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baino goragoa dcla cta izarretarik goiti 
déla altchatzen ?

13 Eta diozu : Z cr daki Jainkoak ? 
Hcdoi baten artetik bczala juyatzcn du.

14 Hcdoi bat gordegarri du ; cz dago 
gure gora-behcreci begira, zcruko buru 
batetik bertzera iiiguruka dabila.

15 Atchiki nahi othe duzu mende 
zaharretako bidea, gizon tzarrek zchatu 
dutena ?

16 Zeinak adinikgabc eramanak izan 
baitira, eta uharrak errotik eragotzi bai- 
titu ;

17 Zeinck Jainkoari erraten baitza- 
roten : Urrunt hadi gu ganik; eta zei
nck hura baitzadukaten Ahalorotako 
Jaunak deufen egitcko ahalik cz balu 
bczala,

r 8 Noiz-erc harek betheak baitzituz- 
tcn ctchcak ontafunez. Urrun ni ganik 
hekien uftekeriak !

19 Zuzcnck ikhufircn dituzte gal- 
tzen, eta bozturcn dirá; ¡rain eginen 
daroete hobengabeak.

20 Goratu ziren eta cz othe dirá 
lurrerat cragotziak izan ? cta fuak ez 
othe ditu hekien ondarrak irctfi ?

21 Jainkoaren nahiari cgiozu bcraz 
amor, eta izan zazu bakca, cta horrclc- 
tan zorion guziak izanen ditutzu.

22 Harén ahotik har zazu legea, 
cta harén hitzak zurc bihotzean czar 
zatzu.

23 Baldin Ahalorotakoa gana itzul- 
tzen bazarc, berritan ezarria izanen zare 
zure zorionean, cta gaizkia urrun igorri- 
ren duzu zurc olhatik.

24 Lur-orde, emanen darotzu harria; 
cta harri-orde, urhczko uharrak.

25 Ahalorotakoa zurc etfayen kontra 
izanen da, cta dirua mctatuko da zurc 
ctchcan.

26 Orduan Ahalorotakoa baithan 
aurkhituren duzu zure gozo guzia, eta 
Jainkoa ganat altchaturcn duzu begi- 
thartea.

27 Othoizturen duzu, cta entzunen 
zaitu, eta bozkarioz bcthcko ditutzu 
harén aldcrako zurc botuak.

28 Afmu bat eginen duzuncan, gauza 
cíkura cthorriko zaitzu, eta argiak dir- 
diratuko du zurc bideetan.

29 Ezen aphaldua izan dena, ofpean 
izanen da, cta begiak beheititu dituena, 
hura falbatuko da.

30 Hobengabea falbatuko da, bere

cíkucn garbitafunaz falbatuko da or- 
dean.

X X III . K a p .

JO B E K  aldiz ihardeftean erran zuen : 
2 Orai ere uherrez bethea da ene 

folafa, eta ene zauria egin duen cíkua 
garratzago dago ene auhcnak lamín diren 
baino.

3 Nork emanen darot czagut deza- 
dan ene Jainkoa, aurkhi dezadan eta 
goan nadien liaren tronuraino?

4 Harén aitzinera athera nezakc ene 
hauzia, eta ene ahoa bethe nezakc ene 
arrangurez,

5 Jakin detzadan ihardetfiko daroz- 
kidan hitzak eta ezagut dezadan erranen 
darotana.

6 E z nukc nahi bere indar gaitzare- 
kin iharduk lezan enekin, ez-eta lehcr 
nintzan bere handitafun dorphearen az- 
pian.

7 Zuzcntafuna athera beza ene kon
tra, eta garaitiar ilkhi bedi ene hauzia.

8 Bainan iguzki-haizcra egiten badut, 
cz da agertzen; mcndcbalcra banoha, 
cz dut ardieílen.

9 Ezkcr itzultzen banaiz, zer eginen 
dut ? cz dut atzemanen; eíkuin egiten 
badut, ez dut ikhufiko.

10 Bcrak ordean badaki ene bidea, 
cta frogatu ñau fuan iragaitcn den urhea 
bczala.

11 Ene oina harén hatzei jarraiki da, 
harén bidea iduki du, eta cz naiz harta
rik makhurtu.

12 Harén ahoko manamenduetarik ez 
dut gibel-cgin, ene bihotzean zaindu di- 
tut harén ezpainctako hitzak.

13 Hura bakharrik da alabainan dena, 
eta nihork czin zciherraraz dezake harén 
gogoa; cta harén ¡zpirituak nahi duen 
guzia egiten du.

14 Bere nahia ene gainean duenean 
bethe, bertze halako alko cíkuan ditu.

15 Hargatik nahaften ñau harén bc- 
githarteak, cta begiratzen diodanean, 
lotzen zait ikhara.

16 Jainkoak amor cragin dio ene bi- 
hotzari, cta Ahalorotakoak ñau afal- 
datu.

17 Ilhumbe inguratzen nindutenen 
gatik ezen cz naiz galdu, eta hedoyak 
cz du bere lambroaz itfutu ene begi- 
thartea.
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X X IV . K a p .

J ) E M B O R A K  ctzaizko Ahalorota- 
koari gordeak ; bainan hura cza- 

gutzen dutenek cz dakite harcn cguncn 
berri.

2 Batzuek aldaratzcn dituzte muga- 
rriak, cbaften dituzte arthaldcak, cta 
alhara baderamatzate.

3 Hartzen dute umezurtzen aftoa, eta 
bahi eramaten dute alhargunaren behia.

4 Iraultzen dituzte benarren bideak, 
eta batean zaphatzcn dituzte lurreko 
gizon emeak.

5 Bcrtze batzu, bafaftoak mortuan 
iduri, ilkhitzcn dirá beren lanera : harra
pakinari zelatan egonez aphaintzen dute 
beren haurren jatckoa.

6 Uztatzcn dute berena cz duten lan- 
da, indarraren azpian eho dutenaren 
mahaftian egiten dute arnoa.

7 Gizonak buluzik igortzen dituzte, 
foinckoak khentzen diuzkatc, hotzctan 
cftalgirik cz dutenei,

8 Eta haukiek mendiko uriaz buftiak 
dirá, eta cftalgirik cz izanez, harri azpi- 
ari joften dirá.

9 Bortcha eginez, gaichtaginck larru- 
tu dituzte umezurtzak, cta biluzi jende 
gaichoa.

10 Has cta foinckorik gabe dabiltza- 
nei eta gofez daudezinei efttutik khendu 
diozkate ogi-burukak.

11 Hckien kharben artean egin dute 
egucrdiko loa, eta mahatfa dolharectan 
lehertu dutcnak egarriz daude.

12 Hirictan gizonak auhenez iduki 
dituzte, eta farraíkitu dituztenen bozak 
deihadar-egin du, eta Jainkoak cz du 
jafaitcn goan dadien afpcrtua izan gabe.

13 Argiari izan dirá bihurri; cz da- 
kizkate Jainkoaren bideak, cta ez dirá 
harcn bidechkcz itzuli.

14 Goiz lehenetik jaikitzcn da gizon 
hiltzailca, bizia atheratcn diotc beharrari 
cta noharroinari; gabaz berriz, ohoina 
bczala izanen da.

15 Lagunarcn emazteari darraikona 
ilhunari dago begira, dioclarik: Nihork 
cz ñau ikhufiko; eta gordctzcn du be- 
githartea.

16 Gabaz zilhatzen ditu ctcheak, 
cgun hitzartuan, cta cz dute argiarekin 
zer ikhus.

17 Oharkabcan heldu bazayote argi- 
zirrinta, iduritzcn zayotc herioaren itza-

la ; cta ilhumbéka argiz bezala dabiltza.
18 Halakoa uraren achala baino ari- 

nago da. Madarikatua izan bedi lu- 
rrean harén zathia, cz bedi mahaftietako 
bidcaz ibil.

19 Elhur-uretarik bcro-khaldara ira- 
gan bedi, cta bcrc bckhatuak heriotzera 
eraman beza.

20 Urrikalpcnakahantzbcza ; harrak 
izan beitez harcn gozotafun ; orhoitza- 
penetan izan cz bedi, bainan zuhaitz ai- 
ierra bezala ebakia izan bedi.

21 Hazi du czcn amatzcn cz den barre
ta, cta ongirik cz dio egin alhargunari.

22 Bere indar handian cragotzi ditu 
hazkarrak ; eta buru egin beharko duc- 
ncan, biziaren gal beldur izanen da.

23 Jainkoak cman dio urrikitzeko 
aftia ; cta hura hartaz baliatu da hampu- 
ruíkcriako : bainan Jainkoaren begiak 
harcn urhatfen gainean daude.

24 Halakoak aphur batcntzat goratu 
dira ; cz dute iraunen ·, aphalduak iza
nen dira gauza guziak bczala ; erama- 
nak cta lehertuak izanen dira ogien bu- 
ruak bezala.

25 Hori hala cz bada, nork jazar di- 
zaket gezurtika, cta ene hitzcz nork 
niri iratchik Jainkoaren aitzincan ?

X X V .  K a p .

g A L D A D  Suharrak berriz, ihardes- 
tcan erran zuen :

2 Zeruko gainetan bakca erreginaraz- 
tcn dituenaren baithan daude ahala cta 
larderia.

3 Athera ahal othe daitekc zembat 
diren harén foldadoak ? Eta noren gai
nera cz da harcn argia ilkhitzcn ?

4 Jainkoaren parrean gizona zuzen- 
tzat athera othe daiteke, edo emaztekia- 
ren umea garbi ager othe daite ?

5 Ilhargiak bcrak ez du argitzcn, cta 
izarrak cz dira chahu harcn aitzincan.

6 Zembatez gutiago gizona, ufteldura 
bat dena, cta gizafemea har bat baizik ez 
dena ?

X X V I. K a p .

IO B E K  aldiz ihardeftean erran zuen : 
2 Noren laguntzera hari zare ? 

hcrbal norbaiti ? indar cíkas donaren 
habe jartzen zare ?

3 Ñor argitu beharrez hari zare? zu- 
hurtziarik gabe den bat othe ? cta zurc 
umotafun handia crakhutfi othe duzu ?
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4 Ñor nahi izan duzu irakhatfi ? ala 
hatfaren emailea ?

5 Hara non diganteak cta hckiekin 
egoten direnak dauden auhenez uren 
azpian.

6 Harcn aitzincan ifernua biluz da, 
eta lezeak cftalgirik cz du.

7 Harck hedatu du ipharra hutfaren 
gainean, cta lurra dilindan ezarri du ez- 
deufaren gainean.

8 Harck lotzen ditu urak bere hedo- 
yetan, guziak cz ditezen batean eror 
beheiti.

9 Harck idukitzen du bcrc tronua 
cftalirik eta hedoyak hedatzen ditu harén 
gainera.

10 Urci inguruan cman diotc muga
ra bat, argia cta ilhuna akhaba ditezen 
artco.

11 Harén buru higitzc bati ikharatzcn 
cta khordokatzen dirá zeruko habeak.

12 Bcrc indarrean bat-batean bildu 
ditu itfafoak,’ eta harén zuhurtziak zc- 
batu du hampurutfua.

13 Harén, izpirituak berregindu ditu 
zcruak, eta harcn cflcuak cragincz athe- 
ratu da fuge bihurgunctfua.

14 Harén bideetarik guti bat baizik 
ez da erranik; eta harén folafetik izpi 
bat baizik cz dcncan guk aditu duguna, 
nork begira diozoke harén ihurtzuria- 
ren gaitzari ?

X X V II . K a p .

JO B  lothurik bere folas idurizkakoa- 
ri, mintzatu zen oraino eta erran 

zuen : .
2 Bizi bedi Jainkoa, ene gaineko cra- 

bakia gibclatu dueña, cta bizi bedi Aha- 
lorotakoa, ene arima uherduran ezarri 
dueña !

3 Zcrcn hatfa ene baithan gclditzcn 
deno, cta ene fudur-mizpirctan Jainkoa 
ganikako biziak diraueno,

4 Ene czpainek ez baitute tzarke- 
ria bat erranen, cz-eta ene mihiak gezur 
bat moldatuko.

5 Urrun da ufte baitut zuzcn juya- 
tzcn duzucla; hil arfeo ez naiz athera- 
tuko hobengabe naizela erratetik.

6 E z dut utziko hafi dudan ene 
churipena, ene bihotzak alababan cz 
nerrau ene bizi guzian hobendun.

7 Gaichtagintzat goan bedi ene 
ctfaya, gizatzartzat niri par egilea.

8 Z er pheíkiza dukc alegiakariak,
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jaramankeriaz lotzen badabertzeen onari, 
cta Jainkoak harcn arimari ez badio 
atherik idekitzen ?

9 Jainkoak cntzunen othe du harén 
deihadarra, zorigaitza gainera cthorriko 
zayoenean?

10 Ala bere gozoa aurkhituren othe 
du Ahaloratakoa baithan, cta cdozein or- 
duz Jainkoari dei-eginen ahal othe dio ?

11 Jainkoaren laguntzarekin argitu- 
ren zaituztct Ahalorotakoa baithan de- 
naz, eta cz darotzuet gordcko. ·

12 Bainan jakintfun zarcte guziak, 
eta zertako ariarik gabe deratfatzue folas 
alferrak ?

13 Hau da gizon gaichtoaren zuzena 
Jainkoaren baithan, eta hau muthmek 
Ahalorotakoa ganik hartuko duten pri- 
mantza :

14 Baldin femé afko heldu bazayo, 
ezpataren bazka izanen dira, cta harén 
ilobafoak ez dira ogiz afeko.

15 Harcn ganik geldituko direnak, 
hil orduko ehortziko dira, cta beren al- 
hargunck cz darote dcithorcrik eginen.

16 Dirua lur-meta bezala bildu balu 
ere, eta lohia bezala moltzatu balitu foi
nckoak,

17 Lana hartuko du bai, gizon zu- 
zenak ordean jauntziko ditu foinckoak, 
eta hobengabeak eramanen du diruaren 
zathia.

18 Bere ctchea biphiak bczala egin 
du, eta ctchola bat egin du aberezainak 
bczala.

19 Abcratfak bethiko loa hartuko 
ducncan, ez du bcrekin deufere erama
nen; idckiko ditu begiak, eta deus ez du 
atzcmancn.

20 Uhar batek bezala hartuko du 
erromeferiak, phcfiak gabaz du leher- 
tuko.

21 Errctzcn duen haizc bat lothuko 
zayo, eramanen du, cta chirimola batek 
bczala jauzaraziko du bere tokitik.

22 Jainkoak ezarriko dio cíkua gai
nean eta ez du guphidetfiko ; harcn eíku- 
tik ihes-egin beharrez hariko da.

23 Harén lekhuari begiraturik, eíku- 
zaflaka hariko dira harén gainean eta 
hichtuka ondotik.

X X V III . K a p .

^ I L H A R R A K  badu lurrean bere 
^  adarren forlekhua, cta urheak 
urtzen den tokia ;
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2 Burdina lurrctik athcratzcn da; 
eta harria, beroak urthurik, kobrc bilha- 
katzcn da.

3 Gizonak nahi ducn iraupena cman 
dio ilhunari; bcrc bcgia hcltzen du 
gauza guzicn akhabantzara, lupheko il- 
humbeetako harrira, hcriotzcaren itzal- 
peetara.

4 Uharrak populu biday ant a ganik 
berezten ditu gizon beharraren oinak 
ahantzi dituenak eta hclbidcrik gabe 
direnak.

5 Lurra, zeintan fortzen baitzen ogia, 
fuaz iraulia izan da.

6 Hartako harrietan da zafirraren 
lekhua eta hartako mokhorretan urhea- 
rena.

7 Choriak cz daki hango bidea, eta 
fayaren begiak cz du hura ikhufi.

8 Tratularicn umcek cz dute hura 
oinkatu, eta lehoinaren urricha ez da 
han gaindi iragan.

9 Gizonak harriaren gaincra heda- 
tu du cfkua, mendiak erroetarik irauli 
ditu.

10 Harrietan errekak egin ditu, eta 
harén begiak gauza balios guziak ikhufi 
ditu.

I I Hibayen zolak ere ikhartu, eta 
eftahak zirenak argiratu ditu.

12 Bainan non atzematen da zuhur- 
tzia? Eta zein da adimenduaren le- 
lchua ?

13 Gizonak ez daki haren balioa, eta 
cz da aurkhitzen gozoki bizi direnen 
lurrean.

14 Lezcak erraten du : E z  da cne 
baithan. Itfafoak dio : E z  da enekin

15 E z da urherik ederrenaremzit 
ematen, cz da zilharrean trukatzen.

16 E z da Indietako oihal thindatiien 
aldcan ezartzeko, ez-eta fardoniz harria
ren edo zafirraren aldcan.

17 Urhea edo berina cz dira hari bar- 
dintzeko, eta ez dira urhezko untziak 
hartan trukatuko.

18 Balio handicncko eta goreneko 
gauzak ez dira haren aldean aiphatuko ; 
bainan zuhurtzia lekhu gordeetarik athc- 
ratzen da.

19 Ethiopiako topaza cz da haren 
bardin ezarriko, ez-cta oihal thindatu 
ederrenak haren aldcan.

20 Nondik heldu da bada zuhurtzia? 
Non da adimenduaren lekhua?

21 Gordca da bizi diren guzien bc-

giei; zeruko hegaftinentzat orobat es
taba da.

22 Galpcnak eta herioak diotc: Gure 
beharriz entzun dugu haren omena.

23 Jainkoak ezagutzen du harén bi
dea, berak daki haren lekhua.

24 Alabainan bera da munduaren 
bazterrak ikhuftcn dituena, eta zeruaren 
azpian diren gauza guziak begiz daduz
kana.

25 Hura da haizcari indarra cman 
dioena; harek neurritu ditu urak.

26 Lcgea ematen zaroetencan urici 
eta bidea phcfi burrumbatfuei,

27 Orduan ikhufi zuen zuhurtzia, 
orduan ezagutarazi, aphaindu eta ikhartu 
zuen.

28 Eta gizonari erran zaroen : Huna 
Jaunaren bcldurra, hau da zuhurtzia, 
eta gaizkitik gibelerat egiteko adimen- 
dua.

X X IX . K a p .

JO B  lothurik bcrc folas idurizkakoari, 
mintzatu zen oraino, eta erran 

zuen :
2 Nork emanen darot izan nadien 

bcihala bezala, hala-nola Jainkoak begi- 
ratzen ninduen egunetan,

3 Harén argiak ene gaincra diftira- 
tzen zuenean, eta haren argitara ilhum- 
betan nindabilanean ;

4 Izatu naizcn bezala cne gaztetafu- 
neko egunetan, Jainkoa ichilik cne ol- 
han zenean;

5 Ahalorotakoa enekin eta cne hau- 
rrak cne inguruan zirenean ;

6 Oinak cfncan garbitzen nintucnc- 
an, eta harria olio-ithurritara urtzcn zi- 
tzaitancan;

7 Hiriko athera goaten nintzencan, 
eta plaza gainean jarlekhu bat chuchcn- 
tzcn zarotatencan ?

8 Gizon-gazteek ikhuílcn ninduten, 
eta itzaltzen ziren; eta zaharrak jaiki- 
rik, chutik egoten ziren.

9 Aitzindariak folafetik gelditzen zi
ren eta erhia ahoaren aitzinean ezartzcn 
zuten.

10 Buruzagick bcren mintzoa itho- 
tzen zuten eta hekien mihia zintzurrari 
joften zen.

11 Aditzcn zuen beharriak dohatfu 
deitzen ninduen, eta ikhuílcn zuen be
giak lekhukotafun bihurtzcn zarodan,

12 Athcratzcn nituelakotz marraíkaz
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zagoen beharra cta laguntzarik etzucn 
umezurtza.

13 Galtzcra zihoanaren bcnedizionca, 
enc gainera hcldu zen, eta gozatzen 
nucn alhargunaren bihotza.

14 Zuzentafunaz jauntzi dut enc bu- 
rua ; enc zuzentafunaz jauntzi naiz, 
aldagarri eta khoro batez bezala.

15 Izatu naiz itfuarcn bcgia eta main- 
guaien oina.

16 Beharren aita nintzen ; cta ez 
nakizkien gauzetan, artha handiz bilha- 
tzen nintzen.

17 Gaichtaginari häuften niozkan ha- 
ginak, eta hortzetarik khentzen nioen 
phuika.

18 Eta erraten nuen : Ene ohantzc- 
ttoan hilen naiz, eta cne egunak palmak 
bezala berhaturen ditut.

19 Ene erroa ur-bazterrctan hedatzen 
da, eta enc hoftoilan geldituren da ihintza.

20 Ene ofpea bethi berrituz goanen 
da, cta enc arrambcla hazkartuz cne es- 
kuan.

21 Entzutcn nindutenak, cne craba- 
kiari begira egoten ziren ; erne eta ichil 
zauden cne erranari.

22 Etziren aufartatzen cne hitzci dcu- 
fen iratchikitzera, cta ene folafa ihintza 
bezala jaulten zitzayocten gainera.

23 Deitzen ninduten lur agorrak uria 
bezala ; ahoak idekitzen zituzten lur 
hirrikatua udazkcncko crauntfiari dagoen 
bezala.

24 Irri bat noiz edo noiz cgiten bani- 
oten, ezin finhetfiz egoten ziren, cta ene 
begithartcko argidura ctzen lurrera eror- 
tzen.

25 Hekien gana goan nahi banucn, 
buru-buruan jartzen nintzen ; cta errege 
bat bcrc armadaz inguratua iduri jartzen 
nintzenean, halerc nintzen atfekabetan 
zirenen gozatzailc.

XXX. K a p .

£ T A  orai nitaz cgiten dute irri gazte- 
agoek, zeinen aitak ene arthaldcko 

zakhurren artcan ezartzeaz nardatuko 
bainintzen ;

2 Zeinen eikuetako indarra ez-dcu- 
fentzat bainadukan, cta bizia bera heki- 
entzat fobera iduritzen baitzitzaitan.

3 Bcharrak cta gofeak iretfiak, mor- 
tuan ahal zutena karruikatzen zuten, 
afturugaitzez eta erromeferiaz zikhina 
zariotcla ;

4 Belharrak eta zuhaitz-azalak jaten 
zituztcn, eta orreen erroz hazten ziren ;

5 Erreketara goaten ziren hekien 
harrapatzera ; eta bakhar zembait atze- 
man zuketenean, izkolaka harat lafter- 
egiten zuten.

6 Mortuko erreketan, lurreko zilho- 
ketan cdo harri-gainctan egoten ziren ;

7 Horrelako biziaz ziren boz, eta 
nihonercko atfegina zitzayoten fafipean 
egotea.

8 Aita zoro eta putrufen femc cta 
lurrean doidoya baizik ageri cz diren 
batzu dagozkit eikarnioz.

9 Orai hekien kantagailu bilhakatua 
naiz, eta errankizuntzat egina natza- 
yote.

10 Higuintzetan nadukate, enc ganik 
urrun doazi ihefi cta ez dira bcldur niri 
begithartera thu-cgiteko.

11 Jainkoak alabainan ideki du berc 
gezi-untzia, cta erdiratu nau, eta balaz- 
tatu du ene ahoa.

12 Ene zorigaitza hafi denean, jaiki 
dira berehala cikuin-aldean, behaztopa- 
razi dituzte enc zangoak, cta beren urha- 
tfen azpian hartu nautc, itfafoko uhinek 
bezala.

13 Urratu dituzte ene bideak, hedatu 
darozkidatc zclatak, naufitu dira, eta ni- 
hor cz da niri languntzarik ckhartzeko 
izatu.

14 Harrafi urratu batetik eta athe 
idckitik bezala jauzi zaizkit gainera, eta 
ene zorigaitzen crdian erori dira ene 
gainera.

15 Ezdcufetaratua naiz ; haizeak bc- 
zala eraman darotazue ene lehia ; cta 
lanho bat iduri goan da cnc zoriona.

16 Eta orai ene arima ilhauntzen hari 
da cne baithan, eta atfckabczko egunak 
hartu nau.

17 Oinhazeak gabaz erdiratzen ditu 
cne hezurrak, cta jaten hari nautenek ez 
dute lorik egiten.

18 Hekien moltzoak ireften du ene 
jaunzkura, cta athorraren gaincko bu- 
ruak bezala hertfatzen naute.

19 Egina naiz lohia iduri, ilhauna eta 
hautfa bezala naiz bilhakatu.

20 Deihadar darotzut egiten, Jauna, 
cta cz nauzu entzuten ; zure aitzinean 
chutik nago, cta ez darotazu begiratzen.

21 Muthiritu zaizkit, eta zure es- 
kuaren gogortafunean ctfai atheratu.

22 Lurretik jauzi nauzu ; cta hai-
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zearen gainean bezala ezarriz, phorro- 
katu nauzu guzia.

23 Badakit hcriotzcra naramazula, bi
z! diren guzicn ctchea czarria den le- 
khura.

24 Guzia gatik ez duzu eikua heda- 
tzcn hekick aide bat ahitzeko ; eta 
erortzen badira cre, zcrorrek falbaturcn 
ditutzu.

25 Beihala nigar-cgiten nuen atfcka- 
bctan zcnarcn gainera, eta enc arima 
beharrari urrikaltzen zitzayoen.

26 Onari nindagoen bcgira, ctagaich- 
toa zait cthorri; argia nuen igurikitzen 
eta ilhumbcak dira jauzi.

27 Sutan dago ene barnea hatfartcrik 
gäbe: atfekabezko cgunek uftekabean 
atzcman naute.

28 Auhenez nindabilan, fumindu ga- 
betarik ; chutituz marraika cgitcn nuen 
jendeen erdian.

29 Erainfugecn anaya izatu naiz eta 
oftruken lagun.

30 Ene gainean belztu da larrua, eta 
khaldak ene hezurrak khabartu ditu.

31 Deithoretara aldatu da ene gita- 
rra; ene organoak ez du nigar-egilcen 
boza baizik.

X X X I. K a p .

J ) A T U  egin dut enc bcgiekin, ncika- 
tcha bat cre gogoan ez crabil- 

tzcko.
2 Ezcn bertzela Jainkoak zer zathi 

zukecn zecutik enc baithan, eta Ahalo- 
rotakoak zer primantza bere cgoitza 
goratik ?

3 Galpena ez othe da gaichtagina- 
rentzat, eta haftantzca tzarkcria cgitcn 
haritzen direnentzat ?

4 Jainkoa ez othe dago ene bidé gu- 
ziei bcgira, eta ez othe ditu ene urhats 
guziak khondatzen ?

5 Ergelkerian ibili balimbanaiz, eta 
maularakotzat ene oina crnatu balim- 
bada;

6 Jainkoak phifu zuzenetan phifa 
beneza, eta ezagut beza enc lainota- 
funa.

7 Eneurhatfa bidetik makhurtu bada, 
ene bihotza ene begici jarraiki bada, eta 
enc cikuei notha bat lothu bazayotc;

8 Erain bezat, eta bcrtzc batek jan 
beza nik entina ; ene ganikako ondorc- 
goa crrotik atheratua izan bedi.

9 Baldin enc bihotza liinburtu bada
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cmazteki baten gainean, cta zclatarik 
ene adiíkide baten athcan hcdatu zan 
badut;

10 Bertzc baten ondar izan bedi ene 
emaztea, cta bcrtzeak makhur bcitez 
harén gainera.

11 Ezcn hori zilhcgi ez dcna da, cta 
tzarkeriarik handiena ;

12 Su bat da ahitu artco crretzcn 
dueña, eta ninika guziak crrotik dara- 
matzana.

13 Baldin zuzembidcaz nardatu ba- 
naiz ene muthilaren eta neíkatoaren al- 
derat, makhur zerbait zutcnean enekin ;

14 Zer eginen dut arren, Jainkoa 
juyatzera jaikiko denean ? Eta zer 
ihardetfiko diot bilhatzcra abiatzcn de
nean ?

15 E z othe ñau amaren fabelean egin 
ene fehia ere egin ¡zan duenak ? cta ni 
fabelean ¡razkitu nauena cta hura egin 
dueña, ez othe da Jainko bcra ?

16 Beharrari nahi zuena ez badiot 
ukhatu, cta alhargunaren begia ez badut 
iguri egonarazi ;

17 Ene ahamena bakharrik jan ez
badut, eta umezurtzak hartarik jan izan 
badu ; J

18 (Ezen ene haurrctik urrikalmendua 
enekin handitu, cta ene amaren fabeletik 
enekin atheratu da;)

19 Erdcinatu badut bideanta has ze- 
lakotz, cta jende beharra ctzuelakotz 
elralgirik ;

20 Baldin harén aldcrdick ez banaute 
benedikatu, cta ene ardien ilearekin ez 
bada bcrotu ;

21 Baldin eíkua altchatu badut ume- 
zurtzaren gainera, athcan hazkarrago 
nintzcla ikhuften nuenean ere ;

22 Sorbaldabere lotgunetik crorbckit, 
eta ene befoa bcrc hezurrekin kraíka 
bedi.

23 Ezen bethi Jainkoaren beldur izan 
naiz, ene gainera hantzen diren uhinen 
bezala ; eta cgundaino czin jalan dut 
naren ahalkcfunaren handia.

24 E z dut uftc izan urhea zela ene 
indarra, eta ez diot urhc ederrenari 
erran; H¡ haiz ene finheftea.

25 Baldin ene aberaftafun handiez, 
eta zeren enc cíkuak hainitz atzematcn 
zuen boztu banaiz ;

26 Baldin begiratu badiotct iguzkiari 
dirdiratzen zuenean eta ilhargiari argirik 
zihoanean ;

X X X I I .  K A P .

27 Eta ene bihotza ichilik boztu 
bada, eta ahoz mufu cman badiot ene 
eíkuari;

28 Hori laitekc tzarkeria gaitzena, 
cta Jainko guziz goraren aldcrako arnc- 
gamendua.

29 Higuin ninduenaren gaitzaz ez 
naiz boztu, cta hura gaichtakerian atze- 
manik ez naiz bozkarioz jau zi;

30 Ezen ez diot bekhatuari eman ene 
zintzurra, ichterbcgia madarikatuz gal- 
datzcko harén bizia.

31 Enc olhako gizonck ez badute 
erran : Nork emanen daroku horren 
jakietarik afetzera ?

32 Arrotza ere ez da kampoan egon, 
ene athea idekia izan zayo bideantari.

33 Alko gizonck bezala eftali badut 
ene bckhatua, eta golkhoan gorde badut 
ene tzarkcria;

34 Ofte handiak izitu banau, eta 
ahaidecn erdeinuak lotfatu ; aitzitik ez 
banaiz ichildu cta athetik ez ilkhi;

35 Nork emanen darot cntzule bat, 
Ahalorotakoak cntzun dezan ene lehia, 
cta berak ifltriba dezan ene gaincko era- 
bakia liburu batean,

36 Nik hura ene forbaldaren gainean 
crabiltzcko eta hartaz khoro batez bezala 
ene burua inguratzeko ?

37 Urhats oroz crafiko dut hura, eta 
agertuko dut buruzagiaren aitzíncra be
zala.

38 Ene lurrak enc kontra deihadar- 
egiten badu, eta hartako hildoak harekin 
batean nigarrez badaude;

39 Dirurik eman gabe jan baditut 
hartako fruituak, cta atíekabetan czarri 
badut hartako laboraricn arima ;

40 Ogi-orde eman biazat lapharra, 
cta garagar-orde elhorria.

X X X II . K a p .

4 Eliu bcraz, Job mintzo zelarik 
begira egon zen, mintzo zirenak zaha- 
rragoak zirelakotz.

5 Bainan ikhufi zuenean hirurek ezin 
ihardets zezakctcla, handizki famurtu 
zen.

6 Eliu, Barakel Buztarraren femeak 
ihardeftean erran zuen :

Adinez ni naiz gazteena eta zuck 
aldiz, zaharrenak ; hargatik burua bc- 
heititurik herabe izan naiz zuei era- 
khuftcko zer iduritzen zaitan niri.

7 Alabainan ene uftekcria zen adina 
mintzaturen zela, cta urtheck irakhatfi- 
ren zutcla zuhurtzia.

8 Ordean, ikhuften dudan bezala, 
izpiritua gizonetan den arren, Ahaloro- 
takoaren ganik heldu da adigarria.

9 Zuhurrenik ez dira bethi adin han- 
dikoak, ez-eta zaharrak zuzenaren adi- 
mendua gehienik dutenak.

10 Hargatik erranen d u t: Entzun 
nezazuc, nik cre dakidana crakhutfircn 
darotzuet.

11 E zik zuen folafei bcgira egon 
natzayotc; zuen umotafunaren entzuten 
egotu naiz, hitzez gauzaren churitzen 
haritu zareteno ;

12 Eta ufte izan dudano zerbait erra
nen zindutela, iguriki izan dut: bainan 
ikhuften dudan bezala, zuctarik nihor 
ez da Jobi jazar eta hunen folafei ihar
dets dczakecnik.

13 E z bezazue erran: Aurkhitu dugu 
zuhurtzia ; Jainkoak egotzi du Job, ez 
gizonak.

14 Jobek niri ez darot deus erran, 
eta nik ez diot zuen folafen arabera 
ihardctfircn.

15 Lotfatuak dira, ez dute gehiago 
ihardeften, cta hitza bcrcn ahoan tapatu 
dute.

16 Zeren bcraz iguriki dudan, cta 
ez diren mintzatu ; bckhoz bekho egotu 
diren, cta ez duten ihardetfi;

17 Ni ere mintzaturen naiz ene aldian, 
cta crakhutfircn dut dakidana ;

18 Ezen erratekoz bethea naiz cta 
barncko izpiritu batek hcrtfatzcn ñau.

19 Enc harneada hatlbiderik ez duen 
limburreta bezala, zcinak untzi berriak 
zartarazten baititu.

20 Mintzaturen naiz, hats aphur baten 
hartzeko; idekiko ditut ezpainak, eta 
ihardetfiko dut.

21 Nor-nor-den ez naiz begiratu ko
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D A D A , hirur gizon hckiek utzi zuten 
"  Jobi ihardeftca, zeren zuzcntzat 
zadukan bere burua.

2 Eta Harakcl Buztarrarcn ferne Eliu, 
Erramen odöletikakoa, famurtu eta gai- 
tzitu zen ; cta Jobcn kontra hafarretu 
zen, erraten zuelakotz zuzcna zela 
Jainkoarcn aitzinean.

3 Gaitzitua zen, bcrriz, hären adis- 
kidccn kontra, aria onik etzutelakotz 
khaufitu Jobi ihardcfteko, bainan Job 
hobcndun crratea baizik etzutelakotz 
egin.
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cta ez dut Jainkoa gizonaren khidc cza- 
rriko.

22 E z dakit alabainan zcmbat naizen 
biziko, cta hean egin naucnak laftcr cz 
nauen hemendik khenduko.

lcuiatzcn ZIOCM 
jotzen diote gogoa.

^  Urtzen da hären haragia; etaefta- 
liak zituen hezurrak, agcrian jarriko 
zaizko.

X X X III. K a p .

JO B , adi zatzu beraz cne hitzak, eta 
beharria emozutc ene Tolas guziei.

2 Huna non ideki dudan ahoa, mintza 
dadientzat cne rnihia.

3 Bihotz lainotik ilkhiko dira ene hi
tzak, eta egia garbia erranen dute cne 
czpainck.

4 Jainkoaren izpirituak egin nau, eta 
Ahalorotakoaren hatfak nau biztu.

5 Ihardcts dizadazu, abal baduzu, cta 
buruz buru jar zakizkit.

6 Bai ni, bai zu, Jainkoak cginak gare, 
eta lur bcrctik orhatu gaitu.

7 Arren cne antzeak cz bezaitza lotfa, 
ez-cta ene mihiaren ederrak afpira.

8 Ene beharrietara zuk erran duzu, 
cta ongi aditu ditut zure Tolas haukick :

9 Garbi naiz eta hobenik gäbe ; no- 
thagabc naiz eta tzartaTuna ez da cne 
baithan.

ío Ezen Jainkoak ene baithan erra- 
tckoak bilhatu ditu, berc ctTaitzat nindau- 
kalakoan ;

1 1 Eftekan czarri ditu cne oinak, eta 
zamdu ditu cne bidechka guziak.

12 Hortan, bada, etzare garbi. Ihar- 
deturen darotzut, gizonaz handiagoa 
delà Jainkoa.

13 Haren kontra eraften othe duzu, 
ihardetn ez duelakotz zure elhc guziei ?

14 Jainkoa mintzatzen da bchin eta 
cz du errepikatzen.

15 AmetTcz, gauazko agerkuntzetan, 
loa gtzonen gainera crortzcn dencan cta 
lo daudcncan ohean ;

16 Orduan Jainkoak idekitzen ditu 
gizonen beharriak, eta hekiek argituz 
irakhaften diozkate jakin bchar dituz- 
tenak,

X7 Gizona, cgitcn dituen gaizkictarik 
gibclaraztca gatik, cta hura hampuruflee- 
riari atheratzeko,

18 Haren arima galdukcriatik iraiziz, 
cta hären bizia iragan ez dadientzat 
ezpataren azpira.

19 Oinhazecz halaber larderiatzen du 
bere ohean, eta maletaraztcn ditu hären 
hczur guziak.

20 Gizona hala dencan, ogiak cta I

22 Hurbüdua da uftelduko den or- 
clura, cta haren bizia heriotzcari aldcratu 
zayo.

23 Orduan baldin mila aingerutarik 
bat izaten bada harén alde mintzatzen 
dena, gizonaren zuzentaTunaz aithor 
cmateko;

24 Hartaz urrikaldurcn da Jainkoa, 
eta erranen du : Athera zazu jauts ez 
dadicn lurrean ufteltzera; aurkhitu dut 
horri begithartez jartzeko aria.

25 Oinhazeek iretTi dute horren ha- 
ragia, bihur bedi bcrc gaztctaTuncko etru- 
netara.

26 Othoiztuko du Jainkoa, cta Jain
koa begithartetTu izanen zayo; gizo- 
nak bozkariorckin ikhufircn du harén 
bcgithartca, eta Jainkoak bihurturen dio 
berc churitaTuna.

27 Hunck bcgiratuko diote bertze gi- 
zoneii eta erranen du : Bckhatu egin dut, 
eta zinez hobendun egin naiz, eta ez dut 
halerc merezi nuena izatu.

28 Hórrela bcrc bizia atheratu du 
heriotzera goatetik, bainan iraunez orai- 
no, goza dezan argia.

29 Horra bada, horick oro Jainkoak 
hirur aldiz egiten ditu gizon bakho- 
tchari,

30 Harén bizia heriotzetik bihurra- 
raztcko cta gizon bizicn argiaz argi- 
tzcko.

31 Job, zaudc atzarria cta entzun 
nezazu ; eta mintzo naizeno, zaudc 
othoi ichilik.

32 Balimbaduzu ordean zcr erran, 
ihardets darotazu, mintza zaite; nahi 
dut czcn garbi ager ahal zaitezcn,

33 Erratekorik cz baduzu, adi neza
zu ; zaude ichil, eta irakhatfiren darotzut 
zuhurtzia.

X X X IV . K a p .

EKU bcraz berriz mintzatu zen, cta 
haukiek ere erran zituen:

2 Gizon zuhurrak, entzun zatzue 
cne hitzak ; jakintTunak, cmadazue be- 
harria.

3 Ezcn beharriak Trogan cmatcn ditu 
TolaTak, cta zintzurrak gozotik czagutzcn 
ditu jakiak.
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4 Bcrez dezagun zcr den zuzcn, eta 
gure artean ikhus dezagun zer den ho- 
berenik.

5 Alabainan Jobek erran du : Zuzena 
naiz, cta Jainkoak cz dio ene zuzenari 
bere bidea ematen.

6 Ezik gezurra bada ene gainekoera- 
bakian: bekhaturik batere gäbe, gezi 
muthiriak ditut Tarthuak.

7 Nor da gizona Joben iduriko dena, 
zeinak Jainkoaren alderako crdeinua 
ireften baitu ura bczala ;

8 Zeina tzarkerian hari direnen ur- 
hatTa baitaduka, eta gizon gaichtoekin 
baitabila ?

9 Erran du ezen : Gizona ez da Jain
koaren gogarako izanen, haren bidean 
ibili balitz ere.

10 Hargatik, gizon umoak, entzun 
nezazue. Jainkoa ganik urrun da tzar
taTuna, urrun Ahalorotakoa ganik gaich- 
totaTuna.

11 Ezen gizonari bere egintzcn ara- 
bera bihurturen dio, eta batbederari bere 
bideen arabera dio itzuliren.

12 Egiazki alabainan cz du nihor 
hobenduntzat ariarik gäbe athcratuko, 
cta Ahalorotakoak ez du zuzenaren 
kontra erabakiko.

13 Bere orde lurraz ñor kargutu du 
bertzerik í cdo berak egin duen mun- 
duaren gaineko ñor ezarri du ?

14 GarraztaTunean begira balezo gi
zonari haren gogoak, bizia cta hatTa berc 
ganat klicn letzozkc.

15 Gizon guziak batean ahi cta hauts 
bilhaka litazkc.

16 Baldin beraz zutan bada adimen- 
dua, entzun zazu TolaTa eta ene hitzci 
zaudc atzarririk.

17 Senda othe daitcke zuzcntaTuna 
maitc ez dueña ? Eta nolaz zuk hunen 
ozarki hobenduntzat egiten duzu guziz 
zuzena dena ?

18 Zeinak errege bati erranen baitio: 
Arncgatu bat h aiz; zeinak handi- 
mandiak dcithuko baititu gizon tza- 
rrak ;

19 Zeinak cz baitu begiratzcn ñor 
diren buruzagiak; zeinak handitaTunik 
ez batió errege bati czagutzcn gizon 
beharrarekin ducncan makhurra, czcn 
oro haren cíkuz eginak dirá.

20 Errege cdo buruzagi, bat-batean 
hilen dirá; gauaren crdian jauziko da 
populua, cta ezcztatuko dirá; eta gaich-

toak bizia galduko du nihork lagundu 
gabe.  ̂ _

21 Ezen Jainkoaren begiak gizonen 
bideen gainean daudc, eta begiz daduzka 
hekien urhats guziak.

22 E z da ilhumberik, ez herioaren 
itzalik, hekien-pean gordetzeko tzarkeria 
egiten dutenak.

23 E z da alabainan gehiago gizonaren 
ahalcan Jainkoari goatca zuzentaTunaren 
gainean jazartzera.

24 Chahutuko ditu afko eta aíko ezin 
erran bezembat, cta bertze batzu eza- 
rriko ditu hekien orde ;

25 Zcren baitakizki hekien egitateak, 
eta hargatik gaua eginen du hekien gai
nera, cta chahutuak izanen dira.

26 Gizon tzar batzu bezala, guzicn 
aitzinean joko ditu hainak,

27 Zeinak berariaz bezala urrundu 
baitira harén ganik, eta ez baitituzte nahi 
izan haren bideak ezagutu,

28 Haren gana hclaraztcko beharra- 
ren oihua cta noharroinaren deihadarra.

29 Ezen bakea ematen badu, nork 
hoben atherako dio ? Eta bere begi- 
thartca gordctzen badu, nork bilhatuko 
du zer aria duen populucn cdo gizon 
guzien gainean ?

30 Harek populuaren bckhatucn gatik 
erreginarazten du gizon alegiakaria.

31 Ni Jainkoaz mintzatu naizenaz 
geroztik, zu ere etzaitut debckatuko.

32 Makhur banabila, argi nezazu ; 
tzarkeriarik erran badut, cz naiz gehiago 
mintzatuko.

33 Jainkoak zure gainera ez othe 
lezake crorraraz cne Tolas makhurra, 
zure deTgogarako izan den arren ? Ezik 
zu hafi zarc mintzatzen, cta ez ni ; eta 
zerbait hobcrik balimbadakizu, mintza 
zaite.

34 Adimendutako gizonak mintza 
bekizkit, eta gizon zuhurrak entzun 
beneza.

35 Job ordean zoroki mintzatu da, 
cta hunen TolaTek ez dute umotaTunik 
agertzen.

36 Ene aita, Job Trogatua izan bedi 
azkeneraino ; cz bezaite bara tzarke- 
riako gizonaren gainetik ;

37 ¿eren duen burhoa berc bckhatucn 
gainera ezarri, gure artean berriz her- 
tlatua izan bedi ; cta orduan bere TolaTez 
Jainkoa deith beza juyamendutara.

4 B
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X X X V . Kap.
J£l-.IU bcraz hunda mintzatu zcn bc- 

r r iz :
2 Job, uftc othe duzu zure gogocta 

beharbezalakoa zela erran duzunean: 
Jainkoa baino zuzcnagoa naiz ni ?

3 Ezen erran duzu : Zuzen dcna ez 
da zure gogarako, edo zer baliatuko 
zare, nik bekhatu egiten badut ?

4 Hargatik ¡hardecfiko diotet nik 
zure folaiei, cta zure adiíkidcei zurckin 
batean.

5 Begiak eman zatzu zerurat, eta 
ikhufazu ; zaudczkotc zeruei begira ; 
zembatez da zutaz gorago !

6 Bekhatu egiten baduzu, zer bidc- 
gabe ekharriko diozu ? Eta metaka 
balira ere zure tzarkeriak, zer zinduke 
harén kontra eginik ?

7 Bada, zuzenki ibiliz ere, zer ema
nen diozu, edo zer on duke zure ganik ?

8 Zure gaichtakeriak zure iduriko 
g'zon bati bidegabe ekhar diozokc, eta 
zuzentafunak on eginen dio gizafeme 
bati.

9 Gezurrcz bcltzatzen hari dircncn 
o (rearen gatik, oihuz egonen dirá; errege 
gaichtoen bortchen ariaz hariko dirá 
marraíkaka;

10 Eta nihork ez du erran : Non da 
Jainkoa, ni egin nauena, gabaz kantuak 
enlaten dituena,

11 Lurreko abercez jakintfunago cta
zeruko hegaftinez argituago egiten gai- 
tuena? & fa

r ·* 1  V a'1 rf'*co*az egonen dirá, cta 
Jainkoak ez dicu entzunen, gaichtaginen 
hampuruíkcriaren gatik.

13 Jainkoak ez du bcraz alferretnn 
adituko, cta Ahalorotakoak begiratuko 
diotc batbederaren ariei.

14 Arrcn, zuk erran duzunean : E z 
du bcgiratzen ; juya zaitezi harén aitzi- 
nean, eta zaudezkio iguri.

15 Ezen ez du oraiko orduan igortzcn 
bcre hafarrea, ez-etarc garrazki jazartzcn 
gaizkiari.

16 Jobek beraz al ierre tan idcki du 
ahoa, cta clhc huts atheratzen hari da.

X X X V I. K a p .

^ O L A S A R I  oraino jarraikiz, Eliuk 
erran zituen haukick ere :

2 Entzun nezazu aphur bat, eta zer-

bait agertuko darotzut, czcn badut oraino 
Jainkoaren aide zer erran.

3 Haftctik lothuko natzavo berritan 
ene folafari, cta frogatuko dut zuzena 
delà ni egin nauen Jainkoa.

4 Egiazki ezen cz da gezurrik ene 
hitzetan, eta jakitate ofo batekoak direla 
frogatua izanen zaitzu.

5 Jainkoak ez ditu botheretfuak iraiz- 
ten, bera delarik botheretfu.

6 Bainan gaichtaginak ez ditu falba- 
tzeiij cta zuzen dcna bihurtzen diotc 
bcharrei.

7 Preftuaren gainetik begiak cz ditu 
aldaratzcn, cta erregeak bethiko czartzcn 
ditu tronuaren gainean, cta han gogor- 
tuak dira.

8 Eta burdinetan izaten badira batzu, 
eta behartafunaren lokharriz lothuak,

9 Jainkoak crakhutiiko diozkatc bereu 
egitateak cta tzarkeriak, zeren izatu 
baitira muthiri.

10 Beharriak halaber argituko dioz- 
kate erantzuki cgitekotzat ; eta mintza- 
tuko da, bihur ditezentzat tzarkerietarik.

11 Baldin entzuten badutc eta begi- 
ratzen badira, bereu egunak ontafunen 
erdian eta urtheak ofpean betheko di- 
tuzte.

12 Bainan entzuten ez badutc, ez- 
patatik iraganen dira eta beren zoro- 
kerian dira galduko.

13 Alegiakarick cta maltzurrck jau- 
zarazten dutc Jainkoaren halärrea, cta 
deihadar ez dute eginen, eftckan izanen 
direnean.

14 Adin ederrcan eginen diotc arimak 
eta hekien bizia iraungiren da emagizo- 
nena iduri.

15 Jainkoak hefturatik atherako du 
beharra, cta atfekabeko ord uan argituko 
dio beharria.

16 Lezc hertfi eta ondorik gabekotik 
zabalerat ilkhiko zaitu beraz, eta mahai- 
nean zure phaufua guziz gori izanen da.

17 Zure churitzckoa gaichtaginarcna 
bezahl juyatua izan da; merezitu duzu- 
naren arabera, zuzena bihurtua izanen 
zaitzu.

18 E z bekizu bcraz naufi irakidura, 
norbaiten zaphatzeko; cta cmaitzaketa 
batck cz biazazu amor cragin.

19 Atfekaberik gäbe beheiti zazu zure 
handikeria, cta muthiriei khen zozutc 
indarra.

20 Gaua ez bczazu luza, populuak
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cthor dakizkitzun hekien kontrako erra- 
tekoekin.

21 Bcrautzu gaizkirat makhur, ezen 
harén ondotik abiatu zare beharrera 
eroriz geroztik.

22 Huna bada, Jainkoa zein gora den 
here indarrean, cta berc idurikorik lcge- 
gilectan ez du.

23 Nork ikhar dctzazke harén bideak, 
edo nork erran diozokc: Zuzenari bide
gabe diozu egin ?

24 Orhoit zaitezi etzarela j akintíun 
harén cgintzez, zeinetaz gizonek eman 
baitituzte kantuak.

25 Gizon guziek ikhuftcn dute, bat- 
bederak urrundik bcgiratzen dio.

26 Huna Jainkoa handi déla, gurc 
jakitateari garai; harén urtheek zem- 
batik ez dute.

27 Harek goititzcn ditu ur-inharrak, 
eta hibayak iduri, ichurtzen ditu uriak,

28 Hcdoyetarik jauften cta lurraren 
gaina eftaltzen dutenak.

29 Harek nahi duencan, hedoyak 
hedatzen ditu bere itzalkari bezala ;

30 Harek gainctik dirdirarazten ditu 
bere argiak ; itfafoko ondarrak ere eílal- 
tzcn ditu.

31 Hekien bidez juyatzen ditu popu
luak, eta hazkurria hainitz gizoni igor- 
tzen diotc.

32 Bere eíkuetan gordetzcn du argia, 
eta manatzen dio ager dadicn berriz.

33 Maitc duenari crakhuften dio argi 
hura déla harén primantza eta hartara 
igan daitekcela.
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T L JO R T A Z  lazten da cric bihotza cta 
bere lckhutik egiten du.

2 Harén mintzoak emanen darotzuen 
ikharan entzun zatzue harén irakhafpcna 
eta harén ahotik ilkhitzcn den burrum
ba.

3 Begira dago bera zeru guzien azpi- 
ra, cta harén argiak jotzcn du lurraren 
bazter batetik bertzera.

4 Harén ondotik burrumbatuko du 
harrabots lazgarriak, bere orroa handia- 
rckin karraíkatuko du ; cta orroa entzun 
denean, nihor ez da aufartatuko zerez- 
koa den liilhatzcra.

5 Gauza handi eta ezin-ikhartuzkoak 
egiten dituen Jainkoak ikharagarriki bu- 
rrumbaraziren du bcre boza.

6 Harek manatzen diote jauts dite-

zen lurrera elhurrari, neguko uriei cta 
bcre hazkartafuneko zophernei ;

7_ Harek zigiluaz jotzcn ditu gizon 
guzien cfkuak, batbedcrak czagut detzan 
bcre cgintzak.

8 Bafaberea bere gordegailura farthuko 
eta berc zilhoan egonen da.

9 Hegoa beherctik heldu da phezia, 
eta hotza ipharretik.

10 Jainkoak haizc egin, cta horma 
gogortzen da ; berriz haize egin, eta ur 
turruftetan badihoa.

11 Ogiak ur efkc daudezi hedoyei, 
eta hedoyek beren argia hedatzen dute.

12 Inguruan badoazi hekiek manatzen 
dituenaren nahiak igortzcn dituen edo- 
zein tokitara, lurraren hedadura guzian 
bidaltzen dituen lekhu guzietara,

13 Edo leinu batera, edo lur batcra, 
edo haren urrikalmcnduko zein-nahi to- 
kitan aurkhitzeaz mana dezoten.

14 Oi Job, entzun zazu hau ; bara 
zaite ; begia emozute Jainkoaren fenda- 
gailei.

15 Othc dakizu noiz Jainkoak uriei 
manatu dioketen crakhuts dezaten haren 
hedoyen argia ?

16 Othe dakizkitzu hedoyen bide 
handiak eta Jainkoaren jakitatc ofoak ?

17 Zure foinckoak ez othc dira bero, 
lurra hegoaz haizcztatua denean ?

18 Zuk beharbada Jainkoarekin lan- 
thu ditutzu zeruak, zeinak kobrez urthu 
balira bezain fendoak baitira.

19 Irakhats dizaguzu zer erranen 
diogun, czcn gu ilhumbez garc ingu- 
ratuak.

20 Nork erranen darozkio nik dio- 
tzadanak ? Baldin gizon bat mintzatzen 
abia balcdi ere, iretiia geldi laiteke.

21 Bainan orai argia ikhuilen ez dutc ; 
airca bat-batean hedoi egiten da, eta 
iragaiten den haize batck barrayatzen 
ditu.

22 Ipharretik heldu da urhea, cta 
ikhararckin ofpatu behar da Jainkoa.

23 Dagokion bezala nolakoa den ar- 
diets ez dezakegu ; handi da bere indar, 
crabaki eta zuzentafunaz; ezin-erra- 
nezkoa da.

24 Hargatik gizonak izanen dira haren 
beldur, eta beren buruak zuhur daduz
katenetarik nihor aulartaturcn cz da hari 
bekhoz bekho begiratzera.



JOB.556

X X X V III . K a p .

J ^ A D A , chirimota baten erditik min- 
tzatuz, Jainkoak erran zaroen Jo- 

b i:
2 Zuhurtziaren crranak jakitategabe- 

ko clhetan inguratzcn dituen hori ñor 
da?

3 Gizon batck bezala tinka zazu 
gerria ; galdeak cgincn darozkitzut, eta 
ihardetfiko darotazu.

4 Non zinen lurraren afcntuak jar- 
tzen nituenean ? Erradazu, adimcndu- 
rik balimbaduzu.

5 Errazu, balimbadakizu, nork ezarri 
dituen harén ncurriak, edo nork hcdatu 
dioen gainetik haría ?

6 Zcrcn gainean dirá gogortuak harén 
afcntuak, edo nork jarri du harén izkina- 
harria,

7 Argizagi goichtiarrek batean lauda- 
tzen nindutenean, eta Jainkoarcn umc- 
ak oro bozkariotan zaudenean ?

8 Itfafoa antaperetan nork hertfi du, 
jauzten zenean amaren fabeletik ilkhi- 
tzen balitz bezala,

9 Hedoi bat cmaten naroncan eftal- 
gitzat, eta gobclaz inguratzen nuencan 
haurtafuneko chatharrez bezala?

10 Inguruan ezarri diozkat ene zeda- 
rriak, haga eta atheak.

11 Eta erran d u t: Horraraino etho- 
rriko haiz eta ez duk eginen aitzinago, 
eta hor lehertuko dituk hire tirain han- 
tuak.

12 Sorthu zarcnaz gcroztik zuk ma- 
natzen othc duzu argidiria, eta argizko- 
rriari zuk crakhuften othc diozu bere 
lekhua ? .

13 Zuk iharrofiz iduki othc ditutzu 
lurraren buruak eta hartarik eragotzi 
gaichtaginak ?

14 Itchura berrituko zayo, buztinak 
hatz bat hartzcn duen bezala, eta cgo- 
nen da foineko bat iduri.

15 Gaichtoei bcren argia khendua eta 
befo gora hautfta izanen zaizkotc.

16 Sarthu othc zare itlafo-barncraino 
eta ibili lezearen ondarrctan ?

17 Herioaren atheak idckiak izan 
zaizkitzu ? ikhuft duzu hango fartze 
beltza ?

18 Begia email diozu lurraren zaba- 
lari ? Erran dizadatzu guziak, balim- 
badakizkitzu.

19 Non cgotcn da argia, eta zein da 
ilhumbecen lekhua,

20 Bakhotcha bere crcmura craman 
dezazun eta ezagut dctzatzun hckicn 
egoitzetako bideak?

21 Aitzinctik othc zinakien fortze- 
koa zinela, eta ezagutzen othc zinduen 
zure ejjunen luzetaluna ?

22 Sarthu zare elhurraren bildegie- 
tan ? ikhufi ditutzu harriaren bildegiak,

23 Zeinak chuchcndu baititut etfaya- 
ren ordukotzat, gudu eta gcrlarcn cgu- 
neko ?

24 Zein bidetarik argia hcdatzen eta 
beroa lurraren gainera dira barrayatzen ?

25 Nork eman diozkate uhar gaitzari 
gaya eta ihurtzuri burrumbatfuari bi- 
dea,

26 Erorraraztekotzat uria lurrera,
gizonik gabeko mortuan, nihor-cre ego- 
ten cz den lekhutan ; .

27 I'oki bafa eta ibilbidc cz direnen 
bcthctzeko, bclhar ferdeak ekhar detza- 
tentzat ?

28 Ñor da uriaren aita, edo nork egin 
ditu ihintz-inharrak ?

29 Noren fabeletik ilkhi da horma ? 
nork egin du zcrutikako izotza ?

30 Urak harria bezala mokhortzen 
dira, eta zurrumbiloarcn gaina gogortzen 
da.

31 Gai izanen othe zare Chitoiloen 
izar dirdirariak elkharganatzeko eta Zaz- 
pi-Ohoinak barrayatzeko ?

32 Zuk agerrarazten othe duzu goi- 
zean artizarra bere mugan eta arratfean 
lurreko umeen gainean jaikiarazten ilhun- 
tzeko izarra ?

33 Othe dakizu zeruko antolamen- 
dua, eta emanen othc duzu harén aria 
lurraren gainean ?

34 Helduko duzu zure oihua hedo- 
yetaino, eta ur-uharrak zurrutaturen 
othe dira zure gainera ?

35 Zuk manatu-eta ozpina goanen 
othe da, eta gibelerakoan erranen othc 
darotzu : Huna ni ?

36 Nork ezarri du zuhurtzia gizona- 
ren harnean ; edo nork eman dio oila- 
rrari ezagutza ?

37 Nork erranen du zcruetako bidecn 
aria? hango itzulien artcko bat-tafuna 
nork du lohakarrazircn ?

38 Non zinen herrautfa lurrean he
rrauften eta mokhorrak mokhortzen 
zirencan ?
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39 Zuk atzematen othe duzu lchoi- 
naren urricha pufka, eta zuk afetzen 
othe ditutzu harén umeak,

40 Harpetan etzanak eta zilhoetan 
zelatan daudczinean ?

41 Nork aphaintzen dio beleari bere 
jatekoa, harén umeak Jainkoari karran- 
kaz daudczinean, hor-hcmenka ibiliz 
jatekorik ez dutelakotz ?

X X X IX . K a p .

D A  D A K IZ U  orkhatzak noiz erditzen 
U  diren harkadictan, edo ikhufi di
tutzu orenak erditzen ?

2 Khondatu ditutzu hekiek ernari 
egoten diren hilabetheak, eta badakizu 
noiz erditzen diren ?

3 Makhurtzcn dira umearen egiteko, 
erditzen dira eta orroa egiten dute.

4 Unicak berezten eta alhara goaten 
dira ; ilkhitzen dira eta hekien ganat cz 
bihurtzen.

5 Nork utzi du bafaftoa bere burua- 
ren jabe, eta nork urratu ditu hären lo- 
kharriak ?

6 Mortuan cman diot etchea, eta gatz- 
lurrcan olhak.

7 Hiriko ofteaz trufatzen da, naufi 
baten oihua ez du aditzen.

8 Bere alhapidetako mendiei begira- 
tzen diote inguruan eta orotan belhar 
berdeketa dabüa.

9 Errinozeroak nahiko othc zaitu 
zerbitzatu, eta egoncii othc da zure 
heyan ?

10 Zure hedcarckin errinozeroa uz- 
tartuko othe duzu lurraren iraultzeko, 
edo zure ondotik lehertuko othe ditu 
haranctako mokhorrak ?

11 Haren indar handiaren gainean 
fidatuko zare, eta utziko othe diozkatzu 
zure lanak ?

12 Ulte duzu bihurturen darotzula 
craina, eta bihiak ekharriko dituela zure 
larrainera ?

13 Oftrukarcn hegatfak iduri du 
amiamokoarena eta aftorearena.

14 Bere arroltzeak lurrean uzten di- 
tuencan, zuk othe berotzen ditutzu 
herrautfean ?

15 Ahanztcn du oinak azpian hartu- 
ko edo lar-abereak lehertuko dituela 
bcharbada.

16 Gogorra da bere umeentzat, berc- 
ak ez balitu bezala, eta alferretan haritu

da lanean deufek ctzuelarik bortcha
tzen.

17 Alabainan Jainkoak zuhurtziaz 
gabetu du, eta ez dio czagutzarik 
cman.

18 Behar orduan, hegalak goiti al
tchatzen ditu, eta trufatzen da zaldiaz 
eta harén gainekoaz.

19 Zuk emanen diozu zaldiari inda- 
rra, edo harén bulharretan ezarriko duzu 
irrintzina ?

20 Zuk jauzkaraziko duzu chartala 
bezala ? Harén fudur-chichtuak ikhara 
ematcn du.

21 Hatz-behatzaz lurra zilhatzen du, 
fufaiki jauzten da ; gizon harmatuei aitzi- 
nera badohakiote.

22 Nardatzen da beldurraz, ezpatari 
amorrik ez dio egiten.

23 Harén gainean krinkaka hari da 
gczi-untzia, eta dirdiratzcn dute lantzak 
eta erredolak.

24 Irakiduran, dardaran, lurra jaten 
du ; turutaren durrundak futan czartzcn 
du.

25 Aditzen du turuta ? erraten d u : 
Aitzina ! Urrunetik ufnatzen du gudua; 
aditzen ditu aitzindaricn folas beroga- 
rriak, eta armadaren marrumak.

26 Zure zuhurtziaren bidez luma- 
tzcn da aítorea, bere hegalak hegoara 
hedatuz ?

27 Zure manura goratuko da arranoa, 
eta lckhu gaitzetan kokatzen du bere 
ohantzea ?

28 Harrictan dago, gerenda chutctan 
eta czin-ardietfizko harkadictan du bere 
egoitza.

29 Handik bcgiztatzcn du bere harra- 
pakina ; harén begiek urruncra ikhuften 
dute.

30 Harén umeek odola cdoíkitzen 
dute ; eta non-nahi izan dadien hilikia, 
han da berchala.

31 Eta Jauna mintzatu zen oraino, 
eta erran zioen Jobi:

32 Jainkoarckin cztabadaka hari dena, 
hunen crrechki eztitzcn othe da? Se- 
gurki, Jainkoari jazartzcn dioenak ihar- 
detfi behar dio.

33 Bainan Jobek Jainkoari ihardes- 
tean erran 2 ioen :

34 Arinki mintzatu naiz, eta zer 
ihardets dezaket? Eíkua ezarriko dut 
ene ahoaren gainean.

35 Hitz bat erran dut, eta óchala
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atheratu cz banu ! bcrtze bat ere erran 
dut, eta ez darotct bertzerik ondutik 
emanen.

X L . K a p .

J^ A D A , Jaunak chirimolatik Jobi ihar- 
deftean, erran zu en :

2 I inka zazu gerria gizon batek be
zala ; galdeak eginen darozkitzut, eta 
ihardets darotazu.

3 Alfcrrctara bihurraraziren othe du- 
zu ene erabakia, eta hobendun eginen 
othe nauzu zurc burilaren garbi athera- 
tzeko ?

4 Jainkoak bezalako befo bat othe 
duzu, eta zure bozak harenak bczala 
burrumbatzen othe du ?

5 Edertafunez ingura zaitc, tronu 
gora hatera igan zaite, ofpetfu izan zaitc 
eta foinekorik ederrenez aphain zaitc.

6 Hampurutfuak zure fuminduran 
hcrrautfa bezala haiza zatzu ; burgoyari 
begiratu-eta lurrera herreíta zazu.

7 Hampurutfuak begi ukhaldi batez 
urinaria zatzu, eta gaichtaginak han bc- 
rcan leher zatzu.

8 Oro batean herraufpcan gorde za
tzu eta hckien begithartea hobian itfu 
zazu ;

9 Eta nik aithorturen dut zurc eíkuina 
zure falbatzeko gai déla.

10 Huna Behcmoth zurekin egin du- 
dana, belharra idiak bezala janen du.

11 Horren hazkartafuna gerrian da 
eta fabcleko chilkhoan du bere inda- 
rra.

12 Horren buztana zedroa bezain laz 
egiten da, horren potroetako zainak gu- 
rutzelarkatuak dirá.

13 Horren hezurrak kobrczko tutuak 
bezala dirá, horren hezur-lokharriak dirá 
burdinazko zaflak iduri.

14 Hori da Jainkoarcn egintzetan Ic- 
hembizikoaj hori egin duenak crabiliko 
du horren ezpata.

15 Horrentzat mendiek ekhartzen 
dituzte belharrak, eta lar-abereak harat 
heldu dirá doftatzera.

16 Horrck itzalpean, khanaberen ar- 
tcko gordegailuctan eta lckhu hezcetan 
egiten du lo.

17 Itzalek gerizatzen diote bere itza- 
la, errekako zumelikek inguratzcn dute.

18 Hara non edanen duen hibai bat, 
eta cz da harrituko ; eta Jordanca bere 
ahora uftc du eroriko zayoela.

19 Amuaz bczala gizonak begictarik 
atzemanen du cta heiaulez zilhatuko 
diozka fudur-mizpirak.

20 Amuaz atheratuko othe duzu Le- 
biathan, eta fokhaz eftckatuko othe 
diozu mihia ?

21 Ezarriko diozu crreztun bat fudur- 
mizpiretarik edo muthurra zilhatuko di
ozu uftei bâtez ?

22 Bilduko duzu zuri othoitz-cgitcra 
eta eztikeria erratera ?

23 Zurekin patu eginen du cta bc- 
thiko gathibu hartuko duzu ?

24 Chori batez bezala doftatuko zarc 
hartaz, cta zure neikatoeî eftekatuko 
diozutc ?

25 Phuikatuko dute adiikideek, cta 
tratulariek zathituko dute ?

26 Haren larruaz betheko duzu arran- 
tzanen farea, cta haren buruaz arrainen 
phutzua ?

27 Eikua gainean ezar zozu ; orhoit 
zaitezi gerlaz, eta cz abia gehiago min- 
tzatzera.

28 Horra non urmariatuko den haren 
phefkiza, cta non eragotzia izanen den 
guzien begien aitzinean.

X L I. K a p .

p / 1 dut odolkoi batek bezala eraiki- 
ren ; czcn nork itchikiko dio cnc 

begitharteari.
2 Nork Ichenik cman darot zerbait, 

gero berari bihurtzekotan ? Eneak dira 
zeruaren azpiko guziak.

3 E z dut guphidc izanen; ez dut 
amorrik emanen haren Colas hazkar cta 
othoiztcko aphainduci.

4 Nork agertuko du haren gaincko 
azala, eta nor farthuko da haren ahoaren 
erdira ?

5 Nork idekiko ditu haren muthu- 
rreko atheak ? Laztura dago haren hor
tzen inguruan.

6 Haren bizkarra da guzia crrcdola 
kobrezkoz bezala, elkhar tinkatzen du- 
ten ezkataz jofia.

7 Ezkatak bata bertzeari lotzen di
ra, eta hats bat cre cz da artetik far- 
tzen.

8 Bata bertzeari iritchikitzcn dira, 
cta elkharri idukiz ez ditazke nihondik 
berez.

9 Haren urzintzak iduri du fuko 
garra, haren begiratzeek argitzeko dir- 
dirak.
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10 Harén ahotik argiak ilkhitzen dirá, 
zuzi biztuak iduri.

1 x Haren fudur-mizpiretarik athera- 
tzen da khea, fuan irakitzen ducn eltze- 
tik bczala.

12 Ikhatzak bizten ditu haren hatfak, 
cta garra ilkhitzen da haren ahotik.

13 Indarra haren lephazakian dago, 
gofetea haren aitzincan dabila.

14 Haren gorphutzeko aldcrdiak haz- 
karki iratchikiak dira clkharri; ozpina 
cror lakiokete gainera, cta nihorat cz 
laizteke higi.

15 Haren bihotzagogortuko da harria 
bczala cta harotzaren ingudioa bezala 
mokhortuko da.

16 Jaikiko dencan, aingeruak izituko 
dira, cta bereu izialduran, bereu buruen 
chahutzcn hafiko dira.

17 Ezpata lothuko zayoenean, cz 
ezpata, cz lantza, cz gerruntzetik ez da 
hari ihardetftko ahal dioenik.

18 Ezen burdinaz achola izanen du, 
ñola laítoaz ; eta kobreaz, nola zur us- 
telaz.

19 Arrambclariak ez du ihes igorri- 
ko j habalatikako harriak cz dira haren- 
tzat zizkirra baino gehiago.

20 Mailua ctzayo lafto-zizkirra baino 
gehiago izanen, eta irri-eginen du lan- 
tzaren dichiduaz.

21 Iguzkiarcn dirdirak haren azpian 
dira; urhea lohia bezala zagoen azpian 
crabiliko du.

22 Itfafo-barna cltze bat bczala iraki- 
taraziko du, eta ezarriko du baltfamuek 
irakitzen dutenean bczala.

23 Bidechka argi bat eginen da haren 
ondotik, cta zurrumbiloak iduriko du 
gizon zaharraren buru zuria.

24 E z da lurraren gainean ahalik 
harekin erkhatzekorik, ezen hura cgina 
da nihoren beldur ez izatcko.

25 Gora derabilka begia, hura baita 
hampuruftafunaren ume guzien errege.

X L II. K a p .

Q R D U A N  Jobek Jaunari ihardeftean 
erran zuen :

2 Badakit ahal guziak zurekin direla, 
eta gogoetarik cz déla zuretzat gordea 
denik.

3 Nor da jakitaterik gabe itfutuko 
dueña Jainkoarcn afmua ? Hargatik 
craft ditut zorokeriak eta ene jakitatca 
iragaiten zuten gauza neurrigabekoak.

4 Adi nezazu, cta mintzatuko naiz ; 
galdeak eginen darozkitzut, eta ihardets 
darotazu.

5 Entzun izan zaitu ene beharriak, 
bainan orai ene begiak zaitu ikhus- 
ten.

6 Horren gatik ene buruari erantzu- 
tcn diot, eta penitentzia egiten dut he- 
rrautfean eta hutfean.

7 Jaunak hitz horick Jobi erran 
ondoan, Eliphaz Themandarrari erran 
zaroen : Ene hafarrea zure gainean 
cta zure bi adiíkideen gainean da, ene 
aitzincan etzarctelakotz zuzcntafuncan 
mintzatu, Job ene zerbitzaria beza
la.

8 Har zatzuc bcraz zazpi zezen 
eta zazpi ahari, eta zoazte Job cnc zer
bitzaria gana, cta zuentzat holokaus- 
ta bat eíkaint zazuc ; Jobek berriz, ene 
zerbitzariak, zuentzat eginen du othoitz; 
onhctfiko dut haren begithartea, ez 
dakizucntzat jazarria izan zuen zo- 
rokeria ; ezen ctzaizkidatc zuzenta- 
funcan mintzatu, Job ene ferbitzaria bc
zala.

9 Eliphaz Thcmandarra, Baldad Su- 
harra cta Sophar Naamatharra goan zi- 
ren bcraz eta egin zuten Jaunak erran 
zaroctenaren arabera, eta Jaunak onhetfi 
zuen Joben othoitza.

10 Jauna halaber jabaldua izan zen 
Joben errekeyetara, bere bi adiíkidecn- 
tzat othoitz-egiten zuenean ; eta Jobi 
bikhunka bihurtu ziozkan lehenago zi- 
tuen ontafun guziak.

11 Harén anaya guziak berriz, haren 
arreba guziak eta aitzineko ezagunak 
oro cthorri ziren harén gana, cta jan 
zuten harén ctchean. Burua urrikariz, 
higitu zuten haren gainera, eta Jaunak 
haren gainera erakharri zituen alturu- 
gaitz guziez gozakari cman zaroten; 
eta bakhotchak cman zaroten ardi bat 
eta urhezko beharrictako bat.

12 Jaunak aldiz gehiago benedikatu 
zuen Job azkcnerat haftapenean baino. 
Haren arthaldeak cthorri ziren hamalau 
mila arditara, fei mila kamelutara, mila 
idi-uztarritara eta mila afto urriche- 
tara.

13 Eta izan zituen zazpi feme eta 
hirur alaba.

14 Eta ncíkatcha bat deithu zuen 
Eguna, bigarrena Kafia, cta hirurgarre- 
na Antimonio-adarra.
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15 Etzen bada, lur guziaren gainean 
khaufitu emazteicirik J oben alabak bc- 
zain ederrik, eta bercn aitak eman za- 
roetcn ontafunetan zuzcn bera nola hc- 
kien anayei.

16 Horicz gcroztik ber riz, Job bizi
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izan zen chun eta berrogoi urthc ; ikhu- 
li zituen bere femeak eta bcrc feme- 
en femeak laugarren belhauneraino, eta 
hil izan zen zaharturik eta egunez be
thea.

P S A L M O A K .

I. PSAL.

£ ) O H A T S U  gizona, gaichtagincn as- 
muetan farthu ez dena, bekhato- 

reen bidean gelditu ez dena, ¡zurriaren 
alkhian jarri ez dena :

2 Hainau berc gogoa Jaunarcn Iegcan 
dadukana, cta hären lcgean izpiritua gau
egun alhaturcn dueña.

3 Iduriko du urcn hegian landatua 
den zuhaitza, zcinak fruitua emanen 
baitu bere aroan.

E z  da croriko hären hofloa, eta ongi 
helduko dira hären ganik atheratuko 
diren gauza guziak.

4 E z da hórrela gaichtaginaz; ez da 
hórrela, bainan-bai haizeak lurraren gai- 
netik harrotzen ducn herrautfaz bezala.

5 Halabada gaichtagina ez da jaikiren 
erabakiko cgunean, ez-etare bckhatorea 
zuzeiten baldarnan.

6 Jaunak czik ezagutzen du zuzcncn 
bidcchka ; cta gaichtagincn bidea lezcan 
galtzen da.

II. Ps a l .

JE N D A Y A K  zertako dira iharrofi ?
populuek zertako dituzte erabili as- 

maketa ezdeufak ?
2 Jaiki dira erregeak, cta buruzagiak 

bildu dira Jaunarcn kontra eta hären 
Kriftoren kontra:

3 Hauts detzagun hekien lokharriak, 
khen dezagun gure gainetik hekien 
uztarria.

4 Bainan zeructan egoten dena trufa- 
tuko zatzoyote, cta Jaunak berc irrigarri 
izanen ditu.

5 Orduan bere hafarrcan, mintzatuko 
zatzayote; eta bcrc fuminduran, nahas- 
mendutan ezarriko ditu.

6 Ni aldiz, hartaz izatu naiz errege

ezarria Sioncn gainean, liaren mendi 
fainduan, erantzun dezadan harén lc- 
gca.

7 Jaunak erran darot: Ene femea 
zare, egun aitatu naiz zutaz.

8 Galda darodazu, eta zure priman- 
tza emanen darozkitzut jendayak cta 
zure gozamenak hedaturen ditut íurraren 
bazterretaraino.

9 Burdinazko zigorrarekin hotfema- 
nen daroezu, cta lurrezko untzi bat 
bezala phorroíkaturen ditutzu.

10 Eta orai, erregeak, nabari zazuc ; 
argi zaitezte, lurraren juyatzaileak.

11 ficldurrckin zerbitza zazuc Jauna, 
cta harén baithan boz zaitezte ikhara- 
rekin.

12 Befarka zazuc legea, Jauna cz 
dakizuen hafarre cta gal etzaiztezen bidé 
zuzenctik.

13 Sutu ditakccncan lafter harén ha- 
farrea, dohatfu harén baithan finhcftc 
duten guziak.

III. PsAL.
£ ) A B I D E N  pfalmoa, Abfalom bcrc 

Pernearen aitzinean ihes zihoa-
nean.

2 Jauna, zertako o fletan igan dira, 
ni hcflutu beharrez hari direnak ? Hai
nitz dira ene kontra jaikitzcn direnak.

3 Afkok erraten diote ene arimari: 
Sajbamendurik cz dukc bcrc Jainkoa 
baithan.

4 Bainan, Jauna, zu zare ene geriza, 
ene ofpea, eta ene burua goratzcn du- 
zuna.

5 Ene ahoz Jaunari deihadar-egin 
diot, eta entzun izan ñau berc mendi 
faindutik.

6 Lokhartu naiz eta lo onean egotu ; 
eta iratzarri naiz, Jaunak bcrc gerizaren 
azpira bainau hartu.
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7 E z ñau izituko ene inguruan den 
etfai elemeniak. Jaiki zaite, Jauna ; 
falba nezazu, ene Jainkoa.

8 Ezen jo ditutzu ene kontra ariarik 
gäbe altchatu diren guziak ; hautfi ditu
tzu bekhatoreen hortzak.

9 Jauna ganik dathor falbamendua ; 
zure benedizionca hedatzen duzu zure 
populuaren gainera.

IV . Psal .
A Z K E N E R A IN O , kantatzeko Da- 

biden pfalmoa.
2 Dei-egin diodanean, entzun ñau ene 

zuzcmbidcko Jainkoak; hefturan nin- 
tzen orduan, zabaldu darotazu bihotza.

Urrikal zakizkit, cta entzun zazu ene 
othoitza.

3 Gizafemeak, noiz arteo thoil izanen 
zaretc bihotzez ? Zertako maithatzen 
duzue ergelkcria eta bilhatzen gezu- 
rra ?

4 Jakizue ederrefgarri egin duela 
Jaunak bere faindua. Entzunen ñau 
Jaunak, dcihadar-eginen diodanean.

5 Samur zaitezte, cta berautzue bc- 
khaturik egin. Zucn bihotzctan de- 
rrazuenaz urrikitan far zaitezte zucn 
ohetan.

6 Zuzentafuneko fakrifizioa egizue, 
eta Jauna baithan idukazue zucn phcíki- 
za. Afkok erraten dute : Nork guri 
erakhuts ontafunak ?

7 Gure gainean jarria da, Jauna, zure 
bcgithartcko argiaren arraitoa. Bozka- 
rioa eman diozu ene bihotzari.

8 Goritu dira ogiaren, arnoaren eta 
olioaren gozotik.

9 Nik bakean izanen ditut loa cta 
phaufua ;

10 Zcren igurikitza berezi bat czarri 
baituzu, Jauna, ene bihotzean.

V . Psal .
A K.HABANTZARAINO, ondore- 

^  g0a ardieften duenaren karietan, 
Dabidcn pfalmoa. _

2 Jauna, zure beharriak adi betza ene 
folalak ; entzun zazu ene oihua.

3 Ene othoitzari zaudezi atzarririk, 
oi ene errege cta Jainkoa.

4 Ezen, Jauna, othoizturcn zaitut, eta 
goizctik entzunen duzu ene mintzoa.

5 Goizctik jarriren naiz zure aitzi- 
nean, eta ikhufircn dut Jainko bat zarcla 
gaichtakeria nahi ez duzuna ;

6 Maltzurrak ez duela zure aldcan 
izanen bere egoitza, eta zuzenari hoben 
egitcn dutenek ez dutela zure begien 
aitzinean ¡raunen.

7 Gaitzcts ditutzu tzarkcria-egileak ; 
galtzen ditutzu gezurrez mintzo dire
nak.

Jaunak aborritzen du gizon odolkoi, 
zimarkhutfua ;

8 Ni ordean zure urrikalpen guziei 
eíkcr,

Sarthuko naiz zure etchean ; zure 
beldurrean adoratuko zaitut zure templo 
fainduan.

9 Jauna bida nezazu zure zuzenta
funeko bidean ; zure aitzinean bida 
zazu ene urhatfa ene ctfayen ariaz.

10 Ezen egia ez da hekien ahoan ; 
haizerik baizik ez da hekien bihotzean.

11 Hekien zintzurra hobi zabaldu 
bat da ; hekien mihiak zimarkhutan da- 
biltza. Juya zatzu, Jainkoa.

Hutfegin bezate bcren afmuetan; irai- 
zatzu beren tzarkeria guzicn arabera, 
ezen fumindu zaituzte, Jauna.

12 Bozkariotan far beitez beren phes- 
kiza zure baithan dutcnak oro ; bethi 
guzian bozturen dira, cta hekien artcan 
eginen duzu zure egoitza.

Zure baithan harturen dute beren 
ofpea zure izena maite duten guziek,

13 Zcren zuzenari emanen baitioz- 
katzu zure benedizioneak.

Jauna, zure oneriztea crredola bat 
bezala atheratu duzu gure buruen gai
nera.

VI. Ps a l .
A KHABANTZARAINO, kanta- 

tzcko, Dabidcn pfalmoa zortziu- 
rruneko.

2 Jauna, ez bezadazu jazar zure 
fuminduraren hatfcan ; ez benezazu 
azurria zure hafarrcan.

3 Urrikal zakizkit, Jauna, zeren 
naizen hebain ; fenda nezazu, Jauna, 
zeren afaldutan baitira ene hezurralc.

4 Afaldu gaitzean da ene arima ; 
bainan zuk, Jauna, noiz arteo utziren 
nauzu huntan í

5 Ene aldcrat itzul zaite, Jauna; 
athera zazu ene arima ; falba nezazu 
zure urrikalmenduaren ariaz.

6 Alabainan ez da hilez geroz nihor 
zutaz orhoit denik ; ifernuan berriz, nork 
aithor bihurturen darotzu ?

4 c
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7 Auhcnctan ahiturik nago ; gau oroz. 
builiko dut ene ohea, nigar-uharrak 
ichuriko ditut ene etzauntzaren gai
nera.

8 Gaitzidurak nahafi du cnc begia ; 
zahartu naiz eue etfai guzien artcan.

9 Urrun zaiteztc ni ganik, tzarkeria- 
egile guziak, czen Jaunak entzun du 
ene nigar-marrafka.

10 Jaunak entzun du ene othoitza, 
Jaunak onhetfi du ene errekeya.

11 Ahalka beitez cnc etfai guziak, 
cror beitez nahaftura gaitzera, "ahalkc 
gorritan itzul beitez lafter.

V II. Ps a l .
£ ) A B I D E K  Jaunari kantatu zaroen 

pfalmoa, Jeminiren femc Kufiren 
folafcn ariaz.

2 Ene Jainko Jauna, zutan izan da 
ene igurikitza ; itzur eta athera nezazu 
ene ondoan dabiltzan guzien aztapa- 
rretarik ;

3 Beldurrez-eta egun bâtez cnc ctfa- 
yak, lehoin batek bezala, craman di- 
azadan bizia, nihor cz dudalarik cnc 
berrerofteko eta falbatzeko.

4 Ene Jainko Jauna, nik egin badut 
jazartzen darotedan gaizkia, ene cfkuctan 
balimbada tzarkeria,

5 Bihurtu izan badiotet gaizkia niri 
egin darotatenci, hutfik goan benedi, 
merezi bezala, cnc etfayen aitzinetik ;

6 Etfaya jarraik bekio ene biziari, 
atzeman eta lurrean oftika beza, eta ene 
ofpea erabil beza herraufpean.

7 Zurc hafarrean altcha zaite, Jauna ; 
ager zazu zure indarra cne etfayen crc- 
muetan.

Jaiki zaite, ene Jainko Jauna, zero- 
rrek erabaki duzunaren egiteko ;

8 Eta populuen baldarna zure ingu- 
rura bilduko da.

Harcn arietan igan zaite zurc tronura : 
Jaunak juyatzen dieu populuak. 

uya nezazu, Jauna, cne zuzenta- 
funaren arabera, eta ene baithan den 
garbitafunaren arabera.

10 Urmariaturen da bekhatorearen 
maltzurkeria, eta gizon zuzena bidatu- 
ren duzu, oi Jainko, bihotzak eta bar- 
ncak ikhartzen ditutzuna.

Bidczkoa da
11 Ene laguntza Jauna ganikakoa, 

czen harek itzurrnraztcn ditu bihotzez 
zuzen direnak.

562

12 Jainkoa, juye zuzen, indardun 
eta jafankorra, egun oroz hafarretzcn 
othe da f

13 Harén gnnat cz bazarctc bihurtzen, 
dardaratuko du bere czpata; hedatua du 
bcrc arrambela, zuzendua daduka.

14 Hiltzcko trcfnak hartan chuchcn- 
duak ditu ; bere geziak gizon fukoycn- 
tzat egin ditu.

15 Gaichtagina behartu da bidega- 
bearen cgitcko ; oinhazcaz crnaldu da, 
eta tzarkeriaz erdi.

16 Zuphu bat abiatu eta egin du, eta 
berak egin zilhora da erori.

17 Bcrc gaichtakeria bihurturen zayo 
buruaren gainera ; Icphora eroriko zayo 
bere tzarkeria.

18 Aithor emanen diot Jaunari bere 
zuzentafunaren arabera, eta kantikak 
kantaturen diozkat Jaun cuziz coraren 
izcnari.

VIII. P s a l .

^ K H A B A N T Z A R A I N O , dolha- 
rcetako, Dabiden pfalmoa.

2 Jauna, gurc Jauna, zeinen den ede- 
rreígarri zure izena lurraren hedadura 
guzian!

Ezen zure ofpea zcruez gorago hcl- 
tzcn da.

3 Haurrcn eta bulharrcan direnen 
ahotik atheratu duzu zurc laudorio ofoa, 
zurc etíáyen ariaz, ctfayaren eta aiher- 
kundetfuaren chahutzcko.

4 Begiratuko diotcdancan zurc zeru, 
zurc cfkuctako lanei; ilbargi eta izar 
afentatu ditutzunei;

5 Zer da gizona, hartaz orhoit izan 
zaitezentzat ? zer da gizafeme bat, harén 
ikhuílera zu cthortzckotzat ?

6 Aingcruak baino aphur bat beherago 
ezarri duzu ; ofpczko eta ohorezko 
khoro bat egin diozu,

7 Eta zure cfkuctako lanen gaineko 
ezarri duzu.

8 Harén oincmpeko ezarri ditutzu 
guziak, ardi, idi, eta bertzalde larretako 
abercak,

9 Zcruko liegaflinak eta itfafoko arrai- 
nak, itfafpeko bidcchketan ibiltzcn diren 
guziak.

10 Jauna, gurc Jauna, zeinen den 
ederrefgarri zurc izena lurraren hedadura 
guzian !

JX. PSAL.

IX . Ps a l .

A Z K E N E R A IN O , femearen gauza 
gordeen gainean, Dabiden pfalmoa.

2 Ene bihotz oroz, Jauna, emanen 
darotzut aithor ; kantaturen ditut zure 
fendagaila guziak,

3 Zure baithan boztuko eta goihc- 
retuko naiz ; zure izena kantaturen dut, 
Jainko guziz gora.

4 Zuk ene etíaya gibelaz itzularazte- 
arekin, herbalduko eta galduko dirá zure 
aitzinetik guziak.

5 Ezen zuzembidea email darokuzu 
niri eta ene cgitekoari: zurc tronuaren 
gainean jarri zare, Jainko zuzenki juya
tzen duzuna.

6 Azurriatu ditutzu jendayak, eta 
gaichtagina galdu da ; bethiko eta men- 
deren mendetako ezeztatu duzu hckicn 
izena.

7 Etfayaren czpatek bethikotzat galdu 
dute beren indarra; urratu ditutzu hc
kicn hiriak.

Harramantzckin galdu da hekien or- 
hoitzapena;

8 Bainan bethi guzian dirau Jaunak.
Juyatzekotzat chuchendu du bere tro-

nua;
9 Zuzembidean juyaturen du berak 

lurra ; zuzenaren arabera juyaturen ditu 
populuak.

10 Jauna beharraren ihcs-lekhu egin 
da, harén laguntza behar-ordu eta hefíu- 
retan.

11 Zure izena czagutzcn dutenek, 
zure baithan izan bezate beren igurikitza, 
zeren cz baititutzu bazterrerat utzi zu 
bilhatzen zaituztenak, Jauna.

12 Kanta zazue Sionen dagoen Jauna; 
jendayen artean ezagutaraz zatzue harén 
arthak;

13 Ezen orhoitu da beharrez, bilhatu
du hekien odola, ctzayo ahantzi hekien 
oihua. _

14 Urrikal zakizkit, Jauna ; ikhufazu 
zer aphaltafunctan ezarri nauten cne 
etfayek.

15 Oi zu, hcriotzeko athectarik goiti- 
tzcn nauzuna, zurc laudorio guziak eza
gutaraz detzadan Siongo alabari liiriko 
atheetan!

16 Bozturen naiz zuk eman falba- 
menduan. Jendayak larthuak daude 
beren cfkuz egin duten lczcan.
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Hekien zangoa atzemana izan da be- 
rck gorde duten artean.

17 Ezagutua izanen da Jauna, zuzc- 
nari bere bidea ematcn daroena ; bckha- 
torca atzemana izan da bere efkuetako 
lañe tan.

18 Ifernura boazi bekhatorcak, Jain
koa ahanzten duten jendayak oro.

19 Ezen beharra ez da azkeneraino 
ahantzia izanen, noharroinaren jafankor- 
tafuna cz da bethiko alferra izanen.

20 Jaiki zaitc, Jauna, gogor ez da
dien gizonaren ahala; jendayak zure 
aitzinean juyatuak izan beitez.

21 Hekien gainean ezar zazu, Jauna, 
legemailc bat, jendayek jakin dezaten, 
gizon direla.

X. Pfal. Zcrtako, Jauna, urrundu 
zare? zertako uzten gaituzu gure be
har-ordu eta hefturetan ?

2 Gaichtagina hantzen dclarik, be
harra chotzen dute ; atzemanak izanen 
diraberek afmatzcn dituzten amarructan.

3 Alabainan bekhatorea laudatua da 
bere aritnako lehietan, eta gaichtagina 
benedikatua da.

4 Bekhatorcak fumindu du Jauna: 
bcrc fepharen handiz, ez du hura bilha- 
tuko.

5 E z du bere aitzinean Jainkoa: 
lohituak ditu noiznahiden bere bideak.

Zure erabakiak, Jauna, ezeztatzen 
dirá liaren begietan: naufituko zayote 
bere ctfai guzici.

6 Ezen bere bihotzcan erran du : E z 
naiz gizamendetan khordokatua izanen, 
ctzait aílurugaitzik gerthatuko.

7 Madarizionez bethea da harcn 
ahoa, uherduraz eta zimarkhuz; nekhea 
cte oinhazca harén mihi azpian daude.

8 Aberatfekin egotcn da zelatetan ; 
zokhoetan, hobengabearen hiltzea gatik.

9 Begia daduko jende beharrari; ze- 
latak lekhu itfuan hedatzcn diozka, le- 
hoinak bere zilhoan bezala.

Zclatak hedatzcn ditu beharraren la- 
rrutzcko, beharra larrutzcko beregana- 
tzcn duelarik.

10 Bere farcan lurrera arthikiko du, 
makhurtuko eta eroriko da, noiz-ere nau- 
fitua baititakc beharrei.

11 Ezen erran du bere bihotzcan: 
ahantzi zayo Jainkoari; begiak aldara- 
tzcn ditu, batere ez ¡khuftcko.

12 Jaiki zaite, Jainko Jauna, gora 
bedi zure eíkua; cz aliantz beharrak.
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*3 Zergatilc gaichtaginak fumintarazi 
ciu Jainkoa ? Zeren erran ducn bcrc 
bihotzean : E z  da bilhatuko.

14 Ikhuften duzu, Jauna, czen begi- 
ratzcn diozute nekhc oinhazcci, zurc 
cíkuari arthikitzcko gaichtaginak.

Zure gain da beharra, zu zarc ume- 
zurtzaren laguntza.

15 Hauts zazu bekhatorearcn eta 
gaichtaginaren befoa. Bilhatua izanen 
da harén bekhatua eta cz da khauíituko.

16 Jauna crreginaturen da bcthi eta 
mcnderen mcndetan : jendayak, galdu- 
ren zarete harén lurretik.

17 Jaunak cntzun du beharren nahi- 
karia. Jauna, zurc beharriak cntzun 
du hckicn bihotzeko aphaindura.

18 Umczurtzarcn eta aphalarcn aide 
erabak zazu, gizonak bcrc burua cz de- 
zantzat gehiago lurrarcn gainean cfpan- 
ta.

X. PsAL.

y í^ Z K E N E R A IN O , Dabiden pfal- 
moa.

2 Jaunaren bait han dutcnc fidantzia: 
nolaz diozuc ene arimari erraten : Men- 
dira egizak hemendik, ctchechoriak bc- 
zala ?

3 Ezen horra non bckhatorcck heda- 
tu duten bcrcn arrambcla; beren gcziak 
chuchcndu dituzte gczi-untzian, hcki- 
ctaz ilhumpean jotzcko bihotzez zuzcn 
direnak.

4 Dcfcgin dute ezen zuk akhabatu 
lana: bainan zer egin du gizon zu- 
zenak ?

5 Jauna bcrc templo fainduan da; 
Jaunak zeruetan du bcre jarlekhua.

Harén begiak beharraren gaincra dau- 
d e; harén bekhurundea gizaícmeei gal
dez dago.

6 Preftua eta gaichtagina, biak ikhar- 
tzen ditu Jaunak: gaichtakeria maite 
duenak gaitzets du here arima.

7 Arteak uria bezala croriko dirá 
bckhatoreen gaincra ; fuá, eta fufrea eta 
phefietako hatfa dirá hckicntzat,

8 Zeren Jauna zuzena baita, eta zu- 
zentafuna maite baitu ; harén begia zu- 
zentafunaren aldcrat itzulia dago.

XI. PSAL.

^ Z K E N E R A I N O ,  zortziurruneko- 
tzat, Dabiden pfalmoa.

2 Salba nczazu, Jauna, zeren galdua
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baita fâindua ; zeren gizonen femcck 
aphurtu baitituzte egiak.

3 Oro gezurrez mintzatu dira lagu- 
nari ; ezpain maltzurrak dituzte ; biho- 
tza aide batera dutc cta bertzera mintza
tu dira.

4 Jaunak ezezta betza ezpain mal- 
tzur guziak cta mihi efpantu-cgilea.

5 Erran izan dute: Gorctfiko dugu 
gurc mihia, gure ezpaincn jabe gare; 
zein da gure Jaun ?

6 Noharroincn lazeria gatik, beharren 
auhenen gatik jaikiko naiz orai,dio Jau
nak.

ltzurrarazircn ditut, eta hori eginen 
dut enc hitzean.

7 Jaunaren hitzak, hitz garbiak dira, 
zilhar fuaz ikhartua, lurrczko untzian 
frogatua, zazpi aldiz garbitua.

8 Jauna, zuk bcgiratuko gaituzu ; 
zuk bcthi zainduko gaituzu gizaldc hor
tarik.

9 Gaichtaginak inguruka dabiltza : 
zure handitafunaren arabera berhatu di- 
tutzu gizonen ferneak.

XII. Ps a l .

^ Z K E N E R A I N O ,  Dabiden pfal
moa.

Noiz artco, Jauna, azkeneraino ahan- 
tziko othe nauzu ? Noiz artco aldara- 
tuko duzu enc ganik zurc begithartea?

2 Noiz arteo erabiliren ditut ehun 
afmu cne ariman f Noiz arteo alhatu- 
ren dut egunaz cne bihotza atfekabean ?

3 Noiz arteo eue etfaya altchaturcn 
da eue gainera ?

4 Begira zazu eta cntzun nezazu, cne 
Jainko Jauna.

Argi zatzu eue begiak, cz nadicn be- 
hinerc lohakar heriotzean ;

5 Enc etfayak egun bâtez erran dc- 
zan beldurrcz : Garai atheratu natza- 
yo.

Heilutzen nautenak bozkariotan far- 
thuko dira khordokatua izaten banaiz;

6 Nik aldiz, zure urrikaltzapencan 
ezarri dut ene igurikitza.

Ene bihotza bozkarioz jauziren da 
zuk nauzulakotz itzuri ; kantaturen dut 
()iigiz gainditu nauen Jauna ; ofpaturen 
dut Jaun gorenaren izena.

X III. Ps a l .

/ \ Z K E N E R A I N O , Dabiden pfal
moa.

XVI. PSAL. 565

Zoroak bere bihotzean erran d u : E z 
da Jainkorik.

Galduak dirá halakoak cta hatfga- 
rri egin dirá beren lakhctkuntzetan: 
horietan ez da ongia egiten duenik, ba- 
khar bat ere ez da.

2 Jaunak zcrutik begiratu du ikhus- 
teko hoya badén adimendukorik edo Jain
koa bilhatzen duenik.

3 Oro zeihertu, oro batean alfer bil- 
haicatu dirá ; bat ez da ongia egiten 
duenik, bakhar bat ere ez da.

Horicn zintzurra hobi ideki bat da ·, 
maltzurkcriako erabili dituzte beren m¡- 
hiak, afpikarcn phozoina dutc ezpain- 
pean.

Madarizioncz eta uherduraz bethea 
dute ahoa; odolaren ¡churtzcko arin 
dute urhatfa.

Gogorkeriarik cta zorigaitzik baizcn 
cz da horicn ibilbidcctan, cta bakerako 
bidea cz dute czagutu; Jainkoarcn bel- 
durra ez da horicn begien aitzinean.

4 Enc populua ogi puíka bat bezala 
¡relien duten tzarkcria-egile horici guzici 
ez othe zayotc bada ezagutzarik etho- 
rriko ?

5 Deirik Jaunari ez darocte egin ; 
cta beldurrak ikharatu ditu, bcldurtze- 
korik etzen lekhuan ere ;

6 Alababan Jauna prcílucn aralde- 
arekin da ; eta zuek, gaichtaginak, ur- 
mariatu ditutzuc gizon beharraren che- 
deak, Jauna delakotz harén igurikitza.

7 Siondik nork emanen du Ifraclen 
itzurpcna ? Jaunak hautfiko ducncan 
bcrc populuaren gathibutafuna, atfegincz 
jauziko da Jakob, bozkariotan farthuko 
da Ifracl.

X IV . Psal .

F )A B I D E N  pfalmoa.
Jauna, ñor egonen da zure taber- 

naklean ? ñor phaufatuko da zure mendi 
lainduan ?

2 Notharik gäbe dabilana cta zuzenari 
bcrc bidea ematen daroena;

3 Bcre bihotzetik egiaz inintzatzen 
dena, eta bere mihiaz maltzurkeriarik 
crabiltzcn ez dueña;

Bcre lagunari gaizkirik egiten cz 
dioena, cta bcre lagunentzat laidoa on- 
heften cz dueña.

4 Ezdcus batentzat daduka gizon 
maltzurra ; bainan ofpatzcn ditu Jauna
ren beldur direnak.

Harek zin-egiten dio bcrc lagunari, 
eta ez du enganatzen ;

5 Harek ez du lukurantzan ematen 
bere dirua, cta emaitzarik cz du on- 
heílen, hobenik ez duenari bidegabe 
ekhartzeko.

Hola egiten dueña ez da behinere 
khordokatua izanen.

X V . Ps a l .

P J A B E A N  Dabidi bcrari ifkribatua.
Begira nezazu, Jauna, zeren zure 

baithan izan dudan ene igurikitza.
2 Erran izan diot Jaunari : Zu zare 

cne Jainkoa, czen cne onen beharrik 
ez duzu.

3 Harén turraren gainean diren fain- 
duei miretfarazi diozkate hckicn aldera- 
ko ene gogoak.

4 Errezeluz bethe dira, bainan gero 
laílerrari cman dira.

Bilkhuctara cz ditut odol ichurtzcra 
bilduko cta cz dira ene ezpainak hekien 
izenen aiphatzera orhoituko.

5 Jauna da ene primantzako zathia, 
cnctzat bcrezia dena ; zu zare ene pri- 
mantza bihurtuko darotazuna.

6 Sokhak enetzat lurrik ederrenetan 
crori dira, czen ene primantza guziz 
ederra da.

7 Bcnedikaturcn dut Jauna, niri adi- 
mendua cman izan darotana ; bertzalde 
ilhundu arteo ene baruca deika haritu 
izan zait.

8 Jauna nadukan bethi cne begien 
aitzinean, zeren ene eíkuincan baita cz 
nadicntzat izan khordokatua.

9 Horren gatik boztu da enc biho
tza, cta ene mihiak kantatu ditu bozka- 
riozko kantuak ; eta bertzalde ene ha- 
ragia phaufatuko da phefkiza ederrean ;

10 Zeren cz baituzu ene arima ifer- 
nuan utziko, eta cz baituzu nahiko zure 
fainduak ikhus dezan ufteJdura.

Ezagutarazi daroztatzu bizitzeko bi- 
deak, bozkarioz betheko nauzu zure 
begithartea agertuz : gozo guziak zure 
elku eíkuincan dira akhabantzaraino.

X V I. Ps a l .

T ^ A B ID E N  othoitza.
Jauna, bcrc bidea emozu ene zu

zenari ; entzun zazu cne errekeya.
Zurc beharriak onhets beza cne 

othoitz, amarrurik gäbe cne ezpainek 
egiten dutena.



XVII. PSAL.

2 Zurc bcgithartetik ¡lkhi hedí ene 
erabakia ; zurc begiek ikhus bezatc zu- 
zena.

3 Froga tu duzu ene bihotza; gauaz 
ikhuftera ethorri za izk it; fuaz frogatu 
nauzu, eta tzarkeriarik ez da ene baithan 
aurkhitu.

4 Ene ahoa ez dadien mintzagizonen 
egintzen arabera, bide gogorrak iduki 
ditut zure ahoko hitzen ariaz.

5 Zure bideetan emozute ene urha- 
tfei indarra, behaztopa ez ditezen cnc 
oinak.

6 Nik deihadar-egin dut entzun nau- 
zulakotz, ene Jainkoa : ene aldcrat ma- 
khur zazu zure bcharria, eta entzun 
zatzu ene hitzak.

7 Efpantagarriki agcr zatzu zure urri- 
kalpenak, zure baithan bereu pheikiza 
dadukatenak falbatzcn ditutzun Jauna.

8 Begi - ninia bczala zain nczazu 
zurc efkuinari bihurtzen diren gaichtagi- 
nctarik.

Zure hegalen itzalean geriza nczazu
g Atfekabeztatu nauten gaichtagine- 

tarik.
Ene ctfayek inguratu dute cnc ari- 

ina ;
10 Gogortu dituzte beren bihotzak; 

hekien ahoak ez du izan hampurufkeri- 
ako folafik baizen.

11 Iraizi nauten ondoan, orai ingu- 
ratua nadukate: beren begiak lurrera 
makhurtzeko afmua dute hartu.

12 Hartu nautc, harrapakinari lotzcra 
dagoen lehoinak bczala, eta zokhoctan 
egoten den lehoinkumcak bczala.

13 Jaiki zaite, Jauna; aitzin zakiz- 
kio ene ctfayari eta cragotz zazu ; itzu- 
rraraz zazu ene arima gaichtaginaren 
ganik ; zure ezpata khen zozute

14 Zure eikuaren ctfayei.
Jauna, lurrcko gutietarik bercz zatzu 

beren bizian ; hekien labela zurc ontafun 
gordeez bethea da.

Badute nahi bezembat haur, eta beren 
ondoregoak uzten dituzte beren hau- 
rrei.

15 Ni ordean, enc zuzentafunarekin 
agertuko naiz zurc aitzinera; afeko naiz, 
zure ofpea denean agertuko.

X V II. Ps a l .

^ K H A B A N T Z A R A I N O , Jaunari j 
bere zerbitzari Dabidek kantatu 

kantikako hitzak, Jaunak bere etfai gu-
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zien eikuetarik eta Säulen cfkutik itzu- 
rrarazi zuen cguncan. Eta erran zuen:

2 Maithaturcn zaitut, Jauna, zu ene 
indarra.

3 Jauna da ene habca eta ihes-le- 
khua, cnc falbatzailea.

Ene Jainkoa da ene laguntza; hä
ren baithan izanen dut ene igurikitza.

Hura da ene geriza, ene falbamcnduko 
adarra eta cnc habea.

4 Jaunari laudatuz dei-cgincn diot, 
eta ene ctfayctarik izanen naiz maldatua.

5 Heriotzeko oinhazeek nautc ingu
ratu, eta gaichtakeriaren uharrek afaldatu 
naute.

6 Inguratu nautc ifernuko oinhazeek; 
hcrioaren arteck atzeman nautc.

7 Enc hefturan Jaunari dci-cgin diot, 
eta deihadar-egin diot enc Jainkoari.

Bere templo faindutik entzun du ene 
tnintzoa, eta harén aitzincan egin du
dan oihua heldu izan da hären beha- 
rrietara.

8 Laztu eta ikharatu da lurra; men
dien erroak ikharatu eta khordokatu 
dira, hafarre dutclakotz Jainkoa.

9 Haren hafarrean khea igan da, 
hären begietarik fua biztu da, eta hären 
ganik ikhatzak khaldatu dira.

10 Ezkaili ditu zeruak, eta jautfi da; 
eta hedoi bat zuen oin-pean.

11 Eta igan da Kerubinen gainera, 
eta hegaldatu da, haizeen hegalen gai- 
nean hegaldaka goan da.

12 Ilhumbcak ezarri ditu bere gordc- 
garri; tabernakletzat ditu bere inguru- 
an ; aircko hedoyetan den ur gobelaz 
eginak dira.

13 Haren begithartcko dirdirak hai- 
zatu ditu lanhoak, harria eta fuko ikha
tzak.

14 Jaunak zeru-gainctik karraikarazi 
du ihurtzuria, Guziz-Gorak adiarazi du 
bere mintzoa; arthiki ditu harria eta 
ikhatz khaldatuak.

15 Eta arthiki ditu bere geziak, eta 
barrayatu ditu ene etfayak; igorri du 
chimiila chimiftaren gainean, eta nahali 
ditu.

16 Eta uren ithurburuak agertu dira, 
eta lurraren erroak agerian jarri,

Zuk dichidaturik, Jauna, zure hafa- 
rrcaren hatfa igorririk.

17 Zeru goratik igorri darot Iagun- 
tza, hartu nau, eta ur-uharren erditik 
atheratu.

XVIII. PSAL.

18 Itzuri nau cnc etfai guziz hazka- 
rrei eta higuintzetan nindutenci, indar 
ene gainean hartu zutelakotz.

19 Atzeman naute enc hefturako 
eguncan ; bainan Jauna jarri da enc 
gcrizagarri.

20 Atheratu nau zabalera, falbatu 
nau, nahi ninduclakotz.

21 Ene zuzentafunaren arabera fa- 
riztaturen nau Jaunak, eta bihurturen 
darot ene efkuen garbitafunaren ara
bera ;

22 Zercn iduki ditudan Jaunaren 
bideak, eta ez naizen gaichtoki ¡bilí ene
Jainkoarcn kontra ; _ ,

23 Zeren ene begien aitzmean iduki 
ditudan hären erabakiak oro, eta ez ditu
dan hären juyamenduak arbuyatu.

24 Eta garbi izanen naiz hären aitzi
ncan, eta begiraturen naiz cnc tzartafu- 
netik.

25 Eta Jaunak fariztaturen nau ene 
zuzentafunaren arabera eta ene efkuen 
garbitafunaren arabera hären begien ai
tzincan.

26 Sainduarekin faindu, garbiarekm
garbi izanen zare. .

27 Hautetfiarckin hautatua izanen 
zare, tzarrarckin tzartuko zare.

28 Ezen aphal dena goratuko duzu, 
eta aphalduko ditutzu hampurutfucn
begiak. . ,.

29 Alabainan zuk argiaraztcn diozu
cnc krifeluari, Jauna: ene Jainkoa, argi 
zatzu enc ilhumbeak ; .

30 Zeren! zure laguntzarckin tenta- 
zioncari itzuriko bainatzayo ; cnc Jain
koarcn laguntzarckin jauziko dut ha-

31 Hura da cnc Jainkoa; hären bidea 
garbia da ; Jaunaren hitzak dira fuaz 
garbituak iduri; hären baithan bere igu-

32 Alabainan ñor da Jainko, ezcnetz 
Jauna ? edo ñor da Jainko gurc Ja.n-
koaz kampo ? . .

33 Hura da ¡ndarrez jauntzi1 nauen
Jainkoa, eta cnc bidea khutfur.k gabe
ezarri dueña; , , , . .

34 Ene oinak orenenak bczala anndu 
dituena ; lckhu goretan jartzen nauena ;

35 Enc cfkuci gudukatzcn irakhatfi 
diotcna ; eta zuk ezarri Jitutzu ene be- 
foak kobrczko arrúmbela iduri. _

36 Ernán izan darotazu cnc itzupe-

neko geriza, eta zure efkuinak lagundu 
izan nau.

Zure irakhafpcnak kridantzatu nau 
bethiko, eta zure irakhafpenak argituren 
nau.

37 Ene oinen azpian luzatu darotazu 
urhatfa, eta cnc oinak ez dira hebaindu.

38 ündotik eginen diotet ene etfayei, 
eta atzcmancn ditut; ez naiz bihurturen 
ahi ditezen arteo.

39 Phorroíkaturen ditut, eta czin bu- 
ru eginen dute; eta ene oin-pera croriko 
dira.

40 Gerlakotzat indarrez jauntzi nau
zu, eta ene azpira erorarazi ditutzu ene 
kontra jaikitzcn zirenak.

41 Enc etfayak ihes igorri ditutzu ene 
aitzincan, eta hcrrautfi ditutzu higuin
tzetan nindaukatenak.

42 Hclka haritu dira, eta nihor etzcn 
hekien atheratzcko; Jaunari deihadar- 
egin diote, bainan ez ditu entzun.

43 Eginen ditut haizeak daraman hc- 
rrautfa bezala ; karriketako lohia bezala 
eginen ditut.

44 Athcratuko nauzu populuarekilako 
makhurrctarik; jendayen buruan cza- 
rriko nauzu.

45 Ezagutu ez dudan populu batek 
zerbitzatu nau ; ene hitza aditu bezain 
farri, egin du ene errana.

46 Arrotzarcn femeak gezurrez min- 
tzatu zaizkit, arrotzarcn femeak zahartu 
dira, eta khordokatu dira beren bidcc- 
tan.

47 Bizi bedi Jauna, benedika bekio 
cnc Jainkoari, eta goretfia izan bedi ni 
falbatu nauen Jainkoa.

48 Z u  zare Jainko ni afpertzcn nau- 
zuna, eta populuak ene azpian ezartzen 
ditutzuna, ene ctfai hafarreetarik begira- 
tzen nauzuna.

49 Ene kontra bihurtzen dircnctarik 
gorago altchaturen nauzu ; gizon gaich- 
toaren aztaparretik atheraturen nauzu.

50 Aria hortaz, Jauna, jendayen artean 
aithor emanen darotzut, eta zurc izena 
kantaturen dut pfalmo batean.

51 Erranen dut zcr fendagailaz itzuri 
duen Jaunak berc hautuko erregea, zcr 
urrikalpen izan duen Dabid berc kriftoz, 
eta harén ondorcez bethi eta bethiraino.

X V III . Psa l .

A Z K E N E R A IN O , Dabidcn pfal- 
^ 1  moa.
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2 Zcruek dcrrate Jainkoarcn ofpca, 
eta ortziak diotza hären eikutikako 
lanak.

3 Egunak egunari erraten dio folas 
hori ; gauak gaua jakintfun egiten du 
hortaz.

4 E z  da ez mintzaya, ez hizkuntza- 
rik zeinetan aditzen ez baita hekien 
mintzoa.

5 Lurrarcn hedadura guzira heldu 
izan da hekien folafen ozentafuna; lu
rrarcn bazterorotan entzuten dira hekien 
hitzak.

6 Iguzkian czarri du bere cgon-lc- 
khua; eta iguzkia, bere ohetik ilkhitzen 
den czkomberri bat iduri,

Digante bat bezala jauzi da bere 
bidcaren egitera;

7 Zeruaren buru batetik ilkhitzen da,
Eta bertze bururaino lafter-cgitcn du,

eta deus ez da hären berotafunari gorde 
dakiokeenik.

8 Nothagabca da Jaunarcn legea, bi* 
hurrarazten ditu arimak; zina da jau 
narcn lckhukotafuna ; zuhurtzia ematen 
darote aphalci.

9 Zuzenak dira Jaunaren erabakiak, 
bozkariotan czartzcn dituzte bihotzak ; 
diftiratzen du Jaunaren legeak, argitzen 
ditu begiak.

10 Saindua da Jaunaren beldurra, 
badirau tnenderen mendetan: zinak dira 
Jaunaren erabakiak, eta berenez zuze
nak.

1 1 Lchiakizunago dira urhe eta harri 
balios metak baino ; eztia baino, crleen 
orrazea baino gozoago dira.

12 Hargatik begiratzen ditu zurc zer- 
bitzariak ·, fari handia heldu da hekien 
begiratzetik.

13 Nork ezagutzen ditu bere hutfak? 
ene hoben itfuetarik garbi nczazu,

14 Eta arrotzcnctarik begira zazu 
zure zerbitzaria.

Baldin hekiek ez hazaizkit nauiitzen, 
orduan izanen naiz nothagabe, eta gar- 
bituren ere naiz bekhatu guziz handi 
batetarik.

15 Orduan ene ahoko folafak izanen 
dira zure gogarako, eta ene bihotzeko 
gogoetak ere zure aitzinean izanen dira 
bethi.

Jauna, zu zare ene lagúntza eta ene 
berreroílea.

X IX .  Ps a l .

A Z K E N E R A IN O , Dabiden pfal- 
moa.

2 Jaunak entzun bezaitza hefturako 
egunean ; geriza bezaitza Jakoben Jain- 
koaren izenak.

3 Laguntza igor biazazu bere lekhu 
faindutik, eta Siondik begira bezaitza.

4 Orhoit izan bedi zurc fakrifizio 
oroz, eta zure holokaufta gozo izan 
bekio.

5 Eman biazazu zurc bihotzeko na- 
hiaren arabera, eta zure chcdeak bethea- 
raz betza.

6 Zurc itzurpenaz gare bozturen, eta 
gure Jainkoarcn izenaz gare handietfi- 
rcn.

7 Jaunak bethe betza zure galdeak 
oro: Jaunak bere Kriílo duela itzurra- 
razi, orai dut ezagutu.

Jaunak bere zeru faindutik entzunen 
du ; hären befoko indarrean da itzur- 
pena.

8 Etfayck hotfematen dute bereu orga- 
lafter eta zaldietara ; guk aldiz, gure 
Jainko Jaunaren izenari dei-egiten di- 
ogu.

9 Hekiek hertfatuak izan dira eta 
crori dira ; gu berriz, jaiki gare eta chut 
gaudezi.

10 Jauna, falba zazu errege, eta en
tzun gaitzatzu dei-eginen darotzugun 
egunean.

X X . Ps a l .

A Z K E N E R A IN O , Dabiden pfal-
moa.

2 Jauna, zure indarraz bozturen da 
errege, eta zure ganikako itzurpenaz 
bozkario handitan iiirturen da.

3 Eman diozu hären bihotzak nahi 
zuena, eta ez diozu hutfegin hären cz- 
painctako galdeari.

4 Aitzindu zaizkio alabainan zure 
eztitafuneko benedizioneez ; hären bu- 
ruaren gaincan czarri duzu harri balio- 
fezko khoro bat.

5 Bizia galdatu darotzu, eta zuk 
menderen mendetako eman diozu cgu- 
nen luzetafuna.

6 Handia da hären ofpca zure gani
kako itzurpenean ; ofpea eta berrcgintza 
handia czartzcn ditutzu hären gaincan ;

7 Ezcn benedizionetan emanen duzu
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menderen mendetan; bozkarioz betheko 
duzu zurc begithartea erakhutfiz.

8 Zcren erregek Jauna baithan da- 
dukan berc igurikitza, Guziz-Gorarcn 
urrikalpenari cíkcr ez da khordokatua 
izanen.

9 Zure cíkuak harrapa betza zurc 
etfai guziak; zure eíkuinak atzeman 
betza higuin zaituzten guziak. _

10 Labe khaldatua iduri ezarriren 
ditutzu, zure begithartea agertuko duzun 
orduan ; Jaunak lazturen ditu bcre haía- 
rrean, cta fuak iretfiko ditu.

11 Lurrctik chahuturen ditutzu he
kien haurrak, cta gizafcniccn artetik 
hekien ondokoak;

12 Zeren zure gainera bihurtu duten 
gaizkia ; afmuak egin, bainan czin obratu 
dituzte.

13 Hargatik ihes igorriren ditutzu, 
cta zure azkcn ukhaldictara itzularazi- 
ren diozute bcrcn begithartea.

14 Zurc indarrean altcha zaite, Jauna; 
kantu cta maniurretan ofpaturen dugu 
zurc ahalen handia.

X X I. Ps a l .
A  Z K E N E R A IN O , goizcko lagun- 

tzako, Dabiden pfalmoa. ^
2 Jainkoa, ene Jainkoa, begira zazu

ene gainera ; zertako utzi nauzu bazte- 
rrerat ? ene bekhatuek urrundu dute ni 
ganik ene itzurpena. .

3 Ene Jainkoa, cgunaz dcihadar-cgi- 
nen darotzut, eta cz nauzu cntzunen; 
gauaz ere oihuz egonen natzaitzu eta 
orduan cz da alferretan izanen.

4 Zuk aldiz, lekhu fainduan duzu cgoi- 
tza, oi Ifraelen laudorioen chedca !

5 Gurc arbafoek zurc baithan iduki 
dure beren pheíkizá; zurc baithan iduki 
izan dute, eta hcfturetarik atheratu di-
tutzu. . . . .

6 Zuri deihadar-egin, eta itzunak izan 
dira ; zu baithan iguriki, cta ahalkatuak
izan ez dira. . .

7 Ni ordean har bat naiz, cta ez gizon 
b at; gizonei laidagarri, jendean narda-
garri natzayotena. . . . .  . . ,

8 Ikhuli nauten guzick irriz jokhatu 
naute ; burua dardaratuz, beren ezpaincz
erafi dute: . . T 1

9 Jauna ganik du iguriki, Jaunak 
atherabeza; itzurrarazbeza,hori duenaz 
geroztik gogoko.

10 Eta zuk atheratu nauzu amaren

fabeletik, zu izan zare ene igurikitza ene 
amaren bulharretik;

11 Zurc eíkuetan fortzetik izan naiz 
czarria ; ene amaren fabeletik, zu zare 
ene Jainkoa ;

12 E z gíbela ni ganik ;
Ezcn hurbil da hcftura, cta cz dut 

nihondik laguntzailcrik.
13 Zezenko hainitzek inguratu naute; 

zezen gizenez fethiatua naiz.
14 Ene kontra idcki dute beren ahoa, 

marrumaz heldu den lehoin harrapari 
batek bezala.

15 Ura bezala ichuria naiz, ene hezur 
guziak barrayatuak dira.

Bihotza ene harnean egina da urtzen 
den czkoa iduri.

16 Ene indarra agortu da bachcrakia 
bezala, cta mihia lothu zait aho-gangari, 
eta ezarri nauzu hil-herrautfa bezala.

17 Alabainan zakhur-multzo batek 
inguratu ñau; maltzurkerian dabiltzancn 
batzarrak fethiatu ñau.

Zilhatu dituzte ene cíkuak cta ene 
oinak ;

18 Khondatu dituzte ene hezur gu
ziak,

Begiztatu cta ikhartu naute ;
19 Beren artean zathitu dituzte ene 

foinckoak, eta ene gaincko foina zortera 
arthiki dute.

20 Bainan zuk, Jauna, ez bezadazu 
urrunt zure laguntza; ene zaintzeari egi- 
zu.

21 Athera zazu ene arima marrau- 
zaren azpitik, ene arima zurtza zakhu- 
rraren menetik.

22 Itzur nczazu lehoinarcn ahotik ; 
ene aphaltafuna begira zazu likornaren 
adarretarik.

23 Ezagutaraziko diotet ene anayei 
zure izena, cta baldarnaren erdian lauda
turen zaitut.

24 Jaunaren bcldur zareten guziak, 
hura lauda zazue ; Jakoben iraulgiko gu- 
ziek ofpa zazue.

25 Ifraelen odoleko guziak harén 
bcldur izan beitez, ez duelakotz erdei- 
natu, ez arbuyatu beharraren othoitza ;

E z duelakotz ene ganik aldaratu bere 
begithartea ; eta entzun nauelakotz 
oihu-egin diodanean.

26 Zure baithan izanen da ene lau- 
dorioa baldarna handian ; betheko ditut 
ene botuak Jaunaren beldur direnen 
aitzinean.

4 D
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27 Beharrek junen dute, cta afeko 
dira ; laudatuko dute Jauna hura bilha- 
tzen dutenck ; hckien bihotzak menderen 
mendetan biziko dira.

28 Lurreko eremu guziak orhoituren 
dira, eta Jauna gana dira bihurturen.

Eta jendayetako familia guziak adora- 
tzcn jarriko dira harén aitzinean ;

29 Zeren Jaunarena baita erregeta- 
funa, eta bera izanen da jendaki guzicn 
jaun.

30 Jan dute lurreko handiek cta ado- 
ratu dute Jauna; harén aitzinera eroriko 
dira lurrera jauften diren guziak.

31 Eta ene arima harentzat biziko 
da, cta ene ondoregoak zerbitzaturen 
du.

32 Ethortzekoa den iraulgi bat cza- 
gutaraziko du Jaunak ; zcruek fortzc- 
koa den populu Jaunak eginari ezaguta- 
raziren diote harén zuzentafuna.

X X II. Ps a l . 

J A A B I D E N  pfalmoa.
Jaunak darot hotfcmaten, etzait 

deufere eíkaftuko ;
2 Non ere baita alhapidea, han ñau 

ezarri.
Ur bizkorgarricn aldean hazi ñau ;
3 Bihurrarazi du ene arima.
Zuzembidcko bidechkctara crakharri

ñau, bere izenaren arietan.
4 Ezen ibil banedi ere herioaren itzal- 

peetan, cz nukc gaitzen beldurrik, zu 
enekin zarelakotz.

Zure zigorra eta zurc makhila dira 
ene gozagarri.

5 Ene aitzinean chuchcndu duzu 
mahaina, niri indar cmateko heftutzcn 
nautenen kontra.

Olioan gantzutu duzu ene burua ; 
zeinen den ederra ene bafo hordigarria !

6 Eta zurc urrikaipena jarraikiren 
zait ene bizitzeko egun orotan,

7 Jaunaren etchean egin dezadan ene 
egoitza inendeen iraupencan.

X X III . Ps a l .

S T E A R E N  lehembiziko eguncko, 
Dabiden pfalmoa.

Jaunarenak dira lurra, eta hartan di- 
renak oro ; lurraren ingurua, cta hartan 
egoten diren guziak ;

2 Zeren harek baitu itfafocn gaincan 
afentatu, cta ibayen gaincan chuchcndu.

3 Ñor ¡ganen da Jaunaren mendira, i

570

edo nor egonen ahal da hären lekhu 
fainduan ?

4 Eikuak hobengabe eta bihotza chahu 
dituena, bere arima alferretan izan cz 
duena, cta bere lagunari zimarkhurekin 
zin-cgin ez dioena.

5 Hainak ardietfiren du Jauna ganik 
benedizionea cta Jainko bere falbatzailea 
ganik urrikaipena.

6 Hura da Jainkoa bilhatzen dutenen 
gizaldia, Jakoben Jainkoarcn begithartea 
bilhatzen dutenena.

7 Zabal zatzue zuen atheak, oi buru- 
zagiak ; zabal zaitezte, oi athe bethiere- 
koak ; cta farthuren da errege ofpezkoa.

8 Zein da ofpezko errege hori ? Jaun 
hazkar eta ahalduna, Jaun güduetan 
ahalduna.

9 Zabal zatzue zuen atheak, oi bu- 
ruzagiak ; zabal zaitezte, oi athe bethie- 
rekoak ; cta farthuren da errege ofpez
koa,

10 Zein da ofpezko errege hori ? 
Armadctako Jauna da ofpezko errege.

X X IV . Psa l .

Z K E N E R A IN O , Dabiden pfal
moa.

Jauna, zure ganat altchatu dut cnc 
arima;

2 Ene Jainkoa, zutan dut cnc fin- 
heilea; ez naiz ahalkctan croriko.

3 Eta cz benezate trufa ene ctfayck ; 
ezen beren igurikitza zutan duten gu
ziak, cz dira ahalkatuak izanen.

4 Ahalkatuak izan beitcz tzarkeria 
alfer egiten hari direnak.

Zurc bideak crakhuts daroztatzu, 
Jauna; irakhats daroztatzu zure bi- 
dechkak.

5 Zurc egian bida nezazu, cta argi 
nezazu ; zeren zu baitzare Jainkoa, ene 
falbatzailea, cta iguriki baitzaitut cgun 
guzian.

6 Orhoit zaitezi, Jauna, zurc guphi- 
detafunez ; orhoit zaitezi zurc urrikal- 
tnendu, egundainotik dirautencz.

7 E z bczaitc orhoit ene gaztetafu- 
neko hobenez eta jakin-eikafez.

Zurc urrikalmenduaren arabera orhoit 
zaitezi nitaz, zure ontafunarcn ariaz, 
Jauna.

8 Jauna cztia cta zuzena da ; ho
rren gatik legeaz argituren ditu bidean 
behaztopatzen direnak.

9 Zuzcmbidean ezti direnak bida-
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turen ditu, emcei berc bideak irakhatfi- 
ren diozkatc.

10 Urrikalmendua eta egia dira Jau
naren bide guziak, harén logea eta ina- 
namenduak bilhatzen dituztenentzat.

11 Zure izenaren ariaz, Jauna, jabal-
duko zaizkio ene bekhatuari, ezen han- 
dia da. .

12 Nor da Jaunaren bcldur den gi-
zona ? Jaunak legeaz argitzen du hura 
hautatu duen bidean. .

13 Hainarcn bizia ontafunen erdian 
iraganen da cta haren umeek lurra iza
nen dute ondoregoz.

14 Jauna habc bat da haren bcldur 
direnentzat, eta haren logea da hekioi 
irakhatfia izateko.

15 E110 begiak Jaunari dagozkio be- 
thi, zeren borak athoratuko baititu arte- 
tik ene zangoak.

16 Begia emazu cnc gainera, eta 
urrikal zakizkit ; zeren zurtz cta behar 
bainaiz.

17 Ufutu dira ene bihotzeko heftu- 
rak ; athera nezazu ene beharduretarik.

18 Ikhufazu nola naizen aphaldua eta 
nckhatua, cta barkha darozkidatzu cnc
hoben guziak. .

19 Begira zozute ene etfayei, zeren 
murrukatu baitira eta higuintzarik tza- 
rrenaz higuintzen bainaute. _

20 Zairtt darotazu bizia, cta itzurra- 
raz nezazu, cz naiz ahalkotan eroriko, 
zurc baithan iduki dudalakotz cnc igu- 
nkitza.

21 Gizon preftu cta zuzenak ene aide 
jarri dira, zeren zu iguriki baitzaitut.

22 Jainkoa, berc heitura guzietank 
athera zazu Ifrael.

XXV. Ps a l .
A Z K E N E R A I N Ü , Dabiden pfal

Juya nezazu, Jauna, zeren1 hobenct.k 
garbi ibili bainaiz; Jaunaren baithan dut 
ene igurikitza, ez naiz iraungiduran oro-

2 Eroga nezazu, Jauna, haz-ta neza
zu ; fuaz ikhar zatzu ene b.hotza cta
ene baruca ; . . .  . .

3 Ezen ene begicn aitzinean iduk. 
izan dut zurc urrikalmendua, cta zure
egian lakliet izan dut.

4 E z naiz gizon crgelen b.lkhuetan 
jarri, eta tzarkeria cgiten dutenetara ez 
naiz farthuko.

5 Higuindu dut maltzurrcn baldarna, 
cta ez naiz gaichtaginckin jarriko.

6 Preftuen artean garbituko ditut ene 
cfkuak, eta zure aldaroa inguratuko dut, 
Jauna,

7 Aditzea gatik zure laudorioak kan- 
tatzen, cta neronck errateko zurc fenda- 
gaila guziak.

8 Jauna, maithatu ditut zure temploko 
berregindura eta zure ofpearen egon- 
lekhua.

9 Jainkoa, cz bezazu gal ene arima 
gaichtaginckin, cz-cta ene bizia gizon 
odolkoyckin,

10 Zeinen cfkuetan baitira tzarke- 
riak ; hekien clkuina bethea da hartu 
dituzten emaitzez.

11 Ni aldiz, ene hobcngabetafuncan 
ibili naiz ; libra nezazu, cta urrikal za
kizkit.

12 Ene oina bide zuzenean egotu 
da : preiluen baldarnan benedikaturen 
zaitut.

X X V I. Ps a l .

TA AB I D E N  pfalmoa, gantzutua izan 
zedin aitzinekoa.

Jauna da ene argia, eta ene geriza ; 
noren bcldur izanen naiz ?

Jauna da ene biziaren zaina: nork 
ikharatuko nau ?

2 Gaichtaginak ene gainera hurbiltzen 
hari direlarik cnc haragicn irefteko,

Ni heftutzcn nauten ctfayak, berak 
hebaindu cta erori dira.

3 Kampak cnc kontra jartzen balira 
ere, ene bihotza ez laiteke ¡zi.

Gudua ene kontra abia balcdi crc, 
hortan bercail nuke pheikiza-bide bat.

4 Gauza bat galdatu diot Jaunari, cta 
bilhaturen dut ongi ; hura da ene bi
zitzeko egun oroz Jaunaren ctchcan 
cgotca,

Ikhus detzadan Jaunaren gozoak, cta 
ene begiz ikhufka dezadan haren tem- 
ploa.

5 Alabainan berc tabernaklcan gorde 
izan nau ; eta afturugaitzctako cguncan, 
berc tabernalde chokhoan maldatu nau.

6 Harriarcn gainean altchatu nau ; 
eta orai cnc burua cnc ctfaycn gainetik 
goratu du.

Inguruka ibili naiz, cta haren taberna- 
kloan imolatu dut deihadarreko bitima : 
kantatuko dut cta plalmoak erranen di- 
ozkat Jaunari.
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7 Jauna, adi zatzu zu ganat egitcn 
ditudan oihuak, cta entzun nezazu.

8 Ene bihotza mintzatu zaitzu, ene 
begithartcak bilhatu zaitu: bilhaturcn 
dut, Jauna, zurc bcgithartea.

9 E z biazazu ene ganik aldara zurc 
bcgithartea; ez bezaite zurc hafarrcan 
aldara zurc zerbitzaria ganik.

Izan zaite ene laguntzailc, ez bcneza- 
zu bazterrerat utz, ez-cta arbuya, oi ene 
Jainko falbagarria.

10 Alababan utzi nauteeneait-amck; 
Jaunak ordcan hartu nau.

1 1 Zure bidean, Jauna, cmadazu 
zurc legea; eta ene etfayen aria gatik, 
bida nezazu bidechka zuzenean.

12 E z  bcnczazu arthik heftutzen 
nautenen eikuetara; czcn gczurrezko 
lekhukoak ene kontra jaiki dira, eta 
gaichtakeriak berc burua du gczurtatu.

13 Sinheftc dut Jaunarcn onak ikhu- 
firen ditudala bizi direnen lurrcan.

14 Zaudc Jaunaren begira, emazu 
gizonak bczala, indarzta zazu zurc bi
hotza, cta igurikazu Jauna.

X X V II . Ps a l .

T ^ A B ID I bcrari pfalmoa.
Zure gana deihadar-cginen dut, 

Jauna, ez bezaizkit ichilik cgon; bel- 
durrcz-cta ichilik egotcn bazare, bilha- 
ka nadien putzura erortzen direnen idu- 
riko.

2 Entzun zazu, Jauna, cnc errekeyen 
otfa zuri othoitzez nagocncan, zure 
templo faindurat hedatzen ditudancan 
cikuak.

3 E z bcnezazu craman bckhatorcc- 
kin batean, ez-cta gal tzarkcria-egilcckin.

Hainek bakea aiphatzen diote beren 
lagunari, bainan gaizkia dute beren bi- 
hotzetan.

4 Emozute beren cgintzen arabera 
cta beren afmucn tzarkeriaren arabera.

Egiozutc beren cfkuetako egintzcn 
arabera ; emozute beren faria.

5 Zcrcn ez dituzten ezagutti Jauna
ren egintzak eta hären eikuctako lanak, 
chahutuko ditutzu, eta ez ditutzu berre- 
ginen.

6 Bcncdika bekio Jaunari, zcrcn ducn 
entzun ene errekeyaren otfa.

7 Jauna da ene laguntza cta ene 
malda ; ene bihotzak hären baithan iza- 
tu du berc igurikitza cta lagundua izan 
naiz.

Eta birloratu da cnc haragia; eta ene 
nahitara aithor emanen diot Jaunari.

8 Jauna da bcre populuaren indarra, 
eta bere kriftoren itzurpenak maldatzen 
dituena.

9 Jauna, benedika zazu zurc popu- 
lua, benedika zazu zure primantza; 
zurc erregetafuna erabil zazu hekien 
gainean, eta gorets zatzu bethi guzian.

X X V III . Psa l .

J") A B ID E N  pfalmoa tabernaklea akha- 
batu zeneko.

Jaunari ekhar zotzuetc, oi Jainko- 
aren umeak, Jaunari ekhar zotzuetc 
aharien umeak.

2 Jaunari ekhar zozue ofpc eta oho- 
rc ; Jaunari ekhar zozue bere izenaren 
ofpea ; adora zazue Jauna bere lorio 
fainduan.

3 Jaunarcn mintzoa entzun da uren 
gainean; ofpezko Jainkoak ihurtzuria 
karraíkarazi d u ; Jauna uren hedadura- 
ren gainean da.

4 Indar du Jaunarcn mintzoak ; ede- 
rrefgarri da Jaunaren mintzoa.

5 Jaunaren mintzoak phorroíkatzen 
ditu zedroak; Jaunak phorroíkaturcn 
ditu Libango zedroak.

6 Chchakaturen ditu hala-nola L i
bango aratchca, hala-nola likornaren ume 
maitca.

7 Jaunaren mintzoak urratzcn du fu- 
garra ;

8 Jaunarcn mintzoak ikharatzen du 
mortua ; Jaunak iharrofiren du Kadcfgo 
tnortua,

9 Jaunaren mintzoak chuchcntzcn 
ditu orenak cta agerturen ditu oihan lo- 
diak, cta guziek ofpe bihurturen diotc 
bere temploan.

10 Jaunak uholdearen gainean ezar- 
tzen du egoitza; bethi guziko errege 
jarriko da Jauna.

11 Jaunak indar emanen dio berc po- 
puluari; Jaunak bakcan bencdikatuko 
du bcre populua.

X X IX . Ps a l .

F ^ A B ID E N  ctcheko dedikazioncko- 
tzat kantatzeko pfalmoa.

2 Goretfiren zaitut, Jauna, zcren 
nauzun hartu, eta cnc gainean cz diozu- 
ten ene ctfayci gozorik eman.

3 Ene Jainko Jauna, oihu-egin daro- 
tzut, cta fendatu nauzu.
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4 Jauna, ene ariina atheratu duzu 
ifemutik, cta aldaratu nauzu putzura i 
j  aúllen direnctarik.

5 Jaunari kantikak kanta zatzue, Jau- < 
naren (ainduak; aithor emozue harén 
faindutafunaren orhoitzapcnari.

6 Zeren harén gaitziduratik heldu 
baita harén hafarrea; cta bizia harén
nahitik heldu da. .

Arratfa ¡zallen da nigarreko, cta goiza
hn? t'irinlfo.

7 Nik ordean erran dut ene nafaizi- 
an : E z  naiz behinere khordokatua íza-

" V  Jauna, zurc nahiaren arabera indar 
email izan diozu ene ofpcari.

Ene ganik aldaratu duzu zure begt- 
thartea, cta afaldutan jarri naiz.

9 Zuri, Jauna, eginen dut dcihadar, 
cta crrekcituko dut ene Jainkoa.

10 Ene odolctik zer on cthor ditakc, 
ni ulleltzera jauftean ?

Herrautfak aithor emanen othe da
rotzu, edo oihu-eginen othe du zurc

t g ';\  Jaunak aditu du cta urrikaldu 
z a i t : Jauna egin da ene laguntzaile.

12 Ene deithorea bozkariotara bihur- 
tu duzu; urratu duzu ene zakhua cta 
bozkarioz inguratu nauzu,

1 ? Ene ofpeak laudorio bihur deza- 
zun eta ez nadien ilhunduran cror; 
cnc’ jainko Jauna, bethi guz.an aithor 
emanen darotzut.

X X X . PsAL.
A Z K E N E R A I N O , cítaíioko Dabi-

den pfalmoa. .
2 Zurc baithan, Jauna, izan dut ene 

igurikitza, ez naiz bethi ahalkatua iza- 
n en ; libra nezazu zure zuzentafunaren

arabera.e makhur zazu beha-
rria; lafter egizu ni hefturat.k athera-

tZC£ n  zakizkit Jainko bcgiraleeta ihes- 
Ickhu bat, ni falba nezazuntzat i

4 Zu  zare alabainan ene indarra eta 
ihcs-lekhua, eta zurc ¡zenaren gat.k b.da- 
turen eta haziren nauzu.

5 Atheraturen nauzu gorde darotedan 
arte huntarik ; zeren zu  baitzarc ene

g'f z u S “ t a OTra bihur,»,. ,W  c„e 
arima; berrerofi nauzu, Jauna, cg.azko 
Jainkoa.

7 Higuin ditutzu gauza huts cta alfe- 
rrctan lakhet direnak.

Bainan nik Jauna baithan eman dut 
ene phefkiza ;

8 Zure urrikalpcnean naiz jauziren 
eta bozturen.

Ene aphaltafunari begiratu diozula- 
kotz, helhiretarik atheratu duzu ene 
arima.

9 E z nauzu hcrtfi etfayaren eíkuetan, 
eta bidé zabalean gogortu ditutzu ene 
oinak.

10 Urrikal zakizkit, Jauna, zeren 
ene begia, ene arima cta ene baruca ha- 
farreak nahafiak baitira ;

11 Zeren bihotzminean ene bizia, eta 
ene urtheak auhenetan iraungitu bai
tira.

Bcharrcrian ahuldua da ene indarra ; 
cnc hezurrak afaldatuak dira.

12 Laido bat bilhakatu naiz ene ctfai 
guzientzat, cta guziz ene hauzoentzat ; 
ene ezagunen lazgarri egin naiz.

Ikhuuen nindutenek, ene ganik kam- 
porat ihes-egin dute ;

13 Ahanzpcnctan utzia naiz, biho- 
tzetik hil dena bezala.

Bilhakatu naiz untzi hautfi baten 
pare ;

14 Entzun dut alabainan ene ingu- 
ruan zauden aíkoren erantzukia.

Ene kontra bilduak zirelarik, bizia 
niri khcntzeko afmua egin dute.

15 Nik ordcan, Jauna, zurc baithan 
ezarri dut cnc igurikitza; erran izan 
dut : Ene Jainkoa zare zu,

16 Zure eíkuetan da ene zoria.
Athcra nezazu ene etfayen eta ene

ondotik dabiltzancn cíkuctarik.
17 Zurc bcgithartea argi zazu zure 

zerbitzariaren gainera, falba nezazu zurc 
urrikalmenduan ;

18 Jauna, ez naiz ahalketan eroriko, 
zcrcn zuri dei-egin darotzudan.

Ahalka beitez gaichtaginak ; hobira 
eramanak izan beitez ;

19 Mutu beitez czpain maltzurrak,
Preftuaren kontra tzarkeria craíten

hari direnak, hampuruíkeria cta arbuyo-
tan. # #

20 Zembat eta zein cztitafun handia 
begiratu duzun, Jauna, zure beldur di- 
renentzat !

Gizoncn femecn aitzincan aphain- 
du diozute, zurc baithan beren phefkiza 

I dadukatenei. -
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21 Zure bcgitharteko toki gordean 
gordeko ditutzu gizonen ganikakoafaldu- 
tik.

Zure tabernaklean gerizatuko ditutzu 
mihien jazarrietarik.

22 Benedikatua Jauna, zeren hiri 
hazkarrean cfpantagarriki crakhutfi da- 
rotan bcre urrikalmendua.

23 Nik ordean ene gogo eroriarekin 
erran izan dut: Eragotzi nauzu zure 
begien aitzinctik.

Hargatik entzun duzu ene othoitza- 
ren oihua, zuri deihadarrez nindagozu- 
ncan.

24 Jauna maitha zazue, harén faindu 
guziek, zeren egia bilhatuko baitu Jau- 
nak, cta fari nafaya emanen baitiote 
hampuruíkeria egiten hari direnei.

25 Gizonek bezala cgizue cta hazkar 
zazue zuen bihotza, zuen igurikitza 
Jaunaren baithan dadukazuenek.

X X X I. PsA L.

D A B ID I berari aditza.
Dohatfu hainak zcinen gaizkiak 

baitira barkhatuak, eta zcinen bekhatuak 
eftaliak baitira.

2 Dohatfu gizona zeinari Jaunak cz 
baitio jazartzen bere bekhatua, eta zeina- 
rcn izpirituan zimarkhurik ez baita.

3 Ichilik cgotu naizclakotz, zahartu 
dirá ene hczurrak, cgun guzia oihuz 
nindagoelarik.

4 Zeren gabaz eta cgunaz ene gaine- 
an dorphetu den zure eíkua, ihaiiíkatu 
naiz ene atfekabean, elhorria barna far- 
tzen zarodalarik.

5 Ezagutarazi darotzut ene hobena 
cz dut gorde ene bidegabekeria.

Erran izan dut: Ene kontra Jaunari 
aithorturcn diot ene bidegabekeria ; eta 
zuk barkhatu duzu ene bckhatuarcn tzar- 
tafuna.

6 Aria hortaz faindu den guziak 
othoitz-eginen darotzu behar den or- 
duan.

Horren gatik uholdcko ur gaitzak 
etzaizkio hurbilduren.

7 Inguratzen nauen hcfturatik zu 
zare ene ihcs-lekhua : ene bozkarioa, in
guratzen nautcnen artetik athera ne- 
zazu.

8 Adimendua emanen dayat; ibiiiko 
halzen bidean argituren haut; ene begi- 
ak hirc gainean tínkaturen ditiat.

9 Bcrautzue bilhaka zaldia eta man-

doa bezala, zeinck adimendurik ez bai
tute.

Kabrcftuaz eta hedeaz hertfa tzak, 
hurbiltzen cz bazaizkik.

10 Azote afko bada bekhatorearen- 
tzat ; bainan urrikalmenduak inguratuko 
du bere igurikitza Jaunaren baithan da- 
dukana.

11 Gizon preftuak, Jaunaren baithan 
boz eta jauz zaizte ; ofpa zaitezte, b¡- 
hotz zuzenekoak zareten guziak.

X X X II . Ps a l . 

J ^ A B I D E N  pfalmoa.
Preftuak, Jauna baithan bozka- 

na zaitezte ; gizon zuzenei dihoakiote 
laudatzca.

2 Jaunari aithor emozuc gitarraren 
gainean, kanta zatzue harén laudorioak 
hamar zurdetako maniurraren gainean.

3 Xanta zozuc kantika berri bat, 
bozkariozko otfekin kanta zazue Jauna
ren izena ;

4 Zeren zuzena baita Jaunaren hitza 
eta zinak baitira harén egintza guziak.

5 Maite ditu urrikalmendua eta zu- 
zentafuna ; Jaunaren urrikalmenduaz 
bethea da lurra.

6 Jaunaren hitzak finkatu ditu zcru- 
ak, harén ahoko hatfak egin du zcrue- 
tako armada guzia.

7 Zahagi hatera bezala bildu ditu itfa- 
foko urak ; khutehetan bezala ezarri ditu 
zurrumbiloak.

8 Jaunaren beldur izan bedi lurra 
oro ; lurreko egoiliar guziak ikhara bei- 
tez harén aitzinean.

9 Ezen hura mintzatu da, cta egi- 
nak izan dira gauza guziak ; harek ma- 
natu, cta ezdeufetarik atheratu dira.

10 Jaunak urmariatzen ditu jendayen 
afmuak ; hutfaltzcn ditu, berriz, popu- 
luen gogokundeak, eta hutfaltzcn ditu 
buruzagien afmuak.

11 Aldiz, Jaunaren afmua menderen 
mendetan badago ; harén bihotzeko go- 
gokundcek gizalditik gizaldira badiraute.

12 Dohatfu jendakia zcinaren Jainko 
baita Jauna ! dohatfu bere primantza- 
tzat hautatu duen populua !

13 Jaunak begiratu du zcrutik ; ikhu-
n ditu gizafeme guziak.

14 Bere egoitza, aitzinean aphaindu- 
tik, lurrean egoten diren guzien gainera 
cman izan du begia.

15 Harek bcderazka egin ditu hekien
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bihotzak ; harek ezagutzcn ditu hekien 
egintza guziak.

16 Errcge bat ez da falbatzen bcre 
indar handiari eíkcr, eta digante bat ez 
da falbaturcn bere indar gaitzaren bi- 
dez.

17 Zaldia enganakor da falbatzcko, 
eta harén indarraren handiak cz du fal- 
batuko. _

18 Huna Jaunaren begiak direla ha
rén beldur direnen gainean, eta harén 
urrikalmenduan beren igurikitza dadu- 
katenen gainean, .

19 Heriotzetik iraizteko hekien an- 
mak, cta gofetean hazkurria hckici cma-
teko. . . . .  . t

20 Gurc arimak igurikitzcn du Jau
na, zeren hura baita gurc laguntza eta

®C2i Zeren gure bihotza harén baithan 
bozkariaturen baita; eta harén izen 
fainduan iduki dugu gure pheíkiza.

22 Jauna, zure urrikalmendua gure 
gainera jauts bedi, zure baithan gure 
igurikitza izan dugun bezala.

X X X III. Ps a l .

r ^ A B lD I ,  bere begithartca aldatu zuc- 
i - '  ncan Akimelcken aitzinean,zcinak 
igorri baitzuen, eta goan zcn.

2 Edozein orduz bcncdikaturcn dut 
Jauna; harén laudorioa ene ahoan iza-
nen da bethi. .

2 launa baithan laudaturen da ene
arima; eme direnek entzun bezate eta
bozkaria beitez.

4 Enekin handiets zazue Jauna, eta 
batean gorets dezagun harén izena.

c launa bilhatu dut, c u  entzun izan 
ñau, eta ene hcftura guzietar.k atheratu

" “ ó Harén gana hurbil eta argi zai
tezte; eta zuen bcgitharteak ez dirá
ahalkatuak izanén. .. .

7 Noharroin hunek dcihadar dio egin, 
eta entzun du Jaunak, cta atheratu du 
bcre hcftura guzietarik.

8 Harén beldur diren guzien mgurura 
cthorriko da Jaunaren aingerua,cta athe-
ratuko ditu. .,,  ,  .

q Dalla zazue eta ikhufazue ze.n go- 
zoa den Jauna: dohatfu gizona harén 
baithan bere igurikitza dadukana .

10 Jaunaren beldur izan za.tcz c ha
rén faindu guziak; ezen harén beldur 
direnek ez dute elkafik.

1 1 Aberatfak behartu eta gofez egon 
dira ; aldiz Jauna bilhatzen dutenek ez 
dute ontafun cíkafik izanen batere.

12 Zatozte, haurrak, entzun neza- 
zue ; irakhatfiren darotzuet Jaunaren 
bcldurra.

13 Zein da gizona bizi nahi dena, 
egun onak ikhuftea maite dueña?

14 Gaizkitik zain zak hire mihia, eta 
hire ezpalnek zimarkhurik ez bezate 
athera.

15 Aldara hadi gaizkitik, eta egizak 
ongia ; bakea bilha zak, eta jarraik ha- 
kio.

16 Jaunaren begiak preíluen gainean, 
eta harén beharriak hekien othoitzei 
atzarriak daude.

17 Aldiz, Jaunaren begithartca zo- 
rrotz dago gaizkia egiten dutenen gai
nera, ezeztatzckotzat hekien orhoitza- 
pena lurraren gainctik.

18 Preftuek deihadar-egin dute, cta 
entzun ditu Jaunak, eta hcftura guzie
tarik atheratu ditu.

19 Bihotza heftutua dutenen aldean 
da Jauna ; gogoz aphal daudenak falba- 
tuko ditu.

20 Hainitzak dira preftuen hefturak ; 
bainan orotarik atheratuko ditu Jaunak.

21 Jaunak zaintzen ditu hekien he- 
zurrak oro ; cz da hckictarik bat bakha- 
rra izanen hautfia.

22 Bekhatorecn heriotzca guziz gai- 
tza da ; eta gizon preftua higuindu du- 
tenak galduko dira.

23 Jaunak berrerofiren ditu bere zer- 
bitzarien arimak, eta harén baithan be
ren igurikitza dadukaten guziak cz dira 
galduko.

X X X IV . Ps a l .

T~^ABIDI berari.
Juya zatzu, Jauna, bidegabe egi

ten hari zaizkidanak ; guduka zatzu ni 
gudukatzen nautenak.

2 Har zatzu harmak eta crredola, cta 
jaik zaite ene laguntzera.

3 Erabil zazu zure ezpata, bideak 
herts zatzu ene ondotik dabiltzanen 
kontra; errozu ene arimari : Ni naiz 
zure falbamcndua.

4 Nahafiak eta ahalkatuak izan bei
tez ene biziaren ondotik dabiltzanak.

Enetzat gaizkia gogoan dutenak izan 
beitez gibelerat eragotziak eta ahalkez 
eftaliak.
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5 Bilhaka beitez herrautfa haizcarcn 
aitzinean bezala, eta Jaunaren ainge- 
ruak hertfa betza.

6 Hckien bidca guzia ilhumbc eta 
limburtegi bilhaka bedi, eta Jaunaren 
aingeruak jo beza hckien ondotik ;

7 Zcren duten, ariarik izan gäbe, enc 
hilarazteko beren artea gorde, eta cne 
arima laidoztatu dutelakotz hartako bi- 
dcrik etzutenean.

8 Uftekabeko arteak atzeman beza 
cne ctfaya ; hcdatu ducn zelatak, bera 
harrapa beza ; bcre artcan cror bedi 
bera.

9 Aldiz, enc arima bozturcn da Jau- 
na baithan, eta gozo harturen du bcre 
falbatzailcan.

10 Ene hezur guziek errancn dute : 
Jauna, nor da zurc idurikorik?

Noharroina atheratzcn duzu bera bai- 
110 hazkarragocn eikutik ; erromefa eta 
beharra larrutzen dituztenctarik.

11 Gezurrezko Ickhuko batzuk, jai- 
kirik galdatzen zarozkidatcn ez nakiz- 
kien gauzak.

12 Ongientzat gaizkiak bihurtzen za
rozkidatcn, agorrarazi nahi zutcn cne 
bizia.

13 Aldiz, niri bidegabe egitcra hari 
zirencan, nik zurdatza jaunztcn nucn.

Ene arima baruraz aphaltzen nuen, 
eta othoitza cne onctara itzultzen zaro- 
dan.

14 Hari nintzayotcn lagun bâti be
zala, gure anaya bâti bezala atlegin cgi- 
tera ; nigar eta atfekabctan dagoenak 
bezala aphaltzen nuen enc burua.

15 Eta hekick cne gainean boztu dira, 
eta clkhar gana bildu dira ; azotcak bildu 
dira ene gainera, eta cz nakien.

16 Barrayatu dira, bainan ez urri- 
kitu ; ni zertan froga dira ibili ; irain 
eginez eikarniatu naute, eta ene kontra 
karraikatu dituztc hortzak.

17 Jauna, noiz begiraturen duzu? 
hckien maltzurkeriatik itzurraraz zazu 
enc arima ; lehoinen hortzctarik athcra 
zazu ene arima zurtza.

18 Baldarna handi bateau aithor ema
nen darotzut ; laudaturcn zaitut populu 
gaitz baten crdian.

19 E z beitez boz cne gainean, niri 
gaizki bihurtzen zarozkidanak, ariarik 
gäbe gaitzets nadukatenak eta begiz 
kheinuka hari dlrenak.

20 Ezen niri bakczko folafak ematen
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zarozkidatcn; eta beren fcphan lurrari 
mintzatuz, zimarkhu afmatzcn hari zi- 
rcn.

21 Eta ene gainera ideki dute beren 
ahoa ; erran dute : Ederki! ederki! gure 
begiek ikhufi dute nahi zutena.

22 Ikhufi duzu zuk ere, Jauna, cz 
ichilik egon ; Jauna, ni ganik ez gíbela.

23 Jaik zaite, Jauna; ene zuzenaz 
jabe zaite; cne Jainko eta ene Jauna, 
ene alde jar zaite.

24 Zure zuzentafunaren arabera juya 
nczazu, ene Jainko Jauna, eta cz bei
tez boz cne gaincan.

25 E z bezate erran beren bihotzetan: 
Ederki! ederki! gure arima. Eta ez 
bezate erran : Iretíi dugu !

26 Ahalkez gaindituak eta urthuak 
izan beitez cne gaitzez bozkariatzen di- 
renak.

Ene gaincan gaizki mintzo direnak 
ahalkc gorritan geldi beitez.

27 Ene zuzenaren alde direnak boz- 
karía eta jauz beitez j eta Jaunaren zcr- 
bitzariaren bakca nahi dutcnck erran be
zate bethi: Goretfia izan bedi Jauna !

28 Eta cne mihiak gorctfiko du zure 
zuzentafuna, cgun guzian kantatuko d¡- 
tut zure laudorioak.

X X X V . PSAL.

^ ^ Z K E N E R A IN O , Dabidi berari, 
Jaunaren zerbitzariari.

2 Gaichtaginak erran du bcrc bai
than, gaizkia egin nahi duela. Jain- 
koaren beldurrik ez da harén begicn ai
tzinean.

3 Ezen maltzurkcrian ibili da Jauna
ren aitzinean, harén tzarkeria izan da- 
dientzat higuingarri khaufitua.

4 Harén ahoko folafak dirá guziak 
tzarkeria eta jokotria; cz du nahi izan 
adimendurik ongiaren egiteko.

5 Bcrc ohcan gaichtakeriaz al ha tu du 
gogoa; bidé tzar guzietan baratu da; 
maltzurkeria berriz, ez du higuindu.

6 Jauna, zurc urrikalmendua zcruan 
da, eta zurc egia hedoyetaraino da hel- 
tzen.

7 Zure juftizia da Jainkoaren men- 
diak bezain handia; zure juyamenduak 
dirá lezea bezain barrenak.

Jauna, falbatuko ditutzu gizonak eta 
abereak;

8 Hala-nola, o¡ Jainkoa, berhatu bai
tuzu zurc urrikalmendua.
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Gizafemcak aldiz, zure hegalen geri- 
zan egon dira iguri.

9 Horditurcn dira zurc ctchcko on- 
tafun nafayez, eta zure gozoen uharrean
edaranen ditutzu ; . . ,

10 Zeren den zurc baithan bizitzeko 
ithurria, eta zure argian argia íkhuliKo
dueun. . 1

IÍ Ezagutzen zaituztenen gainera he
da zazu zure urrikalmendua, eta 110 
zuzenekoak diren gainera zure zuzen-

tafuna.^am feriaren oina cz bekit 
hel, eta bckhatorcarcn eíkuak cz beneza

k l'°^ <Han erori dira tzarkeria-egileak ; 
iraiziak izan dira eta chutik ez.n dira 
baratu.

XXXVI. Psal.

DA B ID I berari pfalmoa.
Maltzurrentzat ez izan bckhaiz- 

gorik, ez-eta tzarkcria-egilcentzat ardu-

rar‘k Ezen belharra bezala lafter idortu- 
ko dira; eta hala-nola baratzckanak, 
coizik dira zimailduren. 
b 2 Taunaren baithan izan zazu zure 
pheíkiza, eta egizu ongia ; eta tunean 
egizu zure egoitza, eta Bango ontafunc-
tarik haziko zare. . ,

a  Zure gozoa Jaunaren baithan har
2 azu, eta emanen darozkitzu zurc biho-

rzak g l: ja Unari ager diozozu,
harén baithan iduk zazu zure pheíkiza, 
eta berak eginen ditu oro. ^

6 Zure zuzentafuna argia bezala age- 
rraraziko du, eta zure zuzena eguerd.a

be-a jáunar¡ ethordun izan zakizkio,cta

0tS a f z g o r i k  ez izan bcre bidean zo- 
rion duenarentzat, eta b.degabekena egi- 
tcn hari den gizonarcntza ■

8 Bara zaite famurgotarik eta uzkitzu 
fepha gaichtoak ; benmtzu ga.zkiarcn 

egiteko bekhaizgonk a ^ ^ t e ’nak cha_

hu?uak7zanÊen dira : Jaunaren iguri dau- 
denck aldiz, lurra primantzetan izanen

dUt,o  Oraino aphur bat, eta bekhatorea 
cz da izanen; eta bilhatuko, duzu ha
rén tokia, eta cz duzu atzcmanen.

1 1 Emcek berriz, lurra izanen dute

primantzaz, eta bakerik handienean go
zo hartuko dute.

12 Bekhatoreak begiz idukircn du
preftua, eta hortzak karraíkaturen ditu 
harén kontra. _

13 Jaunak ordean hartaz irri-eginen 
du, ikhuften baitu heldu déla harén egu- 
na.

14 Ezpata buluzi dute bekhatoreck ; 
hedatu dute beren arrambela, # _

Beharraren eta noharroinaren iraiz- 
tcko, bihotzcz zuzen direnen hiltzcko.^

15 Beren ezpata berei far bckiote bi-
hotzetik, eta kraíka bedi hekien arram
bela. ,

16 Preftuak höbe du berc gutia, bc- 
khatorecn aberaftafun handiak baino ;

17 Zeren hautfiak izanen baitira be-
khatorcen bcfoak ; aldiz, Jaunak fendo- 
tzen ditu preftuak. t

18 Jaunak badakizki nothagabe di
renen egunak, eta hckien primantzak 
iraunen du bethi.

19 Ordu gaitzean ez dira ahalkatuak 
izanen, eta gofetcan afeak izanen dira :

20 Ezen bekhatoreak galduko dira. 
Jaunaren etfayak berriz, behin ohora- 
tuak eta goratuak izan ondoan, gero khea 
bezala iraungiz, ¡Faungiren dira.

21 Bekhatoreak mailegatuko du, eta 
ez du bihurtuko : preftua berriz, urri- 
kalduko da, eta emanen du ;

22 Zeren Jauna bcncdikatzen dute- 
nek, lurra izanen baitute primantzaz ; 
aldiz hura madarikatzcn dutenak, galdu
ko dira.

23 Jaunaren baithan gizon preftuak 
crabiliko ditu bere urhatfak, eta Jaunak 
onhetfiko du harén bidea.

24 Erortzen bada, cz du min-hartu-
ko, Jaunak artera ematen baitu es- 
kua. _

25 Gazte izanik, zahartu naiz, eta 
cz dut ikhufi gizon zuzena bazterrerat 
utzia, cz-eta harén haurrak beren ogia- 
ren eíkatzcn.

26 Egun oroz urrikaltzen zayote bc- 
harrei, eta maileguz ematen hari da ; eta 
bencdizionctan izanen da harén odola.

27 Aldara zaite gaizkitik eta egizu 
ongia, eta menderen mendetako izanen 
da zure egoitza ;

28 Zeren Jaunak maite baitu zuzem- 
bidea eta ez baititu uzten bere fainduak: 
bethi guzian izanen dira begiratuak.

Zuzembidctik kampo dabiltzanak gaz- 
4 E
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tigatuak izanen dirá, cta gaichtagincn 
odola galduko da;

29 Zuzenean dabiltzanek, berriz, lu- 
rra primantzaz izanen dute, eta hartan 
izanen dute menderen mendez bcren 
egoitza.

30 Gizon zuzenaren ahoak afmatu- 
ren du zuhurtzia, cta harén mihian iza
nen da zuzentafuna.

31 Jainkoarcn lcgea harén bihotzcan 
da, eta harén oina ez da behaztopatu- 
ren.

32 Gaichtaginak begiz daduka pres- 
tua, cta hura hil nahiz dabila.

33 Bainan Jaunak ez du harén eíkue- 
tara utziko prcílua, eta ez du kondena- 
turcn, juyatua izanen denean.

34 Jaunari zaudezkio iguri cta begira 
zazu harén bidea, cta altchaturen zaitu 
primantzaz har dezazun lurra: bekha- 
torcak galduko direncan, ikhufiko duzu.

35 Ikhufi dut gaichtagina altchatua 
eta goratua, Libango zedroak iduri.

36 Iragan naiz, eta hara ordukoz 
etzen, cta bilhatu dut, eta ez dut aur- 
khitu harén tokia ere.

37 Begira zazu hobengabetafuna j zu- 
zentafunari zarraizkio; zcren gizon ba- 
kezkoak utziko baititu ondoreak.

38 Gaichtaginak berriz, batean gal
duko dirá, cta herioak eramanen ditu on
doreak.

39 Jauna ganik dathor preftuen fal- 
bamendua, hefturako orduan hura da 
hekien geriza.

40 Eta Jaunak lagunduko ditu, eta 
atherako ditu ; iraiziko ditu gaichtaginen 
aztaparrctik eta falbatuko ditu, zeren 
harén baithan izan duten beren iguri- 
kitza.

X X X V II . Ps a l .

"P^ABID EN  pfalmoa orhoitzapeneko, 
larumbat-eguncko.

2 Jauna, zurc hats gaitzean ez biaza- 
dazu ¡azar, ez benezazu azurria zure 
hafarrean ;

3 Ezcn ene baithan farthuak dirá zu
re geziak, cta ene gainean gogortu duzu 
zurc eíkua.

4 Zurc hafarrearen aitzincan ene ha- 
ragiak oíafunik ez du ; ene hezurrek ba- 
kerik ez dute ene bckhatucn aitzincan;

5 Ezen ene tzarkcriak buruaz gorago 
igan zaizkit, eta hache dorphe batck be
zala naute lehertzcn.
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6 Zornatu cta ufteldu dira cne zau- 
riak cne zorokerien ariaz.

7 Lânder egina cta lurreraino ma- 
khurtua naiz ; egun guzian, gogoa ilhu- 
nik daramat urhatfa;

8 Ezcn ene geltzurrinak lilurakcriaz 
bethe dira, cta cne haragian aide fafualik 
cz da.

9 G uziz atfckabcztatua naiz eta aphal- 
dua ; cne bihotzeko auhenak orroaz na- 
duka.

10 Jauna, zurc aitzincan dira cne le- 
hia guziak eta cne auhenak etzaizkitzu 
gordcak.

11 Afalduran da ene bihotza ; ene 
indarrak utzi nau, cta ene bcgictako ar- 
gia bera ez da gehiago cnekin.

12 Ene adiikideak eta ene ahaideak 
cne kontra hurbildu eta jarri dira.

Eta ene aldean zirenak urrunetik gel- 
ditu dira,

13 Eta cne biziaren ondotik zabiltza- 
nak, muthiritafunean lotzcn ziren.

Niri bidegabe cgin beharrez zabil- 
tzanak gezurrez mintzo ziren, eta egun 
guzian zimarkhu afmatzen hari ziren.

14 Bainan nik, gorrak bezala ez ni- 
tuen aditzen, eta mutuak bezala ez nuen 
ahoa idekitzen.

15 Eta bilhakatu naiz aditzen cz 
duen gizon bat bezala, cta zer ihardets 
ahoan cz duena bezala.

16 Zeren zure baithan izan dudan 
cne igurikitza, zuk entzunen nauzu, ene 
Jainko Jauna.

17 Alabainan erran dut : Ene etlayak 
cz beitez bozkaria eue gainean ; cne 
zangoak khordokatu direnean, hekien 
mihia ene gainean larderia handitan ibili 
da.

18 Ezen banago azote guzicn onhes- 
tera, cta cne bihotzmina bethi ene begicn 
aitzinean dago.

19 Ezcn goraki eginen dut cne tzar- 
keriaren aithorra, cta cne bekhatuaz ego
nen naiz gogoctan.

20 Aldiz, cne etlayak bizi dira ; cne 
kontra gogortuak dira, eta ni gaichtoki 
gaitzirizkotan nadukatenak berhatuak 
dira.

21 Ongiarcntzat gaizkia bihurtzen 
dutenak, nitaz gaizki mintzo ziren, on- 
giari jarraikitzen nintzelakotz.

22 E z benezazu bafterrerat utz, ene 
Jainko Jauna ; ez bezaite ene ganik gi- 
bela.
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23 Ene falbamcnduko Jainko Jauna, 
laftcr-cgizu cne laguntzera.

X X X V III . Ps a l .

A Z K E N E R A I N O , Idithuni berari, 
Dabidcn kantika.

2 Erran izan dut: Zainduko ditut cne
bidcak, ez nadicn ene mihiaz egin ho- 
bendun. _

Zain bat czarri diot ene ahoari, be- 
khatorea ene kontra jartzen zelarik.

3 Ichilik eta aphalik egotu naiz, eta 
gauza onetan crc ez naiz mintzatu, cta 
erreberritu da eue oinhazea. _

4 Ene baithan berotu da cne bihotza, 
cta ene gogoetetan fua biztu da.

5 Ene mihiz erran izan dut : Jauna, 
ezaguturaz dizadazu ene azken ordua,

Eta zembat diren oraino ene bizi- 
tzeko egunak, jakin dezadan zembat 
dudan elkas.

6 Huna non ene egunak czarri ditu- 
tzun khondatzeko errech, eta ene izatea 
ezdeus bat bezala da zure aitzinean.

Egiazki, bizi den gizona ongi gauza 
ezdeufa da.

7 Egiazki, iduripen bat bezala ira- 
gaiten da gizona; cta halere grinatzen 
da alferretan.

Hari da diru metatzen, cta cz daki 
norentzat biltzen dituen.

8 Eta orai zeri nago iguri ? E z othe 
Jaunari? bai, ene ontafun guzia zure 
baithan da.

9 Athera nezazu cne gaizki guzic- 
tarik: laidagarritzat cman nauzu zoroari.

10 Ichilik gelditu naiz eta ez dut 
ahoa ideki, zeren zuk cgin baititutzu 
horiek :

11 Ene ganik aldara zatzu zure zau- 
riak.

12 Erantzun darotazuncan, zurc bc- 
foko indarraren azpian erkhitua erori 
naiz ; bere tzarkeria gatik azurriatu du
zu gizona ;

Eta armiarma bezala iharrarazten 
duzu harén ariina**, egiazki alferretan 
grinatzen da gizona.

13 Jauna, entzun zatzu cne othoitz 
errekeyak ; ikhufatzu cne nigarrak.

E z egon ichilik, zeren zurc aitzi
nean arrotz cta bidayari bat bainaiz ni, 
hala-nola ene arbafo guziak.

14 II ats-hartzera utz nezazu, zer- 
bait indar har dezadan, goan nadien bai
no lchcn, cta zendua izanen naiz gero.

X X X IX . Ps a l .
A Z K E N E R A I N O , Dabidi berari 

pfalmoa.
2 Igurikiz iguriki dut Jauna, cta be- 

giratu du ene gainera.
3 Entzun ditu ene othoitzak, cta 

atheratu nau erromeferiako putzutik eta 
lohizko baltfatik.

Ene oinak harriaren gainean jarri, eta 
cne urhatfak bidatu ditu.

4 Ene ahoan ezarri du kantika berri 
bat, gure Jainkoaren ofpagarri.

Aíkok ¡khufiren dute, cta beldurrcan 
jarriko dirá ; eta Jaunaren baithan cza- 
rriren dute beren pheíkiza.

5 Dohatfu gizona, zeinaren pheíkiza
Jaunaren izcna baita, eta zeinak begi- 
ratu ez baitu gauza huts cta zorokeria 
gczurrezkoetara! r

6 Ene Jainko Jauna, aíko fendagaila
egin izan duzu, eta parerik cz duzu zure 
afmuetan. _

Entzunarazi ditut cta mintzatu naiz ; 
berhatu dirá khondu guziez gorago.

7 Sakrifiziorik eta eíkaintzarik cz 
duzu nahi izan ; bainan ernatu darozta- 
datzu beharriak.

Bckhatuarcntzat ere holokauftarik ez 
duzu galdatu :

8 Orduan erran d u t: Huna non hcl- 
du naizen.

Nitaz iíkribatua da liburuaren buruan,
9 Zure nahia cgin behar dúdala.
Ene Jainkoa, nahi izan dut, eta zure

legea ezarri dut ene bihotzaren erdian.
10 Zurc zuzentafuna czagutarazi dut 

baldarna handian ; huna non ez ditudan 
debckatuko ene ezpainak; Jauna, bada- 
kizu,

11 E z dut ene bihotzcan gorde zurc 
zuzentafuna; czagutarazi ditut zure egia 
eta zure ganikako íalbamendua.

Zurc urrikalmendua eta zure egia ez 
ditut gorde bilkhu handiari.

12 Zuk berriz, Jauna, cz ni ganik
urrunt zure urrikalpenak ; zure urrikal- 
menduak eta zure egiak lagundu naute 
bethi. _ _

13 Ezen nihonereko gaitzek inguratu 
naute ; lothu zaizkit ene tzarkcriak, cta 
ezin jafan dut hekien ikhuftea.

Ene buruko ileak baino gehiago egin 
dirá, cta utzi nau ene bihotzak.

14 Ene atheratzea zure gogarako izan
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bcdi, Jauna; Jauna, bcgira dizadazu 
ene laguntzeko.

15 £ne biziaren ondotik dabiltzanak 
hura niri khendu beharrez, nahafiak cta 
ahalkcz joak izan beitez oro.

Ene gaitza nahi dutenek, gibelerat 
egin bezatc eta ahalkcz urthuak izan 
beitez.

16 Niri erraten darotadenck: H or! 
h o r! lafter eraman bezatc beren ahal- 
kca.

17 Zutan bozkaria eta jauz bitez zu 
bilhatzen zaituzten guziak ; eta zurc 
ganikako falbamendua maite dutenek 
erran bezatc bethi: Handietfia izan bedi 
Jauna!

18 N i ordoan cíkalc cta behar naiz : 
Jaunak du nitaz ardura.

Zu  zarc ene laguntza eta ene geriza: 
ene Jainkoa, cz othoi luza.

X L . Ps a l .

A Z K E N E R A I N O , Dabidi berari 
pfalmoa.

2 Dohatfu gizona, beharraren eta no- 
harroinaren gainean erne dagoena ? Egun 
gaitzean Jaunak atheratuko du hura.

3 Jaunak zaint, bizikor cta dohatfu 
egin beza hura lurraren gainean, eta ha
rén bizia ez beza arthik harén ctfaycn 
elkuetara.

4 Jaunak laguntza ekhar biozo oin- 
hazezko ohean. Haren critafunean ha
rrotu diozu bere etzauntza guzia.

5 Nik erran dut: Jauna, urrikal za- 
kizkit; fenda zazu ene arima, zeren 
bckhatu egin baitut zure alderat.

6 Ene ctfayek arthiki daroztate bur- 
hoak : Noiz hilen da bada ? ez othe da 
galduko horren izena ?

7 Eta bat heldu bazen ene ikhuftera, 
itchura ederretan mintzo zitzaitan; tzar- 
keria bildua zuen harén bihotzak.

Kamporat ilkhitzen zen, eta
8 Bere gogoaren arabera mintzatzcn 

zen.
Ene etfai guzick ene kontra marmara- 

tzcn zuten; ene kontra gaizki afmatzcn 
haritzen ziren.

9 Elhe gaichto bat atheratu dute ene 
kontra: lo dagoenak cz othe dezakc 
jaikitzerat egin r

10 Ezen cnckin bakcan zen gizonak, 
zeinaren baithan finhefte bainuen, ene 
ogia jaten zuenak, ene eragoztera egin 
du.

1 1 Bainan zu, Jauna, urrikal zakiz- 
k it ; craik nczazu, eta bihurturen diotet 
beren faria.

12 Huntan ezagutu dut nahi nindu- 
zula, zeren ene etfayak ez baitu bozka- 
riorik ene gainean hartuko.

13 Ni berriz, ene hobengabetafuna 
gatik onhetfi eta zure aitzincan finkatu 
nauzu bethi.

14 Bcncdikatua izan bedi Ifraclgo 
Jainko Jauna mendetarik mendetaraino. 
Halabiz, halabiz.

X L I. P s a l .

¿ ^ Z K E N E R A I N O , Korercn femeen 
argitzeko.

2 Ñola ithurrietara lchiatzen baita 
orena, hala ene arima zure gana lchia
tzen da, o¡ Jainkoa.

3 Ene arima Jainko hazkar biziaz 
egarritu da: noiz goanen eta agertuko 
naiz Jainkoarcn aitzincra?

4 Gau eta egun nigarrak ditut ogitzat, 
niri egun oroz erratcn darotadenean : 
Non da hirc Jainkoa ?

5 Hortaz orhoitu naiz eta ichuri dut 
ene arima ene baithara, zeren iraganen 
bainaiz tabernakle mirefgarriko lekhura, 
Jainkoaren ctcheraino,

Bozkario cta aithorretako kantuetan, 
bcftaliarrcn otfetan.

6 Oi ene arima, zertako zarc ilhun 
eta zergatik nauzu afaldatzen ?

Jainkoa baithan izan bedi zurc phes- 
kiza, ezen aithor emanen diot oraino, 
hura baita ene begitharteko falbagarria

7 Eta ene Jainkoa.
Ene arima nahafi da ene baithan; 

aria hortaz zutaz orhoit izanen naiz Jor- 
daneko lurretik cta Hcrmondik, mendi 
ttipitik.

8 Lezeak lczca deitzen du, zurc ur- 
uharren harrabotfarcn crdian.

Zurc phcfia eta uhinak, oro ene gai- 
netik iragan dirá.

9 Jaunak egunaz manatu du bere 
urrikalmcndua, eta ¿abaz kan tatú ko dut 
harén kantika.

Ene baithan izanen da ene biziko 
Jainkoarcn othoitza,

10 Eta erranen diot Jainkoari: Zu  
zare ni maldatzen nauzuna.

^eren nauzu ahantzi ? zeren nabila 
ilhunik, ene etfayak atlekabctan naduka- 
larik ?

11 Ene hezurrak phorroíkatzean,
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gaizkika hari zaizkit ni hcrtfatzcn nau- 
ten etfayak ;

Egun oroz erraten darotedalarik : Non 
da hire Jainkoa ?

12 Zeren zaude ilhunik, oi ene arima ? 
zertako nauzu afaldatzen ?

Jainkoari zaudczkio iguri, ezen aithor 
bihurturen diot oraino : hura da ene 
begitharteko falbagarria cta ene Jainkoa.

X L II. Ps a l .

"r\A B ID E N  pfalmoa.
Jainkoa, juya nezazu, eta bcrcz 

zatzu ene ariak faindua cz den jendaki- 
tik : athera nezazu gizon gaichto eta 
maltzurraren cíkutik.

2 Jainkoa, zu zarenaz geroztik ene 
indarra, zertako nauzu iraizi ? eta zer
tako ilhunik nabila, ene etfayak atfekabe- 
tan nadukanean ?

3 Igor zatzu zurc argia eta zure egia: 
hekhick erakharri cta eraman naute zurc 
mendi faindura cta zurc tabemaklera.

4 Hurbilduko naiz Jainkoarcn alda- 
rera, ene gaztetafuna bozkariatzcn duen 
Jainkoa gana.

Jainko, ene Jainkoa, aithor bihurtu
ren darotzut gitarraren gainean.

5 Oi ene arima, zertako zare ilhun, 
eta zergatik nauzu afaldatzen ?

Jainkoari zaudczkio iguri, ezen ai
thor bihurturen diot oraino : hura da 
ene begitharteko falbagarria eta ene Jain
koa.

X L III . P s a l .

A Z K E N E R A IN O , Korercn feme- 
cntzat, argitzeko.

2 Jainkoa, gure beharriz aditu dugu : 
gure arbafoek jakintfun egin gaituzte,

Hckien demboran cta egun zaharre- 
tan egin izan ditutzunez.

3 Zure elkuak jendayak chahutu ciitu, 
cta hekien orde gure arbafoak czarri di- 
tutzu ; atfekabcz jo cta iraizi ditutzu 
populuak.

4 Ezen gure arbafoek ez dute beren 
czpatari eíker lur hunen gozamena ira- 
bazi, eta ez ditu beren bcfoak falbatu,

Bainan - bai zure eíkuinak cta zurc 
befoak, zurc begitharteko argiak, zeren 
hekiekin lakhct izan baituzu.

5 Zeror zare ene erregea eta ene 
Jainkoa, Jakob falba dadien manatzen 
duzuna.

6 Zure ¡ndarrarekin adarraz bulkha-

turen ditugu gure etfayak, eta zurc ize- 
naren bidez irri-eginen dugu gure kontra 
jaikitzen direnez.

7 Ezen cz dut ene arrambelan iduki- 
ren ene pheíkiza ; eta ez ñau ene czpa- 
tak falbatuko.

8 Alabainan atfckabetan gindaduzka- 
tenetarik falbatu gaituzu, cta higuin 
gintuztcnak ahalketan czarri ditutzu.

9 Jauna baithan goretfiren gare egun 
guziz eta zure izenari aithor diogu bi
hurturen menderen mendetan.

10 Bainan orai iraizi eta ahalketan 
arthiki gaituzu ; eta, Jainkoa, etzarc 
ilkhiko gure armadetara.

11 Gure etfaycn aitzinean ihefari itzu- 
larazi gaituzu, eta higuintzetan gaituz- 
tenek gure onctarik biluzten gaituzte.

12 Ernán gaituzu jateko ardiak bc- 
zala, eta jendayetan barrayatu gaituzu.

13 Saririk gäbe laldu duzu zure po- 
pulua, eta jende-ofterik etzen hekien 
ial-erofietan.

14 Laidagarritzat cman gaituzu gure 
hauzoei, trufa cta irrigarritzat gure ingu- 
ructakoei.

15 Errankizunetan eta buru-higigarri 
cman gaituzu populuetan.

16 Egun guzian aitzincan dut ene 
ahalkca ; eta ene begitharteko ahalkeak 
cílali ñau,

17 Gaizki-errailc eta erafleen erdian, 
ene etíayaren eta gaizki-egilearen aitzi
nean.

18 Horiek oro cthorri dira gure gai
nera, eta etzaitugu ahantzi, eta ez gare 
tzarki haritu zurekilako patuaren kon
tra.

19 Eta gure bihotzak cz du gibelerat 
egin, eta gure bidechkak aldaratu ditutzu 
zure bidetik ;

20 Ezen aphaldu gaituzu atfckabezko 
lckhuan, eta herioaren itzalak cílali gaitu.

21 Ahantzi badugu gure Jainkoaren 
izena, cta gure elkuak Jainko arrotz 
bati hedatu badiozkigu ;

22 Jainkoak ez othe ditu horiek bil- 
hatuko ? ezen harek czagutzen ditu b¡- 
hotzeko lckhu gordeak.

Hole tan egun oroz hcriotzcarcn az- 
pian gare zure gatik ; hiltzeko ardiei 
bezala begiratzen darokute.

23 Chuti zaitc, Jauna, zertako zaude 
lo ? Chuti zaite cta ez begatzaitzu 
hartan azkeneraino.

24 Zertako aldaratzcn duzu zure
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begithartca cta ahanzten ditutzu gure 
erromeferia cta he llura ?

25 Gure arima zeren den herrautlcan 
aphaldua, eta gure fabela lurrari jofia ;

26 Jaiki zaitc, Jauna; lagunt gaitza- 
tzu cta zurc izcna gatik herreros gai- 
tzatzu.

X L IV . Ps a l .

A Z K E N E R A IN O , aldatuak iza- 
^  nen direnentzat; Korercn femeen 
adigarri. Maitearentzat kantika.

2 Ene bihotzak folas on bat atheratu 
du ; erregerentzat dut ene kantua.

Ene mihia zalhuki iíkribatzcn duen 
iíkribauaren hcgatfaren pare da.

3 Oí gizafemectarik ederrena, graziaz 
betheak dirá zure ezpainak; hargatik 
benedikatu zaitu Jaunak bethiko.

4 Oi guziz bothcrctfu zarena, tinka 
zazu gerrian zure ezpata.

5 Altcha zaite zure ofpean cta ederta-
funean ; zorionean aitzina zaite eta erre- 
gina, # .

Egiaren, cztitafunarcn cta zuzentafu- 
naren ariaz, eta efpantagarriki bidatu- 
ren zaitu zure eíkuinak.

6 Zure gezi zorrotzak farthuko dirá 
erregeren ctfaycn bihotzetan; populuak 
zure azpira croriko dirá.

7 Oi Jainkoa, menderen mendetako 
da zure jarlekhua; zuzcntafuneko zi- 
gorra.

8 Zuzcmbidea maithatu duzu, eta 
tzarkeria higuindu ; hargatik, oi Jainkoa, 
gantzutu zaitu zurc Jainkoak bozka- 
riozko olioaz, zurc lagunkhidc guzicn 
artetik.

g Mirra, aloes cta kancla ufaina ilkhi- 
tzen da zure foinckoetarik cta zure bo- 
liazko etcheetarik: hckictaz

10 Erregccn alabek egin dute zurc 
gozoa, zuri ohore ekhartzcko.

Errcgina zure eíkuincan chutik za- 
goen, foin urheztatu batekin, aíko eder- 
gailuz inguratua.

11 Adi eta ikhufazu, ene alaba, cmazu 
beharria; ahantz zatzu zurc herria eta 
zure aitaren etchea.

12 Eta errege zurc edertafunaz lehia- 
tuko d a ; ezen bera da zure Jainko 
Jauna, eta adoratuko dute.

13 Eta Tirreko neíkatchak ethorriko 
dirá cniaitzekin ; populuko aberats gu- 
zick crrekeituko dute zurc begithar
tca.
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14 Erregeren alabaren ofpe guzia 
barnetikakoa da; lits urheztatuz

15 Eta lorekaduraz inguratua da.
Haren ondotik neikatchak erakharriko

diozkate erregeri; hären lagunak ekha- 
rriak izanen dira zurc aitzinera.

16 Bozkario guzictan ckharriak iza
nen dira; erregeren ternplora erakha- 
rriren dituzte.

17 Zurc arbafoen orde, femeak forthu 
zaizkitzu; lur guziaren gainean buru- 
zagi ezarriko ditutzu.

18 Gizamcndc guzictan zure izenaz 
orhoit izanen dira.

Hargatik populuek aithor bihurturen 
darotzute bethi eta menderen mendetan.

X L V . Psal .
^ Z K E N E R A I N O , Korcrcn femeei, 

gauza ichilentzat.
2 Jainkoa da gure ihes-lckhua eta in- 

darra ; gure laguntzailea atzeman gai- 
tuzten heftura gaitzetan.

3 Hargatik ez gare izituko, noiz-etare 
lurra afaldutan izanen baita eta mendiak 
itfafo-zolara arthikiak izanen baitira.

4 Hango urek harrabots cgin dute eta 
nahafiak izan dira, cta mendiak hären 
indarraz khordokatuak.

5 Hibai bateko gayak bozten du Jain- 
koaren hiria; Guziz-Gorak iainduetfi du 
bere tabernaklea.

6 Jainkoa hären erdian da; ez da 
khordokatuko ; hura goiz-goizetik la- 
gunduko du Jainkoak.

7 Jcndayak nahafiak cta errefumak 
uzkailiak izan dira: Jainkoak adiarazi 
du bere mintzoa, eta lurra ikharatu da.

8 Gurekin da armadetako Jauna; Ja
koben Jainkoa da gure begirale.

9 Zatoztc eta ikhufatzue Jaunaren 
egintzak, lurrcan cgin ditucn fcndagailak,

10 Gerlak khenduz lurrarcn bertze 
bururaino.

Hautftko du arrambcla, harmak puika- 
tuko eta errcdolak fuz erreko ditu.

11 Bara zaitezte cta ikhufazue ni 
naizela Jainkoa; goretfia izanen naiz 
jendayen artean, goretfia izanen naiz 
lurrarcn gainean.

12 Gurekin da armadetako Jauna; 
Jakoben Jainkoa da gure begirale.

X L V I. Ps a l .

A  Z K E N E R A IN O , Korcrcn fc- 
meentzat pfalmoa.
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2 Populuak, orok elkuak zafla zatzuc, 
Jaunari igor zatzuc bozkariozko oihuak ;

3 Zeren Jauna baita gora, ikhara- 
garri, lur guziaren gaineko errege han- 
dia.

4 Azpiratu darozkigu populuak, jen- 
dayak ezarri ditu gure zango-petan.

5 Bere primantzatzat hautatu gaitu, 
Jakoben edertafun maithatu dueña.

6 Jainkoa igaiten da bozkariozko oi- 
liuen erdian, cta Jauna turuta durrunde- 
tan.

7 Kanta, kanta zotzue kantikak gure 
Jainkoari ; kanta zotzue, kanta gure 
erregeari.

8 Zeren Jainkoa lur guziko errege 
baita : kanta zazue jakinki.

9 Jainkoa erreginaturen da jendayen 
gainean ; Jainkoa jarriren da bere alkhi 
lainduan.

10 Populuetako buruzagiak Abraha
men Jainkoa gana bildu dira, zeren lu- 
rreko jainko hazkarrak hainitz izan 
baitira goratuak.

X L V I I . P s a l .

J ^ O R E R E N  femeei kantikako pfal
moa, altearen bigarren eguncko.

2 Jauna handi cta guziz laudagarri 
da gure Jainkoaren liirian, hären mendi 
fainduan.

3 Siongo mendia, errege handiaren 
hiria, ipharraldean afentatua da lur guzi
ko bozkarioaren erdian.

4 Jainkoa ezagutua izanen da hango 
ctchectan, bere gerizaren azpira hartuko 
duenean.

5 Ezen huna non lurrcko erregeak 
bildu diren eta batcratu diren.

6 Berek ikhufi dutenean, harritu, 
nahafi, afaldatu dira ;

7 Ikharak hartu ditu.
Han ziren minak erditzen hari dena- 

renak bezala ;
8 Zurc hats muthiriaz phorroikaturen 

ditutzu Tharfifcko untziak.
9 Nola aditu baikinduen, hala ikhuften 

dugu armadetako Jaunaren hirian, gure 
Jainkoaren hirian ; Jainkoak afentatu du 
hura bethiko.

10 Jainkoa, zure urrikalmendua izan 
dugu zurc tcmploaren erdian.

11 Jainkoa, nola baitagokio zure ize- 
nari, hala zurc laudorioak hedaturen dira 
turraren bazterretaraino ; zuzentafuncz 
bethea da zurc eikuina.

12 Bozkaria bedi Siongo mendia, jauz 
beitez Judako alabak, zure zuzentafu- 
naren ariaz, Jauna.

13 Ingura eta liefarka zazue Sion; 
hango dorreetan mintza zaitezte.

14 Zuen bihotzak czar zatzue ha
rén ¡ndarrean, cta berez zatzuc hango 
etcheak, zuen ondokoei errateko,

15 Jainkoa, gure Jainkoa han déla 
bethi eta menderen mendetako, hura 
déla erreginaturen gure gainean mende 
guzietan.

X L V I II . Ps a l .

^ Z K E N E R A I N O ,  Koreren femeei 
pfalmoa.

2 Haukiek adi zatzue, populuak; be- 
harria heda zazue lurrcan egoten zarcten 
guziek,

3 Lurraren femeek eta gizonen fc- 
mcck, aberats eta behar orok batean.

4 Ene ahoak erranen du zuhurtafuna, 
ene bihotzcko gogoctak umotafuna.

5 Parabolara makhurtuko dut ene 
beharria; maniurraren gainean agertuko 
dut ene crratekoa.

6 Zer ariaz bcldur izanen naiz egun 
gaitzean ? zeren ene urhatfcn tzarkcriak 
inguratuko bainau.

7 Bercn indarraren gainean finhefte 
dutenck eta beren aberaílafun handiez 
fendagaila egiten dutenek jakin bezate,

8 Anayak anaya ez duela berreroften. 
Bertze gizon batek berrerofiren othe du ? 
Jainkoari cz dio jabaltzcko dina egi- 
nen,

9 Ez-eta bcre arimaren berrerofpe- 
neko faria emanen ; lanean hariko bada 
ere bethi

10 Eta biziko bada ere akhabantza- 
raino.

11 E z du heriotzca ikhufiko, zuhu- 
rrak hiltzcn ikhuftean : erhoa cta zoroa 
orobat galduko dira.

Bcrtzeci utziko diozkate beren aberas- 
tafunak,

12 Eta beren hobiak izanen dituzte 
beren ctchc bethi guziko.

Mendetik mendera hekiek izanen di
tuzte beren egoitza, beren izenez deithu 
dituzten ondoan beren lurrak.

13 Eta gizonak, ohoretan zenean, ez 
du adimendurik izan ; lierc burua egin 
du abere adimendugabekocn pare eta 
hckicn iduriko egin da.

14 Beren bidea beren behaztopagarri
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dute; cta halere bcren ahoko elheetan 
izanen dirá lakhet.

15 Ardiak bezala ifernuan ezarriak 
izan dirá ; hcrioak alhatuko ditu.

Preftuak goizetik jarriko zaizkote 
nauíi; ofpctik Iekhora, indar guziak 
iraungiko zaizkote ifernuan.

16 Jaunak ordean ifernuaren ahaletik 
berrerofiko du ene arima, berc eíkura 
hartuko nauenean.

17 E z  lotfa, gizona aberaftua eta ha
rén etcheko ofpea handitua izanen dire- 
nean ;

18 Zeren ez baititu hiltzean guziak 
cramanen, cta harén ofpea ez baita harén 
ondotik jarraikiko;

19 Ezen bizi deno izanen da zoritfu ; 
ongi-eginen diozunean, laudatuko zai- 
tu.

20 Sarthuko da bere arbafoak ditucn 
lekhuan, eta behinere ez du ikhufiko 
argia.

21 Gizonak, ohoretan zencan, ez 
du adimendurik izan, aberc adimenduga- 
bekoen pare jarri eta hekien iduriko 
cgin da.

X L IX . Ps a l .

A S A P H E N T Z A T  pfalmoa.
Jainkoen Jainkoa, Jauna mintzatu 

da, eta deithu du lurra,
Iguzkia fortzen den tokitik etzaten 

den lekhuraino:
2 Siondik ilkhiko da harén edertafu- 

naren dirdira.
3 Agcriki ethorriko da gurc Jainkoa: 

gure Jainkoa ethorriko da, eta ez da 
ichilik cgoncn.

Sua biztuko da harén aitzincan, eta 
phefia gaitzak ¡nguratuko du.

4 Gainetik zerua, behcretik lurra dci- 
thuko ditu berc populuaren bereztcko.

5 Bil zotzue bere fainduak, fakrifi- 
zioen gainean harekin bat-tafun egin 
dutcnak.

6 Zeruck goraki erranen dute harén 
zuzcntafuna, zeren Jainkoa bcra baita 
juye.

7 Adi zazu, ene populua, mintzatzera 
noha ; adi zazu, Ifracl, cta Ickhukotafun 
atherako darotzut: ni naiz Jainkoa, zure 
Jainkoa.

8 Zure fakrifizioen gainean ez daro
tzut jazarriko j ezen zure holokauítak 
ene aitzincan dirá bcthi.

9 E z dut aratcherik zure etchctik

hartuko, ez-eta akherrik zure arthaldee- 
tarik;

10 Ezen encak dirá oihanetako abe- 
reak oro, mcndietan diren aziendak cta 
idiak.

11 Ezagutzcn ditut zeruko hcgaftin 
guziak, eta baztcrren edertafuna ene cs- 
kuan da.

12 Gofetzen banintz, ez nczakezu 
zuri erran ; ezen lurra aide batetik bcr- 
tzcra eta harck daduzkan guziak encak 
dirá.

13 Zezenkitik janen edo akhcr-odolik 
edanen othe dut ?

14 Laudoriozko fakrifizioa imola zo- 
zu Jainkoari, eta zure botuak bihur zo- 
tzu Guziz-Gorari.

15 Hcfturako cguncan niri dei-egida- 
zu, cta nik athcratuko zaitut, eta zuk 
ohoratuko nauzu.

16 Bainan Jainkoak erran dio bekha- 
torcari : Zcrtan hari haiz ene crabakicn 
eraílcn eta hire ahoan ene lckhukotafu- 
naren erabiltzen ?

17 Hik bcrriz, gaitzets duk ene ira- 
khafpcna, cta gibelerat arthiki dituk ene 
hitzak.

18 Ikhuften bahucn ohoin bat, hare
kin lafter-egiten huen, eta bertzeen 
cmazteekin khutfatzen zircnckin ihar- 
dukipen hartzen huen.

19 Hire ahoari maltzurkcria zarion, 
eta hire mihiak zimarkhuak aphaintzen 
zitikan.

20 Jarririk, hire anayaren kontra min- 
tzatzcn hintzcn eta hire amaren fcmea- 
rcn kontra bchaztoparailuak czartzcn 
hituen:

21 Horiek cgin dituk, cta ichilik egon 
izan nauk.

Bidcgabc uíte izan duk hire iduriko 
nintzcla: jazarriko dayat, eta hire begi- 
thartearen kontra jarriko nauk.

22 Adi zatzuc horiek, Jainkoa ahanz- 
ten duzuenek ; beldurrez-eta craman 
zaitzazten cgun batcz, eta nihor ez da
dien izan zuen itzurrarazteko.

23 Laudoriozko fakrifizioak ohoratu
ko ñau ; cta hura da bidca zcintarik g¡- 
zonari agcrtuko baitiot Jainkoaren falba- 
mcndua.

L . PSAL.
^ Z K E N E R A I N O ,  Dabiden pfal

moa,
2 Harén gana cthorri zencan Nathan
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profeta, hura Bethfabcercn gana farthu 
zen ondoan.

3 Jainkoa, urrikal zakizkit, zure urri- 
kalmcndu handiaren arabera.

Eta zure urrikalpenen oftearen ara
bera, borra zazu ene tzarkeria.

4 Geroago eta gehiago garbi nczazu 
ene tzarkeriatik eta chahu ene bckhatu- 
tik.

5 Alabainan ezagutzcn dut ene tzar
keria, eta ene bekhatua ene kontra dago 
bcthi.

6 Bakharrik zure kontra egin dut 
bekhatu, eta zure aitzincan egin dut 
gaizkia: haletan zuzenak athcratuko 
dirá zure hitzak, cta garaitiar izanen 
zarc juyatzen zaituztcncan.

7 Ezen huna non gaizkitik forthu 
naizen, cta ene ama bckhatuan nitaz 
amatu den.

8 Alabainan zuk egia maithatu duzu ; 
agertu darozkidatzu zure zuhurtziako 
gauza gorde eta dudakoak.

9 Hifopoaz ihinzta nezazu, cta garbi- 
tua izanen naiz ; chahutuko nauzu, eta 
eginen naiz elhurra baino churiago.

10 Bozkarioa eta goihcretafuna ema
nen diotzatzute ene beharriei, cta jauzi- 
ren dirá ene hezur eroriak.

11 Ene bekhatuetarik aldara zazu 
zure begithartea, eta borra zatzu ene 
tzarkeria guziak.

12 Ene baithan egizu, Jainkoa, bi- 
hotz chahu bat, cta ene harnean berri 
zazu zuzentafuneko izpiritua.

13 E z benezazu ¡raíz zure aitzinetik, 
cta ez biazadazu khen zure ¡zpiritu 
faindua.

14 Bihur dizadazu zure falbamcn- 
duko bozkarioa, eta izpiritu buruzagiaz 
gogor nezazu.

15 Gizon tzarrei irakhatfiren daroez- 
tet zure bideak, eta gaichtaginak zure 
gana bihurturen dirá.

16 Jainkoa, ene falbamenduko Jain
koa, athera nezazu odolpetik, cta ene 
mihiak goretfiren du zure zuzentafuna.

17 Jauna, idckiko ditutzu ene ezpai- 
nak, eta ene ahoak goraki adiaraziko 
ditu zure laudorioak.

18 Alabainan fakrifizio bat nahi izan 
bazindu, lehiaz narotzun cíkainiko : bai
nan etzare holokauftetan lakhet iza
nen.

19 Jainkoaren gogarako fakrifizioa, 
urrikiak hautfi duen izpiritua da. Jain-

koa, ez duzu arbuyatuko bihotz bat urri
kiak eta beheramenduak joa.

20 Jauna, Sioni ongi egiozu zure 
nahikunde onaren arabera, arren altcha- 
tuak izan ditezen Jerufalemeko harra- 
fiak.

21 Orduan ditutzu onhetfiren zuzem- 
bideko fakrifizioa, eíkaintzak eta holo- 
kauftak; orduan czarriko dirá aratcheak 
zure aldarearen gainean.

L I. Psal.

^ Z K E N E R A I N O ,  Dabiden adiga- 
rri,

2 Docg Idumearra cthorri zenean, 
cta Sauli berria ekharri eta erran zaroc- 
ncan : Dabid Akimcleken etchean izatu 
da.

3 Nolaz cfpantatzcn duk maltzurke- 
rian hire burua, oi gizon gaichtakeriako 
hazkar haizena ?

4 Egun oroz hire mihia bidegabekeria 
afmatzen ibili duk ; bizarnabala zorro- 
tzak bezala zimarkhu egin duk.

5 Maltzurkcria ongia baino maitcago 
izan duk, makhur mintzatzea zuzen 
baino.

6 Solas galgarri guziak maithatu di
tuk, oi mihi maltzurra.

7 Hargatik Jainkoak chahutuko hau 
behin-bethiko; khenduko eta iraiziko 
hau hi hire olhatik, cta hire erroa bizi 
direnen lurretik.

8 Preftuck ikhufiko dute, cta izituko 
dirá; harén gainean irri-eginen dute, cta 
erranen :

9 Horra gizona, Jainkoa bere lagun- 
tzailetzat hartu cz-duena;

Bainan berc aberaftafun handictan 
eman du bere pheíkiza cta berc ahal ez- 
dculaz buruyopc hartu du.

10 Ni ordean, Jainkoaren etchean naiz 
oliba-ondo fruitutlu baten pare ; ene 
pheíkiza Jainkoaren urrikalmenduan idu- 
k¡ dut bethiko cta menderen mendeta- 
ko.

11 Bcthi cta bcthi aithor darotzut 
bihurtuko, horiek cgin ditutzulakotz; 
eta zure izenari egonen natzayo iguri, 
zeren den ona zure fainduen aitzincan.

L II. Psal .
A Z K E N E R A IN O , Maelethentzat, 

Dabiden adigarri.
Zoroak bere bihotzcan erran du : E z 

da Jainkorik.
4 F
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2 Uftelduak dira eta bercn tzarkcricz 
hafgarri eginak : bat cz da ongia egiten 
duenik.

3 Zerutik gizonen femeen gainera 
begiratu du Jainkoak, ikhuilekotzat bean 
baterc badcn adimendudunik edo Jainkoa 
bilhatzen duenik.

4 Oro makhurtu dira, batean alfcr 
egin dira ; cz da ongia egiten duenik, 
cz-eta bakhar bat ere.

5 E z  othe dira noizbait ohartuko 
tzarkeria egiten hari diren guziak, jateko 
ogia bezala ireften dutenak enc popu- 
Iua ?

6 Jainkoari cz darocte deirik-egin : 
han bcldurrez ikharatu dira, non beldur 
izatekorik ez baitzen ;

Zeren Jainkoak gizonen gogarako 
direnen hezurrak ilhaundu baititu : hai- 
nak ahalkctara croriak dira, Jainkoak 
erdcinatu dituclakotz.

7 Nork emanen du Siondik Ifraelcn 
itzurpena? Jainkoak bere populua gathi- 
butafunetik bihurraraziko duenean, Ja
kob jauziko eta Ifrael bozkariatuko 
dira.

L U I. P s a l .

Z K E N E R A I N O , kantiketan, Da- 
biden adigarri,

2 Ziphtarrak ethorri zirenean eta 
Sauli erran zaroetenean : Dabid cz da 
gure tokitan gordca ?

3 Jainkoa, zurc izenaz falba nezazu, 
eta zure indarraz crabakazu enc gai- 
ncan.

4 Jainkoa, entzun zazu enc othoitza, 
zure bcharriak ardiets betza cue ahoko 
hitzak.

5 Ezen enc kontra jaiki dira arro- 
tzak; indar handitako gizonck bilhatu 
dute ene bizia, eta ez dute Jainkoa be- 
ren begien aitzinean ezarri.

6 Eta huna non laguntzen nauen 
Jainkoak, eta Jauna da enc biziaren bc- 
girale.

7 Gaitzak enc etfayen gainera aldara 
zatzu ; zurc zintafunaren arabera chaliu 
zatzu.

8 Ene gogara fakrifikaturen darotzut, 
eta zure izenari, Jauna, aithor emanen 
diot, zeren den ona ;

9 Ezen heitura guzietarik atheratu 
nauzu, eta ene begiak gain-bchcra begi
ratu diotc ene etfayei.

L IV . Ps a l .

^ Z K E N E R A I N O ,  kantiketan, Da- 
biden adigarri.

2 Jainkoa, entzun zazu ene othoitza, 
ez arbuya ene errekeyak ;

3 Begira dizadazu, cta entzun neza
zu.

Hhun nago ene gogoko alhaduran ; 
afaldatu naute

4 Ene ctfayarcn mintzoak cta gaich- 
taginaren heftutzcak ;

Zeren eue gain egin baitituztc gaich- 
takeriak, cta beren (ephan enc atfckabe- 
garri baitira.

5 Ene bihotza afaldutan dago eue 
baithan, cta hcriotzearen izialdura enc 
gainera crori da.

6 Beldurra cta ikhara enc gainera 
jautfi dira, eta ilhumbeck cftali naute.

7 Eta erran dut : Nork emanen da- 
rozkit ufoaren hegalak? hegalda nin- 
daitc, phaufa-lckhu hatera hcl nindaitc.

8 Huna non ihes - eginez naizen 
urrundu, eta bakhartafunean naiz ecl- 
ditu.

9 Izpirituko uzkurreriatik cta phcfia- 
tik atheratu nauenaren iguri nindagoen.

10 Eragotz zatzu, Jauna, aide oro
tara eragiozute hckien mihici ; ezen 
tzarkeriarik eta nahafkcriarik baizen cz 
dut hirian ikhufi.

1 1 Gau cta egun tzarkeriak ingura- 
tzen du berc harrafien gainean ; bor- 
tchak

12 Eta bidegabekeriak harén erdian 
dira ;

Lukurantza cta zimarkhua cz dira 
hango plazetarik urrundu.

13 Ezen baldin ene ctfayak madari- 
katu izan banindu, jafan nukeen fegur- 
ki ;

Eta gaitzirizkotan nindaukana, enc 
kontra goraki mintzatu izan balitz, gor- 
deko nintzen ciki haren ganik.

14 Bainan zu zare, cnekin bat zinc- 
tia, ene bidaria, enc ezaguna,

15 Enckin batean onthuruntza go- 
zoak egiten zintuena, cta cnekin bat- 
tafunean Jainkoaren ctchean ibiltzen zi- 
nena.

16 Hcrioa gainera bekiote; ifernura 
bizirik jauts beitez ;

Gaichtakeria hckien egoitzetan cta 
hckien erdian dagoclakotz.
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17 Nikaldiz, Jaunari dei-egin diot, 
eta Jaunak atherako ñau.

18 Goizean, cguerditan, arratfean ai
thor emanen diot eta agertuko diozkat 
ene nahigabeak, cta entzunen du ene 
mintzoa.

19 Bakea emanen dio enc arimari ene 
kontra hurbiltzen direnen ganik, ezen 
hainitz dirá ene ¡nguruan.

20 Jainkoak, mendeak baino lehena- 
go danik dirauenak, entzunen ñau, eta 
aphalduko ditu.

Ezen ez da nchortzerik hekien bai
than, eta cz dirá Jainkoaren beldur.

21 Jaunak hedatuko du eíkua, bakho- 
tchari berc fariaren emateko.

Lohitu dute harekilako patua ;
22 Haizatuak izan dirá harén be- 

githartcaren hafarrcaz; harén bihotzak 
egin diote gaincra.

Hainaren folafak olioa baino legunago 
direlarik, egiazko geziak dirá.

23 Jaunaren gain utzazu zure grina, 
eta berak liaziko zaitu: ez du gizon 
zuzena bethi gora-beheretan utziko.

24 Zuk berriz, Jainkoa, gaichtaginak 
arthikiko ditutzu galpcneko putzura.

Gizon odolkoi eta maltzurrck ez di- 
tuzte erdizkatuko bercn cgunak ; nik 
aldiz, Jauna, zure baithan idukiko dut 
ene phcíkiza.

L V . Ps a l .

A Z K E N E R A IN O , lekhu fainduc- 
tarik urrundua izan den populua- 

rentzat, habean Dabidek iíkribatua, arro- 
tzek Jethen iduki zutenean.

2 Jainkoa, urrikal zakizkit, zeren oin- 
katu bainau gizonak eta egun oroz gu- 
duka heftutu.

3 Egun guzian oinkatu naute ene 
etfayek, hainitz zirelakotz ene kontra 
gudukatzen zirenak.

4 Egun betheak lotfatuko ñau, bai
nan zurc baithan izanen dut ene iguri- 
kitza.

5 Jainkoa baithan laudatuko dut niri 
eman hitza, Jainkoa izan dut ene phes- 
k iza : gizonak egin dizaketanaren bel
dur ez naiz izanen.

6 Egun guzian madarikatzen zituz
ten ene folafak; ene kontra gaizkirat 
zauden hckien gogoeta guziak.

7 Bilkhu egiten hariko dirá, cta gor- 
deko dirá ; begiz idukiko dituzte ene 
urhatfak.

Ñola ene biziari aiheri zan baitira,
8 Zuk ere ez ditutzu falbatuko. Zure 

hafarrean chehakatuko ditutzu populuak.
Jainkoa,
9 Egin izan darotzut ene biziaren 

aithorra; ene nigarrak czarri ditutzu 
zure aitzinean.

Zure agmtzak dakharren bezala,
10 Orduan ene etfayak bulkhatuak 

izanen dirá gibelerat.
Edozcin cgunez dei-egin dezazudan, 

hara non ezagutzen dudan ene Jainkoa 
zarela.

11 Jainkoa baithan laudaturen dut 
haren hitza; Jauna baithan laudaturen 
dut haren agintza ; Jainkoa baithan izan 
dut enc igurikitza, ez naiz izanen gi
zonak egin dizaketanaren beldur.

12 Jainkoa, ene baithan bizi dirá 
clker onetan bihurturen darozkitzutan 
botuak;

13 Zeren atheratu duzun ene bizia 
herbaren aztaparretik cta ene oinak bc- 
haztopatik begiratu, Jainkoaren gogara 
egin dezadan bizi direnen argitara.

L V I. Ps a l .

A Z K E N E R A I N O .  E z dezazun 
^  gal. Dabidek habean iíkribatua, 
Saulcn aitzinctik zilho hatera ihes goan
zenean.

2 Urrikal zakizkit, Jainkoa, urrikal 
zakizkit, zeren zuri baitago enc arima.

Eta zurc hegalcn itzalcan iguri egonen 
naiz, gaichtakeria iragan dadien artco.

3 Dcihadar-cginen diot Jainko guziz 
gorari, Jainko niri ongi egin darotana- 
ri.

4 Zeru-gainetik igorri du, eta atheratu 
nau ; laidagarri eman ditu ni oftikatzen 
nindutenak.

Jainkoak bidali ditu bere urrikal- 
mendua eta bere cgia,

5 Eta ene arima atheratu du lehoin- 
kmneen crditik : afaldutan egin dut lo.

Gizonen femeek dituzte hortzak, har- 
mak eta geziak iduri ; hekicn mihia ez- 
pataren pare da.

6 Zeruetarik goiti gora zaite, Jain
koa ; cta zure ofpeak lur guziaren gai
nera .dirdira beza.

7 Enc oinei hedatu diote artc bat, eta 
malguarazi dute ene arima.

Ene hobia ene aitzinean egin dute, 
cta berak harat crori dira.

8 Aphaindua da enc arima, Jainkoa ;
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aphaindua da ene arima ; kantatuko 
zaitut cta pfalmo bat crrancn darotzut.

9 Jaiki zaite, cne ofpea; atzar zai- 
tczte, maniurra eta gitarra; argitzetik 
jaikiko naiz.

10 Populuen erdian aithor bihurturen 
darotzut, Jauna ; cta pfalmo bat crrancn 
darotzut jendaycn erdian ;

11 Zeren zeruetaraino goretfia den 
zure urrikalmcndua, cta hcdoyctaraino 
zure egia.

12 Zeructarik goiti gora zaite, Jain- 
koa ; eta zure ofpcak lur guziaren gai
nera dirdira beza.

L V II . Ps a l .

A Z K E N E R A I N O .  E z dezazun 
gai. Dabidek habcan iikribatua.

2 Baldin egiazki zuzcntafuna aipha- 
tzen baduzue, zuzen erabakazue, oi 
gizonen femeak.

3 Ezen zuen bihotzean tzarkeriak 
obratzen ditutzuc lurraren gainean, cta 
zuen cfkuak bidegabe aphaintzen hari 
dira.

4 Bekhatoreak fortzetik baztertu dira, 
amaren fabcletik makhur dabiltza, gezu- 
rrez mintzo dira.

5 Hekicn errabia fugearena bezala 
da; iduri du afpik gor cta berc beharriak 
tapatzen dituenarena ;

6 Zcinak ez battu aditzen charma- 
tzailcen eta jakinki charmatzen hari den 
gaizkinaren boza.

7 Jainkoak hortzak hautfiko darocztc 
beren ahoan ; Jaunak krafkatuko ditu 
lehoinen haginak.

8 Ezdeufetaratuko dira, ichurtzen den 
ura bezala ; hedatua daduka bere arram- 
bcla, iraungi ditezen arteo.

9 Ahituak izanen dira, urtzen den 
czkoa bezala ; fua gainera crori zayote, 
eta iguzkia ez dutc gehiago ikhuft.

10 Zuen arrantzeek elhorriaren inda- 
rra ezagutu baino lchen, bizi-biziak bc- 
zala, hala Jainkoak iretfiko ditu bere 
hafarrean.

11 Bozturcn da gizon zuzena, afper- 
kundea ikhuftcan ; berc cfkuak bekhato- 
rcarcn odolcan garbituko ditu.

12 Eta gizonak crrancn du: Baldin 
egiazki zuzenak bere faria atheratzen 
badu, egiazki bada beraz Jainko bat gizo
nak lurraren gainean juyatzen dituena.

L V III . Ps a l .

IC E N E R A I N O . E z dezazun 
gai. Dabidek habe batean ifkriba- 

tua, Saulek harén etchearen zaintzera 
igorri zuencan, harén hilaraztcko.

2 Ene Jainkoa, athera nezazu ene 
etfayen eíkuetarik, eta itzurraraz nezazu 
ene kontra jaikitzen direnei.

3 Athera nezazu gaichtakeria egileen 
eíkuetarik ; cta gizon odolkoycn ganik 
begira nezazu.

4 Ezen huna non ethorri diren ene 
biziaren hartzera ; indarretan jauzi dira 
ene gainera.

5 Eta hori, Jauna, ene aldctik gaiz- 
ki eta hobenik gäbe ; bidegaberik egin 
gäbe ibili naiz eta bidatu ditut ene ur- 
hatlak.

6 Ene bidera jaiki zaitc eta ¡khufazu ; 
cta zu, Jauna, armadetako Jainkoa, 
Ifraelgo Jainkoa,

Abia zaite jendaki guzicn ikhuíka- 
tzera ; cz urrikal tzarkeria egiten hari 
diren guziei.

7 ltzuliko dira ilhunaldcra, eta za- 
khurrek bezala gofea jafanen dutc, cta 
hiriaren inguruan ibiliko dira.

8 Hara non beren ahoan eraftaka 
hariko diren ; ezpata bat da hekien ez- 
painctan, eta erran dute : Nork aditu 
gaitu ?

9 Eta zuk, Jauna, irri-eginen duzu 
hekiez ; czdcufetara ckharriko ditutzu 
jendaya guziak.

10 Zuri cíkcr begiratuko dut cne in- 
darra, zeren Jainkoa baita ene geriza.

11 Aitzinduko zait cne Jainkoaren 
urrikalmcndua.

12 Jainkoak erakhutíi darot zcr iza
nen den ene etfayez : ctzatzula hil, 
othoi, beldurrez-cta orhoitzapcn horren 
galtzcra cthor ditezen ene populuak.

Barraya zatzu zure indarraz, khen 
zotzute beren cíkuak, Jauna, ene geri- 
zatzailca.

13 Gaztiga zazu hekicn ahoko hobe- 
na, hekicn ezpainetako folafa, eta beren 
hampuruíkcrian atzcmanak izan bei- 
tcz.

Agertuak izanen dira hekien burho cta 
gezurrak.

14 Chahupencko cgunean, zure ha- 
farreak chahutuko dituenean ; cta ez dira 
izanen gehiago.
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Eta jakinen dute Jainkoa errcginatzen 
delà Jakoben gainean cta lurraren bazte- 
rrctaraino.

15 ltzuliko dira ilhunaldcra, zakhu- 
rrek bezala jafanen dute gofea, eta hiria
ren inguruan ibiliko dira.

16 Jan nahiz barrayatuko dira; bai- 
nan cz dira afeko eta marmaraka hariko 
dira.

17 Nik aldiz kantatuko dut zure in- 
darra, cta goizetik gorctfiko dut zure 
urrikalmendua ;

Zercn ene gerizatzailc cta cne ihes- 
Iekhu egin zaren, cne hcfturako cgunean.

18 Ene laguntzailca, maniurraren gai
nean kantatuko zaitut, zeren zaren cne 
Jainko begiralea, ene Jainko ni urrikari 
nauzuna.

L IX . Ps a l .

^ K H A B A N T Z A R A I N O , aldatuak 
izanen direnentzat. Dabidek bc- 

rak habean irakhafpenetan iikribatua,
2 Mefopotamia Siriakoa eta Sobal 

erre zituenean, eta Joabek itzultzean 
Gaztcgietako haranean jo zuencan Idu
mea, hamabi mila gizon chahuturik.

3 Jainkoa, haftandu cta chahutu gai- 
tuzu ; hafarretu zarc, cta gero urrikaldu 
zaizkigu.

4 Ikharatu cta nahafi duzu lurra ; 
ofa zatzu hunen phuíkak, ezen khordo- 
kan dago.

5 Egun gogorrak erakhutfi diozka- 
tzu zure populuari, cta urriki mincko 
arnoa edanarazi diozu.

6 Zure beldur direnei feinale cman 
diozute, arrambelaren aitzinetik ihes- 
egin zezaten,

Athera zitezentzat zure maiteak :
7 Salba nezazu zure efkuinaz cta adi 

nezazu.
8 Bere faindutegian mintzatu da Jain

koa : bozkariotan farthuko naiz, zathi- 
tuko dut Sikemgo lurra eta neurtuko 
olhetako harana.

9 Galaad enea da, enea da Manafe, 
cta Efraim ene buruko indarra da ;

Juda ene errege da,
10 Moab cne phcfkizarcn untzia.
Idumcarcn gainera hedatuko dut ene

oina ; arrotzak ene azpiko dira.
xx Nork eramanen ñau hiri hazka- 

rraren barnera? nork eramanen ñau Idu- 
tncaraino ?

12 Jainkoa, cz othe zare zu gu has-

tandu gaituzuna? Jainkoa, cz othe 
zare gehiago gurc armadetara ilkhiko ?

13 Iguzu zure laguntza hefturatik 
athcratzeko ; ezen falbatzeko alferra da 
gizonaren eginahala.

14 Jainkoa lagun,garhaizia cramanen 
dugu ; eta harek berak ezdeufluko ditu 
gurc heftutzaileak.

L X . Ps a l .

A  Z K E N E R A IN O , Dabiden him- 
noetan.

2 Jainkoa, entzun zazu ene errekeya ; 
bcha zozu ene othoitzari.

3 Lurraren bazterretik deihadar-egin 
darotzut : ene bihotza alhaduraz behar- 
tua zelarik, harriaren gainera goititu 
nauzu.

Bidatu nauzu,
4 Egin zarelakotz ene igurikitza, in- 

darraren dorrea etfayaren aitzinean.
5 Zure tabernaklean mendetako iza

nen dut ene egoitza; maldaturen naiz 
zure hegalen itzalaren azpian,

6 Ene Jainkoa, entzun duzu alabai- 
nan ene othoitza ; primantza email da- 
roezu zure izenaren beldur zirenei.

7 Eguna egunaren gainean iratchiki- 
ren diozu erregeri ; haren urtheak berha- 
turen ditutzu gizamende guzien irau- 
penean.

8 Bcthi eta bethi egonen da Jainkoa
ren aitzinean : nork ikharturen ditu ha
ren urrikalmendua eta egia ?

9 Horreletan, Jauna, kantaturen dut 
bethi zure izena, egunetik egunera bi- 
hurtzekotzat ene botuak.

L X I. Ps a l .

A ^ Z K E N E R A IN O , Idithunentzat, 
Dabiden pfalmoa.

2 Ene arima Jainkoari ez othe zayo 
ethordun izanen ? ezen haren ganik da
thorkit ene itzurpena.

3 Alabainan bera da ene Jainkoa, ene 
lalbatzailea, ene geriza ; cz naiz gehiago 
izanen khordokatua.

4 Noiz arteo jauziko zarete gizona
ren kontra ; guziak harrafi makhurtu 
bâti bezala, etehc crori bâti bezala, hil- 
tzera hari zeraizkiote ?

5 Alabainan ene ofpearen cragoztcko 
afmua egin dutc; egarriarekinlafter-egin 
dut : ahoz benedizioneka, bihotzez ma- 
darizioneka hari ziren.

6 Bainan, oi cne arima, Jainkoari
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9 Zuri da iratchiki ene arima : zure 
eikuinak foinkatu nau.

10 Aldiz, alferretan ene etfayck bil- 
hatu dute ene bizia ; luphera jautfiko 
dira ;

11 Ezpatarcn ahoari emanak eta ha- 
zerien puika izanen dira.

12 Errege berriz, Jainkoaren baithan 
da bozturcn : laudatuak izanen dira har- 
taz zin-egiten duten guziak, zeren tapa- 
tua izan baita tzarkeria-erraileen ahoa.

L X I I I .  Ps a l .

A  Z K E N E R A IN O , Dabiden pfal- 
moa.

2 Errekeika nagoenean, Jauna, cn- 
tzun zazu ene othoitza : etfayarcn bel- 
durretik athera zazu ene arima.

3 Maldatu nauzu gaichtaginen bil- 
khutik, tzarkeria-egileen oftetik ;

4 Alabainan czpata bat bczala zo- 
rroztu dituzte bercn mihiak ; hedatu 
dute arrambela, harma garratza,

5 Itzalpetan faftakatzeko notharik 
gäbe dena.

6 Tcrrepcntean faftakatuko dute, eta 
cz dira lotfa izanen ; gogoeta gaichtoan 
gogortu dute bercn burua.

Mintzatu dira arteak gorde bchar di- 
tuztela, eta erran dute : Nork ikhufiko 
ditu ?

7 Gaichtakeriaketa ibili dira, eta bil- 
hatzean lanak ahitu ditu.

Gizona altchatuko da bihotzcko han- 
turara,

8 Eta Jainkoa garai izanen da.
Hekien ukhaldiak haurren geziak iduri

biihakatu dira,
9 Eta bercn kontra higatu dituzte be- 

ren mihiak.
Nahalt dira hekien ikhuflc guziak,
10 Etagizonak oro izitu dira.
Eta goraki erran dituzte Jainkoaren 

egintzak eta hekien adimenduak ardietfi 
ditu harek eginak.

1 x Gizon zuzena bozturcn da Jauna 
baithan ; baron baithan izanen du berc 
pheikiza, eta bihotzez zuzenak diren 
guziak izanen dira laudatuak.

L X IV . Ps a l .

A  Z K E N E R A IN O , Dabiden pfal- 
moa. Jeremiafen eta Ezekiclen 

kantika deftcrruko populuari, goaten 
abiatu zenean.

2 Jainkoa, zuri dagokiozu Sionen

izan zakizkio cthordun, czen harén ga- 
nik dathor ene jafankortafuna;

7 Zeren hura baita ene Jainkoa, ene 
falbatzailea; hura da ene laguntzaeta ez 
naiz eroriko.

8 Jainkoa baithan dirá ene itzurpena 
eta ene ofpca ; Jainkoa da ni laguntzen 
nauena, eta Jainkoa baithan datza ene 
pheíkiza.

9 Populuarcn hilkhua, guziak harén 
baithan czar zak hirc igurikimena; ha
rén baithan ichur zatzue zuen bihotzak ; 
Jainkoa da gure laguntzaile bethiko- 
tzat.

10 Bainan gizafemeak ezdeuf.ik dirá ; 
gizafemeak enganatzaile dirá balantzc- 
tan; oro batean enganatzeko baizik ez 
dirá beren ezdeuftafunaz.

11 Berautzue gaichtakerian ezartze- 
tik zuen pheíkiza; harrapakeriara ez 
lehia; nafai heldu badira aberallafunak, 
berautzue hckietan czar bihotza.

12 Jainkoa mintzatu da behin; b¡ 
folas haukiek aditu ditut: Jainkoarena 
déla ahala,

13 Eta zure zurea, Jauna, urrikal- 
mendua; zuk bakhotchari bere eginen 
arabera bihurturen diozula.

L X II. Ps a l .
TA A B ID E N  pfalmoa Idumcako mor- 

tuan zenean.
2 Jainkoa, ene Jainkoa, argitzetik 

nagozu atzarria.
Zutaz egarritu da ene arima, zem- 

batetan cz da zure gana lehiatu ene 
haragia!

3 Toki huts, ez biderik, ez urik ez 
duen huntan, zure aitzinera agertu naiz 
hala-nola lekhu fainduan, zure indarra- 
ren eta ofpearen ¡khuftcko.

4 Zure urrikalmendua hobe baita bizi 
guziak baino, laudaturen zaituzte ene 
ezpainek.

5 Piale tan benedikaturen zaitut ene 
bizitzean, eta zure izencan altchaturen 
ditut ene eíkuak.

6 G ozoz eta goritafunez bctheko den 
bezala ene arima, ene ahoak bozkalen- 
tziako kantutan laudaturen zaitu.

7 Baldin zutaz orhoitzen banaiz ene 
ctzauntzan, zu baithan erabiliko dut ene 
gogoa ordu goiztiarretan,
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himnoa, eta zuri izanen zaitzu botua 
bihurtua Jcrufalemen.

3 Entzun zazu ene othoitza : gizon 
guziak zure gana cthorriko dira.

4 Gaichtaginen folafak naufitu dira 
gure gainean, bainan barkhatuko daroz- 
kigutzu gure hobenak.

5 Dohatfu hautatu eta hartu duzu- 
na ! zure lorioctan izanen du bere egoitza.

Zure etcheko onez betheko gare : 
faindua da zure temploa,

6 Ederrefgarria zuzentafunez.
Entzun gaitzatzu, Jainko gure falba-

tzailca, lurreko bazter guzien eta itfafo 
urrunen igurikitza.

7 Zure indarrean afcntatzen ditutzu 
mendiak, ahalaz jauntzia zare,

8 Lazten ditutzu itfafoarcn ondarra 
eta hango uhinen orroa.

Zure fendagailek laztuko
9 Eta ikharatuko dituzte lurraren 

bazterrak : iguzki - ilkhitzctik fartzcko 
lekhuraino hedatuko duzu bozkarioa.

10 Lurrari agertu zaizkio eta horditu 
duzu : aberaftafunez gainditu duzu.

Urcz hantua da Jainkoaren hibaya ; 
gizonci aphaindu daroezu jatckoa, ezcn 
hartako aphaintzen duzu lurra.

11 Urez afc zatzu hango latfak, ber- 
ha zazu harén muíkila ; muíkiltzen de
na boztuko da hango ihintzez.

12 Benedikaturen duzu zure ontafu- 
neko urthearen khoroa ; eta zure baz
terrak goritafunez betheak izanen dira.

13 Gizenduko dira mortuko lekhu 
ederrak, eta bozkarioz jauntziak izanen 
dira aldapak.

14 Ahariak ardiz inguratuak izanen 
dira eta haranak bihiz gaindituak, czen 
cz da aide orotarik izanen oihu eta kan- 
turik baizen.

L X V . Ps a l .

A Z K E N E R A I N O ,  birphiztcko
pfalmoarcn kantika.

01 lurra, aide orotarik bozkariozko 
oihuak igor zatzik Jainkoari :

2 Pfalmotan kanta zazue harén ¡ze- 
na : liaren laudorioci ofpc emozuete.

3 Jainkoari errozue : Zeinen lazgarri 
diren zure egintzak, Jauna ! zure indar 
gaitzaren aitzinean, ukho eginen dute 
zure ctfayek.

4 Adora bezaitza lur guziak, kanta 
betza zure laudorioak, pfalmotan kanta 
beza zure izcna.

5 Zatoztc eta ikhus zatzue Jainkoa
ren egintzak. Ikharagarri da gizafemeen 
gaineko afmuetan.

6 Lcihorretara harek bihurtu du itfa- 
foa: oinez iragan dira hibayaren erditik: 
han boztu gare Jauna baithan.

7 Hura bere indarraz erreginatzen da 
bethi guzian : haren begiak jendayen 
gainean daude : bihurriarena egiten du- 
tenak ez boitez hant beren baithan.

8 Jendayak, benedika zazue gurc 
Jainkoa, eta orotan entzunaraz zatzue 
haren laudorioak.

9 Harek begiratu du ene arima bizi- 
rik, eta eue oinak ez ditu khordokatze- 
rat utzi.

10 Ezen, oi Jainkoa, frogatu gaitu- 
zu : fuaz frogatu gaituzu, zilharra fro- 
gatzen den bezala.

11 Artean farrarazi gaituzu, gure gai
nera ekharri ditutzu helturak,

12 Gure gainean ezarri ditutzu gizon 
gogorrak.

butik eta uretik iragan gare, eta frelka- 
lekhura erakharri gaituzu.

13 Zure ctchcra farthuko naiz holo- 
kaullen cikaintzera ; bihurtuko daroz- 
kitzut

14 Ene ezpainck agindu botuak ;
Ezen ene ahoa mintzatu da ene

hefturako orduan.
15 Holokaufta goriak efkainiko da- 

rozkitzut, aharicn ufain onarekin ; es- 
kainiko darozkitzut idiak akherrekin.

16 Zatozte, entzun zazue, Jainkoa
ren beldur zarcten guziek ; erranen ditut 
nolako ongiak egin diozkan ene arimari.

17 Ene ahoz oihu-cgin diot eta ene 
mihiz gorctfi dut.

18 Ikhufi banu gaichtakeria ene bi- 
hotzean, Jaunak ez ninduen entzunen.

19 Hargatik entzun nau Jainkoak, 
eta atzarri da ene othoitzari.

20 Benedikatua Jainkoa, bere ganik 
ene othoitza eta ene ganik bere urrikal
mendua aldaratu ez dituena.

L X V I. Ps a l .

A Z K E N E R A I N O ,  himnoctan, 
Dabiden kantikako pfalmoa.

2 Urrikal bekigu Jainkoa, eta bene
dika begaizka ; gure gainera argiaraz 
beza bere begithartea, eta urrikal bekigu ;

3 Lurrean ezagut dezaguntzat zure 
bidea, jendaki guzietan zu zarela falba- 
tzailca.
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4 Oi Jainkoa, populu guziek aithor 
cman biazazute ; orok aithor email bia- 
zazutc.

5 Jendayak boz beitez, jauz beitez, 
zeren populuak zuzenki juyatzen cta 
lurrarcn gainean jendayak bidatzen bai- 
titutzu.

6 Oi Jainkoa, populuek aithor email 
biazazute, aithor cman biazazute guziek :

7 Lurrak athera du bere fruitua.
Jainkoak, gurc Jainkoak benedika

bcgaizka ;
8 Benedika bcgaizka Jainkoak, eta 

lurraren bazterrak oro harén beldur izan 
beitez.

L X V I I . Psal.
A Z K .E N E R A IN O , Dabidi berari 

kantikako pfalmoa.
2 Altcha bedi Jainkoa; haiza beitez 

harén etfayak ; hura higuin dutenek ihes- 
egin bezatc harén aitzinctik.

3 Iraungi beitez, khea iraungitzen 
den bezala ; nola fuaren aitzincan ur- 
tzen baita ezkoa, hala funtfi beitez be- 
khatoreak Jainkoaren aitzinctik.

4 Aldiz, preftuak afe beitez, jauz 
beitez Jainkoaren aitzincan, cta bozka- 
riotan gozo har bczatc.

5 K  anta zazue Jainkoa, pfalmo bat 
kanta zozuc haren izenari ; bidea aphain 
zozue iguzki-etzitcarcn gainera igana 
denari : Jauna da haren izena.

Jauz zaitezte haren aitzinean : Na- 
hafiko dira haren aitzinean,

6 Umezurtzen aitaren, alharguncn 
juyearen aitzinean.

Jainkoa bere faindutegian da;
7 Harek etchc berean egonarazten 

ditu aztura liereko gizonak.
Harek atheratzen ditu bere inda- 

rraz lokharriz hcftuak ; cta orobat bi- 
hurriarena egiten dutenak, hobietan dau- 
dezenak.

8 Oi Jainkoa, zurc populuaren aitzi
nean zinabiltzancan, mortua gaindi ira- 
gaiten zinenean,

9 Lurra ikharatu zen, eta zeruak 
urtliu ziren Sinaiko Jainkoaren aitzinean, 
Ifraclgo Jainkoaren aitzincan.

10 Oi Jainkoa, uri gozo bat berezi 
dtozu zurc primantzari ; ahitua zen, 
bainan zuk fafualdu duzu.

11 Hartan egonen dira zure abereak : 
Jainkoa, zure cztitafuncan hura aphaindu 
diozu beharrari.

S92
I2jaunak indar handirekin folafaema

nen diote berri onaren ekharleci.
13 Armadetako erregek maitcari, 

etchcko maitc cta ederrari emanen dioz- 
ka buluzkinak bereztera.

14 Lokhartuak bazarcte zuen pri- 
mantzen erdian, iduriko duzue ufo-hegal 
zilharreztatua eta zcinaren gibel-aldeak 
baitu urhearen argidura eztia.

15 Jaun zerukoak haren gatik juya- 
tuko dituenean erregeak, zurituko dirá 
Selmonen elhurra bezala.

16 Jainkoarcn mendia, rnendi goria 
da.

Mendi gizena, rnendi goria da :
17 Zcrtako uftc duzu lialako rnendi 

gizenik badela ?
Hura da mendia, zcintan Jainkoak 

lakhct baitu egotea ; ezen Jauna han 
egonen da azkeneraino.

18 Jainkoaren orga-lafterra aíko ha- 
mar milaz inguratua da ; milaka dirá boz- 
tcn direnak; Jauna hckien erdian dago 
lekhu faínduan, Sinairen gainean bezala.

19 Igan zare lckliu gorara, gathibuak 
hartu ditutzu, gizonetan onhetli ditutzu 
emaitzak.

Zurc cíkupcra hartu ditutzu finheftc- 
rik ctzutenak Jainko Jauna gurekin 
egotcn zela.

20 Egun oroz benedika bekio Jau- 
nari: zorionczko bidé bat aphainduko da- 
roku ; Jainkoa da gu falbatuko gaituena.

21 Gure Jainkoa da Jainko falbatzen 
dueña eta heriotzeko athckako nauíi den 
Jaun Jauna.

22 Bainan Jainkoak hautfiko ditu 
bere etfayen buruak, beren bckhatuctan 
dabiltzancn kaíko gorak.

23 Jaunak erran d u : Athcratuko 
zaituztet Bafandik, athcratuko zaituztct 
itfafo-barnctik,

24 Etfayen odolcan gorri ditezen 
zuen zangoa eta zuen zakhurren mi- 
hia.

25 Jainkoa, ikhufi dute zure urhatfa, 
faindutegian den ene Jainkoaren, ene 
erregearen urhatfa.

26 Buruzagiak zihoazen aitzincan 
pfalmolariekin batean, nelkatcha gazte 
atabalarien erdian.

27 Baldarnctan benedika zazue Jain
koa, Jauna, Ifraelgo ithurrietarikakoak 
zarctenck.

28 Han zen Benjamin gaztettoa, 
bozkarioz zoratua.
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Han ziren Judako buruzagiak, hckicn 
aitzindariak, Zabulongo buruzagiak, 
Nefthaliko buruzagiak.

29 Jainkoa, manazozu zure indarrari, 
Jainkoa, finka zazu gurc baithan egin 
duzun hau.

30 Jerufalcmen zure templotik erre- 
geek eíkainiren darozkitzute emaitzak.

31 Larderia zatzu ihitokietako bafa- 
bcreak, zezenak bezala bilduak popu- 
luen behien crdira, iraizteko zilharra 
bezala frogatuak izan direnak.

Barraya zatzu gcrla nahi duten jen
dayak ;

32 Egiptotik ethorriko dira bidalki- 
nak ; Ethiopiak hedatuko diozka Jaunari 
cfkuak.

33 Lurreko errefumak, Jainkoa kanta 
zazue, Jaunari kanta zotzuc pfalmoak.

34 Iguzki-forthaldcra zcruko zcru- 
gainera igana den Jainkoari kanta zotzue 
pfalmoak.

Huna non bere mintzoari emanen 
daroen indarraren ozentafuna.

35 Ofpe bihur diozozuc Jainkoari Is- 
raelen gainean : hedoyetan agertzen dira 
haren handitafuna cta haren indarra.

36 Mirefgarri da Jainkoa bere egoi- 
tza faínduan; Ifraelgo Jainkoak bere 
populuari emanen diozka indarra eta bi- 
hotzoitafuna. Jainkoari benedika bekio.

L X V III . Ps a l .

A ^ Z K E N E R A IN O , aldatuak izanen 
direnentzat, Dabiden pfalmoa.

2 Jainkoa, fallía nezazu, zeren ene 
arimaraino urak farthu baitira.

3 Ichtilean barna farthua naiz, eta 
ondorik ez da.

Itfafo-zabalcra heldu naiz eta phefiak 
itho ñau.

4 Oihuka cthendu naiz, crlaftu da 
ene zintzurra ; ¡raungitu dira ene begiak 
ene Jainkoaren iguri nagoelarik.

5 Ariarik gabe gaitzirizkotan hartu 
nautenak, ene buruko ileak baino ufua- 
gotu dira.

Ene etfai, bidcgabezki niri jarraiki 
direnak, hazkartu dira ; hartu ez nuena 
pagatu dut orduan.

6 Jauna, zuk badakizu ene jakin-es- 
kafaren berri, eta ene hutfak ctzaizkitzu 
gordeak.

7 Jauna, armadetako Jauna, zure 
iguri daudcnak ez beitez ene gainean 
ahalka.

Ifraelgo Jainkoa, zu bilhatzcn zai- 
tuztenak ez beitez ene gatik izan ahal- 
ketan ezarriak ;

8 Zeren zure gatik jafan baitut lai- 
doa, ahalkeak eftali baitu ene begithartea.

9 Arrotz bilhakatua izan natzayote 
ene anayci, atze ene amaren femeci ;

10 Zeren erre nauen zure ctchearen 
aldcrako kharrak, eta zu laidoztatzen 
zintuztenen irainak ene gainera erori 
baitira.

11 Eta ene arima baruraren azpian 
czarri dut, eta laidotara bihurtua izan 
zait.

12 Eta zurdatz bat ezarri dut foineko- 
tzat, cta hekici irrigarri egin natzayote.

13 Athean jartzen zirenak, ene kon
tra mintzatzen ziren, eta amo edaten 
hari zirenek ene gainean kantatzcn zu- 
ten.

14 Nik ordeati, Jauna, zuri igortzen 
darotzut ene othoitza : orai da, Jainkoa, 
atfegin dukezunaren erakhuíteko ordua.

Entzun nezazu zure urrikalmendu 
handian cta zurc hitz falbagarriaren zin- 
tafunean.

15 Ichtiletik athera nezazu, eta ez 
naiz hondatuko ; athera nezazu gaitzets 
nautenen eíkuetarik eta uren zolatik.

16 Ureko phcfiak itho ez beneza, 
zurrumbiloak irets ez beneza, eta pu- 
tzuko ahoa ez bedi herts ene gainera.

17 Entzun nezazu, Jauna, zeren 011- 
gikoi baita zure urrikalkortafuna ; be- 
gira zazu ene gainera zure urrikalpen 
handicn arabera.

18 E z bezazu aldara zurc begithar- 
tea zure zerbitzariaren gainetik ; laíter 
entzun nezazu, ezen hefturan nabila.

19 Atzarria zagozkio ene arimari, eta 
libra zazu ; falba nezazu ene etfayen 
gatik.

20 Zuk badakizkitzu ene laido, de- 
boilamendu, ahalkeriak.

21 Zurc aitzinean dira ni hcftutzcn 
nauten guziak : ene bihotzak iguriki di
tu laidoa eta beharra.

Iguri egon naiz ñor farthuko zen ene 
atfckabean, eta ez. da nihor izan ; nork 
emanen zarodan gozakari, eta nihor ez 
dut aurkhitu.

22 Jatekotzat mina einan darotade ; 
egarrian edaritzat minagrea.

23 Hekien mahaina hekien aitzincan 
bilhaka bedi arte bat, hekien gaizkien 
fari, hekientzat behaztopagailu bat.
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24 Lambro beitez hekien bcgiak, cz 
dezaten ikhus, eta bcthi makhurtua iduk 
biozozute bizkarra.

25 Hekien gainera ichur zazu zure 
hafarrea, eta zure hafarrearen klicak 
atzeman betza.

26 Hekien egon-lekhua mortu bilha- 
ka bedi, eta nihor cz bedi izan hekien 
olhetan egoteko ;

27 Jazarri diotelakotz zuk jazarri dio- 
zunari, eta berhatu dutelakotz eue zau- 
rietarikako oinhazearen gainera.

28 Gaizkia eragiozute beren gaizkia- 
ren gainera, eta cz beitez far zure zu- 
zembidean.

29 Borratuak izan beitez bizien libu- 
rutik : eta preftuekin ez beitez iikriba- 
tuak izan.

30 Beharrak eta atfekabeak joa nadu- 
kate ni : bainan, Jainkoa, zure eiku fal- 
bagarriak egin darot laguntza.

31 Kantikekin laudaturen dut Jain- 
koaren izena, eta goretftren dut eue 
laudorioctan.

32 Eta gogaragarriago izanen zayo, 
ezenetz aratche gazte, adar eta behatz 
egiten hari dena.

33 Beharrek ikhus bezate, eta boz- 
karia beitez : bilha zazue Jainkoa, eta 
biziko da zuen arima :

34 Ezcn Jaunak entzun ditu beha
rrak, eta ez ditu arbuyatu bere gathi- 
buak.

35 Lauda bezate zeruek eta lurrak, 
itfafoak eta hekiétan diren zierpeek :

36 Ezen Jainkoak falbaturen du Sion : 
berrituak izanen dira Judako hiriak.

Eta han egin en dutc beren egoitza, 
eta beren zuzenaren bidez ardietfiren 
dutc hura.

37 Eta haren zerbitzarien ondokock 
hura gozaturen dutc, eta haren izena 
maite dutenck beren egoitza han cginen 
dute.

L X IX . Ps a l .

A Z K E N E R A IN O , Dabiden pfal- 
moa, Jaunak falbatu zuelako or- 

hoitzapenetan.
2 Jainkoa, zaude atzarria cne lagun- 

tzera ; Jauna, laftcr-cgizu niri eiku 
e matera.

3 Urmariatuak eta ahalkcgorritan izan 
beitez cne biziaren ondotik dabiltzanak.

4 Niri gaizkia nahi dutenak ahalka 
beitez eta gibclerat egin bezate.

Lafter-cgin bezate gibelerat niri erra
ten dutcnck : I ío r ! hor!

5 Bozkariotan jauz beitez zure bai- 
than, zu bilhatzen zaituztenak; eta zu
re ganikako falbamendua maite dutcnck 
erran bezate bethi: Handietfia izan bedi 
Jauna!

6 Ni ordean behar eta enromes naiz ; 
lagun nezazu, Jainkoa.

Zu zare ene laguntzailea eta libra- 
tzailea; Jauna, ez luza gehiago.

L X X . Ps a l .

JTAABIDEN pfalmoa, Jonadaben fe- 
meena eta lehembiziko gathibue- 

na.
Zure baithan, Jauna, izan dut cne 

igurikitza: cz naiz behinere ahalkctan 
croriko:

2 Libra nezazu eta athera zure zu- 
zentafunaren arabera.

Ene gana beheiti zazu beharria eta 
falba nezazu.

3 Enetzat izan zaite Jainko geriza- 
tzaile eta malda-lckhu hazkar bat, arren 
eta falba nezazun:

Zcren zu baitzare ene habea eta ihes- 
lckhua.

4 Ene Jainkoa, athera nezazu bekha- 
torcarcn cíkutik, legearen kontra dabila- 
naren cíkutik eta gaichtaginarcnetik :

5 Ezen, Jauna, zu zare cne jafan- 
kortafunaren aria: Jauna, zu zare ene 
pheíkiza ene gaztetafunetik.

6 Zure guiñean bermatu naiz fortze- 
tik : zu zare ene geriza ene amaren fa- 
bclctik.

Zutaz izanen dirá bethi ene kan- 
tuak.

7 Sendagaila bat bezala bilhakatu naiz 
hainitzentzat, eta zu zare ene laguntza 
hazkarra.

8 Ene ahoa laudorioz bethe bedi, 
zure ofpearcn kantatzeko, egun guzian 
zure handitafuliaren gorcfteko.

9 E z nezazula hartan ene zahartze- 
ko egunctan : ez nezazula utz, ene in- 
darra ahitzearekin:

10 Zcren cne ctfayek erran baitaro- 
tade, eta ene biziari aiher zirenek elkha
rren arrean afmu bat egin baitute,

11 Ziotelarik : Jainkoak bazterrerat 
utzi du : jarraik zakizkiotc eta atzeman 
zazuc, ezen nihor ez da harén athera- 
tzeko.

12 Oi Jainkoa, ez urrun ni ganik ;
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ene Jainkoa, zaudc ene laguntzera atza
rria.

13 Urmaria eta czezta beitez ene an
iñaren beltzatzera hari direnak: ahalkc 
gorriak crtal betza, niri gaitz bilhatzen 
dabiltzanak.

14 Nik berriz, ez dut ene pheíkiza 
utziko behinere, eta laudorioa laudorio- 
aren gainean ezarriko dut zuretzat.

15 Ene ahoak goraki ezagutaraziko 
du zure zuzentafuna : egun guzian kan- 
tatuko dut zure laguntza falbagarria.

Ñola cz baitut eíkola jakitaterik, far- 
thuko naiz Jaunaren bothcrectan ;

16 Jauna, zu bakharraren zuzentafu- 
naz orhoituko naiz.

17 Jainkoa, zuk argitu nauzu ene 
gaztetafunetik ; eta goraki erranen ditut 
zure oraidinoko fendagailak.

18 Jainkoa, ez benezazu utz ene za- 
hartze eta azken egunctaraino,

Ethortzckoa den gizaldi guziari cza- 
gutaraz diotzodan arteo zure befoa,

01 Jainkoa, zure ahala,
19 Zure zuzentafuna, eta zcruetarai- 

no egin ditutzun fendagailak. Jainkoa, 
ñor da zure idurikorik ?

20 Zembat hcftura handi eta gaitz 
erakhutfi daroztatzun ! eta itzulirik, bi- 
zia bihurtu darotazu eta berriz lurreko 
lezetarik erakharri nauzu.

2 í Berhatu duzu zure ofpea, eta 
itzuli zare, eta fofegatu nauzu.

22 Eta nik mufikako trefnetan gore- 
tfiko dut zure zintafuna: Jainkoa, ls- 
raelgo faindua, gitarraren gainean kan- 
t.atuko ditut zure laudorioak.

23 Ene czpainek erranen dute ene 
bozkarioa, nik zuri pfalmoak kanta- 
tzean: eta boztuko da cne arima, zuk 
berrerofi duzuna.

24 Ene mihiak ere egun guzian cza- 
gutaraziko du zure zuzentafuna, ahal
kc gorritan itzuliko direnean ene gaitza 
bilhatzen dutenak.

L X X I. Ps a l .

beharren umeak falbatuko ditu, eta ber- 
tzeen belzten gaizki hari dena bcliera- 
tuko du. f

5 Mendetik mendera, iguzkiak eta 
ilhargiak bezembat iraunen du.

6 Jautfiko da uria ardi-ilera bezala, 
chortak lurrera erortzen diren bezala.

7 Haren egunetan zuzentafuna eta 
bakearen nafaitafuna ilkhiko dira lurrera, 
ilhargia ezeztatua izan arteo.

8 Eta erreginatuko da itfafotik itfafo- 
raino, hibaitik lurraren bafterretaraino.

9 Ethiopiarrak haren aitzinean ahus- 
pez eroriko dira, eta liaren ctfayek mili- 
katuko dute lurra.

10 Tharíifeko eta irletako erregeek 
emaitzak cíkainiko daroezte, Arabiako 
eta Sabako erregeek ekharriko daroezte 
dohainak.

11 Eta errege guziek adoratuko, jen- 
daki guziek zerbitzatuko dute ;

12 Itzurraraziko duclakotz indardu- 
naren cíkutik beharra eta laguntzailerik 
ez duen beharra.

13 Guphidetfiko ditu beharra eta no- 
harroina, eta falbatuko ditu beharren 
biziak.

14 Lukurutik eta gaichtakeriatik bc- 
rrcrofiko ditu hekien biziak, eta hekien 
izena olioretan izanen da haren aitzi
nean.

15 Eta biziko da, eta emanen diote 
Arabiako urhctik, eta bethi adoratuko 
dute bere ariaz ; egun oroz benedika- 
tuko dutc.

16 Bihia nafai izanen da lurrean mendi- 
gainetan ; Liban-gainean oroz gorago 
helduko da harén fruitua j lurreko bel- 
harra bezala jendea hiritik loratuko da.

17 Mende guzietan benedikntua izan 
bedi haren izena ; iguzkiak baino lehe- 
nagodanik dirau liaren izenak.

Eta haren baithan bcnedikatuak iza
nen dira lurreko leinu guziak ; jendaya 
guziek handietfiko dute.

18 Bcncdika bekio Ifraelgo Jainko 
Jaunari, bakharrik fendagailak egitcn 
dituenari.

19 Eta benedikatua izan bedi bethi 
guzian' harén mayeftatearen izena, eta 
lurra oro haren maycftatcaz bethea izan 
bedi. Biz, biz.

20 Akhabo dira Dabid Jeferen fe- 
mearen laudoriozko kantuak.

D S A L M O A , Salomonen gainean.
2 Jainkoa, erregeri emozu zurc 

argigarria, cta erregeren femeari zurc 
zuzentafuna:

Zuzenki juya dezan zurc populua, 
cta argituki zurc behar gaichoak.

3 Mcndiek populuarentzat har bezate 
bakea, cta aldapck zuzentafuna,

4 Populuko bcharrak juyatuko cta
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L X X I I. P s a l .

^ S A P H E N  pfalmoa.'
Jainkoa zein ona den Ifraelentzat, 

bihotz zuzeneko direnentzat!
2 Ordean ene oinak khordokatzcr, 

ene urhatfak barrayatzer dira ;
3 Zeren, bekhatoreen bakea ikhufiz, 

fuhartu bainaiz gaichtagincn gainean ;
4 E z dutelakotz bereu heriotzcari 

begiratzcn, cta indar dutelakotz bereu 
zaurietan.

5 E z dira gizoncn nekhetan barnc, 
ez-eta gizonekin azotatuak.

6 Horren gatik daduzka hampurufta- 
funak, bercn tzartafun eta gaichtakeriak 
cftaltzen dituzte.

7 I zarkeria lekhu goritik bezala athc- 
ratzen zayotc ; bereu bihotzeko lehiei 
cman dira.

8 Gaizkia afmatu eta erran dute; 
goraki erran dute gaichtakcria.

9 Ahoa zcruaren kontra idcki dute, 
eta hekien mihiak iragan du lurra.

10 Hargatik ene populua horrat itzu- 
liko da ; eta egun bcthcak atzemanen 
dira hekien baithan.

11 Eta erran du : Nolaz daitekc Jain
koa jakintfun dcla; eta Guziz-Gorak 
othe du horietaz jakitate ?

12 Huna non bekhatore horiek na- 
faizian diren beren mendcan, cta abc- 
raftafunak bildu dituzte.

13 Eta erran dut : Ariarik gäbe gar- 
bitu dut beraz cnc bihotza, eta garbi 
direnen artean chahutu ditut elkuak;

14 Ezen egun guzian azotatua izan 
naiz, cta goizctik hafi da ene azurrial- 
dia.

15 Erran bancza: Hórrela mintzatu- 
ko naiz, huna non zorotzat athcra ne- 
zakcen zure haurrcn andana guzia.

16 Ufte nucn ardietftko miela hori 
nola zaitekeen : bainan lan gaitza nucn 
aitzinean,

17 Jainkoaren faindutcgian far nindc- 
dien eta ezagutnczan arteo gaichtagincn 
akhabantza.

18 Egia da hórrela czarri ditutzula 
beren maltzurkerien gatik; goratzen 
zirenean, eragotzi ditutzu.

19 Nola erori dira inkoniamendura ? 
bat-batcan iraungitu dira, beren gaichta- 
keria gatik galdu dira.

20 Atzartzen direnen amctfa bezala,
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Jauna, zure hiritik czcztatu duzu hekien 
iduria.

21 Hargatik fugartu da ene bihotza, 
eta mudatu dira ene gcltzurrinak ;

22 Eta ni czdeuftua izan naiz, nola 
ez dakidala.

23 Abere baten pare egina naiz zure 
aitzinean ; cta halcre zurekin gclditu 
naiz.

24 Iduki darotazu clkua, enc cikuina ; 
zure gogara craman nauzu eta ofpetfu- 
ki iharduki ;

25 Alabainan zer da cnetzat zeruan, 
eta zutaz bertzerik zer nahi izan dut 
lurrean?

26 Iraungitu dira ene haragia cta ene 
bihotza ; oi cnc bihotzeko Jainkoa, zu 
zarc Jainko ene phartea bethi guzi- 
ko ;

27 Zeren galduko baitira zure ganik 
urruntzen direnak, eta galduko baititu- 
tzu, zu utzirik bertzeekin khutfatuko 
direnak.

28 Bainan enetzat on da Jainkoari 
iratchikitzea, Jainko Jauna baithan ene 
pheikizaren ezartzea,

Goraki cgin detzadan zure laudorio 
guziak Siongo alabaren atheetan.

L X X III. Ps a l . 

^ S A P H E N  aditza.
Oi Jainkoa, zergatik bethiko has- 

tandu gaituzu ? zure hafarrea futan jarri 
da zure hefpileko ardicn kontra.

2 Orhoit zaitczi, haftetik gozatu du- 
zun zure bilkhuaz.

Bcrrerofi duzu zure primantzako ma- 
khila, Siongo mendia zeintan egin izan 
baituzu zure egoitza.

3 Goiti zatzu zure cikuak hekien 
hampurufkerien cragozteko : ctfayak 
zembat gaichtakeria ez du egin zure 
lekhu fainduan !

4 Zu gaitzets zaituztenek beren bu- 
ruak cfpantatu dituzte zure befta-burua- 
ren crdian.

Beren banderak ezagutkaritzat czarri 
dituzte haren gainean,

5 Nola ilkhi-bidean, cta etzakiten zer 
hari ziren.

Zuhaitz oihanean bezaia, haizko- 
raz

6 HaUtfi dituzte han bercail hango 
atheak ; haizkoraz cta marteluaz luira 
lurrerat arthiki dutc.

7 Suz erre dute ztire faindutegia, lu-
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rrcan lohitu dute zure izcnaren taber- 
naklea.

8 Hekien ahaidegoak batean erran du 
bcrc bihotzcan: Lurrctik gcldiaraz de- 
tzagun Jainkoaren bella guziak.

9 E z dugu gurctzateko fendagailarik 
ikhuftcn, gehiago ez da profetarik eta 
Jainkoak ez gaitu gehiago ezagutzen.

10 Oi Jainkoa, noiz arteo etfaya iroi- 
ka hariko zaikigu ? noiz arteo azkene- 
kotz ichterbegiak burhoka hafarrearazi- 
ko du zure izena ?

11 Zcrtako aldaratzen dituzu zure 
clkua eta zure cfkuina alde bat zure 
bulharretik ?

12 Bada, Jainkoak, egundainotikako 
gurc erregeak, falbamendua egin du lu- 
rraren crdian.

13 Zure ¡ndarraz finkatu duzu itfa- 
foa; urcan hautfi ditutzu erainfugeen 
buruak.

14 Zuk chchakatu ditutzu crainfuge- 
aren buruak, eta hura jatera email daro- 
ezu Ethiopiako populuei.

15 Zuk urratu ditutzu harri kotorrak 
ilkhiaraztcko ithurriak cta uharrak; zuk 
agorrarazi ditutzu Ethango hibayak.

16 Eguna zurea da eta zurea da gaua ; 
zuk egin ditutzu argizkorria eta iguz- 
kia.

17 Zuk egin ditutzu lurreko eremu 
guziak ; zuk egin ditutzu uda eta pri- 
madera.

18 Huntaz orhoit zaitc, ctfayak jaza- 
rri diocla Jaunari, eta populu zoro batek 
burhoztatu duela zure izena.

19 Bafabereei ez bckiozkiotzute ar- 
thik zuri aithor ematen darotzutcn ari- 
mak, eta azkencraino ez bctzatzu ahantz 
zure behar gaichoen arimak.

20 Begira zozu zure patuari, zeren 
gaizki bildurikako etchcz betheak baitira 
lurreko gizonik crdeinagarrienak.

21 Aphaldua dena ez bedi ahalketan 
itzul; beharrak cta erromefak laudatuko 
dute zure izena.

22 Jaiki zaitc, Jainkoa, zure zuze- 
nari emozu bidé; orhoit zaitczi zure 
aldcrako irainez, zoroak egun oroz egi- 
ten darozkitzunez.

23 E z ahantz zure ctlayen izkolak; 
zu higuintzen zaituztenen bampurufta- 
funa igaitcn hari da bethi.

L X X I V . Ps a l .

Z K .E N E R A IN O . E z dezazun gal. 
Afaphen kantikako pfalmoa.

2 Aithor bihurturen darotzugu, Jain
koa, aithor bihurturen darotzugu, eta dei- 
eginen diogu zure izenari.

Orotan erranen ditugu zure fendagai- 
lak.

3 Aftia hartuko dudanean, zuzenari 
emanen diot bere bidea.

4 Urthuak dira lurra cta hartan egoten 
diren guziak ; nik gogortu ditut haren 
habcak.

5 Gaichtaginei erran daroct: Gaizki- 
an ez ibil ; eta hobendunei ·. Adarra ez 
goiti.

6 Berautzuc gora altchatzctik zuen 
adarra; berautzue Jainkoaren kontra 
tzarkeriarik erratetik;

7 Zeren ez baitukezue laguntzarik 
ez iguzki-forthaldctik, ez ctzanaldetik, 
ez mortu, ez mendietarik ;

8 Ezen Jainkoa da juye.
Hulakoa aphaltzen du, halakoa go

ratzen ;
9 Zeren haren efleuan baita untzi bat 

arno hazkar, nahaftckatuz bethea.
Eta hartarik ichurtzen du hunat eta 

harat; halarik-crc hartako ondakina ez 
da akhitua ; lurreko bekhatore guzick 
edanen dute.

10 Aldiz nik goraki erranen ditut 
bethi haren fendagailak; kantatuko di
tut Jakoben Jainkoaren laudorioak.

11 Eta hautfiko ditut bekhatoreen 
adar guziak, cta goratuak izanen dira 
preftuaren adarrak.

L X X V . Ps a l .

A Z K E N E R A I N O ,  laudorioetan, 
Afaphen pfalmoa, Afiriarren gai- 

ncan kantika.
2 Jainkoa czagutua da Judcan ; hä

ren izena handi da Ifraelen.
3 Haren lekhua bakc-lckhuan jarria 

da, cta haren egoitza Sioncn.
4 Han hautfi ditu arrambclcn inda- 

rrak, crredola, ezpata, gerlak.
5 Zuk bethiereko mendietarik cfpan- 

tagarriki dirdiratzean,
6 Nahafi dira bihotzez zoro diren 

guziak.
Beren loaz lohakartu dira, eta gizon 

ontafuntzalc guzick dcufere cz dutc be
ren clkuctan khaufitu.
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7 Zure dichidura, o¡ Jakobcn Jain
koa, loafman farthu dirá zaldien gainera 
igaiten zirenak.

8 Ikharagarría zare, eta nork eginen 
darotzu buru, zure hafarrea bizten den 
orduan ?

9 Zeru-gainetik adiarazi duzu zure 
erabakia ; lurra ikharatu eta harritua gcl- 
ditu da,

10 Jainkoa juyatzera jaiki denean, 
lurreko gizon eme guzicn falbatzeko- 
tzat.

11 Hargatik gizonaren gogoak aithor 
emanen darotzu, eta gogoeta harén on- 
dorioek bella cgun bat atheratuko daro- 
tzute.

12 Botuak cgin eta bihur zotzuete 
zuen Jainko Jaunari, harén ingurura 
emaitzak ekhartzen ditutzuen guzick.

Botuak egizkitzuc Jainko ikharaga- 
rriari,

13 Eta bizia buruzagiei khentzen 
diotenari, lurreko erregcei ikharagarri 
denari.

L X X V I .  Ps a l .

A Z K E N E R A I N O ,  Idithuncntzat, 
Afaphen pfalmoa.

2 Ene ahoz Jaunari deihadar-cgin 
diot; ene ahoz deihadar-egin diot, eta 
hcdatu darot beharria.

3 Ene hefturako egunean bilhatu dut 
Jainkoa; gauaz ene eíkuez hari ninda- 
giokon, eta cz naiz liuts gelditu.

Ene arimak ez du nahi izan bcrtzc 
gozakaririk;

4 Orhoitu naiz Jainkoaz, eta gozoz 
bethe naiz, eta alhatu dut gogoa, eta 
iraungitu zait izpiritua.

5 Ene begiek beilak aitzindu dituzte ; 
nahafta izan naiz, eta ez naiz mintzatu.

6 Gogoan erabili ditut beihalako egu- 
nak; buruan izan ditut bcthiereko ur- 
theak.

7 Ene bihotzcan alhatu naiz gauaz ; 
laucan nadukan ene burua, eta izpiritua 
behartzen nuen.

8 Haftantzera hariko othe da bethi 
Jainkoa, ala ez othe da oraino jarriko 
begithartctfuago izatera ?

9 Ala gizalditik gizaldira bethikotzat 
cbakiko othe du bcre urrikalmcndua ?

10 Ala Jainkoari urrikaltzen ahan- 
tziko zayo, cdo berc hafarrean hertfiko 
ditu bcre urrikalmenduak ?

11 Eta erran dut: Orai naiz hallen :

59S

gambio hau Guziz-Gorarcn cfkutik da
thor.

12 Jaunaz orhoitu naiz, cta hallcti- 
kako zure fendagaila guziez orhoit iza- 
nen naiz.

13 Eta zure egintza guzictan erabili- 
ren dut enc gogoa, eta alhaturen dut 
zure afmuez.

14 Oi Jainkoa, lainduak dira zure 
bideak; zcin Jainko da gurc Jainkoa 
bezain handi ?

15 Zu  zare Jainko fendagaila-egilea. 
Popul uetan ezagutarazi duzu zure in-

darra;
16 Zure befoaz berrerofi duzu zure 

populua, Jakoben cta Jofepcn umeak.
17 Oi Jainkoa, urek ikhufi zaituzte; 

urek ikhufi eta izitu dira ; zurrumbiloak 
laztu dira.

18 Ur-uhar gaitzak hanrabots handi- 
tan crori dira; hcdoyck entzunarazi du- 
te beren orroa.

Zure geziak ere, iragaiten ziren ;
19 Zure ihurtzuriaren burrumba ingu- 

ruan zabilan.
Zure chimiftek argitu dute lurra: lu

rra ikharatu cta dardaratu da.
_ 20 Itlafoaren erditik cgin duzu zure 

liidea, urketa gaitzaren erditik zure bi- 
dechkak, eta nihork cz ditu czagutuko 
zure hatzak.

2x Arthaldc bat bczala crakharri du
zu zure populua Moifen cta Aaronen 
clkuz.

L X X V 1I. Ps a l . 

^ S A P H E N  aditza.
Adi zak cnc legea, oi enc popu

lua : cne ahoko hitzetara makhur zak 
hire beharria.

2 Paraboletan idekiko dut enc ahoa, 
eta afmakarika erranen darozkitzuet has- 
tetikako gauzak.

3 Zer eta zer cz dugu aditu eta 
ezagutu, eta gure aitck darozkigute 
erran !

4 E z dira hekien umeei gordcak gi- 
zaldi batetik bertzera.

Guzick kantatzen zituzten Jaunarcn 
laudorioak, ahalak eta harck cgin fenda- 
gailak.

5 Eta bere lckhukotafuna eraiki du 
Jakoben baithan, cta lege bat ezarri du 
Ifraelcn,

(iure arbafoei manatu diotzatenak 
ezagutaraztcaz beren femeci,
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6 Jakinak izan zitezen ondoko gi- 

zaldian.
Sorthuko cta jaikiko diren umeek 

khondatuko diozkate beren femeei,
7 Jainkoa baithan ezar dezatentzat 

beren phefkiza, ez detzazten ahantz 
Jainkoaren egintzak eta bilha detzazten 
hären manamenduak ;

8 Beldurrez-eta bilhaka ditezen beren 
arbafoak bezala, gizaldi tzar, Jainkoaren 
famurrarazle bat ;

Gizaldi bat bere bihotza zuzen bidatu 
cz dueña, eta zeinaren izpiritua cz baita 
Jainkoaren baithako fmheftcan egon.

9 Efrcmcn femeek, zakitelarik arram- 
bclaren hedatzen eta gezien igortzen, 
gibelaz itzuli dira gerlako egunean.

10 E z dute Jainkoarckilako patua 
begiratu, cta cz dira legean nahi izan 
ibili.

11 Eta ahantzi dituzte hären ongic- 
ginak eta crakhutft diozkaten fendagai- 
lak.

12 Ilekien arbafoen aitzinean fenda- 
gailak cgin ditu Egiptoko lurrcan eta 
Tanifeko zelhaycan.

13 Itfafoa urratu du cta iraganarazi 
diotc, eta urak ezarri ditu zahagi batean 
bezala.

14 Eta egunaz hedoi batcz bidatu 
ditu, cta gabaz fu-argiz.

15 Mortuan urratu du harri kotorra, 
cta edaran ditu ur-leze batetan bezala.

16 Eta ura atheratu du harritik, eta 
urak atheratu ditu hibayak iduri.

17 Eta oraino baren kontra bekhatu 
egitcra jarri dira, cta famurtzera ckharri 
dute Guziz-Gora toki agorrean.

18 Eta beren bihotzetan ibili dira 
Jainkoa zertan froga, jakiak jateko gal- 
datuz.

19 Eta Jainkoaz gaizki mintzatu di
ra ; erran dute : Jainkoak chuchenduko 
ahal othe du mahain bat mortuan ?

20 Jo duelakotz harria, cta urak athe
ratu direlakotz, eta turrullaka bazterrak 
eftali dituztclakotz,

Berc populuari ogia ere emanen ahal, 
edo jakia chuchenduko othe dio ?

21 Bcraz Jaunak aditu zitucn, eta 
luzatu zuen ; cta hären fua biztu zen 
Jakoben kontra, cta hären hafarrea igan 
zen Ifraclen gainera,

22 Zcrcn etzuten finhetfi Jainkoa 
baithan, cz-eta iguriki hären ganik fal- 
bamendua.

23 Eta manatu zioten gaineko hedo- 
yci, eta ideki zituen zeruko atheak.

24 Eta mana uritan erori zitzayoten 
jateko, ̂ eta zeruko ogia eman zioten.

25 Gizonak jan zuen aingeruen ogia ; 
hazkurria nafaiki igorri zioten.

26 Hegoa khendu zuen zerutik eta 
bere indarraz farrarazi zuen Afrikako 
haizea.

27 Eta hekien gainera herrautfa be
zala erorrarazi zituen haragiak, cta itfa- 
foko legarra bczala hegaftinak.

28 Eta hegaftinak erori ziren hekien 
kampen erdira, olhen ingurura.

29 Eta jan zuten, cta gaindizka afe 
ziren. Jainkoak iraganarazi zaroeten 
beren gutizia,

30 Eta beren lehia etzitzayoten hu- 
tfik gelditu.

Haragiak ahoan zituzten oraino,
31 Eta Jainkoaren hafarrea igan zi

tzayoten gainera.
Eta hil zituen hekietarik lehembizi- 

koak, eta arthiki zituen Ifraelgo hau- 
tak.

32 Horien guzien gatik ere, bekhatu 
egin zuten oraino, cta etzuten finhetfi 
Jainkoaren fendagailctan.

33 Eta hekien egunak iraungi ziren 
ezdeulkcrian, eta hekien urtheak lafter 
iragan ziren.

34 Jainkoak hiltzen zituenean, or
duan bilhatzen zuten hura ; orduan 
itzultzen eta goizetik haren gana heldu 
ziren.

35 Orduan orhoitzen ziren Jainkoa 
zela hekien laguntza, eta Jainko gora 
zela hekien berreroflea.

36 Eta maite zuten ahoz, eta hekien 
mihia gezurrez mintzo zitzayoen.

37 Bainan hekien bihotza etzen ha
ren alderat zuzena, eta etzaudcn fidel 
harekilako patuan.

38 Jaunaordean urrikalmendutfu zen, 
barkhatzen zaroeten hekien bekhatuei 
cta etzituen aide bat chahutzen.

Eta egiten zuen berc hafarrearen al- 
daratzera, eta bere hafarrea ctzucn guzia 
bizterat uzten.

39 Eta orhoitzen zen haragizko gi
zon batzu zirela ; haize bat, dihoana eta 
bihurtzen ez dena.

40 Mortuan zembat aldiz etzuten 
gaizkuratu ! Zcmbatetan etzuten hafa- 
rretzerat ekharri lckhu agor hartan !

41 Eta bercncra itzultzen ziren, cta
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frogetan ezartzcn zuten Jainkoa, cta 
uhcrtaraztcn zuten Ifraclgo faindua.

42 Etziren hären eikuaz orhoitzen, 
bereu hcrtfaricn aztaparretik athcratu 
zitucn egun hartaz;

43 Nola Egiptoan agertu zituen bcre 
ezagutkariak, eta Taniiko zelhayean bc- 
rc fendagailak;

44 Nola odoletara bihurtu zitucn he- 
kien hibayak eta urak, cdatcrat cz uz- 
teko;

45 Nola igorri zaroezten ulieria bat 
jäten zitucna, eta igcla chahutzen zi- 
tuena;

46 Nola herdoari eman zituen he- 
kien fruituak, cta chartalari hckien uz- 
tak ;

47 Nola harriaz hil zituen hekien 
mahaftiak, eta izotzaz hekien martzo- 
k a k ;

48 Nola harriari eman zituen hekien 
aziendak, eta fuari hekien izateak ;

49 Nola hekien gainera igorri zitucn 
berc hafarrearen gaitzidura, bcre gaitzi- 
dura eta hafarrea, cta hcftura guziak, 
aingeru gaichtoen bidcz.

50 Bide bat egin zaroen bcre hafa- 
rrcari, eta ctzituen hekien biziak herio- 
tzetik guphidetfi, eta hekien aziendak 
ere hilarazi zituen.

51 Jo zitucn lehen-forthu guziak 
Egiptoko lurrean, hekien lan guzietako 
pikainak Kamen olhetan.

52 Eta arthalde bat bczala atheratu 
zuen bere populua, eta ardiak bczala 
eraman mortura.

53 Eta eraman zitucn phefkizaz be- 
theak eta beldurrik gäbe, eta itfafoaz 
eftali zituen hekien etfayak.

54 Eta eraman zitucn bere fainducs- 
peneko mendira, baren efkuina jabctu 
zen mendira.

Eta bcre populuaren aitzinetik iraizi 
zituen jendayak, eta zortera phartitu za
roen lurra, fokhaz neurtu ondoan:

55 Eta hekien olhetan Ifraelgo leinuci 
eginarazi zaroeten bereu egoitza.

56 Eta haukiek frogetan ezarri cta 
uhertarazi zuten Jainko guziz gora, cta 
ctzuten begiratu hären legea.

57 Eta makhurtu ziren eta ctzuten 
iduki patua: bereu aiten arara, arram- 
bcla tzarraren iduriko egin ziren.

58 Hafarretzera ekharri zuten beren 
munhockin eta bekhaizgo eman zaroten 
bereu jainkomoldcekin.
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59 Jainkoak cntzun zuen : nardatu 
zen, cta ezdcuftu zuen Ifrael.

60 Eta arbuyatu zuen Siloko taber- 
naklca, berc tabcrnaklea, zcintan egin 
baitzuen berc egoitza gizonen artean.

61 Eta gathibutafunera eman zuen 
hekien indarra cta ctfaycn cíkura hekien 
edergailua.

62 Ezpaten artean hertfi zuen bcre 
populua, eta nardatu zen berc priman- 
tzaz.

63 Suak irctfi zitucn hekien gizon- 
gazteak, cta neíkatchak etziren deitho- 
ratuak izan.

64 Hekien aphezak ezpataren azpira 
erori ziren, eta hekien alhargunentzat 
etzen nigarrik.

65 Eta Jauna atzarri zen lotarik 
bczala, arnoan baltfatu den gizon haz- 
karra bczala.

66 Eta berc etfayak jo zitucn gibe- 
lcan ; bethiko laidoaz eftali zitucn.

67 Haftandu zuen Jofepen olha, eta 
etzucn hautatu Efraimen leinua.

68 Bainan hautatu zituen Judako 
leinua, Siongo mendi, maithatu dueña.

69 Eta likornarcn adarra bczala al- 
tchatu zuen berc faindutegia, bethiko- 
tzat gogortu zuen lurrean.

70 Eta hautatu zuen Dabid, bcre 
zerbitzaria, ardi-arthaldcen crditik ; ardi 
emanen ondotik hartu zuen,

71 Alharaz zetzan Jakob, harén zer
bitzaria, eta Ifrael, harén primantza.

72 Eta Dabidck alharazi zituen berc 
bihotzeko garbitafuncan, cta erabili zitu
en berc eíkuetako adimenduan.

L X X V I II . Psal.
A SA PH E N  pfalmoa.

Oi Jainkoa, etfayak ethorri dirá 
zurc p riman t zar a, lohitu dute zurc tem
plo faindua, eta Jcrufalem czarri dute 
fruitu zaintzcko etcholatzat.

2 Zure zerbitzarien gorphutz hilak 
jaterat eman daroezte zcruko hegaftinei, 
eta zurc fainduen haragiak lurreko bafa- 
bercci.

3 Ura bczala ichuri dute hckicn odo- 
la Jeruíálcmcn inguruan ; eta nihor cz 
da izan hekien ehorzteko.

4 Bilhakatu gare gure hauzoen laida- 
garri, gure ingurutan direnen erdeinaga- 
rri eta ¡rrigarri.

5 Noiz artco, Jauna, egonen zarc 
famur? azkcncraino othe ? zurc kharra
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bethi egonen othe da fuá bezala erre- 
tzen ?

6 Ichurazu zure hafarrea czagutzen 
etzaituztcn jendayen gainera, cta zurc 
izena deitzen ez duten errefumetara ;

7 Zeren iretfi baitute Jakob, eta dcs- 
mafiatu harén lekhua.

8 E z bezaitezi orhoit gure bekhatu 
zaharrez ; lafter aitzin bekizkigu zure 
urrikalmenduak, zeren hainitz behar 
eginak baikare.

9 Lagun gaitzatzu, Jainkoa, gure 
falbatzailea ; zurc ¡zenaren ofpctan libra 
gaitzatzu, Jauna ; gure bekhatuei jabal 
zakizkiote zure izenaren gatik ;

10 Bcldurrcz-eta jendayetan erran 
dezaten: Non da horien Jainkoa ? eta 
gure begien aitzinean jendayetan ager 
bedi

Zure zerbitzarien odol ichuria izan 
denaren afperkundea:

n  Gathibuen auhenak hel beitez 
zurc aitzinera.
_ Zure befoaren handitafunaren arabera, 
jabe zaite hilak izan direnen haurrez.

12 Gure hauzoei bulharretara zazpi- 
tan bihur diozozute guri egin darokuten 
gaizkia: bihur zozuete, Jauna, berek 
zuri egin Iaidoa.

13 Guk berriz, zure populu, zure 
bazka-lekhuetako ardiek, aithor bihur- 
turen darotzugu menderen mendetan :

(jizaldi orotan goraki cgincii ditugu 
zure laudorioak.

L X X IX . Ps a l .

^ Z K E N E R A I N O , gambiatuak iza- 
nen direnentzat, Afaphen lekhu- 

kotafuna, pfalmoa.
2 Entzun zazu, oi zu, Ifracli hotfc- 

inaten diozuna, Jofep ardi bat bezala bi- 
datzcn duzuna.

Kerubinen gainean jarria zarena, ager 
zaite

3 Efraimen, Benjaminen eta Mana- 
feren begietara.

Eragiozu zurc bothereari, cta zato 
gure falbatzera.

4 Jainkoa, bihurraraz gaitzatzu ; 
erakhuts dizaguzu zurc begithartea, cta 
falbatuak gaitezkc.

5 Armadetako Jainko Jauna, noiz 
arteo famur egonen zarozkio zurc zer- 
bitzariarcn othoitzari ?

6 Noiz artco haziko gaituzu niga-

rrczko ogiaz, cta edatera emanen daro- 
kuzu nigarra untzi handitik ?

7 Gure hauzoen ichterbegi ezarri 
gaituzu, eta gure ctfayck erdeinatu gai- 
tuzte.

8 Armadetako Jainkoa, bihurraraz 
gaitzatzu ; erakhuts dizaguzu zurc be
githartea, eta falbatuak gaitezkc.

9 Egiptotik atheratu duzu mahaftia, 
cta jendayak iraizirik landatu duzu.

10 Bidcko buruzagi izatu zarc harén 
aitzinean, eta landatu ditutzu harén 
erroak, eta bethe du lurra.

11 Harén itzalak eftali ditu mendiak, 
cta harén aihcnek Jainkoaren zedroak.

12 Haren gandoak hedatu dira itfafo- 
raino cta harén aldaíkak hibairaino.

13 Zcrtako urratu duzu harén harra- 
fia eta larrutzen dute bidean iragaiten 
diren guziek ?

14 Oihanctik bafurdeak chahutu du, 
eta bafabere guziek murriztu dute.

15 Armadetako Jainkoa, itzul zaite; 
begira zazu zerutik, ikhus cta ikhar zazu 
mahafti hau.

16 Gothor zazu zure eíkuinak lan
datu duen mahatfa, eta begia emozu 
gizonaren femeari, zcina zuretzat finkatu 
baituzu.

17 Zure mahaftia fuz errea da cta 
azpitik joa : zurc bcgithartcko dichidu- 
ak galduko ditu guziak.

18 Zurc cíkua hel bedi zure cfkuine- 
ko gizonaren gainera eta gizonaren fc- 
mearen gainera, zcina zuretzat finkatu 
baituzu.

19 Eta ez gare zure ganik gibelatu- 
ko ; cta bizkortuko gaituzu, eta dei- 
eginen diogu zure izcnari.

20 Armadetako Jainko Jauna, bihu
rraraz gaitzatzu ; erakhutfazu zure be
githartea, cta falbatuak gaitezkc.

L X X X . Ps a l .
A  Z K E N E R A I N  O , dolharcetako, 

Afaph bcrarcn pfalmoa.
2 Gorets zazue Jainkoa, gure lagun- 

tza ; bozkarioz kan ta zazue Jakoben 
Jainkoa.

3 Has zazue pfalmo bat ; jo zatzuc 
atabala cta maniurra gozoa gitarrarekin.

4 Durrunda zazue turutarekin hila- 
bethearen lchenean, zuen bcfta-buruko 
cgun berezian :

5 Ezen lege bat da Ifraclen, eta Ja
koben Jainkoak eman manamendu bat.

4 h
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6 Lekhukotafun hori ezarri zuen Jo- 
fep baithan, harck ezagutzcn ctzuen 
mintzaya bat aditu zuenean Egiptoko 
lurretik ilkhitzen zclarik.

7 Hacheak khendu zitucn harén biz- 
karrctik ; faikictan erabili dira harén es- 
kuak.

8 Iiefturan dei-egin darotazu, eta 
libratu zaitut ; phefian gordca nintzcla- 
rik entzun zaitut ; jazargoako urean 
frogatu zaitut.

g Ene populua, adi nezazu, eta ene 
lekhukotafuna atheratuko darotzut; oi 
Ifrael, cntzuten banauzu,

10 Jainkobcrririk ez da zure baithan 
izanen, eta jainko arrotzik ez duzu 
adora tuko.

11 Ni naiz alabainan zure Jainko 
Jauna, Egiptoko lurretik athcratu zaitu- 
dana : zabal zazu ahoa, eta nik bcthcko 
darotzut.

12 Eta ene populuak ez du entzun 
cne mintzoa, eta Ifraelek ez darot eman 
beharria.

13 Eta nik utzi ditut beren bihotze- 
ko lehietara : beren afmuctan ibiliko 
dira.

14 Baldin entzun banindu cne popu
luak, cne bidcctan ibili balitz Ifrael,

15 Ezdeus batean aphaldu nitukeen 
hekien etfayak, eta heftutzcn zituztencn 
gainera ezarri ko nuen eikua.

16 Jaunari berc etfayek gezur egin 
diote, eta hekien demborak menderen 
mendetan iraunen du.

17 Eta hazi ditu ogi-bihiaren mami- 
tik, eta harritikako cztiz afe ditu.

L X X X I. Ps a l .
A  S A P H E N  pfalmoa.

Jainkoa jarri da jainkoen bilkhu- 
an, eta hekien crdian juyatzen ditu jain- 
koak.

2 N oiz arteo juyatuko duzue zuzen
kontra, onhctfiko ditutzue bekhatoreen 
begitharteak ?

3 Beharrari eta umezurtzari emozue 
zuzembidea ; aphala eta beharra garbi 
athera zatzuc.

4 Athera zazue noharroina ; beharra 
libra zazue bekhatorcaren aztaparretik.

5 E z dutc jakin, cz endelgutu ; ¡1- 
humbeetan dabiltza : lurraren afentu 
guziak ikharatuko dira.

6 Nik erran dut : Jainko zarete, eta 
oro Guziz-Gorarcn femcak.

7 Bainan gizonak bczala hilen zarete 
zuek, eta aitzindarietarik bat bezala 
eroriko zarete.

8 Jainkoa, jaiki zaite, juya zazu 
lurra, zeren jendaya guzictan izanen 
baitzare premu.

L X X X II . Ps a l .

y ^ S A P H E N  pfalmoko kantika.
2 Oi Jainkoa, ñor izanen da zure 

iduriko ? E z bezaite ichilik egon, ez- 
eta bara, Jainkoa ;

3 Ezcn huna non zure etfayak harra- 
boíka hafi diren, eta zure gaitzcfleck 
goratu duten burua.

4 Maltzurkcriako afmuak erabili di- 
tuzte zure populuaren gaincan, eta zure 
fainduen kontrako gogoak hartu dituzte.

5 Erran dute: Zatozte eta chahu 
detzagun, eta Ifraelen horicn izenik cz 
bedi gehiago aipha.

6 Hitz batean czik jarri dirá, zure 
kontra elkhar hartu dutc

7 Idutnearrcn olhek eta Ifmacldarrek, 
Moabek eta Agartarrek,

8 Jebalek, Amonck eta Amalekek ; 
arrotzek Tirren egoten direnekin.

9 Afur ere hekien gana ethorri da ; 
Lotcn femcci bcrc laguntza eman da- 
roete.

10 Egiozutc hekiei Madiani eta Sifa- 
rari bezala, Jabini Zifongo errekan be
zala.

11 Endorren galdu ziren; bilhakatu 
ziren lurreko ongarria bezala.

12 Oreb, Zcb, Zebce eta Salmana 
bczala czar zatzu hekien aitzindariak:

Hekien aitzindari guziak,
13 Zcinck erran baitute : Jainkoarcn 

faindutegiaz primantza batez bezala jabe 
gaitezen.

14 Ene Jainkoa, czar zatzu pirrita 
bat bczala, eta laíloa haizearen aitzinean 
bezala.

15 Oihana crretzen duen fuak be
zala, mendiak errctzcn dituen garrak 
bczala,

16 Hala goanen zakizkiote ondotik 
zure phcfían, eta zure hafarrean nahafi- 
ko ditutzu.

17 Laidoz bethe zatzu hekien begi
tharteak, eta zure izena bilhatuko dute, 
Jauna.

18 Ahalka eta nabas beitez menderen 
mendetan j urinaria eta gal beitez.

19 Eta czagut bezate Jauna déla
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4 Eztitu duzu zure hafarre guzia, 
hekien gainetik aldaratu duzu zure hafa- 
rrearen khea.

5 Jainkoa, gure falbatzailea, bihurra- 
raz gaitzatzu, eta gure gainetik aldara 
zazu zure hafarrea.

6 Bcthiraino hafarre egonen othe ga- 
tzaizkigu, cdo zure hafarrea gizalditik 
gizaldira hedattiren othe duzu ?

7 Jainkoa, itzulirik emanen daroku- 
zu bizia; eta zure populua zure baithan 
da bozturen.

8 Zure urrikalmcndua erakhuts diza- 
guzu, Jauna, eta emaguzu zure falba- 
mendua.

9 Entzuncn dut Jainko Jaunak ene 
baithan erranen dueña ; czen bakczko 
folafak izanen ditu bere populuarcn- 
tzat,

Eta bere faindu eta bihotzez itzultzen 
direnentzat.

10 Segur da harén bcldur direnetarik 
hurbil déla harén ganikako falbamendua, 
ofpeak gure lurrean izan dezan bere 
egoitza.

11 Bidé bcrcan bat-tu dirá urrikal- 
mendua eta egia ; zuzentafunak eta ba- 
keak clkharri eman darocte mufu.

12 Egia lurretik atheratu da, eta zu
zentafunak zerutik begiratu du ;

13 Ezcn Jaunak emanen du berc be- 
ncdizionca, eta lurrak berc fruitua.

14 Zuzentafuna ibiliko da harén aitzi
nean, eta bere urhatfak eginen ditu harén 
bidean.

L X X X V . Ps a l .

£ )A B I D I  berari othoitza.
Jauna, makhur zazu beharria eta 

entzun nezazu, zeren naizcn behar eta 
erromes.

2 Zain zazu cne arima, faindu nai- 
zclakotz ; ene Jainkoa, falba zazu zure 
zerbitzari, bere igurikitza zure baithan
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zure izena: zu zarela Guziz-Gora lur 
guzian.

L X X X II I . Ps a l .

A Z K E N E R A I N O ,  dolharcctako, 
Koreren femeentzat pfalmoa.

2 Armadetako Jauna, zein diren 
maithagarri zure tabernakleak!

3 Enc arima lehiatzen eta iraungitzen 
da Jaunaren lorioetan.

Eile bihotza eta haragia bozkariatu 
dira Jainko bizia baithan ;

4 Ezen etchcchoriak atzeinatcn du 
non egon eta ttorttoilak ohantze bat, 
non czar bere umcak ;

Eta nik zure aldareak, oi armadetako 
Jainkoa, ene errege eta enc Jainkoa.

5 Dohatfu zure etchcan bereu egoitza 
dutenak, Jauna! Menderen mendetan 
laudatuko zaituzte.

6 Dohatfu gizona, zcinaren laguntza 
zure ganik heldu baita! Bcrc biho- 
tzean aphaindu ditu igambideak,

7 Nigarrctako haran huntan, Jain- 
koak berezi ducn egon-lekhura.

8 Ezcn legegileak emanen du bere 
benedizionea; berthutetik berthutera 
goanen dira; jainkoen Jainkoa ikhufiko 
dute Siongo gainean.

9 Jauna, armadetako Jainkoa, entzun 
zazu cne othoitza; zure bcharriz 011- 
hets zazu, Jakoben Jainkoa.

10 Jainkoa, gure gcriza, begira diza- 
guzu, eta begia emazu zure Kriftoren 
begithartera;

11 Zeren cgun bat zure lorioetan, 
bertze aiko mila baino höbe baita.

Ene Jainkoaren ctchean aphal izatea 
hautatu dut, bckhatorcen olhetan egotea 
baino lehen.

12 Urrikalmendua eta egia maite di- 
tuelakotz Jainkoak, grazia eta ofpca 
emanen ditu Jaunak.

13 Ontafunez cz ditu gabeturen ho- 
benik gäbe dabiltzanak. Armadetako 
Jauna, dohatfu zure baithan bere phes- 
kiza dadukan gizona!

L X X X IV . Ps a l .

^ Z K E N E R A I N O ,  Koreren femeei 
pfalmoa.

2 Jauna, benedikatu duzu zure lurra ; 
gathibutafunetik athcratu duzu Jakob.

3 Zure populuari barkhatu diozu bere 
bekhatua; eftali ditutzu hekien hoben 
guziak.

dadukana.
3 Urrikal zakizkit, Jauna, zergatik 

cgun guzian oihuz egon bainarotzu ;
4 Bozkaria zazu zure fehiaren arima, 

zure gana, Jauna, altchatu dudalakotz 
enc arima ;

5 Alabainan ezti eta gozo zare, Jauna, 
eta iirrikalmcndu handiak ditutzu zuri 
dei-egiten duten guzientzat.

6 Zure bcharriz, Jauna, har zazu 
enc othoitza, eta atzarria zaudezi cne 
errekeizko oihuari.
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7 Deihadar-cgin darotzut cnc heftu- 
rako egunean, zeren bainauzu entzun.

8 Jainkoctan zurc idurikorik cz da, 
Jauna, eta cz da zurc egintzcn arabcra- 
korik.

9 Z u k egin ditutzun jendaya guziak 
etborriko cta zurc aitzincan adoran ja- 
rriko dira, Jauna ; eta ofpaturcn dutc 
zurc izena ;

10 Zeren handi baitzarc, zu, cta fcn- 
dagailak cgitcn ditutzuna: zu zarc Jain- 
ko bakharra.

x 1 Bida nczazu, Jauna, zurc bidean, 
eta ibiliko naiz zurc egian ; bozkaria 
bcdi cnc bihotza, zurc izcnarcn bcldur 
izan nadicn.

12 Ene bihotz guziaz aithor emanen 
darotzut, ene Jainko Jauna, eta bethi 
guzian ofpaturcn dut zurc izena ;

13 Zeren handia baita zurc urrikal- 
mendua ene gainean, eta ene bizia athe- 
ratu baituzu ifernuko zolatik.

14 Jainkoa, gaichtaginak ene gainera 
jaiki dira, eta indardunen baldarna ibili 
da enc biziaren ondoan ; cta ctzaituztc 
zu czarri beren aitzincan.

15 Eta zu, Jainko Jauna, urrikalkor 
cta urrikalmcndu bartzailea zarc, jafan- 
korra, urrikalmcndu handitakoa eta cgia- 
tia.

16 Begira zazu ene gainera eta urri- 
kal zakizkit ; naufiaraz zazu zure zer- 
bitzaria, cta falba zazu zurc nefkatoaren 
femea.

17 Ene aide agerraraz zazu zerbait 
czagutkari, ikhus dezaten ni haftiatzen 
nautenek, eta urth ditezen ahalkcz ; 
zeren lagundu bainauzu, Jauna, eta go- 
zakari einan baitarotazu.

L X X X V I. Ps a l .
I ^ O R E R E N  femeci, kantikako pfal- 

moa.
Mendi fainduetan jarriak dira haren 

afentuak ;
2 Jaunak maite ditu Siongo atheak 

Jakobcn olha guzien gainctik.
3 Oi Jainkoaren hiria, gauza ofpe- 

tfuak erran dituzte zutaz.
4 Orhoiturcn naiz Errahabcz eta 

Babilonaz, zeinek czagutzen bainaute.
Huna arrotzak, cta Tiriarra, eta Ethio- 

piarren populua ; haukiek han izatu dira.
5 E z othe da Sionez erranen : A (ko 

izon íbrthu izan dira bail, eta Guziz- 
ïorak berak afentatu du hura?
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6 Jaunak erranen du hori hartan izatu 
diren populu eta aitzindaricn iikribuetan.

7 Zutako egoitza, bozkarioz betheak 
diren guzien idurikoa da.

L X X X V II . Ps a l .

p S A L M O K O k an tik a  Korercn femeci, 
azkcneraino, Mahelethentzat ihar- 

defteko, Einan Ezraharraren adigarria.
2 Enc falbamenduko Jainko Jauna, 

gau eta egun deihadarrez egotu naiz 
zure aitzinean.

3 Ene othoitza hcl bcdi zurc aitzi- 
nera ; ene errekeyari beheiti diozozu 
zure beharria ;

4 Zeren gaitzez bethea baita ene ari- 
ma, cta ene bizia hcriotzera hurbildua.

5 Idukia naiz putzura jauften direne- 
kilako ; egina naiz laguntzarik gabcko 
gizon,

6 Hilen artean libro denabezala;
Sarraíkituak izan ondoan, hobietan lo

daudenak bezala, zeinctaz ez baitzarc 
gehiago orhoitzen, eta zure eikuz haftan- 
duak baitira.

7 Ezarri naute putzuaren zolan, lckhu 
ilhumbetfuetan eta herioaren itzalpean.

8 Enc gainean jarri da zurc hafarrea, 
eta ene gainera igorri ditutzu zurc uhar 
guziak.

9 Enc ganik urrundu ditutzu ene 
ezagunak ; hartu naute beren hatfgarri.

Etfayari arthikia izan naiz, cta czin 
ilkhi naiteke ;

10 Beharrez iraungi dira cnc begiak.
Zuri oihu-egin darotzut, Jauna ; egun

guzian zurc gana hedatu ditut eikuak.
x x Sendagailak eginen othe ditutzu 

hilentz.it; edo midikuek bizturik, aithor 
emanen othe darotzute ?

12 Hobian norbait mintzatuko othe 
da zurc urrikalmcnduaz, cta galpenean 
zure egiaz ?

13 Ilhumbcctan czagutuak izanen 
othe dira zurc fendagailak, eta ahanz- 
peneko lurrean zure zuzentafuna?

14 Eta nik, Jauna, zure gana egin 
dut oihu, eta goizetik helduko zaitzu 
enc othoitza.

15 Zertako, Jauna, haftantzen duzu 
cnc othoitza, cta ene ganik baztertzen 
duzu zure begithartea ?

16 Ni naiz behar cta cnc gaztetafu- 
netik nekheen crdian ; berriz, goratua 
izan ondoan, aphaldua eta nahafia naiz.

17 Enc gainctik iragan dira zure
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hafarreak, eta zure izialdick nahafi naute.
18 Egun guzian inguratu naute urak 

bezala, eta orok batean naute ingura- 
katu.

19 Enc ganik beharraz urrundu di
tutzu cnc adiíkide, ahaide eta ezagunak.

L X X X V III . Ps a l . 
p  I H A N  Ezraharraren adigarria.

2 Bethi eta bethi kantaturen ditut 
Jaunaren urrikalmenduak.

Ene ahoak gizamende guzictan go- 
raki erranen du zure egia ;

3 Zeren erran baituzu : Bethi guzian 
urrikalmendua altchatua izanen da zeru- 
ctan ; han gogortuko da zure egia.

4 Bat-tafun egin dut enc hautetfie- 
k in ; zin-egin izan diot ene zerbitzari 
Dabidi:

5 Menderen mendetaraino iraunara- 
ziko diot zurc odolari.

Altchatuko dut zure tronua gizamen
de orotako.

6 Jauna, zeruck aithor emanen da- 
roete zurc fendagailei 5 goretfiko dute 
zure egia fainduen baldarnan ;

7 Ezen hedoyetan ñor izanen da Jau- 
naren bardin ? Jainkoaren haurretan ñor 
izanen da harén iduriko ?

8 Jainkoa, zeina ofpatua baita fain
duen baldarnan, handi cta ikharagarri da 
harén inguruan diren guzien gainetik.

9 Jauna, armadetako Jainkoa, ñor da 
zurc idurikorik ? ahaldun zarc, Jauna, 
cta bethi zure egiaz inguratua.

10 Naufitzen zatzaizkio itfafoaren in- 
darrari; zuk cztitzcn duzu, berriz, ha
rén uhinen oldarra.

1 1 Zuk aphaldu duzu hampurutfua, 
farraíkitua den gizona bezala; zure be- 
foko indarraz barrayatu ditutzu zurc 
etfayak.

12 Zureak dirá zcruak cta zurea da 
lurra ; zuk afentatu ditutzu lurra cta 
hunek daduzkanak;

13 Zuk egin ditutzu ¡pitarra cta itfa- 
foa.

Zurc izcnari bozkarioz jauziko dirá 
Thabor eta Hermon;

14 Zurc befoan da ahala.
Zurc cíkua cz bedi khordoka cta go- 

rctfia izan bedi zure cíkuina.
15 Zurc alkhia zuzembidearen eta 

zuzentafunaren gainean jarria da.
Urrikalmendua eta egia ibiliko dirá 

zurc aitzinean.

16 Dohatfu bozten dakien populua !
Jauna, zure begitharteko argitara dira

ibiliko,
17 Eta zure izenari jauziko dira egun 

guzian, eta zure zuzentafunean izanen 
dira goratuak;

18 Zeren zu baitzare hekien indarra- 
ren ofpea, eta zurc nahitik goratua iza
nen da gurc adarra;

19 E zik Jaunak gaitu hartu, Ifraclgo 
fainduak, gure erregeak.

20 Orduan ikhufpenetan mintzatu 
zarc zure fainduci eta erran duzu : I11- 
dardunari eman diot laguntza, eta goratu 
dut enc populutikako hautetfia.

21 Aurkhitu dut Dabid ene zerbitza- 
ria, gantzutu dut ene olio fainduaz;

22 Ezen ene eikuak lagunduko du 
eta cnc befoak hazkartuko.

23 Etfayak ez du deufik irabaziko 
haren gainean, eta tzarkeriako umea ez 
da hari bidegabe ekhartzeko gai izanen.

24 Haren etfayak chehakatuko ditut 
hären aitzinean, cta ihes igorriko ditut 
hura hailio dutenak.

25 Harekin izanen dira enc cgia eta 
ene urrikalmendua, cta cnc izenean go
ratua izanen da haren adarra.

26 Itfafoaren gainera hedatuko dut 
haren eikua, eta hibayen gainera haren 
efkuina.

27 Berak dei-eginen darot hunele- 
tan: Ene aita zare zu, ene Jainkoa, 
enc itzurpencko gcriza.

28 Eta nik ene lehen umetzat hartu- 
ko dut hura, lurrcko erregeez gorago 
dut ezarriren.

29 Bethi guzian begiratuko diot ene 
urrikalmendua, eta cnekin egin patua 
zin egonen zayo.

30 Eta haren odola ezarriko dut men
deren mendetako, eta haren tronuak 
¡raunen du zeruko argiak bezembat.

31 Bainan baldinetaria haren umcck 
bazterrcrat uzten badute ene legea, cta 
ez badira ibiltzen cnc manamenduen 
arabera;

32 Baldin profanatzen badituzte ene 
erabakiak, eta zaintzen ez badituzte ene 
manamenduak;

33 Azotearekin ikhartuko ditut he
kien tzarkeriak, cta zigorrarckin bekha- 
tuak.

34 Bainan ez dut haren gainetik 
khenduko enc urrikalmendua, cta ez 
diot hobenik eginen ene agintzari.
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35 E z dut hautfiko cnekilako patua, 
eta cz ditut hutfalduko enc ahotikako 
hitzak.

36 Zin-egin dut behin cnc fainduta- 
funaz, cz diodala gczur cgincn Dabidi;

37 Haren odolak iraunen du mende- 
ren mendetan.

38 Eta harén tronua ene aitzinean 
izanen da bethi iguzkia bezala, ilhargi 
bethea bezala, eta lekhuko zin zeruan.

39 Z u k ordcan haftandu, erdeinatu 
eta urrundu duzu zure Krifto.

40 Hautfi duzu zure zerbitzariarcki- 
lako patua, lurrean profanatu duzu hä
ren faindutegia.

41 Urratu ditutzu hären inguruko he- 
fiak ; izialdura ezarri duzu hären haz- 
kargailuetan.

42 Larrutu dute bidean iragaiten zi- 
ren guzick ; laidagarri egin da bere hau- 
zoentzat.

43 Goratu duzu hura zaphatzen du- 
tenen eikuina ; bozkariotan ezarri ditu
tzu hären etfai guziak;

44 Khendu diozu bere ezpataren la- 
guntza, eta cz duzu gcrlan lagundu;

45 Khendu duzu bere diftiratik, eta 
lurrean phorrofleatu duzu hären alkhia ;

46 Gutitu ditutzu hären iraupencko 
egunak ; ahalkez eftali duzu.

47 N oiz arteo, Jauna, azkeneraino 
aldaratzen othe duzu begithartea? noiz 
arteo fua bezala khetan egonen da zure 
hafarrea ?

48 Orhoit zaitezi zer den ene izatca; 
czen alferretan egin othe ditutzu giza- 
feme guziak ?

49 Zein da gizona bizirik geldituko 
dena eta herioa ikhufiren ez dueña f 
nork atheratuko du bere bizia herioaren 
eikutik ?

50 Jauna, non dira zure bcihalako 
urrikalmcnduak, Dabidi zure zintafu- 
nean zin-egin zinaroen bezala ?

51 Jauna, orhoit zaitezi zure zerbi- 
tzarick afleo jendayen ganik jafan lai- 
doaz, zeina iduki baitut enc golkhoan ;

52 Zeinarekin iroika hari baitira zure 
ctfayak, Jauna, iroika zure Kriftoren 
aldatzeaz.

53 Bethi guzian benedikatua izan 
bedi Jauna: halabiz, halabiz.

L X X X IX . Ps a l .

j y jO I S E ,  Jainkoaren gizonaren othoi- 
tza.

Jauna, gure ihes-lckhu egina zarc gi- 
zalditik gizaldira.

2 Mcndctik eta mendetaraino, men- 
diak baino lehenagodanik, lurra eta mun- 
dua aphainduak izan diren aitzinetik, 
Jainkoa zarc zu.

3 Aphaltafunera cz bczazu arthik gi
zona. Zuk erran duzu : Itzul zaitezte, 
gizafemcak.

4 Ezen mila urthe zure begictan hala 
dira ñola atzoko egun goan dena

Eta gabazko beila bat bezala ;
5 Gizoncn urtheak dira ezdeufentzat 

idukiak diren gauzen pare.
6 Gizona da hala ñola goizean iragai

ten den belharra ; goizean loratzen eta 
iragaitcn, arratfaldcan ebakitzen, kizkor- 
tzen eta idortzen :

7 Ezen zure hafarreak iraungi gaitu 
eta zure hats gaitzak nahafi.

8 Gure tzarkeriak ezarri ditutzu zure 
aitzinean, eta gure mendea zure begithar- 
teko argian.

9 Hargatik iraungi dira gure egun 
guziak, eta iraungi gare zure hafarrean.

Gure urtheak badoazi armiarma be
zala ;

10 Gure urthectako egunak hirur 
hogoi eta llamar urthetara heltzen dira.

Bainan hazkarrek ardieften badituzte 
laur hogoi urthe, gainerako hori ez da 
hckicntzat nckhe eta oinhazc baizik.

Gero dathor cztitafuna, eta eramanak 
gare hemendik.

11 Nork ezagutzen du zure hafa- 
rrearen gaiztafuna, eta nork beldurra 
gatik jo dezakc

12 Zembatckoa den zure hafarrea?
Horreletan crakhuts dizaguzu zure

cíkuina, eta egin gaitzatzu zuhurtzian 
argi bihotzcz.

13 Itzul zaite, Jauna; noiz arteo 
izanen zarc famur ? othoitzak bera bc- 
zaitza zure zerbitzaricn alderat.

14 Goizctik betheak izan gare zure 
urrikalmenduaz, eta bozkarioz jauzi 
gare, eta gozoz betheak izan gare gure 
egun orotan.

15 Bozkariotan gare, aphaldu gaitu- 
zun cgunen ordainez, ikhufi ditugun 
urthe gaitzen ordainez.
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16 Begia einan zazu zure zerbitza- 
rien eta zure lanen gainera, eta bida zatzu 
hekien haurrak.

17 Gure Jainko Jaunarcn argia izan 
bedi gure gainean ; gure gainetik bida 
zatzu gure eflcuetako egintzak, eta 
hotfemozu gure cíkuctako lanari.

X C . Ps a l .
P )A B I D E N  kantikako laudorioak. _ 

Guziz-Goraren laguntzaren azpian 
egonen dena, zcruko Jainkoaren gerizan 
geldituko da.

2 Jaunari erranen dio: Zu zare ene 
geriza, ene ihes-lekhua. Ene Jainkoa 
da, harén baithan izanen da cnc iguri- 
kitza ;

3 Ezen harek atheratu ñau ihiztarien 
artcetarik eta folas gaichtoctarik.

4 Bcrc foinaz itzal eginen darotzu, 
eta harén hegalpean egonen zarc pheíki- 
zetan.

5 Harén egiak inguratuko zaitu erre- 
dola batez ; etzarc beldur izanen ez ga
bazko lazturaren,

6 E z egunaz dihoan gcziarcn, ez 
ilhumbcctan dabilan egitekoaren, ez 
oldarraldien, ez-eta egucrdiko debruaren.

7 Zure ezkcrrean eroriko dira mila, 
eta eíkuinean hamar mila ; cz da ordean 
bat hurbilduko zuri.

8 Bainan bcgiratuko duzu zure begiz, 
eta ikhufiko duzu bckhatoreen faria ;

9 Ezen, Jauna, zu zarc cnc iguri- 
kitza ; Guziz-Gora hartu duzu zure 
¡hes-lekhutzat.

10 Gaitza ez da zure gana helduko, 
eta azotea ez da hurbilduko zure olhara.

11 Ezen bere aingeruei eman diote 
zutaz kargu, zaint zetzaten zure bidé 
guzietan.

12 Ekharrikozaituzte beren cflcuctan, 
beldurrcz oinaz jo dezazun harria.

13 Afpikaren eta bafilikaren gainean 
ibiliko zarc, eta oftikaturen ditutzu lc- 
hoina eta erainfugea. _ _

14 Zcrcn enc baithan iduki duen bere 
pheíkiza libratuko dut; gcrizatuko dut, 
zcrcn ezagutu duen ene izena.

15 Niri egin darot oihu, eta entzunen 
dut nik ; harekilako izanen naiz licftu- 
retan ; atheratuko dut eta ofpatuko.

16 Bctheko dut cgunen luzetafunaz, 
eta crakhutfiko diot enc falbamendua.

X C I. Ps a l .

I Z A N T I K A K O  pfalmoa larumbat- 
eguneko.

2 Gozo da Jaunari aithor ematea, eta 
zure izenari pfalmoen kantatzea, oi G u
ziz-Gora,

3 Zure urrikalmendua goizetik eza- 
gutaraziz, eta gabaz zure egia,

4 Hamar zurdetako maniurran, kanti- 
kelcin gitarraren gainean ;

5 Zeren gozo eman baitarotazu, Jau
na, zure eginduran ; eta bozkariatuko 
naiz zure eflcuetako lanetan.

6 Zeinen handi diren, Jauna, zure 
egintzak! G uziz dira barrenak zure 
gogokundcak.

7 Erhoak ez ditu ezagutzen, ez-eta 
zoroak ardieften.

8 Belharra bezala atheratuko direnean 
bekhatoreak, eta tzarkeria-egile guziak 
agertuko direnean,

Mcndcren mendetako galduko dira ;
9 Zu ordean, Jauna, bethi guzian 

izanen zare Guziz-Gora.
10 Ezen hutía zure etfayak, Jauna, 

hutía non galduko diren zure etfayak,
eta barrayatuak izanen diren tzarkeria- « 
egile guziak.

11 Eta ene adarra goratua izanen da 
likornarena bezala, eta urrikalpen 11a- 
fayan izanen da ene zahartzea.

12 Eta ene begiak begiratu diote enc 
ctfayei, eta ene beharriak adituko du ene 
kontra jaikitzen diren gaichtaginen gai- 
neko erabakia.

13 Preftua palma bezalaloratuko da; 
bcrhatuko da Libango zedroa bezala.

14 Jaunarcn etchean landatuak lora
tuko dira gure Jainkoaren ctchcko lori- 
oetan.

15 Zahartze 011 batean berhatuko 
dira oraino ; eta onez betheak izanen 
dira,

16 Goraki ezagutaraz dezaten,
Gure Jainko Jauna zuzena déla, eta

tzarkeriarik harén baithan ez déla.

X C II. Ps a l .

r ^ A B ID I berari kantikako laudorioak 
L '  larumbat-bezperako, zeintan afen- 
tatua izan baita lurra.

Jauna erreginatu da, ofpez jauntzia 
da; indarrez jauntzia da Jauna, eta 
tinkatu du gerria;
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Ezcn finkatu du lurra, zeina cz baita 
izancn khordokatua.

2 Ordudanik aphaindua dazurejarle- 
khua; bcthidanik bazarc.

3 Hibayek altchatu dute, Jauna, hi- 
bayck altchatu dute bercn mintzoa.

Hibayek altchatu dituztc bcren uhinak
4 Ur hainitzcn orrockin.
Ederrcfgarri dira itfafoarea goititzcak,

cderrefgarri da Jauna here lekhu gorctan.
5 G uziz finhcfgarri dira zure lckhu- 

kotafunak ; zure ctcheari, Jauna, dago- 
kio faindutaluna egunen hedadura gu- 
zian.

X C III. Psal .
T 'JA B ID I berari pfalmoa altearen lau- 

garren cguneko.
Jauna afpertzcetako Jainkoa da; as- 

perkundectako Jainkoa trabarik gabe 
hari da.

2 Gora zaite, Jauna, lurra juyatzen 
duzuna; hampurutfuei bihur diozozute 
beren faria.

3 Bekhatoreak noiz arteo, Jauna, noiz 
arteo bekhatoreak izanen dira ofpatuak ?

4 N oiz arteo efpantuka ibiliko dira 
eta tzarki mintzatuko ? noiz arteo haro 
egincn dute bidegabc-egile guzick ?

5 Jauna, aphaldu dute zure populua, 
eta larrutu zure primantza.

6 Hil dituzte alharguna eta arrotza; 
hil dituzte umezurtzak.

7 Eta erran izan dute: Jaunak ez 
du ikhuilko, ez da ohartuko Jakoben 
Jainkoa.

8 Populuko zoroak, adimendutan far 
zaitezte ; oi crhoak, zuhur zaitcztc noiz- 
bait.

9 Beharria bere lckhuan ezarri due- 
nak, cz othe du adituko, cdo begia egin 
duenak ez othe du ikhuilko ?

10 Populuak azurriatzen dituenak, 
ez othe du jazarriko ? ez othe ditu ha- 
rck irakhaltcn gizonak ?

11 Jaunak ezagutzen ditu gizonen 
gogoetak, badaki haizezkoak dircla.

12 Dohatfu gizona zuk irakhatfircn 
duzuna, Jauna, eta zure lcgcaz argitu- 
ren duzuna!

13 Ezti diotzotzu egun gaitzak, ho- 
bia bekhatoreari idckia izan dakioen 
arteo :

14 Ezen Jaunak ez du hailanduko 
bere populua, eta bere primantza ez du 
bazterrerat utziko,

15 Juyamendua bihur dakioen arteo 
zuzembideari, cta hunen aldera bil ditc- 
zcn arteo bihotz zuzenekoak dircn gu- 
ziak.

16 Ñor atheratuko da ene alde mal- 
tzurkcrian dabiltzanen kontra, cdo ñor 
jarriko da enekin tzarkeria-egilecn kon
tra ?

17 Baldin cz banindu Jaunak lagun- 
du, guti batekin ene arima hilen cgoi- 
tzan zitakecn.

18 Erraten banucn : Khordokatua da 
ene oina ; zurc urrikalmenduak, Jauna, 
laguntzen ninducn.

19 Bihotzcan jafaitcn nituen nihone- 
reko oinhazeen arabera, zure gozakariek 
cman diote bozkario ene arimari.

20 Tzarkeriaren alkhia iratchikia 
othe da bada zuri, zein.ak nckhea mana- 
mendutan cmaten baituzu ?

21 Gaichtaginek arteak hedatuko di- 
ozkatc prcíluaren biziari, cta kondcna- 
tuko dute odol hobcngabca.

22 Bainan Jauna jarri zait ¡hes-lekhu, 
ene Jainkoa ene pheíkizaren laguntza.

23 Eta bihurtuko diote bercn gaich- 
takcria, eta beren maltzurkeriaz galduko 
ditu ; gurc Jainko Jaunak galduko ditu.

X C IV . Ps a l .

J ) A B I D I  berari kantikako laudo- 
rioak.

Zatozte, bozkarioz kanta dczogun 
Jaunari, bozkarioz lauda dezagun falba- 
tzen gaitucn Jainkoa.

2 Aithor ematcra laíler-egigun harén 
aitzincra eta bozkarioz kanta diotzogun 
pfalmoak;

3 Zeren Jauna baita Jainko handia, 
cta jainko guzicn gaineko errege han
dia ;

4 Zeren harén eíkuan baitira lurreko 
cremu guziak, eta harenak baitira men- 
dicn bizkarrak.

5 Zeren harena baita itfafoa, cta bc- 
rak cgin baitu hura, eta harén eíkuek 
egin baitutc leihorra.

6 Zatozte, adora dezagun, cta ahus- 
peka gaitezen, cta gaudezen nigarrez gu 
egin gaitucn Jaunaren aitzinean ;

7 Zeren bera baita gure Jainko Jau
na, cta gu baikare harén alhapideko po
pulua cta harén cíkupeko ardiak.

8 Egun aditzen baduzue harén min
tzoa, bcrautzue gogor zuen bihotzak,
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9 Hafarretu nintzenean bezala, fro- 
gapcneko eguncan mortuan, non bilhatu 
bainiiulutcn zuen arbafoek, frogatu bai- 
ninduten, cta ikhufi baitzituzten ene 
egintzak.

10 Bcrrogoi urthez gaitzcz egon na- 
tzayo gizaldc hari, cta erran izan dut: 
Horiek bethi zeihcrrcrat hari dira biho- 
tzez.

11 Eta hckiek cz dituzte ezagutu 
ene bideak : hargatik ene hafarrean zin- 
egin dut, etzirela ene phaufuan farthu- 
ko.

X C V . Ps a l .

■ p\ABIDI berari kantika, Jaunaren 
etchca altchatzen zutenean, gathi- 

butafunaren ondotik.
Jaunari kanta diozozue kantika berri 

b at; Jaunari kanta diozozue lurreko 
populu guzick.

2 Kanta diozozue Jaunari, cta benc- 
dika zazue harén izena ; egunctik egu- 
ncra ezagutaraz zazue harén ganikako 
itzurpena.

3 Jendayen artean oihu-egizuc harén 
ofpea, populu guzietan harén fendagai- 
la k ;

4 Zeren Jauna handi baita eta guziz 
goihefgarri, jainko guzicn gainctik ikha- 
ragarri,

5 Ezik debru dira jendayen jainko 
guziak ; bainan Jaunak egin ditu zcru- 
ak.

6 Harén aitzinean dira aithorra eta 
edertafuna ; harén faindutegian, faindu- 
tafuna eta handitafuna.

7 Bihur diozozue Jaunari, oi jenda
yen herriak, bihur diozozue Jaunari 
ofpe cta ohorc ;

8 Bihur diozozue Jaunari bcre izc- 
naren ofpea.

Har zatzue bitimak cta far zaitcztc 
harén lorioetan ;

9 Adora zazue Jauna bcre lorio fain-
duan. _

Lurra oro ikhara bedi harén aitzinc-
a n :

10 Errazuc jendayetan, Jauna erre- 
getu déla.

Ezcn zuzendu du lurraren ingurua, 
zeina cz baita khordokaturen ; populu
ak zuzcntafuncan juyatu ditu.

11 Goihera beitez zcruak, eta boz
karioz jauz bedi lurra; iharros beitez 
itfafoa eta harén barnckoak;

12 Boz beitez bazterrak eta hekietan 
direnak oro.

Orduan oihanctako zuhamu guziak 
bozkarioz jauziko dira

13 Jaunaren aitzinean, zeren hcldu 
den, zeren hcldu den lurraren juya- 
tzera.

Lurra juyatuko du zuzentafunean; 
populuak juyatuko ditu berc egiaren 
arabera.

X C V I. Psa l .

JTJABIDI berari pfalmoa, bcre lurra 
bihurtua izan zitzayoenean.

Erregetu da Jauna : lurra bozkarioz 
jauz bedi, boz beitez irla guziak.

2 Hedoya eta lambroa hären inguru- 
an dira: zuzembidea eta juyamendua 
dira hären alkhiaren afentuak.

3 Sua goanen da hären aitzinean, eta 
garretan ezarriko ditu hären etfayak.

4 Lurraren inguru guzian dirdiratu 
dute hären chimiifek, lurrak ikhufi ditu 
cta ikharatu da.

5 Mendiak Jaunaren aitzinean ezkoa 
bczala urthu dira; Jaunaren aitzinean 
urthu da lur guzia.

6 Zeruck oihu-egin dute hären zu- 
zentafuna, cta populu guzick ikhufi dute 
hären ofpea.

7 Urmaria beitez clkuz eginikako la- 
nak adoratzen dituztenak, eta beren 
jainkomoldeez efpantatzen direnak.

Adora zazue, hären aingeru guzick;
8 Sionck aditu du, eta bozkariotan 

farthu da.
Jauna, Judako alabak zure juyamen- 

ducn bozkarioz jauzi dira.
9 Zu  zarc ezen lurraren gaineko 

Jaun guziz gora, jainko guzien gainc
tik hainitzez gorago zarena.

10 Jauna maite duzucnck hallia za
zue gaizkia : Jaunak zaintzen ditu bere 
fainducn biziak; gaichtaginarcn eikutik 
atherako ditu.

11 Argia ilkhi zayo preftuari, cta 
bozkarioa bihotzez zuzenak direnci.

12 Prcftuak, Jauna baithan har za
zue bozkario, eta aithor emozue hären 
faindutafunaren orhoitzapenari.

X C V II. Ps a l .

p \ A B I D I  berari pfalmoa.
Jaunari kanta diozozue kantika 

berri bat, zeren fcndagailak egin bai- 
titu.

4 1
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Bcrak, bere efkuinaz, bcrc bcfo fain- 
duaz du falbatu.

2 Jaunak czagutarazi du berc ganika- 
ko falbamendua; jendaycn aitzinean 
agcrtu du bere zuzentafuna.

3 Orhoitu da bere urrikalmenduaz 
eta zintafunaz Ifraelen ctchcaren aide- 
rat.

Lurreko baztcr guzick ikhufi dutc 
gure Jainkoa ganikako falbamendua.

4 Lurra oro bozkariotan jar bedi 
Jaunarcn aitzinean; kanta zazuc, jauz 
zaitezte, jo zazue mufikako trcfnak.

5 Jaunari jo diozozuc gitarra, gita- 
rraren gainean kantatuz pfalmoak ;

6 Jo zatzue kobrezko eta adarrezko 
turutak.

Bozkaria zaitezte gure errege Jauna- 
ren aitzinean ;

7 Iharros beitez itfafoa eta hartan di- 
renak, lurreko inguruak eta han egoten 
dircn guziak.

8 Hibayak cfku-zaflaka hariko dira, 
mendiak bateau jauziko dira

9 Jaunarcn aitzinean, zcrcn heldu 
baita lurraren juyatzera.

Zuzenki juyatuko du lurraren ingu- 
rua, eta populuak zuzcmbidcan.

X C V III . Ps a l .

jT^ABID I berari pfalmoa.
Erregetu da Jauna, fumin beitez 

populuak ; kcrubinen gainean jarri da, 
dardara bedi lurra.

2 Jauna Sioncn handi eta populu gu- 
zien gainetik gora da.

3 Aithor eman biozotc zurc izen 
handiari, zeren den ikharagarri eta fain- 
du :

4 Eta crregcrcn ohoreak lakhet du 
zuzentafuna.

Zuk aphaindu ditutzu zuzcmbidcak; 
zure juyamendu eta crabakiak athcratu 
ditutzu Jakoben etchean.

5 Gorets zazuc gure Jainko Jauna, 
eta adora zazue haren oimpeko alkhia, 
zeren faindua baita.

6 Haren aphezetan ziren Moife eta
Aaron, eta haren izenari dei-egiten za- 
rotenen arteko zen Samuel ; '

Dcitzcn zuten Jauna, eta harck cn- 
tzuten zituen ;

7 Hedoyezko habetik mintzatzen za- 
tzayoeten.

Bcgiratzen zituzten haren mnnamcn- 
duak, eta harek eman zaroeten legea.

8 Gure Jainko Jauna, zuk zintucn 
entzuten; Jainkoa, begithartcz egon 
zatzayote, afpertzen zincncan crc hekien 
afmu Tnakhur guziez.

9 Gorets zazue gure Jainko Jauna, 
eta adora zazuc berc mendi fainduan; 
ezen faindua da gure Jainko Jauna.

X C IX . Ps a l .

^ I T H O R R E K O  pfalmoa.
2 Lurra oro, bozkarioz ofpa zak 

Jainkoa ; bozkalentzian zerbitza zazue 
Jauna.

Bozkariozko jauzitan agcr zaitezte 
haren aitzincra.

3 Jakizuc Jauna bera dcla Jainkoa ; 
harck cgin gaitucla, eta ez geronek ge- 
ronen buruak.

Jaunaren populua, haren alhapideko 
ardiak,

4 Sar zaitezte haren athectan aithor 
ematcra, haren lorioctan himnoak kan
tatuz ; aithor bihur diozozue.

Lauda zazue haren izena,
5 Zeren eztia baita Jauna, bethi bai- 

tirau haren urrikalmcnduak, gizamende 
orotara hedatzen baita haren cgia.

C . Ps a l .

£ )A B I D I  berari pfalmoa.
Jauna, kantaturen ditut zure urri- 

kalmendua eta zuzentafuna.
Pfalmotan kantatuko dut,
2 Eta erne egonen naiz nothagabeko 

bidcan, ethorriko zarenean ni gana.
Bihotzcko garbitafunean nindabilan 

ene etchearcn erdian.
3 Ez nuen gauza tzarrik ene begien 

aitzinean ezartzen ; higuindu ditut legea 
häuften zutenak;

Bihotz galdurik ctzait iratchiki niri;
4 E z nuen ezagutzen ene ganik baz- 

tertzen zen gizon gaichtoa ;
5 Gibclctik bere laguna jäten zuena- 

ren kontra jarraikitzen nintzen ;
Begi hampurutfuko eta ezin-afezko 

bihotzeko gizonarekin ez nuen jäten.
6 Enc begiak lurreko gizon fidclcn 

alderat itzultzen ziren, hekiek cnekin 
jarrarazteko; zein-crc baitzabilan no
thagabeko bidcan, hainak zerbitzatzen 
ninduen.

7 Hampurufkerian hari dena, ez da 
ene etche barnean egonen; tzarki min
tzatzen denak ez du ene begien aitzinean 
cgin bcrc bidca.
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8 Goizetik hiltzen nituen lurreko 
bekhatore guziak, gaizki-egile guzien 
chahutzeko Jaunaren hiritik.

CI. Ps a l .
D E H A R R A R E N  othoitza, gogo-bc- 

hartua ditakeenean, eta Jaunarcn 
aitzinean bere othoitza ichurtzen due- 
ncan.

2 Jauna, entzun zazu ene othoitza 
eta hcl bekizu enc deihadarra.

3 E z bezazu ene ganik aldara zure
begithartea, eta edozein orduz cror na- 
dien hefturan, enc alderat makhur zazu 
zurc bcharria. _

Edozein orduz dei-egin dezazudan, 
entzun nczazu laftcr;

4 Zeren khea bezala iraungi baitira 
ene cgunak, eta chichkila bezala idortu 
enc hczurrak.

5 Ihartu naiz belharra bezala, eta 
khabartu da ene bihotza, zeren ene 
ogiaren jatca ahantzi baitut.

6 Enc auhenen auhencz, ene hezurra 
bat egin da enc haragiarekin.

7 Egin naiz mortuko pelikanoaren 
iduriko, eta bilhakatu naiz huntza bere 
zilhoan bezala.

8 Loa galdu dut eta cgin naiz ctchc- 
chori bakharra hegaztegian bezala.

9 Egun guzian erantzunka hari za- 
rozkidan enc etfayak, eta laudatzen nin- 
dutcnck, ene kontra zin-egiten zuteil.

10 Hautfa jäten nuen ogia bezala, eta 
ene nigarrarckin nahaftekatzen nudn enc 
edaria,

11 Zure gaitziduraren hafarrea gatik; 
zeren goratu nauzun ondoan, eragotzi 
bainauzu.

12 Enc cgunak beheititu dira itzala 
bezala, eta ncroni belharra bezala naiz
ihartu. ,

13 Zuk ordcan, Jauna, badirauzu 
bethi guzian, eta zure omena hedatzen 
da gizamende orotara.

14 Jaikikozarc, Jauna; urrikalduko 
zaizkio Sioni; zeren ethorria baita or- 
dua, hartaz urrikaltzeko ordua;

15 Alabainan zurc zerbitzariek mai- 
thatu dituzte hartako harriak, eta urri- 
kari izanen dutc hango lurra.

16 Jcndayak, Jauna, zurc izenaren,
eta lurreko errege guziak zurc ofpearen 
bcldur izanen dira ; ,

17 Jaunak berritu duelakotz Sion, eta 
agerturen baha bere ofpearen erdian.

18 Bcgiratu dio aphalen othoitzari 
eta cz du erdeinatu hekien errekeya.

19 Iíkribatuak izan beitez horiek 
bcrtzc gizaldiarentzat, eta forthuko den 
populuak laudatuko du Jauna;

20 Zeren bere lekhu faindu goratik 
arthiki baitu begia; Jaunak zerutik be- 
giratu dio lurrari,

21 Gathibuen auhenen entzutcko, 
hílale izan direnen umeen libratzea gatik;

22 Sioncn oihu-egin dezaten Jauna
rcn izcna, eta harén laudorioak kanta 
Jerufalemen,

23 Populuak eta erregeak, Jaunarcn 
zcrbitzatzeko, hatera bilduko direnean.

24 Jaunari ihardetfi dio bere indarrik 
handicncan: Erradazu laburrak izanen 
dircn ene orduartcrainoko egunak.

25 E z nezazula deith ene cgunen er
dian : zure urtheak menderen mendetan 
hedatzen dira.

26 Zuk, Jauna, haftapenean afentatu 
duzu lurra ; zeruak zure cíkuetako lana 
dira.

27 Galduko dira hckiek, bainan zuk 
iraunen duzu, eta oro foineko bat bezala 
¡hctchetuko dira.

Eta aldatuko ditutzu eftalgi bat beza- 
la, eta aldatuak izanen dira;

28 Zu  ordean bethi bcra zarc, eta 
zure urtheak cz dira iraungiko.

29 Zure zerbitzarien umeck bethiko 
egoitza bat izanen dute, eta hekien 011- 
dokoek bidé ederrean iraunen dute bethi 
guzian.

C II. Ps a l .

T ^ A B ID I berari.
Enc arima, benedika zazu Jauna, 

eta ene barnean dircn guziek benedika 
bezate harén izcn faindua.

2 Ene arima, benedika zazu Jauna, 
eta ez bckizkitzu ahantz harén ongiegin 
guziak.

3 Hura jabalduko zayoete zure gaich- 
takeria guzici ; harek fendatzen ditu 
zurc hebaindura guziak.

4 Hcriotzetik harck berreroften du 
zure bizia; harek khoroatzcn zaitu bere 
urrikalkortafuncan eta urrikalpenetan.

5 Bcthetzcn zaitu nahi ditutzun onez; 
zure gaztetafuna erreberrituko da arra- 
noarena bezala.

6 Jaunak urrikalmcnduak hartzcn di
tu, qta zuzembidea bihurtzen daroete b¡- 
degabea jafaitcn dutenei.
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7 Moifi ezagutarazi diozka bere bi- 
deak, Ifraclgo Temed bere nahiak.

8 Jauna da urrikalmendutfu eta urri- 
kalkor, luzakor eta guziz urrikaltzalc.

g E z da bethi famur egonen, cz-cta 
bethi dichiduka hariko.

10 E z daroku gure bekhatuen ara- 
bera cgin, ez-etarc gure tzarkerien ara- 
berako faria bihurtu ;

1 1 Ezik zembat-crc zerua lurraz go- 
rago baita, hambat hazkartu du bere 
urrikalmendua harén beldur direnen gai- 
nean.

12 Zcmbat-ere iguzki-ilkhitzea ctzi- 
tetik urrun baita, hambat-erc urrun egin 
ditu gu ganik gure gaichtakcriak.

13 Nota aita bat urrikaltzen baitza- 
yote bere haurrei, hala urrikaldu da Jau
na haren beldur direnen alderat,

14 Ezagutzcn zuclakotz nolako or- 
hez garen eginak.

Orhoitu da herrautfez eginak garela ;
15 Gizonaren egunak belharraren pa

re dira ; bazterretako lorca ñola, hala 
loratzen da ;

16 Ezen bizia haren baithan iraganen 
da, eta ez egonen ; eta gero ez du bere 
lelchua gehiago czagutuko.

17 Bainan Jaunarcn urrikalmenduak 
egundainotik eta bethiren bethi du ¡rau
nen haren beldur direnen gaincan ;

Eta femeen femectara hedatuko da 
haren zuzentafuna,

18 Haren legea begiratzen dutenen
Eta haren manamenduen bethetzeaz

orhoit direnentzat.
19 Jaunak zeruan chuchendu du be

re alkhia, eta ororen gainera hedatuko 
da haren erregetafuna.

20 Jauna benedika zazue, haren ain- 
geru guziek, indarrez ahaldun zarete- 
nek, haren errana cgitcn duzuenek, ha
ren ahoko manuen bethetzeko.

21 Jauna benedika zazue, haren ar
mada guziek, haren manu-bethetzaile, 
haren nahia cgitcn duzuenek.

22 Jauna benedika zazue, haren cgin- 
tza guziek, haren jauntaluneko lekhu 
orotan; cne arima, benedika zazu Jau
na.

C I I I .  Ps a l .

■ p\ABIDI bcrarl.
^  Ene arima, benedika zazu Jauna. 
Jainko Jauna, handizki zarc goretfia.

Oipcz eta edertafunez inguratu zarc ;
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2 Argiz jauntzia zare foineko bâtez 
bezala.

Zerua larru-olha bat bezala hedatu 
duzu ;

3 Haren gain-aldeak urez cftali ditu- 
tzu ;

Hedoyaren gainera igaiten zarc ; ibil- 
tzen zare haizeen hcgalcn gaincan ;

4 Zure aingeruak cgitcn ditutzu hai- 
zearen pare, eta zure manu-bethetzai- 
leak fu erregarria bezala ;

5 Lurra afentatu duzu bere afentua- 
ren gaincan, eta ez da menderen men- 
detan makhurtuko.

6 Lezea zuen jauntzitzat foineko ba
ten parc ; urek citaltzcn zituzten men- 
diak.

7 Ihes-egin dutc zure larderiaren ai- 
tzincan ; zure ihurtzuriaren burrumbak 
ikharatu ditu.

8 Mcndiak igaiten eta zelhayak jaus
ten dira berezi diozuten lckhuan.

9 Urei czarri diozutc iraganen ez 
duten mugarria, eta ez dira lurraren 
eftaltzera bihurtuko.

10 Ithurriak igortzen ditutzu hara- 
nak gaindi, eta urak iragaiten dira mendi 
artetarik.

11 Bazterretako abcrc guziek hetarik 
edaten dute ; bafaftoak, beren egarrian, 
hekien begira daude.

12 Zeruko hegaftinak hekien gaincan 
egoten dira; harrien crditik kantatzen 
dutc.

13 Mcndiak urztatzen ditutzu beren 
gain-aldeetarik ; lurra alctzen da zure 
efleuctarikako fruituz.

14 Sorhoa forrarazten duzu azien- 
dentzat eta belharrak gizonaren zerbi- 
tzuko ;

Lurretik atheratzen ditutzu ogia,
15 Eta arnoa, gizonaren bihotza ha- 

rrotzen dueña ;
Olioa begithartea arraitzen dueña, eta 

ogia, gizonaren bihotza hazkartzcn due
ña.

16 Bazterretako zuhaitzak eta L i- 
bango zedroak, zuk landatu ditutzunak, 
nafaiki haziko dira ;

17 Choriek hckietan eginen dituztc 
ohantzeak.

Amiamokoaren ctchea da orotarik go- 
rena.

18 Mendi gorak orenentzat dira, ha- 
rriak fagarroyen ihes-lekhuak.

19 llhargia cgin duzu, demboren era-

CIV. PSAL.

khufteko ; iguzkiak badaki noiz ctzan.
20 Ilhumbeak czarri ditutzu, eta gaua 

cgin da ; gauaz dabiltza oihaneko abere 
guziak ;

21 Lehoinkumeak orroaz daude be
ren puika beharrez, eta Jainkoari galda- 
tzen diotc jatekoa.

22 Iguzkia ilkhitzen da; biltzen dira 
eta beren etzan-lekhuetan jartzen.

23 Gizona orduan atheratzen da bere 
lanera eta cgitekora arrats arteo.

24 Zeinen diren ederrefgarri, Jauna, 
zure obrak ! Zuhurtziarekin cgin ditu
tzu guziak : lurra bethea da zure on- 
giez.

25 Hori da itfafoarcn handia eta za-
bala ! Hortan daude nihoncreko zierpe- 
ketak, _

Abere chehcak handickin ;
26 Hor iragaiten dira untziak ;
Hor dabila crainfugc hura, zeina hor 

doftatzeko cgin izan baituzu.
27 Oro begira daude email diozozu- 

ten bere orduan jatekoa.
28 Zuk émanez, bilduko dutc ; zuk 

cfkua zabalduz, ontafunez oro betheko
dira· , . . .

29 Berriz, aldaratzcn baduzu begi
thartea, nahafmendutan jarriko dira; 
khenduko diozutc hatfa, eta iraungiko 
dira eta beren herrautfera bihurtuko.

30 Igorriko duzu zure izpiritua eta 
kreatuak izanen dira, eta berrituko duzu 
lurraren gaina.

31 Jaunarcn ofpeak birau menderen 
mendetan ! Jaunak gozo hartuko du 
bere egintzetan.

32 Harck begiratzen dio lurrari, eta 
ikhararazten du ; ukitzen ditu mendiak, 
eta khetan jartzen dira.

33 Jauna kantaturen dut cne bizi 
guzian ; biziko naizeno, pfalmotan ofpa- 
turen dut eue Jainkoa.

34 Gogarako izan bckizkio cne hi- 
tzak ; nik berriz, Jauna baithan hartu
ko dut cne gozoa.

35 Lurretik funtfi beitez bekhatorcak 
eta gaichtaginak, gehiago ez diren be
zala ; ene arima, benedika zazu Jauna.

C IV . Ps a l .

T A U D A  Jauna.
■ *“ * Aithor cmozuc Jaunari, eta dei- 
cgiozuc haren izenari ; populuetan eza- 
gutaraz zatzuc haren eginkanak.

2 Gorets zazue zuen kantu muiikako

trefnetan ; ezagutaraz zatzue haren fen- 
dagaila guziak.

3 Lauda zazue haren izen faindua; 
goihcra bedi Jauna bilhatzen dutenen 
bihotza.

4 Bilha zazue Jauna, eta indar har 
zazue ; bilha zazue bethi haren begi
thartea.

5 Orhoit zaitezte egin dituen gauza 
ederrefgarriez, haren fendagailez eta 
haren ahoko erabakiez,

6 Haren zerbitzari, Abrahamen hau- 
rrak ; haren hautetfi, Jakoben umeak.

7 Hura da gurc Jainko Jauna; haren 
crabakiak lur guziaren gainera hedatzcn 
dirá.

8 Orhoitu da bethi bere bat-tafunaz,
mila gizalditan bethetzeko cman duen 
h itzaz; ·

9 Abrahami egin agintzaz, eta Ifaa- 
kckilako bere zinaz.

10 Eta hura legetan eman dio Jakobi, 
eta bethiko patutan Ifraeli,

11 Zioclarik : Emanen darotzut Ka- 
naango lurra, zurc primantza izanen da 
hura ;

12 Noiz-ere moltcho ttipian, hainitz 
guti eta hango arrotz baitziren.

13 Eta jendaki batetik bertzera ibili 
ziren, eta errefuma batetik bertze po- 
pulu batera.

14 Etzuen gizon bat utzi hekiei bi- 
degabe egitera, eta hekien ariaz azu- 
rriatu zituen erregeak.

15 Berautzue cne kriftorik u k i; be- 
rautzue ene profeten gainean maltzurkc- 
riarik erabiltzctik.

16 Eta gofetea dcithu zuen lurraren 
gainera, eta ogiari khendu zaroen bere 
indar ra.

17 Hekien aitzinean igorri zuen gizon 
b at: Jofep gathibutzat izan zen faldua.

18 Gathcctan hcftutuak izan ziren 
haren oiiiak, eta burdinak zilhatu zioen
arima, ,

19 Harén hitza bethetzera ethor zedin
arteo.

Jaunaren folafak futu zuen ;
20 Erregek bidali zuen haren gana 

eta libratu zuen ; populucn buruzagiak 
kamporat atheratu zuen.

21 Ezarri zuen bere etcheko naufi, 
eta bere Ízate guzien buruko,

22 Errefumako aitzindariak argi zetzan 
bera bczala, eta zaharrei umotafuna ira- 
khats ziozoten.
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23 Eta Egipton farthu zen Ifracl, eta 
Jakob Kamen Iurrean arrotz izan zen.

24 Eta Jainkoak bere populua han- 
dizki berhatu zucn, eta bere ctfaycn 
gainean hazkartu.

25 Itzuli zuen Egiptoarren bihotza, 
higuin zezaten hären populua, eta maula 
egin ziozoten hären zerbitzariei.

26 Igorri zitucn Moife, bere zer- 
bitzaria, eta Aaron, zcina baitzuen 
hautatu.

27 Hckien baithan ezarri zucn cza- 
gutkaricn eta iendagailen egiteko ahala 
Kamen Iurrean.

28 Ilhumbcak igorri eta bazterrak 
ilhundu zituen, eta ctzituen garraztu 
bere folafak.

29 Hekien urak odoletara aldatu eta 
arrainak hilarazi zituen.

30 Hckien lurrak eman zitucn igelak 
hckien erregeen gela barncenetaraino.

31 Mintzatu zen, eta uli eta ulitche- 
ria bat ethorri zen hekien eremu gu- 
zietara.

32 Uritzat eman zaroeten harria, eta 
fu bat oro crrctzen zitucna hckien lu- 
rrean.

33 Jo zitucn hckien mahaftiak eta 
pikoak, eta phorroikatu zituen hekien 
eremuko zuhaitzak.

34 Mintzatu zen, eta ethorri ziren 
harra eta chartala, zeinen elcmenia niho- 
nerekoa baitzen.

35 Belhar guziak iretfi zituzten hekien 
Iurrean, eta jan zituzten hckien lurreko 
fruitu guziak.

36 Jaunak jo zituen hekien Iurrean 
lehen-forthuak oro eta hekien lan gu-, 
zietako pikainak.

37 Eta Ifraeldarrak atheratu zitucn 
urhe eta zilharrez betherik, eta hebaindu 
bat etzen hckien leinuetan.

38 Egiptoa boztu zen hckien goatez, 
zeren hckien bcldurra jarria baitzen 
hären gainean.

39 Jaunak hedoi bat hedatu zucn he
kien gerizatzeko, eta fu bat hekiei gabaz 
argi egiteko.

40 Galdatu zuten, eta igorri zaroeten 
kaila eta zeruko ogitik afe zituen.

41 Urratu zucn harria, eta urak zu- 
rruftan atheratu ziren, eta hibayak goan 
ziren mortua barna;

42 Zeren orhoitu baitzen bere zerbi- 
tzari Abrahami eman zaroen bere hitz 
fainduaz.

43 Bere populua bozkariotan eta bcrc 
hautetfiak goihercrik atheratu zitucn.

44 Eta eman zarozten jendayen he- 
rrialdcak, eta gozatu zituzten populuen 
lanak ;

45 Harén zercmoniak begira, eta harén 
legea bilha zetzaztentzat.

C V . Psal .
J ^ A U D A  Jauna.

Aithor emozue Jaunari, zeren den 
ona, zeren mendetan baitirau harén urri- 
kalmenduak.

2 Nork erran Jaunaren ahalak eta 
adiaraz harén laudorio guziak ?

3 Dohatfu begiratzen dutenak zuzcn- 
tafuna, eta zuzenari bere bidea noiz-nahi 
cmatcn darotenak!

4 Gutaz orhoit zaitezi, Jauna, zuro 
populuari dadukozun begitharte oncan; 
zato gure ikhuftera falbamenduzko go- 
goan,

5 Ikhus detzagun zure hautctficn 
onak, boz gaitezcn zure populuaren 
bozkarioan, laudatua izan zaitezcn zure 
priman tzan.

6 Bckhatu egin dugu gure arbafoekin, 
gaizki ¡bilí gare, tzarkcriak egin ditugu.

7 Gure arbafock Egipton ez dituzte 
beren baithan ardietfi zure fendagailak, 
cZ dirá orhoitu zure urrikalmcndu niho- 
nereko g u ziez;

Hafarrearazi zaituzte, itfafora, itfafo 
Gorrira igaitcan.

8 Eta Jaunak falbatu zitucn bcrc izc- 
naren ariaz, ezagutaraztekotzat bcrc 
ahala.

9 Eta dichidatu zucn itfafo Gorria, 
eta agortu z e n ; eta craman zitucn le- 
zeak barna, hala-nola mortuko zclhayc- 
tik.

10 Atheratu zitucn haftio zituztenen 
cíkutik, eta etfayaren cíkutik berrerofi 
zituen.

1 1 Eta urez cftali zitucn hckien hes- 
tutzaileak, eta bat bakharra hckietarik 
ctzcn gelditu.

12 Eta Ifracldarrck finhcftc hartu 
zuten harén hitzetan eta kantatu zituz
ten harén laudorioak.

13 Lafter makhurtu ziren, ahantzi 
zituzten harén egintzak, eta etzutcn 
iguriki bere afmua bethe arteo.

14 Eta mortuan zalekeriari eman 
ziren, eta Jainkoa frogetan czarri zuten 
toki agor hartan.

15 Eta eman zaroten galdatzen zu- 
tena, eta igorri zucn hckien lehien afc- 
tzekoa.

16 Eta kampetan hafarrearazi zituz
ten Moife eta Aaron Jaunaren faindua.

17 Lurra ideki zen, eta iretfi zuen
Dathan, eta eftali zucn Abironen bil- 
khua. <

18 Eta fua biztu zen hckien bilgu- 
man; garrak erre zituen bekhatu-egile- 
äIc

19 Eta Horebcn egin zuten aratchc 
bat, eta adoratu zuten eikuz eginikako 
moldc bat.

20 Eta bclharra jäten duen aratchc
baten itchurara trukatu zuten bereu os-
pca. . .

21 Ahantzi zuten Jainkoa, hekiek 
falbatu zitucna, Egipton gauza handiak,

22 Edcrrefgarriak Kamen Iurrean eta
ikharagarriak itfafo Gorrian egin zi-
tuena.

23 Eta erran zuen chahutuko zitu- 
cla, baldin Moife hären hautetfia hären 
aitzincan jarri ez balitz hären haufteko,

Aldararaztea gatik hären halarrea, 
arren-eta etzetzan chahu ;

24 Eta hekiek ezdeufentzat iduki zu
ten lehiagarrizko lurra.

Haren hitzari etzaroten finhcftcrik
eman, , .

25 Eta marmaraka haritu ziren beren 
olhetan; etzuten entzun Jaunaren min-
tzoa. . _

26 Eta hekien gaincra goititu zuen
bcrc eikua, hckien chahutzeko mortua- 
ren erdian, _

27 Hekien odola iraizteko jendayen 
aitzinean, eta hekien barrayatzeko baz- 
ter orotan.

28 Eta Beelphcgorri kontfekratu zi
ren eta hilen fakrinzioctarik jan zuten.

29 Eta famurrarazi zuten beren as- 
muez, eta chahutzeak berhatu ziren
hekien artean. . .

30 Eta Jaunaren aide jarri zen Phi- 
nces, eta jabaldu zucn, eta chahutzca
gclditu zen. .

31 Eta hori egitate zuzentzat aipha- 
tua izan zayo gizaldi orotan mendecta-
raino. .

32 Eta famurrarazi zuten Jauna Ja- 
zargoako uretan; eta Moife gaztigatua 
izan zen hekien gatik,

33 Zeren uhertu baitzuten hären go- 
goa,

CVI.

Eta khordokatu baitzen bere ahoko 
folafetan.

34 Etzituzten chahutu Jaunak erran 
jendayak ;

35 Eta nahaftekatu ziren jendayekin, 
eta ikhafi zuten hekiek bezala egiten,

36 Eta zerbitzatu zituzten hekien 
jainkomoldeak, eta hori izan zen hekien 
behaztoparazteko;

37 Eta debruei imolatu zarozten be
ren fcme-alabak ;

38 Eta ichuri zuten hobengabeko 
odola, beren feme-alaben odola, zeinak 
fakrifikatu baitzituztcnKanaango jainko- 
moldeei.

Eta lurra odolez ufteldua izan zen,
39 Eta khutfatu zuten beren eginka- 

ricz, eta lohitu ziren beren afmu tza- 
rretan.

40 Eta Jauna hats gaichtoan hafa'rre- 
tu zen bere populuaren kontra, eta gai- 
tzetfi zuen bere primantza.

41 Eta arthiki zitucn jendayen eikue- 
tara; eta naufitu zitzaizkoten hekiek 
haftio zituztenak.

42 Eta heftutu zituzten beren etfa- 
yek, eta hekien eikuaren azpian aphal- 
duak izan ziren.

43 Jaunak maiz libratu zituen.
Bainan hekiek kharmindu zuten be-

ren gogoetiÄtzarrez, eta aphaldu zituen 
beren gaichtakerien ariaz.

44 Eta begiratu zaroeten heftutuak 
zabiitzanean, eta entzun zucn hekien 
othoitza.

45 Eta orhoitu zen bere patuaz, eta 
urrikitu zitzayoen bere urrikalmendu 
nihonerckoaren arabera.

46 Eta urrikalmcndutara eman zitu
cn, hekiek gathibu hartu zituztenen gu- 
zien aitzincan.

47 Gure Jainko Jauna, falba gaitza- 
tzu, eta bil jendayen erditik;

Aithor bihur diozogun zure izen fain- 
duari, eta gorcts gaitezen zure laudorio- 
etan.

48 Bcncdika bekio Ifraelgo Jainko 
Jaunari mendetik mendeetaraino; eta 
populu guziak erranen d u : Halabiz, 
halabiz.

C V I. Psa l .

T A U D A  Jauna.
Jaunari aithor emozue, zeren den 

ona, zeren mendetan baitirau hären urri- 
kalmcnduak.
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2 Mintza bcitez Jaunak berrerofi di- 
tucnak, etfayaren cikutik berrerofi cta 
herrialde orotarik bildu ditucnak,

3 Iguzki-fortzctik ctzateko lekhurai- 
no, ipharretik itfaforaino.

4 Mortuan, toki agorrctan baztcrrcz 
bazter ibili dira; cgoitzazko hiri batcra- 
ko bidea ez dute aurkhitu izan.

5 Gofez eta egarriz, hekicn arima 
iraungi da hckicn baithan.

6 Eta bcrcn hefturan deihadar-egin 
diote Jaunari, eta bercn beharren azpitik 
atheratu ditu.

7 Eta bide zuzenera craman ditu, 
goan zitezen cgoitzazko hirira.

8 Jaunari aithor bihur bekio bere 
urrikalmenduez, eta hären fcndagailcz 
gizonen femeentzat;

g Zeren duen afc arima iraungia, eta 
ontafunez gainditu gofeak zadukana,

10 Ilhumbcctan cta hcrioaren itzalc- 
an jarriak zirenak, erromeferian eta bur- 
dinen lokharrictan zaudezenak,

11 Kharmindu zituztelakotz Jauna- 
ren folafak, cta hafarrcarazi Guziz-Go- 
raren gogoa.

12 Eta nckhecn erdian beheratua 
izan da hekicn bihotza; hebainduak 
izan dira, eta cz da nihor izan laguntza 
cmateko.

13 Eta bereu hefturan Jatnari deiha- 
dar-cgin diote, eta bcrcn beharren azpi
tik atheratu ditu.

14 Eta ilkhi ditu ilhumbcctarik cta 
hcrioaren itzalctik, eta trenkatu ditu 
hekien lokharriak.

15 Jaunari aithor bihur bekio bere 
urrikalmenduez, cta gizonen femeentza- 
teko hären fcndagailez,

16 Zeren phorroikatu ditucn kobrez-
ko atheak eta kraikatu burdinazko ha- 
gak. <

17 Atheratu ditu beren tzarkeriako 
bidetik; ezen beren gaichtakericn gatik 
ziren beheratuak.

18 Hekien arimak gaitzets zuen edo- 
zein janhari, cta herioaren athectaraino 
ziren hurbilduak.

19 Eta beren hefturan Jaunari deiha
dar-egin diote, cta beren beharren azpi
tik atheratu ditu.

20 Igorri diote bere hitza cta fendatu 
ditu, cta heriotzetik atheratu ditu.

21 Jaunari aithor bekizkio bere urri- 
kalmcnduak, eta gizonen feineentzatcko 
hären fendagailak.

22 Eta laudoriozko fakrifizioa fakri- 
fika biozote, eta bozkarioz oihu-cgin 
betzazte haren eginkariak.

23 Untziz itiafoaren gaincan dabil- 
tzanck, uren zabaltafuncan lanean hari 
direnek,

24 Hckick ikhufi dituzte Jaunarcn 
cgintzak cta fendagailak lezeen erdian.

25 Jauna mintzatu, eta agertu da 
phcfiarcn hatfa, cta jauzi dira itfafoko 
uhinak ;

26 Zeruraino igaiten dira, cta lczc- 
ondora jauften ; gaitzaren gaitzez itfas- 
gizonei ihartzen zayotc bihotza.

27 Nahafiak eta khordokan dabiltza 
hordia bczala, eta funtfitu da hekien zu- 
hurtzia guzia.

28 Eta beren hefturan, Jaunari dei
hadar-egin diotc, cta beren atheketarik 
atheratu ditu.

29 Eta phefiatik haize czti bat cgin 
du, eta ichildu dira itfafoko uhinak.

30 Eta hckicn ichiltzcaz boztu dira, 
cta Jaunak craman ditu bcrck nahi zu- 
ten portura.

31 Jaunari aithor bekizkio bere urri- 
kalmenduak, cta gizonen femeentzateko 
haren fendagailak ;

32 Eta gorets bezate populuaren bal- 
darnan, eta lauda bezate zaharren bil- 
khuan.

33 Hibayak ezarri ditu mortua bcza
la, eta uren iragan-bidcak egarriz hiltze- 
ko tokiak bczala,

34 Lur gori bat gatz - toki bat bc
zala, han egoten zirenen gaichtakcria 
gatik.

35 Ur-ofinctara aldatu du mortua, 
eta urik gabeko lcihorra ur-maeletara.

36 Eta han ezarri ditu gofe zirenak, 
cta hiri bat cgin dute egon-lekhutako.

37 Eta landak crain dituzte, eta ma- 
haftiak landatu ; cta fruitua nafai email 
dute.

38 Jaunak benedikatu ditu, cta han- 
dizki berhatu dira ; cta cz ditu hekicn 
aziendak gutitu.

39 Eta gutitara cthorri dira, cta gaitz 
eta nahigabc afkoz joak izan dira.

40 Erdcinua ichuria izan da aitzinda- 
ricn gainera, cta Jaunak crabili ditu bi- 
derik gabeko tokitan, cta cz bidcan.

41 Eta beharretik atheratu du noha- 
rroina, eta ardiak bezala berhatu ditu 
haren haurrak.

42 Prcftuek ikhufiko dute, cta boz-
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dorioa, bekhatorcaren ahoa eta maltzu- 
rrarena ene gainera ideki direlakotz.

3 Maltzurkerian mintzatu dira ene 
kontra, eta herrazko folafez inguratu 
naute, eta ariarik gabe jazarri darotade.

4 Maithatu behar orde, enetzat gaiz- 
kika hari ziren ; ni aldiz othoitzean nin- 
dagoen.

5 Gaizkiak ongientzat, eta herra ene 
amodioaren ordain bihurtu daroztade.

6 Gaichtagina czar zazu ene ctfaya- 
ren naufi, eta bethi haren eíkuinean izan 
bedi debrua.

7 Juyatua izatcn denean, kondenatu- 
rik ilkhi bedi, eta bere othoitza bekha- 
tutzat athera bekio.

8 Gutituak izan bcitez haren cgunak, 
eta bertze batek har beza harén kar-

gua· . , .
9 Haren femeak umezurtz egin bei- 

tez, eta haren cmaztea alhargun.
10 Haren haurrak lckhuz lekhu era- 

biliak izan beitez, eíkalc, cta beren egoi- 
tzetarik iraiziak.

11 Lukulariak bilha beza haren Ízate 
guzia, cta arrotzek larru betzazte haren 
nekhcctarikako onak.

12 Harentzat laguntzailerik izan ez 
bedi, ez-cta haren umezurtzez urrikal- 
duko denik.

13 Harén ganikako umeak izan bcitez 
hcrioaren bazka, eta harén izena gizaldi 
bakhar batean gal bedi.

14 Harén arbafoen gaichtakeria Jau
narcn aitzinean orhoitzapenetara bihur 
bedi, eta harén amaren bekhatua ez bedi 
izan ezeztatua.

15 Jaunaren aitzinean iraun bezate 
bethi, cta lurretik funtfi bedi hekien or- 
hoitzapena,

16 Zeren ez den urrikalmcndu har- 
tzcaz orhoit izan ;

17 Eta zeren hilarazi beharrez jaza
rri dioen gizon buluz, erromes eta atfe- 
kabetan zenari.

18 Madarizionca du maithatu, eta 
madarizionea zayo ethorriren; benedi- 
zioneaz etzen gura, eta benedizionea 
haren ganik urrunduren da.

Madarizionea jauntzi du hala-nola 
foincko bat, cta ura bezala farthu da 
haren barnean, cta olioa bezala harén 
hezurretan.

19 Izan bekio eftaltzen duen foine- 
koa bezala, tinkatzen duen gerrikoa 
bczala.

4 K

tuko dira; eta gaichtagin guzick tapa- 
tuko dutc bercu ahoa.

43 Nor da zuhur, cta hainak begira- 
tuko ditu gogoan horick, cta izanen du 
Jaunarcn urrikalpenen adimcndua ?

C V II. Psa l .
T"\A BID I berari pfalmoko kantika.

2 Jainkoa, cne bihotza aphaindua 
da, aphaindua da eue bihotza. Kanta- 
tuko dut, mufikako trcfnak joko dut cne 
oipearen erdian.

3 Atzar zaitc, cne ofpca ; atzar, ma- 
niurra cta gitarra : goiz-goizetik atzarri-
ko naiz ni cre. _

4 Populucn aitzinean aithor emanen 
darotzut, Jauna, cta pfalmoak kantatu- 
ren darozkitzut jendayen erdian ;

5 Zcren zure urrikalmendua zeruak 
baino handiago baita, eta hedoyetaraino 
heltzen baita zure egia.

6 Zerucn gainera altcha zaitc, Jain
koa, cta zure ofpeak dirdira beza lur 
guziaren gainera, .

7 Athcra ditezentzat zure maitcak : 
Zure eíkuinak libra beneza, eta cn-

tzun nezazu ;
8 Jauna mintzatu da berc lekhu lain-

duan. # . ,
Bozkarioz jauziko naiz : phartituko 

dut Sikem eta olhetako harana neur-
tuko. ,

o Galaad enea da, eta enea da Ma- 
nafe ; cta Efraitn da enc buruaren gc- 
riza.

Juda cne errege da;
10 Moab enc pheikizaren untzia. 
Idumcan hedatuko dut ene oina; arro-

tzak ene adiikide egin dira. _
1 1 Nork cramanen nau hiri hazkar- 

tura? nork eramanen nau Idumearai-

n0j 2 E z Othc zuk, Jainkoa, zeinak has- 
tandu baikintutzun, cta cz baitzinen, oi 
Jainkoa, gure armadetara agertzen ?

13 Heiluratik ilkhitzeko laguntza igu- 
zu, czen falbatzeko alferra da g.zonaren
eginahala. . . .

14 Jainkoa baithan eginen dugu in
dar, eta harck czdcufetara ekharnko ditu 
gure etfayak.

C V III . PsAL.
A Z K E N E R A I N O ,  Dabiden pfal-

moa. ,
2 Jainkoa, cz bezazu ichil cne lau-
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20 Horra zcr faria izancn duten Jau- 
naren baithan cnc beizten cta ene ari- 
maren kontra gaizk! erraten hari dire- 
nek.

21 Eta zuk, Jauna, Jauna, enckin 
egizu zurc izenaren ariaz, zeren gozoa 
baita zurc urrikalmendua.

Libra nczazu,
22 Zeren naizen bchar cta eikafian, 

eta nahafia den ene harnean ene biho- 
tza.

23 Khcndua naiz crortzcn den itzala 
iduri, eta iraizia chartalak bezala.

24 Baruraz hcrbalduak dirá ene bcl- 
haunak, eta ene haragia olio eikafez 
iraungia da.

25 Eta hekien laidagarri bilhakatu 
naiz : ikhufi naute, ctadardaratu dituzte 
buruak.

26 Lagunt nezazu, ene Jainko Jau
na, cta falba zure urrikalmcnduarcn 
arabera.

27 Eta jakin bezate zurc eikutik 
heldu dircla haukick oro, cta hau zuk 
egina dela, Jauna.

28 Hekiek madarikatzen hariko dira, 
eta zu benedikatzen ; urmariatuak izan 
beitcz cnc kontra jaikitzen direnak; 
aldiz, bozkariotan izancn da zure zerbi- 
tzaria.

29 Ahalkeaz jauntziak izan beitez 
ene beizten hari direnak, eta beren ahal- 
keak eftal betza gaincko foinak bezala.

30 Enc ahoak Jaunari aithor goraki 
emanen dio, eta oftearen erdian laudatu
ren d u t;

31 Zeren egotu den beharraren es- 
kuinean, ene arimaren begiratzeko ja- 
zarleen ganik.

C IX . Ps a l . 
r \ A B I D E N  pfalmoa.

Jaunak ene Jaunari erran d io : 
Jar zaite ene eíkuinean,

Zure etfayak czar detzadan artco zurc 
oimpeko alkhi.

2 Jaunak Siondik ilkhiaraziko du zurc 
indarreko makhila: erregina zaitc zure 
etfayen erdian.

3 Zure indarreko egunean, fainduta- 
funeko ofpearcn erdian zure baithan da 
zurc haftea; cnc galtzarretik atheratu 
zaitut artizarra baino lchcn.

4 Jaunak zin-egin izan du, cta etza- 
yo urrikituren : Bcthiko zu zare aphez, 
Mclkifcdekcn arara.

5 Jauna zure eikuinean da ; bere ha- 
farreko egunean phorroikatu ditu erre- 
geak.

6 Jendayen erdian juyatzen hariko 
da ; chahutuko ditu bazterrak ; lehcrtu- 
ko ditu aikoren buruak lurrean.

7 Bidcan errekatik edanen du ; har- 
gatik goratuko du burua.

C X . Ps a l .

T A U D A  Jauna.
Jauna, ene bihotz oroz aithor bi- 

hurturen darotzut preftuen baldarna, 
bilkhuctan.

2 Handiak dira Jaunarcn eiktiko la- 
nak, bere nahi guzien arabera berezi- 
ak.

3 Aithor eta gorefpen atheratzen di
ote bere lanck, eta menderen mendetan 
¡raunen du hären zuzentafunak.

4 Jaun urrikalkor cta urrikalmendu- 
tfuak bere fcndagailcn orhoitzapen bat 
cman du :

5 Jatekoa eman diotc hären beldur 
direnei.

Bere patuaz orhoituko da bethi guzi- 
an ;

6 Bere populuari ezagutaraziko dio 
bere egintzen indarra,

7 Hari emanez jendayen primantza ; 
egia cta zuzentafuna hären efkuetako 
cgintzak dira.

8 Zinak dira hären lege guziak cta 
bethiren bcthiko gogortuak, zintafunean 
eta zuzentafunean eginak.

9 Jaunak berrerofpena igorri dio bere 
populuari; bethikotzat cgin du harekin 
bat-tafun.

Saindua eta ikharagarria da hären ize- 
n a:

10 Jaunarcn bcldurra da zuhurtziaren 
haftapena.

Hura zaintzen duten guzictan da adi- 
mendu 011a: hären laudoriock ¡raunen 
dute menderen mendetan.

C X I. Ps a l .

T A U D A  Jauna, Agjcoren eta Zaka- 
riafen bihurpenaz.

Dohatfu Jaunarcn beldur den gizona! 
Haren manamenductan guziz lakhet 
dena.

2 Lurrarcn gainean ahaldun izancn 
da hären ganikako ondoregoa: benedika- 
tuak izancn dira preftuen umcak.

3 Ofpca cta aberaftafunak hären ctche-
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an izancn dira, cta menderen mendetan 
¡raimen du harén zuzentafunak.

4 Ilhumbectan prcftuei argi bat ilkhi 
zayote: Jauna urrikalkor, urrikalmcn- 
dutfu eta zuzena da.

5 Dohatfua da urrikaltzcn cta mai
leguz cmaten duen gizona! Bere To
las guziak adimendurekin aphaintzcn 
ditu ;

6 Hargatik cz da bchincrc khordoka- 
tua izancn.

7 Prcftua bethi guzian izancn da or-
hoitzapenetan ; gaizki entzute beldurrik 
ez du izancn. . . .  ,

Jaunarcn baithan ¡gurikitzera dago 
harén bihotza ;

8 Harén bihotza gothortua da; ez 
da khordokatuko bere etfayak heziak 
ikhufi arteo.

9 Barrayatu, beharrei cman du bere 
¡zana; harén zuzentafunak menderen 
mendetan du iraunen; harén adarra os- 
petara izanen da goratua.

10 Gaichtaginak ikhufiko du cta ha- 
farrctuko da ; karraíkatuko ditu hortzak 
eta ihartuko da: galduko da bckhato- 
reen lehia.

C X II. Ps a l .

T A U D A  Jauna.
Haurrak, lauda zazuc Jauna, lauda 

zazuc Jaunarcn izena.
2 Bcnedika bckio Jaunarcn izenari 

oraidanik cta mendectaraino.
3 Iguzkiarcn ilkhitzetik ctziten den 

lckhuraino laudatzeko da Jaunarcn izc-
na. .

4 Jauna jendaya guziez gorago da, 
cta zeruen gainetik gorago da harén os-

5 Ñor da gure Jainko Jaunarcn idu- 
rikorik, zcinak hcrgorctan baitu bere 
egoitza,

6 Eta zcruan cta lurrean diren apha- 
lei bcgiratzcn baitiote;

7 Zcinak beharra lurretik jaikaraztcn 
baitu, cta erromefa famatfetik goratzcn,

8 Hura jarraraztcko aitzindariekin, 
bere populuko buruzagickin ;

9 Zcinak agor zen emaztekia ezar- 
tzcn baitu bere ctchcan haur-tnoltzoa- 
ren ama bozkariotfu ?

C X III . Psal.
I A U D A  Jauna.

Ifracl ilkhi zcncan Egiptotik, Ja
koben etchea crdaldun hekien artetik,

2 Judca bilhakatu zen Jaunarcn fain- 
dutegi eta Ifrael harén erreinu.

3 Itfafoak ikhufi cta ihes goan zen ; 
Jordancak gibelerat egin zuen.

4 Mendiak jauzi ziren ahariak beza
la, eta mendichkak ardicn bildotfak iduri.

5 Itfafoa, zer duk ihes goatcko ; eta 
hik, Jordanca, zcrgatik egin duk gibele
rat ?

6 Mendiak, zertako jauzi zarete aha
riak bezala, cta zuck, mendichkak, bil
dotfak iduri ?

7 Lurra ikharatu da Jaunarcn aitzi- 
nean, Jakoben Jainkoarcn aitzincan.

8 Harek aldatzcn du harria ur-maelc- 
tara, eta kotorra ithur-uretara.

U*Z guri, Jauna, ez guri, bainan zure 
izenari eman ezozu ofpe,

2 Zure urrikalmendu eta egiaren ari
az, beldurrez-eta jendayck noizbait erran 
dezaten : Non da horicn Jainkoa ?

3 Gure Jainkoa ordean zcruan da; 
bere gogoko zituen guziak egin ditu.

4 Jendayen jainko-itchurak dira zil- 
har eta urhe, gizonen eíkuctako lanak.

5 Ahoa badute, eta cz dira mintza- 
tzen; badituzte begiak, cta ez dute ikhus- 
ten.

6 Beharriak izan, cta cz dute adi- 
tzen ; fudur-mizpirak izan, cta cz dute 
ufnatzen.

7 Badituzte cíkuak, eta ez dute haz- 
tatzen; oinak ere, cta cz dira ibiliko; be
ren zintzurrctik ez dute oihurik-eginen.

8 Hekien iduriko bilhaka beitcz he
kien egileak, eta hekietan finheftc duten 
guziak.

9 Ifraclen etchcak Jauna baithan idu- 
ki du bere pheíkiza: hura da harén la- 
guntza eta geriza.

10 Aaronen ctcheak Jauna baithan 
iduki bere pheíkiza ; hura da harén la- 
guntza cta geriza.

11 Jaunarcn beldur direnek Jauna 
baithan iduki dute beren pheíkiza : hura 
da hekien laguntza eta geriza.

12 Jauna orhoit izan da gutaz cta 
benedikatu gaitu.

Bcncdikatu du Ifraclen etchea, bene
dikatu du Aaronen etchea.
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13 Ttipi eta handi, bcnedikatu ditu 
Jaunaren beldur diren guziak.

14 Jaunak gehiago egin beza zucn- 
tzat, zuentzat eta zucn (emeentzat.

15 Bcnedika bc^aitzazte Jaunak, 
zeru-lurrak egin dituenak.

16 Jaunarcna da zcruko zerua; lu- 
rra aldiz, gizoncn fcmcci cman izan da- 
roete.

17 Hilek etzaituztc laudaturen, Jau- 
na, ez-eta ifernura jauílen diren guziek.

18 Bainan guk, bizi garenek, bencdi- 
katzcn dugu Jauna, oraidanik eta men- 
deetaraino.

C X IV . Ps a l .

T A U D A  Jauna.
Maithatu dut, zcrcn Jaunak en- 

tzunen baitu ene othoitzaren oihua ;
2 Zcrcn ene aldcrat makhurtu baitu 

bcrc beharria; eta nik dei-cginen diot 
ene cgtin orotan.

3 Heriotzeko oinhazcck inguratu 
naute, eta ¡fcrnuko athckck atzeman 
naute.

Heftura eta oinhazca aurkhitu ditut,
4 Eta dci-cgin diot Jaunaren izenari.
Oi Jauna, athera zazu ene arima:
5 Urrikalmcndutfua da Jauna eta zu- 

zcna, eta urrikaltzcn da gure Jainkoa.
6 Jaunak begiratzen ditu ttipiak: 

aphaldu naiz eta athcratu ñau.
7 Oi ene arima, itzul hadi hirc phau- 

fura, zercn bcnedikatu baihau Jaunak ;
8 Ezcn khcndu ditu hcriotzcari ene 

bizia, nigarrci ene bcgiak, crorikoari ene 
oinak.

9 Jaunaren gogarako izanen naiz bi
zi direnen tokian.

C X V . Ps a l .

T A U D A  Jauna.
Sinhetfi dut; hargatik mintzatu 

izan naiz: bainan ni hainitz aphaldua 
izan naiz.

11 Ene afalduan erran izan dut: Gi- 
zon guziak gezurtiak dirá.

12 Zer bihurtuko diot Jaunari niri 
egin darozkidan guzientzat ?

"13  Hartuko dut falbamenduko un- 
tzia, eta dei-egincn diot Jaunaren izenari.

14 Jaunari bcrc populu guziaren a¡- 
tzinean bihurtuko diozkat ene botuak :

15 Jaunaren aitzincan prezagarri 
handi da harén fainduen hcriotzca.

16 Oi Jauna, zcrcn naizcn zure zer-

bitzaria, zure zerbitzaria eta zure nes- 
katoaren umea,

Hautfi ditutzu ene lokharriak :
17 Eíkainiko darotzut laudoriozko 

fakrifizio bat, eta dei-cginen diot Jauna
ren izenari.

18 Jaunari bihurtuko diozkat ene bo
tuak bcre populu guziaren aitzincan,

19 Jaunaren etcheko lorioan, zure 
crdian, oi Jerufalcmc.

C X V I . Ps a l .

T A U D A  Jauna.
^  Lauda zazue Jauna, jendaya gu- 
zick ; hura lauda zazue, populu guzi- 
c k ;

2 Zcren gure gaincan finkatu baita 
harén urrikalmcndua, eta Jaunaren zin- 
tafunak baitirau menderen mendetan.

C X V I I . P s a l .

T A U D A  Jauna.
Jaunari aithor bihur diozozue, ze- 

ren den ona, zcrcn mendetan hedatzen 
den harén urrikalmcndua.

2 Orai Ifraelek erran beza ona déla, 
harén urrikalmenduak mendetan badi- 
rauela.

3 Orai erran beza Aaronen ctchcak, 
harén urrikalmenduak mendetan badi- 
rauela.

4 Orai erran bezate Jaunaren beldur 
diren guziek, harén urrikalmenduak 
mendetan badirauela.

5 Jaunari ene hcfturatik dci-cgin diot, 
eta Jaunak cntzun ñau zabalera athe- 
ratuz.

6 Jauna da ene laguntza, ez naiz g¡- 
zonak egin dezakedanaren beldur iza- 
nen.

7 Jauna da ene laguntza, eta ni nar- 
datuko naiz ene etfaycz.

8 Hobe da Jaunaren baithan fidatzca 
gizonctan baino.

9 Hobe da Jaunaren baithan uíle 
izatea aitzindarietan baino.

10 Jendaki guziek inguratu naute, 
eta Jaunaren izencan hekien ganik izan 
naiz afpertua.

11 Inguratuz ingurakatu naute, eta 
Jaunaren izencan izan naiz hekien ganik 
afpertua.

12 Inguratu naute crleck bezala, futan 
jarri dirá fuá lapharrctan bezala, eta Jau
naren izencan izan naiz hekien ganik 
afpertua.
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13 Bulkhatua izan naiz, erortzerat 
abian, eta Jaunak foinkatu ñau.

14 Jauna da ene indarra, ene ofpea, 
eta ene falbatzaile jarri da.

15 Bozkariozko eta eíkcr onezko 
otfak dirá preftuen olhetan. _

16 Jaunaren eíkuinak egin du indar;
Jaunaren eíkuinak goititu ñau ; Jauna
ren eíkuinak egin du indar. < _

17 E z naiz hilen, bainan-bai biziko, 
eta goraki erranen ditut Jaunaren cgi- 
nak.

18 Jaunak gogorki ñau zehatu, ez 
ñau ordean heriotzearen eíkuctarat
eman. . . . .

19 Zabal daroztatzuc zuzembideko 
atheak; hckictan farthurik aithor Jau
nari diot bihurturen.

20 Hau da Jaunaren athea, huntarik 
farthu dirá preftuak.

21 Aithor darotzut bihurturen, zercn
nauzun entzun eta jarri zaren ene fal- 
batzaile. .

22 Etche-egilcek ez onhctfi harria, 
hura bilhakatu da ¡zkina-harri.

23 Jaunak egin du hori, eta gure 
begicntzat da mirefgarri.

24 Hau da Jaunak egin duen eguna; 
bozkarioz jauz gaitezen egun.

25 Oi Jauna, íalba nezazu 1 Oi Jau
na, egizu onduz nohan ! _

26 Bcnedika bckio Jaunaren izencan
heldu denari!

Bcnedikatu zaituztcgu Jaunaren etche-
tik : .

27 Jauna da Jainko, eta argia eman
daroku. . , „

Berta handi bat egizue abar holto- 
tfuekin aldareko adarretaraino.

28 Zu zarc ene Jainkoa eta zun da
rotzut aithor bihurturen; zu zare ene 
Jainkoa, eta zu zaitut gorethren.

Aithor darotzut bihurturen, zcren 
nauzun entzun eta jarri zaren ene falba-

U  20 Aithor bihur diozogun Jaunari, 
zercn den ona, zercn bethi dirauen harén
urrikalmenduak.

C X V III. Ps a l .

L A a l e Ph ! " bohatfu bidean notha- 
gabe, Jaunaren legean dabiltzanak !

2 Dohatfu harén manamenduak ikhar- 
tzcn dituztenak, eta hura bihotz oroz 
bilhatzcn dutenak!

3 Ezcn gaichtakeria egiten dutenak, 
harén bideetan ez dabiltza.

4 Zuk duzu manatu zure manamen
duak hertfiki begiratzea.

5 Ochala ene urhatfck har baletzate 
zure manamenduen bcgiratzeko bideak !

6 E z nintake orduan ahalkez joa, 
zure manu guzietara begia ematean.

7 Aithor bihurturen darotzut biho- 
tzeko zintafuncun, zercn ikhafi baitut 
zure crabakicn zuzentafuna.

8 Zure manamenduak zainduko di
tut ; ez nezazula aldc bat utz bazterre- 
rat.

B E T H . 9. Gazteak ñola chuchen 
dezake bere bidea ? Zure erranak be- 
giratuz.

10 Bilhatu zaitut ene bihotz oroz: 
ez nezazula urrunt zure manamendue- 
tarik.

11 Bihotzarcn harnean iduki ditut 
zure erranak, zure aldcrat bekhaturik 
ez egitea gatik.

12" Bencdikatua zare, Jauna: irakhats 
dizadatzu zure manamenduak.

13 Ene ezpainetan dcrabilzkat zure 
ahoko crabaki guziak.

14 Zure lekhukotafunen bidean dut 
lakhct, aberaftafun guzictan bezala.

15 Zure manamenduetan alhatuko 
dut gogoa, eta zure bideci begira egonen 
naiz.

16 Zure manamenduetan alhatuko 
dut gogoa, zure erranak ez ditut ahan- 
tziko.

G IM E L . 17. Dohain emozu zure 
zerbitzariari, bizkor nezazu, eta begira- 
tuko ditut zure erranak.

18 Argi zatzu ene begiak eta zure 
lcgeko mirefgarritafunak begietfiren di
tut.

19 Ni arrotz bat naiz lurraren gai- 
nean: ez biatzatzu gorde zure mana
menduak.

20 Zure legean lchiaz bethi hurran- 
dua da ene arima.

21 Azurriatu ditutzu hampurutfuak; 
madarikatuak, zure manamenductarik 
makhurtzen direnak.

22 Laidoa eta erdeinua khen zatzu
ene gainetik, bilhatu ditudalakotz zure 
lekhukotafunak; _

23 Ezcn buruzagiak jarri eta ene 
kontra mintzatu dirá; aldiz zure zer
bitzaria, zure lcgectan alhatzen zen ;

24 Alabainan zure lekhukotafunak
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dira ene gogo-erabilketak, eta zurc Icgeak 
cnc bidari.

D A L E  I'H. 25. Lurrari croria dago 
eue arima : bizkor nezazu zurc hitzaren 
arabe ra.

26 Erakhutfi darozkitzut cnc bideak, 
eta entzun nauzu : irakhats dizadatzu 
zure legeak.

27 Irakhats dizadazu zurc legeen 
bidca ; eta zurc fendagailcz alhatuko dut 
cnc gogoa.

28 Unhaduraz lo-afmara crori da ene 
arima, hazkar nezazu zure agintzen 
arabera.

29 Tzarkcriako bidctikaldara nezazu, 
eta zurc legearen arietan urrikal zakiz- 
kit.

30 Egiarcn bidca dut hautatu, eta 
zure erabakiak cz ditut ahantzi.

31 Jauna, zurc lckhukotafunei naiz 
cratchiki ; cz benezazu arthik ahalke- 
tara.

32 Zurc manamenduen bideaz lafter- 
cgin dut, zabaldu duzuncan ene bihotza.

HE. 33 Lcgctzat cmadazu, Jauna, 
zure manamenduen bidca, eta hura bil- 
haturen dut bethi.

34 Emadazu ezagutza, eta ikhartuko 
dut zurc legea eta ene bihotz oroz begi- 
ratuko dut.

35 Eraman nezazu zurc manamen
duen bideaz, zeren hura nahi izan baitut.

36 Ene bihotzari ichuria emozu zurc 
Ickhukotafunetara, eta ez jaramanke- 
riara.

37 Bazter zatzu ene begiak, cz de- 
tzazten gauza hutfalak ikhus ; zure 
bidcan bizkor nezazu.

38 Zure hitza jar zazu zure zerbi- 
tzariaren baithan, egon dadientzat zure 
beldurrean.

39 Ene ganik khen zazu lotfatzcn 
nauen Jaidoa, ezen gozoz betheak dira 
zurc erabakiak.

40 Huna non zure legearen lchiaz 
nagon erretzen ; zurc zuzentafunarcn 
arabera biziaraz nezazu.

V A U . 41 Zurc urrikalmcndua, Jau
na, ene gainera jauts bedi, eta zure gani- 
kako falbamcndua zure hitzaren arabera.

42 Eta hitz bat ihardctftko diotet ja- 
zarrika hari zaizkitanei, zure folafetan 
dadukadala ene igurikimena.

43 Eta cz biazazu nihoiz-ere ahotik 
khen egiarcn hitza, zeren zure folafetan 
baitut ene phcfkiza.

44 Eta bethi begiraturen dut zurc le
gea, bethi eta bethiren bethi.

45 Bidc zabalaz nindabilan, zurc ma- 
namenduak bilhatu nituelakotz.

46 Zure Ickhukotafunez erregecn ai- 
tzinean mintzatzen nintzen, eta ez nin- 
tzen ahalketara erortzen.

47 Eta zurc manamendu maithatu 
nitucnetan alhatzen nuen gogoa.

48 Eta ene eikuak altchatu ditut zure 
manamendu maithatu ditudanci, eta zurc 
legeetan nintzen alhatzen.

Z A I N . 49 Orhoit zaitezi zure zer- 
bitzariari eman hitzaz, zeintaz niri eman 
baitarotazu ene phelkiza.

50 Hartarik izatu dut ene fofegua ene 
bchcrainenduan, zeren zure folalak bai— 
nau bizkortu.

1 51 Hampurutfuak aide orotarik gaich- 
takerian hari zitaizkidan: bainan ni ez 
naiz zure legetik makhurtu.

52 Zure crabaki egundainotikakoez 
orhoit izan naiz, Jauna, eta fofcgu hartu 
dut.

53 Erkhidura naufttu zait, bekhato- 
rcek uzten zutclakotz zurc legea.

54 Ene defterruko lekhuan zure cra
baki zuzenak ziren ene kantuen bide.

55 Gabaz zure izenaz orhoit izan 
naiz, Jauna, eta begiratu izan dut zurc 
legea.

56 Zurc crabakiak bilhatu ditudala- 
kotz gerthatu zait hori.

H E T H . 57 Oi Jauna, ene zathia, 
erran dut zure legea idukiren dúdala.

58 Zure begithartea othoiztu dut ene 
bihotz guziaz ; urrikal zakizkit zurc 
hitzaren arabera.

59 Ene bideez gogocta cgin izan dut, 
eta oinak itzuli ditut zurc legeetara.

60 Abian naiz, eta ez lotfa zure ma
namenduen begiratzera.

61 Bekhatorecn lokharriek inguratu 
naute, eta ez dut halcre ahantzi zurc 
legea.

62 Gau minean jaikitzen nintzen zuri 
aithor bihurtzera zure legeko crabaki 
zuzeiten gaincan.

63 Phartcdun naiz zure bcldur diren 
guziekin eta zure manamenduak zain- 
tzen dituztenekin.

64 Zure urrikalmcnduaz lurra bethea 
da, Jauna; zure legeak irakhats dizada
tzu.

T E T H . 65 Zurc zerbitzariari ongia 
cgin diozu, Jauna, zurc hitzaren arabera.

66 Irakhats dizadatzu ontafuna, zu- 
hurtafuna, jakitatea, zeren ftnhcfte izan 
dudan zurc manamenduetan.

67 Beheratua izan nindadicn aitzi- 
nean, hobendun crori nintzen : hargatik 
zaindu dut zurc legea.

68 Ona zarc zu, eta zurc ontafunean 
irakhats dizadatzu zure legeak.

69 Hampurutfuen gaichtakeria meta- 
tua da ene gaincan : nik ordean cnc bi
hotz guziaz ¡kharturen ditut zure mana
menduak.

70 Efnca bczala manthoindua da he- 
kien bihotza, nik aldiz zurc legean alha- 
tu dut ene gogoa.

71 Enetzat on da zeren beheratu nau- 
zun, ikhas detzadan zure legeak.

72 Zure ahoko legea enetzat hobc 
da, urhe eta zilhar metak baino.

JO D . 73 Zurc cíkuck egin eta or- 
hatu naute: indazu adimendua ikhas di- 
tzadan zurc manamenduak.

74 Zure bcldur direnck ikhufiko nau
te eta boztuko dirá, zure hitzetan czarri 
dudalakotz ene igurikimen guzia.

75 Ezagutzcn dut, Jauna, zurc cra
bakiak zuzenczkoak dircla, eta zuzenki 
beheratu nauzula.

76 Zure urrikalmcndua cthor bcdi ene 
fofegatzera, zurc zerbitzariari eman dio- 
zun hitzaren arabera.

77 E t h o r  bckizkit zure urrikaltzape- 
nak, eta biziko naiz, zeren zure Icgeaz 
baitira ene gogo-erabilketak.

78 Ahalkez eftaliak izan beitez ham
purutfuak, ene gaincan bidegabeki era- 
bili dutclakotz gaichtakeria: nik aldiz, 
zurc manamenduetan alhatzen nuen go- 
goa.

79 Ene alde itzul beitez zure bcldur 
direnak, eta zurc lekhukotafunen berri 
dakitenak.

80 Ene bihotza nothagabe bilhaka 
bedi zurc legectan biziz, cz nadicntzat 
izan ahalkctara arthikia. _

C A P H . 81 Ene arima iraungi da 
zure ganikako falbamenduaren iguri, eta 
zurc hitzcan czarri dut ene pheíkiza
guzia. . . . .  .

82 Ene begiak iraungi dirá zure agin- 
tzcn ondorecn iguri, ziotelarik . Noiz 
emanen darotazu fofegu ?

83 Ezen bilhakatu naiz zahagi bat 
izotzcan bczala: cz ditut halerc ahantzi
zurc manamenduak.

84 Zcmbat egun ditu zurc zcrbitza-
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riak, zuzenari bidea eman diozozun ar
ico ene jazarleen gainean ?

85 Gaichtaginek erafi darozkidatc 
clhe huts aíko, bainan ez zure legea
ren idurikorik.

86 Zurc manamendu guziak egia be
ra dirá: ene etfayck bidegabeki jazarri 
darotade : lagun nezazu.

87 Chahutzer naute lurrean : nik or
dean cz ditut bazterrerat utzi zure ma
namenduak.

88 Bizkor nezazu zure urrikalmen- 
duaren arabera, eta begiratuko ditut zure 
ahoko lekhukotafunak.

L A M E D . 89 Zure hitzak, Jauna, 
bethiren bethi dirauka zeruan.

90 Zure egiak dirauka mendetik men- 
dera: zuk afentatu duzu lurra, eta ba- 
dirau.

91 Egunak ihardukitzcn du zuk ma- 
natu urhatfean, zeren orok zcrbitzatzcn 
baitzaituzte.

92 Zurc Icgeaz izan ez balira ene 
gogoko erabilkctak, orduan beharbada 
galduko nintzen ene beheramenduan.

93 Behinerc cz ditut ahantziko zure 
manamenduak, zeren hckien bidez bai- 
nauzu bizkortu.

94 Zurea naiz, falba nezazu, ezen 
zure manamenduak bilhatu ditut.

95 Gaichtaginek iguriki naute, ni gal- 
du nahiz; bainan czagutu ditut zure 
lekhukotafunak.

96 Gauza akhabatu guzicn akhaban- 
tza ikhufi dut; bainan zurc legea guziz 
da hedatua.

íMEM. 97 Ñola maithatu dudan, 
Jauna, zurc legea! Hartan alhatzen dut 
egun guzian ene gogoa.

98 Ene etfayak baino umoago egin 
nauzu zure legeaz, zeren hari bainago 
bethi iratchikia.

99 Adimcndu handiagoa izatu dut ene 
irakhafle guziek baino, zeren zure lc- 
khukotafunak izatu baitira bethi ene go- 
goaren alhabide.

100 Adimemluz gainditu ditut zaha- 
rrak, zeren zurc manamenduak ditudan 
bilhatu.

101 Ene oinak bide tzar guzitarik 
debekatu ditut, zurc hitzaren bcgiratzea 
gatik.

102 Zurc crabakietarik ez naiz ma
khurtu, zeren zuk eman izan darotazun 
legea.

103 Zeinen gozo zaizkidan zurc fo-
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lafak ! Eztia ene ahoari baino gehiago.
104 Zure manamenduez izatu naiz 

argitua : hargatik higuindu ditut tzarkc- 
riako bide guziak.

N U N . 105 Zure hitza krifclu bat 
da ene urhatfcntzat, cta argi bat ene 
ibilbideentzat.

106 Zin-egin eta burutan hartu dut 
zure zuzentafuneko erabakien zaintzea.

107 Aide orotarik beheratua naiz, 
Jauna ; bizkor nezazu zure hitzaren 
arabera.

108 Begithartc egiozute, Jauna, ene 
ahoak bcre nahitara cgin botuei, cta 
irakhats dizadatzu zure crabakiak.

10g Enc arima ene eikuen menturan 
da bethi, eta ez dut ahantzi zure legca.

110 Artea hcdatu darotade gaichta- 
ginek, cta cz naiz zure manamenduc- 
tarik baztertu.

i n  Bcthiko primantzetan ardictfi di
tut zure lekhukotafunak, zeren baitira 
enc bihotzaren bozkarioa.

112 Ene bihotzari ichuria cman diot 
zure legeen begiratzera, fariaren arietan.

SA M E C H . 113 Gaichtaginak haftio 
izan ditut, cta maithatu dut zure legea.

114 Ene laguntza cta ene habea zare 
zu, eta zure hitzean izatu dut ene iguri- 
kitza handia.

115 Urrun zaitezte, gaichtaginak, ni 
ganik ; cta ikharturen ditut enc Jainkoa- 
ren manamenduak.

J16 Efku emadazu, zure hitzaren 
arabera, eta biziko naiz, eta cz biazada- 
zu urmariaraz ene pheikiza.

117 Lagun nezazu eta falbatua iza- 
nen naiz, eta zure legeak gogoan erabi- 
lircn ditut bethi.

118 Arbuyatzen ditutzu zure eraba- 
kictarik gibelatzcn direnak, tzarrak dirc- 
lakotz hekien gogoctak.

119 Lcge-hauflc batzuentzat iduki 
ditut lurrcko bekhatore guziak ; harga
tik maithatu ditut zure lekhukotafunak.

120 Zure beldurraz alderen - bertze 
iragan zazu enc haragia ; czen zure era
bakien beldur naiz.

A IN . 121 Zuzcntafunean ibili naiz 
cta zuzenari cman diot berc bidea : cz 
benezazu arthik enc beizten hari dirc- 
nen eikuctara.

122 Onerako laguntza cgin diozozu 
zure zerbitzariari : ez benezate beltz 
hampurutfuck.

123 Zure ganikako falbamcnduaren

cta zure zuzentafuneko agintzaren iguri, 
enc begiak iraungitu dira.

124 Zure zcrbitzariarckin cgizu zure 
urrikalmenduaren arabera, cta irakhats 
dizadatzu zure legeak.

125 Zure zerbitzaria naiz ni : indazu 
adimendua, ardiets detzadan zure lekhu
kotafunak.

126 Ordu da egitcko, Jauna; czcz- 
tatu dute zure logea ;

127 Hargatik maithatu ditut zure ma
namenduak, urhea cta topaza baino ge
hiago ;

128 Hargatik naramanzkan enc ur- 
hatfak zure manamendu guzien arabera, 
cta higuin izan ditut tzarkeriako bide 
guziak.

PHE. 129 Edcrrefgarri dira zure le
khukotafunak : aria hortaz ikhartu ditu 
ene arimak.

130 Zure folafcn agerpenak argitzen 
du, eta chumcei adimendua ematen.

131 Idcki izan dut ahoa cta cnegana- 
tu dut zure hatfa, zeren bainindagoen 
zure manamenduen lehiaz.

132 Begira dizadazu, cta urrikal za- 
kizkit, zure izenaren beldur direnei egi- 
ten ohi zaren bezala.

133 Zure manamenduen arabera bi- 
datu ditut ene urhatfak, eta tzarkeriarik 
ez bekit behinere nauli.

134 Libra nezazu gizonen kalomnic- 
tarik, begira detzadan zure manamen
duak.

135 Zure zerbitzariaren gainera ar-
giaraz diozozu zure begithartcari, cta 
irakhats dizadazu zure legca. -

136 Enc begick ichuri dituzte nigar- 
ithurriak, zeren cz duten zure legca be- 
giratu.

SA D E . 137 Zuzcna zare, Jauna, 
eta zuzcna da zure erabakia.

138 Manatu duzu begira detzagun 
zuzentafuna, zure lekhukotafunak cta 
zure egia.

139 Iharrarazi nau enc kharrak, enc 
ctfayek ahantzi dituztclakotz zure hi- 
tzak.

140 Zure folafa borthizki khaldatua 
da, cta zure zerbitzariak maithatu du 
hura.

141 Haur gaztc bat naiz cta erdeina- 
tua : ez dut ahantzi zure legca.

142 Zure zuzentafuna, bethicreko 
zuzentafuna da, eta zure legca egia 
bera da.
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143 Heftura eta athekek atzeman 
nautc : zure manamenduak dira enc go- 
goaren alhabideak.

144 Zure lekhukotafunak bethicreko
zuzentafuna dira ; emadazu adimendua, 
eta biziko naiz. #

C O P H . 145 Enc bihotz oroz cgin 
dut oihu : Entzun nezazu, Jauna : bil- 
hatuko ditut zure legeak.

146 Zuri cgin dut oihu : Salba nezazu ; 
begiratuko ditut zure manamenduak.

147 Goiz lehenetik abiatu naiz, cta 
deihadar-cgin dut, zeren zure hitzetan 
ezarri baitut ene igurikimen guzia.

148 Argia baino lehen zure gana goi- 
titu ditut begiak, zure folafez alhatzeko
ene gogoa. .

149 Ene mintzoa adi zazu, Jauna,
zure urrikalmenduaren arabera ; eta zu
re zuzcntafunaren arabera hazkar zazu 
ene bizia. . . .  ...

150 Ene jazarleak gaizkiari hurbildu 
zaizko ; urrundu dira, berriz, zure lc- 
getik.

151 Hurbil zare, Jauna; cta zure 
bide guziak egia bera dira.

152 Haftetik ezagutu dut zure le- 
khukotafunctarik, bethikotzat afentatu
ditutzula. '

RES. 153 Ikhufazu ene beheramen- 
dua, cta athera nezazu, zeren ez baitut 
ahantzi zure legca.

154 Juya zazu ene egitekoa cta bc- 
rrcros nezazu ; bizia bihur dizadazu 
zure hitzaren gatik.

155 Bekhatoreetarik urrun dago fal- 
bamendua, cz dituztelakotz zure legeak
bilhatu. .

156 Handiak dira, Jauna, zure urn- 
kalpenak : biziaraz nezazu zure erabaki
zuzenaren arabera. > .

157 Hainitz dira mri jazartzen cta 
enc hcftutzcra hari direnak : zure le- 
khukotafunetarik ez naiz makhurtu.

158 Ikhufi ditut legca häuften zutc- 
nak, cta ihartu naiz zeren ctzituzten
zure hitzak begiratzen.

159 Jauna, ikhufazu nola maithatu 
ditudan zure manamenduak ; zure urri- 
kalpencan emadazu bizia. _

160 Egia da zure hitz guzien erroa ; 
zure zuzcntafunaren erabakiek mende- 
ren mendetan dute iraunen.^

SIN . 161 Ariarik gäbe jazarn daro-
tet buruzagiek, cta enc bihotza zure 
folafcn beldurrcz egon da.
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162 Zure hitzen gainean bozkariotan 
farthuko naiz, buluzkin handi batzu 
atzeman dituena iduri.

163 Higuintzetan izatu dut eta gai- 
tzctfi gaichtakeria; aldiz zure legea 
maite izan dut.

164 Egunean zazpitan laudorioak 
kantatu darozkitzut zure zuzentafuneko 
erabakien gainean.

165 Bake handi bat da zure legca 
maite dutenentzat, eta behaztopagailu- 
rik hekientzat cz da.

166 Zure ganikako falbamenduarcn 
begira nindagoen, Jauna, eta maithatu 
ditut zure manamenduak.

167 Ene arimak begiratu eta biziki 
maithatu ditu zure lekhukotafunak.

168 Zaindu ditut zure manamendu 
eta lekhukotafunak, ezcn ene bidé guzi
ak zure aitzinean ziren.

T A U . 169 Zure aitzinera, Jauna, 
ager bedi enc othoitza : adimendua ema
dazu zure hitzaren arabera.

170 Zure aitzinera far bedi ene gal- 
dea : athera nezazu zure hitzaren ara
bera.

171 Ene ahoak ozenki kantaturen 
darotzu himno bat, irakhatíi darozkike- 
tzunean zure legeak.

172 Ene mihiak errepikaturen ditu 
zure hitzak, zeren zure manamendu 
guziak zuzentafuna bera baitira.

173 Zure cíkuak egin beza ene fal- 
batzera, zeren naizen zure manamendu
ez hautatu.

174 Zure ganikako falbamenduarcn 
lehia hartu dut, Jauna, cta zure legea 
izatu da ene gogoaren alhabidea.

175 Bizi bedi ene arima, eta laudatu
ren zaitu ; eta zure erabakiek emanen 
darotade laguntza.

176 Galdu den ardía bezala errebcla- 
tu naiz : bilha zazu zure zerbitzaria, ez 
dituclakotz ahantzi zure manamenduak.

C X I X . Psal .
l y f A I L E T A K O  kantika.
·*· ·*■  Jaunari deihadar-egin diot heftu
ran nintzencan, eta entzun izan nau.

2 Jauna, ene arima athera zazu gaich- 
taginen czpainetarik eta mihi maltzurrc- 
tik.

3 Zer emanen, cdo zcr ekharriko da- 
ye hire mihi maltzurrarentzat ?

4 Hazkarrarcn gezi zorrotzak ikhatz 
erregarriekin.

4 «·
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5 Zorigaitz niri, zeren luzcak izatu 
diren ene arroztafur.eko cgunak ! Ze- 
darren daudczenckin cgin izan dut ene 
egoitza ;

6 Luzez izatu da arrotz ene arima.
7 Bakea haftio zutenekin baketiar 

izatu naiz: mintzatzen natzayotencan, 
ariarik gabe jazartzen zarotedan.

C X X . Ps a l .

A /T A IL E T A K O  kantika.
Begiak goititu ditut mendictara, 

nondik cthorriko baitzait laguntza.
2 Ene laguntza ethorriko da Jauna 

ganik, zeinak cgin baititu zeru-lurrak.
3 Z u  zaintzen zaituenak cz bcza utz 

khordokatzcra zure oina, eta ez bcdi 
lohakhar.

4 Huna non ez den, cz khuman, ez 
lotan farthuko Ifracl zaintzen dueña.

5 Jaunak zaintzen zaitu; Jauna, 
zure gcriza, zure eíku eíkuinaren gai- 
nean dago.

6 Egunaz etzaitu iguzkiak crreko, 
ez-etarc gabaz ilhargiak.

7 Jaunak zaintzen zaitu gaitz guzie- 
tarik ; Jaunak zain beza zure arima.

8 Jaunak zain bctza zure far-ilkhiak 
oraidanik bethi guziraino.

C X X I. Ps a l .

j y j A I L E T A K O  kantika.
Boztu naiz erran daroztcdan To

las haukietan : Goancn gare Jaunarcn 
etchera.

2 Gurc oinak zure lorioetan baratuak 
zaudczen, oi Jerufalcmc.

3 Jeruíalcme, zeina altchatzen bai
tute hiri bat bczala, eta zeintan nork 
berak izancn baitu berc zathia.

4 Alabainan hunat igan dirá leinuak, 
Jaunarcn leinuak, IfraeTen lekhukotafu- 
na, Jaunarcn izcnari aithor bihurtzeko.

5 Ezen hemen jarri dituzte juftiziako 
alkhiak, Dabidcn etchcaren gaincan afcn- 
tatu alkhiak.

6 Galda zatzue, Jerufalcmen bakea- 
ren onetan direnak, eta nafaiziaren erdian 
izan beitcz zu maitc zaituztenak.

7 Bakea izan bedi zure hazkargailue- 
tan eta nafaizia zure dorrectan.

8 Ene anaya eta hurbilcn gatik aipha- 
tzen dut bakea zuretzat.

9 Gure Jainko Jaunarcn etchea gatik, 
zuretzat bilhatu ditut onak.

C X X II . Ps a l .

j y j A I L E T A K O  kantika.
Zure gana goititu ditut begiak, oi 

zcructan zaudezena.
2 Huna bada, ñola muthilen begiak 

baitaudczi bereu naufien kheinuci,
Ñola neflcatoaren begiak baitaudezi 

harén ctchekandrearcn kheinuci, hala 
gure begiak ere gure Jainko Jaunari 
daudezi, urrikal dakigun artco.

3 Urrikal zakizkigu, Jauna, urrikal 
zakizkigu, zeren gaudezen erdcinu as- 
koz betheak ;

4 Gure arima hainitz bethea da ; 
abcratfen laidagarri eta hampurutfuen 
erdeinagarri gare.

C X X III . Ps a l .

j y j A I L E T A K O  kantika.
Baldin gure baithan izan ez bazen 

Jauna, Ifraclck orai erran bcza :
2 Baldin gure baithan izan ez bazen 

Jauna,
Gizonak gurc gainera jaikitzcn zirc- 

ncan,
3 Bizirik beharbada ¡relien gintuz- 

tcn.
Gurc kontra bizten zcnean hckien 

hafarrea,
4 Urak beharbada ireftcn gintuen.
5 Gure arima uharretik iragan da ; 

behaibada iragan zitakecn ezin jafancn 
zuen ur batetik.

6 Bcncdika bekio Jaunari, zeinak ez 
baigaitu eman atzematera hckien hor- 
tzei.

7 Gure arima, etchechoria iduri, athe- 
ratua izan da ihiztarien artetik. Artea 
hautfia, eta gu libratuak izan gare.

8 Zeru-lurrak egin dituen Jaunaren 
¡zcnean da gure laguntza.

C X X IV . Ps a l .

j y j A I L E T A K O  kantika.
Jaunaren baithan fidatzen dire

nak, Siongo mendia bezahl dira : behi- 
nere cz da khordokatua izancn,

2 Jerufalcmen egoten dena.
Mcndiak dira liaren inguruan, eta

Jauna bcre populuaren inguruan oraida
nik eta mendeetaraino ;

3 Ezen Jaunak ez du bckhatoreci 
utziko manamendua preftuen priman-
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tzaren gaincan, prcftuck gaichtakeriara 
heda cz detzazten beren eíkuak.

4 Jauna, ongia egiozute preftuei eta 
bihotzcz zuzenak dircnci.

5 Bainan bide bihurrictara makhur- 
tzen direnak, Jaunak cramanen ditu 
tzarkeria-egilcekin. Bakea izan bcdi 
Ifraelen gainean.

C X X V . Ps a l . 
A / T A IL E T A K O  kantika.

Jaunak gathibutafunctik bihurra- 
raztean Sion, fofegatuak direnak bczala
eginak izan ginen. .

2 Orduan bozkarioz bethea izan da 
gure ahoa eta arinduraz gurc mihia.

Orduan jendayen artean erranen dute: 
Jaunak ofpe atheratu du horien aide egin 
duenaz.

3 Gurctzat cgin duenaz ofpc atheratu 
du Jaunak, eta gu bozkariotan jarri ga-

*4. Ur-uharra hegoa denean bczala, 
bihurraraz gaitzatzu, Jauna, gurc gathi-
butafunetik. ,

5 Nigarrctan eraitcn dutcnek, bozKa-
riotan bilduko dute.

6 Haziak arthikiz bazoazen haratc- 
koan, eta nigar-egiten zuten.

Bainan gibeleratekoan bozkariotan 
cthorriko dirá beren kharbak foincan.

C X X V I. Ps a l .
C A L O M O N E N  mailetako kantika.
^  Jaunak egiten cz badu etchea, al- 
ferretan nekhatu dirá harén egiten hari

Jaunak zaintzen cz badu hiria, alfe- 
rrctan bcilatzen du harén zain dagoe-

11 2 Alfer duzue argiaren aitzin jaiki- 
tzea · jarri ondoan chuti zaitezte, atfe- 
kabezko ogiaren jaten hari zarctcnak. 

Loa berc maiteei eman dioketenean,
3 Huna Jaunarcn primantza, lemeak;

faria, fabcleko fruitua.
4 Hazkarrarcn eíkuan ñola gcziak, 

hala izancn dirá iharrofiak d.renen ferne

r e  Dohatfu gizona hckicz ikhuftko 
dueña bcre lehia bethea! Ahalkctara 
ez da croriko, athean bcre ctfayc. m.n- 
tzatuko denean.

C X X V II . Ps a l .

V /T A IL E T A K O  kantika.
1  A Dohatfu Jaunaren beldur diren 
guziak, harén bideetan dabiltzanak !

2 Zorion duzu, zeren haziko baitzare 
zure cíkuctako lanetik, eta ongi helduko 
zaitzu.

3 Zure emaztea, mahats-aihen gori 
bat iduri izancn da zure etchcaren alda- 
menetan.

Zure femeak, olibaren urthumeak 
iduri izancn dirá zure mahainaren ingu
ruan.

4 Horra ñola benedikatua izanen den 
Jaunaren beldur den gizona.

5 Sion - gainetik benedika bezaitza 
Jaunak, eta Jcrufalemeko onak ikhufi- 
ren ditutzu balimba zure biziko egun 
orotan.

6 Eta ¡khufircn ditutzu balimba zure 
femecn femeak, Ifraelen gainean bakea.

C X X V II I . Ps a l .

X /T A IL E T A K O  kantika.
Orai erran beza Ifraelek: Ardura 

jazarri darotade ene gaztetafunetik.
2 Ardura jazarri darotade ene gazte- 

tafunctik, eta halere deus ezin egin da
rotade.

3 Gaichtaginak ene bizkarrarcn gai
ncan haritu dirá beren laucan j irauna- 
razi diote beren tzarkeriari.

4 Jainko zuzenak lehcrtuko ditu 
gaichtagincn buruak.

5 Sion gaitzetfi duten guziak ahalka- 
tuak izan beitcz eta gibelerat egin bc- 
zate.

6 Bilhaka beitcz hegaztegietako bel- 
harra iduri, zeina ihartzcn baita khendu 
baino lehen,

7 Zeintaz ez baitu uztazalcak bcre 
eíkua bethcko, ez-eta bcre baphoa cíku- 
menen biltzen hari denak.

8 Eta bidcantck cz diote erran: Jau
naren benedizionea izan bedi zuen gai
nean : Jaunarcn izenean benedikatzcn 
zaituztegu.

C X X IX . Ps a l .

T V /fA lL E T A K O  kantika.
Jauna, lezc beheretarik zure gana 

arthiki dut deihadar:
2 Jauna, entzun zazu ene mintzoa.
Zure beharriak atzarriak izan beitez 

ene othoitzarcn deyari.
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3 Gaizkiak bcgietan idukitzcn baditu- 
tzu,Jauna; Jauna, nork ¡raunen abal du ?

4 Zure baithan delakotz barkhatiar- 
tafuna eta zure legearcn gatik iguriki 
zaitut, Jauna.

Zure hitzean iguriki du ene arimak ;
5 Ene arimak Jaunaren baithan izan 

du berc pheikiza.
6 Goizeko bcilatik arratfcraino, Is- 

raelck Jauna baithan iduk bcza berc 
pheikiza;

7 Zcrcn Jaunaren baithan baitira urri- 
kalmendua eta berrerofpen nafaya,

8 Eta harek berak berrcroiiko baitu 
Ifrael bere gaizki guzietarik.

C X X X . Psa l .
J ^ A B I D E N  mailctako kantika.

Jauna, ez da hantu ene bihotza, 
eta cz dirá goratu ene begiak.

Jauna, ez naiz handiarena eginez ¡bi
lí, ez-eta nitaz gorago diren fendagaile- 
tan.

2 Ene gogoetak ez baziren aphalak, 
bainan hantu badut cnc bihotza;

Ñola baita amaren bulharretik higuin- 
du haurra, hala izan bedi fariztatua ene 
arima.

3 Ifraelck Jauna baithan iduk bcza 
bere pheikiza orai eta gero guziraino.

C X X X I. Ps a l . 

j y j A I L E T A K O  kantika.
Jauna, orhoit bekizu Dabid eta 

harén eztitafun guzia,
2 Nola zin-egin dioen Jaunari eta 

botu Jakoben Jainkoari.
3 E z  ahal naiz ene etche-barncra far- 

thuko, ez ahal naiz ene etzateko ohcra 
iganen,

4 E z ahal diotet emanen lorik ene 
begiei, ez-eta khumarik cue bethazalei,

5 Ez-ctare phaufurik ene oloei, atze- 
man diozodan artco lekhu bat Jaunari, 
tabcrnakle bat Jakoben Jainkoari.

6 Entzutez dakigu Efratan zela; oi- 
haneko zclhayctan aurkhitu dugu.

7 Haren tabernaklean farthuko gare ; 
harén oinak baratu diren tokian adoratu- 
ko dugu.

8 Jaiki zaite, Jauna, zure phaufa-le- 
khura, zu eta zurefaindutafunekoarkha.

9 Zure aphezek zuzentafuna jauntz 
bezate, eta bozkarioz jauz beitez zure 
fainduak.

10 Zure zerbitzari Dabiden kariaz

cz bezazu aldara zure K r¡floren begi- 
thartea.

11 Jaunak Dabidi cgia bâtez zin-egin 
dio, eta cz du hutfik igorriko; erran 
izan dio : Zure fabeletikako umea cza- 
rriko dut zure tronuaren gaincan.

12 Baldin zure femeek begiratzen 
badituztc enekilako patua eta cnc mana- 
mendu irakhatfiko diozkatcdan hau
kick,

Eta hekien femeek ere bethi guzirai
no; jarriko dira zure tronuan;

13 Ezcn Jaunak hautatu du Sion, 
hura hautatu du bere egon-lckhutzat.

14 Hura da menderen mendetakoene 
phaufa-lekhua ; han cginendut enc egoi- 
tza, zeren hura baitut hautatu.

15 Benedizionez benedikaturen dut 
hango alharguna, eta hango beharrak 
ogiz ditut afeko.

16 Salbamcnduaz jauntziko ditut 
hango aphezak, eta zure fainduak boz
karioz jauziko dira.

17 Han agcrtuko dut Dabiden ada- 
rra : argi bat aphaindu diot cnc Kriflori.

18 Ahalkcz cflaliko ditut harén ctfa- 
yak ; aldiz harén gainera loratuko da 
ene faindutafuna.

C X X X II . P s a l .

J ^ A B I D E N  mailctako kantika.
H una zein on eta gozo den ana- 

yak clkharrckin egotea !
2 Hala-nola buruaren gaincan gan- 

tzugailua, bizarrera jautfi zena, Aaro- 
nen bizarrera ;

Harén foinekoaren bazterrera jautfi 
zena ;

3 Hala-nola Hermongo ihintza, Sion- 
go mendira jauften dena.

Ezcn bat-tafunaren gainera igortzen 
ditu Jaunak benedizionea eta bizia bethi 
guziraino.

C X X X III . Ps a l . 

^ / [ A I L E T A K O  kantika.
Orai benedika zazue Jauna, Jau

naren zerbitzari guzick.
Jaunaren etchcan, gurc Jainkoaren 

tcmploko lorioctan zaudcztenek,
2 Gabaz zuen efkuak harén faindutc- 

gira heda zatzuc, eta benedika zazue 
Jauna.

3 Siondik benedika bezaitza Jaunak, 
zeru-lurrak egin dituenak.
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C X X X IV . Ps a l .
L a u d a  Jauna.

Lauda zazue Jaunaren izena; lau
da zazuc Jauna, harén zcrbitzarick.

2 Jaunaren ctchcan, gurc Jainkoaren 
temploko lorioetan zaudeztenek,

3 Lauda zazue Jauna, zeren Jauna 
ona baita; pfalmoak kanta zatzuc harén 
izenari, zeren gozoa baita.

4 Alabainan Jaunak bcrctzat hautatu 
du Jakob, bcre-beretzat Ifracl.

5 Ezcn neronek czagutu dut Jauna 
handia déla, eta gure Jainkoa jainko gu- 
zien gainekoa.

6 Nahi izan dituen guziak egin ditu 
Jaunak zcru-lurrctan, itfafo eta ondar- 
lezectan.

7 Harek crakhartzen ditu hedoyak 
• lurraren bertze burutik, egiten ditu chi-

miílak uharrean,
Athcratzcn ditu haizcak bcre khu- 

tchetarik,
8 Jo izan ditu Egiptoko lehcn-for- 

thuak gizonetik aberectaraino,
9 Eta igorri ditu, o¡ Egiptoa, ezagut- 

kariak eta fendagailak hire crdira, Farao- 
nen eta harén zerbitzarien gainera.

10 Harek jo izan ditu aíko jendaya, 
eta hil errege indar handitakoak,

11 Schon Amorrhearren errege, O g 
Bafango errege, eta Kanaango errefuma 
guziak;

12 Eta hekien lurra cman du priman- 
tzetan, primantzetan Ifraclgo berc popu- 
luari.

13 Jauna, zure izcnak ¡raunen du 
bethi guzian ; Jauna, zure orhoitzapena 
iraganen da gizaldira eta gizaldira ;

14 Ezen Jaunak juyátuko du bere 
populua, eta hautfia izanen da bere zer
bitzarien othoitzez.

15 Jendayen jainko-itchurak dirá zil- 
har eta urhe, gizonen eíkuetako lanak.

16 Ahoa badute, eta ez dirá mintza- 
tu ko; begiak badituzte, eta ez dute 
ikhuftko-;

17 Bcharriak badituzte, eta cz dute 
adituko, ezcn-cta hatfik ez da hekien 
ahoan.

18 Hekien egilcak hekien iduriko 
egin beitez, eta hekietan finheíle har
tzen duten guziak ere.

19 Ifraelcn etchca, benedika zazu 
Jauna ; Aaroncn etchca, benedika zazu 
Jauna ;

20 Lebiren etehea, benedika zazu 
Jauna; Jaunaren beldur zaretenak, be
nedika zazuc Jauna.

21 Sion-gainetik benedikatuaizan bedi 
Jauna, bere egoitza Jerufalcmen dueña.

C X X X V . Ps a l .
L ^ U D A  Jauna.

Jaunari aithor diozozue bihur, ze
ren den ona; zeren bethirainokoa den 
harén urrikalmcndua.

2 Jainkoen Jainkoari aithor diozozue 
bihur, zeren bethirainokoa den harén 
urrikalmendua.

3 Jaunen Jaunari aithor diozozue bi
hur, zeren bethirainokoa den harén urri
kalmendua.

4 Harek fendagaila handiak egin ditu 
berak, zeren bethirainokoa baita harén 
urrikalmendua.

5 Adituki egin ditu zeruak, zeren 
bethirainokoa baita harén urrikalmendua.

6 Harek gogortu du lurra uren gai- 
nean, zeren bethirainokoa baita harén 
urrikalmendua.

7 Harek egin ditu argizagi handiak, 
zeren bethirainokoa baita harén urrikal
mendua.

8 Harek egin du iguzkia egunaren 
cíkuko, zeren bethirainokoa baita harén 
urrikalmcndua.

9 Harek gauaren cíkuko egin ditu 
ilhargia eta izarrak, zeren bethirainokoa 
baita harén urrikalmendua.

jo Harek jo du Egiptoa hango lehen- 
fortuekin, zeren bethirainokoa baita ha
rén urrikalmcndua.

11 Harek erakharri du Ifrael Egiptoa- 
rren crditik, zeren bethirainokoa baita 
harén urrikalmendua.

12 Eíku indardun eta befo goraz cra- 
kharri du, zeren bethirainokoa baita ha
rén urrikalmendua.

13 Harek bi aldetara urratu du itfafo 
Gorria, zeren bethirainokoa baita harén 
urrikalmendua.

14 Eta erakharri du Ifrael harén erdi- 
tik, zeren bethirainokoa baita harén urri
kalmendua.

15 Eta itfafo Gorrira cragotzi ditu 
Faraón eta harén armada, zeren bethi
rainokoa baita harén urrikalmendua.

16 Harek erakharri du bere populua 
mortua barna, zeren bethirainokoa baita 
harén urrikalmendua.

17 Harek jo ditu errege handiak, ze-
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rcn bcthirainokoa baita hären urrikal- 
mcndua.

18 Eta errege hazkarrak hil ditu, zc- 
ren bethirainokoa baita harén urrikal- 
mendua.

19 Hil du Sehon, Amorrhearren erre
ge, zeren bcthirainokoa baita haren urri
kalmendua.

20 Eta hil du O g, Bafango errege, 
zeren bethirainokoa baita haren urrikal- 
mendua.

21 Eta primantzetan email du hekien 
lurra, zeren bethirainokoa baita haren 
urrikalmendua.

22 Primantzetan email dio here zer- 
bitzari Ifraeli, zeren bethirainokoa baita 
haren urrikalmendua.

23 Beheramcndutan ginelakotz or- 
hoitu da gutaz, zeren bethirainokoa bai
ta haren urrikalmendua.

24 Eta gure ctfayetarik berrerofi gai- 
tu, zeren bethirainokoa baita haren urri- 
kalmcndua.

25 Harck ematen du jatckoa hara- 
gizko guziei, zeren bethirainokoa baita 
haren urrikalmendua.

26 Aithor zeruko Jainkoari diozozue 
bihur, zeren bethirainokoa baita haren 
urrikalmendua.

Jaunarcn Jaunari aithor diozozue bi
hur, zeren bethirainokoa baita haren 
urrikalmendua.

C X X X V I. Ps a l .

T ^ A B ID E N  pfalmoa Jeremiafi.
Babilonako hibayen bazterretan, 

ban jarri gare eta nigarrari email Sionez 
orhoitzean.

2 Haren erdian fahatfetarik dilindan 
czarri ditugu gure mufikako trefnak,

3 Zeren han, gu gathibu eraman gai- 
tuztenek galdegin baitarozkigute gure 
kantuctako hitzak.

Eta gu crakharri gaituztenek erran 
darokutc : kanta dizaguzue Siongo kan- 
tiketarik himno bat.

4 Lur atzean nola kantatuko dugu 
Jaunaren kantika?

5 Ahanztcn bazaitut, oi Jerufalemc, 
enc efkuina ahantzia izan bedi.

6 Ene mihia ene aho-gainari jofia 
geldi bedi, zutaz ez banaiz orhoitzen,

E z balimbadut Jerufalemc ezartzen 
ene bozkarioaren haftapentzat.

7 Orhoit zaitc, Jauna, Edomen fc- 
meez, Jcrufalcmcn chahutzcko cguncan.

630

Hekiek ziotcn: Ezezta, ezezta za- 
zue hortan azkcn afenturaino.

8 Babilonako alaba zorigaichtokoa, 
dohatfu hiri bihurturen dainana hik guri 
egin gaizkiak!

9 Dohatfu hartuko dituena hire haur 
chchcak cta harriaren gainean phorros- 
katuko dituena!

C X X X V II . Ps a l .

r \ A B I D I  berari.
Enc bihotz guziz, Jauna, daro- 

tzut aithor bihurtuko, zeren ene ahoko 
hitzak ditutzun entzun.

Aingerucn aitzinean kantatuko daroz- 
kitzut pfalmoak;

2 Adoran egonen naiz zure templo 
fainduan cta zure izcnari diot bihurturen 
aithor,

Zure urrikalmcnduaren eta zure egia- 
ren gainean, zeren duzun guziez gorago 
handietfi zure izen faindua.

3 Edozein egunez dei-egin dezazu- 
dan, entzun nezazu ; indarra bcrhatuko 
duzu enc ariman.

4 Lurreko errege guzick aithor cman 
biazazute, Jauna, zeren aditu baitituzte 
zure ahoko hitz guziak.

5 Eta Jaunaren bidcctan kanta be- 
zate, Jaunaren ofpca zcinen den handia ;

6 jauna gora déla, eta halcrc begira- 
tzcn diotcla aphaleko gauzei, eta gorak 
urrundanik czagutzen ditucla.

7 Hefturarcn erdian ibiltzcn banaiz, 
bizkorturcn nauzu; ene etfaycn fepha- 
ren gaincra hedatu duzu clkua, eta zure 
cfkuak falbatu izan ñau.

8 Jaunak afperkunde atheratuko du 
ene orde : Jauna, bethirainokoa da zure 
urrikalmendua; ez bezazu arbuya zure 
eíkuetako lana.

C X X X V III . Ps a l .

A  Z K E N E R A IN O , Dabiden pfal
moa.

Jauna, frogatu eta czagutu nauzu ;
2 Jakin duzu noiz jarri eta itoiz jaiki 

naizen.
3 Urrundik czagutu ditutzu ene go- 

goetak ; ene ibilbide eta itzul-inguruak 
ikhartu ditutzu i

4 Eta aitzinctik ikhufi ditutzu ene 
urhatfak, folafa ene mihian izan dadicn 
baino lehen.

5 Horra, Jauna, gauza guziak jakin 
ditutzu, berriak eta zaharrak ; zuk egin
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nauzu, eta ene gainean czarri duzu zure 
cíkua.

6 Nitaz gorago harrigarriki heltzcn 
da zure jakintafuna; hedadura handia 
du cta czin helduko naiz hartara.

_ 7 Norat goanen naiz zure izpirituaren 
aitzinctik, eta norat ihes-egin dut zuro 
begietarik ?

8 Zerura igaiten banaiz, zu han zare; 
ifernura jauften banaiz, orobat han zare.

9 Goizetik hartzen baditut ene hega- 
lak, cta itfafoaren bertze bazterrera ba- 
limbanoha egotera,

10 Harat ere zure eíkuak eramanen 
ñau, cta zure eíkuinak idukiko ñau.

11 Eta erran izan dut: Beharbada 
ilhumbeek gordcko naute. Eta gaua 
ene argigarri da ene atfegimpctan ;

12 Zeren ilhumbeek goibeldurarik 
ez baitukcte zuretzat, eta gaua eguna 
bezala argituko baita : gauaren ilhuna 
zuretzat da hala-nola egunazko argia.

13 Zeren baitzare enc gcltzurrinen 
jabe, gerizatu nauzu ene amaren fabe
let! k.

*4 Aithor bihurtuko darotzut, Jauna, 
zeren harrigarri den bezala agertu baitu
zu zure handitafuna: cdcrrcfgarriak 
dirá zure egintzak, eta ongi badaki ene 
arimak.

15 Etzaizkitzun gordeak ene hezu- 
rrak, zcronek gordcki egin ditutzunak, 
cta ene izatea lurrarcn harnean egin du- 
zuna.

16 Zure begiek ikhufi naute ofo ez 
nintzenean oraino, cta gizon guziak 
zure liburuan iíkribatuak dirá; hekien 
egunak eginen dirá, eta blzkitartean hc- 
kietarik nihor ez da oraino.

17 Bada, Jainkoa, zure adiíkideak 
hainitz ohoratuak zaizkit; hekien buru- 
zagitafuna hainitz hazkartua da.

18 Khondatuko ditut, cta legar -iz - 
piak gaindituko dituzte; atzarri naiz, 
eta zurekin naiz oraino.

19 Bekhatoreak hiltzen baditutzu, 
Jainkoa, urrun zakizkidate, gizon odol- 
koyak ;

20 Zeren erraten baituzue zuen go- 
goan : Alferrctan hartuko dituzte harén 
hiriak.

21 E z otlic ditut haftiatu, Jauna, zu 
higuindu zaituztenak, eta ez othe naiz 
ihartu zure etfayak ikhufiz ?

22 Higuintza ofoaz higuindu ditut, 
cta ene ctfai egin dirá.

23 Froga nezazu, Jainkoa ; cne bi- 
hotzaz jakintfun izan zaitezi ; egin di- 
zadatzu galdcak eta ezagut zatzu ene 
bidechkak.

24 Eta ikhufazu hean baden ene bai- 
than tzarkeriako biderik, eta eraman 
nezazu bethiereko bidera.

C X X X IX . Ps a l .

^ Z K E N E R A I N O ,  Dabiden pfal
moa.

2 Athera nezazu, Jauna, gizon gaich- 
toaren efkutik ; athera nezazu gaichtagi- 
naren aztaparretik.

3 Horick gaichtakeriak afmatu dituzte 
bereu bihotzean ; egun guzian gerla 
bizten hari ziren.

4 Zorroztu dituzte beren mihiak fu- 
geak iduri ; afpikaren phozoina ezpain- 
pean dute.

5 Zain nezazu, Jauna bekhatorearen 
eikutik, cta athera nezazu gizon gaich- 
toen aztaparretik.

Ni ene bidcan eragozteko afmua har- 
tu dute ;

6 Hampurutfuek artea gorde daro- 
tadc.

Eta fokhak hedatu dituzte artean ; 
bchaztopagailua czarri darotade bide- 
hegian.

7 Jaunari erran diot: Zu zare ene 
Jainkoa ; entzun zazu ene othoitzaren 
oihua.

8 Jauna, Jauna, ene falbamenduko 
indarra, eue buruaren gainera geriza egin 
duzu gerla-egunean.

9 Jauna, ez benezazu arthik, cne des- 
gogara, bekhatorearen efkuetara : enc 
kontra afmatzen haritu dira ; ez neza- 
zula utz, haut ez ditezentzat.

10 Hekien itzul-inguructako afmu 
bcrczia, hekien ezpainetako maltzurkc- 
ria hekien gainera eroriko da.

11 Ikhatzak eroriko dira hekien gai
nera ; futara arthikiko ditutzu ; oinha- 
zcz czin iraunen dute.

12 Gizon mihitfuak ez du lurrean 
urhats onik eginen ; heriotzeko orduan 
gaitz guziek hartuko dute gizon tzarra.

13 Badakit Jaunak zuzembidea athe
ratuko ducla beharrentzat, eta afperkun- 
dea iiohorroincntzat.

14 Preftuek aldiz, aithor bihurturen 
darotzute, eta zuzcnck zure aitzinean 
izanen dute beren egoitza.
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C X L . Ps a l . 
£ ) A B I D E N  pfalmoa.

Jauna, zuri cgin darotzut dciha- 
dar, entzun nczazu ; atzarririk zaudc 
ene mintzoari, oihu-eginen darotzuda- 
nean.

2 Ene othoitza zure aitzinera hel bedi 
ifentfua bezala ; ene cikuen altchapcna 
arratfeko fakrifizioa bezala izan bedi.

3 Jauna, zain bat ezar diozozu ene 
ahoari, eta ene czpainci athc bat ingura- 
tuko dituena.

4 E z bezazu utz enc bihotza mal- 
tzurkeriako folafetara, ene bekhatuak ai- 
tzakiaka edertzcko,

Gaichtakcria cgiten hari diren gizo- 
nekin ; eta ez dut ihardukimcnik iza- 
nen hckien gizon hautckin.

5 Prcftuak crantzukiko darot urrikal- 
mendurekin, eta erranen darozkit gaiz- 
kiak : bainan bekhatorearen olioak ez 
du gantzutuko enc burua,

Zcren ene othoitza altchatuko baita 
oraino hckien gogarako atfcginen crdi- 
tik ere :

6 Hekien juyeak harriari jofirik ire- 
tfiak izan dira.

Adituko dituzte ene hitzak, ahala ba- 
dutelakotz.

7 Nola lur-hildoa lurrarcn gainera 
iraulia baita,

Hala gure hczurrak barrayatuak dira 
hobi-lartzean :

8 Jauna, enc begiak zure ganat itzu- 
liak direlakotz, zure baithan izan duda- 
lakotz ene igurikimcna, cz dizadazula 
khcn bizia.

9 Begira nezazu hedatu darotedan 
artetik eta gaichtakcria-egilccn behazto- 
pagailuctarik.

10 Bekhatoreak eroriko dira gaichta- 
keriaren iarean ; ni bakharrik egonen 
naiz iragan nadien arteo.

C X L I. Ps a l .

F ^ A B ID E N  adigarri, harpean zagoc- 
ncko othoitza.

2 Ene ahoak deibadar-egin dio Jau- 
nari, ene ahoak Jaunari heldu dio ene 
othoitza :

3 Harén aitzinean ichurtzcn dut enc 
othoitza, harén aitzinean derrat enc hes- 
tura,

4 Bizia ni ganik czcztatzcn delarik,

eta zuk badakizkitzu enc bidcchkak.
Nindohan bide huntan gorde darotade 

artca.
5 Begiratzen nucn eikuin, eta ikhus- 

ten nucn, eta nihor etzen ni czagutzcn 
ninduenik.

Eue iheibideak galduak dira, eta nihor 
cz da ene biziaren begiratzera hariko 
denik.

6 Zuri oihu-cgin darotzut, Jauna; 
erran dut : Z u  zarc ene pheikiza, enc 
zathia, bizi direnen lurrean.

7 Zaude atzarria ene othoitzari, ezen 
beheramendu handian naiz.

Ene jazarleen artetik athera nczazu, 
zeren indarrez naufituak baititut.

8 Idukia den lckhutik, ilkhiaraz zazu 
enc arima, zure izenari aithor bihurtze- 
ko : gizon prcftuak iguri daude, ene faria 
cman dizadazun arteo.

C X L II . Ps a l .

J ^ A B ID E N  pkilinoa, bere feme Ab- 
falom ondotik zabilkoenean.

Jauna, entzun zazu eue othoitza ; 
zure zintafunean onhets bezate zure bc- 
harriek ene errekeya; entzun nczazu 
zure zuzcntafuncan.

2 Eta ez bezedi far juyamendutan 
zure zerbitzariarckin, zeren ez baita 
gizon bizirik zure aitzinean garbi izanen 
denik.

3 Entzun nezazu, zeren etfayak ja- 
zarri baitio enc arimari, eta lurreraino 
aphaldu baitu enc bizia.

Ilhumbeetan czarri nau, afpaldiko hi- 
lak iduri,

4 Eta enc izpiritua ene gainean gri- 
natua da ; bihotza afaldutan dut ene bar
il can.

5 Orhoitu naiz bchialako egunez ; 
enc gogoa erabili dut zure cgintza gu- 
zicn gainean ; alhatzcn nintzen zure cs- 
kuetako lanez.

6 Hedatu darozkitzut eikuak ; enc 
arima deyez dagokizu urik gabclco lur 
bat iduri.

7 Laftcr entzun nczazu, Jauna ; 
iraungi da ene izpiritua.

E z biazazu aldara zure bcgithartca, 
ezen cgin nintàke putzura jauften dire
nen iduriko.

8 Goizctik adiaraz dizadazu zure 
urrikalmendua, zeren izan dudan zure 
baithan enc igurikitza.

Ezagutaraz dizadazu ibili behar nai-
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zen bidea, zeren zurc ganat altchatu 
dudan enc arima.

9 Jauna, zure ganat ihes-egin dut, 
athera nezazu ene etfaycn aztaparretik;

10 Irakhats dizadazu zurc nahiaren 
egiten, zeren zu baitzare enc Jainkoa.

Zure izpiritu onak eramanen nau zu- 
zentafuneko lurrera ; zurc izenaren ga- 
tik,

11 Jauna, biziaraziko nauzu zure 
zuzentafunaren arabera;

Hcfturatik athcratuko duzu ene ari
ma ;

12 Eta ene ganateko zure urrikal- 
menduan, chahutuko ditutzu ene etfai 
guziak.

Eta galduko ditutzu enc arima heftu- 
tua dadukatenak oro, zeren naizen ni 
zure zerbitzaria.

C X L III . Ps a l .

F J A B I D E N  pfalmoa Goliathen kon
tra.

Bencdika bckio enc Jainko Jaunari, 
zcinak irakhaften baitiotc ene cíkuci 
gudukatzen eta ene erhici gerla egiten.

2 Hura da ni urrikari nauena, hura 
da ene ihcs-lckhua, ene babea, enc fal- 
batzailca;

Hura da enc geriza eta harén baithan 
iduki dut ene pheíkiza; harek cnc-eíku- 
pekotzen du enc populua.

3 Jauna, zer da gizona zuk hari cza- 
gutarazi izateko zure burua, edo zer 
da gizafemea zuk hórrela eíkerretan bai- 
tadukazu ?

4 Gizona ezdeufarcn pare da egina; 
harén egunak itzala iduri dirá iragaiten.

5 Jauna, makhur zatzu zure zeruak, 
eta jauts zaite ; uki zatzu mendiak, eta 
khetan goanen dirá.

6 Dirdiraraz zazu chimifta, eta ur- 
mariaraziko ditutzu; igor zatzu zurc 
gcziak, eta gainazpikatuko ditutzu.

7 Zeru - gainetik heda zazu cíkua ; 
athera eta libra nezazu uharren erditik 
eta arrotzen umeen eíkuetarik,

8 Zeinen ahoak gauza hutfik baizik 
ez baitu crafi, eta zeinen eíkuina tzar- 
keriako eíkuina baita.

9 Jainkoa, kantika berri bat darotzut 
kantaturen ; hainar zurdetako maniurran 
kantaturen darotzut pfalino bat.

10 Oi zu, erregeak falbatzcn ditu- 
tzuna, Dabid zure zerbitzaria gaichta- 
ginaren ezpatatik begiratu duzuna,

11 Itzurraraz nezazu,
Eta athera nczazu arrotzen femeen 

eikutik, zeinen ahoak clhe hutfa crafi 
baitute, eta zeinen eikuina tzarkeriako 
cfkuina baita.

12 Hekien femeak dira landare gaz- 
teak bereu gaztetafunean bezala.

Hekien alabak aphainduak eta eder- 
gailuz inguratuak dira, tcinplo bat be
zala.

13 Hekien felharuak betheak dira; 
batetik bertzera goitia igortzen dute ;

Hekien ardiak ernariak, moltzoka be
reu ilkhibideetan ;

14 Hekien bchiak gizenak dira.
Hekien karriketan ez da ez harrafi

lcherturik, ez urradurarik, ez marruma- 
rik.

15 Errana da : Dohatfu horiek ditu- 
en populua ! Dohatfu populua, zeinak 
Jauna baitu berc Jainko !

C X L IV . Ps a l .

J ^ A U D A M E N A  Dabidi berari.
Jainkoa, ene erregea, gorctfiko 

zaitut eta benedikatuko dut zure izena 
orai eta menderen mendetan.

2 Egun oroz benedikatuko zaitut eta 
laudatu ko dut zurc izena orai eta men
deren mendetan.

3 Handia da Jauna, eta guziz lauda- 
garria, eta mugarririk ez du hären handi- 
tafunak.

4 Gizaldi guziek laudatuko dituzte 
zure cginkariak, eta goraki aiphatuko 
dute zurc botherea.

5 Zurc faindutafunaren handieftafun 
ofpetfuaz mintzatuko dira, eta erranen 
dituzte zurc iendagaila cfpantagarriak.

6 Erranen dute zurc eginkari lazga- 
rrien indarra, eta hekien ahoan izanen 
da zurc handitafuna.

7 Aiphamcnctan ezarriko dute zurc 
eztitafuneko nafaiziaren orhoitzapena, 
eta zurc zuzentafunaz bozkariotan ibili- 
ko dira.

8 Urrikalkor eta urrikalmcndutfu da 
Jauna, jafankor eta hainitz urrikalmen- 
dutfu.

9 Jauna guzientzat ezti da, eta hären 
urrikalpcnak hedatzen dira hären egin- 
kundc guzien gainera.

10 Zure eginkari guziek aithor cman 
biazazutc, Jauna, eta bencdika bezai- 
tzazte zurc fainduek.

11 Erranen dute zure erreinuko os-
4 M
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pea, eta zure ahalaren handiaz mintza- 
tuko dira,

12 Gizafemcci ezagutarazteko zure 
ahala cta zure erreinuko ofpearen handi- 
tafuna.

13 Zure erregetafunak menderen men- 
detan badirau eta zure nauíitafuna gizal- 
di guzicn gainera da hedatzen.

Jauna fidel da berc hitz guzictan, cta 
faindu bere egintza orotan.

14 Jaunak cbutitzen ditu erortzen 
diren guziak, eta jaikitzcn eroriak dire- 
nak.

15 Begi guziak zuri daude, Jauna, 
eta zuk behar den mugan ematen duzu 
hckicn hazkurria.

16 Zabaltzen duzu cíkua eta benedi- 
zionez bethetzen ditutzu aberc guziak.

17 Jauna zuzena da bere bidé guzic
tan, eta faindua bere egintza orotan.

18 Jauna hurbil dago dei-egiten daro- 
eten guzicn ganik, zintafuncan dei-egi- 
ten daroetenen ganik.

19 Harén bcldur direnen nahia egi- 
nen du, eta entzunen du hekien othoi- 
tza, eta falbatuko ditu.

20 Jaunak bcgiratzen ditu hura maite 
duten guziak, eta galduko ditu bckhato- 
reak oro.

21 Ene ahoak eginen ditu Jaunaren 
laudorioak; gizon guziek benedika be- 
zate harén izcn faindua orai eta mende
ren mendetan.

C X L V . Ps a l .
f A U P A  Jauna, Agjeo cta Zakaria- 

rena.
2 Ene arima, lauda zazu Jauna ; ene 

bizian laudatuko dut Jauna ; pfalmoak 
kantatuko diotzat ene Jainkoari izanen 
naizeno.

E z bezazue zuen finheftca cman a¡- 
tzindarictan,

3 Ez-eta gizafemeetan, zeinetan cz 
baita falbamcndua.

4 Goanen zayotc bizia cta bihurtuko 
dira beren lurrera ; cgun hartan funtfi- 
turen dira hekien gogorapen guziak.

5 Dohatfu haina zeinaren laguntzaile 
baita Jakoben Jainkoa ! Bere iguriki- 
tza daduka berc Jainko Jauna bai- 
than,

6 Zeinak egin baititu zcrua, lurra, 
itfalúa cta hckictan direnak oro.

7 Harek bcgiratzen du bethi zintafu- 
na ; zuzena bihurtzen diote malchurra

jafaitcn dutcnei; jatckoa ematen diote 
gofez daudenei.

Jaunak libratzcn ditu burdinetan di
renak ;

8 Jaunak argitzen ditu itfuak.
Jaunak chutitzen ditu eroriak; Jau

nak maithatzen ditu prcítuak.
9 Jaunak zaintzen ditu arrotzak; la- 

gunduko ditu umezurtza cta alharguna, 
cta chahutuko bekhatoreen bideak.

1 o Jauna erreginatuko da mendeetan; 
zure Jainko izanen da, o¡ Sion, gizaldi 
orotan.

C X L V I . P s a l .

F A U D A  Jauna.
Lauda zazue Jauna, zeren 011 

baita pfalmoa : gurc Jainkoari gozo cta 
eder izan bekizkio gure laudorioak.

2 Jaunak berritzcan Jcrufaleme, bil- 
duko ditu Ifraclgo ume barrayatuak.

3 Harek fendatzen ditu binotzak hau- 
tfiak dituztcnak, cta lotzcn ditu hckicn 
zauriak.

4 Harek khondatzen du izarren os- 
tea, cta dcitzcn ditu zcin bere izenaz.

5 Handia da gurc Jauna, cta handia 
liaren indarra; ezin-ncurtuzkoa da ha
rén zuhurtzia.

6 Jaunak foinkatzen ditu czti dire
nak ; eta berriz, lurreraino aphaltzen 
bekhatoreak.

7 Abia zatzuc, aithor bihurtzcan, 
Jaunaren laudorioak ; gitarraren gaincan 
pfalmoak kanta diozotzue gurejainkoari.

8 Harek cftaltzen du zcrua hedoyez 
eta lurrari chuchcntzcn dio uria.

Harek eragiten ditu belharra mendie- 
tan cta landarcak gizonen zcrbitzuko.

9 Harek jatckoa ematen darocte abe- 
rcei eta belearen ume hari deyez daude- 
zinei.

10 E z du nahikunderik izanen zaldi- 
aren ¡ndarrean cta harén gogoa cz da 
izanen gizonaren zangarretan.

11 Jaunak duduka bere gogoa harén 
bcldur direnentzat, cta harén urrikal- 
menduaren gaincan beren phcíkiza du- 
tenentzat.

C X L V II . Ps a l .

T A U D A  Jauna.
Oi Jcrufaleme, lauda zazu zure 

Jauna; zure Jainkoa lauda zazu, oi 
Sion ;

13 Zeren harek baititu zure atheeta-
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ko zerrapoak hazkartu, cta zure femeak 
benedikatu zure harnean.

14 Bakea harek ezarri du zure erc- 
muctan, eta afetzen zaitu ogiaren irinik 
hobeenaz.

15 Harek bere folafa igortzen dio lu
rrari, eta lafter doha harén hitza.

16 Harek ematen du elhurra ardi-ilea 
bezala cta hedatzen lanhoa hautfa bc- 
zala.

17 Igortzen du bere horma ahamenak 
bezala : nork iraun harén hotzaren ai- 
tzinean ?

18 Igorriko du bere hitza, cta urtha- 
raziko ditu ; harén hatfak joko du, eta 
urak turruftan goanen dirá.

19 Harek czagutarazten ditu bere 
hitza Jakobi, berc erabaki eta juyamen- 
duak Ifracli.

20 E z du hórrela egin edozein jenda- 
kiri, cta cz diozkate bere crabakiak ager- 
tu. Lauda Jauna.

C X L V III . Ps a l .

J ^ A U D A  Jauna.
Oi zcrutarrak, lauda zazue Jauna; 

lauda zazue, hergorctan zaudeztenek.
2 Lauda zazue, harén aingeru guziek; 

lauda zazue, haren-peko bothereek.
3 Iguzkia cta ¡Ihargia, lauda zazue ; 

izarrak eta argia, lauda zazue.
4 Zcruetako zeruak, lauda zazue; 

eta zeruen gaincan diren ur guziek
5 Lauda bezatc Jaunaren izena.
Zeren harek erran eta eginak izan

baitira, harek manatu cta kreatuak izan 
baitira.

6 Ezarri ditu bethiko eta menderen 
mendeko ; manua cman izan du, eta ez 
da iraganen.

7 Lurtarrak, crainfugcak cta leze ba- 
rrcnak, orok lauda zazue Jauna.

8 Sua, harria, elhurra, horma, phefic- 
tako hatfa, harén errana egiten duzuc- 
nak;

9 Mendiak cta munho guziak, zu- 
haitz fruitudunak eta zedro guziak,

10 Bafaberc cta azienda guziak, fu- 
geak eta hegaftin hcgaldunak,

11 Lurreko errege eta populu guziak, 
aitzindari eta lurreko juye guziak,

12 Gizon-gaztc eta ncíkatchak, za- 
har-gazteak, lauda zazue Jaunaren ize
na ;

13 Ezik harén bakharraren izena da 
gorefgarri.

14 Zeru-lurrcn gaincan da harén a¡- 
thorra, eta harek goratu du bere populu- 
aren adarra.

Himno bat izan bezate beraz harén 
faindu guziek, Ifraclgo umeek, hari hur- 
biltzcn zayoen populuak. Lauda Jau
na.

C X L IX . Ps a l .

[  A U P A  Jauna.
Kantika berri bat Jaunari kanta 

diozozue ; harén laudorioa fainduen bal- 
darnan izan bedi.

2 Ifrael harén baithan, egin duenaren 
baithan bozkaria bedi ; eta biongo ume- 
ak jauz beitez beren erregearen bai
than.

3 Kantari-andanan lauda bezate harén 
izena ; jo betzozte atabala, maniurrak ;

4 Zeren Jaunak bere gogoa baitaduka 
bere populuan, eta falbamendura goratu- 
ko baititu cmeak.

5 Ofpearen crdian jauziko dirá fain- 
duak, beren oheetan boztuko dirá.

6 Jainkoaren górefpcnak izanen dirá 
bethi hekien ahoan, eta eíkuetan idukiko 
dituzte bi ahotako ezpatak,

7 Afperkunde jendayen gaincan athe- 
ratzeko, cta populuen azurriatzeko ;

8 Hekien erregeen zangoak eta he
kien aitorenfemeen eíkuak burdinaz es- 
tekatzcko ;

9 Hekien gaincan bethe dezaten is- 
kribatua den crabakia. Horrclakoa da 
harén faindu guzien ofpea. Lauda Jau
na.

C L . Ps a l .
J^ A U D A  Jauna.

Lauda zazue Jauna bere faindu- 
tegian, lauda zazue berc bothercarcn 
hedaduran.

2 Lauda zazue bere ahaletan ; lauda 
zazue berc handítafun gaitzaren arabera.

3 Lauda zazue turuta-otfez, lauda 
zazue maniurra cta gitarraren gaincan.

4 Lauda zazue atabala, kantari-anda- 
nekin ; lauda zazue zurda, organockin.

5 Lauda zazue zimbala ozenekin ; 
lauda zazue bozkariozko zimbalekin ;

6 Hatfa duten guziek lauda bezate 
Jauna. Lauda Jauna.

f>35
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I.  K a p .
g A L O M O N E N  parabolak, Ifraclgo 

crrege Dabiden femearenak,
2 Zuhurtziaren cta preftutafunarcn 

jakitcko ;
3 Umotafunarcn folafcn ardicíleko, 

eta hartzeko irakhafmenarcn jakitatca, 
zuzembidea, juyamendua cta zuzcnta- 
funa ;

4 Chumeci cmatcko chothiltafuna, 
jakitatea cta adimendua gazteei.

5 Adituz zuhurra zuhurragoturen da, 
cta adimendutfuak manatzen ikhafiko 
du.

6 Ohartuko dirá parabolari eta argita- 
funari, zuhurrcn erranei cta hekicn afma- 
kariei.

7 Jaunaren beldurra, zuhurtafimarcn 
badea da; zoroek arbuyo dute zuhur- 
tziarentzat cta irakhafmenarentzat.

8 Ene femea, adi zazu zure aitaren 
iralchafpena, cta cz utz zurc amaren 
legea,

9 Edergailu bil dezan zurc buruak, 
cta gathc aberats bat zure lcphoak.

10 Ene femea, baldin amainatzera 
hari bazaizkitzu bekhatorcak, bcrautzu 
hekietara erortzetik.

11 Erran balezazute : Zato gurckin, 
zclatak hcda dctzagun odolaren ichur- 
tzcko ; dcuftk egin ez darokun hobcn- 
gabeari artcak heda diotzogun ;

12 Bizirik irets dczagun, ifcrnuak 
bczala, eta oforik putzura erortzen dcna 
bczala ;

13 Zer-nahi gauza balios atzemanen 
dugu ; gure etcheak buluzkinez bcthcko 
ditugu ;

14 Zorthe cgizu gurckin ; moltfa bat 
izan dezagun orok.

15 Ene femea, ez hckickin ¡bil; zurc 
oina zain zazu hekicn bidcchketarik ;

16 Ezen hekicn zangoek gaizkira las- 
ter-egiten dute, cta odolarcn ¡churtzera 
higitzen dirá.O t t t

17 Baman alferretan farea arthikitzen 
da hegalak dituztenen begicn aitzinean.

18 Bcrcn odolarcn kontra ere heda-

tzen dituzte zelatak, bcren arimen kon
tra hari dira zimarkhu egiten.

19 Holakoakdirajaramanaren bidech- 
kak ; atzematen dituzte aberatfen ari- 
tnak.

20 Kampoan mintzo da zuhurtzia, 
plazetan athcratzcn du bcre hitza.

21 Ofteen aitzinean oihuz dago ; hi- 
riko atheen kampoko aldcan atheratzen 
ditu bere folafak, dioelarik :

22 Haurrak, noiz arteo maithatuko 
duzuc haurtafuna, cta zoroek noiz arteo 
izanen dute kaltckor dituzten ganzen 
gutizia, eta umotafunik cz dutenck hi- 
guinduko dute jakintafuna ?

23 Ene kridantzamendura, itzul zai- 
tezte ; huna non agertuko darotzucdan 
ene izpiritua, eta adiaraziko ene hitzak.

24 Zeren nik dcithu, cta zuek ez 
duzuen nahi izan ; nik cflcua hedatu, cta 
nihor etzen begiratzeko ;

25 Ene erran on guziak erdeinatu 
eta ene gaizkiak acholarik gäbe utzi 
ditutzucn :

26 Nik ere zuen heriotzeko orduan 
irri-eginen dut, eta trufatuko naiz, bel- 
dur zinctena gcrtatuko zaitzuetcnean ;

27 Zorigaitza bat-batcan jauziko dc- 
nean ; herioak, phcfiak bczala jazarriko 
darotzucnean ; hcílurak eta athekak 
ethorriko direnean zuen gainera.

28 Orduan deithuko naute, cta cz 
dut entzunen ; goizetik jaikiko dira, eta 
cz naute atzemanen ;

29 Zeren hadio izan duten irakhas- 
pena, cta cz duten hartu Jaunaren bel
durra.

30 Zeren ene erran ona cz duten on- 
hetfi, eta erdeinatu dituzten ene kridan- 
tzamendu guziak.

31 Janen dute beraz beren bideko 
fruitua cta bcren afmuez afeko dira.

32 Haurrcn makhurtzcak hilen ditu, 
cta zoroen ongitzeak galduko.

33 Ni entzunen nauena ordean, izial- 
durarik gäbe phaufatuko da, cta nafaizi- 
az gozatuko, gaitzen beldurra khendu- 
rik.
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II. K a p .

E N ? ,  femea, onheden baditutzu ene 
folafak eta zurc baithan gordetzcn 

baditutzu,
2 Zurc beharriak cntzun dezan zu

hurtzia ; bil zazu zurc bihotza umota- 
funaren ezagutzcra;

3 Ezen baldin zuhurtzia dcitzen ba- 
duzu, eta zure bihotza umotafunarcn 
azpira gurtzen baduzu ;

4 Hura bilhatzen baduzu, eta dirutzc 
baten atzemateko bczala harentzat zil- 
hatzen hari bazare;

5 Orduan adituko duzu Jaunaren 
beldurra, cta aurkhituko duzu Jainkoa- 
ren jakintza.

6 Alabainan Jaunak cmaten du zu
hurtzia, eta harén ahotik dathortzi umo- 
tafuna eta jakitatea.

7 Salbamcndua begiratzen du zuzc- 
nentzat, cta gerizatzen ditu lainoki da- 
biltzanak,

8 Zuzcntafuneko bidechkak idukiz, 
cta fainduen bideak begiratuz.

9 Orduan czagutuko ditutzu zuzem
bidea, juyamendua eta zuzentafuna, eta 
bidechka on guziak.

10 Baldin zuhurtzia (artzen bada zurc 
bihotzean, eta jakitatca zure arímaren 
gogarako bada,

11 Afmuak bcgiratuko zaitu eta umo- 
tafunak zainduko,

12 Itzur zaitezentzat bidé gaichtoari 
eta gauza tzarrak erraten dituen gizonari;

13 Zcinak uzten baitu bidé zuzena, 
cta bidé ilhunetarik ibiltzen baita ;

14 Zcina bozten baita gaizkia egin 
dukcencan, cta gauzarik tzarrenetan 
bozkarioz jauzten baita;

15 Zcinaren bideak galdukcriakoak 
baitira, eta hckien urhatfak tzarkeria- 
koak ;

16 Itzur zaitezentzat emazteki atzea- 
r¡, eta bcre folafak lekatzen dituen arro- 
tzari,

17 Zcinak uzten baitu bere gazteta- 
funcko bidaria,

18 Eta ahantzen Jainkoarckilako bat- 
tafuna; czik harén etchea heriotzearen 
aldcrat makhurtua da, cta ifernura doazi 
harén bidechkak.

19 Harén gana fartzen direnak oro, 
ez dirá bihurturen cta cz dituzte hartu- 
ren bizitzcko bidechkak.

20 Zaiten ibil bidé oncan, eta iduka- 
tzu preíluen bidechkak.

21 Alabainan zuzenak direnak ego
nen dirá lurrean, eta lainoak han gelditu- 
ko dirá;

22 Bainan gaichtaginak lurretik gal- 
duak izanen dirá, eta tzarkerian hari di
renak handik khenduak dirá izanen.

III. K a p .

ENF femea, cz bezazu ahantz ene 
legea, eta zurc bihotzak zain betza 

ene manamenduak;
2 Ezen ekharriren darozkitzute egu- 

nen luzetafuna, bizitzeko urtheak eta 
bakca.

3 Urrikalkortafuna eta egia ez beitez 
urrun zu ganik ; czar zatzu zure le- 
phoaren inguruan, cta zure bihotzaren 
gainean iíkriba zatzu.

4 Eta aurkhiturcn ditutzu grazia eta 
cgiteko molde on bat Jainkoaren eta 
gizonen aitzinean.

5 Zure bihotz guziaz Jaunaren bai
than fida zaite, cta ez berma zure umo
tafunarcn gainean.

6 Zure hara-huna guzietan hura izan 
zazu gogoan, cta berak bidaturen ditu 
zure urhatfak.

7 Zuhurtzat cz iduk zure burua; 
izan zaite Jainkoaren bcldur, cta gibel- 
egiozu gaizkiari ;

8 Ezen hórrela zure barnea fafual eta 
zure hezurrak hezatuak izanen dirá.

9 Zurc izatetik ohora zazu Jauna, 
cta emotzu zure uzta guzien pikainak ;

10 Zure felharuakontafunez bethcko, 
eta zure dolhareak arnoz gaindituko 
dirá.

11 Ene femea, cz egotz Jauna gani- 
kako kridantzamendua, etzaitezela er- 
khi gaztigatzen zaituenean.

12 Ezen maite dueña gaztigatzen du 
Jaunak, cta lakhet da harekin, aita bat 
bcre femearekin bczala.

13 Dohatfu gizona zuhurtzia aurkhitu 
dueña, eta umotafunez nafai dena !

14 Harén biltzca hobe da aíko diruz 
jabe egitea baino, eta urhe ederrenak eta 
garbicnak cz ditu harén fruituak balio.

15 Aberaftafun guziak baino baliofa- 
go da ; cta galda ditazkeen gauza gu
ziak, cz dirá hari crkhatzeko gai.

16 Harén cfkuinak daduka cgunen 
luzetafuna, eta czkcrrak aberaftafunak 
cta ofpca.
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17 Harén bideak oro cderrak dirá eta 
harén bidechka guziak bakczkoak.

18 Hura bcfarkatzcn dutcnentzat da 
bizitzeko zuhaicza, eta dohatfu hari iri- 
tchikia dagoena.

19 Jaunak zuhurtafunaz afcntatu du 
lurra, eta umotafunaz jarri ditu zcruak.

20 Harén zuhurtziaren bidez onda- 
rrak gaindika goan dirá eta lanhoak ihin- 
tzetara loditzcn dirá.

21 Ene femea, horiek cz beitez zure 
begictarik athcra ; iduk zatzu legea eta 
ene errana;

22 Eta hori izancn da zure arimako 
bizia eta zure ahoko berrcgindura.

23 Orduan gogoa onik ibiliko zare 
zure bidean, eta zure oina cz da bchaz- 
topatuko.

24 Lo-egiten baduzu, bcldurrik gabe 
egincn duzu ; phaufu hartuko duzu, eta 
gozoa izanen da zure loa.

25 E z har tupuztcko ikharadurarik 
eta ez izi zure gaincra jauziko dircn 
gaichtagincn indarrcz;

26 Ezen Jauna zure fahctfcan izancn 
da, eta zure oina zainduko du, etzcdin- 
tzat izan atzemana.

27 Ongiaren cgitetik, ahala dueña 
berautzu gíbela ; eta zerorrck egizu on- 
gia, ahala balimbaduzu.

28 E z erran zure adiíkideari: Zoaz, 
eta zato berriz, bihar emanen darotzut, 
berehala cman dczakczunean.

29 E z hari cíkupeka gaizkiaren egi- 
tcn zure adiíkideari, noiz-etare harek 
zure baithan baitu bcre fidantzia.

30 Ariarik gabe cíkatimarik cz har 
gizonarekin, noiz-etare bcrak ez baita- 
rotzu gaizkirik deufcre egin.

31 E z bckhaizgorik ckhar makhu- 
rrean dabilanari, eta ez jarraik harén 
bideei;

32 Zeren Jaunak haftio baititu cnga-
natzaile guziak, eta lainockin baititu bere 
folafak. _

33 Jaunak igortzen du beharra gaich- 
taginaren etchera ; bainan prcftucn egoi- 
tzak bencdikatuak izancn dirá.

34 Harek trufatuko ditu trufariak, eta 
graziaz betheko ditu czti dircnak.

35 Zuhurrek gozatuko dutc ofpca; 
zorocn goratzea ahalketara bihurtuko 
da.
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IV . K a p .

IT N E  haurrak, cntzun zazue aitaren 
irakhafpcna, eta crne zaudezte 

umotafunarcn ikhaftcko.
2 Dohain on bat eginen darotzuet; 

ez bezazue bazterrerat utz ene legea ;
3 Ezik ncroni nintzen ene aitaren 

feme maitea, eta ene amaren ume ba- 
kharra;

4 Eta aitak irakhaften eta erratcn za- 
rotan : Zure bihotzak onhcts betza ene 
folafak ; begira zatzu ene manamcndu- 
ak, eta biziko zare.

5 Izan zazu zuhurtzia, izan zazu 
umotafuna; ez ahantz ene ahotikako 
folafak, eta hckietarik cz makhur.

6 E z utz zuhurtzia, eta zainduko 
zaitu; maitha zazu, eta bcgiraturcn 
zaitu.

7 Zuhurtziaren haftapena da harén 
biltzcra haritzca; zure bertze Ízate gu- 
zien erdian, umotafuna bil zazu.

8 Hura ardiets zazu, eta altchaturcn 
zaitu ; harén bidez izanen zare ofpatua, 
hura befarkatu dukezuncan.

9 Graziazko berhatzapen bat emanen 
dio zure buruari, eta khoro eder batek 
gerizaturen zaitu.

10 Adi zazu, ene femea, eta onhets 
zatzu ene folafak, luza ditezcn zure bi- 
zitzcko urtheak.

11 Erakhutfiren darotzut zuhurtziako 
bidea; zuzentafuncko bidechkcz era- 
manen zaitut:

12 Hekictan farthu zaitekccncan, zure 
urhatfak cz dirá hertfatuak izancn, eta 
lafterka zihoazalarik ez duzu behazto- 
pagailurik izancn.

13 Irakhafmcnari zatchizkio, cz utz 
hura; zain zazu, zeren hura baita zure 
bizia.

14 E z bekizkitzu lakhct izan gizon 
tzarren bidechkak, eta ez bckizu atfe- 
gingarri izan gaichtagincn bidea.

15 Ihcs-cgiozu, ez hartarik iragan ; 
aldara zaite eta bazterrerat utz zazu ;

16 Ezen lorik ez dukctc, non cz du- 
ten gaizki zerbait egin ; eta loa galtzen 
dute, non cz duten norbait eragotzi.

17 Tzarkeriako ogia jatcn dutc, eta 
bidegabekeriako arnoa cdatcn.

18 Aldiz, prcftucn bidechka, argi dis- 
tiragarri bat iduri, ilkhitzen da eta handi- 
tzcn egun betheraino.
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19 Gaichtagincn bidea ilhuna da : ez 
dakitc norat crortzen dircn.

20 Ene femea, cntzun zatzu ene fo
lafak, eta beharria emozute ene erra- 
nei.

21 Zure begietarik cz bezate gibele- 
rat egin ; zain zatzu zure bihotzaren 
minean ;

22 Ezen hekick dira aurkhitzen d¡- 
tuztenen bizitzea, eta gorphutz ororen 
ofagarria.

23 Artha guzirekin zain zazu zure 
bihotza, zeren handik ilkhitzen baita 
bizia.

24 Hartan zazu zure ganik aho gaich- 
toa,eta ezpain gaizki-crraileak urrun izan 
beitez zure ganik.

25 Zure begiek zuzen ikhus bezate, 
eta zure bekhuruftck aitzin betzate zu
re urhatfak.

26 Zure oinez hazta zazu zure bidea, 
eta hórrela zure ibilbide guziak fegurtu- 
ko dira.

27 E z bezedi makhur cz eíkuin, cz 
ezker ; gaizkitik aldara zazu zure oi
na ; ezik Jaunak ezagutzen ditu es- 
kuincrat dircn bideak ; bainan ezkerre- 
ratekoak tzarrak dira. Berriz, harek 
berak chuchcnduko ditu zure lafterrak, 
eta zure urhatlak bakezko bideetara 
atheratuko ditu.

V . K a p .

£ N E  femea, atzarria zaudezkiotc ene 
folas zuhurrci, eta beharria emozute 

ene hitz umoei ;
2 Zain detzatzun zure gogoctak, eta 

zure ezpainek begira dezaten irakhas- 
mena. Berautzu emaztekiaren balaka- 
keriari beharria ematetik ;

3 Ezen eztia dariotcn breíka iduri 
dutc lilitchoaren ezpainek, eta harén 
zintzurrak olioz argitzen du ;

4 Bainan harén ondorioazkenak uher 
dira zizari-bclharra bezala, eta zorrotz 
hala-nola bi ahotako czpata.

5 Hcriotzera jauften dira harén oi- 
nak, eta ifernuetara fartzen dira harén 
urhatfak.

6 E z dabiltza bizitzeko bideaz ; ha
rén urhatfak dira barrayatuak eta czin- 
ezagutuzkoak. _

7 Orai beraz, ene femea, adi nezazu, 
eta ene ahoko hitzetarik ez bezaite gí
bela.

8 Lilitchoaren ganik urrun zatzu

zure bideak, eta ez bezedi harén etcheko 
athctik hurbil.

9 E z eman arrotzci zure ohorea, ez- 
eta odolgiro bati zure urtheak,

10 Arrotzak cz ditezen bethe zure 
onez, eta zure nekhcen faria cz dadien 
gcldi ctchc atzcan ;

11 Beldurrez-eta azkenekotz auhe- 
nctan egon zaitezen, zure haragiak eta 
gorphutza ahitu ditutzun ondoan, eta 
erran dezazun :

12 Zertako haftiatu dut kridantza- 
mendua, eta ene bihotzak ez du onhctfi 
crantzukia ?

13 Zertako cz othe dut entzun argi
tzen nindutenen mintzoa, eta ene naufi- 
etara ez othe dut makhurtu ene beha
rria ?

14 Gaizki guzietan hurran farthu 
naiz, baldarnaren eta fmagogaren er
dian.

15 Edan zazu zure urtegiko uretik 
eta zure ithurriko chirripetarik :

16 Kamporat ilkhi beitez zure ithu- 
rriak, eta karriketara barraya zatzu zure 
urak.

17 Zure-zureak izan zatzu, eta arro
tzak izan cz beitez zurekin phartedun.

18 Zure zaina bedi benedikatua, eta 
boz zaitezi zure gaztetafunctikako emaz- 
tcarekin.

19 Hura izan bckizu hala-nola oren 
ama maite-maitea, hala-nola oren ume 
gogokoena : noiz-nahi hordi betzazte 
harén bulharrek ; harén amodioan bethi 
har betzatzu zure gozo guziak.

20 Zergatik, ene femea, emazte atze- 
az utziko duzu balakatzera zure burua, 
eta gozo hartuko duzu zurea cz denaren 
bulharren artean ?

21 Jaunak begiratzen du gizonaren 
bideetara, eta begiaz daduzka harén ur
hatfak oro.

22 Bere tzarkeriek atzcmaten dute 
gaichtagina, eta bere bckhatuen lokha- 
rriez heftutua da.

23 Hilen da hura, zeren ez den ne- 
hortu, eta enganatua gcldituko da bcre 
nihoncreko zorokcrictan.

V I. K a p .

P N E  femea, zure adiíkidcarentzat 
^  berme farthu bazarc, arrotzari eman 
diozu bahi zure eíkua.

2 Zure ahoko hitzez fareratu, eta fo
las zurc-zurccz atzeman zare.
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3 Diodana egizu beraz, ene femea, 
eta zure burua athera zazu, erori zarcla- 
kotz zure lagunaren eíkura. Laftcr- 
egizu, higi zaitc, atzarraraz zazu zure 
adiíkidea;

4 Lorik ez eman zure begiei, cz utz 
lohakhartzcra zure bcthazalak.

5 Itzur zaitc/,i orkhatza eíkutik be- 
zala, choria ihiztariaren eíkutik bezala.

6 Zoaz, oi nagia, chinhaurria gana; 
ikhufatzu harén bidechkak, eta ikhafazu 
zuhurtzia.

7 E z duen arren ez aitzindari, cz ira- 
khafle, ez buruzagirik,

8 Udan chuchcntzen du bcre hazku- 
rria, eta uztaroan biltzen du zer jan.

9 Oi nagia, noiz arteo egonen zarc 
lo ? noiz atzarriko zare zure lotik ?

10 Aphur bat lotan, aphur bat lo- 
afman egonen zare, aphur bat bilduko 
ditutzu cíkuak, lo-egitea gatik :

1 1 Eta beharra gaincra cthorriko zai- 
tzu bidayari bat bezala, eta crromefcria 
hala-nola gizon harmatu bat. Balnan 
langile bazare, zure uzta cthorriko da 
ithurria bezala, eta bcharrak urrun zuga- 
nik ihcs-egincn du.

12 Gizon arncgatua, gizon alfcr bat 
da; clhe maltzurrcz bethea dabila ;

13 Hari da bcgiz khcinuka, zangoz 
joka ; crhiz mintzo da.

14 Bcre bihotz galduan gaizkiarcn 
aphaintzen hari da, eta noiz-nahi eíka- 
tima craitcn dabila.

15 Bat-batean cthorriko zayo berc 
galpcna, eta tupuftean lehertua izanen 
da ; harcntzat cz da gehiago fendagailu- 
rik.

16 Sei gauza dirá Jaunak higuin di- 
tuenak, eta hatfgarri daduka harén ari- 
mak zazpigarrena:

17 Heg¡ goratiak, mihi gczurtia, cíku 
hobengabeko odolaren ichurleak,

18 Bihotz afmu izar egilca, gaizkirat 
laftcr-cgiteko zalhu diren oinak,

19 Lckhuko faltfu gczurrez mintzo 
dena, eta anayen artcan makhur phiztcn 
haritzcn dena.

20 Bcgira zatzu, ene femea, zure 
aitaren manamenduak, eta ez utz zure 
amaren legea.

21 Iduk zatzu bethi zure bihotzcan 
lothuak, eta ingura zatzu zure lepho- 
an.

22 Bidean zoazincan, ibil beitez zu- 
rekin ; lo zaudencan, znint bezaitzate ;
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eta atzartzen zarcncan, hckiekin egizu 
folas:

23 Zcrcn mnnamendua krifelu bat 
baita, legea argi bat, eta irakhafpcnarcn 
kridantza biziaren bidea;

24 Zure begiratzeko ema tzarra ga- 
nik, eta emazte arrotzaren mihi legunc- 
tik.

25 Halakoarcn edertafunaz ez bedi 
gutizia zure bihotza, eta zure burua ez 
utz harén jeftuez atzematera ;

26 Ezen lilitchoarcn (aria, doi-doya 
da ogi bakhar bat; bainan emaztekiak 
gizonari balio handitako arima atzematcn 
dio.

27 Gizonak bere golkhoan gordeothe 
dezakc fuá, harén foinekoak erreko ez 
diren bezala ?

28 Edo ikhatzcn gainean ibil othe 
ditake, harén oin-azpiak erreko cz diren 
bezala ?

29 Hala bere lagunaren emaztea ga- 
nat fartzen dena, ez da garbi izanen 
hura ukitu ondoan.

30 E z da hoben handia, norbaitek 
ebafgo bat egin duenean, ezen eballcn 
du bcre gofearen afetzeko.

31 Atzcman dutcncan ere, zazpitan 
bihurtuko du cbatfia, eta emanen ditu 
bcre ctchcko Ízate guziak.

32 Bainan bcrtzcen cniaztcarckin 
khutfutan denak, bihotzcko zorokeria 
baten gatik galduko du bere arima.

33 Itfuíkcria eta ahalkea biltzen ditu 
bcre gaincra, eta harén laidoa cz da czcz- 
tatuko,

34 Zeren gizonaren bekhaizgoak eta 
fcphak ez baitute guphidctfiko afpertzcko 
eguncan.

35 Nihorrcn othoitzik cz du onlietfi- 
ko, eta cz du barkhatzeko harturen 
cmaitza aíko ere.

V II. K a f .
JT N E  femea, idukatzu ene folafak ; eta 

bil zatzu zure baithan, haurra, ene 
manamenduak.

2 Bcgira zatzu ene erranak eta biziko 
zarc, zaint zazu ene legea zure begi- 
ninia bezala;

3 Loth zazu zure erhici eta iíkriba 
zazu zure bihotzcko plametan.

4 Zuhurtziari errozu: Ene arreba 
zare, eta umotafuna deith zazu zure 
adiíkidea;

5 Zaint zaitzan emazte arrotza ga-

nik, eta berc folafak czti egiten dituen 
atzea ganik;

6 Begia ezen eman dut ene ctchcko 
leihotik, chareten artetik:

7 Ikhuftcn ditut gazteak, bcgira nago 
gizon-gazte burtzoro bati,

8 Zeina ¡ragaiten baita karrikatik, 
emazte harén ctche izkinatik, eta hara- 
tcko bideaz baitabila,

9 Ilhuncan, eguna arraílen denean, 
gabazko ilhumbe eta gobelarekin.

10 Eta hara non lilitchoarcn aphain- 
duran atheratzen zayoen cmazteki, ari
ma harrapatzera jarria, guzia folas, zo- 
kho guzietan dabilan bat,

1 1 Sefua ezin jafan dezakeena, eta 
bere oinak etchean idukitzeko gai ez 
dena ¡

12 Orai athean, gero karriketan, gero 
izkinctan barrandan dagoena.

13 Eta gizon-gaztea atzemanik, mu- 
fukatzen du, eta ahalkegabeko begitharte 
batckin balakuka hari zayo, dioelarik :

14 Bitimak agindu ditut zorion iza- 
teko; egun bethe ditut ene botuak :

15 Horren gatik ilkhi naiz zure bide- 
ra, zu ikhufi nahiz, eta atzcman zai- 
tut.

16 Soldietan hedatu dut ene ohea, 
Egiptotikako khurtchoin thindatuekin 
moldatu dut.

17 Mirra, aloefa eta zinamoma bir- 
biratu ditut ene etzauntzan.

18 Zato, hordi gaiten gurc bulharrez, 
gozo har dezagun gurc gutiziako befar- 
kaldietan, egunak argi dezan arteo;

19 Ezen fenharra cz dut etchean; 
bidé luzcan lothua da.

20 Diru-zakhuto bat hartu du bere- 
kin ; ilhargi bethcko eguncan itzultzc- 
koa da ctcherat.

21 Aíko folafez biribilkatu du, eta 
bere czpainetako laufenguez bildu du.

22 Jarraikitzen zayo berehala, biti- 
matzat daramaten idia bezala, eta jauzi- 
ka dolían bildotfa bezala ; eta zoroak ez 
daki eftekara déla herreftatua,

23 Gezi batek zilha diozon arteo bi
hotza ; badoha hala-nola chori batek fega- 
dara hcgaldaka egin baleza, eta cz daki 
harén biziaz dihoala.

24 Orai beraz, ene femea, adi neza- 
zu ; atzarririk zaude ene ahoko folafei.

25 Zure gogoa ez bedi herreftatua 
izan emazte harén bidectara, ez bezedi 
errebela harén bidechkctan;

VIII.

26 Ezen aiko fakhiturik cragotzi eta 
hazkarrenak ere hilarazi ditu.

27 Haren etchea da ifemuko bidea, 
herioaren egoitzako zolaraino iauften 
dena.

V III . K a p . ,

y  U H U R T Z IA  oihuz ez othe dago, 
eta umotafunak cz othe du dcihaT 

dar-egiten ?
2 Jarririk bide-gaineko bizkar handi 

eta gorctan, bidechken erdian,
3 Hiriko athccn ondoan, athcetan be- 

retan, mintzo da, dioelarik:
4 Oi gizonak, zuci nago oihuz, eta 

gizafemeentzat da cnc dcihadarra.
5 Gazteak, czagutazue zuhurtzia; 

zoroak, ohart zaitezte.
6 Adi zazuc, ezen gauza handiz min- 

tzatzera noha, eta ene ezpainak idekiko 
dira gauza zuzenen errateko.

7 Ene ahoak erabiliko du egia, eta 
ene ezpainek higuinduko dute tzarkeria.

8 Bidezkoak dira ene folas guziak ; 
hekietan cz da dcufere gaichtorik, ez 
tzarrik.

9 Zuzcnak dira adimendutfuentzat, 
eta crrcchak iakitatea aurkhitu dutenen- 
tzat.

10 Onhcts zazuc ene irakhafpena, eta 
ez dirua: hauta zazuc irakhaftnena ur- 
hea baino hobeki;

11 Alabaman gauza baliofenak baino 
hobca da zuhurtzia; eta lchia email dc- 
zaketen guziak cz dira haren erkhide.

12 N i, zuhurtzia, afmuan egoten naiz, 
eta gogokunde argituen artcan naiz.

13 Jaunaren beldurrak higuin du gaiz- 
kia ; haftio ditut ozartafuna, hampurus- 
keria, bide galdua eta bi hitzetako ahoa.

14 Ni ganikakoak dira afmu ona eta 
zuzentafuna; ni ganikakoak umotafuna 
eta indarra.

15 Ene bidez erregeak erreginatzen 
dira eta lege-egileek crabakitzcn dute 
zuzen dena. .

16 Ene bidez manatzen dute buru- 
zagick, eta juftizia bihurtzen dute ahala 
cikuan dutenek.

17 Ni maite nautenak maithatzen di
tut nik, eta goizik ene ganat ernatzen 
direnck aurkhitzen naute.

18 Enekin dira aberaftafunak eta os- 
pca, ontafun ederrenak eta zuzenta
funa ;

19 Ezen urhea eta harri baliofa baino
4 N
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hobea da ene fruitua, eta ni ganik for
tzen dena zilhar hauta baino hobea.

20 Zuzenaren bideetan nabila, adi- 
menduaren bidechkcn erditik,

21 Ni maite nautenen abcraftcko eta 
hekien khutchen bethetzeko.

22 Jauna enc jabc da bere bideen 
haftetik, abiaduratik, dcufere egin aitzi-
netik.
' 2 3 Egundainotik ezarria naiz, eta as- 
palditik, lurra egina izan zedin baino 
lchcnagodanik.

24 ündarrak etziren oraino, eta or- 
dukoz egina nintzen; ithur-urak etziren 
oraino jauzten;

25 Mendiak etziren oraino beren bul
to gaitzean jarriak; mendichkak baino 
lehen jayoa nintzen;

26 Jaunak etzituen oraino egin lurra, 
hibayak eta lurraren erroak ;

27 Zeruak aphaintzen zituenean, han 
nintzen; lege ezin-hautfizko batez eta 
antapera batez inguratzen zituenean 011- 
darrak;

28 Ortzia gogortzen zuenean gai- 
nean, eta ithur-urak bereu ncurntan 
ezartzen zituenean;

29 Itfafoa bere zcdarricz inguratzen 
zuenean, eta urei lege bat cmaten zaro- 
tenean, ctzetzazten beren mugak iragan; 
lurraren afentuak airetan jartzen zitu
enean ;

30 Harekin nintzen guzien chuchen- 
tzen ; eta egun orozgozo hartzen nuen, 
bethi hären aitzinean doftatuz ;

31 Doftatuz munduaren hedaduran; 
eta enc gozoa zen gizafemeekin izatea.

32 Orai beraz, enc haurrak, entzun 
nczazue; dohatfu ene bidcak zaintzen 
dituztenak.

33 Adi zazue ene irakhafpena; izan 
zuhur, eta ez hallan hura.

34 Dohatfu ni entzuten nauen gizo- 
na, eta enc ilkhibideetan atzarria, eta 
enc fartzeko athean erne dagoena!

35 Ni atzemanen nauenak aurkhi- 
turen du bizia, eta Jauna ganik ilkhiren 
du falbamcndua.

36 Bainan ene alderat hobendun egi- 
nen denak, zaurthuko du bere arima; 
ni higuintzen nauten guziek maite dute 
hcriotzea.

IX . K a p .

V U H U R T Z I A K  egin du beretzat 
etche bat·, zazpi habe irazki ditu ;

2 Imolatu ditu bere bitimak; nahas- 
tekatu du arnoa, eta chuchcndu du bere 
mahaina.

3 Bere nelkatoak igorri ditu deitzera 
gaztelura eta hiriko harrafietara:

4 Lainorik nihor balimbada, ethor 
bedi ene gana. Eta zoroei erran diotc :

5 Zatozte, jan zazue ene ogia eta 
edan zazue zuentzat chuchcndu dudan 
arnoa.

6 U tz zazue haurtafuna, eta bizi zai- 
tezte; eta ibil zaitezte umotafunaren 
bidectarik.

7 Trufariaren irakhaften hari denak, 
bere buruari cgiten dio ¡rain ; eta gaich- 
taginari erantzuten dioenak, bere burua 
nothatzen du.

8 E z biozozu trufariari erantzun, bel- 
durrcz-eta haftia zaitzan: zuhurrari 
erantzun diozozu, eta maite izanen zai- 
tu.

9 Bidea emozu zuhurrari, eta zuhu- 
rragoturen da; zuzena irakhatfozu, eta 
hartara lehen-bai-lehcn eginen du.

10 Jaunaren bcldurra da zuhurtzia- 
ren haftipena, eta umotafuna da faindu- 
en jakitatea.

1 1 Alabainan ene bidez luzatuko dira 
zure egunak eta berhatuko zure bizi- 
tzeko urtheak.

12 Baldin zuhur izaten bazare, zure- 
tzat izan zare hala; aldiz, trufari bazare, 
zerorrek jafanen duzu bidegabea,

13 Emaztcki zoro, harotfu, amaina- 
keriaz bethe eta deuferc ez dakiena.

14 Bere etcheko athean ¡arria dago 
alkhi baten gaincan, hiriko lekhu goran,

15 Handik iragaiten eta beren bidean 
dihoazenen deitzeko.

16 Laino dena bazter bedi ene alderat. 
Eta zoroari erran dio :

17 Ebatfizko urak cztiago dira, eta 
gordekako ogia gozoago.

18 Eta hunek etzakien han zircla 
diganteak, eta harckilako barazkaltiarrak 
ifernuko zolara dihoazcla.

S A L O M O N E N  P A R A B O L A K . 

X . K a p .

A  IT A R E N  bozgarri da ferne zuhu- 
A rra; feine zoroa, berriz, bere ama
ren hiragarri.

2 Tzarkeriatikako aberaftafunak ez 
dira deufetako baliaturen ; zuzentafunak 
aldiz, heriotzetik libraturen du.

XI. KAP. 6 43

3 Jaunak cz du gofctcaz hagoranduren 
preftuaren arima, cta cragotziren ditu 
gaichtaginen maltzurkeriak.

4 Eíku nagiak dakhar erromeftafuna ; 
aldiz, bizitorearen eíkuak biltzcn ditu 
aberaftafunak.

Gezurraren gainean bermatzen dena, 
haizez hazten da; haina, berriz, hcgal- 
daka dihoazen chorien ondotik jarrai- 
kitzen da.

5 Uztaroan biltzen hari dena, ume 
zuhurra da ; bainan udan lo dagoena, 
ahalkcriaren umea da.

6 Jaunaren benedizionea preftuaren 
burilaren gainean da; tzarkeriak aldiz, 
cftaltzen du gaichtaginen begithartea.

7 Laudoriorekin aiphatuko da preftua
ren orhoitzapena, eta gaichtaginen izena 
uftelduko da.

8 Bihotzez zuhur denak onheften 
ditu bertzeen erranak; zoroa ahotik 
galtzen da.

9 Lainoki dabilana, gogoa zabalik ¡bil
tzen da ; bainan bere bideak makhurre- 
ratzen dituena, ageri izanen da.

10 Begi-kheinuka hari denak olnhaze 
emanen d u ; eta ezpainez izanen da 
zaurthua.

11 Preftuaren alroa, biziaren ithurria 
da ·, eta gaichtaginen ahoak gordetzen 
du tzarkeria.

12 Herrak bizten ditu cíkatimak, cta 
karitateak itfutzen hoben guziak.

13 Jakitatca aurkhitzcn da zuhurra- 
ren czpainetan, eta zaharoa adimenduz 
eíkas denaren bizkarrean.

14 Zuhurrck gordetzen dute jakita
tca; aldiz, zoroen ahoa ahalkamcnduari 
hurbil dago.

15 Aberatfarentzatontafunakgaztelu;
beharrarentzat gabea lotfamcndu.

16 Preftuaren lanak,bizitzerat; gaich
taginen egintzak aldiz, bekhaturat.

17 Irakhafmena zaintzen duenaren- 
tzat, biziko bidea; crantzukia bazte- 
rrerat uzt’cn duenarentzat, crrebela- 
tzea.

18 Ezpain gczurtiek gordetzen dute 
herra ; irainka hari dena, zoro bat da.

19 Elhc hainitzci ctzayote bekhatua 
eíkaftuko ; bainan bere ezpainak neu- 
rritan daduzkana, guziz da umoa.

20 Preftuaren mihia da zilhar hauta ; 
aldiz, gaichtaginen bihotza deufetako ez 
da.

- 21 Preftuaren ahoak aíko ditu argitu-

ren ; ikhafigabeak berriz, bihotzeko 
landerrerian dira hilen.

22 Jaunaren benedizioneak egiten 
ditu aberatfak, eta atfekabca cz da hekiei 
bat-tuko.

23 Irri-cgiteko bczala zoroak egiten 
du gaichtakeria ; zuhurtzia da aldiz, gi- 
zonaren umotafuna.

24 Zeren-cre baita beldur gaichta- 
gina, hura ethorriko zayo gainera ; pres- 
tuari emana izanen zayo bere nahikaria- 
ren arabera.

25 Iragaiten den phefia bat iduri gai- 
chtagina funtfituren da ; preftua berriz, 
bethiko afentu bat bczala egonen da.

26 Nola baitira minagrea hortzen eta 
khea begien, hala da alferra igorri dute- 
nen alderat.

27 Jaunaren beldurrak luzatzen ditu 
egunak, eta laburtuak izanen dira gai
chtaginen urtheak.

28 Preftuen igurikitza bozkario d a ; 
aldiz, gaichtaginen pheikiza galduko da.

29 Jaunaren bidea da lainoaren in- 
darra, eta gaizkia cgiten dutenentzat da 
bcldurra.

30 Preftua ez da behinere khordo- 
katua izanen; gaichtaginak aldiz, cz dira 
lurraren gainean egonen.

31 Preftuaren mihiak argitaraturen du 
zuhurtzia; gaichtaginen mihia galduko 
da.

32 Preftuaren ezpainak begiratzen 
dira atfegingarri denari, eta gaichtaginen 
ahoa zimarkhuari.

X I. K a p .
J ^ A L E N T Z A  enganagarria da Jauna

ren begira hatlgarri j cta phifu zu
zena, hären nahikari.

2 Non-cre baita hampurufkeria, han 
ere izanen da ahalkeria ; aldiz, non iza
nen da aphalguratafuna, han ere zuhur- 
tafuna.

3 Preftuen lainotafuna, hekien bide ; 
aldiz, gaichtaginen maltzurtafuna, hekien 
galbide.

4 Aberaftafunak afperkundczko cgu- 
nean deufetako ez dira izanen ; zuzen
tafunak aldiz, heriotzetik du libraturen.

5 Zuzentafunak lainoa lagunduko du 
bere bidean, eta gaichtagina eroriko da 
bere tzarkerian.

6 Zuzentafunak zuzenak ditu athera- 
tuko, eta beren arteetan gaichtaginak 
dira eroriko.
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7 Gizon gaichtoa hil ondoan, pheiki- 
zarik cz da gehiago baterc izancn, eta 
egitekotfuen igurikimena guzia da gal- 
duren.

8 Preftua hefturatik izan da athera- 
tua, eta gaichtagina haren ordain izancn 
da farthua.

9 Alegiakariak elhcz enganatzen ditu 
bere adifkidcak; preftuak aldiz, libratzen 
ditu beren jakitateak.

10 Hiria bozkariotan izancn da pres- 
tuen ontzeaz, eta laudoriozko kantuak 
izanen dira gaichtagincn galtzeaz.

11 Preftuen benedizioneak du hiria 
gorctfiko, eta gaichtagincn ahoak cra- 
gotziko.

12 Bihotzez lander da bere adiikidca- 
rentzat crdcinu duena; aldiz, ichilik 
egonen da gizon umo dena.

13 Ichileko gauzak agertzen ditu, 
maltzurkcrian dabilanak ; bihotzez fid cl 
denak aldiz, gordetzen ditu adifkideak 
fidatu diozkanak.

14 Manatzailerik cz den lekhuan, po- 
pulua galtzen ; kontfcilu hainitz den 
tokian aldiz, da falbatzen.

15 Gaitzak joko du berrne fartzen 
dena arrotzaren gatik; aldiz, arteetarik 
begiratzen dena, egonen da feguretik.

16 Ofpc izanen du emazteki clker- 
ondunak, eta aberats izanen dira gizon 
indardunak.

17 Bere arimari on cgiten dio gizon 
urrikalmendutfu denak, gizon gogorrak 
aldiz, bulkhatzen ditu orobat ahaide hur- 
bilcnak.

18 Gaichtaginak egiten du lan iraun 
cz dezakena ; aldiz, zuzentafuna eraiten 
duenak, altchatuko du bere fari chuchc- 
11a.

19 Barkhatiartafunak aphaintzen ditu 
bizitzeko bidcak; eta heriotzcarcna,gaiz- 
kiari jarraikitzeak.

20 Bihotz galdua Jaunarentzat hatf- 
garri, eta ongi nahi dio lainoki dabilanari.

21 Gaichtagina, baladuzka ere eikuak 
gurutzatuak, ez da hobengabe izanen ; 
bainan preftuen odola da falbaturen.

22 Emazteki eder eta burtzoroa, ahar- 
diaren muthurrean crreztun urhezkoa.

23 Preftuen lehia doha ongirat; gaich
tagincn igurikitza, hafarrerat.

24 Batzuek berenetik ematen dute, 
eta aberatfagotzen dira; bertzeek hartzen 
dute berena ez dutena, eta bethi beha- 
rrctan dira.
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25 Arima-cmailca izancn da goritua ; 
cta hordiarazlea, bera ere horditua.

26 Bihia gordetzen duena, madarika- 
tua izanen da populucn artean; aldiz, 
bencdizionca da faltzen dutenen burua- 
ren gainean.

27 Goizetik zorionean jaikitzcn da 
ongia bilhatzen duena; gaizkiketaria 
berriz, gaizkiaz izancn da lchertua.

28 Bere aberaftafunetan fidatzcn dena, 
croriko da ; preftuak aldiz, hofto lerdea 
bezala gorituko dira.

29 Bere etchca nahaften duenak iza
nen du haizea, eta zoro dena izanen da 
zuhurrarcn muthil.

30 Bizitzcko zuhaitza da preftuaren 
fari, eta nork-crc arimak laguntzen bai- 
titu, haina zuhurra da.

31 Preftua lurrean zehatua bada, zem- 
batenaz hobeki gaichtagina eta bekhato- 
rea !

X II. K a p .

J ^ R ID A N 'I 'Z A  maite duenak, maitc 
du zuhurtzia; crantzukiak higuin 

dituena, berriz, zoro bat da.
2 Ona denak, grazia ardictfiko du 

Jauna ganik; bere- buruari fida dena, 
berriz, gaichtoki dabila.

3 Gizona ez da tzarkcriatik hazkar- 
tuko, eta preftuen erroa cz da higi- 
tuko.

4 Einaztc bizitorea bere fenharraren- 
tzat khoro bat da ; cta ahalkatzcko gau
zak egiten dituena, fenharraren hezurren 
uftelgarri da.

5 Preftuen gogoctak zuzentafunez 
betheak dira; cta gaichtaginen afmuak, 
zimarkhuz.

6 Gaichtaginen hitzak odolari zelata 
cgiten dabiltza; preftuak beren ahoaz 
libratuko dira.

7 Jo zatzu gaichtaginak, cta funtfitu- 
ko dira ; ordean preftuen ctchcak irau- 
nen du.

8 Bere argitafunctik czagutuko da 
gizona; bainan ergel eta zoro dena cr- 
deinuari bidean jartzen zayo.

9 Berez bere doitzen den gaichoak, 
gehiago balio du, ezcnetz harro cta ogiz 
elkas denak.

10 Preftuak bere aberccn biziaz ar
dura badu ; aldiz, gaichtaginen barncak 
gogorrak dira.

11 Bere lurra lantzcn dueña afeko da
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ogiz; aldiz, alferkerian lakhct dena guziz 
da zoroa.

Arnozko beftetan gozoki egoten de
nak, ahalkagarrikeriak utziko ditu bere 
hazkargailuetan.

12 Gaichtaginarcn lehia da gaichtoc- 
nen hazkargailua; bainan preftuen erroa 
gorituz goanen da.

13 Bere ezpainetako bekhatuen gatik 
chahupena hurbiltzen zayo gizon gaich- 
toari; preftua ordean atheratuko da 
hefturatik.

14 Nork-bcrak bere ahoko fruituctarik 
bilduko du bere ona, cta bere efleuctako 
cgintzen arabera emana izanen zayo.
* 15 Zoroari bere bidea zuzena zayo
bere begietan; aldiz, zuhurra denak 
entzuten ditu bcrtzccn erranak.

16 Ergelak bcrehala agertzen du bere 
famurra ; berriz, izan hidoya nork-ere 
gordetzen baitu, hura chothila da.

17 Dakienaren errailea, lekhuko zu
zena da; aldiz, gezurrez mintzo dena, 
lekhuko maulada da.

18 Bada agintzen duenik eta kon- 
tzicntziaren czpataz bezala íiftatua de- 
nik ; bainan zuhurrarcn mihia harén ofa- 
garria da.

19 Egiaz mintzo den ahoa, bethi 
gogor egonen d a ; aldiz, harramaíkan 
mintzo den lekhukoak aphaintzen du 
mihi gezurtia.

20 Ziinarkhua da gaizki afmaketan 
hari direnen bihotzcan; bozkarioa ja- 
rraikitzen zayotc, ordean, bakezko af- 
muen cgiten hari dircnci.

21 Zer-nahi gertha dakiokeen, preftua 
cz da ilhunduran jarriko; aldiz, gaitzak 
bctheko ditu gaichtaginak.

22 Ezpain gczurtiak hatfgarri zaizko 
Jaunari; zintamnean dabiltzanak, berriz, 
harén gogoko dira.

23 Gizon chothilak gordetzen du 
bere jakintafuna; eta zoroaren bihotza 
bere crhokeriaren agertzera hari da.

24 Hazkarrcn eíkua naufi izanen da; 
aldiz, nagia dena, zerga pagatzen hariko 
da.

25 Bihotzcko ilhundurak bchcratuko 
du gizona, bainan folas on batck goihe- 
retuko du.

26 Bere adiíkidearen kariaz, bidegabe 
batez achola cz dadukana, gizon preftua 
d a ; beren bidcak, ordean, enganatuko 
ditu gaichtaginak.

27 Maulatiak cz du irabazirik atzc-

manen, cta preftuaren ontafunak izanen 
du urhearen balioa.

28 Zuzembidean da bizitzea; bide 
zciherrak, berriz, heriotzcra darama.

X III. K a p .

g E M E  zuhurrak aditzen du aitaren 
¡rakhafpena ; bainan irri-egile denak 

cz du entzuten kridantzatua denean.
2 Gizon preftua ontafunez bctheko 

da here ahoko fruitutik; ordean lege- 
haufleen arima tzarra da.

3 Bere ahoa zaintzen duenak zain- 
tzen du bere arima; aldiz, bahaíkaki 
mintzatzen denak jafanen ditu gaitzen 
ukiak.

4 Nagiak du nahi eta ez nahi; langile 
direnak, berriz, gorituko dira.

5 Preftuak haftiatuko du gezurrezko 
folafa; gaichtaginak aldiz, ahalkatzcn du 
cta ahalkatua izanen da.

6 Preftutafunak zaintzen du hoben- 
gabearen bidea ; tzarkeriak ordean, cra- 
gozten du bckhatorea.

7 Hulakoak iduri du aberats, zeinak 
deufik ez baitu; eta halakoak iduri du 
behar, zcina aberaftafunen erdian baita.

8 Aberatfak bere aberaftafunez berre- 
roften du bizia; bainan beharrak ezin 
jalan dezake larderia.

9 Preftuen argiak bozten du; aldiz, 
gaichtaginen krifelua hilen da.

10 Hampurutfucn artean badira bethi 
khiinerak; aldiz, gauza guziak umota- 
funckin cgiten dituztcnci hotfematcn dio- 
tc zuhurtziak.

1 1 Ontafun herrefaka metatua guti- 
tuko da; bainan aphurka cíkuz bildua 
berhatuko da.

12 Gcrorat dagoen phcíkizak ilhun- 
tzen du arima; nahikari bethctzen dena, 
bizitzeko zuhaitza da.

13 Gauza zerbaitentzat crdeinu athe- 
ratzen duenak, bere burua lotzen du 
gcrokotzat; bainan manamenduaren bel- 
dur dena, bakcan egonen da.

Arima amarrutfuak bekhatutan in- 
guruka dabiltza; aldiz, preftuak dira 
urrikalkor eta urrikaltzen.

14 Zuhurrarcn legea da bizitzcko 
¡thurria, hcriotzcko zorigaitzetik baz- 
tertzeko.

15 Irakhafmen onak dakhar grazia; 
trufatzaileen bidean da zurrumbiloa.

16 Chothilak umotafunckin egiten
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dicu guziak; ergclak berriz, agcrtzcn du 
bere zorokcria.

17 Gaichtaginaren mandataria zori- 
gaitzera eroriko d a ; aldiz, mandatari 
zinak ofagarria dakhar.

18 Irakhafmena baztcrrerat uzten du- 
enarentzat crromeftafuna eta laidoa; 
aldiz, kridantzatzaileari cthordun dcna- 
rentzat ofpea.

19 Nahikaria bcthetzen bada, arimak 
gozo hartzen du : zoroek higuin dituzte 
gaizkiari ihes-egiten diotenak.

20 Zuhurrekin dabilana, zuhur izancn 
d a ; zoroen adiikidca, hekicn iduriko 
eginen da.

21 Gaitza bckhatorecn ondotik da- 
bila; eta onak preftuei emanak izanen 
zaroeztc.

22 Gizon onak ondoretzat femeak 
eta ilobafoak uzten ditu; eta gaichtoa- 
ren ontafunak prclluarcntzat begiratuak 
dira.

23 Arbafoen ganikako lurrean onta- 
fun handia altchatzcn da; eta bcrtzeetan 
biltzen da adimendurik gabc.

24 Zigorra guphideften duenak higuin 
du bere i'emea; aldiz, here haurra maite 
duenak, artharckin kridantzatzen du.

25 Preftuak jaten du eta bcthetzen 
bere barnea; berriz, gaichtaginen fabela 
czin-afczkoa da.

X IV . K a p .

j^ M A Z T E K I  zuhurrak eginen du bere 
ctchca; zoroak eragotziko du cgina 

dcna ere.
2 Bide zuzcnaz dabilana eta Jainkoa- 

ren beldur dena, arbuyptua da bide tza- 
rraz ibiltzen dcnaz.

3 Hampurufkcriako zigorra zoroaren 
ahoan da; aldiz, bercn ezpainck bcgira- 
tzen dituzte zuhurrak.

4 Idirik cz den toldan, bihitegia hutfa 
d a ; bainan uzta hainitz den lekhuan, 
han ageri da idiaren indarra.

5 Lckhuko zinak cz dio gczurrik; 
gezur barrayatzen hari da lckhuko mau
lada.

6 Trufariak bilhatzcn du zuhurtzia 
eta cz du aurkhitzen ; umoak crrechki 
argitzcn dira.

7 Par-cgiozu gizon zoroari, eta ikhu- 
fiko duzu cz dakicla umotafuneko fo- 
lafik.

8 Chothilaren zuhurtzia da bere bi-
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dcaren ezagutzea; eta zoroen umoga- 
bekeria nihon ez da baratzen.

9 Bekhatuaz trufatzcn da zoroa; eta 
preíluen artean egonen da grazia.

10 Bihotzak daki bere arimako uher- 
dura ; harén bozkarioan ere cz da far- 
thuko arrotza.

11 Chahutuak izanen dira gaichtagi
nen ctchcak; aldiz, preíluen olhak go- 
rituko dira.

12 Bada bidea gizonari zuzena idu- 
ritzen zayoena; liaren buruak ordean, 
heriotzera darama.

13 Irria atfckabez nahaílckatzen da, 
eta deithoreak hartzen du bozkarioarcn 
azkcn burua.

14 Zoroa bere bidecz afcko da, eta 
hura baino hobeki gizon ona.

15 Gaizoak finheften du edozein folas; 
chothilak begiratzcn diote bere urhats 
guzici.

Deus onik cz da izancn haur ama- 
rrutfuarentzat; bainan zerbitzari zu- 
hurrari ongi atherako zaizko egitcn di- 
tuen guziak, eta zuzcn goanen da bere 
bidean.

16 Zuhurra beldur da, eta aldaratzcn 
da gaizkitik; zoroa aitzina dihoa eta 
gogoa fendorik.

17 Pairugabcak eginen du zorokeria ; 
eta gizon amarrutfua haíliagarri da.

18 Adiincndu ttipikoak zorokeriaren 
jabe dira ; eta chothilak jakitatearen be- 
gira egoten dira.

19 Gaichtaginak onen aitzincan, eta 
tzarrak preíluen athectan lurrean egonen 
dira.

20 Erromcfa bere ahaideari bcrari hi
guin izanen zayo; aberatfak, berriz, 
izanen du adiíkidc aíko.

21 Bere laguna arbuyatzen duenak, 
bekhatu egiten du, bainan beharraz urri- 
kaltzen dena, dohatfu izanen da.

Jaunaren baithan ftnhcílc duenakinaitc 
du urrikalmendua.

22 Makhur dabiltza gaizkiarcn egi- 
lca k ; urrikalmcnduak eta zintafunak 
ontafunci bidea idckitzen diotc.

23 Lan hainitz den tokian izancn da 
nafaizia; aldiz, elhc hainitz den tokian, 
ardura cíkaíia.

24 Aberaílafunak zuhurrcntzat khpro; 
zoroen crgeltafuna, umogabekcria.

25 Lckhuko zinak arimak libratzen 
ditu, eta aldc orotara mintzo denak ge- 
zurrak barrayatzen.

XV. KAP.

26 Jaunaren bcldurrcan datza gogoa- 
ren fendotafuna, eta beldur hura duena- 
ren haurrek pheíkiza izanen dute.

27 Jaunaren beldurra bizitzeko ithu- 
rria, gizonei bazter eragiteko heriotzeko 
galpenetik.

28 Populuaren handian erregerentzat 
ofpe, eta gutian buruzaginarentzat laido.

29 Pairuduna umotafun handiaren 
arabera ibiltzen da; aldiz, pairugabcak, 
agcrtzen du bere zorokeria.

30 Bihotzaren fafualtafuna da liara- 
giaren bizigtirri; bekhaizgoa, hezurren 
uílelgarri.

31 Gizon beharrari bidegabe ekhar- 
tzcn dioenak, harén cgilcari irain ckhar- 
tzen dio; aldiz, ohore demo, beharrez 
urrikaltzen denak.

32 Bere maltzurkcrian gaichtagina 
haílandua izancn da ; preftuak, berriz, 
bere heriotzetik igurikitzcn du.

33 Gizon umoaren bihotzean datza 
zuhurtafuna, eta argituko ditu jakitaterik 
ez dutenak ere.

34 Zuzentafunak goratzen du jendea; 
bckhatuak aldiz, lander egitcn ditu popu- 
luak.

35 Errcgcz onhctfia da zerbitzari 
oharduna; hutfalak jafanen du harén 
hafarrea.

X V . K a p .

C 'Z T I K I  ¡hardefteak famurra hauften 
du; hitz gogorrak fulia jauzarazten.

2 Zuhurrcn mihiak aphaintzen du 
jakintafuna} ergelen ahoan irakitzen hari 
da zorokeria.

3 Jaunaren begiak lekhu guzietan be- 
gira daudc onci eta gaichtoei.

4 Bakezko mihia bizitzeko zuhaitza 
d a ; bainan neurririk cz dueña, gogo 
lchergarri da.

5 Zoroa trufatzcn da bere aitaren 
kridantzamenduaz; aldiz, erantzukiak 
begiratzcn dituena zuhurragoturen da.

Zuzentafun nafayan da tndarrik han- 
diena; bainan gaichtaginen gogoetak 
errotik atheratuak izanen dira.

6 Indar handia da preíluaren ctchean;
eta nahafmcndua gaichtaginaren eginka- 
rietan. < _

7 Zuhurrcn czpainek jakitatea erainen 
dute; bertzclakoa izancn da zoroen bi- 
hotza.

8 Jaunari hatfgarri zaizko gaichtaginen 
bitimak, eta gogaragarri preíluen botuak.

9 Gaichtaginaren bidea hatfgarri zayo 
Jaunari; hartaz maithatua da zuzenta- 
íunari jarraikitzen dcna.

xo Irakhafmen tzarra, bizitzeko bidea 
uzten duenarentzat da; kridantza higuin 
dueña hilen da.

11 Ifernua eta galpena agerian daude 
Jaunaren aitzinean; zembatez hobeki 
gizafemeen bihotzak !

12 Izurridunak ez du maite erantzu- 
tcn dioena; harén urhatfak cz doazi zu- 
hurren ganat;

13 Bozkariotan den bihotzak arrai- 
tzen du bcgithartca; arimako ilhunduran, 
gogoa erortzen da.

14 Zuhurrarcn bihotza ikhaftera hari 
da ; ezjakinaz hazten da zoroen ahoa.

15 Beharraren egunak, oro gaichtoak 
dira; gogo deíkantfuak iduri du bethi 
dirauen barazkari bat.

16 Guti, Jaunaren bcldurrarckin, hobe 
da, ezenctz dirutze handi eta ezin-afez- 
koak.

17 Hobe da baratzekari jatera deithua 
izatca maitez, ezenctz aratchc gizendura 
gogo gaitzez.

18 Gizon hafarrekorrak phizten ditu 
khimerak; jafankor denak jabaltzen 
ditu phiztuak direnak.

19 Al ierren bideak iduri du elhorrizko 
hefia, behaztopagailurik ez da preíluen 
bidean.

20 Aita bozten du feme zuhurrak ; 
gizon zoroak arbuyatzen du bere ama.

21 Zorokeria da zoroaren bozkarioa, 
eta gizon umoak begiratuz darama ur- 
hatfa.

22 Kontfeilurik cz den lckhuan go- 
gokundcak urmariatzen dira ; gogortzcn 
dira, berriz, kontfeilu-emaile aíko den 
tokian.

23 Bere ahoko errana eder zayo gi
zonari ; hobea da ordu oncan ethorri 
folafa.

24 Bizitzeko bidechka gizon argitua- 
ren gaineko aldean da, hura aldara dadi- 
entzat ¡fernuko ondarretarik.

25 Jaunak lurrerat eragotziko ditu 
hampurutfucn etcheak, eta gogortuko 
ditu alhargunaren mugarriak.

26 Gogocta tzarrak hatfgarri zaizko 
Jaunari; eta guziz eder zayo folas garbia.

27 Jaramankcriari jarraikitzen denak 
nahaften du bereetchea; aldiz, emaitzcn 
izatca higuin dueña, biziko da.

Urrikalmenduaz eta finhefteaz garbi-
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tzcn da bekhatua; berriz, Jaunaren 
bcldurrarcn ariaz aldaratzcn da gizona 
gaizkitik.

28 Preftuaren gogoak cthorduntafunaz 
du afmu ; gaichtaginarcn ahoa tzarkcriaz 
da gaindi.

29 Jauna urrun dago gaichtaginetarik, 
eta entzunen ditu preftucn othoitzak.

30 Begietako argiak goiheretzen du 
arima; omcn onak goritzen ditu hczu- 
rrak.

31 Bizitzera daraman kridantza cn- 
tzuten duen beharria, zuhurren artean 
egonen da.

32 Irakhafmcna haftantzen ducnak ar- 
buyatzen du bere arima; aldiz, kridan- 
tzaren onheflca berc bihotzarcn jabc da.

33 Jaunaren beldurra da zuhurtziaren 
irakhaflca, eta aphalguratafuna ofpearen 
aitzinean dabila.

X V I . K a p .

Q I Z O N A R I  zayo arimaren aphain- 
tzca, eta Jaunari mihiaren bidatzea.

2 Gizonarcn bide guziak agcri dira 
hären bcgientzat; Jauna da gogoen phi- 
fatzailea.

3 Jaunari ager diozotzu zure eginka- 
riak, eta harek bidaturen ditu zure go- 
goetak.

4 Jaunak beretzat egin ditu gauza 
guziak ; gaichtagina ere egun gaichtoko.

5 ü za r  dena hatfgarri zayo Jaunari; 
eikua efkuarekin tinkatua baladuka ere, 
ez da hobcngabe izanen.

Bizitzc onaren haftapena da zuzenari 
bere bidca cmatea; eta onhetfiagoa da 
Jauna baithan, ezenetz bitimen imola- 
tzea.

6 Urrikalpenaz eta zintafunaz berre- 
roften da bekhatua, eta Jaunaren bcldu- 
rrean gizona baztertzen da gaizkitik.

7 Jaunaren gogarako izanen direnean 
gizonarcn bideak, bakera bihurraraziko 
ditu hären etfayak ere.

8 Hobe da guti zuzembidean, ezenetz 
ontafun hainitz bidegabean.

9 Gizonaren bihotzak aphaintzen du 
berc bidea ; bainan Jaunari zayo hären 
urhatfen bidatzea.

10 Afmua crrcgcrcn czpainctan da; 
hären ahoa cz da erabakian makhur 
goanen.

11 Phifu eta balantzcz juyatzen du 
Jaunak, eta hären egintza guziak dira 
zakhuko harriak iduri.

12 Tzarkcrian hari direnak hatfgarri 
zaizko erregeri, zeren zuzentafunak 
gogortzen baitu tronua.

13 Ezpain zuzenak dira erregeen 11a- 
hiaren araberako; zuzcn mintzo dena 
izanen da maithatua.

14 Erregercn hafarrea da herioaren 
mandataria; cta gizon zuhurrak jabal- 
duko du.

15 Erregeren begitharteko arraizian 
datza bizia, cta harén barkhatiartafuna 
da berantaroko uria iduri.

16 Izan zazu zuhurtzia, zeren urhea 
baino hobea baita; umotafuna bil zazu, 
zilharra baino baüofago baita.

17 Preftuen bidcchka gaizkitik baz
tertzen da ; bere arima zaintzen ducnak 
idukitzen du berc bidca.

18 Hampuruíkeria chahutzearen aitzin 
dabila, cta galpcnaren aitzinean hantzen 
da gogoa.

19 Hobe da aphaldua izatea eme d¡- 
renekin, ezenetz buluzkin berezten 
haritzea hampurutfuekin.

20 Sola huntaz argitua denak aur- 
khituren ditu onak, cta bere igurikitza 
Jaunaren baithan dadukana, haina do- 
hatfu da.

21 Bihotzcz zuhur dena, umoa dei- 
thuko dute ; eta alio cztia ducnak gehia- 
gokoak ardietfiko ditu.

22 Argitafuna, liaren jabe denarentzat, 
biziaren ithurri da; zoroen jakitatea, 
crgclkeria da.

23 Zuhurrarcn bihotzak irakhatfiko 
dio harén ahoari, cta cíker eder bat ema
nen daroctc harén ezpainci.

24 Solas aphaindua, czti-breíka bat 
da; arimako gozotafuna, hezurren ofa- 
garria da.

25 Bide bat bada, gizonari zuzena 
dirudiena, eta harén azkcn buruak herio- 
tzera darama.

26 Beretzat hari da laucan nekhatzen 
denaren arima, zeren bortchatzen baitu 
bere ahoak.

27 Gizon tzarra zilhatzcn hari da 
gaizkiaren atzemateko, cta fuá errctzen 
hari da harén ezpainetan.

28 Gizon galduak phizten ditu cíka- 
timak, eta clhetfuak makhurtzcn ditu 
buruzagiak.

29 Gizon gaichtoak amainatzcn du 
bere adiíkidca, eta ona cz den bidetik 
eramaten du.

30 Bcgi landatuekin gaichtakeria as-

matzen ducnak, czpainak afikiz egiten 
du gaizkia.

31 Zahartzea ofpczko khoro bat da, 
zuzentafuneko bidectan atzematen dena.

32 Gizon jafankorra hobe da biho- 
tzoya baino; cta bere gogoaren naufi 
dena, hiri-hartzailea baino.

33 Zorthcak untzira arthikitzen dira, 
bainan Jaunak chuchentzen ditu.

X V II. K a p .
A  H A M E N  idor bat höbe da bozka- 

^  rioarckin, ezenetz ctchc bitimaz 
bethe bat aharrarckin.

2 Schi zuhurra haur zoroci naufituko 
zayotc, cta anayen artean zathituko du 
ondoregoa.

3 Suaz zilharra, futegian urhea fro- 
gatzen diren bezala, hala Jaunak fro- 
gatzen ditu bihotzak.

4 Gaichtaginak egiten du mihi gaich- 
toaren nahia, eta maltzurrak ezpain 
gezurtiena.

5 Gizon bcharra arbuyatzen ducnak, 
hären egilea du laidatzcn ; cta bertzeen 
galtzeaz bozten dena, cz da gaztigatua 
lzan gäbe egonen.

6 Haurren haurrak dira zaharren 
khoro, cta aitak dira femeen ofpe.

7 Solas aphainduak ez dagozkio zo- 
roari, ez-eta gezurra buruzagiaren ez- 
painei.

8 Harri balios bat da, begira dagoena- 
ren igurikitza ; nora-nahi itzul dadien, 
umoki aditzen du.

9 H uts-eftaltzailea, adiikideketa da- 
hila ; falhatariak, bat zirenak berezten 
ditu.

10 Erantzun bat gehiago baliatzen da 
umoaren baithan, ezenetz ehun ukhaldi 
zoroaren baithan.

11 Bcthi aharraketa dabila gaichtoa ; 
bainan aingeru gogorra igorria izanen da 
baren kontra.

12 Hobe da utneak ebatfi zaizkon 
hartz ama bat buruz buru egitea, ezenetz 
bere zorokerian finhefte hartzen duen 
ergel bat.

13 N ork-cre ongiarcntzat gaizkia 
bihurtuko baitu, afturugaitza ez da hären 
etchetik urrunduko.

14 Khimera-abiatzailcak iduri du ura- 
ti bide cmaten dioena, eta gaizkia jalan 
baino lchen, bazterrerat uzten du zu- 
zembidea.

15 Gaichtaginarcn garbitzailea, cta

zuzena kondenatzcn dueña, bata cta 
bertzea hatfgarri dira Jauna baithan.

16 Zoroarentzat zer du balio abe- 
raftafunen izatea, ez dezakecnean eros 
zuhurtzia ?

Etche gora egin duenak, harén urrantza 
bilhatzen du; eta cz ikhaltcra hari dena, 
aiiurugaitzctara eroriko da.

17 Adiíkide denak noiznahiden maitc 
izaten du ; eta anaya, heíturako orduan 
da ezagun.

18 Gizon zoroa cíku-zaflaka hariko 
da, berc adiíkidearen berme larthu on- 
doan.

19 Makhurbideez gogoa alhatzcn 
duenak maitc ditu khimerak; cta bere 
athea goratzen dueña, bere galtzearen 
ondotik dabila.

20 Barne tzarrekoa denak ez du ongia 
aurkhituren ; cta bi aldctara mintzo dena, 
aílurugaitzera eroriko da.

21 Bere laidagarri forthu da zoroa; 
eta aita bat ere cz da bere haur ergclaz 
boztuko.

22 Arima goihcreak adin loredun bat 
atheratzen du ; gogo ilhunak i hartzen 
ditu hezurrak.

23 Gaichtaginak golkhotik emaitzak 
hartzen ditu, zuzeinbidearen makhurtzca 
gatik.

24 Umoaren begithartcan argitzcn du 
zuhurtziak; zoroaren begiak lurraren 
bertze buruan daude.

25 Zoroa da berc aitaren hafarregarri, 
eta jayo duen amaren hiragarri.

26 E z da 011 preftuari bidegabe ekhar- 
tzea, ez-eta zuzcn erabakitzen duen bu
ruzagiaren jotzea.

27 Nork-crc begirakorki atheratzen 
baititu folafak, haina umoa da eta jakina ; 
cta gizon argitua izpiritu gurbilekoa da.

28 Zoroa ere, ¡chilik balimbadago, 
zuhurtzat aiphatua da; cta adimendu- 
tfutzat, ezpainak tinkatzen baditu.

X V III . K a p .

A D IS K ID E A R E N  ganik gibelatu na- 
hi dena, hartako bidcketa dabila ; 

bethi arbuyagarri izanen da.
2 Zoroak ez ditu onhcftcn umota- 

funczko folafak, non etzitzaizkion min- 
tzatzcn bihotzean duenaren arabera.

3 Gaizki guzien ondarrera jautfi di- 
takeencan gaichtagina, orotaz trufatzen 
da; bainan ondotik ditu liidoi eta laidoak.

4 Gizonaren ahotikako hitzak dira ur
4 o
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barna bat iduri ; cta zuhurtziarcn ithu- I 
rria, gaindika dihoan lats bat bezala.

5 E z da on gaichtaginari nor den 
begiratzea, erabakiaren zuzentafunetik 
makhurtzeko.

6 Zoroaren ezpainak eikatimetan 
nahaftekatzen dira, cta haren ahoak 
khimerak ilkhiarazten ditu.

7 Zoroaren ahoa da haren lehergarri, 
eta haren ezpainak haren arimaren gal- 
garri.

8 Bi mihi dituenaren folafek iduri 
dutc lainoak; eta hckiek fartzen dira fa- 
bel-ondoraino.

Lanak lotfatzcn du alferra ; bihotzez 
faun direnak gofez egonen dira.

9 Lanean beratz cta malet dena, ba- 
rrayariaren anaya da.

10 Dorre guziz hazkarra da Jauna- 
ren izena ; prcftuak hartara lafter-egiten 
du, cta altchatua izanen da.

11 Abcratfaren ontafunak dira haren 
indarren hiri, cta harafî hazkar bat haren 
inguruan bezala.

12 Gizonaren bihotza goititzen da, 
lehertua izan dadien aitzinean ; cta aphal- 
dua izaten da, ofpatua den baino lchcn.

13 Aditu aitzinean ihardeften duenak, 
zoro bat delà erakhuften du, cta ahalkca 
merezi duela.

14 Gizonaren gogoak jafaiten du bcrc 
crphiltafuna ; nork jafanen ahal du or- 
dean izpiritu famur-errecha ?

15 Bihotz umoa izanen da jakitatea- 
ren jabe, eta zuhurren beharria ikhafi 
beharrez dabila.

16 Emaitzck zabaltzen diote bidea 
gizonari, eta lekhu cgiten diote buruza- 
gien aitzinean.

17 Preftua lehcmbizikoa da bere bu- 
ruari jazartzeko; heldu da haren adifki- 
dca, cta hunek du haztatuko.

18 Zortheak häuften ditu makhurrak, 
cta handien artean cre hura da juye.

19 Anayaz lagundua den anayak hiri 
hazkar bat iduri du, eta hekien crabakiak 
dira hirietako athe-hagak bezala.

20 Gizonaren ahoko fruitutik betheko 
da haren fabcla, cta haren ezpainctarik 
fortzen denetik afeko da hura.

21 Bizitzea eta heriotzea mihiaren 
eikuko dira ; hura matte dutenek, haren 
fruituetarik janen dutc.

22 Emazte on bat atzeman duenak, 
ontafun bat aurkhitu du, eta Jauna ganik 
ardietfiko ditu gozoak.

Emazte on bat iraizten duenak, on
tafun bat haftantzen du ; bainan bertze 
baten emazte lohia dadukana, zoroa cta 
tzarra da.

23 Othoizka mintzatuko da beharra; 
cta aberatfa zorrozki.

24 Bilkhuetan maithagarri den gizo- 
na, adiikideago izanen da czenetz anaya 
bat.

B™*
X IX . K a p .

E lainotafunean dabilan beharra 
hobea da, ezenetz aberats zoro eta 

bere ezpainak bihurrikatzen dituena.
2 Arimako jakitaterik cz den lekhuan, 

onik ez d a ; eta oincz zalhu dabilana, 
behaztopatuko da.

3 Gizona bcrc zorotafunak erorraraz- 
ten du, cta Jainkoarcn kontra khaldan 
dago bihotzez.

4 Abcraftafunck ematen dute adifkidc 
aíko ; aldiz, beharraren ganik urruntzen 
dira aitzinean izan dituenak cre.

5 Lekhuko faltfua ez da gaztigurik 
gäbe egonen ; cta gezur-crrailea ez da 
itzuriko.

6 Hainitzck ohorc ckhartzen diote 
ahaldunarcn jauntafunari, eta cmailearen 
emaitzen adifkide dira.

7 Gizon beharra higuin dute bere 
anayek; cta gchiagorik, adiikidcck urrun- 
cgitcn diote.

Elheen ondotik baizik cz dabilanak, cz 
du deufik izanen;

8 Aldiz, bcrc gogoaren jabc denak 
maitc du bere arima, cta umotafunaren 
zaintzailcak aurkhituren ditu onak.

9 Lekhuko faltfua cz da gaztigatua 
izan gäbe egonen ; eta gezurrez mintzo 
dena, galduko da.

10 Gozokcriak ez dihoazkio zoroari, 
ez-eta gathibuari buruzagien gaineko 
naufitafuna.

11 Gizonaren argitafuna haren jafan- 
kortafunctik da ezagun ; eta haren ofpea 
da bidegabeen gainetik iragaitea.

12 Ñola lehoinaren orroa, hala ere da 
errege baten hafarrca ·, eta nola ihintza 
bclharrarcn gainean, hala ere da haren 
boztafuna.

13 Seme zoroa, aitaren atfckabea da; 
cta emazte kafailaria, bethi darioen he- 
gaztegi bat.

14 Burhafock demate etche cta on
tafun ; Jaunak dema ordean garbiki 
emazte umoa.

15 Alferkeriak ekhartzen du khuma, 
eta arima nagia goi’ez egonen da.

16 Manamendua zaintzcn duenak, 
zaintzcn du bere arima; aldiz, berc 
bidcaz ardurarik ez dadukana, hcriotzera 
croriko da.

17 Bcharraz urrikaltzen denak, ira- 
bazitara Jaunari maileguz ematen dio, 
cta Jaunak bihurtuko dio ordaina.

18 Argi zazu zurc femea, ez etfi; 
bainan hiltzeraino ez ckhar haren bizia.

19 Jauzkor denak, kaltca jafanen du ; 
cta bat hartu dukcenean, bia ekharriko 
ditu. ,

20 Entzun zazu errana cta onhets 
irakhafmena, azkenean zuhur izan za- 
dientzat.

21 Gizonaren bihotzean aíko gogoeta 
badabila; bainan Jaunaren nahiak bercan 
dirau.

22 Gizon beharra urrikalkor da, eta 
erromefa hobea da gizon gezurtia baino.

23 Jaunaren bcldurrak bizitzera da- 
rama; nafaizian egonen da eta afturu- 
gaitzik gabe.

24 Alferrak galtzarpean gordctzen du 
cíkua, eta cz da ahorat harén ckhartzcko.

25 Gizon tzarra gaztigatua dcncan, 
zoroa zuhurrago izanen da; baldin, bc- 
rriz, zuhurra kridantzatzen baduzu, 
kridantza adituko du.

26 Aitari atfekabc ematen dioena cta 
ama ihes igortzen dueña, laidotfu cta 
dohakabe da.

27 Semea, cz bara irakhafmenarcn 
cntzutctik, cta ez izan argitafuneko fola- 
fak jakin gabe.

28 Lekhuko gaichtoa zuzembideaz 
trufatzen d a ; cta gaichtagincn ahoak 
ireften du tzarkeria.

29 Aphainduak daude trufaricn juya- 
mendua eta zoroen gorphutzen jotzcko 
inailuak.

X X . K a p .

A  R N O A  limburkoi, cta hordikeria 
h.arramanztfu ; hekietan lakhct de

na, ez da zuhur izanen.
2 Nola baita lehoinaren orroa, hala

ere da erregeren laztura; hura jauza- 
razten duenak, bere arimaren kontra 
bekhatu egiten du. t

3 Gizonarcntzat ohoragarri da cíka- 
t i me tari k bereztea bere burua; bainan 
zoro guziak laidagarrikcrictan fartzen 
dira.

4 Nagiak hotzaren gatik ez du nahi 
izan irauli ; udan cfke ibiliko da bcraz, 
eta ez diote emanen.

5 Gogokundea gizonaren bihotzean 
ur barna bat bczala da; bainan gizon 
zuhurra hara goanen zayo hartzera.

6 Aíko gizon deitzcn dituzte urrikal- 
mcndutfu ; nork atzcmancn du ordean 
gizon fegurki hala dena ?

7 Bere lainotafunean dabilan gizon
prcftuak, haurrak bere ondotik utziko 
ditu zoriondun. «

8 Juyatzeko alkhian jarria den erre- 
gcak, bere bckhokiaz funtfiarazten du 
gaizkia.

9 Nork erran dezake: Chahua da 
ene bihotza; bekhatutik garbi naiz?

10 Phifu bi eta neurri bi, Jaunaren 
aitzinean dira hatfgarri.

1 1 Haur baten jaidurctarik czagutzen 
da, hean haren eginkariak chahuak cta 
zuzenak izanen diren.

12 Aditzen duen beharria eta ikhuftcn 
duen begia, Jaunak egin ditu bat cta 
bcrtzca.

13 E z maitha loa, beharrak ehoa iduk 
zaitzan beldurrcz ; idckatzu begiak, eta 
ogiz afe zaite.

14 E z da ona, ez da ona, diote crofle 
guziek; cta ctcheratu direnean, orduan 
izanen dutc efpantu.

15 Bada urbe cta harri balios aíko;
bainan untzi zinez baliofa, aho zuhurra 
da. _

16 Arrotzaren berme farthu denari 
har diozozu foinekoa ; eta arrotzen arie- 
tan, khen diozozu bahia.

17 Gizonari gozo zayo gezurraren 
ogia, cta gero legarrez bethcko zayo 
ahoa.

18 Kontfciluek gogortzcn dituzte go- 
goetak eta gerlak behar dira umotaíune- 
kin crabili.

19 Gauza gordeak falhatzen, joko- 
triak crabiltzen cta ezpainak zabaltzen 
dituenaren baltfako cz bezedi far.

20 Berc ait-amak madarikatzen di
tuena, hainari ilhumbecn crdian hilen 
zayo bere argia.

21 Ondorego bat zeinaren biltzera 
haftetik nihor lehiaka hari baita, benc- 
dizionerik gabe izanen da azkenean.

22 E z erran: Bihurturen dut gaiz
kia ; igurikazu Jauna, cta harek athera- 
tuko zaitu.

23 Phifua cta phifua hatfgarri dira
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Jaunaren begietan ; balantza engana- 
tzailea ez da 011a.

24 Jaunaz bidatuak dira gizonaren 
urhatfak ; nor da ordean gizonetarik 
bere bidea ezagut dezakeena ?

25 Galpena da gizonarcntzat fain- 
duen ircitea, eta botuak cgin ondoan, 
hekicn ukhatzca.

26 Errege zuhurrak funtfiarazten di- 
tu gaichtaginak, eta hekicn gaincra jau- 
tfarazten du bobeda.

27 Jaunaren hatfa gizonaren baithan 
argi bat da barncko zokho guziak ikhar- 
tzen dituena.

28 Urrikalmcnduak eta cgiak zain- 
tzen dute errege, eta barkhatiartafunak 
gogortzen du baren tronua.

29 Indarra da gazteen bozkarioa, eta 
ile churiak zaharren ohorea.

30 Sakhiaren ubeldurak eta zaurick 
fabel-barncan garbitzen dituzte tninak.

X X I. K a p .

} s J O L A  ur-chirripak, hala erregeren 
bihotza Jaunaren eikuan da ; nahi 

duen alderdira makhurrarazten du liura.
2 Gizonari bere bide guziak zuzenak 

iduritzen za izko; Jaunak ordean haz- 
tatzen ditu bihotzak.

3 Jaunak bitimak baino lakhetago 
ditu urrikalpen hartzca eta zuzenari be
re bidea ematca.

4 Bihotzeko hanturak larritzen ditu 
begiak ; gaichtaginen argia, bekhatu bat 
da.

5 Hazkarrarcn afinuek nafaizia da- 
kharte; aldiz, nagia bethi beharretan 
da.

6 Mihi gezurtiaz diru biltzen hari de- 
11a, tuta eta zoroa da, eta herioaren fa- 
rcan da farthuko.

7 Gaichtaginen harrapakeriak izanen 
dira hekicn galgarri, ez diotclakotz eman 
nahi izan zuzenari bere bidea.

8 Gizonaren bide tzarra, bide arrotza 
da; aldiz, garbi denak, cgitate zuzenak 
ditu.

9 Hobe da felharu-zokho batcan ego- 
tca, ezenctz baltfako ctchean emazte 
mokokariarckin.

10 Gaichtaginarcn arima gaizki-gura 
da; ez du urrikari izanen bere laguna.

11 Gaichtoa joa dcncan, zuhurrago 
izanen da lainoa; eta baldin zuhurrari 
badarraikio, zuhurtziaren jabe eginen 
da.

12 Preftuak gaichtaginarcn etchcaz 
gogocta baderabilka, gaizkitik atheratze- 
ko gaichtaginak.

13 Beharraren oihuari bere bcharria 
tapatzen duena, bera erc oihuz egonen 
da, eta ez da entzuna izanen.

14 Emaitza ichil batek iraungitzen 
ditu hafarredurak; eta golkhora farthu 
dohainak, fepharik handiena.

15 Preftuaren bozkarioa da zuzenari 
bere bidea ematca, eta tzarkeria-cgilccn- 
tzat da ikhara.

16 Irakhafmcncko bidetik makhurtu- 
ko den gizona, digantcen bilkhuan ego
nen da.

17 Afcak maite dituena, beharrcan 
geldituko da ; arnoa eta pochi onak 
maite dituena, ez da aberaftuko.

18 Preftuaren orde emanen da gaich- 
tagina, eta makhur dabilana zuzeiten 
orde.

19 Mortuan egotea höbe da, ezenctz 
emazte mokokari eta fcphatiarckin.

20 Lehiatzcko ontafuntzca eta olioa 
badira preftuaren egoitzan, eta umo ez 
den gizonak oro haizatzen ditu.

21 Zuzembidcari eta urrikalmenduari 
jarraikitzen denak khaufituko ditu bizia, 
zuzena eta ofpea.

22 Zuhurra hazkarren hirira igan da, 
eta hautfi du hären finhefteko indarra.

23 Bere ahoa eta mihia zaintzen di- 
tuenak, hefturctarik zaintzen du bere 
arima.

24 Ozar hampurutfua, ikhafigabc bat 
deitzen dute, bere hafarrcan hamphurus- 
kerian dabilalakotz.

25 Nahikariek hiltzen dute nagia; 
ezen hären cikuck ez dute deufere egin 
nahi.

26 Egun guzian guraz eta lchiaz da
go; preftu denak ordean, emanen du, 
eta ez da lanctik baratuko.

27 Hatlgarri dira gaichtaginen biti
mak, zeren gaichtakeriatik atheratzen 
baitituzte.

28 Lckhtiko gezurtia galduko d a ; 
gizon ethorkorra garhaiziaz mintzatuko 
da.

29 Gizon tzarrak ahalkegabckcriako 
itzulia ematen dio bere bekhokiari; pne- 
ftua, berriz, bere bidcaren chuchcntzcra 
hari da.

30 E z da zuhurtziarik, ez da umota- 
funik, ez da aftnu onik Jaunaren kon
tra.
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31 Gudu egunckotzat chuchentzen 
da zaldia, Jaunak ordean ematen du 
itzurpena.

X X II. K a p .

y ^ IP H A M E N  ona höbe da ontafun 
aiko baino; eiker ona zilhar eta 

urhearen garai da.
2 Aberatfak eta beharrak buruz buru 

cgin dute. Jauna da bien cgilea.
3 Chothilak ikhuften du afturugaitza 

eta gordetzen da; gaizoa aitzina dihoa, 
eta jafaiten du kaltca.

4 Modeftiarcn ondorioak dira Jauna
ren beldurra, ontafunak, olpea eta bizi- 
tzea.

5 Harmak eta ezpata gaichtaginarcn 
bidean dira; aldiz, bere arima begira- 
tzen duenak hekietarik urrun-eginen du.

6 Erran bat da: Gizon-gaztca farthu 
bidetik ez da, zahartu ondoan ere ilkhi- 
ko.

7 Aberatfak beharrari manatzen dio, 
eta mailegatzailca, maileguz cmailearen 
muthil da.

8 Tzarkcna craitcn duenak, afturu- 
gaitzak bilduko ditu, eta bere hafarrcarcn 
zigorrak phorroikatuko du.

9 Urrikalmendura ekharria dena, bc- 
nedikatua izanen da, bere ogictarik eman 
dioclakotz beharrari.

Emaitza-egileak ardietfiko du garhai- 
zia eta ohorc; bainan hartzailcari arima 
khentzen dio.

10 Iraizazu trufaría, eta harckin goa- 
nen da aharra, eta baratuko dira makhur 
eta irainak.

11 Bihotzeko garbitafuna maite due
nak, bere czpainetako eiker ederra gatik 
izanen du adifkidetzat errege.

12 Jaunaren begiek zaintzen dute ja- 
kintafuna ; eta hutfaltzcn dira gaichtagi
narcn folafak.

13 Dio alferrak: Lehoina kampoan 
da, hil nindezake karriken erdian.

14 Emazteki arrotzaren ahoa zilho 
barna bat da; haina harat eroriko da, 
zeinaren kontra famur baita Jauna.

15 Zorotafuna haurraren bihotzean 
lothua da, eta kridantzamenduaren zi
gorrak haizatuko du.

16 Bcharra zaphatzen duenak bere 
aberaftafunen handitzeko, aberatlago bati 
emanen dio berak, eta eikafian geldituko 
da.

17 Makhur zazu bcharria, eta adi za-

tzu zuhurren hitzak, eta zure bihotza 
iratchik diozozu ene irakhafpcnari.

18 Ederra izanen zaitzu, zure har
nean begiratuko duzunean ; eta zure 
ezpainetan gaindi eginen du,

19 Zure íinheftca Jauna baithan izan 
dadien; hargatik cgun erakhutfi darotzut 
hori.

20 Huna non hiruretan chehatu da- 
rotzudan afmu eta jakitaterekin,

21 Zuri erakhuftcko egiaren fegurta- 
funa eta erranak, igorri zaituztenei ihar- 
dets ahal dezazuntzat.

22 Bortcharik ez egin beharrari, ze
ren den behar; eta cz zapha erromefa 
athean;

23 Zeren Jaunak juyatuko baitu ha
rén egitckoa, eta zilhatuko baititu harén 
arima zilhatu dutenak.

24 E z izan gizon hafarrekorraren 
adiíkidc, eta gizon fuliatfuarekin ez ibil;

25 Beldurrcz-eta ikhas dctzatzun ha
rén bidechkak, eta behaztopagailu bat 
cman diozozun zure arimari.

26 E z bezedi izan eíkuan jotzen eta 
zorren berme beren buruak eíkaintzen 
dutcnckilako;

27 Ezen bihurtzeko ahalik ez badu- 
zu, ez othe litake aria bat zure ohetik 
cftalgia craman dezazuten ?

28 E z  iragan zure arbafoek ezarri 
mugarri zaharretarik haratago.

29 Ikhufi duzu gizon bat bcre lana 
arin daramana ? erregeen aitzinean ego
nen da, eta cz da jende chehecn aitzi
nean geldituko.

X X III . Kap.
D U R U Z A G I A R E K I N  jatcko jarri 

zaitckccncan, artharekin begira za
zu zure aitzinean cmanak diren gauzci;

2 Eta kanibeta czar zazu zure zin- 
tzurrean, baldin bizkitartean zure aha- 
lean baduzu zure arima.

3 E z bezedi gutizia hainaren jatekoe- 
tarik, zeinaren baithan gezurraren ogia 
khaufitzcn baita.

4 Abcraftcko ez bezedi nekha; bai
nan neurri bat emozu zure umotafunari.

5 Begiak cz goiti czin izan detzaz- 
ketzun ontafunctara, zeren eginen baiti
tuzte hegalak arranoarenak bezalakoak, 
eta zcrura hcgaldatuko baitira.

6 Gizon bckhaiztiarekin cz jan, eta 
ez gutizia liaren jatekoetarik;

7 Zeren azti eta aiherukari batek be-
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zala, ez dakienaz uftekcriak hartzen 
baititu.

Erranen darotzu: Jan eta edan za- 
zu ; bainan harén gogoa ez da zurekila- 
ko.

8 Jan izan dituzkctzun jakiak goiti 
egincn eta zure folas ederrak galduko 
ditutzu.

9 E z mintza zoroen bcharrietara, ze- 
rcn arbuyatuko baitutc zure íolafen ira- 
khafpena.

10 E z uki jendc ttipicn mugarriei, eta 
ez far umczurtzen laudan ;

11 Ezcn bothcretfu da hekien hur- 
koa, eta bera jabetuko da hekien zuzc- 
naz zure kontra.

12 Zure bihotzak irakhafmenera eta 
zure beharriek jakintafunczko folafctara 
egin bezate.

13 E z guphidcts haurrari kridantza; 
ezen zigorraz jotzcn baduzu ere, ez da 
hilen.

14 Hura zigorraz joko duzu, eta ha
rén arima ifcrnutik athcratuko.

15 Ene haurra, zuhurra bada zure 
arima, zurekin boztuko da ene bihotza,

16 Eta bozkarioz jauziko da ene 
harnea, folas zuzcnak athcratuko di- 
tuztcncan zure ezpainck.

17 Zure bihotzak ez beza bckhato- 
rcentzat har bckhaizgorik, bainan egun 
guzian izan zaite Jaunaren bcldurrcan ;

18 Zeren azkcn orduan phefkizctan 
izanen baitzare, eta igurikitzen duzuna 
etzaitzu izanen khcndua.

19 Entzun zazu,ene haurra, eta izan 
zaitczi zuhur, eta bidé zuzenaz crabil 
zazu zure arima.

20 E z bezcdi khaufi edalccn apairuc- 
tan, ez-cta haragiak jateko ckhartzen 
dituztcnen afectan ;

21 E zik edancan daudezenek eta 
chahutzen hari dircnek erreka joko dutc, 
eta pufkaz jaunzten da lo-cgilca.

22 Entzun zazu bizia cman darotzun 
aita, eta ez crdeina zure ama zahartu 
ditakecncan.

23 Erofazu egia, eta berautzu fal zu- 
hurtzia, irakhafmcna eta adimcndua.

24 Bozkarioz jauzten da preftuaren 
aita; eta ume zuhurrari bizia cman 
dioena, harén baithan da boztuko.

25 Boz bcitcz zure aita eta zure ama, 
eta bozkarioz jauz bedi jayo zaituen 
emaztca.

26 Ene haurra, indazu zure bihotza,
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eta zure hcgiek zaint bctzazte ene bi- 
dcak.

27 Alabainan lilitchoa, zilho barna 
bat da ; eta emaztc atzea putzu hertfi 
bat.

28 Ohoina bezala zclatan dago bidcan, 
eta erne ez dircla ikhurten dituenak hilen 
ditu.

29 Norentzat zorigaitz ? noren aita- 
rcntzat zorigaitz ? norentzat aharrak ? 
norentzat lezeak ? norentzat ariagabeko 
farralkiak? norentzat begictako itfudura?

30 E z othe arnoan daudcncntzat eta 
balo hurten lakhet dutcnentzat ?

31 E z arnoari begira horitzen denean, 
bafoan harén itchurak argitzcn duencan : 
gozoki fartzen da,

32 Bainan azkcnckotz afikiko zaitu 
fugeak bezala ; eta bafilikak bezala far- 
thuko darotzu phozoadura.

33 Zure begiek ikhuftko dituzte 
emaztc atzeak, eta zure bihotzak tzarke- 
riak erranen ditu ;

34 Eta izanen zare itfafoaren crdian 
lo dagoena bezala, eta lema galdu duen 
lemazain lohakhartuarcn iduriko ;

35 Eta erranen duzu: Jo naute, bai
nan ez dut minik hartu ; herrertatu 
naute, bainan ez naiz ni ohartu ; noiz 
atzarriko naiz eta khaufituko dut berriz 
arnoa ?

XXIV. Kap.
Q I Z A T Z A R R E Z  ez izan bckhaizti, 

eta ez lchia hekickilako izatera.
2 Zeren hekien gogoak harrapakeriaz 

baitu amets, eta hekien ezpainck mal- 
tzurkcriak baitcratfazte.

3 Zuhurtziaz altchatzcn da ctchca, 
eta umotafunaz gogortzcn.

4 Jakitatcak bctheko ditu fclharuak 
gauza baliofenez eta ederrenez.

5 Gizon zuhurra hazkar da ; eta 
gizon jakintfuna ¡ndardun eta bizkor da ;

6 Zeren ncurriak hartuz egitcn baita 
gcrla, eta falbamcndua kontfcilu hainitz 
den tokian baita.

7 Zoroarcntzat gora dago zuhurtzia ·, 
athean ez du ahoa idckiko.

8 Gaizkiaren cgitca gogoan crabiltzen 
dueña deitzen da zoroa.

9 Zoroarcn gogoeta bekhatu bat da, 
eta gaizki-mintzatzailea hatfgarri zayotc 
gizonei.

10 Hcfturako egun can, ahiturik ctfi- 
tzen baduzu, gutituko da zure indarra.

XXV. KAP. 6SS

1 1 Itzurrarazatzu hiltzera darama- 
tzatcnak, eta hcriotzcra eramaten dituz- 
tenen athcratzetik ez bara.

12 Erran bazineza: Indarrekcz naute 
laguntzen, bihotzcn ikharleak berak 
czagut lezakc ; deufek ez du cnganatzen 
zure arimaren begiralea, eta gizonari 
bcrc egintzen arabera dio bihurturen.

13 Ene femea, jan zazu cztia ona 
dclakotz, eta brclka, zure ahoari guziz 
gozo zayoclakotz.

14 Hala-hala zuhurtziaren irakhafme- 
na izanen zayo zure arimari; aurkhitu 
dukezunean hura, pheíkiza izanen duzu 
zure azkcn orencan, eta zure pheíkiza 
cz da galduko.

15 Ez heda zelatarik, gaizkia cz bilha 
preftuaren etchean, eta cz afalda harén 
phaufua ;

16 Ezcn zazpitan eroriko da preftua, 
eta jaikiko da ; gaichtaginak orde:ui 
tzarkerian ithoko dira.

17 Bozkariorik cz har zure ctfaya 
erori ditakecncan, eta cz jauz chahutu 
dclakotz ;

18 Beldurrcz-cta Jaunak ikhus dezan, 
gaitzi dakioen, eta harén gainctik khen 
dezan bcrc hafarrea.

19 E z hari zcin-gchiagoka gaichta- 
ginekin, eta cz ckhar bckhaizgorik giza- 
tzarrei ;

20 Ezcn gaichtock ez dute gerokoaren 
pheíkizarik, eta gaichtagincn argia hilen 
da.

21 Ene femea, Jaunaren eta erregeren 
bcldur izan zaitczi, eta cz bezaitc nabas 
gaizki-erraileekin ;

22 Zeren batbatcan altchatuko baita 
hekien galpena ; eta nork czagutzen du 
nolakoa izanen den bataren eta bertzea- 
ren chahupena ?

23 Haukiek ere zuhurrentzat : Juya- 
mendutan ez da on begiratzea ñor ñor 
den.

24 Gaichtaginari erraten diotcnak : 
Preftua zare, populuck hainak madari- 
katuko eta lcinuck haftiatuko dituzte.

25 Hura azurriatuko dutenak izanen 
dira laudatuak, eta bcncdizionca ethorri- 
ko zaroete gainera.

26 Solas zuzcnak iharderten dituenak, 
mufu ematen du ezpainetan.

27 Zure lana aphain zazu kampoan, 
eta artharekin lant zazu zure lurra, gero 
altcha dezazun zure etchea.

28 Zure lagunaren kontra cz bezcdi

athera gezurrczko lekhuko, eta ez ba- 
laka nihor zure ezpainez.

29 E z erran: Ñola egin baitarot, 
hala egincn diot nik ere ; zeini bere 
lañaren arabera bihurtuko diot.

30 Alfcrrarcn landatik eta zoroarcn 
mahaílitik iragan naiz;

31 Eta hara non hauíinek bethe zu- 
tela guzia, eta lapharrck cftali zutela 
harén gaina, eta lurrean zela inguruko 
harrafia.

32 Horiikhufi dudanean, altchatu dut 
bihotzean, eta ikhuíkari hortaz argitu 
naiz.

33 Erran d u t: Aphur bat lo-eginen 
duk, aphur bat kuluíkan egonen haiz, 
aphur bat bilduko dituk elkuak lo-egi- 
teko;

34 Eta lafterkari bat iduri, ethorriko 
zaik erromeferia, eta cíkalctafuna, gizon 
harmatu bat iduri.

X X V . K a p .

C  A L O M O N E N A K  dira parabola hau- 
^  kick ere, Judako errege Ezekiafen 
gizonck altchatuak.

2 Jainkoarcn ofpea da bere hitzaren 
gordetzea, eta erregeen ofpea da haren 
bilhatzea.

3 Zcrua gainean, lurra bchercan, eta 
crrcgccn bihotza, ezin-barrenduzkoak

4 Zilharrari khen zozu herdoila, eta 
athcratuko da untzi bat guziz garbia.

5 Gaichtakeria khen zazu erregeren 
begithartetik, eta zuzentafunaz gogortu- 
ko da liaren tronua.

6 Hantua cz ager erregeren aitzinera, 
eta cz jar handien jarlekhuan ;

7 Hobo da ezik erran dezazuten : 
Igan zaitc hunat, czcnetz-cta aphaldua 
izan zaitezen erregeren aitzinean.

8 Eikatima batean cz berehala ager
zure begiek ikhufi dutena, beldurrez-eta 
gcro ezin medca dezazun zure adifkideari 
email diozun laidoa.

9 Zure cgitekoaz iharduk zazu zure 
adiikidearckin, eta zure barneko gauza
cz ager arrotzari,

10 Beldurrez-eta iroi egin dezazun, 
aditu dukecncan, eta gero erantzutetik 
ez dadien bara.

Eikerra eta adiikidetafuna falbagarri 
dira ; begira zatzu zurekin, ctzadientzat 
erdeinagarri bilhaka.

11 Bcrc mugan erraten den folafa da
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urhezko fagarrak zilharrczko ohcan be- 
zala.

12 Zuhurrari eta bcharri cthordu- 
nari cgiten den kridantzak, iduri du 
urhezko beharrietakoa, eta argitzen duen 
perla.

13 Ñola uztaroan clhurrarcn hozkura, 
hala da bidalkin fidela bidali duen aren- 
tz a t; phaufu cmaten dio hären arimari.

14. Gizon cfpantutfuak eta bere agin- 
tzak bethetzen cz dituenak, iduri du 
hedoi eta haize uririk ondotik ez dutcnak.

15 Pairuak cmatuko du buruzagia, 
eta mihi gozoak hautfiko du gogorta- 
funa.

16 Atzeman baduzu eztia, jan zazu 
zure doya, beldurrez-cta aferik goiti egin 
dezazun.

17 Aldara zazu oina zure lagunaren 
etchctik, beldurrez-eta egun batez aferik 
higuintzetan har zaitzan.

18 Saltakai, ezpata eta gezi zorrotz 
bat da, bere lagunaren kontra gezurrezko 
lekhukotafuna ekhartzen duen gizona.

19 Hortz uftelaren eta oin nekha- 
tuaren gainean bermatzen da, fidel ez 
denaren gainean bere pheikiza cmaten 
dueña heit urako egunean;

20 Eta hotz deneko uzten du kapa.
Bihotz tzarrari kantikak kantatzea,

minagrea gatzuan czartzea da.
Nola zerrenak oihalacta biphiakzura, 

hala goibeldurak jäten dio gizonari bi- 
hotza.

21 Zure ctfaya gofe bada, afc zazu ; 
egarriz badago, emozu ura edatcra ;

22 Ezen ikhatz biziak bilduko ditutzu 
hären buruaren gainera, eta Jaunak bi- 
hurtuko darotzu.

23 Ipharrak haizatzen ditu uriak, eta 
begithartc ilhunak mihi gaizki-mintza- 
tzailea.

24 Etche-gaineko felharu-zokhoan 
egotea höbe da, czenetz etche-barnean 
emazte mokokariarekin batean.

25 Urrungo lekhutik berri ona, ur 
hotza egarri denarentzat bezala da.

26 Gaichtaginaren aitzinean erortzen 
den preftuak, iduri du ithurri zangoz 
nahafia, edo chirripa ufteldua.

27 Ñola eztia ez baita on hainitz 
jäten duenarentzat, hala maycftatcaren 
ikharle dena, lehertua izanen da hären 
ofpeaz.

28 Nola baita hiri ideki eta inguruan 
harrafi gäbe den bat, orobat da mintza-

tzcan bcrc gogoa ezin hez dezakcen gi
zona.

X X V I . K a p .

O L A  udari elhurra eta neguari uri- 
tea, hala dihoa ofpea zoroari.

2 Nola bertzetara hcgaldatzen den 
choria eta norapait goaten den etche- 
choria, hala zein bcraren gainera jauften 
da, ariarik gabe arthiki madarizionea.

3 Azotea zaldiari, muthurrekoa afto- 
ari, eta zaharoa zoroen bizkarrari.

4 Zoroari ez ihardets harén zorota- 
funaren arabera, harén iduriko bilhaka 
zaitezen beldurrcz.

5 Zoroari bcrc zorokeriaren arabera 
ihardetfozu, ufte izan cz dezan zuhurra 
déla.

6 Zangoetarik maingutzen da, eta 
gaitza hurrupatzcn du, bere berriak man- 
datari zoroarekin igortzen dituenak.

7 Nola mainguak alferretan baititu 
zangar ederrak, hala zoroen ahoan cgoki 
cz dirá parabolak.

8 Zoroari ohore ekhartzen dioenak, 
hala egiten du nola Merkurioren melara 
harri bat ekhartzen duenak.

9 Nola bailizate clhorri bat fortzcn 
balitz hordiaren cíkuan, hala lizate para
bola zoroen ahoan.

10 Erabakiak trenkatzcn ditu hauziak, 
eta zoroa ichilarazten duenak, hafarre- 
durak jabalarazten ditu.

11 H;ila egiten du bere zorokeria 
bcrritzcn duen ergelak, nola bere goiti- 
egmera itzultzen den zakhurrak.

12 Ikhufi duzu bcrc burua zuhur 
dadukan gizona ? harén ganik baino ge- 
hiago igurikitzeko da zoroaren ganik.

13 Ñagiak erraten du : Lchoina bi
dean da, eta lchoin urrichak bazterrak 
daduzka.

14 Nola athe bat bere erroaren gai- 
ncan bihurtzen baita, hala nagia itzul- 
tzen da bere ohcan.

15 Nagiak galtzarpean gordetzen du 
eíkua, eta lan zayo ahora goititzen badu.

16 Nagiak bere burua zuhurrago ufte 
du, Tolas zuhurrak ihardukitzcn dituzten 
zazpi gizon baino.

17 lrag.iitc.an berotzen eta bertzeen 
aharra ukitzen cz den batean nahaftatzen 
denak, iduri du zakhurra beharrietarik 
hartuko dueña.

18 Nola hobendun baita geziak eta 
faftakayak hil nahiz arthikitzen dituena,

X X V I I .  K A P .

19 Orobat da gizona maltzurki bcrc 
adiikideari kalte cgiten darocna; cta 
atzemana ditakecnean, erraten dueña : 
Doftatzean egin dut.

20 Egurrak eikas egin dukcencan, 
hilen da fua; falhataria khcn eta gclditu- 
ko dira cfkatimak.

21 Ikhatz hila biziari bezala, eta 
cgurra fuari, orobat da gizon jauzkorra 
aharra bizteko.

22 Salhatariaren folafek lainoak iduri 
dute, eta hekick fartzcn dira barneko 
mineraino.

23 Zilhar zephatfuarekin aphaindu 
nahi bazindu bezahl lurrezko untzi bat, 
orobat dira czpain hampurutfuak bihotz 
galdu bati iritchikiak.

24 Bere ezpainctarik ezagutzen da 
etfaya, zimarkhuak derabilzkancan bi- 
hotzean.

25 Bere mintzoa ezti athera balcza 
crc, ez biazazu finhets, zeren baitira 
zazpi maltzurkeria hären bihotzean.

26 Itchura ederraren azpian gordetzen 
ducnak herra, bilkhuan ikhufikodu ager- 
tzcn bere maltzurkeria.

27 Zilhoaren egilea, hartara crortzen 
da ; cta harria bihurtuko da ambiltzcn 
duenaren gainera.

28 Mihi cnganariak ez du egia maitc, 
cta aho legunak chahutzeak dakharzka.

X X V II . K a p .

p 'Z  egin biharamunckotzat cfpanturik, 
ez dakizunean zer gcrthakari athe- 

ratuko duen egun harck.
2 Bcrtzc batek lauda bezaitza, cta ez 

zure ahoak ; atzcak, cta ez zure ezpai- 
nck.

3 Harria dorphea da, phifua da lega- 
rra; bainan biak baino dorpheagoa da 
zoroarcn hafarrca.

4 Hafarreak urrikalmendurik ez du, 
cz-cta fulia jauztcn dcnak ; cta nork 
jafan kantitua donaren oldarra ?

5 Kridantza ageria höbe da amodio 
ich ¡la baino.

6 Maite duenak egin ufpela höbe da 
herradunarcn mufu maltzurra baino.

7 Afea dcnak oftikatukodu czti-breika, 
cta gofe dcnak khiretfa ere gozo khaufi- 
tuko du.

8 Nola chori bere ohantzctik urrun 
dohana, hala gizon bere tokia uzten 
dueña.

9 Baltfamuak eta bertze ufain onak 
dira bihotzaren atfegingarri, eta adiíkidc 
baten erran onak dira arimaren gozagarri.

10 E z utz bazterrerat zure adiíkidea 
ez-eta zure altaren adiíkidea, eta ez far 
zure anayaren etchcan zure atfekabcko 
egunean.

Hobe da hauzo hurbilekoa, ezcnctz 
anaya urrunckoa.

11 Ene haurra, berma zakizkio zu- 
hurtziari eta goihcrc zazu ene bihotza, 
izan ahal dezazun zer ihardets gaizkika 
mintzo zaitzunari.

12 Ikhuftenez afturugaitza, chothila 
gorde da ; burtchoroek iragaitean jafan 
dituzte kalteak.

13 Arrotzarentzat berme farthu dena
ren foinckoa eraman zazu ; eraman dio- 
zozu arroczarcntzateko bahía.

14 Gautik lekhora jaikitzean, bere 
lagunaren goraki laudatzeti hari dena, 
gaizki mintzo denaren iduriko izanen da.

15 Hegaztegi egun hotzcan ura dario- 
tenak eta emazte mokokaria bata bcr- 
tzcari dira erkhatzen.

16 Hura atchiki nahi duenak iduri du 
haizea iduki nahi dueña eta olioa cíkura 
bilduko dueña.

17 Burdinak burdina zorrozten, eta 
gizonak bere adifkidearen begithartca 
ernarazten.

18 Pikoa zaintzen duenak janen du 
harén fruitutik, eta bere naufiaren zain 
dagoena ofpctan izanen da goratua.

19 Nola urera begira daudenen bc- 
githarteek han argitzen baitute, hala 
gizonen bihotzak ageri dira umoentzat.

20 Ifernua eta galpcncko lezea cz 
dira bcthctzcn behinere, orobat czin- 
afezkoak dira gizonen begiak ere.

21 Nola frogatzen baita zilharra 
urtzeko untzian, eta urhea Jabean, hala 
gizona frogatua da laudatzen duenaren 
ahoaz.

Gaichtaginaren bihotza gaizki bilha 
dabila ; preftuarena, berriz, zuhurtziarcn 
bilha.

22 Zoroa churruan chehaka bazineza 
ere garagar-bihia marteluaz jo z bezala, 
cz leikioke khen bere zorokeria.

23 Artharekin ikhufazu zure abcreen 
heina eta ongi begira diozozute zure ar- 
diei ;

24 Ezik ctzare licthi ahalctan izanen, 
bainan khoroa menderen mendetako 
izanen zaitzu emana.
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25 Sorhoak idekiak dira, agertu da 
belhar berria, cta mendietan belharrak 
bilduak dira.

26 Bildotfak zurc jauntziko, cta pitti- 
kak laudaren faritako.

27 Ahuntzen cfnea aíki izan bekizu 
zurc jakitako, zurc ctchcko bcharretako 
cta zurc ncikatocn haztcko.

X X V III . K a p .

Q A I C H T A G I N A  ihes dihoa, nihor 
ondotik gäbe ; prcftua aldiz, gogoa 

hazkarrik lehoina bczala, bcldurrik gä
be izanen da.

2 Lurrak bcre bekhatuen gatik badu 
aíko buruzagi; cta gizonarcn zuhurtzia 
gatik cta argituak direnen jakitatc.a gatik, 
naufiaren bizia luzeagoa izanen da."

3 Beharren zaphatzaile den gizon 
beharrak, iduri du gofetea dakharren 
crauntfia gaitza.

4 Legea bazterrerat uzten dutenek 
laudatzen dute gaichtagina; zaintzen 
dutenak bizten dira baren kontra.

5 Gizon gaichtoek cz derabilkate 
zuzembidea burutan; bainan Jauna bil- 
hatzen dutenak, orori ohartzen dira.

6 Hobea da bcre lainotafuncan dihoan 
erromefa, czenetz bide galduetan dabilan 
aberatfa.

7 Legea begiratzen dueña, ume zu
hurra da ; aldiz, zintzurkoyen afetzen 
hart denak ahalkea arthikitzen dio bere 
aitari.

8 Intrcfez cta lukuruz ontafun biltzen 
hari denak, beharren alderat bizar izanen 
denarentzat biltzen ditu.

g Nork-crc legearen cz aditzeko ma- 
khurtuko baitu beharria, hainaren othoi- 
tza gaitzetlgarri izanen da.

10 Bide tzarrean preftuen enganatzen 
hari dena, bera eroriko da berak egin 
lczera,cta lainoekgozatuko dituzte hären 
onak.

11 Gizon aberatfak zuhurra dela uftc 
du ; umoa den beharrak ordean haztatu- 
ko dio bihotza.

12 Preftuen gorapencan ofpc handi 
bat bada; gaichtaginak erreginatzen di- 
renean, gizon-chahutzeak.

13 Bere gaichtakerien gordetzen hari 
denak ez du bururatuko; aldiz, aithor- 
tzen cta uzten dituenak ardietfiko du 
urrikalmendua.

14 Dohatfu bethi lotfa den gizona !

Bihotzgogorrckoa dena, berriz, gaitzera 
croriko da.

15 Marrumaz hari den lehoin, gofez 
jana den hartz bat da buruzagi gaichto 
bat populu gaichoaren gainean.

16 Umotafunez cíkas den buruzagi 
batck aíko zaphatuko ditu maulaz; 
aldiz, jaramankeria higuin duenak lu- 
zatuko ditu bcre bizitzeko egunak.

17 Hobcngabcaren odolarcn ichurtzai-
lea, putzuraino ihes baloha ere, nihork 
ez du idukiko. -

18 Lainoki dabilana falbo izanen da; 
bidé galduetan ibiltzcn dena, eroriko da 
behin bethiko.

19 Lurra lantzen dueña afeko da 
ogiz; aldiz, alferkeriari darraikioena, 
beharrez betheko da.

20 Hainitz laudatuko da gizon fidcla ; 
bainan lchcn-bai-lehen aberaftera hari 
dena, ez da hobengabe izanen.

21 Erabakitzean ñor ñor den begi
ratzen duenak ez du ongi egitcn; hala- 
koak ogi-ahamen baten gatik ere bazte
rrerat utziko du egia.

22 Lehcn-bai-lehcn aberaftera hari 
den gizonak, eta bcrtzccz bekhaitz de
nak, ez daki erromeferia tupuftean cro
riko zaroela gainera.

23 Gizon bat kridantzatzcn duenak 
elker aurkhituren du ondoan harén bai- 
than, mihiko legunkeriez enganatzen 
duenak baino hobeki.

24 Berc ait-amei zerbait ebaften due
ña, eta ez dela bekhatu erratcn dueña, 
gizon hiltzailearekin barnc da.

25 Efpantuka haritzcn eta hantzcn 
denak khimerak bizten ditu; bainan 
Jauna baithan bere pheíkiza dadukana, 
íendatua izanen da.

26 Bere bihotzaren gainean berc 
fmheftca bermatzen dueña, zoro bat da ; 
aldiz, zuhurki dabilana, falbatua izanen 
da.

27 Beharrari cmaten duenak cz du 
cíkafik izanen; bainan othoitzlea ar- 
buyatzen duenak jafanen du beharra.

28 Gizonak gordeko dira gaichtagi
nak jaikiko direncan ; hekiek galtzean, 
prcftuak berhatuko dira.

X X IX . K a p .

O R K -E R E  kridantzatzailca buru- 
gaichtokeriaz arbuyatuko baitu, 

hainari eroriko zayo tupuftcko afturu-

gaitza, eta ondotik ctzayo fendatzcrik 
jarraikiko.

2 Prcftuak berhatzeaz boztuko da 
jendea; gaichtaginek naufitafuna har- 
tzean, auhenez abiatuko da populua.

3 Zuhurtzia maitc duen gizonak boz
tuko du berc aita; aldiz, lilitchoak hazi- 
ko diiucnak galduko du bere izatea.

4 Errcgc prcftuak goratu lurra, gizon 
zckhcnak chahutuko du.

5 Berc adiíkidcari folas legun eta 
alegiazkoez mintzo denak, farca hcdatzen 
dio aitzinean.

6 Artcak atzemanen du bekhatu egi
tcn hari den gizon gaichtoa ; eta prefttta 
bozkarioz eta laudoriozko kantuz egonen 
da.

7 Prcftuak czagutzen du beharraren 
zuzena ; gaichtaginak cz daki dcuferc.

8 Gizon galduck chahutzen dute hi- 
ria; zuhurrok, berriz, aldaratzcn dute 
fulia.

9 Gizon zuhurra, aharratzcn bada 
zoroarekin, cdo famur dadien, edo irri- 
egin dezan, cz du phauíirik aurkhitu- 
ko.

10 Gizon odolkoyck higuin dute 
lainoa ; prertuek, berriz, begiratu nahi 
diote bizia.

11 Zoroak athcratzen du gogoan 
duen guzia; zuhurra cphez dago, cta 
gerorako goaitatzen da.

12 Solas gezurtiak gogotik aditzen 
dituen buruzagiak, gaichtoak izanen 
ditu zerbitzari guziak.

13 Beharrak eta hartzeduruak buruz 
buru egin dute; Jauna da bien argi- 
tzailea.

14 Beharrak zintafuncan juyatzen 
dituen erregea, hainaren tronua bethi- 
kotzat da gogortuko.

15 Zaharoak cta kridantzak ematen 
dute zuhurtzia; aldiz, bere nahitara 
uzten den haurrak ahalkatuko du bere 
ama.

16 Gaichtagin gehiago, cta gaichta- 
keria gehiago izanen da ; cta preftuak 
izanen dira hekien chahupcnaz lckhu- 
ko.

17 Irakhats zazu ongi zurc femea, 
cta zure gozagarri izanen da, eta atfegi- 
nen nafaizia emanen dio zure aritnari.

18 Profcziarik cz dencan gehiago 
izanen, populua barrayatuko da; legea 
zaintzen dueña ordean, dohatfu da.

19 Gathibua ez daiteke hitzcz ira

khats ; ezik aditzen du zuk diozuna, eta 
ihardefteaz ez da acholaduru.

20 Ikhuíi duzu gizon bat mintza- 
tzera zalhu ? harén ganik medeantza 
baino zorokeria gehiago ufte izateko da.

21 Guriki berc fehia haurretik hazten 
duenak, gerorat ozar atzemanen du.

22 Hafarrckor denak khimerak bizten 
ditu; eta gaitzikor dena, bckhatura 
erorkorrago izanen da.

23 Hampurutfuari darraikio behera- 
mendua, cta ofpetara goratua izanen da 
bihotzcz aphal dena.

24 Ohoinarekin barnc egitcn denak 
haftio du bere arima; aditzen du ñola 
deitzcn duten zin-egitera, eta cz du 
agertu ko hura.

25 Gizonaren beldur dena lafter cro
riko da; Jaunaren baithan bcre iguriki- 
mena dadukana izanen da goratua.

26 Aíko dabiltza buruzagiaren ganik 
bcgitharteketa ; bainan Jauna ganik athe- 
rako zayo batbederari zor zayoena.

27 Preftuck gaichtagina higuin dute, 
eta gaichtaginek haftio dituzte bide zu- 
zenaz dabiltzanak.

Ilitza zaintzen duen umea, galpenetik 
falbo izanen da.

X X X . K a p .

D I L A R A Z L E A R E N  hitzak, egiaren 
hedatzailearen femearenak.

Jainkoa berekin duen gizon batek 
erran ikhufpena; cta Jainkoa harén bai
than izanez indar harturik, erran d u :

2 Gizonctarik zoroena naiz, cta gi- 
zonen zuhurtzia cz da ene baithan.

3 E z dut ikhafi zuhurtzia, cz-ctare 
czagutu fainduen jakitatca.

4 Ñor zerurat igan cta jautfi da? 
nork bcre cíkuctan iduki du izpiritua ? 
nork urak bildu ditu hala-nola faihal 
hatera? lcihorrari nork ezarri diozka 
bere mugarri guziak ? zcr izen du, cta 
zer da harén femearen izcna, balimbada- 
kizu ?

5 Jainkoaren hitzak oro khaldatuak 
dira. Erredola bat da harén iguriki dau- 
dezenentzat.

6 E z berha batere harén hitzei, bel- 
durrez-cta jazarria izan dakizun eta ge- 
zurretan aurkhitua izan zaitezen.

7 Bi galde egin izan darozkitzut, cz 
ukha niri hil nadien baino lehen.

8 Ergelkcria cta gezurrezko hitzak 
urrun-egizkitzu ni ganik;
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E z niri cman ez behartafuna, cz- 
ctare abcraftafuna ; cmadazu bakharrik 
bizitzeko premia dena;

9 Bcldurrcz-cta afe ondoan Ierra na- 
dien ukhatzera, eta erran dezadan : 
Ñor da Jaunaí cdo beharrak hartara- 
turik, ebats dezadan, eta ene Jainkoarcn 
izena arnega.

10 E z jazar fehiari bere naufiaren 
aitzinean, madarika zaitzan eta cror 
zadicn beldurrez.

11 Ethorki batek madarikatzcn du 
bcre aita, eta ez du bcrc ama benedika- 
tzen.

12 Ethorki batek bcre burua garbi 
daduka, eta bizkitartean ez da bcrc lohi- 
kerietarik chahutua.

13 Ethorki batek begi gorak eta be- 
khoki goitituak daduzka.

14 Ethorki batek, hortzen orde, cz- 
patak ditu; eta chehakatzen du bere 
hortzcz, ireftekotzat lurreko beharrak 
eta gizonen arteko erromefak.

15 Odolcdalcak baditu bi alaba, dio- 
tcnak: Ekhar, ckhar.

Hirur gauza dirá czin-afczkoak, eta 
laugarrenak behinerc ez dio: Afki.

16 Ifernua, ume-untziaren ahoa, urez 
afetzen ez den lurra ; fuá, berriz, bc- 
hinere ez dioena : Aíki.

17 Aitari ¡rain egiten, eta bere ama
ren haur-egimpenari cíkarnio egiten dioen 
begiairaizia izan bedi erreketako belcez, 
eta arranoaren umeek jan bezate bera.

18 Hirur gauza zaizkit gaitzak, eta 
laugarrena ez dakit batere:

19 Arranoaren bidea zcruan, fugea- 
ren bidea harriaren gaincan, untziaren 
bidea itfafoaren crdian, eta gizonaren 
bidea gaztetafuncan.

20 Hala-halakoa da bcrtzcckin khu- 
tfatu den emaztearen bidea ere; hainak 
jäten du, eta ahoa chukhatzcan, erraten : 
E z  dut gaizkirik egin.

21 Hirur gauzaz nahafia da lurra eta 
ezin jafan dezake laugarrena:

22 Gathibuaz, erregetua dencan; 
zoro batez, jatekoz afe denean ;

23 Emazteki halliagarri batez, czkon- 
tzaz hartua denean; eta ncíkato batez, 
bere etchekandrcaren ondore egin de
nean.

24 Lurreko lau gauza dirá guziz tti- 
piak, eta hainak dirá zuhurrak baino 
zuhurragoak :

25 Cninhaurriak, populu chche, uz-

taroan bere jatckoa aphaintzcn due
ña;

26 Erbiak, populu indargabe, harrian 
bcre ohantzea ezartzen dueña;

27 Chartalak, erregerik ez dutcnak, 
eta oro beren moltzoetan goatcn dirc- 
nak ;

28 Eítelioak, cíkuen gainean dabil— 
tzanak, eta erregeren etchetan egoten 
direnak;

29 Hirur gauza dirá ongi direnak 
ibiltzen, eta laugarrena ofpcrckin dabila:

30 Lehoina, bafaberetarik hazkarrena, 
bidean gerthatzcn zayoen nihoren beldur 
izanen ez dena ;

31 Oilarra, fufaiki dabilana ; aharia ; 
eta errege bat, zeinari cnfcrratzen ez 
baita nihor.

32 Bada zoro agertu dena, gain-gai- 
nera goratua izan den ondoan; czcn 
adimendurik izatu balu, eikua bere aho- 
aren gainean ezarri zukccn.

33 Berriz, dithia hazkarki tinkatzen 
duenak efnearen edoikitzeko, gaina 
atheratzen d u ; borthizki zintzatzen 
denak, odola ilkhitzen du ; cta hafarrca 
tarritatzen duenak, aharrak forrarazten 
ditu.

X X X I. K a p .

T A M U E L  erregearen hitzak. Bere 
amak irakhatfi dioen ikhufpena.

2 Zer erranen darotzut, cnc maitea ? 
zer, ene fabeleko umc maitea ? zer, ene 
botuctako haur maitea ?

3 Emaztekiei ez cman zurc ontafuna; 
cta crrcgccn chahutzcko, cz cman zurc 
aberaftafunak.

4 E z cman erregeei, oi Lamuel, erre
geei cz cman arnoa; zeren hordikeria 
nauft dagoen tokian, ez baita deuferc 
gorderik;

5 Edan dezaten beldurrez, ahantz 
dezaten zuzembidca, cta hoben egin 
diozoten beharraren haurren zuzenan.

6 Edaria emozute atfekabetan dircnci, 
eta arnoa bihotza uher dutenci.

7 Edan bczate eta ahantz beren be
hartafuna, cta bereu minaz gchiago or- 
hoit ez beitez.

8 Idekazu zurc ahoa mutuarentzat, 
eta iragaiten diren haur guzien aide.

9 Idekazu zurc ahoa, zuzen dena 
mana zazu, cta zuzenki juya zatzu be- 
harra eta erromefa.

10 Nork atzemanen du emazte in-

darduna ? urrungo eta turraren bertze 
baztcrrcko gauza baino baliofago da.

11 Haren baithan fidatzen da hären 
fenharraren bihotza, cta buluzkin eika- 
fik ez du izanen.

12 Bere bizitzeko cgun orotan fen- 
harrari ongia bihurturen dio, cta ez 
gaizkia.

13 Bilhatu ditu ilea cta lihoa, cta 
lanean haritu da bcre cikuctako antzea- 
rekin.

14 Egin da tratulariaren untziaren 
iduriko, zeinak urrundanik ekhartzen 
baitio bcrc ogia.

15 Eta gabaz jaiki da, cta harrapakina 
cman darocte bcrc muthilei cta jatckoa 
neikatoei.

16 Begiztatu du landa bat, eta crofi 
d u ; cta bere cikuctako irabazitik lan- 
datu du mahafti bat.

17 Indarraz gerrikatu du bere gerrun- 
tzca, cta hazkartu du bcre befoa.

18 Daftatu cta ikhufi du ona dela 
hären eginkaria : gabaz ez da hilen hä
ren argia.

19 Gauza hazkarretan ezarri du es- 
kua cta hären erhiak ardatzari lothu 
dira.

20 Bere eikua erromefari zabaldu 
dio, cta ahurrak bcharrari hedatu.

21 Bcre ctchcko cz da, cz hotzaren, 
cz elhurrarcn bcldur; czcn hären fehi 
guziek foineko bikhunak dituzte.

22 Beretzat egin du egunazko eta 
gabazko ellalgia ; liho hautaz eta pur- 
puraz jauntzia da.

23 Haren fenharra atheetan ikhufia 
izanen da, tokiko zaharrekin jarriko 
denean.

24 Mihife bat egin eta faldu du, eta 
gerriko bat cman dio Kananearrari.

25 Indarrez eta edertafunez jauntzia 
da, cta azken egunean irria izanen du.

26 Zuhurtziari ideki dio bcrc ahoa, 
eta barkhatiartafuneko legea hären mi- 
hian da.

27 Begia cman diote bcrc ctchcko 
bidcchkci, eta ez du alferrik jan bere 
ogia.

28 Haren haurrak jaiki dira, eta zorio- 
nczkoa dela aithor gora eman diote; 
hären fenharra cre jaiki da cta laudatu 
du.

29 Afko ncikatchek bildu dituzte on- 
tafunak ; zu, guzien gainetik goan zare.

30 Eikerra enganagarri eta edertafuna 
hutfal da ; Jaunaren beldur den cmazte- 
kia, haina izanen da laudatua.

31 Emozuc bcrc eikuko fruitutik, cta 
bere cgintzek lauda bczate atheetan.

E K L E S I A S T E S A .

I. K a p .

fT K L E S IA S T E S A R E N  hitzak, Je- 
ruíalemcko errege Dabiden femea- 

renak.
2 Hutfalkeriaren hutfalkeria, dio Ekle-

fiaftefak : hutfalkeriaren hutfalkeria, cta 
oro hutfalkeria. #

3 Gizonak zer du gchiago bere lañe- 
tik, iguzkiarcn azpian daraman nekhc- 
t¡k ?

4 Gizaldi bat badoha, gizaldi bat hel- 
du da; bainan lurra hala-hala dago 
bethi.

5 Iguzkia jaikitzen cta ctzaten da,

cta bcrc lekhura itzultzen; eta han 
berriz jaikirik,

6 Ingurua egiten du eguerdia gaindi, 
cta ipharrera itzultzen da. Haizea ba
doha oro itzulika iraganez, eta bere in- 
guruekin bihurtzcn da.

7 Hibai guziak itfafora fartzen dira, 
cta ¡tfafoak ez du gaindi egiten : hibayak 
ilkhi diren tokira bihurtzen dira, berriz 
ere turruftaka goateko.

8 Gauza guziak gaitzak dira: gizo
nak hitzez ezin cman dezake hekien 
chehetafuna. Begia ikhufteaz ez da 
afetzen, ez-cta beharria aditzeaz be- 
thctzen.

q Zer da izan denik ? izatckoa den
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hura bera. Zer da egin dcnik ? cgite- 
koa den hura bera.

10 Deus ez da berririk iguzkiaren 
azpian, cta nihor ez da gai errateko: 
Huna hau bcrria da: czenjadanik izatu 
da gu baino lehenagoko mendeetan.

11 E z  da lehcmbiziko gauzen orhoi- 
tzapenik, eta gcrorat gcrthatzckoak di- 
renez ere ez dira orhoituko azkcnki 
izatekoak diren gizonak.

12 N i, Ekleiiaftefa, Ifraelgo errege 
izatu naiz Jcrufalcmcn ;

13 Eta ene buruan ezarri dut bilha- 
tzea cta ikhartzea zuhurki, iguzkiaren 
azpian gerthatzen diren guziak. Jain- 
koak lan gaitz hori cman diote gizonen 
femeei, hortan hari ditezentzat.

14 Ikhufi ditut iguzkiaren azpian 
egiten direnak oro, eta huna hutfalkeria 
eta gogoko behardura dircla guziak.

15 Zabartuak nekez dira nehortzen, 
cta zoroen oftea nihonerekoa da.

16 Mintzatu naiz ene bihotzean, nio- 
elarik : Huna non handi bilhakatua nai- 
zen, eta zuhurtafuncan aitzindu ditut, 
ni baino lehen Jcrufaleincn izatu diren 
guziak ; eta ene gogoak zuhurki begietfi 
ditu hainitz gauza, cta argitu naiz.

17 Umotafuna eta jakitatea, errcbc- 
iamenduak eta zorokeria zer diren ikhas- 
tcra cman izan dut ene bihotza ; cta 
ezagutu dut horietan ere bazcla lan cta 
gogoko behardura;

18 Zeren zuhurtafun handian baitago 
gaitzidura handia, eta bere jakitatea ber- 
hatzen duenak berhatzen baitu behar
dura ere.

II. K a p .

EN E  bihotzean erran izan dut: Goa- 
nen naiz, atfeginetan ibiliko naiz 

igeri, ontafunen gozoak hartuko ditut; 
eta ikhufi dut hori ere gauza huts bat 
zela.

2 Ezagutu dut irria enganio bat déla, 
eta bozkarioari erran diot: Zertan ha
bila enganio alfer cmatcn ?

3 Ene bihotzean gogo hartu dut bc- 
har naizela arnotik begiratu, ene arima 
ekhartzeko zuhurtziara, eta zorokeriari 
ihes-egiteko, ikluifi arteo zer den on 
gizafemcarcntzat, zer egin behar duen 
iguzkiaren azpian harén bizitzeko cgu- 
nek dirauteno.

4 Lan handiak crabili ditut; altchatu

ditut ctcheak cta landatu mahaftiak.
5 Baratzeak eta fagardiak egin ditut, 

cta han zuhamu orotarik ezarri izan 
dut.

6 Urentzat ezteinuak egin ditut, zu- 
haitz gazteetako oihanaren urztatzeko.

7 Izatu dut muthil, neíkato cta fehi 
hainitz, abereak ere eta ardi-arthaldc 
handiak, ene aitzinean Jcrufalemcn izan 
diren guziek baino gehiago.

8 Metatu ditut urhea eta zilharra, 
erregeen eta lekhuctako izatcak, cne- 
tzat berezi ditut gizon eta cmaztcki 
kantariak, cta gizafemeen atfegingarri 
direnak oro, chatak cta untziak arnoa- 
ren hufteko.

9 Eta abcrallafunez gainditu ditut 
ene aitzinean Jcrufalemcn izan diren 
guziak; zuhurtziak ere cnckin iraun 
du.

10 Eta ene begiak tirriatu diren gu- 
zietarik cz diotct deuferc guphidetfi; 
cta ene bihotzari cz diot debekatu go- 
zatzea edozein atfegin, eta gozo hartzca 
aphaindu nituen gauzetan, cta uíle izan 
dut emana zitzaitala ene lanez horrelc- 
tan gozatzea.

11 Eta itzuli naizenean ene eíkuck 
eginikako obra guzicn alderat, cta izerdi 
alferrak atheratu darozkidaten lanen al
derat, orotan ikhufi ditut hutfalkcria cta 
gogoko behardura, eta deufek ere cz 
diraucla iguzkiaren azpian.

12 Iragan naiz zuhurtziaren, errebe- 
lamenducn eta zorokeriaren begieftera. 
Zer da, nioen, gizona, jarraik ahal dadi- 
cntzat errege bcre egilcari ?

13 Eta ikhufi dut zuhurtzia hambat 
aitzintzcn déla zorokeriari, zembat argia 
urruntzcn baita ilhumbcetarik.

14 Zuhurrak begiak ditu buruan, zo- 
roa ilhumbcka dabila, eta ezagutu dut 
heriotze bat déla bientzat.

15 Eta ene bihotzean erran d u t: 
Baldin heriotze bcra bada cnetzat eta 
zoroarentzat, zer baliatzen zait zuhur- 
tziari eman diodan lan handiagoa ? Eta 
ene buruareletn iharduki ondoan, ohartu 
naiz hori ere hutfalkcria bat déla.

16 E z da ezen bethiko orhoitzapenik 
zuhurrarcntzat, zoroarentzat baino ge
hiago, eta ethorkizunak oro bardin 
ahanzpenaz cltaliko ditu ; gizon jakina 
hijtzen da hala-nola czjakina.

17 Eta horren gatik unhatu naiz ene 
biziaz, ikhuftenez gaitzik baizik ez déla
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iguzkiaren azpian, cta oro hutfalkcria 
cta gogoko atfckabc direla.

18 Gcro haftiatu dut ene antze guzia 
zcinarekin hain arduratfuki lanari haritu 
bainatzayo iguzkiaren azpian, ene ondo- 
tik utzi behar baitut ondore bat,

19 Zcina cz baitakit izanen den zu
hurra ala zoroa, eta hura izanen baita ni 
izertarazi eta grinatu nauten ene lanetan 
naufi; eta othe da deufere hunembat 
hutfalik ?

20 Horren gatik baratu naiz cta ene 
bihotzak ukho-egin du iguzkiaren azpian 
lanean haritzeari.

21 Alabainan, gizon batek, zurhur- 
tzia, argi cta ardura handirekin lanean 
haritu denean, bertze alfer bati uzten 
dio bildua. Eta bcraz hori da hutfal
keria bat eta gaizki handi bat.

22 Ezen gizonak zer atheratuko du 
bere lan guzietarik eta gogoko behardu- 
ratik, zetnak hiratu baitu iguzkiaren 
azpian r

23 Harén cgun guziak atfekabcz eta 
minez dira betheak, eta gabaz ere ez 
du gogoko phaufurik. Eta ez othe da 
hori hutfalkcria ?

24 E z othe da hobc jatea, edatea eta 
bere arimari crakhuílea bere lanctarika- 
ko onak ? Eta hori Jainkoaren cíkutik 
dathor.

25 Nork hórrela irctfiko du cta ni 
bczala atfeginetan igeri ibiliko da ?

26 Jainkoak cman dio, harén aitzi
nean ona den gizonari zuhurtafun, jaki- 
tate, bozkario ; bekhatoreari aldiz, nahi- 
gabe cta grina alferrak, hari dadientzat 
berhatzen eta biltzen cta oro utz detzan 
Jainkoaren gogoko den bati. Bainan 
hori ere hutfalkcria da eta gogoko be
hardura alferra.

III. K a p .

Q A U Z A  guziek beren muga badute, 
eta zeruaren azpian oro beren 

ephetan iragaiten dira.
2 Muga bada fortzeko, muga hiltzeko;
Muga landatzcko, cta muga landatua-

ren atheratzeko.
3 Bada muga hilaraztcko, eta muga 

fendarazteko ·,
Muga urratzcko, eta muga altcha- 

tzeko ¡
4 Muga nigarraren, eta muga irriaren ;
Muga dcithoratzcko, eta muga jauz-

katzeko;

5 Muga barrí arthikitzcko, eta muga 
biltzeko ;

Muga befarkatzcko, eta muga befar- 
kaldietarik urrun-cgiteko;

6 Muga irabazteko, eta muga gal- 
tzeko;

Muga zaintzeko, eta muga uztcko;
7 Muga haufteko, cta muga ofatzeko;
Muga ichiltzeko, eta muga mintza-

tzeko;
8 Muga maithatzeko, cta muga hi- 

guintzeko ;
Muga gerlarako, cta muga bakerako.
9 Bere lanetik gizonak zer du gehiago ?
10 Ikhuft dut Jaunak gizafemcei 

eman daroeten nekhca, hartan berma 
ditezentzat.

11 Gauza guziak onak egin ditu be
ren orduko, eta mundua gizonen ezta- 
badei eman daroete, gizonak ez dezan 
ardiets Jainkoak haíletik azkeneraino- 
kotzat egin duen lana.

12 Eta ezagutu dut cz déla deufere 
hoberik boztea baino eta bere bizian 
ongi egitea;

13 Ezen guziek, jaten, edaten eta 
beren lanetik ona ikhuftcn dutenek, 
Jainkoaren dohainez dute hori.

14 Ikhafi dut Jaunak egin dituen lan 
guziek iraunen dutela bethi: czin deza- 
kegu deufere ez berha, ez guti, Jaunak 
bcre bcldurraren cmateko egin dituen 
gauzei. .

15 Egina izan denak badirau ; cthor- 
tzekoak direnak, jadanik izatuak dira, 
eta Jainkoak berritzcn du iragan dena.

16 Iguzkiaren azpian ikhufi ditut 
tzarkeria juyamenduaren orde, eta bide- 
gabekeria zuzembidearen orde.

17 Eta erran izan dut ene bihotze
an : Jainkoak juyatuko ditu preftua eta 
gaichtagina, eta hura izanen da gauza 
guzien ordua.

18 Gizafemeez erran dut ene bihotze
an : Jainkoak frogatzen dituela, cta era- 
khuften duela abereen pare direla.

19 Hargatik gizona cta azienda bar
din hiltzcn dira, cta bardina da bataren 
cta bertzcaren izatea; ñola hiltzcn baita 
gizona, hala-hala hiltzcn da aberea; 
orok bardin hatfa hartzen dute, eta gi
zonak deuferc cz du aziendak baino ge
hiago : oro hutfalkcriaren azpiko dira.

20 Eta oro lckhu berera dihoazi: 
oro lurretik eginak dira, eta orobat lu- 
rrcra bihurtzen dira.
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21 Nork daki hean Adamen fcmecn 
izpiritua goiti igaiten den, eta abereen 
izpiritua beheiti jauften den ?

22 Eta khauíitu dut deufere ez déla 
gizonarentzat hobcrik berc lanean boz- 
tea baino, eta hori déla hari eroria za- 
yoen zathia. Alabainan nork helaraziko 
du czagutzcra harén ondotik gcrthatze- 
koak direnak ?

IV. K a p .

D E R T Z E  batzuetara itzuli dut cnc 
izpiritua, cta ikhufi ditut iguzkia- 

ren azpian egiten diren zaphatzeak, eta 
hobengabeen nigarrak, eta nihor ez dcla 
gozakari ematcko; eta nihondik lagun- 
tzarik gäbe, ezin iharduk diozoketela 
gaichtaginen muthirikcrici.

2 Eta erran dut hilak biziak baino 
hobeki dircla;

3 Eta uftea hartu dut batzuek eta 
bertzeek baino zori hobea duela oraino 
forthu ez denak, cta iguzkiaren azpian 
egiten diren gaizkiak ikhufi ez ditu- 
enak.

4 Berriz cman diotet begia gizonen 
lan guziei, eta ohartu naiz antzeak la- 
gunaren bekhaizgoari zabalduak daude- 
z c la ; cta hortan ere hutfalkeria eta bc- 
hargabeko grina.

5 Zoroak biltzen ditu eikuak eta 
jäten bere haragiak, dioelarik :

6 Ahurtara bat höbe da deikantfure- 
kin, ezenetz bi efleuen bethea nekhe cta 
gogoko behardurarckin.

7 Begiratuz, bertzc hutfalkeria bat 
ere aurkhitu dut iguzkiaren azpian :

8 Hulakoa pakant da, cta ez du bc- 
rekin, ez femerik, ez anayarik, eta ha- 
lerc ez da lanctik baratzen, cta hären 
begiak ez ditazke diruz afe ; cta ez du 
gogoeta egiten, erraten duelarik : No- 
rentzat hari naiz lanean, eta gabetzen 
dut cne bizia ene ontafunen gozotik? 
Hortan ere hutfalkeria eta bchardura 
gaichtoena.

9 Hobe da beraz, pakant baino, bia 
elkharrekin izatca; ezik probetchu athe- 
ratzen dutc bereu phartzunergotik.

10 Batek erortzera cgin badu, ber- 
tzeak foinkaturen du. Zorigaitz bakha- 
rrari! Ezen crori ditakccncan, nihor 
ez du altchatuko duenik.

11 Eta bia balimbadira lotan, elkhar 
berotuko dutc ; nola berotuko da baklia- 
rra ?

12 Eta baldin hekietarik bati naufi- 
tzen bazayo norbait, biek huni buru 
eginen daroete ; nekhez trenkatzen da 
hirur phirutako fokha.

13 Haur behar eta zuhur bat höbe 
da errege zahar eta zoro bat baino, zci- 
nak ez baitaki aitzinctik ecroan ikhus- 
ten.

14 Ezen batzutan bada prefondegitik 
eta burdinctarik, errege izateko ilkhi- 
tzen dena; cta bertzc bat, errege for- 
thua, beharraren azpian higatzen dena.

15 Ikhufi ditut bizi diren guziak, 
dabiltzala iguzkiaren azpian gizon-gazte 
ondokoarekin, zcina erregeren ordain 
jaikiko baita.

16 Haren aitzinean izatu diren gu- 
ziek egiten dutc nihoncreko populu 
ofte bat; eta gcro ethortzekoak direnak, 
ez dira hären baithan boztuko. Bainan 
hori ere hutfalkeria eta gogoko bchar- 
dura.

17 Zure oina zain zazu Jaunaren 
etchean fartzean, cta entzutcra hurbil 
zaite; ezik hainitzcz höbe da ethorkor- 
tafuna, gaizki egiten dutena ezagutzen 
ez duten zoroen bitimak baino.

Ez
V. Kap.

mintza nola-nahika, eta zure bi- 
hotza Jainkoarcn aitzinean folafa- 

ren atheratzera ez bedi laftcr izan ; 
ezen Jainkoa zeruan da, cta zu lurrean; 
horren gatik egizu folas guti.

2 Hainitz grinari jarraikitzen dira 
ametfak, eta folas hainitzetan aurkhi- 
tzen da zorokeria.

3 Zerbait botu cgin badiozu Jainko- 
ari, bihurtzea ez lu za; ezen delgogara- 
ko zayo agintza gezurti cta zoroa ; bai
nan zer-ere botu cgin baituzu, bihur 
zazu.

4 Hainitzcz höbe da boturik ez cgi- 
tea, ezenetz agindu botua ez bihurtzea.

5 Zure ahoaz ez bekhaturik cragin 
zure haragiari; cta ez erran aingerua- 
ren aitzinean : E z  da probidentziarik ; 
beldurrez-cta zure folafen kontra hafa- 
rreturik, Jainkoak urinaria detzan zure 
efleuetako lan guziak.

6 Amcts hainitz den tokian bada 
aiko hutfalkeria eta folas elementa bat: 
zu ordean izan zaitezi Jainkoarcn bel- 
dur.

7 Ikhuftcn baditutzu noharroinak 
zaphatuak, juyamendu bortchatiarrak

VII. KAP. 665

cta zuzembidea oftikatua hcrrialde bate
an, ez hortaz harri ; ezen gora dena 
baino goragoko bertze bat bada, eta 
hckiek baino handiago diren bertzeak 
ere badira;

8 Eta bertzaldc errege batek mana- 
tzen dio bere azpiko lur guziari.

9 Jaramana ez da diruz afcko, eta 
aberaftafunak maite dituenak ez du he
kietarik probetchurikatheratuko: hutfal
keria bat da beraz hori.

10 Ontafun hainitz den tokian, jale 
hainitz ere bada; cta jabeak zcr du 
bertze probetchurik, aberaftafun hckiek 
bere begiz ikhuftcn dituela baizik ?

11 Jan dezan guti cdo hainitz, lanean 
hari denari loa gozo zayo; bainan afe- 
tafunak ez du abcratfa lo-egitera uzten.

12 Bada bertzc gaitz bat ere guziz 
gaichtoa iguzkiaren azpian ikhufi duda- 
11a : aberaftafun begiratuak bcren jabea
ren kaltetan;

13 Ezik atfekabe gaitzaren crdian 
galtzen dira : jayo du femé bat, beharta- 
fun handian izanen dena.

14 Buluz ilkhi den bezala berc ama
ren íiibeletik, buluz ¡tzuliko da, eta berc 
lanetik deufere ez du cramanen bere- 
kin.

15 Gaitz guziz urrikaltzckoa! Nola 
cthorri, hala itzuliko da. Zer baliatuko 
da beraz haizcarentzat nekhaturik ?

16 Berc bizitzeko egun guziez jan 
du ilhumbeetan, grina hainitzen crdian, 
atfekabe eta gogoko ilhunduran.

17 Hargatik han 011 iduritu zait niri, 
nork jan eta edan dezan, cta bozkarioz 
goza dadicn bere lan, iguzkiaren azpian 
berak jafan duenaz, Jainkoak cman di- 
ozkan bere biziko egun lerroan; eta 
hori dcla liaren zathia.

18 Eta gizon guzientzat, zeinci Jain
koak cman baitiozkatc aberaftafunak 
eta ontafunak, cta hekietarik jateko alía
la, bcren zathiaz gozatzckoa, eta beren 
lanctik bozkario athcratzekoa; hori 
Jainkoarcn dohain bat da.

19 Alabainan guti orhoituko da bere 
bizitzeko egunez, zeren Jainkoak gozoz 
betheko baitu harén bihotza.

izan baitiozlca aberaftafun, ontafun, oho- 
reak ; cta harén arimak deufere ez du 
cíkas lehia duenetarik j cta Jainkoak ez 
dio cman hekiez gozatzeko abala, bai- 
nan gizon atze batek irctfiko ditu : hori 
da hutfalkcria cta deithoragarritafun han- 
dia.

3 Norbaitek izan balitu ere chun 
haur, bizi izan balitz aíko urthez cta 
adin handia ardietfi balu ; baldin bere 
bizian gozatzen ez baditu bere izantzako 
ontafunak cta chortzi gäbe gelditzen 
bada; hortaz nik diot, hura baino hilori 
bat höbe déla.

4 Alabainan alferretan ethorri da, eta 
ilhumbectara dihoa, eta ahanzpcnak his- 
tuko du harén izcna.

5 Iguzkia cz du ikhuft, eta cz du 
ezagutu ongitik gaizkira nolako artea 
den.

6 Eta bizi izan balitz ere bi mila 
urthez, eta ontafunez gozatu ez balitz, 
cz othe doazi laílerrez oro lekhu be- 
rera ?

7 Ahoarcntzat da gizonarcn lan gu- 
zia, bainan ez da betheko harén arima.

8 Zuhurrak zer du zoroak baino ge- 
hiago ? cta zer du beharrak, czenetz 
badohala bizia den tokira ?

9 Nahi duzunaren ikhuftea höbe du- 
zu, cz dakizunarcn lehia hartzea baino : 
bainan hori ere hutfalkcria bat da eta 
gogo fendotafun bat.

10 Izan beharra dena, jadanik bere 
izenaz dcithua da: jakina da gizon bat 
déla, cta hazkarragoarekin juyamcndu- 
tan ezin iharduk dczakeela.

11 Erabiltzen da clhc aíko, eta aíko 
folaz eztabadetan, oro hutfalkeriaz be- 
theak.

V II. K a p .

' V E R  premia da gizonarentzat bcra 
^  baino goragoko gauzak bilha dc- 
tzan, ez dakiencan zer duen on bere 
bizian, bere arrozgoako egunctan, eta 
itzala-iduri iragaiten den demboran ? 
Edo nork czagutaraz diozoke, harén 
ondotik zer gerthatuko den iguzkiarcn 
azpian ?

2 Hobe da ornen ona gantzugailu 
baliofak baino, cta hiltzcko eguna for- 
tzeko eguna baino.

3 Dcithorea den etchera höbe du 
goatca, czenetz barazkaria den etchera : 
alabainan, hartan ohartarazten da gizon

4 Q .

VI. Kap.
D A D A  bertze gaitz bat ere iguzkiarcn 
^  azpian ikhufi dudana, cta gizonen 
artcan ardurakoa:

2 Gizon bat zeinari Jainkoak cman
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guzicn akhabantzaz, eta bizi dcnak go- 
goctak egiten ditu gerthatzckoa dcnaz.

4 Irria baino hobe da hafarrea, zeren 
hobendun jartzcn denarea arima kridan- 
tzatzen baita begitharteko ilhunduraz.

5 Zuhurrca bihotza ilhundura dea 
tokiaa da, cta zorocaa bozkalentzia dea 
lekhuaa.

6 Hobe da zuhurraz ¡zatea kridan- 
tzatua, ezcaetz zoroea balakuz enga- 
aatua ;

7 Zerca duphiaarca azpiaa erretzea 
hari diren elhorriea harrabotfa nolako, 
zoroarea irria halako: bainaa hori ere 
hutfalkcria.

8 Kaloaiaiak nahaften du zuhurra 
eta ilhauatzea harea bihotzcko inda- 
rra.

9 Solafarcn akhaboa hobea da haftea 
baino; gizoa jafaakorra hobea da ozarra 
baino.

10 E z izan jauzkor, zeren hafarrea 
zoroarea golkhoan baitago.

11 E z erran: Zure uftez, zergatik 
ziren lehengo demborak liobeak orai- 
koak diren baino ? zoroa da ezea horre- 
lako galdca.

12 Zuhurtzia aberaftafunekin balio- 
fago da eta iguzkia ikhuftcn dutcnei 
probctchagarriago ;

13 Ezcn ñola maldatzen baitu zuhur- 
tziak, hala maldatzen du diruak ere: 
bainan hau gehiago dute jakintafunak 
eta zuhurtziak, bizia ematen baitiotc 
hekien jabe direnei.

14 liegia emozute Jainkoaren egin- 
tz c i; ikhufazu aihork ez dezakeela kri- 
dantza harek arbuyatu dueña.

15 Onez goza zaitc egun onean, eta 
berautzu egun gaichtoari; alabainan 
hura bczala hau ere Jainkoak egin du, 
gizonak ez dezan izan harén kontra 
arrangurabide zuzenik.

16 Hau ere ikhufi izan dut ene hu- 
tfalkeriako egunetan: Preítua galtzen 
da bere preftutafunean, eta gaichtagina 
Iuzcz bizitzen berc gaichtakerian.

17 E z izan preftuegi, ez-eta premia 
den baino zuhurrago, gaizokeriara eror 
zaitezea beldurrez.

18 E z erabil tzarkeria hainitz, eta 
berautzu zoro izatetik, bcldurrez-eta 
hil zaitezea zurea ez den orduan.

19 Ongi da preftuari hel zakizkion ; 
bainan bcrtzcaren ganik ere ez gíbela 
zure cfkua; zeren Jainkoaren beldur

denak deus ez baitu arthagabe uzten.
20 Zuhurtziak zuhurra hazkarrago- 

tzcn du hiriko hamar aitzindari baino ;
21 Lurrean alabainan ez da gizon 

prefturik, zcinak ongia egiten baitu cta 
bckhaturik ez baitu egiten.

22 Bainan zuk ere ez iratchik zure 
bihotza eraften diren elhc guziei, beldu- 
rrez-eta entzun dezazun zure fehia 
zutaz gaizki mintzatzcn;

23 Badaki alabainan zure barneak 
zcroni maiz gaizki mintzatu zarela bcr- 
tzeez.

24 Zuhurtziaren biltzeko ez da nik 
erabili ez dudanik. Erran izan dut: 
Zuhurtuko naiz; cta harek ene ganik 
urrun-egin du

25 Lehen zea baino hainitz gehiago; 
cta hain barnatafun handian datza! Nork 
atzeman hura ?

26 Gogoaz iragan ditut oro, jakitcko, 
begiztatzeko, eta zuhurtziaren cta aria- 
ren bilhatzeko, cta czagutzcko zoroarea 
tzarkeria eta umogabeen crrebelamen- 
duak.

27 Eta khaufitu dut emaztekia herio- 
tzea baino uherragoa déla, ihiztaricn 
artea déla, harén bihotza fare bat, harén 
cíkuak gathe batzu. Jainkoaren goga- 
rako denak, emaztekiari ¡hes-eginen 
dio; aldiz, bekhatore dena, hartaz iza- 
nen da atzcmana.

28 Horra zer aurkhitu dudan, dio 
Eklefiaftclak, gauza bat bertzeari hur- 
bildu dudancan, aria bat nahiz atzeman,

29 Ene arimak oraino bilhatzen du
eña, eta ez dut khaufitu. Mila gizo- 
netan, bat atzeman dut; cta emazteki 
bat ez dut khaufitu orotan.

30 Bakharrik hau dut aurkhitu, zu- 
zena egin duela Jainkoak gizona, cta 
gizonak berc burua nihoncrcko ihardu- 
karietan koropilatzcn duela. Ñor da 
halako, non zuhur baita ? eta nork cza- 
gutu du folafaren garbitafuna ?

V III. K ai*.

^ U H U R T Z I A K  izarniatzen du g¡- 
zonaren ahurpegün, cta Ahaloro- 

takoak mudatzen dio begithartea.
2 Nik zaintzen ditut erregeren ahoko 

hitzak eta Jainkoaren zineko manamen- 
duak.

3 E z gíbela herrefakaz harén aitzinc- 
tik, cta ez iraun tzarkeriako laucan,

IX. KAP.

zeren nahiko dituen guziak eginen bai- 
titu.

4 Ahalcz bethea da harén hitza, cta 
nihork ezin erran diozoke: Zergatik 
egiten duzu hola ?

5 Manamendua bcgiratzcn duenak 
ez du gaitzik batere jafanen. Zuhurra- 
ren bihotzak ezagutzen du noiz eta zer 
ihardets.

6 Egitcko guzick badute beren or- 
dua eta ongi-ethorria, cta gizonak aíko 
atfckabe ;

7 Zeren ez baitakizki gauza iraga- 
naíc, eta ethortzekocz ez baitute niho- 
lazko berririk.

8 E z da gizonaren ahalcan bizia 
goatetik debckatzea; ahalik ez du heri- 
otzeko egunaren gainean, eta phaufurik 
ctzayo uzten, jauzten dcncan gcrla; 
gaichtagina ere ez du gaichtakcriak fal- 
batuko.

9 Begictfi ditut horiek oro, eta iri- 
tchiki dut ene bihotza iguzkiaren azpian 
egiten diren gauza guziei. Batzutan 
gizonak gizonaren gainean berc zorigai- 
tzetan naufitafun badu.

10 Ikhufi ditut gaichtaginak ehortzi- 
ak, zcinak oraino bizi zirenean ere, 
lekhu fainduan baitzauden, cta lauda- 
tzen zituzten hirian hekien egintzak, 
preftuen egintzen ¡durikoak izan balira 
bezala ; bainan hori ere hutfalkcria ;

1 1 Ezen, erabakia ez delakoan gaich- 
taginen kontra bcrchala ckhartzcn, giza- 
femeek beldurrik batere gäbe egiten 
dituzte gaizkiak.

12 Eta bizkitartean zeren bckhatorc- 
ak chunetan egin duen gaizkia, eta 
jafankorki cgarria den, hortarik ezagutu 
dut nik zoriona izanen déla Jainkoaren 
beldur direnentzat eta harén begithar- 
teak larderiatzen dituenentzat.

13 Onik izan ez bedi gaichtaginaren- 
tzat, aren cgunak ez beitez izan lu- 
zatuak; bainan itzala bezala iragan 
beitez Jaunarcn beldur ez direnak.

14 Bada bcrtzc hutfalkcria bat ere 
turraren gainean gerthatzcn dena : pres- 
tuak badira, zcinei afturugaitzak heltzcn 
baitzaizkote, gaichtagincn egintzetan 
¡bilí balire bczala; eta badira gaichtagi
nak, dcíkantfua dutcnak, preftuen egin
tzak balituzte bezala. Bainan hori ere 
dadukat hutfalkcria guziz handitzat.

15 Laudatu dut beraz bozkarioa, g¡-
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zonak iguzkiaren azpian ez duclakotz 
bcrtzc onik, baizik-ere jatcn cta edaten 
duela cta bozten déla; eta bcrekin hori 
bakharrik eramanen baitu bere lanetik, 
Jainkoak iguzkiaren azpian cman dioz- 
kan bere biziko egunetan.

16 Eta iratchiki dut ene bihotza zu- 
hurtziaz jakintfun egitcari eta lurraren 
gainean dagoen facheriarcn ezagutzeari; 
bada gizonik zeinaren begiek ez cgunaz, 
ez gauaz lorik atzematen ez dutenik.

17 Eta ezagutu dut, Jainkoaren egin- 
tza iguzkiaren azpian gerthatzcn diren 
guzien ariarik batere ez dezakeela khaufi 
gizonak, eta zembatcnaz ere gehiago 
hariko baita harén bilhatzen, hambate- 
naz gutiago khaufituko duela. Zuhu- 
rrak erran balcza ere ezagutzen duela, 
ezin atzeman lezake.

IX . K a p .

P J O R I E K  oro ene bihotzean erabili 
ditut, zuzenki ezagutu nahiz. Ba

dira prcftuak eta zuhurrak, eta heki
en egintzak Jainkoaren eíkuetan dirá; 
cta halere gizonak ez daki ala duen 
mcrezi onhirizkoa, ala gaitzirizkoa :

2 Bainan oro mentura batean ethor- 
kizunekotzat begiratuak dirá, zeren oro 
bardin gerthatzen zaizkoten preftuari 
eta gaichtaginari, onari eta gaichtoari, 
chahuari cta lohiari, bitimak imolatzen 
dituenari eta fakrifizioak arbuyatzen 
dituenari. Ñola baita 011a, hala-hala be- 
khatorea ere; gezurrez zin-egiten dueña 
bezala da egiaz egiten dueña ere.

3 Hori da arecnik iguzkiaren azpian 
egiten diren orotan, zeren guziei gauza 
berak gerthatzen baitzaizkote. Horta
rik dathor gizafemeen bihotzak tzar- 
keriaz eta arbuyoz bcthetzcn direla be
ren bizian ; eta gero ifcrnuctara crama- 
nak izanen dirá.

4 E z da nihor bethi bizi denik eta 
horren uftekcria duenik: zakhur bizia 
hobe da lehoin hila baino.

5 Alabainan bizi direnek badakitc 
hiltzekoak direla; hilek ordean deufik 
ez dakite gehiago, cta gehiago ez dute 
faririk, zeren hekien orhoitzapena ahanz- 
penari utzia baita.

6 Maithatzc, higuintze, bekhaizteak 
ere batean iraungi dirá; cta ez dute ge
hiago ikhuftckorik, ez mende huntan,
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ez iguzkiaren azpian egiten dircn gau
ze tan.

7 Zoaz beraz, eta bozkarioz jan 
zazu zure ogia, eta arraiki edan zure 
arnoa, zeren Jainkoaren gogarako baiti- 
ra zure cgintzak.

8 Ordu oroz zure foinekoak izan 
beitez churiak eta zure burukotzat olio- 
ak ez beza cfkas egin.

9 Maitc duzun emaztearekin goza 
zaite biziaz, iguzkiaren azpian zure 
hutfalkcriako demboran emanak izan 
zaizkitzun zure bizitze iragankorreko 
egun oroz ; czen hori da zure zathia 
btzian, eta iguzkiaren azpian derabil- 
kazun lanean.

to Lafter cgizu zure efkuak egin dc- 
zakeen guzia ; zeren ez baita, ez lan, 
ez aria, ez zuhurtzia, ez jakitaterik 
hilen baithan, zeinen gana zaihuki bai- 
tzoaz.

1 1 Itzuli naiz bertze aide batera, eta 
iguzkiaren azpian ikhuft dut ez delà 
zalhucntzat lafterkan irabazia, hazka- 
rrentzat garhaizia, zuhurrentzat ogia, 
jakinentzat aberaflafuna, antzetfuentzat 
eikerra ; bainan ordua eta gerthakaria 
direla orotan.

12 Gizonak ez du czagutzcn bere 
akhabantza ; bainan nola arraina amuan 
atzematen baita eta choria fegadan, gi
zonak ere hala harrapatzen dira oren 
gaitzean, tupuftean gainera hcldu zayo- 
tenean.

13 Zuhurtzia hau ere ikhufi dut 
iguzkiaren azpian, eta frogatu izan dut 
guziz handitzat :

14 Hiri bat bazen ttipia, eta gizon 
guti hartan ; harén kontra cthorri zen 
errege handi bat, inguratu zuen, hazkar- 
gailuak inguruan altchatu eta aide orota- 
rik fethiatu.

15 Eta hartan khaufitu zen gizon 
bat bcharra eta zuhurra, eta bere zu- 
hurtafunaz libratu zuen hiria, eta gero 
nihor ctzen orhoitu gehiago gizon behar 
hartaz.

16 Eta nik erraten nuen zuhurtzia 
indarra baino hobea delà. Nola beraz 
gizon behar haren zuhurtafuna erdci- 
natua izan da, eta haren folafak ez dira 
entzunak izan ?

17 Ichiltafunean entzuten dira zuhu- 
rren folafak, zoroen anean aitzindaria- 
ren oihua baino hobeki.

18 Gerlako harmak baino höbe da 
zuhurtzia; eta batean huts-egiten duc- 
nak, hainitz ontafun galduko du.

X . K a p .
I^JLIEK  hiltzean gantzugailuari gala- 

razten diotc bere gozotafuna; zo- 
rokcria aphurrak eta iraupengabeak ga- 
raitzen ditu zuhurtzia eta ofpea.

2 Zuhurraren bihotza haren efku 
eikuinean da, eta zoroaren bihotza hu- 
nen efku czkerrean.

3 Eta oraino zoroak, bere bidean 
dihoancan, nola adimendugabea baita, 
guziak zoro daduzka.

4 Ahala duenaren izpiritua igaiten 
bazaitzu gainera, ez utz zure tokia, 
zeren fendagailuak baratuko baititu bc- 
khaturik handicnak.

5 Gaizki bat bada, iguzkiaren azpian 
ikhufi dudana buruzagiaren ganik athc- 
ratzen crrebclamendu baten bidez beza- 
la :

6 Zoroa kargu handira goratua, eta 
aberatfak bchereko aldean jarriak.

7 Ikhufi ditut gathibuak zaldiz, eta 
aitzindariak lurrean oinez gathibuak 
bezala.

8 Zilhoaren cgilca hartara croriko 
da; eta nork-erc urratuko baitu hefia, 
hura afikiko du fugeak.

9 Harriak larrutuko du harriketan 
hari dena, eta egur arrailtzen hari denak 
hekictan min-hartuko du.

10 Burdina khanniitua balimbada, 
eta hura ez lehen bezala, bainan gehiago 
khamuften bada, nekhe handirckin zo- 
rroztuko da; eta zuhurtzia bermatzeari 
jarraikitzen zayo.

1 1 Sugeak ichilik afikitzen badu, ha- 
rck baino deuferc ez du gutiago gordeka 
beizten hari denak.

12 Zuhurraren ahoko folafak cfkcr 
ederrekoak dira, eta zoroa here ezpai- 
nck crorraraziko dutc.

13 Haren elhecn haftapena zorokcria 
bat da; eta haren ahotik ilkhitzcn den 
azkena, crrebelamcndurik tzarrena.

14 Zoroak metaka ditu elheak. G i
zonak ez daki zer izan den haren aitzi- 
ncan; eta nork crakhuts diozoke zer 
izanen den haren ondotik ?

15 Bereu lanak chahutuko ditu zo
roak, zeinek ez baitakitc hirira goaten.

16 Zorigaitz hiri, lurra, zeinaren
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erregea haur baita, eta zeinetako bu- 
ruzagiak goizetik hari baitira jäten !

17 Dohatfu lurra, zcinaren erregea 
deithatua baita, eta zeinetako buruzagiek 
tenorean jäten baitutc, harnearen haz- 
teko eta ez zalekeriaz!

t8 Alfcrkcriak erorraraziko du etchc- 
gaineko zureria eta efkuen nagitafunak 
betheko du etchea zitaitzez.

19 Gizonak egiten dituzte ogia eta 
arnoa irriz egoteko, bereu bizia afetan 
iragan dezatentzat ; eta gauza guziak 
diruaren manuko dira.

20 Zure gogoan cz erran erregeren- 
tzat gaizkirik, eta zure gela zokhoan cz 
madarika aberatfa, zeren zeruko chorick 
bcrck eramanen baitituzte zure hitzak, 
eta hcgalak dituenak barraituko baitu 
zuk errana.

X I. K a p .

R T H IK A Z U  zure ogia iragaiten 
diren uren gainera, zeren afko 

demboren buruan atzemanen baituzu.
2 Ematzu zazpi zathi eta zortzi ere, 

zeren cz baitakizu zer gaitz gerthatu 
behar den lurrean.

3 Hcdoyak betheak badira, uria ichu- 
riko dutc lurraren gainera ; zuhaitza 
erortzen bada hegoara edo ipharrera, 
edozein tokitara eror dadien, han egonen 
da.

4 Haizcari begira dagoenak cz du 
craitcn, eta hedoyei begira dagoenak ez 
du behinere uztarik bilduko.

5 Hala-nola ez baituzu czagutzcn 
biziaren bidea ez-eta nola hezurrak el
kharri iratchikitzcn dircn emazteki izo- 
rraren fabclcan ; hala-hala ez dakizkitzu 
Jainkoaren obrak, hura baita gauza 
guzien cgilca.

6 Goizetik crain zazu hazia, eta arra- 
tfean ez bedi zure eikua geldi, zeren cz 
baitakizu zein, hura ala hau forthuko 
den lehenik ; eta baldin biak bardin 
egiten badira, höbe izanen da.

7 Bcgici argia gozo eta iguzkiaren 
ikhuftea lakhet zayote.

8 Gizona afko urthez bizi izatu 
bada, eta hekietan orotan bozkariotan 
izan bada, orhoitu behar da ilhumbeeta- 
ko demboraz, eta egunketa handi har
taz ; zeinak, bchin cthorri direnean, 
iraganari frogatuko baitiotc bere hutfal- 
keria. ‘

9 Gizon-gaztea, beraz boz zaite zure 
gaztetafuncan, bozkariotan izan bedi 
zure bihotza zure gaztaroko egunetan ; 
ibil zaite zure bihotzaren bidectan eta 
zure begien argitara ; eta jakizu Jain- 
koak horietaz orotáz juyamendutara 
galdatuko zaitucla.

10 Iraizatzu hafarrea zure bihotzetik 
eta gaiehtakeria zure haragitik; czcn 
gaztetafuna eta atfegina bardin hutfalak 
dira.

X II. K a p .

G^URE krcatzailcaz orhoit zaite zure 
gaztaroko egunetan, atfekabearen 

ordua ethorri baino lchen eta hurbil 
ditezen aitzinean urtheak zeinetaz 
erranen baituzu: E z  dirá ene goga
rako ;

2 Goibel ditezen baino lchen iguzkia 
eta argia, ilhargia eta izarrak, eta hedo- 
yak itzul ditezen uriaren ondotik ;

3 Laztuko direnean etchcaren zai- 
naic, eta khordokatuko gizonik hazka- 
rrenak ; ehailcak alfer eta gutituak iza
nen direnean, eta zirrituetarik ikhuften 
dutenak lambrotuko direnean;

4 Karrikan atheak hcrtfiko dituzte- 
nean, chailcaren mintzoaren ahiduran; 
hegaftinaren karrankara jaikiko direne
an ; kantuaren alabak gortuko direnean 
guziak;

5 Lekhu gorak crc lotfagarri izanen 
direnean, eta izialdurak bidcan jauziko 
direnean ; amanda-hondoa loratuko da, 
chartala gizenduko, eta kaprak ezdeus- 
tuko direnean; zeren gizona baitoha 
bere bethiko etchera, eta karrikan ingu- 
rua eginen baitutc deithoratzaileck ;

6 Zilhar-haria trenka, eta urhezko 
hedea gibelerat bil dadien baino lehen; 
pegarra ithurriaren gaincan hautfi, eta 
pirrita urtegiaren gaincan chehakatu ai
tzinean ;

7 Herrautfa bihur dadien baino lehen 
lurrera, zeintarik atheratua baitzen; eta 
izpiritua itzul dadien baino lehen Jain- 
koa gana, zeinak eman baitzuen.

8 Hutfalkerien hutfalkeria, dio Eklc- 
ftaftcfak, eta oro hutfalkeria.

9 Eta nola Eklefiallcfa guziz baitzen 
zuliurra, irakhatfi zuen populua, eta 
erran zitucn egin zituenak, eta ikhartuz 
chuchcndu zitucn parabola hainitz.

10 Bildu zitucn zerbaitetako hitzak,



670 KANTIKETAKO KANTIKA. IV. KAP. 671

eta iíkribatu zituen folas guziz zuhurrak 
cta egiaz bethcak.

ix Akhuloak iduri, cta itze barna 
farthuak bczala dirá zuhurren hitzak, 
artzain bakharrak nauficn kontfciluz 
emaii ale,

12 Hekiez bertzerik ez bilha, ene 
femea. Aíko liburu eginez, akhabatze- 
rik ez daitc; cta gogoa ardura alhatzea, 
haragiaren erkhitzea da.

13 Batean entzun dezagun guziek 
folalarcn ondarra : Izan zaitezi Jainko- 
aren bcldur, eta begira zatzu harén 
manamenduak; czen hortan da gizona 
ofo.

14 Eta Jainkoak juyamendutara era- 
kharriko ditu egiten direnak oro nolana- 
hiko hutfarcn ariaz, hori izan dadien 
cdo onczko edo gaichtozkoa.

S A L O M O N E N  K A N T I K E T A K O  K A N T I K A .

I. K a p .

J V I USU egidazu zure ahoko mufuaz : 
ezen zure bulharrak arnoa baino 

gozoagoak dira,
2 Üfainez baltfamurik hobccncn ga

rai. Zure izcna da olio ichuna iduri : 
horren gatik ncíkatcha gaítcek maithatu 
zaituzte zu.

3 Zurekin craman nczazu : zure on- 
doan lafter-eginen dugu zure baltlamuen 
ufainera. Erregek farrarazi ñau berc 
gela-barnetan : jaufiko gare cta bozka- 
riaturen zu baithan, orhoiturik zure bul
harrak arnoa baino gozoagoak dircla : 
bihotz-zuzenck maite zaituzte.

4 Oi Jcrufalcmeko alabak, bcltza naiz, 
bainan ederra, Zedarreko cholak bezahl, 
Salomonen larru-olhak bczala.

5 E z dezazuen begira bcltzarana 
naizcla, zcren hiílu bainau iguzkiak : 
jazarri darotet ene amaren femeek, eza- 
rri naute mahafticn zain, eta ene ma- 
haftia ez dut zaindu.

6 Oi ene arimak maite zaituena, era- 
khuts dizadazu nongo alhapidetan ibil- 
tzen zaren, non egiten duzun cgucrdiko 
loa, ez nadientzat bazterrez-bazter abia 
zure lagunen arthaldecn ondotik.

7 Jakintfun ez bazarc, oi andreetarik 
ederrena, ilkhi zaite, cta zoazi arthaldecn 
hatzcn ondotik, cta alha zatzu zure pitti- 
kak artzainen ctcholen ondoan.

8 Ene maitea, agertu zaizkit ene zal-

diaren iduriko, Faraoncn urkha-lazte- 
rretan.

9 Zure bi mathelak ederrak dira hala- 
nola ufo ttorttoilaren baphoa : zure Ic- 
phoa, lepho-gathea bczala.

10 Eginen darozkitzugu urhczko ga- 
thcak, artcak zilharrez berregindurik.

11 Errege bere etzauntzan zagoelarik, 
ene nardoak hedatu du bere ufaina.

12 Ene bihotzekoa, mirrazko floka 
bat da cnetzat, egonen da ene bi bulha- 
rren artcan.

13 Ene bihotzekoa da enetzat Zipreko 
mahats-molkho bat bczala, Engadiko 
mahaftietan.

14 Ai zein ederra zaren, ene maitea, 
zein ederra zaren ! Ufoarcn begiak 
ditutzu.

15 Ai zein ederra zaren, ene biho
tzekoa, eta berregina ! Gure ohca guzia 
loreztatua da.

16 Zedroz dira gure ctcheko zurak, 
gure bobedak ziprez.

II. K a p .

I naiz bazterretako lorca, cta harane- 
tako lilia.

2 Ñola lilia lapharren artean, hala ene 
maitea agcrtzcn da bertzc ncíkatchcn er- 
dian.

3 Ñola fagarrondoa oihancko zuhai- 
tzen artean, hala ene bihotzekoa agcrtzen 
da gizafemeen artean. Min nuenaren 
itzalcan jarri naiz: cta gozo da harén 
fruitua ene ahoko.

4 Sarrarazi ñau berc arnotegian, aino- 
dioa czarri du ene bihotzcan.

5 Lorez hazkar nezazuc, ingura ne- 
zazue fagarrez : ezen amodioz iraungi- 
tzen nago.

6 Eíku ezkcrra czarriko du ene bu- 
ruaren azpian, cta efkuinaz befarkaturen 
ñau.

7 Othoizten zaituztet, oi Jcrufale- 
meko alabak, orkhatzez eta oihanetako 
orenez, ez dezazuen afalda, ez-etare 
atzarraraz ene maitea, berak nahi duen 
arteo.

8 Ene bihotzekoaren mintzoa ! Huna 
bcra non heldu den mendietan jauzika, 
bizkarrak iraganez.

9 Ene bihotzekoak iduri du orkhatza 
eta orenaren umea. Huna non dagoen 
gure harrafiarcn ondoan, lcihoetarik be- 
gira, chareten artetarik barrandan.

10 Huna ene bihotzekoak non erraten 
darotan : Jaiki zaite, egizu laílcr, ene 
maitea, ene uíba, ene ederra, eta zato.

11 Ezen oraikotz iragan da negua, 
uria goan cta itzuri da.

12 Lorcak agertu dirá gure lurrean, 
cthorri da ephai-aroa: ttorttoilaren ku- 
rruka entzun da gure lurrean.

13 Pikondoak ekharri ditu bere p¡- 
koak: lorctan mahafliek hedatu dute 
beren ufaina. Jaiki zaite, ene maitea, 
ene ederra, eta zato.

14 Ene maitea, har-arteetan, harra- 
fiko zilhoan, erakuts dizadazu zure be- 
githartea, zure mintzoak jo beza ene 
beharria, ezen gozoa da zure mintzoa, 
ederra zure begithartca.

15 Atzeman ditzagutzue mahaítiak 
chahutzcn dituzten hacheri ttipittoak : 
ezen loratu da gure mahaftia.

16 Enea da ene bihotzekoa, eta ni 
harena, lilicn artcan alhatzen denarena,

17 Eguna zabal, eta itzalak eror di- 
tezen arteraino. Bihur zaite; ene bi
hotzekoa, izan zaitezi orkhatzarcn eta 
orcnkumearen iduriko Bcthergo mendien 
gainean.

III. Kap.
IT N E  ohean, gauen minean, bilhatu 

izan dut ene arimak maithatzen 
dueña: bilhatu izan dut, cta ez dut 
aurkhitu.

2 Jaikiko naiz, eta ¡tzulikatuko dut 
hiria: karriketan cta plazak gaindi bil-

hatuko dut ene arimak maithatzen dueña: 
bilhatu dut, cta ez dut aurkhitu.

3 Atzeman naute hiria zaintzen duten 
beilariek: Ikhufi duzue ene arimak 
maithatzen dueña?

4 Hekietarik haratchago iragan naize- 
ncan, aurkhitu dut ene arimak maitha
tzen dueña: atchiki d u t; eta ez dut 
utziren farraraz dezadan arteo ene ama
ren etchean, eta ene burhafoaren gelan.

5 Othoizten zaituztet, oi Jeruíaleme- 
ko alabak, orkhatzez eta oihanetako ore
nez, ez dezazuen afalda, ez-ctare atza
rraraz ene maitea, berak nahi duen ar
teo.

6 Zein da mortuaren erditik igaiten 
den hau, mirraz, ifentfuz, eta baltfa- 
muginaren herrauts guziez egin baltfa- 
muctarik ilkhitzcn den lanho-adarra 
iduri ?

7 Huna non Salomonen etzauntza 
inguratzen duten hirur hogoi hazkarrck 
Ifraelgo hazkarrenetarikakoek:

8 Guziak ezpatekin, eta gcrlctan gu
ziz  jakinak: batbederak fahctfcan du 
ezpata, gabazko izialdurcn ariaz.

9 Libango zuhamuz foin-karrofa bat 
egin izan du Salomón erregeak.

10 Habeak egin ditu zilharrez, etzin- 
lckhua urhez, igan-tokia purpuraz: er- 
ditan hedatu du onhirizgoa, Jerufaleme- 
ko alaben ariaz.

11 Ilkhi zaitezte, Siongo alabak, eta 
ikhufazuc errege Salomón, buruan bere 
belharrekoa, zeintaz bere amak khoroatu 
baitzuen ezkontzeko eguncan, eta harén 
bozkarioko cguncan.

IV. Kap.
R E I N E N  zaren ederra, oi ene maitea, 

zeinen zaren ederra! Ufoaren 
begiak ditutzu, harnean gordea denik 
aiphatu gäbe. Zure ileak dirá Galaade- 
ko menditik igan diren ahuntz-arthaldcak 
iduri.

2 Zure hortzak dirá ardi murriztuak 
iduri, ithurrian garbiturik mendirat igan 
dircncan, guziak ume biritchickin, eta 
antzurik ez da hekietan;

3 Zure ezpainak eíkarlatazko chingó
la bat iduri ; zure mintzoa cztia da. 
Nolakoak baitira mingranaren bi erdiak, 
halakoak dirá zure bi mathelak, harnean 
gordea denik aiphatu gäbe.

4 Zure lephoak iduri du Dabiden 
dorrea, hazkargailuckin egina : mila
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crredola dilindan daude hartarik, cta 
hazkarren harmagailu guzia.

5 Zure bi bulharrak dira lilien artean 
alhatzen dire» orkhatzaren bi umc bi- 
ritchiak iduri.

6 Eguna argi, eta iihuna funtfi dadien 
arteraino, goanen naiz mirrako mendira 
cta ifentfuko aldapara.

7 Guzia zarc ederra, oi cnc maitca, 
cta itzalik ez da zu baithan.

8 Zato Libanetik, ene andre-beharra, 
zato Libanetik, zato ; khoroatua izanen 
zarc : zato Amanako kalkotik, Sanir eta 
Hcrmongo gainctik, lehoinen ctzan-lc- 
khuctarik, lehoi-nabarren mendietarik.

9 Eritu duzu cnc bihotza, oi eue 
arreba, eue cfpofa, zurc begi bâtez cta 
zure lephoko ile-kuikula bâtez.

10 Zcin ederrak diren zure bulharrak, 
oi ene arreba, ene cfpofa ! Arnoa gozo 
den baino ederrago dira, cta zurc baltfa- 
muen ufaina, bertze ufain on guziak 
baino gozoagoa da.

11 ü i  cnc efpofa, zurc ezpainak dira 
eztia darioen breika bezala, eztia eta 
cfnea dira zurc mihiaren azpian : zure 
foinekoen ufaina da ifentfuarcn ufaina 
bezala.

12 Baratze hertfi bat zarc, cnc arre
ba, cnc efpofa, baratze hertfi bat, ithurri 
zigilatu bat.

13 Zurc hats-cgotzaldiek iduri dute 
mingranazko baratze batfagarren fruitue- 
kin, zipreko nardoarckin ;

14 Nardoa eta fafrana, khana ufain 
onaren eta zinamoma Libango zuhamu 
guziekin, mirra eta aloefa baltfamu go- 
zoen guziekin.

15 Baratzetako ithurria zare ; Liba- 
nctik thurruilaka jauiten diren ur bizic- 
tako ithurburua.

16 Jaiki zaite, ipharra ; zato, hc- 
goa ; haize emazue ene baratzera, cta 
heda beitez bango ufain gozoak.

V . K a p .

D E T H O R , ene bihotzckoa berc bara- 
U  tzera, eta jan beza bere fagarretako 
fruitua. Ethorri naiz ene baratzera, ene 
arreba, enc cfpofa : bildu izan dut ene 
mirra ene baltfamuekin : jan dut breika 
cnc eztiarekin : edan dut ene arnoa ene 
cfnearekin : jan zazue, adiíkideak, eta 
edan zazue, eta hordi zaitezte, enc bi- 
hotzekoak.

2 Lotan naiz, cta ene bihotza atza-

rria dago : ai ! enc bihotzckoaren min- 
tzoa ! Berak jotzen darot athea, dioe- 
larik: Ideki dizadazu, enc arreba, ene 
maitea, ene ufoa, ene nothagabea ; ezen 
burua dut ihintzez bethea, cta ileak 
gauetako ur-chortez.

3 Erauntzi izan dut enc foina, ñola 
jauntziren dut berriz ? Garbitu izan 
ditut zangoak, ñola lohi berriz ?

4 Ene bihotzekoak eíkua zirritutik 
farthu du, eta enc harnea laztu du harén 
ukitzeak.

5 Jaiki naiz cnc bihotzekoari ide- 
kitzera: ene eíkuei zarioten mirra, cta 
ufain gozoenak enc crhiei.

6 Ideki izan diot ene bihotzekoari 
ene atheko kriíketa: hura ordean alda- 
ratua zen cta aitzina iragana. Enc 
arima urthu da hura mintzatu izan dcnc- 
k o : bilhatu dut, eta ez dut aurkhitu: 
deithu dut, cta ez darot ihardetfi.

7 Hirian inguruka dabiltzan zainck 
atzeman naute ; jo cta ufpelkatu naute; 
harraft-zainck eraman darotade ene kapa.

8 Othoizten zaituztet, Jerufalcmeko 
alabak, baldin aurkhitzcn baduzuc ene 
bihotzckoa, errozue amodioz ahiduran 
nagoela.

9 Zcr du bada zurc maithcak bertze 
batek ez duenik, oi andreetarik ede- 
rrena ? Zcr du zurc maitheak bertze 
batek ez duenik, huneletan othoiztcko 
gu ?

10 Enc bihotzckoa churi-gorria da, 
aíko milen artean berezia.

1 1 Harén burua da urhe ederrena 
iduri: harén ileak, belca bera bezain 
beltzak, palmondoarcn gandoak iduri.

12 Harén bcgick iduri dute ufoefncan 
garbituak ur-chirripcn bazterretan,eta ur 
lafterren hegietan egoten direnak.

13 Harén mathelak dirá baltfamuzko 
larraintto bat bezala, baltfamuginek 
chuchcndua : harén ezpainck iduri dute 
mirra hautena dakharreten liliak.

14 Harén eíkuak urhezkoak dirá, 
thornuan thornatuak cta moredinez bc- 
theak. Harén fabelak iduri du bolia 
zafirrez berregindua.

15 Harén zangarrak dirá marmolazko 
habeak bezala, urhczko afentuen gai- 
nean. Ederra da Libango mendia be
zala, berezia zedroa bezala.

16 Harén mintzoa ezin-gehiago eztia 
da, eta bera ofoki guragarria: horra 
nolakoa den ene bihotzckoa, eta bera

da enc adiíkidea, oi Jerufalcmeko ala
bak.

17 Nora goan da zurc bihotzckoa, oi 
andreetarik ederrena ? ñora baztertu da 
zure bihotzckoa ? erraguzu, cta bilha-
turen dugu zurekin.

V I. K a p .

E n e bihotzckoa jautfi izan da bere 
baratzera baltfamuctako larrainera, 

baratzetan hartzcko bere janharia, eta 
lilien biltzcko.

2 Ni ene bihotzekoarena naiz, eta 
enea da ene bihotzckoa, lilien artean 
hazten dena.

3 Ederra zare, cnc maitea, gozoa eta 
berregina Jcrufalem bezala: lazgarri 
zare Terrotan pharatua den armada be
zala.

4 Baztcr zatzu begiak ni ganik, zeren 
ene baitharik jauzarazi bainaute. Zurc 
ileak dirá Galaadetik agertu den ahuntz- 
arthaldca iduri.

5 Zure hortzak dirá garbitzcko le- 
khutik igan diren ardiak bezala, guziak 
umc biritchiekin, eta ez da hekietan 
antzurik.

6 Ñola mingranaren achala, hala dirá 
zurc mathelak, zutan gordeak direnak 
aiphatu gabe.

7 Hirur hogoi dirá erreginak, eta laur 
hogoi ohaidcak, cta erran ez-daitekc 
zembat diren neíkatcha gazteak.

8 Bainan bat da ene ufoa, itzalgabca; 
bakharra da bere amarena, bere burha- 
foaren eíkutik hautatua. Nefkatchek 
ikhufi izan dute eta goraki deithu guziz 
dohatlu'a : crrcginck eta ohaideck goretíi 
izan dute.

9 Zein da andre heldu den hau, argi- 
urratzea heldu den bezala, ederra ñola 
ilhargia, zoragarria ñola iguzkia, lazgarri 
ñola armada lcrroka pharatua ?

10 Jautfi naiz heltzaurretako bara
tzera, ikhullekotzat haranetako fagardiak, 
begiratzekotzat hea loratu diren mahas- 
tiak, eta mufleildu mingranak.

1 1 E z  dut jakin : ene arimak nahafi 
ñau, Aminadaben urkha-lafterren ariaz.

12 Bihur zaite, bihur, Sulamdarra; 
bihur zaite, bihur, begira dezazugun.

V IL  K a p .
V E R  ikhufircn duzu Sulamdarra bai- 

than,ezpada gerlari-moltzoak kam- 
petan ? Zure urhatfak zeinen diren

ederrak, errege alaba, zure oinctakoetan ! 
Zure ichterretako giltzek iduri dute ofi- 
zialearcn eíkuz eginak diren lepho-ga- 
theak.

2 Zurc chilkhoak iduri du thornuan 
eginikako chata, edariz cíkas ez dena. 
Zure (abela da ogi-murru liliz inguratua 
bezala.

3 Zure bi bulharrak dirá orkhatzaren 
bi umc biritchiak bezala.

4 Zurc lephoak iduri du bolizko do- 
rrea. Zure begiek iduri dute Hefebongo 
arraintegiak, olte-alabaren athean dire
nak. Zurc fudurra dago ñola Damas- 
aldcra bcgiratzen duen Libango dorrea.

5 Zure burua da Karmela bezala; 
eta zure buruko ilayak iduri du erre- 
geren purpura erreketan lothua.

6 Zeinen zaren ederra, eta zeinen 
berregina, oi ene maitcna, enc goza- 
garria!

7 Zure irazkiak iduri du palmaren 
irazkia, eta zure bulharrck mahats-mol- 
khoak.

8 Eta erran izan dut: Igancn naiz 
palma-hondora, cta hartuko ditut harén 
iruituak: cta zure bulharrak izanen 
zaizkit mahatfarcn molkhoak bezala, eta 
zure ahoko hatfa fagarraren ufaina be
zala.

9 Zurc zintzurra arnorik hautena 
iduri, ene bihotzekoak edateko; berc 
czpainez eta hortzez gozatzeko gai da.

10 Ene bihotzekoarena naiz ni, eta 
bera ichuna dago ni gana.

11 Zato, enc bihotzekoa, ilkhi gaitc- 
zen bazterretara; bizi gaitezen bazter- 
aldeetan.

12 Goizik jaiki gaitezen mahaftie- 
tara: dugun ikhus hea loratu den rna- 
haftia, hea lorcak bihitzen diren, hea 
loratu diren mingranak : han emanen da- 
rozkitzut ene bi bulharrak.

13 Urriloek hedatu dute bcren ufaina: 
gure athirian dirá fruitu guziak : berriak 
eta zaharrak, oi ene bihotzekoa, oro 
zuretzat ditut begiratu.

V III . K a p .

O R K  emanen darot izan zaitezcn 
ene anaya, enc amaren bulhar bera 

cdoíkia, aurkhi zaitzadan kampoan cta 
mufu cman dizazudan, eta geroz ni- 
horen nardagarri izan ez nadien ?

2 Lothuko natzaitzu, eta eramanen 
zaitut ene amaren ctchera: han jakin-
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tfun eginen nauzu, eta nik emanen da- 
rotzut arno baltTamuztatu batetik, eta 
ene mingranen limurrcta éclatera.

3 Eiku ezkcrra czarriko du enc bu- 
ru-pean, eta eikuinaz befarkaturen nau.

4 Othoizten zaituztct, oi JcruTale- 
meko alabak, afalda cz dezazuen nik 
maitc dudana, eta ez dezazuen atzarra- 
raz ere, berak nahi duen arteo.

5 Ñor da mortutik ¡gaiten den hau, 
dena gozotafunez bethea, eta bere bi- 
hotzekoaren gainean bermatuz ? Saga- 
rrondoaren azpian atzarrarazi zaitut : 
han khutfatua izatu da zure ama, zurc 
burhafoak han galdu du bere lorea.

6 Zure bihotzaren gainean ezar 11c- 
zazu zigilu bat bczala, zigilu bat bezala 
zure befoan : zeren amodioa hazkar 
baita herioa bezain ; amodioaren cra- 
gindura gogor ifernua bezain, eta harén 
lamek erretzen baitutc Tu eta gar latnck 
bezala.

7 Ur handiek ezin iraungi dutc amo
dioa, hibayek ez dute ithoko : gizonak 
amodioa gatik cm an baletza ere bere 1
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etchekoontafun guziak, uftc luke oraino 
dcufguti egin lukeela. 1

8 Gurc ahizpa ttipia da, eta bulharrik 
ez du : Zer eginen diogu gurc ahizpari, 
TolaTcko adina cthorria daitencan ?

9 Harraíla balimbada, egin diotzogun 
zilharrezko dorreak gainean : athea ba
limbada, cílaliko dugu zedrozko oholez.

10 Ni harrafia naiz: eta ene bulha- 
rrak dorrea bezala dirá, agertu naizenaz 
gcroztik bakea ardieften dueña bezala 
enc fenharraren aitzinean.

11 Mahalli bat izan du baketiarrak, 
jendayak daduzkan hartan: zaintzailcci 
cman izan diote eta mahaftizainak frui- 
tuentzat zor ditu mila zilharrezko.

12 Ene mahaítia ene aitzinean dago. 
Baketiarrak izanen ditu bere mila zil- 
harrezkoak, eta zaintzaileek berrehun.

13 ü i  zu, baratzctan zaudezena, 
adiíkideak barrandan daude, adiaraz di- 
zadazu zure mintzoa.

14 Ihes-cgizu, ene bihotzekoa ; egizu 
orkhatzak eta orcnkumcak bezala bal- 
tfamuetako mendien gainean.

Z U H U R T Z I  A.

1. K a p .

V U Z E N T A S U N A  maitha zazue, 
lurra juyatzen duzuenak; barnc 

onez har zazue Jainkoaz fendimendu, 
eta bihotzcko lainotafunean bilha zazue;

2 Zeren aurkhitzen baitutc, Troge- 
tan harén ematera hari ez direnek, eta 
agertzen baita harén baithan finhcfte 
dutenei;

3 Alabainan gogoeta tzarrek berezten 
dute Jainkoa ganik; aldiz, indar Troga- 
tuak kridantzatzen ditu zoroak.

4 Hargatik arima gaizkikoyan ez da 
farthuko zuhurtzia, eta ez da egonen 
bekhatucn azpiko den gorphutzean ;

5 Ezen izpiritu íainduak, irakhas- 
penaren naufiak, ihes-egitcn daroe ale- 
giakeriei; ilkhitzen da gogoeta adimen- 
dugabekoetarik ; eta tzarkeriak artera 
fartzcarckin, iraizten du alde bat;

6 Ezen ongikoya da zuhurtziazko

izpiritua; eta gaizki-errailea ez du athe- 
ratuko harén ezpainck merezitu gazti- 
gutik; zeren Jainkoa harén harnearen 
lckhuko, harén bihotzaren ikharle zin 
eta harén mihiko clhcen cntzule baita.

7 Alabainan Jaunaren izpirituak be
thetzen ditu munduko bazterrak oro; 
eta ororen jafaile denak, badu Tolas gu- 
ziez jakitate.

8 Hargatik gaizki-errailea ezin gorde 
daitekc, eta gaztiguzko juyamenduak ez 
du iragaitera utziko;

9 Ezen gaichtagina bere gogoeten 
gainean izanen da bilhatua; harén Tola- 
Tak berriz, Jainkoa gana helduko dirá, 
harén gaichtakcria izan dadientzat gaz- 
tigatua;

10 Zeren Jainko bekhaizkorrarcn 
beharriak entzuten baititu oro, eta mar- 
mararik arinena etzayo gordea izanen.

11 Bcgira zatzue beraz zuen buruak 
deufere ekhartzcn cz iluten marmare- 
tarik, eta cz utz zuen mihia gaizki min-

II. KAP.

tzatzera, zeren Tolas ¡chilena cz baita 
alTcr goanen; berrizj gezurraz mintzo 
den ahoak, arima hiltzen du.

12 E z bezaitezte bero heriotzcaren 
ondotik zuen bizitzeko crrcbelamen- 
duan, eta zuen galpena cz bezazuc ira- 
baz zuen cíkuetako egintzetan ;

13 Ezen ez du Jainkoak egin herio- 
tzea, eta cz da bizi direnen galpencan 
bozten.

14 Alabainan oro egin ditu izan dite- 
zentzat; eta lur guziko jendakiak Ten- 
dakizun egin ditu ; etzen hckietan po- 
zoadura hflgarririk, eta iTernuen erreinua 
etzen lurraren gainean.

15 Ezen zuzentaTuna behin-bcthikoa 
da eta hil-czina.

16 Gaichtaginck ordean, beren hi- 
tzez etacgintzezdcithu dute herioa; us- 
tez adifkidc zuten, harekin egin dutc 
bat-taTun eta iraungitu dirá; zeren ha
rén aldekoak direnek hori baitute merezi.

II. K a p .

J T Z E N  gogoeta makhurrak eginez bc- 
ren baithan, erran izan dute : La- 

burra eta nahigabetjua da gurc bizitzeko 
dembora; gizonarentzat, akhabatzcn de- 
nean ez da gozakaririk deuTerc, eta ni- 
hor cz da czagutu ifernuctarik bihurtu 
denik;

2 Zeren ezdeuTetarik Torthu baikare, 
eta hunen ondotik izanen garc cgundaino 
izan cz bagine bezala; alabainan hatTa 
gurc Tudur-mizpirctan khe bat da, eta 
hitza phindar bat da gure bihotzaren er- 
naraztcko.

3 Hura iraungi-cta, gure gorphutza 
hauts izanen da, eta izpiritua barraya- 
tuko da aire Tuntfikor bat bezala; gure 
bizia iraganen da hala-nola hedoyaren 
hatza, eta lanho bat barrayatzen den 
bezala, zeina ihes igortzen baitutc iguz- 
kiaren dirdirek eta erorrarazten harén 
berotaTunak.

4 Gurc izena ahantziko da dembora- 
rekin, eta nihork ez du izanen gure 
egintzen orhoitzapenik;

5 Alabainan gurc dembora itzal ba
ten iragaitza da, eta gurc akhabantza- 
tik bihurtzerik ez da; zeren zigiluaz 
joa baita, eta ez da nihor bihurtzen.

6 Zatoztc beraz, gaitezen oraiko 
onez goza eta taller gazte gareno liaba 
gaitezen kreaturaz.

7 Arno hobcrcncz eta gantzugailuz 
bethe gaitezen; itzur ez bekigu aroko 
lorea.

8 Klioroa detzagun gure buruak arro- 
Taz zirphil ditezen baino lehen ; Torho 
bat izan cz bedi gure atTegin-hartzcctan 
iraganen ez dugunik.

9 Gutarik nihor izan ez bedi gure 
atTeginetan phartedun izanen ez denik; 
orotan utz detzagun gure bozkalcntzien 
hatzak, zeren hori baita gure zathia, 
gure zoria.

10 Azpian iduk dezagun preftu be- 
harra ; cz dezagun guphidcts alharguna, 
ez-cta heraberik izan urtheek zurituri- 
kako zaharraren ilearentzat.

11 Bainan gure indarra izan bedi zu- 
zen-lcgc; ezen hcrbal dena ez da deu- 
Tetako.

12 Ingura dezagun beraz preftua, 
zeren cz baitugu dcuTctako, gure egin- 
tzei aldegaitz baitago, iazartzen baita- 
rozkigu gure lege-hauftcak, eta gaizki 
mintzo baita gure bizi-moldeko bayez.

13 Dio orotan, baducla Jainkoaren 
ezagutza, eta Jainko-Teme deitzcn du 
bere burua.

14 Gurc afinuen erantzulc jarri zai- 
ku.

15 Horren ikhuftea ere lan zaiku, 
zeren bertzeena cz-bczalakoa baita ho
rren bizitzea, eta horren bideak ezin- 
aldatuzkoak baitira.

16 Ergcl batzucntzat idukiak garc 
hortaz; gure bideetarik begiratzen da 
lohi-zuputarik bezala; nahiago du pres- 
tuen akhabantza, eta fendagailaka dio 
Jainkoa duela bere aita.

17 Ikhus dezagun beraz hea egiak 
diren horren erranak, Troga dezagun zer 
zayoen gerthaturen, eta jakinen dugu 
nolako akhabantza izanen den horrena ;

18 Ezen Jainkoaren Teme egiazkoa 
balimbada, Jainkoak lagunduko eta bere 
ichterbcgicn cíkuctarik atheratuko du.

19 Laidoz eta cltiraz Troga dezagun, 
jakitcko horren emctaTuna eta Trogatzeko 
horren jaTankortaTuna.
* 20 Heriotzc ahalkagarricncra kon- 
dena dezagun ; ezen horren aldcrako 
ikhuílatea izanen da horren hitzcn ara- 
berakoa.

21 Horiek aTmatu zituzten, eta en- 
ganatu ziren; alabainan itTutu ditu be
ren gaichtakeriak.

22 E z dituzte jakin Jainkoak bere

6 7 5



676 ZUH U RTZIA . V. KAP. 677

baithan daduzkanak, c z dutc iguriki zu- 
zcntafunaren faria, cta cz dutc ezagutu 
arima fainducn ohorea ;

23 Zcren Jainkoak gizona egin baitu 
ezin-chahutuzkoa, cta berc iduriarcn 
arara egin baitu.

24 Herioa ordean debruarcn bckhaiz- 
goz farthu izan da lurrera.

25 Harén aldeko dircnck, bcrriz, ha- 
rck bczala cgitcn dutc.

III. K a p .

D A I N A N  preftuen arimak Jainkoarcn 
eíkuan dira, cta herioaren cftirck 

ez dituzte prcftuak ukituko.
2 Zoroen bcgictara, iduri zuten hil- 

tzen zircla, cta hckien ilkhitzca gaitz 
batentzat hartua izan da,

3 Eta gure ganik cgimbidca czczta- 
pcn batentzat; hckick ordean bakcan 
dira.

4 Eta baldin gizonen aitzincan cfti- 
rak jalan badituzte, hckicn igurikimena 
hilezintafunez bethea da.

5 Gauza aphurrctan lazeriatuak, han- 
dictan izanen dira ongi fariztatuak, zc- 
ren Jainkoak frogetan czarri cta beraz 
mcrezdun aurkhitu baititu.

6 Frogatu ditu hala-nola urhea fuan, 
cta hartu ditu holokauftetako bitima bat 
bczala, cta muga ditakccncan izanen da 
hekientzateko ikhullatca.

7 Preftuck argituko dutc, cta goanen 
dira hala-nola phindarrak khanaberadi 
batean.

8 Jcndayak juyatuko dituzte, eta po- 
pulucn gainean izanen dira naufi, eta 
hckien Jauna erreginaturen da bethi gu- 
zian.

9 Harén baithan finhcfle dadukatc- 
nek izanen dute egiaren aditza ; eta ha
rén maitetafunean zin daudczcnak hari 
iratchikiko dira, zcren dohaina cta bakea 
harén hautetfientzat baitira.

10 Gaichtaginck aldiz, erabili izan
dituzten gogoctcn arabera izanen dutc 
gaztigua, zuzena utzi dutclakotz baz- 
terrerat eta Jauna ganik gibelatu dircla- 
kotz. " *

11 Alabainan zuhurtzia cta irakhas- 
mena egozten dituena dohakabe da : ha- 
lakocn phefkiza hutía da ; hckien lanak 
alferrak cta egintzak deufetako cz dira.

12 Hckien emazteak zoroak dira eta 
femeak guziz tzarrak.

13 Madarikntua hckien ganikako kre-

atura, eta dohatfu emazte agorra; eta 
khutfatugabeak, ohea bckhatutan eza
gutu ez duenak, izanen du berc faria, 
Jainkoak begiratuko diotencan arima 
fainduei;

14 Dohatfu cbakia, zeinak berc cs- 
kuz egin ez baitu gaizkia, cta Jainkoa
rcn kontra afmatu ez baitu tzarkeriarik! 
Ezen harén zintafunari emanen zaizko 
dohain berezi bat, cta zathi bat guziz 
gogarakoa Jainkoarcn tcmploan.

15 Alabainan lan onen fruitua ofpe- 
tfua da, cta trenkatzen cz dena da zu- 
hurtziaren erroa.

16 Aldiz, bertzeekin khutfatzcn diren 
emazteen umeak zorigaitzean izanen 
dirá, eta ohe lohiko hazia chahutua iza
nen da.

17 Eta luzca balitz ere hckicn bizia, 
ezdcufcntzat idukiak izanen dirá, cta 
ohorerik gäbe izanen da hckicn zahartzc 
ondarra.

18 Eta lafterrago hiltzcn badira, phes- 
kizarik ez dutc izanen, ez-cta hitz go- 
zagarri bat, oro czagutuak izanen diren 
eguncan;

19 Ezik gogorrak izanen dirá bide- 
gabeko jendakiaren akhabatzeak.

IV . K a p .

O 1 zoinen den cd erra odol garbiko 
jendakia ofpearckin ! Ezen ezin- 

galduzkoa da harén orhoitzapena, cza- 
gutua delakotz eta Jainkoarcn cta gizo
nen baithan.

2 Han dencan, ¡mitatzen, cta goan 
dcncan, agiantzatzcn dute ; eta bethi- 
kotz khoroatua, trionfatzen da, khutfa- 
tugabeko guductako faria cramancz.

3 Bainan gaichtagincn ollc nihonerc- 
koa cz da zerbaitetako izanen, eta gan
do bortck cz dutc erro barnarik eginen, 
cz-etarc afentu hazkarrik utziko.

4 Eta baldin demboran tnuíkiltzcn 
badira adarretan, azpiz crphil direlakotz 
haizcak khordokaturen, eta haizeen bor- 
thiztafunak errotik atheraturen ditu.

5 Alabainan hckien adar heldugabeak 
phorrolkatuak izanen dira, eta hekien 
fruituak alfer cta jatcko kharatfak, eta 
cz dira deufetako onak izanen.

6 Ezen tzarkcriako loetarik fortzen 
diren haurrak, beren burhafoen kontra 
tzarkeriaren lckhuko atheratzen dira, 
bilhatuak dircncan.

7 Prcftua bcrriz, baldin herioaz tc-

rrepenki atzemana izatcn balitz, phau- 
fuzko lekhuan lizate.

8 Alabainan zahartzc ahalkefuna, cz 
da luzez iraun dueña ez-eta urthe hai
nitz foinean dituena; bainan ile zuriak 
dirá gizonaren adimendua;

9 Eta bizitze nothagabckoa, zahar 
adina.

10 Jainkoarcn gogarako izanez, ha
rén maitc bilhakatu da ; eta bekhatoreen 
artcan zclakotz bizi, lekhuz izan da al- 
datua.

11 Eramana izan da, beldurrez-eta 
maltzurkeriak gaizkura zezon adigarria, 
cdo gauzcn itchurak engana zezan ha
rén arima.

12 Ergcltafunarcn liluramcnduak on- 
giak gobcltzen ditu, cta zalekcriaren al- 
dakortafunak, itzulikaraztcn du gaichta- 
keria gabeko adimendua.

13 Ephe laburrean ahitu da cta dem- 
bora luzeko egimbideak bethe ditu.

14 Alabainan harén arima Jainkoarcn 
gogarako zen, eta Jainkoak horren gatik 
lafter-egin du tzarkericn erditik harén 
athcratzcra. Populuek ikhuften dute, ez 
aditzen; eta beren bihotzctan cz dute 
hunclakorik czartzcn,

15 Jainkoak daduzkala berc grazia 
cta urrikalmendua berc fainducn gai
nean, eta begiak berc hautetfien gai
nean.

16 Hil den prcftuak kondcnatzen di
tu ordean gaichtagin bizi direnak, cta 
gaztetafun lafter ahituak, gizon tzarra- 
ren bizitze luzca;

17 Ikhufiko dutc ezen zuhurraren 
akhabatzca, cta ez dute adituko zer 
chcdc Jaunak duen hartaz eta zertako 
czarri duen fegurean.

18 Ikhufiko dute hura cta crdeina- 
tuko ; Jaunak ordean irri-eginen du hc- 
kictaz.

19 Eta gero hilen dirá ohorerik gäbe,
eta bcthikotz laidotan izanen dirá hilen 
artcan ; zcren Jaunak phorroíkatuko 
baititu han tu hckick, mintzorik gäbe, cta 
errotarik cragotziko ditu, cta azkcn in- 
koniamendura croriko dirá ; auhenez 
egonen dirá, cta galduko da hekien or
hoitzapena. ,

20 Ikharan abiatuko dirá beren bc- 
khatuez orhoitzen, eta beren tzarkeriek 
jazarriko diote kontra.

V . K a p .

O 1R D U A N  preftuak, urgoitafun han- 
ditan, hefturan czarri dituztenen 

eta beren lañen faria eraman diotenen 
kontra jarriko dira.

2 Hori ikhuftearekin, gaichtaginak izi- 
garriko beldur bâtez nahafiko dira, eta 
harrituak egonen dira bat-bateko falba- 
mendu uftc etzutcn hortaz ;

3 Beren baithan erraten dutelarik, 
urrikitan farthuz cta gogoko hcfturarcn 
gaitzez auhendatuz : Horiek dira bcihala 
trufetan eta laidotan bczala izan ditugun 
hekiek.

4 Gure zoroa ! Horicn bizitzca erho- 
keria bat, eta horien akhabantza ohore 
gabeko bat ginaduzkan :

5 Horra ñola Jainkoaren umeen ar- 
tcko farthuak diren, cta fainducn artcan 
da horicn zathia.

6 Makhurtu gare beraz egiaren bide- 
tik, zuzentafunaren argiak ez du gurc- 
tzat argitu eta adigarriaren iguzkia ez 
da guretzat jaiki.

7 Tzarkcriako eta galpeneko bidean 
akhitu gare, eta bidé gaitzetan ¡bilí ; al
diz, Jaunarcn bidea ez dugu ezagutu.

8 Zer baliatu zaiku hampurultafuna ? 
cdo aberaftafunen kheak zer ekharri da- 
roku ?

9 Horiek oro iragan dira itzalaren 
pare, cta lafterrez dihoan berriketari bat 
bczala ;

10 Eta itfafoko olhatoa iragaiten duen 
untzia iduri, zcinaren hatzik, iragan on- 
doan, cz baititake khaufi, ez-ctare harén 
kilaren biderik uhinen erdian ;

11 Edo airean hcgaldaka dihoan cho- 
ria iduri, zcinaren bideko herccharik 
hautematen ez baita, bainan bakharrik 
hegalcn harrabotla, haizc mchea jotzcan 
cta indarka bideko airea urratzcan ; he- 
galak higituz goan da, eta ez da harén 
bidearen ezagutkaririk aurkhitzcn ba- 
tere ;

12 Eta berezi den lekhura igorri den 
gezia iduri ; urratu duen airea bere bai
than hcrtfi da berehala, haláz non gezia- 
ren iragambidea ez baitaki nihork :

13 Hala gu ere forthu bezain farri 
izatetik gclditu gare ; cta ezin erakhutfi 
ahal izan dugu berthutearen feinalcrik ; 
bainan gure tzarkerian ahituak izan gare.

14 Bekhatoreck horrelakoak dioz- 
kate ifernuan ;
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15 Zercn gaichtaginaren pheikizak 
iduri baitu haizcak daraman ¡Hialina, 
phefialc barrayatzen duen harrapo arina, 
haizeak hedatzen ducn khca, cgun ba- 
teko arrotz iragaiten denarcn orhoitza- 
pena.

16 Preftuak aldiz, bcthi guzian dira 
b iziko; hekicntzateko faria Jauna bai- 
than da, cta Guziz-Gorak hekicn gai- 
ncan daduka begia.

17 Hargatik izanen dituztc Jaunarcn 
cikutik ohorczko crreinua cta ofpczko 
diadema ; ezen hären eikuinak geriza- 
tuko eta harén befo fainduak zainduko 
ditu.

18 Haren kharrak hartuko ditu har- 
mak, cta kreatura harmatuko du ctfaycz 
afpertzeko.

19 Gerruntzctzat jauntfiko du zu- 
zena, eta kafkatzat hartuko du juya- 
mcndu fegura.

20 Zuzentafuna hartuko du ezin-zil- 
hatuzko erredolatzat;

21 Bcre hafarrc gogorra zorroztuko 
du lantzaren arara, eta mundua oro zo- 
roen kontra harekin gudukatuko da.

22 Ozpinak zuzen goanen dira ; hc- 
doycn crditik arrambcla hazkarki tinka- 
tutik bezala egotziak izanen dira, cta 
berezi lekhua joko dutc.

23 Eta hafarrc harritfuaz harri gaitzak 
arthikiak izanen dira; itfafoko ura gaich- 
taginen kontra futuko da, eta hibayak 
gogorki jauziko zaizkote.

24 Hekicn kontra jaikiko da indarra- 
ren hatla, eta haize-chirimola batek be
zala barrayatuko ditu ; hekicn gaichta- 
keriak mortu cragincn du lurra oro, cta 
maltzurkeriak cragotziko ditu ahalduncn 
alkhiak.

V I.  K a p .

T N D A R R A  baino höbe da zuliurtzia, 
1  eta gizon umoa hazkarra baino.

2 Entzun zazue beraz, erregeak, eta 
nabadi zazue; argi zaitezte, lurreko 
juyeak.

3 Heda zatzue beharriak, populucn 
naufi zarctcnck, eta jcndc-oftcen gainean 
zuen buruak oder zaizkitzuenek ;

4 Zercn Jaunak cman izan baitaro- 
tzuete ahala, eta indarra Guziz-Gorak, 
zcinak zuen egintzak bilhatuko eta go- 
goetak ikhartuko baititu ;

5 Alabainan hären crrcinuko miniftro 
izan-cta, cz duzuc zuzen juyatu, cz-eta

: zuzcntafuncko legea begiratu, cz-etarc 
, ctzarete Jainkoaren nahiaren arabera 
, ibili.
- 6 Ikharagarriki cta larter agerturen
- zaitzue ; ezen juyamendu bat izanen da 

guziz gogorra buruzagi direnentzat;
1 7 Alabainan urrikalmcndu cmatcn
- zayo chumeari, bainan handick eftira
- handiak ¡afanen dituzte.

8 Jainkoak ezen ez du nihor ñor 
1 delakotz itzurraraziko, eta ez du cdo- 
) zeinen handitafuna izanen guphidc;
- zeren berak egin baititu handia eta chu
> mea, cta guzientzat orobat baitu ar

dura.
- 9 Bainan handienentzat daudc cfti- 

rarik handicnak.
10 Beraz, o¡ erregeak, zuentzat dira

- ene folas haukiek, ikhas dezazuen zu
- hurtzia, eta cror etzaitezten ;

11 Ezen zuzena zuzenki begiratu
- dutenak izanen dira zuzentzat athera- 

tuak, cta haukiek ikhafiko dituztenck
j khaufituko dutc zer ihardets.
- 12 Lehia zaitezte beraz ene folafe- 

tara, maitha zatzue, cta izanen duzuc
- jakitatca.
- 13 Zuhurtziak diftiratzcn du eta ez 
1 da behinere hiften; hura maitc dutcnck,

errechki ¡khuftcn dutc, cta bilhatzen 
c dutcnck aurkhitzen dutc.
- 14 Harén lehia dutcnci aitzintzcn
c zayotc, bere burua lehenik hckici era-

khuftcko.
- 15 Argitzctik harentzat atzarria ego
- nen dena cz da nekhatuko, ezen bcre
- athean aurkhituko du jarria.
a 16 Hartaz egotca beraz afmutan,
n hori da adimendu ofoa ; eta zcina harén 

gatik egonen baita atzarria, haina lafter 
izanen da fegurean;

17 Ezen bera dabila inguruka hartaz 
1, mcrczdun direnen bilhatzen; bideetan 

arraiki erakhuften diote bcre burua, cta 
a probidentzia ofoan dihoakiotc aitzincra. 
o 18 Alabainan zuhurtziaren haftapena

da argitu nahiaren lehia zin-zinezkoa. 
n 19 Ikhafi nahiaren lehia, zuhurtzia-
n ren amodioa; ainodioa harén legeen 

idukitzea ; berriz, legeen idukitzca, gar
>- bitafun ofoa. '
:, 20 Garbitafun ofoak berriz, Jainkoari
t- hurbil izatea egiten du.

21 Hargatik zuhurtziarcntzatcko le
o hiak bethiereko erreinura darama. 
a 22 Baldin beraz, oi populuen errege-
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ak, tronuetan eta manamenduko makhi- 
letan bazaretc lakhet, maitha zazuc 
zuhurtzia, bcthi guzian erreginatzeko.

23 Populuen buruzagi zareten guziel 
maitha zazue zuhurtziaren argia.

24 Errancn dut zer den zuhurtzi: 
eta ñola den egina; ez darozkitzuel 
gordcko Jainkoaren fcgrctuak; bainar 
fortze-haftctik ikhartuko dut, harci 
jakitatea ezarriko dut argitara, eta ez 
naiz goanen egiaren gainctik.

25 Ene bidea cz da izanen bekhaizgc 
ihartzen hari denarekilako, zeren horre- 
lako gizona ez baita zuhurtzian pilarte- 
dun izanen.

26 Bada, zuhurren oftea munduarcr 
011a da, cta errege zuhurra populuarer 
fendotafuna.

27 Ene folafetarik argi zaitezte beraz 
eta baliatuko zaitzue.

V II. K a p .

N 1 ere gizon hilkizun bat naiz, bcr 
tzeak liezalakoa, lurrez egina izai 

den lchembizikoaren ethorkitik, eta ha 
ragi-itchura hartu dut amaren fabelean;

2 Hamar hilabetherik harnean, odo 
lean izan naiz gatzatua gizonaren hazitil 
eta loko gozoaren crdian.

3 Sorthu ondoan guzien airctik harti 
dut hatfa, crori naiz bcrtzccn lur berera 
eta lehembiziko oihua nigarrez arthik 
dut bcrtzc guzick bezala.

4 Chatharrctan izan naiz hazia eti 
artlia handickin;

5 Ezen erregeetan ez da nihor fortzc- 
haítea bcrtzcla izan duenik.

6 Bat da beraz guzientzat bizirakc 
fartzea, cta ilkhitzca orobatekoa.

7 Horren gatik hautatu naiz, cta adi- 
mendua izan zait emana j cta dei-egin 
dut, eta zuhurtziaren izpiritua ethorri 
da ene baithara.

8 Eta zuhurtzia nahiago izan dut 
errefumak eta tronuak baino, cta iduki 
izan dut aberaftafunak harén aldcan cz- 
deufkeria batzu zirela.

9 Eta ez dut hari erkhatu harri bali- 
ofa, zeren urhc guzia harén aldean, 
legar-izpi bat baita, eta zilharra liaren 
parrean lohitzat idukia.

10 Ofagarriarcn cta edertafunaren 
gainctik maithatu dut, cta argiaren ai- 
tzin ezarri dut, zeren harén argitafuna 
czin-iraungizkoa baita.

11 Bainan harekin batean cthorn

zaizkit ontafun guziak, eta harén eíku- 
tik nihoncreko aberaftafunak.

12 Eta bozkariatu naiz horietan oro
tan, zeren ene aitzinean baitzabilan 
zuhurtzia hura; ez nakien ordean hori- 
en guzien ama zela.

13 Hura ikhafi dut alegiarik gabe; 
bekhaizgorik gabe hartaz egiten dut 
pharte, cta ez ditut harén onak gorde- 
tzcn ;

14 Ezen gizonentzat da nihonereko 
ontafun bat, zeintaz baliatu direnak 
Jainkoaren adiíkidctafuncan phartedun 
egin baitira, jakitatearen dohainez go- 
mendagarri.

15 Bada, Jainkoak cman izan darot 
adiinenduz mintzatzea, eta niri eman 
dohain guziez aiher diren afmuak izatea; 
zercn hura bera baita zuhurtziaren bi- 
daria eta zuhurren kridantzatzailea.

16 Alabainan harén eíkuan gare, gu, 
gure folafak, gurc zuhurtzia oro, egin 
behar dugunaren jakitatea eta bizi-mol- 
datzca ;

17 Ezen berak eman izan darot gau- 
za direnen egiazko jakitatca, jakin 11c- 
tzan munduaren antolamcndua, gayen 
eragindurak,

18 Demborcn haftea, akhabatzea eta 
erdia, aroen aldarteak, demborcn aldak,

19 Urthearen itzulia, izarren antola
mcndua,

20 Azicndcn izantzak, aberccn ufnak, 
haizccn indarra, gizonen gogoetak, bcl- 
harren bercztafunak eta erroen eragin
durak.

21 Eta ikliafi dut edozein gauza 
gorde cta ohartugabcko, ezen zuhur
tziak, oraren egileak, argitu ñau.

22 Alabainan harén baithan bada adi- 
tzazko izpiritu bat, faindua, bakharra, 
aíkokhuna, achita, jakina, higikorra, 
khutfatugabea, fegura, eztia, ongia maite 
dueña, zorrotza, deufek-ere czin-debcka- 
tuzkoa, ongi-egilea,

23 GizonzaTea, ongikoya, czin-khor- 
dokatua, gerthua, fefuzkoa, indar guziak 
dituena, oro aitzinetik ¡khuftcn dituena, 
izpiritu guziak bere baithan daduzkana, 
adikizuna, garbia cta chothila.

24 Alabainan zuhurtzia higikor gu
ziak baino higikorrago da ; orotara hel- 
tzen da, berriz, bere garbitafunean ariaz ;

25 Ezen hura da Jainkoaren inda- 
rrcko hatfa eta Jainko ahalorotakoarcn 
argitafuneko lialako ilkhitza zin bat;
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cta horren gatik ctzayo deuferc khutfa- 
turik iratchikitzcn.

26 Zeren hura baita bethitikako ar- 
giaren diftira, Jainkoaren maycftatcko 
mirail nothagabea, cta hären ontafunarcn 
itchura.

27 Eta nola bakharra baita, ahal 
guziak baditu; eta berc baithan baiti- 
rau, oro berritzcn ditu, cta jendayctan 
hcdatzcn da arima fainductan; harck 
egiten ditu Jainkoaren adiikidcak cta 
profetak.

28 Alabainan Jainkoak cz du maitc 
nihor, zuhurtziarckin egoten dena bai- 
zik ;

29 Ezcn hura ederragoa da iguzkia 
baino, cta izarren antolamcndu guziaren 
gainetik; argiari erkhatuz, garai khau- 
iitzen da;

30 Ezcn argiari darrayo gaua; bainan 
gaichtakcriak czin garhait dezake zu
hurtzia.

V III. K a p .

^ U H U R T Z I A  hazkarki hcltzcn da 
^  beraz buru batetik bertzera, cta 
guziak cztiki chuchcntzen ditu.

2 Maithatu cta bilhatu dut eile gaz- 
tetafunetik, cta hura efpoftzat hartzea 
bilhatu dut, eta hären edertafunaren 
zale egin naiz.

3 Bere ethorkiaren bizartafunari ofpc 
atheratzen dio, Jainkoaren bat-tafuncan 
bizi dclakotz; cta gauza guzien Jaunak 
cre maitc du;

4 Irakhaftcn du ezcn Jainkoaren 
jakitatea, eta hären cginkarien hauta- 
tzailca da.

5 Eta aberaftafunen irritfa bizian 
balimbada, zer da aberatfagorik zuhur- 
tzia baino, zcinak egiten baititu gauza 
guziak ?

6 Baldin berriz, antzeak zerbait cgi- 
ten badu, nor da zuhurtzia baino antze- 
tfuago gauzen egiten ?

7 Eta norbaitek zuzentafuna maitc 
badu, zuhurtziaren eraginduratik da- 
thortzi berthute handiak ; ezcn irakhas
ten ditu begirakortafuna, umotafuna, 
zuzentafuna eta berthutca, zcinak baino 
gizoncntzat bizian deufere cz baita pro- 
betchagarriagorik.

8 Eta norbaitek balimbadu jakitatc 
hainitzen irritfa, zuhurtziak badakizki 
iraganak eta jotzen ditu ethortzekoak,

czagutzcn ditu folafetako chothiltafunak 
cta badaki aria guzien afmatzen ; cza- 
gutkariak eta fendagailak hei ditezen 
baino lehen, cta demboretako eta men- 
deetako gerthakariak czagutzen ditu.

9 Burutan hartu dut beraz hura ene- 
kin bizitzera ckhartzea, baitakit bcre 
onez pharte eginen darotala eta izanen 
déla ene gogocta eta unhaduretako go- 
zagarria.

10 Haren ariaz ofpetan izanen naiz 
populuen aitzinean, eta naizen gaztea, 
ohorctan zaharren baithan.

11 Atzemanen dute adimendu zorro- 
tza dúdala juyamcnductan ; ederrefgarri 
izanen naiz botheretfuen aitzinean, eta 
nitaz miretfiko dira buruzagien begi- 
tharteak.

12 Ichilik banago, iguri, eta mintzo 
banaiz, begira egonen dira; cta folas 
luzea atheratzen badut, eikua czarriko 
dute bereu ahoaren gaincan.

13 Bertzalde hären bidez izanen dut 
hilezintafuna, cta cnc ondotik ethorriko 
dircnci utziko diotet bethiko orhoitza- 
pena.

14 Populuci hotfemanen diotet, eta 
jendayak ethordun izanen zaizkit.

15 Errege larderiadunak bcldur iza
nen dira adituko nautenean; oilcaren- 
tzat ona cta gcrlan hazkar agertuko 
naiz.

16 Harekin phaufu hartuko dut ene 
etchean fartzen naizcncan; ezcn hare- 
kilako folafak cz du kharaftafunik, eta 
unhadura cz da hären lagunkhidetafu- 
nean, bainan-bai bozkarioa eta goiherc- 
tafuna.

17 Gogoeta horiek cnc baithan egi- 
nik, eta enc bihotzean orhoiturik, hile
zintafuna zuhurtziaren bat - tafuncan 
dcla,

18 Gozo ona hären adifkidetafuncan, 
czin-ahituzko ontafunak hären eikueta- 
rikako egintzetan, argitafuna harekilako 
hitz erabiltzeetan, eta ofpca hären fola- 
feko ihardukimenean; banindabilan hä
ren bilha, hura eneganatu nahiz.

19 Bada, hartze oneko haurra nin- 
tzen eta ethorki ongi dohatua nucn,

20 Eta ontuz nindohalakotz, hcldu 
nintzen gorphutzeko garbitafunera.

21 Eta nola czagutu bainuen ez nin- 
dakccla begiratiar izan bcrtzcla, non cz 
Jainkoak emanez, (cta hori bera zuhur
tziaren cragintza bat zen jakitea noren

X. KAP.

ganikakoa zen dohain hori), Jaunaren 
gana goan nintzen, crrekcitu nucn, eta 
erran nioen ene bihotzaren erditik:

I X .  K a p .

J^ N E  arbafoen Jainko cta urrikalpe- 
netako Jauna, oro zurc hitzaz 

egin ditutzuna,
2 Eta gizona zurc zuhurtafuncan 

egin duzuna, jaun izan dadicn zuk egin 
kreaturen gainean,

3 Lur guziari hotfeman diozon zu- 
zentafunean eta zuzembidean, cta juya- 
menduak bihotzeko zuzentafunean athe- 
ra detzantzat;

4 Indazu zuhurtzia, zure tronuaren 
aitzinean dagoena, cta ez benezazu 
¡raíz zure umeetarik;

5 Zcrcn naizen zure zerbitzaria, eta 
zure neíkatoarcn femea, gizon bat her- 
bala, iraupen laburrekoa, eta deus-gutia 
zurc juyamendu cta legeen aditzcko ;

6 Ezen balitz-ere norbait gizafemeen- 
artcan guziz umoa, baldin zure zuhur
tzia harén ganik urrun balitz, czdcufcn- 
tzat lizate hartua.

7 Zurc populuaren errege zuk hau- 
tatu nauzu, eta zurc femeen eta zure 
alaben juye.

8 Eta erran darotazu altcha detzadan 
templo bat zure mendi fainduan cta 
aldare bat zure egoitzako hirian, haftetik 
chuchendu duzun zurc tabernaklearen 
idurira.

9 Zurekin da zure zuhurtzia, zure 
egintzak czagutzen dituena, mundua 
egitcn zinduenean zurekin han zena, 
eta zakiena zer zen zurc begien goga- 
rako cta zer zurc manamenduen arabe- 
rako.

10 Igor zazu zurc zeru fainduetarik 
eta zure handitafunaren jarlckhutik, 
enekin izan cta enekin laucan hari dadi
en, jakin dezadantzat zer den zure bai
than onhctfia;

11 Ezcn harek oro badakizki, oro 
czagutzen ditu ; ene egintzetan begira- 
korki eramanen, eta bcrc bothercaz 
bcgiratuko ñau.

12 Eta enc egintzak izanen dira on- 
hctliak, eta zuzenki hotfemanen diot 
zure populuari, eta ene altaren tronuaren 
dina izanen naiz.

13 Alabainan gizonctan zcin da Jain
koaren gogoko berri jakin dezakcena ?

edo nork afina dezake zer nahi duen 
Jainkoak ?

14 Ezen gelberak dira gizonen go- 
goctak, cta gure aitzinerateko oharpenak 
dira gerthutafunik gabeak.

15 Alabainan gorphutz uftclkorrak 
thoiltzcn du arima, cta lurrezko etcheak 
aphaltzcn du izpiritu hainitz alhaduraz 
pochclatua.

16 Nekez czagutzen ditugu lurrean 
iragaiten direnak, eta ikhufmcnean ditu- 
gunen khaufitzea lan dugu ; nork ikhar 
ordean zeructan direnak ?

17 Nork jakinen du, berriz, Jauna, 
zurc gogoa, zerorrek ematen ez badu- 
zu zuhurtzia, eta zeru-gorenetarik igor- 
tzen ez baduzu zure izpiritu faindua;

18 Horrclctan zuzenduak izan dite
zen lurrean direnen bidechkak eta gi- 
zonck ikhas dezaten zer den zure goga- 
rako ?

19 Ezen, Jauna, zuhurtziaz izan dira 
fendatuak zure gogarako haftapenetik 
izan diren guziak.

X . K a p .

JA IN K O A K  munduko aitatzat le- 
hembiziko egin zuena zuhurtziak 

zaindu zuen, bakharra zcncan oraino 
kreaturik.

2 Athcratu zuen berc bckhatutik, 
eta eman zioen orori buru cgiteko in- 
darra.

3 Gaichtagina bcrc fcphan zuhurtzia
ren ganik urrundu zenean, bere anaya 
hiralazi zioen aiherkundcak galdu zuen.

4 Eta gaichtnginaren gatik urak cha- 
hutzcn zuenean lurra, zuhurtziak athe- 
ratu zuen berriz erreparua, prcltua zur 
tchar baten gainean erabiliz.

5 Eta jendayak tzarkerian hatera etho- 
rri zirencan ere, harck czagutu zuen 
preftua; Jainkoaren alderako hobenik 
gäbe begiratu eta femcarcntzatcko urri- 
kalmenduarcn kontra hazkar iduki 
zuen.

6 Harck athcratu zuen prcítua gal- 
tzen hart ziren gaichtaginen artetik, fuá 
bortz hiricn gaincra jaullcan.

7 Hckien galdukeriarcn lekhukotafu- 
nctan, lurra mortu egina khetan dago, 
zuhaitzek fruitu angelak dituzte, cta 
gatzezko itchura bat chutik dago, arima 
finhetfgogor baten orhoitzapen.

8 Alabainan zuhurtzia bazterrerat
4 s
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utzi dutenak, czezik huntan crori dira 
non ez baitzakiten zcr zcn ongia, bainan 
oraino gizonei utzi diote beren zoro- 
keriaren orhoitzapena, ezin gorde ahal 
izan baitiozkatc bckhatu cgin dituzte- 
nak.

9 Zuhurtziak ordean oinhazetarik 
atheratzen ditu hura begiratzen dute
nak.

10 Harck bide zuzenez craman du 
anayaren hafarrearen ihcs zihoana ; era- 
khutfi izan dio Jainkoaren erreinua, eta 
email fainduen jakitatea; hura bere 
lanetan aberaftu du eta baliarazi ditu 
liaren nekheak.

11 Lagundu du, hura atzeman beha- 
rrez inguruan zituenen zimarkhuaren 
kontra, eta aberats egin izan du.

12 Etfayetarik zaindu eta zoratzailec- 
tarik gerizatu du ; gudu borthitza email 
dio, garai athcra zadien, eta jakin zezan 
oro baino hazkarrago dcla zuhurtzia.

13 Harek ez du bazterrerat utzi pres- 
tua, faldua izan zenean ; bainan bekha- 
torecn elkuetarik atheratu du, eta hare- 
kin zilhora jautfi da.

14 Burdinetan ez du utzi, eikura 
ziotzon arteo erreinuko makhila eta 
ahala hura heftutzen zutenen kontra; 
gezurti erakhutfi ditu hura belztu zutc- 
nak, eta bethiko ofpc bat email izan 
dio.

15 Populu preftuaeta ethorki faindua 
harck atheratu ditu zaphatzen zituzten 
jendakien azpitik.

16 Jainkoaren zerbitzariaren ariman 
farthu da, eta fendagaila eta czagutkariz 
buru cgin diote lazgarri ziren erregeci.

17 Preftuei bihurtu diote beren ne- 
khecn faria; bide mirefgarriaz craman 
ditu, eta hekientzat izan da egunaz itzal 
eta gabaz izar-argi.

18 Itlitfo Gorria gaindi craman eta 
urtze handiaren erditik tragan ditu.

19 Aldiz, hekicn ctfayak itfafoan itho 
ditu, eta berak lezeen ondotik atheratu ; 
eta horren gatik preiluek craman dituzte 
gaichtaginen buluzkinak.

20 Eta, Jauna, kantatu dute zure 
izen faindua eta orok bateau laudatu 
zure eiku garaitiarra;

21 Zcrcn zuhurtziak ideki baitu niu- 
tuen ahoa, eta hizdun eder cgin baititu 
haurttoen mihiak.

X I. K a p .

J -J A R E K  hotfcman diote beren cgin- 
tzetan profeta fainduaren ararte-

koz.
2 Nihor egoten etzen mortuak barna 

bidc cgin dute, eta olhak mortu lckhuc- 
tan landatu dituzte.

3 Etiayei buru cgin dute eta ichter- 
begietarik afpertu dira.

4 Egarriak jo ditu eta dei-egin daro- 
tzutc ; eta emana izan zayotc ura kotor 
gaitzetik eta egarriaren gozatzekoa harri 
gogorretik ;

5 Ezcn nola hekien ctfayck gaztigua 
jafan baitzuten edatekoaren efkafez, eta 
hekicn artcan Ifraelcn umeak bozkario- 
tan baitziren nafaiziaren erdian ;

6 Haletan, beren efkafean ongi cgin 
zioten Ifraelen umeci.

7 Ezcn bethi dirauen hibai baten 
orde, gizon-odola cman diozute gaichta- 
ginei.

8 Noiz-etare haukick galtzcn liari 
baitziren hil izan zituzten haurren or- 
dainez, ura iguriki gabean zure popu- 
luari nafai eman diozu,

9 Erakhuften zinduelarik, orduan 
izan zen cgarritcaz, ñola ditutzun zu
rea k goratzcn eta hekien ctfayak hil- 
tzen ;

10 Ezik noiz-ctare frogatua izan bai- 
tzen zure populua eta onhcílcn baitzuen 
urrikalmenduzko kridantzaldia, ezagutu 
zuen zer eftirak jafaitcn dituzten gaich- 
tagin hafarrerekin juyatuak direnek.

11 Eta zinez ere batzu frogatu ditu- 
tzu aita mczutzailc batek bezala ; ber- 
tzeak aldiz, errege garratz bilhatzen den 
batek bezala kondenatu ditutzu.

12 Orobat ziren eftiratuak, Hcbrca- 
rrak han zirenean eta etzirenean ;

13 Ezcn bi atfekabak hartu zituzten, 
eta auhenak heldu zitzaizkoten iragana- 
ren orhoitzapenarekin.

14 Eta aditu zutcncan beren gaitza 
bertzecn 011 bilhakatu zela, orlioitu 
ziren Jaunaz, ederretfiz ondorio azkena ;

15 Ezcn gerthatu zenaren ondarrean, 
preltuak ez-bezala egarriz ithoak iza- 
ncz, haina cderretfi zuten, zeinaz irri- 
egin baitzuten, gogorkerian urari emana 
izan zenean.

16 Aldiz, hekien tzarkeriatikakoafmu 
zoroen gatik, zeren aikok, makhur 
ibiliz, adoratzen zituzten fuge mutuak

XII. KAP. 683

eta deufetako etziren aliereak; afper- 
tzeko igorri diozute nihoncreko abere 
mutu araldca;

17 Jakin zezatcntzat, batbederak 
zertaz cgin bekhatu, hartaz duela eftira.

18 Alabainan etzen czina zure clku 
guziz ahaldunarentzat, mundu guzia gai 
moldegaitz bate tari k egin izan duenaren- 
tzat, hekien gainera igortzea hartz-oilc 
bat, edo lehoin ozarrak,

19 Edo mota berriko abere czagutu- 
gabeak, errabiaz betheak, edo i'uzko 
hatfa zutenak, edo khe ufaina arthiki- 
tzen zutenak, edo begictarik izitzeko 
phindarrak igortzen zituztenak;

20 Zcinek ezczik beren fakhiaz cha- 
hu baitzetzazketen, bainan oraino ikhus- 
teaz beraz hilaraziko baitzituzten izial- 
duraren gaitzez.

21 Hekiek gäbe erc hil zitazkecn 
ufa ko batez, beren egintzek ondotik 
iazarririk, eta zure indarraren hatfak 
barrayaturik; bainan zuk oro neurri, 
nombre eta phifutan chuchcntzcn ditu
tzu ;

22 Ezcn egundainotik zu zare ba- 
kliarra bothere guzizkoa duzuna; eta 
nork itchikiko dio zure befoko indarrari ?

23 Nola baita balantzcn niihia, nola 
baita argialdeko iliintz-inhar lurrerat 
erortzen dena, hala dago zure aitzinean 
mundua.

24 Bainan guzicz urrikaltzcn zare, 
oro zure ahalean direlakotz; eta gizo- 
nen bekhatuei ez ikhufiarena egiten 
diozute urrikiari uztea-gatik bidea.

25 Ezik diren gauza guziak maite di
tutzu, eta egin izan ditutzunetarik dcu- 
fere ez dadukazu higuintzetan ; ez duzu 
alabainan zerbait afentatu edo egin lii- 
guin zinadukalarik.

26 Nola, bada, zerbaitek iraun zeza- 
kecn, nahi izan ez bazindu ? edo zer 
galdu gäbe begiratuko da, ez balimbada 
zuk deithua ?

27 Bainan oro guphidc ditutzu, oro 
zureak direlakotz, Jauna, arimak maite 
ditutzuna.

X II. K a p .

Q I  zcin 011a eta eztia den, Jauna,zure 
izpiritua gauza guzietan !

2 Hargatik eincki emeki kridantza- 
tzen ditutzu crrebelatzen direnak; cgi- 
ten dituzten hutfei ohartarazten ditutzu,

eta mintzatzen zaizkote, zutan finhets 
dezaten, Jauna, gaichtnkeria bazterrerat 
utzirik ;

3 Ezcn liaftio zintuen zure lur fain- 
duko egoiliar bcihalakoak,

4 Egintza zure begietan haigarriak 
egiten zituztelakotz forginkeria eta fa- 
krifizio tzarrez ;

5 Urrikalmendurik gäbe zirelakotz 
bereu femecn hiltzaile, gizon-fabelen 
jale eta odol-irefle, zure lege fainduaren 
kontra;

6 Eta arima laguntzagabeko hekien 
burhafo eta hilarazle zirelakotz, nahi 
izan ditutzu galdu gure arbafoen eikuz ;

7 Z u k orotarik maiteena duzun lu- 
rrak har zezan harek merezi bezalako 
populu bat, Jainkoaren umecn populua.

8 Hekiek ere guphidetfi ditutzu, gi- 
zonak zirelakoan, eta zure armadaren 
aitzinean igorri ditutzu liflorrak, emeki 
emeki hekien chahutzera;

9 E z, ahalik etzinduelakotz gaiohta- 
ginak prclluci gcrlaz azpiratzeko, edo 
hekiek chahutzeko batean bafabere go- 
gorrez, edo zure liitz garratz batez;

10 Bainan juyamendua neurrika bi- 
hurtuz, urrikiari bidea zinaroen ematen, 
etzinclarik jakin gäbe tzarra zela hekien 
jendakia, berenez zutcla maltzurkeria, 
eta hekien gogoa behincre ezin aldatuko 
ahal ze la ;

11 Ezik haftetik zen madarikatua 
hekien iraulgia ; eta nihoren beldur etzi- 
nclarik, barkhamendua ematen zinaro- 
ten hekien bekhatuei.

12 Alabainan nor da erranen daro- 
tzuna: Zer cgin duzu ? edo nör da 
zure erabakiaren kontra atheratuko de
na ? edo nor zure aitzinera ethorriko da 
gizon tzar batzuen afpertzaile ? edo 
nork jafarriko darotzu, zuk egin jenda- 
yak galdu izan badira ?

13 Ezcn ez da zutaz bertze Jainko- 
rik, ororen artha dagokionik, zuk hari 
erakhuileko ez duzula bidegabezki era- 
bakirik bihurtzen.

14 Ez da ez erregerik, ez buruzagi- 
rik galarazt ditutzunez bilhatuko denik 
zure aitzinean.

15 Beraz nola zuzena baitzare, oro 
zuzenki antolatzcn ditutzu j gaztigatua 
izan behar ez denaren kondenatzca cre 
dadukazu zure ahalari ez dagokiola.

16 Alabainan zure indarra zuzembi- 
dearen haftapena da; eta ororen Jauna
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zarelakoz, hórrele guphidetfarazten da- 
rozkitzu guziak.

17 Ezcn zurc indarra erakhuften 
duzu, indar ofoaren jabe etzaduzkate- 
nean, eta orduan zaphatzen duzu eza- 
gutzcn etzaituztenen ofartafuna.

18 Zuk ordean, Jaun bothcrctfua, 
phaufuz juyatzcn duzu eta ikhuftatc 
handirekin hotfematen darokuzu, ezen 
ahal izatea zure eíkuko da nahi duzu- 
nean.

19 Berriz, zure populuari horrelako 
eginkariez irakhatfi diozu, zuzen eta on 
izan behar déla, eta igurikhncn ona 
eman diozute zure haurrei, zeren juya- 
tzean bekhatuari uzten baitiozu urrikia- 
ren bidea.

20 Alabainan hambatcko herabeare- 
kin gaztigatu baditutzu zure zerbitza- 
rien ctfayak eta hcriotzca hartze zute- 
nak, bcrcn maltzurkcriatik aldatzcko 
aftia eta bidea emanez ;

21 Zembateko ikhuftatcarckin cz di- 
tutzu juyatzcn zurc haurrak, zeinen 
arbafoei zin-egin baitiozute eta agintza 
handicncn liitzak eman !

22 Noiz-cre beraz cmaten baitaroku- 
zu zchaldi bat, aíkotan zafratzen ditutzu 
gurc ctfayak, zurc ontafuna czagut dc- 
zagun ongi begiratuz; eta juyainendu 
bat jaíiiitcn dugunean, izan dezagun 
zure urrikalmenduaren pheíkiza.

23 Horren gatik ere zorokerian eta 
gaichtakerian bcrcn bizia eraman dute- 
nei, beren adoragailuez eman diozka- 
tzute eftira gaitzak;

24 Ezen crrcbelamenduko bidean 
luzcz ibili dirá crrebelatuak, abererik 
putrufenak jainkotzat hartuz, eta haur 
zoroak bezala biziz.

25 Hargatik haur zoro batzuei bezala 
eman diozute, irriz jokhatuak izateko 
juyamendu bat.

26 Aldiz, trufa eta azurrialdi hekie- 
taz nehortu ez dircnck frogatu dute ju
yamendu bat Jainkoari zagokiona.

27 Ezen gaitzituak ziren jafaiteko 
izatcaz jainkotzat zaduzkatencn ganik ; 
eta hekiez chahutuak zircla ikhufirik, 
cgiazko Jainkotzat ezagutu zuten lehcn 
ukhatu zutena; eta beren gogortafuna 
gatik gainera ethorri zitzayoten azkcn 
kondenamendua.

X III. K a p .
D  A D A , Jainkoarcn czagutza cz duten 

gizonak oro hutfalak dirá ; agerian 
dauden ontafunetarik ezin ardietíi dute 
den hura, eta eginkariei begiratuz ez 
dute ezagutu ñor zen egilea.

2 Bainan ufte izan dute, cdo fuá, edo 
haizea, edo aire-arima, edo izarren mol- 
tzoa, edo ur handia, edo iguzkia eta 
ilhargia, zirela munduari hotfematen 
dioten jainkoak.

3 Baldin hekien edertafunak zoratu- 
rik, jainko zirela ufte izan badute, eza- 
gut bezatc zembatez den ederrago he
kien naufia; ezen edertafunaren aitak 
egin ditu guziak.

4 Edo hekien indarra eta egintzak 
mirctft badituzte, hartarik ardiets bezate 
hekien egilea hekick baino bothcretfua- 
goa déla;

5 Alabainan edertafunaren eta krea- 
turaren handitafunetik kreatzailca ageri 
izan ditakc ezagutkizun den bezala.

6 Bainan oraren gatik hckietan hutfa 
ttipiagoa da bertzc zembaitetan baino; 
ezen beharbada Jainkoa bilhatzcan eta 
khaufitu nahian errebclatzen dirá.

7 Alabainan harén eginkarien crdian 
biziz, bilhatzen dute; eta beren uftea 
hartzen dute, zeren onak baitira ageri 
diren hekick.

8 Guzia gatik ere etzayote barkhatu 
behar;

9 Ezen izatu ahal badute jakintafu- 
nik a(ki mendectako gauzen czagutzc- 
ko, nolaz cz dute hekien Jauna crrcch- 
kiago aurkhitu ?

10 Aldiz, hainak dohakabe dirá eta 
hekien pheíkiza hilen artean da, zcinck 
jainko deithu baitituzte gizonen eíkue- 
tako lanak, urhea eta zilharra, antzcaren 
afmakariak eta aberc-itchurak, edo deu- 
fetako cz den harri bat, beihalako cíku 
baten lana.

1 1 Baldin langile ofiziale batck oiha- 
netik ebakitzcn badu zur chuchen bat, 
azala mainarekin Ichentzen badio guzia, 
eta bcre antzcaz baliatuz propiki egitcn 
badu biziko zerbitzuko trefila zerbait;

12 Bcre lanetikako ezpalez baliatzen 
bada jatekoaren aphaintzeko;

13 Eta hekien gaincrakoa, deufetako 
ez dena, eta guzia koropilo, propiki bcr- 
nuzatzcn du aftia duencan ; bcre an- 
tzeari eíker molde bat cmaten dio, eta

eta hartarik egitcn du gizon baten itchura,
14 Edo abere zembaiten iduria, ar- 

minkaz ferekatzcn duelarik, eta thin- 
duarekin liaren kolorea gorritzcn, eta 
hartan diren nothak oro ferekatuz ;

15 Eta egiten badu hari dagokion 
egoitza bat, hura harrafian ezartzen due
larik eta burdinaz gogortzen;

16 Eror dadien beldurrcz, begia idu- 
kiz, jakinez cz dczakecla bcre burua la- 
gunt j ezen itchura bat da eta laguntza 
beharretau.

17 Eta errckeitzen du bcre ontafuna- 
rentzat eta bcre haurrentzat, bere cz- 
kontzako eginez botuak, eta arimarik 
cz duen zur batí mintzatzeko ez da 
ahalke.

18 Eta ofafuna galdatzcn dio indar- 
gabe bati, eta hil bat othoizten du bcre 
biziarentzat; eta laguntzara dcitzcn du 
bcre buruarentzat ez dena.

19 Ibil ez ditakeenari galdatzen dio 
bidekotzat laguntza; eta déla irabaz- 
teko, déla egitcko, eta gauza guzien 011- 
doreen gainean hura othoizten du, deu- 
fetan deufetako ez dena.

X IV . K a p .

J ^ E R T Z E  batck berriz, itfifoz ibil- 
tzeko afnnia eginik, eta uhin gai

tzak gaindi abiaturik, bera daraman zura 
baino fluchagoari dei-egiten dio ;

2 Ezen irabazteko lehiak afmatu eta 
ofizialcarcn mainak egin du untzia.

3 Bainan, Aita, zure probidentziak 
hotfematen dio; ezen zuk eman diozu 
¡tfafoan bidea eta uhinen artetik bidech- 
ka guziz fegura;

4 Erakhutfiz orotarik falbatzeko alía
la zutan déla, norbait itfafora goan balcdi 
ere jakina izan gabe.

5 Ordean zure zuhurtziaren eginka- 
riak ez ditezen alferretan izan, hargatik 
gizonek ere zur-puíka bati fidatzcn dioz- 
kate bcrcn biziak, eta itfafoa untziz ira- 
ganik, falbu atheratzen dirá.

6 Haftapenetik ere digante hampuru- 
tfuak galdu zirenean, munduaren phes- 
kizak ihcs-cginik zure cíkuak hotfema
ten zioen unt/.i hatera, hunek munduari 
zaiiidu zioen fort-hazia;

7 Bencdikatua da ezen zura zcintaz 
egitcn baita juftizia.

8 Bainan idola egitcko zura madari- 
katua da eta harén egilea cre-bai; hau 
zeren den egile; hura berriz, zeren zur

fluch bat izan-eta, den jainko deithua;
9 Jainkoari ezen orobat hats zaizko 

tzarra eta tzarkeria.
10 Alabainan egina denak eta hura 

egin duenak jafanen dituzte eftirak.
11 Hargatik beraz ikhuftaterik cz da 

izanen jendayen idolentzat ere ; zeren, 
Jainkoarcn kreatura izan-eta, bilhakatu 
baitira hatfgarri, gizonen arimentzat be- 
haztopagailu eta zoroen zangoentzat ar
te bat.

12 Alabainan idolen egitcko abiadura 
da galdu keriaren haftapena; eta hekien 
afmatzca gizonen biziaren galpen ofoa ;

13 Ezen idolak etziren haftetik, eta 
ez dirá izanen bethi.

14 Alabainan gizonen tut-tafunak 
ekharri ditu lurrera; hargatik laburra 
atzemana izanen da hekien akhabantza.

15 Atfekabc faminean minduru za- 
goelarik, uiita batck egin zuen ferne 
terrepentean galdu baten iduria ; eta 
aitzinean gizon bezala hila zenaren ado- 
ratzen halt zen gero jainko baten bc- 
zala, eta bcre fehien artean czarri zituen 
beftak eta fakrifizioak.

16 Ondoan, bertze dembora bat ethor- 
tzearekin eta aztura tzar hori naufttzca- 
rekin, aragabekeria hori lege bezala idu- 
kia izan zen, eta buruzagien manuz 
adoratzcn zituzten itchurak.

17 Eta gizonek agerian ezin ohora 
zctzazkctcnak, urrun zirelakotz, hekien 
itchura ckharririk, ohoratu nahi zuten 
erregearen itchura agerikoa egin zuten ; 
ardurarekin adoratzckotzat bertze toki- 
tan zena, han izan balitz bezala.

18 Aldiz, ofizialearen antze ederrak, 
adoratze hura czagutzen etzutenak har
tara ekharri zituen j

19 Ezen ofizialcak, bere hartzailea- 
ren gogara egin naliiz, bcre antze guzia- 
rekin haritu zen, itchuraren atheratzeko 
ahalik hobekiena.

20 Gizonen ofteak berriz, lañaren 
edertafunak ekharririk, jainkotzat hartu 
zuen orduan, aitzinean gizon bezala 
ohoratu zuena.

21 Eta hori izan zen gizonen bizia
ren enganabidea, zeren gizonek, cdo be
ren bihotzminean, edo erregeak zerbi- 
tzatuz, ezin-hedatuzko izena eman bai- 
tzioten harriei eta zurei.

22 Eta Jainkoarcn ezagutzatik ma- 
khurtu izatea gizonei etzitzayoeten aíki 
izan ; bainan oraino, zorokeriako kafaila
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handi baten crdian bizi zirclarik, ham- 
bat gaitz eta hambatekoak dcitzcn di- 
tuzte bakea ;

23 Ezen cdo beren umeak imolatuz, 
edo fakrifizio beltzak eginez, cdo crho- 
keriaz betherikako bcilak crabiliz,

24 E z dituztc gchiago, cz bizitzea, 
cz ezkontza chahu bcgiratzen ; bainan 
batak bertzca bckhaizgoz hiltzen du ; 
cdo bertzen emazteei hurbilduz atfekabe 
ematen.

25 Eta oro nahafiak dira, odol, hil- 
tzckcta, ohointza, maula, galdukcria, 
fedc - cfkaftc, nahaikeria, zin - häufte, 
preftuen afaldatze,

26 Jainkoaz ez orhoitze, arimen khu- 
tfatze, fortzc-aldatzc, czkontzctako al- 
dakortafun, emazte eta nefkatchekilako 
zarbarkcriak.

27 Alabaman idola hatfgarricn ado- 
ratzea, gaizki guzien cragindura, hafta- 
pena eta akhabantza da ;

28 Ezen cdo bozkariotan dircnean cr- 
hokeriara erotzcn dira, cdo gczurrezko 
profeziak atheratzen dituztc, cdo bide- 
gabekcrian bizi dira, edo zinak laftcr 
häuften dituztc.

29 Alabaman arimagabeko idola ba- 
tzuetan fidatzen dircnean, etzayote idu- 
ritzcn zin gaizki eginez beren buruci 
kalte ekhartzcn diotela.

30 Bcraz bataz eta bcrtzcaz gcrtha- 
tuko zayotc merezitu dutcna, zeren fin- 
heftc tzarrak hartu dituzten Jainkoaz, 
idolci begiratuz, eta zin-egin duten 
bidegabczki zimarkhutan zuzentafuna 
arbuyatuz ;

31 Ezen idolcz zin-cgin-cta, cz da 
hckicn indarra, bainan-bai hutfcgileci zor 
zayotcn gaztigua gaichtagincn zin-haus- 
teari jazartzen dueña bcthi.

X V . K a p .

y U  ordcan, oi gurc Jainkoa, zu zarc 
^  ezti, egiati, jafankor eta oro urri- 
kalmendurekin chuchentzen ditutzuna ;

2 Ezen. bekhatu egiten badugu, zu- 
reak gare, ezagutzen dugulakotz zure 
handitafuna ; eta bekhatu ez badugu 
egiten, badakigu zurekilako garela khon- 
datualc.

3 Alabaman zu ezagutzea, zuzenta- 
fun ofoa da ; eta ezagutzea zure zuzen
tafuna eta indarra, hilezintafuuaren erroa 
da.

4 Hargatik ez gaituztc makhurrean

crorrarazi gizonen antzc gaichtoarcn as- 
makarick,ez-cta thindatzailecn egintzck, 
lan alfer, itchura, alko karantzckin ber- 
nuzatuek,

5 Zeinen ikhufteak lchietan cmatcn ■ 
baitu zoroa eta maitharazten baitio bizi- 
rik gabeko itchura bat.

6 Gaizkia maitc dutcnak, idolen egilc, 
maithatzaile eta adoratzaileak, cz dirá 
damu halakotan idukitzeko bcren phes- 
kiza.

7 Bachcregileak ere,lur bera orhatuz, 
egiten ditu lañaren bidez gure zcrbitzuko 
untziak oro ; eta lohi bcrctik egiten 
ditu zerbitzu garbietako untziak, eta 
orobat bertzelakoak ; bachercgilea da 
juye zer izanen den untzi hekien zcr- 
bitzua.

8 Eta lan alfer batekin lohi hartarik 
bcretik jainko bat egiten du hainak, 
zeina aphur bat lehenago lurretik egina 
izan baitzen, eta guti baten buruan har- 
tua izan zen lekhura itzuliko baita, ari- 
ma zuenaren zorra galdatua zayonean.

9 E z  da ordean khcchu jalan behar 
duenaz, cz-eta laburra duelakotz bizia ; 
bainan zcin garai hari da urhegin eta 
zilharginckin ; kobreginek ere bezala 
egiten du, eta fendagaila daduka zeren 
gauza czdeus bat egiten duen ;

10 Harén bihotza hautfa da, harén 
pheíkiza lur ezdeus bat, eta harén bizia 
lohia baino putrufago ;

11 Zeren ez baitaki nork egin duen ; 
nork cman dioen arima zeinaren bidez 
egiten baitu bere lana ; nork email dioen 
biziarazten duen hatfa.

12 Ufte ere izan dute gure bizia dos
teta bat déla, biziko cgitekoa irabazia

• déla, eta nondik-nahitik ontafun biltzen 
hari behar déla, gaizkitik izanik ere.

13 Ezen lurrezko orhetik untzi haus
kor eta idola egiten hari denak, hainak

: badaki guzien gainetik egiten duela be-
■ khatu.

14 Zurc populuaren ctfai guziak eta
■ hura azpian dadukatenak, zoro, doha
: kabe eta adimcndnak agintzen duen 
1 baino hampurutfuago dirá;
- 15 Zeren jainko ufte baitituzte jen- 

dayen idola guziak, zcinei begiak ez
- baitzaizkote baliatzen ikhuftcko, miz
- pirak hats-hartzeko, beharriak aditzcko, 
1 elkuetako erhiak haztatzeko, eta zeinen

zangoak ere nagi baitaudc ibiltzera.
1 I 16 Alabainan gizon batek egin ditu,
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eta bizia maileguz duenak orhatu ditu. 
E z  da alabainan gizonik bere iduriko 
jainko bat egin dezakeenik ;

17 Ezen ñola hilkorra baita, bere 
eíku gaichtoez gauza hil bat egiten du ; 
berak ezik gehiago du balio adoratzcn 
dituenek baino ; zeren bera, nahiz hil- 
kor den, bizi baita ; hekiek ordean behi- 
nere.

18 Eta abererik putrufenak ere ado- 
ratzcn dituztc ; erkhatuz bertze adi- 
mendugabeko abercei, hekiek baino 
gutiago dirá.

19 Eta nihork ez detzazke begiz 
ikhus ere abere hekietarikako onak; 
bainan ihes-egin diotc Jainkoaren lau- 
dorioari eta harén bcnedizioncari.

X V I . K a p .

p iO R R E N  gatik eta hekien bidez 
jalan dituzte merezitu bezalako 

oinhazeak, eta chahutuak izan dirá 
bafaberezko elementa batez.

2 Oinhaze hekien orde, ongi antolatu 
duzu zurc populua, zeinari cman baitiozu 
bere irritfaren araberako jan a, gozo berri 
batekin, eta kailak janharitzat aphain- 
duz.

3 Batzu, jateko irritfarekin, janhari 
premienei ere gohaintzen ziren, Jain- 
koak crakhutfi eta igorri zauriak gatik ; 
bertzcak aldiz, aphur bat behartuak izan 
ondoan, daftatu zuten janhari berria.

4 Hekiek ezen, zure populua ehoa 
zadukatenak czin-itzurizk» chahupcnaz 
joak izan behar ziren ; haukici aldiz, 
bakharrik behar zitzayoten craklnitfi ñola 
chahutzen ziren etfai zituztenak.

5 Egia da bafabcrcen errabia gogorrak 
jazarri diotela zure haurrei ere, eta fuge 
gaichtoen aftkick chahutzen zituztcla.

6 Bainan zure hafarreak ctzucn iraun 
bethi; kridantza batentzat izan ziren 
arte laburrez afaldatuak, falbamenduko 
czagutkari bat bazutelarik, orhoit zite
zen zure legcko manamenduez;

7 Ezen ezagutkariaren alderat itzul- 
tzen zena, etzcn ikhurten zuen hartaz 
fafualdua, bainan-bai zutaz guzien fal- 
batzaileaz.

8 Hortan berriz, gure ctfayei era- 
khutfi izan daroezu, zu zarela gaitz 
orotarik athcratzen duzuna;

9 Ezen hekiek chartala eta ulien 
afikiek hiltzen zituzten, eta etzcn khau- 
fitu hekien bizientzat fendagailurik,

687

zeren horreletan chahutuak izatea bai- 
tzuten merezi.

10 Aldiz, crainfuge phozoatuen hor- 
tzek ctzituzten garhaitu zure haurrak, 
zeren zurc urrikalmendua jauften bai
tzen eta fendatzen baitzituen.

1 1 Alabainan zaurthuak ziren orhoit 
zitezen zurc hitzez, eta lafter fendatuak 
ziren, beldurrez-eta ahanzpen handirat 
croriz, czin balia ahal zitezen zure la- 
guntzaz.

12 Eta egiaz, ez ditu ez belhar, ez 
manthar batek fendatu ; bainan-bai, 
Jauna, zure hitz oro fendatzen dituc- 
nak.

13 Ezen, Jauna, zu zare biziaren eta
herioaren ahala duzuna; zuk eramaten 
duzu hcriotzeko athera, zuk bihurraraz- 
tcn. .

14 Gizonak aldiz, hiltzen du gaichta- 
keriaz ; eta izpiritua ilkhiz gcroztik, cz 
da bihurtzen, eta hiltzailcak ez du itzu- 
laraziko arima goana dena.

15 Bainan zure cíkuari czin egin da- 
kioke ihes.

16 Ezagutzen zaituztcla ukhatuduten
gaichtaginak, zure befoko indarraz izan 
dirá joak ; ur berri, harri eta crauntfick 
jazarri darocte, eta fuaz izan dirá iraun- 
gi.ik. .  _

17 Eta harrigarri zena, urean (zcinak 
oro hiltzen baititu), fuak indar gchiago 
zuen oraino ; ezen mundua preftuen 
afpcrtzaile da.

18 Sua eztitzcn zen batzuetan, gaich
taginen kontra igorri bafabercak etzite- 
zen erre ; bainan gaichtaginck bcrek 
ikhufiz jakin zézaten Jainkoaren juya- 
menduz jafaiten zutela bcren gaitza.

19 Eta bertze batzuetan, luak urean 
alde orotarik erretzen zuen bere indarra- 
ren gainetik lur tzar hartako jendakiaren 
chahutzcko.

20 Halakoen orde, aingeruen haz- 
kurriaz hazi duzu zure populua, eta 
zcrutik igorri diozu ogi bat nckherik gabe 
aphaindua, gozotafun guziak berekin 
zituena eta ahokotzat guziz eztia.

21 Eta zuk cman hazkurriak cra- 
khuftcn zuen nolako eztitafuna duzun 
zure haurren alderat; eta bakhotcharcn 
nahira antolatuz, batbederak nahi zuen 
bezala itzultzen zen.

22 Elhurrak berriz, eta hormak jafai
ten zuten fuaren indarra eta etziren 
urtzen; jakina izan zadien fuak khaldan,
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harriaren eta erauntíiarcn erdian dirdira- 
tuz, erretzen zitucla ctfaye» onak.

23 Bainan hunek berriz, berc indarra 
ere ahanzten zucn, haz zitezcntzat 
preftuak.

24 Ezen kreaturak zerbitzatzen zaitu 
bcrc egilea bczala, futan jartzcn da gaich- 
tagincn ciliratzeko, eta eztitzen zure 
baithan fidatzen direnei ongi cgiteko.

25 Hargatik eta orduan olde orotara 
mudatuz, zerbitzatzen zuen zure grazia, 
guzien hazlca, bereu irriti'a ezagutaraz- 
ten zarotzutenen nahitara:

26 Zure haur maithatu zintuenek, 
Jauna, jakin zezaten, lurretik furthu 
fruituek ez dituztela hazte 11 gizonak; 
bainan zure hitzak zaintzen ditucla zure 
baithan finheften dutenak.

.27 Ezen fuak ezin ahi zczakcen hura, 
urtzen zen iguzkiaren dirdira gutienak 
berotu orduko ;

28 Orotaz izan zadien ezagutua zu 
benedikatzeko iguzkiari aitzindu bchar 
zayoela, eta argia atheratu baino leben 
behar zarela adoratu.

29 Ezen eikcrgabcarcn phclkiza nc- 
guko horma bczala urthuko da, deufetako 
ez den ura bezala ezeztatuko da.

X V II . K a p .

A  L A B A IN A N , Jauna, handiak dira 
 ̂ zure juyamenduak, eta ezin-erra- 

nezkoak zure hitzak ; horren gatik zci- 
hertu dira arima ikhaligabeak.

2 Ezen gaichtaginak, beren uftean 
naufi zitazkeenean jendaki fainduari, 
ilhumbc eta gau luze batetako lokharriez 
heftutuak egon dira, beren etchectan 
hertfiak, bcthiercko probidentziaren ihes.

3 Eta ullc zutenean gordeak egon 
beren bekhatu beltzen azpian, ahanzpe- 
neko cilalgi ilhunaren-pean barrayatuak 
izan ziren, laztura izigarrian, eta harri- 
dura gaitzaz nahafiak ;

4 Ezen hekick idukitzen zituen zil- 
hoaketzituen bcldurretik zaintzen,zeren 
jaulten zen harrabotfak afaldutan ezar- 
tzen baitzituen, eta mamu bcltz ba- 
tzuck, hckici agertuz izialdura ekhartzen 
baitzioten.

5 Eta etzen fuaren indarrik hckici 
argia cman ziozoketenik, eta izarren 
dirdiradura garbiak etzezakecn argi gau 
lazgarri hura.

6 Agertzen zitzayoten, berriz, terrc- 
pentcko fu bat, izialduraz bethea; eta

harén beldurrak jorik, filiez baizik 
agertzen etziren mamuek gaitzagoak 
oraino iduriarazten zaroezten ikhuitcn 
zituztenak.

7 Eta aztien antzca izan zen irrigr.rri 
czarria, eta zuhurtziazko cfpantuak lai- 
dorekin azurriatuak ;

8 Ezen arima erkhitzen hari zirene- 
tarik, izialduren eta afalduen iraiztea 
agintzen zutenak, berak zauden erkhi
tzen, bcldurrcz betheak, ororen irrigarri.

9 Alabainan izigarrikeria hekietarik 
deufek nahaíten ez bazituzten ere, ikha- 
ran hiltzen ziren, abereen iragaitzak eta 
fugeen chichtuck lazturik, eta niholaz- 
cre ihes ezin egin dakiokeen airea ikhufi 
nahigabe.

10 Ezen ñola tzarkeria izikor baita, 
bere kondenamenduaren lckhukotafuna 
cmatcn du ; alabainan kontzientzia 11a- 
hafiari gaitza heldu zayo bethi gogora.

11 Alabainan beldurra ez da deulere 
bertzerik, baizik-crc gogoko laguntza- 
etfia bat.

12 Eta zembatez barnetik baitu igu- 
rikimen tcharragoa, hambatez handiagoa 
daduka oinhaze cm aten dioten aricn 
ezjakina.

13 Hckick aldiz, zcinak, ifcrnu bc- 
hcrcetarik eta gainctarik heldu zitzayo
ten gau zinez latz hartan lo ber batean 
lo baitzauden,

14 Batzuctan mamuen beldurrak ze- 
rabilzkan ; bcrtzc batzuctan arimaren 
crkhidurak arthikiak zaduzkan ·, ezen 
terrcpentcko eta ultckabcko izialdura 
bat gainera cthorri zitzayoten.

15 Gero, haldin hekietarik norbait 
erori bazen, burdinarik gabe prefonde- 
gian hertfia bazagoen ;

16 Ezik baflierritar zembait, cdo 
artzain, cdo lur-lanetako langile bat 
atzemana bazen ; ezin-bertzezko pre
mia jafaitcn zuen ;

17 Ezen oro ilhumbcen lokharri bc- 
raz lothuak ziren. Nahiz haizcarcn 
chichtuak, cdo choricn kantu cztiak zu- 
haitzcn adar hoílotfuen artean, edo ur 
lalterraren gargarak,

18 Edo harri ambilducn harrabots 
handiak, edo doftatzcn hari ziren abe
reen laíter ikhuitcn etzutenak, edo 
marrumaz zauden bafabercen orro 
hazkarrak, cdo mendi gorctarik ihar- 
delten zuen oihartzunak, orok izialdu
raz ethenarazten zituzten.
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19 Lur guzia ezen argi arralo batez 
argitua zen eta trabarik gabe lanei ja- 
rraikitzen zen.

20 Bakharrik hekien gainean zen 
ezarria gau dorphc hura, gainera ctho
rri hehar zitzayoten ilhumbcen itchura. 
Bcraz bcren buruak ilhumbcak baino 
jafangaitzago zituzten.

X V III. K a p .
D A D A , argi ederrean zauden zurc 
°  fainduak, eta gaichtaginck aditzcn 

zuten hekien mintzoa, bainan etzutcn 
ikhuitcn hekien bcgithartca. Eta fain- 
duek handieíten zintuzten, zeren gaitz 
berak ctzituztcn jafaitcn.

2 Eta aitzincan bidegabeak jafaitcn 
zituztcnck, eíker onak bihurtzen zituz
ten, ctzutelakotz gehiago bidegaberik 
jafaitcko, eta galdatzcn zuten iraun 
zezan deíbardintafun horrek.

3 Aria hortaz izan zuten fuzko habe 
khaldatu bat czagutzcn etzutcn bidcko 
bidari, eta eman zinarocten geriza oncko 
iguzki bat, facheriarik gabea.

4 Zurc haurrak (zcinen bidez mun- 
duari hallen baitzitzayoen emana izatcn 
zurc legcko argi narriogabea), hertfiak 
idukitzen zituztcnck, merezi zuten 
argiak eíkas egitca, eta ilhumbczko prc- 
fondegiaren jafaitea.

5 Preílucn haurren hiltzcko afmua 
zcrabilkatcnean, eta haur bat urari 
emana eta falbatua izan zen ondoan ; 
hekien gaztigatzeko, galdu zinduen he
kien haur olle bat, eta berak moltzoan 
itho zintuen ur gaitz batean ;

6 Ezen gau hura aitzinctik ezagutua 
izan zen gurc arbafocz, arren-eta gar- 
biki jakinik bethe zirela finhetfi zituzten 
agintzak, izan zitezcn gogoz hazkar.

7 Bada, zurc populuak ikhufi zituen 
behin preílucn librantza eta hambatckin 
gaichtagincn galpena.

8 Ezen ñola gaztigatu baititutzu 
ctfayak, hala gu ere craiki eta handietfi 
gaituzu.

9 Alabainan fainduen ume prcíluek 
fakrihzioak egitcn zituzten ichilka, eta 
bat-tafuncan ezartzcn zuten zuzembide- 
ko legea, prcltuck 011-gaitzak orobat on- 
hetfiren zituztcla, eta ordukotz kanta- 
tzcn zituzten arbafoen ganikako kanti- 
kak.

10 Bertzclakoak ziren aldiz, ctfaycn 
oihuak, eta entzuten ziren beren haurrak

dcithoratzen zituztenen marralka minak.
1 1 Gathibua naufiarekin gaztigu be- 

raz zen joa, eta populuko gizonak erre- 
gek bezalako azotcak jafaitcn zituen.

12 Guzick bazituzten beraz hilak 
orobat, khonda ahal baino gehiago, heri- 
otze batetarik goanak; ezen hilen chorz- 
tcko biziak etziren aíki ; zeren hekien 
arteko jende aiphatuen guzia aphur ba
tez izan baitzen chahutua.

13 Bertze fendagaila orotarik etzuten 
finhefterik hartu aztien gatik ; bainan 
lehen-forthuak chahutuak izan ziren 
orduan, aithortu zuten Jainkoarcn popu- 
lua zela :

14 Ezen oro ichiltafun gozo batean 
zaudezclarik, eta gauak bere itzulian 
bidearen erdia zuenean,

15 Zerutik, errege jarlekhutik cha- 
hupcncko lurraren crdira jauzi zen zure 
hitz guziz ahalduna, gcrlari gogor baten 
pare,

16 Ezpata zorrotz baten pare, cra- 
baki garratza ckhartzcn zuclarik ; eta 
chutik, bazterrak oro hiltzckctaz bethe 
zituen, eta lurrean chutik zelarik jotzcn 
zucn zerua.

17 Orduan amets gaichtocn ikhufpe- 
nck nahafi zituzten berehala, eta uíte- 
kabeko ¡zialdurak cthorri zitzaizkoten 
gainera.

18 Eta bat aide hatera eta bertzea 
bertzera arthikiak erdi-hilak, goraki erra
ten zuten zer ariaz hiltzen ziren ;

19 Ezen nahafi zituzten ikhuíkariek 
aitzinctik albiíle ematen zaroetcn, hil 
etzitezen jakin gabe zertako jafaitcn 
zituzten gaitz hekiek.

20 Bada, hcriotzearcn frogapenak 
ukitu zituen orduan prcltuak, eta popu- 
lua mortuan afaldutan ezarria izan zen ; 
etzuen ordean luzcz iraun zure hafa- 
rreak ;

21 Ezen nothagabeko gizon bat le- 
hiaka abiaturik zurc crrekcitzen popu- 
lucntzat, goratuz bere zcrbitzuarcn erre- 
dola, ifcntfuarcn erdian igorriz othoitz, 
errekeyak, gcldiarazi zuen zure hafarrea, 
eta behardurari akhabantza eman zioen, 
erakhulten zuelarik zure zerbitzaria zela.

22 Afaldua garhaitu zucn, ez gorphu- 
tzcko ¡ndarraz, ez-eta harmen bothe- 
rcaz ; bainan hfízaz amor eragin zaroen 
afpertzen zenari, gure arbafoei eginikako 
zinak eta hekiekilako bat-tafuna orhoi-

I tzapenctara ckharriz.
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23 Ezen ordukotz hilak bat bertzc- 
arcn gainera metaka eroriak zirelarik, 
artera farthu zen, trenkatu zucn oidarra, 
eta hautfi bizietara zaraman bide hura.

24 Alabainan mundua oro zen harek 
zuen aphez-foincan ; aitcn izcn handiak 
iíkribatuak zircn lau harri Ierro tan eta 
zure izen edcrretfia bernuzatua zen 
harén buruko diademan.

25 Chahutzaileak ordean haukiei amor 
cman zaroeten, eta haukien beldur izan 
zen; ezik zure hafarrcaren frogatze ba- 
khar hori aiki zen.

X IX . K a p .

D A  IN  A N  Jainkoaren hafarrca urri- 
kalmendurik gäbe azkcncraino 

ctliorri zitzayoten gaichtaginei gainera. 
Alabainan Jainkoak aitzinetik bazakien 
zer behar zitzayoten gerthatu.

2 Zeren berek Ifraelcn umeak goa- 
tera utzi eta ardura handirekin igorri 
zituzten ondoan, urrikiak harturik gibe- 
letik jarraikitzen baitzitzaizkoten.

3 E zik nigarren erdian zirelarik 
oraino eta hilen hobietan deithoratzen 
zaudelarik, bertze gogokundc crhoke- 
riazko bat hartu zuten, eta othoizka 
igorri zituzten hekien ondotik, iheftiar 
batzuen gibclctik bezala jo zuten.

4 Alabainan behardura zuzen batek 
zaramatzan akhabantza hortara ; eta 
gerthatuen orhoitzapena galtzen zuten, 
gaztiguak bethe zezan hekin eilirek zu
ten eikaftafuna;

5 Eta zure populua fcndagailaz ira- 
gan zadien ; hekiek aldiz, heriotze berri 
bat atzeman zezaten.

6 Alabainan kreatura guziak, beren 
moten arabera, haftetik bezala molde
berritzen ziren, zure manuak bethez, 
dainurik gäbe zure umeak izan zitezen 
zainduak ;

7 Ezen hedoi batek itzaltzen zituen 
hekien kampak; aitzinean ura zen to- 
kian agertu zen leihor idorra, itfafo Go- 
rrian bide bat pochelurik gäbe eta Iezc- 
ondarretan zelhai belharrez cilali bat,

8 Zeina gaindi iragan baitzen zure 
cikuak maldatzen zucn populu guzia, 
ikhuilcn zituelarik zure fendagaila eta 
erakhuikari harrigarriak.

9 Boztu ziren, alh.fyidctan zaldiak 
bezala, eta jauzi ziren bildotfak iduri, 
handicilen zintuztelarik, Jauna, hekiek 
libratu zintuena.

10 Alabainan orhoit ziren oraino hc- 
kien arrotz-lekhuan eginak izan zirc- 
nez, ñola bertze aberecn orde lurrak 
eman zituen uliak, eta hibayak arrain 
orde atheratu zuen igel-elemenia bat.

11 Azkeneko ikhufi zuten, berriz, 
hegaftin mota berri bat, beren tirriak 
hartaraturik janhari guziz gozo bat gal- 
datu zutenean;

12 Ezen fofegatzeko hekien lchia, 
kaila igan zitzayoten itfafotik, eta gazti
guak erori ziren bckhatorecn gainera, 
cz aitzinetik ihurtzuricn indarraz eginak 
izan ziren adiarazpen hekick gabe ; ezen 
zuzenki jafaitcn zuten beren tzarkericn 
arabera.

13 Alabainan arrotz-legea gaichtoki 
hautft zuten: bertzeek bederen czagu- 
tugabeko arrotzak etzituztcn hartzcn; 
haukiek ordean arrotz ongicgilcak ga- 
thibu ezartzen zituzten.

14 Eta ez hori bakharrik, bainan 
oraino bertzerik zen hekien ikhuílatea, 
zeren gogo gaitzez hartzcn baitzituzten 
arrotzak.

15 Bainan haukiek bozkariorekin 
hartu ondoan lege beren azpian bizi 
izan ziren arrotzak, oinhazc garratzenak 
jafanarazi ziozkatcn.

16 Aldiz, ¡tfutafunez izan ziren joak, 
hala-nola bcrtzcak preíhiaren athean, 
tupufteko ilhumbeez eílaliak izan zire- 
nean, eta bakhotcha bere atheko bidea- 
ren bilha zabilanean ;

17 Ezen lehengayek hartzcn dute 
batak bertzcaren aldia, hala-nola orga- 
noan krinkak aldizkatzen baitira eta 
orok, zeinek bere otfa zaintzcn baitute ; 
hortarik ezagut baititake fegurki orduan 
ikhufi zena ;

18 Ezen lcihorrekoak urekotara alda- 
tzen, eta igerikari guziak lurrera iragai- 
ten ziren.

19 Suak urcan ohiko indarra gaindi- 
tzen zucn, eta urak ahanzten zuen bere- 
nazko iraungizaletafuna.

20 Garrak aitzitik, bazter orotan za- 
biltzan abere uftclkorren haragiak ctzi- 
tuen dainatzen, eta etzuen urtharazten 
janhari gozo, bertzenaz horma bezala 
crrechki urtzen zen hura. Alabainan, 
Jauna, gauza guzietan handietfi eta oho- 
ratu duzu zure populua, eta ez duzu 
arbuyatu, ordu orotan eta toki guzietan 
laguntza ematen zinaroelarik.

ZUHURTZIA.

E K L E S I  A S T I K O A R E N

G A IN E A N , JESU S S IR A K E N  S E M E A R E N  A IT Z IN -S O L A S A .

T E G E A Z , profetez eta hekien ondotik cthorri direnez erakhutfia zaiku gauza 
hainitzen eta handien zuhurtzia, zeinetaz laudatu behar baita Ifrael bere 

irakhafmcnarcn eta zuhurtziaren ariaz; zeren ez-ezik behar baita argituak ziren 
mintzatu direnak, bainan arrotzak ere hekien bidez hizdun eder eta iíkribau gu
ziz jakintfun egin ditazkeclakotz. Ene aitafo Jefus, legearen, profeten eta gure 
arbafoek utzi izan darozkiguten bertze liburuen irakurtzeko arthari hainitz eman 
zen ondoan berak ere nahi izan zuen iíkribatu irakhafmenari eta zuhurtziari da- 
rontzoten hekietarik zerbait, argitzeko lehia dutenek, eta hckicz jakintfun eginik, 
geroago eta gehiago hekici iritchik dezatcn gogoa, eta gogor ditezen legearen ara- 
bcrako bizitze baten eramatera. Dei-egiten darotzuet beraz begiruncrekin ethor- 
tzcaz eta artha arduratfuenarekin irakurpenaren egiteaz; eta hutfak barkhatzeaz 
folas hainctan zeinetan ezagun baita hitzen antolamenduan eíkas egiten dugula, 
zuhurtzia nolakoa den eraknuftean. Alabainan hcbrarazko hitzak eíkafegi izaten 
dirá, bertze mintzaya hatera bihurtzen direnean. Hori cz da ordean huntan ba
kharrik ; bainan oraino legeak berak, profetek eta bertze liburuck makhur handia 
badute bi mintzayetan irakurtzen direnean. Bada, Ptolomeo Eberjetc erregearen 
egunetan, hogoi eta hemezortzigarren urthean, Egiptora heldu izan nintzen on
doan, eta aíko urthe hartan han nindagoelarik, liburu hau aurkhitu nuen han utzia, 
ez irakhafmen ttipiko eta arbuyagarrikoa. Hargatik nik ufic izan dut 011 eta premia 
zela zerbait artha eta lan ematca liburu hunen ezagutaraztcko ; eta hainitz beila- 
tuz, demborarekin ekharri dut ene lana akhabantzara, eta liburu hau emateko 
heincra nahi direnei bermatu, eta ikhafi nahi dutcnei zer aftura hartu behar duten 
Jaunaren legearen araberako bizitzearen eramateko gogoa hartu dutenek.

EKLESIASTIKOA.
7 Nori agertua eta erakhutfia izan 

zayo zuhurtziaren urhatfa? Nork ardi- 
eften ditu harén bidé guziak ?

8 Haina bakharra da, Jainko guziz 
gora, ahalorotakoa, errege botherctfu eta 
ikharagarria, bere tronuan jarria, Jainko, 
guzicn ñau fia.

9 Harek kreatu du hura Izpiritu 
fainduaren baithan ; harek ikhufi, khon
datu eta neurtu du.

10 Eta hedatu du bere egintza gu
zicn gainera eta haragi ororen gainera, 
bere emanaren arabera, eta maite dute- 
nei eman izan diote.

11 Jaunaren beldurra da ofpca, han- 
diefpcna, bozkarioa eta goihcretafuneko 
khoroa.

12 Jaunaren bcldurrak arraituko du 
bihotza, eta emanen ditu bozkarioa, goi- 
hcrctafuna eta egunen luzetafuna.

13 Jaunaren beldur dena dohatfu iza- 
nen da bere azken egunetan, eta benedi- 
katua hiltzeko egunean.

I. K a p .

^ U H U R T Z I A  Jainko Jauna ganika- 
^  koa da guzia; harekin izatu da 
bcthitik, cta mcndcak baino lchenagoda- 
nik bada.

2 Nork khondatu ditu ¡tfafoko lc- 
garra, uri-chortak cta mcndcetako cgu- 
nak ? Nork ncurtu ditu zeruaren gora- 
tafuna, lurrarcn zabaltafuna, lezcarcn 
barnatafuna ?

3 Nork ikhartu du Jainkoarcn zu- 
hurtafuna, zeina ororcn aitzin baitabila ?

4 Zuhurtzia kreatua izan da oro bai
no lehen, cta gurbiltafunarcn argia egun- 
dainotik da.

5 Zuhurtziaren ¡thurria zeru-gainetan 
Jainkoarcn hitza da, cta bethiercko 
manamenduak dirá harén bidcak.

6 Nori agcrtua izan zayo zuhurtzia
ren erroa, cta nork czagutu du liaren 
chothiltafuna ?
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14 Jainkoaren amodioa da zuhur-
tzia ohoragarria. _

15 Aldiz, zeinei-ere agertzen bai-
tzayote begictara, hainek maithatzen 
dute, harén cgintza ederrak ikhufiz cta 
ezagutuz. .

16 Jaunaren beldurradazuhurtziaren 
haftapena; gizon fidelekin amen fabelean 
kreatua da ; emazteki hautetíiekin da- 
bila; prcítuen eta fidelcn baithan eza-
gutzen da. . .

17 Jaunaren bcldurra da jakitatcaren
jainkotiartafuna.

18 Jainkotiartafunak zaintzen eta on- 
tzcn du bihotza ; cmaten ditu gozotafu- 
na eta bozkarioa.

19 Jaunaren beldur denari ongi hel- 
duko zayo, eta benedikatua izanen da 
heriotzeko egunean.

20 Jaunaren beldur ¡zana, zuhurtzia- 
ren gaindidura, cta harén ganikako frui- 
tuen gaindidura da.

21 Ematen dituen fruituez bethcko 
du Jaunaren beldur denaren etchca cta 
bcre aberaftafunez harén felharuak.

22 Jaunaren bcldurra da zuhurtzia- 
ren khoroa ·, harek bethetzen du bakez 
cta falbamenduko fruituz.

23 Harek ikhufi eta khondatu du 
zuhurtzia: bata eta bertzea dirá, berriz, 
Jainkoaren dohainak.

24 Zuhurtziak hcdatzcn ditu jakitatea 
cta gurbiltafunaren argia, eta goratzen 
du hura dadukatenen olpea.

25 Jaunaren beldur izatea da zuhur- 
tziaren erroa, eta draupen handikoak 
dirá harén adarrak.

26 Zuhurtziarcn eíkuan dirá adigarria 
eta jakitatearen jainkotiartafuna; aldiz 
bekhatoreei gaitzets zayote zuhurtzia.

27 Jaunaren beldurrak iraizten du
bekhatua. _

28 Alabainan heldurrik gabe dena, 
preftutafunera ezin helduko da ; ezik ha
rén fepharen aiherra harén galgarri da.

29 Jafankorrak igurikiko du muga- 
raino, cta bozkarioaren bihurpena gero 
izanen da.

30 Adimcndu onckoak bcrc baithan 
idukiko ditu bcrc folafak muga ethorri 
arteo, eta aíkoren ahoek aiphatuko dute 
harén adimendua.

31 Bizi-moldcaren irakhafpena zu- 
hurtzian datza.

32 Bekhatorcari aldiz gaitzets zayo 
Jainkoaren adoratzea.

692
33 Ene haurra, zuhurtziaren lehiarik 

balimbaduzu, begira zazu zuzentafuna, 
eta Jainkoak emanen darotzu hura ;

34 Ezen Jaunaren bcldurra da zu
hurtzia cta jakitatea; eta harén gogarako 
direnak,

35 Sinheílea eta eztitafuna dirá, eta 
ontafunez gaindituko da hekien jabe de- 
na.

36 Jaunaren beldurrari, ez izan fin- 
hetfgogor, eta Jaunari ez hurbil bi alde- 
tara dagoen bihotz batekin.

37 E z izan alegiakari gizonen aitzi- 
nean, cta ez behaztopa zure czpainen 
bidez.

38 Zaudezkiote erne, beldurrez-eta 
eror zaitezen cta zure arimari ekhar 
diozozun defohore,

39 Eta Jainkoak nabari detzan zutan 
gordeak daudcnak, eta finagogaren cr- 
dian phorroíka zaitzan ;

40 Zercn Jaunari hurbildu zitzaiz- 
koen maltzurki, eta zure bihotza bethea 
den maulaz cta zimarkhuz.

II. K a p .

r N E  haurra, Jainkoaren zerbitzura 
hurbiltzean, zaude gogor zuzcm- 

bidean eta beldurrean, eta aphain zazu 
zure arima frogapenari buru egitera.

2 Aphal zazu zure bihotza eta zaude 
iguri ; makhur zazu zure beharria, ongi 
har zatzu adimenduzko folalak, cta ez 
baílerka abia goibel-orduan.

3 Jafan zatzu Jainkoaren luzamcn-
duak; iratchik zakizkio Jainkoari, eta 
zaude iguri, azkenerat berha dadicntzat 
zure bizia. >

4 ünhets zazu gcrthatuko zaitzun 
guzia ; oinhazean ez egin amor, eta ja- 
íankor zaude zure aphalmenduan ;

5 Zercn fuan frogatzen baitira urhea 
eta zilharra, gizonak, berriz, aphalmen- 
duko futik iragaiten dirá.

6 Izan zazu Jainkoaren baithan fin- 
heftc, cta harek atheratuko zaitu ; zu
zen zazu zure hulea, eta idukazu liaren 
baithan zure pheíkiza; begira zazu ha
rén beldurra, eta hartan zahar zaite.

7 Jaunaren beldur zaretenak, zau- 
dezte harén urrikalmenduaren iguri; eta 
harén ganik cz aldara, eror zaitezten 
beldurrez.

8 Jaunaren beldur zaretenak, harén 
baithan izan zazuc íinhelte, cta zuen 
faria cz da galduko.
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9 Jaunaren beldur zaretenak, harén
baithan ¡dukazue zuen pheíkiza, cta 
harén urrikalmcndua ethorriko zaitzuc 
bozkarioz bethetzera. » _

10 Jaunaren beldur zaretenak, mai-
tha zazue hura eta zuen bihotzak argi- 
tuak izanen dirá. ,

11 Begira zazuc, ene haurrak, gizo
nen oíleei, eta jakizue Jaunaren baithan 
beren igurikitza izan dutenctarik nihor 
ez déla ahalketan gelditu.

12 E zik zein da harén manamenduc- 
tan gogor egon-eta, bazterrerat utzia 
izan denik ? edo hari dei egin-eta, arbu-
yatu duenik ? ,

13 Alabainan Jainkoa ona eta urri- 
kalmendutíua d a ; heílurako egunean 
barkhatzen ditu bekhatuak, eta hura 
egian bilhatzen duten guzicn gerizatzai- 
lca da.

14 Zorigaitz bihotz bikhunari, ez- 
pain phozoatuci, eíku gaizki-egileei cta 
lurrean bi bidez dabilan bekhatorcari!

15 Zorigaitz bihotzcz iritchikiak ez 
direnei, Jainkoa baithan finefterik ez 
izan-cta, aria hortaz harek gerizatzen cz 
dituenéi !

16 Zorigaitz jafankortafuna galdu du- 
tcnei, bidé zuzenak utzi-eta, makhurre- 
tara zeihertu direnei!

17 Eta zer eginen dute, ikhartzcn 
abiatuko denean Jauna ?

18 Jaunaren beldur direnak, ez dirá 
harén hitzarentzat finhetígogor izanen ; 
cta hura maite dutenek zainduko dute 
harén bidea.

19 Jaunaren beldur direnek bilhatuko 
dituzte harén gogarako diren gauzak, 
eta hura maite dutenak harén legeaz 
izanen dirá betheak.

20 Jaunaren beldur direnek aphain- 
duko dituzte beren bihotzak, eta harén 
aitzincan Taindutuko dituzte beren ari-
mak. . t

2t Jaunaren beldur direnek zainduko 
dituzte harén manamenduak, cta ihar- 
dukiko dute harek begira diozoten ordu-
raino, , ,

22 Diotelarik : Penitentzia egiten ez 
badugu, Jaunaren eíkuetara eroriko gare, 
eta ez gizonenetara.

23 Alabainan harén handitafunaren 
arabera da harén baithan harén urrikal- 
incndua.

III. K a p .
^ U H U R T Z I A R E N  haurrak dirá 
^  preíluen baldarna; eta hekien jen- 
dakia, ethorkortafunez cta amodioz be
thea da.

2 Haurrak, adi zazue aitaren errana, 
eta egizue falbatuko zarcten bezala.

3 Alabainan Jainkoak nahi du haurrek 
ohora dezaten aita, eta manatu du amak 
eíku izan dezan hekien gainean.

4 Jainkoa maite duenak othoitz-egi- 
nen dio bere bekhatuentzat, eta begira- 
tuko da hekietarik, cta cntzuna izanen 
da bcre othoitz jarraikian.

5 Diru biltzen hari dena bezala da 
bere ama ohoratzcn dueña.

6 Bere aita ohoratzen duenak bere 
haurretan aurkhituko du bozkario, eta 
cntzuna izanen da othoitz-eginen duen 
egunean.

" 7 Luzcz biziko da bere aitaren oho- 
ratzaile dena, cta bere amaren gozagarri 
izanen da aitari ethordun dena.

8 Jaunaren beldur denak ohoratzen
ditu burhafoak, cta naufi batzu bezala 
zerbitzatuko ditu bcre biziaren emai- 
leak. _

9 Zure aita ohora zazu hitzaz, egin- 
tzaz cta jafankortafun ofoaz;

10 Harén benedizionea jauts dadien 
zure gaincra, eta azkeneraino iraun de
zan.

11 Aitaren benedizioneak gogortzen 
ditu haurren etchcak; aldiz amaren 
madarizioneak afentuetarik jauzarazten 
ditu.

12 E z  bezedi oípa zure aitaren defo- 
horean, ezen harén ahalkea ez da zure- 
tzat oí'pe.

13 Alabainan gizonaren ofpea aitaren 
ohoretik dator, eta aitaren defohorca 
femearentzat defohore da.

14 Ene haurra, bcrc zahartzean la-
gunt zazu zure aita, eta ez biozozu bere 
bizian atfckaberik email. _

15 Eta adimendua ttipitu bazayo, ja
fan zazu, eta ez arbuya zure indarrean ; 
ezen aitaren alderako karitatea ez da 
ahantzia izanen.

16 Alabainan ongia bihurtua izanen 
zaitzu amaren jafangaiztafunaren ordai- 
n cz;

17 Zuzentafunean altchatua izanen 
da zure etchca, cta heílurako egunean
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zutaz orhoitzapen ¡zanen da ; cta zure 
bekhatuak urthuko dirá, hala-nola hor
ma egun edcrrcan.

18 Zcin lelo tzarrekoa den bcre aita 
trebes uzten dueña ! Eta Jainkoaz ma- 
darikatua da bcre ama uhertzcn dueña.

19 Ene haurra, eztitafuncan egizki- 
tzu zure eginkari guziak; cta gizonen 
artcko ofpeaz bertzalde, hckicn amodioa 
¡zanen duzu.

20 Zembatenaz handiago baitzarc, 
hambatenaz orotan aphalago jar zaite; 
eta Jainkoarcn baithan grazia aurkhitu- 
ren duzu;

21 Zcrcn Jainkoaren abala da bakha- 
rrik handi, cta aphalez da ohoratua.

22 E z bilha zutaz goragoko gauzak, 
cta borthitzagokoak ez ikhar; bainan 
Jainkoak manatu darotzuna erabil zazu 
bethi gogoan, cta etzaramatzala harén 
obra gehicncn ikhartzeko lchiak ;

23 Ezcn gordeak direnak, zure begiz 
ikhufteko premiarik ez duzu.

24 E z ibil afleo gauza alferren ikhar- 
tzen, eta Jainkoarcn afleo obra czagutu 
beharrez.

25 Alabainan gizonen czagutzaz go
ragoko hainitz gauza agertuak dirá zure 
aitzinean.

26 Afleo gizon ere izan dirá beren 
uftekeriez enganatuak, eta beren adi- 
inendu herbalak hutfalkerian iduki ditu.

27 Bihotz gogorrak aílurugaitzak 
¡zanen ditu azkenean ; eta galmenta 
maite dueña, hartan galduko da.

28 Bi bidetarik dabilan bihotza ez da 
ongi atherako, cta bihotzez galdua dena 
hekietan behaztopatuleo da.

29 Bihotz tzarra oinhazez jofia iza- 
nen da, eta bekhatorea geroago eta ge- 
hiago bekhatuan farthuko da.

30 Hampurutfuen bildumarentzat fen- 
datzerik izanen ez da; czen bckhatua- 
ren gandoak erroak eginen ditu hckicn 
baithan, eta ez dirá ohartuko.

31 Zuhurraren bihotza bcre zuhur- 
tziatik da ezagun, cta preftuaren beha- 
rriak zuhurtzia entzunen du lehia handi- 
enarekin.

32 Bihotz zuhur eta adimcndutfua 
bckhatutik begiratuko da, eta bcre egin- 
karietan ongi hclduko da.

33 Sua khaldan dcncan urak hiltzen 
du, eta amoinak bekhatuari ihardeften 
dio.

34 Eta begira dagokio Jainko, ongia-

ren fariztatzailca ; gerorat orhoitzen da 
hartaz, cta karitatc-egileak habe bat 
aurkhituren du eroriko den orduan.

IV . K a p .

£ N E haurra, amoinarik gäbe cz utz 
beharra, cta baren ganik bertze ai

dera cz itzul begiak.
2 E z arbuya gofez dagoena, eta ez 

minth beharra bcre gabetafunean.
3 Atfekaberik ez eman bcharraren 

bihotzari, cta hefturan dagoenari cmatea 
ez luza.

4 E z arbuya atfekabetan denaren 
othoitza, eta beharraren ganik cz aldara 
begithartca.

5 Beharraren ganik cz aldara begi- 
thartea, fepha har dezan beldurrez, eta 
cz utz galdegileak gibeletik zurc mada- 
rikatzera ;

6 Ezik bcre arimako uherduran ma- 
darikatzen zaituenaren burhoa izanen da 
entzuna ; haina entzunen du hura cgin 
duenak.

7 Beharren bilkhuan chehe egin zai
te ; zaharraren aitzinean aphal zazu 
zure arima, eta handiaren aitzinean bc- 
heiti zazu zure burua.

8 Bcharrari nardatu gäbe makhur 
diozozu zure beharria, bihur zor diozu- 
na, cta bakezko folalak cztitafunckin 
ihardets.

9 Hampurutfuarcn efleutik athera za
zu bidegabca jafaiten duena, cta cz 
ckhar zurc ariman kharmindurarik.

10 Juyatzcan, umezurtzentzat izan 
zaitc urrikalmcndutfu aita bat bezala, 
eta hckicn amarentzat fenhar orde.

11 Eta zu izanen zare Guziz-Gora- 
ren ferne ethordun bat bezala, cta urri- 
kalduko zaitzu ama bat baino gehiago.

12 Zuhurtziak bcre haurrei cmaten 
diote bizitzeko hatfa ; bere gerizara har
tzen ditu hura bilhatzen dutenak, eta 
aitzinean badohakiotc zuzentafunaren 
bidean.

13 Hura maite duenak maitc du bi- 
zia, eta harentzat atzarriak daudezenek 
gozatuko dutc baren bakca.

14 Haren jabc direnck bizia izanen 
dutc primantzetan ; cta hura farthuko 
den lekhua, Jainkoak benedikatuko du.

15 Hura zerbitzatzen dutenak ethor- 
kor dira fainduaren alderat, eta Jainkoak 
maite ditu hura maitc dutenak.

16 Hura entzuten duenak jendayak
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juyatuko ditu, cta hari begiratuko dioena 
gerthu egonen da.

17 Hari bcre finheftea emanen dioe- 
nak hura primantzaz izanen du, cta hai- 
naren umeak hartaz gozatuko dirá.

18 Alabainan zuhurtzia frogapenean 
hainarekin dabila, cta lchembizikoetan 
hautatzcn du.

19 Harén gaincra erakharriko ditu
bcldurra, ikhara cta frogapena, etaefti- 
ratuko du bcre irakhaTpeneko eftiran, 
froga dezan artco berc gogoctctan, cta 
finhefte izan dezan liaren aniñaren gai- 
ncan. .

20 Eta hazkartuko du, bidé zuzen 
bat eginen du harén ganat, eta bozkarioz 
betheko du.

21 Eta agcrtuko diozka bcre baithan 
gordeak daduzkan gauzak, eta harén 
gaincra bilduko ditu jakitatca eta zuze- 
naren ezagutza.

22 Baídin ordean zcihcrtzcn bada, 
utziko du eta arthikiko bere ctfayaren 
eíkura.

23 Ene haurra, guphidets zazu dem- 
bora cta bazterrerat egiozu gaizkiari.

24 Zurc aniñaren gatik ez izan ahal- 
ke egiaren crratcko;

25 Ezcn bada ahalkea bckhatua da- 
kharrena, eta bada ofpc cta eíkcr dakha- 
rrena.

26 Zure buruaren kontra cz begira 
nor-nor-den, cta zurc arimaren kaltctan 
gezurrik cz egin.

27 E z guphidets zurc laguna gaizkira 
crori dcncan;

28 Eta ez iduk folafa falbagarri dita- 
kccn orduan. Ez gorde zure zuhurta- 
funa cgoki denean;

29 Ezcn ageri da zuhurtzia mihian; 
adimendua, jakitatca eta argitafuna gizon 
adimendutfuaren clheetan, cta gothorta- 
funa zuzembidezko eginkarietan.

30 E z gezurta niholaz-ere folas egia- 
tia, eta zure jakitategabetik cthorri ge- 
zurraz ahalka zaite.

31 E z izan ahalke zure bekhatuen 
aithortzeko, cta ez jar bckhatura crama- 
nen zaituen gizonaren meneko.

32 Ahaldunari bekhoz bckho cz egon
gogorrctik eta ez hari indarka hibayaren 
oldarrari buruz. .

33 Zuzenarcn aldc guduka zaite zure 
arimaren ariaz, cta hcriotzeraino jazar 
zazu zuzenarcn aldc; cta Jainkoak gu- 
dukatuko ditu zurc etfayak zure ariaz.

34 E z izan mintzatzcko zalhu, cta 
laneko hutfal cta nagi.

35 E z izan zure etchean lchoina idu- 
ri, í’ehiak kalika erabiliz cta azpikoak za- 
phan idukiz.

36 Zure eíkua ez bedi izan zabaldua 
hartzcko eta hertfia ematcko.

V .  K a p .

| 7 Z  czar zurc finhcftca ontafun gaizki 
bilductan, cta ez erran : Badut ene 

dina bizitzcko; czen etzaitzu deufere 
baliatuko aí'perkundcko eta gaztiguko 
cgunean.

2 E z jarraik zurc indarrean zure b¡- 
hotzeko lehiei,

3 Eta ez erran : Ene abalaren han- 
dia! edo : Nork duke ene gainean es- 
kudantzia ene cgintzcn ariaz ? Ezen 
Jainko afpertzailcak afperkunde athera- 
tuko du.

4 E z erran: Bekhatu egin dut, eta 
zer kalte gerthatu zait ? Ezen G uziz- 
Gora bihurtzailc luzakorra da.

5 E z izan bcldurrik gabe bckhatu 
barkhatuaren gainean, cta ez berha be- 
khatua bekhatuaren gainera.

6 Eta ez erran: Jaunaren urrikal- 
kortafuna handia da; urrikalduko da ene 
bekbatucn ofteari.

7 Alabainan urrikalmendua cta hafa- 
rrea lafter hurbiltzen dirá harén ganik, 
cta bekhatoreen gainera begira dago ha
rén hafarrea.

8 E z berant Jaunaren gana bihur- 
tzera, cta ez luza egunetik egunera;

9 Ezen terrepentean jautíiko zaitzu 
harén hafarrea, cta galduko zaitu afpcr- 
kundeko cgunean.

10 E z  izan arduratfu aberaftafun 
gaizki bilduez; alabainan etzaizkitzu 
baliatuko gaztigu cta afperkundetako 
egunean.

11 E z ibil haizc guzickin cta ez goan 
bidé oroz; ezen hola mihi bikhunctik 
czagutzcn da bckhatorea.

\2 Gogor zaude Jaunaren bidean, 
zure adimenduko zintafuncan eta jaki- 
tatean, cta bakczko cta zuzentafuneko 
hitza darraizula.

13 Ezti zaude folafaren entzutera, 
ardiets dezazun, cta zuhurki jakin de- 
zazun egiaz ihardeften.

14 Ardietfi baduzu, ihardets diozozu 
zure lagunari, bcrtzelaz eíkua czar zazu 
ahoaren gainean, beldurrez-eta elhe zoro
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13 Aldara zaite zure ctfayctarik, eta 
atzarria zaude zure adiikideen gaincan.

14 Adiikidc zina, gcriza hazkarra da ; 
hura aurkhitu duenak, balio handitako 
gauza bat atzeman du.

15 Deus ez da hurbiltzckorik adis- 
kide zinari; cta urhea eta zilharra ez 
dira gai hären zintafunaren onari erkha- 
tzeko.

16 Adiikide zina, bizia eta czin-hilta- 
funa ematen ducn errckitua da; eta 
Jainkoarcn beldur direnek atzemanen 
dutc hura.

17 Jainkoarcn beldurra duenak, hala- 
ber izanen du adiikidantza ona, zeren 
hären idurikoa izanen baita hären adiiki
dea.

18 Ene haurra, gaztedanik har zazu 
irakhafmena, cta zuhurtafuna ardietfiren 
duzu ilcak zuri dakizkitzun artco.

19* Hurbil zakizkio iraultzcn cta crai- 
ten hari dena bczala, cta igurikatzu hä
ren fruitu onak.

20 Hariko zarc hären lan aphurrcan, 
cta laftcr janen duzu harck eman fruitu- 
etarik.

21 Zein latza den zuhurtzia gizon 
makhurrentzat! Zoroa cz da harekin 
egonen.

22 Hckientzat izanen da frogapenetan 
harriaren hazta bczala, cta ez dutc luza- 
tuko hären egoztera.

23 Alabainan zuhurtzia, jakitatcaren 
izena ekhartzen ducn bczala, cz da ge- 
hienentzat agcri; bainan czagutzen du- 
tenen baithan badago Jainkoarcn aitzi- 
nera heldu artco.

24 Adi zazu, haurra, onhetfazu adi- 
menduzko kontfeilua, cta cz arbuya enc 
errana.

25 Ezar zazu zurc oina hären eftckan 
eta zure lephoa hären gathean.

26 Makhur diozozu zure forbalda cta 
foin-gaincan eraman zazu, eta cz unha 
hären lokharrietan.

27 Bihotz oroz hurbil zakizkio, cta 
eginahal guziaz begira zatzu hären bi- 
dcak.

28 Bilha zazu, eta agertuko zaitzu; 
eta behin hären jabe cginez geroz, cz 
utz gehiago;

29 Ezcn azkenekotz hartan aurkhi- 
turen duzu phaufua, cta zuretzat bozka- 
riotara bihurturen da.

30 Eta zuretzat hären eftekak izanen 
dira gcriza hazkar eta afentu i'cndo bat

VII.

bezala; cta hären gathea, ofpczko jaun- 
tzi bat bezala ;

31 Ezen hären baithan edertafun bat 
bada bizia cmaten duena, eta hären cs- 
tekak dira lokharri fendagarriak.

32 Ofpezko foineko bat bezala jaun- 
tziko duzu, eta bozkariozko kboro bat 
bezala czarriko duzu buruan.

33 Ene haurra, atzarria egoten ba- 
zaizkit, argituko zare; cta aphaintzen 
baduzu zurc arima, izanen zare zuhur.

34 Bcharria ekhartzen baduzu, ira- 
khafmena hartuko duzu ; cta entzutca 
maitc izaten baduzu, zuhur izanen 
zare.

35 Zaudc zahar umoen bilkhuan, eta 
bihotzcz iratchik zakizkio hekien zu- 
hurtafunari, entzun ahal detzatzun Jain- 
koaz diotena, cta gal cz detzatzun hekien 
erran ederrak.

36 Ikhuilcn baduzu adimendutako 
gizon bat, zoazkio goizetik, eta zure 
oinak ardura zapha beza hären athclafa.

37 Jainkoaren legean idukatzu zure 
gogoetak, eta hären manamenductan 
izan zaite guziz jnrraikia; cta berak 
emanen darotzu behar den bihotza, cta 
emana izanen zaitzu zuhurtziaren gu- 
tizia.

-VII. K a p .

U 'Z  cgin gaizkirik, cta gaitzak ctzaitu 
atzemanen.

2 Gibcla zaite gaichtagina ganik, eta 
gaizkia urrunduko da zure ganik.

3 Enc haurra, ez erain gaizkia bide- 
gabcaren hüdoan, eta hura cz duzu zaz- 
pikhun uztatuko.

4 E z galda Jaunari huruzagigoa, cz- 
cta erregeri ohorezko alkhia.

5 Jainkoaren aitzinean ez cgin zure 
burilaren garbi atheratzera, zeren berak 
ezagutzen baitu zure bihotza; cta cz 
abia crrcgcrcn aitzinean zuhur agertu 
beharrez.

6 E z ibil juye bilhakatu nahiz, tzar- 
kerien haufteko indarraren jabc ez ba
zare, bcldurrcz-cta lotfaraz zaitzan ahal- 
dunaren begitharteak, cta behaztopagailu 
bat cman diozozun zure zuzentafunari.

7 E z hutfegin hiriko oftearen alderat, 
cta cz far populuaren erdira.

8 Bekhatua cz tinka bi koropiloz; 
ezen bakharraren gatik ere ctzarc gazti- 
gurik gäbe goanen.

9 Ez izan bihotzcz ilhaun.
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10 E z guphidets othoitz cta karitate 
egitea.

11 E z erran : Jaunak begiratuko dio 
ene emaitzen araldeari; cta nik eíkainiz 
Jainko guziz gorari, onhetliko ditu ene 
emaitzak.

12 E z trufa gizonaz bihotza uherrik 
ducncan; ezik aphaltzcn cta goratzcn 
duena bada, Jainko ororen ikhuflca.

13 E z iraul gezurrik zure anayaren 
kontra, eta halakorik orobat cz egin 
zure adiikidearen kontra.

14 Berautzu gezurrez gezur ibiltze- 
tik; ezen aztura hori ez da ona.

15 E z izan elhetfu zaharren bilkhu
an, eta hitzak cz errepika zure othoi- 
tzean.

16 E z higuint lan nckhatuak cta Gu- 
ziz-Gorak kreatu duen lur-lana.

17 E z czar zurc burua gizon barra- 
yatuen araldeko.

18 Orhoit zaitc hafarreaz, ez baitu 
bcranduko.

19 Handizki aphal zazu zurc izpiri- 
tua; zeren gaichtaginaren haragiaren- 
tzatcko afpcrkundea, fuá cta harrak iza
nen baitira.

20 E z hutfegin zure adiikidearen al- 
derat, diru cmatea luzatzcn duclakotz, 
cta urhearen gatik ez arbuya zure anaya 
chitczkoa.

21 Emazte adimcndutfu cta 011, Jau- 
naren bcldurrcan izatu duzunaren ganik 
berautzu gibcla, ezik harén ahalkekor- 
tafunaren cíkerra urhearen garai da.

22 E z gaizki crabil zinki laucan hari 
den fehia, ez-eta bcre bizia ematen da- 
rotzun farizalca.

23 Zurc bizia bezain maitc izan zazu 
fehi zuhurra ; libcrtatcaz etzazula gabe, 
cta ez utz erromes.

24 Baditutzu aziendak ? artha zatzu ; 
cta zuretzat 011 badira, cz utz ctchetik.

25 Baditutzu fcincak ? irakhats zatzu 
ongi, cta haurretik amor eragin diozo- 
zute.

26 Baditutzu alabak ? zain zatzu he
kien gorphutzak garbi, cta cz biozozucte 
erakhuts begithartea irrikoi.

27 Ezkontzaz cmazu zurc alaba, cta 
lan handi bat egin dukczu ; cta adimen
dutako gizonari emozu.

28 Zurc gogoaren araberako emaztea 
balimbaduzu, etzazula iraiz; eta higuin- 
garrian ez har ftnhefterik. Zurc bihotz 
oroz

4 u

zerbaitctan atzcmana izan zadien cta 
ahalketan ezarria.

15 Ohorea eta leloa darraizkio zuhu- 
rrarcn folafari; aldiz zoroarcn mihia hä
ren galgarri da.

ib  E z bezedi elhekctari dcithua izan, 
cz-cta zurc mihitik atzcmana, cz-ctare 
ahalketan ezarria.

17 Alabainan ahalkca cta urrikia dira 
ohoinarcntzat, eta lelorik tzarrcna mihi 
bikhunarcntzat; elheketariarentzat, bc- 
rriz, higuintza, ctfaigoa eta laidoa.

18 Chumcarcn eta handiarcn, bien- 
tzat bardin emozu zuzcnari berc bidea.

V I. K a p .

A  D IS K ID E  bchar-bidcan, ez bilhaka 
zurc lagunarcn etfai; ezen gaich- 

taginak bcre zathitzat izanen ditu irain, 
laidoak, hala-nola bckhatore bckhaizti 
eta bi mihitako guzick.

2 Etzaitczela zure arimako gogoan 
altcha zczena iduri, beldurrez-cta zure 
zorokcriak hauts dezan zure indarra,

3 Jan detzan zurc hoftoak cta chahu 
zure fruituak, eta utz zaitzan cgur ihar 
bat mortuan bczala;

4 Ezen arima gaichtoak galduko du 
bere jabea, bozkariagarri arthikiko diote 
bere etiayei, cta bilduko du gaichtagincn 
zortera.

5 Solas eztiak bcrhatzen ditu adiiki- 
dcak eta ematzen etfayak, cta gizon 
preftuaren baithan mihi gozoak indar 
badu.

6 Izan zazu adiikide bakctiar hainitz, 
cta miletarik bat konticilu hartzeko.

7 Adiikide bat balimbaduzu, frogara 
izan zazu, cta ez errechki har hären 
baithan fmhcfte;

8 Ezen hulakoa adiikide da orduarcn 
arabera, eta ez da adiikide cgoncn ordu 
gaitzcan.

9 Hulakoa adiikide da, zcina etfaigora 
baita itzultzcn ; cta hulakoa adiikide da, 
zcinak agcrtuko baititu gaitzirizko, irain, 
aharrak.

10 Hulakoa adiikide da mahaincko 
lagun, eta ez da adiikide egoncn beha- 
rreko cguncan.

11 Adiikidea aldatu gäbe cgotcn bada, 
khidc bat bezala izanen duzu, cta zurc 
ctchekoen hcraberik gäbe cgincn du.

12 Baldin zure aldcrat jauíkor bada 
eta itzaltzen bada zure aitzinctik, adis- 
kidantza mamia cta ona izanen duzu.
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29 Ohora zazu zurc aita, cta cz 
ahantz zure amaren intzirak.

30 Orhoit zaite hekick gabe etzinaiz- 
tela forthua, eta bihur diozozuctc hala- 
nola zuri egin baitarotzute.

31 Zure bihotz guziaz izan zaite 
Jainkoarcn beldur, cta faindu iduk zatzu 
harén aphezak.

32 Zurc ahal oroz maitha zazu egin 
zaituena, eta bazterrerat ez utz harén 
minillroak.

33 Zure arima guziaz ohora zazu 
Jainkoa; ohore emozute aphezei, cta 
chahu zaite bitimen forbaldak eíkainiz.

34 Pikainctarík cta chahupencko biti- 
metarik, manatua zaitzun bezala, emo
zute beren zathia, eta zurc totalkcriatik 
garbi zaite gutiekin.

35 Jaunari cíkain diozotzu zure biti
men forbaldak, fainducfpeneko fakrifi- 
zioa cta gauza fainduetfien pikainak.

36 Beharrari heda diozozu zurc es- 
kua, ofa ditezen jabalpcncko fakrifizioa 
cta zure eíkaintza.

37 Emaitzak cíkcr du bizi diren gu- 
zien aitzincan, eta hilari cíkcrra ez de- 
beka.

38 E z hutfegin nigarrez daudczcnci 
gozakar! ekhartzea, eta ibil zaite auhe- 
netan dircnckin.

39 Eri-ikhuftera ez izan nagi ; czcn 
hórrela finkatuko zare karitatcan.

40 Zure egintza orotan orhoit zaite 
zurc azken egunaz, cta cz duzu behi- 
nerc bekhaturik eginen.

V III. K a p .

izan hauzirik gizon ahal handikoa- 
rekin, harén cíkuctara eror zaitezen 

beldurrez.
2 E z aharra gizon aberatfarckin, hau- 

zi cman dezazun beldurrez ;
3 Ezen urheak cta zilharrak aíko 

galdu dituzte, heltzcn dirá erregeen b¡- 
hotzeraino eta itzulikarazten dute.

4 E z aharra gizon mihitfuarekin, eta 
egurra ez meta harén fuan.'

5 E z iharduk gizon ¡khafigabearekin, 
beldurrcz-cta gaizki mintza dadicn zurc 
haurrez.

6 E z arbuya bckhatutik aldaratzen 
den gizona, eta hari cz erran gaizkirik; 
orhoit zaite guziak gaztiguaren mcneko 
garcía.

7 Gizona ez erdeina bcre zaharrean; 
alabainan gutarikakoak dirá zahartzen.

8 E z boz hil delakotz zurc etfaya, 
dakizuncan hilen garela guziak eta ez 
dugula nahi irribide bilhakatu.

9 E z erdeina zahar eta zuhurren fola- 
fa, cta hckicn erranetan alha zaite;

10 Ezen hekien ganik ikhafiko duzu 
zuhurtzia cta irakhafmenarcn aditza, eta 
handien zerbitzatzen cftakururik gäbe.

11 E z bekitzu itzur zaharren folafak; 
ezen bcrek aitzinekoctarik ikhafia dute ;

12 Alabainan hekien ganik ikhafiko 
duzu adimendua, cta behar den orduan 
ihardeften.

13 E z khalda bckhatorecn ikhatzak, 
hckici gaizkika hariz, beldurrcz-cta be- 
khatore hekien garrak erre zaitzan zero- 
rri.

14 E z abia ozarrari buruz, ez dadien 
jar zelataria zurc ahoari bezala.

15 Mailcguz cz cman zu baino gehia- 
go denari: cman baduzu galdutzat idu- 
kazu.

16 E z far berme zurc indarraz. gora- 
go j farthu bazarc, bihurtu behar bazin- 
du bezala egizu gogocta.

17 E z har uílekeriarik juyearen kon
tra, zeren zuzenaren arabera erabakitzcn 
baitu.

18 Bidean ez ibil gizon oldarkorrarc- 
k in ; beldurrcz-cta zurc gaincra crorra- 
raz detzan beraren afhirugaitzak ; czcn 
hura bcre oldetara ibiliko da, eta harekin 
batean harén zorokeriaz galdu ko zare.

19 Gizon hafarrekorrarekin ez abia 
liíkarrik, eta ez goan mortua barna 
oldarkorrarckin ; zeren ezdeus bezala 
baita harén aitzinean odola, eta lagun- 
tzahiderik ez dukczun tokian fakhituren 
zaitu.

20 Ergelekin ez egin batzarrerik; 
alabainan ezin maithatuko dute beren 
oldeko gauzarik baizen.

21 Arrotzarcn aitzinean cz iduk 
biltzarrik ; czcn cz dakizu zer athera- 
tuko duen gero.

22 Edozcini cz ager zurc bihotza, 
beldurrez-cta itchura ederra cgin-cta, 
gaizki mintza dadicn zutaz.

IX. Kap.
C ' Z  har bckhaizgorik zure fahctfeko 

emaztean, hcldurrez - eta zure 
gainean erakhuts dezan zure ganik 
ikhafiko duen maltzurkcria gaichtoa.

2 E z email emazteari zure gainean 
naufitaiunik, beldurrez-eta bere detzan
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zure cíkuak, cta gcldi zaitezen ahalkea- 
ren azpian.

3 E z begira aíkoz zale den emazte- 
kiari, harén íarcetara eror zaitezen bcl- 
durrez.

4 E z izan jarraikitafunik cma-dantza- 
riarekin, eta etzazula cntzun, harén era- 
gindurak gal zaitzan beldurrez.

5 E z begira ncíkatchari, harén eder- 
tafuna zurc behaztopagarri izan dadicn 
beldurrez.

6 E z eman niholaz-crc lilitchoei zurc 
bihotza, beldurrez-eta gal zaitezten zu 
cta zure izateak.

7 Iliriko karriketan cz begira inguru 
guzici, cta ez ibil plaza zaphatzen.

8 Bcgithartca aldara zazu emazteki 
aphaindua ganik, cta cz egon begiraka 
atzcarcn edertafunari.

9 Emaztckiaren edertafunak aíko 
galdu ditu, eta hartarik zalckcria fuá 
bezala khaldatzcn da.

10 Edozein emazteki lilitcho dena, 
lohia bezala bidean oiukatua izanen da.

11 Aíko, bertzeen emazteen ederta
funari miretfiak egonik, Jainkoaz iraizi- 
ak izan dirá; ezen hckiekilako folafak 
fuak bezala erretzcn du.

12 Bcrtze baten emaztearekin ez jar 
batere, eta ez egon harekin ukhondoa- 
ren gaincra bermatua.

13 Arnoan harekin ez eraunts, bcl- 
durrcz-cta zurc bihotza harén alderat 
itzul dadicn, eta zure odolak crorraraz 
zaitzan galpcncra.

14 E z utz adiíkide zaharra, ezen 
berria cz da harén iduriko izanen.

15 Adiíkide berria da amo berria 
bezala; zahar bedi, eta gozoki edanen 
duzu.

16 Bekhatorcaren ofpeaz cta abe- 
raftafunez cz izan bckhaitz, ezen cz 
dakizu nolakoa izanen den harén cra- 
gozpena.

17 E z bedi zurc gogarako izan 
gaichtagincn bidegabekeria, dakizularik 
gaichtagina ez déla hil arteo Jainkoaren 
gogarako izanen.

18 Zaude urrun hiltzcko abala duen 
gizonaren ganik, eta heriotzearen bcl- 
durkunderik cz duzu crabiliko.

19 Hurbiltzen bazarc harén gana, 
bcrautzu zerbait egin, beldurrez-eta 
khen dezazun bizia.

20 Jakizu herioarekin baltfan zarela, 
zeren artccn erdira farthu zaren eta

tnaltzurren härmen gainean zabiltza- 
lakotz.

21 Zurc ernetafun guziarekin begira 
zaite zurc aldeko lagunaren ganik, cta 
egitckoak cgizkitzu gizon zuhur eta 
umoekin.

22 Gizon preftuak izan zatzu baraz- 
kaltiartzat, cta Jaunaren bcldur izatcaz 
cgizu ofpe.

23 Jainkoaz izan bedi zure gogoko 
alhadura, cta Guziz-Goraren manamen- 
duez zure folas guziak.

24 Ofizialeak, beren eikuctako lanak 
laudatuko ditu ; populuaren buruzagia, 
bere folafcn zuhurtafunak; eta zaharra, 
bere hitzaren ufna onak.

25 Gizon mihitfua ikharagarri izanen 
da bere hinan, eta ozarra bere hitzetan 
higuingarri.

X. Kap.

JU Y E  zuhurrak juyatuko du bere 
populua, eta gizon umoaren buru- 

zagigoa gotlior egonen da.
2 Nolakoa populuaren juyea, hala- 

koak hären miniitroak ; nolakoa hiriko 
buruzagia, halakoak hau daudezenak ere.

3 Errege zoroak galduko du bcre 
populua, cta kargudunen adimenduak 
cgoiliarrcz betheko ditu hiriak.

4 Jainkoarcn eikuan da lurrcko aha- 
la, eta lurrarcn gainera bchar den or
duan craikiko du buruzagi ona.

5 Jainkoaren eikuan da gizonaren 
zoriona, eta iikribaua inguratzen du 
hari dagokioen ohoreaz.

6 E z orhoit lagunak egin irain gu- 
ziez, cta irainezko egitatcrik cz egin 
batere.

7 Hampuruftafuna Jainkoaren eta 
gizonen aitzinean higuingarri da, eta 
jendayen tzarkeria hatfgarri.

8 Naufitafuna jendaya batetik ber- 
tzera eramaten da, bidegabekeria, gaizki, 
irain, eta afko moldctako zimarkhucn 
gatik.

9 Deus cz da jaramana baino hatfga- 
rriagorik. Nolaz hampuruften dira 
lurra eta lulutfa?

10 Deus cz da tzarragorik diruaren 
maithatzea baino ; czcn jaramanak ari
ma falkizun daduka ; zeren bizi delarik 
gabetu baitu bere bihotzaz.

11 Naufitafun guziak ¡raupen labu- 
rrcko. Eritafun luzeak unhatzen du 
midikua.
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12 Midikuak häuften du eritafun 
chumea : hala-hala errege bat egun 
bizi eta bihar hila da.

13 Eta gizona hilen denean fugeak, 
abereak eta harrak izanen ditu priman- 
tzatzat.

14 Gizonarcn hampuruftafunaren has- 
tapena da Jainkoaz arnegatzea ;

15 Zeren bere egilearen ganik urrun- 
du baita hären bihotza ; hampuruftafuna 
delakotz bekhatu guzien haftapena: 
hura berekin dueña betheko da mada- 
rizionez, eta harck chahutuko du azke- 
nean.

16 Hargatik laidoz Jaunak eftali 
ditu gaichtagincn bilkhuak, eta bethi- 
kotz chahutu ditu.

17 Jainkoak uzkaili ditu buruzagi 
hampurutfuen alkhiak, eta emeak ja- 
rrarazi ditu hekien orde.

18 Jainkoak iharrarazi ditu jendaya 
hampurutfuen erroak, eta jendaya berc- 
tarik jautfgura zirenak goratu izan ditu.

19 Jaunak hondatu ditu jendayen lu- 
rrak, eta erroraino chahutu ditu jen- 
dayak.

20 Iharrarazi ditu batzu eta galdu ; 
eta hekien orhoitzapena funtfiarazi du 
lurrctik.

21 Jainkoak ezeztatu du hampuru
tfuen orhoitzapena, eta irautera utzi du 
bihotzez jautfgura zirenen orhoitza
pena.

22 Hampuruftafuna ez da gizonare- 
kin izan forthua, cz-eta jauzkortafuna 
emaztekiarckin.

23 Jainkoaren beldur diren gizonen 
iraulgia ohoratua izanen da, eta defoho- 
ratua Jaunaren manamenduez acholarik 
ez dutenena.

24 Bere anayen buruzagi dena ohore- 
tan da hekien artean ; eta Jaunaren bel
dur direnak, eder izanen dira hären 
begietan.

25 Abcratfen, ohoredunen eta beha
rren ofpea, Jainkoaren beldurra da.

26 Berautzu aphaleftetik gizon preftu 
beharra, eta goreftetik gaichto áberatfa.

27 Handi, juyc, ahaldunak ohoretan 
dira, eta Jainkoaren beldur dena baino 
handiagorik ez da.

28 Gizon libroek gathibu adimendu- 
tfua ferbitzatuko dute; gizon umo eta 
argituak ez du marmaratuko kridan- 
tzatuko dutenean, eta ikhafigabea ez da 
ohoretan izanen.

29 E z bezaite haut lana egitcan, eta 
ez bara hefturako orduan.

30 Laucan hari eta orotaz nafaizian 
dena hobea da czenetz efpantuz eta ogi 
eikafez dagoena.

31 Enc femca, emetafunean begira 
zazu zure arima, eta ohore emozu incrczi 
duenaren arabera.

32 Bere arimaren kontra bekhatu cgi- 
ten dueña, nork atheratuko du preftu- 
tzat ? eta nork ohoratuko du, bere arima 
deföhoratzen dueña?

33 Beharra ofpatua da bere zuhurta- 
funaz eta Jaunarcntzat duen bcldurraz, 
eta bada gizona bere ontafunen gatik oho- 
ratzen dena.

34 Aldiz bere behartafunean ofpatua 
dena, zembat ez lizatc gehiago aberafta- 
funcan! Eta ontafunaren gatik ofpetan 
dena crroincftafunaren beldur izan bedi.

X I. K a p .

^ U H U R T Z I A K  goraturen du behc- 
ratua donaren burua, eta handien 

erdian jarraraziko du haina.
2 E z  lauda gizona bere edertafuna 

gatik, ez-cta erdeina itchura tcharra 
gatik.

3 Erica chumetto da hegalduncn ar
tean, eta hären ontafuna da gozotafunez 
lehembizikoa.

4 E z efpanta zure jauntziaz eta ez 
haut ohore duzun eguncan; zeren Gu- 
ziz-Goraren lanak baitira bakharrik es- 
pantagarri eta ofpagarri eta dira gordcak 
eta ikhufigabeak.

5 Aiko errege jarri izan dira tronuan, 
eta nihork uftegabekoak crabili du dia
dema.

6 Aiko botheretfu heftura gogorra- 
ren azpira crori izan dira, eta ofpetfu 
zirenak arthikiak izan dira bertzeen cs- 
kuetara.

7 Bilhatu baino lchen, ez nihori ba- 
yarik eratchik; eta bilhatu zaitekeenean, 
zuzenki azurria.

8 Aditu baino lchen, cz hitzik ihar- 
dets ·, eta folafaren erdian, ez abia min- 
tzatzen.

9 Mengoa etzaitzun gauzaz cz erabil 
borrokarik, eta ez jar bekhatorcckin ju- 
yatzen.

10 Ene femca, ez far cgiteko hai- 
nitzetan; eta aberats bazare, hutfetik 
ctzarc izanen garbi, czcn baldin ondotik
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bazabiltza, ez duzu atzemanen, eta ai- 
tzincan bazabiltza, ctzarc itzuriko.

11 Bada gizon gaichto zinkhurina- 
tfua, lanarekin borroka eta herrefaka ha
ri dena, eta hariago eta gutiago gorituko 
da.

12 Bada gizon iraungia, deufere bli
tzen ez duena, indargabca, eta beharra 
nafai duena.

13 Eta Jainkoaren begiak begitharte 
egin dio ; altchatu du bere beheramen- 
dutik, eta goratu du hären burua; eta 
aiko miretfi dira hären baithan, eta ohore 
bihurtu diotc Jainkoari.

14 O n, gaitzak, bizia eta heriotzea, 
bchartafuna eta aberaftafuna, oro Jain- 
koa ganikakoak dira.

15 Zuhurtzia eta irakhafmena, eta 
legearen jakitatea Jainkoa baithan dira; 
maithakundca eta ongien bidca hären 
beraren baithan.

x6 Makhurra eta ilhumbeak bekha
torcckin kreatuak izan dira; gaizkian 
bozten direnak, berriz, gaizkian dira 
zaharturen.

17 Jainkoaren dohainak irauten du 
prcftucn baithan, eta baren eragindurak 
bethiko zoriona dakhar.

18 Bada chuhurki hariz aberaften 
dena; eta faritik hau du bcrctzat,

19 Erraten duela : Atzcman dut 
cnetzat phaufua, eta orai bakharrik ja
nen dut ene onetarik.

20 Eta ez daki dembora badohala, 
herioa hurbiltzcn hari déla, oro bertzeei 
utziko dituela, eta hilen déla.

21 Zaude zure patuan, hartaz izan 
beitez zure folafak, eta zurctzatcko ma- 
namenduak bethez zahar zaitc.

22 E z bara bckhatorccn egitateetan ; 
bainan zure finheftea Jainkoa baithan 
idukazu, eta zaude zure tokian.

23 Alababan errcch zavo Jainkoaren 
begiari, bat-batean aberaftca gizon be
harra.

24 Jainkoaren benedizionea lchiaz 
dago preftuaren fariztatzera, eta hunen 
egintzek laftcr dakhartc fruitu.

25 E z erran : Zertako grina ? eta 
zer on atheratuko dut hartarik ?

26 E z erran : Banaiz ene dina, eta 
zer gaitz ethor dakiket hortarik ?

27 Oncn eguncan ez egon gaitzez 
orhoitu gäbe, eta gaitzen eguncan ez 
izan oncz ahanzkor;

28 Zeren Jainkoari errcch baitzayo,

batbederari hiltzeko egunean bihurtzca 
bere bideen arabera.

29 Oren bat gaitzek ahantzarazten 
ditu atfeginik handienak eta gizona 
akhabatzearekin agortzen dira hären 
egitateak.

30 Gizonik cz lauda hil baino lehen, 
zeren bere femeetarik ezagun baita gi
zona.

31 Zure etchcan cz farraraz edozein 
gizon, zeren zimarkutfuak aiko arte 
baitu ;

32 Ezcn nolako hatfa arthikitzen 
baitute barnc ufaindua dutenek ; nola 
epherra kayolara eta bafahuntza farera 
biltzen baitira ; halakoa ere da hampu
rutfuen bihotza, eta halakoa bere la- 
gunaren erortzeari begira dagoena.

33 Alababan onak gaitzera bihurtuz, 
zclatan dago, eta nothatzen ditu egin- 
kari hautenak.

34 Fhindar bakharretik handitzen da 
fua, zimarkhutfu batetarik handitzen da 
odol-ichurtzca ; eta gizon gaichtoa odo- 
lari dago zelatan.

35 Begira zaitc izurriduna ganik, czen 
gaizki obratzen hari da ; arbuyoa bethi- 
kotzat zure gainera bil dezan beldurrez.

36 Arrotza zure baithara onhets 
zazu, eta harck nahafmenduan erago- 
tziko, eta zerorren ontafunetarik khen- 
duko zaitu.

X II. K a p .

Q N G I A  egiten baduzu, jakizu nori 
egiten diozun, eta eiker handitan 

izanen dira zure ongiak.
2 Ongia cgiozu preftuari, eta fari 

handia atzemanen duzu, eta hären ga
nik ez balimbada, fegurki Jainkoa ga
nik.

3 Onik ez da alababan gaizkian 
jarraikia denarentzat eta amoina egiten 
cz duenarentzat ; zeren - eta Guziz- 
Gorak gaitzirizkotan baitaduzka bekha- 
toreak, eta urrikitzen dircnci urrikaltzen 
baita.

4 Emozu bihotz bera duenari, eta 
cz lagunt bckhatorca ; eta bereu faria 
gaichtaginei eta bekhatoreei bihurtuko 
diote, afperkundeko egunekotzat he- 
kiek zaintzen dituenak.

5 Emozu preftuari eta laguntzarik 
ez egin bekhatorcari.

6 Aphalari egiozu ongia, eta ez
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eman gaichtaginari ; hari ez utz ogirik 
ematera, haletan zu baino ahaldunago 
izan dadicn beldurrez;

7 Gaitzak ezik bikhun aurkhituko 
ditutzu hari cginen diozkatzun ongi 
guzictan ; zcren - eta G uziz - Gorak 
gaitzirizkotan baititu bekhatorcak, eta 
gaichtaginci afpcrkundc bihurtuko bai- 
tiote.

8 Zorionean, adiíkidca ez da czagun ; 
eta zorigaitzean, etfaya ez da gordeko.

9 Gizona zorionean, harén etfayak 
ilhunduran ; eta harén zorigaitzean, 
adiíkidca da agcri.

10 Behinere zure etfaya baithan fin- 
hefterik cz har; ezen hcrdoilak kobrea 
bczala, jatcn hari du berc tzartafunak.

11 Eta guzia aphaldua, burua bcheiti 
baloha ere, zaudc ernc, eta begira zaite 
harén ganik.

12 E z bezazu zure aldean ezar, eta 
ez bcdi jar zure cíkuincan, beldurrez-cta 
zure tokira itzulirik, bilha dczan zure 
jarlekhuaren hartzea, eta azkenean eza- 
gut detzatzun ene hitzak, eta loth daki- 
zun ene folafen mina.

13 Ñor urrikalduko da fugcak afiki 
ducn charmatzailcari, eta bafabcreetara 
hurbiltzen dircn guziei ? eta hala-bala da 
gizon gaichtoarckin uztartzen dcna, eta 
harén bekhatuetan birundatua da.

14 Oren bat egoncn da zurekin; 
bainan crortzcra egiten baduzu, ctzaitu 
j afanen.

15 Etfayak eztitafuna derabilka cz- 
painctan; eta bcre bihotzean zilhora 
zure arthikitzeko afmuak dcrabilzka.

16 Etfayak nigarra dcrabila berc bcgi- 
etan ; eta artea atzeman ahal badcza, 
czin afeko da zure odolcz ;

17 Eta afturugaitzik gcrthatzen ba- 
zaitzu, han lchembizikorik hura atzc- 
mancn duzu.

18 Etfayak nigarra derabila begietan, 
eta laguntza emateko itchuran, lurra 
zilhatuko darotzu oin-pean.

19 Dardaratuko du burua, cíku-zafla- 
ka hariko da, eta aíko elhe barrayatuz 
begithartca aldatuko du.

XIII. K a p .

D I K H E A  ukituko duenak hartuko du 
^  harén khutfua; eta hampurutfua- 
rckin ihardukiko duenak hampuruftafuna 
foineratuko du.

2 Bcra baino handiagoarekin ihardu-

kitzen duenak karga bat hartzcn du 
bizkarrera. Eta ez izan zu baino abe- 
ratfagoaren lagunkhidc.

3 Zer ihardukimcndu izan dezakcte 
duphinak eta eltzeak ? ezen koíkatuko 
direncan, eltzea hautfiko da.

4 Abcratfak bidegabca egin, eta lar- 
dcriaka dabila ; bcharra aldiz, bidegabe 
jafanik, ichil dago.

5 Ematen baduzu, hartuko zaitu ; 
dcufcrc cz duzuncan, bazterrerat utziko 
zaitu.

6 Ontafun balimbaduzu, zurekin ja- 
rriko da mahainean, eta larrutuko zaitu; 
eta bcra ez da zutaz khechu izanen.

7 Premia bazaizkio, enganatuko zai
tu, eta irria hortzetan, irrits emanen da
rotzu, folas onak emanez, eta erranen 
darotzu : Zcren bcharra duzu ?

8 Berc barazkariekin chahutuko zai
tu, eta bi cdo hirur aldiz ahituko ditu 
zure ahalak ; azkencan zutaz irri-eginen 
du ; eta gero ikhuílcn zaituenean, utzi
ko zaitu eta burua dardaratuko du zure 
aldcrat.

9 Jainkoari aphal zakizkio eta zaudc 
harén cíkuari iguri.

10 Berautzu enganaturik zorokerian 
aphaltzetik.

11 E z aphal izan zure zuhurtafunean, 
bcldurrcz-eta zorokerian aphaldurik cn- 
ganatua izan zaitezen.

12 Handiagoak dcitzen bazaitu, gibe- 
lerat egizu ; ezen aria hortaz gehiago 
deithuko zaitu.

13 E z izan nabarmen, behaztopa bcl- 
durrez ; eta ez jar harén ganik urrun, 
etzaitczen ahantzia gcldi.

14 Khidez khide harekin mintzatzen 
ez bara; finhefterik cz eman liaren elhe 
luzeei; ezen berc folas guzien artetik 
zure haztatzen hariko da ; eta irria hor
tzetan, galdegincn darozkitzu gordeak 
daduzkatzun gauzak.

15 Harén biliotz gogorrak idukiko 
ditu zure hitzak, eta cz darozkitzu gu- 
phidctftko gaizkia eta burdinak.

16 Goaita zu ri! Atchikatzu zure be- 
harriak ernc ; zcren galtzeko zoriarekin 
baitzabiltza.

17 Harén folafak aditzean, berriz, 
amctfctan bczala ikhufatzu, eta zaudc 
atzarririk.

18 Zure bizi guzian maitha zazu 
Jainkoa, eta zure falbamcndurako dei- 
egiozu.
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19 Abcrc guzick bcrcn idurikoak 
maite dituztc; gizon guzick ere orobat 
berak bezalakoak.

20 Haragia bcrc idurikoari iratchiki- 
tzen da, eta gizona bera bezalakoarekin 
crkhidetzen.

2í Otfoak noizbait iharduk balcza 
bildotfarekin, orobat gaichtaginak pres- 
tuarekin.

22 Zer ihardukimcn gizon fainduak 
duke zakhur batekin ? edo zer khideta- 
fun aberatfak beharrarekin ?

23 Bafaíloa mortuan lehoinaren pus- 
k a ; cta hala-hala beharrak aberatfcn 
bazka.

24 Ñola jautíguratafuna hatfgarri bai- 
tzayo hampurutfuari, hala gizon bebarra 
aberadei zayotc gaitzcfgarri.

25 Aberatfa khordokan, gogortzen 
dute bcrc adiíkideek; aphala, berriz, 
crortzcra dohancan, bcrc czagunck be- 
rek ambiltzen dute.

26 Abcrats enganatuari aíko lagun- 
tzaile; hampuruíkcriak erran baditu, 
badu edertzaile.

27 Aphala enganatua da, cta bcr- 
tzaldc gaizkiak eiitzuten dita ; zuhurki 
mintzatzen bada, ez dute aditu nahi.

28 Aberatfa mintza, eta guziak ichil, 
eta liaren hitza zcructaraino altchatzen 
dute.

29 Beharra mintzatu, cta erratcn du
te : Ñor da hori ? eta behaztopatzcn 
bada, ambilduko dute.

30 Ontafunak on dirá, kontzicntzian 
bekhaturik czducnarcntzat; behartafuna 
guziz gaitz den bezala gaichtaginaren 
ahoan.

31 Bihotzak gizonari aldatzen dio 
begithartea, edo onerat, edo gaichtorat.

32 Lan izanen duzu eta nckhez khau- 
fituko bihotz onaren hatzacta begitharte 
011a.

X IV . K ap .
p \ O H A T S U  gizona hitzaz licre aho- 
^  tik crori ez dena, eta bcrc bekha- 
tuaren erredurak khcchatzcn cz dueña!

2 Dohatfu arimako goibeldurarik cz 
dueña, eta bcrc phcíkizaz gabetua cz 
dena!

3 Gizon dirukoi cta atchikiak deufe- 
tako ez du ontafuna, cta gizon bckhaiz- 
tiak zertako du urhea ?

4 Bcre gogo guziz abcraíuifun meta- 
tzcn zuzen-kontra hari direnak bertzeen-

tzat biltzen du, eta bertze bat doftatuko 
da harén ontafunctan.

5 Berc buruarentzat gaichto dena, 
bertze norentzat 011 izanen da ? eta ez 
du berc ontafunctan gozorik hartuko.

6 Deus ez da tzarragorik bere fabe- 
lari bckhaizten dena baino, eta hori da 
harén tzarkeriaren gaztigua.

7 Ongia egiten badu, jakin eta nahi 
gabe egiten du ; eta azkenean agertzcn 
du bere tzartafuna.

8 Bekhaiztiak tzarra du begia ; bazte
rrerat ematen du begithartca, eta ar- 
buyatzen berc arima.

9 Ezin-afezkoa da dirukoyarcn begia 
bere lehia tzarrean ; ez da afeko bere 
arima iharraraziz ahi dczan arteo.

10 Begi gaichtoa gaizkirat dago; ja- 
ramana ez da ogiz afeko, bainan bere 
mahainean cfkafian eta ilhun egoncn da.

11 Ene haurra, zerbaiten jabe bazare, 
egiozu zure buruari ongi, eta Jainkoari 
eíkain zatzu egokiak.

12 Orhoit zaite herioa cz déla bcran- 
kor, eta hobiratcko erabakia agertua izan 
zaitzula; ezen niundu hunen erabakia 
da, heriotzcz hilen déla.

13 Ilil aitzincan egiozu zure adiíkidca- 
r¡ ongia, eta zure ¡ndarren arabera heda- 
tuz, beharrari emozu.

14 E z khen zure buruari cgun oncko 
gozoak, eta cmaitza oncko puíkak ez 
utz galtzera.

15 E z othe diozkatzutc bertzcei utzi
ko zure nckhc eta lanen fruituak zortcan 
zathitzera ?

16 Eman eta har zazu, eta zure arima 
faindu zazu.

17 Hil baino lehcn egizkitzu fain- 
dutafuneko eginkariak, ezik hilen hc- 
rrian ez da jateko khaufitzeko mengoa- 
rik.

18 Haragi guziak chirphiltzen dirá 
belharra bczala eta zuhaitz berdean mus
kiltzen den boíloa iduri.

19 Batzu fortzcn eta bertzeak eror- 
tzcn dirá ; orobat da haragiaren eta odo
laren iraulgia; bat akhaba, bertzea for.

20 Edozcin lan uftclkizun azkenekotz 
iraungiko da, eta harén egilea harekin 
goanen da.

21 Egintza ona,ontzat atheratukoda; 
eta egin duenak hartan izanen du ohore.

22 Dohatfu gizona zuhurtafunean b¡- 
zitzen dcna, eta gogoa bere zuzenta- 
funean alhatzcn dueña, eta berc baithan
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orhoitzen dena Jainkoa dagokocla bc- 
gira! _

23 Jainkoaren bidcez bcre bihotzean 
ihardukitzen dueña, cta harén gauzagor- 
dcetan aditzen dena; zuhurtziari jarrai- 
kitzcn dena, hatzen ondotik dihoana idu- 
r¡, cta harén bidcetan gelditzen dena;

24 Harén leihoetarik bcgira, cta athee- 
tan aditzen dagocna;

25 Harénetchearcn aldcan phaufatzen 
dena; cta harén harrafietan hefaul bat 
farthurik, berc etchola harén fahctfcan 
eginen dueña ; cta hablaren onak behin- 
bethiko phaufuan egonen dirá harén 
ctcholan.

26 Bere haurrak ezarriko ditu harén 
gcrizan, cta bera egonen da harén hcga- 
lcn azpian.

27 Harén gcrizaren azpian berotik 
maldatua izanen da, cta harén ofpean 
phaufu hartuko du.

X V . K a p .

J A IN K O A R E N  bcldur dcnak eginen J du ongia ; eta zuzentafunaren jabe 
denak aurkhituko du zuhurtzia.

2 Eta bidera hainari ethorriko zavo 
ama ohoratu bat iduri, eta hura hartuko 
du neíkatcha batck íenharra bezala.

3 Biziko eta adimenduko ogiaz haziko 
du ; zuhurtzia falbagarriarcn uraz edara- 
nen du ; harén baithan gogortuko da, cta 
hura ez da khordokatuko.

4 Eta zuhurtziak atchikiko du, cta hu
ra cz da ahalketara croriko; cta zuhur
tziak altchatuko du bere lagunen baithan.

5 Ahoa baldarnarcn erdian idekiko 
dio; zuhurtziazkoetaadimcnduzko izpi- 
rituz bctheko du; eta ozpezko foina 
jauntziko dio.

6 Bozkarioa eta goihcrctafuna meta- 
tuko ditu harén gaincan, cta bethicrcko 
izen baten ondore eginen du.

7 Gizon zorock cz dute zuhurtzia 
atzemanen, eta adimendutakoak bidera 
goanen zaizko; zorock czdutc ikhufiko; 
urrun dago czen hanipuruíkcria cta z¡- 
markhutarik.

8 Gizon gezurtiak cz dirá hartaz or- 
hoituko, eta egiatiak harekin khaufituko 
dirá, eta ongi goanen dirá Jainkoaren 
aitzinera hel ditezen artco.

9 Bekhatorcarcn ahoan laudorioa cz 
da eder;

10 Zcren Jainkoa ganik heldu baita 
zuhurtzia. Alabainanzuhurtziarcn aldcan

dago Jainkoarentzatcko laudorioa, eta 
nafai izanen da fidel denaren ahoan eta 
hari ororen naufiak emanen dio.

11 Ez erran : Jainkoaren gatik ez da 
zuhurtzia cnckin; czen Jainkoak hi- 
guin dueña zuk ez egin.

12 E z erran: Jainkoak makhurrarazi 
ñau ; czen gizon tzarrak ez dirá haren- 
tzat premia.

13 Jainkoak gaitzets du errebelamcn- 
du hatfgarria, zeina harén bcldur dirc- 
nentzat cz baita maithagarri izanen.

14 Jainkoak haftapcnctik egin izan 
zuen gizona, cta utzi zuen egitera idu- 
ritzen zitzayoenaren arabera.

15 Bertzalde eman ziozkan lege eta 
manamenduak.

16 Baldin bethi nahi baduzu egin 
harén gogarako dena cta manamenduak 
begiratu, hekiek zainduko zaituzte.

17 Aitzinean czarri darozkitzut ura 
eta fuá: nahi duzuncra heda zazu es- 
kua.

18 Bizia cta herioa, ongia cta gaizkia, 
izonaren aitzinean dirá; harén gogarako 
cna emana izanen zayo.

19 Alabainan Jainkoaren zuhurtzia 
nihonerekoa da, eta ahalez hazkar da, 
oro gcldiartcrik gabe ikhuftcn dituelarik.

20 Jaunaren begiak daudc harén bcl
dur direnen gaincan, eta czagutzen ditu 
gizonaren egintza guziak.

21 Nihori cz dio manatu gaizkiaren 
egitea, eta nihori cz dio eman bckha- 
tuaren egitcko cíkua;

22 Ezen haur fede-ukhatu eta ezdcu- 
fetako batzucn ofteaz cz da lchiatfu.

X V I. K a p .

7̂ U R E  haur tzarrak bcrhatzcn badira 
ere, cz bozkariorik har hckien bai

than ; atfcginik cz har hekietan, Jainkoa
ren bcldurra hekietan ez bada.

2 E z izan ftnheftcrik hckien bizian, 
eta ez begira hckien lanci.

3 Alabainan bat hobc da Jainkoaren 
bcldur dena, ezenetz nula haur tzar;

4 Eta hobe da haurrik gabe hiltzea, 
haur tzarrak uztea baino.

5 Gizon umo bakhar batek fortherria 
bctheko du egoiliarrez, mortu eginen 
dirá gaichtaginen eremuak.

6 Ene begiak alko holako ikhufi izan 
du, eta oraino handiagorik ene beharriak 
entzun.

7 Gaichtaginen baldarnan khaldatuko

X V I I .  K A P .

da fuá, eta jendaki finheftegabean khal
datuko da fepha.

8 Bcihalako diganteek cz dute beren 
bckhatucntzat othoitz-cgin ; beren inda- 
rrean zuten finheftc, eta chahutuak izan 
dirá.

9 Jainkoak ez du guphidetfi izan Lot 
arrotz zagoen tokia, eta gaitzetfi izan 
ditu hango egoiliarrak beren folafetako 
hampuruíkcria gatik.

10 Etzayote urrikaldu ; eta bere be-
khatuctan hantzen zen jendaya hura oro 
galdu izan du ; .

11 Eta hala-hala fei ehun mila oinez- 
ko, beren bihotzeko gogortafunean clkha- 
rretara bildu zirenak; eta bat, bertzcak 
bezala burugogor izatu balitz, fendagaila 
zitakeen bizirik athera balitz;

12 Ezen harekin dirá urrikalmcndua 
cta hafarrea; ahaldun da barkhatzeko, 
eta badaki hafarrearen hcdatzcn.

13 Nolakoa harén urrikalmcndua, 
halakoa harén gaztigua; gizona bcre 
eginen arabera juyatzcn du.

14 Gaichtagina berc harrapakerian cz 
da itzuriko; cta urrikalmendu hartzen 
duenaren jafankortafunak bcre faria cz 
du bcrantctfiko.

15 Urrikalpenezko egitate guziek 
batbederari eginen diotc tokia, harén 
cginkarick merezitu arabera, cta liaren 
crromcriako umotafunaren arabera.

16 E z erran: Jainkoari gordcko na- 
tzayo, eta zcru-gainetik ñor orhoituko 
da nitaz ?

17 Populu handi hartan cz naiz cza- 
gutua izanen ; ezen ene arima zer da 
haimbcrtzc kreaturen erdian?

18 Hara non zerua eta zeruetako 
zcrua, cta lezca, cta lurra oro, eta hekie
tan direnak, ikharan jarriko diren harén 
aitzinean;

19 Mendi, mcndichkak eta lurraren 
erroak lazturaz khordokatuko dirá, 
Jainkoak begiratuko diotencan.

20 Eta horien guzicn erdian gizo
naren bihotza zoratua dago; bainan 
Jainkoak czagutzen ditu bihotz gu
ziak. ,

21 Ñor da ordean harén bideak eta 
gizonaren begiak czin-ikhufizko phefia 
ezagutuko dituena ?

22 Ezen harén obra hainitz gordeak 
dirá ; bainan nork erran harén zuzenta- 
funezko egintzak ? cdo nork jafan he
kiek ? Alabainan batzucn ganik urrun
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da crabakia, eta guzicn ikharpena akha- 
bantzan izanen da.

23 Bihotza ttipitzcn zdyonak ezdcus- 
keriako gogoetak ditu, eta gizon umo- 
tafunik gabeak cta makhurrean dabila- 
nak erhokeriazko gogoetak.

24 Ene haurra, entzun nezazu; ikha- 
fazu zure adimenduaren argitzen, cta 
ene folafci erne zaude zure bihotzean.

25 Zuzcnki emanen darotzut ira- 
khafpena, cta bcrmatuko naiz zuhurtzia 
nolakoa den zuri erratera: eta ene í’o- 
lafei zaude zure bihotzean em e; nik 
izpirituko zuzentafunean erraten da
rozkitzut Jainkoak, haftetik bere egin- 
tzetan ezarri dituen indarrak, eta zinta- 
funean ezagutarazten darotzut harén 
jakitatea.

26 Jainkoak bere zuhurtzian anto- 
latu ditu halletik berc obrak, eta egin 
dituen ordutik bcrczi ditu hekietako 
aurkhintzak eta hckien haftapenak zcin 
bere motaren arabera.

27 Efleitu diotzatc beren lanak be- 
thikotzat; cta ez dirá cz gofetu, ez 
nekhatu, ez baratu beren lanetarik.

28 Bakhotchak cz du bcre aldckoa 
hcrtfatuko mendeen mendetaraino.

29 E z izan Jaunaren hitzari fin- 
hetígogor.

30 Gcro Jainkoak lurrera begiratu 
du, cta bere onez bethe.

31 Eta aberc bizidun guziak ilkhia- 
razi ditu lurraren gainera eta berriz 
harén beraren barnera bihurtuko dirá.

X V II. K a p .

JA IN K O A K  lurretik kreatu du gi
zona, cta berc idurira egin izan du. 

2 Eta berriz lurretara bihurrarazi 
du, cta bcre araberako indarraz jauntzi 
du.

3 Eman diozka hunembcrtzeko 
egunketa bat eta muga, eta lurrean 
diren guzicn gainean nauíitafuna eman 
dio.

4 Harén larderia czarri du haragidun 
guzicn baithan, cta gizona jarri da abere 
eta hegaftinen naufi.

5 Jainkoak lagun bat kreatu dio berc 
izatetik bera iduria ; eman diozkatc 
czagutza, mihia, begiak, beharriak, 
bihotza, hckien bidez afmu egitcko ; eta 
adigarriaren argiz bethe ditu.

6 Hekietan kreatu du izpirituaren 
4 x
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jakintafuna, hckicn bihotza bethe du 
adimenduz, eta on - gaitzak crakhutfi 
diozkate.

7 Bere begia czarri du hckicn biho- 
tzen gainean hekiei crakhuftcko berc 
egintzcn handitafuna,

8 Orok batean lauda zczatcn harén 
izen faindua, hari ofpc bihur berc fenda- 
gailez cta goraki aithor harén egintza 
handiak.

9 Gaincrako email diote bizitzeko 
moldea eta biziaren legcaz premu egin 
ditu.

10 Hekickin egin du bethikotzat bat- 
tafun, cta irakhatli diozkate zuzembidea 
eta berc erabakiak.

11 Eta hekien begiak ikhufi ditu 
harén ofpeko fendagailak, eta hekien 
beharrick izan dute harén mintzoaren 
aditzeko ohorea, eta harek erran izan 
dioete : Bcrautzuc gaizki orotarik.

12 Eta manatu ditu zein bere lagu- 
naren arthaz.

13 Hekien bideak harén aitzinean 
dirá bethi; cz dirá harén begiei gor- 
deak.

14 Jendaki bakhotchari buruko eza- 
rri dio hotfemaile bat.

15 Eta Ifrael egina izan da Jainkoa- 
ren zathi ageria.

16 Eta hekien egintza guziak iguz- 
kia bezala Jainkoaren aitzinean dirá : 
cta harén begiak aldaratu gabe hekien 
bideei begira daudc.

17 Hekien tzartafunak cz ditu itzali 
Jainkoaren legeak, cta harén aitzinean 
dirá hckicn tzarkeria guziak.

18 Gizonarcn amoina zigilu bat be
zala da Jainkoaren baithan, eta gizonak 
egin ongiaren cíkerra zainduko du begi- 
mnia bezala.

19 Eta azkcnean Jainkoa jaikiko da, 
bakhotchari berc burilaren gainera ema
nen dio bere faria cta luphera bihurra- 
raziko ditu gaichtaginak.

20 Bainan urrikitan direnei zabaltzcn 
diotc zuzentafuneko bidea; gogortzcn 
ditu ezin ihardukiz khordokan direnak, 
eta cílcitu diotc egia beren zathitzat.

21 Bihur zaite Ja tina gana, eta utza- 
tzu zure bckhatuak.

22 Oithoitz-cgizu Jaunarcn aitzinean 
eta guti zatzu behaztopabideak.

23 Jauna gana bihur zaite; urrun 
zaite zure tzarkerietarik, eta minki 
gaitzets zazu hatfgarri dena.

24 Ezagut zatzu zuzembidea cta 
Jainkoaren erabakiak, zaudc ezarria 
izan zaren bezala eta ez utz Jainko 
guziz goraren othoiztea.

25 JVlcndc fainduko alderat egizu, 
bizi direnekin cta Jainkoari aithor cina- 
ten diotenekin.

26 E z egon gaichtaginen makhurre- 
tan, hil aitzinean aithor bihur zazu. 
Deuferc ez balita bezala galtzcn da 
hilen ganikako aithorra.

27 Bizi zarelarik aithor bihur zazu, 
bizi eta fafual zarelarik bihur zazu, 
lauda Jainkoa cta ofpe bihur harén 
urrikalpenez.

28 Zcinen diren handiak harén urri- 
kalmendua, cta barkhamendua harén 
ganat bihurtzen direnentzat!

29 Alabainan oro cz ditczkc gizonen 
baithan izan, zcren gizafemea cz baita 
herioaren garai cta maltzurkeriaren 
ezdeultafuncan lakhct baita.

30 Z cr da iguzkia baino argiagorik ? 
cta-bada iraungiko da. Haragiak eta 
odolak afmatzen dutena baino zcr da 
tzarragorik ? eta hura jazarria izanen 
zayote.

31 Iguzkiak begiratzcn dio zeru go- 
retako indarrari, cta gizona ez da hauts 
cta lur baizik.

X V III. K a p .

p T G U N D A IN O T IK  bizi denak gu
ziak batean kreatu ditu ; Jainkoa 

bakharrik izanen da zuzentzat czagutua, 
cta czin-garhaituzko errege egonen da 
bethiren bethi.

2 Ñor daitc gai harén egintzcn erra- 
tcko ?

3 Nork czcn ¡kharturen ditu harek 
egin fendagailak ?

4 Nork,berriz,czagutarazikodu harén 
handitafunaren ahalar cdo ñor abiatuko 
da liaren urrikalmcnduaren erraten ?

5 E z ditazke ez guti, ez berha, ez 
ardiets Jainkoaren fendagailak.

6 Noiz-crc gizonak akhabatu baituke, 
orduan hafiko da ; eta noiz-crc gelditu 
baititake, balditua egonen da.

7 Zer da gizona cta zer da harén 
ahala ? zcr ongiz, cdo zcr gaizkiz da

gai? . . .
8 Gizonen bizia,luzeena harturik ere, 

ehun urthetakoa da; hekien urthe aphu- 
rrak bethiko mendearen cgunean hartuak
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dira hala-nola itlafoko ur-chorta bat, hala 
ñola legar-izpi bat.

9 Horren gatik Jainkoa igurikor da 
gizonen alderat, cta hekien gainera ichur- 
tzen du bere urrikalmendua.

10 Ikhuften du hekien bihotzen fen- 
dokeria gaichtoa déla, eta ezagutzen du 
hekien izpirituko deboiladura tzarra déla.

11 Hargatik hekien baithan bcthetzen 
du bere urrikalkortafuna cta erakhuften 
diote zuzenaren bidea. *

12, Gizonarcn urrikalkortafuna, harén 
lagunaren gainera hcdatzcn da ; Jain- 
koarena ordean haragi ororen gainera.

13 Harek badu urrikalmendua, ira- 
khaltcn cta kridantzatzen du, hala-nola 
artzainak bere arthaldea.

14 Urrikari ditu liaren urrikalmendu- 
ko irakhafpena hartzen dutcnak, cta 
harén crabakicn azpian lehiatuz jartzcn 
direnak.

15 Ene haurra, egitcn duzun ongia- 
rekin erantzuna ez nahaílcka, eta zerbait 
ematen duzunean ezeratchik hitzgaich- 
toen atfekabea.

16 Ihintzak cz othe du beroa cma- 
tzen? hala-hala hitz gozoa cmaitza baino 
hobea da.

17 Solas hura cz othe da cman den 
onaren garai ? bainan bat cta bertzea 
gizon preíluarekin dira.

18 Zoroak faminki crantzuten du, 
eta ikhafigabearen cmaitzak zitzorraraz- 
ten ditu begiak.

19 Juyatu baino lchen, zuzentafuna 
aphain zazu zure baithan ; eta mintzatu 
baino lehen, jakitatea bil zazu.

20 Gaitzak jo baino lehen, fendaka- 
riaz zerbitza zaite ; juyatu baino lehen, 
argi zazu zure burua, eta Jainkoaren 
aitzinean aurkhituko duzu begitharte.

21 Gaitzak jo baino lehen, aphal zazu 
zure burua, cta eritafuneko orduan cra- 
khutfazu zure bihurpena. _

22 Deufek - ere ez bezaitza traba
othoitz-egitetik bethi, eta c·/. izan he- 
rabe hil arteo zuzembidean ibiltzcko ; 
zeren Jaunarcn fariak bethi guzian ¡rau
nen baitu. ■

23 Othoitzaren aitzinetik aphain za
zu zure arima, eta cz izan Jainkoaren 
frogatzen dabiian gizona iduri.

24 Orhoit zaite azken eguneko hafa- 
rreaz eta orduaz zeintan batbederari 
emanen baitzayo bere bizitzearen ara- 
berako faria.

25 Bchartafunaz orhoit zaite nafai- 
ziako cgunean cta noharroinaren beha- 
rrez aberaftafuncko cgunean.

26 Goizetik arratlcra aroa aldatzcn 
da, eta horiek oro tupuftean egiten dirá 
Jainkoaren begietan.

27 Gizon zuhurra bethi heldurrean 
dago, eta bekhatuetako cgunean begi- 
ratuko da nagitafunetik.

28 Gizon chothilak ezagutzen du zu- 
hurtzia, cta aithor bihurtzen dio hura 
aurkhitzen duenari.

29 Gizon adimentutakoak beren hi- 
tzetan, zuhurki dabiltza berak ; badute 
egiaren eta zuzenaren aditza, eta uria 
bezala ichurtzcn dituzte erran-zaharrak 
cta erabakiak.

30 E z goan zure zalckericn ondotik, 
eta bazterrerat esrizu zure nahikundctik._ O t

31 Zure arimako lehiak bethetzen 
baditutzu, zure burua eginen duzu zure 
etfaycn bozgarri.

32 E z izan lakhet ofteen erdian, ez- 
etarc bilkhu ttipietan; ezen hutfa ar- 
durakoa da hckietan.

33 E z eror behartafunera lukurutan 
mailegatuz, zarpan cz duzunean deuferc; 
czcn hori zure biziaz bckhaitz izatea 
lizate.

X IX . K ap .

í  A N G IL E  edalea cz da aberaftuko, 
eta gauza ttipietan ezacholatua 

dena, emeki emeki beharrera eroriko da.
2 Arnoak eta cmaztekick behazto- 

parazten dituzte zuhurrak eta hoben- 
duntzen adimendutako gizonak.

3 Lilitchoci joíten dena zabartuko da; 
uílclduraren eta harren pulka bilhakatuko 
da ; crakhutfia izanen da irakaíkari handi 
bat bezala, eta harén arima khendua iza
nen da bizidunen liburutik.

4 Sinhefbera dena, bihotz arinekoa 
da, eta bcheitituko da ; cta bere bizia
ren kontra bckhatu egiten dueña, ergel 
batentzat idukia izanen da.

5 Tzarkeriak bozten dueña, defoho- 
ratua izanen da; kridantza higuin due
nari laburtuko zayo liizia, cta elhcketa 
higuin duenak ithoko du maltzurkcria.

6 Bere arimaren kontra bckhatu egi
ten duenari urrikituko za yo ; eta mal- 
tzurkerian lakhet dena, defohoratua 
izanen da.

7 E z errepika hitz gaichto cta gaitzi-
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garría, cta ctzaitzu bidcgabcrik ctho- 
rriko.

8 E z erran harnean duzuna ez adiiki- 
deari, ez etfayari; cta balimbaduzu hoben 
zerbait, ez ager;

9 Ezen hainak entzunen cta begiz idu- 
kiko zaitu; cta zure hutfarcn itfutzcko 
alcgia egitcn duclarik, gaitzirizkotan har- 
tuko zaitu, cta hola jazarriko darotzu be- 
thi.

10 Entzun duzu hitz bat zure lagu- 
narcn kontra ? itho bedi zure baithan, 
gogoari cmanik ctzaituela lcherraraziko.

1 1 Aditu clheaz ergcla bcrchala cr- 
ditzen da, hala-nola haur-minetan cmaz- 
tekiak intzirak ezin iduk baitetzazkc.

12 Gizonarcn ichterrean farthua den 
gezía ñola, zoroaren bihotzean elhca hala.

13 Kridantza zazu zure adilkidca, 
beldurrez-eta ez duen entzun zer dc- 
rafaten, eta erran dezan: E z dut egin ; 
cdo egin balimbadu, ez dadien bihur 
berriz egitera.

14 Kridantza zazu zure laguna ira- 
tchikitzcn dioten clheaz, zercn ez baitu 
erran beharbada; cta erran badu, ez 
dezan errepika.

15 Kridantza zazu adilkidca; czen 
maíz gerthatzcn da hutía.

16 E z finhcts elhe guziak; bada mihi- 
tik hutfegiten dueña,bainan ez arimatik.

17 Nor da alababan mihitik hutfik 
egitcn ez dueña ? Kridantza zazu lagu
na, larderiatu aitzinean.

18 Eta G uziz-Coraren bcldurrari 
emozu bidc, zercn Jainkoarcn beldurra 
baita zuhurtzia ofoa ; cta dauntza zuhur- 
tzia huntan Jainkoarcn bcldur izatca, eta 
zuhurtzia ofoan legearen bcthctzca.

19 Gaizkiaren egiteko jakitatca ez da 
zuhurtafuna, eta gaichtagincn umotafuna 
ez da adimendua.

20 Bada tzartafun bat, gaitzcfpena 
bere baithan dadukana; eta zorokcria 
bada, zeina baita zuhurtzia clkas bat.

21 Gizon zuhurtziaz chume, cta 
adimcnduz elkas dcna Jainkoarcn bcl- 
durrarekin, hobea da ezcnetz adimcnduz 
nafai dena cta G uziz - Coraren legca 
häuften dueña.

22 Bada antzc bat fegura, cta bidc 
gaichtokoa,

23 Eta bada folas zina athcratzen due
ña cgiaz mintzatuz. Bada gizona bere 
burua maltzurki beheratzen dueña, cta 
zeinaren baruca zimarkhuz bethea baita.

24 Bada beheramendu handirekin 
foberctaraino aphaltzen dena; eta bada 
begithartea beheititzen dueña, eta gauza 
ezjakinari ez-ikhufiarena egiten diocna.

25 Eta berc kalipu cíkafak ez badu 
bekhatu egitera uzten, eginen du gaiz- 
kia, gaizki egiteko artca atzematen badu.

26 Begira czagun da gizona, cta bc- 
khoz bckhotik ezagutzcn da adimendu- 
duna.

27 Gorphutzeko jauntziak, hortzc- 
tako irriak, ibiltzeak erakhuften, dute 
zer den gizona.

28 Mokhorrarcn hafarrean bada gc- 
zurrczko kridantza bat, eta bada uíte- 
keria bat, zeina cz baita ontzat czagu- 
tua ; cta bada gizona ichilik dagoena, 
eta hura umoa da.

X X . K a p .

^ E M B A T E Z  ez da hobc kridantza- 
tzea, ezcnctz hafarre gelditzea 

cta debekatzea barkhamendu eíkatzetik 
hutía aithortzen dueña!

2 Ebakiarcn lehia tzarrak gal balczo 
neíkatchari lorea,

3 Hala-hala egiten du bidcgabezko 
juyamendua gaichtoki bihurtzen due- 
nak.

4 Zein on den urrikiaren erakhuftea 
kridantzatua dcncan ! Ezik hola bcra- 
riazko bekhatuari itzurtzcn zare.

5 Bada gizon ichila, zuhur aurkhitua 
dcna; eta bada higuingarria bcre elhaítrc 
ahalkcgabearcn ariaz.

6 Bada ichilik dagoena, folafeko adi- 
tzarik cz izanez; eta bada ichilik 
dagoena, jakinez noiz den ordu ona.

7 Zuhurra hein bat egonen da ichilik; 
ergela ordean eta umogabea ez dirá 
orduari begiratuko.

8 Elhc hainitz derabilanak dainu egi
nen dio berc ariinari, cta zuzenik gabe 
cíkudantzia hartzailea gaitzirizkotan ero- 
riko da.

9 Legcgabeko gizona aitzinaz dihoa 
gaizkian, eta bere afmuak kaltetara bi
hurtzen zaizko.

10 Bada cmate bat deufetako ez 
dena, cta bertzc bat bictan fariztatuko , 
dena.

11 Bada ofpea gatikako beheramen- 
dua, eta bada aphaltafunarcn bidez go- 
ratzen dueña burua.

12 Bada aíko gauza merke berre-
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roften dueña, cta hckiek zazpitan bi
hurtzen dituena.

13 Zuhurrak folafean bere burua 
maithagarri eginen du ; aldiz zoroaren 
cíkerra urmariatuko da.

14 Zoroak emana cz duzu deufetako
izanen; ezen harén begiak zazpikhu- 
nak dirá. . .

15 Gauza guti emanen du cta iroi 
hainitz eginen ; cta harén aho idckitzea, 
fu-hartze bat da.

16 Hulakoak cgun cmaten du mailc-
guz, eta bihar galdatzcn : higuingarria da 
holako gizona. _ ,

17 Ergclak ez du izanen adiíkidcrik, 
cz-eta harén ongiek cíkerrik;

18 Ezen harén ogia jatcn dutcnek 
mihi gezurtia dute. Zembatctan eta 
zembatck irriz jokhatuko duten!

19 E z du alabainan adimendu zuzc- 
narekin ematen iduki behar zukeena, 
eta orobat iduki behar etzukeena.

20 Mihi gezurtiaren erorikoa da gal- 
tzadaren gaincra erortzen den gizona 
iduri; hala-hala gaichtaginak eroriko di
rá lafter.

21 Gizon morrokoa da khondera 
alfer bat gizon ikhafigabcen ahoan iza- 
ten ohi den bezala.

22 Ergelarcn ahotik folas zuhurra ez 
da ongi hartzen, zeren ez baitu bere 
orduan erraten.

23 Bada gizona bekhatutik begira- 
tzen dena ahal eíkafez, eta phaufuan 
tirriatuko dena.

24 Bada ahalkearen ariaz bere arima 
galtzen dueña, eta gizon uniogabe baten 
gatik galduko du ; nor-nor-den begira- 
tzcn duelakotz, galduko du bere burua.

25 Bada berc adiíkideari ahalkearen 
ariaz agintzcn dueña cta hura etfaitzat 
irabazten du urrurik.

26 Gezurra gizonarcn baithan laido 
itfufia da, eta ufu da gizon makhurren 
ahoan.

27 Bcthi gezurrez mintzo den gizona 
baino höbe da ohoina; bainan galpena 
izanen da bien primantza.

28 Gizon gezurtien bizia ohoregabea 
da ; eta beren ahalkcria, baratu gäbe
jarraikitzen zayotc. .

29 Zuhurrak berc buruari on ekhar- 
tzcn dio berc folafez, cta gizon umoa 
handien gogarako izanen da.

30 Berc lurra lantzcn duenak gora- 
tuko du bihi murrua, eta zuzenari bcre

bidea cmaten dioenak berc burua du 
goratuko; aldiz handien gogarako denak 
tzarkeriari ihes-eginen dio.

31 Dohain, emaitzek itfutzen dituzte 
juyeen begiak; cta mututzcn balira bc- 
zala, ahoan bazterrerat demate gaztigua.

32 Zuhurtzia gordea cta ¡khuftcn ez 
den dirutzea, zertako dirá on bata eta 
bertzca ?

33 Bcre antzegabetafuna gordetzcn 
duenak gehiago du balio ezenetz bcre 
zuhurtafuna gordetzen duen gizonak.

X X I. K a p .

p 'N E  haurra, egin duzu bekhatu ? ez 
abia berriz ; bainan othoitz-egizu 

lchcnckoentzat, izan dakizkitzun bar- 
khatuak.

2 Bekhatuari ihes-egiozu fugeari be
zala ; eta hurbiltzcn bazaizkio, harra-· 
patuko zaitu.

3 Harén hortzak dirá lehoinaren 
hortzak iduri; gizonen arimak hiltzen 
dituzte.

4 Bekhatua da ezpata bi aldectarik 
zorroztua; harek egin fakhientzat fen- 
datzcrik ez da.

5 Larderia, irainek urmariatuko di
tuzte ontafunak, cta hampuruzkcriak 
urtharaziko du ctcherik aberatfena ; 
hola chahutuko da hampurutfuaren on- 
tafuna.

6 Beharrarcn ahotikako othoitza Jain- 
koaren beharrietaraino helduko da, eta 
juftizia ethorriko zayo lafter.

7 Kridantza higuin dueña bekhato- 
rcaren hatzen gainean dabila ; eta Jain- 
koaren beldur dena bcre baithan far- 
thuko da.

8 Botheretfua urruncra czagun da 
bcre mihi aufartctik, cta zuhurrak ba- 
daki harén ganik itzurtzen.

9 Bertzccn goftuz bcre ctchea egi
ten duenak iduri du neguan bere harriak 
biltzen dituena.

10 Bckhatoreen bilduma da arkola- 
meta bat bezala; fuko garra izanen da 
hekien akhabantza.

11 Bckhatoreen bidea harriz bardin- 
dua da, eta buruan ifernua, ilhumbcak 
eta oinhazeak.

12 Zuzentafuna begiratzen duenak 
idukiko du harén aditza.

13 Jainkoaren beldurrarcn azkcn bu
rua, zuhurtafuna eta adimendua.
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14 Ongian zuhur ez dena ez da ja- 
kintiun eginen.

15 Bada, bcrriz, zuhurtzia bat gaiz- 
kian nafai dena; eta adimendua ez da 
uherdura den tokian.

16 Zuhurraren jakitatea da gaindi 
dohan ura bczala, eta harcn erranak bi- 
zitzeko ithurriak bczala iraunen du.

17 Ergelaren bihotzak iduri du untzi 
hautfi bat, eta zuhurtziarik batere ez du 
idukiko.

18 Edozein folas zuhur entzun dezan 
gizon argituak, laudatuko eta here bai- 
thara bilduko du. Atfeginzaleak aditzen 
du ; ez du gogarako, eta gibclerat arthi- 
kiko du.

19 Ergelaren folaftantza da bidean 
hache bat bczala ; ezen adimendutfuaren 
czpainctan aurkhitzen da ciker cderra.

20 Gurbilaren ahoa da haldamctan 
bilhatua, eta gogoan crabiliko dituztc 
harcn hitzak.

21 Nola etche urratu bat, ergclaren- 
tzat hala da zuhurtzia; eta zoroarcn 
jakitatea da ezin-erranezko folafkcta bat.

22 Irakhafmcna da erhoarentzat zan- 
goetan oin-burdinak bczala, eiku cikui- 
ncan ukharai-burdinak bezala.

23 Ergela, irri-egitean karkaraka da
go ; zuhurrak aldiz doidoya ichilik irri- 
egitcn da.

24 Irakhafmena umoarentzat da ur- 
hczko edergailu bat, eta eiku-muthurrc- 
ko bat bczala eikuineko bcfoan.

25 Ergelaren oina errechki fartzcn da 
hauzoarcn ctchcan, eta gizon jakina he- 
rabe da botheretfuarentz.it.

26 Zoroak etchera leihotik bcgiratu- 
ko du; gizon ikhafia ordean kampotik 
egonen da.

27 Gizonaren erhokcria da athetan 
cntzuten egotea, eta gurbilari defohore 
izanen zayo.

28 Gurbil ez dircnen ezpainck erafiko 
dituztc zorokeriak ; bainan umoen fola- 
fak balantzetan phifatuak izanen dira.

29 Ergelek ahoan dute bihotza, eta 
zuhurrck ahoa bihotzean dute.

30 Gaichtaginak madarikatzen due- 
nean debrua, bcre burua madarikatzen 
du.

31 Salhatariak lizunduko du here ari- 
rna, eta orotaz haftiatua izanen d a ; eta 
harckin dagocna higuingarri izanen da; 
gizon ichil eta adimendutfua ohoratua 
izanen da.

X X II. K a p .

A G IA  lohizko harriz izanen da ha- 
rrikatua, eta guziak arbuyoka min- 

tzatuko dira hartaz.
2 Idi-gorotzcz harrikatuko da nagia; 

eta hura ukituko duten guziek iharroíiko 
dute eíkua.

3 Scme ikhafigabca izanen da berc 
aitaren ahalkagarri; alaba, berriz, eginen 
da harén arbuyagarri.

4 Neíkatcha gurbila primantza bat 
izanen da berc fenharrarentzat; ezcn 
ahalkagarria dena burhafoarcn defohora- 
garri atheratuko da.

5 Emaztcki kopetatuak aita eta fen- 
harra ahalketara arthikiko ditu eta gaich- 
taginen bethe izanen d a ; aldiz, batak 
eta bcrtzeak crdeinatuko dute.

6 Deithorean mufika, dcftcnorercko 
folafa; azotea eta irakhafpena, tenorc 
orotan zuhurtzia.

7 Ergel baten irakhaften hari denak 
iduri du cltze hautfi olatzen hari dena.

8 Entzutcn cz duenari folas cmatcn 
duenak iduri du lo gogorretik atzarra- 
razten hari dena.

9 Zuhurtziaz zoroari mintzo denak lo 
dagoenari folas cmatcn du ; eta folafa 
akhabatu dencan, hunek ihardctfiko du : 
Ñor da hau ?

10 Hilaren gainean nigar-egizu, ezen 
iraungi da harcn argia; eta zoroarcn 
gainean egizu nigar, ezen iraungi da 
harén adimendua.

11 Nigar gutiago egizu hilaren gai- 
ncan, phaufua hartu duelakotz;

12 Alabainan gaichtaginarcn bizi tza- 
rra, ergelaren hcriotzca baino areagoa da.

13 Zazpi egunez dirau hilaren dei- 
thoreak; ergelarenak ordean eta gaich- 
taginarenak, hekien bizitzeko egun gu- 
ziez.

14 Zoroarckin ez hainitz mintza, eta 
crhoarekin ez ibil.

15 Bcgira zaite harcn ganik, nahiga- 
berik cz dezazun izan ; eta ctzare ha
rén bckhatuaz khutfatuko.

16 Aldara zaite harén ganik, eta aur- 
khituren duzu phaufua, eta harcn erho- 
tafunetik ez duzu atfekaberik bilduko.

17 Zer da beruna baino dorpheago- 
rik? eta zoroak bertze izenik othe duke 
zoroa baizik ?
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18 Jafaiteko crrechago dira Iegarra, 
gatza eta burdina - mokhorra, czcnctz 
umogabea, ergcla eta gaichtagina.

19 Etche baten afentuan lothua den 
zurezko lokharria ez da deflothuko ; ba
la-hala da bihotz bat kontfciluaren afmu- 
an gogortua.

20 Adimendutfuaren gogoak ez du 
nihoiz amor eginen beldurraren gatik.

21 Nola bizkarrctan hcfaulek eta 
mortero gabeko harrafiek ez baitute 
haizcaren aitzincan iraunen,

22 Hala-hala ere zoroaren bihotz 
iziperak bcre gogoetetan cz dio bcldu- 
rraren oldarrari ihardctfiko.

23 Ñola bihotz ikharatia ergelaren 
gogoetetan cz baita nihoiz lotfatzcn, ha
la fainkoaren manamenduetan dagocna, 
bethi gogor egonen da.

24 Bcgia fiftatzen duenak nigarra dc- 
rakhar, eta bihotza fiftatzen duenak 
mimberatafuna jauzarazten du.

25 Choriei harria arthikiko duenak 
haizatuko ditu ; hala-hala adiíkideari 
irain egiten dioenak ere adiíkidantza 
urratzcn du.

26 Adiíkidearen gaincra czpata athera 
bazineza ere, ez eth ; bada ezen oraino 
bihurbide.

27 Zure ahoa gordinki idcki bazi- 
naro ere zure adiíkideari, cz lotfa ; orai
no ezen bada antolabide, ez bazare 
farthu ¡rain, iroi, cíkarnio, gauza gorde 
falhatze eta fakhi maltzurretan; horiek 
orok ihes igorriko dute. adifkidca.

28 Zaude fidel adiíkideari beharrak 
jotzen duencan, zorion dukeenean ere 
boztea gatik harckin.

29 Fidel zaudczkio atfekabcctako or- 
duan, harcn primantzan ere izatekotzat 
harcn primukhide.

30 Labetik fuko bafada eta khea 
garra baino lchcn ilkhitzen dirá, eta 
odola baino lchen burho, irain, dichi-
duak. · .

31 E z naiz ahalke izanen adiíkideari 
agur cgitcko; cz naiz harcn aitzincan 
gordcko ; eta harén cíkutik heldu bazait 
gaizkia, egarriko dut.

32 Adituko duten guziek, beren bu- 
ruak harcn ganik zainduko dituztc. ^

33 Nork emanen dio ene ahoari 
zaintzailc bat, eta zigilu fegur bat cza- 
rriko ene ezpainen gainean, hekien 
bidez eror cz nadien, eta ene mihiak ez 
nczan gal ?

X X III . K a p .

JA U N A , ene aita eta ene biziaren nau- 
fia, cz nezazula utz ene mihi, ez

painen eragindurara, eta ez benezazu 
utz hekien bidez erortzera.

2 Nork emanen dio ene gogoari kri- 
dantza eta ene bihotzari zuhurtziaren 
irakhafmena ; hekien jakin eíkaíkerietan 
ez nezatcn guphidcts, eta hekien hutfak 
cz ditezen ager,

3 Eta bcldurrcz ene jakingabetafunak 
bcra, ene hobenak ufu, eta ene bckha- 
tuak murruka ditezen, eta eror nadien 
ene ichterbegien aitzincan, eta ene ctfaya 
boz dadicn ene gainean ?

4 Jauna, ene aita, eta ene biziaren 
Jainkoa, cz nezazula utz hekien go- 
gara.

5 E z email niri begietako burgoita- 
funa, eta zalekcria guziak urrun zatzu 
ene ganik.

6 Khcn zatzu ene ganik fabcldarra- 
yokeria guziak, haragikoikeriako lehick 
ez benezate har, eta cz nezazula utz 
arimako ezacholakcriari eta ahalkegabe- 
tafunari.

7 Haurrak, adi zazue mihiaren ira- 
khafpena, eta hau bcgiratuko dueña ez 
da ahotik galduko, cz-ctarc egitate tza- 
rrctan bchaztopatuko.

8 Bekhatorea bcre hutfalkeriatik iza
nen da harrapatua ; eta beren ahoak 
behaztoparaziko ditu hampurutfua eta 
mihi gaichtoa.

9 Zin arthikitzcn ohi cz bedi zure 
ahoa; ezen hartarik dathortzi aíko ero- 
riko.

10 Jainkoaz alatzca, berriz, ufu izan 
cz bedi zure ahoan, eta cz crabil fain- 
duen izcnak zure folafetan, zeren hor- 
taz ez baitzare garbi izanen ;

11 Ezik nola maiz cftiran czartzen 
den gathibuari cz baitzaizkio ubcldurak 
goatcn; hala orotan zin-egiten eta ala- 
tzcn hari dena ez da bekhatutik chahu 
izanen.

12 Zin arthikitzcn ardura hari den 
gizona, tzarkeriaz bctheko da, eta zau- 
riak ez dira harcn ctchctik ilkhiko.

13 Hitza jatcn badu; bekhatua harén 
gain izanen da; eta ukhatzen badu, 
bictan egiten du bckhatu.

14 Eta zin alferra egin badu, ez da
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hobengabetzat athcratuko ; czen zor 
zayocn fariaz bctheko da hären ctchca.

15 Bada bertze hizkuntza bat hcri- 
oaren parrcan jartzcn dcna ; hura ez 
bedi khaufi Jakoben primantzan.

16 Alabainan jainkotiarrek halakoak 
bereu ganik urrun khenduko dituztc, 
eta ez dira bekhatuan ihauikatuko.

17 Hizkuntza makhurrci ohi ez bedi 
zure ahoa ; czik hckictan bada bckhatu 
den gauza.

18 Orhoit zaite zure ait-amez ; ezcn 
handien artcan zare;

19 Beldurrcz-eta Jainkoak ahantz 
zaitzan hckien aitzinean, eta hekieki- 
lako zure trcbctafunaz ergeldurik, Iaido 
jafan, forthu ez bazine nahiago izan eta 
zure fortzcko eguna madarika dezazun.

20 Solas tzarretan ohitua den gizo- 
nak, berc bizi guzian ez du mintzatzcn 
ikhafiko.

21 Bi jcnde-motek dute bekhatua 
nafai, eta hirugarrcnak dcrakhar hafa- 
rrea eta galpcna.

22 Khaldan den fua bezalako arima 
fuharra ez da hilen zerbait iretfi ar- 
teo.

23 Berc haragiko zalekerietan galdua 
den gizona ez da baratuko fua bitz de- 
zan arteo.

24 Gizon andrckoyari edozein ogi 
gozo zayo ; bckhatu cgiten ez da unha- 
tuko azkcncraino.

25 Bcre ohetik bcrtzccnera iragaiten 
den gizonak arbuyatzcn du berc arima, 
dioelarik : Nork ikhuften nau ?

26 Ilhumbcak inguruan ditut, ha- 
rrafiek itzaltzcn nautc, eta nihork ez 
darot begiratzcn: noren izanen naiz 
beldur ? Guziz-Gora ez da ene bckha- 
tuez orhoituko.

27 Eta Jainkoaren begiak oro ikhus- 
ten dituela ez du ezagutzen, zeren 
horrelako gizon-beldurrak eta gizoncn 
begicn bcldurrak khentzcn baitiote Jain
koaren lardcria.

28 E z du ezagutzen Jainkoaren bc- 
iak hainitzez argiagoak direla iguzkia 
aino, inguruka begira daudezcla gizo-

nen bide guzici, ondar-lezeci eta gizo
ncn bihotzetako zokho gordecnei.

29 Alabainan Jainko Jaunaz ezagu- 
tuak ziren oro, krea zetzan aitzinean, 
eta egin dituen ondoan orobat ikhuften 
ditu guziak.

30 Haina hiriko plazctan izanen da

gaztigatua, eta zaldinoa bezala ihes 
igorria, eta gutien uftcan atzemana.

31 Eta guzientzat laidagarri izanen 
da, zeren ez duen ezagutu Jainkoaren 
beldurra.

32 Orobat izanen da bcre fenharra 
uzten duen cmaztekia, eta bertzeen ga- 
nikako ondorea cmaten dueña ;

33 Ezcn lehembizikorik ez da Guziz- 
Goraren legean finhefdun izan ; biga- 
rrenckorik berc fenharraren aldcra bc
khatu egin du ; hirugarrenckorik ber- 
tzeckin khutfatu da, eta bertze gizon 
baten ganik izatu ditu haurrak.

34 Eta athcratuko dute baldarnaren 
aitzincra eta bilhatzeak cginen dira 
hären haurren gainean.

35 Errorik ez dute athcratuko hären 
haurrck, eta fruiturik ez dute emanen 
hären adarrck.

36 Madarizionctan utziko du bcre 
orhoitzapena, eta ez da hären laidoa 
ezeztaturen.

37 Eta gclditu direnek czagutuko 
dute deufere ez dela hoberik Jainkoaren 
beldurra baino, deufere gozoagorik Jau- 
naren manamenduei begiratzea baino.

38 Ofpe handia da Jaunari jarraiki- 
tzca ; ezcn hären ganik dathor biziaren 
luzetafuna.

X X IV . K a p .

^ U H U R T Z I A K  bcre burua du lau
daturen, eta harturen du Jainkoa 

baithan ohorc> eta berc populuaren 
erdian ofpe.

2 Guziz-Gorarcn bilkhuan idekiko 
du ahoa, eta hären armadaren aitzincra 
ilkhiren da ofpetan.

3 Izanen da bere populuaren erdian 
gorctfia, eta fainduen baldarnan ede- 
rretfia.

4 Laudorio izanen du hautetfien os 
tcan, eta benedikatua izanen da bene- 
dikatuak direnen erdian, dioelarik :

5 Ni Guziz-Goraren ahotik ilkhi 
naiz, kreatura guziak baino lchen for- 
thua.

6 Nik fortharazi dut zeructan argi 
bat ezin-iraungizkoa, eta inguratu dut 
lur guzialambro batez bezala.

7 Hcrgoretan dut ene egoitza eta 
hedoyezko babean ene tronua.

8 Egin dut neronek zeruko ingurua, 
farthu izan naiz ondar-lezeetan, ibili naiz 
itfafoko uh inen gainean.
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9 Jarri izan naiz lurreko toki guzic- 
tan, eta populu guzien erdian,

10 Eta buruzagitafuna izatu dut jen- 
daki orotan.

11 Ene indarraz oin-pean ibili ditut 
handi-ttipi guzien bihotzak ; eta horie- 
tan orotan bilhatu dut phaufa-lekhu bat, 
eta Jaunaren primantzan egin dut ene 
egoitza.

12 Orduan ororen kreatzaileak ma- 
natu nau eta mintzatu za it; eta ene 
tabernaklean phaufatu da ni kreatu nau- 
cna ;

13 Eta erran izan darot: Jakoben 
baithan egizu zurc egoitza, Ifracl izan 
bedi zure primantza, eta ene hautetficn 
baithan arthikatzu erroak.

14 Haftapenetik eta mendeak baino 
lchen izan naiz kreatua, mende orotan 
izanen naiz, eta egoitza íainduan Jauna
ren aitzincan haritu naiz ene eeimbidee- 
tan.

15 Eta horreletan finkatua izan naiz 
Sioncn, eta halabcr aurkhitu dut hiri 
fainduetfian ene phaufua, eta Jerufalemen 
da ene botherea.

16 Eta erroak egin ditut populu oho- 
ratuan, eta harén primantza ene Jainko
aren primantzan da, eta ene egoitza fain- 
du guzien baldarnan.

17 Altchatu naiz zedroa Liban-gai- 
ncan eta ziprea Siongo mendian hóza
la ;

18 Altchatu naiz palmondoak Kade- 
fen eta arrofak Jcrikon bezala ;

19 Altchatu naiz olibondo ederra baz- 
terretan eta alboa bide-fahetfean ur-he- 
gian bezala.

20 Ufaina email dut hala-nola zina- 
momak eta baltfamu urrindunak; ufainik 
gozoena cman dut mirra hautak bezala.

21 Ufainztatu dut ene egoitza hala- 
nola cftorakfak, galbanoak, onizak,aloe- 
fak eta ifentfu fiftatugabeak, eta ene ufaina 
nahaftckatua ez den baltfamuarcna beza- 
lakoa da.

22 Tirrimintin-ondoak bezala hedatu 
ditut ene adarrak, eta ene adarrak oho- 
rezko eta eíkerrczko gandoak dira.

23 Mahats-ondoak bezala cman dut 
ufain gozoa, eta ene loreak ohorezko eta 
abcraftafuneko fruituak dira.

24 Maithakundc ederraren, bcldurra-
ren, czagutzaren eta igurikitza faindua- 
ren aína naiz ni. .

25 Ene baithan da bidearen eta cgia-

ren eíker guzia; ene baithan biziaren 
eta berthutearen igurikitza guzia.

26 Zatozte ene gana, ene lehia du- 
zuen guziak, eta bethe zaitezte ene ga- 
nikako fruituez ;

27 Ezeij ene izpiritua gozoa da eztia- 
ren garai, eta ene primantza gozoa da 
ezti eta breíkaren gainetik.

28 Ene orhoitzapena helduko da 
mendeetako gizaldietara.

29 Ni jaten nautenak, gofe izanen 
dira oraino ; eta edaten nautenak, oraino 
egarri.

30 Ni entzuten nauena ez da ahalke- 
tan eroriko, eta ene eragindurarekin la- 
nean hari direnek ez dute bekhaturik 
cginen.

31 Ni argitara atheratzen nautenek 
izanen dute bethiereko bizia.

32 Hau guzia da bizitzeko liburua, 
Guziz-Gorarckilako bat-tafuna eta egia- 
ren ezagutza.

33 Moifck ckharri du Icgca zuzenta- 
funeko manamenduckin, Jakoben ctche- 
ari primantza hitzematen eta Ifracli agin- 
tzak cgiten diozkana.

34 Jainkoak Dabid bcre zerbitzariari 
agindu dio harén ganik ilkhiaraziko due
la errege guziz botheretfua, eta oho
rezko tronuan bethi guzian jarria izanen 
dena.

35 Harck hedatzen du zuhurtzia, 
hala-nola Phifona gaindi baitoha, hala- 
nola Tigrifa fruitu berrien aroan ;

36 Harek hedatzen du adimendua, 
hala-nola Ufratak gaindi cgiten baitu ; 
hura hedatzen da, Jordanca uztaroan 
bezala;

37 Harek igortzen du irakhafpcna 
argia bezala, eta agertzen da Jehona 
mahats-biltzetako tcnorean bezala.

38 Harek lehembizikorik ofoki eza
gutu du zuhurtzia, eta hebainagoak ez 
du barrenduren.

39 Alabainan harén gogoeta hedatzen 
da itfafoa baino urrunago, eta harén as- 
mua jauften lezca baino beherago.

40 Nik, zuhurtziak, ichuri ditut hi- 
bayak;

41 Ni parabifutik ilkhi naiz, uhar 
gaitz baten bidea hibaitik bezala, hiba- 
yaren erreka bezala, ichtuna bezala.

42 Erran d u t: Hezatuko dut landa- 
rcetako ene baratzea, eta afeko dut ene 
forhoko belharra.

43 Eta huna non ene erreka handitu
4- Y
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den eta ene hibaya itfafoa iduri egin 
den;

44 Zercn ene irakhafpena guzien 
gainera argiaraziren baitut, hala-nola 
goizeko argia, eta hura hedatuko dut 
urruneraino.

45 Sarthuko naiz lurrareñ barnealde 
guzietara, begiz joko ditut lo daudezen 
guziak, eta argituren ditut Jaunaren 
baithan bcren igurikitza dadukatcn gu
ziak.

46 Hedaturcn dut oraino profezia be- 
zalako ¡rakhafpen bat; hura utziren dio- 
tet zuhurtafuna bilhatzcn dutcnei, eta 
hekien iraulgictarik cz naiz baraturen 
mende faindua arteo.

47 Ikhufazue ez naizcla enetzat ba- 
kharrik laucan haritu, bainan-bai egia bil- 
hatzen duten guzientzat.

X X V . K a p . ·

JT N E  gogoak lakhct du hirur gauzc- 
tan, zcinak Jainkoaren eta gizonen 

aitzinean onhetfiak baitira:
2 Anayen arteko bihotz-bat-tafuna, 

hurbilekoen amodioa, eta fenhar-emazte 
elkharren artcan ongi heldu direnak.

3 Hirur mota dirá ene arimak higuin 
dituenak ; eta hainitz dorphe zaizkit he
kien biziak:

4 Erromcs hampurutfua, aberats gc- 
zurtia eta gizon-zahar ergel eta zoroa.

5 Gaztcan bildu ez duzuna, ñola 
aurkhituren duzu zahartzean ?

6 Zein eder den ile zurietan adimen- 
dua, eta zaharretan umotafunaren eza- 
gu tza!

7 Zuhurtzia zeinen den eder adin 
handitacoctan, ezagutza eta argitafuna 
handi-mandietan !

8 Zaharren khoroa da jakitate han- 
dia; eta hekien ofpca, Jainkoaren bel- 
durra.

9 Bcdcratzi gauza handictfi ditut b¡- 
hotza nabarmentzen ez dutenak, eta 
hamargarrena ahal bezain ongi erranen 
daroet gizonei.

10 Gizon bat bcre haurretan bere go- 
zoa aurkhitzcn dueña, eta bizi delarik 
bcre etfayakchahutuak ikhuften dituena.

11 Dohatfu gizona emazte adimendu- 
takoarekin bizi dena, bcre mihiaz crori 
ez dena, eta bcraren dina ez direnen 
azpiko ez dena !

12 Dohatfu haina, zeinak egiazko 
adiíkidc bat atzcman baitu eta zuzem- 
bidea aiphatzen baitio entzuten duen bc- 
harri batí!

13 Zein den handi zuhurtzia eta ja- 
kitatc aurkhitu dituena ! Hainan Jauna
ren heldu r dena baino handiagorik ez da.

14 Jaunaren beldurra ororen gaincan 
jarria da.

15 Dohatfu gizona, zeinari emana 
baitzayo Jainkoaren beldurra izatea! 
Hura dueña nori erkha daitekc ?

16 Jainkoaren beldurra da harén 
amodioaren haílapena; íinhcílearcn has- 
tapena, berriz, cratchiki behar zayo.

17 Zauririk handiena da bihotzeko 
ilhundura eta gaitzik handiena, emazte- 
kiaren gaichtakeria.

18 Jafankizunago da edozein zauri, 
bihotzeko zauria baino;

19 Edozein tzartafun, emaztekiarena 
baino;

20 Edozein atfekabe, gaitzcílccn gani- 
kakoa baino;

2t Edozein afpcrtze, etfayen ganika- 
koa baino. ·

22 E z da buru gaichtorik fugearena 
gaihentzen duenik;

23 Eta ez da fepharik emazteki onena 
garaitzcn duenik. Lakhctago izanen 
da lehoin, erainfugeekin egotea, czenetz 
emazte gaichtoarckin egotea.

24 Gaichtakeriak cmaztekiari bihu- 
rrikatzen dio begitharte guzia; ilhun- 
tzen dio ahurpegia hartzarena iduri, eta 
zurdatz bat bczala agerrarazten du.

25 Harén fenharrak here kuintak 
egitcn ditu bcre ahaideetan; eta aditzean, 
ichilttorik dago haíbeherapenez.

26 Edozein gaichtakeria cztia da 
emaztekiaren gaichtakcriaren aldean; 
beren pharte eror bekiote bekhatoreci.

27 Ñola patar legartfu bat zaharraren 
oincntzat, hala emazte mokokaria ba- 
kczko gizonarentzat.

28 E z begira emaztekiaren ederrari, 
eta emaztekiaz cz gutizia ederra dela- 
koan.

29 Emaztekiaren fcpha, ozartafuna 
eta ahalkegabekcria handiak dirá.

30 Emazteak balimbadu naufitafuna, 
izkinaka dago bethi bere fenharrari.

31 Emazte gaichtoa da bihotz za- 
phagarri, begitharte ilhungarri eta biho
tzeko zauri.

32 Bere fenharrari gozorik ematen ez
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dioen emaztea da liaren cfkucn herbal- 
garri eta bclhauncn hebaingarri.

33 Emaztekiaren ganik cthorri da 
bekhatuaren haílapena, eta harek hila- 
razten gaitu oro.

34 E z eman urari biderik den ttipiena 
ere; cz-eta emazte gaichtoari ilkhitzeko 
eíkurik.

35 E z badabila zure eíkupcan, ahal-
kca emanen darotzu zure etfayen aitzi
nean. .

36 Bcrez zazu zure ganik, ez dadien- 
tzat bethi zutaz gaizki balia.

X X V I. K a p .
F'X O H A TSU  emazte onaren fenharra!

Ezen bikhunduko da harén urthecn 
nombrea.

2 Senharraren gozoa da emazte in- 
darduna, eta harén bizitzeko urtheak 
bakcan iraganaziren ditu.

3 Emazte 011a, zathi 011a; Jainkoa
ren beldur direnen zathitzat gizonari 
emana izanen zayo bcre egintza onen 
fari.

4 Izan ditezen aberats edo behar, 
bihotza on izanen dute, eta noiz-nahi 
hekien begitharteak goihere izanen 
dirá.

5 Hirur gauzcn beldur izan da ene 
bihotza, eta laugarrcnckoan harritu da 
ene bcgithartca:

6 Hiri baten gaitzirizkoa, populu 
baten jauztea,

7 Eta gczurrczko cratchikimcndua, 
oro hcriotzca baino latzagoak direnak;

8 Bainan emazte bekhaiztia da biho
tzeko oinhaze eta atfekabea.

9 Emazte bckhaiztiaren mihia azote 
bat da, orori bcre arranguren egitcn hari 
dena.

10 Idi-uztarri khordokaria nolako, 
emazte gaichtoa ere halako ; hura da- 
dukanak iduri du harrobiari lothu dena.

11 Emazte hordikoya, hafarre eta 
laido bidea da, eta harén ¡tfuíkcria cz da 
gordeko.

12 Emaztekiaren barrayadura cza- 
gutuko da harén bcgictako harrotafune-
tik eta bekhurundetik.

13 Bera gibelatzcn ez den alaba zain
zazu ongi, bcldurrcz-cta balia dadicn 
atzcman aurginaz. .

14 Zaudc erne harén begictako ha- 
rrokeriari, eta cz harri zutaz acholarik 
cz badu.

15 Bidayari egarrituak bezala, ithu- 
rriari idckiko dio ahoa; edanen du hur- 
bilcko ur guzictarik ; phaldo guzien 
aldean jarriko da, eta gczi guziei idc
kiko diote bere gezi-untzia, leher-egin 
dezan arteo. .

16 Emazte chintarcn cíkerra izanen 
da harén fenharraren gozoa, eta gorituko 
ditu harén hezurrak.

17 Emaztekitafuna Jainkoaren do
hain bat da.

18 Emazteki adimendutfu eta ichilak, 
parerik ez du holako jende ongi ikha- 
fiak.

19 Emazte faindu eta garbia grazia 
bat da, grazia guzien gainekoa.

20 E z da, berriz, diru-munthoinik 
arima chahuaren aldean ezartzekorik.

21 Ñola baita munduarentzat Jain
koaren hergorctan jaikitzcn iguzkia, 
hala emazte onaren begithartea da bcre 
etchearen berregingarri.

22 Krifeluak gandercilu fainduan bc
zala, argitzen du begithartcko goihere- 
tafunak adin onean.

23 Urhezko habeak zilharrezko oi- 
nen gaincan bezala, gothor dago emazte 
bizitorea bere oinen gainean.

24 Afentuak harri fendoaren gaincan 
bethikotzat diren bczala, Jainkoaren 
manamenduak hala daudc emazte fain- 
duaren bihotzean.

25 B¡ gauzek eman diote ene biho- 
tzari atfekabe, eta hirugarrenean jauzi 
zait fumindura :

26 Gizon gerlari, beharrez iraungi- 
tzcn dena, gizon zuhur arbuyatua,

27 Eta zuzembidetik makhurrera 
iragaiten dena : hau ezpataren ahoa- 
rentzat bcrczi du Jainkoak.

28 Bi gauza agertu zaizkit galmen- 
tatfu eta gaitz: tratularia nckhcz gabe- 
tuko da legearen alderako czacholake- 
riaz; eta oílalcra ez da ezpainen be- 
khatuetarik garbi egonen.

X X V II. K a p .
D E H A R T A S U N A R E N  gatik aíko 
1 * egin dirá hobendun, eta aberaftea 

bilhatzen duenak legetik baztertzen ditu 
begiak.

2 Ñola ziri bat fartzen baita harri ar- 
teka baten crdian, hala bekhatua tinkatua 
dago fal-erofgoen artean.

3 Hobena hobendunarekin izanen da 
chahutua.
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4 Baldin ez bazare Jainkoarcn bcl- 
durrari hazkarki lothua egoten, lailcr 
izanen da zure etchea eragotzia.

5 Nola bahca higituz hcrrautfa geldi- 
tuko baita, hala duda-mudak gizonaren 
gogoetetan.

6 Labeak frogatzcn ditu bachcragilca- 
ren untziak, cta hefturaren frogapenak 
gizon zuzenak.

7 Ñola zuhaitzari cman lana agertzcn 
baita hären fruitutik, hala gizonaren bi- 
hotzeko afmuak hären folafetarik.

8 E z lauda gizona mintzatu den bai
no lchcn, ezik folafa da gizonen froga- 
bidea.

9 Zuzembidcari bazarraizkio, aurkhi- 
turen duzu ; ohorezko foin bat bezala 
jauntziko duzu ; harekin egonen zare ; 
gerizaturcn zaitu bcthi ; cta oro agcr- 
tuak izanen dircn eguncan laguntza fegur 
bat aurkhituren duzu.

10 Choriak bercn idurikoctara bli
tzen dira, cta egia bihurtzcn da hartazko 
eginkariak derabilzkatenetara.

11 Nola lehoina bcthi zelatan baitago 
ihiziari, hala bekhatuak tzarkeria egi- 
leei.

12 Gizon faindua prcftutafunean ba- 
dago iguzkia bere batean bezahl; zoroa, 
berriz, ilhargia bezala da aldatzen.

13 Zorocn artean, bcrtzc aldi bateko 
idukazu folafa; aldiz, gogoeta umoak 
dituztcnetara izan zaite jarraikia.

14 ßckhatu-egilccn folafa higuingarria 
da, eta bckhatuko gozoetan dituztc be- 
ren doftetak.

15 Solas burhokariak, buruan chuti- 
araziko ditu ilcak; eta hären izigarrita- 
funak gortuko ditu beharriak.

16 üdol-ichurtzea hampurutfucn aha- 
rran khaufitzcn da, cta hekicn madarizi- 
oncak adigaitz dira beharrientzat.

17 Adiikidc baten fegrctuak falhatzcn 
ditucna finheftean galtzen da, cta ez du 
atzemanen bere bihotzcko adiikiderik.

18 Maitha zazu laguna etazinki zau- 
dezkio eratchikia.

19 Baldin gordeak daduzkanak falha- 
tzen baditutzu, gehiago ez goan hären 
ondotik ;

20 Ezen nola den bere adiikidca hil 
dueña, hala-hala ere da bere lagunaren 
adifkidctafuna hautfi dueña;

21 Eta nola egin duen cikutik choria 
utzi duenak, hala utzi duzu zure laguna, 
eta ez duzu gehiago eikuratuko.
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22 E zgoan liaren ondotik, zeren ja- 
danik urrun baita ; ihes goan daorkhatza 
faretik bczala, zeren zaurthua baitu b¡- 
hotza:

23 Ezin bilduko duzu gehiago. Gaiz- 
ki mintzatu denarentzat bada bakebide :

24 Bainan adifkidcarcn fegretuen l'al- 
hatzea, arima dohakabearen etfia da.

25 Begiz laufcngatzen duenak tzar- 
keria derabilka gogoan, cea nihork cz du 
haftanduko.

26 Zurc aitzinean legunduko du ahoa, 
eta edcrretfiko ditu zuro folafak: bainan 
azkencan aldatuko du berc mintzaya eta 
zure crorrarazteko bidea bilhatuko du 
zure folaletan.

27 Haftio izan ditut aíko gauza, eta 
baterc harén bardin; Jainkoak ere haftio 
izanen du.

28 Harria goiti arthikitzen duenari 
burura eroriko zayo ; fakhi maltzurrak, 
maltzurraren zauriak urratuko ditu.

29 Zilhoa egiten dueña, hartara ero
riko da j harria berc lagunari bidean 
ezarriko dioena, hartan bchaztopatuko 
da, eta bertzeei Tarca hcdatuko diotena, 
bcra hartan galduko da.

30 Afmu tzarra egin duenari, hura 
eroriko zayo gainera, eta cz du czagutu- 
ko nondik heídu zayoen.

31 Trufa, irainak hampurutfuentzat, 
eta afperkundca halakoari zelatan egonen 
zayo lchoina bezala,

32 Artean galduko dirá preftuen cro- 
rikoaz bozkario dutenak ; aldiz oinha- 
zeak ahituko ditu hil ditezen baino le
hen.

33 Sepha eta hafarrea, biak dirá hats- 
garri, eta bekhatorcak berc baithan idu- 
kiko ditu bethi.

X X V III . K a p .

A S P E R T U  nahi denak Jauna ganik 
afperkunde atzcmanen du, eta 

Jaunak cz ditu ezeztatzcra utziko harén 
bckhatuak.

2 Barkha diozozu bidegabe egin da- 
rotzun lagunari ; eta ordua'i, othoitz- 
egiten duzularik, barkhatuko zaizkitzu 
zure bekhatuak.

3 Gizonak gizonari idukitzcn dio fe- 
pha, eta Jainkoari fendakari eílcez dago !

4 Berc iduriko gizon batcntzat urri- 
kalmcndurik ez du, eta berc bckhatuen- 
tzat barkhamendu cíkatzen du !
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5 Bcra haragi baizen ez delarik, idu
kitzcn du fcpha, eta Jainkoa ganik be- 
githarte galdatzcn du ! Nork harén hobc- 
nentzat eginen du errekei ?

6 Orhoit bekizu zure azken ordua, 
eta etfaigotarik bara zaite ;

7 Ezcn ufteldura cta heriotzea buru
ra dagozkote Jainkoarcn manamenduak 
hauften dituztenei.

8 Orhoit Jainkoarcn beldurraz, eta 
fepharik ez har lagunaren alderat.

9 Orhoit G uziz - Gorarekilako bat- 
tafunaz, cta ez begira lagunaren hutfari.

10 Begira zaite aharretarik cta guti- 
tuko ditutzu zurc bekhatuak ;

11 Alabainan gizon jauzkorrak biz- 
tcn ditu aharrak ; bekhatorcak nahaftura 
czarrircn du adiíkidcen artean, cta ctfai- 
goak arthikiren bakca dutenen crdira.

12 Oihanean den egurraren arahera 
fuak egiten d u ; eta gizonaren ahalcn 
arabera izanen da harén hafarredura, eta 
bere izantzcn arabera goitiaraziko du 
bere hafarrea.

13 Eíkatimarako laburtafunak bizten 
du fuá, khimerarakoak ichurtzen du 
odola, cta inihi dichidariak dakhar herio
tzea.

14 Phindarrari haize cmatcn badiozu, 
fuá bezala khaldaturen da; cta thu-egi- 
ten badiozu, hilen da; biak ahotik da- 
thortzi.

15 Salhataria cta bi aldetara mintzo 
dena madarikatuak izanen dira, zeren 
aíko makhurtuko dituzten bakea zute- 
nak.

16 Artera fartzcn den mihiak aíko 
nahaft eta jendakitik jendakira barrayatu 
ditu.

17 Herrautfi ditu abcratfen hiri ha- 
rrafiztatuak, eta cragotzi handien etchc- 
ak.

18 Populuen indarrak hautfi cta jen- 
daya hazkarrak chahutu ditu.

19 Artera fartzcn den mihiak iraizi 
ditu cmaztcki fendoak eta bercn laneti- 
kako onez gabetu ditu.

20 Hari bcgiratzen denak ez du 
deíkantfurik izanen cz-cta adifkidc bat 
zcinaren gainean phaufa baititake.

21 Azote-ukhaldiak egiten du ubcl- 
dura b a t; bainan mihi-ukhaldiak erre- 
tzen ditu hezurrak.

22 Aíko czpatatik hil izan dira, bai
nan cz haimbertze nola beren mihitik 
hil direnak.

23 Dohatfu haina, zeina mihi gaich- 
totik maldatua baita, eta zeinaren gai
nera ez baita iragan hären hifia ! Zeinak 
ez baitu bere gainera bildu hären uzta- 
rria ; zeina ez baita hären eatheetan 
lothua ;

24 Ezen hären uztarria, burdinazko 
uztarria da ; eta hären gathea, kobrezko 
gathea.

25 Haren ganikako hcriotzea, heriotze 
guziz latza da, eta hura baino hobia 
höbe lizate.

26 Haren iraupena cz da iraunkor 
izanen ; bainan gaichtaginen bideez nau- 
fituko da, cta bere garrean ezin erreko 
ditu preftuak.

27 Jainkoa bazterrerat uzten dute
nak, mihi hären azpira eroriko dira. 
Hekicn baithan khaldaturcn da, cta cz 
da iraungiko ; hekien gainera igorria 
izanen da lehoina iduri, cta chchakatu- 
ren ditu lchoinabarrak bezala.

28 Elhorriz hertfazu zure beharria ; 
cz entzun mihi gaichtoa, eta zure ahoari 
egiozkitzu athe-zerrapoak.

29 Urth zatzu zure urhe-zilharrak ; 
egizu zure folafentzat balantza bat eta 
muthurrcko on bat zure ahoarentzat.

30 Eine zaude lerraraz ctzaitzan 
zure mihiak, eta etzaitezen cror zelatan 
dagozkitzun etfayen aitzinean, eta zure 
crorikoa izan cz dadien czin-fcndatuz- 
koa heriotzeraino.

X X IX . K a p .

Q U P H I D E S T E N  duenak, bere la
gunari mailcguz irabazitara dema ; 

cta cmateko cfkuaz baliatzen denak, 
manamenduak begiratzen ditu.

2 Zure lagunari bere behar orduan 
mailcguz emozu, cta lagunari mailegatua 
bere mugan bihur diozozu.

3 Idukazu zurc hitza ; fintafuncan 
ibil zaite harekin, cta behar duzuna aur
khituren duzu bcthi.

4 Aikok aurkhitu gauzarentzat dadu- 
kate mailegua ; eta nahigabe cmaten 
daroete beren laguntzaileei.

5 Gauza izan arteo, mufuka hari dira 
cmailearcn eikuari, cta mintzoa aphal- 
tzen dute beren agintzen egiteko.

6 Eta bihurtzeko orduan ephe galdez 
daude ; khechuzko eta arrangurazko 
folafak dituzte eta dembora hartzen dute 
aitzakiatzat.

7 Aldiz balimbadute bihurtzeko aha-
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la, gibelerat cgonen dirá, doidoya bihur- 
turen dute diruaren crdia, cta nahi dute 
hari bcgira diozon hartzeduruak diru 
aurkhitu bati bczala.

8 Bcrtzela bada, galaraziko diote bere 
dirua eta ariarik gabe hura etfai egincn 
dute.

9 Laidoak eta hitz gaichtoak bihurtu- 
ko diozkate, cta iraina itzuliko diote ha- 
rck cgin ohorc eta ongiaren ordain.

10 Aíkok ez dute maileguz ematen, 
ez gaichtoz, bainan tcharki enganatuak 
izan beldurrcz.

11 Guzia gatik bihotzoikiago cgizu 
bcharraren aldcrat, cta ez biozozu be- 
rantetfaraz zuro laguntza.

12 Manamcnduarcn gatik laguntza 
egiozu beharrari; cta harén buluztafuna 
gatik, ez igor hutfík.

13 Gal zazu zurc dirua zurc anaya 
eta zure adiíkidea gatik, eta ez beza- 
zu zure galgarri harri baten azpian 
gordc.

14 Zure khutchaz egizu G uziz-Go- 
raren manamenduen arabcra, cta urhea 
baino gehiago baliaturen zaitzu.

15 Bcharraren bihotzean hertfazu 
amoina, eta hunck othoitz-eginen du 
gaitz orotarik zure bcgiratzeko.

16, 17, 18 Indardunarcn errcdolak 
baino, eta lantzak baino gogorkiago gu- 
dukaturcn du zure ctfaya.

19 Gizon onak bere lagunarentzat 
ihardeftcn du, eta ahalkea galdua duenak 
uzten bere buru.

20 E z ahantz bcrmeak egin ongia 5 
czen bere bizia ezarri du zurearen bahi.

21 Bckhatorea cta lohia hckicntzat 
ihardctfi duenaren ibes dabiltza.

22 Bekhatoreak bere daduzka haren- 
tzat ihardetfi duenaren ontafunak ; cta 
den cíkcrgabea, bazterrerat utziko du 
egitekotarik atheratu dueña.

23 Gizon batck ihardeftcn du bere 
lagunarentzat, eta hunek, ahalkea galdu 
dukeenean, bazterrerat utziko du.

24 Bermcgo gaizki athcratuak aíko 
galdu ditu ongi zihoazenak, cta erabili 
ditu itfafoko uhinak bczala.

25 Itzulika erabili ondoan defterratu 
ditu indar handitako ziren gizonak, eta 
jendaya atzetan ibildaun izan dirá.

26 Bekhatore Jaunaren legearen haus- 
lca, bermego tcharretara eroriko da; eta 
aíko cgiteko egin beharrez dabilana, ju- 
yamendutara eroriko da.

27 Chuchen zazu zure laguna zure 
ahalaren arabcra, eta begira zeroni eror 
etzaitezen.

28 Gizonak bizitzen hafteko behar 
ditu ura, ogia, foinekoak eta ctche bat 
ahalkearen gerizatzeko.

29 Bcharraren jana oholezko hegaz- 
tegiaren azpian hobe da, ezcnctz baraz- 
kari ederrena bertzccn etchcan norat bil 
ez duen gizonarentzat.

30 Hainitzcn orde gutia zurc gogara- 
ko izan bedi, cta lckhu arrotzcko ¡roya 
ez duzu adituren.

31 Bizi tcharra da etchez ctche ofta- 
tatzea; cta oftatatzcn den tokian gizonak 
ez du gogoa zabalik deus egiten ez-eta 
ahoa idekitzen.

32 Eíkcrgabc zembait bertze orduz 
oftatatu dituzke, jatera eta edatera cman 
izan diokete, cta gero folas khirctfak adi- 
tuko ditu.

33 Zoaz, oftatatzailca, aphain zazu 
mahaina, eta duzunetik emozute bcrtzeei 
jatera.

34 Ilkhi zaitc, ene adiíkidcci ongi- 
cthorria egitera uzteko; ene etchearen 
beharra ethorri zait ene anayaren oftata- 
tzeko.

35 Adimcndua duen gizonari bi gau- 
za haukick zaizko gogor: Oftatatzaile- 
aren crantzuna, eta maileguz eman due
naren iroya.

X X X . K a p .
D E R E  femea maite duenak, azotea 

jarraikarazten dio, bozkario izatc- 
kotzat bere azkcn cgunetan, eta hau- 
zoko atheen jotzera ez goatcko.

2 Bere femea irakhaften duenak har
tan khaufituren du bere laudorioa, har
tan aurkhituren du bere ofpea bere ctche- 
koen erdian.

3 Bere femea irakhaften duenak, bc- 
khaizgo emanen dio ichtcrbcgiari, cta 
hartaz izan en du ofpe bere adiíkidcen 
artcan.

4 Aita hil da, cta hil ez balitz bezala 
da; ezcn bera bezalako bat utzi du bere 
ondotik.

5 Bere bizian ikhufi du, eta hartan 
bozkariatu da ; hiltzean ez du atfekabc- 
rik izan, cta bere ctfaycn aitzincan ez 
da ahalkatu.

6 Utzi izan du alabainan, etchca etfa- 
yetarik zainduko duen bat cta adiíkidcci 
cfker bihurturen diotcna.
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7 Haurrcn arimen maitez lothurcn 
diozkate beren zauriak, cta oihu batck 
afaldutan emanen du harén baruca.

8 Zaldi hezigabea moldagaitzik itzur- 
tzcn da, cta haur bere burutara utzia bi- 
hurri dabila.

9 Maina zazu femea, cta larderiatuko 
zaitu ; jofta zaite harekin, eta atfekabe 
emanen darotzu.

10 Harekin irriz ez hari, min izan 
dezazun beldurrcz, eta azkenekotz zure 
hortzak hoíkin ditezcn beldurrcz.

11 Gaztcan hari ez eman naufitafu- 
nik, cta ez egon harén gogoctci begiratu 
gäbe.

12 Gaztean malguaraz diozozu bu- 
rua, eta haur deno zafra diozotzu fakha- 
tfak, bcldurrcz-eta gogor dadicn, etzai- 
tzan gehiago finhets, cta izan dadicn 
zurc bihotzaren crdiragarri.

13 Irakhats zazu zurc femea, egizu 
harén gizontzcra, etzaitezen gero harén 
laidoaren gainean behaztopa.

14 Noharroin fafual cta indarrez haz- 
kar dena höbe da, ezcnctz aberats herbal 
eta gaitzak choa.

15 Zuzcmbidcarcn faindutafuncan ari- 
maren fafualtafuna höbe da, urhc eta 
zilhar guziak baino ; gorphutz bizkorra 
ere nihoncreko ontafuntzcak baino.

16 E z da ontafunik gorphutzeko fa- 
fualtafunarcn gainckorik, cz-cta gozorik 
bihotzeko goiherctafuna baino gorago- 
korik.

17 Heriotzca hobea da, ezcnctz bizi- 
tzc uherra; eta bethicrcko phaufua, 
czenetz erkhidura irauntiarra.

18 Ontafun aho hertfian gordeak 
direnck iduri dute hobi baten inguruan 
hedatua den barazkariko jatckoak.

19 Idolak zertako ditu libazioncak ? 
czen ez du ez janen, ez uíaindaturen.

20 Hala-hala da Jaunak iraizten 
dueña, bere tzarkeriaren faria. bizka- 
rrean,

21. Begiz ¡khus eta auhen arthikiz, 
hala-nola cbaki bat, nefkatcha befarka- 
tzcn dueña cta haíbchcrapcnka egoten.

22 Ilhundurarik ez eman zure an
iñan ; zure gogoan hiradurarik ez cman 
zure buruari.

23 Bihotzeko gozoa, hura da gizona-
ren bizia, eta faindutafunaren bildegi 
ezin-huftuzkoa; eta gizonarentzat goi
herctafuna bizitze luzea da. _

24 Zure arimari urrikal zakizkio

Jainkoaren gogara eginez, cta zaude 
zurc buruaz naufi; zurc bihotza Jain
koaren faindutafunera bil zazu cta zure 
ganik urrun haiza zazu goibeldura;

25 Alabainan goibeldurak hil ditu 
aíko, cta hartan ez da deus onik.

26 Bckhaizgoak eta fcphak laburtzen 
dituzte egunak, eta gogoetadurak muga 
baino lehen dakhar zahartzea.

27 Bihotz goihere cta 011a ezteyetan 
dago ; ezen harén onthuruntzak arinki 
dirá egiten.

X X X I. K a p .

Q N T A S U N  biltzeko beilak idortzcn 
du haragia, cta hartarako gogoetak 

khentzen du loa.
2 Gcroa ezagutu-beharrezko gogoe

tak adimendua nahaften du, eta eritafun 
handiak arima zuhurtzcn.

3 Abcratfa lanean hari da ontafun 
biltzeko, cta bere phaufuan gozatuko 
ditu bere onak.

4 Beharra hari da lanean jateko cíka- 
fiaz, cta erromeften da azkenekotz.

5 Urhearcn maithatzailea ez da athe- 
ratuko garbi, eta galdukeriaren ondotik 
dabilana, galdukeriaz betheko da.

6 Urheak erakharri ditu aíko erortze, 
eta harén edertafuna izan da hekien gal- 
garrí.

7 Urhea, hari fakrifikatzcn diotenen 
bchaztopagailu d a ; zorigaitz hari da- 
rraizkotenci ! eta harek galaraziko ditu 
umo ez-diren guziak.

8 Dohatfu abcratfa cftakurugabe aur- 
khitua izan dena, urhearcn ondotik 
goan ez-dena, ontafun eta diru-metetan 
bere phcíkiza ezarri ez-dueña !

9 Zein da hura, cta laudaturen dugu ? 
czen fendagaila egin du bere bizian.

10 Urheaz izan da frogatua, cta garbi 
gelditu, harentzat izanen baita bethiko 
ofpe. Lcgea hauts zezakecn, cta ez 
du hautfi ; gaizkia egin zezakecn, cta ez 
du egin:

11 Horren gatik harén onak Jauna 
baithan gogortu dirá, eta fainduen bal- 
darnak goraki erranen ditu harén amoi- 
nak.

12 Mahain handi batean jarriazare? 
ez idek lehembizikorik zure ahoa harén 
gaincra.

13 E z huía m intza: Hainitz gauza 
bada hunen gainean.
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14 Orhoit zaitc begi gaichtoa gaichto ' 
déla.

15 Zer kreatu da begia baino mal- 
tzurragorik ? bcrc nigar guziak ichuriko 
ditu, ikhuftean.

16 Zure eíkua lelienik ez heda, bel- 
durrez-eta gorri zaitczen bckhaizgoz 
khutfaturik.

17 E z ithoka jan barazkarietan.
18 Zure burutik ezagutazu zure la- 

gunari dagokiona.
19 Aitzincra ematen darotzutenetarik 

har zazu behar-dcn-bczalako gizon batck 
bezala, etzaitezen, hainitz janez, hi- 
guingarri atchikia izan.

20 Ongi ikhafia bezala, lchembizi- 
korik gcldi zaitc, eta ez izan fobranio, 
behaztopa bcldurrez.

21 Hainitzen crdian jarria bazarc, ez 
eíkua heda bcrtzeek baino lchcn, eta 
ez lehembizikoa izan edatera galdcgi- 
teko.

22 Zcin amo guti aíki den gizon 
ikhafiarentzat ! Eta gcro etzaitu zure 
loan nckhaturen, eta oinhazcrik cz duzu 
hautemanen.

23 Logabca, fabcltninak eta oinhazeak 
gizon zoroarentzat;

24 Janean zuhur denarentzat ofafu- 
ncko loa; goiza artco lo-egincn du, eta 
harén arima gozatuko da harén baithan.

25 Eta baldin hainitz jatcra hcrtfatu 
bazaituzte, chuti zaite bertzccn erditik, 
goiti-egizu, horrck freíkatuko zaitu eta 
ez diozu eritafun bat emanen zure gor- 
phutzari.

26 Adi nczazu, femea, eta cz bene- 
zazu crdeina; azkenckotz atzemanen 
duzu egiazkoak dircla ene folafak.

27 Zalhu izan zaitc zure lan guzie- 
tan, eta eritafunik ctzaitzu batere zure 
bidera atheratuko.

28 Hainitzen mihian izanen da jatera 
ederki ematen duenaren laudorioa, eta 
harentzat egiak izanen du lekhukotafun 
zina.

29 Hiria crafian hariko da jatekoan 
zekenegi denarentzat, eta harén zeken- 
keriaz lekhukotafuna egiatia da.

30 E z tarrita arnozaleak edatera, ezen 
aíko chahutu ditu arnoak.

31 Suak frogatzen du burdina go- 
gorra, hala edan den arnoak ezagutaraz- 
ten ditu hordian hampurutfuen biho- 
tzak.

32 Ncurriz edan arnoa bigarren bizi

bat da gizoncntzat : hartarik hurri 
edatcn baduzu, gizon neurritua izanen 
zarc.

33 Zer da arnoak aphurtzcn duen 
gizonaren bizia ?

34 Zcrk gabctzcn gaitu biziaz ? He- 
riotzeak.

35 Arnoa haftetik egina izan da gi
zonaren boztcko, eta ez hordikeriako.

36 Neurriz edan arnoa arimaren eta 
bihotzaren bozgarri da.

37 Edan neurritua arimako eta gor- 
phutzcko ofagarria da.

38 Arno hainitzen edateak, fumín- 
dura, hafarre ctachahupen handiak dera- 
kharzka.

39 Arno hainitzen edatea arimako 
uherdura da.

40 Hordia ozartzen du, zoroa bc- 
haztoparazten, indarra gutitzen eta fa- 
khiak egiten.

41 Lagunari gaizkirik ez erran arnoz- 
ko beftan, erdeinurik cz egin berc 
harrokeriako orduan.

42 Hari cz egin iroirik, eta cz hertfa 
zorra galdatuz.

X X X II . K a p .
A /fA H A IN -b u ruko  ezarri zaituzte?

cz bezedi hant ; hekien artcan 
izan zaitezi hekietarik bat bezala.

2 Izan zazu hekiez artha, eta gero 
jar zaitc; eta zure egimbide guzia bc- 
therik, har zazu zure tokia,

3 Hekien gatik boz zaitczen, khoroa 
har dezazun eíkerrezko edergailu bat 
bezala, eta ardiets beftaliarren laudo- 
rioak.

4 Adinez zaharrena, mintza zaite 
(ezen zuri da egoki

5 Lehembiziko hitza), jakitate zuhur 
batckin eta ez nahas bat-tafuna.

6 E z  dutencan entzuten, bego folafa; 
etzaitezela gaizki altclui zure zuhur- 
tzian.

7 Urhczko edergailuan eíkarbukla- 
harria ñola, arnozko beftan mufikariak. 
hala.

8 Urhegintzan efmcraldazko zigilua 
ñola, arno gozo eta ncurrituan inulika- 
ri-andana bat hala.

9 Ichilik zaude aditzean, eta zure 
ikhuftatcarcn ariaz ethorriren zaitzu 
eíkcr ona.

10 Gizon - gaztea, doidoya mintza 
zaitc, nahiz zure ikhuftekoan.
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11 Baldinetaria bietan behartua ba
zare, laburzki ¡hardetfazu.

12 Aíko gauzetan ez dakiena bezala 
zaude ; entzun zazu, batean ichilik, 
bertzean galdcginez.

13 Handien artcan, aitzinegi cz far, 
eta guti mintza zaharrak diren tokian.

14 Harriaren aitzincan dihoa chimifta, 
eta herabetafunak aitzincan du eíkcrra, 
eta ikhuftateak bilduko darotzu eíkcr 
ona.

15 Eta jaikitzcko orduan, ez bara ; 
bainan lehcmbizi lafter-egizu zure 
etchera, eta han aldara, eta han dofta 
zaite,

16 Eta zure gogoetak egizkitzu be- 
khaturik eta hampuruíkeriarik gabe.

17 Eta horien ororen gainean benc- 
dika zazu Jauna, zu egin eta bere onta- 
lun guziez gainditzen zaituena.

18 Jaunaren bcldur denak ardietíiren 
du harén argia, eta harentzat bcilatuko 
duenak aurkhituren du benedizionea.

19 Legea bilhatzen dueña betheko 
da hartaz ; eta hartan behaztopaturen 
da amarruka hari dena.

20 Jaunaren beldur direnek aurkhitu
ren dute adimendu zuzena, eta argi bat 
bezala biztuko dituzte beren eginkari 
zuzenak.

21 Gizon bckhatorcak kridantzari 
ihes-eginen dio, eta bcre nahiaren arabe- 
rako faria atzemanen du.

22 Adimendua ctzayo barrayatuko 
kontfcilua lakhet duen gizonari ; arrotz 
eta hampurutfu denak beldurraren larde- 
riarik cz du izanen,

23 Ez-etare zerbait, bcrc baitharik 
kontfeilurik gabe egin duen ondoan, eta 
bere kontra atheratuko zaizko bcrc 
buruzkinkcriak.

24 Semea, deuferc ez egin kontfeilu
rik gabe, eta hola egin ondoan cz duzu 
urrikirik izanen.

25 E z goan bidé larrutuaz, ota ez 
ditutzu harriak joko ; bidé gaitzari cz 
loth, zure buruari behaziopagailurik ez 
cmateko.

26 tícgira zaitc zure haurretarik ere, 
eta zure burua zain zazu zure fehie- 
tarik.

27 Zure eginkari guzictan finheftc 
ofo bat emozu zure arimari ; hori da 
ezen manamenduen zaimbidea.

28 Jainkoa baithan fmhefte duenak 
atzartafun ekhartzen diote manamen-

uuei, ec.i nari nuatzen üena ez da bchciti 
hariko.

X X X III . K a p .

T A U N A R E N  beldur denari etzayo 
J  gaitzik helduren ; bainan Jainkoak 
frogapenean zainduko cta gaitzetarik 
atheratuko du hura.

2 Zuhurrak cz ditu higuintzen Jau
naren manamendu eta erabakiak, eta cz 
da phorroikatua izanen untzia phefian 
bezala.

3 Adimendutako gizonak finhefte du 
Jainkoarcn legean eta fidcl dago legea 
hari.

4 Galde bâti garbitafuna atheratu 
behar duenak bere hitzak aphainduko 
ditu ; cta hola othoitz-egin ducncan, 
entzuna izanen da, eta ardictfiko du 
jakitatea, eta orduan ihardctfiko.

5 Ergclarcn bihotza orga-arroda be
zala da, eta haren gogoa hacha itzulika- 
ria bezala.

6 Adiikide trufaria da hala-nola zaldi 
garanoa, zeina irrintzinaz baitago gainera 
lgaiten zaizkioen guzicn azpitik.

7 Zertako dira egun bat bertzearen 
garai, ephe bat bertzearen, cta urthe bat 
bertzearen, oroiguzkitik heldu dirclarik?

8 Jaunak bere zuhurtzian bereziditu, 
iguzkia egina izan denaz geroztik bide 
manatua idukitzen duclarik.

9 Jaunak berezi ditu demborak cta 
befta-egunak gizoncntzat, cta haukiek 
befta-egunak beren ordutan beftatu di
tuzte.

10 Jainkoak egun hekietarik goratu 
cta handictfi ditu zembait, cta bertze 
batzu ardurako cgunctan ezarri. Eta 
gizon guziak, Adam kreatua izan den 
lohi eta lur beretik dira.

11 Jaunak berc zuhurtzia nihoncre- 
koan berezkatu ditu, eta bide berezak 
cman daroezte.

12 Hekietarik zembait benedikatu 
eta goratu ditu, eta bertze zembait fain- 
duetfi eta bcrc buruari iratchiki ; bertze 
batzu madarikatu, cta aphaldu, eta 
haftandu ditu haren ganik berezi dire- 
nctik.

13 Nola baita buztina bacheregilearcn 
eikuan, zeinak moldatzcn eta chuchcn- 
tzen baitu,

14 Eta haren bide guziak baitira 
haren oldcarcn araberakoak ; orobat 
gizona bere egilearen eikuetan, zeinak

4 z
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bihurtuko baitio ongi idurituko zayoen 
bezahl.

15 Gaizkiaren kontra da ongia, eta 
bizia heriotzearen kontra; orobat da 
gaichtagina ere gizon preftuaren kontra. 
Eta hórrela begira zazu Guziz-Gorarcn 
cgintza orotara; oro birazka eta bat 
bertzearen kontra dira.

16 Eta ni azkena atheratu naiz, ma- 
hats-biltzaileen ondotik bihikcn biltzen 
hari dena iduri.

17 Eta nik crc Jainkoaren benedi- 
zionean iduki dut enc igurikitza, eta 
mahats-biltzaileak bezala bethe dut dol- 
harea.

18 Begira zazuc cz naizela lanean 
haritu enetzat bakharrik, bainan jakitatea 
bilhatzen duten guzientzat.

19 Handiak eta populuak, adi ncza- 
zue orok; eta baldamako buruzagiek 
emazue beharria.

20 Zure bizian ahalik ez eman zure
buruaren gainean ez ferne, cz emazte, 
ez anaya, ez adiikideari; zure ontafuna 
cz eman bertzeei, beldurrcz-cta urriki 
dakizun, eta hekiei othoizka galdcgitera 
bchar zaitezen. t

21 Bizi zareno, hatfa duzuno, nihork 
ez bczaitza hortarik aldara ;

22 Ezen höbe da zure haurrck othoitz 
zaitzaten, zu hekien eikuei begira ego- 
tca baino.

23 Naufitafuna idukazu zure cginkari 
guzietan.

24 Notharik ez eman zure ofpeari: 
zure biziko egunen akhabantzako cgu- 
11 can, eta hiltzeko orduan pharti zazu 
zure ondoregoa.

25 Bazka, makhila eta karga aftoaren; 
ogia, azotea eta lana gathibuaren.

26 Lanean hari da azotearen azpian, 
eta alfer egotea bilhatzen d u ; eikua 
tinkatu gäbe utzozu, eta itzurtzera hari 
da.

27 Uftarriak eta hedeak hezten dute 
lepho gogorra eta lan jarraikiak malgu
tzen du gathibua.

28 Gathibu maltzurrari eftirak eta 
burdinak; igorrazu lanera, ez dadien 
alferrik egon;

29 Ezen hainitz gaichtakcria crakhu- 
tfi du alfertafunak.

30 Ezar zazu lanean; ezen hura da 
hari dagokioena. E z  bazaitu entzun 
nahi, amor eragiozu oin-burdinekin, eta 
garratzegi ez izan zein-nahiden gizonen

gaincan; berriz, dorpherik deufere ez 
egin adimendurik gabe.

31 Gathibu bat balimbaduzu fidcla, 
izan zazu zure bizia bezain maite; 
egiozu hala-nola anaya bati, zeren zure 
odolaz erofi baituzu.

32 Gaizki crabiltzen baduzu zuzen 
kontran, ihes goanen da.

33 Eta itzuririk goan balimbada, cz 
dakikezu nori galda harén berri ez-cta 
zein bidez hura bilha.

X X X I V . K a p .

L J A I Z E Z K O  phelkiza eta gezurra 
1  gizon zoroarentzat; eta umotafu- 
nik ez dutcnek ametfen gainean altcha
tzen dituzte bcren afmuak.

2 Ñola baita itzalari lotzcn eta 
haizcari jarraikitzcn dena, hala-hala da 
ikhufpcn gezurrezkoei atzarria dagoena 
ere.

3 Ametfctako ikhufpena da hau 
iduri: gizon itchura bat gizonaren aitzi- 
nean.

4 Chahu ez denaz ñola chahu ditake? 
gezurrak zer egia derrakc ?

5 Aztikeria enganiozko, zelata gczu- 
rrezko eta gaizkinen ametfak, hutfalkeria 
batzu dirá.

6 Zure bihotzak oldc batzu jafaitcn 
ditu emaztcki erdi-beharrak bezala ; cz 
eman hckiei zure bihotza, ikhufpena cz 
bada Guziz-Gorak bidalia;

7 Ametfck ezen crrcbelatu dituzte 
aíko, eta crori dira hekietan izanez beren 
phelkiza:

8 Gczurrik gabe bctheko da lcgcko 
hitza, eta zuhurtzia ageri izanen da fidel 
denaren ahoan.

9 Zer daki frogapenctan izatu cz den 
gizonak ? Hainitz frogatu duenak izanen 
du afmu aíko ; eta adimcnduzko gauzak 
erranen ditu hainitz ikhafi duenak.

10 Guti frogatu duenak, guti ezagu- 
tzen du ; bainan hainitz egin duenak 
handitu du liere chothiltafuna.

1 1 Nolakoa da frogapenctan izan cz 
denaren jakitatea ? Engaríatua izan denak 
du ernetafuna nafai.

12 Ibiliz ikhufi dut aíko gauza, eta 
ohitza aíko czagutu.

13 Horien gatik izatu naiz zembait 
aldiz heriotzcrainoko zoritan, eta Jain- 
koari cíker hetarik naiz atheratu.

14 Jainkoak bilhatzen du harén
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beldur den izpiritua eta benedikaturen 
du harén begiak ;

15 Ezen halakoen igurikimena falba- 
tzcn dituenaren gainean dago, eta Jain
koaren begia hura maite dutenen gaincan.

16 Jaunaren beldur dena ez da 
deufetaz izituren, eta cz da ikharaturen, 
zeren Jainkoa bera baita harén iguri- 
kimena.

17 Dohatfu Jaunaren beldur denaren 
arima !

18 Nori dago begira, eta ñor da harén 
indarra ?

19 Jaunaren begiak daude harén 
beldur direnen gaincan ; hura da ahala- 
ren gerizatzailea, indarraren gogortzai- 
lea, bcroarcn neurritzailca, eta cguerdiko 
itzal Icaria.

20 Hura da bchaztopak häuften, cro- 
rikoan Iaguntzcn, arimak goratzen, be
giak argitzcn, ofagarria, bizia eta bene- 
dizionca cmatcn dituena.

21 Bidé makhurreko ontafunetik imo- 
latzen duenaren cíkaintza narrioduna 
da, eta gaichtagincn trufakeriak gaitze- 
tfiak dira.

22 Jauna, egiaren eta zuzentafunaren 
bidean igurikitzen dutencntzat da bakha
rrik.

23 Gaichtagincn cmaitzak G uziz- 
Gorari ctzaizkio eder; ez diotc begira- 
tzcn gaichtagincn cmaitzei, eta hekien 
nihonereko fakrifiziokctak ez du bckha- 
tuei jabalaraziko.

24 Beharren ontafunetik fakrifizio 
cíkaintzcn hari denak iduri du aitaren 
aitzinean femea hiltzen dueña.

25 Beharren ogia beharren bizia da ; 
harén ebaílca gizon odolkoi bat da.

26 Gizonari bere izerditikako ogia 
khcntzen dioena, bere laguna hiltzen 
duenaren pare da.

27 Odol-ichurtzailca eta íarizaleari 
maula-egilea, biak anayak dira.

28 Batak egin eta bertzeak urra, zer 
athcratzen dute lana baizik ?

29 Batak othoitz eta bertzeak mada- 
rika, zeinen mintzoa entzunen du Jain
koak ?

30 Hilaren ukitzeaz chahu, eta hura 
berriz uki, zer balio du chahupcn harek?

31 Hala-hala bekhatuen ondotik ba- 
rur-egin, eta berriz hekietara bihur, zer 
baliatzcn da bere burua aphaldu dueña ? 
nork entzunen du harén othoitza ?

X X X V . K a p .
T E G E A  begiratzea, hainitz eikaintzen 

cgitea da.
2 Sakrifizio falbagarri bat da mana- 

menduei atzarria egotca eta gaizki guzic- 
tarik gibelatzea.

3 Eta bidegabekeriatik gibelatzea, hori 
da fakrifizioz jabalpena deitzea bidega- 
bekerien gainera, eta bekhatuentzat 
othoitz-egitea.

4 Jainkoari eikerrak bihurtzen ditue- 
nak, irin-lorca eikaintzen du ; eta lagu- 
nari barkhatzen dioenak, fakrifizio bat.

5 Gaizkitik gibelatzea zayo Jaunari 
gogarako, eta bidegabekeriatik gibelatzea 
bekhatuentzat errekeitzea da.

6 Jaunaren aitzinera etzare eikuak 
hutfik agertuko ;

7 Ezen horiek oro Jainkoaren mana- 
menduz egiten dira.

8 Preftuaren eikaintzak goritzen du 
aldarea, eta ufain gozotan igaiten da 
Guziz-Goraren aitzinera.

9 Onhetfia da preftuaren fakrifizioa, 
eta Jaunak ez du galduko haren orhoi-
tzapena.

10 Gogo onez ofpe bihur diozozu 
Jainkoari, eta ez deufere guti zure 
lanctako fruituen pikainetarik.

11 Emaitza guzietan egizu begithar- 
tca goiherc, eta bozkariotan fainduets 
zatzu zure hamarrenak.

12 Guziz-Gorari emozu harek ema
naren arabera, eta begi onez emazu zure 
cíkuek khaufitzcn dutena ;

13 Zeren fariztatzailca baita Jauna, 
eta bihurturen darotzu zazpitan bertze 
haimbertze.

14 E z egin eíkaintza tzarrik; ezen 
ez ditu onhetfiko.

15 E z igurik tzarkcriako fakrifiziotik, 
zeren juye baita Jauna, eta haren aitzi
nean nihork cz du ñor delakoan ikhufta- 
terik.

16 Jaunak ez du bcgiratuko nor-nor- 
den beharraren kontra, eta dainatuaren 
othoitza entzunen du.

17 E z ditu erdeinaturen umezurtza- 
ren othoitzak ez-eta alharguna, hunek 
ichurtzen badu bere auhenen kuinta.

18 Alhargunaren nigarrak ez othe 
dira jauften harén mathelak behera, eta 
ez othe daude deihadarka hckick jau- 
tfarazten dituenaren kontra r

19 Ezen mathclatik zeruraino igaitcn
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dirá, cta Jauna, entzulca, cz da hckictan 
lakhct ¡zanca.

20 Bozik Jainkoa adoratzcn dueña 
onhetíia izanen da, cta harén othoitzak 
hcdoyetaraino joko du.

21 Aphaltzen denaren othoitzak 
zilhatuko ditu hcdoyak ; hurbildu artco 
cz du onik izanen ; cta ez du gibelerat 
eginen Guziz-Gorak begira diozon artco.

22 Eta Jaunak cz du luzatuko, bai- 
nan juyatuko ditu prcftuak cta zuzenari 
emanen dio bcrc bidea ; eta guziz haz- 
karra gaichtaginentzat ez da pairuz 
egonen, hckicn bizkarrari jafanarazi 
gäbe.

23 Afperkundea bihurturen diotc jen- 
dayei, hampurutfuen oftea chahutu eta 
gaichtaginen manamcnduko makhila 
phorrofkatu artco;

24 Gizonei bihurtu artco beren egi
nen eredura, eta Adamen egintzen cta 
hantuftearen arabera;

25 Juya dezan arteo bcrc populuarcn 
zuzena, cta preftuak bozturen ditu bcrc 
urrikalpenaz.

26 Jainkoaren urrikalmcndua eder 
da hcílurctako orduan, hala-nola hedoi 
uritfua idortcko aroan.

X X X V I . K a p .

( ''• U Z I E N  Jainkoa, urrikal zakizki- 
gu, begira dizaguzu eta erakhuts 

zure urrikalpcncn argia.
2 Zure laztura arthikazu bilhatu 

etzaituzten jendakien gainera, czagut 
dczatcntzat Jainkorik ezdclazu  baizik, 
cta goraki erran detzazten zure fenda- 
gailak.

3 Gora zazu zure eíkua jendaya 
arrotzen gainera, ikhus dezaten zure 
ahala ;

4 Ñola czen gurc baithan fainduetfia 
baitzarc hckicn aitzincan, hala gurc 
aitzincan ere handietfia izan bezedi 
hckicn baithan ;

5 Ezagut zetzaten, guk czagutu izan 
dugun bczala cz déla, Jauna, zutaz 
bcrtzc Jainkorik.

6 Errcbcrri zatzu czagutkariak, egin 
bcrtzc fendagailak ;

7 Ofpa zatzu zure eíkua cta eíkui- 
ncko befoa ;

8 Higi zazu zure hafarrea, eta barraya 
zure fcpha ;

9 Chahu zazu bihurri-egilca, cta 
phorroíka ctfaya ;

10 Eragiozu demborari, premia zazu 
akhabantza, gizonek goraki erran detzaz
ten zure fendagailak.

11 Itzurtzcn dena garraren khaldaz 
iretfia izan bedi.

12 Buruak lcher diotzotzute etfaycn 
aitzindariei, zcinck erraten baitute : E z  
da gutaz bcrtzc Jaunik.

13 Bil zatzu Jakobcn lcinu guziak, 
ezagut dezaten ez déla zutaz bcrtzc 
Jainkorik, eta orotan erran detzazten 
zure fendagailak, cta izanen dira zure 
primantza haftetik bezala.

14 Urrikal zakizkio zure populuarí, 
zeinaren gainera dcithua izan baita zure 
izcna, cta Ifraclez, zeina ezarri baituzu 
zure femé zaharrenaren bardin.

15 Urrikal zakizkio zure fainducfpc- 
neko hiriari, Jerufalcmeri, zure phau- 
fuko hiriari.

16 Zure ezin-crranezko folafez bethe 
zazu Sion, cta ofpez populua.

17 Lckhukotafun bihur diozozue zure 
ume haftetik direnei, cta cgiazko athera 
zatzu bcihalako profetck aitzinetik zure 
izcnean erran dituztenak. .

18 Saria emozute igurikitzcn zaituz- 
tcnci, zure profetak egiati aurkhi dite- 
zen, eta entzun zatzu zure zerbitzarien 
othoitzak,

19 Aaronek zure populuarcn gai
nera dcithu benedizionearen arabera, 
cta bida gaitzatzu zuzenaren bidean ; 
eta lurrean egoten diren guziek jakin 
bezate zu zarcla Jainko mendeen be- 
gieflca.

20 Sabclak hartzcn ditu janhari gu
ziak ; bada ordean jateko Bat bertzca 
baino hobea.

2t Ahoak bcrczkaratzcn du ihizikia, 
bai-cta bihotzak clhe gezurtiak.

22 Bihotz galduak ilhundura emanen 
du, eta gizon argituak enferra eginen 
dio.

23 Emaztekiak edozein gizon hartu- 
ko du, bainan neíkatcha bada neíkatcha 
baino hobea.

24 Emaztckiarcn edertafunak argia- 
razten dio harén fenharraren begithar- 
teari, cta lchia gainditzen du gizonaren 
lehia guziaren gainetik.

25 Harén rnihiak fendatzcn, cmatzen 
eta gozatzen balimbadaki, harén fenharra 
ez da gizafemeen arabera.

26 Emazte ona dadukanak egiten du 
ontafun ; laguntzaile bat bera bezalakoa
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badu, cta harén dcíkantfua habe bat iduri 
dago.

27 Hcfirik cz den tokian ontafuna la- 
rrutzen da, eta emaztekirik ez den lc- 
khuan auhenez dago gizona beharrak joa.

28 Atherberik ez duenaren, gaua 
hcltzcn zayoen tokian etzatcn denaren, 
cta hiritik hirira, gerria tinkatua dadukan 
ohoina iduri dabilanarcn baithan nork du 
finhcftc ?

X X X V II . K a p .
p D O Z E I N  adiíkidek erranen du: 

Nik ere adiíkidantza egin izan dut ; 
bainan ene adiíkidca izenez da adiíkidc. 
E z othe da hori heriotzeraino dirauen 
mina ?

2 Laguna, berriz, cta adiíkidca ctfaita- 
funera bihurtuko dira.

3 Oi afmurik tzarrena, nondik forthu 
haiz lurraren eftaltzcko hire maltzurkcria 
cta zimarkhuez ?

4 Lagunak bere adiíkidcarekin gozo 
hartzcn du ordu ederrean, eta ordu tcha- 
rrean etíai atheratuko zayo.

5 Laguna adiíkidearckin auhendatzen 
da bere fabclarcn gatik, cta etfayaren 
kontra hartuko du crredola.

6 Adiíkidca cz ahantz zure ariman, 
cta hartaz ez izan orhpitgabe aberats 
zaretckeencan.

7 Kontfcilu cz har zelatak hcdatzen 
darozkitzunaren baithan, eta zure be- 
khaizti dircnetdrik gorde zazu zure 
chcdca.

8 Edozein kontfeilarik atheratzen du 
kontfcilu, bainan bere aide kontfeilatzen.

9 Zure burua zaint zazu halakoaren 
ganik; jakizu lehcnik zer premia dukeen, 
(ezik bere buruarcntzatcko afmuak iza
nen ditu),

10 Beldurrcz-cta lurrean ziri bat far 
dezan, cta erran dezazun :

11 Bidea ona da ; eta bazterretik 
begira egon dadien ikhufteko zer gertha- 
tuko zaitzun.

12 Legegabeko gizon batekin aipha 
zazu faindutafunaz, makhurrarekin zu- 
zentafunaz, emaztekiarekin bckhaizten 
duen lagunaz, iziperarekin gcrlaz, tratu- 
lariarckin tratuaz, croflearekin falpenaz, 
bekhaiztiarekin bihurtzeko eíkerrez,

13 Impioarekin jainkotiartafunaz, 
ohoregabearekin ohoreaz, lur-lantzailca- 
rckin edozein lanez,

14 Urthcko langilearekin urthcko

egimbidecz, fehi alferrarekin lan han- 
diaz ; hekici ez begira edozein kontfcilu 
eman dezazuten.

15 Bainan jarraikia izan zaitezi gi
zon fainduaren baithan, nor-nahi eza
gut dezazun Jainkoaren beldurra iduki- 
tzen dueña,

16 Zeinaren arima zure arimaren 
araberakoa baita, eta zeina, ilhumpean 
khordokan zaretekecnean, zure minean 
farthuko baita.

17 Zure gana bil zazu kontfcilu oneko 
bihotz bat; ezen bertzerik cz da zurc- 
tzat hura baino hobcrik.

18 Gizon faindu baten arimak egia 
batzutan atheratzen du, guzicn ikhus- 
tcko bizkar batean jarriak diren zazpi 
begiralarik baino hobeki.

19 Eta oroz gainetik othoitz zazu 
Guziz-Gora egiaren bidean zaitzan bida.

20 Deufcrc egin baino Iehen, zure 
aitzincan bihoa egiaren hitza, eta kon- 
tfeilu fegura egintza guzien aitzincan.

21 Elhe gaichto batek aldatuko du 
bihotza ; huntarik heldu dirá lau gauza ; 
ongia cta gaizkia, bizitzca cta heriotzca ; 
eta arduran rnihiak dcrabiizka hekien 
gora-beherak. Bada gizon chothila, 
hainitzeri irakhaften dueña, eta beretzat 
ez dena.

22 Bada gizon jakina aíko argitzen 
dituena, ete bere buruarentzat bcratz 
dena.

23 Haftiagarri da chothilkerian min- 
tzo dena ; bera orotan izanen da cn- 
ganatua.

24 Grazia etzayo Jaunaz emana ; 
ezen zuhurtzia guzitik da buluz.

25 Bada zuhurra, bere buruarentzat 
zuhur dena ; eta laudagarri dirá harén 
adimenduaren fruituak.

26 Gizon zuhurrak argitzen du bere 
populua, cta harén adimenduaren frui
tuak cz dirá fardoak.

27 Bcnedizionez bctheko da gizon 
zuhurra, cta ikhuften dutcnek laudaturen 
dute.

28 Gizonaren biziak hunembertzc 
cgun ditu ; aldiz Ifraelcn egunak ezin- 
khondatuzkoak dirá.

29 Zuhurrak populuan izanen du 
ohorczko primantza, eta harén izena 
bethi guziraino da biziko.

30 Semca, zure bizian froga zazu 
zure arima; eta tzarra balitz, cz eman 
naufitafunik j
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31 E z  dirá ezcn guziak guzientzat 
egoki, eta edozeini ctzayo cdozein gauza 
lakhet.

32 E z izan barazkarictan golos, cta 
jaki guziei ez loth ;

33 Ezen jaki hainitzetan izanen da
eritafuna, cta goloíkcriak jauzarazten 
ditu fabel-minak. _

34 Aíko hil izan dirá neurri-elkafaren 
ariaz ; aldiz ncurritua denak iuzatzcn 
du bizia.

X X X V III . K a p .

P R E M I A R E N  gatik midikua ohora 
* z a zu ; ezen Guziz-Gorak egin du 
hura.

2 Alabainan Jainkoa ganikakoa da 
midikuntza, cta erregeren ganik izanen 
ditu einaitzak.

3 Midikuari berc jankintafunak go-
raturcn dio burua, eta handien aitzinean 
izanen da laudatua. _ _

4 G uziz-G orak lurretik egin ditu 
fcndakariak, cta gizon zuhurrek ez di- 
tuzte haftio izanen.

5 Ur kharatfak ez othe dirá egurraz
izan eztituak ? .

6 Gizonck ezagutzeko da fendakarien 
indarra ; cta G uziz - Gorak jakitatca 
cman diote gizonei ohora dczaten berc 
fendagailetan.

7 Hekietaz fendatuz ematzen du 
oinhazea, eta baltfamuginak eginen ditu 
baltfamu gozoak eta gantzugailu fenda- 
tzckoak aphainduko ditu ; hekien era- 
gindura ez da ordean ofoa izanen,

8 Ezen Jainkoa ganik dathor bakca 
lurrera.

9 Ene femea, eri zarcnean ez gutiets 
zure burua ; bainan Jauna othoitz zazu, 
eta harek fendaturcn zaitu.

10 Aldara zaite gaizkitik, zuzcn 
zatzu zure eíkuak, eta hobcn orotarik 
garbi zazu bihotza.

11 Egizu ufain onezko cta irin-lo- 
rezko iakrifizioa; zure cíkaintza goria 
egizu, eta jar zaite inidikuaren cíkuetan ·,

12 Ezen Jaunak egin du hura; eta
ez bedi zure ganik goan, harén egintzcn 
premian zarelakotz, _

13 Zercn ethorria baita midikucn 
eíkuetara zihoazen ordua.

14 Bcrck aldiz othoiztuko dute Jauna, 
erici eman diozoten phaufu eta ofafun, 
bcrtzcckin bizi ditczcntzat.

15 Berc cgilearen aitzinean bckhatu-

tan crortzcn dena, midikuaren eíkuetara 
eroriko da.

16 Ene femea, nigarrak ichuratzu 
hilaren gainera, cta nigarrez aliia zaite 
ondiko jafan dueña bezala ; hilaren gor- 
phutza lurrcz eftal zazu ohitzarcn ara- 
bcra, eta harén chorztea ez utz acho- 
lagabekeriaz.

17 Elhe gaichtoen beldurrez, ekhar 
zazu minki egun batcz harén dolua, eta 
fofega zaite zure atfekabean.

18 Hilak merezi duenarcn arabcra 
egizu dcithorca egun batez cdo bicz, 
eráuntfia tzarren beldurrez.

19 Ilhundurak alabainan hurbilaraz- 
tcn du lierioa, eta zcbatzcn du indarra, 
cta bihotzcko belztafunak beheitiarazten 
du burua.

20 Bakhartafuncan, irautcn du ilhun- 
durak ; eta atfekabedunarcn bizia harén 
bihotzarcn arabcrakoa da.

21 Zure bihotza bclzturari ez eman, 
bainan urrun zazu zure ganik, eta or- 
hoit zaite azken cgunaz ;

22 Berautzu ahantz ; ezen ez da bi- 
hurtzcrik j hilari etzinezokc onik ekhar, 
bai ordean gaizki handia zure buruari.

23 Orhoit zaite ene gaineko juya- 
menduaz; ezen oroliat izanen da zu- 
reaz ; atzo niri, eta egun zuri.

24 Hil donaren phaufuan phaufaraz 
zazu harén orhoitzapena, cta harén izpi- 
rituaren ilkhipenaz fofega zaite.

25 Aftiarekin zuhurturen da iíkri- 
baua ; cta egiteko guti derabilanak liil- 
duren du zuhurtzia. Zer zuhurtziaz 
bethcko da

26 polde-nabarra dadukana, akhu- 
loarekin efpantatzen dena, idi íiftatzen 
cta hekiekin Janean hari dena, cta zezc- 
nen umecz liaizik folaíik ez dueña ?

27 Berc bihotz guzia emanen du lui
do itzultzcari, cta berc arthak behi gi- 
zentzeari. _

28 Harén iduriko dirá ofiziale guziak 
cta etchcgilca, gaua cguna bezala ira- 
gaitcn dueña; zigiluak bernuzatzen di- 
tuena; jarraikiz mudantzatzcn ditu itchu- 
rak; berc bihotza ematcn du gauzen 
iduriaren ongi hartzera, eta beilatuz 
akhabatzen du lana.

29 Orobat da hurdina lantzen dueña, 
ingudioaren aldean jarririk eta burdin- 
lanari begira ; fuaren hatfak khabartzen 
diozka haragiak, cta fuaren bcrotafu- 
nean dago egun guzian.
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30 Mailu-harrabotfa bethi berritzcn 
da harén beharrira, eta harén begia erne 
dago aitzinean duen trefilaren moldeari.

31 Berc lañaren akhabatzcari ematcn 
du bihotza, cta beilatuz berrcgintzen du 
ofoki.

32 Orobat da bacheregilea bere la- 
nean jarria, zangoz itzulikatzen duela 
pirrita ; arduratfu dago bethi bere laña
ren ariaz, cta harén langintza guzia 
neurriz haritzcari darrayo.

33 Bere befoaz ematcn dio buztinari 
moldea, eta bere oinaz amor cmanaraz- 
ten dio harén biguintafunari.

34 Bere bihotz guzia ematcn du le- 
guntzeari, eta arthatfuki chahutzen du 
tabea.

35 Hainck orok beren eíkuen gaincan 
dute beren pheíkiza, cta batbedera zin- 
tzo da bere antzean.

36 Hekiek guziak gäbe ez da hiririk 
cgitcn.

37 Eta ez dirá hirian egoten, ez 
ibiltzcn, cta ez dirá biltzarrean fartzen.

38 E z dirá juyeen alkhian jartzen ; 
ez dute juyamenductako legearen adi- 
tzarik ; ez dituzte populuari ematcn ira- 
khafpcna cta bizimoldca, eta parabolen 
argitafuna ez dute hekiek atheratzen.

39 Bainan iraunarazten diote mende- 
ko gauzei, cta beren ofizioko lanetan 
daude othoitzean, beren eginkariari ema- 
nez beren izpiritua, cta Guziz-Gorarcn 
legearen bethetzca bilhatuz.

X X X IX . K a p .

^ U H U R R A K  zallar guzien zuhurta- 
^  fuña bilhatuko du, eta profeten ira- 
kurtzen hariko da.

2 Lelotako gizonen erranak ez ditu 
galtzerat utziko, cta hambatekin farthu- 
ko da parabolen chothiltafunetan.

3 Bilhatuko du erran-zaharrek dadu
katen adigarria, eta parabolek gordetzen 
dutenaren ikhartzen hariko da.

4 Handien artcan berc kargua bethc
ko du, eta buruzagien aitzinera agertuko 
da. _

5 Jcndaya arrotzcn lurrera iraganen 
da ; ezen gizonen artcan frogatuko ditu 
ongia eta gaizkia.

6 Berc bihotza emanen du itzultzcra 
goizetik Jauna gana, berc cgilearen gana, 
eta G uziz - Coraren aitzinean othoitz- 
eginen du.

7 Othoitzeko idekiren du bere ahoa, 
cta berc hobenentzat errekei eginen du ;

8 Ezen Jaun handiak nahi izaten ba- 
limbadu, adimcnduzko izpirituz bethe- 
ko du hura.

9 Eta harek uria bezala ¡churiko 
ditu bere zuhurtziazko folafak, etaothoi- 
tzaz aithor bihurtuko dio Jaunari.

10 Eta Jaunak bidaturen ditu harén 
afmu eta bizimoldeak eta Jaunaren zu
hurtzia gordean harturen du bere kon- 
tfcilua.

11 Berak agerturen ditu harén ira- 
khafpeneko argiak eta berc ofpea ezarri- 
ren du Jaunarekilako patuaren legean.

12 Hainitzek laudaturen dute harén 
zuhurtafuna, zeina czcztaturen ez baita 
mendeetaraino.

13 Harén orhoitzapena ez da galdu- 
ko, cta iraulgitik iraulgira aiphamenctan 
izanen da harén izena.

14 Jendayek erranen dute harén zu
hurtzia, cta baldarnak eginen ditu harén 
laudorioak.

15 Luzez irauten badu, bertze milak 
baino aiphamen handiagoa utziko du, 
cta phaufura iragaiten bada, orduan ba- 
liatuko zayo.

16 Alhaturcn dut oraino ene gogoa, 
mintza nadientzat ; ezen kharrak be- 
thetzcn ñau.

17 Mintzo da erranez : Jainkoaren 
haurrak, cntzun nezazue, cta ur-bazte- 
rretan landatu arrofak bezala ekhar za- 
tzuc fruituak.

18 Libanek bezala izan zazuc ufain 
gozoa.

19 Loretan lora zaitezte lilia bezala, 
eta heda zazue zuen ufaina ; graziaz 
hofta zaitezte, kanta zatzue laudoriozko 
kantikak, cta bere egintzetan lauda za
zue Jauna.

20 Emozue handiefpen harén izcnari, 
cta aithor diozozue biliur zuen ezpaine- 
tako hitzetan, zuen ezpainctako kanti- 
ketan, zuen gitarren gainean, eta hu- 
nela erranen duzue zuen aithorrean:

21 Jaunaren egintza guziak ofoki 
dirá onak.

22 Harén hitz batera, ura baratu da 
munthoin bat bezala; eta harén ahoko 
manura, ur bildegi bat bezala.

23 Alabainan harén manura cgitcn 
da jabalmcna, eta harek eman falba- 
menduan aphurtzerik ez da.

24 Haragidun guzien egintzak harén



728 EKLESIASTIKOA.

aitzinean daude, eta harén begicntzat 
bat bakharra ez da gorderik.

25 Harén begiak jotzen du mcndctik 
mendera, eta deus ez da harrigarririk 
harén aitzinean.

26 E z  da zcren erran : Zer da hau, 
cdo zer da hori ? E zik oro bcrcn mugan 
dira agerturcn.

27 Harén ganikako bencdizioneak 
iduri du gaindika dihoan ibaya.

28 Nota uholdcak eztali baitu leihorra, 
hala harén hafarrcaren pufka izanen dira 
hura bilhatu ez duten jendakiak.

29 Nola leihortu baititu urak eta 
agortu baita gcro leihorra, harén bidcak 
erc batbederaren bideen arabera zuzc- 
nak izan baitira, hala harén hafarrca iza
nen da bekhatorecn eragozgarri.

30 Nola haftctik ongiak onentzat 
izan baitira eginak, hala on-gaitzak gaich- 
toentzat.

31 Haukiek dira lehcmbizikorik gi- 
zonen biziarentzat premia : Ura, (ua 
eta burdina, gatza, cfnea eta ogi irjn- 
lorezkoa, cztia, mahats-molkhoa, olioa 
eta jauntzia.

32 Horiek oro fainduentzat dira one- 
tan, hala gaichtagin eta bekhatoreentzat 
bihurtzen dira gaitzetan.

33 Badira izpirituak afperkundeko 
kreatuak izan direnak, eta bcrcn erra- 
bian gogortzen dituztc gaichtaginen 
cftirak.

34 Akhabantzako egunean hedaturen 
dutc beren indarra, eta beren kreatzai- 
learen fepharen gogara dute eginen.

35 Sua, harria, gofetca, heriotzea, ho
riek oro afperkundeko izan dira eginak,

36 Hala - nola bafabereen hortzak, 
harrobiak, fugeak, eta czpata gaichtagi- 
nak chahutuz afperkunde daramana.

37 Bozkarioz dihoazi Jaunaren ma- 
nura ; lurraren gainean, behar-orduko 
abian jarriko dira, eta beren mugan hitz 
bat ez dute utziko crortzera.

38 Horren gatik haftctik finkatu naiz 
gogoeta haukietan ; horietan bilhatu dut 
kontfeilu eta crabili ene gogoa, eta 
iikribuz czarri ditut.

39 Jaunaren cgintza guziak onak 
dira, eta guziak, zein bcrc orenean, 
baliarazten ditu.

40 E z da zcren erran : Hau hori 
baino tcharragoa da ; czen guziak beren 
tenoretan ontzat ezagutuko dira.

41 Eta orai ahoz eta bihotz oroz

lauda eta benedika zazue Jaunaren 
izena.

X L . K a p .
A L H A D U R A  handi bat atheratua 

izan da gizon guzicntzat eta 
uztarri gogorra czarria Adamen femeen 
gainean, bcren amaren fabeletik ilkhi 
diren egunctik, guzien amaren baithan 
ehortziak izanen diren cguncraino.

2 Hekicn gogoetek eta bihotzeko 
izialdurek, ethorkizunaren gaineko idu- 
ripenek eta oro akhabatzcko egunak,

3 Ofpezko alkhiaren gainean jarria 
dagocnctikjlurrean eta herrautfean etzana 
dagoencraino ;

4 Morcdinez jaunzten denctik eta 
khoroa dakharrcnctik, liho latzez larrua 
cftaltzen dueneraino, fcpha, bekhaizgo, 
tarrapata, gora - behera, heriotzearen 
beldur, famurgo irauntia, khimerek 
afaldutan daduzkate;

5 Eta phaufatzeko orduan ohean ga- 
bazko loak hekicn gogoctak nahaften 
ditu.

6 Gizonak hartzen duen phaufua 
aphurra, ezdeufa da, eta berc loan ere 
khechu da guardián halago bczala.

7 Bere izpirituko iduripenez nahafia 
. da hala-nola guduko orduan ihes dihoana; 
jaikitzen da, fegurcan da, eta mireften 
du bcrc izialdura alferra.

8 Hori gcrthatzen zayotc haragidun 
guzici, gizonctik aziendaraino, eta bc- 
khatorcci zazpitan gehiago.

9 Bcrtzalde, heriotzc, farraíki, khi- 
mera, czpata, hertfapen, gofete, cha- 
hutzc, izurri,

10 Horiek oro eginak izan dirá gaichta- 
ginentzat, eta hekicn gatik igorria izan 
da uholdea.

11 Lurrctikako guziak, lurrera b¡- 
hurturen dirá, eta ur guziak itfafora 
itzuliren.

12 Emaitza tzar eta gaichtakeriak 
galdurcn dirá, bainan egia gogor egonen 
da bethi.

13 Gaichtaginen aberaftafunak erreka 
bat bczala agorturen dirá eta burrumba- 
ka goanen, hala-nola ihurtzuri handi bat 
uri-erauntfian.

14 Bozkario bat izanen da eíkuak 
idekiko dituztenean ; hola urmariatuko 
dirá azkcnean lege-haufleak.

15 Gaichtaginen umeek ez dute aldas- 
ka ufurik arthikiren ; harkadi-muthu-
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rretan krafkaka hari diren erro tcharrcn 
parc dira.

16 Ur-hegian eta ibai - bazterrean 
forthu bclharra forhotakoa baino lehen 
atheratua izanen da.

17 Ongiegiletafuna da baratze bene- 
dikatu bat iduri, eta urrikalmcnduak 
menderen mende du iraunen.

18 Bcre lanean bere dina duenaren 
bizia gozoa izanen da, eta halako bizian 
atzemanen duzu behar duzun aberafta- 
fun guzia.

19 Haurrck eta hiri baten egiteak go
gortzen dute izen baten iraupena, eta 
horien gainetik da prezatua emazte no- 
thagabea.

20 Arnoak eta mufikak goiheretzen 
dute bihotza, eta horiek baino gehiago 
zuhurtziaren maithatzeak.

21 Chirolak eta maniurrak egiten 
dute mufika gozoa, eta mihi gozoa 
hekien bien garai da.

22 Begiak lakhet ditu arraizia eta 
edertafuna, eta eraitza ferdeak hekicn 
garai dira.

23 Adifkideak eta berc lagunak behar- 
orduan clkhar dute laguntzen, eta fen- 
har-emazteek hekiek baino hobeki.

24 Hefturako orduan lagungarri dira 
anayak, eta urrikalkortafunak hekiek 
baino laguntza hobea eginen du.

25 Urhea eta zilharra oinen gogorga- 
rri dira, eta kontfeilu 011a hekien garai 
da.

26 Ontafun-indarrek urgoitzen dute 
bihotza, eta Jaunaren bcldurrak gehiago.

27 Jaunaren beldurrarekin cz da bc- 
heititzerik, ez-eta harekin laguntza efke 
ibiltzcrik.

28 Jaunaren beldurra benedizionezko 
baratze bat da, eta berregindua ofpe 
guzien gaindi.

29 Ene haurra, ez eika zure bizi 
guzian ; ezen efke ibiltzca baino höbe 
da hiltzea.

30 Bcrtzcen mahainari begira dagoe- 
naren bizia, bizi uftean ez da bizitzea ; 
czen bcrtzcen jatekoz hazten du bere 
burua.

31 Gizon gurbilakordean eta ikhafiak 
hortarik zainduko du bere burua.

32 Ezacholatuaren gogarako da cfka- 
tzea, eta fu bat erretzen hariko da hären 
fabelean.

X L I. K a p .
Q I  herioa, zembat da khirctfa hire 

orhoitzapena bere ontafunen er- 
dian bakca duen gizonarentzat,

2 Gizon defkantfuarentzat, zeinaren 
egitekoak ongi baitoazi orotan, eta zei- 
nak gozo har baitczokc oraino janari !

3 Oi herioa, hire erabakia eztia duk 
gizon noharroin eta indarrak galtzen 
dituenarentzat,

4 Zcinak, adinaren erkhiduran, gauza 
guzietaz grina behar baitu, finhefte ona 
eta pairua galdu baititu !

5 E z izan herioaren erabakiaren bel
dur. Orhoit zaite zure aitzinean ira- 
ganez eta zuri gerthatuko zaizkitzunez ; 
hori da haragidun guzientzat Jauna gani
kako erabakia.

6 Eta zer gerthaturen zaitzu Guziz- 
Gorarcn nahiko cz denik ? Edo llamar, 
edo chun, edo mila urthek mengoarik ez 
dute.

7 H ilean cz da zembat bizi izan den 
acholarik.

8 Bekhatoreen haurrak, hafgarrike- 
riako haur dira bilhakatzcn, eta gaichta
ginen etchecn aldaketan egoten direnak 
erc-bai.

9 Bekhatoreen haurren primantza 
galduko da, eta hekien ondokocn gai- 
ncan iraunen du laidoak.

10 Aita tzarraz arranguraturen dira 
femeak, zeren harén gatik diren laidotan.

11 Zorigaitz zuci, gizon gaichtoak, 
zeinek bazterrerat utzi baituzue Jaun 
guziz-goraren legea !

12 Sorthu bazarete, madarizionean 
zarete forthu ; eta hiltzen bazarete, 
madarizionean izanen da zuen zathia.

13 Lurrctikako guziak lurrera dira 
bihurturen ; gaichtaginak orobat mada- 
rizionctik galpencra dira eroriko.

14 Gizonen deithorea egiten da he
kien gorphutzcn inguruan; bainan czez- 
taturen da gaichtaginen izena.

15 Ornen onaz izan zazu artha ; ezcn 
hura iraunkorrago dukczu mila ontafun 
balios eta handi baino.

16 Bizitze onak dirau egun hein bat ; 
ornen onak aldiz menderen mende.

17 Ene irakhafpcna bakcan begira 
zazue, haurrak ; alabainan zuhurtzia 
gordea eta diru ageri ez dena, zertako 
dira 011 bata eta bertzea ?

18 Bere zorotafuna gordetzen duen
5 A
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gizona hobea da ezcnetz bere zuhurta- 
funa gordetzen dueña.

19 Ahalke har zazu beraz ene ahotik 
ilkhitzera dihoazen haukicz ;

20 Ezen ez da on nola-nahika ahalke 
hartzea, cta zinez onak diren gauza 
guziak ez dira guzien gogarako.

21 Likhiikeriaz ahalka zaite zure ait- 
amen aitzinean, eta gezurraz manatzai- 
learen eta kargudunaren aitzinean ;

22 Hobenaz buruzagiaren eta juyca- 
ren aitzinean, eta gaichtakeriaz baldarna- 
ren eta populuaren aitzinean ;

23 Hidegabekcriaz zure lagunaren 
eta adiikidearen aitzinean ; eta egoten 
zaren tokian,

24 Ohointzaz, Jainkoaren egiaren 
cta lekhukotafunaren ariaz ; jatekoen 
gainera makhurtzeaz, cta har-emanetan 
enganatzeaz ;

25 Agur egiten dutenei ez ihardcfteaz; 
cmazteki lilitchoci begiratzeaz, eta begi- 
thartea zure ahaideari itzultzeaz.

26 E z itzul begithartea zure laguna 
ganik ; ahalka zaite nihori berearen 
khentzeko eta ez bihurtzeko.

27 E z begira bertze gizon baten 
cmazteari ; ez bilha harén neikatoa, eta 
ez egon harén ohearen aldean.

28 Ahalka zaite zure adiikideen ai
tzinean fulas itfufirik idukitzeaz ; cta 
zerbait eman dukczuncan, iroirik ez 
egin.

X L II. K a p .
p Z  errepika aditu folafa, cta ez fallu 

gauza gordea ; eta izanen zare 
zinez ahalkerik gäbe eta begithartc aur- 
khituren duzu gizon guzien aitzinean, 
aiphatzera nihoazkitzun haukiez orotaz 
ez ahalka, eta nor-nor-den ez begira 
bekhatu egiterainokoan.

2 E z ahalka Gùziz-Goraren legeaz 
cta bat-tafunaz, eta gaichtagina garbitzen 
duen iuyamendua;

3 Lagunen cta bidayanten cgitekoan, 
cta adiikideen primantzaren zathitzean ;

4 Balantzen eta phifuen zuzentafu- 
nean, guti cdo hainitz eroftean ;

5 Tratuko cta tratularien mauletan, 
eta haurren maiz kridantzatzean, cz- 
ctarc gathibu gaichtoarcn fakhatfakodolz- 
tatzean.

6 Emaztc gaichtoari gauzen gakha- 
tzea on da.

7 Eflcu hainitz den tokian, herts gau-

zak ; khonda cta phifa cmaten duzun 
guzia; har-emanak aldiz iíkríba oro.

8 E z ahalka zoroaren eta ergelaren 
kridantzatzcaz, ez-cta gizon - gazteck 
juyatzcn dituzten zaharrez ; eta hórrela 
agcrtuko zare unto cta bizi diren guziez 
izanen zare onhetfia.

9 Alaba aitarentzat da ichilik atzarria 
egoteko bidé bat, eta harén gatikako 
grinak khentzen dio loa, beldurrcz-eta 
gaztean czkondu gabe adinctara hel da- 
dicn, edo fenharrarekin dcncan haftio 
bilhaka dadien;

10 Edo egun batez khutfa dadien bcre 
dontzeilatafunean, edo altaren etchean 
¡zorra gertha dadien, cdo fenharrarekin 
delarik legea hauts dezan, cdo bederen 
agor egon dadien.

11 Zain zazu ongi alaba gizakoya, 
ctzaitzan egun batez bilhakaraz zure 
etfayen laidagarri, hiriko erauntfien eta 
jendeen erantzukien gatik, cta ahalketara 
crorraraz zaitzan populu guziaren aitzi
nean.

12 E z nihori begira berc edertafuna 
gatik, cta ez egon emaztekien erdian;

13 Ezen foinckoetarik ilkhitzen da 
biphia eta emaztekitik gizonaren tzar- 
keria.

14 Alabainan gizon gaizki-egilea hobe 
da, ezenetz ongia egiten eta laidoan ahal- 
karazten duen emaztekia.

15 Orhoituko naiz beraz Jaunarcn
cgintzez,eta erranen dut ikhufi dudan.1; 
Jaunaren hitzetan dirá ageri harén egin- 
tzak. t

16 Iguzkiak alde orotara argituz, gu
ziak ikhuften ditu ; cta Jaunarcn os- 
peaz dirá betheak harén egintzak.

17 Jaunak ez othe ditu fainduen ahoz
ezagutarazi bere fendagaila guziak zei- 
nak finkatu baititu, Jaun alulorotakoa 
den bezala, harén ofpatzeko iraun deza- 
tcntzat ? . .

18 Ondar-lezeak eta gizonen bihotzak
ikhartzcn eta hekien afmu gordeenak 
ezagutzcn ditu. _ _

19 Alabainan jakitate oroz jakintfun 
da Jauna; eta demboren fcinalcari begi- 
ratzen dio, ezagutaraziz iraganeko eta 
ethorkizuneko gauzak, cta gordeak dire- 
nen hatzak agertuz.

20 Gogoeta bat etzayo itzurtzen, ez- 
eta hitz bakhar bat gordetzen.

21 Bcre zuhurtziaren fendagailak bc- 
rregindu ditu; hura inendeak baino
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lehcn bada cta mende guzietan izanen 
da.

22 E z dakiokc ez berha, ez guti, cta 
ez da nihoren kontfeiluen eíkafean.

23 Zeinen diren ederrefgarri liaren 
egintza guziak! Eta bizkitartean phindar 
bat bezala da guk begiets dezakeguna.

24 Hckiek oro bizi dirá eta menderen 
mende diraute, eta harén nahiari cthor- 
dun dirá behartuak diren guzian.

25 Gauza guziak bikhun dirá, bata 
bertzearen zeiher, eta ez du deufere 
cfkas utzi.

26 Bakhotchari finkatu dio berc ona ; 
eta ñor afeko da harén ofpearen ikhuften ?

X L III. K a p .
Q R T Z I A K  berc goratafunean cra- 

khuftcn du zeinen den ederra; 
zcruaren edertafuna ofpearen erdian 
agertzen da ;

2 Etzatcan gurc begictara agerraraz- 
ten du iguzkiak, ontzi ederrefgarri Gu- 
ziz-Goraren obrak.

3 Eguerditan crretzen du lurra, eta 
nork iraun harén khaldaren azpian ? 
Labeak bezalako berotafuna badaduka 
bere lanctan.

4 Iguzkiak hiruretan chigortzen ditu 
mendiak ; fuzko dirdirak igortzcn ditu, 
eta harén diílirak liluratzen ditu begiak.

5 Handia da Jauna, hura egin dueña ; 
eta harén manura, iguzkiak lafter-egiten 
du bere bidean.

6 Ilhargia bcre itzulian da guzientzat 
demboren crakhuflc, epheen berezle.

7 Ilhargiak erakuften ditu befta-egu- 
nak: hura da argizagia, bethe den orduko 
aphurtuz dihoana.

8 Harén izenetik deitzen da hilabe- 
thea ; handituz dihoa mirefgarriki bethe 
dadien arteo.

9 Hergoretan agertzen da armada 
bat, ofpctfuki diftiratzen dueña zerue- 
tako ortzian.

10 Izarren ofpea da zcruko ederta
funa; Jaunak argitzen du lurra hergorc- 
tarik.

11 Sainduaren lehcn hitzari begira 
daude harén manuaren bethetzeko, eta 
beren atzartafuncan ez dirá hutfean ger- 
thatuko.

12 Ikhufazu ortzadarra eta benedika 
harén egilea ; guziz da ederra bere difti- 
raduran.

13 Inguratzcn du zcrua bercofpezko

árrambclaz; Guziz-Goraren cíkuck age- 
rrarazi dute hura.

14 Manatzen du clhurra, eta fharra- 
ftan heldu da; igortzcn du chimifta, eta 
chimiftak lafter-egiten du harén eraba- 
kiaren bethetzera.

15 Horren gatik dirá zabalduak Jain
koaren harmategiak, eta hedoyak choriak 
bezala dirá hegaldatu.

16 Jaunaren indar gaitzak metatu 
ditu hedoyak, eta lchcrrarazi harri-aba- 
rrak.

] 7 Haren begi ukhaldi hatera ¡kharatu 
dirá mendiak; harén nahi hatera chichtuz 
abiatu da hegoa.

18 Haren ihurtzuri-karraíkek, men- 
debalaren phefiek,haize-chirimolek laztu 
dute lurra.

19 Kokatzera jauften den chori ele- 
menia bat bezala hedatu du elhurra, 
zcina jautfi baita chartala erortzen dc
ncan bezala.

20 Haren zuritafunak zoratzen du 
begia, eta harek dadukan urak ikhara- 
tzen bihotza.

21 Gatza bezala lurrera ichurtzcn du 
izotza, eta hormatzen dencan, kharloa- 
ren arrantzcak iduri egiten da.

22 Iphar-haize hotzak jo du, eta ura 
kriftaila bezala hormatu da ; ur-ofin 
guzien gaincan baratzen da, cta erredola 
bat bezala jaunzten du ur gogortua.

23 Mendiak larrutzen ditu, mortua 
crretzen, cta belharra fuak bezala chi- 
piltzen.

24 Lanho batck lafter-egin dezan, cta 
oro fendaturen dirá; bero heldu denetik 
jauts bedi ihintzacta harek hautfircn du.

25 Jaunaren hitz batí ichildu da hai- 
z e a ; harén gogo-iragaite batí jabaldu 
dirá ondarrak, cta Jaunak han jarri ditu 
irlak.

26 Itfafotan dabiltzanek erran betzaz- 
te bango galmcntak ; eta gure beharriz 
aditzearekin, miretfiak geldituren gare.

27 Han dirá egintza guziz eder, ha- 
rrigarriak, aíko aberc-mota, cta azienda 
orotarik eta kreatura gaitzak.

28 Jainkoaren manuz guziak dihoazi 
beren akhabantzara; harén hitz batez 
oro dirá chuchcnduak.

29 Aíko erranen dugu, eta ahituren 
gare gurc folafetan; bainan hitz guzien 
akhabantza hau da, gauza guzietan déla 
Jauna.

30 Harén ofpatzeko zer da gure
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ahala ? Alabainan bcre cgintza guzicn 
gaineko da Ahalorotakoa.

31 Jauna ikharagarria da cta guziz 
handia ; harén ahala ederrefgarria da.

32 Zuen ahal guziaz goretfiko duzue 
Jauna, eta hura oramo gorago izanen 
da, eta mirefgarria da harén handitafuna.

33 Jauna bcncdikatzen duzuenck, 
ahal duzuen bezcmbat goretfazue ; ezen 
laudorio guziez handiago da.

34 Harén goreftean, indarrez bethe 
zaitezte, ez nekha j ez duzue alabainan 
hura gogoaz ardieíten ahal.

35 Nork hura ikhus? nork erran 110- 
lakoa den ? nork hura gorcts, haíletik 
denaren arabera ?

36 Harén cgintza hainitz, haukiek 
baino handiagoak, gordeak daude ; ezen 
gutiak dirá guk ikhuften ditugunak.

37 Bainan Jaunak egin ditu guziak, 
cta jainkotiarki bizi direnei eman daroctc 
zuhurtzia.

X L IV . K a p .

11 Hekien odolcan iraunen dute hc- 
kien ontafunek.

12 Hekien ¡lobafoak ondorc fainduak 
dirá, cta hekien odola Jaunarckilako bat- 
tafunean dago.

13 Hekien ariaz diraute bethi hekien 
umeek ; eta hekien odola cta ofpea ez 
dirá bazterrerat utziko.

14 Hekien gorphutzak bakean izan 
dirá chortziak eta hekien izcna men- 
deren mendetan da bizi.

15 Populuek derratela hekien zuhur
tzia, eta baldarnak egin betza hekien 
laudorioak.

16 Henok Jainkoarcn gogarako izatu 
da, eta pharabifura izan da eramana, 
urrikitan farraraztckotzat jendayak.

17 Noe narriogabe cta preílu izan da 
atzcmana, cta fepharen orduan bakebide 
da bilhakatu.

18 Hargatik gizon ondar batzu izan 
ziren lurrean utziak egin zenean uhol- 
dca.

19 Harén baithan izan zen ezarria 
mendearekilako bat-tafuna, haragidunak 
ez-ditezen gehiago uholdeaz chahutuak 
izan ahal.

20 Abraham handia jendayetako ofte- 
aren aita izatu da, cta ofpez liaren iduri- 
korik ez da aurkhitu; harek begiratu 
zuen Guziz-Goraren legea, eta patutan 
izatu zen harekin.

21 Harén haragiarekin iduki du bcre 
patua, eta frogan zina aurkhitua izan da.

22 Hargatik zin-eginik ofpea eman 
izan dio harén jendakiari, berharazi du 
lurreko hcrrautfa bezala,

23 Goratu du harén odola izarrak 
bezala, cta premu egin izan ditu itfafo 
batetik bertzera, eta hibaitik turraren 
bazterretaraino.

24 Eta Ifaakentzat orobat egin du 
harén aita Abrahamen gatik.

25 Jaunak harén baithan benedikatu 
ditu jendaya guziak, cta bat-tafuna fin- 
katu du Jakoben bu ruaren gaincan.

26 Ezagutu du bcre benedizioneez ; 
eman dio agindu primantza cta zathitu 
hamabi leinuen artean.

27 Eta begiratu diozka gizon karita
tetfuak, gizon guzicn aitzinean grazia 
aurkhitzen zutcnak.

XLV. KAP.

X L V . K a p .

JA 1N K O A Z  cta gizonez maithatua 
izan da Moife, zeinaren orhoitzapena 

benedizionetan baita.
2 Ofpez fainduen iduriko egin izan 

du Jaunak; handictfi du ctfayen ikha- 
ratzeko, cta harén hitzetara jabaldu dirá 
erakhuíkari latzak.

3 Ofpe eman dio erregeen aitzinean, 
manamenduak eman diozka bere popu- 
luarcn aitzinean, cta bere ofpea crakhu- 
tfi izan dio.

4 Saindu egin du hura bcre fedean 
cta cztitafuncan, eta gizon guzietarik' 
bcrezi izan du ;

5 Ezen cntzun ditu hura eta harén 
mintzoa, eta hedoyan farrarazi du.

6 Populuaren aitzinean eman diozka 
manamenduak, bizitzeko eta jakitateko 
legea, Jakobi irakhaílekotzat harekilako 
bat-tafuna eta Ifracli harén erabakiak.

7 Handi egin du Aaron, harén anaya 
cta harén idurikoa, Lebiren leinukoa.

8 Harekin egin du bethiko patua; 
eman izan dio populuko apheztafuna; 
ofpez cta zorionez bctlic du.

9 Ofpezko gerriko batez inguratu 
du ; ofpezko foin bat jauntzi dio; eta 
khoroatu du botherearen feinalcez.

10 Eman diozka foin luzca, galtzak 
eta foingainckoa, eta itzuli guzian ingu
ratu du aíko chilintcha urhezkoz,

11 Ibiltzcan harrabots egin zezan, 
temploan entzunarazteko harrabotfa, po
puluko umeen oharrafpcnetan.

12 Eman dio foin faindua, urhez, mo- 
redinez eta purpuraz ehoa, gizon zuhur, 
adimenduz eta zintafunez bethea zen 
baten obra.

13 Ofizialcak egin du hura eíkarlata b¡- 
hurtuzjharribaliofczbcrreginduriketahc- 
kiek urhean lothuz, eta harriak harrigina- 
ren eíkuz lanthuak, Ifraelgo leinuen Hom
brearen arabera hekien orhoitzapenctan.

14 Harén burukoarcn gainean bada 
urhezko khoro bat, zeintan bernuzatuak 
baitira faindutafunaren feinalea cta olio- 
rearen ofpea; lan ederrefgarria cta be- 
gien gogara berregindua;

15 Hain ederrik hura baino lehen ez 
baita izatu haftapencraino.

16 Atzcrik ez da nihor izatu hura 
jauntzi duenik, bainan bakharrik Aaro- 
nen fc m c c k  eta ilo b a fo e k o n d o re n -O iid o k o  

mcndcctan.
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17 Harén fakrifizioak fuaz izan dirá 
egun oroz iraungiak.

18 Moifek bethe ditu harén eíkuak 
eta hura gantzu du olio fainduaz.

19 Hari eta harén ganikako iraulgian 
emana izan zayote bethiereko patutan, 
zcruko egunek dirauteno, apheztafuneko 
egiinbideak bethetzea, laudorioen bihur- 
tzeko zuzena izatea, eta bere populuaren 
benedikatzea Jaunarcn izenean.

20 Harek hautatu du bizidun guzie
tarik efkaintzeko fakrifizio, ifentfu, ufain 
gozoak Jainkoari, orhoit dadientzat bere 
populuari begitharte egitcaz ;

21 Eta bere manamenduen gainean 
cta bere crabakietako lekhukotafunen gai
nean mintzatzeko ahala eman izan dio, 
manamenduak Jakobi irakhats zetzan eta 
Ifraeli legearen gaineko argitafunak egin.

22 Hargatik harén kontra jaiki dirá 
atzcak; eta bekhaizgoz mortuan gizon 
batzuek, zeinak Dathanekin eta Abi- 
ronekin baitziren, eta Koreren bilgumak 
fepha gaichtotan inguratu dute.

23 Jainko Jaunak ikhufi zuen cta 
ctzitzayoen eder iduritu, cta chahutuak 
izan ziren harén hafarrearen oldarrean.

24 Sendagaila gaitzak atheratu ziozka- 
ten gainera eta fuaren garrean iraungi 
zituen.

25 Eta berhatu zuen Aaroncn ofpea ; 
eman zioen primantza bat eta bcrezi 
ziozkan lurreko fruituen pikainak.

26 Aphezei ogia nafai eman zioten 
pikainetan ; ezen hazi behar dirá Jau
narcn fakrifizioez, zeinak eman izan 
baitiozka hari eta harén odolari.

27 Gaincrakoan jendayen lurra ez da 
harén primantzako izanen, cta zathirik 
ez du populuarekin ; ezen Jauna da 
bera harén zathi eta primantza.

28 Phinccs, Elcazarren femea, hiru- 
garrena da ofpez, Aaroncn urhatfari 
jarraiki zelakotz Jaunarcn bcldurrean.

29 Khordokatu gabe egotu zen po
puluaren ahalkagarrikerian ; harén ari- 
mako prcftutafunak cta kharrak Ifraelcn 
alderat jabaldu zuten Jainkoa.

30 Hargatik egin zuen harekin ba- 
kezko bat-tafuna, cta eman zaroen gauza 
fainduen cta bcre populuaren gaincan 
naufitafuna, bethiko apheztafuneko goi- 
hendea izan zadien harentzat eta harén 
ganikako iraulgiarcntzat.

31 Dabidekin ere, Jeferen feme Ju- 
dako leinukoarekin, egin zuen patu ;

T A U D A  detzagun ofpezko gizonak, 
cta gurc arbafoak bcren iraulgian.

2 Jaunak cgundainotik bcre bizarta- 
funaz ofpc haiulitan ezarri ditu.

3 Naufitafuna gozatzen zuten bcren 
crreinutan ; gizon berthutcz handiak cta 
gurbiltafunez jauntziak ziren ; bcren 
profezietan erakhuftcn zuten profetafu- 
naz dohatuak zirela.

4 Orduko populuari manatzen zaroc- 
ten, eta bcren gurbiltafunaren ariaz folas 
guziz fainduak adiarazten zaroztcn po- 
puluci.

5 Hekien antzcak aurkhitu ditu mufi- 
kako ercfiak eta moldatu dituztc I fkri- 
turctako kantikak.

6 Gizon bertliutez aberatfak ziren, 
zinezko edertafuna maite zutcnak cta 
bcren etcheetan baketiarki bizi zirenak.

7 Guziek beren herritarretan mendez 
mende ofpc ardictfi dute, cta beren egu- 
netako laudorioez gozatzen dira oraino.

8 Hekien ganik forthu direnek utzi 
dute izen bat hekien laudorioak errepi- 
katzen dituena.

9 Badira zeinen orhoitzapenik ez 
baita; ezezfatu dira izan ez balirc bc- 
zala; forthu dira forthu ez-balirc bezahl, 
eta hekien femeak hekickin.

10 Bainan lehembiziko hekiek, gizon 
karitatetfuak ziren, eta hekien cgintza 
karitatczkoek badiraute ;
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primantza cman zaroetcn hari eta hären 
ganikakoci, zuhurtzia ezar zezaten gure 
bihotzean, zuzcntafuncan juyatuz hären 
populua, arren-eta gal etzitezcn hekien 
onak ; eta hekien ofpca bethirainoko 
egin zucn hekien ganikako iraulgian.

X L V I . K a p .

JESUS, Näheren femea, profetetan 
Moifen ondokoa, gerlan hazkar, eta 

bere izenaren arabera handi izatu da.
2 G uziz handi izatu da Jainkoaren 

hautetfien zaintzeko, jaikitzen ziren 
ctfayen gudukatzeko eta Ifraelen pri- 
mantzaren irabazteko.

3 Zer ofpca ez du bildu eikuak altcha
tuz eta geziak hirien kontra arthikiz !

4 Nork hala buru egin izan ahal du 
baren aitzinean ? Ezen Jaunak berak 
crakharri diozka etfayak menera.

5 Bere fephan ez othe zuen baratu 
iguzkia, eta egun bakhar bat ez othe 
zen bia bezain luze egina izan ?

6 Guziz-Gora botheretfuari dei-egin 
zaroen, ctfayei aide orotarik oldartzean ; 
eta Jainko handi eta fainduak entzun 
zucn, indar ikharagarriko harriak arthi
kiz. <

7 Jauzi zen etfayaren gainera, eta 
patarra behcran chahutu izan zuen,

8 Jendayek ezagut zezaten Jaunaren 
ahala, errcch ez baita Jainkoaren kontra 
gudukatzea. Eta Ahaldunarcn ondotik 
jarraiki zen ;

9 Eta Moifen egunetan, harek eta 
Jcphonen ferne Kalebck jainkotiarki egin 
zuteil etfayaren kontra jarriz, populua 
bekhatutik debekatuz, eta tzarkeriako 
marmarak ithoz.

io  Eta hekiek biak fei ehun mila oi- 
nezkotarik izan ziren galmcntatik athe- 
ratuak eta bereziak populuaren farraraz- 
teko bere primantzan, efnea eta eztia 
darioen lurrean.

1 1 Eta Jainkoak hazkartafuna eman 
zaroen Kalebi, eta hari indarra gelditu 
zitzayoen zahartzeraino, igan zadientzat 
lurreko toki gora hatera, eta hären odo- 
lak izatu du primantza hura ;

12 Ifraelgo feine guziek ezagut ze
zaten on dela Jainko lainduari ethordun 
izatea.

13 Gero agertu ziren juyeak, bat 
bertzearen ondotik, eta zcinen bihotza 
ez baitzen galdu ; hekiek etziren haftan- 
du Jauna ganik,

14 Merezituz benedizionetan izan da
dien hekien orhoitzapena; hekien he- 
zurrak egun batcz jaiki ditezen bereu 
tokitik,

15 Eta menderen mendetan ¡raun dc- 
zan hekien izenak, gizon faindu hekien 
ofpeak irauten duelarik hekien femeen 
baithan.

16 Samuel, Jaunaren profetak, bere 
Jainko Jaunaz maithatuak, buruzagita- 
iun berri bat ezarri eta populuaren gai- 
nean gantzutu zituen.

17 Jaunaren legearen arabera juyatu 
zuen populua ; eta Jakoben Jainkoak 
ikhufi zuen ; eta Samuel egiazko pro- 
fetatzat izan zen frogatua;

18 Bere hitzetan zin ezagutua izan 
zen, argiaren Jainkoa ikhufi baitzucn.

19 Eta Jaun guziz ahaldunari dei- 
egin zaroen narriogabeko bildots bat 
imolatuz, buru egin zaroetenean aide 
orotarik inguratzen zuten ctfayei.

20 Eta Jauna zerutik ihurtzuri-karras- 
kaz abiatu zen, eta harrabots gaitzarc- 
kin adiarazi zuen bere mintzoa.

21 Eta chehakatu zituen Tiriarrcn 
buruzagiak eta Filiftindarrcn aitzindari 
guziak.

22 Eta Samuelck, bere bizia eta 
urtheak akhabatzeko aitzinean, lekhu- 
kotafun atheratu zuen Jaunaren eta 
hären kriftoren aitzinean, nihoren ganik 

-etzuela hartu ez dirurik, cz-eta oinetako
bat ere ; eta gizonik ctzen izatu hari 
jazarri zaroenik.

23 Eta gcro lohakartu zen, eta erre
gen czagutarazi eta erakhutfi zaroen 
hären biziaren akhabantza, eta lurrctik 
altchatu zuen bere boza profezian min- 
tzatuz populua chahutzcra zihoala bere 
tzartafuna gatik.

X L V I I . K a p .

L J O R I E Z  gcroztik jaiki zen Nathan 
*--*■  profeta, Dabidcn egunetan.

2 Eta nola bilgorra berezten baita 
haragitik, hala Dabid berezia izan zen 
Ifraelgo umeen artetik.

3 Gaztean, lchoinekin doftatu zen 
bildotfekin bezala, eta hartzekin, hala- 
nola ardien umerriekin.

4 E z othe zuen hil digante bat eta 
populuaren gainetik khendu laidoa ?

5 Eikua altchaturik, habalako har- 
riaz cragotzi zuen Goliathen hampu- 
ruftafuna;

XLVIII. KAP. 735
6 Alabainan Jaun guziz ahaldunari 

dei-egin zaroen ; eta Jaunak hären eikui- 
nean ezarri zucn gerlan gaitza zen gizon 
baten eragozteko ahala eta bere popu
luaren adarraren goratzekoa.

7 Horreletan, hamar mila gizon hilik 
bezala, ofpatu zuen populuak, eta Jauna
ren benedizionetan laudatu, ofpczko 
khoro bat eikainiz;

8 Ezen chehakatu zituen aide oro- 
tako etfayak, chahutu zituen Piliftindar 
etfayak cgungo cguncraino, eta bchin- 
bethikotz phorrofkatu zuen hekien ada- 
rra.

9 Bere cgintza guzietan fainduari ai- 
thor bihurtu zioen, eta Guziz - Gora 
kantatu zucn kantu ofpagarrietan.

10 Bere bihotz oroz laudatu du Jau
na eta maithatu du Jainko, hären egile 
eta ctfayen kontra indar-emailea.

11 Kantariak ezarri ditu aldarearen 
aitzinean, eta hekien kantuetan chuchen- 
du ditu ercfiarik gozoenak,

12 Edertu ditu befta-buruak eta bc- 
rregindu egun fainduak biziaren akha- 
bantzaraino, lauda zezaten Jaunaren 
izen faindua, eta goizetik handiets Jain
koaren faindutafuna.

13 Jaunak garbitu ditu hären be- 
khacuak, eta bethiko goratu hären ada- 
rra ; eta erregetafunaren fegurantza eta 
ofpczko alkhi bat Ifraelen cman izan 
diozka.

14 Haren ondotik jaiki da hären ferne 
zuhurra ; eta hären ariaz Jaunak era- 
gotzi du ctfayen indar guzia.

15 Bakczko egunetan manatu du Sa- 
lomonck, zeinari Jainkoak azpiratu 
baitiozka etfai guziak, ctche bat altcha 
ziozontzat Jaunaren izenari eta bethi- 
kotzat aphaint faindutegi bat. Oi Sa
lomón, nola izan zaren zurc gaztetafu- 
nean argitua ?

16 Zuhurtziaz bethea izan zare ibai 
bat bezala, eta zure izpirituak argitu du 
lurra.

17 Afmakariz bethe ditutzu zure pa- 
rabolak ; urrungo irletaraino barrayatua 
izan da zure izena, eta zure bakcan 
maithatua izan zare.

18 Lurrak ederretfi ditu zure kanti- 
ka, erran-zahar, parabola, argipenak ;

19 Eta goretfi du Jainko Jaunaren 
izena, zcina deitzen baita Ifraelgo Jain
koa.

20 Urhea bildu duzu kobrea bezala,

eta zilhar-murruak egin ditutzu berunez 
bezain errcchki ;

21 Eta zurc belhaunak khurtu ditu
tzu emaztekien aitzinean, eta gabetu 
zare zure gorphutzaren naufitafunaz ;

22 Nothatu duzu zure ofpca, eta dc- 
fohoratu zure ganikako iraulgia, hafarrea 
jauzaraziz zure haurren gainera, eta 
afperkundca zure erhokeriaren gainera,

23 Bi zathitan ezarrarazi baituzu 
zure errefuma, eta Efraimdik ilkhiarazi 
buruzagi gogor bat.

24 Bainan Jainkoak ez du bazterre- 
rat utziko bere urrikalkortafuna ; ez 
ditu galduko, ez urratuko bere obrak, 
ez-eta errotik chahutuko bere hautetfia- 
ren ilobafoak, eta ez du galduko Jauna 
maithatu duenaren odoia.

25 Bainan ondar bat utzi dio Jakobi, 
eta zembait aldaflca Dabiden erroari ;

26 Eta Salomonen bizia akhabatu da 
hären arbafoekin.

27 Eta bere ondoko utzi ditu popu- 
luko gizonik zoroena,

28 Gizon umotafunik gabea, Erro- 
boam, zeinak populua haftandu baitu 
bere afmu tcharraz ;

29 Eta Jéroboam, Nabaten femea, 
zeinak bekhatu eragin baitio lfraeli, eta 
Efraimi cman bekhatu egiteko bidea ; 
eta uharra bezala zihoazen hekien be- 
khatuak.

30 Bereu bekhatuek iraizi dituzte 
bereu lurretik.

31 Gaizki guziak bilhatu zituzten, 
afperkundea ethor zakioten arteo, eta 
gero Jaunak barkhatu ziozkaten bereu 
bekhatuak.

X L V I U . K a p .

J-TLIAS profeta jaiki zen fua iduri, eta 
hären hitzak errctzcn zuen zuziak 

bezala.
2 Gofctea jauzarazi zuen populuaren 

gainera, eta bekhaizgoz hären famurra- 
razten hari zirenak gutitara ekharriak 
izan ziren ; ezen etzezazketen jafan 
Jaunaren manamenduak.

3 Jaunaren izencan hcrtfi zucn ze- 
rua, eta handik hirurctan jautfarazi zucn 
fua.

4 Horreletan izan zen Elias goretfia 
bere fendagailez ; eta nor holakoz es
panta daiteke zu bezala ?

5 Z u , zeinak, Jainko Jaunaren hitzaz,
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ifernuetarik hcriotzcarcn cikupctik crai- 
ki baituzu hil b at;

6 Zeinak chahupenera arthiki baititu-
tzu erregcak, errechki hautfi hekien bo- 
therea, eta cfpantulariak bcrcn ohetik 
ilkhitzera ez u tzi; _

7 Zeinak Jaunaren juyamendua adi- 
tzcn biaituzu Sinan eta afperkundearcn 
erabakiak Horeben ;

8 Zeinak gantzutzcn baititutzu erre- 
geak afpcrkundearen atheratzcko, eta 
profetak cgiten zure ondoko;

9 Zeina altchatua izan baitzarefu chi- 
rimola batean, fufko zaldiekilako orga- 
lalterrean ;

10 Zeina izan baitzarc bcrezia Jau
naren hafarrearen ematzeko juyamen- 
ductako orduan, aitaren bihotza femea- 
ren gana biltzeko, eta Jakoben leinuen 
bihurrazteko lehengo heinera.

11 Dohatfu dira ikhufi zaituztenak 
eta zure adiikidantzaz berreginduak ;

12 Ezen gu, gurc bizian bakharrik 
bizi gare ; bainan hil garen ondoan, 
gure izena cz da hala izanen.

13 Elias halabaderc chirimolan itzalia
izan da ; hären izpiritua ordcan Elifeo- 
ren baithan da gclditu: Elifco berc cgu- 
netan ez da edozein buruzagiren beldur 
izan, eta ahalez nihor ez da hären garai 
izatu. _

14 Dcufck-ere cz du hura garhaitu; 
eta hil ondoan crc, profetifatu du hären 
gorphutzak.

15 Harritzcko gauzak egin ditu berc 
bizian eta lendagailak hil ondoan.

16 Horien guzien gatik populua ez 
da urrikitan farthu, e z-e ta  berc bc- 
khatuetarik ilkhi, bere lurretik iraizia 
eta bazter orotan barrayatua izan arteo ;

17 Eta jende guti bat eta Dabiden 
etchean printze bat baizen ez da gel- 
ditu.

18 Hckietarik batzuek egin izan dutc 
Jainkoaren gogara zen a ; bainan ber- 
tzeek bekhatu hainitz.

19 Ezekiafek bere hiria hazkartu du, 
hären erdira ura erakharri, harroka bur- 
dinaz zilhatu eta urarentzat putzu bat 
egin.

20 Haren egunetan, Senakerib igan 
z e n ; igorri zuen Errablazes; bere eikua 
hekien kontra goratu zuen, eta Sionen 
gainera altchatu, eta bere ahalaz ham- 
puruifu zen.

21 Orduan ikharatu ziren hekien
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eikuak eta bihotzak eta heyagoraka 
egotu ziren, cmaztekiak erdi- minetan 
bezala;

22 Jaun urrikalmendutfuari dei-egin 
zaroten ; eta eikuak hedatuz, zerura 
altchatu zituzten ; eta Jainko Jaun fain- 
duak berehala entzun zuen hekien min- 
tzoa.

23 Etzen orhoitu hekien bekhatuez, 
eta ctzituen bereu ctlayei arthiki ; bai
nan Ifaias profeta fainduaren eikuz cha- 
hu egin zitucn.

24 Eragotzi zitucn Afiriarrcn kam- 
pak; eta Jaunaren aingeruak zathikatu 
zuen hekien armada.

25 Alabainan Ezekiafek egin izan 
zuen Jainkoari lakhet zayoena, eta biho- 
tzoiki ibili zen berc aita Dabiden bidcaz, 
zeina manatu baitzaroen Ifaiafck, pro
feta handi eta Jainkoaren aitzinean fide- 
lak.

26 Haren egunetan iguzkiak gibelerat 
egin izan zuen, eta Jaunak luzatu zuen 
crrcgcrcn bizia.

27 Izpiritu handiaren bidez Ifaiafek 
ikhufi zitucn azken demborak, eta fofcgu 
eman zaroten Sionen nigarrez zaudeze- 
nci.

28 Erakhutfi zuen ethorkizuna bethi 
guziraino, eta gauza gordeak, gertha 
zitezen aitzinetik.

X L IX . K a p .

JO S IA S E Z K O  orhoitzapena da, 
baltfainuginak aphaindu ufain go- 

zoaren pare.
2 Haren orhoitzapena guzien ahoan 

gozo izanen da hala-nola eztia, hala- 
nola mufika arnozko belfa batean.

3 Jainkozki bidatua izan da urrikitan 
farraraztera populua, eta iraizi ditu tzar- 
keriazko hatfgarrikeriak.

4 Eta Jainkoaren alderat itzularazi 
du hären bihot/a, eta bekhatutako men
dean gogortu du jainkotiartafuna.

5 Dabidez, Ezekiafez eta Jofiafez 
kainpo, oro bekhatutan erori dira.

6 Alabainan Judako errege guziek 
bazterrerat utzi dutc G u ziz-Coraren 
legea, eta Jainkoaren beldurraz cz dute 
acholarik izan;

7 Ezik bertzc batzuei eman darote 
bereu errcl'uma eta jendaki arrotz bati 
bereu ofpea.

8 Arrotzck erre dutc faindutafuneko
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hiri hautatua, eta mortu egin hango ka- 
rrikak, Jeremiafcn erranaren arabera.

9 Alabainan populuak gaizki erabili 
zuen, amaren fabelctik profetatzat kon- 
tfekratua zena eta bidalia eragoztera, 
chahutzera eta galtzera, eta berriz al- 
tchatzera eta erreberritzera.

10 Ezekielek izatu du ofpezko ikhuf- 
pena, zeina erakhutfi baitzaroen Jaunak 
kerubinen orga-Iailcrrcan ;

1 1 Ezen uriaren itchuraren azpian 
erakhutfi ditu etfayen aifurugaitzak, eta 
bidc zuzenak iduki dituztenen zoriona.

12 Heren lckhutik jaik beitcz hamabi 
profeten hezurrak ; ezen hekiek hazkar
tu dute Jakob eta bcrcn buruak dituzte 
berrcrofi bereu bihotzoitafunaren zinta- 
funaz.

13 Nola handietfiren dugu Zorobabel ? 
ezen hura izatu da hala-nola erreztun 
bat eiku elkuincan ;

14 Bai etaorobat nola handicts Jefus, 
Jofedcken femea? Hekiek beren egune
tan altchatu dutc Jaunaren ctchea eta 
berritu harén templo faindua, bethiereko 
ofpearentzat aphaindua.

15 Eta menderen mende orhoitzape- 
netan izan bedi Nehemias ere, zeinak 
chutitu baititu gure harrafi urratuak, 
afentatu atheak eta zerrapoak, eta al
tchatu gure ctcheak.

16 Nihor lurrean Henok bezalakorik 
ez da forthu ; ezen lurretik eramana 
izan da;

17 Ez-eta Jofep bezalakorik, zeina 
forthu baita gizon, bere anayen buruzagi, 
bere jendakiaren habe, bere anayen ho- 
tfemaile, eta bere populuaren gogorgarri.

18 Haren hezurrak ikhartuak izan 
dira, eta hil ondoan profetifatu dute.

19 Sethek eta Semek ofpe ardietfi 
izan dute gizonen baithan ; bainan 
Adam egundainotik guzien garai izatu 
da.

L. K ap .

O N I A S E N  femea zen Simon aphez- 
handia, zeinak bizi zelarik gogortu 

baitzucn Jaunaren ctchea, eta bere egu
netan hazkartu temploa.

2 Marek eginarazi zituen halaber 
temploko afentu barnak, ctchc bikhuna 
eta harrafi gorak.

3 Haren egunetan ur-putzuei bazario- 
ten, eta itfafoa iduri betheak ziren nihoiz 
ez bezala.

4 Harek bere populuaz izan zuen 
artha eta galpenetik libratu zuen.

5 Izan zuen hiriaren handitzeko abala, 
ofpe ardietfi zuen populuaren gaineko 
karguan eta handitu zuen temploko eta 
lorioko fartzea.

6 Bere egunetan argitu du hala-nola 
artizarrak Ianhoaren artetik, hala-nola 
ilhargi betheak ;

7 Eta nola iguzki dirdiragarriak, hala 
diifiratu du Jainkoaren temploan ;

8 Ortzadar ofpezko lanhoen erdian 
argitzen duenak bezala, primaderako 
egunetan arrofen loreak bezala, ur-he- 
gietako liliek bezala, udako egunetan 
pafatzen duen ifentl'ua iduri ;

9 Su argitzen dueña eta fuan erretzen 
den ifentfua iduri,

10 Urheofozko untzi, harri eder oroz 
berregindua iduri;

11 Muikiltzen den oliba eta goiti 
altchatzen den ziprea iduri ; hala da 
agertu, hartu duenean ofpezko foina, eta 
jauntzi dituenean bere karguaren bethe- 
tzeko foinekoak.

12 Aldare faindura igan denean, ofpe 
eman dio faindutafunezko jauntziari.

13 Aphezen cfkuetarik bitimen za- 
thiak hartzean, chutik zagonean alda- 
rearen ondoan, bere anayak inguruan 
zitucn, hala-nola Libango mendian 
landatuak diren zedroak.

14 Hala egoten ziren hären inguruan, 
nola palmaren adarrak; eta Aaroncn 
feine guziak beren ofpearen erdian ziren.

15 Eikaintza, berriz, hekien eikuz 
egiten zen Ifraelgo baldarna guziaren 
aitzinean ; eta fakrifizioa aldarean akha- 
batuz, ohore ckhartzen zioen errege 
guziz gorarentzateko efkaintzari.

16 Libazionearcn egiteko hedatu du 
cfkua, eta mahatfaren odoletik egin du 
libazionea.

17 Aldarearcn oinetan naufi guziz 
gorari ichuri dio jainkokarako ufain go- 
zoa.

18 Orduan Aaroncn femeck oihu 
handi bat egin dutc; durrundarazi di
tuzte kobrezko turutak, eta harrabots 
handi bat adiarazi dute orhoitzapenctan 
Jaunaren aitzinean.

19 Orduan populu guzia pharraftan 
ethorri da ; lurrcra ahufpeka erori dira 
beren Jainko Jaunaren adoratzeko eta 
beren othoitzen igortzeko Jainko bo- 
theretfu guziz gorari.

5 b
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20 Pfalmu kantatzailcek altchatu di- 
tuzte bozak cta crefia cztitafuncz bcthca 
berhatu da etche handian.

21 Eta populuak bcre othoitzean 
crrckeitu du Jaun guziz gora, Jaunari 
bihurtu arteo zor zayon ohorea eta aphe- 
zek bethe arteo bcren cgimbideak.

22 Orduan aldaretik jautfirik, aphez- 
handiak altchatu ditu eikuak Ifraelgo 
femeen baldarna guziaren gainera, ofpe 
Jainkoari bere ezpainez bihurtzcko, eta 
hären izcncan ofpatua izatcko.

23 Eta errepikatu du bcre othoitza, 
Jainkoaren indarrarcn erakhuftea gatik.

24 Eta orai othoitzazue guzicn Jain- 
koa, zeinak lur guzian gauza handiak 
egin baititu, gure cgunak bcrbatu amaren 
fabeletilc ilkhi garenaz geroztik; cta gu- 
rekin egin baitu bcre urrikalmenduarcn 
arabera;

25 Eta cman biazagu bihotzeko goi- 
heretafuna; eta gure egunetan, bakea 
egin dadien Ifraelen menderen mende- 
tako ;

26 Sinhets dezan Ifraelek gurekin 
dela Jainkoaren urrikalmcndua, arren- 
eta libra gaitzan hären egunetan.

27 Bi jendaki ditu gaitzirizkotan cnc 
arimak ; higuin dudan hirugarrena, cz da 
jendakia:

28 Seirgo mendian egoten direnak eta 
Filiftindarrak, eta Sikemcn dagoen po- 
pulu zoroa.

29 Zuhurtziaren eta jakitatearen ira- 
khafmena liburu huntan ifkribatu du 
Jefus, Siraken ferne Jerufalemdarrak, 
eta bere bihotzetik erreberritu du zuhur- 
tzia.

30 Dohatfu hitz on haukictan alha- 
tzen dena ! Bcre bihotzean haukiek 
ezartzen dituena izanen da bethi zuhur;

31 Ezcn haukien arabera egiten badu, 
orotako gai izanen da ; zeren Jainkoa
ren argiak bidatzen baitu hären urhatfa.

L I . K a p .

JESUS, Siraken femcarcn othoitza.
Aithor darotzut bihurturen, Jaun 

erregea, cta laudaturen zaitut, Jainko 
ene ialbatzailea.

2 Aithor zurc izenari diot bihurturen, 
zeren cnc laguntzaile eta gerizatzaile 
zaren egin.

3 Ene gorphutza libratu duzu galpe- 
netik, mihi gaichtoaren arteetarik eta

gezur-egileen ezpainetarik, eta enc 
laguntzaile zarc atheratu jazartzen zaro- 
tatenen aitzincra.

4 Zure urrikalmenduarcn handitafu- 
naren arabera libratu nauzu ene ¡reitera 
orroaz abiatuak zirenen ganik,

5 Ene bizia bilhatzen zutenen eikue- 
tarik cta inguratzfen ninduten hefturen 
atheketarik.

6 Inguratu naucn garraren khaldatik 
atheratu nauzu, eta fuaren erdian beroak 
ez nau jo ;

7 Ifernu barneko ondarretarik, mihi 
likhitfetik, gezurrezko folafctik, errege 
gaichtoaren ganik, eta mihi tzarretik 
itzurrarazi nauzu.

8 Ene arimak hil arteo laudaturen du
Jauna, _

9 Ene bizia hobia bchcra abian bai- 
tzen.

10 Aide orotarik ninduten inguratu, 
cta nihor etzen ene laguntzeko ; gizonen 
laguntzari nindagoen begira, eta etzen 
enetzat.

11 Zurc urrikalmcnduaz orhoitu naiz, 
Jauna, eta zure cgintzaz, zeinak cgun- 
dainotik baitira;

12 Atheratzen ditutzulakotz, Jauna, 
zure iguri egoten direnak eta jendayen 
efkuetarik libratzen ditutzulakotz.

13 Lurraren gainean altchatu duzu 
enc egoitza, cta heldu zen herioaren 
kontra zaitut othoiztu.

14 Dei-egin diot Jaunari, enc Jauna- 
ren aitari, laguntzarik gäbe ez nindezan 
utz ene helfurako orduan, eta hampu- 
rutfucn egunean.

15 Zure izenaren laudatzetik cz naiz 
baraturen, eta laudatuko dut aithor bi- 
hurtuz, entzuna izan dclakotz enc othoi
tza ;

16 Galpenctik itzurrarazi eta ordu 
gaitzetik atheratu nauzulakotz.

17 Hargatik darotzut aithor bihurtu
ren, zure" laudorioak ditut kantaturen 
cta Jaunaren izena dut benedikaturen.

18 Gaztc nintzelarik oraino, zeihertu 
baino leben, ene othoitzean zuhurtafuna 
garbiki dut bilhatu.

19 Temploaren aitzinean galdatzen 
nuen hura, eta azken eguneraino bilhatu- 
ren dut. Eta loratu da, mahats goich- 
tiarra iduri;

20 Eta ene bihotza hartan da goihe- 
rctu. Bidé zuzenean ibili da ene oina ; 
gaztedanik bilhatu dut zuhurtzia;
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21 Aphur bat beheititu diot beharria, 
cta ardietfi izan dut.

22 Zuhurtafun handia aurkhitu dut 
ene baithan, eta hainitz naiz hartaz ba- 
liatu.

23 Harén cmaileari diot bihurturen 
ofpe;

24 Ezcn zuhurtziak nahi duenaren 
cgiteko gogoa hartua dut ; ongirako 
kharra badut, eta cz naiz ahalketan 
croriko.

25 Harén ariaz gudukatu da ene an
iña, cta gogortu naiz harek nahi dueña 
eginez.

26 Enc cíkuak altchatu ditut goiti, 
eta hura ez ezagutzeaz egotu naiz dei- 
thoretan.

27 Mari buruz eraman dut enc arima, 
eta argitzearekin aurkhitu izan dut.

28 Harén bidez haftapenetik ene bi- 
hotzaren jabe izatu naiz: horren gatik 
ez naiz izanen bazterrerat utzia.

29 Harén bilhatzean afaldutan izan 
da enc barnea; aria hortaz gozaturen 
dut ontafun handi hura.

30 Saritzat Jaunak eman darot mihia,

eta hartaz beraz dut laudaturen.
31 Hurbil zakizkidate, jakintfun ctza- 

retenak, cta bil zaitezte irakhafpeneko 
etchera.

32 Zergatik berantzen duzue oraino? 
eta zcr diozue huni ? Egartfu handiak 
daduzka zuen arimak.

33 Ideki izan dut ene ahoa, eta min- 
tzatu naiz ; zuhurtzia dirurik gäbe ero- 
fazue,

34 Eta uztarriarcn azpian czar zazue 
lephoa, eta zuen arimak har beza ira- 
khafmena ; ezen harén atzemateko, 
hurbilean dago.

35 Ikhufazuc zuen begiz, guti ne- 
khatu naizela eta fofegu handia aurkhitu 
dúdala.

36 Dirutze handi bat bezala har za- 
zuc irakhafmcna, eta hartan urheketa 
handi baten jabe izanen zarete.

37 Jaunaren urrikalmcnduan goihere 
bedi zuen arima; cta liaren laudorietan 
ctzarete ahalkctara izanen arthikiak.

38 Muga deno egizue zuen lana, cta 
ordu ditakcencan emanen darotzuc zuen 
faria.

I S A I A S E N P R O F E Z I A .

I. K ap .
5 Gaurgcro non joko zaituztct, legca- 

ren hauftcn berhatuz zihoztenak ? Buru 
guziak hagoranduak, bihotz guziak ero- 
riak dirá.

6 Oin-zolatik buru-kaíkora, hekietan 
nihon ez da aurkhintza fafual bat; fa- 
rraíki, ufpcl, zauri hantu, cz dirá cz 
lothuak, ez erremedioz gantzutuak, cz 
olioz gozatuak.

7 Zuen lurra mortu egina da, zuen 
hiriak fuz erreak ; arrotzck zuen aitzi- 
ncan ireften dute zuen herria, cta des- 
mafiatua izanen da hala-ñola gerlatcko 
chahupcnean.

8 Siongo alaba izanen da trebes utzia 
hala-nola mahaftian etchola, konkombre- 
alhorrean cholopioa, cta chahutzen hari 
den hiria bezala.

9 Armadetako Jaunak utzi ez balero-

t

A  M O S E N  ferne, Ifaiafcn ikhufpena, 
* *  Judaren eta Jerufalemen gainean, 
Judako errege Ozias, Joathan, Akazeta 
Ezekiafcn cgunetan ikhufi dueña.

2 Zeruak, adi zazue; lurra, emak bc- 
harria; zercn Jainkoa baita mintzatu. 
Hazi eta altchatu dituc haurrak; hekiek 
aldiz nardatu dira nitaz.

3 Idiak ezagutzen du bcrc jabea, eta
aftoak bcrc naufiaren heya: Ifraelck 
ordean ez ñau czagutu, eta ene populuak 
ez du aditzarik. _

4 Zorigaitz jendaki bckhatorcari, po- 
pulu tzarkeriak thoilduari, iraulgi gaich- 
toari, umc galduei! Baztcrrerat utzi 
dutc Jauna, burhoztatu dute Ifraclgo 
faindua, atzctu dira gibelcrat eginez.
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ku hazia, Sodoma bczala eta Gomorrha- 
ren iduriko izanen ginen.

10 Jaunaren hitza adi zazue, Sodo- 
mako buruzagiak; Gomorrhako populua, 
bcharriaz ardietfak gurc Jainkoaren le- 
gea.

11 Zer zait niri zuen bitimaketa ? 
dio Jaunak. Bethea naiz ; cz dut nahi 
zuen aharien holokauftarik, ez abercen 
bilgorrik, ez aratchccn odolik, ez-cta 
bildots eta akherrenik.

12 Enc aitzinera cthorri zarctencan, 
nork halakorik galdatu izan du zuen 
clkuctarik, zuek ibiltzeko cne lorioetan ?

13 Gchiago cz cikaint fakrifizio alfe- 
rrik; hatfgarri zait ifentfua ; ezin jafan 
detzazket ilhargi berri, larumbat eta 
bertze beftak ; tzarkcriaz betheak dira 
zuen bilkhuak.

14 Ene arimak haftiatu ditu zuen 
hilabetheko lehen egunak eta zuen befta- 
buruak ; gaitzigarri zaizkit bilhakatu ; lan 
izatu dut hekien jafaiten.

15 Eta cikuak hedatuko ditutzue- 
ncan, zuen ganik bazterturen ditut 
begiak ; eta othoizka hariko zarctencan, 
cz dut entzunen ; ezen zuen eikuak 
odolez dira betheak.

16 Garbi, chahu zaitcztc ; ene begien 
aitzinetik khen zazue zuen gogoeten 
tzarra ; bara zaitcztc gaichtoki ibiltzetik.

17 Ikhafazueongi cgiten,bilha zazue 
zuzentafuna, choa dagoenari laguntza 
ekharrozuc, umezurtzari zuzembidea 
bihur, zaint alharguna.

18 Eta gcro zatozte, aria galda dia- 
zazutc, dio Jaunak ; eikarlata bezala 
balira ere zuen bekhatuak, elhurra bc
zala churituko dira, eta purpura bezain 
gorri balira ere, ilea bezain churi dira 
egineh.

19 Nahi baduzue, entzuten banauzuc, 
lurreko onez gozaturen zaretc.

20 Nahi ez baduzue, eta hafarrera 
tarritatzen banauzuc, ezpatak iretfiren 
zaituztete; ezen Jaunaren ahoa da 
mintzatu.

21 Nola da lilitcho cgin hiri fidcl, 
zuzentafunez bethea ? Zuzembidea han 
egotu da, orai aldiz gizon-hiltzaileak.

22 Hire zilharra zephara bihurtua eta 
hire arnoa urarekin nahaftekatua dun.

23 Hire buruzagiak fcdcgabeak,ohoin- 
lagunak ditun; guziak emaitza-zale dira, 
farien ondotik dabiltza. Umczurtza- 
rentzat ez diote zuzenari bere bidea

ematen, cta alhargunaren churitzekoak 
ez du hekien aitzinera farbiderik.

24 Aria hortaz, dio armadetako Jain- 
ko Jaun, Ifraclgo hazkarrak : Baiki ! 
fofegu emanen diot ene buruari enc 
etfayen gainean, afperturen naiz enc 
etfayez.

25 Eta zure gainera itzuliren dut 
eflcua, eta zure zepha khenduren dut 
chahu-chahua egin arteo, cta edekiren 
dut zutan den ezteinu guzia.

26 Eta zure juycak berriz jarriren 
ditut lehcn ziren bezala, cta biltzarlariak 
beihala bezala ; gern deithukozare pres- 
tuaren hiria, hiri fidela.

27 Juyamenduaz berrcrofiko da Sion, 
cta zuzentafunak bihurraraziko du.

28 Jainkoak batcan lehertuko ditu 
gaichtaginak eta bekhatorcak, cta iraun- 
giak izanen dira Jauna bazterrerat utzi 
dutenak.

29 Ahalketara arthikiak izanen dira 
idolez, zeinei fakrifikatu baitute ; eta 
ahalkez gorrituko zaretc hautatu ditu- 
tzuen baratzeen ariaz ;

30 Hoftoak erortzen zaizkon haritza 
bezala cta urik gabeko baratze bat iduri 
izaten zarctenean.

31 Eta zuen indarra izanen da fu 
duen arkola iduri ; cta zuen lana, hala- 
nola phindar bat ; eta biak batean erreko 
dira, eta nihor ez da izanen fuaren hil- 
tzeko.

II. K a p .
^ E R  ikhufi zuen Ifaiafck, Amofen 
^  femeak, Judaren eta Jerufalcmcn 
gainean.

2 Eta azken egunetan,Jaunaren etche- 
ko mendia mendien kaikoan izanen da 
chuchcndua, eta mcndichkcz gorago 
hclduko da, eta jendayak hartara fha- 
rraftan ethorriko dira.

3 Eta afko populu ethorriko dira, cta 
erranen dute ; Zatozte cta igan gaitezen 
Jaunaren mendira cta Jakoben Jainkoa
ren etchera ; eta irakhatfiren darozkigu 
berebideak, eta hären bidcchketan ibiliko

5are ; ezen Siondik ilkhiko da legea, cta 
erufalemdik Jaunaren hitza.

4 Eta Jaunak juyaturen ditu jendayak 
eta azurriaturen alko populu ; cta bereu 
ezpatetarik eginen dituzte goldeak eta 
beren lantzetarik fegak ; jendayak jen- 
dayaren kontra ez du altchaturcn ezpata, 
cta ez dira gchiago guduka hariko.
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5 Jakoben ctchea, zato, cta ibil gaite
zen Jaunaren argitara.

6 Alabainan, Jauna, haftandu duzu 
zure populua, Jakoben etchea, beihala 
bezala betheak direlakotz, cta Filiftin- 
darrek bezala afmaginak izan dituztela- 
kotz eta ume arrotzei iratchiki baitira.

7 Hekien lurra urhez eta zilharrcz 
bethea da, cta hekien ontafuntzeak cz 
du ondarrik.

8 Eta hekien lurra bethea da zaldiz 
eta ezin-khondatuzko orga-lafterrez, cta 
bethea da idolaz ; adoratu dute bereu 
eikuetako lana, bereu erhiz egin izan 
dutena.

9 Eta gizona gurtu, gizona aphaldu 
da ; cz biozozu beraz barkha.

10 Harrian Ihr zaitezte, zilhoetan 
lurraz gordc zaitezte Jaunaren hafarrcari 
eta hären mayeftatearen ofpeari.

11 Gizonaren begi goratiak aphalduak 
eta gizonen burgoitafuna beheititua iza
nen dira ; Jauna aldiz egun hartan ba- 
kharrik izanen da goretfia;

12 Ezen armadetako Jaunaren eguna 
ilkhitzera dihoa hampurutfu, burgoi eta 
ozar guzien gainera, eta aphalduak iza
nen dira ;

13 Eta atheraturen da Libango zedro 
handi eta gora guzien gainera, eta Ba- 
fango haritz guzien gainera,

14 Eta mendi handi guzien gainera, 
eta mendichka gora guzien gainera,

15 Eta dorre gora guzien gainera, 
cta harrafi gora guzien gainera,

16 Eta Tharfifeko untzi guzien gai
nera, cta begiko eder diren gauza guzien 
gainera.

17 Eta gizonen burgoitafuna beheiti
tua izanen da, eta gizonen handigoa 
aphaldua izanen da, eta Jauna egun 
hartan bakharrik izanen da goretfia ;

18 Eta idolak arraferaino izanen dira 
chahutuak.

19 Eta gizonak har-zilhoetan cta 
lurreko lezeetan farthuko dira Jaunaren 
beidurraren cta baren ofpeko mayefta- 
tearen ihes, jaikiko dencan lurraren jo- 
tzera.

20 Egun hartan gizonak bere ganik 
urrun arthikiren ditu bere zilharrezko 
idolak cta bere urhezko itchurak, lathor 
cta gau-ainhara, adoratzeko egin zituc- 
nak.

21 Eta har-arteketan eta gerenda- 
zilhoctan farthuko da Jaunaren beldu-

rraren eta hären ofpeko mayeftatearen 
ihes, jaikiko dcncan lurraren jotzera.

22 Bara zaitezte beraz gizonaren 
ganik, zeinak fudur - mizpiretan baitu 
hatla, ezen Guziz-Gora da bakharrik 
ahaldun.

III. K a p .

A L  A B A IN A N  huna non Jaunak, 
armadetako Jaunak Jerufalemdik 

eta Judatik khenduko dituela ahala cta 
khabua, ogiaren indar guzia eta uraren 
indarra oro,

2 Bihozduna eta gizon gerlaria, juyca 
eta profeta, aztia eta zaharra,

3 Berrogoi cta hamar gizonen aitzin- 
daria, eta begitharte ahalkefuncko gizona, 
cta kontfeilu-emailea, cta etchcginetarik 
jakinena, cta legeko hitzetan argitua 
dena.

4 Eta buruzagitzat emanen ditut haur 
batzu, eta emagizon batzu izanen di
tuzte naufi.

5 Eta populua jauziko da, gizona 
gizonaren gaincra, eta bakhotcha bere 
lagunaren kontra; haurrak jazarriko dio 
zaharrari, jendc chehcak handiei;

6 Ezen gizonak hartuko du bere 
anaya, bere aitaren fehia, errancz : Ba- 
duzu aldagarria, izan zaite gure buru- 
zagi ; aldiz afturugaitz huntan har zazu 
manamendua.

7 Hunck ihardetfiko du egun hartan, 
dioelarik : E z naiz medeatzeko gai, eta 
cne etchean ez da ez ogirik cz foineko- 
rik ; cz benezazue ezar populuko buru- 
zagi.

8 Alabainan Jerufalemc egozten da 
eta Juda erortzen, zeren hekien mihia 
eta afinuak Jaunaren kontra altchatu 
diren, hären mayeftatearen begien hafa- 
rrcarazteko.

9 Hekien begitharteko ahalkcgabeta- 
funak ihardetfi du hekientzat; Sodomak 
bezala oihu-egin dute bereu bekhatua 
eta ez dute gordc ; zorigaitz hekien bi- 
ziari! zeren gaizkia ordainez bihurtua 
baitzayotc.

10 Errozute preftuari, ongi egin duc- 
lakotz, janen duela bere afmuen frututik.

1 1 Zorigaitz gaichtaginari gaizkipean! 
ezen bere egintzen faria zayo emanen.

12 Zcrga-biltzailcck larrutu dute 
cne populua, cta emaztekiak zituzten 
naufi. Oi cne populua, dohatfu erraten 
zaituztcnck, hekiek berek enganatzen
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zaituzte, cta zure aitzineko bidea dute 
urratzen.

13 Juyatzelco jarria da Jauna, cta po- 
puluen juyatzera dihoa.

14 Jauna juyamendutan fartnuko da 
bcrc populuko zaharrckin cta buruzagic- 
kin ; zuek czcn alhatu duzue mahalria, 
cta zuen etcheak, bcharrari khcndu 
pulkaz bethcak dira.

15 Zertako dcrabilkazue oin-pean enc 
populua, cta ufpelkatu ditutzue beharren 
bcgitharteak ? dio Jaunak, armadctako 
Jainkoak.

16 Eta Jaunak erran du : Siongo 
alabak zcren diren hantu, zeren buruak 
gorarik diren ibili, zeren begi kheinuka 
zabiltzan, zeren ciku-zaflaka hari ziren, 
zeren haizatuki diren ibili, zeren aphain- 
duz egin duten urhatfa,

17 Jaunak khartzoilduren du Siongo 
alaben kafleoa, Jaunak biphilduko du 
hekien ilea.

18 Egun hartan Jaunak khenduko 
diozkatc oinetakoen edergailuak eta il- 
hargichkak,

19 Gatheak, fareak, eikumuturrckoak 
eta burukoak,

20 Ileetako eta zangarretako lokha-
rriak, gathetto eta baltfamuntziak, eta 
beharrietakoak, ,

2 1 Erreztunak cta bclbarraren gainera 
dilindan dituzten harri baliofak,

22 Aldatzcko foinak, foingainckoak, 
belak eta orratzak,

23 Mirailak, athorrak, chingolak eta
kapak ; .

24 Eta ufain gochoaren orde, urrin 
tzarra izanen dutc; cta hekien gerrikoa- 
ren orde, fokha bat ; cta ile kuikuilatucn 
orde, kbartzoiltafuna ; cta bulhargainc- 
koaren orde, zurdatza.

25 Zuen gizonik ederrenak ere czpa- 
taren azpira, cta hazkarrak guduan ero-
riko dira. .

26 Eta Siongo atheak auhen cta m- 
garretan egonen dira, eta Sion inkonia- 
mendutan lurrean egonen da jarria.

IV . K a p .

ET T  A  egun hartan zazpi cmaztekik 
gizon bat hartukodute, diotelarik : 

Gurc ogia janen dugu eta gure foinckoz 
cltaliko gare ; bakharrik zure izena gurc 
gainera deithua izan bedi, khen darokuzu 
gurc laidoa.

2 Egun hartan izanen dirá, Jaunarcn 
hazia oí'pe cta handiefpenetan ; lurreko 
fruitua goretfia ; cta Ifracldik falbatuak 
izan zirenak, bozkariotan.

3 Eta Sioncn gelditu direnak eta 
Jerufalemeko ondarrak Caindu izanen 
dirá deitbuak, bizitzeko liburuan Jcrula- 
lemen iíkribatuak diren guziak;

4 Jaunak garbitu dukeenean Siongo 
alaben lohia, eta chahutu dukeenean 
Jcrufalemen odola harén crditik zuzenta- 
funeko ¡zpirituaz cta kharrezko izpiri-

5 Eta Jaunak Siongo mendiko lekhu 
orotan cta hura deithua izan den tokian, 
eginen ditu hedoi bat egunaz, cta gabaz 
khe bat eta fu-garrezko argidura b at; 
czen alde orotarik harén ofpea gerizan
izanen da. _ . .

6 Eta tabernaklca izanen da ifzalkari 
baten azpian egunazko beroaren kontra, 
eta fegurean cta maldan chirimola cta 
uriaren kontra.

V . K a p .

]Z  A N  T A T Z E R A  noha ene bihotze- 
^  koari ene kufiaren kantika bere 
mahaftiarL Enc bihotzekoaren mahas- 
tia egina da bizkar gori batean. _

2 Eta berroz hertfi du, cta harriak 
khcndu diozka, cta landare hautaz egin 
du ; hären erdian dorre bat altchatu du 
cta lako bat egin ; gero iguriki tnahatfak 
onak athera zetzan, cta bafak atheratu 
ditu.

3 Orai beraz, oi Jcrufalcmdarrak cta 
Judako gizonak, juya zazue enc artcan 
cta ene mahaftiaren anean.

4 Zerzen  gchiago ene mabaftiari egin 
bchar nioenik cta egin cz diodanik ? cz 
othe nuen igurikitzeko eman zetzan 
mahats onak, cta bafak ekharri ditu ?

5 Eta orai crakhutfiren darotzuet zer 
eginen diodan ene mahalliari. Khenduko 
díot hefia, cta egonen da nahi duenak 
larru; urratuko diot harrafia cta egonen 
da heltzcn denak oinka.

6 Eta mortu eraginen d u t; cz da 
izanen cz moztua, cz haitzurtua; lapha- 
rrak cta clhorriak iganen dira, cta hc- 
doyci manaturen daroct cz diozoten 
gainera uririk egin.

7 Armadctako Jaunarcn mahaltia, 
Ifraelen etchea da, cta Judako gizona 
da hären gogoko zen landarca. Eta
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iguriki dut harén ganik egitate zuzena, 
cta huna tzarkeria; iguriki dut zuzem- 
bidea, eta huna deihadarrak.

8 Zorigaitz hari zaretenei etchea 
etcheari uztartzen, landa landari eratchi- 
kitzen tokia cíkallu artco ! Zuck ba
kharrik izan behar othe zarcte lurraren 
erdian egoteko ?

9 Horiek ene beharrietara dira, dio 
armadctako Jaunak: Etchc elemenia ho- 
r¡ cz bada mortu egiten . . ! etchc handi 
cta eder horiek ez badira nihor gabe 
gclditzcn . . !

10 Ezen hamar goldc mahallik ema
nen dutc pegar bat arno ; eta hogoi eta 
hamar gaitzeru hazik, hirur gaitzeru 
bihi.

1 1 Zorigaitz goizctik hordikcriako 
jaikitzcn, cta mozkortu arteo edaten 
arratferaino haritzen zaretenei !

12 Non da gitarra, lira, atabala, chi
rola, arno, zuen barazkarietan baizik ; 
eta ez duzue ikhullcn Jaunarcn lana, 
cta cz diozuete bcgiratzcn harén es- 
kuctako egintzei.

13 Hargatik ene populua gathibu izan 
da erainana, ez duelakotz adimendurik 
izan ; cta handi-mandiak gofez hil dira, 
cta jendea egarriz ihartu.

14 Hargatik zabaldu du ifcrnuak bere 
harnea, eta neurririk gabe idcki bere 
ahoa ; cta hazkarrak, eta populua, eta 
handiak cta ofpcdunak harat iautfiko 
dira.

15 Eta makhurtu bebarko da gizona, 
beheratua izanen da indarduna, eta aphal- 
duak izanen dira handicn begiak.

í6 Eta goretfia izanen da armadeta- 
ko Jauna bcrc juyainenduaz, cta Jainko 
faindua laindu izanen da erakhutíia zu- 
zenari emanen dioen bideaz.

17 Eta bildotfak alhatuko dira nahi 
duten bezala ; eta mortu hckiek, berriz 
gorituak, arrotzen izanen dira haztoki.

18 Zorigaitz gaichtakeria hutlalke- 
riako lokharriekin, cta bekhatua orgeta- 
ko hedeak bezala herreftatzen ditutzue- 
nci !

19 Zeinek erraten baituzue: Higi 
bedi, cta laller ethor bedi egin-gogo 
dueña, ikhus dezaguntzat; hurbil bedi, 
ethor bedi Ifraclgo fainduaren afmua, 
cta jakinen dugu zcrika den.

20 Zorigaitz gaizkia ongitzat eta 011- 
gia gaizkitzat deitzcn, ilhumbeak argi 
orde ezartzcn, khirctfa gozoarentzat cta

gozoa khiretfarcntzat hartzen ditutzuc-
nci !

21 Zorigaitz zeronen begietan zuhur 
cta zeronen idurira gurbil zaretenei !

22 Zorigaitz arno cdateko botheretfu 
cta hordikeriako hazkar zaretenei;

23 Emaitzen ariaz gaichtagina garbi 
atheratzen eta preftuari bere zuzena 
khcntzcn diozuenci!

24 Horren gatik, ñola fu-lamak ¡res
ten baitu laíloa eta garraren beroak 
erretzcn, hala hekien erroa hauts bil- 
hakaturen da, cta hekien ganikako ha
zia ilhaunak bezala ¡ganen. Alabainan 
oin-pera arthiki dute armadctako Jauna- 
ren legea, cta burhoztatu Ifraelgo fain
duaren hitza.

25 Aria hortaz Jaunarcn hafarrea 
biztu da harén populuaren kontra ; cta 
harén gainera hedatu du bere eíkua, eta 
jo du ; eta mendiak ¡kharatu dira, eta 
jende hilak lohia bezala plazen erdian 
gelditu dira. Horietan orotan harén ha
farrea ez da jabaldu, bainan harén eíkua 
hedatua da oraino.

26 Eta goratuko du bandera urrune- 
ko jendayen begietara, eta bati chichtu- 
eginen dio lurraren bertzc bazterrera: 
cta huna non hau higitzen den cta lafter- 
egiten duen.

27 Harén baithan ez da ez akhitzen, 
ez nekhatzen denik ; ez da lohakhartu- 
ren, ez du lorik eginen ; ez du khendu- 
ren gerriko uhala, eta harén oinetakoen 
lokharria ez da trenkaturen.

28 Harén geziak zorrotzak, harén 
arrambela guziak hedatuak dira ; harén 
zaldien behatzak iduri du harria, harén 
arrodck phefiarcn oldarra.

29 Harén orroak iduri du lehoinare- 
11a ; marruma-eginen du lchoinkumeak 
bezala; eta gurguratuko du, eta harra- 
patua atchikiko du, eta tinkatuko, eta 
nihork ezin khenduko dio.

30 Eta egun hartan Ifraelen gainera 
orroa eginen du, itfafoaren orroa iduri : 
begiratuko diogu lurrari ; eta huna hes- 
turako ilhumbeak, cta argia belztua da 
harén hedoyean.

V I. K a p .

Q Z I A S  erregea hil den urthean, ikhu- 
fi dut Jauna jarlekhu gora-gora 

batean jama, eta harén azpian ziren 
gauzck bethetzcn zuten tcmploa.

2 Jarlekhuaren gainaldcan chutik
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zauden ferafinak : batck bazituen fei 
hegal, bcrtzeak bertze fe i; bi hegalez 
itzaltzen zuten Jaunaren begithartca, 
eta bertze biez gerizatzen hären oinak, 
eta bertze biez hegaldakan zauden.

3 Eta batak bertzeari oihu-egiten 
zuten, eta erraten zuten : Saindu, iam- 
du, faindua, armadetako Jainko Jauna; 
hären ofpeaz lurra bethea da guzia.

4 Eta oihu hortara, atheak gain-bc-
hera dardaratu dira, eta khez etchea 
bethe. _ _ t

5 Eta erran izan d u t: Zorigaitz n iri! 
zeren ichilik naizen egon; zeren naizen 
gizon bat ezpainez lohia ; eta ezpainak 
lohituak dituen populu baten erdian na- 
go, eta armadetako errege Jauna ikhufi 
dut ene begiz.

6 Eta ferafinetarik bat hegaldatu da 
ene gana, eta eikuan zucn ikhatz gorri 
bat, aldaretik fuhatlekin bartu zuena.

7 Eta ukitu du ene ahoa eta erran: 
Huna non ikhatzak ukitu darozkitzun 
ezpainak, eta izanen dira zure gaizkia 
khendua eta zure bekhatua garbitua.

8 Eta aditu dut Jauna erraten: Zein 
igorriren dut ? nor goanen zaiku ? Eta 
ihardetft d u t: Huna ni, bidal nezazu.

9 Eta erran darot: Zoaz, eta errozu 
populu horri: Entzun zazue ongi, eta 
cz adi; ikhufazue begiz, eta ezagut ez.

10 Itfu zazu populu horren bihotza, 
gor zatzu horren beharriak, eta hertfatzu 
horren begiak, bcldurrez-eta ikhus de- 
zaten horren begiek, entzun horren bc- 
harriek, adi horren bihotzak, eta bihur 
dadien, eta fenda dezadan.

11 Eta nik erran d u t: N oiz arteo, 
Jauna? Eta ihardetft du: Hiriak de- 
boilatuak eta egoiliarrik gäbe, ctcheak 
gizon bat gäbe, lurra mortu gclditu 
arteo.

12 Jaunak urruncra haizaturen ditu 
gizonak, eta berhaturen da lurraren er
dian utzia izan dena.

13 Eta chahupena ethorriren da orai- 
no hären gainera, eta hura Jaunaren 
gana bihurturen da, eta crakhufpenctan 
izanen da hala-nola tirrimintin-ondoa, 
hala-nola bere adarrak hedatzen dituen 
haritza; eta hären baithan gclditu dita- 
keena, hazi faindua izanen da.

V II. K a p .

JU D A K O  errege Oziafcn ferne, Joa- 
thanen ferne, Akazen egunetan,

gerthatu zen Errafin Siriako errege, eta 
Pliazee Erromeliaren femea, Ilraelgo 
errege, Jerufalcmera igan zirela hiriaren 
gudukatzera, eta czin hartu zuten.
" 2 Eta Dabiden ctcheari berria ckha- 
rri zaroten, erranez : Siria Efraimen gai- 
nean bermatu da. Eta erregeren bi
hotza eta populuarena ikharatu ziren, 
hala-nola oihanetako zuhaitzak darda- 
ratzen baitira haizeak iharroilen dituc- 
nean. _

3 Eta Jaunak erran zaroen Ifaiafi :
Zu eta Jafub, feine gclditu zaitzuna, 
zohazte Akazen bidera, gaincko arrain- 
tegiko ichtun burura, bolazainaren lan- 
dako bidean. _ _ _

4 Eta erranen diozu : Zaude ichilik ; 
beldurrik cz izan, eta zure bihotza ez 
bedi ikhara khea darioten bi itchindi mu
thur horien gatik ; Siriako errege Erra- 
ftnen eta Erromeliaren femearen iraki- 
dura hafarreaz cz lotfa ;

5 Zeren zure kontra, zu galdu bc- 
harrez, batzarre cgin duten Siriak, 
Efraimek eta Erromeliaren femeak, 
diotelarik :

6 Igan gaitezen Judeara, ¡azar dio- 
zogun Akazi, har taz nauft gaitezen, eta 
Judaren erdian Tabeelen femea czar de- 
zagun erregetzat.

7 Hau dio Jainko Jaunak : Hekien
afmua croriko da, cz da holakorik iza
nen. #

8 Bainan Damas Sirian buruzagi eta 
Errafin Damaiko buruzagi, birur hogoi 
eta bortz urthe oraino eta Efraim ez da 
gehiago populu bat izanen.

9 Eta Samaria izanen da Efraimen 
buruzagia, Erromeliaren femea Sama- 
riako buruzagia. E z balimbaduzue ftn- 
hellcn, croriko zarete.

10 Eta Jauna Akazi mintzatu zi-
tzayoen oraino, zioclarik : _

11 Zure Jainko Jaunari czagutkari 
bat galda diozozu edo ifernu-zolan, edo 
zeru-gainean.
. 12 Eta Akazek ihardetft zucn : Ez 

dut galdcginen, eta ez naiz hariko Jau
naren frogatzen.

13 Eta Ifaiafek erran zucn: Adi 
zazu beraz, Dabiden etchea : Guti othe 
zaitzu gizonei jafangaitz izatea, ezen 
ene Jainkoari erc jalangaitz zare ?

14 Horren gatik Jaunak czagutkari 
bat emanen darotzu berak : Birjina 
bat amatuko eta ferne batez erdiko
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da, eta haurra dcithuko da Ema
nuel.

15 Burraz eta eztiz haziko da, jakin 
dezan tzarraren haftantzen eta onaren 
berezten ;

16 Ezen tzarraren haftantzen eta 
onaren hautatzen haurrak jakin dezan 
baino lehen, zuk higuintzen duzun lurra 
utzia izanen da bere bi erregeez.

17 Jaunak zure gainera, eta zure 
populuaren gainera, eta zure aitaren 
etchcaren gainera Afiriarrcn errcgearc- 
kin crakharriren ditu egun batzu nola- 
korik ethorri cz baita Efraim Juda ga
rnit berezi den egunetarik hunat.

18 Eta egun hartan izanen da, Jau
nak chichtu-eginen diotcla Egiptoko hi- 
bayen bertze buruan den uliari, eta 
Afurrcn lurrean den erleari.

19 Eta ethorriko dira, eta guziak ba- 
ratuko haranetako erreketan, eta har- 
peetan, eta zuhamuchka guzietan, eta 
zilho orotan.

20 Eta egun hartan Jaunak, hibayaz 
haindian direnen eta Afiriarrcn erregeren 
elkuz, maileguzko bizar-nabala batez 
bezala murrizturen ditu burua, oinetako 
¡leak eta bizar guzia.

21 Eta egun hartan izanen da, gizon 
batek haziko dituela belli bat eta bi 
ardi :

22 Eta cfnearen nafaitufunaren ariaz, 
burraz biziko da; ezen lurraren erdian 
gclditu ditazkeen guziek burra eta cztia 
janen dutc.

23 Eta egun hartan izanen da, mila 
aihen-ondo mila zilharrezkorentzat izatu 
ziren toki guziak elhorri eta laphar iza
nen direla.

24 Han gezi, arrambelekin farthuko 
dira ; ezen lurra oro, laphar eta elhorri 
izanen da.

25 Eta mendi, jorrayaz jorratuak iza
nen diren guzictara, ez da hurbilduko 
elhorri eta laphar beldurrik; eta izanen 
dira idien alhapidetzat eta arthaldeek 
oinkatzeko.

VIII. K a p .

IT T A  Jaunak erran zarotan : Har za
zu liburu handi bat, eta hartan 

iikriba zazu gizonck dakiten arara : Era- 
man laftcr buluzkinak, bil berehala ha- 
rrapakina.

2 Eta hartu ditut lekhuko zinak,

Urias apheza eta Zakarias Barakiaren 
femea.

3 Eta hurbildu natzayo profetefari, 
eta amatu da, eta feme batez erdi. Eta 
Jaunak erran darot : Haurrari izentzat 
emozu : Lafter-egik buluzkinen bartzera, 
higi harrapakinaren biltzera ;

4 Ezen haurrak bere ait-amen deitzen 
jakin dezan baino lehen, indarra khen
dua izanen da Damafetik eta Samariatik, 
buluzkinak eramanak Afiriarrcn errege
ren aitzinean.

5 Eta Jauna mintzatu zait oraino 
dioelarik :

6 Zeren populu horrek arbuyatu 
dituen Siloeko urak, ichil-ichila dihoa- 
zenak, eta nahiago izan dituen hartu 
Errafin eta Erromeliaren femea,

7 Horien gatik huna non Jaunak era- 
kharriko dituen horren gainera, Afiria- 
rren erregea eta liaren armada guzia, 
hala-nola hibai bateko urketa gaitz eta 
muthiria, zeina igaiten baita hegi guzien 
gainera, eta fharraftaka baitoha harén 
bazter guzien gainetik.

8 Eta Judea gaindi goanen da oro 
eftaliz, eta iragaitean ura lephoraino 
ekharriz ; eta bere hcgalak hedaturen 
ditu zure lurraren zabaltafunaren bethe, 
oi Emanuel.

9 Bil zaitezte, populuak, eta gar- 
haituak izanen zaretc ; urruneko lur 
guziak, adi zazue, hazkar zaitezte eta 
garhaituak izanen zarete ; har zatzue 
foinera harinak, eta garhaituak izanen 
zarete ;

10 Afmuak egizkitzue, eta czezta- 
tuak izanen dira ; errazue hitz bat, 
eta cz da eginen ; zeren gurckin baita 
Jainkoa ;

1 1 Ezen huna zer erran darotan Jau
nak, bere eiku hazkarraz banindaduka 
bezala irakhatfi darot ez nindadien goan 
populu horren bideaz, zioelarik :

12 E z bezazue erran : Zinhartzca ! 
Alabainnn populu horrek dcrabilzkan 
ellie guziak dira zinhartze bat. Zerk-ere 
izitzen baitu hori, ez izan beldur beraz 
joa, eta ez lotfa.

13 Armadetako Jaunari bakharrik bi
hur diozozue faindutafuneko aithorra ; 
hura bakharrik izan bedi zuen lotfa- 
garri, eta bakharrik zuen lazgarri.

14 Eta hura zuentzat izanen da fain- 
duefgarri; aldiz Ifraelgo bi ctchecntzat, 
bchaztopa-harri eta trebuka-harri ; eta

5 c
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Jcrufalemcn daudenentzat, arte bat eta 
hekien chahugarri.

15 Eta hckietarik aiko behaztopatuko, 
eta eroriko, eta phorroikatuko dira ; eta 
artean. farthuko, eta atzcmanak izanen 
dira.

16 Loth zazu ene errana, eta ene 
legca zigilatua idukazu cue dizipuluetan.

° i ’j  Eta nik igurikiren dut Jauna, berc 
begithartea Jakoben etchcari gordctzen 
dioena, eta egonen naiz harén begira.

x8 Huna ni eta ene haurrak, Jaunak 
eman darozkidanak, izan gaitczen, Sion- 
go mcndian dagocn armadetako Jaunaren 
manuz, ezagutkari eta fendagaila batzu 
Ifraclcn.

19 Eta errana izanen zaitzuencan : 
Argi zaitezte pithon eta aztietan, zeinek 
gurguriatzen baitute beren aztikerietan : 
Populu bakhotchak ez othe du bere 
Jainkoari galdatzen bizidunentzat hilen 
ganik ?

20 Zoazte hobeki legera eta lckliu- 
kotafunera. E z  badira íblas horren 
arabera mintzatzen, ez da hekientzat 
izanen goizeko argia.

21 Eta hura iraganen da handik ; eta 
jendea eroriko da, eta gofetcak hartuko 
du; eta gofetean, fephak hartuko du; 
eta madarfkaturen ditu berc erregca eta 
bere Jainkoa ; eta begiak emanen ditu 
goiti,

22 Eta begiratuko du lurrera, eta 
huna atfekabc eta ilhumbcak, erkhidurak 
eta hefturak, eta gau heltza orotan, eta 
ezin itzuriko da berc hefturari. IX.

IX . K a p .

A B IA D U R A T IK , arinduak dira Za- 
bulonen lurra eta Nefthaliren lurra, 

eta azkencrat dorphetua da itfafoko bidea, 
Jordanez haindian, jendayen Galileakoa.

2 Ilhumbeetan zabilan populuak argi 
handi bat ikhufi du : hcrioaren itzaleko 
ephaitzetan egoten zirenei atheratu za- 
yote argi bat.

3 Berhatu duzu populua ; eta handi- 
tu ez duzu bozkarioa. Zurc aitzinean 
dira bozturcn, uztan boztuko direnak, 
hala-nola bozkarioz baitira jauzten gar- 
hailariak, harrapakina eginik bereztean 
buluzkinak.

4 Alabainan hautfi ditutzu populua 
lchcrtzen zuen uztarria, eta harén biz- 
karra larrutzen zuen azotea, eta zerga-
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biltzailcarcn makhila, hala-nola Madia- 
nen egunean.

5 Ezen bortchakako cta tarrapata ba
tean cgin harrapakina cta odolcz khu- 
tfatu l'oinckoa, erretzera arthikiak cta 
Ataren bazka izanen dira ;

6 Ezen haur bat forthu zaiku, cta 
Anne bat emana izan zaiku ; eta buru- 
zagitafuna liaren forbalden gaincan jarria 
izan da ; eta deithua izanen da, Edc- 
rrefgarria, Kontfeilaria, Jainkoa, Hazka- 
rra, dathorren mendearen Aita, bakezko 
Buruzagia.

7 Harén jauntafuna hedaturen da, eta 
bakeak akhabantzarik izanen ez du ; 
Dabiden tronuan eta harén erreinuaren 
gaincan da jarriren, hura Anka eta haz- 
kar dezan zuzentaAtnean eta zuzembi- 
dean ordutik eta bethi guziraino : arma
detako Jaunaren kharrak eginen du hori.

8 Jaunak hitza igorri dio Jakobi, eta 
Ifraelen baithan bethe izan da.

9 Eta jakinen dutc Efraimgo populu
guziak cta Samariako egoiliarrck, zeinek 
baitiotc beren bihotzeko buruyope cta 
hampuruikerian : _ _

10 Erori dira adrailuak ; bainan harri 
pikatuz eginen ditugu ctchcak; Akomo- 
rak ebaki dituztc, bainan zedroak ema
nen ditugu ordain.

11 Eta Jaunak populu horren gainera 
jaikaraziren ditu Errafincn etlayak, cta 
tarrapatan erakarriren ditu harén etfayak,

12 Siriarrak iguzki-haizctik cta l i -  
liftindarrak mcndebaletik; eta aho bc- 
theka irctfiren dutc Ifracl. Horiek orok 
ez dute jabaldu Jaunaren hafarrea, bai
nan hedatua da oraino haren eikua.

13 Eta populua, jotzen zuenaren ga
na ez dabihurtu ; eta armadetako Jauna 
ez dute bilhatu.

14 Eta Jaunak Ifraeldik egun bâtez 
ebakiren ditu burua cta buztana ; manu— 
pekoa cta aitzindaria.

15 Zahar eta ohoratzcko dena, hura 
da burua ; cta profeta gezur-irakhailea, 
hura da buztana.

r6 Eta populu hura dohatfu derrate- 
nak, enganatzaile batzu izanen dira ; eta 
dohatfu aiphatuak, hondatuak izanen dira.

17 Hargatik Jauna ez da arraituren 
Ifraelgo gazteriaren gaincan ; cta urri- 
kaldurcn etzayote hango umezurtz, al- 
hargunei ; zeren diren oro alcgiakari 
tzar batzu, cta zorokeriarik baizen ez 
derafatelakotz aho guziek. Horiek orok

X. KAP. 7 4 7

ez dute jabaldu, Jaunaren hafarrea, bai
nan oraino hedatua dago haren eíkua.

18 Alabainan tzarkeria fuá bczala da 
biztu, laharrak cta elhorriak irctftren 
ditu ; eta oihana barna oro errez goanen 
da, cta chirimolaka igorriren du khea.

19 Armadetako Jaunaren hafarrera, 
¡kharaturen da lurra, eta populua izanen 
da fuaren pufka iduri; gizonak cz du 
guphidetfiren bere anaya.

20 Eta eíkuinerat eginen du, eta go- 
fez egonen da ; cta ezkerrcan janen du, 
cta cz da afeko ; bakhotchak iretfiko du 
here befoko haragia; Manalek Efraim, 
Efraimek Manafc, cta biek Juda.

21 Horiek orok ez dute jabaldu Jau
naren hafarrea, cta hedatua dago oraino 
haren eíkua.

X . K a p .
2 ,O R I G A I T Z  lege gaichto egilcei 

cta zuzen kontrako gauzak iíkri- 
batzatzen dituztenei,

2 Beharren zaphatzckojuyamenduan, 
bortcha egitcko ene populuko jende 
chchcari, alhargunak bcrcn puíkatzat 
nahiz cta umezurtzak Iarrutu beharrez !

3 Zer eginen duzue, Jauna ikhuftera 
cta ondikoak urrundik cthorriko zaizki- 
tzuencan? Nori eginen diozue hel, cta 
non utziko duzue zuen ofpca,

4 Burdinen azpian makhurtuak cz 
izatcko, eta hilak izan direnekin cz cror- 
tzeko ? Horiekin ororekin Jaunaren 
hafarrea ez da jabaldua, bainan hedatua 
da oraino haren eíkua.

5 Zorigaitz Afurri ! Hura da ene fe- 
pharen zigorra cta makhila; harén 
eíkuan da ene afperra.

6 Jendaya maltzur baten gana bida- 
liren dut; ene hafarrean ikhuften dudan 
populu baten kontra mezuturen dut, cra- 
man detzan buluzkinak, bil dezan ha
rrapakina, cta jendaya hura oin-petara 
arthik dezan karriketako lohia bezala.

7 Harek ordean, ez holakorik buru- 
tan, cz horrelako afmurik bihotzean ez 
du izanen ; bainan haren bihotza chahu- 
tzera, eta jendaya ez gutiren hiltzera 
baizik ez da hariko.

8 Erranen du c z ik :
9 Ene aitzindariak ez othe dirá ham- 

batean errege batzu ? Ez othe da cnc- 
peko ñola Karkamis, hala Kalano ; ñola 
Arphad, hala Emath ? Samaria ez othe 
Damas bczala ?

10 Ñola ene cíkuak atzcman baititu 
idolen errefumak, hala eramanen ditu 
Jerufalemdik, cta Samariatik hango jain- 
komoldeak.

1 1 Samariari eta haren idolei egin 
diotedana, ez othe diotet eginen Jerufa- 
lemeri cta haren jainkomoldeei ?

12 Bainan Jaunak bere egitekoak 
akhabatu ditukcenean Siongo mendian 
eta Jerufalemen, hau izanen da : Afur- 
go erregeren bihotz hantuaren fruitua 
ikhufiren d u t; ethorriren naiz haren begi 
harroen buruyopearen gainera;

13 Erran du ezen; Ene befoaren in- 
darraz egin du t; ene zuhurtziaz argitu 
n a iz; populuen artetik khendu ditut 
mugak; Iarrutu ditut hekien buruzagiak; 
eta gora jartzen zirenak, ene ahalaz be- 
heiti herreftatu ditut.

14 Ene cíkuak populuen indarra atze- 
irian du chori ohantze bat bezala; eta 
ñola biltzen baitira nombait utziak diren 
arroltzeak, hala bildu dut nik hatera 
lurra oro ; eta nihor cz da izan hegal 
bat higitu, ahoa ideki, heyagora bat egin 
duenik.

15 Haizkora handitzcn othe da hartaz 
ebakitzen hari denaren kontra, cdo zerra 
altchatzen othe da hura erabiltzen duc- 
naren kontra ? ürobat laitckc baldin zi
gorra jaikitzcn balitz hura altchatzen 
duenaren kontra, edo makhila jaikitzen 
balitz, nahiz cz den egur bat baizik.

16 Hargatik Jaunak, armadetako 
Jainkoak ihardura igorriren du Afutren 
gorietara; eta haren ofpcaren azpian 
biztuko da fu bat fuko garra bezala erre- 
tzen hariko dena.

17 Eta fu hartan izanen da Ifraelgo 
argia, eta garrean Ifraelgo faindua; eta 
futan jarriko cta iretfiak izanen dirá cgun 
batez Afurrcn elhorriak eta laharrak.

18 Eta haren oihaneko eta harén 
Karmcleko ofpca, arimatik hezurretarai- 
110 iretfia izanen da, eta bcra ikhara go- 
rrian ihes ibiliko.

19 Eta haren oihaneko egur-onda- 
rrak, bcrcn gutiaren gatik khondaturen 
dirá, cta haur batek iflcribatuko ditu.

20 Eta gerthatuko da egun hartan, 
Ifraeldik gelditu eta Jakoben etchetik 
itzuri direnek ez dutcla bermatzerat 
eginen bereu joilearen gainean, bainan 
zinki bermaturen dircla Jaunaren, Is- 
raclgo fainduaren gainean.

21 Ondarrak bihurturen dirá, Jako-
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ben omlarrak, diot, Jainko hazkarra 
gana.

22 Ezen baldin zure populua, oi Is
raël, itfafoko legarra bezala balitz ere, 
hartako ondarrak dira bihurturen ; eta 
ondar guti harek jabaldurcn du Jainkoa- 
ren juftizia.

23 Alababan Jaunak, armadetako 
Jainkoak lurraren crdian eginen du cha- 
hupen eta gutitzc handi bat.

24 Horren gatik hau dio armadetako 
Jainko Jaunak : Ene populu Sioncn 
zaudezena, cz izan Afurren beldur ; za- 
haroaz joko zaitu, eta Egiptoko bidean 
bere makhila altchatuko du zure gainera.

25 Oraino aphur bat, oraino guti bat, 
eta ene gaitzidurak eta ene fephak gaindi 
eginen dutc harén gaichtakerien gainera.

26 Armadetako Jaunak harén gainera 
altchaturcn du azotea, hala-nola Madiani 
egin izan baitzaroen Orebeko barrían, 
eta bere zaharo hura altchaturcn du 
Egiptoko bidean, beihala itfafoaren gai
nera egin zuen bezala.

27 Eta hau gerthaturen da egun har
tan : Afurren hazta khendua izanen da 
zure forbaldetarik, eta haren uztarria 
zure lephotik, eta uztarria uftelduren da 
oliorik gabe.

28 Ayathera ethorriren da, Magroncn 
iraganen da, Makmafen utziko ditu bere 
pufkak.

29 Lafter iraganen dira ; Gaba da 
gure jartokia : harritu da Errama ; Ga- 
baath Saulena ihefari eman da.

30 Galimgo alaba, cgizan marruma ; 
atzar, Laifa, eta hi, Anathoth gaichoa.

31 Medemenak ihefari jo du : Ga- 
bimdarrak, egizuc bihotzez.

32 Eguna da oraino Nobcra hcltzc- 
ko : dardaraturen du bere cikua Siongo 
alabaren mendiaren eta Jerufalcmgo 
munhoaren gainera.

33 Bainan Jaunak, armadetako Jain
koak puikaturen du lurrezko untzia laz- 
turaren erdian ; larria izanen da arrail- 
dua, handia aphaldua.

34 Haizkoraz ebakiak izanen dira 
oihan beltzak, eta Liban croriko da bere 
zuhaitz luzeekin.

X I. K a p .

ÎE S E R E N  errotik ilkhircn da gando 
bat, eta haren errotik altchaturcn 

da lore bat.
2 Eta haren gainean phaufituren da

Jaunarcn izpiritua, zuhurtziazko eta 
adigarrizko izpiritua, kontfciluzko eta 
indarrczko izpiritua, jakitatczko eta jain- 
kotiartafunezko izpiritua ;

3 Eta J aunaren bcldurrezko izpiri- 
tuak betheko du. E z du juyatuko be- 
gien ikhuftaren arabera, cz-eta jazarriko 
beharricn adituaren arabera;

4 Bainan zuzcmbidcan juyatuko ditu 
beharrak, eta zuzentafuncan jazarriko' 
du lurreko gaichocn aide ; eta bere aho- 
ko zigorraz joko du lurra, eta bere ez- 
painetako hatfaz hilen du gaichtagina.

5 Zuzcntafuna izanen da haren ge- 
rruntzc eta fedea haren gerriko.

6 Otfoa egonen da bildotfarckin ; le- 
hoinabarra pittikarekin etzanen da ; ara- 
tchca, lchoina eta ardia elkharrekin ego
nen dira, eta haur batek eraginen daroete.

7 Aratchea eta hartza batean alhatuko 
dira ; hekicn umeak elkharrekin etzanen 
dira, eta lehoinak idiak bezala janen du 
laftoa.

8 Bulharretik lekhora haurra dofta- 
tuko da afpikaren zilhoaren gainean, eta 
higuindua denak bere eikua ezarriko du 
bafilikaren harpean.

9 Zierpe horiek ez dutc dainurik 
eginen cz-eta hilen ene mendi faindu gu- 
zian, zeren Jaunarcn jakitatcaz bethea 
baita lurra, itfafoko urck eftaltzcn duten 
bezala.

10 Egun hartan, jendavek errekeitu- 
ren dutc Jcferen gandoa ; zeina popu- 
luen czagutkari, gora egonen baita, eta 
ofpetfu izanen da haren hobia.

11 Eta egun hartan hau gerthatuko 
da : Jaunak bigarren aldiko hedaturen 
du bere eikua gozatzekotzat bere popu- 
luaren ondarra, itzuria Afiriarrei, Egi- 
ptoari, Phetrofi, Ethiopiari, Elatni, 8c- 
naarri, Emathi eta itfafoko irlei.

12 Eta czagutkari bat altchaturcn du 
jendayen erdian, eta bilduren ditu Ifra- 
elgo iheftiarrak, eta lurraren lau izkine- 
tarik elkharganaturen ditu Judatik ba- 
rrayatuak zirenak.

13 Eta Efraimen bekhaizgoa khen
dua izanen da, eta Judaren etfayak 
galduak izanen dira ; eta Efraim cz da 
ludarcn bekhaitz izanen, eta Juda cz 

da Efraimen kontra gudukatuko.
14 Itfafoz hegaldaka joko dute Ei- 

liftindarrcn gainera, batean larrutuko 
dituzte iguzki-aldcko umeak ; Idumeak 
eta Moab-herriak ezagutuko dute hekien
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nianamendua, eta Amonen umeek amor 
eginen daroctc.

15 Jaunak deboilaturen du Egiptoko 
itfafoaren mihia, eta altchaturcn du bere 
eikua hibayaren gainera bere hatfaren 
indarrean, eta joko du bere zazpi erre- 
kctan, haletan non oinctakoekin iraganen 
baita hartan gaindi.

16 Eta ene populu ondar Afiriarrei 
itzuriarentzat bide bat izanen da, hala- 
nola izatu baitzen Ifraelentzat Egiptoko 
lurretik igan zen egun hartan.

X II. K a p .

JCyrA erranen duzu orduan : Aithor 
bihurturen darotzut, Jauna, zeren 

hafarre izatu baitzarc ene kontra, eta 
aldaratu da zure fcpha, eta eman daro- 
tazu fofegu.

2 Huna non Jainkoa den ene falba- 
tzaile ; fede zabalcan ihiliko naiz eta cz 
naiz beldur izanen ; zeren Jauna baita 
ene indarra eta ene ofpea, eta hura ilkhi 
baita ene falbatzera.

3 Salbatzailearen ithurrictarik bozka- 
rioz atheraturen ditutzue urak ;

4 Eta egun hartan erranen duzue : 
Jaunari aithor bihur eta haren izenari 
dei-egin diozozue ; populuetan ezagu- 
taraz zatzuc harén egintzak , orhoit be- 
kizue liaren izena zcinen den handia.

5 Kan ta zazue Jauna, zeren dituen 
egin fendagailak ; lur guzian heda zazue 
hori.

6 Gorets eta lauda zazu, oi Siongo 
etchea ; zeren handiak, lfraelgo fain- 
duak zure crdian duen egoitza bcrea.

X III. K a p .

O  A B IL O N A R E N  defmafia, Ifaiafek, 
J Amofcn femeak ikhufia.
2 Mendi hedoitfuaren gainean gora 

zazue ezagutkaria ; altcha zazue min- 
tzoa, gora eíkua, eta atheetan far beitez 
aitzindariak.

3 Manatu ditut ene fainduetfiak, eta 
ene fcphan deithu ditut ene hazkarrak, 
bozkarioz ene ofpean jauzten direnak.

4 Mendictan ageri da oftearen haroa, 
populu-murruen burrumba iduri : hori 
da erregeen eta jendaya bilduen harra- 
mantza. Armadetako Jaunak manatu 
ditu gerlako gizonak,

5 Lírrungo lurretarik, ortziaren bertze 
burutik heldu direnak. Huna Jauna eta

haren hafarrearen trefnak, lur guziaren 
chahutzerat abian.

6 Marruma-egizue ; ezen hurhil da 
Jaunaren eguna ; heldu da, defmafia 
Jauna ganik bezala.

7 Hargatik befo guziak erkhituren 
dira, gizonaren bihotza iharturen

8 Eta chehaturcn da. Minez eta 
oinhazez bihurrikaturen dira ; kuintaz 
egonen dira, erditzen dena iduri ; bat 
bertzeari harritua geldituren da eta he
kien begitharteek iduriko dute chigor- 
tuak.

9 Huna non dathorren Jaunarcn 
eguna, egun gogor, afper, fepha, hafa- 
rrez bethea, lurraren mortu egitcra, eta 
gaichtaginen handik herrauitera.

10 Ezen zeruko izarrck eta hekien 
dirdirak ez dute cmanen bereu argia ; 
iguzkia forthu orduko ilhunduren da, 
eta ilhargiak ez du argituren bere difti- 
raduraz.

11 Eta ethorriren naiz ikhartzera lu- 
rrcko gaizkiak, eta gaichtaginen kontra, 
hekien tzarkeriak, eta baraturen dut lc- 
gegabekoen hampuru/keria, eta aphaldu- 
ren dut hazkarren ozartafuna.

12 Gizona bakhanago izanen da 
urhea baino, urhe garbiena baino.

13 Hortaz gehiago, iharrofiren dut 
zerua ; eta lurra bere tokitik aldaraturen 
da, armadetako Jaunaren gaitzidura ga
tik, eta haren hafarrearen irakidurako 
cgunaren ariaz.

14 Eta Babilona izanen da orkhatz 
ume ihes dihoana iduri, eta ardia bezala; 
eta biltzeko nihor ez da izanen ; bat- 
bederak bere herritarretara eginen du, 
bakhotcha bere lurrera ihes goanen da.

15 Atzeman gitzia hila izanen da ; 
eta ethortzera gerthaturen dena czpata- 
ren azpira eroriko da.

16 Begien aitzinean phorroikaturen 
diozkate beren haurrak ; biluziren dioz- 
kate ctcheak, eta bortchaturcn cmaz- 
tcak.
. 17 Huna non hekien gainera eraiki- 

ren ditudan Mediarrak, zeinek ez bai- 
tutc zilharrik bilhatuko, cz-eta urherik 
nahiko ;

18 Bainan geziz hilen dituzte haur- 
ttoak, eta fabelean hazten hari dircnci ez 
dira urrikalduko, eta hekien begiak hau- 
rrik ez du guphidetfiko.

19 Eta Babilona, errefurnen arteko 
erregina ofpetfu hura, Kaldearren ham-
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10 Orok ihardctfiko cta erranen daye : 
Eta hi ere fakhitua izan haiz gu bczala, 
gurc iduriko egina haiz hi ere.

11 Ifcrnuetara arthikia izan duk hirc 
hampurufkeria, lurrerat crori duk hire 
hilikia; harrak izanen dituk ohetzat, cta 
zizariak eftalgi.

12 Nola erori haiz zerutik, Luzifer, 
goizetan goizik ilkhitzcn hintzena? Erori 
haiz lurrera, jendayen zaurtzailea ?

13 Hi, hire bihotzean erraten hue- 
na : Iganen naiz zerura, altchaturen dut 
cne tronua Jainkoarcn izarrez gorago, 
jarriko naiz lekhukotafuncko mendiaren 
gainean, ipharraren aldean ;

14 Iganén naiz hedoi gorenen gaine
ra, izancn naiz Guziz-Goraren iduriko ;

15 Ororen gatik arthikia izancn haiz 
ifernura, phutzu beherera.

16 Ikhufiko hautcnck, hirc aidera 
makhurtuz, bcgiratuko daye, eta erranen 
die : Hau othe da lurra nanafi eta errefu- 
mak khordokatu dituen gizon hura;

17 Lurra mortu egin cta hiriak hc- 
rrauftu dituena, bcrc gathibuci prefonde- 
guia idcki cz diotena F

18 J endayetako errege guziak ofpctan 
lohakhartu dira cta bakhotcha bere az- 
ken etchean da.

19 Hi ordcan, hire hobitik urrun 
arthikia izatu haiz, deufetako cz den 
ombor bat bczala, lohiz zikhindua, eta 
nahas-mahas czpataz hilak izan eta pu- 
tzu-zolara jautfi dircnckin, hiliki uftcldu 
bat iduri.

20 Lagunkhidctafunik ez duk izancn, 
cz-cta hekickin ere hobian ; czen hirc 
lurra chahutu cta hirc populua hil duk : 
gaichtagincn hazia ez da luzez aiphatu- 
rcn.

21 Heriotzcko aphain zatzue harén 
haurrak bcrcn aiten tzarkeria gatik : cz 
dira altchaturen, lurra ez dutc ondorc- 
goz izancn, mundu-gaina ez dutc hiriz 
eftaliren.

22 Eta ni jaikiko natzayotc gainera, 
dio armadetako Jaunak j ezeztaturen 
ditut Babilonaren izena cta hango ondar, 
hazi, iraulgiak, dio armadetako Jaunak.

23 Eta fagarroyaren aztaparraren-pe- 
ko czarriren dut, cta ur-aintzira bilha- 
karaziren dut, cta crhaztaturen dut cr- 
hatzaz fharraftatuz, dio armadetako 
Jaunak.

24 Armadetako Jaunak zin-cgin izan 
du, erranez : Bai ! nik burutan hartua,
I
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hala izanen da ; eta nik nola gogoan 
iragan,

25 Hala gerthaturen da. Ene lu- 
rrean herraulturcn baitut Afiriarra, eta 
oinkaturen dut ene mendietan ; cta ha
rén uftarria khendukodut Ifraelgo umecn 
gainetik, cta haukicn forbaldetarik ego- 
tzia izanen da harén dorphetafuna.

26 Horra lur guziaren gaincan hartu 
dudan chcdca, cta huna populu guzien 
gaincra ene cíkua hedatua.

27 Armadetako Jaunak hartu du ezen 
chedc hori, eta ñor da hutfalaraziko due
ña? Hcdatu du cíkua, cta nork aldaratu- 
ren du ?

28 Errcgc Akaz hil den urthean egi
na izan da profezia hau :

29 Filiftin-herria, ez far guzia boz- 
kariotan, zeren den hautfia zafratzen 
hinduenaren zigorra; ezik fugearen 
errotik ilkhircn duk bafilika, cta haren 
umeek irctfiren ditiztek choriak.

30 Eta beharren haur lchcnak haziak 
izancn, cta beharrak grilla gabe phau- 
íaturen dituk; cta goleteaz hilaraziren 
diat hirc erroa, eta chahuturen ditiat 
hirc ondarrak.

31 Athea, egizak orrobia ; hiria, egi- 
zan dcihadar; Filiftin-herria herraus- 
tua da guzia ; ezcn ipharrctik ethorriren 
da khea, cta nihor ezin itzuriko da liaren 
armadari.

32 Eta zcr izanen zayotc ihardctfia 
populuaren berriak ekharriko dituztenei ? 
Jaunak egin ditucla Siongo afentuak, cta 
haren bcrarcn baithan haren populuak 
idukiren duela bcrc pheíkiza.

X V . K a p .

A /ÍO A B E N  dcfmafia. Gabaz cha
hutua izan da Ar Moabcna, cta 

ichildu da ; gabaz cragotzia izan da 
Moaben harrana, eta ichildu da.

2 Etclica cta Dibon-munhoetara igan 
dira, Naborcn cta Medabarcn gaincan 
deithoratzeko. Moabck egin du ma- 
rraíka; harén baithan, buru guziak 
larrutuak, bizar guziak murriztuak dira.

3 Zakhuak loinean dabiltza hango 
karriketan ; hango hegaztegi gainetan 
cta plazctan, marruma nigarretara jaus- 
tcn da.

4 Hcfebonek cta Elcalck cginen dute 
heyagora, Jafaraino ageri da hekien ma- 
rraíka. Moaben gcrlariak hortaz ego-
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nen dira orrobiaka, eta haren arimak 
bere buruari cginen dio orrobia.

5 Ene bihotza oihuz dago Moabi ; 
¡hes doha Segorrcraino, hirur urthetako 
miga hartaraino ; Luithcko patarra ni- 
garrez igaitcn du, cta Oronaimgo bidean 
arthikitzen ditu atfekabczko marraíkak.

6 Mortu eginen dira Ncmrimgo urak, 
zeren ihartu baita belharra, iraungi for- 
hoa, hil berdagailu guzia.

7 Hckicn tzarkeriaren handitafunaren 
arabera da, hekien gaztigua erc ; Sa- 
hatfetako errekaraino cramanak izanen 
dira.

8 Hcyagorak egin du Moaben mugen 
ingurua ; harén orrobia heldu izan da 
Galimeraino, harén marraíka Elimgo 
putzuraino.

9 Dibongo urak odolez betheak dira ; 
czen igorriren dut Dibonen gainera ge- 
hiagokorik ; lehoin bat Moabeko iheflia- 
rrci eta lur hartako ondarrei.
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T A U N A , bidal zazu bildots lurrcko 
naufta, mortuko harritik, Siongo 

alabaren mendira.
2 Eta hau izanen da : Nola ihes d¡- 

hoan choria cta ohantzetik hegaldatzen 
diren umeak, hala izanen dira Moabeko 
alabak Arnongo iragaitzan.

3 Moab, har zak kontfeilu, biltzar 
egik ; gaua bczala czar zak hire itzala 
cguerditan ; itzuri direnak gorde zatzik, 
eta ez fal iheíka dabiltzanak.

4 Ene ihcíliarrak hirc baithan egonen 
dituk. Moab, izan hadi hekien gorde- 
gailu chahutzailcaren aitzinetik ; he- 
rrautfa iraungi, gaichtagina ezeztatu eta 
lurraren oinkatzailea funtíitu da.

5 Eta aphainduko da tronu bat urri- 
kalmenduan, eta harén gainean jarriren 
da zintafunean Dabiden olhan errege 
bat, juye crnca, zuzembidea bilhatuko 
cta zuzena lafter bihurtuko dueña.

6 Nabaritu dugu Moaben hampu- 
ruftafuna ; hainitz da hampurutfua ; 
haren hampuruíkcria, harén burgoikeria 
cta haren liifia handiagoak dira haren 
indarra baino.

7 Hargatik Moabek Moabi eginen 
dio orrobia ; orrobiaz egonen da guzia : 
adrailu crrezko harraften gainean bozten 
direnei errozuete nolakoak izancn diren 
hekien zauriak.

purultaiuneko lilia, chahutua izanen cia, 
Jaunak Sodoma cta Gomorrha urratu 
zituen bezala.

20 Menderen mende cz du egoilia- 
rrik izanen ·, Arabiarrak cre cz ditu han 
jarriko berc larru-olak, cta artzainak cz 
dira han phaufatuko.

21 fcainan balabereek izanen dute 
han beren phaufa-lckhua; cta crainfugcz 
betheko dira hango ctcheak ; cta oftru- 
kek izanen dutc han beren egoitza ; ba- 
iakherrek cginen dute han jau zi;

22 Eta huntzek hango jauregietan 
clkharri uhuria cginen dute, cta fedenak 
egonen dira limburkeriako temploetan.

X IV . K a p .

D  A B IL O N A R E N  ordua ethorri hu- 
rran da, cta cz dira urrun hären 

egunak ; ezen Jakobi urrikaldurcn zayo 
Jauna, cta Ifracldik bereziren dituoraino 
berc hautuzkoak, cta phaufaraziren ditu 
beren lurrcan ; arrotza hekici bat-tuko 
cta Jakoben ctcheari iritchikiko da.

2 Eta populuek hartuko cta beren 
tokira erakharriko dituzte; cta Ifraelcn 
ctcheak izanen ditu hekiek muthil cta 
neikatotzat Jaunarcn lurrcan; berc atze- 
mailcak izanen ditu gathibutzat; cta berc 
naufiak, azpiko.

3 Eta hau gerthatuko da egun hartnn, 
Jainkoak phaufua etnan darokezuncan 
zure nekhc, zaphadura cta gathibutafun 
gogor aitzinean jafan ditutzunctarik :

4 Babilonako erregeren kontra hartu
ko duzu parabola hau, eta erranen duzu : 
Nola gelditu da zaphatzailea ? nola ba- 
ratu da zerga ?

5 Jaunak hautft ditu gaichtagincn 
makhila, naufi zabiltzanen zigorra,

6 Populuak bere aiherrean jotzen 
zituena czin-fendatuzko zauriaz, jen- 
dayak berc errabian azpikotzen zituena, 
eta gogorki jazartzen ziotena.

7 Lur guzia phaufuan jarri cta ichil- 
du da; goiherctu cta bozkarioz jauzi da,

8 Izayak erc cta Libango zedroak 
boztu hirc gaincan dituk, diotelarik : Hi 
lokhartu haizenaz geroztik, nihor ez 
duk igaiten gure ebakitzera.

9 lfernu-bchcrea builan jarri duk hirc 
heltzcari, craiki darozkik digantcak. 
Lurreko errege guziak, jendayetako bu- 
ruzagiak oro jaiki dituk beren tronueta- 
rik.
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8 Ezen Hefebongo hiripeak mortu 
bilhakatuak dira, eta jendayetako buru- 
zagiek ebaki dutc Sabamako mahaftia : 
hartako aihenak Jazcrreraino hclduak 
dira, mortuan barrayatuak dira ; hartako 
gandoak utziak izan dira, iragan dute 
itfafoa.

9 Hargatik Jazerrckin nigarrctan dei- 
thoratuko dut Sabamako mahaftia ; enc 
nigarrez mainhaturen zaituztet, Hcfebon 
eta Eleale, zeren zuen mahafti cta uztcn 
gainera atheratu baita oinkatzaileen iz- 
kola.

10 Jauzi, bozkarioak iraiziko dira 
Karmeldik ; bozkario, jauzirik cz da 
mahaftietan izancn ; mahatla Ichertzen 
ohi zuenak ez du lakoan arnorik oin- 
katuren : oinkatzaileei khendu diotet 
oihua.

11 Hargatik ene barncak Moaben 
gainean adiaraziko ditu gitarraren krin- 
kak bezala, eta ene bihotzak deithoratu- 
ren du adrailu crrezko harrafia.

12 Eta hau gerthaturen da: ezagun 
izanen denean Moab nckhatu delà berc 
lekhu gorctan, othoitz-egitera farthuron 
da bere faindutegietara ; cta baliaturen 
cz da.

13 Horra Jaunak Moabi afpalditik 
erran izan daroen hitza.

14 Eta orai Jauna mintzatu da, dioela- 
rik : Sarizalcak urthe - burua berezia 
duen bezala, hirur urtheren buruan 
Moaben ofpea khendua izanen da harén 
populu handiaren gainetik, eta gelditurcn 
da aphur eta ttipi, eta ez da berhaturen.

X V II. K a p .

jQ A M A S E N  defmafia. Huna non 
Damas gelditzera dihoan hiri 

izatetik ; cta harri dcfeginezko mun
thoin bat izanen da.

2 Aroergo hiriak arthaldeci utziak 
izanen dira, eta haukiek han phaufatuko 
dira, cta nihork ez ditu izituko.

3 Laguntza gibelatuko da Efraimdik 
eta erreinua Damaftik ; cta Siriako on- 
darrez izanen da Ifraelgo umeen ofpcaz 
bezala, dio armadetako Jaunak.

4 Eta hau gerthatuko da egun hartan : 
Jakoben ofpea gobelduren da, eta haren 
haragiko gizena urthuren.

5 Eta izanen da, uzta-ondoan ondar- 
biltzailca iduri, eta haren cfkuak bilduko 
ditu burukak ; cta izanen da hala-nola

Erraphaimgo haranean burukaketa da- 
bilana ;

6 Eta Ifraclen geldituko da molkho 
bakharra mahaftian bezala, eta olibak 
biltzean bi edo hirur oliba adar baten 
inokoan, edo lau edo bortz ondoaren 
kaíkoan gelditu direnak iduri, dio Ifraclgo 
Jainko Jaunak.

7 Egun hartan, gizona gurthuko da 
bere egilcaren aitzinean, cta haren bc- 
giek begiratuko diotc Ifraclgo fainduari.

8 Eta ez da gehiago gurthuren bere 
cikuz cgin zituen aldarccn aitzinean, eta 
ez diote begiratuko bere befoz cginikako 
luku eta tempioèi.

9 Egun hartan, haren indarra egiten 
zuten hiriak utziak izanen dira, bata
nóla izan baitziren utziak golde-nabarrak 
eta uztak Ifraelgo femeen aitzinean, eta 
mortu geldituko zare.

10 Zeren duzun ahantzi Jainko zurc 
falbatzailea, eta orhoitu ctzaren zurc 
laguntzaile hazkarraz ; hori gatik lan- 
daturen ditutzu laudare ederrak, cta 
erainen hazi arrotza.

11 Eta landatu ondoan, zurc landa- 
rcak bafak izancn dira ; goizetik loratu- 
ko da zurc hazia, cta gozatu behar 
duzun egunean, galdua da uzta, eta 
bihotzmin handia izancn duzu.

12 Zorigaitz populuketa gaitzaren 
ofteari, orroaz dagoen itfafoa iduri due- 
nari ! Zorigaitz gizon elemenia horri, 
zeinaren harramantzak iduri baitu urketa 
gaitz baten burrumba !

13 Populuck harrabots cginen dutc, 
bazterretara gaindika dihoazen uharren 
harrabotfa iduri ; eta Jaunak larderiatu- 
ko ditu, eta urrun ihes-eginen dute, cta 
eramanak izanen dira hala-nola men- 
dietako herrautfa haizearen aitzinean, 
hala-nola cbirimola phefiaren aitzinean.

14 Arratfean, huna zer buila ! Goize- 
ko, iraungi da. Hori da gure definafia- 
tzaileen zathia, gure larrutzafleen zortea.

X V III . K a p .

''7 0 R I G A I T Z  lurrari, hcgalez harra
bots egiten duenari, zeina Ethiopia- 

ko ibayaz haindian baita,
2 Zeinak igortzen baititu bidalkinak 

itfafoz,cta uren gainean ihizko untzitan ! 
Zoazte, aingeru zalhuak, ethendua eta 
erdiratua den jendaki baten gana ; popu
lu ¡kharagarri baten gana, hura baino

XIX. KAP.

lazgarriagorik ez baita ; iguri dagoen cta 
oinkatua den jendaya baten gana, zeina
ren ibayek larrutu baitutc haren lurra.

3 Munduko egoiliar, lurrean zau- 
dezten guziak, czagutkaria altchatua 
izancn denean mendien gainean, ikhufi- 
ren duzue, eta entzunen turutaren du- 
rrundak ;

4 Zcren hau baiterrat Jaunak : Phau- 
faturen naiz, eta ene lekhuan begira 
egonen, eguerdiko argi zoharra iduri, 
cta ihintzezko lanhoa uztaroan bezala.

5 Alabainan aroa baino lehen loratu 
da mahats guzia ; zirthoinduko da, eta 
cz onduko ; pudak ebakiren ditu aihe
nak ; cta utzi dituzkeenak, moztuak cta 
arthikiak izanen dira.

6 Eta mahaftia egonen da mendietako 
hegaftinentzat utzia, eta batean lurreko 
balabcrecntzat ; eta uda guzian han ego
nen dira ihiziak, eta neguan lurreko ba- 
fabercak oro.

7 Orduan, armadetako Jaunari cmai- 
tza bat ckharria izanen zayo ethendua 
eta erdiratua den populuaz ; populu 
ikharagarriaz, zeina baino lazgarriagorik 
ez baita ; jendaya iguri dagoen, iguri 
cta oinkatua dagoenaz, zeinaren ibayek 
larrutu baitute haren lurra ; ckharria 
izancn da Siongo mendira, armadetako 
Jaunaren izena deithua den tokira.

XIX. K a p .
p ^ G IP T O A R E N  defmafia. Huna 

non Jauna iganen den hedoi arin 
baten gainera, eta Egiptoan (arthuko da, 
eta Egiptoko jainkomoldeak ikharatuko 
dira haren aitzinean, cta Egiptoaren bi- 
hotza urthuko da haren harnean.

2 Eta jauzaraziko ditut Egiptoarrak 
Egiptoarren kontra ; eta gizona guduka- 
turen da bere anayaren kontra, eta gizona 
bere adiikidearen kontra, hiria hiriaren 
kontra, errefuma errefumaren kontra.

3 Eta Egiptoaren izpiritua nahafiko 
da haren baithan eta galaraziko dut haren 
afmua; cta galdcka hariko dira beren 
jainkordc, beren azti, pithon cta afmagi- 
nei.

4 Eta naufi gogorren eikura arthiki- 
ren dut Egiptoa; eta errege muthiria 
izancn dute naufi, dio armadetako Jain
ko Jaunak.

5 Agorturen da itfafotik ura, cta hi- 
baya idor cta leihor bilhakaturen da.

6 Eta hibayak czeztaturen dira ; ttipi-
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tuko cta idortuko dira antaperetako erre- 
kak ; khanabera eta ihiak ihartuko dira ;

7 Eta hibayaren erreka, ithurburuan 
hafirik, agerian geldituko da, eta erain- 
tzetako ichtun guziak idortuko, agortuko 
eta ezeztatuko dira.

8 Kuintaz egonen dira arrantzariak, 
cta nigarrcz hibaira amua arthikitzen. 
zuten guziak, cta fareak uren gainean 
hedatzen zituzten guziak erkhituko dira.

9 Lihoa lantzen dutenak, charrantcha- 
ri eta chaileak, ahalketan eroriko dira.

10 Urztatzeko errekak ahituko, eta 
arrain atzemateko zilho-cgileak etfian 
izanen dira.

11 Zoroak dira Tanifcko buruzagiak:
Faraonen kontfeilari zuhurrek adimen- 
dugabcko kontfeilu bat eman dute. Nola 
erraten ahal diozue F'araoni : Zuhurrcn 
femeak, bcihalako erregeen femeak gare 
gu ? _

12 Non dira orai hire zuhurrak ? 
erran eta czagutaraz biazatek zer gogo 
duen armadetako Jaunak Egiptoaren 
gainean.

13 Erhotu dira Tanifcko buruzagiak ; 
ilhaundu dira Mcmphiftar aitzindariak ; 
enganatu dute Egiptoa, hango populuen 
izkina-harria.

14 Jaunak hekicn erdian hedatu du 
zoramenduzko izpiritua ; Egiptoa ma- 
khur igorri dute bere egintza guzietan, 
hala-nola andarka dihoan hordia eta 
goiti-egiten dueña.

15 Eta Egiptoak ez du jakinen zer 
egin, ez ttipiak, ez handiak, ez aitzinda
riak, cz manupekoak.

16 Egun hartan Egiptoa izanen da 
einaztckia iduri ; harrituko da eta izitu
ko armadetako Jaunak eikua iharroftean, 
ezen berak iharrofiko du haren gainera.

17 Eta Judako lurra izanen da Egip
toaren lazgarri ; hartaz orhoituko diren 
guziak laztuko dira, armadetako Jain- 
koak haren gainean hartu duen chedea- 
ren aitzinean.

18 Egun hartan, Egiptoko lurrean 
izanen dira bortz hiri Kanaango hizkun- 
tzan mintzatuko direnak, eta armadetako 
Jaunaz zin-eginen dutenak. Bat dei- 
thuko da Iguzki-hiri.

19 Egun hartan, Egiptoko turraren 
erdian izanen da Jaunaren aldare bat, 
cta hango mugaren ondoan Jaunaren 
orhoitgailu bat.

20 Hura izanen da Egiptoko lurrean
5 n
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Jaunaren ezagutkari eta lekhukotafun ·, 
ezen heílutzailearcn aitzinctik Jaunari 
deihadar-cginen diotc, eta Jaunak igo- 
rriko diote falbatzaile eta gudukatzaile 
bat libratuko dituena.

21 Eta Egiptoaz czagutua izanen da 
Jauna, eta Egiptoarrck Jauna czagutuko 
dute egun hartan ; eta ohoratuko dute, 
bitimak eta emaitzak cfkainiz ; eta bo- 
tuak Jaunari eginen eta bihurtuko dioz- 
kate.

22 Jaunak Egiptoa joko du zauri 
batez, zeina berak fendatuko baitu ; eta 
Egiptoarrak itzuliko dirá Jaunaren gana, 
eta Jauna jabalduko zatzayotc eta fen- 
daturen ditu.

23 Egun hartan, bidé bat izanen da 
Egiptotik Aíiriarren gana, eta Afiriarra 
farthuko da Egipton, eta Egiptoarra 
Afirian; eta Egiptoarrck zerbitzatuko 
dute Afur.

24 Egun hartan, Ifrael hirugarrentzat 
izanen da Egiptoarrarekin eta Afiriarra- 
rekin : benedizionea izanen da lurraren 
erdian,

25 Zeina benedikatu baitu armadeta- 
ko Jaunak, erranez: Bcnedikatua izan 
bedi Egiptoko ene populua, eta Afiria- 
rra ene cíkuetako lana ; bainan Ifrael 
da ene primantza.

X X . K a p .

'^ 'H A R T A N  Azoten farthu zen ur- 
thean, Sargon Afiriarren erregek 

bidalirik, A zot gudukatu eta hartu zue- 
nean ;

2 Ordu hartan, A mofen feme Ifaiafi 
mintzatu zitzayoen Jauna, zioclarik: 
Zoaz eta foinetik khen zazu zurc za- 
khua, eta zangoctarik zure oinctakoak. 
Eta hala egin zuen, eta goan zen bulu- 
zik eta oinetakorik gabe.

3 Eta erran zaroen Jaunak: Ifaias 
ene zerbitzaria buluzik eta oinetakorik 
gabe ibili den bezala, hirur urtherentzat 
izanen baita ezagutkaritan eta fendagai- 
letan Egiptoarcn eta Ethiopiarcn gai- 
nean ;

4 Hala Afiriarrcn erregek aitzinean 
eramanen du Egiptoarra gathibu eta 
Ethiopiarra bere lckhuctarik, zahar- 
gazteak buluzik eta oinetakorik gabe, 
gibelcko aldea ageri Egiptoaren laidotan.

5 Eta izituak izanen eta ahalkatuko 
dirá Ethiopiaz bcrcn phcíkizaz,cta Egip
toaz beren gogoko ofpeaz.

6 Eta irla hartako egoiliarrak erranen 
du egun hartan: Horra horick ziren 
gurc pheíkiza, zeinen gana laguntza 
eíke ihes-egin baitugu Afiriarrcn errege- 
ren aitzinctik : eta ñola itzuriko ditukegu 
gure buruak ?

X X I. K a p .

j y j O R T U K O  itfafoarcn dcfmafia.
Hegoatik chirimolak heldu diren 

bezala, heldu da mortutik, lur izigarri 
batetarik.

2 Ikhufpen gogorra izan zait igorria. 
Sinhctfgogor dena, tzarki dabila; eta 
demaftatzaile dena, bere laucan hari da. 
Igan hadi, Elam ; Mediarra, fethia: itho 
ditut harén auhenak.

3 Hargatik oinhazez bethe dirá ene 
gibcl-crrayak ; hefturak naduka, heftura 
erditzen hari denarena bezalakoak ; adi- 
tzearekin erori, ikhuftearekin nahaíi 
naiz.

4 Ahitu da ene bihotza, ilhumbeck 
harritu naute; Babilona, ene maitea, 
egina da ene harrigarri.

5 Ezar zak mahaina, atalaitik begira 
zak jaten eta edaten hari direnci. Jaiki, 
aitzindariak; loth erredohfri.

6 Ezen hau erran darot Jaunak: 
Zoaz, eta ezar zazu atalari b a t; ez 
zer-nahi ikhus dezan, ethor bedi erra- 
tera.

7 Eta ikhufi du b¡ gizonekilako orga- 
lafter bat; bat zen alto baten gainean, 
eta bertzea kamclu baten bizkarrean; 
eta artharekin eta atzarriki begira egotu 
zen.

8 Eta lchoinak bezala oihu-egin zuen : 
N i naiz Jaunaren atalayaren gainean, 
bethi chutik egunaz ; eta ene goaitean 
nago ni, gau guziz.

9 I i una non ethorri den bi zalditako 
orga-laílerrari cragiten zaroen gizon hu
ra, eta ihardctfi, eta erran du : Erori da, 
erori Babilona, eta harén jainkomolde 
guziak phorroíkatuak dirá lurrean.

10 Ene bihi joa, ene larraineko bihia, 
erran darotzut armadetako Jauna ganik, 
Ifraclen Jainkoa ganik aditu dudana.

11 Dumaren defmafia. Scirdikoihu- 
egiten darotade : Zaina, zer berri gauaz ? 
zaina, zer berri gauaz ?

12 Zainak erran du: Ethorri da goiza, 
heldu da arratfa; bilhatzen bazarctc, 
bilha ongi; itzul zaitezte, zatozte.

13 A rabian defmafia. Ilhuntzcan lo-
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eginen duzue oihancan, Dcdanimgo bi- 
dechketan.

14 Hegoaldeko lurrean egoten zarc- 
tenak, egarri denari biderat atheratuz 
ekharrezozue ura ; ogiarekin zoazkiote 
ihediarrari bidera.

15 Alabainan ihes-egin dute ezpaten 
aitzinctik, dichidatzen zituenaren ezpa- 
taren aitzinctik, arrambela hedatuaren 
aitzinetik, gudu gogorraren aitzinctik.

16 Alabainan hau erran darot Jaunak : 
Oraino urthe bat, íehiaren urthea bezala 
neurtua, eta Zedarren ofpca oro khendua 
izanen da.

17 Eta Zedarren femeen arteko 
arrambelari hazkarren ondarrak ere gu- 
tituak izanen dirá; ezen mintzatu da 
Jauna, Ifraelgo Jainkoa.

X X II. K a p .

J K H U S P E N E K O  haranaren defma
fia. Zer dun hik ere, hegaztegie- 

tara guzia igaiteko ?
2 Hiri oihuz eta jendez bethea, hiri 

bozkariotfua : hire hilak, ez ditun ezpa- 
taz hilak, ez ditun gerlan hil.

3 Hire buruzagi guzick batean ihes- 
egin ditcn ; gogorki ellekatuak izan di
tun ; atzcmanak izan diren guziak, cl- 
kharrekin ellekatuak eta urrun eramanak 
izan ditun.

4 Hargatik erran dut: Gíbela zaitezte 
ni ganik, ichuriko ditut nigar minak ; ez 
abia niri fofegu email beharrez ene popu- 
luko alabaren chahupcnaren gainean.

5 Hau da ezen hiltzeketako, eta oin- 
kapenetakojCtanigarretako cguna,Ikhus- 
peneko harancra armadetako Jainko 
Jaunak igorria, urratzen duelarik harra- 
fia eta ikharagarri agertzcn mendi-gai- 
ncan.

6 Eta Elainek hartu du gezi-untzia, 
zaldizkoaren orga-lafterra, eta erredolak 
biluzi du harrafia.

7 Eta hire liaran hautak orga-laílc- 
rrez izanen dirá bethcak, eta hire athean 
jarriko ditun zaldizkoak.

8 Agcrtua izanen da Judarcn geriza, 
eta egun hartan ikhufiren duzu harmatc- 
gia, oihaneko etchea.

9 Ikhufiren ditutzue Dabiden hiriko 
urradurak zembat diren ufu; eta bildu- 
ren ditutzue behereko arraintegiko urak.

10 Eta khondatuko ditutzue Jerufa- 
lemgo etcheak, eta ctche urratzen hariko 
zaretc harrafiaren hazkartzeko.

11 Eta ofin bat eginen duzue bi ha- 
rrafiren artean, arraintegi zaharraren on- 
doan ; eta hura egin zuenaren gainera 
ez duzue begirik emanen, eta harén egi- 
lca urrundik ere ez duzue ikhufiko.

12 Egun hartan armadetako Jainko 
Jaunak bere populua deithuko du nigar- 
deithoreetara, ileen murriztera eta za- 
khuaren jaunztera.

13 Eta huna bozkario eta jauziak, 
aratchc eta ahari hiltzeak, haragi jatcak 
eta arno edateak. Jan eta edan deza- 
gun, ezen hilen gare bihar.

14 Eta armadetako Jaunaren mintzoa 
agertu da ene beharrietara : Barkha
tzen badarotzuct tzarkeria hori hil zai- 
tezten arteo, dio armadetako Jainko Jau
nak.

15 Hau dio armadetako Jainko Jau
nak : Zoaz, far zaitc tabernaklean ego- 
ten dena gana, Sobria gana, zeina tem- 
ploaz baita kargutua, eta erranen diozu :

16 Zer hari zarc hemen, edo ñor 
bezala zare hemen, zuk hemen egin 
baituzu zuretzat hobi bat, lekhu goran 
artharekin hargindu baituzu orhoitgailu 
bat, eta harrian hobi bat zuretzat ?

17 Huna non Jaunak cramanaziren 
zaituen, oilar bat eramatcn den bezala, 
eta eramanen zaitu hala-nola aldagarri 
bat.

18 Hcfturaz khoroaturen du zure 
burua; pilota bat bezala arthikiren zaitu 
lur zabal eta hedatu batera ; han hilen 
zare, eta han akhabaturen dirá zure 
ofpearen lcloak, oi gizon zure Jaunaren 
etcheko laidoa.

19 Zauden tokitik iraiziren zaitut eta 
zure kargutik khenduko.

20 Eta hau izanen da egun hartan, 
deithuko baitut ene zerbitzari Eliazim, 
Helziafen femea.

21 Eta jauntziren diotzurc foinckoa, 
eta hazkarturen dut zure gerrikoaz, eta 
harén cíkuctan czarriko dut zure ahala; 
eta aita bat bezala izanen da Jcrufalcmgo 
egoiliarrentzat eta Judarcn ctchearcn- 
tzat.

22 Eta harén foingainean czarrircn 
dut Dabiden etcheko gakhoa ; eta ide- 
kiren du, eta nihork ezin hertfiko ; eta 
hertfiren du, eta nihork ezin idekiko.

23 Eta ziri bat bezala farthuren dut 
hura toki fegurean, eta bere altaren 
etchearentzat izanen da ofpezko tronu 
bat bezala.
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24 Eta harén gainean ezarriko dute 
harén aitarcn etcheko ofpe guzia, cta 
hartarik dilindan untzi mota guziak, 
untzi ttipiak oro, edateko untzietarik 
mufikako trefnetaraino.

25 Halako egun batez, dio armade- 
tako Jaunak, toki fcgurcan farthua izan 
zen ziria, atheratua izanen da, eta hau- 
tfiko da, eta croriko; cta hartarik dilin
dan zircnak chahuturen dirá, zeren 
Jauna mintzatu baita.

X X III . K a p .

'T 'I R R E N  defmafia. Orrobiaz abia 
zaitezte, itfafoko untziak, zeren 

lekhua zeintarik heldu ohi baitziren 
untziak chahutua baita: Zethimgo lu- 
rrctik ethorri zayote bcrria.

2 Ichil zaitezte, irían zaudeztcnak : 
Sidoncko tratulariak itfafoa iraganez 
ethortzen ziren hire bcthetzera.

3 Tirrentzat ziren Nilak bcre ur 
handickin forrarazten zituen haziak, eta 
hibaycko uztcn fruituak ; T ir  bilhakatua 
zen jendaki guzien merkhatua.

4 Ahalkez urth hadi, Sidon ; min
tzatu da ezen itfafoa, itfafoko indarra, 
dioelarik: E z  naiz erdi, eta cz dut 
haurrik cgin ; ez dut hazi ez muthil, ez 
neíkatcharik.

5 Deithorc minctan cgonen dirá 
Egipton, adituko dituztcnean Tirreko 
berriak.

6 Iragan zatzue itfafoak, egizuc orro- 
bia, irían egoten zaretenek.

7 E z othc da hori zuen hiri hura, 
zeinak bertzc orduz beihalako bcre egu- 
nez cfpantu baitzucn ? Orai bcre oinck 
urrun cramancn dute arrotz bizitzera.

8 Nork atheratu du alinu hori Tirrcn 
gainean, zcina baitzen bcihala khoro- 
dun, zeinetako tratulariak printzc bai
tziren, eta merkatariak lurreko handi ?

9 Armadetako Jaunak egin du afmu 
hori cragoztekotzat ofpedun guzien 
hampurulíafuna, eta laidotara arthiki- 
tzcko lurreko handi-mandiak.

10 Zoaz zure lurretik hibaya iragai- 
ten den bezala, oi itfafoaren alaba; cz 
duzu gehiago gerrikorik.

11 Jaunak itfafoaren gainera hedatu 
du bcre eíkua, iharrofi ditu errefumak; 
Kanaanen kontra cman ditu manuak, 
zathikatzcko bango hazkarrak.

12 Eta erran du: Sidonen alaba, ncs- 
katcha defohoratua, ez dun gehiago

hire buruaz cfpanturik erabiliko; jai- 
kirik iragan zan itfafoa Zethimeraino j 
han ere ez dun hiretzat izanen phaufu- 
rik.

13 Horra Kaldcarren lurra ; ez da 
izatu holako populurik ; Afurrek arthiki 
zituen horgo afentuak ; gathibu eraman 
dituztc horgo hazkarrak, jauzarazi di- 
tuzte horgo etcheak, eta bera lurrera 
dute eragotzi.

14 Orrobia egizue, itfaíbko untziak, 
zeren chahutua baita zuen indarra.

15 Eta hau izanen da egun hartan: 
Ahantzia izanen haiz, oi T ir, hirur ho- 
goi eta hamar urthez, crregc baten egu- 
nak neurtuak diren bezala; aldiz hirur 
hogoi eta hamar urtheren buruan, T i-  
rrcnzat izanen du lilitchoaren kantua 
bezalako bat.

16 Har zan gitarra, egizan hiriko 
ingurua, lilitcho ahanzterat utzia ; kan- 
ta zan ongi, crrepika kantua, hitaz 
orhoit dadicn norbait.

17 Eta hau izanen da hirur hogoi cta 
hamar urtheren buruan : Jauna etho- 
rriren da Tirren ikhuilera, eta bere ira- 
bazietara bihurraraziko du ; eta T ir be- 
rritan limburturen da ororen aitzincan 
lurreko errefuma guziekin.

18 Eta harén tratu, irabaziak Jaunari 
izanen zaizko lainduetfiak ; cz dirá be- 
giratuak eta zainduak izanen ; zeren 
harén tratua izanen baita Jaunarcn ai
tzincan egoten direnentzat, jan dezaten 
afe arteo, cta jauntzia izan dezaten 
azkcn zahartzeraino.

X X IV . K a p .

I-J U N A  non Jaunak chahutuko duen 
lurra, eta buluziko du, cta gai- 

nazpikatuko du, cta barrayatuko ditu 
hango egoiliarrak.

2 Eta ñola izanen baita populua, 
hala apheza ; ñola muthila, hala naufía; 
ñola ncíkatoa, hala etchekandrea; ñola 
eroflea, hala faltzailca; ñola maileguz 
hartzailea, hala emailea ; ñola gibelerat 
galdatzcn dueña, hala zor dueña.

3 Chahupencz chahutua izanen da 
lurra, cta harrapakerian larrutua ; hori 
da ezen Jaunak atheratu duen hitza.

4 Lurra nigarretan da; iraungi, cr- 
khitu da ; iraungi da mundua, erkíiitu da 
lurreko populuaren goratafuna.

5 Eta lurra izurriztatua da hartan 
daudezenez ; zeren hautfi baitituzte
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legeak, zuzena aldatu, urratu bethiercko 
patua.

6 Hargatik madarizioneak iretfiko du 
lurra, eta bekhatuan pulumpatuko dira 
hartan daudezenak ; hargatik zoratuko 
dira hura lantzen dutenak, eta geldituko 
da gizon guti.

7 Mahatfa nigarrez dago; mahaftia 
erlchitua da ; bihotzez bozten ziren gu
ziak auhenetan daude.

8 Baratu da atabalen harrabotfa, 
gclditu bozten zirenen oihua, ichildu gi- 
tarraren ots gozoa.

9 E z  dute gehiago kantuz edanen 
arnorik ; edaria kharats izanen da eda
nen dutenentzat.

10 Herraullua da ergclkerictako h¡- 
ria ; hertfiak daude etcheak oro, cta 
nihor cz da fartzen.

11 Arnoarcn gainean kuinta izanen 
da karriketan ; galdu da bozkario gu
zia ; arraizia goan da lurretik.

12 Hirian gelditu da bakhartafuna, 
zorigaitzak joko ditu atheak ;

13 Ezen lurraren erdian, populuaren 
crdian geldituko direnak izanen dira 
hala-nola oliba bakharrak, ondoa bildu 
ondoan geldituak, hala-nola mahats gu- 
tiak, biltzea akhabatu den ondokoak.

14 Hekiek altchaturen dute boza eta 
kantaturen dituzte laudorioak ; Jauna 
goretfia izanen denean, irrintzinaka joko 
dute itfafotik.

15 Hargatik ofpa zazue Jauna zuen 
zuhurtafunaz ; gorets zazue itfafoko 
irlctan Ifraclgo Jainko Jaunaren izena.

16 Lurraren bertzc burutik entzun 
ditut laudorioak, preftuaren ofpea. Eta 
erran dut : Ene fegretua enetzat, ene 
fegretua enetzat. Zorigaitz niri ! Legea 
dute gaichtoki hautfi, lege-hauíleck bc- 
zala hautft dute.

17 Laztura, zilhoa eta artca hiretzat, 
lurrean hagoena.

18 Eta hau gerthaturen da: beldu- 
rraren lotfaz ihes-goailca zilhora croriko 
da ; cta zilhotik itzuriko dena, artean 
izanen da atzemana ; zeren zeru gorc- 
tarik idekiak baitira ur-jauziak eta iha- 
rrofiak izanen baitira lurraren afentuak.

19 Lurra joka izanen da urratua, lu
rra karraíkaka izanen da lehertua, lurra 
dardaraka izanen da iharrofia.

20 Lurra hordia bezala andarka khor- 
dokan ibiliko da ; eta khendua izanen 
da, gau batentzat hedatzcn den olha

iduri; eta bere tzarkeriak lehcrtuko du; 
croriko da, eta cz du jaikitzera eginen.

21 Eta hau izanen da: Egun hartan - 
Jauna agertuko da zeruko armadaren 
ikhuilera hergorctan, eta lurreko errege 
lurrean direnen ikhuilera.

22 Eta moltzo hatera putzuan izanen 
dirá bilduak, eta han prefondegian her
tfiak ; eta aíko egunen buruan ikhartuak 
izanen dirá.

23 Eta ilhargia ahalkez gorrituko 
eta urthuko da, armadetako Jauna 
errege jarriko denean Síonen eta Jerufa- 
lemen, eta ofpatua izanen denean bere 
zaharren aitzinean.

X X V . K a p .

JA U N A , ene Jainkoa zare zu ; go- 
retfircn zaitut, eta aithor bihurturen 

diot zure izenari; zeren ditutzun egin 
fendagailak, afpaldidanikako afmu zinak. 
Halabiz.

2 Alabainan hiritik egin duzu hobi 
bat, hiri hazkarretik harri murru bat; 
erabaki duzu arrotzen egon-lekhua ez 
dadien gehiago izan hiri, ez-eta men- 
deren mendetan berritua.

3 Horren gatik laudaturen zaitu po- 
pulu hazkarrak, eta zure beldur izanen 
da jendaki hazkarren hiria ;

4 Zeren egin zaren beharraren indar, 
noharroinaren indar harén hefturako 
orduan, harén phcíkiza pheíiako mugan, 
itzala berotcan, ezen hazkarren hatfak 
iduri du harrafi bat jotzen duen phefia.

5 Bcroak egarriaz bezala, heziko 
duzu arrotzen oldarra ; cta iharraraziko 
duzu hazkarren gandoa, hedoi erretzen 
duen baten azpian beroaz bezala.

6 Eta armadetako Jaunak mendi 
liaren gainean populu guziei eginen 
diote barazkari gozo bat, arnozko beíla 
bat, haragi gori eta gizen, amo iraga- 
zizko bella bat.

7 Eta mendi hartan trenkaturen du 
populu guzien gainera eftekatua den 
gathea, eta jendaya guzien gainera iraz- 
kia den farea.

8 Herioa bulkhaturen du behin- 
bethiko; Jainko Jaunak nigarra khen- 
duko du begitharte guzictarik, lur guzi- 
tik khenduko du bere populuaren laidoa; 
ezen Jauna da mintzatu.

9 Eta egun hartan erranen du liaren 
populuak: Huna gure Jainko hura; 
iguriki dugu, eta falbaturen gaitu ; hau
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da gurc Jaun hura ; iguriki diigu, eta 
bozturen cta jauziko gare lumen gani- 
kako falbamenduan ;

10 Ezen mendi harén gaincan phaufa- 
turen da Jaunaren eíkua ; eta harén 
azpian lehertua izancn da Moab, laltoa 
orgen azpian chchatzcn den bczala.

11 Eta harén azpitik hedaturen ditu 
cíkuak, igerikariak igerikatzeko heda- 
tzcn ditueil bezala ; Jaunak aphalduren 
du harén ofpea, bere eíkuetan purtzu- 
pilatuz bezala.

12 Eta hire harrafi goretako hazkar- 
gailuak eroriko dituk ; arthikiak cta 
lurrerat eragotziak izanen dituk he- 
rrauftuak izan artco.

X X V I. K a p .

T Z 'A N T IK A  hau egun hartan Judako 
lurrcan izancn da kantatua: Sion 

da gure indarreko hiria; falbatzailea 
jarriren da hartan harraft eta harrafi- 
aitzincko.

2 Zabal zatzue athcak, cta far bcdi 
jcndaki zuzen, egiarcn begiralca.

3 Goan da errebelamendu zaharra; 
begiraturen duzu bakea ; bakea, Jauna, 
zercn dugun zure baithan iduki phcíkiza 
gurea.

4 Jauna baithan ezarri duzue bethi- 
kotzat zucn igurikitza, Jainko Jaun 
hazkarraren baithan bcthi guziko ;

5 Zeren aphalduko baititu gora zau- 
dcnak; bcheitituko baitu hiri hampu- 
rutfua ; aphalduko du lurreraino, jautfa- 
raziko du herrautleraino.

6 Azpian erabiliko du oinak, bcha- 
rraren oinak, noharroinen zangoak.

7 Preíluarcn bidechka zuzena d a ; 
zuzena da ibiltzeko prclluaren bidea.

8 Eta zure manamcnductako bidech- 
ketan iguriki zaitugu, Jauna; gure ari- 
mako lehian zauden zure izena eta zure 
orhoitzapena.

o Gau guzian zure lehiaz cgotu da 
ene arima ; eta oraino ene izpirituaz cta 
ene bihotz guziaz goizetik zure ganat 
cgonen naiz atzarria.

Zure erabakiak lurrcan hcthcko ditu- 
tzunean, munduan daudezenek ikhafiren 
dute zuzcntafuna.

10 Urrikal gatzaizkion gaichtaginari; 
ez du ikhafiko zuzcntafuna: fainduen 
lurrcan egin ditu tzarkeriak, eta cz du 
ikhufiko Jaunaren ofpea.

11 Jauna, altcha bedi zure eíkua,

758
eta ez bezate ikhus : ikhus bezate po- 
pulu bckhaiztick, cta ahalkez urth bei- 
tez ; eta fuak ircts bctza zure etfayak.

12 Jauna, emanen darokuzu bakea, 
ezen zuk egin darozkigutzu gurc egintza 
guziak.

13 Jauna, gurc Jainkoa, zutaz bertze 
naufirik izatu da gure gaincan : zure izc- 
naz bakharrik orhoit begaitez zu baithan.

14 Hiltzcn dircnak cz beitez bizi, 
digantcak ez beitez bizira bihur : ho
rren gatik ethorri zaizkiotc ikhuftera, 
eta phorroíkatu ditutzu, eta ezeztatu 
duzu hekiczko orhoitzapcn guzia.

15 Ongi egin diozu, Jauna, populu 
huni, ongi egin diozu : ofpe bihurtua 
izan othe zaitzu ? Urrundu ditutzu hu- 
nen lurreko muga guziak.

16 Jauna, bcren hcfturan bilhatu 
zaituzte ; hefturako auhenetan czagu- 
taraziko diozute zure ¡rakhafpena.

17 Ñola ¡zorra den emaztekia, heyago- 
raka baitago oinhazeen crdian, crditzeko 
ordua hurbildu zayoncan ; hala gare, Jau
na, zure aitzinean bilhakatuak.

18 Ernaldu eta erdi bezala gare, eta hai- 
zca ilkhi da gu ganik ; lurrcan ez dugu fal- 
bamenduzko fruiturik atheratu ; hargatik 
ez dira erori lur huntako egoiliarrak.

19 Zuk hilak biziko dira ; ene hilak 
bizturen dira. Atzar zaitezte cta lau- 
dorioak kanta zatzue, herrautfcan ego- 
ten zaretcnak ; ezen argizko ihintza 
da, Jauna, zure ihintza, eta chahutuko 
duzu digantecn lurra.

20 Zoaz, ene populua, far zaitc zure 
gelctan ; athcak hertfatzu zure gainera ; 
zaude aphur bat gorderik, gaitzidura 
iragan dadien arteo.

21 Ezen huna non bere tokitik ilkhi- 
tzera dolían Jauna, ikhartzeko lurrcan 
dagoenak harén kontra egin tzarkeria ; 
cta lurrak agertuko du gainera ichuri 
diotcn odola, cta ez ditu gehiago cltaliko 
hartan gorde dituzten hilak.

X X V II . K a p .

t^ G U N  hartan Jauna bere ezpata go- 
^  gor, handi cta hazkarrarekin etho- 
rriko da Lebiathanen gainera, fuge 
hagaren gainera, Lebiathanen gainera, 
fuge karabilkatfuarcn gainera ; cta hilen 
du itfafoan den balea.

2 Egun hartan amo oncko mahaftiak 
kantaturen ditu Jaunaren laudorioak.

3 Ni naiz Jauna, hura zaintzcn du-
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daña; maíz urztatuko dut; beldurrcz- 
eta bidegaberik egin diozotcn, zaintzen 
dut gau eta egun.

4 Sepharik cz da ene baithan : ñor 
abiatuko da elhorria eta lapharra bezala 
ene fiílatzen ? Oinen azpian ibiliko dut 
eta hambatekin fu emanen diot.

5 Ala hobeki idukiren du ene inda- 
rra ? Bakea egin beza enekin, bakea 
enekin egin beza.

6 Jakobi oldar egitera heldu direnen 
gatik, Ifrael loratuko da eta aldaíkatuko, 
eta harén haziaz betheko dute lurraren 
gaina.

7 Jainkoak jo othe du hura etfayak 
jotzen zucn bezala ? edo Ilrael hila izan 
othe da, hari hilka hari zitzayoena be
zala ?

8 Zutaz iraizia izan dcncan, Jauna, 
neurriz bere hobenen arabera juyatu du
zu. Bere fepha gogorraren eztitzera hari 
zen Jauna, fu gehicnik zucn orduan ere.

9 Horreletan aria hortaz Jakoben 
ctcheari barkhatua izancn zayo bere be- 
khatua j cta hori guzia izancn da harén 
bekhatuarcn khcntzeko, aldareko harri 
guziak ezarriko ditucncan herrauften den 
harria bezala chehakaturik, lukuak cta 
temploak lurrerat arthikiak izancn dirc- 
nean.

10 Alabainan hiri hazkarra urratua 
izanen da, hiri ederra utzia cta mortu 
bczala igorria izancn da ; han alhatuko 
eta han etzanen da crgia, eta janen du 
hango muíkila.

11 Agorteak chahutuko ditu hango 
uztak ; emaztekiak cthorriko dirá harén 
argitzera; ezen hango populua cz da 
zuhurra; hargatik hura egin dueña 
ctzayo urrikaldurcn, cta hura jarri duc- 
nak ez dio barkhaturen.

12 Eta hau gcrthatuko da : egun har
tan Jaunak joko du hibayaren crrekatik 
Egiptoko uharreraino, eta zuek, Ifraelgo 
femeak, bat-banazka bilduak izanen za- 
retc.

13 Eta hau gerthatuko da: egun har
tan turuta handiak durrundaturen du, 
cta Afiriarren lurrcan galduak zirenak 
cta Egiptoko lurrera iraiziak zirenak 
cthorriko dirá, eta adoratuko dute Jauna 
mendi fainduan Jerufalemcn.

X X V III . K a p .

2 ^ 0 R I G A I T Z  hampuruíkeriako kho- 
roari, Efraimgo hordiei, lore eror-

tzcn denari, zeina baita hckicn bozka- 
riozko fendagaila ! Zorigaitz haran go- 
riaren bu rúan egoten, eta arnoak khordo- 
kan erabiltzen dituenei!

2 Huna Jaun botheretfu eta hazka
rra ; iduri du harri abarraren oldarra, 
chirimola phorroíkatzailea; iduri du baz- 
terrak hartzen eta eremu zabaletara 
gaindika hcdatzen diren uhar gaitzcn 
oldarra.

3 Efraimgo hordien hampuruíkeriazko 
khoroa oin-pean oftikatua izancn da.

4 Eta lore erortzen dena, zeina baita 
haran goriaren buruan dagoenaren boz- 
kariozko fendagaila, izanen da hala- 
ñola fruitu ontzcn dena udazkencko zo- 
hitafuna baino lehcn ; ikhufiko duenak, 
cíkura hartu orduko, irctfircn du.

5 Egun hartan armadetako Jauna 
izanen da ofpezko khoro bat cta bozka- 
riozko floka bat bere populu ondarraren- 
tzat,

6 Zuzentafuncko izpiritua zuzenaren 
gaincan jartzen denarentzat, eta indarra 
gerlatik hiriko athera bihurtzcn direnen- 
tzat.

7 Bainan haukick ere, arnotuak iza- 
nez burua galdu dute, eta hordiaren 
hordiz andarka ibili dirá; aphezak cta 
profetak, mozkorrak izanez galdu dute 
burua, arnoak berctu ditu, hordiak an
darka erabili ditu,cz dute ezagutu ikhus- 
lea, ez dute adimenduaren jakitaterik 
izatu ;

8 Ezen mahain guziak betheak dirá 
goiti-eginez eta zikhinkeriaz, halaz non 
toki garbirik ez baita gehiago.

9 Nori erakhutfiko dio Jaunak jakita- 
tca ? nori ardictfaraziren dio bere hitza? 
Eliietik higuindu berrici, bulharretik hi- 
guindu haurrei.

10 Irakhats, irakhats berriz; irakhats, 
irakhats oraino; zaudc, zaude oraino; 
¡gurí, oraino iguri; aphur bat hemen, 
aphur bat hemen.

11 Alabainan bertze moldez, bertze 
hizkuntza batean mintzatuko da Jauna 
populu horri,

12 Zcinari erran izan baitio: Hau 
da ene phaufua ; medearaz zazuc ne- 
khatua, cta hau da ene fofegua; eta ez 
du nahi izan cntzun.

13 Eta hau izanen da hekientzat 
Jaunaren hitza: Irakhats, irakhats be
rriz ; irakhats, irakhats oraino ; zaude, 
zaude oraino; iguri, oraino iguri; aphur
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bat hemen, aphur bat hcmcn ; arren-cta 
goan ditezcn, eta gibclarcn gainera cror 
ditezen, eta lehertuak izan ditczen eta 
artean far eta atzemanak izan ditezcn.

14 Hargatik adi zazue Jaunaren 
hitza, gizon trufari, Jerufalemeko ene 
populuarcn gainean naufi zabiltzatenak.

15 Erran duzuc ezen : Bat-tafun egin 
dugu hcrioarekin, patu hartu dugu ifer- 
nuarckin. Uharra bezala iraganen dc- 
nean ¡zurria, ez da gure gainera hcldu- 
ko ; zercn gezurraren gainean ezarri 
baitugu gure pheikiza, eta gezurraren 
maldan gare.

16 Horren gatik hau dio Jainko Jau- 
nak : H una non Sionen afentuetan 
ezartzera nohan harri bat, barri frogatua, 
izkina harria, baliofa, afentuan afentatua. 
Sinhetfiko dueña, ez bedi lafterrez abia.

17 Eta phifu zuzenean czarriko dut 
ene juyamcndua, neurri zuzenean cnc 
juftizia ; eta harriak chahutuko du ge
zurraren gaineko pheikiza, eta uharrak 
goanen dira harén gerizaren gainetik.

18 Eta iraungiko da zuen bat-tafun 
herioarekilakoa, eta ifernuarekilako zuen 
patuak ez du ¡raimen ; uharra bezala 
iraganen denean izurria, harén azpian 
ambilduak izanen zarctc.

19 Noiz-nahi iragan dadicn, erama- 
nen zaituztcte ; ezen goizean goizik 
iraganen da, gau eta egun baratu gabe ·, 
eta gaztigua izanen da bakharrik aditua 
ardietfaraziko darotzuena ;

20 Ezen ohea hain da hertfia, non bi 
gizonetarik bat croriko baita, eta eftalgia 
hain laburra non bia ezin eftal baite- 
tzazke.

21 Alabainan Jauna jarriko da beihala 
barrayamenduko mendian bezala ; fa- 
murtuko da hala-nola bertze orduz Ga- 
baonen den haranean ; egitekotzat bcrc 
lana, bere lan arrotza ; egiteko bere lana, 
arrotz zayoen lana.

22 Eta orai bcrautzue trufa, bcldu- 
rrez-eta tinka ditezen zuen lokharriak ; 
ezen armadetako Jainko Jauna ganik 
entzun dut, mozkin eta chahupen baten 
cgitera dihoala lur guziaren gainean.

23 Bcharria ctnozue ene mintzoari 
eta adi zazue; zaudezte erne eta entzun 
zazue cnc folafa.

24 Egun guzian laboraría iraultzen 
hari othe da craitekotzat ? bethi mokhor 
jotzen eta haitzurtzen hari othe da bere 
lurrean ?

25 Haren gaina bardindu duenean, 
ez-othe du eraiten fuge-ilharra, eta ku- 
mina ichurtzen ; eta ez othe ditu al- 
dizka eta zein bere tokian ezartzen ogia, 
garagarra, artho-chehea eta chingila ?

26 Jainkoak ematen dio jakitatea, eta 
harek argitzen du.

27 Ezen fuge-ilharra ez da burdi- 
nazko hortzekin bihitzen, eta orga-arro- 
da ez da kuminaren gainean inguruka 
ibiltzen; bainan fuge-ilharra zaharoa- 
rekin jotzen da, eta kumina makhila- 
rekin.

28 Ogia ordean chchatzcn da; bai
nan bihitzaileak ez du bethi bihituko, ez- 
eta orgak arroden azpian erabiliko, ez- 
ctarc bere burdin hortzekin chchatuko.

29 Eta hori armadetako Jainko Jauna 
ganik atheratu da, ederretfarazteko hä
ren afmuak eta handietfarazteko hären 
zuhurtzia.

X X IX . K a p .
7 O R I G A I T Z  Arieli, Ariclgo hiri

Dabidek hartu duenari ! Ürtheak 
urthea craman du ; befta ederrak goan 
dira.

2 Ariel inguratuko dut hertfgailuz, eta 
ilhun eta deithoretan izanen da, eta iza
nen da Ariel iduri.

3 Eta inguru guzian uftei batcz be
zala inguratuko haut, eta trantchada bat 
altchatuko dut hirc aitzinean, eta haz- 
kargailuak ezarriren ditut hirc l'ethia- 
tzeko. _ _

4 Eta aphaldua izanen haiz, luphetik 
mintzatuko haiz, eta luphetik entzunen 
da hirc folafa; eta hirc mintzoa izanen 
da pithonarena luphetik iduri, eta hirc 
folafa izanen da luphetikako gurgura bat 
bezala.

5 Eta hi haizatuko hautenen oftea 
izanen da herrauts chchca iduri, eta hirc 
kontra naufitu direnen oftea izanen da 
hala-nola haizeak daramatzan ilhaunak;

6 Eta hori izanen da batbateko ta- 
rrapata bat. Armadetako Jauna Arielen 
ikhuftera ethorriko da, ihurtzuri, lur- 
ikharen erdian; chirimola, phelia eta lu 
¡rede baten garraren burrumba lazga- 
rriarekin.

7 Eta Arielen kontra gudukatu diren 
jendaki guzien oftea, eta Arieli gerla 
egin, et hura fethiatu, eta hären kontra 
naufitu direnak oro izanen dira ametfe- 
tako gabazko itchurapen bat iduri.

XXX. KAP. 7 6 1

_ 8 Eta nola gofe denak ametfetarik 
jäten baitu, eta atzartzen denean fabcla 
huts baitu ; eta nola egarri denak, ame
tfetarik edaten baitu, eta atzartzen de
nean, oraino egarriz ahitua eta barnea 
hutfik baitago; hala-hala izanen da 
Siongo mcndiarcn kontra gudu egin du- 
ten jendaya guzien oftea.

9 Harri eta baldi zaitezte, khordokan 
eta andarka ibil zaitezte; hordi zaitezte, 
bainan ez arnoz; kanti zaitezte, ez 
ordean hordi izancz ;

10 Ezen Jaunak zucn gainera buha- 
tuko du lo hada ; hertfiko ditu zuen bc- 
giak, itfutuko ditu zuen profeta eta bu- 
ruzagi ikhufpendunak.

11 Eta profeta guzien ikhufpenak 
zuentzat izanen dira, irakurtzen dakien 
bati ematen den Eburu zigilatu batetako 
hitzak bezala. Erranen diote : Irakur 
zazu hau. Eta ihardetfiko dut: Ezin 
dirot, zigilatua baita.

12 Eta liburua emanen zayo irakur
tzen ez dakien bati, eta erranen diote : 
Irakur zazu. Eta ihardetfiko du: E z 
dakit irakurtzen.

*3 E ta Jaunak erran du : Populu 
hori ahoz hurbiltzen zaitalakoz eta cz- 
painez handieften nauelakoz, bainan ho
rren bihotza enc ganik urrun baita, eta 
gizoncn lege eta irakhafmenen arabera- 
koa baita horrek cnctzat ducn beldurra;

14 Horren gatik huna non, populu 
hori hobeki harriaraziren dudan bertze 
fendagaila gaitz eta cfpantagarri batez; 
ezen zuhurtzia galduko da horren gizon 
zuhurren baitharik, eta itfutuko da ho
rren umoen adimendua.

15 Zorigaitz zuei zcinak zuen biho- 
tzen barncan farthuak baitzaudezte, Jau- 
nari gorde nahiz zuen chedea; zcinen 
cgintzak ilhumbetakoak baitira, eta erra
ten baituzue : Nork ikhuften gaitu, eta 
nork daki gure berri ?

16 Tzarra da zuen gogoeta hori, hala- 
nola buztina bacheregilearcn kontra as- 
mutan far balcdi, eta lanak erran balezo 
lanthu duenari: E z nauk hik egin ; eta 
bacherak erran balezo egin duenari : 
Etzaik aditzen.

17 E z  othe da oraino ephe guti labu- 
rrik barncan Liban aldatuko Karmelcra, 
eta Karmel ez othe da oihan batentzat 
hartu ko ?

18 Eta egun hartan gorrek adituko 
dituzte liburuko hitzak, eta itfuen begiek

ikhufiko dutc ilhumbccn eta lambroaren 
artetik.

19 Eta gizon cztien bozkarioa handi- 
tuko da Jauna baithan, eta beharrak 
bozkarioz jauziko dira Ifraelgo faindua- 
ren baithan ;

20 Zeren crori baita naufi zabilana, 
chahutu baita trufaria, eta eragotziak 
baitira gaizkirat atzarriak zaudenak ;

21 Gizonei bereu folafez bekhatu 
eragiten zaroetenak, eta baldarnako kri- 
dantzatzailea amarruka erorrarazten zu- 
tenak, eta zuzembidetik ariarik gabe 
zeihertzen zirenak.

22 Horrcn gatik, Jakoben ctcheari hau 
dio Jaunak, Abraham berrerofi duenak : 
Jakob ez da gehiago ahalkatua izanen, 
ez-eta hären begithartea ez da gehiago 
gorrituren ;

23 Bere umcak ordean, cnc cfkuctako 
lanak, ikhufiko ditucncan bcrc erdian 
ene izenari oipe ekhartzen ; orok batean 
ofpaturen dute Jakoben faindua, eta 
goraki aithor bihurturen diote Ifraelen 
Jainkoari,

24 Eta izpirituz bafatuak zirenck 
ardietfircn dute adigarria, eta marmara- 
cgilcek ezaguturen dutc legea.

X X X . K a p .

^ O R I G A I T Z ,  dio Jaunak, zorigaitz 
zuei ume makhurtu zaretenak 

afmu hartzeko eta ez enc ganikakoa, 
eta oihalarcn irazkitzeko eta ez ene 
izpirituaren arabera, bekhatua bekhatua- 
ren gainean murrukatzeko !

2 Zorigaitz zuei bideari lotzen zare
tenak Egiptora jauftcko eta ene ahoari 
galderik cgiten ez duzueuak, laguntza 
bat uftez khaufitu Faraonen indarrean, 
eta Egiptoarcn itzalaren gainean fmhefte 
izanez !

3 Eta Faraonen indarra izanen da 
ahalketara zuen arthikitzeko, eta Egip
toarcn itzalaren gaineko finheftea laido- 
tara zuen erorrarazteko.

4 Zuen aitzindariak Tanifen ziren 
eta zuen berriketariak Haneferaino heldu 
izan dira.

5 Oro ahalketara dira crori ikhufirik 
populu bat ezin balia zakioketena; ctza- 
yotc ez lagungarri, ez zerbaitçtako iza- 
tu, bainan-bai ahalkagarri eta laidagarri.

6 Hegoako abereen defmafia. Ba- 
doazi atfekabe eta hefturetako lurrera, 
lehoin urrich eta orots, bipera eta bafilika

5 E
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hegalduncn tokietara, aberecn bizkarrean 
daramatzatelarik bcren onak, cta kamc- 
luen konkorraren gaincan bcren urhe- 
zilharrak ; badoazi ezin baliatuko zayo- 
ten populu baten gana.

7 Alabainan Egiptoaren laguntza al- 
ferra eta hutfa izancn da. Horren gatik 
oihu-cgin dut horren gainean : E z  da 
hor hampuruikeriarik baizcn ; zaudezte 
geldirik.

8 Zoazkiote beraz orai, eta ifkriba 
diozuzuete czpelaren gainean, eta liburu 
batean arthatfuki hau ifkriba zazu ; eta 
azken egunean bethikotzat izanen da 
lekhukotafunctan.

9 Alabainan hori da populu hafarre- 
tzera tarritatzen dueña,umegezurti, unie 
Jainkoaren legeaentzunnahi czdutenak ;

10 Zeinek baitiote ikhufleei : Ez 
ikhus ; eta begiratzaileci : Guretzat ez 
begirazuzenakdiren gauzei ; erragutzue 
gure gogarako gauzak ; guretzat hala ez 
diren bezala ikhulatzue gauzak.

11 Aldara zazue gure ganik bidca, 
makhurzazuegure ganik bidechka; Ilra- 
elgo faindua geldi bedi gure aitzinetik.

12 Horren gatik hau dio Ilraelgo 
fainduak : Zeren duzuen gaitzetli cnc 
hitza, eta duzuen czarri zuen phefkiza 
gezurrezko folas eta haroetan eta hckien 
gaincan zareten bermatu ;
" 13 Horien gatik tzarkeria hori izanen 
da zuentzat hala-nola urradura, harrafi 
handi batean dichidatzen zucna eta 
erortzen dena, ezcn bat - batean eta 
gutien uilean ethorriko baita harrafia 
lehcrtzera.

14 Eta chehatuko da,hala-nola lurrcz- 
ko pegar bat zathikatzcn baita hazkarki 
joz, eta harén puflcetarik ez da kaiko bat 
khaufttuko zeintan futik inhar bat cra- 
manen baita, edo putzutik ur chorta bat 
atheratuko.

15 Alabainan hau erran du Jainko 
Jaunak, Ifraelgo fainduak : Bihurtzen 
eta bakean egoten bazarete, izanen za- 
rete falbatuak ; ichiltalunean eta iguri- 
kimencan izanen da zuen indarra. Eta 
ez duzue nahi izan ;

16 Eta erran duzue : Batcrc ; zal- 
dietara ihes-eginen dugu. Horren gatik 
goanen zarcte ihcs. Zaldi zalhucn gai
nera ¡ganen gare. Horren gatik ondotik 
jarraikiko zaizkitzuenak izanen dira 
zalhuago oraino.

17 Zuetarik mila gizon, baten hcldu-

rrez ihcs goanen dira ; eta bortzen beldu- 
rrez orok ihes-eginen duzue, geldi 
zaitcztcn arteo untzi mafia bat bezala 
mendi bizkarrean, eta munho gainean 
czagutgailua iduri.

18 Hargatik iguri dagokizue Jauna 
zuei urrikaltzcko, eta horren gatik ofpe 
atheratuko du zuei barkhatuz ; ezen 
Jauna Jainko zuzentafunekoa da ; do- 
hatfu harén iguri daudczcn guziak !

19 Ezen Siongo populuak Jerufale- 
men izanen du bere egoitza ; ctzarc 
bethi nigarretan egonen, Jaunak zutaz 
harturen du urrikalpen ; zure oihura, 
entzun bezain laiter ihardetfiren darotzu.

20 Eta Jaunak emanen darotzu orai
no ogia chuhur eta ur guti, bainan ez 
du gehiago zure ganik hallandurcn zure 
irakhaflea, eta zure begiek ikhufîren dute 
zure argitzailea.

21 Eta zure beharriek atzar-cmailea- 
ren gibeletik entzunen dute haren hitza, 
erraten : Hau da bidea, huntarik ibil 
zaiteztc, eta ez makhur ez ezkerrerat, 
ez efkuincrat.
. 22 Eta lohira artbikiren ditutzu zure
jainkomoldeen zilharrezko chaflak, eta 
zure urhezko jainkomoldearen alda- 
garria, eta arthikiren ditutzu hala-nola 
aflagaizdunarcn zikhinkeria. Errancn 
diozutc : Egizue kamporat.

23 Eta Jaunak uria emanen diotc 
zure eraintzei, cdozein lurretan egin 
dituzketzun ; eta lurreko fruituetarikako 
ogia izanen da guziz nafai eta goria ; eta 
egun hartan bildotfa zabalcan alhaturcn 
da zure ontafuncan.

24 Eta zure zezen eta zure aflokumc 
lurra lantzen dutenek zaldarea nahafirik 
janen dute larraincan haizatuak izan 
diren bezala.

25 Eta mendi gora eta munho gora 
guzicn gaincan izanen dira ur bizizko 
errekak, hiltzeketa handiko egunean, do- 
rreak eroriko direncan.

26 Eta ilhargiarcn argia izanen da 
iguzkiaren argia iduri, eta iguzkiaren 
argia zazpitan handiagoa zazpi egunen 
argia bezala, Jaunak bere populuaren 
zauria lothu eta zauriaren fakhia fendatu 
ditukeencan.

27 H una Jaunaren izena urrundik 
heldu delà ; futan da haren fepha, eta 
gaitz jafaiteko ; haren czpainak gaitzi- 
duraz dira betheak, eta haren mihiak fu 
erregarria du iduri.

XXXII. KAP.

28 Harén hatfak iduri du gaindika 
leplio crditaraino igaiten den uharra, 
jendayen chahutzeko,eta populucn ahoan 
zen errcbelamenduzko muthurrekoaren 
trenkatzeko.

29 Orduan kantika bat emanen duzue 
hala-nola bcíla fainduetfiko gaucan, eta 
zuen bihotzcko bozkalentzia izanen da 
hala - ñola Jaunaren mendira Ifraelgo 
hazkarrarcn gana chirola foinuz doha- 
naren bozkarioa.

• 30 Eta Jaunak adiaraziko ditu bcrc
mintzoaren ofpczko otfak, eta bere be- 
foaren lazgarritafuna erakhutfircn du fe- 
pharen dichiduetan, eta fu erregarriaren 
garrak oro chahuturen ditu chirimola eta 
harri abarren erdian.

31 Zigorrak ukiturik, Afur ikharan 
egonen da Jaunaren folafari.

32 Eta zigorra harén gainean gogortu- 
ko da; haren gainean baratuko du Jau
nak atabala eta gitana otfez; eta gerla 
handitan chahutuko ditu Aftriarrak.

33 Afpaldi du ezen Topheth chu- 
chendua dagoela; erregek chuchendu du, 
barna eta zabalik. Sua eta egurketa 
handi bat izanen da haren hazkurria; 
Jaunaren hatfak khaldatuko du lufrczko 
uharrak bezala.

X X X I. K a p .

^ O R I G A I T Z  Egiptora laguntzakcta 
jauílen direnei, zaldien gainean 

idukiz lieren pheíkiza, eta orga-laíle- 
rretan izanez beren linheílea, hainitz 
badutelakoan, eta zaldizkoetan guziz 
hazkarrak direlakoan ! Zorigaitz Ifraelgo 
fainduaren gainean finhcflc hartu ez 
dutenci eta Jauna bilhatu ez dutcnci !

2 Bainan Jaun zuhurrak erakharri du 
gaitza, eta ez da bere hitzetarik gibelatu ; 
eta jaikiko da gaichtaginen etchearcn 
kontra, eta tzarkeria-egileen laguntzaren 
kontra.

3 Egiptoarra gizona da, eta ez Jain- 
koa ; eta haren zaldiak dirá haragi, eta 
ez izpiritu ; eta Jaunak makhurtuko du 
cfkua, eta laguntzailea eroriko da, eta 
laguntza-hartzailca lurrera goanen da, 
eta guziak batean chahutuko dirá.

4 Jaunak ezen hau erran izan darot: 
Ñola lehoina edo lchoinkumea marru- 
tnaz jauzten bazayo bere harrapakinari, 
eta artzain - moltzoa ethortzen zayoe- 
nean, ez baita izituko hekien oihuez, 
eta hekien oflcak ez baitu lotfatuko ;

hala jautfiko da armadetako Jauna, 
Siongo mendian eta haren munhoan gu- 
dukatzera.

5 Ñola hegaflina hegaldaka, hala ar
madetako Jauna ethorriko da Jcrufale- 
men gerizatzera ; gerizaturen eta libratu- 
ren du ; iraganen da, eta falbatuko du.

6 Ifraelgo umeak, urrun gibelatu 
zineten bezala, bihur zaitezte Jauna 
gana.

7 Alabainan egun hartan batbederak 
arthikiko du bere zilharrezko jainko- 
tnoldea, eta bere urhezko jainkomoldea, 
zuen eíkuz bckhatutan egin izan ditu- 
tzuenak.

8 Eta Afur eroriko da, ez gizonaren 
ezpataren azpira; eta ez du gizonaren 
czpatak chahutuko, eta ez da ezpataren 
ihes goanen ; eta haren gazteria zerga- 
ren azpiko izanen da.

9 Eta ¡zialdurak galaraziko dio bere 
indarra, eta haren aitzindarick ikharan 
ihes, eginen dute, dio Jaunak, zeinaren 
fuá Sionen baita, eta futegia Jerufale- 
men.

X X X II . K a p .

L J U N A  non errege bat zuzenki erre- 
ginatuko den, eta buruzagiez zu- 

zentafunean erabiliren dute manatnendua.
2 Eta gizona izanen da haize-maldan 

cta phefiatik gerizan jartzen dena iduri ; 
eta errege izanen da hala-nola ithur-urak 
egarrian eta gerenda gora baten itzala 
mortuan.

3 Ikhuflcn dutenen begiak ez dira 
lambrotuko, eta aditzen dutenen beha- 
rriak erneki egonen dira entzuten.

4 Eta zoroen bihotza adimenduz be- 
theko da, eta mothelen mihia zalhuki 
cta garbiki mintzatuko.

5 Zoroa dena ez da gehiago deithuko 
buruzagi, eta jokotriatfua ez da deithuko 
handi.

6 Alabainan zoroak ergelkcriak erra
ncn ditu, eta haren bihotza tzarkerian 
farthuko da, maltzurkeriarcn bururatze- 
ko, eta Jaunari jokotriatfuki mintzatzc- 
ko, eta gofez dagoenari jatckoarcn, eta 
egarri denari edatckoaren khentzeko.
"7  Maulatiaren trefnak tzarrenetarik 

dira ; ezen afmu aphaintzen hari da, 
gezurrezko folafez preftuen galtzeko, 
noiz-etare gaichoa zuzentafuncan mintzo 
baita.

8 Bainan buruzagiaren afmuak izanen
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dira buruzagiari dihoazkionetarik, cta 
karguduncn gainean jarriko da.

9 Emaztcki aberatfak, jaiki zaitezte, 
eta adi zazuc cnc mintzoa ; neikatcha 
gogo fcndokoak, beharrietara har zazue 
cne folafa.

10 Urthe eta zembait egunen buruan, 
afaldutan izanen zarcte, zuck, gogo fen- 
dokoak ; ezen akhabo dira mahats-bil- 
tzeak, uzta - biltzerik ez da gehiago 
ethorriko.

1 1 Baldi zaitezte, andre aberatfak ; 
afalda zaitezte, gogo fendokoak ; biluz 
zaitezte, eta ahalkez eftal ; tinka zucn 
gerriak.

12 Dcithora zaitezte zucn haurren, 
zuen lur maitearen, zuen mahalti gorien 
gainean.

13 Elhorriak eta lapharrak iganen 
dira ene populuaren lurraren gainean ; 
zembatez hobeki hiri bozkariotfuko etchc 
atfeginezkoetan !

14 Ezen etchcak utziak dira, oflcak 
hultu du hiria, ilhumbc beltzak bethiko 
jarri dira har-zilhoen gainean. Han 
hartuko du bafaftoak atfegin, han alhatu- 
ren dira arthaldcak,

15 Goratik izpiritua gurc gainera 
jauts dadien arteo ; eta mortu bat izanen 
da Karmelen, cta Karmel oihan batentzat 
hartuko da.

16 Eta mortuan egonen da zuzenta- 
funa, eta Karmelen gainean jarriko zu- 
zembidea.

17 Eta bakea zuzentafunaren lana 
izanen da, eta defkantfua cta bcldurga- 
bea bethikotzat zuzentafunetik ethorriko 
dira.

18 Eta enc populua jarriko da bakea- 
ren gozoan, deikantfuzko olhetan eta 
phaufu gorian.

19 Bainan harria eroriko da oihana- 
ren gainera, eta hiria beheramendu han- 
ditara izanen da aphaldua.

20 Dohatfu, ur guzien gainean craitcn 
duzuenak, idia eta aftoa nahi duten to- 
kira alhara igortzen ditutzuenakj

X X X III . K a p .

V O R I G A I T Z  hiri, harrapakaria ! E z 
othe haiz heror larrutua izanen? 

cta hi, arbuyaria, ez othe haiz heror ere 
arbuyatua izanen? Hirc harrapakeriak 
akhabatu ditukancan, heror larrutua iza
nen haiz ; arbuyatzen unhatu haizeneko, 
arbuyatua izanen haiz.

2 Jauna, urrikal zakizkigu ; ezen 
iguriki zaitugu ; goizetik izan zaite gure 
befoa, eta hellurako orduan, gurc falba- 
mendua.

3 Aingeruarcn oihura ihefari jo dute 
populuek, eta zure altchatzeari alde 
orotara itzuri dirá jendayak.

4 Eta zucn buluzkinak bilduak iza
nen dirá, hala-nola biltzen baitira bru- 
koak, brukoz zilhoak bethetzen direnean 
bezala.

5 Goretfia da Jauna, zcren lekhu go
ran dagoen ; Jaunak Sion bethe du zu- 
zenaz eta zuzentafunaz.

6 Eta fede ona izanen da zure cgu- 
nctan ; zuhurtzia cta jakitatea izanen 
dirá falbamcnduko ahcraílafunak; Jau- 
naren bcldurra da harén ontafuna.

7 Huna non ikhufleak kampoetan 
heyagoraz abiatuko diren, eta bakczko 
bidalkinak nigarrez egonen diren minki.

8 Bideak galduak dirá ; nihor cz da 
bidechketan iragaitcn ; hautfi du bat- 
tafuna, herrautfi ditu hiriak, gizonez ez 
daduka eíkerrik.

9 Nigarrez eta iraungia dago lurra; 
Liban ahalkctan, eta itfuilua da ; Saron 
mortua iduri egina da; Balan cta Kar
mel herrautfiak dirá.

10 Jaikiko naiz orai, dio Jaunak ; 
orai agcrtuko dut ene goratafuna, orai 
crakhutfiko dut cne indarra.

11 Suz ernalduren zarete, laftoz erdi- 
k o ; zucn izpirituak fuak bezala iretfiko 
zaituztete.

12 Eta fuak bazterrak erre ondoan, 
gclditzen diren hautfak iduri izanen dirá 
jendayak, clhorri bilduak erretzen ohi 
diren bezala.

13 Urrun zaretcnek, adi zazuc zcr 
egin dudan; eta hurbilekoek czagutazuc 
enc indarra.

14 Gaichtaginak Sionen laztuak izan 
dirá, ikharak hartu ditu alcgiakariak. 
Zuctarik ñor egonen ahal da fu errega- 
rriarekin ? zuctarik ñor dagoke bethirai- 
noko khalden erdian ?

15 Nor-crc baitabila zuzembidean cta 
egiaz mintzo baita; nork-ere hallandu 
baitu bidé makhurreko ontafuna, cta 
cíkuak iharroli baititu dohain tzar orota- 
rik ; nork-ere tapatzen baititu beharriak 
cz aditzea gatik folas odolkoyak, cta bc- 
giak herílen baititu gaizkiarcn ez ihkuftc- 
k o ;

16 Haina egonen da lekhu gorctan;
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gerenden gaineko hazkargailuetan izanen 
du bere egoitza gora ; hari ogia émana 
zayo, haren urak chuchcn cthorriko 
dira.

17 Haren begick ikhufiren duteerrege 
bere edertafunean eta lurrari begiraturen 
diote urrundik.

18 Zurc bihotza beldurrean alhaturen 
da : non da gizon efkolatua ? non da 
legeko hitzak pifatzen zituena ? non da 
haurren irakhaflea ?

19 E z duzu ikhufiko populu ahalkc- 
gabe, populu hizkuntza gaitzekoa ; ha- 
letan non ezin ardicts baitezazuke haren 
mintzaya limikatua zeintan zuhurtziarik 
ez baita.

20 Begira zazu Sioni, gurc befta-bu- 
ructako hiriari ; zure begiek ikhufiren 
dutc Jcrufalem, egoitza aberatfa, bertze 
nihorat czin-cramanezko olha; eta haren 
ziriak ezin atheratuko dira bchincrc, eta 
haren fokak ez dira trenkatuko ;

21 Zeren gurc Jaunak han bakharrik 
baitu erakhulten bere ofpagarritafuna ; 
han, hibayen lekhuak bazterrak ditu gu- 
ziz zabal cta idekiak ; arraularien untzia 
ez da handik iraganen, cta hirur lerrotako 
pinaza handiak ez du trebefatuko;

22 Ezen Jauna da gure juyea, Jauna 
da gure Icgcmailca, Jauna gure erregea : 
berak falbaturen gaitu.

23 Hire fokek amor e m a i l  die, cta ez 
dira on izanen : hirc mafia haletan duk, 
non czagutgailua heda cz baitezakek. 
Orduan zathituko dira harrapakin han- 
dietako buluzkinak ; mainguak lothuko 
dira harrapakinari.

24 Eta hurbilean dagoenak cz du 
erranen : Ahituanaiz; cta Jcrufalemcn 
egoten den populua bekhatutik chahutua 
izanen da.

X X X IV . K a p .

J E N D A Y A K , hurbil zaitezte cta adi 
«J zazue ; populuak, zaudeztc erne ; 
adi bezate lurrak cta harek dadukanak, 
mundualc eta harek dakharren guziak.

2 Ezen Jaunaren gaitzidura jendaki 
guzien gainean da, haren fepha armada 
guzíen gainean : oro hiltzen, oro hcrio- 
tzeari cmaten ditu.

3 Hekien liilak arthikiak egonen dira, 
hilikietarik iganen da urrin gaitza ; he
kien odola mendietarik zurrutaka goanen 
da.

4 Eta zeruetako izarreria guzia 
iraungia egonen da, eta zeruak liburu 
bat bezala bilduko dira, eta hango iza
rreria guzia eroriko da, hoíloa mahafti- 
tik edo pikotik erortzen den bezala.

5 Ezen zcruan horditu da ene ma- 
rrauza 1 huna non Idumearcn gainera 
jautftko den, ene juíliziaren agertzeko 
heriotzeari email dudan populuaren gai
nera.

6 Jaunaren mnrrauza odolez bethea 
da, gizendu da bilgorrez, bildotfcn eta 
akherren odolez, ahari-gizenen odolez ; 
Bofran da ezen Jaunaren bitima, eta 
hcriotzekcta handia Edomcn lurrean.

7 Eta likornak jautfiko dira hckickin, 
eta zezenak botheretfuekin ; lurra hordi
tu ko da liekien odolaz, cta zothala he
kien urinaz ;

8 Ezen hau da Jaunaren afperkundc- 
ko cguna eta Sionen fari zuzembidekoen 
urthea.

9 Edomgo ur-errekak bikhctara eta 
hango zothala fufretara bihurturen dira ; 
cta hango lurra bikhe khaldatua ¡zanen 
da.

10 E z gau, cz egun ez da iraungitu- 
ren, bethi guzian iganen da handik khea ; 
gizalditik gizaldira defmafian egonen da, 
menderen mendetan cz da izanen han 
gaindi iraganen denik.

11 Pelikanoa eta fagarroya izanen dira 
hango nauft ; ibifak cta beleak han egi- 
nen dute bcrcn egoitza ; haría haren 
gainera hedatua izanen da haren ezezta- 
tzeko, eta beruna haren defmafiatzeko.

12 Hango handiak cz dira han ¡za
llen ; errege bat nahiz, galdeka hariko 
dira, eta hango buruzagi guziak ezezta- 
tuak izanen dira.

13 Elhorriak cta haufinak forthuko 
dira hango etcheetan, laharrak hango 
hazkargailuetan, cta hura izanen da 
crainfugcen ctzan-lekhu cta oílruken 
alhapide.

1+ Eta debruak eta gizaftoak han 
bat-tuko dira, eta iletfuak bata bcrtzcari 
oihuka hariko dira ; emafugeak han ¡za
llen du bere ohantzea eta aurkhiturcn 
phaufua.

15 Han eginen du fagarroyak bere 
zilhoa, eta haziko ditu umeak, eta ingu
ru-inguru zilhoa eginik haren gerizan 
beroki idukircn ditu ; han, bat bcrtzca 
gana bilduko dira miruak.

16 Arduratfuki bilha zaitezte Jjuna-
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ren liburuan, eta irakur za zu c: nik 
erran haukietarik bakhar batek ez du 
hutfeginen, ez dirá bat bertzearen go- 
ait egoncn; zeren ene ahotik athera- 
tzen dena, Jaunak da manatua, eta harén 
izpirituak ezarri ditu hatera.

17 Eta harck berak egin diotzate 
bcren zathiak, eta harén eíkuak berezi 
diotc Idumea neurrika; bchin bethiko 
dute gozaturcn, menderen mcndetan 
hura izancn dute cgoitzatzat.

X X X V . K a p .

'T 'O K I  mortu eta bidcrik gabcak boz
A kariotan izan en dirá; crctnua boz- 

karioz jauziko da, eta liba bezala loratu- 
ko.

2 Alde orotara muíkilduren da, eta 
bozkarioz jauziko da, eta kantikak ditu 
kantaturen ; emana izanen zayo Liba- 
nen ofpea, Karmelen eta Saronen cderta- 
funa j berek ikhuliko dituzte Jaunaren 
oi'pea eta gure Jainkoaren ederra.

3 Hazkar zatzue efku cthenduak eta 
indar emozuete belhaun hcrbalei.

4 Bihotz ilhaunak dituztenei erro- 
zuete : Har zazue indar, eta ez izan 
beldurrik : huna non dakharren zuen 
Jainkoak merezimenduaren araberako 
afpcrkundca ; Jainkoa heldu da bera, 
eta falbaturen zaituztete.

5 Orduan idckircn dirá itfuen bcgiak 
eta zabalduren gorrcn beharriak.

6 Orduan maingua jauziren da orcna 
bezala, eta idekiren da mutuaren mihia, 
zeren ithurriak ilkhi baitira mortuan eta 
uharrak eremuan.

7 Eta lcihor zcn tokia ur-maelctara 
aldatuko da, eta agor zena ithur-uretara. 
Erainfugcak lehcn egoten zircn ohan- 
tzetan ilkhiko da khanabcra eta ihiaren 
hofto berdca.

8 Eta han izanen da bidechka bat,
eta bidé bat bidé faindua dcithuko dena: 
khutíiitua ez da hartarik iraganen, eta 
hura izanen da zuentzat bidé zuzena, 
haletan non zoroak hartan gaindi ibiliko 
ez baitira. _

9 E z da han izanen lehoinik, eta ba- 
fabere gaiehtoa ez da hartarik iganen, 
ez-eta hartan khauíituko; eta hartan 
ibiliko dirá libratuak izan direnak;

10 Eta Jaunak bcrrcrofi dituenak bi- 
hurturcn dirá eta Sionern laudoriozko 
kantutan ethorriren, eta bethi iraunen 
duen bozkario bat izanen da hekien bu-

ruaren gainean ; boíkalcntziarcn cta 
goiherctaíunaren jabe ¡zanen dirá, cta 
oinhazeak eta auhcnak ihes-eginen dute.

X X X V I . K ap .
C 'T A  Ezckias errcgearen hamalauga- 

rren urthean gerthatu zen Sena- 
kerib, Afiriarren errege, Judako hiri 
hazkar guzictara igan zcla eta hartu 
zitucla.

2 Eta Afiriarrcn erregek Errabfazes 
igorri zucn indar handitan Lakiftik Je- 
ru Tale mera Ezckias erregearen gana ; cta 
Errabfazes baratu zen gaineko arrain- 
tegiko ¡chtunean, bolazainaren landako 
bidean.

3 Eta harén gana ilkhi ziren Eliazim, 
Hclziafen femea, erregeren etchegizona, 
eta Sobna iíkribaua, eta Joahe, Afaphen 
femea, agerizaina.

4 Eta Errabfazcfck erran zarocten : 
Hau dio errege handiak: Zer da uítc- 
keria hori zeinarcn gainean baihaiz ber- 
matzen ?

5 Zer afmuk, edo zer ¡ndarrck ekhar- 
tzen hau bihurtzera ? noren gainean da- 
dukak hire pheíkiza, ene ganik gibelatu 
baihaiz ?

6 Huna non Egiptoaren gainean, kha- 
nabcrazko makhila hautft horren gainean 
dadukakan hire uftea; horren gainean 
bermatzen bada gizona, eíkutik forthuren 
zayok eta zilhatuko ziok : horra zer den 
Faraón, Egiptoko errege, harén gainean 
finhcíle dadukatcn guzicntzat.

7 Eta baldin ihardeften balerotak: 
Gurc Jainko Jaunaren baithan cmatcn 
dugu gure pheíkiza: ez othe da hura 
bcra, zeinarcn lekhu gorak cta aldareak 
eragotzi baititu Ezckiafek, Judari cta 
Jerufalemeri erranez: Bertze aldarc hu- 
nen aitzinean adoratuko duzue ?

8 Eta orai cmahadi Afiriarrcn errege 
ene naufiaren eíkuetara, cta emanen da- 
rozkiat bi rnila zaldi, eta hekien igailerik 
ezin atheratuko duk hire populutik.

g Eta ene naufiaren zerbitzari chu- 
mccntarikako juye lekhu bakhar bate- 
koaren begithartca ñola jafanen duk ? 
Baldin Egiptoaren gainean bahago, orga- 
laíler eta zaldizkocn gainean ;

10 Jaunaren manua gäbe igan othe 
naiz lur huntara, lumen chahutzcra ? 
Jaunak erran izan darot: Igan zaite lur 
hortara eta chahu zazu.

11 Eta Eliazimek, eta Sobnak, cta
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Joahek erran zioten Errabfazefi : Zurc 
zerbitzariei firiaraz mintza zaitc, czen 
aditzen dugu : juduaraz ez mintza guri, 
harrafi gainean dagoen populuak aditzen 
duelarik.

12 Eta Errablazefek ihardetfi zaroc
ten : Ilirc naufiaren gana eta hire gana 
igorri othe naik ene naufiak, folas haukien 
guzien egitcra; eta ez lchenago harrafi 
gainean jarriak dauden gizon horietara, 
jan dezaten beren ongarria eta zuekin 
edan oinen azpitik bcren gernua ?

13 Eta Errabfazes chutik jarri zcn, 
eta juduaraz mintzoa goratuz, oihu-egin 
zuen, eta erran : Adi zatzue errege han- 
diaren, Afiriarren erregeren hitzak.

14 Hau dio erregek : E z bezaitzazte 
zora Ezekiafek, zeren ezin itzurraraziko 
baitzaituztete.

15 Eta Ezekiafek ez biazazuctc uftc- 
keriarik cman Jaunaren gainean, errancz: 
Jaunak atheraturen gaitu atheketarik, eta 
hiri hau ez da cmana izanen Afiriarren 
erregeren eikura.

16 Berautzue Ezckiafen entzutetik; 
czen hau dio Afiriarren erregek : Egin 
dizadazute ongiethorria, eta ilkhi zaitezte 
ene gana, eta jan zazue zcinek bere tna- 
haftitik, eta bere pikotik, eta edan zazue 
zeinek bere urtegiko uretik,

17 Ethor nadien artco eta eraman zai- 
tzaiztadan zuen lurrarcn iduriko bertze 
lur batera, zeina baita zuena bezala ogi 
eta arno lurra, bihi eta mahaili lurra.

18 Eta Ezekiafek ez bezaitzazte na- 
has, crrancz : Jaunak atheratuko gaitu. 
Jendayctako Jainkoek atheratu othe dute 
zeinek bere lurra Afiriarren erregeren 
eikutik ?

19 Non da Ematheko eta Arphadcko 
jainkoa ? non da Scpharbaimgo jainkoa ? 
Atheratu othe dute Samaria ene eikutik?

20 Zein da lur horietako jainko guzie- 
tarik bere lurra ene eikutik atheratu 
duena, Jaunak Jcrufalcme atheratzeko 
ene eikutik ?

21 Eta oro ichilik egotu ziren, eta 
etzioten hitz bat ihardetfi ; czen erregek 
manu cman zuen, erranez: E z biozo- 
zuete ihardets.

22 Eta foinekoak hautfirik, Ezekiafen 
gana ethorri ziren Eliazim, Helziafcn 
ieinca, erregeren etchegizona, eta Sobna 
ifkribaua, eta Joahe, Afaphen femea, 
agerizaina, eta ckharri ziozkaten Errab- 
fazefen hitzak.

X X X V II . K a p .

E™ gerthatu zen, Ezckias erregeak 
aditu zuenean hori, urratu zituela 

bere foinekoak, eta zakhu batez inguratu 
eta Jaunaren etchean farthu zela.

2 Eta igorri zitucn Eliazim, bere 
etchegizona, eta Sobna iíkribaua, eta 
aphezetarik zaharrenak, zakhuz eftalirik, 
Amofen ferne Ifaias profeta gana.

3 Eta haukiek erran zaroten Ifaiafi: 
Hau dio Ezekiafek : Atfekabczko, eta 
azutriazko, eta burhozko cguna egun 
hau ! Ezen haurrak ethorri dira fortzeko 
heinera, eta minctan denak ez du erdi- 
tzeko indarrik.

4 Zure Jainko Jaunak nolazbait aditu 
ahal ditu Errablazefen folafak, Afiriarren 
errege bere naufiak, Jainko biziaren bur- 
hoztatzcra igorri duenarenak, eta zure 
Jainko Jaunak aditu ditucn hitzez irain 
egitera. Altcha zazu beraz zure othoi- 
tza khaufitzen diren ondarrentzat.

5 Eta errege Ezekiafen zerbitzariak 
ethorri ziren lfaiafen gana.

6 Eta Ifaiafek erran zaroeten: Hau 
erranen diozuete zuen naufiari: Hau dio 
Jaunak: E z izi aditu ditutzun hitzez, 
Afiriarrcn erregeren muthilek ni burhoz- 
tatu nautenez.

7 Huna non hats bat emanen diodan 
gainera, eta adituko du berri bat, eta 
itzuliko da bere lurrcra, eta bere lurrean 
erorraraziko dut ezpataren azpira.

8 iirrabfazes aldiz itzuli zen, eta 
atzeman zuen Afiriarren errege Lob- 
naren gudukatzen hari zcla; aditu zuen 
ezik Lakiilik goana zela.

9 kta Afiriarren erregek aditu zuen 
I harakaz, Ethiopiako erregez, erraten 

zutela: Ilkhi da zuri gudu ematcra. 
Hori aditu zuenean, bcrri-eramaileak 
igorri ziozkan Ezekiafi, zioelarik :

10 Hau erranen diozuc Judako errege 
Ezekiafi : Ez beheza engana hire Jain
koak, zeinaren baithan baitadukak hire 
pheíkiza, erraten dukalarik : E z da Afi
riarren erregeren eikura arthikia izanen 
Jerufaleme.

11 Huna, aditu dituk Afiriarren erre- 
gcck egin diozkatenak oro, chahutu di- 
tuzten lur guzici; eta hi itzuriren ahal 
haiz ?

12 Jendayctako jainkoek atheratu 
othe dituzte ene arbafoek chahutu dituz- 
tenak, Gozam, eta Haram, eta Errefeph,
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eta Edenen umc Thalafarren '/dré
nale ?

13 Non dira Ematheko errege, eta 
Arphadeko errege, eta Sepharbaimgo 
hiriko, eta Anako, eta Abako errege ?

14 Eta Ezekiafek bcrri-ekharleen 
efkutik hartu zituen gutunak, eta ira- 
kurtu zituen, eta igan zen Jaunaren 
etchera; eta Ezekiafek hedatu zituen 
Jaunaren aitzinean.

15 Eta Ezekiafek Jaunari othoitz- 
egin zioen, erraten zuelarik :

16 Armadetako Jauna, Ifraelgo Jain- 
koa, kerubinen gaincan jarria zaudena ; 
zu zarc lurreko errefuma orotako Jainko 
bakharra ·, zuk egin ditutzu zcru-lurrak.

17 Ukhur-zazu, Jauna, zure beharria, 
eta adi zazu ; zabal zatzu, Jauna, zure 
begiak, eta ikhufazu ; eta adi zatzu 
Senakeribek Jainko biziaren burhozta- 
tzeko igorri folafak guziak.

18 Alabainan egia da, Jauna, Aftri- 
arren erregeek mortu egin dituztela lur- 
rak, eta hekietako herrialdeak.

19 Eta fuari emandiozkate hekietako 
jainkoak ; alabainan ctziren jainko, bai- 
nan-bai zur eta harri, gizonen eikuetako 
lanak ; eta puikakatu dituzte.

20 Eta orai, gure Jainko Jauna, falba 
gaitzatzu hären eikutik ; eta lurreko 
errefuma guziek czagut bezatc, zu ba
kharra zarela Jauna.

21 Eta Amofen ferne Ifaiafek Eze- 
kiafen gana bidali zuen, zioelarik. Hau 
dio Ifraelgo Jainko Jaunak: Afiriarrcn 
errege Senakeriben gaincan zuk othoiz- 
tuaz,

22 Hitz hau erran du Jaunak Scna- 
keribez : Eikarnio eta irain egin daroz- 
kitzu, Siongo alaba garbia ; zure on- 
dotik burua gorgoinatu du, Jerufalemeko 
alaba.

23 Nori arthiki diok eikarnio ? nori
arthiki burho ? noren kontra altchatu 
duk mintzoa, goititu hirc begictako ham- 
puruikeria ? Ifraelgo fainduaren kon
tra. .

24 Hirc muthilen ahoz eikarnio Jau
nari diok arthiki, eta erran izan duk: 
Ene orga-lafterren oftearekin igan naiz 
mendien bizkarrera, Libanen kaikoetara; 
ebakiren ditut hango zedro gorak eta 
hango izai hautak, eta farthuren naiz 
hären muthurraren gain-gainera, hären 
Karmeleko oihanera.

25 Nik egin dut zilhoa, eta nik edan

ura; eta enc oinaren hatzak agortu ditu 
ichtunetako crrcka guziak.

26 E z othe duzu aditu zer egin dio- 
dan beihala ? Afpaldiko egunetarik nik 
crabaki dut hori, era orai burutu dut, 
eta hori egina da gerlarien munhoen eta 
hiri hazkarren cragozteko.

27 Eta hango egoiliarrak, eikuak ero- 
riak, ikharan jarri dira eta ahalkez urthu ; 
egin dira bazterretako belharra eta alha- 
pidetako forhoa ¡duri, eta hegaztegietako 
belhar zohitu baino leben ihartzen dena 
bezala.

28 Banakizkian hire egon-lekhu, hirc 
far-ilkhi, hirc fepha zoroak ene kontra.

29 Fhuliaka hindabilanean ene kon
tra, hire hampuruikeriaren burrumba 
igan duk ene bcharrictara. Ezarriko 
dayat beraz muthurreko bat fudur-miz- 
piretan, kabreftua ahoan, eta ethorri 
haizen bideaz eramanen haut gibelcrat.

30 Bainan zurctzat, Ezekias, hau 
izanen duzu ezagutkari: Aurthen jan 
zazu bere baitharik fortzen dena, heldu 
den urthean fruituetarik bizi zaitc; hiru- 
garren urthean, berriz, crain zazue eta 
uzta, landa zatzue mahaftiak eta jan 
hekien fruituetarik.

31 Judaren ctchctik falbatu ditakcc- 
nak eta gclditu denak, erroak arthikiren 
ditu behercan eta fruituak ekharriko ditu 
gainean;

32 Ezen Jerufalcmetik ilkhiko dira 
ondarrak, eta Siongo menditik falbamen- 
duko adarra : armadetako Jaunaren 
kharrak eginen du hori.

33 Horren gatik, Jaunak hau dio Aft- 
riarren erregez : E z da hiri huntara 
farthuko, eta ez du hunat gezi bat arthi- 
kiko, eta erredola ez da huntaz naufi- 
tuko, eta hunen inguruan hertfgailurik 
ez du altchatuko.

34 Zein bidez ethorri, hartaz itzuliko 
da, eta hiri huntan ez da farthuko, dio 
Jaunak.

35 Eta gcrizaturen dut hiri hau, falba 
dezadan ene gatik eta ene zerbitzari 
Dabiden gatik.

36 Bada, Jaunaren aingerua ilkhi zen, 
eta Aftriarren kampetan jo zituen bedc- 
ratzitan hogoi eta bortz mila gizon. 
Eta goizean jaikitzean, hara guziak gor- 
phutz zircla.

37 Eta Senakerib Aftriarren errege 
ilkhi zen eta goan, eta bihurtu zen eta 
Niniban egotu zen.
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38 Eta gerthatu zen, tcmploan ado- 
ratzen zuelarik Ncfrok bcre jainkoa, 
Adramelekck eta Sarafarrek, berc fc- 
meek, jo zutcla czpataz ; eta Araratcko 
lurrera ihes-egin zuten; eta harén orde, 
erreginatu zen Afarhadon harén femea.

X X X V III . K a p .

Q R D U K O  egunetan, Ezekias critu 
zen hiltzcko heincraino, eta Ifaias 

profeta, Amofen femea, ethorri zen harén 
gana, eta erran zaroen: Hau dio Jaunak: 
Antola zatzu zure etcheko cgitekoak; 
czen hilen zarc eta etzarc biziko.

2 Eta Ezekiafck burua itzuli zuen 
zokhoko alderat, eta Jaunari othoitz- 
egin zioen,

3 Eta erran zuen : Othoi, Jauna, or- 
hoit zaitc othoi, ñola zure aitzincan ibili 
naizcn zintaluncan eta bihotzeko gar- 
bitafunean, eta zure begietan on dena 
egin izan dúdala. Eta Ezekias nigar- 
uharretan egotu zen.

4 Eta Ifaiafi atheratu zitzayoen Jau
naren hitza, zioena:

5 Zoaz, eta Ezekiaíi errozu: Hau 
dio Jaunak, Dabid zure aitaren Jain
koak : Entziin dut zure othoitza eta 
ikhufi ditut zure nigarrak: huna non 
nik zure cgunen gaincra berhatuko d¡- 
tudan hamabortz urthe.

6 Eta Aftriarren crrcgcrcn eíkutik 
atheratuko zaituztet zu eta hiri hau, 
eta nik gerizatuko dut hau.

7 Berriz, hau izanen da zuretzat 
Jauna ganikako czagutkaria, Jaunak 
obratuko duela erran duen h itza:

8 Huna non nik itzala, zcina Akazcn 
erloyan iguzkitan rnarrak behera jautft 
baita, hamar marraz bihurraraziko dudan 
gibelerat. Eta iguzkia itzuli zen hamar 
marraz, jautft zituen ozkak gora.

9 Judako errege Ezckiafen kantika, 
eritu eta bcre gaitzetik fendatu zenean.

10 N ik  erran dut: Ene egunen erdian 
jautfiko naiz hobiko athera.

Bilhatu dut ene urtheen ondarra.
11 Erran dut: Bizidunen lurrean cz 

dut ikhufiko Jainko Jauna.
E z dut gehiago ikhuftren gizona, ez- 

eta phaufuan bizi dena.
12 Ene bizia khendua zait, eta ene 

ganik bilduak da, artzainen olha biltzcn 
den bczala.

Enc bizia cbakia da, chaileak haría 
ebakitzcn duen bezala. Jaunak ebaki

ñau, ir.azkitzcn hari nintzenean oraino: 
goizetik arratfa artean akhabaturen nau- 
zu.

13 Biliar goiza arteo uíle nuen iraun ; 
lchoinak bezala karraíkatu ditu ene he- 
zurrak :

Goizetik arratfa artean akhabaturen 
nauzu.

14 Marraíka eginen dut ambararen 
umeak bezala ; kuintaz egonen naiz 
ufoa bezala.

Goiti begira ethcnduak dira ene be
giak ;

Jauna, borroka jafaitcn nago, ihardu- 
kazu cnetzat.

15 Zcr erranen dut, cdozer ihardetfi- 
ren darot harek, bera hari denaz ge- 
roztik ?

Zure aitzincan gogoz iraganen ditut 
ene urthe guziak ene bihotzeko uher- 
duran.

16 Jauna, hórrela bizitzen bada, eta 
horrclakoctan badatza ene biziaren hatfa, 
azurríaturen eta biziaraziren nauzu o- 
raino.

17 Huna non bakera bihurtzen den 
uhertafun guziz uherra.

Zuk aldiz atheratu duzu ene arima, 
gal ctzadientzat; zure gibelerat arthiki 
ditutzu ene bckhatu guziak.

18 Alabainan hobiak ez darotzu a¡- 
thorrik bihurturen, eta heriotzeak etzaitu 
laudaturen ; putzura jauften direnak ez 
dira zure zintafunaren iguri egonen.

19 Bizidunak, bizidunak bakharrik 
emanen darotzu aithor, nik egungo egu- 
nean bezala; aitak bere haurrei ezagu- 
taraziko daroetc zure zintafuna.

20 Itzurraraz nezazu, Jauna, eta 
gure bizitzcko egun guzictan Jaunaren 
etchcan kantaturen ditugu gure pfal- 
moak.

21 Eta Ilaiafck manatu zuen ckhar 
ziezatcn piko zaretara bat, eta hckietaz 
lothura egin zezaten erregeren zauriaren 
gainean, eta fenda zedin.

22 Eta Ezekiafek erran zuen : Zer 
izanen da ezagutkaria iganen naizcla 
oraino Jaunaren etchcra ?

X X X I X . K a p .

r~\R D U K O  egunetan, Mcrodak Bala- 
dan, Baladanen femeak, Babilonako 

erregek, gutunak eta emaitzak igorri 
ziozkan E zekiaíi; aditu zuen ezik cri 
izan i k fendatua zela.
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2 Ezekias, berriz, boztu zcn bídal- 
kincn ethortzeaz, cta crakhutft zaroez- 
ten baltfamu, zilhar, urhe, ufain gozo 
cta gantzugailu hoberenak zaduzkan to- 
kia, cta bcrc trcfhak zaduzkan Ickhuak, 
cta khutchetan aurkhitzen zircnak oro. 
Etzcn gauzarik Ezekiafek bcre etchean 
cta bere ahalcan zuenik, cta hekici cra- 
khutfi ctziotenik.

3 Aldiz Ifaias profeta farthu zcn Ezc- 
kias erregea gana, cta erran zaroen: 
Zcr diote gizon horick, cta nondik c- 
thorri dirá zure gana ? Eta Ezckiafek 
¡hardetfi zuen : Ürrungo lurretik, Babi- 
lonatik ethorri zaizkit.

4 Eta Ifaiafek erran zuen: Zcr ikhufi 
dute zurc etchean ? Eta Ezekiafek 
ihardetfi zuen : Ene etchean diren gauza 
guziak ikhufi dituzte ; ene khutchetan 
ez da izan gauzarik horiei erakhutfi cz 
daroeztedanik.

5 Eta Iíaiafek erran zaroen: Adi 
zazu armadetako Jaunarcn hitza :

6 Huna non ethorriko diren cgunak, 
cta zurc etchean diren gauza guziak, 
cta zure arbafoek orai artco bildu dituz- 
tcnak Babilonara eramanak izanen dirá: 
ez da deufere gelditurcn, dio Jaunak.

7 Eta zurc ganik ilkhiko diren, zuk 
bizia emanikako femeetarik eramanak 
izanen dirá, eta ebaki Babilonako erre- 
geren jauregian izanen dirá.

8 Eta Ezckiafek ihardetfi zaroen Ifai- 
a fi: Zuzcna da erran duzun Jauna gani- 
kako hitza. Eta erran zuen oraino: 
Ene cgunctan bederen iraun bezatc ba- 
keak eta egiak.

X L . K a p .

C O S E G A  zaite, íbfega, ene populua, 
dio zuen Jainkoak.

2 Mintza zaitezte Jerufalemcn biho- 
tzari, cta Jerufalemc deith zazue bere 
izenaz ; czcn akhabo dira harén gaitzak, 
barkhatua zayo bere bekhatua, bikhun 
izatu du Jauna ganik bcre bckhatu gu- 
zien ordain.

3 Mortuan oihuz dagoenaren min- 
tzoa: Aphain zazue Jaunaren bidea, 
zuzent zatzuc mortuan gurc Jainkoarcn 
bidcchkak.

4 Edozein haran goratua izanen da, 
edozein mendi cta munho beheratua ; 
cta makhurrak izanen dira chuchenduak, 
cta malkharrak bardinduak.

5 Eta agerturen da Jaunarcn ofpea j 
cta edozein gizonck ikhufiren du Jau
narcn ahoa déla mintza tu.

6 Dioenaren mintzoa : Oihu-egik. 
Eta ihardetfi dut: Z cr eginen dut oihu ? 
Edozein haragi belhar déla, cta harén 
ofpea landetako lore bat.

7 Bclharra ihartu da cta lorca crori,
/ zeren Jaunaren hatfak gainera buhatu

baitu. Populua da zinez bclharra;
8 Belharra ihartu cta lorea crori da. 

Bainan gurc Jaunarcn hitzak bethiren 
bethi du iraunen.

9 Mendi gora baten gainera igan zaite, 
o izu, Sioni berri ona ekhartzen diozuna; 
hazkarki egizu oihu, oi zu, Jerufalemcn 
berri ona ekhartzen diozuna; egizu oihu, 
cz izan beldur; Judako hiriei errozute : 
Huna zuen Jainkoa!

10 Huna zuen Jainko Jauna bcre in- 
darrean heldu déla, cta liaren befoa naufi 
izanen da. Huna bcrc (aria berekin, eta 
bere eginkaria bcrc aitzinean.

11 Artzainak bczala alhaturen du 
bere arthaldca, befoetan bilduren ditu 
bildotfak, cta bere galtzarrera hartuko 
ditu ; bcrak ckharriko ditu ardi ernariak.

12 Ahurraz nork neurtu ditu urak, 
cta eíkuaz nork haztatu ditu zcruak ? 
Nork hirur crhiz airean daduka lurraren 
bultoa, cta phifatu ditu mendiak, cta ba- 
lantzetan czarri munhoak ?

13 Nork lagundu du Jaunarcn iz- 
piritua ? edo ñor izatu da harén kontfci- 
iari, eta irakhatfi dio ?

14 Norekin egotu da afmutan ? nork 
argitu du, eta nork crakhutft dio zuzem- 
bidea, era irakhatfi jakitatca, cta cra- 
khutfi umotafunerako bidea ?

15 Jcndayak chorta fuilan bezala 
ikhufiak dirá, izpia balantzetan bczala; 
huna irlak herrauts chehea iduri.

16 Eta Liban guzia ez laite aíki harén 
fakrifizioaren errctzeko, cta abere guziak 
ez laiztckc aíki holokaullakotzat.

17 Jendaya guziak, ñola ez balira 
hala dirá harén aitzinean, eta ezdeufa 
cta hutfa bezala dirá harén liegietan.

18 Zeren iduriko egiten duzue bcraz 
Jainkoa? edo zcr itchuron azpian era- 
khutfiren duzue ?

19 Ofizialeak ez othe du urtzen mol
dea ? edo urheginak cz othe du harén 
itchura urhez egiten, cta zilharginak zil- 
har-chaflaz ?

20 Ofiziale jakinak hautatzcn du zur
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hazkar eta czin-uftclduzkoa, cta bilha- 
tzcn du itchura chutik ematera khordo- 
katuko ez den bczala.

21 E z othe duzu jakin ? cz othe 
duzu aditu ? haftetik ez othe zaitzuc 
berria emana izan ? cz othe duzue en- 
delgatu nork afentatu duen lurra ?

22 Hainak mundua du jar-lekhu, cta 
hango egoiliarrak dira chartalak iduri : 
harek barrayatu ditu zcruak bêla bat 
iduri eta hedatu hala-nola olha bat, har
tan cgotcko ;

23 Hainak, ez balira bezala ezartzen 
ditu gauza c italien hilhatzailcak, eta cz- 
deufa bczala egiten lurreko juyeak.

24 Halabaderc, etzcn hekien ondoa 
lurrean izan cz landatua, cz craina, ez 
crroztatua : bat-batcan haizc egin da- 
roete, eta ihartu dira, cta craman ditu 
chirimolak laíloa bezala.

25 Eta noren iduriko, noren bardin 
egin nauzuc ? dio Sainduak.

26 Bcgiak goiti cmatzuc, eta ikhufazue 
nork egin dituzkeen zeruak ; nork dara- 
man moltzoan hekietako armada, eta 
guziak dcitzen dituen beren izenez, 
bakhar bat gibelerat gclditu gabe harén 
ahai, indar, berthuteen handitafunaren 
ariaz.

27 Nolaz diozu, Jakob, nolaz craften 
duzu, Ifrael: Ene bizia gordea da Jau- 
narentzat, eta ene Jainkoak ez daduka 
ene juyatzeaz ardurarik ?

28 E z othe dakizu, edo cz othe duzu 
aditu? Jauna da egundainotikako Jain
koa, lurraren eremuak egin dituena ; ez 
nekhatzcn, ez behartzcn ez dena, eta 
harén zuhurtzia czin-barrenduzkoa da.

29 Harek ematen dio nekhatuari ka- 
lipu, cta ahituak direnei bcrhatzcn diote 
bihotza eta indarra.

30 N e k h a t u k o  dira h a u r r a k  e ta  a k h i -  
t u k o ,  e ta  g a z t e a k  h e rb a ld u reta n  c r o r i k o  
dira.

31 Bainan beren pheíkiza Jaunaren 
baithan dadukatcnek, berrituren dute in
darra ; arranoak bezala harturen dituzte 
hegalak ; lafterka goanen dira, eta ez 
nekhatuko ; ibiliko dira, cta cz hebain- 
duko.
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J R L A K  icliil beitez ene cntzuteko;
jendayck berri bezatc beren indarra ; 

cta hurbil beitez, cta orduan mintza; 
juyamendutara far gaitezen elkharrckin.

2 Nork craiki du preflua iguzki-aldc- 
tik, eta nork deithu du bcrc ondotik ? 
Harén aitzinean populuak cmancta erre- 
gcak azpiratu, populuak harén czpatari 
herrautía bczala eman cta erregeak hai- 
zeak derabilan laítoa bezala harén arram- 
belari azpiratu ditu.

3 Eta hckiei jarraikitzean, iragan da, 
liaren oinck egin bidechkarik ez baita 
ageri.

4 Nork egin cta obratu ditu horiek, 
gizaldiak hatlarritik dcithuz ? N ik, Jau
nak ; ni bainaiz lehena, cta ni azkcna.

5 Irlek ikhufi eta izitu dira; lurraren 
lau izkinak harritu dira ; jendeak hur- 
bildu eta clkharganatu dira.

6 Lagunduko du batbederak bere 
laguna, eta bere anayari erranen dio : 
Einok bihotzari !

7 Kobreginak, mailuaz hari zelarik, 
harekin ingudioan orduan joka hari zena 
berotu du erranez : Lot-tzeko ona da ; 
cta lana itzez gogortu du, higi ctzadicn.

8 Eta zu, Ifrael, ene zerbitzaria ; Ja
kob, hautatu zaitudana, Abraham ene 
adiíkidea ganikako iraulgia;

9 Harén baithan hartu zaitudana lu
rraren bcrtzc bazterrctikjcta hango lckhu 
urrunetarik deithu ; eta erran izan daro- 
tzudana : Z u  zare ene zerbitzaria, zu 
hautatu zaitut, cta ctzaitut iraizi ;

10 E z  izan bcldurrik, zeren zurekin 
bainaiz ; cz zciher, zeren ni bainaiz 
zure Jainkoa; hazkartu zaitut eta la
gundu, eta ene preftuak bere eíkuinaz 
hartu zaitu.

11 Huna, ahalkaturen eta gorrituren 
dira zuri gudu ematen darotzuten gu
ziak; cta jazartzcn darotzuten gizonak, 
ez balira bezala eginen cta galduko 
dira.

12 Bilhatuko ditutzu zuri bihurtzen 
zaizkitzun gizonak, cta ez ditutzu khau- 
fituko : ez balira bezala cta chahutuak 
bezala izanen dira gizon zuri gcrla egi- 
lcak ;

13 Zeren ni bainaiz zure Jainko 
Jauna, cíkutik hartzcn zaitudana eta 
erraten darotzudana: E z  izan beldur, 
nik laguntzen zaitut.

14 E z izan beldur, Jakob, harra be
zala jarria zarena, eta zuek, Ifraelgo ume 
hilak bczala zarctcnak; nik lagundu zai
tut, Ifrael, dio Jaunak ; eta zure berre- 
roílea, Ifraelgo faindua da.

15 Nik egin zaitut orga berri bat
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bezala, ogiak jotzén ditucna cta bihi- 
tzcko hortzak daduzkana; mendiak joko 
eta chehatuko eta munhoak herrautfa 
bezala ezarriko ditutzu.

16 Haizaturcn ditutzu, eta haizeak 
eramanen ditu, eta chirimolak barraya- 
tuko; cta zu, Jauna baithan boztuko, 
cta Ifraclgo faindua baithan jauziko 
zarc.

17 Noharroin eta beharrak ur eike 
dabiltza, cta cz dutc aurkhitzen ; egarriak 
ihartzen hari du hekien mihia. Nik, 
Jaunak, entzunen ditut; nik, Ifraclgo 
Jainkoak, ez ditut bazterrcrat utziko.

18 Ibayak idekiren ditut mendichkcn 
mazelctan cta ithurriak landen erdian, 
mortuak ezarriren ditut ur-macletan, cta 
biderik gabeko lurra ur-errcketan.

19 Eremuan emanen ditut zedroa, 
elhorria, arrayana, olibondoa ; mortuan, 
izaya, zuharra eta ezpela elkharrekin ;

20 Ikhus dezaten, eta jakin, eta go- 
goan erabil, eta adi batean, jaunaren 
cilcuak egin duela hori, cta Ifraclgo fain- 
duak kreatu duela.

21 Athera zazuc juyamendura zuen 
zuzena, dio Jaunak ; agcr zazue, baldin 
gerthuz bazindute zerbait, dio Jakoben 
erregek.

22 Hurbil beitez cta erran biazagute 
zer den gerthatu behar; bei hala izatu 
diren gauzak ezagutaraz detzagutzue ; 
cta bihotza horri emanik, ezaguturen 
dugu hekien akhabantza; erraguzue zer 
den gerthatu behar.

23 Erraguzue ethorkizunean gerthatu 
behar dena, eta jakinen dugu jainko za- 
retela; egizuc halabcrongia edo gaizkia, 
ahal badezazuc, eta guziek ikhufiren 
dugu eta mintzaturen gare.

24 Huna, ezdeufetarik eginak zarctc; 
ctzenetikakoa da zuen egintza; hats- 
garrikeriak hautatu zaituztete.

25 Eraiki dut ipharretik, cta iguzki- 
fortzetik da ethorriren ; deithaturen du 
cne izena, cta handi-mandiak lohia be
zala, bacherigilcak buztina oinaz or- 
hatzen duen bezahl ditu erabiliren.

26 Zein zaretc hatfarritik ethorkizu- 
naren errailea, arren-eta czagut dezagun ? 
zein da haftapenetik mintzatu dena, erran 
diozogun : Egiatia zare ? Bainan cz 
da zuetan berri-ekharlerik, cz aitzinetik 
crrailerik, cz-cta nihork ez du zuen fo- 
lafik aditu.

27 Jaunak lchcmbizikorik erranen
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du : Huna non diren ; cta Jeruíalemeri 
emanen diot berri onaren ekharlca.

28 Eta begiratu dut, cta hekietarik 
etzcn bat bakharra ere afmu baten athe- 
ratzeko, ez-eta galdearen gainean hitz 
baten ihardcfteko.

29 Huna guziak gezurti cta hekien 
egintzak hutfal dircla ; hekien ¡tchurak 
haizc cta czdeuíkcria dirá.

X L II. K a p .

E J U N A  ene zerbitzaria; nik lagun-
"*■ duren d u t: huna ene hautetfia ; 

hunen baithan du lakhct ene arimak ; 
hunen gainean czarri dut ene izpiritua ; 
zuzembidea ckharriren du jendayetara.

2 E z du oihurik eginen, nor-nor-den 
ez da begiratuko, cta harén mintzoa ez 
da kampoctan entzunen.

3 Khanabera hautfia cz du lehertuko, 
eta khetan den mitcha ez du iraungiko ·, 
zintafunean emanen dio zuzenari bere 
bidea.

4 E z da izanen cz gobel, cz nahafi, 
zuzentafuna lurraren gainean jar dezan 
arteo; cta irlak harén legearen iguri 
egonen dirá.

5 Hau dio Jainko Jaunak, zeruak 
kreatu cta hedatu, lurra eta hartan for- 
tzcn direnak finkatu dituenak ; lurraren 
gainean den populuari hatfa, cta lurra 
oinaz zaphatzcn dutenei bizia cman dio- 
tcnak:

6 N ik, Jaunak, deithu zaitut zuzen- 
tafunean, cta hartu dut-zure eíkua, eta 
zaindu zaitut; cta eman zaitut populu- 
arekilako bat-tafuntzat, cta jendayen ar- 
gitzat;

7 Idek detzatzun itfucn begiak, cftc- 
katik athera lothua dena eta prefondegi- 
tik ilhumbcetan jarriak direnak.

8 Jauna naiz ni, hori da ene izena; 
ez diot bcrtzc bati emanen ene ofpea, 
ez-cta idolci cnetzateko laudorioa.

9 Huna non gerthatu diren erranak 
izan ziren lehcmbizikoak ; berriak ere 
ezagutarazten ditut nik, adiaraziko da- 
rozkitzuet gertha ditezcn baino lehen.

10 Jaunari kanta diozuzuc kantika 
berri bat-, harén laudorioa lurraren lau 
izkinetarik ilkhiaraz zazue, oi itfalbra 
jauften zaretenak eta liaren hedaduran 
zabiltzatenak ; irlak, cta hckictako egoi- 
liarrak.

11 Jaik beitez mortua eta hango 
liiriak: Zedarrek etchectan eginen du
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bere egoitza. Pctrarrak, lauda zazue 
Jauna; mendi-kaíkoctarik hariko dirá 
oihuka.

12 Jaunari bihurturen diotc ofpc, eta 
harén laudorioa goraki erranen dute irle- 
tan.

13 Gcrlari hazkarra iduri ilkhircn da 
Jauna; guduko gizonak bezala bero- 
turen du bere kharra, oihuz hafiko da, 
dcihadar-cginen du ; bere etfayen gai
nean indar hartuko du.

14 Ichilik egotu naiz bethi, ez dut 
hitzik erran, jafankor izatu naiz; orai 
erditzen hari dena bezala mintzatuko 
n a iz ; chahutuko, hondatuko ditut oro 
batean.

15 Mortu eginen ditut mendiak cta 
munhoak, ¡harraraziko ditut hekietako 
forho guziak, cta hibayetarik egineit di
tut irlak, eta agortuko ditut ur-maelak.

16 Itfuak eramanen ditut cz dakitcn 
bidé batetik, eta ibilaraziren ditut cza- 
gutu ez dituzten bidechka batzuetarik; 
ilhumbeak hekien aitzinean argitara al- 
daturen ditut, cta makhurrak chuchenc- 
tara: hitz horick eman diozkatet, cta 
bcrak ez ditut bazterrerat utzi.

17 Gibelcrat itzuli dirá ; ahalke go- 
rriz ahalka beitez molde bernuzatuctan 
beren finheftea dadukatcnak, molde ur- 
thu batzuei erraten dutenak : Zuek za- 
rete gurc jainkoak.

18 Gorrak, adi; itfuak, begira zazue 
ikhufteko.

19 Ñor da itfu, ez bada ene zerbi
tzaria ? cta ñor da gor, ez bada haina 
zcinari igorri baitiozkat ene mezulariak ? 
Ñor da itfu, cz bada faldua izan dena ? 
cta ñor da itfu, ez bada Jaunaren zerbi
tzaria ?

20 Zuk, hainitz ikhuften duzunak,
ez othe duzu zerbait ¡dukitzcn ? bc- 
harriak idekiak ditutzunak, ez othe du
zu aditzcn ? ·

21 Eta Jaunak hau nahi izan du 
hunen fainduefteko, legearen handiefte- 
ko eta gorelleko.

22 Bainan populu hau larrutua cta 
deboilatua da ; gazte guziak artean atzc- 
manak cta prefondegietan farthuak dirá; 
arthikiak dirá nork biluz, cta nihor cz 
da horicn atheratzcko; arthikiak dirá 
nork larru, cta nihor ez da errateko: 
Utzatzue.

23 Ñor da zuen artean hau entzuten 
Uuenik, atzarria dagoenik cta beharria

ematcn duenik cthortzckoak diren gau- 
zei ?

24 Nork eman du Jakob larrutzera, 
Ifracl arthiki deboilarien aztaparretara ? 
E z othe da Jauna liera, zeinaren alderat 
egin izan baitugu bekhatu ? Eta ez 
dute nahi izan liaren bidcctan ibili, eta 
ez dute harén legea entzun.

25 Eta Jaunak horien gainera huftu 
ditu bere fcpharen gaitzidura cta gcrla 
gogorra ; eta inguru guzian erre du Is
rael, eta Ifraelek ez du ezagutu ; eta fu 
eman dio, eta cz da ohartu.

X L III . K a p .

p  I'A orai hau dio Jaunak, zu kreatu 
zaituenak, Jakob ; zu moldatu zai 

tuenak, Ifracl : E z  izan beldur, zeren 
berrerofi cta zurc izcnaz deithu baitzai- 
tut ; enea zarc zu.

2 Urak iragaitcn baditutzu, zurekin 
izanen naiz, eta hibayck ctzaituzte cfta- 
lircn ; fuan ibiltzen bazare, etzare erre- 
ko, eta fuak ez du zuretzat khaldarik 
izanen ;

3 Zeren ni naizen zure Jainko Jauna, 
Ifraclgo faindua, zure falbatzailea ; zure 
barkhamcnduarcntzat cman ditut Egip- 
toa, eta Ethiopia, eta Saba.

4 Ohoragarri eta ofpctfu cne licgictan 
egina zarenaz geroztik, maithatu zaitut, 
eta gizonak emanen ditut zurc ordain, 
eta populuak zure biziarentzat.

5 E z izan bcldurrik, zeren zurekin 
bainaiz ni ; iguzki-haizetik erakharriren 
ditut zurc haurrak, eta mcndeb;ilctik 
bilduko zaitut zu.

6 Ipharrari erranen diot : Emak ; cta 
hegoari : Bcrauk debeka ; ckharzkik 
ene femeak urrungo eremuctarik, cta 
ene alahak lurraren bertze bazterretik.

7 Ene izenari dei-egiten dueña, ene 
ofpagarri dut kreatu, moldatu cta egin.

8 Kamporat athera zazu populu itfua, 
cta begiak dituelarik ; gorra, eta beha- 
rriak badituelarik.

9 Jendaya guziak elkhargana bilduak 
dira eta leinuak bat-tuak. Zuetarik nork 
goraki erranen du hori, cta adiaraziren 
darozkigu lchcmbizitik gerthatu direnak ? 
Eman betzazte beren lekhukoak, egiati 
athera betzazte ; eta entzunak izanen 
dira cta erranen da : Egia diote.

10 Zuek zarete, dio Jaunak, ene lc- 
khukoak eta nik hautatu zerbitzariak ; 
jakin, finhets eta cndelga dezazuen, ni
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neroni naizcla. Ni baino Iehcn cz da 
jainkorik egin, eta ene ondotik cz da 
bcrtzerik izanen.

11 N i naiz, ni naiz Jauna, eta ez da 
nitaz bertze falbatzailerik.

12 Aitzinerat nik erran darozkitzuet 
gauzak, eta nik falbatu zaituztet; nik 
adiarazi darotzuet ethorkizuna, eta jain- 
ko arrotzik zuctan ez da izatu; zuek 
zarete ene lckhukoak, dio Jaunak, eta 
Jainkoa ni naiz.

13 Eta hatíarritik ni neroni naiz, eta 
gauza niri eíkutik atheratuko darotadanik 
cz da. Zerbait eginen dut, eta nork 
debekaturcn du ?

14 Hau dio Jaunak, zuen berrcrofleak, 
eta Ifraclgo fainduak : Zuen gatik igorri 
izan dut Babilonara ; eta traba guziak, 
eta Kaldcarrak, bcren untziez efpantu 
zutenak erorrarazi ditut.

15 N i naiz zuen Jaun faindua, Is- 
raclcn krcatzailea, zuen errege.

16 Horra zer dioen Jaunak, itfafoan 
cman duenak bidé bat, eta ur-uharrctan 
bidechka bat.

17 Hura da itfafora craman zitucna 
Egiptoko orga-lafter, zaldi, armada eta 
indar guziak, elkharrekin oro lokhartu 
baitira, eta ez baitira atzarriko ; lihoa 
bezala chchakatuak dirá, eta iraungituak 
baitira.

18 Lchembizikoez ez orhoit, bciha- 
lakoei cz bcgira.

ig  Huna non berricn egitera nohan, 
eta orayetan ilkhitzera dohazi; czagu- 
tuko ditutzuc beraz ; bidé bat czarrircn 
dut mortuan, eta hibayak ezin-iraga- 
nczko tokian.

20 Larrcko abercck, erainfugeek eta 
oílrukek gorcñen naute, zeren urak 
cman ditudan mortuan eta hibayak czin- 
¡raganezko tokictan, ene populuari, ene 
hautatuari edatera ematea gatik.

21 Populu hori enetzat egin dut; ene 
laudorioa goraki du eginen.

22 Jakob, cz darotazu dei-egin; Is
rael, etzare enetzat lancan haritu.

23 E z  darotazu eíkaini holokauftako 
aharia, eta ez nauzu zurc bitimez go- 
retfi; eíkaintzcz ene zerbitzatzera ctzai- 
tut behartu, eta ¡fcntfuketan lanik cz da- 
rotzut cman.

24 E z duzu zure diruz enetzat kha- 
nabera ufaindunik crofi, eta ez nauzu 
zure bitimen bilgorrez horditu. llaman 
zurc bekhatucz gathibu bat bezala era-

bili nauzu, eta zurc tzarkeriez heftutu 
nauzu.

25 Ni naiz, neroni naiz, zurc tzar- 
keriak ene buruaren ariaz ezeztatzen 
ditudana ; eta ez naiz zure bekhatucz 
orhoituren.

26 Zerbait ahantzi badut, orhoitaraz 
nczazu, eta biak juyamendutan far gaite 
zen ; balimbaduzu zerbait zure burua
ren garbitzeko, errazu.

27 Zurc arbafo lebenak bekhatu egin 
du, eta ene legeaz argitzen zintuztcnek 
ene legea hautfi dute.

28 Eta nik defohorea eman diotet 
faindutegiko buruzagiei ; arthiki dut Ja
kob ezpataren ahora, eta Ifrael burlioa- 
ren azpira.

X L I V . K a p .

E T {\ orai adi zazu, Jakob, ene zer- 
bitzaria ; eta zuk, Ifrael, hautatu 

zaitudunak.
2 Hau dio Jaunak, zu egin, moldatu 

eta zure amaren fabcletik lagundu zaitue- 
nak : E z  izan beldurrik, Jakob, ene 
zerbitzaria, eta zu, gizon guziz zuzen 
nik berezia.

3 Ezcn urak ichuriko ditut cgarri do
naren gainera, eta uharrak lur agorrera ; 
ene izpiritua ichuriko dut zurc ondokoen 
gainera, eta ene benedizionea zure iraul- 
giaren gainera.

4 Eta bclharren artean muíkilduren 
dira, hala-nola lahatfak ur lafterren he- 
gian.

5 Hunek erranen du : Jaunarcna naiz ; 
horrek Jakoben izenaz aiphatuko du ; 
harek bcrc eíkuz iíkribatuko du : Jau
narcna ; eta Ifraelen izenaz edcrtuko 
du bcrea.

6 Hau dio Jaunak, Ifraelgo erregek, 
eta harén berrcrofle armadetako Jaunak : 
Ni naiz lehena, eta ni azkena; eta Jain
koa cz, da nitaz laudan.

7 Ñor da ene idurikorik ? Mintza 
bedi eta ager beza bere burua ; eta 
populu zaharra jarri dudanaz gerozti- 
kako gauzak lerroan aitzincra athera 
biatzat ; ethorkizuna eta gcrthatuko di- 
renak oraidanik erran betza.

8 E z izi, ez ikbara; hau azpalditik 
adiaraz, eta erran darotzut : Zuek za
rete ene lekhuko. Nitaz laudan othe 
da Jainkoa, eta nik czagutzen ez dake- 
dan kreatzaile bat ?

g Idola moldatzaile guziak dcufik ez
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dira, eta bcren obra maitcenak ctzaiz- 
kote baliaturen ; berak beren ahalketako 
lekhuko dira, idolek deus cz dutela ez 
ikhuílen cz endelgatzen.

10 Zein da jainko moldatzailea eta 
deufetako on ez den itchura bat urthu 
dueña ?

11 Huna non ahalkcz cftaliko diren 
harekin phartedun direnak oro : gizonc- 
tarik dira ezcn moldatzaile hekiek : bil- 
duko dira guziak, agcrtuko eta izituko 
eta ahalkez batean cílaliko dira.

12 Burdina lantzen duenak kharraka 
erabiltzcn du ; ikhatzarckin eta mailua- 
rekin moldatzen du idola, eta bcrc be- 
foko indar guziarekin lantzen du ; go- 
fetuko da eta ahituko ; urik ez du eda- 
nen, eta akhituko da.

13 Zurginak cíkuaira hcdatzcn du ; 
arrabotaz aphaintzen du idola; cíkuai- 
ratu eta kompafaz ncurriak hartu ditu 
eta egin du gizon itchura bat bere ctchc- 
an dagoen gizon eder bat iduri.

14 Ebakitzen ditu zedroak, hartzen 
ditu oihancko zuhamuen crdian zaude- 
zen artca eta haritza ; landatzen du 
pinoa, zeina uriak hazten baitu.

15 Gizonen fukotzat heldu da: zu- 
hamu hckietarik hartzen du gizonak eta 
bcrotzcn da ; khaldatzen ditu eta ogiak 
crretzcn ; gaínerakoaz, berriz, egiten du 
jainko bat eta adoratzen du ; itchura 
bat egin, eta harén aitzinean ahufpcka- 
tzcn da.

16 Zuraren crdia fuan ezarri du, eta 
harén crdiarekin chuchcndu haragiak jan 
ditu ; erre du jalda eta afe da; eta be- 
rotu da, eta erran du : Ongi ! bcrotu 
naiz, ikhufi dut fu ona.

17 Gaínerakoaz, berriz, jainko bat, 
itchura bat bcrctzat egin du ; harén 
aitzinean ahufpekatzcn da ; adoratzen 
eta othoizten du, dioelarik : Libra nc
zazu, zu baitzare ene jainkoa.

18 Deus ez dakite, eta cz dute adi- 
tzen ; hekien begiak dira lanhatuak, ez 
uzteko ikhuílera eta bihotzcz aditzera.

ig  Deus ez dute gogoan iragaiten ; 
ez dute ez czagutzen, cz hautematen, 
errateko : Zur horren crdiaz fuá egin 
dut ; hortarikako ikhatzen gainean erre 
dut ogia ; erre ditut haragiak, eta jan ; 
eta gaincratikoaz eginen dut idola bat ? 
zur muthur baten aitzinean naiz bclhau- 
nikaturen ?

20 Zuraren zathi bat hauts egina

da, eta bihotz zoroak adoratzen bcrtzca 
eta ez du libratuko bere arima, eta ez 
du erranen : Gezur bat da beharbada 
ene cíkuan.

21 Horietaz orhoit zaitc, Jakob, eta 
zu, Ifrael, zeren ene zerbitzaria bai- 
tzarc. Nik egin zaitut; ene zerbitzaria 
zare, Ifrael, ez benezazu ahantz.

22 Ezeztatu ditut zurc tzarkcriak 
hedoi bat bezala, zurc bckhatuak Ianho 
bat bezala ; bihur zaite ene gana, zeren 
nik baitzaitut berrerofi.

23 Zeruak, lauda zazue Jauna, ze
ren duen urrikalpcn atheratu ; lurraren 
bazterrak, bozkarioz jauz zaitezte ; 
mendiak, oihanak eta hango zuhaitzak, 
ozenda zatzue laudoriozko kantikak, 
zeren Jakob berroroii baitu Jaunak 
eta Ifraelen baithan ezarri baitu bere 
ofpea.

24 Huna zer dioen Jaunak, zurc 
berrcrofleak, eta zure amaren fabcladanik 
egin zaituenak : Ni naiz Jauna, oro 
egiten ditudana ; nik bakharrik ditut he- 
datu zeruak ; nik jarri dut lurra, eta 
nihor etzcn cnckin.

25 Nik hutfaltzen ditut afmaginen 
fendagailak, eta erhoarazten aztiak ; 
nik khentzcn diotet tentua zuhurrci eta 
nik zoro atheratzen dut hekien jakita- 
tea.

26 Nik dut ene zerbitzariaren baitha- 
rik craikitzcn hitza, eta bcthetzcn ene 
mezularien ahoko agintza ; nik diot 
Jcrufalcmcri: Egoiliarrez betheko zare ; 
eta Judako hiriei : Altchatuak izanen 
zarete berriz, eta eraikiren ditut zuen 
mortuak.

27 Nik diot ondar-lezcari: Huts 
hadi, eta agorturen ditiat hire lezeak.

28 N ik diot Zirori : Zu zare ene 
artzaina, eta zuk betheko duzu ene 
nahikunde guzia. Nik diot Jcrufale- 
ineri : Berrituko zare ; eta temploari: 
Berriz jaikiko zare zurc afentuen gai- 
ncan.

X L V . K a p .

P J A U  dio Jaunak ene kriílo Zirori, 
zeinaren efkuina hartu baitut, ha

rén eíkupcan ezartzeko jendayak, eta 
ibes erregeak igortzeko, eta atheak lia
ren aitzinean zabaltzeko, eta ez ditezen 
atheak herts.

2 Ni goanen naiz harén aitzinean eta 
aphalduren ditut lurreko handi-mandiak;

7 7 5
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urraturen ditut kobrezko athcak eta 
zathikaturen burdinazko hagak.

3 Emanen darozkitzut gordeak d¡- 
ren aberaftafunak, eta ichilikakoak 
agcrtuko, jakin dezazun ni naizcla 
Jauna, Ifraelgo Jainko, zu zurc izenaz 
dcithu zaitudana.

4 Eta dcithu zaitut, Jakob ene zcr· 
bitzaria gatik, eta Ifrael ene hautetíia 
gatik ; deithu zaitut zurc izenaz ; bcrtze 
bat ere cman darotzut, eta ez ninduzun 
ezagutzen.

5 Ni Jauna naiz, eta cz da bertzc- 
rik; nitaz laudan cz da Jainkorik ; nik 
gerrikatu zaitut, eta cz ninduzun ezagu
tzen ;

6 Jakin dezaten iguzkia jaikitzen 
den tokitik etzaten den lekhuraino bizi 
direnek ez déla ni baizcn Jainkorik. N i 
naiz Jauna, eta bertzerik ez da.

7 N ik egiten dut argia, nik ilhuna; 
nik egiten dut bakea, nik forrarazten 
gaitza ; ni naiz Jauna, horiek oro egiten 
dituena.

8 Zeruak, gain - behera ¡gorrazuc 
ihintza; hcdoyck uria bezala jautíaraz 
bezate preftua ; idek bedi lurra, eta 
falbatzailea belharra bezala athera beza, 
eta zuzentafuna for bedi harekin ; hura 
nik, Jaunak, egin izan dut.

9 Zorigaitz bere egileari jazartzen
dioenari! lurrczko bachera pufka! Buz- 
tinak bacheregileari erratcn othe dio: 
Zer hari haitz, hire lanak ez dik planta- 
rik ? ,

10 Zorigaitz bere aitari erratcn dio
enari : Zertako aitatzen zare ? eta bere 
amari: Zertako amatzcn zare ?!

11 Hau dio Jaunak, Ifraelgo faindu 
harén egileak : Galda daroztatzuc ger- 
tatuko direnak ; bilha nczazue ene 
haurrez eta ene eíkuetako egintzez.

12 Nik egin izan dut lurra, eta ha
rén gainean gizona nik kreatu d u t; ene 
eíkuck hedatu dituzte zeruak, eta nik 
cman ditut manuak hango armada guzi- 
ari.

13 N ik eraikiren dut hura, zuzenari 
eman diozon bere bidea, eta aphaindu- 
ren ditut harén bidé guziak ; harek 
berrituren du ene hiria, eta gathibuta- 
funetik igorriren ditu ene haurrak, cz 
dirutan, ez cmaitza truk, dio armadetako 
Jainko Jaunak.

14 Hau dio Jaunak: Egiptoko lan- 
gilca, eta Ethiopiako tratularia, eta

Sabako gizon handiak iraganen dirá 
zure gana, eta zurcak izanen dirá: 
Zurc ondotik ibiliko dirá, eíku-burdinaz 
lothurik dirá ibiliko ; eta ahufpekaturen 
zaizkitzu eta othoizturen zaituzte, dio- 
telarik : Zure baithan bakharrik da 
Jainkoa, eta zutarik kampoan Jainkorik 
ez da.

15 Z u  zare egiazki Jainko gordea, 
Ifraelgo Jainkoa, falbatzailea.

16 Gczur-orhatzaileak ahalketan eta 
gorriturik erori dirá guziak; ahalkca 
lomean goan dirá batean.

17 Jaunak Ifrael falbatu du bethirai- 
noko falbamcnduz; ctzarcte menderen 
mendetaraino ahalkcz gorrituren.

18 Ezen hau dio Jaunak, zeruak 
kreatu dituenak, lurra moldatu eta egin 
duen Jainkoak berak,eta harén obratzai- 
leak ·, hura cz baitu alferretan egin, eta 
jendeak cgoteko moldatu baitu : Ni naiz 
Jauna, eta bertzerik cz da.

19 E z naiz mintzatu gordeka, lu- 
rrcko toki ilhun batean; ez daroct al
ferretan erran Jakoben umeei : Bilha 
nezazue. Ni naiz Jauna, zuzenaren 
arabera mintzo naizena, gauza zuzenak 
irakhaften ditudana.

20 Bil zaitezte, eta zatozte, eta ba
tean hurbil zaitezte, jendayetarik falba- 
tuak izan zaretcnak ; jakingabeak dirá 
zurczko molde egiten, eta falbatzen ez 
duen jainko bati othoizka hari direnak.

21 Mintza zaitezte, zatozte eta 
elkharren artean kontfeilu har za zu e : 
nork haílapenetik adiarazi du hau ? nork 
orduan aitzinetik erran izan du ? E z 
othe nik, Jaunak, eta ez da gehiago 
nitaz laudan Jainkorik ? Jainko zuzen, 
falbatzen duenik, ez da ni baizik.

22 Lurrarcn bazterrak oro, ene gana 
bihur zaitezte, eta falbatuak izanen 
zarete, zeren ni bainaiz Jainkoa, eta 
bertzerik ez baita.

23 Zin-egin dut ene buruaz; zu- 
zcmbidcko hitza ilkhi da ene ahotik, eta 
bihurturen ez da,

24 Belhaunak ene aitzinean lurra
joko duela, mihiak ene izenaz duela zin- 
eginen. · _

25 Erranen du bcraz : Jauna baithan 
dirá ene zuzentafuna eta ene ahala. Po- 
puluak harén ganat ethorriko dirá, eta 
hari bihurri egiten ziotenak ahalkctara 
izanen dirá arthikiak.

26 Ifrael ganikako iraulgi guzia Jauna
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baithan izanen da zuzentzat atheratua 
eta laudatua.

X L V I . K a p .

B E,L  puíkatua izan da, Nabo cheha- 
katua : hekien itchurak balabcrccn 

eta azienden itchurara eginak dirá; 
zuen hacheak phifu dorphekoak dirá, 
lehertzcraino.

2 Erori eta zathikatu dirá batean: 
cramailea czin falbatu dute, eta hekien 
adoratzaileak gathibu goan dirá.

3 Adi nezazue, Jakoben etchca, eta 
zuck, Ifraclcn ctchetikako ondar guziek, 
zeinak ene galtzarrean jafan eta ene bi- 
hotzcan ckharri baitzaituztet.

4 Zahartu arteo eta ilcak zuritu 
artco ckharrircn zaituztet ncronck ; nik 
egin eta nik jafanen zaituztet; ckha- 
rriko zaituztet eta falbatuko.

5 Noren iduriko, noren bardin, noren 
erkhidc ; ñor bezalako egin nauzuc ?

6 C)¡ zuck, moltfatik athcratzen eta 
zilharra balantzctan phifatzen duz.ucnak, 
urhegina erakharriz jainko bat egin 
dezan; eta ahufpekatzcn eta adoratzen 
jartzcn zarete.

7 Ekhartzen dute, foinen gainean 
czarririk, eta czartzen dute bere tokian; 
eta han egonen da chutik, eta cz da 
here lckhutik kantituko. Oihu-cgincn 
diotcncan ere, cz du adituko ; heftura- 
tik cz ditu ilkhiko.

8 Hortaz orhoit zaitezte eta ahalkc- 
tan geldi; bihur zaitezte zuen baithara, 
lege-haufleak.

9 Orhoit bckizkitzue inendc iraganak, 
ni naizela Jainkoa, cz déla bcrtze Jain
korik, cz-eta ene idurikorik cz déla ;

\ 10 Ni banaiz hatfarritik czagutaraz-
tcn dudana azkencan gerthaturen dena; 
eta haílapenetik, oraino egina cz dena, 
diodalarik : Ene gogoko gauza gogor 
egonen da, eta ene nahiak oro eginen 
dirá;

11 Iguzki-haizetik dcithuren baitut 
hegaílin bat, eta urrungo lurretik ene 
nahikundeko gizona: eta mintzatu naiz, 
eta eginen dut; afmua atheratu dut, eta 
obraturen dut.

12 Adi nezazue, bihotz gogorrekoak, 
zuzembidetik urrun zaretcnak.

13 Hurbilarazi dut ene joíliziaren o- 
rena, cz du luzaturen, eta ene ganikako 
falbamcnduak cz du bcrandurcn. Sionen

czarriren dut ene íalbamcndua eta Is- 
raelen ene ofpea.
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JA U T S  hadi, jar hadi hcrrautfean, 
dontzeila, Babilonako alaba ; jdk 

hadi lurrean ; cz dun tronurik gehiago 
Kaldcarrcn alabarentzat ; ezen ez haiz 
guria eta famurra deithuren gehiago.

2 Har zan ihara, eta eho zan ¡riña ; 
ager zan hire itfuíkeria, ager forbalda, ager 
ichtcrrak, iragan hibayak.

3 Agertua izanen dun hire hidoya ; 
ikhufiko diten hire laidoa : harturen dut 
afpcrkundc, eta ez da gizonik niri itchi- 
kiko darotanik.

4 Gure berreroílea deitzen da arma
detako Jauna, Ifraelgo faindua.

5 Jar hadi ichil-ichila, eta ilhumhcetan 
far hadi, Kaldcarrcn alaba ; ezen cz 
haute gehiago dcithuren errefumetako 
erregina.

6 Hafarrctu izan naiz ene populuaren 
kontra ; gaitzctfi dut ene primantza lo- 
hitua ; arthiki ditinat hire cíkuctara : cz 
ditun ¡zan urrikari ; zaharren gainean 
gogorki dorphetu dun hire uztarria.

7 Eta erran dun : Errcginaturcn naiz 
cgun eta bethi ; cz ditun hire bihotzari 
cman gauza haukick, eta ez haiz orhoitu 
hire azlcen urhatfaz.

8 Eta orai hau adi zan, mimbera, eta 
gogoa zabalik bizi hintzena, hire biho
tzari erratcn huena : Banaiz, eta nitaz 
bertzerik ez da; cz naiz alhargun jarriko, 
eta agortafuna cz dut ezaguturen.

9 Agortafuna eta alharguntafuna, ho
riek biak terrepentean eta egun batez 
ethorriren zaizkin gainera. Oro gai
nera eroriko zaizkin, hire gaizkinkcricn 
elemenia gatik, eta hire charma-egileen 
gogortafun gaitza gatik.

10 Hire tzarkerictan bahuen finheílc; 
erran dun : E z  da nihor ikhuílcn nauc- 
nik. Mire zuhurtziak eta jakitateak, 
horiek haute enganatu. Eta hire bi- 
hotzcan erran dun : Ni banaiz, eta 
nitaz laudan ez da bcrtze bat.

11 Gaitza ethorriren zain gainera, 
eta cz dun jakinen nondik ilkhitzen 
den ; eta gainera eroriko zain czin ja- 
balduko dunan zorigaitza ; terrepentean 
ethorriko zain, czagutu cz dunan erro- 
meferia.

12 Athera hadi hire charma-cgilcckin
5 g
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cta hirc gaizkinkcria gaztcdanik crabili 
ditunan guzickin, ikhuftcko hcan zer- 
bait baliatuko zaizkinan, edo hcan haz- 
karrago egin haitakeen.

13 Hire kontfcilu murruaren azpian
crori haiz; agcr bcitez cta falba belic- 
zatc zeru-ufnaginek, zcinak ¡zarrci bc- 
gira baitzauden cta hilabetheak khon- 
datzcn baitzituztcn, hekicn bidcz crra- 
tcko zer gerthatuko zitzaunan.  ̂ _

14 Huna non cginakdircn laftoa iduri; 
fuak erre ditu ; bcrcn arima czcn itzu- 
rraraziko diote garrei, ez dirá ikhatzak, 
hckicz bcrotzcko, cz fu bat, liaren aitzi- 
ncan jartzeko.

15 Horra zer bilhakatu zaizkinan 
bermatu haizen gauza guziak ; gazteda- 
nik lakliet hintuen tratulari hckiek, erre- 
belatu ditun zein bcrc bidean; bat cz 
dun hirc falbatzeko.

X L V I II . K ai\
L J  A U  adi zazuc, Jakoben ctchca, Is- 

raclcn izcnaz deitzcn zaretcnak, cta 
Judarcn uretarik ilkhitzen zaretcnak, 
Jaunaren izcnaz zin-egiten duzuenak, 
cta Ifraelen Jainkoaz orhoitzcn zaretc
nak, ez egiaren, cz-eta zuzenaren bi
dean ; .

2 Alabainan hiri fainduaren izenctik 
dakhartc bcrcn izcna, cta bermatzcn 
dirá Ifraclgo Jainkoaren gainean, arma- 
detako Jauna baita haren izcna.

3 Lchcmbiziko gauzak ordudanik ai- 
tzinerat erran ditut, cta ene ahotik ilkhi 
dirá, cta adiarazi ditut: bat-batcan egin 
ditut, cta ethorri dirá.

4 Banakien ezik mokhorra zarcla, 
zure lephoa burdinazko ziri bat déla cta 
zurc kopeta kobrczkoa.

5 Ordudanik aitzinerat erran daroz- 
kitzut gauzak, gerthatu diren baino lc- 
hen erakhutfi darozkitzut, bcldurrcz-eta 
erran zinezan: Ene idolck egin dituzte 
horick; molde bernuzatu cta urthuck 
dituzte manatu horick.

6 Aditu zintuen, ikhufatzu guziak. 
Eta zuck, ezagutarazi ditutzuc ? Ordu- 
tik gauza berriak aitzinerat erran daroz
kitzut ; cta badira oraino begiratuak cz 
dakizkitzunak.

7 Orai dirá eginak, cta cz lchcndanik ; 
cz cgun hau baino lchen, eta cz ditutzu 
aditu, beldurrez-cta erran zinezan: Huna 
nik ezagutzcn nitucla.

8 E z  ditutzu, ez aditu, cz czagutu, 
cz-cta zure beharria ctzcn ordutik ide- 
kia ; badakit czcn hautfiko duzula legea, 
eta lege-hauflea zaitut zurc amaren fa
beletik deithu.

9 Ene izenaren ariaz urrunduren dut 
ene fepha, cta ene ofpca gatik balaztatu- 
ren zaitut, gal zaitezen beldurrez.

10 Suaz zaitut garbitu, bainan cz zil- 
harra bezala; beharraren labean zaitut 
bcrezi.

11 Ene gatik, ene gatik eginen dut, 
cz nadicntzat izan burhoztatua; cta ez 
diot bertze bati ene ofpca utziko.

12 Adi nezazu, Jakob, cta zuk, Is
rael, deitzcn zaitudana: ni ncroni, ni 
naiz lchena, ni azkcna.

13 Ene cíkuak halabcr afentatu du 
lurra, eta ene eíkuinak ncurtu ditu zc- 
ruak ; nik dcithuko ditut, cta batean 
agertuko dirá.

14 Bil zaitezte guziak, cta adi zazuc : 
Idoletarik zcinck aitzinctik ezagutarazi 
ditu gauza· haukiek ? Jaunak maithatu 
du Ziro ; haren nahia Babilonan eginen 
da, cta harén befo izanen da Kaldcan.

15 N i, ni mintzatu naiz, eta deithu 
dut hura; erakharri dut cta zuzendua 
da harén bidea.

16 Hurbil zakizkidatc, cta hau adi 
zazuc : E z naiz haftetik ichilka mintza
tu ; gauza gerthatu baino lehenagodanik, 
han nintzen ; cta orai Jainko Jaunak eta 
harén izpirituak igorri naute.

17 Hau,dio Jaunak, zure berrerodeak, 
Ifraelgo fainduak : Ni naiz zurc Jainko 
Jauna zuretzat on direnak irakhaltcn 
darotzkitzudana, zabiltzan bidean hotfe- 
matcn darotzudana.

18 Ochala atzarria egotu bazinc ene
manamcnduci 1 Zurc bakca bilhakatua 
zitakccn hibai baten pare, cta zurc pres- 
tutafuna itfafoko zurrumbiloak bezahl 
barna. _ >

19 Zu  ganikako iraulgia izanen zen 
legarra bezala eta zure fabeletikako on- 
doregoa legarrcko harrittoak iduri ·, lia
ren izcna etzen hilen cta czeztatua iza- 
nen ene aitzinean.

20 Ilkhi zaitezte Babilonatik, ihes- 
cgiozuctc Kaldearrci; bozkariozko oihu- 
tan jakinaraz zazuc zuen librantza ; 
adiaraz zazue berria, cta lurraren bu- 
ruetaraino heda za zu e; errazuc: Jau
nak berrerofi du Jakob berc zerbitza- 
ria.
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21 Egiptotik erakhartzen zitucncan, 

mortuan ctzutcn cgarria jafan ; harritik 
atheratu ziotcn ura, cta urratu zuen 
harria, cta turruftaka goan ziren urak.

22 Gaichtaginentzat ez da bakerik, 
dio Jaunak.
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J R L A K , adi zazu c; urrungo popu- 

luak, zaudezte atzarriak: Jaunak 
• deithu ñau forthu naizen aitzinetik; 

ene amaren fabeletik orhoitu da ene ize- 
naz.

2 Eta czarri du ene ahoa czpata zo- 
rrotza iduri; bere cíkuko itzalarcn azpi
an gerizatu ñau; cta iduki ñau gezi 
hautatu bat bezala; berc gezi-untzian 
gorde ñau.

3 Eta erran darot: Ene zerbitzaria 
zare zu, Ifracl, zcren zutan ofpaturcn 
baitut ene izcna.

4 Eta nik erran dut: Alferretan ha- 
ritu naiz lanari; ariarik gabe cta hutfal- 
kerian ahitu dut ene indarra; Jaunare- 
kin dut bcraz ene ikhullckoa, eta ene 
Jainkoaren cíkuan da ene lana.

5 Eta orai Jaunak, berc zerbitzari 
ene amaren fabeletik egin nauenak, 
erran du harén gana bihurraraz dezadan 
Jakob ; cta Ifrael ez da bilduko ; cta ni 
Jaunaren begictan gorctfia naiz, eta ene 
Jainkoa bilhakatu da ene indar.

6 Eta Jaunak erran du : Dcus guti 
da ene zerbitzari izan zaitezen Jakoben 
leinuen craikitzcko cta Ifraelen onda- 
rren bihurraraztcko: huna non czarri 
zaitudan jendayen argi; izan zaitezen- 
tzat ene ganikako falbamcndua lurraren 
buructaraino.

7 Hau dio Jaunak, Ifraelen berre- 
rofleak, haren fainduak, arbuyatua izan 
denari, populu gaitzetíiari, nauft direnen 
gathibuari: Erregcek ikhufiko zaituzte, 
buruzagiak jaikiko dirá cta adoratuko 
zaituzte Jauna gatik, zeren den zin 
bere agintzetan, eta Ifraclgo faindua 
gatik, zcinak baitzaitu hautatu.

8 Hau dio Jaunak: Ene gogarako 
orduan cntzun zaitut, eta falbamenduko 
cgunean lagundu; zaindu zaitut cta 
cman populuarekilako bat - tafunaren 
ararteko, eraikaraz dezazun lurra, cta 
goza primantza irigoanak;

9 Eta cftekan daudczcnci erran dio- 
zozuten: Ilkhi zaitezte ; cta ilhumbee- 
tan dircnci: Ager zaitezte. Bide-gainc-

tan alhaturen dirá, cta zclhai guzietan 
izanen dirá hekicn alhapideak.

10 E z dirá cz gofeturen, cz-eta ega- 
rrituren ; beroak eta iguzkiak ez dituzte 
joko; zeren urrikari dituenak hotfema- 
ten baitiote, eta ithur-uretan edaranen 
baititu.

11 Eta ene mendi guziak ezarriko 
ditut bidé ordoki, cta zelhaituko ditut 
ene bidechka guziak.

12 Huna non heldu diren urrundik, 
eta huna batzu ipharretik cta itfafotik, 
cta bcrtzeak hcgoaldeko lurretik.

13 Zcruak, lauda zazuc Jauna; lu
rra, bozkarioz jauz hadi; mendiak, erre- 
pika zatzue laudoriozko kantuak ; zeren 
Jaunak gozakari ekharri dioen bere po- 
puluari, cta urrikalduko zayotcn berc 
behar gaichoei.

14 Eta Sionek erran du : Bazterrerat 
utzi ñau Jaunak ; Jaunak ahantzi ñau.

15 Ama batck ahantz othe dezake 
bere haurra, cz izatcko urrikari bcrc 
fabeletikako única ? eta harek ahantz 
baleza ere, nik halarik-cre zu ctzaitut 
ahantziren.

16 Huna non itchuratu zaitudan ene 
eficuen gainean; zure harrafiak ene be- 
gien aitzinean daude bethi.

17 Ethorri dire berritzaileak; urra- 
tzcn cta chahutzen zintuztcnak ilkhiko 
diré zurc erditik.

18 Inguruan goiti zatzu begiak, eta 
ikhufazu ; haukiek oro bildu diré, etho
rri dire zu gana ; ene buruaz zin-egiten 
dut, dio Jaunak, horiez guziez aphain- 
duko zarcla edergailu batez bezala, eta 
andre efpos batck bezala zurc inguruan 
ezarriko ditutzula.

19 Ezen zure mortuak,eta eremuak, 
cta lur deboilatua, orai heítuegi izatera 
doazi egoiliarren oítearen handiz, eta zu 
¡relien zintuztcnak ihes urrun goanen 
dire.

20 Zurc agortafunctik lckhorako fe- 
ineek erranen dute oraino zure beha- 
rrietara: Enetzat hertfiegia da tokia; 
lckliu egidazu, egon ahal nadicntzat.

21 Eta zuk zure bihotzcan erranen 
duzu: Nork amatu ñau haur haukiez, 
ni agor bilhakatua eta haurrik egiten ez 
nuena; ni ene herri aldetarik eramana 
eta gathibu ? Nork hazi ditu, ni utzia 
cta zurtz izan-eta ; cta non ziren hau
kick ?

22 Hau dio Jainko Jaunak : Huna
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6 Ene gorphutza utzi daroet jotzen 
zutenei, ene mathelak bizarra athcratzen 
zarotadenci, eta ene begithartea ez dio- 
tet aldaratu niri ¡rain eta thu-egileei.

7 Jainko Jauna da ene laguntzailca; 
hargatik ez naiz ahalkctan crori; harga- 
tik agertu dut ene begithartea harri gu- 
ziz gogor bat bezala, eta badakit ez nai- 
zcla ahalketan croriko.

8 Aldean da ni garbi athcratzen nauc- 
11a; ñor da jazarriren darotana ? Biak 
ager gaitezen ; ñor da ene partida ? hur- 
bil bckit.

9 Huna, JainkoJaunaene laguntzailea 
déla; nork kondenaturen ñau ? Huna non 
guziak foineko bat bezala puíkakaturen 
direla; biphick janen dituzte.

10 Zcin da zuetan Jaunaren beldur 
dena, harén zerbitzariaren mintzoa cn- 
tzuten dueña ? Ilhumbeetan dabilanak 
eta argirik ez duenak, Jaunaren izenean 
czar beza pheíkiza bcrea, eta berc Jain- 
koaren gainean bedi berma.

11 Huna, zuek oro fu-bizleak, garrez 
inguratuak, ibil zaitezte zuen fuaren 
argitara eta biztu ditutzucn garretara; 
ene cíkutik egina zaitzue hori, oinha- 
zetan lohakarturen zaretc.

L I .  K a p .

p 'N T Z U N  nezazue, zuzentafunari 
jarraikitzcn zaretcnak, eta Jauna 

bilhatzcn duzucnak, gogora ekhar za- 
tzuc harria zeintarik izan baitzaretc 
cbakiak, eta hobi barrena, zeintarik eba- 
kiak baitzarcte.

2 Gogora ekhar zatzue Abraham 
zuen aita, eta Sara mundura eman zai- 
tuztena; gogora bekizuc bakhar zenean 
deithu nuela Abraham, benedikatu nuela, 
eta ondorc hainitz eman niozkiela.

3 Jaunak beraz gozakari emanen dio 
Sioni, gozakari emanen diote harén 
ondarrei; eta ezarriren du harén mortua 
atfeginezko lekhu bat iduri, eta harén 
cremua Jaunaren baratze bat bezala; 
harén crdian aurkhiturcn dire bozkario 
goihcretafunak, eíker onczko eta laudo- 
riozko kantuak.

4 Z a u d c z k i t  a tz a rr ia ,  e n e  p o p u l u a ; 
e n e  le in u a ,  adi n c z a z u  ; c z e n  e n e  g a n ik  
i lk h ir c n  da  le g e a  e ta  e n e  j u f t i z i a  j a r r i k o  
da  p o p u lu e n  argi .

5 Ene preftua hurbil da; ilkbi da 
ene falbatzailea, eta ene befoek juyatu-
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ren dituzte jendayak ; irlak begira ego
nen diré, ene befoaren iguri.

6 Begiak zerura goiti zatzuc, eta 
gain-behera lurrera begira zazuc ; czen 
zeruak khea bezala urmariaturen diré, 
eta lurra foineko bat bezala chchakatu- 
ren, eta hango egoiliarrak hura bezala 
galdurcn diré ; aldiz ene ganikako falba- 
mendua bethirainokoa izanen da, eta ene 
juftizia ez da ahituren.

7 Adi nezazue zuzena czagutzen 
duzucnck, ene populua, ene legea biho- 
tzcan dakhartzuna; ez izan gizonen 
ganikako laidoaren beldur, eta hekien 
burhoek ez bezaitzazte lotfa;

8 Ezen foineko bat ñola, harrek hala 
janen dituzte ; ilekia ñola, zcrrenek hala 
iretfiko dituzte ; aldiz ene ganikako fal- 
bamendua bethirainokoa izanen da, eta 
ene juftiziak menderen mendetan du 
iraunen.

9 Altcha zaite, altcha, indarra jaun- 
tzazu, oi Jaunaren befoa; altcha zaite 
hala-ñola beihalako cgunctan, mendee- 
tako gizaldietan. E z  othe duzu zuk he- 
rrautn hampurutfua, fakhitu erainfugea ?

10 E z othe ditutzu zuk agortu itfafoa 
eta lezc gaitzcko ura, eta bidé bat egin 
itfafoarcn zolan, handik iragan zitezen 
libratzcn zintuenak ?

11 Eta orai Jaunaz bcrrcrofiak dire- 
nak bihurturen dirá eta Sioncra ctho- 
rriko laudoriozko kantutan, eta bethi 
iraunen duen bozkarioa izanen da hc- 
kien buruen gainean; idukiren dituzte 
goiherctafuna eta bozkarioa; oinhazca 
eta auhenak ihes goanen dirá.

12 Nik, nik neronek emanen daro- 
tzut gozakari; ñor zare zu beldur iza- 
teko gizon hilkizun, gizafeme bclharra 
bezala ihartuko den baten beldur iza- 
tcko ?

13 Eta ahantzi duzu Jauna, zure egi- 
lea, zeruak hedatu dituena eta lurra afen- 
tatu; eta bethi, egun guzian beldurrez 
ibili zare heftutzen zintuenaren eta zu 
galdu beharrez zabilararen fcphari ilies- 
k a : non da orai zure heftutzailearen fc- 
pha ?

14 Idckitzera heldu dena, lafter etho- 
rriren da ; ez du hiltzeraino zaurtzen, 
eta harén ogiak ez du eíkas cgitcn.

15 Ni naiz czik zure Jainko Jauna, 
itfafoa nahaften dudana, eta jauzten dirá 
harén uhinak; armadetako Jauna da ene 
izena.

16 Zure ahoan ezarri ditut ene h¡- 
tzak, eta ene eíkuko itzalarcn azpian 
gerizatu zaitut, zeruak jar zinetzan eta 
lurra afenta, eta Sioni erran zinezon : 
Zu zare ene populua.

17 Jaiki, jaiki ; chuti, Jeruliilemc, 
zcinak Jaunaren eíkutik edan baituzu 
harén hafarrezko untzia ; ondoraino 
huftu duzu loafmako untzia ; edan di
tutzu ondakinak eta oro.

18 Sorthu dituen urne guzictarik bat 
ez da hari laguntza emateko, eta hazi 
dituen ume guzictarik batek ez du har- 
tzcn eíkutik.

19 Gainera bi izurri jautfi zaizkitzu; 
ñor egonen da minez zure gainean ? 
Dcfmafta, chahupenak, gofete, ezpatak ; 
nork fofega zu ?

20 Zure haurrak iraiziak izan dira ; 
karrika buru guzictan ctzanak daudc, 
hala-nola oriz farcan eroria ; Jaunaren 
gaitziduraren, zure Jainkoaren dichi- 
duen azpian daude.

21 Hau adi zazu beraz, gaichottoa, 
eta hordia, ez arnoz.

22 Hau dio zure naufi Jaunak eta 
zure Jainkoak, bcre populuarentzat gu- 
dukatuko denak : Huna non zure eíku
tik khendu dudan loafmako untzia, ene 
gaitziduraren untziko ondakina : etzarc 
gehiago hortarik edaten jarriko.

23 Eta ezarriren dut zu aphaldu zai- 
tuztenen eíkuetan, eta zeinek erran bai
lóte zure arimari : Etzan hadi, iragan 
gaitezen; eta zuk ezarri duzu zure gor
phutza lur bat bezala eta bidé bezala ira- 
gaileentzat.

«

L I I .  K a p .

JA IK I zaite, jaiki, zure ¡ndarraz jauntz 
zaite, oi Sion ; zure ofpczko foine- 

koak jauntzatzu, oi Jerufaleme, zeren 
gaurgeroz ez baita ingurebakigaberik 
eta khutfudunik zutan gaindi iragaitera 
abiatuko.

2 Higi zaite herrautfctik ; jaiki, jar 
zaite, oi Jerufaleme; khen zazu lepho- 
ko lokharria, oi gathibu Siongo alaba !

3 Ezen hau dio Jaunak : Urrurik 
falduak izan zarcte, eta dirurik gabe 
izanen zaretc bcrrerofiak.

4 Hau dio ezen Jainko Jaunak : 
Haftean Egiptora jautfi izan da ene po
pulua, arrotz han bizitzcko ; eta ariarik 
baterc gabe Afurrek ehoa iduki du.

5 Eta orai zer heldu zait cgiteko, dio
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non jendayetara hedaturen dudan cíkua ·, 
populuen bcgietara goraturcn dut ene 
ezagutkaria; cta zure femeak bcfoetan 
eta alabak foin-gainean ekharriren d¡- 
tuzte.

23 Eta crregeak ¡zanen dirá zurc 
unhidaita, cta erreginak zure unhidc ; 
bcgithartea lurrerat beheitituz, adoratu- 
rcn zaituztc, cta zurc oinetako herrautfa 
milikaturen dutc. Eta jakinen duzu ni 
naizela Jauna, zeinaren ariaz ez baitira 
ahalketan croriko ene iguri daudezenak.

24 Indardunari harrapakina khen othe 
dakiokc, cdo hazkarraren eíkutarik itzu- 
rraraz othe daitekc atzeman dueña ?

25 Bainan hau dio Jaunak: Bada, 
indardunari khenduren zayo atzeman 
dueña, eta itzuriko da hazkarrari khen- 
dua: aldiz nik juyaturen ditut zu juyatu 
zaituztenak, cta nik falbaturcn ditut 
zure femeak.

26 Zure etfayei janaraziko daroet 
bcr-beren haragia, cta limurretaz bezala 
hordituko dirá bcren odolaz; cta jakinen 
du gizonak ni naizela Jauna zu falbatzen 
zaituena, cta zure berreroflea, Ifraelgo 
hazkarra.

L .  K a p .

JJAU dio Jaunak: Non da zuen
*  amaren ageria, zeinarekin igorri 

baitut ? edo zein da ene hartzedurua, 
zcinari faldu baitzaituztet ? Huna zuen 
gaizkien gatik falduak izan zaretcla, eta 
zuen tzarkericn gatik igorri dúdala zuen 
ama ;

2 Zeren ethorri bainaiz, cta gizon 
bat ez dut aurkhitu; oihu-egin dut, cta 
nihor ctzen entzutcko. Ene cíkua la- 
burtu eta ttipitu othe da, bcrreroftcko 
ahalik czizateko? edo libratzeko inda- 
rrik ez othe dut ? Huna non ene 
dichidu batez agorturen dudan itfafoa, 
leihor eginen ditut hibayak; arrainak 
ur elkafez uftelduko cta cgarriz hilen 
dirá.

3 Zeruak ilhumbez itfuturen ditut, 
cta fakhu batez eftaliren.

4 Jaunak eman darot mihi argitu bat 
akhitua denaren ene hitzaz hazkartzcn 
jakítcko ; goizctik ernatzen du, goizetik 
ernatzen ene beharria, entzun dezadan- 
tzat ñau (i bat bezala.

5 Jainko Jaunak ideki izan darot be- 
harria ; ni aldiz ez naiz cnferratzen; cz 
dut gibelerat egin.
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Jaunak, ene populua ariarik gäbe era- 
mana denaz geroz ? Haren naufiak 
tzarki haritu dire, dio Jaunak, eta cgun 
guzian ez dire baratu ene izenaren bur- 
hoztatzetik.

6 Horren gatik ene populuak halako 
cgun batez jakinen du ene izena; ezik 
mintzo nintzcn hura bera, huna non 
naizen.

7 Mendi-gainean zeinen diren eder 
bakcaren berriak ematen eta bakca prc- 
dikatzcn duenaren oinak ; oneko berriak 
ematen eta falbamendua predikatzen 
duenarenak, erraten dioelarik Sioni : 
Erreginatzera dihoa zure Jainkoa !

8 Aditurcn ditutzu zure begiralarien 
oihuak; oihuka abiatuko dire ; laudo- 
rioak kantatuko dituzte guziek batean, 
zeren beren begiz ikhufiko baitute, Jau
nak bihurraraziko duenean Sion.

9 Bozkaria zaitezte Jerufalcmgo mor-
tuak, eta batean kanta zatzuc laudo- 
riozko kantuak ; zeren Jaunak goza- 
kari eman baitio bcre populuari eta 
berrcrofi baitu Jerufalcme. _

10 Jaunak agertu du bcre befo faindua
jendaki guzicn bcgictara, eta lurreko ere- 
mu guziek ikhufiren dute gure Jainkoa 
ganikako falbatzailea. t

11 Gibelcrat! gibelerat! ilkhi zaitez
te hortik, cz uki lohitua ; Jaunarcn 
untziak ekhartzen ditutzucnak, ilkhi 
zaitezte horren crditik, chahu zaitezte ;

12 Zeren ez baitzarctc harramaíkan 
ilkhiko, ez-cta cginahalka ihes goanen ; 
ezik Jauna zuen aitzincan ibiliren da, 
ctalfraclcn Jainkoakbildurcn zaituztete.

13 Huna non ene zerbitzaria adi- 
garriz izanen den bethea; handi, go- 
retfi, guziz ofpetfu izanen da.

14 Ñola izan baitzarc hainitzcntzat 
baldigarri, hala ofpcgabckoa izanen da 
gizonen artcan harén itchura, eta giza- 
l'emeen artcan harén ara.

15 Aíko jendaki urztaturen ditu ; 
erregeek harén aitzincan idukiren dute 
beren ahoa ; czcn harén berria izan cz 
dutenck ikhufiren dute ; eta hartazko 
aiphurik aditu cz dutenak, begira egonen 
zaizko.

L U I. K a p .

TSGORK: gure enranean hartu du fin- 
hefte, eta zeini agertua izan zayo 

Jaunarcn befoa ?
2 Eta zuhamuchka bat bczala, eta
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lur agorretikako ondo bat bezala ¡ganen 
da harén aitzincan ; cz du ¡tchurank, cz 
edertafunik; eta ikhufi dugu, eta ctzcn 
bcgikoa, eta harén irritfean gelditu gare.

3 Arbuyagarri eta gizonctarik azkena, 
gizon oinhazetfu eta gaitzaren berri za- 
kicna iduritu zaiku ; eta harén begi- 
thartea cftalia bczala zen eta arbuyatua 
zen, eta hargatik ez dugu zerbaitcntzat 
iduki.

4 Egiazki bcrak hartu ditu gure er- 
khidurak, eta gure oinhazeak ckharri ; 
eta guk iduki dugu legentfu bat bezala, 
Jainkoak jo eta aphaldu duen bat bezala.

5 Hura aldiz gure tzarkerien gatik 
izan da zaurthua, gure gaichtakericn 
gatik izan da phorrokatua ; bakea ckha
rri behar zarokun gaztigua harén gainera 
da orori, eta harén ufpelkadurak gaitu 
fendatu.

6 Gu guziak ardiak bezala crrebelatu 
ginen, zcin bcre bidera zcihcrtu ginen ; 
eta Jaunak gu guzien tzarkeria harén 
gainean ezarri du.

7 Sakrifiziotan cíkainia izan da, be- 
rak hala nahi baitzuen, eta cz du ideki 
ahoa. Ardi bat bezala hiltzera cramana 
izanen da, eta bildotfa iduri moztailea- 
ren aitzincan ichilik eta ahoa ideki gabe 
egonen da.

8 Hefturaz hil da, eta juyamenduz. 
Nork aiphaturen du harén ganikako 
iraulgia ? Ezcn bizidunen lurretik izan 
da cbakia. Ene populuaren gaichtakcria 
gatik jo izan dut.

9 Eta emanen diozka gaichtaginak 
hobiaren ordain, eta aberatfa harén herio- 
tzearen fari ; zeren ez baitu gaichtakc- 
riarik egin, eta zimarkhua ez baitzcn 
harén ahoan.

10 Eta Jaunak nahi izan du bere her- 
balduran trenkatu ; baldin bekhatuaren- 
tzat eman izan badu bere bizia, men- 
deetan ikhufiren du bere ondoregoa 
bizitzen; eta Jaunarcn nahia harén eíkuz 
eginen da.

11 Zer-erc harén arimak bilhatu baitu 
bcre nekhcaz, ikhufiren du hura ctaafcko 
da. Ene zerbitzari prcftuak aíko bere 
jakitatcaren bidez preftu atheraturen di
tu, eta berak ckharriren ditu hekien bc- 
khatuak.

12 Hargatik bcre zathitzat emanen 
diozkat hainitz gizon ; eta hazkarren 
buluzkinak bereziren ditu, zeren dioen 
heriotzeari eman bere bizia, eta izan

LV. KAP.

den gaichtaginckin ckharria, eta jnfan 
dituen hainitzen bckhatuak eta othoitz- 
egin legea häuften zutenentzat.

L IV . K a p .
J ^ O Z K A R IA  zaite, haurrik egiten cz 

duzun agorra ; kanta zatzu laudo- 
rioak eta cgizkitu bozkariozko oihuak, 
01 amatzcn ctzinena ; zeren utzia denak 
haur aíko izanen baitu, íenharra duenak 
baino gehiago, dio Jaunak.

2 Zabal zazu zure olha-tokia, eta 
heda zatzu zure eteholetako larruak, cz 
guphidets ; luza zatzu zure fokhak, eta 
gogor zure ziriak ;

3 Ezen cíkuin eta czker hcdatuko 
zarc ; zure ondoregoak populuak izanen 
ditu primantzetan eta bethcko ditu egoi- 
liarrcz hiri mortu eginak.

4 E z izan bcldur, zeren cz baitzare 
ahalkatuko, cz-cta gorrituko ; ezen cz 
duzu ahalkatzekcrik izanen, ahantziren 
baituzu zure gaztctaíuncko ahalkizuna, 
eta cz baitzarc gehiago orhoiturcn zure 
alharguntaluneko laidoaz.

5 Alabainan zu egin zaituena izanen 
da zure Jaun ; harén izena da arma- 
detako Jainkoa ; eta zure berreroflea, 
Ifraelgo faindua, deithurcn da lur guziko 
Jainkoa.

6 Jaunak dcithu, zaitu cmazteki baz- 
terrerat utzi eta gogoko behardurak hi- 
ratzcn duen bat bczala, eta cmazte gazte 
danik iraizi bat bezala, dio zure Jain
koak.

7 Aphur bat, guti batentzat utzi zai- 
tut, eta urrikalmendu handitan bilduren 
zaitut.

8 Gaitzidurazko ordu batez, aphur 
bat baztertu dut ene bcgithartca zu ga- 
nik ; eta bethirainoko urrikalmenduz 
urrikaldu natzaitzu, dio zure bcrrerolle 
Jaunak.

9 Hori da cnctzat hala-nola Noeren 
cgunctan ; Noeri zin-egin bainioen harén 
orduko bezalako urik ez nucía gehiago 
lurraren gainera erakharriren ; orobat 
zin-egin dut cz natzaitzula gehiago ha- 
farreturen eta ctzaitudala gaurgeroz azu- 
rriaturen.

10 Ezen dardaraturen dire mendiak, 
ikharaturen munhoak, bainan ene urri- 
kalmcndua cz da zutarik gibelaturen, 
eta ene bakezko pama ez da khordo- 
katuren, dio zure Jaun urrikalmendu- 
tfuak.

11 Gaichottoa, phcfiak ambildua, eta 
gozakaririk gabea ; huna non lcrroka 
chuchenduren ditudan zure harriak, eta 
zafirren gainean jarriren ditut zure 
afentuak.

12 Jafpez eginen ditut zure hazkar- 
gailuak, harri zizelatuz zure athcak, eta 
harri hautaz zure inguru guzia.

13 Jaunak argituren ditu zure ume 
guziak, eta bakerik handienaz gozaturen 
dirá zure femeak.

14 Zuzenarcn gainean jarriak izanen 
dirá zure afentuak; urrun utziko ditu
tzu maltzurkcria zeinaren bcldurrik ez 
baituzu izanen, eta izialdura zeina hur- 
bilduren ez baitzaitzu.

15 Huna non ethorriren zaitzun egoi- 
liar enekin ctzena; bcihala zuretzat 
arrotz zena, zuri eratchikiren da.

16 Huna, nik kreatua da ofizialea 
fuan ikhatzci haizcka eta bcre ofizioan 
trefila egiten hari dena ; eta nik kreatu 
dut gizon-hiltzailea chahutzeko.

17 Edozein trefila zure kontra egina, 
cz da chuchen goanen ; eta edozein mihi 
juyamendutan jazartzen darotzuna, zuk 
juyaturen duzu hura. Horra, Jaunaren 
zerbitzarien zathia, eta hekien zuzena 
ene baithan, dio Jaunak.

L V . K a p .

J^ G A R R I zarcten guziak, zatozte 
uretara; eta dirurik ez duzucnck, 

lafter - egizue, eros eta jan zazuc ; 
zatozte, erofazue arno eta cfnc dirurik 
gäbe eta trukadarik batere gäbe.

2 Zertako igortzen duzuc dirua, cz 
ogitan, eta zuen lana, cz afetzeko ? 
Entzun nezazu eta adi; hazkurri ona 
har zazuc, eta goritafuncan zuen arimak 
gozo hartuko du.

3 Emadazue beharria, eta zatozte ene 
gana; adi zazuc, eta biziko da zuen 
arima, eta zuckin joko dut bethiko 
patua, Dabidi agindu urrikalmcnduarcn 
zintzeko.

4 Huna non hura jendayci eman 
diotedan Ickhuko, buruzagi eta irakhas- 
letzat.

5 Huna non dcithuko duzun ezagu- 
tzen cz duzun jendaki bat, eta ezagu- 
tzen etzintuzten jendayck zure gana 
lafter-eginen dute zure Jainko Jauna 
gatik, Ifraelgo faindua gatik, zeren zai- 
tuen ofpatu.
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6 Aurkhi daitckecno, bilha zazuc 
Jauna ; dei-cgiozue, hurbil deno.

7 Guizon tzarrak utz beza bcre b¡- 
dea, eta gaichtaginak bcre gogoctak, cta 
bihur bedi Jauna gana, eta urrikalduren 
zayo Jauna ; eta gure Jainkoa gana itzul 
bedi, zeren den guziz barkhatiar.

8 Ezen, dio Jaunak, ene gogoctak cz 
dirá zuen gogoetak, ene bideak cz dirá 
zuen bideak.

9 Alabainan lurretik zembat gora 
baitire zeruak, hambat ene bideak zuen 
bideetarik gora daudc, cta ene gogoetak 
zuen gogoetetarik.

10 Eta ñola uria eta clhurra zerutik 
_ jauften baitire, eta harat ez baitire gc-

hiago ¡tzultzen, bainan lurra urztatzen 
eta horditzen baitute, eta cragiten bai- 
tiote, cta craileari hazia eta jalcari ogia 
ematcn;

x i Hala izancn da ene hitza, ene 
ahotik ilkhiko dcna ; cz da ene gana bi- 
hurturen hutfik, bainan cginen du nik 
nahi izan dudan guzia eta bcrcaz athc- 
raturen da nik ¡gortzcn dudan gauzetan ;

12 Ezen bozkariotan ilkhiko zarete, 
cta bakean izanen zarete bidatuak ; mcn- 
dick cta aldapck zuen aitzincan laudo- 
rioak dituztc kantaturcn, eta tokiko zu- 
hamu guziak cíku-zaflaka hariko diré.

13 Izaya ethorriren da belhar-chuta- 
rcn ordc, cta arrayana handituren haufi- 
naren orde ; eta Jauna deithua izanen 
da hala-nola khenduko ez den bcthirai- 
noko ezagutkari bat.

L V I .  K a p .

H'[A U  dio Jaunak: Zuzentafuna be- 
gira zazuc, cta zuzenari emozue 

bcre bidea ; zeren ene ganikako falba- 
mcndua hurbil baita cthortzcko, cta ene 
juftizia agertzeko.

2 Dohatfu gizona, hori cgiten dueña 
cta horri iratchikitzcn dcna gizafemca, 
larumbata bcgiratuz, cz lohitzea gatik 
hura; bcre eíkuak bcgiratuz, gaizkiaren
ez egiteko! _

3 Eta Jaunari iratchiki den arrotz-fc- 
meak ez beza erran : Jaunak bcreziz 
haftantzcn ñau bere populutik. Eta 
cbakiak ez beza erran : Huna zur ihar 
bat naizela.

4 Ezen hau dio Jaunak cbakicntzat: 
Begiratzen badute larumbata, eta nik na-

hi dudanaz hautatzcn badira, cta idu- 
kitzcn badute cnckilako patua,

5 Emanen diotct ene ctchean eta ene 
harrafien harnean lckhu bat, cta izcn bat 
feme-alabak baino hobeak : bethiren bc- 
thiko izcn bat emanen diotct, galduko cz 
dena.

6 Eta arrotz-fcmcak, Jaunari iratchi
kitzcn direnak liaren adoratzcko, cta 
liaren izcna maithatzcn dutenak, harén 
zerbitzari iartzeraino ; ene larumbata be- 
giratuko duen edozein, cz harén lohitzc- 
ko, eta cnckilako patua dadukana ; _

7 Hainak eramanen ditut ene mendi 
faindura, cta bozkarioz bcthcko ditut 
ene othoitzeko ctchean ; hckien holo- 
kauftak cta bitimak ene aldarcarcn gai- 
ncan gogaragarri izanen zaizkit, zeren 
ene etchca deithua izanen baita populu 
guzientzateko othoitzeko etchea.

8 Dio Jainko Jaunak, Ifraeldik ba- 
rrayatuak zirenak biltzen dituenak : Bil— 
duíco ditut oraino Ifraclcn gana hari bat
tu nahiko direnak.

9 Larreko abercak, oihaneko abereak, 
zatozte guziak puíkaren ireftera.

10 Ifraelgo atalariak guziak dira itlu- 
ak, nihork cz daki deufere ; zakhur 
mutuak dira, faingatzcko on cz direnak, 
iduripen alferrik baizik ¡khuften cz dute
nak, lo daudezcnak, cta ametfak lakhet 
dituztenak.

11 Eta dira zakhur ahalkerik bátete 
gabeak, afea czagutzcn ez dutenak ; ar- 
tzainck bcrck adimendua zcr den cz 
dakitc ; guziak zeihertu dira zein bcre 
aide, bakíiotcha bcre jaramankeriari ja- 
rraikiz, lchcmbizikotik azkeneraino.

12 Zatozte, liar dezagun arnoa, gaiten 
bethe horditu artco, cta ñola baita egun, 
biliar ere hala izanen da, cta hainitz gc- 
hiago.

L V II . K a p .
D R E S T U A  badihoa, cta nihork cz du 
* bcre bihotzcan hortaz gogoetarik 
egiten ; urrikalpenezko gizonak mun- 
dutik bilduak dire, nihor cz baita aditza- 
dunik, ezen preftua maltzurrcn artetik 
bildua da.

2 Bakca ethor bekio ; bere ohean 
phaufa bedi, bere bidé zuzenean ibili
dena. . .

3 Bainan zuek hurbil zattezte, cma- 
zelatari femeak, tzarkeriako gizonaren 
cta lilitchoarcn ganikako iraulgia.

LVIII. KAP.

4 Norcn gainean doftatu zarete ? llo
ren gainera ideki duzue ahoa eta arthiki 
mihia ? E z othe zarete ume gaichtagin 
batzu, iraulgi arnegatua,

5 Zuen gozakariak hartzen ditutzue- 
nak zuen jainkoen baithan, zuhaitz hos- 
totfu guzien azpian, haurttoa erreketan 
cta gerenda gora guzien azpian iinolatuz ?

6 Errcketako pharteetan dun hirc 
phartca, hura dun hirc zathia ; cta 
ichuri diozkan libazioncak, eíkaini fa- 
krifizioak ; ez othe naiz horietaz gaitzi- 
turen ?

7 Mendi chut cta gora baten gainean 
czarri dun hirc ohca, cta harat igan haiz 
bitimen imolatzeko.

8 Athe-gibclean, habearen gibelean 
czarri dun hirc orhoitgailua ; ene aitzi- 
nean altchatu dun hire eftalgia cta hire 
ganat hartu lohikeriako gizona ; za- 
baldu dun hirc ohca; eta halakockin 
egin dun bat-tafun ; hekien ohca mai- 
thatu dun, cta ez dun gorde.

9 Errcgercntzat hire burua gantzu- 
gailuz aphaindu dun, eta ufain gozoz 
bethe haiz ; hire bidalkinak urrunera 
igorri ditun, cta aphaldu haiz ifcrnucta- 
raino.

10 Bidcz-bidc nekhatu haiz ; cz dun 
erran : Phaufatuko naiz ; hirc eginka- 
riez aurkhitu dun bizitzekoa, eta cz 
dun othoitzik egin.

11 Z cr grinak jorik bcldurtu haiz ? 
gezur egin baitun, cz baihaiz nitaz 
orhoitu, hire bihotzcan gogoeta bat egin 
ez baitun ? Ahantzi naun zeren ninda- 
goen ichilik cta ikhuften ez banu be- 
zala.

12 Nik orotan ezagutaraziren dinat 
hire zuzentafuna, cta ctzaizkin balia- 
tuko hire eginkariak.

13 Deihadar-cginen dunanean, hirc 
gana bilduak ditunanek athera behe- 
zate; eta haizeak eramanen ditu gu
ziak, hats batek bolatuko ditu ; aldiz 
ene baithan bere finheftea duenak, iza
nen du lurreko primantza, eta gora- 
turen du ene mendi faindua.

14 Eta erranen dut: Egizuc bidé, 
emazue bidé, aldara zaitezte bidechka- 
tik, pocheluak khen zatzue ene popu- 
luaren bidetik.

15 Ezen hau dio Guziz - Gorak, 
bethian egoten den Jainko handiak, 
faindua deitzen denak, lekhu gora cta 
fainduan dagonak, cta bihotz hautfi eta

aphalarekin, bihotz aphalari eta bihotz 
hautfiari biziaren emateko:

16 E z naiz bethi gathaíkan hariko 
cta ez naiz azkeneraino famurrean ego
nen ; ezen nik khcntzcn dut bizia, íiik 
ematcn hatfa.

17 Ene populuak, bcre jaramanke- 
riaren tzarraz hafarrearazi ñau, eta jo 
izan dut; gorde diot ene begithartea, 
eta gelditu naiz gaitziduran ; eta hura 
goan da bere bihotzeko bideetan kurri.

18 Ikhufi ditut harén bideak, cta 
fendatu dut, cta gibelerat erakharri cta 
fofegua bihurtu diotet hari eta hura 
deithoratzcn zutenei.

19 Eta nik atheratu dut bakea, ene 
ahoko fruitua, bakea urrun denari eta 
hurbil denari, dio Jaunak, eta fendatu 
dut haina.

20 Gaichtaginak dire ordean itfafo 
hafarre bat bezala, zeina jabal cz baiti- 
take, cta harén uhinak lohiari zaflaka 
hari dire.

21 Gaichtaginentzat ez da bakerik, 
dio Jainko Jaunak.

L V III . K a p .

Q IH U -c g iz u , ez bara ; turuta bezala 
altcha zazu boza; ene populuari 

ezagutaraz diozotzu bcre tzarkeriak, cta 
Jakoben ctcheari bere bekhatuak ;

2 E zik egunetik egunera bilhatzen 
naute, eta nahi dituzte ene bideak jakin, 
zuzenari bcre bidea email dioen, cta bere 
Jainkoaren legea utzi cz duen populu 
batek bezala; galdatzen darozkidate zu- 
zenaren erabakia eta Jainkoari nahi du- 
te hurbildu.

3 Zergatik egin dugu barur, cta zuk 
ez begiratu ? beheratu ditugu gure ari- 
mak, eta zuk ez jakinarena egin ? Hu
na zuen barureko egun can aurkhitzen 
déla zuen oldca, eta bilhatzen ditutzu- 
ela zuen zorduru guziak.

4 Huna barur-egitcn duzuela hauzi 
eta efkatima emateko eta ukharai-muloaz 
gogorki hari zarete joka. E z  egin ba- 
rurik egungo cguna arteo bezala, zuen 
izkolak helaraziz gainerhino.

5 Nik nahi dudan barura hau othe 
da, gizonak egun bat idukitzea bere ari- 
111a heftutua ? burua pirrita bat bezala 
bihurrikatzca ? zakhua cta hautfa bere 
gainean czartzca ? Hori deitzen duzue 
barura, eta Jainkoaren gogarako cguna ?

6 N ik nahi dudan barura ez othe da
5 H
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hau hobeki ? Hautfatzu tzarkeriarcn cftc- 
kak, khen hache lchcrgarriak, libro igor 
uztarriaren azpian ehoak daudizeiiak, 
eta i'ortha guziak hauts. .

7 Zure ogitik hautfozu gofe dcnari; 
beharrak eta norat bil ez dutcnak larra- 
razkitzu zure etchean ·, norbait ikhufiko 
duzunean biluzik, cftal z a z a ; cz erdeina
zure haragia. .

8 Orduan ilkhiren da zure argia hala-
nola goiztiria ·, lafter atheraturcn da zure 
ofagarria, eta zure zuzcntafuna zure 
aitzinean da ibilircn, eta Jaunaren ofpcak 
zaitu bilduren. .

9 Orduan eginen diozu dci Jaunari, 
eta Jaunak entzuncn du ; oihu-eginen 
duzu, eta crrancn d u : Huna non nai- 
zcn. Zaphak khentzen baditutzu zurc- 
kilakoen erditik, uztcn dichiduzko crhi 
hedatzcak eta on cz dircn hitz athcra- 
tzea k ;

10 Gofe denaren gainera ichunko tlu- 
zunean zure bihotza, eta atfekabetan den 
arirna cíkas duenaz betheko duzunean, 
zure argia ilkhiko da ilhumbccn erdian, 
eta ilhumbeak ¡zanen dire hala - ñola 
cguerdi bethea.

11 Eta Jaunak emanen darotzu phau- 
lua bethi, eta bere dirdirez betheko du 
zure arima, eta libraturen ditu zure he- 
zurrak ; eta izanen zarc baratze urztatu 
bat iduri, eta hala-nola ithurri bat, zei- 
naren urek cz baitute cíkas eginen.

12 Eta zure tokietan aíko incndez 
mortu egon lekbuak etchez dirá bethe
ko, aíko mendez ahantzirikako afentuak 
goitituren ditutzu, eta deithua izanen 
zare hefi-berritzailea, bidechkei bake- 
bihurtzailea.

13 Baldin laruinbat cguncan bidayeta- 
rik begiratzen baduzu zure oina; begira- 
tzen buzare ene egun fainduan zure nahi- 
kariaren egitetik ; larumbata deitzen ba
duzu egun gozo, Jaunaren egun faindu eta 
ofpetfua, eta ofpatzen baduzu, zure ur- 
hatlak ez ditutzularik erabiltzen,cta zure 
lehia ez delarik elhcketako aurkhitzen :

14 Orduan gozo harturen duzu Jauna 
baithan, eta goraturen zaitut lurreko go- 
ratafunctárik goiti, eta haziren zaitu 
zure aita Jakoben prnnantzaz; czen 
Jaunaren ahoa da mintzatu.

L I X .  K a p .

HU N A  non Jaunaren eíkua ez den 
laburtua, (alba ahal ez izateko ;

eta harén beharria cz da gortua, ez adi- 
tzcko.

2 Bainan zuen gaizkick bcrczgoa bat 
egin dute zuen artean eta zuen Jainkoa- 
ren artean ; eta zuen bckhatuek gorde 
darotzuete harén begithartca, entzun cz 
dezantzat.

3 Alabainan khutfatuak dire zuen 
cíkuak odolez, eta zuen erhiak tzarke-

zuen ezpainak gezurrez mintzatu
diré, eta zuen mihiak tzarkeria derafa.

4 Nihor ez da zuzembideari dei-egiten 
daroenik, cz-cta egiaren arabera juya- 
tzen duenik ; bainan czdcuíkerian da- 
dukatc beren finheftea, eta hutialkeriak 
dituzte eraften ; gaitzaz ernaldu, tzarke- 
riaz erdi diré.

5 Afpikarcn arroltzcak atheratu eta
armiarma-farcak eho dituzte ; hilen da 
hckien arroltzcctarik janen dueña; eta 
hekietarik chitatzcn bada, bafilika for- 
thuko da. _ _

6 Beren ehokina cz dute loineko ¡za
nen, eta ez diré beren lanctik eftaliko; 
hekien lanak, lan alferrak diré, eta tzar- 
keriako eginkaria da hekien cíkuetan.

7 Hekien oinck gaizkira lafter-egiten 
dute, eta odol hobengabearen ichurtzera 
higitzen dire ; hekien afmuak, afmu 
alferrak ; chahupen eta zaphatzeak dire 
hekien bideetan.

8 E z dakitc bakerako bidea, eta zu
zcntafuna ez da hekien urhatfetan ; ma- 
khurkatuak dituzte beren bidechkak, eta 
bidé hckien zaphatzen dabilanak ez daki 
zer den bakea.

9 Horren gatik, urrundu da gutank 
zuzcntafuna, eta zuzembideak cz gaitu 
atzcmaten; argia igurikitzen, eta huna 
ilhumbeak; zohardura ufte, eta ilhumbe-
etan gabiltza. . .

10 Harrafia ukitu dugu itfuak iduri, 
eta haztaka haritu gare begirik ez dueña 
bczala; behaztopaka eguerditan haritu 
gare ¡Ihumbcctan bezala ; toki ilhunetan 
gare hilak bczala.

11 Guziak gaudez hartzak bezala 
marrumaz, uíbak bezala kunukuzj igu
rikitzen ginduen zuzembidea, eta cz da 
ethorri; falbamendua, eta urrundu da 
gutarik.
" 12 Alabainan gure tzarkcriak mu- 
rrukatu diré zure aitzinean, eta guie be- 
khatuek ihardetfi darokute ; zeren gure 
gaichtakeriak gurekin baitire; eta cza- 
gutZcn ditugu gure tzarkcriak,

LX. KAP.

J3 Jaunaren kontra egin bckhatu eta 
gezurrak ; eta zeihcrtu gare, gure Jain- 
koaren ondotik cz goatcko, kalomnia 
eta legearen kontrako crauntfien erabil- 
tzeko ; gezurrezko folafak afmatu eta 
gure bihotzetik atheratu ditugu.

14 Eta aditnenduak gibelerat egin du, 
eta zuzcntafuna urrun barata da ; zeren 
egia erori baita karrikan, eta zuzenta- 
funa ezin farthu baita.

15 Eta egia ahantzia gclditu da, eta 
gaizkitik gibelatu dena, harrapariari age- 
rian gelditu z a jo ; eta Jaunak ikhufí 
du, eta gaizkia liaren begictara agertu 
da, zuzentafunik cz baita gehiago.

16 Eta gizonik cz déla ikhufí du ; 
eta balditua nihor ez helduz, bere be- 
foari dio laguntza galdatu, eta bere zu- 
zentafunak indar eman dio.

17 Zuzcntafuna jauntzi du errcdola 
bezala, eta falbamcnduko kaíka harén 
buruan da j jauntzi ditu afpcrkundeko 
foinckoak, eta bere gaitziduraz eftali da 
kapa batez bezala.

18 Afpertzera abian da, bere etíayei 
hafarrczko fariaren cmatera, bere ichter- 
begiei ordainaren egitera ; irlei ordaina 
diote bihurturen.

19 Eta inendebalckoak Jaunaren ize- 
naren beldur izanen dire, eta iguzki-for- 
thaldckoak harén ofpearcn, cthorriko de- 
nean hala-nola hibai muthiria, Jaunaren 
hatíiik bolatzen dueña;

20 Eta berrerofle bat cthorriko yayo- 
tenean Sioni, eta tzarkcriatik bihurtzen 
dircn Jakoben umeei, dio Jaunak.

21 Hau da hckiekin eginen dudan 
bat-taluna, dio Jaunak: Ene izpiritu zu 
baithan dena, eta ene hitz zure ahoan 
ezarri ditudanak, ez diré ilkhiko zure 
ahotik, cz-eta zure haurren ahotik, ez- 
etare zure haurren ganikako haurren 
ahotik, dio Jaunak, oraidanik eta bethi 
guziraino.

E X . K a p .

JA IK I, oi Jerufalemc, argiz bethe 
zaitc, zeren ethorri baita zure ar

gia, eta Jaunaren ofpea ilkhi baita zure 
gainera.

2 Ezen huna non ilhumbcek eftaliko 
duten lurra, eta gobclak populuak ; zure 
gainera ordean Jauna dajaikiko, eta lia
ren ofpea zure erdian da agerturen.

3 Eta jendayak zure argitara ibiliko

dira, eta erregeak, zure gainera ilkhi 
diftirara.

4 Bcgiak ingurura altcha zatzu, eta 
ikhufazu : horiek oro bildu dira, zure 
gana lieldu dira ; zure femeak urrundik 
cthorriko dira, eta zure alabak aldean 
jaikiko zaizkitzu.

1 5 Orduan ikhufiren duzu, eta gozoz 
betheko zare, eta zure bihotzak ederre- 
tfiko du eta zabalduren da ; itfafotikako 
ofteak zutara itzuliko direnean, zure 
gana ethorriren da jendayen indarra.

6 Kameluck, Madiango eta Epliako 
dromedarioek, uholdcak bezala zaituzte 
cftaliren ; Sabatik ethorriren dira gu
ziak, urhea eta ifentfua ekhartzen di- 
tuztelarik, eta orotan hedatzen Jaunaren 
laudorioak.

7 Zedarrcko arthalde guziak bilduko 
dira zuretzat, Nabayotheko ahariak zure 
zerbitzuko izanen dira ; jabalpencko ene 
aldarearen gainean cíkainircn dituzte, eta 
ofpaturcn dut ene mayeftatearen etchea.

8 Zein dira dihoazcn horiek hedoyak 
iduri, eta ufoak beren zirrituetara bczala?

9 Ezen afpalditik ene iguri daude 
irlak eta ¡tfafoko untziak, zure umeak 
urrundik crakhar detzadan, hckien ur- 
he-zilharrak hckiekin, zure Jainko Jau
naren izcnari, Ifraclgo fainduari, zeinak 
baitzaitu ofpcz bethe.

10 Arrotzeri femcck altchaturcn di
tuzte zure harrafiak, eta hckien erregeek 
zerbitzaturen zaituzte ; czik ene gai- 
tziduran jo zaitut, eta baketzcan urri- 
kaldu naiz zutaz.

11 Eta zabalduak egonen dira bethi 
zure atheak ; cz cgunaz, ez gauaz cz 
dira hertfiko ; ckhar dezazuten jendayen 
indarra, eta crakhar hckien erregeak.

12 Ezen zcrbitzatuko etzaituzten 
jendakia eta errefuma galduko dira ; eta 
mortu eginak izanen dira jendaki hekien 
lckhuak.

13 Libancn ofpea cthorriko zaitzu ; 
izaya,czpela eta pinoa ethorriko dira ene 
faindutegiaren cdcrztatzcra ; eta ofpc 
emanen diot ene oinen-peko lckhuari.

14 Eta zu aphaldu zaituztenen umeak 
gurthuz ethorriren zaizkitzu, eta zure
tzat gaizki mintzo zircnck adoraturen 
dituzte zure oin-hatzak, eta deithuren 
zaituzte Jaunaren liiria, Ifraelgo fain- 
duaren Sion.

15 Zeren izatu zaren utzia eta gai- 
tzirizkotan idukia, eta nihor ctzelakotz
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zutan gaindi iragaiten, cgincn zaitut 
mendcetako lili, gizaldi guzictako boz- 
kariagarri.

16 Baaturen duzu jendayen efnea, 
eta edoíkircn erregeen bulharra ; cta ja
kinen duzu ni naizcla Jatina, zurc fal- 
batzailca, eta zurc berrcrode Jakobcn 
hazkarra.

17 Kobre orde, ekharrircn darotzut 
urhea; eta burdina orde, ekharrircn da
rotzut zilharra; kobrea zur orde, burdi
na harri orde; cta emanen darozkitzut 
artzain baketiarrak, eta zuzena maitc 
duten kargudunak.

18 E z  dirá gehiago entzuncn zurc 
lurrcan gaichtakeria, zaphatze - chahu- 
tzeak zure mugen harnean; falbamcn- 
dua jabetuko da zurc harrafiez, cta lau- 
dorio-otfak izancn dirá zurc atheetan.

19 E z duzu gehiago iguzkia izanen 
argi emateko egunaz, cz-eta ilhargiaren 
diltiradura zure argitzeko ; bainan Jau- 
11a izanen duzu bcthiereko argitzat, cta 
zure Jainkoa zure ofpetzat.

20 Zure iguzkia ez da gehiago etza- 
nen, cz-cta ttipituko zurc ilhargia; zc- 
ren Jauna izanen baituzu zurc bcthi
ereko argitzat, eta betheko baitira zure 
deithore cgunak.

21 Zure populua, berriz, prcftuzko 
populu bat izanen da, nik landatu gan- 
doa, ofpc athcratzeko egin dudan obra, 
bethi guziko lurra primantzetan izanen 
dueña.

22 Aphurrena berhaturen da milcta- 
raino, cta chumeena populu guziz haz- 
kar hatera: nik, Jaunak, ordua ethorri 
ditakcenean, bat-.batean eginen dut hori.

L X I. K a p .

JA U N A R E N  izpiritua ene gaincan 
da, zeren gantzutu baínau Jaunak ; 

igorri ñau emeei berri onaren ekhartzera, 
loth detzadan bihotz zaurthuak, gathi- 
buei email diozotedan graziaren berria, 
prefo direnei librantzarena;

2 Oihu-egin detzadan Jaunaren ja- 
balpencko urthea, cta gurc Jainkoaren 
afperkundeko eguna ; gozakari ckhar 
diozotedan nigarrez daudczcn orori;

3 Sionen deithoretan daudczinei czar 
diozotedan eta eman khoroa hautfaren 
orde, bozkarioarcn olioa nigarren orde, 
ofpczko kapa atfekabezko izpirituaren 
orde; cta Sionen deithuak izanen dire
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zuzenaren habeak, Jaunak landatuak 
hari ofpc bihurtzeko.

4 Eta tnende hartan mortu ziren le- 
khuak etchez betheko dituzte, eta ero- 
riak altchatuko eta hiri mortu eginak, 
mende hckictan urratuak, bcrrituko di
tuzte.

5 Eta arrotzak cthorriren diré, cta 
alhaturen dituzte zuen arthaldeak; cta 
arrotz-femeak izanen diré zuen lurren 
lantzeko cta zuen mahaftizain.

6 Zuek, berriz, Jaunaren aphczak 
deithuak izanen zarezte : Gure Jain- 
koaren miniftroak; erranen darotzuete : 
Jendayen ontafunetarik haziko zarezte, 
eta hekien ol'pctik atheraturen duzue 
lelo.

7 Zuen ahalkatze bikhun cta gorri- 
tzcarcn orde, bakhotchak bcrc zathiaz 
eginen du laudorio ; horren gatik bere 
lurrean izanen du gozamen bikhuna, cta 
bethiraino iraunen du hekien bozka- 
rioak.

8 Alabainan ni naiz Jauna zuzenta- 
funa maite eta harrapakeriatikako holo- 
kaufta higuin dudana, cta egiaren gai
ncan finkaturen ditut ene populuaren 
egintzak, eta harekin joko dut bethirai- 
noko bat-tafun bat.

9 Eta jendayen erdian ezaguturen 
dute harén ganikako iraulgia, cta popu- 
luen erdian harén ganikako odola ; ikhu- 
fiko dituzten guziek ezaguturen dituzte, 
zeren hckiek izanen baitirc Jaunak bc- 
ncdikatu iraulgikoak.

10 Bozkario handitan bozturen naiz 
Jauna baithan, etc ene arima goihcrcz 
jauziren da ene Jainkoa baithan ; zeren 
nauen jauntzi falbamenduko foinekoz, 
cta zuzentafunezko jauntziaz nauen in- 
guratu, hala-nola jaun cfpos khoroaz 
aphaindua ; hala-nola andre cfpos bere 
urheriez berregindua.

11 Ezcn ñola lurrak ckhartzcn baitu 
ninika, ñola baratzcak ninikarazten baitu 
hazia ; hala Jainko Jaunak ere jendaki 
guziep aitzinean lorarazten ditu bere 
zuzentafuna eta bere ofpea.

L X II . K a p .

C I O N E N  kariaz ez naiz ichildurcn; 
^  Jerufalemen kariaz ez dut phaufu- 
rik hartuko, harén prellua ilkhi dadicn 
arteo argi bat bczala, eta harén falba- 
tzailca bitz dadicn arteo zuzi bat bezala.
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2 Jendayek ikhufiren dute zurc pres- 
tua, eta errege guziek zure falbatzailc 
ofpctfua, eta dcithuren zaituzte Jaunaren 
ahoak emanikako izen berri batez.

3 Eta izanen zarc Jaunaren cíkuan 
ofpezko khoro bat, eta zurc Jainkoaren 
cflcuan errege diadema bat.

4 Etzare gehiago dcithuko Bazterrc- 
rat-utzia, eta zure lurra ez da gehiago 
dcithuko Dcfmafiatua; bainan dcithuko 
zare Enc-nahikarakoa, eta zure lurra 
Egoiliarduna ; zeren Jaunak lakhct izan 
duen zure baithan, eta zure lurra egoi- 
liarrez betheko baita.

5 Gizon-gaztea egonen da czen nes- 
katcha gaztearekin, eta zure umeak zu 
baithan egonen dirá ; cta fenharrak boz
kario izanen du bcrc andreaz, cta zurc 
Jainkoak bozkario izanen du zutaz.

6 Zainak ezarri ditut, oi Jerufalcme, 
zurc harrafien gaincan ; egun guzian 
cta gau guzian ez dirá bchincrc ichil- 
duren.

7 Oi zuek, Jaunaz orhoitzen zaitez- 
tcnak, ez bczaiztctc ichil, ez bezazue 
ichilik utz, gogor dezan arteo Jerufale- 
mc, cta lurrcan czar dezan laudagarri.

8 Jaunak zin-egin du bere cíkuinaz 
eta bere befoko indarraz : Ala ! ematen 
badiotct gehiago zure ogia hazkurri zurc 
etfayei, cta arrotz-femeek edaten badute 
zure nckhcetarikako arnoa!

9 Ezcn ogia uztatzen dutenck, janen I 
dute hura, laudatuz Jauna; eta arnoa 
egiten dutenek, edanen dute ene lorio 
íainductan.

10 Iragan zaitezte, iragan atheetarik, 
bidea populuari aphain diozozuetc, zcl- 
hai diozozuetc bidea, khen harriak, eta 
populuci altcha czagutkaria.

11 H una Jaunak lurraren bazterreta- 
raino adiarazi duela : Errozue Siongo 
alabari : Huna zure íiilbatzailea heldu 
déla; huna bere faria bcrekin, cta bere 
eginkaria bere aitzinean.

12 Eta dcithuko dituzte Populu fain- 
dua, Jaunak berrerofia. Zu aldiz dei- 
thuko zaituzte: Hiri errekaftatua, cta 
hehinerc ez Utzia.

L X III. K a p .

V E I N  da Edometik heldu den hau, 
Bofratik foincko thindatuekin ; bere 

foinaren harnean eder den han, bere ¡n- 
darraren handian ibiltzcn dclarik ? Ni

naiz zuzentafunezko hitzcn errailea, eta 
íalbatzckotzat gudukatzen naizena.

2 Nolaz bada zure jauntzia gorria da, 
eta zure foinekoak, lakoan mahats le- 
hertzen hari direnena iduri ?

3 Bakharrik haritu naiz lakoan le- 
hertzcn, eta jendayetarik gizon bat ctzcn 
enekin; oinkatu ditut ene gaitziduran, 
cta lehertu ene hafarrean ; eta hekien 
odola hedatu da ene foinekoetan, cta lo- 
hitu du ene jauntzia oro.

4 Ezen gogoan dut afperkundeko 
eguna, ethorri da ene berrcrofpencko 
urthea.

5 Ingurura begiratu dut, eta lagun- 
tzcko nihor etzen ; bilhatu naiz, cta la- 
gundu nauenik ez da izatu ; bainan aíki 
zen ene befoa, cta ene gaitzidurak la- 
gundu ñau.

6 Ene irakiduran oinen azpian era- 
hili ditut populuak ; ene gaitziduran 
hordiarazi ditut, cta lurrerat arthiki hc- 
kien indarrak.

7 Orhoiturcn naiz Jaunaren urrikal- 
menduez; Jaunaren laudorioak kantatu- 
ren ditut Jaunak bihurtu darozkigun 
guzien gaincan eta bere beraztafunaren 
eta urrikalpen handi guzien arabera Is- 
raelcn etcheari egin diozkan nihoncrcko 
ongicn gaincan.

8 Eta erran du : Guzia gatik populu 
hau enea da, ukhatzcn ez nauten umeak 
diré : cta hekien falbatzaile egin da.

9 Hekien heftura guzietan, ez du 
uklio egin, cta harén aitzineko aingeruak 
falbatu ditu ; bcrc maithakundean eta 
bere beraztafunean berak ditu berrerofi, 
eta foinean ekharri eta jafan ditu men- 
deko egun oroz.

10 Hekiek ordean hafarrera ekharri 
dute, eta atfekabe eman diote harén 
fainduaren izpirituari ; eta hura etfai 
bihurtu zayotc, cta berak herrautfi ditu.

11 Eta orhoitu da Moifen mcndcko 
egunez cta bere populuaz : Non da 
horick itfafotik atheratu dituena bere 
arthaldcko artzainekin ? non da horicn 
erdian bere fainduaren izpiritua ezarri 
dueña;

12 Zeinak bere befo ofpetfuaz eíkuin 
eraman baitu Moife ; zeinak urratu bai- 
titu urak, bethiko gogortzca gatik bere 
izena;

13 Zeinak eraman baititu ondar- 
lczcak barna, hala-nola mortua gaindi 
zaldi bat bchaztopatzen ez dena ?

7 8 9
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14 Zclhayera jauften den zaldia iduri, 
cta Jaunarcn izpiritua ¡zatu da harcn 
bidari ; hala erakharri duzu zure popu- 
lua, zure izena olpetfu egitea gatik.

15 Bcgira zazu zerutik, cta ikhufazu 
zure cgoitza faindu cta zure ofpearen 
crditik; non dire zure kharra eta zure 
indarra, zure barne famur eta urrikal- 
mciuluak oro ? Baratu dire eue gainetik.

16 Alabainan zu zarc gure ai ta ; 
Abrahamek ez gaitu czagutzen ; Ifrae- 
lck cz daki nor garen : zu zare, Jauna, 
gure aita, gure berreroflea, eta egundai- 
notikakoa da zure izena.

17 Zergatik zeiherrarazi gaituzu, 
Jauna, zure bideetarik ; gogorrarazi 
duzu gure bihotza, ez gaitezen izan 
zure beldur? Bihur zaite zure zerbi- 
tzari, zure primantzako leinuen kariaz.

18 Guti zitzayoten zure populu
fainduaz naufi izatca ; gure ctfayek 
zango-pean ibili dute oraino zure faindu- 
tegia. . .

19 Eginak gare hatlarrian gmen be- 
zala, gure Jaun etzinenean oraino, cta 
zure izena gure gainera deitzen etze- 
ncan.

L X IV . K a p .
D  A L IM B A  urraturen ditutzu zeruak 

cta jautfiko zarc! Mendiak urth 
laizteke zure aitzinean.

2 lhar laizteke fuak erreak bezala,
galgaran irakit lezakete urek, zure 
izena ezagutua izan dadien zure etfayen 
artean ; zure aitzinean ikliara laizteke 
jendayak. ·

3 Scndagailak cgiten ditutzunean, 
czin dctzazkcgu jafan : jautfi zare, cta 
zure aitzinean urmariatu dira mendiak.

4 Mendcaren haftapenetik gizonak 
ez du entzun, beharriak cz du aditu, 
begiak ez du ikhufi, zutaz landan, oi 
Jainkoa, zer dadukazun aphaindurik zure 
iguri daudenentzat.

5 Bozkariotan denaren cta zuzenari
berc bidea ernaten dioenaren aitzincra 
atheratu zare ; zure bideetan orhoituren 
dira zutaz : famurtu zare ; bekhatu egin 
ginduen ; bethi bekhatuan ginen, cta 
ialbaturen gare. ,

6 Gizon lohiak bezala eginak gare 
guziak, eta gure cgintzak aftagaizdu- 
naren oihalak bezala dira ; eta guziak 
erori gare hoftoa iduri, eta gure tzarke- 
riek haizeak bezala eraman gaituzte.

7 Nihor cz da zuro izenari dei-egiten 
daroenik, jaikitzcn eta zuri ¡ritchikitzcn 
denik ; gorde darokuzu zure begithartea, 
cta zathikatu gaituzu gure tzarkerien 
indarraren azpian.

8 Eta orai, Jauna, zu zare gure aita;
gu aldiz, lohi pozi bat; zu zare gure 
egilea, eta gu guziak zure cíkuetako 
lanak. . . .

9 Jauna, ez bezedi borthizkiegi fa
mur, eta ez orhoit gehiago gure gaichta- 
keriez; huna, begira zazu, zure popu- 
lua gare guziak. _

10 Zure fainduaren hiria tnortu egina 
da; Sion mortu egina da, Jerufalcmc 
deboilatua.

11 Gure fainduefpencko eta gure 
ofpcko tctnploa, zeintan gure arbafoek 
laudatu baitzaituzte fu-garren ondar egi
na da, eta gure jauregi ederrenak puíke- 
tan eroriak.

12 Iiorien gaincan, zure burua idu-
kiren othe duzu, Jauna ? ichilik egonen 
othe zare ? atfekabe gogorrean utziren 
othe gaituzu ? .

L X V . K a p .

D I L H A T U  naute nitaz lehcnago gal- 
^  datzen ctzutenck ; atzeman naute 
bilhatu cz nautenek; ene izenari dei- 
egiten etzuen jendaki baiti erran diot: 
Huna ni, huna.

2 Egun guzian elkuak hedatu dioz- 
kat populu finheftegabcko bati, zeina 
baitabila bere afmuen ondotik bidé ez
onean. ,

3 Populu, famurtzera ene begien
aitzinean tarritatzcn nauena; baratzec- 
tan imolatzen, adrailuen gainean fakrifi- 
katzen dueña; . . . .

4 Egoitza hobietan, cta lo jainkor- 
deen temploetan egiten dueña, urdekia 
jatcn cta falda lohia bere untzietara 
ichurtzen dueña ;

5 Erraten dueña: Urrunt hadi, cz 
inri hurbil, ez baihaiz chahua: hainak 
ene fephako orduan izanen dirá khc, 
egun guzian erreko den fu bat.

6 I ík r ib a tu a  da  e n e  a itz in e a n  : e z  
n a iz  ic h ilik  e g o n e n , b a in a n  e g in e n  d io - 
t e t  o rd a in a , b u lh a rrc ta ra  fa r iz ta tu re n

d itu t , _ ,
7 Dio Jaunak, hckien tzarkcriak, cta 

batean hekien arbafo mendien gaincan 
fakrifikatzen cta munhoen gaincan niri
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•rain egiten haritu direnen tzarkcriak; 
cta hekien egintza zah«jrrarcn faria pa- 
gaturen diotet bulharrctara.

8 Hau dio Jaunak: Plala-nola bihi 
bat aurkhitzen bada mahats - molkho 
batean, erraten baita: E z  chahu, Jauna
rcn benedizionetik delakotz ; orobat 
eginen dut ene zerbitzarien kariaz, ez 
baitut Ifrael guzia chahutuko.

9 Eta Jakoben ganik cta Judatik 
craikiren dut iraulgi bat, ene mendiak 
gozaturen dituena; eta ene hautetftek 
primantzaz izanen dute lur hori, eta 
ene zerbitzariek hor izanen dute beren 
cgoitza.

10 Eta ni bilhatzen nauen populuak 
izanen ditu zelhayak arthaldcen hcfpil- 
tzat cta Akorreko harana abereen hei- 
tzat.

11 Eta zuck, Jauna bazterrerat utzi 
duzucnak, ene mendi faindua ahantzi 
duzuenak, Zoriari mahaina aphaintzcn 
eta harén gainean libazioncak egiten 
ditutzuenak,

12 Ezpataz khondutako zaituztet, 
eta oro farraíki batean croriko zarctc; 
zeren nik deithu cta cz duzuen ihar- 
dctfi, ni mintzatu cta ez duzuen entzun, 
eta gaizkia ene begien aitzinean egiten 
zinduten, cta nik nahi ez nuena duzuen 
hautatu.

13 Hargatik, hau dio Jainko Jaunak: 
Huna non ene zerbitzariek janen duten, 
eta zuck gofez egonen zaretc ; huna 
ene zerbitzariek edanen dutela, eta zuek 
egarriz egonen zarete.

14 Huna bozkariotan izanen direla 
ene zcrbitzariak, eta zuek ahalkez 
urthuak ; huna, ene zerbitzariek biho- 
tzeko goihcretafunarcn ariaz, laudo- 
riozko kantikak kantatuko dituzte ; 
cta zuek bihotzeko minez, oihuz ego
nen zarete, eta ¡zpirituko heñuraren 
ariaz marrutnaka hariko zaretc.

15 Zuen izena burhozko hitz bat 
eginen duzue ene hautetfientzat; cta 
Jainko Jaunak hilen zaituztete, eta bere 
zcrbitzariak bertze izcn batez deithuko 
ditu.

16 Izen hartan benedikatua dena lu- 
rrcan, egiazko Jainkoaz izanen da bene
dikatua ; era lurrean zin-egiten duenak, 
egiazko Jainkoaz zin-eginen du; zeren 
leheneko atfekabeak ahantziak baitira, 
cta ene begietarik itzaliak.

17 Ezik huna non krcatzen ditudan

zeru berriak cta lur berri bat ; cta bei- 
halakoak cz dira orhoitzapenetan izanen, 
cta ez dira gogorat ¡ganen.

18 Bainan bethi guziraino zare boz- 
turen eta jauziren nik krcatzen ditudan 
haukiez ; ezen huna non egiten dudan 
Jerufalcmc goiheretafunczko hiri bat eta 
hango populua bozkariozko populu bat.

19 Eta goihereturen naiz Jerufalemen, 
cta bozkariaturen ene populuaren bai- 
than ; eta harcn erditik cz da gehiago 
entzunen ez nigar-marraíkarik, ez oihu 
deihadarrik.

20 E z da handik goanen haur gaz- 
terik, ez-cta gizon-zahar bere urtheak 
bethe gabekorik ; zeren haurra ehun 
urthetan hilen baita, eta ehun urthetako 
bekhatorea madarikatua izanen da.

21 Eta etchcak eginen dituzte, eta 
hekietan egonen dira ; cta mahaítiak 
landatuko dituzte, eta hekien fruituak 
janen.

22 Eginen duten ctchea ez da bcr- 
tzccn cgoitza izanen ; landatuko duten 
mahaftiko fruitua, czdute bcrtzeck ja
nen; ezen zuhaitzaren cgunen arabera- 
koak izanen dira ene populuaren egunak, 
cta harén cíkuetako lanak iraupen han- 
dikoak izanen dira.

23 Ene hautctfiak cz dira alferretan 
hariko lanean, eta haurrak etzaizkote 
afalduen crdian forthuko ; zeren hura 
baita Jaunak benedikatu dituenen gani- 
kako iraulgia, cta hckicn ilobafoak he- 
kiekin.

24 Eta gerthaturen da, oihu-eginen 
duten baino lehen entzunen dúdala ; 
oraino mintzo direlarik, aditua dukcdala.

25 ütfoa eta bildotfa batean alhatuko 
dira, lehoinak eta idiak lafíoa janen dute, 
eta herrautfa izanen da fugearen haíku- 
rria ; ez dute kalterik eginen, ez-cta 
hilen ene mendi faindu guzian, dio Jau
nak.

L X V I . K a p .
jLJAU  dio Jaunak: Zerua dut jar- 

lekhu, iurra berriz oin-alkhi ; no- 
lakoa da niri altchatuko darotadazuen 
ctchea ? zer toki da ene phaufa-lckhua ?

2 Ene eíkuak eginak dire horick oro, 
eta horiek guziak eginak dire, dio Jau
nak. Aldiz nori begiratuko diot, cz 
bada behar gaichoari, bihotz zaurthuari, 
ene hitzak ikharatzen duenari ?

3 Idi bat imolatzen dueña, gizon bat
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hiltzen dueña bezala da ; azienda churi 
bat fakrifikatzen dueña, zakhur bati bu- 
rua lehertuko dioena bezala ; eikaintza 
bat eginen dueña, urde odola cikaintzen 
dueña bezala ; ifcntfu erretzeaz orhoitzen 
dcna, idolari ciker ematen hari dena be
zala. Horick oro dituztc hautatu bcren 
bidcetan, eta hekicn arimak gozo hartu 
du bere izigarrikerietan.

4 Aria hortaz ni ere hekiek bezala 
trufaz hautatu ko naiz ; eta zeren-cre 
bcldurra baitzuten, hura erakharrircn 
diotet gainera; nik deithu, eta nihor 
etzelakotz ihardcfteko ; ni mintzatu, eta 
cz dutclakotz entzun ; eta gaizkia cgin 
dutelakotz ene begicn aitzinean, eta nik 
nahi ez nuenaz direlakotz hautatu.

5 Adi zazuc Jaunaren folafa, harén 
hitzera ikharatzen zaretcnak ; zuen a
naya gaitzerizkotan zaduzkatcnek, eta 
cne izenaren ariaz iraiztcn zaituztenek, 
erran dute : Jaunak ager beza bere os- 
pea, eta gu ere farthuko gare zuen boz- 
karioan. Hainak ordean ahalkearen az- 
pira arthikiak izancn dire.

6 Hiritik populuaren oihua, templotik 
oihua ; Jaunaren mintzoa, bere ctfayci 
merezitu faria bihurtzen duenarena. ^

7 Erdi-minak izan baino lchcn, Sion 
erdi da ; erditzeko muga baino lchcn, 
feme batez erdi da.

8 Nork cgundaino holakorik aditu 
du? nork ikhufi du holakorik? Lurrak 
cgun bakhar batez ekharriren othc 
ditu gaincan dituen fruituak ? populu 
bat aldian forthuren othc da oforik ? 
czen Sion minctan jarri eta betan forthu 
ditu bere fcmcak.

g N i, bertzeak erdiarazten ditudana, 
ez othc naiz erdiko ncroni? dio Jaunak; 
nik bcrtzeci ematen badiotet iraulgia, 
ncroni agor izancn othc naiz ? dio zure 
Jainko Jaunak.

10 Goihere zaitezte Jerufalemekin, 
atfeginez jauz zaitezte harekin, hura 
maite duzuen guziak ; bozkarioz hare- 
kin boz zaitezte, nigarrez harén gaincan 
zaudeten guziak,

11 Edozki dezazuen eta afe zaitezten 
harén gozakaricn bulharretik ; hartarik 
edan dezazuen, eta harén nihonereko 
ofpetik athera dezazuen gozo guzien 
nafaizia.

12 Ezen hau dio Jaunak. Huna non 
Jerufalemen gainera jautfaraziren ditu- 
dan bakea hibai bat bezala, eta jendayen

ofpea, gaindika dihoan uharraiduri; hura 
edoíkiren duzue; bulharrera ekharriak 
eta bclhauncn gaincan laufengatuak iza- 
nen zarete.

13 Ñola ama batek laufengatzen baitu 
bere haurra, hala gozo emanen darotzuet, 
eta fofegu hartuko duzue Jerufalemen 
galtzarrean.

14 Ikhufiko duzue, eta boztuko da 
zuen bihotza, eta zuen hezurrak bclharra 
bczala haziko dirá; eta ageriko dirá Jau
naren eíkua harén zerbitzarien gainean, 
eta harén gaitzirizkoa ctfaycn gainean.

15 Ezen huna non ethorriko den 
Jauna fuaren crdian, eta harén orga- 
lafterrak iduri du chirimola; bere ha- 
farrearen irakiduran heldu da fari bihur- 
tzera, fu-garren crdian gaztigatzera ;

16 Zercn Jaunak fuarekin eta bere 
ezpatarekin arthikiren baitu bere juya- 
mendua haragidun ororen gainera, eta 
Jaunak herrautfiren dituenak murruka 
izanen dire.

17 Sainductíi nahi zirenak eta bara- 
tze barnetan athe-gibelean bcrcn burua 
chahu ufte zutenak, urdekia, gauza lo- 
hia eta arratoinkia jaten zituztelarik ba
tean izanen dirá chahutuak, dio Jaunak.

18 Ni ordean heldu naiz hekien egin- 
tza eta gogoeten ondoan ; bilduko ditut 
lckhu guzietako eta mintzaya guzictako 
jendakiekin, eta ethorriko dire eta ikhu7 
fiko dute ene ofpea.

19 Hekicn crdian ezarriko dut eza- 
gutkari b at; era hckietarik falbatuak di- 
tazkcenak igorriko ditut itfafoa barna 
jendayetara, Afrikara, eta Lidiara, arrúm
bela hcdatzen dutcnctara; Italiara eta 
Grcziara, urrungo ¡rletara, nitaz aditu 
eta cne ofpea ikhufi cz dutcnctara ; eta 
jendayei ezagutaraziko diotc cne ofpea.

20 Eta jendaki guzietarik Jaunari 
cmaitzetan crakharrircn diozkatc zuen 
anaya guziak zalditan, orga-laftcrrctan, 
foin-karrofetan, mandotan eta orgetan, 
Jerulalemeko ene mendi faindura, dio 
Jaunak, hala-nola Ifraelgo umeek untzi 
chahuan cmaitza bat ekhartzen balute 
Jaunaren etchera.

21 Eta hckietarik hartuko ditut, dio 
Jaunak, apheztzat eta lebitar orde.

22 Ezen ñola nik egin zeru berriak 
eta lur berria ene aitzinean egonen bai- 
tirc bethi, dio Jaunak ; hala egonen dire 
zuen ganikako iraulgia eta zuen izcna.

23 Eta hilabethetik hilabethera, eta
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larumbatetik larumbatera izanen da, ha
ragidun guziak ethorriko dircla ene aitzi- 
ncra cne adoratzera, dio Jaunak.

24 Eta ilkhiko dire eta hilak ikhufiko

dituztc ene legea hautíi duten gizonak : 
hekien harra ez da hilen eta hekicn fuá 
cz da iraungiko, eta izanen dire bizi di- 
ren guzien begien izigarri.
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J E R E M IA S E N  hitzak, Helziafen fe- 
J  mearenak, Helzias baitzen Ana- 
thothen, Benjamingo lurrean egoten 
ziren aphezetarik.

2 Jaunaren hitza ethorri zitzayoen 
Jofiafen, Amon, Judako erregeren Ce
rnearen egunetan, hamahirugarren ur- 
thean errege zelarik.

3 Eta ethorri zitzayoen Judako errege 
Jofiafen feine Joakimcn egunetan, Scde- 
ziafen hamckagarren urtheko ondarre- 
raino, (Sedezias baitzen Judako errege 
Jofiafen femca,) Jcrufalemgo deiherri- 
peneraino, bortzgarren hilabethean.

4 Eta Jaunak cgin zarodan folas, 
zioclarik :

5 Zurc amaren fabclcan egin zintza- 
dan baino lehen, czagutzcn zintudan ; 
cta fabeletik ilkhi zaren baino lehen, 
fainductfi zaitut cta profetatzat eman 
jendayen artean.

6 Eta ihardetfi nucn : Ai ! ai ! ai ! Jain
ko Jauna ! Huna, ez dakit mintzatzen, 
czcn haur gazte bat naiz oraino.

7 Eta Jaunak erran zarodan : E z  
erran : Haur bat naiz ; goanen zare 
ezen nik igorriko zaitudan toki guzie- 
tara ; eta edozein gauza mana dezazu- 
dan, guziak erranen ditutzu.

8 Ez izan gizonen aitzinean beldur, 
zeren zurckin bainaiz zure atheratzeko, 
dio Jaunak.

9 Eta Jaunak hedatu zuen eíkua eta 
ukitu zuen ene ahoa ; cta erran zuen 
Jaunak : Huna non eman ditudan ene 
hitzak zure ahoan ;

10 Huna non ezarri zaitudan egun 
jendakien gainean cta errefumen gainc
an, errotik atheratzeko cta chahutzeko,

galtzcko cta czeztatzcko, altchatzcko 
eta landatzeko.

11 Eta Jauna mintzatu zitzaitan, 
zioclarik : Zer ikhuften duzu, Jeremias? 
Eta ihardetfi nuen : Atzarria dagoen 
zigor bat ikhuften dut.

12 Eta Jaunak erran zarodan: Ongi 
ikhuften duzu, ezen ni cne hitzaren 
gainean egonen naiz atzarria, hären 
bethetzeko.

13 Eta Jauna bigarren aldiko min
tzatu zitzaitan, zioelarik: Zer ikhuften 
duzu ? Eta ihardetfi nucn : Bcrtz bat 
ikhuften dut futan, cta ipharretik dago 
itzulia.

14 Eta Jaunak erran zarodan : Ipha
rretik jauziko dira afturugaitzak Iurrcko 
egoiliar guzien gainera.

15 Ezen, dio Jaunak, huna non dei- 
tzera nohan ipharreko errefumetako 
jendaki guziak ; eta ethorriko dire, cta 
czarriren dutc zcinck bere tronua Jeru- 
falcmeko athe - fartzcctan, cta hango 
harrafi guzien gainean inguru-inguru, 
eta Judako hiri guzietan.

*6 Eta atheraturen ditut hekiekin 
ene juyamenduak, ni utzi, jainko arro- 
tzei fakrifikatu eta bcren eíkuetako lana 
adoratu duten guzien maltzurkeriarcn 
kontra.

17 Zuk beraz tinka zazu gerria, jaiki 
zaite eta erran diotzotzuete nik manatzen 
darozkitzudan guziak. E z  lotfa izan 
hekien aitzinera agertzeko, czcn nik 
eginen dut cz duzula hekien aitzinean 
beldurrik izanen.

18 Alabainan ezarri zaitut egun hiri 
hazkar bat bczala, burdinazko habe 
bat bezala, kobrezko harrafi bat bezala 
lur guziaren gainean, Judako erre- 
gecn kontra, hango buruzagien cta
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lur hartako aplicz cta populuaren kon
tra. .

19 Eta zure kontra eginen unte 
gudu, eta cz dire nauiiturcn ; zercn zu- 
rekin bainaiz, dio Jaunak, zure libra- 
tzeko.

II. K a p .
T j'T A  Jaunaren hitza athcratu zitzai- 
■*“ ' tan, zioclarik: .

2 Zoaz eta Jcrufalcmeri bcharrie- 
tara oihu-egiozu, crranez: Hau dio Jau- 
n a k : Orhoitu naiz zutaz, urrikalduz 
zure gaztetafunari eta zure ezkontzako 
amodioari, mortua barita, entina etzen 
lurra gaindi niri jarraikitzen zinen or- 
duan.

3 Ifrael Jaunari faindu zitzayocn; 
hura zcn harén fruituetako pikaina; 
hobcndun jartzen dirá hura ireílen du- 
ten guziak ; afturugaitzak croriko dirá 
hekien gaincra, dio Jaunak.

4 Jakoben etchea, eta Ifraelcn ctchc-
tikako ahaidego guzick adi zazuc Jau
naren hitza. .

5 Hau dio Jaunak: Z cr bidcgabe- 
kcria aurkhitu dute zucn arbafock ene 
baithan, ene ganik urrundu baitira cta 
hutfalkcriaren ondotik ibili eta hutlal 
bilhakatu ?

6 Eta ez dute erran : Non da Jauna, 
Egiptoko lurretik iganarazi gaitucna, 
bidatu gaitucna mortua gaindi, nihor 
ezin-egonczko cta ibilkizun ez den 
lurra barita, lur agor cta hcriotzea iduri 
duenarcn crditik, gizona ibili cta egon 
cz  den lurra gaindi ?

7 Eta erakharri zaituztet Karmel lur 
hatera, jan zinetzaten hango fruitak cta 
goza hango onak ; cta farthu ondoan, 
khutfatu duzue ene lurra, eta hatfgarri- 
keria bat egin duzue ene primantzaz.

8 Aphczek cz dute erran: Non da 
Jauna? cta legczainek cz nautc cza- 
gutu ; cta artzainek hautft dute ene 
legea ; eta profetek Baalen izenean 
profetifatu dute, cta idolei jarraiki dirá.

9 Hargatik farthuren naiz oraino 
zuekin juyamendutan, dio Jaunak, eta 
jazarriren dut zucn uniccn kontra.

10 Zoazte Zcthimgo irletara eta 
ikhufazuc ; igorrazue Zcdarrera ; eta 
zorrozki begira zazue eta ikhufazuc, 
hean gerthatu den han holakorik ;

11 Hean populuak aldatu dituen bcrc 
jainkoak; cta-bada ez dirá fcgurki hc-
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kick jainko. Aldiz ene populuak bcrc 
ofpea aldatu du idolarentzat.

12 Zeruak, harri zaitczte hortaz; 
zeruko athcak, minki deithora zazuc, 
dio Jaunak.

13 Ezen bi gaizki egin ditu ene po
puluak ; ni, ur biziarcn ithurria, utzi 
ñau bazterrerat, eta lurrean zilhatu ditu 
urtcgiak, urtcgi hirrikatuak, urik ezin 
iduk dezaketenak.

14 Ifrael gathibua ala gathibu fénica 
othe da ? Zergatik da bcraz harraparia- 
ren pufka bilhakatua ?

15 Lchoinek orroaz jazarri diotc cta 
marrumaka abiatu za izk o ; lurra mortu 
cragin dute ; errcak dirá hango hiriak 
eta nihor ez da hekietan cgotcn.

16 Mcmphiftar eta 1 aphneftar umeck 
ere izurriztatu zaituzte buru-kaíkoraino.

17 Hori cz othe zaitzu gerthatu, 
bazterrerat utzi duzulakotz zure Jainko 
Jauna, noiz-eta-crc berak bidatzen bai- 
tzintuen bidean ?

18 Eta orai zcr nahi duzu Egiptoko 
liidetik, ur zikhin edatera goateko ? cta 
zer duzu Afiriarren bidearekin, hango 
ibayako uretik edatera goateko ?

19 Zure maltzurkeriak jazarriren da
rotzu cta zure gibcltzeak erantzunen 
darotzu. Jakin zazu eta ikhus zcinen 
den gaizki eta uher zure Jainko Jauna 
bazterrerat utzi izatea, cta ene bcldurra 
gehiago zure baithan cz izatea, dio 
armadetako Jainko Jaunak.

20 Haftetik phorroíkatu duzu ene 
uztarria, hautfi ditutzu ene lokharri.tk 
eta erran duzu : E z  dut zerbitzaturen. 
Ezen, ntunho gora guzien gainean, zu- 
haitz hoftotfu guzien azpian etzatcn zi- 
nen, lilitchoa.

21 Nik aldiz landatu zintudan 111a-
hafti hauta bat bczala, guzia laudare 
onez. Ñola bcraz aldatu zaizkit tza- 
rrcra, oi mahafti arrotza ? _

22 Garbi bazindedi ere gatzuarckin
cta borith belharrez betlic, zure bckha- 
tuetan nothatua geldi zintazke ene aitzi- 
ncan, dio Jainko Jaunak.  ̂ _

23 Nolaz diozu: E z naiz lohitua, 
ez naiz Baalen ondotik ibili ? Ikhula- 
tzu zure urhatfak haranean ; jakizu zer 
egin duzun, laílerkari arina, bidé za- 
phatzen zabiltzana.

24 Mortuan lakhet den balaítoa, berc 
barneko zalekerian ; giriaren ufainak 
bildu d u ; nihork ez du makhurrara-

III. KAP.

z ik o ; atzeman nahi dutenck cz dute 
hutfeginen; bcrc hilabethectako mugan 
atzemanen dute.

25 Begira zazu zure oina buluztafu- 
netik, eta zure zintzurra cgarritik. Eta 
erran duzu : Etfitu dut; ez dut eginen ; 
alabainan arrotzak ditut maithatu, cta 
hekien ondotik naiz ibiliren.

26 Ñola ahalkatzen baita oltoina, 
atzcmana dencan, hala ahalketara erori 
dirá Ifraelcn etchea, bcra cta berc errege, 
aphez cta profetak,

27 Zurari erranik : Hi haiz ene aita; 
cta harriari: Hik email darotan bizia. 
Itzuli zaizkit gibclaz, eta cz aitzinaz; 
eta beren hcíturako orduan erranen 
dute : Jaiki zaite, eta libra gaitzatzu.

28 Non dirá zure jainko, zuretzat 
egin izan ditutzun hekick ? Jaiki beitez, 
cta zure helturako orduan libra bezai- 
tzate; ezen, oi Juda, zembat baitziren 
zure hiriak, hambat ziren zure iain- 
koak.

29 Zer nahi duzu enekin juyamen
dutan farthurik ? Orok utzi nauzue, dio 
Jaunak.

30 Alferrctan jo ditut zucn haurrak, 
kridantza cz dute hartu ; zucn czpatak 
iretfi ditu zucn profetak, lchoin chahu- 
tzailc bat bczala da

31 Zucn ganikako iraulgia. Adi za
zue Jaunaren hitza: Ifraelentzat bilha
katu othe naiz mortu bat, edo lur be- 
rantiar bat ? Zergatik erran du bcraz 
ene populuak : Gibelerat egin dugu, ez 
gare gehiago zure ganat ethorriko ?

32 Neíkatcha batck ahantziko othe 
du bcre aphaindura, edo andre efpos 
batek berc lephokoa ? Ene populuak, 
bada, ahantzi ñau khonda ezin ditakeen 
bezembat egunez.

33 Zertan zabiltza zure bidea 011a 
erakhutfi beharrez,cne onhirizkora heldu 
nahiz, noiz-eta-ere zure tzarkerien gai- 
ncko, zure bidé gaichtocn ¡rakhaften 
haritu baitzare,

34 Eta zure petrailetan aurkhitu baita 
arinta licitar cta hobengabeen odola ? E z 
ditut hekick atzentan zilhoetan luphean, 
bainan lchenago aiphatu ditudan toki 
guzietan.

35 Eta erran duzu : ßekhaturik gäbe 
cta garbi naiz, eta horren gatik zure ha- 
farrea aldara bedi ni ganik. Huna non 
juyamendutan fartzera nohan zurekin, 
erran duzulakotz : E z dut bekhatu 
egin.

36 Zeinen egin zaren erdeinagarri, 
zure bideetara itzuliz ! Egiptotik athe- 
ratuko duzu hambat ahalke, ñola athe- 
ratu baituzu Afurretik;

37 Ezen handik ere ilkhiko zare, cta 
eíkuak buruaren gainean izanen ditutzu ; 
zcren Jaunak hautfiko baitu zure fm- 
heftea duen habea, cta hartarik ez baitu
zu deus onik izanen.

III. K a p .

J T R R A T E N  ohi da : Gizon batek 
uzten badu berc emaztea, eta hau, 

harén ganik urrundurik, ezkontzen bada 
bertzc batekin ; lehembiziko fenharra 
itzuli ko othe da andre harén gana ? 
emazteki hura ez othe da khutfatua eta 
lizundua ? eta zu, Iohitu zare zure as- 
ko galayckin: bihur zaite halcre ene 
gana, dio Jaunak, eta nik onhetíiren 
zaitut.

2 Altcha zatzu begiak goiti, eta ikhu- 
fazu hean non den tokia zeintan cz 
baituzu zure burua Iohitu : bide-bazte- 
rrctan jartzen zinen, galayen begira, 
ohoina mortuan bczala ; cta lurra Iohitu 
duzu zure lizunkeria cta maltzurkcriez.

3 Horren gatik debekatuak izan dire 
uri gozoak, cta udazkcncko uria ez da 
izatu : emazte lilitchoaren kopeta egin 
zaitzu, ez duzu nahi izan gorritu.

4 Orai bederen dei-egin dizadazu erra- 
ncz : Ene aita, garbi nintzenean bidatu 
nauzuna zu zare:

5 Samur egonen othe zare bethi, edo 
azkeneraino iraunen othe du zure hafa- 
rrcak ? Hola mintzatu, eta gaizki egi- 
tcn haritu zare, eta egin duzu ahal be
zembat.

6 Eta Jaunak erran zarodan Joñas 
erregearen egunetan : E z  duzu ikhufi 
zer egin duen Ifrael bihurriak ? Goan da 
mendi gora guzietara cta zuhaitz hos- 
totfu guzien azpira, eta han lohikeriari 
cman du berc burua.

7 Eta horiek guziak egin dituen on
doan, erran izan diot: Itzul zaite ene 
gana. Eta ez da itzuli.

8 Eta horren ahizpa Juda lege-haus- 
leak ikhufi du, Ifrael bihurria utzi nuela, 
bcrtzeckin khutfatu zelakotz; cta eman 
niocla uzteko ageria; eta harén ahizpa 
Juda lege-hauflea cz da lotfatu, bainan 
goan da, eta bcra ere Iohitu.

9 Eta lohikeriarako berc lerrakorta-
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funaz likhiftu du lurra, cta khutfatu da 
harriarekin cta zurarckin.

io Eta horietan orotan harén ahizpa 
Juda legc-haunea cz da ene ganat itzuli 
bcrc bihotz guziaz, bainan alegiaka, dio 
Jaunak.

ix Eta Jaunak erran zarodan . llracl 
bihurriak garbi egiten du, Juda lcgc- 
hauílearcn aldean. _ >

12 Zoaz eta folas haukiek oihu-egiz- 
kitzu ipharraldcrat, eta errazu: Itzul 
zaite, Ifrael bihurria, dio Jaunak, eta ez 
dut zuen ganik aldaraturen ene begi- 
thartca ; zeren faindu bainaiz, dio Jau
nak, eta cz naiz bethi hafarre egonen.

13 Bainan czagutazu zure gaizkia, 
ezen hautfi duzu zure Jainko Jaunaren 
legea ; cta zure urhatfak jainko arro- 
tzetara barrayatu ditutzu, zuhaitz hos- 
totfu guzicn azpian, cta cz duzu cntzun 
ene mintzoa, dio Jaunak.

14 Itzul zaitezte, itzul, ene haurrak, 
dio Jaunak, zeren ni izanen bainaiz zuen 
fenhar ; eta hartuko zaituztet bat hiri 
batetik cta bia ahaidego batetik, eta fa- 
rraraziko zaituztet Sioncn.

15 Eta emanen darozkitzuct ene bi- 
hotzaren araberako artzainak, eta hekick 
haziko zaituztetc jakitatcaz eta irakhas- 
menai.

16 Eta populatuko zarctencan eta 
lurraren gaincan berhatuko cgun he- 
kictan, dio Jaunak, ez dute gehiago 
erranen : Jaunaren bat-tafuneko arkha. 
Eta ctzaitzue gehiago gogorat cthorriko, 
cta etzarete hartaz orhoituko ; cta nihor 
ez da harén ikhuftcra cthorriko eta ez 
da gehiago izanen.

17 Orduan Jcrufalemc deithuren dute 
Jaunaren tronua, eta harat bilduren dirá 
jendaki guziak Jaunaren izenera Jcrufa- 
lcmcn, eta ez dirá ibiliren beren bihotz 
galduko tzarkerien ondotik.
0 18 Egun hekietan Judako etchca hur- 
bilduren zayo Ifraclgo ctcheari, cta biak 
batean ethorriren dire ipharraldetik, nik 
zuen arbafoci cmanikako lurrera.

19 Aldiz nik erran dut: Ñola czarri- 
ren zaitut ene umeen artean, eta emanen 
darotzut lur lehiagarria, jendayetako ar
maden primantza ederra ? Eta erran 
du t: Deithuko nauzu aita, cta ene on
dotik ibiltzetik etzarc liaratuko.

20 Bainan cmaztcki batek erdeina 
baleza bcre maithatzailea, hala arbuyatu 
ñau Ifraclgo etchcak, dio Jaunak.
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21 Marrafka bat entzun da bideetan, 
Ifraelgo umeen nigar cta orrobiak ; zeren 
tzartu duten bereu bidea, cta ahantzi 
beren Jainko Jauna.

22 Itzul zaitezte, haurrak, itzul, cta 
nik czeztaturcn ditut zucn gaizkiak. Hu
na non heldu garen zure gana; zu zarc 
alabainan gure Jainko Jauna.

23 Egiazki gezurtiak ziren munho 
cta mendi guziak; egiazki gure Jainko 
Jauna baithan da Ifraclcn falbamcndua.

24 Gure haurtafunetik, ahalkagarri-
keria batek iretfi ditu gure aiten lanak, 
hekien ardiak eta abereak, hekien feme- 
alabak. .

25 Gure ahalkagarritafunean lo-egi- 
nen dugu, eta gure laidoak eilaliren gaitu ; 
zeren gure Jainko Jaunaren kontra egin 
baitugu bekhatu, guk cta gure arbafoek, 
gure haurtafunetik eta egun hau artco; 
cta ez baitugu entzun gure Jainko Jau
naren mintzoa.

I T Z U L T Z  E N  bazarc, Ifrael, dio Jau- 
* nak, bihur zaite ene ganat; ene ai- 
tzinetik khentzen baditutzu zure behaz- 
topagailuak, etzarc khordokaturen.

2 Eta egian, zuzcntafuncan eta zu- 
zembidean zin-eginen duzu erranez: 
Bizi bedi Jauna! Eta jendayck hura 
benedikaturen cta laudaturen dute.

3 Ezen Jaunak hau dio Judako cta
Jerufalemeko gizonci: Lant zazue lur 
berri bat zuentzat, eta cz crain clhorrlen 
gainera. <

4 Jaunaren ingurephaitzaz ingurebak
zaiteztete; bihotza ingurebakazuc, Juda
ko gizonak, eta Jerufalemeko egoiliarrak; 
beldurrcz-cta fu bat iduri jauz eta khalda 
dadicn ene gaitzidura, zuen afmuetako 
maltzurkcria gatik, cta nihor cz dadien 
izan harén hiltzeko, _

5 Berria heda zazue Judan cta adia- 
raz zazue Jerufalemcn ; mintza zaitezte 
cta bazterretan durrundaraz zazue turu- 
ta ; oihu-egizuc hazkarki eta errazue: 
Bil zaitezte, hiri hazkartuetara far gaitcn.

6 Bandera altcha zazue Sioncn ; egi- 
zue indar, ez trika, zeren ipharretik cra- 
khartzcn baititut gaitza cta chahupen
handia. < ,

7 Bcrc ctzan-lekhutik igan dalehoma, 
eta jaiki da jendakien larrutzailca ; ilkhi 
da bcrc tokitik, zure lurraren mortu egi-
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tcko ; chahutuak izanen dira zure hiriak, 
eta nihor gabe gcldituko dira.

8 Hargatik jauntzatzue zurdatzak, 
deithore eta orrobia egizue ; zeren Jau
naren hafarrearen irakidura cz baita gurc 
gainctik aldaratua.

9 Eta izanen da egun hartan, dio 
Jaunak, urthuko dircla erregeren bihotza 
cta aitzindarien bihotza ; aphczak harri- 
tuak eta profetak lurrerat eroriak geldi- 
tuko direla.

10 Eta erran dut: Ai ! ai ! ai ! Jainko 
Jauna ! Populu hau eta Jcrufalemc enga- 
natu otlic ditutzu bada erranez : Bakca 
izanen duzuc; cta huna arimaraino hel- 
tzcn hari déla czpata ?

11 ürdu hartan erranen diote populu 
huni eta Jerufalemeri : Haize erregarri 
batek jotzen du bideetan, ene populuko 
alabaren bidcko mortuan direnetan, ez 
haizcztatzcko cta bihiaren garbitzeko.

12 Phefia gaitza handik heldu zait 
ene etfayen kontra ; orai churituko ditut 
ene crabakiak hckickin.

13 Huna non populu bat heldu den 
hedoyak iduri, harén orga-lafterrak phefia 
bczala dira, harén zaldiak arranoak baino 
zalhuago. Zorigaitz guri, chahutuak 
baikare !

■ + Oi Jcrufalemc, íalbatua izateko, 
maltzurkcriatik garbi zazu zure bihotza : 
noiz artco gogoeta galgarriak egonen 
dira zure bihotzean ?

15 Ezen huna Danetik berriak ekhar- 
tzen dituenaren mintzoa, cta Efraimgo 
menditik idolarenak ezagutarazten ditue- 
n arena.

16 Jcndayci errozucte : Huna Jcru- 
falemcn entzun déla urrungo lurretik zai- 
nak heldu direla eta beren oihuak adia- 
razten dituztela Judako hirictan.

17 Landazainek bezala ¡nguratua da- 
dukatc Jcrufalemc, zeren hal'arretzera 
tarritatu bainan, dio Jaunak.

18 Zure cgitatcek eta afmuck ekharri 
darotzutc hori ; horra zure maltzurkeri- 
aren ondorcak, zeren uherra baita hura, 
zeren jo baitu zure bihotza.

19 Barnctik, barnctik minez nago; 
ene bihotza nahafta da ene baithan, ez 
naiz ichilduko, zeren ene arimak aditu 
baititu turutaren durrunda cta guduko 
oihua.

20 Chahutzca chahutzearcn gainera 
deithua izan da; defmafian czarria da 
lurra oro ; ene ctcholak tcrrcpentcan,

ene larru-olhak bat-batean chahutuak 
izan dirá.

21 Noiz arteo ikhufiren dut jendea 
ihes ? adituren dut turutaren durrunda?

22 Horiek oro, ene populu zoroak ez 
nauelakotz czagutu; ume adimenduga- 
beak cta crhoak dirá ; gaizkiaren egiteko 
jakintfun dirá, aldiz ongiaren egiten ez 
dakite.

23 Bcgiratu dut lurrera, eta hara hutfa 
eta czdcuftua ze la ; bcgiratu dut zerue- 
tara, cta argi bat ctzen han ere.

24 Ikhuíi ditut mendiak, eta khordo- 
kan zabiltzan ; eta munho guziak ikha- 
ratuak dirá.

25 Begia eman dut, eta nihon ctzen 
gizon bat; cta hegaftin guziek norapait 
egin zuten.

26 Bcgiratu dut, eta hara Karmela 
mortu egina, eta hango hiri guziak chu- 
hutuak Jaunaren bcgithartcarcn aitzi- 
nean cta harén hafarrearen irakidurako 
hatfaz.

27 Ezen hau dio Jaunak : Lurra oro 
mortu izanen da; ez dut hargatik cha- 
hutze ofo bat eginen.

28 Lurra nigarrez eta zcruak gainctik 
atfekabez egonen dirá, nik erran dudana 
gatik ; gogo hori hartu dut, eta etzait 
urrikitu, eta ez naiz hortarik aldaratu.

29 Zaldizkoarcn cta gezi-igorlearcn 
oihura ihez dihoa hiri guzia ; leze gai- 
tzetara fartzen dirá, harkadictara igaitcn ; 
hiri guziak utziak dirá, eta gizon bat ez 
da hekietan dagoenik.

30 Eta zu, Siongo alaba chahutua, 
zcr hariko zarc ? Eíkarlatazko foinak 
jauntz bazinetza ere, har urhezko eder- 
gailuak, cta antimonioz tinda zure bc- 
thondoak, alferretan aphaint zintazke; 
erdeinatu zaituzte zure galayek, zure 
biziaren ondotik dabiltza.

31 Ezen aditu ditut kuintak erditzen 
hari denarenak iduri, haur-minetan dena
ren bezalako heílurak ; Siongo alabaren 
mintzoa; hiltzcn hari delarik eta bcíoak 
hedatuz erraren du : Zorigaitz niri, ari
mak egiten baitarot hiltzeketa haukien 
gatik !

V . K a p .
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T N G U R A  zatzuc Jerufalemeko karri- 
kak ; begira zazue, ¡khufatzuc baz- 

terrak, bilha zaitezte horgo plazetan, 
hcan aurkhituren duzucn gizon bat zu- 
zenari bere bidea cmaten dioena, zinta-
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funari darrayona, eta hiriari barkhaturen 
diot.

2 Eta balira ere crraten dutenak : 
Ala Jauna ! Zin hori halaber gezurka 
cgin lezakete.

3 Zure begiak, Jauna, zintafunarl bc- 
giratzen dire ; jo ditutzu, eta ez dute 
minik erakhutft ; chehakatu ditutzu, eta 
gaztigua cz dute nahi izan onhctfi j 
harria bczala gogortu dituzte bclharrak, 
eta ez dute nahi izan bihurtu.

4 N ik, berriz, erran dut : Erromefak 
dira beharbada eta zoroak, Jaunaren bi- 
dea eta bercn Jainkoarcn legea ez da- 
kitenak.

5 Goanen naiz beraz handietara, eta 
mintzatuko natzayote ; hckiek ezen eza- 
gutzen dituzte Jaunaren bidea eta bercn 
Jainkoaren legea. Eta huna hekick 
oraino hobeki batean hautft dutela uz- 
tarria eta trcnkatu lokharriak.

6 Horren gatik lchoinak oihanctik fa- 
rraikituren ditu, otfoak ilhuntzcan cha- 
huturen ditu, lehoinabarra crne egonen 
da hekicn hirien gainera ; handik ilkhiko 
den guzia, harrapatua izanen da j zeren 
murrukatu baitirc hckien lcgc-hauftcak, 
eta gogortu baitirc makhurrean.

7 Zertaz eztituko ahal natzaitzu ? 
Zure femeek baztcrrcrat naute, eta jain- 
ko ez direnez zin-cgiten dute ; afe ditut 
eta bertzccn emazteekin khutfatu dire, 
eta lilitchoarcn etchean lohikcrian ibili.

8 Zaldi berotuak eta garainoak iduri 
bilhakatu dire ; bakhotcha bere laguna- 
ren emazteari irrintzinaz dago.

9 Tzarkeria horiek ikhartu gabe utzi- 
ko othe ditut, dio Jaunak; eta holako 
jendakitik cz othe du ene arimak afpcr- 
kunde atheratuko ?

10 Igan zaitezte horren harrafien gai
nera eta urra zatzuc ; etzazucla hargatik 
arras chahu ; errotik athcra zatzuc hor
ren ganikako gandoak, zeren cz baitirc 
Jaunarenak.

11 Alabainan Ifraelgo etcheak eta Ju- 
dakoak gaichtoki hauth dute cnc legea, 
dio Jaunak.

12 Ukhatu dute Jauna, eta erran 
dute : E z da Jainkoa, eta ctzaiku aitu- 
rugaitzik cthorriren; ez ditugu ikhufiren 
czpata eta gofetea.

13 Airera mintzatu dire profetak, eta 
etzen hekietan Jainkoarcn hitza. Hau 
gerthaturen ¿ayote beraz.

14 Hau dio armadetako Jainko Jau-

nak: Hitz hori athcratu duzuelakotz, 
huna non nik ere fuzko ematcn ditudan 
zure ahoan ene hitzak, cta populu hori 
ezartzen dut egur cta fuak erreko du.

15 Huna non, Ifraclgo etchca, urrun- 
danik crakharriren dudan zuen gainera, 
jendaki bat, jendaki hazkar, jcndaki za
har, jendaki bat, zeinarcn mintzaya ez 
baituzu jakinen, cta cz baituzu adituko 
zcr erraten duen, dio Jaunak.

16 Harén gczi-untzia hobi zabaldu 
bat bczala izanen d a ; harén gcrlariak 
oro hazkarrak izanen dire.

17 Eta jancn ditu zure bihiak eta 
zure ogia; iretfiko ditu zure femeak eta 
alabak ; jancn ditu zure ardiak cta idiak, 
zure mahatfak eta pikoak ; eta czpatarc- 
kin hcrrautiiko ditu zure hiri hazkarrak, 
zcinctan baitzinadukan zure finheftea.

18 Halarik-cre, dio Jaunak, egun hc- 
kietan ctzaituztet aldc bat chahuturcn.

19 Erran balczate : Zcrtako gurc 
Jainko Jaunak cgin darozkigu haukiek 
guziak ? ihardetfircn diozutc : Nolabaz- 
terrerat utzi bainauzuc eta zuen lurrean 
zcrbitzatu baituzuc jainko arrotza, hala 
zerbitzaturen ditutzuc arrotzak zuena 
ez den lurrean.

20 Berri hau eramazue Jakobcn 
etchcari, cta adiaraz zazuc Judaren 
etchcari, erraten duzuelarik :

21 Adi zak, populu zoro, bihotzik 
cz dukana; begiak izaki, cta ikhuften, 
beharriak izaki, eta aditzen ez dukana.

22 E z  othe zaretc bada ene bcldur 
izanen, dio Jaunak ; cta ez othe zaretc 
lotfatuko ene aitzincan ? Nik itfafoari 
eman diot legarra mugarri, bcthikotzat 
lege hautfiko ez dueña ; cta tirainak jo- 
khatuko dire eta ezin gaindituko dute ; 
hantuko diré, bainan ez dute iraganen.

23 Populu horri ordean bihotz bat 
egin zayo finhctfgogor cta bihurria; gi- 
belcrat cgin dute eta goan dire.

24 Eta ez dute bercn baithan erran: 
Bcldur izan gaitezen gure Jainko Jauna- 
rentzat,-zcinak cmaten baitaroku goiza- 
roko cta berantaroko uria bcrc ordutan, 
zcinak urtheko uíten nafaizia ematcn
baitu. .

25 Zuen gaichtakcriek makhurrarazi
dituzte horiek ; eta zuen bckhatuek dc- 
bekatu dute ongia zuen ganik ; _

26 Zeren ene populuan khaufitu bai- 
tire gaichtaginak choriketariak bezala 
zelatan egoten direnak, arteak eta fega-
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dak hedatzen dituztenak gizonen atze- 
mateko.

27 Sarea choriz bethea den bezala, 
hckicn ctcheak betheak diré jokotriaka 
bildu gau zez; horreletan handi eta abe- 
rats cgin diré.

28 Gizcnduak eta gorituak dire ; 
gaichtoki bazterrerat ematcn dituzte ene 
erranak; ez dute juyatu alhargunaren 
zuzenaren alde, cz dute umezurtzaren 
zuzena bidé oncan bidatu, beharrei ez 
diotc juftizia bihurtu.

29 Gaichtakeria horiek cz othe ditut 
ikharturen, dio Jaunak, ala ene arima 
holako jendakiaren gainean afpertu gabe 
egonen da ?

30 Harritzcko cta balditzcko gauzak 
cgin dire lurraren gainean.

31 Profetek gezurrez profctifatzcn 
zuten, eta aphezck cíkuak jotzen zituz
ten, cta cnc populuak holako gauzak 
ditu maithatu : zer gcrthatuko zayo 
bada azkcncan?

V I. K a p .

£ G I Z U E  bihotzcz, Benjamincn u- 
meak, Jcrufalemcn crdian ; The- 

kuan durrundaraz zazuc turuta, eta Be- 
thakarcmcn gainean altcha zazuc bande
ra ; zeren ipharretik agertu baitira gaitz 
cta farraíki handiak.

2 Siongo alaba andre eder cta famur 
baten erkhide egin dut.

3 Harén gana ethorriren dirá artzai- 
nak cta hckien arthaldcak; harén ingu- 
ruan landatu dituzte olhak; bakhotchak 
manaturen ditu eíkupean dituzkcenak.

4 Gcrla fainduetfazue harén kontra; 
jaiki, igan gaitezen eguerdi bethean : 
zorigaitz gurí, zeren beheititu baita cgu- 
11a, luzatu baitira arratfeko itzalak.

5 Jaiki, izan gaitezen gabaz cta urra 
detzagun horgo etcheak;

6 Zeren hau baitio armadetako 
Jaunak : Ebakatzue harén oihanak cta 
trantchadaz ingura zazue Jerufalcme ; 
hori da ene afperkundeko hiria, zer-nahi 
gaichtakeria bada horren crdian.

7 Ñola urtegiak hotzarazten baitu 
bcrc ura, hala Jerufalcmek hoztafunean 
egiten du maltzurkeria; hor cz da 
gaichtakeriarik cta harrapakeriarik bai- 
zik aditzen ; hortik ukhaldi cta farraíki 
berriak ene aitzincra igaitcn dirá bethi.

8 Argi zaitezi, oi Jerufalcme, bel-

durrez-eta zutaz egin dezadan mortu 
eta nihor czin-egonczko toki bat.

9 Huna zer dioen armadetako Jau
nak : Ifraclgo ondarrak hartuak izanen 
dira, hala-nola mahafti batean biltzcn 
baita azken molkhoraino ; mahats-bil- 
tzaileak faíkira bezala, itzul zazu cíkua.

10 Nori mintzaturen naiz ? ñor erre- 
kcituren dut adi nezan ? Horra horien 
beharriak ingurebakigabeak dircla, eta 
ezin dezakete adi ; horra laidakizun 
egin zayótela Jaunaren hitza, cta ez 
dute onheílen.

11 Horren gatik Jaunaren ariazko íu- 
minduraz bethea naiz ; lan izan dut 
jafaiten ; ichur zazu zure hafarrea 
haurren gainera karriketan cta batean 
gazte-multzoen gainera ; ezen fenharra 
emaztearekin hartua izanen da, zajjarra 
zaharkituarekin.

12 Horien ctche, landa eta emazteak 
orobat bertze batzucn cíkuctara goanen 
dira ; zeren cnc befoa lurreko egoiliarren 
gainera hedaturen baitut, dio Jaunak ;

13 Ezen ttipienctik handieneraino, 
oro jaramankerian emanak dira ; eta 
profetatik aphezeraino, guziak zimarkhu 
egiten hari dira.

14 Eta bercn laidotara gozatzen zu
ten ene populuko alabaren afaldua, erra- 
nez : Bakea, bakca. Eta bakerik etzen.

15 Ahalkearen azpian dira, hatfga- 
rrikeria egin dutelakotz ; edo hobeki 
errateko ahalkeak berak ez ditu ahal- 
katu, cta gorritzen ez dakitc ; horren 
gatik erortzen direnekin lurra joko dute, 
azurrialdiko egunean eroriko dira, dio 
Jaunak.

16 Hau dio Jaunak: üaudezte bi- 
deen gainean ; ikhufazuc, cta galda 
zazue bidechka zaharrez, zcin den bidé 
ona, eta hartarik ibil zaitezte, eta zuen 
anmcntzat aurkhituren duzue phaufua. 
Eta ihardetfi dute : E z  gare ibiliko.

17 Atalariak ezarri ditut zuen zain. 
Adi zazuc turutaren otfa. E z  ihardctfí 
dute : E z dutru adituko.O

18 Horren gatik, adi zazue, jendayak ; 
czagutazu, baldarna, zembatekoak egi- 
nen diozkatcdan.

19 Adi zak, lurra: Huna nik po
pulu horren gainera crakharriren ditu- 
dan gaitzak, horren afmuen fruituak ; 
zeren ez dituzten cntzun ene hitzak eta 
haftandu duten ene legea.

20 Zcrtako ekhartzcn daroztatzue
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Sabako ifentfua eta urrungo lurrctik 
khanabera ufain gozokoa ? Zuen holo- 
kauftak ez dira onhetfiak, cta zuen biti- 
mak ez dira ene gogarako.

2 1  Aria hortaz, hau dio Jaunak: 
Chahupena igorrircn dut populu horren 
gainera ; burhafoak eroriko dira umcc- 
kin batean ; hauzo eta hurko, guziak 
galduko dira.

22 Hau dio Jaunak : Hara non ipha- 
rreko lurretik ethorriko den populu bat ; 
cta jendaya handi bat jaikiko da lurra- 
ren burutik.

23 Gezia eta ezpata hartuko ditu ; 
odolkoya da eta urrikaltzen cz dena; 
liaren bozak burrumba eginen du itfa- 
foak bezala ; iganen dira zaldictara, 
hala-nola gudurako aphaindu den gi- 
zon^, zurc kontra, Siongo alaba.

24 Aditu du gu harén omena cta gure
cfkuak ilhaunduak dira ; hcfturak cta 
oinhazeek hartu gaituzte, erditzen hari 
dena bezala. < .

25 E z  ilkhi landetara, ez jo bidean, 
zcrcn etfayaren czpatak baztcrrak ikha- 
ran baitaduzkitza.

26 Ene populu ko alaba, zurdatza 
jauntzazu, hautfcz cftal zaitc ; cgizu 
nigar, dcithore min, feme bakharra- 
rentzat bezala ; zercn terrepentean etlio- 
rriko baita chahutzailea gure gainera.

27 Frogatzaile hazkar zaitut cnc 
populuarcn gainean czarri ; eta jakincn 
eta frogaturen duzu horicn bidca.

28 Aitzindari horiek orok makhu- 
rrcra egin dute, zimarkhuz zimarkhu 
dabiltza ; kobre cta burdina dira ; gu
ziak galdu-zabartuak dira.

29 Haufkoa ethendu da, bcruna fuan 
iraungitu ; urtzailea alferretan haritu da 
urtzen ; ezen horicn maltzurkeriak ez 
dira iraungitu.

30 Deith zatzu zilhar aizuna, zcrcn 
iraizi baititu Jaunak.

V II. K a p .

IA U N A  mintzatu zitzayoen Jcrcmiafi, 
zioelarik :

2 Zaude Jaunaren ctcheko athean, 
eta han goraki athcra zazu folas hau, 
eta crrazu : Adi zazuc Jaunaren hitza, 
Judako gizonak, athc haukictarik far- 
tzen zaretenak Jaunaren adoratzcko.

3 Hau dio armadetako Jaunak, Is- 
raelgo Jainkoak: üncrat cmatzue zuen

bidcak eta zuen lehiak, cta zuekin egi
nen dut cnc egoitza lckhu huntan.

4 E z fida gezurrezko elheetan dio- 
zuclarik : Jaunaren ternploa, Jaunaren 
temploa, Jaunaren temploa, da hau.

5 Ezcn zuen bideak eta lehiak oncko 
alderat bidatzcn baditutzue; gizonaren 
ete bere lagunaren artean zuzenari bere 
bidea ematen badiozue ;

6 Arrotzari, umezurtzari cta alhar- 
gunari cz badiozuctc bidegaberik egiten; 
odol hobengabea lekhu huntan ez ba- 
duzuc ichurtzcn, cta jainko arrotzcn 
ondotik ez bazarcte zcrorren gaitzetan
ibiltzen; . .

7 Ene egoitza zuekin eginen dut 
lckhu huntan, mendetik mendetako 
zuen arbafoei eman izan diotedan lu- 
rrean.

8 Huna ordean zuek ematen duzuela 
zuen fmhcftca deufere baliatuko etzaiz- 
kitzuen clhe gezurrezkoetan:

9 Hari zarete cbaften, hiltzcn, ber- 
tzeen emafteekin lohitzcn, gezurrez 
zin-egiten, Baali libazione egiten, eta 
jainko arrotz ezagutu cz ditutzuenen 
ondotik zabiltzatc.

10 Eta ethorri cta ene aitzincan ja- 
rri zarete etche huntan, zeintan deithua 
izan baita ene izcna; eta erran duzuc : 
Salbatuak garc, tzarkeria horiek oro 
egin ditugun arren.

11 Ohoin zilho bat bilhakatua othe da 
bada etche hori, zeintan deithua izan 
baita ene izcna zuen aitzincan ? Ni naiz, 
n i; nik'ikhufi zaituztct, dio Jaunak.

12 Zoaztc Silora, ene lekhura, cnc 
izcna haftetik egotu den tokira; eta 
ikhufazue zer egin diodan Ilraelgo cnc 
populuaren maltzurkcriaren ariaz.

13 Eta orai, lan horiek oro egin izan
ditutzuelakoz, dio Jaunak, goizetik jai— 
kiz, cta mintzatuz, mintzatu natzaitzuc, 
eta cz duzuc entzun; nik deithu, eta cz 
duzue ihardctfi. <

14 Etche huni, zeintan deithua izan 
baita ene izcna cta zeinaren gainean al- 
hatzen baituzuc zuen pheíkiza, cta zuci 
eta zuen arbafoei eman darotzucdan le- 
khuari eginen diotet Silori egin izan dio-
dana. ........................ .

15 Eta ene aitzinctik iraiziren zaituz- 
te t; zuen anayak oro, Efraim ganikako 
iraulgi guzia iraizi dudan bezala.

16 Zuk beraz ez egin othoitzik popu
lu horren aldc ; horientzat cz crabil
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aheriarik cz-cta errckeirik ; cta cz egin 
niri zcihcrrik, zcrcn cz baitzaitut entzu- 
nen.

17 E z othe duzu ikhuften zer egiten 
duten horiek Judako hirictan cta Jcru- 
faleincko plazctan ?

18 Haurrek egurrak biltzen dituzte, 
aitek fuá bizten eta cinaztekiek orhatzcn 
dute irina urinarekin, ophilen egiteko ze- 
ruko erreginari, jainko arrotzci fakrifizi- 
oen egiteko, cta ni hafarrera dcitzeko.

19 Ni famurrarazten othe naute ? dio 
Jaunak ; ala bcrcn buruak begitharteko 
ahalkcan czartzen dituzte ?

20 Hargatik hau dio Jainko Jaunak : 
Huna non ene irakidura eta ene gaitzi- 
dura fu-garretan jartzen diren lekhu ho
rren gainera, gizon, abere, lekhuko zu- 
haitz cta lurreko fruituen gainera, cta 
lothuko da fuá cta cz da hilen.

21 Hau dio armadetako Jaunak, Is- 
raclgo Jainkoak : Zuen holokauftak 
czar zatzuc zuen bitimen gainera, eta 
jan zatzue haragiak ;

22 Zercn ez baitut zuen arbafoekin 
holokauftez cta bitimez iharduki cta cz 
baitiozkatet manatu, Egiptoko lurrctik 
crakharri ditudan egunean.

23 Bainan hau da nik manatu diote
dan gauza, nioclarik : Entzun zazuc 
cnc hitza, cta ni izanen naiz zuen Jain- 
koa, cta zuek izanen zarete ene populua ; 
eta ongi athera zaiteztentzat, nik manatu 
bidé guzietarik ibil zaitezte.

24 Eta ez dute entzun, cta ez dute 
beharria eman, bainan goan dira beren 
oldectara, cta beren bihotz makhurreko 
tzarkerietara ; gibclatu dira, eta cz aitzi- 
natu,

25 Horicn arbafoak Egiptoko lurretik 
ilkhi diren cgunctik cta egun hau artco. 
Eta zuen gana igorri ditut ene zerbitzari 
profeta guziak, egun oroz, argi-haftean 
jaikiz cta igorriz.

26 Eta ez naute entzun, cta cz dute 
eman beharria ; bainan burugogortu dira 
eta beren arbafock baino tzarkiago egin 
dute.

27 Eta erranen diozkatzute folas hau
kiek oro,eta etzaituzte cntzunen; deithu- 
ko ditutzu, eta ez darotzute ihardetfiko.

28 Eta erranen diozute : Hau da jen- 
dakia, bere Jainko Jaunaren mintzoa 
aditu ez dueña, cta irakhafmcna onhetf: 
cz dueña ; galdu da zintafuna cta haukien 
ahotik khendua da.

29 Murritz cta arthikazu zure ilea, 
cta goiti egizu deithore; zcrcn Jaunak 
haftandu cta utzi baitu begi hafarrez 
ikhuften duen iraulgia;

30 Ezcn Judako umeek gaizkia egin 
dute ene begien aitzincan, dio Jaunak; 
bchaztopagailuak ezarri dituzte ene izena 
deithua izan den etchean, harén lizuntzea 
gatik.

31 Tophcthen, zeina ílnomcn femeen 
haranean baita, egin dituzte lekhu gorak, 
fuan erretzcko beren femeak eta alabak, 
holakorik cz baitut manatu cz-eta ene 
gogoan iragan.

32 Horren gatik, dio Jaunak, huna non 
heldu diren egunak, eta ez da gehiago 
erranen I’ophcth eta Enomen umeen 
harana, bainan Sarraíkiko harana ; cta 
hilak Fophethen ehortziko dituzte, ber- 
tzc Ickhurik ez izanez.

33 Eta populu hortarikako hilikia ze- 
ruko hegaftinen cta lurreko bafaberecn 
liazka izanen, eta cz da izanen hekiek 
haizatuko dituenik.

34 Eta Judako hirictarik cta Jcrufa- 
Icmcko karriketarik geldiaraziko ditut 
atfeginezko oihuak cta bozkariozko irrin— 
tzinak, jaun cfpofaren kantuak cta andre 
efpofarcnak; ezcn defmafian izanen da 
lurra.

V III. K a p .

ET A egun hekietan, dio Jaunak, bcrcn 
hobietarik arthikiak izanen dire Ju

dako erregecn hezurrak, eta hango buru- 
zagicnak, eta aphczenak, cta profetenak, 
cta Jerufalemen egotu direnenak.

2 Etahedatuko dituzte iguzkira, ilhar- 
gira eta zcruko ¡zarreria guzira, zeinak 
baitituzte maithatu cta zerbitzatu, zeinen 
ondotik baitirc ibili, zeinak baitituzte bil- 
hatu cta adoratu: eta cz dire bilduak 
cta chortziak izanen; ongarri pulka bat 
bezala turraren gainean egonen diré.

3 Eta iraulgi guziz tzar hortarik gel- 
ditu ditazkeenak, oro nik barrayatu ditu
dan toki guzietan utziak direnak, herioaz 
hautatuko diré biziaz baino lehen, dio 
armadetako Jaunak.

4 Eta erranen daroezu : Hau dio Jau
nak : Erortzen dena cz othe da chuti- 
tzen ? cta bidetik makhurtu dena cz othe 
da bihurtzen ?

5 Zergatik beraz Jerufalemen popu
lu a makhurtu da hain hifia gaichtoan ?

5 k
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Gczurrari iratchiki dirc eta ez dute itzuli
nah!. ,

6 Begia eman dut, eta eman dut bc- 
harria: nihor ez da ona den gauzaz 
mintzatzen; batek ez du bcrc bekha- 
tuaz penitentzia egiten, errancz: Ze* 
e<rin dut? Bercn tarrapatari bihurtuak 
dohazi guziak, oldarrcan gudurat egiten 
duen zaldia iduri.

7 Miruak zcruan ezagutzcn du berc 
muga ; ulbak, ainharak, zikoinak iduki- 
tzcu dute bercn cthortzcko muga . ene 
populuak ordcan ez du ezagutu J aunaren 
erabakia.

8 Nolaz diozue : Zuhurrak gare, eta 
Jaunaren legea gurekin da ? Egiazki is- 
kribauen cflcu gezurtiak gezurra iikri- 
batu du.

9 Zuhurrak, ahalkcz eftaliak, izituak, 
atzemanak dirc ; czen cragotzi dute 
Jaunaren hitza, eta zuhurtziarik hckien 
baithan ez da batere.

10 Hargatik emanen ditut hckien c- 
mazteak atzcci, hckien landak bertze 
premu batzuci, zeren ttipienetik handie- 
neraino guziak jaramankeriari jarraiki- 
tzen baitirc ; profetatik aphezeraino, oro 
gezurrez mintzo dire.

1 1 Eta bercn laidotara gozatzen zu
teil ene populuko alabaren aialdua, erra
ncz : Bakea, bakea; noiz-ctare bakerik
ez baitzen. .

12 Ahalkctan dire, tzarkeria egin du- 
telakoz ; gehiago dena, ahalkeak cz ditu 
ahalkatu, eta gorritzen cz dakite. Ho
rren gatik erortzen direnen artcan croriko 
dirc, azurrialdiko eguncan lurrcra goanen 
dire, dio Jaunak.

13 Oro hatera bilduko ditut, dio Jau
nak : mahatfik ez da mahaftian, pikorik 
cz da pikodian; liofloa erori da, eta nik 
eman naroezten guziak goan zaizkote.

14 Zertan gaude jarririk? Bil zaitezte, 
far gaiten hiri hazkar batean, eta gauden 
han ichilik, czen gure Jainko Jaunak 
ichilarazi gaitu, eta edatcra eman daroku 
minarekilako u ra; alabainan Jaunaren 
kontra egin dugu bekhatu.

15 Bakea iguriki dugu, eta deus etzen 
onik ; gozoa ufte, eta huna ikhara.

16 Danetik entzun da etfayaren zal- 
dien tarrapata; gudularien marrumck 
ikharatu du lur guzia ; eta ethorri dire, 
eta iretfi dituzte lurra eta hartan zirenak 
oro, hiria eta hartako egoiliarrak.

17 Ezen igorriko darozkitzuct fuge
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bafilikak, zeinen kontra charmarik cz 
baita; eta afikiko zaituztctc, dio Jaunak.

18 E z da minik enea bczalakorik; 
bihotza hiratzen hari zait harnean.

19 Huna urrungo lurretik enc popu
luko alabaren marraika : Jauna cz othe 
da Sionen, edo ez othe da Sionen hango 
errege ? Zertako famurrarazi naute 
bada bercn jainkomolde eta hutfalkcria 
arrotzcz ?

20 Uztaroa goan, uda akhabatu, eta 
gu cz gare falbatuak.

21 Ene populuko alabaren oinhazeak 
oinhazetan naduka; beltzik nago eta 
izialdurak jofia.

22 Galaadcn cz othe da lendakairirik  ̂
edo fendatzailcrik ? Zertako bada ene 
populuko alabaren zauria dago idckirik ?

IX . K a p .

X T O R K  ezar enc buruan ura, eta ni- 
^  garrezko ithurri bat enc begictan, 
gau eta cgun nigarrez banindagoke ene 
populuko alabaren hilcz ?

2 Nork eman niri mortuan bideanten 
ctchola bat, utz nintzazke enc herrita- 
rrak eta urrun nindaite hekien ganik ? 
Ezen guziak bertzeen emazteekin khu- 
tfatuak, lege-hauile bilduma bat dira.

3 Mihia hedatzen dute arrambela be- 
zala, gezurraren eta cz cgiaren igortzc- 
ko ; indar hartu dute lurrcan, gaizkitik 
gaizkira iragancz, eta cz naute czagutu,
dio Jaunak. .

4 Batbedcrak berc burua zam beza 
bcrc lagunaren ganik, eta ez bedi fida 
bcrc anaya edozeinen baithan ; zeren 
anaya, anaya galdu beharrez baitabUa 
eta adiikidca zimarkhuzko urhatfetan.

5 Bakhotcha berc anayaz trufatzen 
da, eta cz du egiarik erraten ; ezen be
reu mihiei irakhatfi diotc gezurrez min
tzatzen ; bidegabe egiten bermatu dira.

6 Zimarkhutfucn erdian da zure egoi- 
tza, eta bercn zimarkhucn ariaz cz  naute 
nahi izan czagutu, dio Jaunak.

- Horren gatik, hau dio armadetako 
Jaunak: Huna labean urthuko eta fro- 
gatuko ditudala ; ezen bertzerik zer egi- 
nen dut ene populuko alabaren ariaz ?

8 Hckien mihia, zilhatzen duen gezia 
da, maulazko folalak ditu ·, bakea dute 
ahoan adifkidcarekin, eta ichilik zclatak 
hedatzen diozkate. ,

g Horien gainean cz othe naiz ikhar-

X . K A P .

tuko ? dio Jaunak ; ala horrelako jen- 
dakiaz ez da afpertuko enc arima ?

10 Mendiez nigar-marrafkak arthiki- 
ren ditut, eta deithoratzcn egonen naiz 
oihanctako lekhu ederrez; zeren erreak 
baitira, nihor ez baita gehiago handik 
iragaiten eta cz baitute entzuten jabea
ren mintzoa ; zeruko hegaftinetarik abe- 
rectaraino, handik oro aldatu eta urrundu 
dira.

11 Jeruíalemez eginen ditut legar- 
metak eta erainfugecn ohantzeak, eta 
defmafiari arthikiren diozkat Judako h¡- 
riak, nihor cz baita hekietan egonen dc- 
nik izanen.

12 Zcin da gizon zuhurra hau ardies- 
tcn dueña, eta zcinari adiaraz baita- 
kiokc Jaunaren ahoko hitza, bcrtzeci 
errateko zerc ariaz den galdua lur hau, 
eta den errea mortu bat bczala, nihor ez 
baita gehiago hemen gaindi iragaiten ?

13 Eta Jaunak erran du : Hori da 
zeren utzi duten nik eman legea, cz 
duten entzun ene mintzoa eta cz diren 
ene manamenduetan ibili ;

14 Zeren goan diren bercn bihotzcko 
tzarkeriaren ondotik eta Baalcn ondotik, 
bercn aitetarik ikhafi dutenaren arabera.

15 Hargatik hau dio armadetako Jau
nak, IfracTgo Jainkoak : Huna non po- 
pulu hori haziko dudan zizari-bclharrez, 
eta min-ura emanen diot edatera.

16 E z horick, ez horicn arbafock cza
gutu ez dituzten jendaki batzuctan barra- 
yaturen ditut; eta ezpata emanen daroct 
ondotik, chahutuak izan ditezen artco.

17 Hau dio armadetako Jaunak, Is- 
raelgo Jainkoak : Bcgira zazuc aide 
orotara ; deith zatzue emazteki deitho- 
ratzaileak, eta ethor beitez ; jakinak di- 
renetara ¡gorrazuc, ota higi beitez.

18 Laltcr-cgin bezate eta dcithorca 
gurc gainean abia ; gure begiek athera 
betzate nigarrak, eta uharretan urth 
beitez gure bethazalak ;

19 Zeren oihu min bat entzun baita 
Siondik : Ñola erori gare defmaíia eta 
ahalke gaitzaren azpira, utzi baitugu 
gurc lurra eta cragotziak baitira gure 
olhak ?

20 Em.aztckiak, adi zazuc bcraz Jau
naren hitza, eta zuen beharriek ardiets 
bezate harén ahoko folafa ; eta irakha- 
tfozue zuen alabei deithore egiten, eta 
nork-herak berc hauzoari hilkhcchucn 
egiten.
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21 Zeren hcrioa gurc leihoctarik igan 
eta gure ctchcetan farthu baita, chahu- 
tzekotzat haurrak karriketan eta gazte- 
ria plazetan.

22 Errozutc: Huna zer dioen Jau
nak: Eta lurrarcn gainera gizon hilak 
croriko dira gorotza bezala eta bclharra 
ephailearen gibclean bczala, eta nihor ez 
da izanen bilduko dituenik.

23 Hau dio Jaunak: Zuhurra bere 
zuhurtziaz ez bedi elpanta, hazkarra 
bere indarraz, aberatfa berc aberaftafu- 
nez.

24 Bainan huntaz fcndagaila izan be
za, ene ezagutzeaz, eta jakiteaz ni nai- 
zela Jauna, urrikalmendu hartzen du- 
dana, zuzena eta zuzembidca lurrarcn 
gainean bihurtzen ditudana ; horiek dira 
ezen ene gogarako, dio Jaunak.

25 Huna egunak heldu dircla, dio 
Jaunak ; eta ikharketa eginen dut in- 
gurebakiak diren guzien gainean ;

26 Egiptoarcn, Judarcn, Edomen, 
Amonen femeen eta Moaben gainean, 
eta buru murritz, mortuan egoten diren 
guzien gainean ; zeren jendaya guziak 
ingurebakigabeak baitira gorphutzcz ; 
aldiz Ifraelgo ctchc guzia bihotzcz.

X . K a p .

J S R A E L G O  etchca, adi zazu Jaunak 
zure gainean crr:ui duen hitza.

2 Hau dio Jaunak : E z  bezaitezte 
jakintfun egin jendayen bideez, eta 
jendavak izitzcn dituzten zeruetako 
ikhuíkarientzat cz beldur izan ;

3 Ezen hutfalak dire populuen lc- 
gcak : oihanctikako zura haizkorak eba- 
k¡, eta lanthu du ofizialeak ;

4 Urhez eta zilharrez berregindu du ; 
mailuarekin itzez jofi du, ez dadientzat 
urra.

5 Halako idolak palmondoak iduri 
lanthuak dire, eta ez dirc mintzatzen; 
lomean era maten dituzte, ez direlakotz 
ibiltzcko gai. E z  izan bcraz hekien 
beldur, zeren cz baitezakctc egin ez 
ongirik cz gaizkirik.

6 Zure idurikorik ez da, Jauna : 
handia zarc, eta zure izcna berc in- 
darrean handi da.

7 Ñor ez da zure beldur izanen, oi 
populuen errege ? ezen zurea da ofpca ; 
populuctako zuhur guzien artean, eta



crrcfuma guzietan, bat cz da zu bczala- 
korik.

8 Zoro ergel batzu dircla frogatuko 
zayote, eta hckicn froga zur-puíka luirá 
da.

g Zilharra hoftotan ekhartzen d a l har- 
fifctik eta urhea Ophaztik ; ofizialcak eta 
urhcginak lantzen dituztc; morcdincz 
eta purpurazkoa da hckicn jauntzia ; ho- 
rick oro ofrzialcaren lanak.

10 Jauna da ordean egiazko Jainkoa ; 
hura da Jainko bizia eta bcthicreko erre- 
gea; harén hafarreak ikharatzcndu lurra, 
eta jendayek ezin jafan dezakete harén 
larderia.

11 Hau erranen diozute beraz: Zcru- 
lurrak egin izan ez dituzten jainkoak gal 
beitez lurraren gainctik eta zeruaren az- 
pitik.

12 Bere ahalaz lurra egin duenak, 
aphaindu du mundua bere zuhurtziaz 
eta zerua hedatu bere gurbiltafunaz.

13 Hitz batez zcructarik jautfaraztcn 
ditu ur-uharrak, eta hedoyak altcharaztcn 
ditu lurraren bazterretarik: uriaren cr- 
dian egiten ditu chimillak, eta haizea il- 
khiarazten bere gordegailuetarik.

14 Gizona bere jakitateaz zoro bat 
egin da; ofizialea ahalketara arthikia da 
bere jainkomoldeaz; gezurrezkoa eta bi- 
zirik gabea baita harén lana.

15 Lan czdcus, lan irrigarriak dire;
funtfituren dire Jaunak ikhufiko dituen 
egunean. _

16 E z  da hekien iduriko Jainkoa, Ja
koben zathia ; harek bcrak egin ditu 
gauza guziak, eta Ifrael da harén pri- 
mantzako gandoa ; armadetako Jauna 
da harén izena.

17 Sethioko tokian hagoena, bazterre
tarik bil zatzik hire ahalkctzeko gauzak.

18 Ezcn hau dio Jaunak: Oraikoan 
urrun arthikiren ditut lur huntako egoi- 
üarrak; eta hertfaturen ditut, atzemanak 
izan ditezen.

19 Ene dohakabea ene afturugaitzcan ! 
Ene zauria guziz da gaichtoa. Bainan 
nik erran dut: Ncronek egin dut ene 
zorigaitza, eta neronek jaíanen dut.

20 Ene olha eragotzia da, ene fokha
guziak trenkatuak dire, ene femeak goan 
diré ene ganik eta hilak diré; nihor cz 
da gehiago ene olharen hedatzcko eta 
ene larruen altchatzeko. _ _

21 Zcrcn artzainck zoroki egin daten, 
eta cz duten Jauna bilhatu ; horren gatik J
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cz dute aditzarik izan, eta barrayatua da 
hckicn arthalde guzia.

22 Huna non harramantz handi eta 
izialdura lazgarri bat heldu diren ipha- 
rrcko lurretik, Judako hiriez cgiteko 
mortu bat eta crainfugccn egoitza.

23 Jauna, badakit gizona cz déla
bere bideaz naufi, eta gizonak cz duela 
bere clkuan ibiltzcko eta bere urhatfcn 
bidatzeko ahala. #

24 Azurria nczazu, Jauna, bainan 
zure zuzentafunean eta cz zurc liaía- 
rrean, arras ezezta nczazun bcldurrcz.

25 lchur zazu zurc gaitzidura cza- 
gutzen ctzaituztcn jendakien gainera, eta 
zurc izcnari dei-egiten ez diotcn hcrri*il— 
deen gainera, zcren larrutu, irctfi, ahitu 
duten Jakob, eta funtfiarazi harén ofpca.

X I. K ap .

JE R E M IA S E K  izatu duen folafajau- 
naren ganik, zcinak erran baitio :

2 Adi zatzue patu huntako hitzak, 
eta mintza zaitezte Judako gizonei eta 
J erufalcmdarrei;

3 Eta errozute : Hau dio Ifraclgo 
Jainko Jaunak : Madarikatu gizona adi- 
tuko cz dituena patu huntako hitzak;

4 Zcinak manatu baitiozkatet zuen
arbafoei,Egiptotik,burdin-labetik athera-
tu nituen egunean, niotclarik: Adi za- 
zuc ene mintzoa eta cgizkitzuc nik ma- 
natzen darozkitzuetan guziak, ctâ  zuck 
izanen zaretc ene populua, eta ni zuen
Jainkoa; . . . .

5 Obra dezadan zuen aitei egin zina, 
emanen niotcla efnea eta eztia zarioen 
lurra, egungo egunean den bezala. Eta 
ihardetn diot eta erran : Biz, Jauna.

6 Eta Jaunak erran izan darot: Oihu- 
cgizkitzu hitz haukick guziak Judako 
hTrictan eta Jerufalemeko bazterretan, 
erranez: Adi zatzue patu huntako hi
tzak, eta bethe zatzue;

7 Ezcn hertfatuz errekcitu ditut zuen 
arbafoak, Egiptotik atheratu ditudan egu- 
netik egungo cguna arteo ; goizcan jaikiz 
errekcitu ditut,' eta erran diotet: Adi za- 
zue ene mintzoa.

8 Eta ez dute aditu,cta ez dute cman 
beharria; bainan goan diré zcin bere b¡- 
hotz gaichtoko tzartafuncan; eta nik 
bcthetzcko manatu eta bethe cz duten 
patuko hitz guziak obretara atheratu di
tut hekien gainera.
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9 Eta Jaunak erran izan darot: Zin- 
hartze bat aurkitu da Judako gizonetan 
eta Jcrufalemdarretan.

xo Ene hitzak aditu nahi izan cz di
tuzten beren arbafo zaharrenen gaichta- 
kcrictara itzuli dire; haukick ere goan 
diré jainko arrotzcn ondotik hckicn zcr- 
bitzatzeko ; Ifraelgo ctchcak eta Judako 
etchcak alfer cragin dute horicn arba- 
fockin egin nuen patua.

11 Horren gatik, hau dio Jaunak: 
Gainera arthikiren diozkatet gaitz batzu, 
zeintarik ezin ilkhiko baitirc ; oihu-egi- 
nen darotct, eta cz ditut entzunen.

12 Eta Judako hiriak eta Jcrufalcm- 
darrak goanen dire, eta dcihadar-egincn 
diotc jainkoci zeinci egiten baitiozkatc 
fakrifizioak, eta hckick cz dituztc hcftu- 
rako orduan falbatuko.

13 Ezcn, Juda, zcmliat hiri, hambat 
jainko bahintuen; eta hik, Jerufalcm, 
zembat karrika, hambat ahalkapenczko 
aldarc ezarri ditun, Baali fakrifizio cgi
teko aldareak.

14 Jeremias, ez beraz zuk othoitzik 
egin populu horrentzat; horrentzat cz 
abia ez aheriarik cz-eta crrekeirik; zcren 
gor izanen bainaiz niri deihadar-eginen 
darotedan orduan, beren hcfturako mu
gan.

15 Nolaz ene maiteak ene etchcan 
ditu egin hambat gaichtakcria ? Haragi 
lainduetfick garbituko othe zaituzte mal- 
tzurkcrictarik, zcinctan baitzinen cfpan- 
tatzen ?

16 Jaunak deithu zintuen olibondo 
gori, eder, fruitutfu, begikoa: harek 
erran hitz hatera fu handi bat biztu da 
olibondoan, eta erreak izan dire harén 
aldaíkak.

17 Armadetako Jaunak, zcinak lan- 
datu baitzintuen, hitz batez igorri da
rotzu gaitza, Ifraclgo etchcak eta Ju
dako etchcak, Baali fakrifikatuz ene 
famurraraztcko egin dituzten gaizkien 
gatik.
" 18 Zuk ordean, Jauna, argitu nauzu, 
eta czagutza cthorri zait, eta orduan 
agertu daroztadatzu hekien afmuak.

19 Eta ni bitimatzat daramatcn bildots 
eme baten pare nintzen, eta cz nuen 
czagutzcn ene gainean atheratu zituztela 
afmuak, ziotclarik : Zotza czar dezagun 
horren ogian, errotik khen dezagun bi- 
zien lurretik, eta horren izena cz bedi 
aipha gehiago.

20 Oi bainan, armadetako Jauna, zu- 
zenki juyatzen duzuna, bihotza eta bar
uca ikhartzen ditutzuna, egizu ikhus de
zadan hekietarik athcratuko duzun afper- 
kundea ; ezcn zure aitzincra agertu dut 
ene zuzena.

21 Horren gatik hau dio Jaunak Ana- 
thotheko gizonei, zcinek bilhatzen bai
tute ene bizia, eta erraten baitute: E z 
bezak profetifa Jaunaren izenean, eta 
ez haiz gure cíkutik hilen.

22 Horren gatik, hau dio armadetako 
Jaunak: Hara non goanen natzayotcn 
ikhuftera ; ezpatak hilen ditu gazteak; 
hekien femeak eta alabak goíez hilen 
dire.

23 Eta hekietarik cz da ondarrik 
gclditurcn ; ezik Anathothcko gizonen 
gainera erakharriren dut gaitza, hckicn 
gaztiguko orduan.

X II. K a p .

JA U N A , ihardukitzeri badarotzut, ez 
ctzarclakoan cgiazki zuzena : guzia 

gatik eginen darozkitzut ene arrangura 
bidczkoak: Zcrtako gaichtagina ongi 
heltzen da bere bidean ? Zcrtako dute 
zorion lege-haufleek eta gaizki-cgi- 
lcek ?

2 Zuk landatu ditutzu, eta erroa 
egin dute ; handitzcn dirá, eta fruitua 
atheratzen dute: hckicn ahotik hurbil 
zare eta bihotzetik urrun.

3 Eta zuk, Jauna, czngutu nauzu, 
ikhufi nauzu, frogatu duzu zurekilako 
déla ene bihotza; hekiek, berriz, bil 
zatzu hala-ñola hil behar den arthalde 
bat, eta bcrcz zatzu hiltzcko cgune- 
kotzat.

4 Noiz arteo lurra egonen da niga- 
rrez, eta lekhuko belhar guzia ¡hartzcn, 
han daudezenen maltzurkeriarcn gatik ? 
E z da gehiago abererik, ez hcgaflinik, 
erran dutelakoz : Jaunak ez du ikliu- 
fiko gure akhabantza.

5 Oinczkoekin lafterka lanak izan 
baditutzu, ñola ihardukiko ahal diozute 
zaldiei ? Bakezko lurra behar bazinduen 
deíkantfuz bizitzcko, zer eginen duzu 
Jordanca fharraftan atlicrako dencan ?

6 Alabainan zure anayak berak eta 
zure aitaren ctchea zure kontra gudu- 
katu dirá, eta gibeletik haritu zaizkitzu 
oihu-marrumaka; cz detzatzula beraz 
finhets folas onak emanen darozkitzu- 
tcncan ere.
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7 Utzi dut ene etchea, utzi dut ene 
primantza, bcre etfayen eikuctara cman 
dut ene bihotzekoa.

8 Enc primantza jarri zait lchoina 
oihanean bezala ; marruma-egin du ene 
kontra: hargatik dut haftiatu.

9 Ene primantza ez othc da hcgaftin 
karantzakatu bat iduri ? E z  othc da hc
gaftin bat orotan karantzatua ? Zatozte, 
bil zaiteztc, lurreko bafabcre guziak, 
lafter-egizue ireftera.

10 Ärtzain moltzo batek chahutu du 
ene mahaftia, oinkatu dute enc zathia ; 
enc primantza lchiagarritik egin dute 
mortu izigarri bat.

1 1  C h a h u t z c r a  c m a n  d u te , c ta  n ig a -  
r r e z  d a g o  e n e  m in c z  ; d c fm a fia re n  d e fm a - 
fia n  da lu r  g u z ia ,  z e r e n  n ih o rk  e z  d u e n  
g o g o e ta  on  b a t c g itc n .

12 Mortuko bide guzictarik heldu
dira chahutzaileak, zeren Jaunarcn ez- 
patak ireftera baiterama buru batetik 
bertzera; bizi denarentzat ez da bakc- 
rik. t

13 Ogia crain, eta clhorriak bildu 
dituzte ; primantza hartu dute, cta 
etzayote baliaturen ; zucn fruituck ahal- 
ketara arthikiren zaituztctc, Jaunarcn 
hafarrcko hatfaren ariaz.

14 Ifraelgo cne populuari zathitu 
diodan primantzari ukitzen duten ene 
hauzo gaichtagin guzien kontra hau 
dio Jaunak: Huna non beren lurrctik 
iraiziren ditudan nik,cta Judaren etchca 
ilkhiren dut hekien erditik.

15 Eta atheratu ondoan, bihurturen 
naiz, cta urrikaldurcn natzayote, eta 
itzularaziren ditut, zcin bcre priman- 
tzara cta zcin bcre lurrcra.

16 Eta baldin argiturik ikhaften ba- 
dituzte ene populuaren bidcak, ene ize- 
naz huía zin-egiteko : Ala Jauna! Ene 
populuari Baalcz zin-cgitcn irakhatfi 
dioten bezala; gerthaturen da enc popu
luaren erdian jarriak izanen direla.

17 Baldin ordean entzuten cz badutc, 
iraiziren dut jendaki hura errotik athe- 
ratuz eta chahutuz, dio Jaunak.

X III. K a p .

T_T A U  derrat Jaunak: Zoaz, crofazu 
n  liho harizko gerriko bat, cta cza- 
rriko duzu gerrian, cta ez duzu urcan 
garbituko.

2 Eta crofi dut gerrikoa, Jaunarcn
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hitzaren arabera, eta czarri dut ge
rrian.

3 Eta bigarren aldiko mintzatu zait 
Jauna, dioclarik:

4 Har zazu erofi duzun gerrikoa eta 
gerrian duzuna, cta jaikirik zoaz Ufra- 
tara, han har zilho batean gorde zazu.

5 Eta goan naiz, eta gorde dut hura 
Ufratan, Jaunak manatu zarodan bc- 
zala.

6 Eta gerthatu da aíko egunen bu-
ruan, Jaunak erran darotala: Jaiki zaite, 
zoaz U fratara, cta har zazu handik, nik 
han gordctzcko manatu darotzudan ge
rrikoa. _

7 Eta goan naiz Ufratara, zilhatu 
dut lurra, eta bere tokitik hartu dut 
nik han gorde nuen gerrikoa ; eta hara 
gerrikoa hain ufteldu zela, non ez baitzcn 
deufetako.

8 Eta mintzatu zait Jauna, ziocla- 
r ik :

9 Hau dio Jaunak : Hórrela uftelara- 
ziren ditut Judaren hampuruíkeria eta 
Jerufalemen hampuruíkeria handia:

10 Populu guziz tzar hori, enc hi- 
tzak aditu nahi izan cz dituena, bere 
bihotzeko tzarkerian dabilana, eta jainko 
arrotzen ondotik goan dena hekien zer- 
bitzatzeko cta adoratzeko, deufetako cz 
den gerriko hori bezala izanen da.

11 Alabainan ñola gerrikoa gizonaren 
gerriari lotzcn baita, hala neroniri ira- 
tchiki ditut Ifraclgo etchc guzia cta 
Judako etchc guzia, dio Jaunak, izan 
zakizkidan ene populu, ene izen, enc 
laudorio cta enc lelo ; eta cz dute cn- 
tzun.

12 Z u k bcraz folas hau erranen da- 
roezu : Hau dio Ilraelgo Jainko Jaunak: 
Gorgoilak arnoz betheko dire. Eta 
erranen darotzutc: E z othc dakigu gor
goila arnoz betheko déla ?

13 Eta ihardetfiko diozute : Hau dio 
Jaunak: Huna non nik horditafunez 
betheko ditudan lur huntako egoiliar 
guziak, eta Dabidcn odolcko erregeak, 
harén tronuan jartzcn direnak, cta aphe- 
zak, cta profetak cta Jcrufalcmdar gu
ziak.

14 Eta barrayaturen ditut, anaya arra
yaren ganik urrunduz, cta burhafoak 
orobat bcrcn haurren ganik, dio Jaunak; 
cz dut guphidcrik izanen eta ez dut 
amor eginen, eta ez naiz urrikalduren 
hekien cz barrayatzcra.

XIV. KAP.

i j  Adi zazue, cta emazue beharria : 
ez bezaitezte haut, ezen Jauna da min
tzatu.

16 Zuen Jainko Jaunari ofpc bihur 
diozozuc ilhundu baino lchen, zuen 
oinak mendi lanhotfuetan behaztopatu 
baino lehen : argia igurikiko duzue, eta 
Jaunak hura aldaturen du hcriotzeko 
itzal eta ilhumbcetara.

17 Baldin hau ez baduzuc entzuten, 
enc arimak ichilik nigar-eginen du 
zuen hampurufkeriaren gaincan; niga- 
rrari emanen da eta cne begiak nigar- 
uharrak ichurircn ditu, atzemana dela- 
koz Jaunarcn arthaldca.

18 Errcgcri eta erreginari errozute : 
Aphal zaitezte lurrcraino eta han jar, 
zeren burutik crori baitzaitzue zucn 
ofpearen khoroa.

19 Hcgoaldeko hiriak hertfiak daude, 
cta ez da nork idek : Juda guzia aide 
bat cramana da atze-herritara.

20 Goiti zatzuc begiak, cta ikhufa- 
zuc, ipharrctik heldu zarctenak : non 
da zuri einana izan zaitzun arthaldea, 
zurc arthaldc guziz ederra ?

21 Zer erranen duzu Jauna ikhuftcra 
ethorriko zaitzunean ? Ezen zerorrek 
argitu ditutzu etfayak zurc kontra, cta 
zureburuaren kontra jakintfun egin ditu
tzu : ez othc zaituzte oinhazcck hartu- 
ren, erdi-minetan den cmaztekia iduri ?

22 Zure bihotzean cgitcn baduzu : 
Nola ethorri dirc gaitz haukiek ? Zure 
tzartafunaren handia gatik izan dirc ager- 
tuak zure alderdi ahalkckorrcnak, lizun- 
duak zure oin zolak.

23 Ethiopiarrak alda baliinbadezake 
bcre larrua, edo lehoinabarrak bcre ka- 
rantzadurak; zuck ere ongia egin de- 
zakezuc, gaizkiaren egiten ikhafi duzuen 
ondoan.

24 Eta barrayaturen ditut, haizeak 
mortua barna daraman laftoa bezala.

25 Hori da hire zorthea, cne ganik 
izanen dunan zathiaren neurria, dio Jau
nak ; zeren ahantzi naunan, eta gezu- 
rraren gaincan enran dunan hire fin- 
lieftca.

26 Hargatik buluzi ditinat hire ichtc- 
rrak begien gaincra, eta agertu dirc hire 
laidoa,

27 Hire lizunkeriak, hire irrintzinak 
cta hire khutfatzc tzar guziak. Munhoen 
gainetan, landen erdian ikhufi ditinat 
hire izigarrikeriak. Zorigaitz hiri, Jc-

rufalemc ! Niri jarraikitzeko cz othc 
haiz chahuturcn ? noiz arteo oraino ?

X IV . K a p .

JA U N A K  Jeremiafi agortcaren gai- 
nean erran zioen hitza.

2 Judca nigarretan da ; Jcruialemcko 
atheak crori dira cta beltzik daude lu- 
rrean ; Jerufalemen marraika igan da.

3 Handicnck urketa igorri dituzte bc- 
rak baino aphalagoak ; ithurrira ethorri, 
eta urik ez dute khaufitu ; untziak hu- 
tfik gibclcrat eraman dituzte ; ahalkez 
cta atfekabez, cftali dituzte beren bu- 
ruak

4 Lurraren defmafia gatik, zeren lu- 
rrera uririk ez baidathor, laborariek 
ahalkctan, cftali dituzte beren buruak.

5 Orena ere larrean erdi da eta umea 
utzi du, bclharrik cz baitzcn.

6 Bafaftoak harkadietan baratu dira, 
hatfa aho zabalka bilduz crainfugeek be
zala ; hekien begiak iraungi dira, belha- 
rrik cz baitzcn.

7 Gure gaizkiak gurc kontra mintzo 
badira, Jauna, zure izenaren ariaz cgi- 
z u ; ezen hainitzetan zeihertu gare, bc- 
khatu egin dugu zurc kontra.

8 Oi Ifraclcn igurikimena, hären fal- 
batzailca hefturako orduan, zertako nahi 
duzu izan lur huntan arrotz bat bezala, 
trikatzeko hunat makhurtzen den bidc- 
ant bat bezala ?

9 Zertako izanen zarc ibildaun bat 
iduri, edo czin falba dezakeen gizon 
hazkar bat bezala ? Zu ordean, Jauna, 
gure erdian zare ; zure izena gure gai
nera deithua izan da ; cz gaitzatzula utz 
bazterrerat.

10 Hau dio Jaunak populu horri, 
zcinak oinen higitzea lakhet baitu, ni
hon fefurik cz baitu cta Jaunarcn go- 
gara ez baitu egin : Jauna horien gaich- 
takericz orai da orhoituren eta ikhartu- 
ren ditu horien bekhatuak.

11 Eta niri Jaunak erran darot: E z  
egin othoitzik populu horren onctan.

12 Barur-eginen dutcncan, cz ditut 
entzunen horien othoitzak; eta cfkain- 
tzen badituzte holokauftak eta bitimak, 
cz ditut onhetiiko ; zeren czpataz, go- 
feteaz cta izurritcaz chahutuko baititut.

13 Eta ihardetfi diot: A i ! a i! a i! Jain
ko Jauna ! Profetek erraten daroetc : 
E z duzue ikhufiko ezpata, eta gofetca
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cz da zuctarako, bainan egiazko bakca 
emanen darotzue Jaunak toki huntan.

14 Eta Jaunak erran darot : Profetck 
gezurrez profetifatzen dutc ene izencan ; 
ez ditut nik igorri, cz diotct mezurik 
cman, ez natzayote mintzatu ; gczurrcz- 
ko ikhufpenak, afmaginkcriak, maulak 
eta bercn bihotzeko lilurakeriak profeti- 
fatzen darozkitzuete.

15 Aria hortaz hau dio Jaunak ene 
izenean mintzo dircn profetcz, zcinak 
ez baititut nik igorri erratera : Ezpata 
eta gofetca ez dire lur huntan izanen : 
Ezpatak eta gofctcak chahuturen dituztc 
profeta hekick.

16 Gofctcz eta czpataz Jerufalemcko 
karriken erdian eroriko dire populuak, 
zeinei profetifatzen baitute, eta nihor ez 
da izanen chorztcko hekiek, eta hckien 
emazte, feme eta alabak : egin duten 
gaizkia arthikiren daroet gainera.

17 Eta erranen diozute hitz hau : 
Nigarra gau eta egun ichur bezate enc 
bcgick, eta cz beitez bara ; zeren nes- 
katcha, ene populuko alaba, defmafia 
handiaren, farraiki guziz gogorraren 
azpian ehoa izan baita.

18 Baldin bazterretara ilkhitzcn ba- 
naiz, hara ezpatak hil dituenak ; eta hi- 
rira fartzen banaiz, hara gofeteak ahitu 
dituenak : profeta ere eta apheza goanak 
dira ezagutzen etzutcn lur batera.

19 Jauna, aldebat iraizi duzu Juda ? 
Zure arimak bethiko haftiatu du Sion ? 
Zertako jo gaituzu beraz, fendagarririk 
cz den bezala ? Bakea iguriki dugu, 
eta deus onik ez da ageri ; iguriki du
gu fendatzcko eguna, eta huna nahas- 
mendua.

20 Jauna, ezagutzen ditugu gurc 
tzarkeriak eta gure arbafoen tzarke- 
riak, ezen bekhatu egin dugu zure
kontra. # .

21 Zure izenaren ariaz cz begaitza- 
tzu arthik laidotara; ahalketara ez bc- 
gaitzatzu arthik gu eta zure ofpearen 
tronua; orhoit zaitc, eta alferretara ez 
bihur gurekin egin izan duzun bat-ta-
funa. _

22 Jendaycn jainkoaizunctan othe da 
uria cgitcn duenik, ala zeruek cman dc- 
zakctc uria ? E z  othe zarc zu iguriki- 
tzen dugun Jainko Jauna? ezen zuk 
egiten ditutzu horiek oro.

X V .  K a p .

jC 'T A  Jaunak erran zarodan : Moifc 
■*“ ' eta Samuel errekeika enc aitzinean 
jar baleitez ere, ene arima cz lizate po- 
pulu horren alderat itzuliko : iraizatzu 
ene aitzinctik eta ilkhi beitez.

2 Baldin erraten badarotzute : Norat
eginen dugu ? ihardetfiko daroezu : Hau 
dio Jaunak : Hiltzerako denak, hiltzera ; 
ezpatarako denak, czpatara ; gofeterako 
denak, gofetera ; eta gathibutafuncrako 
denak gathibutafunera. _

3 Eta igorriko diozkatct gainera lau 
gaitz-mota, dio Jaunak : Ezpata hil- 
tzcko, zakhurrak zirtzikatzcko, zeruko 
hegaftinak eta lurreko bafabereak îrefte- 
ko eta chahutzeko.

4 Eta arthikiren ditut lurreko errefu- 
ma guzien errabiari, Manafercn gatik, 
Judako errege Ezekiafen femcarcn ga
tik, Jerufalemen erabili dituen tzarkeria 
guzien ariaz.

5 Nor urrikalduren zaitzu, oi Jcru- 
faleme, edo nor egonen da zure minez, 
edo nor goanen da zuretzat othoiztera ?

6 Hik utzi naun, dio Jaunak ; gibe- 
lerat egin dun : eta nik eikua hcdatuko 
dinat hirc gainera, eta hilen haut: othoiz- 
ka nekhatua naun.

7 Bahcarckin haizatuko ditut lurraren
bazterretaraino ; hil eta chahutu dut enc 
populua, eta halerc ez dira beren bidcc- 
tarik bihurtu. <

8 Itfafoan lcgar-izpi den baino alhar- 
gun gehiago egin zait hekien artcan ; 
eguerdi bethean crakharri diotct cha- 
hutzailea gizon-gaztearen amaren gai
nera ; laztura bat-batean igorri dut hirien
gainera. .

9 Zazpitan crdi dena hebaindu da, 
ahitu da haren arima ; harentzat iguz- 
kia etzan da, egun argi zelarik oraino ; 
ahalkatu eta gorritu da; eta haren ganik 
gelditu diren umeak, beren ctfaven aitzi
nean emanen ditut ezpataren ahoari, dio
Jaunak. . . .  ,

10 Zorigaitz niri, oi ene arna ! Zer
tako egin nauzu, ni khimerctako gizona, 
makhurretako gizona lur guziaren gai- 
nean ? Lukuruzko mailcgurik cz dut cz 
egin, ez hartu, eta orok madarikatzen 
naute.

n  Jaunak dio: A la! Zutarik gel
ditzen direnck zorion izanen dutela, atfc- 
kabearen orduan laguntzera ethorriren
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fortzen diren ieme-alabez, eta hekiei 
bizia eman dioten amez, eta aitez, zei
nen odoletik (orthu baitire lur huntan :

4 Eritafun hilgarritarik hilen dire ; 
cz dire, ez deithoratuak, ez chortziak 
izanen ; gorotza bezala lurraren gainean 
egonen dire ; ezpatak eta gofeteak cha- 
hutuko dituztc ; eta hekien hilikiak iza
nen dire zeruko hegaftinen eta lurreko 
bafabereen bazka.

5 Ezen hau dio Jaunak : E z far 
barazkari bat den etchean ; ez goan 
deithoratzera, ez hangoei gozakari cma- 
tera ; zeren populu hortarik khendu 
baititut ene bakea, enc urrikalpen eta 
urrikalkortafunak.

6 Eta handi - ttipiak hilen dire lur 
hortan ; ez dire izanen cz ehortziak, 
ez deithoratuak, eta nihork ez du he
kien gatik bere burua farraikituko, cz- 
eta ilea murriztuko.

7 Eta horien artcan deitboratzailcari 
ez diotc ogia hautfiren, hil denaz goza
kari ematcko, eta edatera ez diotc ema
nen bere ait-aincn minaren eztitzeko.

8 E z far barazkariko ctchera, hangoe- 
kin jartzcko, jateko eta edateko ;

9 Zeren hau baitio armadetako Jau
nak, Ifraclgo Jainkoak: Hara non zure 
egunctan, eta zure begien aitzinean toki 
hortarik kenduko ditudan atfcginezko oi- 
huak eta bozkariozko irrintzinak, jaun 
efpofaren kantuak eta andre efpofare- 
nak.

10 Eta folas haukiek oro populu horri 
eramanen ditutzuncan, eta ihardetfiko 
darotzutenean : Z cr ariaz Jaunak era- 
baki du gurc gainera zorigaitz handi 
hori guzia ? zer da gure gaizkia ? zcr da 
gure bekhatua, gure Jainko J aunaren 
kontra egin dukeguna ?

11 Erranen daroezu : Zuen aitek 
bazterrerat utzi bainaute, dio Jaunak ; 
eta jainko arrotzen ondotik goan baitire, 
eta zerbitzatu eta adoratu baitituzte ; 
eta ni utzi bainaute, eta eue legea cz 
baitute begiratu.

12 Bainan zuck gaizki gehiago cuín 
duzuc zuen aitek baino; ezen huna non 
batbedera dabilan bere bihotzeko tzarta- 
funari jarraikiz, ni ez entzutea gatik.

13 Eta lur hortarik khenduko zaituz- 
tet zuck eta zuen aitek ezagutzen cz 
duzuen lur batera ; eta han gau eta egun 
zcrbitzatuko ditutzue jainko arrotzak, 
zeinek ez baitauzuete phaufurik emanen.

5 *-

natzaitzula, cta heíhirako orduan zure 
etfayaren kontra ¡lkhiren naizela.

12 Burdina eta kobrca ipharraldcko 
burdinari iratchikiren othe dirc ?

13 Zure bekhatu guzien gatik, harra
pakara urrurik emanen ditut zure ontafun 
cta aberaftafunak zure eremu guzictan.

14 Eta ezagutzen ez duzun lur batc- 
tarik erakharriren ditut zurcetlayak; zc- 
ren ene irakiduran fuá biztu báita, eta 
zuen gaincra garturen da.

15 Zuk ezagutzen nauzu, Jauna; 
orhoit zaite nitaz, eta ikhuftcra zatozkit, 
cta ondotik ditudan ichterbegietarik mal- 
da nczazu j ez izan nagi ene laguntze- 
ra ; badakizu zurc gatik jafaitcn dúdala 
laidoa.

16 Aurkhitu ditut zure hitzak eta 
bekietaz hazi naiz; eta zure folafa egin 
da ene bihotzaren goiheregarri eta boz- 
kariagarri ; zeren ene gaincra deithua 
izan baita zurc izcna, oi armadetako 
Jainko Jauna.

17 E z naiz doftatzen zirenen bilkhu- 
an jarri; ez dut efpanturik atheratu zure 
mandatari naizelakoz : bakhartafunean 
jarri naiz, zeren dichiduz bethe baituzu 
ene ahoa.

18 Bethikoa zertako egin da ene oin- 
hazca, cta zertako ene zauri etfigarriak 
ez du fendatu nahi ? Enetzat bilhakatu 
da hala-nola gutien-uftean agor aurkhi- 
tzen den ura.

19 Aria hortaz, bau erran darot Jau- 
nak : ltzultzcn buzare, itzuliren zaitut, 
eta ene aitzinean khordokarik gabe ego
nen zarc; eta balios dena putrus denetik 
berezten baduzu, izanen zarc ene ahoa 
bezala; populua itzuliren da zure gana, 
eta ez zu populuaren gana.

20 Eta populu horri emanen zaitut 
kobrezko harrafi hazkar bat bezala; 
cta zure kontra eginen dute gcrla, cta 
ez dirá naufituko; zeren ni zurekin 
bainaiz zure falbatzeko eta zure libra- 
tzeko, dio Jaunak.

21 Eta libraturen zaitut gaichtaginen 
eíkutik, eta hazkarren cíkutik athera- 
turen zaitut.

X V I. K a p .

p y i 'A  Jauna mintzatu zait, zioelarik : 
2 E z  duzu emazterik hartuko, 

eta femerik ez alabarik ez duzu toki 
hortan izanen.

3 Ezen hau dio Jaunak toki huntan
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14 Horren gatik, dio Jaunak, hara 
non heldu dircn egunak, eta ez da ge- 
hiago erranen : Bizi bedi Jauna, Ii'raelgo 
umcak Egiptoko lurrctik atheratu di- 
tucnaj

15 Bainan: Bizi bedi Jauna, Ifraclgo 
umcak atheratu dituena ipharraldcko 
lurrctik, eta lur guzietarik zcinetara 
iraizi baititut; eta gibelcrat erakharriren 
ditut beren lurrera, bekien arbafoci nik
emanera. _

16 Hara non igorriren ditudan nik
arrantzari aíko, dio Jaunak, eta hainck 
arrantzaturen dituzte ; eta gero igorri
ren diozkatet ¡hiztari aíko, eta hainck 
ihiztaturen dituzte mendi, munho, har- 
zilo guzictan. <

17 Alabainan ene begiak hekien bi
dé guzicn gainean daudc; cz diré cne- 
tzat gordeak, eta ene populuaren tzar- 
keriak cz dire ene begientzat izan efta- 
liak.

18 Eta lehcmbizikorik bihurturen dio- 
tet beren gaichtakeria eta bckhatuen 
Cari bikhuna ; zeren duten khutfatu ene 
lurra beren idolentzat ichuri odolaz, eta 
izigarrikeriaz duten bethe ene priman-
tza. . .

10 Jauna, ene fendotafuna, ene índa-
rra, ene ihcs-lekhua hefturako orduan ; 
lurraren buruetarik zure gana cthorriko 
dire jendayak, eta erranen dute : Egi- 
azki gure arbafoak gezurraren, eta 
baliatu ctzayoten hutlalkeriaren jabe 
izatu dire. .

20 Gizonak bere buruari egin othe 
dezoke jainkorik ? halakoak cz diré 
jainkoak.

21 Horren gatik, huna non erakhutfi- 
ren diotedan oraikoan, erakhutfiren dioz
katet ene eíkua eta ene ahala; eta ja
kinen dute Jauna déla ene izena.
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IU D A R E N  bekhatua burdin-chiriaz 
eta diamantaren mokoaz iikribatua 

da, hekien bihotzaren zabaltafunean eta 
hekicn aldarcetako adarretan bernuzatua.

2 Hekien femcak orhoituko dircncan 
mendi gorctako beren aldare, luku eta 
zuhaitz hoftotfuez,

3 Bazterretan fakrifizioak egiten di- 
tuztelarik ; harrapakara emanen ditinat 
hire bckhatuen gatik hire eremu guzic-

tan hire ahal, aberaftafun eta lckhu go- 
rak. _

4 Eta geldituren haiz nik cman pri- 
mantzatik gabetua, eta hire ctfayak zer- 
bitzaraziren darozkinat ezagutzen ez 
dunan lurrean ; zeren enc hafarreari 
eman dinonan lu, bethi guzian hariko 
dun erretzen.

5 H au dio Jaunak : Madarikatua gi- 
zona bere fmhcftca gizonaren gainean 
duena, eta haragizko befoaren gainean 
bermatzen dena, eta zeinaren bihotzak 
Jauna ganik gibclcrat cgitcn baitu.

6 Ezen mortuan tamarifka bezala iza- 
nen da, eta 011a ez du ikhufiren cthorriko 
denean ; bainan mortuan egonen da ago- 
rrcrian, gatz-lur nihor ezin-egonezkoan.

7 Dohatfu gizona Jaunaren baithan 
dadukana bcrc nnheftea ! Jauna izanen 
da haren igurikitza.

8 Eta izanen da uren bazterrean 
landatzen den zuhamua iduri, zeinak 
hczctafuncko alderat hedatzen baititu 
erroak ; eta beroa cthorriko denean, cz 
da haren beldur izanen. Haren hoftoa 
berde egonen da ; agortcko orduan ez 
da grinan izanen, eta cz da fruitu ckhar- 
tzetik bchinerc baratuko.

9 Gizonaren bihotza tzarra eta czin- 
ikhartuzkoa da ; nork ezagut hura ?

10 N i naiz Jauna, bihotz-ikharlea eta 
barneak frogatzen ditudana, batbederari 
bere bidearen eta bere afmuctako frui- 
tuen arabera ematen diodana.

11 Ephcrrak chitatzen ditu egin cz 
dituen arroltzcak : gizonak biltzen ditu 
aberaftafunak, eta cz zuzembidean ; 
bere egunen erdian ut’ziko ditu, eta ha
ren azkcn orenean ageriko da haren 
erhokeria.

12 Ofpcaren tronua zeru goretan da
hailctik ; hura da gurc fainauefpcneko 
lekhua. . .

13 Jauna, zu zare Ifraelen îgunki- 
mena ; zu uzten zaituzten guziak ahal- 
ketara croriko dira ; zurc ganik gibclc
rat egiten dutenak lurrean izanen dira 
iikribatuak, zeren duten utzi Jauna, ur 
bizicn ithurria.

14 Senda nezazu, Jauna, eta fenda- 
turen naiz ; falba nezazu, eta falbatua 
izanen naiz, zeren zu baitzarc enc 
lcloa.

15 Huna non erraten darotedan : Non 
da Jaunaren hitza ? Agcr bedi.

16 Eta ni ez naiz nahafi, zuri, enc
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artzainari jarraikiz; eta nik cz dut, da- 
kizuna agiantzatu gizonaren eguna. Enc 
ahotik ilkhia, zurc aitzinean zuzena 
izatu da.

17 E z  izan lazgarri niri, zu, eue 
pheikiza atfekabcctako eguncan.

18 Ahalkctara eror beitez niri jazar- 
tzen darotatenak, eta neror ez benedi 
ahalka ; hekiek ikhara beitez, eta ni cz 
benedi ikhara ; erakhar diozozute gai
nera atfekabezko eguna, eta lcher zatzu 
lchcrpen bikhunaz.

19 Hau erran darot Jaunak : Zoaz, 
eta zaude populuko umeen athean, zein- 
tarik fartzen eta ilkhitzen baitira Juda- 
ko erregeak ; zoaz Jerufalcmeko athe 
guzietara,

20 Eta errozutc : Judako erregeak, 
Juda guzia, Jcrufalcmdar guziak, athe 
haukictarik fartzen zarctcnak, adi zazuc 
Jaunaren hitza.

21 Hau dio Jaunak : Zain zatzuc 
zuen arimak, hachcrik ez erabil larum- 
batean, hachcrik cz ckhar Jerufalcmeko 
atheak gaindi.

22 Zuen ctchectarik hachcrik ez 
athera larumbatcan, eta lanik batere ez 
egin ; fainduetfazue larumbata, zuen 
arbafoei manatu diotedan bezala.

23 Eta cz dutc entzun, eta cz dutc 
eman beharria ; bainan gogortu dituzte 
beren buruak, ni ez nahiz aditu eta enc 
irakhafmena ez nahiz onhetli.

24 Eta hau gerthaturen da, dio Jau
nak, baldin entzuten banauzue, hachcrik 
cz ekhartzcko larumbatcan hiri hunta- 
ko athectarik, eta baldin faindueften ba- 
duzuc larumbata, lanik batere cz egi- 
nez.

25 Hiri huntako atheetarik farthuren 
dira erregeak eta buruzagiak, jartzen 
dirclarik Dabiden tronuan eta igaiten 
orga-lafterrcn eta zaldien gainera, berak 
eta beren-peko aitzindariak, Judako gi
zonak eta Jerufalcmeko egoiliarrak ; eta 
bethi guzian hiri huntan izanen dira 
jendeak.

26 Eta Judako hirietarik, eta Jerufa- 
lemeko inguruetarik, eta Benjamindik, 
eta zelhayetarik, eta mendietarik, eta 
hcgoaldctik ethorriren dira holokaufta, 
bitima, fakrifizio eta ifentfu ekharlcak, 
eta eikaintzak ckharriren dituzte Jauna
ren etchera.

27 Baldin ordcan cz banauzue en
tzuten lurumbataren fainduefteko, eta

hacherik cz erabiltzeko, cta Jerufalemc- 
ko athcctarik cz ckhartzeko larumba- 
tean ; horgo athcctan bizturen dut fua, 
cta errcko ditu Jcrufalemcko etchcak, 
cta cz da hilen.

X V III . K a p .

JA U N A K  Jcremiafi erran hitza, zioc- 
larik :

2 Jaiki zaite eta jauts bachercgilearcn 
etchera, cta han adituren ditutzu ene 
folafak.

3 Eta jautfi naiz bachcrcgilcaren c- 
tchera, eta hara non lanean hari zen 
hura bere pirritan.

4 Eta eikuz buztinetik egiten zuen 
untzia hautfi zen ; cta itzulirik hartarik 
egin zuen bertze untzi bat, berak cgin 
nahi zuen bczalakoa.

5 Eta Jauna mintzatu zitzaitan hu- 
ncletan :

6 Ifraelgo etchca, bachcregile horrek 
bezahl, nahi dudana cz othe dut bada 
eginen zuetarik ? dio Jaunak. Huna 
buztina bachercgilearcn elkuan bczala, 
zuck enc eikuan zarctcla, Ifraelgo c- 
tchca.

7 Bat-batcan mintzaturen naiz jendaki 
baten kontra cta errefuma baten kontra, 
errotik baren arthikitzeko, chahutzcko 
cta urratzeko.

8 Jendaki hura bere gaizkiaz urri- 
kitan jartzen bada, hären kontra min
tzatu naizclakoz ; niri ere urrikituren 
zait hari egitcko burutan hartu dudan 
gaizkia.

9 Eta bat-batcan jendaki batez eta 
errefuma batez mintzaturen naiz, baren 
altchatzcko eta gogortzeko.

io  Baldin gaizkia cgin badu ene ai- 
tzincan, cz aditu nahiz enc hitza, urri
kituren zait hari eginen diodala erran 
dudan ongia.

i l  Orai beraz mintza zaite Judako 
gizonari cta Jerufalemdarrei, erraten da- 
roczularik : Hau dio Jaunak : Huna 
non zuen kontra afturugaitz aphaintzen 
cta afmu egiten hari naizela ; nor-bera 
bere bidc gaichtotik itzul bedi ; zuzen 
zatzue zuen bidcak cta lehiak.

12 Eta haukiek ihardetfi dute : Etfitu 
dugu ; gure gogoci jarraikiren gare, eta 
batbederak eginen dugu gure bihotz tza- 
rrak agintzen daroen gaizkia.

13 Hau dio beraz Jaunak : Galda
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zazuc jendayctan : Nork adit» du ¡ziga- I 
rrikcriarik Ifraclgo neíkatchak egin du
eña bezalakorik ?

14 Libango clhurra galduren othc da 
hango harri-muthurretarik, edo agorra- 
raz othe ditazke handik jauftcn dircn ur- 
turrufta hotzak ?

15 Eta ahantzi ñau ene populuak, 
fakrifizio alferrak eginez, eta bere bi- 
deetan behaztopatuz, mendcko bidcch·· 
kctan, hckietarik ibili nahiz zchatua 
etzen bideaz,

16 Bereu lurra defmafian ezartzeko 
eta bethiko trufagailu bilhakaraztcko. 
Edozcin iragan dadien hortan gaindi, 
harrituren da, eta dardaratuko du bu- 
rua.

17 Haize crregarriak bezala barraya- 
turen ditut beren etfayaren aitzinean ; 
gíbela erakhutfircn diotet eta ez bcgi- 
thartea beren chahupcneko egunean.

18 Eta erran dute : Zatozte, eta as-
mu zerbait athera dezagun Jcremiafcn 
kontra ; ezen cz da galduko legca aphe- 
zaren ganik, umotafuna zuhurrarcn ga- 
nik, Jainkoarcn hitza profetaren ganik : 
zatozte jarraik gatzaizkion gure mihiaz, 
eta horren clhe guziei ez gaitczen be- 
gira. .

19 Jauna, cnc gainera zaude atzarria, 
eta adi zatzu cnc ichtcrbegien folafak.

20 Ongiarentzat gaizkia bihurtzen 
othc da ? ezen ene biziari artea hcdatu 
diote. Orhoit zaite zure aitzinean egotu 
naizcla, horicn onarcntzat othoizka, eta 
horicn gainetik aldaratu nahiz zure ha- 
farrea.

21 Aria hortaz arthikatzu horicn 
umeak gofeteari, eta berak ezpataren 
azpira ; horicn emazteak egin bcitez 
haurrik gäbe eta alhargun ; heriotzez 
hilak izan beitez hckien fcnharrak ; ho- 
rietako gaztcria guduan izan bcdi czpa- 
taz fakhitua.

22 Horien etcheetarik adi bedi ma- 
rrafka ; ezen horien gainera terrepentean 
erakharrircn duzu ohoina, zeren egin du- 
ten zilho bat cnc atzcmateko, eta farcak 
gordc dituztcn ene oinen aitzinean.

23 Zuk, berriz, Jauna, badakizkitzu 
horien hcriozko afmuak ene kontra ; ez 
jabal horien bekhatuari, eta horien bc- 
khatua ez bcdi czezta zure aitzinctik ; 
lurrcra bihoazi zure aitzinean, eta zure 
irakidurako egunean, afperkundc athera 
zazu horicn gainean.

812

X IX . K a p .

IUI A U  dio Jaunak: Zoaz, eta bache- 
■*" regilcaren ganik har zazu lurrczko 
untzi bat, populuko zaharrekin eta aphe- 
zetarikako zaharrekin batean ;

2 Eta ilkhi zaite Enomen Pernearen 
haranera, zcina buztinczko athearen 
fartzean baita, eta han atheratuko di- 
tutzu nik erranen darozkitzudan hitzak.

3 Eta erranen duzu : Judako erre- 
geak eta Jerufaleindarrak, adi zazuc 
J aunaren hitza : hau dio armadetako 
Jaunak, Ifraelgo Jainkoak : Huna non 
atfekabea erakharrircn dudan lckhu hu- 
nen gaincra; haletan non, adituko duten 
guziei beharriak hichtuka abiatuko bai- 
tzaizkote;

4 Zeren bazterrerat utzi bainaute, 
eta bertzeei eman dioten lckhu hau ; eta 
fakrifizioak egin dituztcn hemen jainko 
arrotzci, berck, bereu arbaloek eta Ju
dako erregeek ezagutzen etzituztenei; 
eta lckhu hau bethe dute hobcngabc- 
koen odolez.

5 Eta Baali altchatu diozkatc lckhu 
gorak, beren haurrak Baali hölokaufte- 
tan erretzeko ; holakorik cz baitut ma- 
natu, ez erran, eta ez baitzait gogorat 
ethorri.

6 Horren gatik, dio Jaunak, huna non
heldu diren egunak, eta lckhu hau ez da 
gehiago deithuko 1 opheth eta Enomen 
lemearen harana, bainan-bai Sarrafkiko 
harana. ,

7 Eta toki huntan ezeztaturen ditut 
Judaren eta Jcrufalcmen afmuak, eta be
rak erorraraziren ditut bereu ctfayen ai
tzinean ezpataren azpira, eta hekien bi- 
zien ondotik dabiltzanen eikuetara; eta 
hckien gorphutzak emanen diozkatet 
zeruko hegaftinei eta lurreko balabereci
jatera. > .

8 Eta ezarriren dut hiri hau guzien
harrigarri eta irrigarri; hemendik iraga- 
nen diren guziak harrituko baitire eta 
hichtuz egonen hunen defmafia guziaren 
gainean. _ _

9 Eta Jerufalcmdarrak haziko ditut 
beren femecn eta beren alaben haragiz ; 
eta bakhotchak janen du bere adifkidca- 
ren haragitik fethioko cgunetan, eta hes- 
turan zcintan hcrtfiko baitituzte beren 
ctl'ayck eta hckien bizia beharrcz dabil- 
tzanek.

10 Eta gero untzia lehertuko duzu
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zurekin goanen diren gizonen begie- 
tara.

11 Eta erranen daroezu : Hau dio 
armadetako Jaunak : Hola leherturen 
ditut populu hau eta hiri hau, nola le- 
hertzen baita lurrczko untzi hau, zeina 
gehiago ezin ofa baititake ; eta hilak To- 
phethen chortziko dire, ehorzteko ber- 
tze tokirik ez izanez.

12 Hórrela cginen daroet toki huni 
eta hemengo egoiliarrei, dio Jaunak ; 
eta hiri hau ezarriren dut Tophethcn 
bardin.

13 Eta Jcrufalemcko etcheak, eta 
Judako erregeen jauregiak, Tophetheko 
lekhua bezala, izanen dire lohi ; eta ha- 
laber etchc guziak zeinen gainetan fa
krifizioak egin baitituzte zeruko izarre- 
ria guziari, eta libazioncak cfkaini jainko 
arrotzci.

14 Bada, Jeremias ethorri zen T o - 
phethetik, zeinetara igorri baitzuen Jau
nak profetifatzeko ; eta jarri zen Janua
ren etcheko lorioan, eta erran zioen 
populu guziari :

15 Hau dio armadetako Jaunak, Is- 
raelgo Jainkoak: Huna non ckhartzera 
nohan hiri hunen gaincra, eta hunen- 
peko hiri guzien gaincra, hunen kontra 
erran ditudan afturugaitzak oro ; zeren 
dituztcn beren burunk gpgortu, ene fo
lafak cz nahiz entzun.

X X . K a p .

Babilonara eta czpataz joko ditu.
5 kta emanen ditut hiri huntako onta- 

funak oro, eta hunen lan guzia eta ba- 
lioftafun guziak, eta Judako erregeen 
khutehetako abcraílafunak oro ; emanen 
ditut hekien ctfayen aztaparretara ; eta 
harrapaturen dituzte; eta hartuko eta 
Babilonara eramanen dituzte.

6 Hi berriz, Phafur, eta hire ctcheko 
guziak, gathibu goanen zarete; eta goa
nen zarctc Babilonara; eta hi eta hire 
adifkide guziak, zcinei gezurra profeti- 
fatu baitiotek, han hilen eta han chor- 
tziko zarete.

7 Eíkuratu nauzu, Jauna, eta ethorri 
natzaitzu ; hazkarrago izan zarc, eta 
naufitu zare; egun guzian irrigarri ibili 
naiz; orok eíkarniatu naute ;

8 Zeren afpaldidanik mintzo bainaiz, 
gaichtakeriaz oihu, eta chahupenaz dei- 
hadar-eginez ; eta enetzat Jaunarcn hi
tza bilhakatu da laido eta cíkarnio bidé 
egun guzian.

9 Eta erran dut: E z  naiz Jaunaz 
orhoituko, eta cz naiz gehiago harén 
izencan mintzaturen : eta ene bihotzean 
egin da hala-nola fu bat errctzen dueña, 
eta ene hezurretan farthua ; eta ezin 
jafanez, iraungi naiz.

10 Ezen aditu ditut hainitzen irainak, 
eta ikhufl laztura inguruan. Eta gizon 
guzietarik, enekin bakcan bizi eta ene 
aldaketan zaudezenetarik, aditu dut: 
Egiozue ondotik eta jarraikiko gatzaiz- 
kio; hean nolazbait enganatuko den, hc- 
an naufituko garen horren kontra eta 
hortarik ardictliko dugun afpcrkundc.

xi Jauna ordean enekin da, gerlari 
hazkar bat iduri; horren gatik niri ondotik 
egiten darotatenak eroriko dirá ; hebain 
izanen dirá ; ahalke gaitzaz dirá clla- 
liko, zeren adimenduz ez baitute ardietfi 
nolakoa den bcthirainoko laido behinerc 
ezeztatzen ez dena.

12 Eta zuk, armadetako Jauna, pres- 
tuaren frogatzailea, bihotzak eta bar- 
neak ikhuften ditutzuna; egizu, othoi, 
ikhus dezadan zure afperkundca hekien 
gainean ; ezen zure aitzinean agertu dut 
cnc zuzena.

13 Jaunari kanta diotzotzue kanti- 
kak, lauda zazuc Jauna, zeren gaichta- 
ginen aztaparrctik atheratu duen beha- 
rraren bizia.

14 Madarikatua ni fortu naizcn cgu- 
na ; ene amak mundurat eman nau-
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C* T A  Phafur aphczak, Emerren fe- 
meak, zcina buruzagi Jaunarcn 

etchean ezarria baitzcn, aditu zuen Je
remias hitz horien profetifatzen.

?. Eta Phalurrek jo zuen Jeremias 
profeta cta ezarri zuen Benjamincn gai- 
neko athean zen prefondegian, Jaunarcn 
etchcan.

3 Biharamuncan, argitu zucnean, 
Phafurrek atheratu zuen Jeremias pre- 
fondegitik, eta Jercmiafek erran zaroen : 
Jaunak ctzaitu gchiago deitzen Phafur, 
bainan Orotarik-beldur.

4 Ezen hau dio Jaunak : Huna non 
emanen zaituztedan beldurrari, hi, cta 
hire adifkide guziak ; eta hekiek crori- 
ko «lira bereu etfayen czpatarcn azpira, 
eta hire begiek ikhufiko dute ; eta juda 
guzia arthikiren dut Babilonako errege- 
ren eikuetara; cta^harck eramanen ditu
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en eguna ez bedi izan benedikatua. ^
15 Madarikatua gizona, ene aitari 

berria ekharri izan dioena, erranez: 
Muthiko bat forthu zaitzu ; cta bozka- 
rioz bezala bethe dueña.

16 Gizon hura izan bedi Jaunak 
chahutu dituen hiriak bezala, cta cz 
baitzayo urrikitu: Adi beza goizcan ma- 
rraíka, eta eguerditan orrobia ;

17 Zcren cz nauen amaren fabelean 
hil, ene amaren fabela izan zadientzat 
ene hobia, eta geldi zadicn bethiraino 
izorra.

18 Zertako ilkhi naiz ene amaren 
fabeletik, nekhe cta oinhazc ikhufteko, 
eta ahalkcpcan ene egunen higatzcko ?
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X X I. K a p .

JA U N A R E N  ganikako folala Jcre- 
miafi, Scdezias erregeak hunen 

gana igarri zituenean Phafur, Mclkia- 
fen femea, eta Sophonias apheza, Maa- 
fiafen femea, zioelarik:

2 Ñola Nabukodonofor, Babilonako 
errege, gurc kontra gudukatzcn baita, 
galda diozozu Jaunari, hean gure alde 
cz duen eginen ohiko bcre fendagaua 
guzicn arabera, cta ctfaya gutarik gibe- 
latuko denez.

3 Eta Jercmiafck erran zioten : Hu
nda mintzatuko zarete Sedeziafi:

4 Hau dio Jaunak, Ifraelgo Jain- 
koak: Huna non bihurturen ditudan nik 
zuen eíkuetan diren gerlako trefnak, zci- 
nckin gudukatzen baitzarcte Babilonako 
erregeren kontra, eta zuen harrafien 
inguruan fethiatzen zaituzten Kaldear- 
ren kontra; eta harma horiek bilduko 
ditut hiri hunen erdira.

5 Eta nik gudukaturen zaituztet efku 
hedatuaz eta befo hazkarraz, ene iraki- 
duran, ene gaitziduran eta ene hafarre 
handian.

6 Eta joko ditut hiri huntako cgoila- 
rrak ; gizonak cta abereak izurritc gai- 
tzaz hilen dire.

7 Eta horicn ondotik, Jaunak dio: 
Arthikircn ditut Sedczias, Judako errege, 
cta harén zerbitzariak, eta harén popu- 
lua, cta izurriteak, ezpatak cta gofeteak 
utzi dituzketenak, Babilonako errege 
Nabukodonoforrcn eíkura, cta beren 
etfayen eíkura, cta bizia kkendu nahiz 
darraizkotenen eíkura ; Nabukodono-

forrek ezpataren ahotik iraganen ditu, 
eta cz da hautftko, ez du guphidctfiko 
cta ez da urrikalduko.

8 Eta populuari hau errozu : Huna 
zcr dioen Jaunak: Huna non ematen 
ditudan zuen aitzinean bizitzerako bidea 
eta heriotzcrako bidea.

g Hiri huntan egonen dena hilen da 
czpatatik, gofetetik edo izurritetik ; 
ilkhiko dena, berriz, cta fethiatzen zai- 
tuzteten Kaldearren gana ihes goanen 
dena, biziko da, cta bcre bizia izanen 
du, gauza harrapatu bat bezala.

10 Ezcn ene begiak hiri hunen gainc-
an ezarri ditut gaichtorako, eta ez one- 
rako, dio Jaunak ; arthikia izanen da 
Babilonako erregeren eíkura, cta harek 
fuz erreko du. _

11 Eta Judako erregeren ctcheari 
errozu : Adi zazu Jaunaren hitza,

12 Dabiden ctchea; hau dio Jaunak: 
Goizetik emozue zuzenari bcre bidea, 
cta zaphatzailearcn aztaparretik athera 
zazue zaphatua dena; ene gaitzidura 
ilkhi dadien beldurrcz fu bat bezala, 
eta garretan jar dadien, cta nihor hura 
iraungituren duenik izan cz dadien bel- 
durrez, zuen afmuen maltzurraria gatik.

13 Huna non heldu natzainan, ha
rán hazkar cta zclhayaren gainean ha- 
goen hiria, dio Jaunak. Baderrazuc : 
Nork gu jo, cta ñor far gurc ctchcc- 
tara ? _

14 Eta ni ethorriren natzaitzuc zuen 
afmuen fariaren ematera, dio Jaunak ; 
Jerufalcmgo oihancan bizturen dut fuá, 
eta oro erreko ditu harén inguruan.

X X II. K a p .

U A U  dio Jaunak: Jauts zaitc Ju- 
dako erregeren etchera, cta han 

atheratuko duzu folas hau ;
2 Erranen duzu : Judako errege, Da

biden tronuan jartzcn zarena, adi zazue 
Jaunaren hitza zuk cta zure zerhitza- 
rick, eta zure populuak, athe hatikieta- 
rik fartzen zarctenek.

3 Hau dio Jaunak : Zuzenari emo
zue bcre bidea, zuzentafunean ibil zai- 
tezte, eta ¡ndarrak zaphatua dadukana 
zaphatzailearcn eíkutik athera zazue ; 
cz cman atfekaberik arrotzari, umezur- 
tzari eta alhargunari, eta ez zapha bide- 
gabezki, cta ez ichur toki huntan odol 
hobengabea.

XXII. KAP.

-t Ezcn baldin gauza hori egiten ba- 
duzue, etche huntako atheetarik farthu- 
ren dire Dabiden odolcko erregeak, ha
rén tronuan jarriko, orga-laílcr eta 
zaldicn gaincra iganen direnak, berak 
cta beren zerbitzariak cta populua.

5 Baldin ez bazintuzte lolas haukiek 
cntzuten, ene buruaz zin-egin dut, 
dio Jaunak, jauregi hau mortu izanen 
déla.

6 Ezcn hau dio Jaunak Judako erre
geren jauregiaz : Ene aitzinean hintzen 
Galaad bezala, Libanen kaíkoa bezala : 
cz bahaut mortu egiten . . . nihor egon cz 
daitckccn bezala ez baditut hiriak czar- 
tzen . . .

7 Sainduetfiren ditut hirc kontra 
hilka hariko den gizona cta harén har- 
m ak; arthikiko dituzte hirc zedro hau- 
tak cta furat ambilduko.

8 Eta aíko jendaki hiri huntarik ira- 
ganen diré, eta batak bertzeari erranen 
dio : Zergatik Jaunak egin dio huía hiri 
handi huni ?

9 Eta ihardctfiko dute: Zcren utzi 
duten beren Jainko Jaunarekilako pa- 
tua, eta jainko arrotzak dituzten ado- 
ratu cta zerbitzatu.

10 Hil donaren gainean nigarrik cz 
egin, harén gainean ez egin deithorerik ; 
ilkhitzen denari cgiozkitzue auhcnak, 
zcren cz baita gehiago bihurturen, ge- 
hiago ez baitu bere for-lekhua ikhuíi- 
ren.

11 Ezen hau dio Jaunak Selumi, 
Jofiafen femé Judako erregeri, bere aita 
Jofiafen ondotik erreginatu denari, eta 
toki huntarik ilkhi denari: E z  da gaur
gero hunai itzulircn;

12 Bainan zein lekhutara ere erama- 
narazi baitut, han hilen da, eta lur hau 
ez du gehiago ikhufiko.

13 Zorigaitz bere ctchea bidegabean 
cta bcre fclharuak makhurrean altcha
tzen dituenari; ariarik gabe bere adiíki- 
dea zaphatzen duenari, eta harén faria 
hari bihurtzen ez dioenari!

14 D io: Altchaturen ditut etche bat 
zabala eta felharu nafayak. Egiten ditu 
leiho aíko, eta zedroz bobedak, eta eíkar- 
lataz gorritzen ditu.

15 Errcginaturen othe haiz, zedroz 
dukalakoz hirc burua inguratzcn ? Hirc 
aitak ez othe dik jan cta edan, zuzenari 
cman bere bidea cta zuzentafuna iduki, 
orotan orduan ongi atheratzcn baitzen ?

16 Bere onetan, beharraren eta bu- 
luzarcn alde juyatu du ; eta hori, cz othe 
ezagutzen ninduelakoz ? dio Jaunak.
, 17 Hiré begiak aldiz, jaramankeriara 
jtzuliak dituk, hobengabeko odolarcn 
ichurtzcra, zaphaketara, eta gaichtake- 
riako urhatfctara.

18 Horren gatik hau dio Jaunak Ju
dako errege Joakimcz Jofiafen femeaz: 
E z dute deithoratuko, hunela mintza- 
tuz : Zorigaitz ! anaya; zorigaitz ! 
arreba ; zorigaitz ! jauna ; zorigaitz ! 
gizon ofpetfua.

19 Uítcldua cta Jerufalcmgo atheeta
rik kamporat arthikia, ailoa ehorzten den 
bezala chortzircn dute.

20 Siongo alaba, igan hadi Liban- 
gaincra eta egizan dcihadar: Balan gu- 
zian adiaraz zan hirc marraíka, iragai- 
tcn direnei egioten heyagora, zcren 
maitc hindutenak chchakatuak baitire 
oro.

21 Mintzatu natzain hirc nafaiziako 
egunetan, eta erran dun : E z dut entzu- 
ncn. Hori dun hirc bidea hirc gazta- 
rotik, ez baitun nahi izan ene mintzoa 
aditu.

22 Haizez haziko ditun hirc artzain 
guziak, eta hirc maithatzailcak gathibu 
goanen ; eta orduan ahalkatua gelditu- 
ren haiz; gorriaraziko hau hirc maltzur- 
keria guziak.

23 Libanen gainean jarria haizena, 
ohantzca zedroetan egiten dunana, no- 
l.iko intzinnak eginen ditunan ethorriko 
zaizkinean oinhazeak, erditzen hari de
naren oinhazeak bezalakoak ?

24 Zin-egiten dut, dio Jaunak. Jc- 
konias, Judako errege Joakimen femea, 
balitz ere erreztun bat ene eíku cíkui- 
nean, khenduko dúdala handik.

25 Eta arthikircn haut hirc biziaren 
bilha dabiltzanen cíkuetara, cta hainen 
cíkuetara zeinen begitharteak latzcn 
baihau, cta Babilonako errege Nabu
kodonoforrcn cíkuetara, cta Kaldearren 
cíkuetara.

26 Eta igorriko zaituztet, hi cta hiie 
ama bizia cman darokana, lur arrotz ha
tera, zeinetan ez baitzarete forthu, eta 
han hilen zarete.

27 Eta beren arimaz deitzcn duten 
lurrera, harat bihurtu nahiz, ez diré be- 
hincre bihurturen.

28 Jckonias hori cz othe da lurrezko 
untzi hautfi bat ? ez othe da deufetako
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011 ez den utzi bat ? Zcrtako dire irai- 
ziak hori eta horren ganíkakoak czagu- 
tzen etzuten lur hatera ?

29 Lurra, lurra, lurra, adi zazu Jauna-
ren hitza. ·

30 Hau dio Jaunak: Iíkriba zazu 
gizon hori agor izanen déla, gizon bat 
bere bizian zorionik izanen ez dueña; 
czen horren ganNc ez da atheratuko gi- 
zonik, Dabideii tronuan jarriko denik, 
eta Judean gehiago manamendua izanen 
duenik.

X X III . K a p .

y  Q R I G A I T Z  artzainei, zcinek gal- 
tzcn eta chahutzcn baitute ene 

alhapideko arthaldea! dio Jaunak.
2 Horren gatik, ene populua alhatzcn 

duten artzainei hau diote Ifraelgo Jainko 
Jaunak: Barrayatu duzue ene arthaldea, 
iraizi duzue, eta ctzaizkotc goan ikhus- 
tera; huna non cthorriko naizen ni zuen 
afmuen maltzurkeriarcn ikhartzcra, dio 
Jaunak.

3 Eta ene arthaldearcn ondarrak bil- 
dulco ditut lur guzietarik, zcinctara iraizi 
baititut ; eta itzularaziko ditut bcrcn 
landetara, eta berhatuz eta murrukatuz 
goanen dirá.

4 Eta hckien gainera eraikiren ditut 
artzainak, eta alhaturen dituzte ; ez dirá 
gehiago izialduran eta ikharan izanen j 
eta moltzotik bat ez da bilhatu beharko, 
dio Jaunak.

5 Hara non heldu diren egunak, dio 
Jaunak, eta Dabidi eraikiren diot ondoko 
preftu b a t; eta errege bat erreginaturen 
da, eta zuhurra izanen da ; eta turraren 
gaincan zuzenari emanen dio bere bidea 
eta zuzentafuna bcgiratuko du.

6 Egun hekietan falbatua izanen da 
Juda, eta Ifrael dcíkantfu bethean ego
nen d a ; eta hau da errege hari emanen 
dioten izena : Jauna gure zuzena.

7 Horren gatik, huna, dio Jaunak, 
heldu dirá egunak, eta ez da gehiago 
erranen : Bizi bedi Jauna, Ifraelgo umeak 
Egiptoko lurretik atheratu dituena !

8 Bainan: Bizi bedi Jauna, Ifraelen 
etchcko umeak atheratu eta crakharri 
dituena ipharreko lurretik, eta lur gu
zietarik, zcinctara iraizi bainituen ! Eta 
beren lurrean egonen dirá.

9 Profctei : Ene bihotza trenkatua 
da ene baithan; ikharatu dirá ene hc- 
zurrak ; egina naiz gizon hordi baten

pare, eta arnoak nahafi duen gizona 
iduri, Jaunarcn aitzincan eta harén hitz 
fainduen aitzincan.

10 Ezcn lizunkeriaz bethea da lurra ; 
burhoen gatik nigarrez dago lurra, mor- 
tuko zclhayak agor cginak dira ; eta hc
kien urhatfa gaichtoa izan da eta hckien 
indarra behar ez-bezalakoa.

1 1 Ezcn lohitu dira profeta eta aphe- 
za, eta hekien tzarkcriak aurkhitu ditut 
ene ctchean,.dio Jaunak.

12 Horren gatik hckien bidea izanen 
da limburtegi bat bezala ilhumbcan ; 
ezen bulkhaturen dituzte eta han erori- 
ko dira ; aílurugaitzak ezen ekharriren 
diozkatet gainera, ikhuftera goanen na- 
tzayotenean, dio Jaunak.

13 Eta Samariako profetetan ikhufi 
dut erhokeria ; Baalen izencan profetifa- 
tzen, eta Ifraelgo ene populua engana- 
tzen zuten.

14 Eta Jerufalemeko profetetan ikhu- 
fi ditut bertzccn cmazteckin khutfa- 
tzen direnen aztura berak eta gezurre- 
rako urhatfak ; eta gaichtagincn efkuak 
hazkartu dituzte, nihor etzadien bere 
gaichtakeriatik bihur : ene begietan gu- 
ziak bilhakatu dira Sodoma iduri eta 
Jcrufalcmdarrak Gomorrha bezala.

15 Aria hortaz, dio armadetako Jau
nak profctei : Huna non emanen diote- 
dan zizari-bclharra jatera, eta mina eda- 
tera ; ezen Jerufalemgo profetetarik gal- 
dukcria ilkhi da lur guziaren gainera.

16 Hau dio armadetako Jaunak : Zuci 
profetifatzcn eta zuen enganatzen hari 
diren profeten folafak ez betzatzue cn- 
tzun ; craílen darozkitzuete beren b¡- 
hotzcko idurikeriak, eta ez Jaunarcn 
ahotikako hitzak.

17 N i burhoztatzen nautcnci erraten 
diote : Jaunak erran du : Bakea izanen 
duzue ; eta beren bihotzeko tzartafu- 
nean dabiltzanei, erran diotc : Etzai- 
tzue gaitza cthorriko gainera.

18 Bainan zein da Jaunarcn kontfei- 
luan izatu dena, eta ikhufi dueña eta 
harén folafa aditu dueña ? Nork ikhúfi 
du mintzatzen eta nork aditu du ?

19 Hara non ilkhiko den Jaunarcn 
hafarreko chirimola; eta phefiak, jauz- 
tcan leher-eginen du gaichtagincn bu- 
ruaren gainera.

20 Jaunarcn hats gogorrak ez du gi- 
belcrat eginen, egin eta bethe dezan 
arteo harén bihotzeko afmua : azken




