, gofetc bat gcrthatu 
zen lurrean. Eta gizon bat goan zen 
Bethlehem Judakotik, Moab - herrira 
arrotz, bere cmaztearekin eta bi hau- 
rrekin.

2 Bcra deitzcn zen Elimelek, cta 
cmaztea N oem i; cta bi femcak, bat

Mahalon cta bertzea Kelion. Ephrata- 
rrak ziren Bethlehem Judakoak. Eta 
Moab-hcrrian farthurik, han egotcn zircn.

3 Hil izan zen Eiimelck, Noemiren 
fenharra; cta Noemi bera gcldiiu zen 
bore bi femeekin;

4 Haukick Moabitar emazteak egin 
zituztcn ; bat deitzen zen Orpha, ber- 
tzea Erruth. Han cgotu zircn hamar 
urthcz;

E R R U T  H.
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5 Eta biak hil izan zircn, crran-nahi- 
da Mahalon cta Kelion ; eta Noemi gel- 
ditu zen bere bi haurrez eta fenharraz 
gabetua.

6 Eta jaiki zen berc herrialdera goa- 
tcko bere bi errcinekin, Moab-herritik ; 
aditu zuen czik Jaunak begitharte egin 
zioela bere populuari, cta jatckoa eman.

7 Hargatik berc bi erreinckin athe- 
ratu zen arrotz egotu zea lekhutik ; eta 
jadanik bidean zclarik Judako lurrera bi
lí urtzeko,

8 Erran zioeten : Itzul zaitezte zuen 
amaren etchera : Jauna urrikalmcndutfu 
izan bekizuc, zuek hil direnen aldcrat 
eta ene alderat izatu zareten bczala.

9 Phaufua eman bezazuetc hartuko 
ditutzuen fenharren etchetan. Eta bc- 
farkatu zituen. Eta hekiek nigar ma- 
rrafkaz hafi ziren ,'

10 Erraten zutclarik: Zurckin goa- 
nen gare zure populua gana.

11 Noemik ihardetfi zioetcn: Bihur 
zaitezte, ene haurrak; zcrtako cthor 
cnckin ? ene fabelcan othe da gehiago 
feinerik, zuek ni ganik igurikitzeko fen- 
harrik ?

12 Itzul zaizte, ene haurrak, cta zo- 
aztc : ezen jadanik adinak azpian nadu- 
ka, ez naiz ezkontzako lokharriaz gai; 
gaur amatzcn ahal banintz ere, cta bi 
femez erditzen,

13 Baldin hekien begira egon nahi 
bazindute, hekiek banditu eta morroindu 
arteo, bcrriz czkondu baino lehen cha- 
hartto egin zintezkete. E z  holakorik, 
othoi, ene haurrak, ezen zucn atfeka- 
beak cncak baino geliiago nau hcftutzen: 
J aunaren eíkua ene kontra ilkhia da.

14 Berriz cman zircn nigar marraikc- 
tan. Orphak bcrc amaginarreba befar- 
katu zuen, eta gibclerat itzuli zen ; 
Erruth jofi zcn bcrc amaginarrebari.

15 Noemik erran zioen : Horra non 
zure ahizpa bihurtu den berc herritarre- 
tara eta bere jainkoetara; zu ere zoazi 
horrekin.

16 Erruthek ihardetfi zucn : E z be- 
zaizkit trebes jar, utz zaitzadan eta goan 
nadientzat; ezen norat-nahi egin deza- 
zun, haratko naiz ; cta non-crc gclditu- 
ko baitzare, ni gcldituko naiz halaber. 
Zure populua ene populua izancn da, 
zure Jainkoa ene Jainkoa.

17 Zcin lurrek hartuko baitzaitu hil- 
tzen zarenean, hartan hilen naiz ni ere,

hartan izancn da ene hobia. Edozein 
gaitzez jo beneza Jaunak, eta egin be- 
zat gehiago oraino, baldin deufek-cre, 
herioaz laudan, berezten banau zu ganik.

18 Noemik ikhufirik beraz gogo fcn- 
do batckin hartu zuela harekin goateko 
afmua, etzuen nahi izan zeiher jarri, cz- 
cta gehiago aiphatu bere herritarretara 
bihurtzeaz.

19 Bideari batean eman ziren eta 
ethorri Bethlehcmera. Hirira farthu zi- 
renean, berriak laíler jo zuen orotara; 
eta emaztekiek erraten zuten : Hau da 
behialako Noemi.

20 Noemik erran zioeten : E z bene- 
zazuc deith Noemi (erran-nahi-da ede- 
rra), bainan deith nezazue Mara (erran- 
nahi-da uherra), zeren uherdura handiz 
bethe bainau Ahalorotakoak.

21 Bethea ilkhi naiz, eta hutía bihu- 
rrarazten ñau Jaunak. Zcrtako beraz 
deitzen duzue Noemi Jaunak aphaldu 
dueña, Ahalorotakoak atfekabez bethe 
dueña ?

22 Horrcletan ethorri zen Noemi 
bere erromeriako lurretik, bere erreina 
Erruth Moabitarrarckin ; eta Bcthlehe- 
mera bihurtu zen garagarraren ephaiten 
hafiak zirencan.

II. K a p .

D A D A , ahal handiak eta onthafun hai- 
nitz zucn gizon bat bazen, Eliinc- 

lckcn ahaidea, Booz deitzen zena.
2 Erruth Moabitarrak bcrc amagina

rrebari erran zioen: Zuk nahi baduzu, 
goanen naiz landetara, eta uztazaleari 
itzuri burukak bilduko ditut, atzcmancn 
dudan lckhu guzietan bihotz-oncko aita 
familiako bat, begitharte eginen darota- 
na. Noemik ihardetfi zioen : Zoazi, ene 
haurra.

3 Goan zcn beraz, cta burukak bil
tzcn zituen uztazalccn gibeletik. Gcr- 
thatu zen, bada, lauda harén nau fia zela 
Booz, Elimelekcn ahaidea.

4 Eta hara non bcra Bethlchcmetik 
cthortzen zcn, eta uztazaleci erran zioe
ten : Jauna bedi zuekin. Haukick ihar
detfi zioten : Jaunak benedika bezaitza.

5 Uztazalccn buruko zen gizon-gazte 
bati erran zioen Boozek: Norena da 
ncfkatcha hori ?

6 Harek ihardetfi zuen: Nocmirekin 
Moab-herritik ethorri den Moabitarra da 
hori.
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7 Othoiztu gaitu utz dezagun geldi- 
tzen diren buruken biltzcra, uztazaleen 
ondotik; eta goizetik hunat laudan da, 
eta cz da aphur bat ere ctchcra bihur
tu.

8 Boozek erran zioen Erruthi: Adi 
zazu, ncfkatcha, ez bezedi nihora goan 
buruíca biltzcra, bainan zaudc lauda hun- 
tan, eta zoazi ene ncíkatchetara,

9 Eta jarraik zaitezi uzta egin duke- 
ten tokietara. Manatu diotet ezen ene 
muthilci, nihork ez dezazun nahigaberik 
cman : cta egarritzcn bazina ere, zoazi 
untziak diren lekhura, cta edan zazu ene 
muthilck edatcn duten uretarik.

10 Ahufpez eroririk eta burean ado- 
ratzen zuelarik, Erruthek erran zioen : 
Nondik dathorkic grazia zure begien 
aitzincan aurkhitu dúdala, cta nardatu 
gabe jauften zarcla ene czagutzera, ni 
arrotz gaichoa ?

11 Boozek ihardetfi zioen: Zure 
fenharra hil ondoan, zure amaginarreba- 
rentzat egin ditutzun guzien berriaz ja- 
kina naiz j ñola utzi ditutzun zure ahai- 
deak cta zure forlekhua, czagutzen etzin- 
duen populu hatera ethortzeko,

12 Bihur bezazu Jaunak zure egin- 
tzaren arabera ; Tari ofo bat ardiets deza- 
zula Ifraclgo Jainko fauna ganik, zeina- 
ren gana ethorri baitzare eta zeinaren 
hegalen azpira ihes-egin baituzu.

13 Erruthek erran zioen: Grazia 
aurkhitu dut zure begien aitzincan, jau
na, zu, kontfolatu nauzuna, eta mintzatu 
zarena zure fehiaren bihotzari, cz naize- 
larik zure fehietarik baten bethe.

14 Boozek erran zioen : Jateko tcno- 
rea ethorri ditakcenean, zato hunat, jan 
zazu ogia, cta zure ahamena minagrean 
bufti zazu. Jarri zcn beraz uztazaleen 
fahctfcan, garagar chigorretik hartu zuen 
beretzat, jan zucn eta afe zen cta 011- 
darrak begiratu zituen.

15 Eta handik jaiki zen, ohi bezala
buruken biltzcko. Bada, Boozek manu 
hau eman zioten bere muthilci: Zuekin 
biltzcn hari nahi balu ere, cz bezazue 
debeka t

16 Zuen cíkumenetarik ere bcrariaz 
arthik zatzue, cta utz gibclerat, ahalkc- 
rik gabe bil detzan, eta biltzcn ditue- 
ncan nihork cz bezo gaizkirik erran.

17 Arrats arteo haritu zcn beraz lau
dan biltzcn ; eta bildu zuena zaharo ba- 
tekin jorik eta iharrofirik, khaufitu zucn

ephi baten inguruaren garagarra, erran- 
nahi-da hirur gaitzeru.

18 Hekiek foinean, itzuli zen hirira; 
erakhutfi ziozkan bere amaginarrebari; 
bcrtzalde aitzinera ckharri eta eman 
ziozkan, afe-ta begiratu zituen jateko 
ondarretarik.

19 Amaginarrcbak erran zioen : Non 
haritu zare egun biltzen ? non haritu 
zare laucan ? Benedikatua izan bedi 
zutaz urrikaldu dena. Erruthek erran 
zioen noren baithan haritu zcn laucan ; 
erran zioen gizonaren ¡zena, zeina Booz
deitzen baitzen.

20 Noemik ihardetfi zioen: Jaunaz 
benedikatua izan bedi, zeren biziei era
khutfi izan dioeten begitharte bera be
giratu baitiote hilei ere. Eta bcrriz 
erran zu en : Gure ahaide hurbila da 
gizon hura.

21 Erruthek erran zuen: Hau ere 
manatu darot, liaren uztazaleetara goan 
nadiela, uzta guziak bildu arteo.

22 Amaginarrcbak ihardetfi zioen: 
Hobe duzu, ene haurra, harén neíka- 
tchekin uztatzera ilkhi zaitezen, nahi
gaberik izan cz dezazun bertze baten 
laudan

23 Hargatik Boozen neíkatchekin 
¡bilí zen, eta hekiekin biltzcn haritu 
zen, garagarrak cta ogiak barnera farthu 
arteo.

III. K a p .

D A D A , itzuli zcncan bcrc amaginarre- 
baren gana, harén ganik cntzun 

zuen fulas hau: Ene haurra, phaufua 
bilhatuko darotzut, cta zure ongi izateko 
bideak hartuko ditut.

2 Booz hura, zeinaren neíkatchekin 
laudan ¡bilí baitzare, gure ahaide hurbila 
da, cta gau limitan haizatzen du gara- 
garra bere larrainean.

3 Jaiki zaitc beraz, gantzu zaitc, eta 
zure fioincko ederrenak jauntz za tzu ; 
zoazi larraincra: Boozek ez bezaitza 
iklius, berc jan-edanak egin dituen arteo.

4 Ordean lotara goanen denean, be- 
gietan har zazu non lo-egitcn duen; 
goanen zare, agcrtuko duzu harén zan- 
goen gaineko kapa, ctzanen zare eta hc- 
datua han egonen. Gero berak erranen 
darotzu zcr egin behar duzun.

5 Erruthek ihardetfi zuen : Zuk erran 
guzia eginen dut.

6 Eta larrainera jautfi zen, eta ama-
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ginarrebak manatu ziozkanak oro egin 
zituen.

7 Jan cta edan ondoan, Booz arraya- 
go egin zenean, lotara goan zen efpal 
meta baten ondora; Erruth orduan 
ethorririk cmekitto, kapa agertu zuen 
zangoen aldetik eta etzan zen.

8 Eta hara non gauherdi gaincan Booz 
laztu eta afaldatu zen, eta emaztckia 
ikhufi zuen bere oinetan etzana.

9 Eta erran zioen : N orzarc? Harek 
ihardetfi zu en : Zure ncfkato, Erruth 
naiz; heda zazu zurc kapa zure fehia- 
ren gainera, ezen ahaide hurbila zare.

10 Boozek erran zioen: Jaunaz be- 
ncdikatua zarc, haurra, zurc urrikaltza- 
pen bigarrcnak chit-tzcn du lchcmbizi- 
koa, zeren ez baitituzu bilhatu gizon- 
gazteak, nahiz beharrak, nahiz abcra- 
tfak.

11 E z izan beraz beldurrik, bainan 
erran darotazun guzia egincn dut; ezcn 
badaki hiri huntako athcen artean dagocn 
populu guziak cmazteki berthutctfu bat 
zarela.

12 E z dut erraten ez naizcla ahaide 
hurbila, bainan bada bertzc bat hurbila- 
goa dena.

13 Phaufa zaite gau huntan ; eta goi- 
za cthorri denean, harek nahi bazaitu 
iduki ahaidetafuneko zuzenez, gauza 
ongi egina da; bainan harek nahi ez 
badu, legurki hartuko zaitut nik, zin- 
cgiten dut Jaunaz. L o -cgizu  goiza 
artco.

14 Harén oinctan lo-cgin zucn bcraz 
argitze arteo. Jaiki zen gizonck elkhar 
ezagut zczaketcn baino lehcn, eta Boo
zek erran zioen : Bcrautzu nihork jakin 
dezan hunat ethorri zarela.

15 Erran zioen bcrriz: Hcda zazu 
zurc foincko kapa, cta bi eikuez atchik 
zazu. Erruthek kapa hcdatua zaduka- 
larik, Boozek neurtu ziozkan fei gai- 
tzeru garagar eta hartan ezarri. Hckiek 
foinean, Erruth hirira farthu zcn.

16 Goan zen bere amaginarreba gana, 
zeinak erran baitziocn : Haurra, zeregin 
duzu ? Erruthek khondatu ziozkan Boo
zek harentzat cgin zituen guziak.

17 Eta erran zuen: Huna, fei gai- 
tzeru garagar cman darozkit, zioelarik: 
E z  dut nahi zure amaginarreba gana 
hutfik itzul zaitezen.

18 Noemik erran zioen : Zaudc, 
haurra, ¡khuíi arteo zer atheratuko den

huntarik : czik Boozek ez du onik iza- 
nen erran dituenak bethe artco.

IV . K a p .
J g O O Z  goan zen beraz hiriko athera 

eta han jarri zen. Eta iragaitcn 
ikhufi zucncan aitzinean aiphatu den 
ahaidea, bere izenaz deitzen zuelarik, 
erran zioen : Zaude aphur bat, eta jar 
zaite hemen. Hau aldaratu zen cta 
jarri.

2 Bada, Boozek hamar gizon hartu- 
rik hiriko zaharretarik, erran zioeten: 
Jar zaizte hemen.

3 Jarri zirencan, hunda mintzatu zen 
bere ahaideari: Gurc anaya Elimelckcn 
laudaren zathi bat faltzera darama Noe- 
m¡, Moab-herritik itzuli denak.

4 Nahi izan zaitut hortaz jakintíun 
egin eta zuri erran hemen jarríak diren 
guzicn eta ene herritarretako zaharren 
aitzinean. Baldin gozatu nahi baduzu 
ahaidctafuncko zuzenez, eros zazu cta 
go za; bainan hori ez bada zurc gogara, 
mintza zaite, jakin dezadan zer dudan 
cgiteko; czcn ez da ahaiderik, baizik-cre 
zu lehembiziko zarena cta ni bigarren 
naizena. Hunck ihardetfi zuen: Nik 
eroíiko dut lauda.

5 Boozek erran zioen: Noemircn 
eíkutik lauda eroii dukczuncan, czkon- 
tzaz beharko ere duzu hartu Erruth 
Moabitarra, hil denaren emazte izatua, 
zure ahaidearen izena biziarazteko harén 
priman tzan.

6 Hunek ihardetfi zuen: Uztcn dut 
ahaidetafuneko zuzena, czcn ez dut gal- 
du behar ene familiako leinua. Zu ba
ba zaitezi ene zuzen bereziaz, zcinetaz 
gogo onez biluzten naizela aithorra enla
ten baitut.

7 Bada, hau zen Ifraclcn aztura za- 
harra ahaidecn arteko, non batak bcr- 
tzcari ematen zioenean bere zuzena, 
emaitza ona izatekotzat, emaileak khen- 
tzen zuen bere oinctakoa, eta bere ahai
deari ematen zioen : hori zen, Ifraclcn, 
cmaitzaren lckhukotafuna.

8 Boozek erran zioen beraz bere ahai
deari: Khen zazu zurc oinetakoa. Eta 
hunek khendu zuen berehala zangotik.

9 Boozek erran zuen zaharren cta 
populu guziaren aitzinean : Lckhuko 
zaretc cgun, Elimelckcnak, Kelionennk 
cta Mahalonenak izatu diren guziez ja- 
bctzen naizela Noemiren eíkutik ;

10 Eta ezkontzaz hartzen dúdala 
Erruth iMoabitarra, Mahaloncn emaztea, 
harén izena biziaraz dezadan harén pri- 
mantzan, eta harén dcithura gal ez da- 
dicn harén familiatik, anayetarik cta po- 
pulutik. Zuek, diot, gauza horren le- 
khuko zaretc.

11 Athean zen populu guziak eta 
zaharrek ihardetfi zuten: Lckhuko ga- 
re : Jaunak, zure etchcan fartzcn den 
cmazteki hori cragin beza iduri Errachel 
cta Lia, zeinck íorthu baitute Ifraclcn 
ctchca, Efratan izan dadicntzat ber- 
thutczko ikhufgarri bat, eta harén izena 
deithatua izan dadicn Bcthlehemen.

12 Pharcs, Thamarrck Judari cman 
femearen ctchca iduri cgin bedi zure 
ctchca, Jaunak neíkatcha horren ganik 
emanen darozkitzun umeetarik.

13 Boozek Erruth hartu zuen beraz 
cta bere emazte cgin. Sarthu zen harén 
gana, cta Jaunak cman zioen izorra ger- 
tha cta feme batez erdi zedin.

14 Eta bango cmaztckiek Nocmiri 
erraten zioten: Bcncdika bedi Jauna, 
zeinak ez baitu jafan gal zedin zurc fa-
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miliako ondorea, eta zure izena deithua 
etzedin Ifraclcn,

15 Izan dezazuntzat nork kontfola 
zure arima eta nork haz zure zahartzca : 
ezen zure erreina maitc zaituena ganik 
forthu da feme bat; eta hainitzez hobe 
da zuretzat ezenez zazpi feme bazintu.

16 Noemik haurra harturik, ezarri 
zuen bere altzoan, eta unhidearen eta 
haurzainaren egimbideak bethetzcn zi
tuen.

17 Hauzoko emaztekiek berriz, boz- 
ten zirelarik, erraten zuten: Noemiri 
forthu zayo feme bat. Deithu zuten 
Obed. Hura izan da Ifairen aita, eta 
Ifai Dabidcna.

18 Huna Pharcfcn ondoregoa : Phara- 
fek izan zuen Efron,

19 Efronck izan zuen Aram, Aramek 
Aminadab,

20 Aminadabek Nahafon, Nahafonck 
Salmón,

21 Salmonek Booz, Boozek Obed,
22 Obcdek Ifai, Ifaik izan zuen 

Dabid.
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I. LIBURUA.

I. K a p .
jD A Z E N  gizon bat Erramathaimfo- 

phimgoa, Efraimgo mendian. El- 
kana deitzen z e n ; Jerohamen feme 
zen, Jcroham Eliurcn, Eliu Thohurcn 
eta Thohu Suphcn feme. Efraimtarra 
zen.

2 Izan zituen bi emazte, zeinak dei
tzen baitziren, bat Ana, cta bertzea 
Phenena. Phcnenak bazituen femeak, 
bainan Anak etzuen haurrik.

3 Eta gizon hura bere hiritik igaiten 
zen, egun manatuctan, Silora armadetako 
Jaunarcn adoratzera, eta hari fakrifizioen 
cíkaintzcra. Bada, han ziren Heliren 
bi feme, Ophni eta Phinces, Jaunarcn 
aphezak.

4 Elkana beraz ethorri zen cgun ba
tez, imolatu zuen bitima, eta cman zioz-

katcn Phenena, bere emazteari, eta bere 
femc-alaba guziei beren zathiak;

5 Bainan Anari eman zioen zathi ba- 
khar bat, gogoa ilhunik, zeren maite bai- 
tzuen Ana. Bada, Jaunak agor utzi 
zuen.

6 Phcnenak ere, bckhaitzcz, nahigabe 
ematen zioen, cta borthizki jafanarazten, 
hambatetaraino, non eíkarnioka baitzera- 
bilkan, Jaunak agor utzi zuclakotz.

7 Eta hórrela egitcn zuen urthe oroz, 
muga ethorririk, Jaunarcn templora igai- 
tcn zirencan ; hórrela jazartzen zioen ; 
cta Ana nigarrari ematen zen cta janha- 
ririk etzuen hartzen.

8 Elkana bere fenharrak erran zioen 
beraz : Ana, zertako egitcn duzu nigar ? 
zertako ez duzu jaten ? zertako eritzcn 
da zure bihotza ? Ez othe natzaitzu ho- 
bc ezenez hamar feme ?

9 Bada, Silon jan eta edan ondoan,
M M
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Ana jaiki zcn. Eta Hcli aphcza Jauna- 
ren temploko athcan bcre alkhian jarria 
zagoelarik,

10 Nola Anak bihotza zaurthua bai- 
tzuen, Jaunari othoitz-egin zioen, ni- 
garretan urtzcn zclarik;

11 Eta botu egin zuen, zioclarik: 
Armadateko Jauna, zurc neikatoari bc- 
giratuz, ikhuften baduzu cnc bihotzmi- 
na, orhoitzcn bazare nitaz, ez bazaitzu 
ahanzten zure fchia, eta ztirc ncikatoari 
femc bat ematcn badiozu, hura bcrc bi- 
zitzeko egun guzietako emanen diot 
Jaunari, eta bizarnabala ez da harén 
buru gainean iragancn.

12 Bada, nola othoitz eta othoizka 
hari baitzen Jaunarcn aitzincan, gcrthatu 
zen Heli ohartu zcla harcn aho higi- 
tzeei;

13 Ezcn Ana bihotzcz mintzo zen; 
harén ezpainak bakharrik higitzen zircn, 
eta harén ganik hitz bat ctzen aditzen. 
Helik uftc izan zuen beraz mozkorra 
zela,

14 Eta erran ziocn : Noiz arteo ego- 
nen zarc hordi ? Utzazu aphur bat ira- 
gaitera ahotik dariozun arno hori.

15 Anak ihardctfi zioen: E z, jauna; 
emazteki guziz dohakabc bat naiz; cz 
dut arnorik edan, ez-ctare mozkor deza- 
ketcn cdarietarik baterc, bainan ene bi
hotza ichurtzen dut Jaunarcn aitzinean.

16 E z bczazu ufte izan zure ncfka- 
toa déla Belialcn alaben iduriko, czcn 
cnc bihotzminaren cta atfekabeen han- 
diak mintzarazi nau orai artco.

17 Helik erran zioen orduan : Zoazi 
bakcan ; Ifraelgo Jainkoak emanen da- 
rotzu othoizka galdatu diozuna.

18 Anak ihardetfi zuen : Ochala zurc 
fehiak grazia aurkhi balcza zurc begien 
aitzinean ! Eta cmaztekia goan zcn berc 
bidean ; jan zuen, cta harén begithartca 
ctzen gehiago alde orotara ifrentziatu.

ig  Biharamun goizean jaiki ziren 
guziak, adorazionea cgin zuten Jauna- 
ren aitzincan, cta gero bihurtu ziren eta 
etchcrat cthorri Erramathara. Bada El- 
kanak berc cmaztca ezagutu zuen, cta 
Jauna orhoitu zen hartaz.

20 Handik cgunak bethe zircncan, 
gerthatu zcn Ana amatu zela cta femé 
batez erdi, cta dcithu zuen Samuel, zc- 
ren Jaunari galdatu zioen.

21 Bada, Elkana, harcn fenharra, cta 
ctchc guzia igan ziren beftetako bitima-
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ren imolatzeko, cta berc botuaren bethe- 
tzeko.

22 Ana ctzen igan, czik erran zioen 
bcrc fenharrari: E z naiz ni goanen hau- 
rra higuindua izan dedicn arteo; gero 
cramanen dut, ager dadientzat Jaunarcn 
aitzincan cta han egon dadicn bethi.

23 Elkana, bcre fenharrak, erran zio
en : Egizu ongi zaitzun bezala, eta 
zaude haurra higuindu artco; othoiztcn 
dut Jauna bethe dezan bcre hitza. Anak 
hazi zuen beraz berc femea cta ctchcan 
egotu zcn hari bulharra khendu arteo.

24 Higuindu zucncan, hartu zituen 
hirur chahal, hirur gaitzeru irin eta pi- 
tcher bat arno, eta berc femea eraman 
zuen Jaunaren etchera, Silora. Bada, 
haurra oraino chumettoa zcn.

25 Imolatu zuten chahal bat eta hau
rra Hcliri aitzinera erakharri zioten.

26 Anak erran zioen: Jauna, nola 
hemen bizirik baitzarc, hain egia da ni 
naizcla zurc aitzinean Jaunari othoitzcz 
egotu zen emazteki hura.

27 Haur hunentzat othoiztu dut, eta 
Jaunak onhctfi darot cgin diodan galdca.

28 Hargatik nik ere Jaunari cman 
diot Jaunak emanen diozkan cgun gu
zietako. Eta han adoratu zuten Jauna. 
Eta Anak othoitz-cgin zuen, erraten 
zuclarik:

II. K a p .
U 'N E  bihotza bozkarioz jauzi da cnc 

Jauna baithan, eta ene ofpca goratu 
da ene Jainkoa baithan ; ene ahoa ideki 
da ene etfayen gainera, zeren goihcrctu 
bainaiz zurc eíkuko laguntzan.

2 E z da faindurik Jauna bezalakorik, 
ezcn faindurik ez da zutaz laudan, eta 
hazkarrik cz da nola baita gurc Jain
koa.

3 Ichil beitez zuen folas hampuru- 
tfuak, oi zuen buruen cfpantatzen hari 
zarctcnnk; zuen ahotik gibela beitez 
ohiko elheak ; zeren Jauna baita jakitatc 
guziak dituen Jainkoa, eta harek daki 
gogocta guzien berri.

4 Kraflcatu da hazkarrcn balazta, eta 
herbalak indarrez gerrikatuak izan dirá.

5 Ontafuncz lehcn gaindituak zirc- 
nak, alokarioan jarri dirá jan truk, cta 
gofeak zaudezcnak afe dirá ; agorra zen 
cmaztekiak izan ditu aíko haur, cta aíko 
zituna agor egin da.

6 Jaunak khcntzen eta ematen du
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bizia; ifcrnuctara arthikitzcn du cta han
dik ¡Ikhitzen.

7 Jaunak dema beharra, dema abe- 
raftafuna; harek aphaltzen, harek goi- 
titzcn du.

8 Ilerrautfetik atheratzen du noha- 
rroina, ongarritik crroinefa, jar dadicn 
aitzindariekin cta iduk dezan ofpczko 
alkhia. Ezcn Jaunarenak dirá lurraren 
habeak cta hckien gainean jarri du mun- 
dua.

g Bcgiratuko ditu bcre fainduen oinak, 
eta gaichtaginak ichilik egonen dirá bcren 
ilhumpcctan, ezcn gizona, bcre indar gu- 
ziarekin, herbal gcldituko da.

10 Jaunarcn etfayak ikharan egonen 
dirá harén beldurrez; Jaunak hckien gai
nera ihurtzuria karraíkaraziko du zeruc
tar i k ; Jaunak juyatuko ditu lurreko lau 
izkinak, erreinua emanen dio bcre cíkuko 
erregeari cta altchatuko du bcre Krifto- 
ren bothcrca.

11 Gero Elkana goan zcn Errama
thara, bcre etchcra: haurra ordean zcr- 
bitzatzen zcn Jaunaren aitzincan, Hcli 
aphezaren begien azpian.

12 Bada, Hcliren femeak, Belialen 
feme ziren, eta ctzuten Jauna ezagu- 
tzcn,

13 Ez-ctare aphezen egimbideak po- 
puluaren aldcrat; bainan cdozeinek imo- 
!a zezan bitima bat, aphezaren femea 
heldu zen, haragiak egoften hari zircla- 
rik, hiruhortzckotto bat clkuan,

14 Eta hura fartzcn zuen hertz han- 
dian edo ttipian, cltzcan cdo duphinan ; 
eta hiruhortzckoaz altchatzcn zuen gu
zia, aphczak hazeraman beretzat. Hola 
egiten zioten Silora heldu ziren Ifraeldar 
guziei.

15 Orobat bilgorra erre baino lehen, 
aphezaren femea heldu zcn, cta imola- 
tzen zuenari erraten zioen: Indazu ha- 
ragia, aphezarentzat erre dezadan, ezcn 
cz dut zurc ganik haragi errerik hartuko, 
bainan bai gordina.

16 Imolatzen zuenak erraten zioen: 
Bilgorra egun erre bedi lchenik ohitza- 
ren arabera, cta gero hartuko duzu nahi 
duzun bezembat haragi. Hunek ihar- 
deften zioen: Ez,orai emanen darotazu, 
bcrtzcla bortchaz hartuko dut.

17 Aphezaren femeen bckhatua gu
ziz  handia zcn beraz Jaunaren aitzi
nean, zeren gizonak gibelatzcn baitzi- 
tuzten Jaunaren fakrihziotik.

18 Bada, Samuel, muttikottoa zerbi- 
tzatzen zen Jaunaren aitzinean, liho-ha- 
rizko cphodo bat foincan.

19 Eta berc amak egiten zioen atho- 
rra chume bat, ckhartzcn zioena befte
tako egun bcrezietan, bere fenharrarekin 
igaiten zenean beftako bitimaren imo- 
latzcra.

20 Helik benedikatu zituen Elkana 
eta berc cmaztea, eta Elkanari erran 
zioen: Jaunak emazteki hunen ganik 
bihur betzatzu haurrak, Jaunari eman 
diozun bahiaren kariaz. Gero itzuli 
ziren beren etchera.

21 Jaunak cgin zioen beraz ¡khuftatc 
Anari, zcina amatu cta erdi baitzen hirur 
femez eta bi alabaz ; eta Samuel haurra 
handitzen zcn Jaunaren aitzinean.

22 Bada, Hcli adin handitan zen. 
Nabaditu zituen bcrc femcck Ifrael gu- 
ziari egiten ziozkatcnak oro, eta nola lo- 
egitcn zuten tabernakleko fartzean bei- 
latzcn zuten cmaztekiekin.

23 Eta erran zaroetcn : Zertako egi
ten duzue holakorik, populu guziaren 
ganik aditzen ditudan gauza itfuíiak ?

24 Berautzuc, ene femeak, horietarik ; 
czen ez da ona nik entzuten dudan leloa, 
Jaunaren populuari hautfaraztcn diozu- 
ela legea.

25 Gizonak gizonaren kontra bekhatu 
egiten badu, Jainkoa jabalaraz daitckc 
hobendunaren aldcrat: bainan Jaunaren 
kontra egiten badu, nork harentzat egi- 
nen du othoitz ? Eta ctzuten entzun 
izan beren aitaren boza, zeren Jaunak 
hil nahi baitzituen.

26 Bada, Samuel haurra egiten eta 
handitzen hari zen, eta zen halabcr Jau
naren eta gizonen gogarako.

27 Bizkitartcan Jainkoaren gizon bat 
cthorri zcn Heli gana, cta erran zaroen: 
Hau dio Jaunak: E z othe naiz garbiki 
agertu zurc aitaren etchcari Egipton zi
rcncan Faraonempeko ?

28 Hura berezi dut Ifraclgo leinu gu
zien artcan aphez izatcko, igan zadicn 
ene aldarera, niri erre zezan ifcntfua, eta 
cphodoa crabil zezan cnc aitzincan ; cta 
zurc aitaren etchcari cman izan dioz- 
kat Ifraclgo femeen fakrifiziotarikako 
guziak.

29 Zertako oftikatu ditutzu ene bi
tima eta enetzateko cmaitzak nik tem- 
ploan eíkeintzeko manatuak ? cta zer
tako niri baino ohore gehiago ckharri
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diozute zurc femeei, hekickin janez Is- 
raclgo ene populuarcn fakrifizio guzie- 
tako pikainak ?

30 Hargatik huna zcr dioen Ifraclgo 
Jainko Jaunak: Ene ahoz erran izan 
dut zure ctcheak eta zure aitarcn ctche- 
ak bethi guzian zcrbitzatuko zuda ene 
aitzinean. Bainan orai Jaunak dio : 
Urrun hori ni ganik; haina goretfiko 
dut zcinak goretfiko bainau ; bainan lai- 
datzen nautenak, berak izanen dira laida- 
garri.

31 Huna non dathortzen egunak zci- 
netan ebakircn baititut zurc befoa eta 
zurc aitarcn etchcko befoa, ez baita za- 
harrik atheratuko zure ctchean.

32 Eta ikhufiko duzu tcmploan bertzc 
bat zurc ordc jarria, Ifracl izancn dclarik 
zorion guzien erdian; eta ethorkizun 
guzian zaharrik zure etchean izanen ez 
da.

33 Orogatik ez dut alde bat khcndu- 
ko zure odola ene aldaretik ; bainan egi- 
nen dut iraungi ditezen zure begiak, 
eta ihar dadicn zure arima; eta zurc 
ctchetik hainiczak hilen dirá gizon adi- 
nerat dircneko.

34 Ezagutkaritzat hau izancn duzu, 
zure bi femeci Ophni eta Phinecfi gcr- 
thatuko zaroetana, biak cgun bercan hi
len baitira.

35 Eta eraikiko dut enetzat aphez bat 
zirritua, ene bihotzarcn eta ene arimaren 
gogara egincn dueña, cta nik eginen diot 
etche bat fendoa, cta cgun oroz ibiliko 
da ene Kriftoren aitzinean.

36 Gerthatuko da, bada, orduan zure 
etchckorik gelditu ditakeena, ethorriko 
dela bcretzat othoitz eike, eta eikainiko 
dituela zilhar-dirutto bat eta ogi-ophil 
bat, eta erranen duela: Indazu, othoi 
aphez-zathi bat, jan dczadan ogi-aha- 
mcn bat.

III. K a p .

D A D A , Samuel haurra Jaunarcn aitzi
nean zerbitzatzcn zen Heliren bc- 

gicn azpian, cta orduko egunetan Jau
narcn hitza bakhandua zcn, ctzen ager- 
khuntza garbirik.

2 Gerthatu zen, bada, egun batez, 
Heli bcrc lekhuan ctzana zagoela, cta 
lambrotuak zircn harén begiak, eta etze- 
zakcen ikhus.

3 Jainkoaren argia hil zedin baino 
lchen, Samuel lo zagoen, Jaunarcn tcm

ploan, zeinetan baitzen Jainkoaren ar- 
kha;

4 Jaunak dcithu zuen Samuel. Hu
nde ihardetfi zuen : Huna ni.

5 Eta'jo zuen Heliren gana cta erran 
zioen : Huna non naizcn, czik deithu 
nauzu. Helik ihardetfi zioen : Etzaitut 
deithu, itzul zaitc cta lo-egizu. Goan 
zen eta loak hartu zuen.

6 Eta Jauna berriz abiatu zen Samue- 
lcn deitzen. Samuel jaikirik, goan zcn 
Hcli gana, eta erran zioen: Huna non 
naizcn, zcren deithu bainauzu. Helik 
ihardetfi zioen: Etzaitut deithu, ene 
haurra, itzul zaite eta lo-egizu.

7 Bada, Samuelek etzucn oraino cza- 
gutzen Jauna, eta Jaunaren hitza etzi- 
tzayoen agertu.

8 Eta Jauna berriz abiatu zen cta 
oraino deithu zuen Samuel hirugarren 
aldiko. Samuel jaikirik, goan zen Heli 
gana,

9 Eta erran zioen : Huna non naizcn, 
zcren deithu bainauzu. Helik ezagutu 
zuen beraz Jaunak deitzen zucla haurra, 
cta erran zioen Samueli: Zoaz eta lo- 
egizu, eta gehiago deitzen bazaituzte, 
erranen duzu : Miutza zaite, Jauna, ze- 
ren zure zerbitzariak cntzuten baitzaitu. 
Samuel goan zcn beraz, eta bere le
khuan lokhartu zcn.

10 Jauna ethorri zcn, eta gclditurik, 
deithu zuen, lchen bezala bictan: Sa
muel, Samuel. Eta Samuelek erran 
zuen : Mintza zaitc, Jauna, zcren zure 
zerbitzariak cntzuten baitzaitu.

1 1 Eta Jaunak erran zioen Samueli: 
Huna folas bat daramat Ifraclen; edo- 
zeinek adi dezan, chichtuka hailko bai- 
tzaizko bere bi beharriak.

12 Egun hartan Heliren kontra crai- 
kiko ditut harén etchcaz erran ditudan 
guziak : hafiko naiz cta akhabatuko 
dut.

13 Ezen aitzinetik jakintfun egin dut 
harén etchcarcn bethiko juyatzekotan 
nintzcla, hango tzarkeria gatik, zcren 
eta baitzakien itiufki zabilzkiola bere 
femeak, eta cz baititu gaztigatu.

14 Hargatik zin-egin izan diot Heli
ren etchcari, ez dela harén etcheko tzar
keria bchincrc guzian, cz bitimez, cz 
cta emaitzez chahutuko.

15 Bada, Samuelek goizeraino lo-cgin 
zuen, eta ideki zituen Jaunarcn etcheko 
atheak. Bainan lotfa zcn Heliri cra-
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khufterat cmatca izan zuen agerkun- 
tza.

16 Helik deithu zuen beraz Samuel,
cta erran zioen: Samuel, ene haurra. 
Hunck ihardetfi zioen: Huna non nai- 
zen. _

17 Helik galdatu zioen: Zcr da fo- 
lafa Jaunak erran darotzuna ? Othoiz- 
ten zaitut, ez bezadazut gorde. Hau 
egin bezazu Jainkoak, eta hori gaine- 
tik, baldin hitz bat eftaltzen badarotazu 
erranak izan zaizkitzun folas guzieta- 
rik.

18 Hargatik Samuelek agertu ziozkan 
folas guziak, eta etzioen baterc cftali. 
Helik ihardetfi zuen: Jauna da, egin 
beza bere begietan ongi zayoena.

19 Bada, Samuel handitu zen, eta 
Jauna harekin zcn, cta Jaunaren folas 
guzictarik bat ctzen lurrera crori.

20 Eta Danetik Berfabeeraino, Ifracl 
guziak ezagutu zuen Samuel Jaunaren 
egiazko profeta zela.

21 Eta berriz-ere Jauna agertu zen 
Silon, ezik Jauna Silon agertu zitzayoen 
Samueli, Jaunaren hitzaren arabera. 
Eta Samuelek Ifracl guziari errana ger
thatu izan zcn.

IV . K a p .

D A D A , orduko cgunctan gerthatu zcn 
D  Eiliftindarrak bildu zirela gerlara. 
Ifracl gudukatzera ilkhi zen Filiftin- 
darren bidera cta kampatu zen Lagun- 
tza-harrin. Eta Filiftindarrak Aphe- 
kera ethorri ziren,

2 Eta armada lerrotan ezarri zuten 
Ifraclen kontra. Bainan gudua hafi on- 
doan Ifraelek ihes-egin zioten Filiftin- 
darrei, cta bazterretan hor-hemenka hi- 
lak izan ziren gudu hartan lau mila gizo- 
nen ingurutfua.

3 Populua itzuli zen kampetara, eta 
Ifraelgo zaharrcnck erran zuten : Zer- 
tako Jaunak jo gaitu cgun Filiftindarren 
aitzinean? Jaunaren bat-tafuneko ar- 
kha Silotik gutara ekhar dezagun, eta 
gure erdira ethor bedi, athera gaitzan 
gure etfayen eíkuetarik.

4 Populuak igorri zuen beraz Silora, 
eta handik ekharri zuten armadetako 
Jaun, kerubinen gainean jarria dagoena- 
ren bat-tafuneko arkha; eta Heliren bi 
femeak, Ophni eta Phinccs, ziren Jain
koaren bat-tafuneko arkharckin.

5 Eta Jaunaren bat-tafuneko arkha

*

kampetara ethorri zenean, Ifracl guziak 
oihu handi bat egin zuen, eta lurrak 
ihardetfi zuen.

6 Filiftindarrck oihu hori aditu zu
ten, eta erran zuten : Zer da oihu handi 
hori Hebrcarrcn Icampetan ? Eta eza
gutu zuten Jaunaren arkha ethorri zela 
kampetara.

7 Filiftindarrak lotfatu ziren, ziote- 
larik: Jainkoa kampetara ethorri da. 
Eta auhenctan cman ziren, ziotelarik:

8 Zorigaitz guri, ezen etziren ho- 
rrembateko bozkalentzian, ez atzo, ez 
herenegun! zorigaitz guri! Nork gu 
athera Jainko ikharagarri horien cíkutik ? 
horiek, dira Jainkoak Egipto guzia mor
tual! zer-nahi izurriz jo izan dutenak.

9 Filiftindarrak, altcha bihotzak, eta 
izan zaizte gizon ; cz betzatzue zerbitza 
Hebrcarrak, hekick gu zerbitzatu gai- 
tuzten bezala. Altcha bihotzak eta gu
du ka !

10 Filiftindarrak gudukatu ziren bc- 
raz. Ifrael farraíkitua izan zen, eta 
bakhotchak bere olhara ihes-egin zuen ; 
eta farralki gaitza egina izan zen ; hogoi 
eta hamar mila oinczkok Ifraeldik lurra 
jo zuten.

11 Jainkoaren arkha hartua izan zen 
cta Heliren bi femeak ere, Ophni eta 
Phinces hilak izan ziren.

12 Bada egun bercan Bcnjamintar bat 
armadatik lafterka ethorri zen Silora, foi- 
nckoa chehakatua eta burua herrautfez 
cftalia.

13 Eta gizon hori ethorri zenean, Hcli 
bere alkhian jarria zagoen bideko aldera 
begira. Ezen harén bihotza Jainkoaren 
arkharentzat ikharan zagoen. Bada, far- 
thu zcn ondoan, gizonak hiriari eman 
zioen berria, eta hiri guzia marraíkctan 
jarri zcn.

14 Helik aditu zituen heigora hekick, 
cta erran zuen: Z cr da harramantz hor- 
tako dcihadarra ? Eta Benjamintarra bc- 
rehala ethorri zitzayoen cta berria ckha- 
rri zioen Heliri.

15 Bada, Helik orduan bazituen lau 
hogoi eta hemezortzi urthe; harén be
giak lambrotuak ziren, eta etzezakecn 
ikhus.

16 Benjamintarrak erran zioen: Ni 
naiz gudutik ethorri naizena cta ni naiz 
egun armadatik itzuri naizena. Helik 
erran zioen : Zcr gerthatu da cgun, ene 
femea ?
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17 Berri - ekharlcak ihardctfi ziocn: 
Ifraelek ihes-egin du Filiilindarraren 
aitzincan, cta galtzc gogorra egin da po- 
puluan : bertzaldc zure bi fcmeak ere, 
Ophni eta Phinees, hil dira; cta Jain- 
koaren arkha hartua da.

18 Eta Jainkoaren arkha aphaitu zue- 
ncan, Heli alkhitik erori zcn gibelerat 
atheari buruz, cta burfuinak leherturik, 
hil izan zen ; zaharra zen ezik eta adin 
handitan, cta Ifracl juyatu izan zucn bc- 
rrogoi urthez.

19 Bada, harén crrcina, Phineefen 
emaztea, izorra zen eta erditzeko hcin- 
tfutan; cta aditurik Jainkoaren arkha 
hartua zelako berria, cta aitaginarreba 
eta fenharra hilak zitucla, gurthu zcn 
cta crdi; ezcn crditzeko minak jauzi 
zitzaizkon.

20 Eta hiltzera zihoalarik, harcn in- 
guruan zauden emaztekiek erran zioten: 
E z lotfa, ezen feme batez erdi zare. 
Etziotcn ihardetfi, cta ctzen ohartu ere.

21 Eta izcna cman ziocn Ikabod berc 
femeari, zioelarik: Berc aitaginarreba 
gatik eta fcnharraren gatik bertzctaratu 
da Ifraelen ofpea, zercn hartua baita 
Jainkoaren arkha.

22 Eta erran zu cn : Ofpea Ifracldik 
bertzetaratua da, Jainkoaren arkha har
tua zclakotz.

V . K a p .
jg A D A  P'iliílindarrek hartu zuten 

Jainkoaren arkha, cta Laguntza- 
harritik Azotera eraman zuten.

2 Filiílindarrek Jainkoaren arkha hartu 
zuten, cman zuten Dagonen tcmploan 
eta Dagonen aldean ezarri.

3 Azotarrak biharamun argi haílean 
jaiki zirenean, hara non Dagon lurrean 
hedatua zagoela Jaunarcn arkharcn ai
tzincan : eta Dagon hartu zuten eta bc- 
rriz berc lckhuan ezarri.

4 Biharamunago goizean berriz-erc 
jaikitzearekin, Dagon atzeman zuten 
muílupilka lurrean hedatua Jaunarcn ar- 
kharen aitzincan; bainan Dagonen bu- 
rua eta bi eíkuak moztuak athelafcan 
zauden.

5 Dagonen gorphutza bakharrik zen 
berc lekhuan. Aria hortaz Dagonen 
aphezek eta harén tcmploan fartzen d¡- 
ren guziek ez dute cgungo cguna arteo 
oinaz ukitzcn Dagonen athelafa A zo
ten.

6 Bada, Jaunarcn eíkua dorphetu zen 
Azotarren gaincra, eta chahutu zituen ; 
gibeleko lckhurik gordeenean zaurthu 
zituen Azotarrak eta hekien eremueta- 
koak. Eta arratoinak forthu ziren eta 
toki hartako herri cta bazterrak halakoz 
irakitu ziren, cta hcriotzcketa handiz h¡- 
ria dcbuilatua izan zen.

7 Azotarrek ikhuílcarekin horrelako 
¡zurria, erran zuten: Ifraelgo Jainkoa
ren arkha ez bedi gutartcan egon, zeren 
harcn eíkua dorphc baita gure gainean 
cta gure jainko Dagonen gainean.

8 Eta ¡gorririk, beren gana bilarazi 
zituzten Piliítindarren fatrapa guziak, 
cta erran zuten : Zcr eginen dugu Is- 
raelgo Jainkoaren arkhaz ? Jetharrek 
ihardetfi zuten: Ifraelgo Jainkoaren ar
kha ¡nguruka erabilia izan bedi. Eta 
inguruka crabili zuten Ifraelgo Jainkoa
ren arkha.

9 Eta inguruka zcrabilkatelarik, Jau
narcn eíkuak hcriotzcketa handia heda- 
tzcn zucn hiri bakhotcharen gaincra; 
hiri bakhotcheko gizonak, ttipitik handi- 
raino, zaurtzen zituen ; cta atheratzen 
cta uílcltzen zitzaizkotcn fabeleko her- 
tzeak. Jetharrek, hortaz beren artean 
egonik, larruzko jarlekhuak egin zituz
ten.

10 Eta igorri zuten bcraz Akaroncra 
Jainkoaren arkha. Eta Jainkoaren ar
kha Akaroncra heldu izan zencan, Aka- 
rontarrak oihuz haíi ziren ziotelarik: 
Ifraelgo Jainkoaren arkha gutara ckharri 
dute, gu eta gure populuaren hilaraz- 
tcko.

11 Hargatik igorri zituzten gizonak, 
cta Filiílindarrcn fatrapa guziak bilarazi 
zituzten. Haukiek ihardctl'i zuten : U tz 
zazue Ifraelgo Jainkoaren arkha, cta bo- 
ha berc tokira, hil ez gaitzan gure popu- 
luarckin.

12 Ezik herioaren beldurra jartzcn 
zcn hiri bakhotchcan cta Jainkoaren es- 
kua gorgorki dorphetzcn zen hekien gai
ncra ; hil etziren gizonak ere, gibeleko 
lckhurik gordeenean joak ziren, cta hiri 
bakhotcheko heyagora igaitcn zcn ze- 
rura.

V I. K a p .

JA U N A R E N  arkha egotu zcn bcraz 
zazpi hilabethe Filiftin-herrian.

2 Filiftindarrek aphczak cta aztiak 
deithu zituzten, ziotelarik: Zer eginen

V il. KAP.

dugu Jaunarcn arkhaz ? Erakhuts diza- 
guzuc noletan bihurtuko dugun berc lc- 
khura. Haukiek ihardetfi zuten:

3 Baldin Ifraelgo Jainkoaren arkha bi- 
hurtzcn baduzuc, ez bezazue hutía utz, 
bainan zor duzuena bihur zozue bekha- 
tuarentzat, eta orduan fcndatuko zaretc 
cta jakinen duzue zertako harén eíkua 
ez den zucn ganik gibelatzen.

4 Filiílindarrek erran zuten : Z cr da 
bekhatuarentzat bihurtu behar dioguna ? 
Ihardctfi zuten :

5 Filiílindarrcn herri araldeen nom- 
brearen arabera, egizkitzue bortz gibelal- 
deko zilho urhezko cta bortz arratoin 
urhczkoak, zeren zauri bcra izatu baita 
zucn baithan cta zucn fatrapen baithan. 
Eta zucn gibelaldeko zilhoen iduriak egi
nen ditutzue, eta zucn lurra chahutu 
duten arratoinenak, cta goretfiko duzue 
Ifraelgo Jainkoa, eta beharbada berc es- 
kua altchatuko du zucn gainctik, zucn 
jainkoen cta zucn lurraren gainetik.

6 Zertako gogortzcn ditutzue zucn 
bihotzak Egiptoak egin izan duen be- 
zala, eta Faraonck bczala ? Faraonck, 
joa izan zcn ondoan, ez othe zituen utzi 
Ifracldarrak, zeinak goan baitziren ?

7 Orai bcraz har zazue eta egizuc 
orga berri bat; bi behi umedun, uzta- 
rrian egundaino ezarriak izan ez dire- 
nak, uztar zatzuc orga hari, cta hekien 
aratchcak ctchean herts zatzuc.

8 Eta hartuko duzue Jaunarcn arkha 
eta orgetan czarriko j gero bekhatuarcn 
aldcrat cman ditutzuen gauzak fahctfean 
czarriko diozkatzue khutehatto batean, 
cta utz zazue goan dadien.

9 Eta bcgiratuko duzue: baldin bere 
Ickhura daraman bidcaz igaitcn bada, 
Bçthfamefi buruz, bcra izanen da izurri 
handi hau cman darokuna; bainan ez 
badu harat egiten, jakinen dugu ez gai- 
tucla horren eíkuak ukitu, bainan ger- 
thakari bat izatu déla.

10 Hórrela egin zuten bcraz; cta 
harturik bi behi, umeak errapean zituz- 
tcnak, uztartu zituzten orgari, eta he
kien aratchcak ctchean hertfi.

11 Eta orgetan ezarri zituzten arkha 
cta khuteha, zeinak harnean baitzituen 
urhezko arratoinak eta gibeleko zilho 
itchurak.

12 Bada, behiak chuchen zihoazen 
Bethfamefera daraman bidcaz, eta bidea 
urhats batean egiten zuten, aitzincrat
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eginez cta orroaka. Filiílindarrcn fa- 
trapak berriz Bethfamefcko mugetaraino 
jarraikitzen ziren.

13 Bada, Bcthfameílarrak ogi cphai- 
ten ziren haronean. Begiak altchaturik, 
ikhufi zuten arkha, eta bozkariatu ziren 
ikhufi zutencan.

14 Eta orgak ethorri ziren Jofue 
Bcthfameílarraren laudara eta han gcl- 
ditu ziren. Toki hartan bazen harri 
handi bat; hautfi zituzten orgen zurak, 
eta hekien gainean behiak ezarri zituz
ten holokauílctan Jaunari.

15 Lebitarrck jautfi zituzten arkha 
cta harén fahetfcan zcn khutehattoa, 
zeinaren harnean baitziren urhezko gau
zak, et harri handiaren gainean ezarri 
zituzten. Eta egun hartan Bcthfamefe- 
ko gizonek holokauílak Jaunari eíkaini 
ziozkaten eta bitimak imolatu.

16 Filiílindarrcn bortz fatrapek ikhufi 
zuten hori, eta egun berean Akaroncra 
bihurtu izan ziren.

17 Haukiek dira, bada, Filiílindarrek 
Jaunari hobenarentzat bihurtu zituzten 
gibeleko zilho urhczkoak : Azotek bat, 
Gazak bat, Aíkalonck bat, Jethek bat, 
Akaronek bat;

18 Eta haimbertze urhezko arratoin 
ñola hiri baitzcn Filiílindarrcn bortz 
herri araldeetan, hiri harrafidunctik herri 
harraíigabekoraino, eta Abel-handiraino, 
zeinaren gainean ezarri baitzuten Jau
narcn arkha, egungo eguna arteo Jofue 
Bethfamcílarraren laudan dena.

19 Bada, Jaunak, zeren bere arkhari 
Bcthfamcílarrck begiratu zioten, jo zi
tuen hirur hogoi cta hamar aitzindari eta 
berrogoi eta hamar mila gizon populu 
chchetik. Eta populua auhenctan egotu 
zcn, Jaunak hambatcko izurriaz jo zuc- 
lakotz jondea.

20 Eta Bcthfamcílarrck erran zuten : 
Ñor egonen ahal da Jainko Jaun faindu 
hunen aitzincan ? eta gu ganik noren 
baithara iganen dute ?

21 Eta Kariathiarimtarrei gizonak 
igorri zituzten, ziotelarik: Filiílindarrek 
bihurtu dute Jaunarcn arkha, jauts zaiz- 
te, eta cramazuc zuen ganar.

V II. K a p .
A R IA T H IA R IM G O gizo n ak  ctho- 

rri ziren bcraz, gibelerat croman 
zuten Jaunarcn arkha, eta ezarri zuten 
Gabaan, Abinadaben ctchean ; eta Elea-
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guntza-harri, eta erran zuen : Hunaraino 
lagundu gaitu Jaunak.

13 Filiftindarrak aphalduak izan zi
ren, eta etziren gehiago abiatu Ifraelgo 
mugen iragaitera. Ezen Samuelen egun

Íuzietan Jaunaren cíkua jaikia egotu zen 
iliftindarrcn gainera.

14 Filiftmdarrek Ifraeli hartu izan 
ziozkaten hiri guziak, Ifraeli bihurtuak 
izan ziren bcrcn cremuckin, Akarondik 
Jetheraino: eta Ifrael atheratu zuen 
Filiftindarren cíkutik; eta bakca zen 
Ifraelen eta Amorrhearrarcn artcan.

15 Halabcr Samuelek Ifrael juyatzcn 
zuen bere biziko egun oroz ;

16 Eta urthe guziz goaten zen ingu- 
ruan Bethclera, Galgalara eta Mafpha
thera, eta lekhu erran horietan juyatzcn 
zuen Ifrael.

17 Gcro ¡tzultzen zen Erramathara, 
ezen han zuen bere etchea; eta han ere 
juyatzcn zuen Ifrael; halaber han al- 
tcnatu zioen aldare bat Jaunari.

V III. K a p .
D A D A , egin izan zen, Samuel zahartu 
^  zenean, bere femeak juye ezarri 
zitucla Ifraelen.

2 Harén feme zaharrenaren izcna zen 
Joel, eta bigarrenaren izena Abia. Bcr- 
fabeen juye ziren.

3 Eta harén femeak etziren harén 
bidé berctan ibili; bainan makhurrerat 
egin zuten jaramankeriaz ; dohainak on- 
hetfi zituzten, eta zuzentafunari bide- 
gabe egin zioten beren juyamenductan.

4 Beraz Ifraelgo zahar guziak bildu- 
rik, Samuelen gana ethorri ziren Erra
mathara.

5 Eta erran zaroten : Huna non za
hartu zaren, eta zure femeak cz dabil— 
tza zure bideaz. Bcrtze jendaya gu- 
ziek duten bczala, errege bat czar guzu 
gure juyatzcko.

6 Solafa etzen Samuelen gogarako 
izatu, erran zutclakotz: Errege bat ¡gu
zu gure juyatzcko. Samuelek othoitz- 
egin zioen Jaunari.

7 Jaunak erran zioen ordean : En- 
tzun zazu populuaren mintzoa erraten 
darotzun guzietan ; ezen ctzare zu has- 
tantzcn dutena, bainan bai ni, ez na- 
dicntzat horien gainean erregina.

8 Egiptotik atheratu ditudan egunetik 
eta orai artco egin izan dituzten egitate 
guzicn arabera, ñola utzi bainaute eta

zar, harén femca, kontfckratu zutcn, 
Jaunaren arkharen zaintzeko.

2 Eta gerthatu zen, Jaunaren arkha 
Kariathiarimen egotu zen egunetik, cgu- 
nak cguna ekharri zucla (ezcn iadanik 
hogoigarrcn urthea ze n ); eta Ifraelen 
etche guzia fofegutan egon zela Jauna
ren gerizapean.

3 Bada, Ifraelen etche guziari mjntzo 
zclarik, Samuclek erran zu cn : Zucn 
bihotz guziz Jauna gana bihurtzen^ ba- 
zarctc, zuen artetik khcn zatzue jainko 
arrotzak, Baal eta Aftaroth ; zuen biho- 
tzak aphain zotzue Jaunari, hura bakha- 
rrik zcrbitza zazuc, eta atheraturcn zai- 
tuztcte Filiftindarraren cíkutik.

4 Ifraelgo femcek iraizi zituzten be- 
raz Baal eta Aftaroth, eta Jauna bakha- 
rrik zerbitzatu zuten.

5 Eta Samuelek erran zu en : Ifrael 
guzia bilaraz zazuc Mal'phathera, zuen- 
tzat othoitz dezadan Jauna.

6 Eta Mafphathera bildu zircn, ura 
ekharri eta Jaunaren aitzincan ichuri zu
ten : barur-egin zuten egun hartan, eta 
han erran zuten: Jaunaren aldcrat be- 
khatu egin dugu. Eta Samuclek Mas- 
phathen juyatu zituen Ifraelgo femeak.

7 Filiftíndarrek nabaditurik Ifraelgo 
femeak Mafphathera bildu zirela, Filis- 
tindarren fatrapak igan ziren Ilraelera. 
Ifraelgo femeek aditu zutenean hori, 
Filiftindarren beldurrak hartu zituen.

8 Eta Samueli erran ziotcn : Gure 
Jainko Jauna gana dcihadarretik ez bara, 
itzur gaitzan Filiftindarraren eíkuari.

9 Bada, Samuelek hartu zuen efneko 
bildots bat; Jaunari ofo-ofoa eíkaini 
zioen ; Samuclek Jaunari Ifraelentzat 
dcihadar-cgin zioen, eta entzun zuen 
Jaunak.

10 Bada, gerthatu zen, Samuelek ho- 
lokaufta eíkaintzen zuenean, Filiftinda
rrek gudua haften zutcla Ifraelen kon- 
tra : bainan egun hartan Jaunak harra- 
bots ikharag:irri batckin ihurtzuria ka- 
rraíkarazi zucn Filiftindarren gainera, 
eta harritu zituen eta lurra jo zuten Is- 
raelcn aitzinean.

11 Eta Ifraelgo gizonck, Mafphathctik 
ilkhirik, Filiftindarren ondotik egin zu
ten eta jo zituzten Bethkarren-pean den 
lekhuraino.

12 Bada, Samuclek harri bat hartu 
zucn eta czarri Mafphathen eta Scncn 
artcan, eta lekhu hura dcithu zucn La-
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