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egunetan ezaguturcn duzue hären che- 
dea.

2 1  E z  nituen nik igortzen profeta 
hekick, berek lafter-egiten zuten ; ez 
nintzayoten mintzatzen, berek profctifa- 
tzcn zuten.

22 Baldin ene kontfeiluan aurkhitu 
izan balire, eta baldin ene populuari cnc 
hitzak ezagutarazi baliozkatc, ilkhiara- 
ziren nituen fcgurki bereu bide tzarrctik, 
eta beren gogocta guziz gaichtoetarik.

23 Ufte duzue Jainko naizela hurbi- 
letik, dio Jaunak, eta ez naizela Jainko 
urrundik ?

24 Gizona zokho itfuetan gordctzen 
bada, ez othe dut ikhufiko nik ? dio 
Jau n ak ; nik ez othe ditut zeru-lurrak 
bethetzen ? dio Jaunak.

25 Aditu ditut profeta hekiek erafi 
dituztenak, ene izenean gezurra pro- 
fetifatuz, eta erranez: Amcts-egin dut, 
amcts-egin dut.

26 Noiz arteo holakoak izanen othe 
dira gezurra eta bereu bihotzeko lilura- 
menduak profetifatzen dituzten profeten 
bihotzean ?

27 Enc populuari hekiek ahantzarazi 
nahi diotc ene izena beren ametfez, 
zcinak bakhotchak berc hurbilckoari 
eraften baitiozka; hala-nola Baalek he- 
kien arbafoei ahantzarazi baitzaroctcn 
ene izena.

28 Amets bat duen profeta, amets 
erraten hari bedi; eta ene hitza duc- 
nak, ene hitza zintafuncan erran beza; 
laftoak zer ikhufteko du ogiarckin ? dio 
Jaunak.

29 Enc hitzak ez othe dirc fua bcza- 
lakoak, dio Jaunak, eta harria chchaka- 
tzen duen mailu bat iduri ?

30 Horren gatik, dio Jaunak, huna 
non bihurtzen natzayoten profetei, zei- 
nck beren hurbilekoei cftaltzen baitioz- 
kate enc hitzak.

3t Huna non, dio Jaunak, bihurtzen 
natzayoten beren mihiak erabiltzen di
tuzten profetei, eta erraten dutenci : 
Jauna da mintzatu.

32 Huna non, dio Jaunak, bihurtzen 
natzayoten profeta gezur amellen hari 
direnei, hekien barrayatzen eta beren ge
zur eta fcndagailez ene populuaren zo- 
rarazten hari direnei, nik igorri ez ditu- 
dalarik eta ez diotedalarik dcuferc nia- 
natu, eta zcinak ez baitirc deufetako 
baliatu populu huni, dio Jaunak.

33 Baldin beraz populu horrek, cdo 
profeta batek, cdo aphez batek egiten 
badarotzu galde hau : Z er zayo Jaunari 
forta? ihardctfiren diozute: Zuek zaiz- 
kote forta : aria hortaz, dio Jaunak, 
iraiziren zaituztet ene ganik.

34 Eta profeta, eta apheza, eta po- 
pulua erranen dueña: Jaunaren forta, 
hainaren, eta harén etchcaren ikhartzcra 
goanen naiz.

35 Hau erranen diozute bakhotchak 
zuen lagunari eta zuen anayari : Zer 
ihardetfi du Jaunak ? zer erran du Jau 
nak ?

36 Eta cz da gehiago aiphaturen Jau
naren forta ; zeren bakhotchak forta- 
tzat izanen baitu bcre folafa; eta gaizki- 
rako baliatu baituzuc Jainko biziaren, 
armadetako Jaunaren, gurc Jainkoaren 
hitza.

37 Hau erranen diozu profetari: Z er 
ihardctfi du Jaunak? zer erran du Jau 
nak ?

38 Erraten baduzue ordean : Jauna
ren forta ; horren gatik, hau dio Jau n ak : 
Erran duzuclakotz hitz hau: Jaunaren 
forta ; nik zuctara igorri ondoan niocla- 
rik : Etzazuela erran Jaunaren forta ;

39 Aria hortaz, huna non eramanen 
zaituztedan forta bat bezala, eta ene 
aitzinetik bazterrerat arthikiren zaituztet 
zuek eta hiria, zuei eta zuen arbafoei 
email izan darotzuedana.

40 Eta ezarriko zaituztet bethiko lai- 
dotan, bethiko hidoi, orhoitzapenetik be- 
hiñere ezeztaturen ez denean.

X X I V . K a p .

JA U N A K  eman zarodan ikhufpen bat;
eta hara bi otharre pikoz betheak, 

Jaunaren templo aitzincan phaufatuak, 
Nabukodonoforrck, Babilonako erregek, 
cramanez geroztik Jerufalemetik Babi- 
lonara Jekonias, Joakimen femea, Juda- 
ko errege, eta haren-peko aitzindariak, 
eta ofiziale eta inginadoreak.

2 Otharre batek zituen piko hainitz 
onak, lehembiziko aroko pikoak izaten 
ohi diren bezala ; bertzc otharreak zituen 
piko hainitz tzarrak, jan etzitazkecnak 
beren tzartafunaren ariaz.

3 Eta erran zarodan Jaunak : Zer 
ikhuften duzu, Jeremias ? Eta ihardetfi 
nuen : Pikoak, piko onak, hainitz onak ;
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cta piko tzarrak, hainitz tzarrak, jan cz 
ditazkeenak bereu tzarrez.

4 Eta Jauna mintzatu zitzaitan, zioc- 
larik :

5 Hau dio Jaunak, Ifraclgo Jainkoak : 
Piko haukiek onak dircn bezala, ongitan 
czaguturen ditut orobat Judako delhc- 
rrituak, toki huntarik Kaldearrcn lurrcra 
igorri ditudanak.

6 Eta ene bcgiak oncz ezarriko ditut 
hekicn gainean, eta bihurraraziko ditut 
toki huntara ; cta hazkartuko ditut, eta 
ez chahutuko ; eta landatuko ditut, eta 
ez atheratuko.

7 Eta emanen diotet bibotz bat ene 
ezagutzcko, ni Jauna bainaiz ; eta izanen 
dire ene populu, eta ni izanen naiz horien 
Ja inko; ezen ene gana bihurturen dire 
beren bihotz oroz.

8 Eta nola beren tzarrez jan ez bai- 
titazkc bertze piko guziz tzar horiek, 
dio Jaunak ; hala emanen ditut Sedezias, 
Judako errege, cta haren-pcko aitzinda- 
riak, eta bertze Jerufalcmdar hiri h untan 
gelditu direnak eta Egiptoko lurrean 
daudezenak.

9 Eta lurrcko errefuma guziei emanen 
ditut jazar cta jafanaraz diozoten ; laido, 
irribidc, errankizun cta madarizionetan 
izanen dire lckhu guzietan, zeinetara 
nik baititut iraizi.

10  Eta gainera igorriren diozkatet 
czpata, gofetea eta izurritea chahutuak 
izan ditezen arteo hckiei cta hekicn arba- 
foei eman izan diotedan lurretik.

X X V . K ai\

T E R E M IA S I  errana izan zayoen hitza 
./  Judako populu guziaz, Joftafen 
feme, Judako errege Joakimen laugarren 
urthean, hura baita Nabukodonofor Ba- 
bilonako erregeren lehcmbiziko urthea.

2 Jeremías profetak erran izan daroetc 
hitz hura Judako populu guziari, eta Jc -  
rufalemgo egoiliarrei orori, zioelarik :

3 Amonen feme Jofias, Judako erre
geren hamahirugarren urtbetik eta cgun- 
go eguna artco, urtbc hau hogoi eta hi- 
rugarrena da: ilkhi zait Jaunaren hitza, 
eta erran darotzuet, gauaz jaikiz eta min- 
tzatuz, eta cz nauzue entzun.

4 Eta Jaunak igorri darozkitzucte 
profeta bere zerbitzari guziak, goizik 
jaikiz eta bidaliz ; cta cz duzuc entzun,

eta entzuteko cz ditutzuc bebarriak ma- 
khurtu,

5 Zioenean : Batbedera itzul zaitezte 
zuen bide tzarretik eta zucn gogocta 
gaichtoctarik ; eta menderen mendetan 
egonen zarcte Jaunak zuei eta zucn 
arbafoei eman lurrean.

6 Eta cz goan jainko arrotzen ondotik, 
hekicn zerbitzatzeko eta adoratzeko ; 
cta cz benezazue hafarrctzera ckhar zuen 
cikuctako eginkariez, cta etzaituztet atfe- 
kabetan czarriko.

7 Eta ez nauzue entzun, dio Jaunak, 
ni hafarrctzera ckhartzeko zucn efleue- 
tako eginkariez, zuen gaitzetan.

8 Aria bortaz dio armadetako Jau 
nak : Zcren cz ditutzucn entzun ene 
hitzak,

9 Huna non bartuko cta igorriko 
ditudan, dio Jaunak, ipharrcko jendaki 
guziak, cta Nabukodonofor, Babilonako 
errege, ene zerbitzaria ; eta erakharriren 
ditut lur liunen gainera, cta hemengo 
egoiliarren gainera, cta lumen inguruan 
dircn jendaya guzien gainera, hilen ditut 
cta ezarriren haukick guzien harrigarri 
cta irrigarri, eta bethikotzat mortu.

10  Eta horien ganik galaraziko ditut 
atfeginezko oihuak eta bozkariozko irrin- 
tzinak, jaun cfpofaren kantua cta andre 
efpofarena, ihara-harriaren barrabotfa cta 
krifeluaren argia.

1 1  Eta lur hau guzia izanen da mortu 
eta ororen lazgarri, eta jendaya horick 
guzick Inrur hogoi eta hamar urthez 
zerbitzaturen dute Babilonako errege.

12 Eta hirur hogoi cta hamar urtheak 
betheak ditazkecnean, bcgiak ckbarrircn 
ditut, dio Jaunak, Babilonako crrcgcrcn 
gainera, eta populu hären gainera, hekicn 
gaichtakeriarcn gainera, cta Kaldearrcn 
lurraren gainera ; eta htira eginen dut 
bethikotzat mortu.

13  Eta lur hären gainera craikircn 
ditut hären kontra erran ditudan hitz 
guziak cta liburu huntan ¡(kribatua dena 
oro, Jercmiafek jendayen kontra profe- 
tifatu ditucn guziak ;

14  Alabainan jendaya aiko cta errege 
handiak ziren arren, zerbitzatu dituzte 
Kaldcarrak ; cta bihurturen diotet beren 
cginkarien eta beren cikuctako lanen 
arabera.

15  Ezen hau dio armadetako Jaunak, 
Ifraelgo Jainkoak : Ene eikutik har za- 
zu ene hafarrearen arnoaz bethea den
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untzi hau ; eta huntarik edanaraziren 
diozutc jendaki guziei, zeinetara igoriiko 
baitzaitut.

16  Eta edanen dute, eta nabafiko 
dira ; eta hekien erdira igorriren dudan 
czpataren aitzinean burutik jauziko dira.

17  Eta Jaunaren eikutik hartu nuen 
untzia, eta edanarazi nioten jendaya gu
ziei, zeinetara igorri baininducn Jaunak ;

18 Jerufalcmeri, Judako hiriei, hango 
errege cta buruzagiei ; hckick czartzcko 
mortu eta guzien lazgarri, irrigarri cta 
madarikagarri, cgungo egunean dircn 
bezala ;

19 Faraoni, Egiptoko erregeri, hären 
zerbitzari cta aitzindarici cta populu gu
ziari ;

20 Etaarrontean guziei; Aufit-hcrriko 
errege guziei, Filiuin - herriko errege 
guziei, Aikaloni, Gazari, Akaroni, cta 
Azotar ondarrei ;

2 1 Idumeari, Moabi eta Amonen 
umeei ;

22 Tirreko errege guziei, Sidongo 
errege guziei, cta itfafoz baindian dircn 
irletako errege guziei ;

23 Dedani, Themari, Buzi cta bu- 
ruak murriztuak dituzten guziei;

24 Eta Arabiako errege guziei, eta 
mcndebaleko errege mortuan egoten di- 
ren guziei ;

25 Eta Zambriko errege guziei, Elam- 
go errege guziei cta Mediarren errege 
guziei ;

26 Ipharreko errege guziei ere, delà 
hurbilekoak, delà urrungoak, bakhotchari 
bere anayaren kontra ; cta lurrarcn gai- 
ncko errege guziei ; eta Sefakeko erre- 
gek edanen du hekien ondotik.

27 Eta erranen daroczu : Hau dio 
armadetako Jaunak, Ifraelgo Jainkoak : 
Edazuc, eta hordi zaitezte, cta goiti-egi- 
zue ; eta cror zaitezte, eta cz jaiki, nik 
zuen erdira igorriko dudan czpataren 
aitzinean.

28 Eta zurc eikutik ez balutc hartu 
nahi untzia edateko, erranen daroczu : 
Hau dio armadetako Jaunak : Zankaka 
edanen duzuc ;

29 Ezen huna non abiatuko dudan 
atfekabea ene izena deithua den hirian ; 
cta zuck, hobengabeak iduri,falbu zintaz- 
kete ? Etzarcte falbu izanen ; ezen dei- 
tzen dut ezpata lurrcko egoiliar guzien 
gainera, dio armadetako Jaunak.

30 Eta profetifaturen diozkatzute I10-

riek oro, eta erranen diozute : Jaunak 
orroa eginen du zeru-goratik, cta bere 
egoitza faindutik adiaraziko du bere min- 
tzoa; orroaz abiatuko da bere ofpeko 
temploarcn gaincra ; cta marruma bat, 
lakoko lehertzaileena iduri, jauziko da 
lurrcko egoiliar guzien kontra.

3 1 Harrabotfa helduko da lurraren 
bazterretaraino, Jauna juyamendutan 
fartzen dclakotz jendayckin ; berakjuya- 
tuko ditu gizon guziak. Ezpatari eman 
diozkat gaichtaginak, dio Jaunak.

32 Hau dio armadetako Jaunak : Hu
na non atfekabea atherako den jendayatik 
jendayara, eta chirimola gaitz bat ilkhiko 
da lurraren buruetarik.

33 Eta egun hartan Jaunaren hilak 
izanen dirc lurraren buru batetik bertze 
bururaino ; ez dirc deithoratuak izanen, 
cz bilduak, ez ehortziak ; gorotza be
zala lurraren gaincan etzanak egonen 
dire.

34 Artzainak, egizue oihu eta orro- 
bia ; arthaldeko buruzagiak, hautfez 
ellal zaitezte ; zcren betheak baitira 
zucn cgunak, hilak izateko; betheak, 
zuen barrayatzeko cgunak; eta croriko 
zaretc hala-nola untzi balios baitzu.

35 Eta ihefbidea galduko da artzai- 
nentzat, itzurpidca arthaldeko buruza- 
gientzat.

36 Artzainen deihadarra, arthaldeko 
buruzagien orrobia ; zeren Jaunak cha- 
hutu dituen hekien alhapidcak.

37 Bakezko landak ichil gelditu dirc 
Jaunaren hafarreko irakiduraren aitzi- 
nean.

38 Lehoin batck bezala utzi du bere 
itzalpca ; ezen ufoaren hafarrcak eta 
Jaunaren fephako irakidurak defmafian 
ezarri dute hekicn lurra.

X X V I .  K a p .

JO A K IM , Jofiafen femea, Judako 
errege, erreginatzen hafi zencan, 

Jaunak folas hau atheratu zarodan, zioe
larik :

2 Hau dio Jaunak : Ja r  zaite Jauna
ren etcheko lorioan, eta Judako hirieta- 
rik Jaunaren ctchcan adoratzera heldu 
dircn guziei errotzute nik hekiei erratc- 
az mariatu darozkitzudan folas guziak ; 
hitz bakhar bat ez gorde;

3 Hean gerthakariz entzunen duten, 
eta itzuliko diren zein bere bide tzarre-
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tik ; cta bereu afmuctako maltzurkeria- 
ren gatik hekiei cgitcko burutan derabi- 
ladan gaizkia urriki dakidan.

4 Eta erranen daroezu : Hau dio Jau- 
n ak : E z  banauzue aditzen, ene lege 
eman darotzucdancan ibiltzcko ;

5 Aditzeko ene zerbitzari profeten 
folafak, gauaz jaikiz eta bidatuz igorri 
baitarozkitzuet, cta ez baititutzue en- 
tzun;

6 Silo bezala emanen dut etche hau, 
eta hiri hau madarizionetan emanen dio- 
tet lurreko jendaya guzici.

7 Eta aphezek, eta profetek, eta po- 
pulu guziak aditu zuteil Jeremias folas 
horien erraten Jaunaren ctchean.

8 Eta Jcremiafek akhabatu zituenean 
Jaunak populu guziari errateaz mana tu 
ziozkanak oro, aphezak, profetak eta 
populu guzia lothu zitzazkon, ziotclarik : 
Heriotzez hil bedi.

9 Zertako profetifatu du Jaunaren 
izcncan, erranez : Etche hau Silo be
zala izanen d a ; cta hiri hau defmafiatua 
izanen da, egoiliar bat ez dukeen be
zala ? Eta populu guzia Jeremiafen 
kontra bildu zen Jaunaren etchera.

10  Eta Judako buruzagiek gauza ho- 
rick aditurik, erregeren ctchctik Jauna
ren templora igan ziren, cta jarri ziren 
Jaunaren tcmploko athe berriaren far- 
tzean.

1 1 Eta aphezak eta profetak buruza- 
giei cta populu guziari mintzatu ziren, 
ziotclarik: Hcriotzezkojuyamendua mc- 
rezi du gizon hunek, zeren hiri hunen 
kontra profetifatu baitu, zuen beharriz 
aditu duzuen bezala.

12  Eta Jeremiafek, aitzindari guziei 
eta populu guziari mintzatuz, erran 
zuen : Jaunak igorri nau etche huni eta 
hiri huni profetifatzera aditu ditutzuen 
hitzak oro.

13  Orai beraz ont zatzue zuen bi- 
deak cta zuen lehiak, cta entzun zazuc 
zuen Jainko Jaunaren mintzoa ; eta 
Jaunari urrikituren zayo zuen kontra 
dichidatu duen gaitza.

14  Ni aldiz, huna zuen eikuetan 
naiz ; cgizue zuen begietan ongi cta 
zuzen dena.

15  Jakizue bizkitartean cta ezaguta- 
zue, ni hiltzen banauzue, hobengabeko 
odola emanen duzuela zuen burucn 
kontra, hiri hunen kontra eta huntan 
daudezenen kontra. Ezen egiazki Jau 

nak igorri nau zuen gana, zuen beha- 
rrietara heltzeko hitz haukiek oro.

16 Eta aitzindariek eta populu gu
ziak erran zioten aphezci eta profetei: 
Gizon hau ez da hcriotzezko juyamen- 
duaz merezdun, zeren gurc Jainko Jau
naren izenean mintzatu baitzaikigu.

17 Jaiki ziren beraz tokiko zaharrc- 
tarik gizon batzu, eta populuko bilkhu 
guziari mintzatuz, erran zuten :

j 8 Judako errege Ezekiafen egunc- 
tan, Mikcas Morafthikoa profeta zen, 
cta Judako populu guziari mintzatu 
zen, zioelarik : Hau dio armadetako 
Ja u n ak : Sion iraulia izanen da landa 
bat bezala, eta Jcrufalemc harri murru 
bat izanen da, cta tcmploko mendia oi- 
han gora bat.

19 Heriotzcra kondenatu othe zuten 
Judako errege Ezekiafek eta Juda gu
ziak ? ez othe ziren Jaunaren beldur 
izan, eta ez othe zuten Jaunaren bc- 
githartea errckeitu ? eta Jaunari urrikitu 
zitzayoen hekien kontra atheratu zuen 
dichidua. Horreletan beraz guk gaizki 
handi bat egiten dugu gurc arimen kontra.

20 Bazen bertze gizon bat erc, Urias, 
Semeiren femca, Kariathiarimgoa, Ja u 
naren izenean profetifatzen zuena. Pro
fetifatu izan zuen hiri hunen eta lur 
hunen kontra, Jeremiafen hitz guzien 
arabera.

2 1 Joakim erregeak, eta handi guziek, 
cta haren-peko aitzindariek aditu izan 
zituzten folas hekiek ; eta erregek bil- 
hatu zuen hären hiltzea. Eta Uriafek 
aditu zuen, cta izitu zen ; ihcs-cgin 
zuen cta Egiptoan farthu zen.

22 Eta Joakim erregeak gizonak igo
rri zitucn Egiptora; Einathan, Akobo- 
rren femca, cta gizonak harckin igorri 
zitucn Egiptora.

23 Eta Egiptotik atheratu zuten 
Urias, cta Joakim erregearen aitzinera 
erakharri zuten ; erregek farthu zioen 
ezpata, cta arthikarazi zuen hären gor- 
phutza jendc chehcaren hobictara.

24 Saphanen ferne Ahikamen eikua 
Jeremiafen aide altchatu zen beraz, 
etzadientzat izan populuaren elkuetara 
emana, cta hila.

X X V I I .  K a p .

T O A K IM , Jofiafen femca, Judako 
J  errege, abiatu zenean erreginatzen,
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Jaunak hitz hau atheratu zaroen Jere- 
miafi, zioelarik :

2 Hau derrat Ja u n a k : Egizkitzu 
eftekak cta gatheak, eta ezarriren ditu- 
tzu zure lephoan.

3 Eta igorriren ditutzu Edomgo erre- 
gcri, Moabcko erregeri, Amonen umeen 
erregeri, Tirrcko erregeri eta Sidongo 
erregeri ; Jerufalemcra, Judako errege 
Sedeziafen gana ethorri diren bidalkinen 
arartckoz.

4 Eta manaturen diozutc erran dio- 
zoten bereu naufiei: Hau dio armade
tako Jaunak, Ifraelgo Jainkoak : Hau 
erranen diozucte zuen naufiei:

5 N ik egin ditut lurra, gizonak eta 
turraren gaincan diren abercak, ene in
dar handiaz eta ene befo hedatuaz ; eta 
cne begien gogarako zenari eman izan 
diot lurra.

6 Eta hargatik orai lur haukiek oro 
ezarri ditut Ñabukodonofor, Babilonako 
errege, ene zerbitzariaren eikuetan ·, 
bertzalde baztcrrctako abercak erc eman 
diozkat, zerbitza dezaten.

7 Eta jendaya guziek zerbitzatuko 
dute hura, cta hären femca, eta femcaren 
femca, hären cguna eta hären lurrarcn 
eguna ethor dadien arteo ; eta aiko jen- 
dakik cta errege handik zerbitzatuko 
dute.

8 Jendakia berriz, cta errefuma zer
bitzatuko ez dutena Ñabukodonofor, 
Babilonako errege, eta Babilonako erre
geren uztarriaren azpira lephoa makhur- 
tuko ez duten guziak, ezpataz, gofctcaz 
cta izurriteaz ikhufkaturen dut jendaki 
hura, dio Jaunak, Nabukodonoforrcn 
eikuz iraungi dezadan arteo.

9 Zuck beraz ez entzun zuen azti, 
amets-egile, zelatari cta gaizkinak, zci- 
nek erraten baitarotzuete: E z  duzuc 
zerbitzatuko Babilonako errege;

10  Ezen gezurra profetifatzen daro- 
tzuctc, zuen urruntzeko eta iraizaraz- 
tcko zuen lurretik eta zuen galarazteko.

j 1 Aldiz jendakia, zeinak burua bc- 
heitituko baitu Babilonako erregeren 
uztarriaren azpira, cta hura zerbitzatuko 
baitu, haina utziko dut, dio Jaunak, 
bere lurrcan, eta lanthuko du eta hartan 
egonen da.

12  Judako errege Sedcziafi erc hitz 
horien ororen arabera mintzatu natzayo, 
erranez: Aphal zatzue lephoak Babilo
nako erregeren uztarriaren azpira, zer-

bitza zazue hura eta hären populua eta 
biziko zarete.

13  Zertako hilen zarete zu eta zure 
populua ezpataz, gofeteaz cta izurriteaz, 
Jaunak erran duen bezala Babilonako 
errege zerbitzatu nahiko ez duen jen- 
dayaz ?

14  E z  entzun profeta erraten daro- 
tzuctenak : E z  duzue zerbitzatuko Ba
bilonako errege ; ezen gezurrez mintzo 
zaizkitzuc.

15  E z  ditut nik igorri, dio Jaunak, 
berak hari dira gezurrez ene izenean 
profetifatzen, zuen iraizarazteko eta ga
larazteko, hala zuck nola zuei profetifa
tzen duten profetak.

16  Aphezci ere eta populu huni min
tzatu natzayote, niotelarik : Hau dio 
Jaunak : E z  entzun zuen profetak, 
zeinek profetifatzen baitarotzuete, erra
nez : Huna non Jaunaren untziak bi- 
hurtuko diren orai lailer Babilonatik; 
ezen gezurra profetifatzen darotzuetc.

17  E z  beraz entzun hekiek, bainan 
zerbitza zazue Babilonako errege, bizi 
zaiteztentzat, zertako eman hiri hau 
mortu egitera ?

18 Eta profetak balimbadira hekiek, 
cta Jaunaren hitza hekien baithan ba- 
limbada; armadetako Jaunari trebefera 
ilkhi bekizkio, ez ditezen Babilonara 
eramanak izan Jaunaren ctchean cta 
Judako erregeren ctchean utziak izan 
diren untziak.

19 Ezen hau diote armadetako Ja u 
nak habeei, itfafoari, habe - oinei eta 
gainerako trefna hiri huntan gclditu di- 
renei;

20 Zeinak ez baitzitucn hartu Babi
lonako errege Nabukodonoforrck, Jcru- 
falemdik Babilonara craman zituenean 
Jekonias, Joakimen femca, Judako erre
ge, eta Judako eta Jerufalemcko han- 
diak ;

2 1 Ezen hau erraten diote armade
tako Jaun, Ifraelgo Jainkoak, Jaunaren 
ctchean, Judako erregeren ctchean eta 
Jerufalemen utziak izan diren trefnei:

22 Babilonara eramanak izanen dira 
cta hau egonen dira bereu ikharpeneko 
eguna arteo, dio Jaunak; eta gibelerat 
ekharraraziko eta toki huntan berriz cza- 
rraraziko ditut.
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E ™  urthc hartan, Judaico errege Sc- 
deziafen erreinu-haftean, laugarren 

urthean, bortzgarren hilabethean ger- 
thatu zen mintzatu zitzaitala Hananias, 
Azurren fénica, Gabaondar profeta, Jau- 
naren ctchean, aphezen cta populu gu- 
ziaren aitzinean, zioelarilc :

2 Hau dio armadetako Jaunak, Ifra- 
elgo Ja ink oak : Trenkatu dut Babilo- 
nako erregeren uztarria.

3 Oraino bi urthe, cta nik toki hun
tara bihurraraziko ditut Jaunarcn etche- 
ko untzi guziak, Nabukodonofor, Babi- 
lonako erregek lekhu huntarik hartu cta 
Babilonara eraman dituenak.

4 Eta Jekonias, Joakimcn femea, Ju -  
dako errege, eta Judako deflicrritu gu
ziak, Babilonan farthu direnak, nik lekhu 
humara bihurraraziren ditut, dio Ja u 
nak ; trenkaturen dut ezik Babilonako 
erregeren uztarria.

5 Eta Jeremias profetak Hananias 
profetari ihardetfi zioen Jaunarcn etche- 
an zauden aphez cta populu guziaren 
aitzinean ;

6 Eta Jeremias profetak erran zucn : 
Halabiz ; hola egin beza Jaunak ; Jau 
nak eraik betza zuk profetifatu hitzak, 
Babilonatik gibelcrat lekhu humara cra- 
kharriak izan ditezen untziak, eta defhe- 
rritu guziak.

7 Guziagatik adi zazu hitz hau, zurc 
bcharrietara eta populu guziaren beha- 
rrictara erraten dudana:

8 Z u  eta ni baino leben haftapenetik 
izatu diren profetek ere lur aikorentzat 
eta errefuma handientzat profetifatu di- 
tuzte gudu, atfekabe cta izurritcak.

9 Bakea profetifatzen ducn profeta, 
hären hitza bethetzen dencan jakinen 
da hean den profeta, cgiazki Jaunak 
igorria.

10  Eta Hananias profetak Jeremias 
profetaren lephotik hartu zuen gathea 
eta trenkatu zuen.

1 1 Eta Hananias profetak erran zuen 
populu guziaren aitzinean : Hau dio 
Jaunak: Bi urtheren buruan, jendaya 
guzien lephotik hórrela trenkaturen dut 
Babilonako errege Nabukodonoforren 
uztarria.

12  Eta Jeremias profeta goan zen 
berc bidean. Eta Jaunarcn hitza ilkhi 
zitzayoen Jeremiafi, Hananias profetak

Jeremias profetaren lephotik gathea 
hautfi zuen ondoan ; eta erran zioen :

13  Zoaz cta errozu Hananiafi: Hau 
dio Jaunak : Hautfi dituk zurezko ga- 
theak, eta horien ordain eginen dituk 
burdinazkoak.

14  Ezcn hau dio armadetako Jaunak, 
Ifraelgo Jainkoak : Burdinazko uztarri 
bat ezarri dut jendaya horien ororen 
lephoan, zerbitza dezaten Nabukodono
for, Babilonako errege, eta zerbitzatuko 
dutc : bcrtzalde oraino eman diozkat 
lurreko abcrcak.

15  Eta Jeremias profetak erran zioen 
Hananias profetari : Adi zazu, Hana
nias : Etzaitu Jaunak igorri zu, eta po
pulu huni gezurrean harrarazi diozu 
finhefte.

16 Aria hortaz hau dio Jaunak: 
Huna non khenduko zaitudan lurrarcn 
gainetik; urthe huntan hilen zare, Jau- 
naren kontra zarelakoz mintzatu.

17  Eta Hananias profeta hil izan zen 
urthe hartan, zazpigarren hilabethean.
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p jA U K I E K  dira hitzak, Jeremias 
profetak Jcrufalcmdik igorri gu- 

tunekoak, deflierrituen artcko zahar- 
ondarrci, aphezei cta profetei, cta Na- 
bukodonoforrek Jerufalcmdik Babilo
nara eraman zuen populu guziari;

2 Jekonias erregea, erregina, ebakiak, 
Judako cta Jerufalemgo aitzindariak, 
otizialc cta inginadorcak Jerufalcmdik 
ilkhi ziren ondoan.

3 Nabukodonofor, Babilonako erre
gen, Judako errege Sedcziafck Babilo
nara igorri ziozkan Elafa, Saphancn 
femea, cta Gamarias, Helziafen femea, 
cta hekien eikuz Jcrcmiafck bidali gu- 
tunak zioen:

4 Hau dio Jaunak, Ifraelgo Jainkoak, 
deflicrritu guzici, Jerufalemdik Babilo
nara nik cramanei:

5 Egizkitzuc etcheak, eta hekictan 
zaudezte ; egizkitzuc baratzeak, eta 
jan zatzue hekietako fruituak.

6 Har zatzue emazteak, izan zatzue 
femcak eta alabak, zuen femeei emo- 
tzuctc emazteak, cta zuen alabei fen- 
harrak, cta izan betzazte femcak eta 
alabak ; eta berha zaitezte hör, cta 
ctzaiteztela izan moltzo aphurra.

7 Eta bakea bilha zazue hiriarentzat,
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zeintara nik hcrraldatu baitzaituztct ; 
eta harentzat othoitz-cgiozuc Jaunari, 
zeren harén bakean izanen baita zuen 
bakea.

8 Ezcn hau dio armadetako Jaunak, 
Ifraelgo Jainkoak : E z  bezaitzazte es- 
kura zuen profeta, zuen artean dire- 
nek, eta zuen aztiek, eta betzaizte be- 
gira egiten ditutzuen ametfei;

9 Zeren gezurrez profetifatzen bai- 
tarozuetc ene izencan zuen profetek, 
cta cz baititut nik igorri, dio Jaunak.

10 Alabainan hau dio Jaunak: Hirur 
hogoi eta llamar urthe bethetzen hafiko 
direnean Babilonan, cthorriko natzai- 
tzue ikhuftera; cta zuen gainera crai- 
kiren dut ene hitz 011a, zuen bihurra- 
razteko lekhu huntara.

1 1  Ezcn, dio Jaunak, nik badakizkit 
zuen gaincan dcrabilzkadan afmuak, ba- 
kczko afmuak, cta ez atfekabezkoak, 
zuei emateko akhabantza eta jafankor- 
tafuna.

12  Eta dei-eginen darotazue, eta he- 
rrira bihurturen zarete ; othoitz-egincn 
darotazue, cta nik entzunen zaituztet.

13  Bilhaturen nauzue; cta atzcma- 
nen nauzue, zuen bihotz oroz bilhatuko 
nauzuencan.

14  Eta zuetaz aurkhitua izanen naiz, 
dio Jaunak ; eta bihurraraziren zaituztet 
zuen gathibutafunetik, cta bilduren zai
tuztet jendaya guzien artetik eta lekhu 
guzietarik, zcinetara iraizi baitzaituztct, 
dio Jaunak; cta bihurraraziren zaituztet 
herraldarazi zaituztedan tokitik,

15 Zeren erran duzucn : Jaunakerai- 
ki darozkigu profetak Babilonan.

16 Ezcn hau dio Jaunak Dabiden 
tronuan jarria den erregeari, cta hiri 
huntan dagon populu guziari, zuen 
anaya zuckin hcrraldara ilkhi cz dire- 
nci :

17  Hau dio armadetako Jaunak: Hu- 
11a non igorriren diozkatcdan ezpata, go- 
fetea, izurritea; eta tzarraren tzarrez jan 
cz ditazkcen piko gaichtoen pare eza- 
rriren ditut.

18 Eta jarraikiren natzayote ezpata- 
rckin, gofctcarekin eta izurriarekin ; eta 
lurreko errefuma guzici emanen diozka- 
tet kalika erabiltzcra; eta jendaya gu
zici, zeinctara iraizi baititut, emanen 
diozkatet madarikagarri, lazgarri, trufa- 
garrí eta laidagarri;

19 Zeren cz duten cntzun ene hitza,

dio Jaunak, ene zerbitzari profetez igo
rri diotedana gauaz jaikiz eta bidaliz ; 
cta cz baitute cntzun, dio Jaunak.

20 Zuek beraz, Jerufalcmdik Babi
lonara igorri zaituztedan herraldatu gu- 
ziek adi zazue Jaunaren hitza.

2 1 Hau dio armadetako Jaunak, Ifra- 
clgo Jainkoak, Akabi, Koliafen femeari, 
cta Sedcziafi, Maafiafcn femeari, zcinck 
gezurrez ene izencan profetifatzen bai- 
tarotzuctc : Huna non arthikiren ditu- 
dan Babilonako errege Nabukodonofo
rren eíkuetara, cta harek hilaraziko ditu 
zuen begien aitzinean.

22 Eta Babilonan diren Judako dcíhe- 
rritu guziek hckietarik hartuko dute 
burlio bat, erranez : Jaunak egin hezala 
Sedczias eta Akab bczala, zcinak fuan 
kiíkaildu baitzituen Babilonako erregek;

23 Zeren erhokerian haritu ziren 
Ifraclcn, eta khutfatu ziren bcren adis- 
kideen emaztcckin, cta gezurrez ene 
izencan erran zuten nik manatu ez na- 
roctcn folafa : ni naiz juye eta lckhuko, 
dio Jaunak.

24 Eta erranen diozu Semcias Ne- 
helamdarrari:

25 Hau dio armadetako Jaunak, Ifra
elgo Jainkoak: Zeren gutunak hire ize- 
nean igorri ditukan Jerufalemcn den po
pulu guziari, eta Maafiafen femé Sopho- 
nias aphezari, cta aphez guziei, hinioc- 
larik:

26 Jaunak ezarri zaitu aphez, Joiada 
aphezaren lckhuan, Jaunaren etchean 
mana dezazun gizon jauzi eta profetifa
tzen ducn edozeinen gaincan, harén 
igortzcko burdinetara cta prefondegira.

27 Eta orai zcrgatik ez duzu larde- 
riatu Jeremias Anathotarra, zuei profe
tifatzen dueña ?

28 Ezen Babilonara igorri daroku fo- 
las hunen gainean,dioclarik: Luzez etza- 
retc itzuliren : egizkitzuc etcheak, eta 
hekictan zaudezte ; egizkitzuc baratzeak, 
eta jan zatzue hekietako fruituak.

29 Sophonias aphezak beraz gutun 
hori irakurtu zuen Jeremias profetaren 
aitzinean:

30 Eta Jaunaren hitza Jeremiafi ilkhi 
zitzayoen, zioelarik:

3 1 Bidalazu deflicrritu guziei, erra
nez : Hau dio Jaunak Semcias Nche- 
lamdarrari: Zeren Semeiafck profetifatu 
darotzueten, nik igorri gäbe, cta gezu
rrean harrarazi darotzueten finhcfte ;
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32 Hargatik hau dio Jaunak : Ikhar- 
turen dut Semeias Nehelamdarra eta 
hären ganikako odola; cz da gizonik 
hären ganik izanen populu hunen erdian 
jarriko dcnik, eta ez du ikhufiko nik ene 
populuari eginen diodan ongia, dio Ja u 
nak ; zercn gezurrez mintzatu den Jau- 
naren kontra.

X X X .  K a p .

J A U N A K  folas hau eman zaroen Je -  
remiafi, zioclarik :

2 Flau dio Ifraelgo Jainko Ja u n ak : 
Liburu batean iíkriba zatzu nik erran 
darozkitzudan hitz guziak.

3 Ezen , dio Jaunak, huna non hcldu 
diren cgtinak ; eta bihurraraziren dut Is- 
raelgo eta Judako ene populua, dio Ja u 
nak, eta bihurraraziren ditut hekien arba- 
foci eman izan diotedan lurrera, eta 
hartaz gozaturen dire.

4 Eta haukick dire hitzak Jaunak Is
raeli eta Judari erran daroeztenak:

5 Ezen hau dio Jaunak : Entzun 
dugu izialdurazko deihadarra: lazdura 
da, eta cz bakca.

6 Galda eta ikhufazue hean gizona 
erditzen den; zertako, bada, ikhuften 
ditut, erdi-minetan dena bezala, beren 
fahetfei lothuak, eta begitharte guziak 
ubeldurara itzuliak ?

7 Zorigaitz ! Ezen handia da cgun 
hura, eta hären idurikorik cz da ; eta da 
Jakoben hefturako cguna, eta hartarik 
erc falbaturen da.

8 Eta hau izanen da cgun hartan, 
dio armadetako Jaunak : zathikaturen 
dut zuen lephotik etfayen uztarria, eta 
trenkaturen ditut hären eftekak, eta 
arrotza ez da gchiago zuen gaincan 
naufi izanen.

9 Bainan zerbitzaturen dutc bereu 
Jainko Jauna, eta Dabid, beren erre
gen, nik orduan eraikiren diotedana.

10  E z  beraz beldur izan zu, Jakob, 
ene zerbitzaria, dio Jaunak ; ez izi, 
Ii'rael; ezen huna nik atheraturen zai- 
tudala urrungo lurrctik, eta zurc umeak 
ere beren gathibutafuneko lurrctik j eta 
Jakob itzuliren da ; phaufaturen da, eta 
ontafun guzien erdian izanen da igeri, 
eta nihor cz da izanen baren izitzeko;

1 1  Zeren, dio Jaunak, zurckin bai- 
naiz zure falbatzcko ; ezik chahuturcn 
ditut jendaya guziak, zeinen erdian ba-

rrayatu baitzaitut; zu ordean ctzaitut 
chahuturcn ; bainan azurriaturen zaitut 
zuzentafunean, uíle izan ez dezazun 
hobengabc zarela.

12  Ezen hau dio Jaunak : Zurc haus
kura ezin-fendatuzkoa da, zure zauria 
guziz gaichtoa.

13  Haren behar-bezala lotzcn nihork 
ez daki; fendakariek zuretzat indarrik 
cz dutc.

14  Maitc zintuztcnck ahantzi zai- 
tuzte guziek, eta etzaituzte gehiago 
bilhatzen ¡ alabainan etfai baten fakhiaz, 
gaztigu gogorraz jo zaitut; zurc tzarke- 
ria nihoncrekocn gatik, gogor egin dira 
zure bekhatuak.

15  Zertan zaude arkhumaka zure 
phorrokaduraz ? Ezin-fendatuzkoa da 
zure oinhazca: zure tzarkeria nihone- 
rekoen gatik, zurc bekhatu gaitzen ariaz 
egin darotzut hori.

16 Hargatik jäten hari zaituzten gu
ziak iretfiak izanen dira, eta zurc ctiiiyak 
oro gathibu eramanak ; zu dcfmafiatzen 
zaituztenak defmafiatuak izanen dira; 
eta zure larrutzaile guziak larrutzera 
emanen ditut.

17 Ezen hertfiko dut zurc orbaina, 
eta fendatuko zaitut zure zaurietarik, 
dio Jaunak; zercn deithu zaituzten irai- 
zia, oi Sion, diotclarik: Hori da nihork 
bilhatzen ez ducn hura.

18 Hau dio Jaunak: Huna gibelerat 
erakharriren ditudala nik Jakoben olhc- 
tako dclherrituak, eta urrikalduren na- 
tzayote hären atherbeei, eta hiria be- 
rriz izanen da altchatua bere mendiaren 
gaincan, eta temploa afentatua leben zen 
bezala.

19 Hekien ahoetarik ilkhiko dira lau- 
doriozko eta bozkariozko kantuak ; eta 
berhaturen ditut, eta ez dira gutituko; 
eta goretftren ditut, eta cz dira aphurtu- 
ko.

20 Eta Jakoben umcak haftetik be
zala izanen dirc, eta hären bilkhuak 
iraunen du ene aitzinean; eta ni bilha- 
turen naiz hären hertfari guzien kontra.

2 1 Eta hären buruzagia hären gani- 
kakoa izanen da ; eta deithuren dut, eta 
hurbilduko da ene gana; ezen zcin da 
hura, niri hurbiltzeari bere bihotza de
mana ? dio Jaunak.

22 Eta ene populua izanen zarcte, 
eta ni zuen Jainkoa izanen naiz.

23 Huna Jaunarcn chirimota, hafarre
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jauzten dena, phefia iraultzen dena, jaus
ten dela gaichtaginen buruaren gainera.

24 Jaunak cz du aldaratuko bere ha- 
farrcaren hatfa, egin eta bethe detzan 
arteo bere bihotzeko chcdcak : azken 
cguncan ardietfiren ditutzuc.

X X X I .  K a p .

( “) R D U K O  cgun batez, Jaunak erran 
zuen : Ifraelgo ahaidego guzien 

Jainkoa izanen naiz, eta hekiek izanen 
dire cnc populua.

2 Hau dio Jaunak: Mortuan grazia 
aurkhitu du czpatari itzuri zen populuak ; 
Ifrael goanen da bere phaufuko lekhura.

3 Jauna agertzen zait afpaldidanik. 
Eta bethiko amodioz zaitut maithatu ; 
hargatik, zutaz urrikalduz, bildu zaitut 
ene gana.

4 Eta berriz altchaturcn zaitut, eta 
altchatua izanen zare, oi Ifraelgo nefka- 
tcha; agerturen zare oraino zure ataba- 
lckin eta ilkhiko zare mufikaricn erdian.

5 Landaturen ditutzu oraino mahaftiak 
Samariako mendietan ; landatzen hariko 
dirc, bainan mahatfik cz dute bilduko, 
ordua ethorri arteo;

6 Ezik egun bat izanen da, zeintan 
zainek Efraimgo mendian oihu-eginen 
baitutc : Chuti zaitezte eta Sionera igan 
gaitezen gure Jainko Jaunarcn gana.

7 Ezen hau dio Jau n ak : Bozkarioz 
jauz zaitezte, Jakoben umcak ; irrintzi- 
nak cgizkitzuc jendayen aitzinean ; egi- 
zue harramantz, kanta zazue eta erra- 
zuc : Salba zazu, Jauna, zurc populua, 
Ifraelgo ondarrak.

8 Huna non erakharriren ditudan 
ipharrcko lurrctik, eta bilduren ditut lu- 
rraren buruetarik; hekien artcan izanen 
dirc itfua eta maingua, ¡zorra eta erdi
tzen dena clkharrekin, hunat bihurtzen 
direnen bilkhu handia.

9 Nigarrez ethorriko dire, eta ene 
urrikalmcnduan crakharriko ditut gibe
lerat ; ur-errckak gaindi bidc zuzenaz 
crakharriko ditut, eta ez dirc hartan bc- 
haztopatuko, zeren Ifraclen aita bilha- 
katu bainaiz, eta Efraim baita ene umc 
lchcna.

10  Jcndayak, adi zazue Jaunarcn hi- 
tza, eta berria cremozuctc urrungo 
irlei, eta errozuctc : Ifrael barrayatu 
duenak bildu du, eta zainduko du, 
artzainak bere arthaldca bezala.

1 1  Alabainan Jaunak berrerofi du J a 
kob, eta atheratu du hazkarragoaren 
efkutik.

12  Eta ethorriko dire, eta laudorioak 
kantatuko dituzte Siongo mendian; eta 
aide orotarik bilduko dire Jaunarcn onta- 
funetara, ogi, amo, olio, arthaldeen eta 
abereen umeen erdira ; eta hekien arima 
izanen da baratze urztatu bat iduri, eta 
ez dutc gehiago ikhufiren gofea.

13  Orduan ncfkatcha bozturen da 
dantzetan, gizon -  gaztea eta zaharra 
clkharrekin ; hekien nigarra bozkario- 
tara dut aldaturen; eta gozakari, eta 
atfekabetik lekhora bozkario diotzatet 
emanen.

14  Nafaiziaz hordituren dut aphezen 
arima, eta ene onthafuncz bethea izanen 
da enc populua, dio Jaunak.

15  Hau dio Jaunak : Mendian entzun//
da deihadar bat, marraíka, deithore etJ/o /  yo
nigarrezkoa, Errachelcn ganik, zcina ni4|3 ( |y £ l 
garrez baitago bere femeen gaincan, etaV  
hckictaz gozakaririk ez du nahi, zercn 
ez diren gehiago.

16 Hau dio Jaunak : Bara beitez zurc 
ahoa auhenetik eta zure begiak nigarre- 
tarik ; zercn izanen baitu zure nekheak 
bere faria, dio Jaunak; eta ctfai-lurretik 
bihurturen baitirc zurc umcak.

17  Azkcnean betheko da zure iguri- 
kitza, dio Jaunak ; eta zure femeak bi
hurturen dire beren aurkhintzetara.

18 Entzun, aditu dut Efraim herral- 
datzean, ziocla: Azurriatu nauzu, eta 
irakhatfia naiz hala-nola ergi hezgaitza : 
bihurraraz nczazu, eta bihurturen naiz; 
zeren zu baitzare ene Jainko Jauna.

19 Ezen bihurrarazi nauzun ondoan, 
egin dut penitentzia ; eta argitu nauzun 
ondoan, jo dut ene ichterra. Ahalkatu 
eta gorritu naiz, zercn jafan behar izan 
baitut cnc gaztctafuncko laidoa.

20 Efraim czothe da cue feme ohora- 
garri, cnc umc maitea? Hargatik hären 
kontra mintzatu izan naizen arren, orhoi- 
tuko naiz hartaz oraino. Aria hortaz 
ene barnea grinatu da hären gaincan; 
urrikalduz urrikalduren natzayo, dio 
Jaunak.

2 1 Ja r  zaite atalai batean, begien ai
tzinean har zatzu zure uherdurak ; le
hen ibili zaren bide zuzenean bida zazu 
zure bihotza: bihur zaite, Ifraelgo ala
ba, bihur zurc hiri haukictara.

22 Noiz arteo atfegin-pean barrayatu-
5 N
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ko zare, neíkatcha fcfu gabea ? Ezen 
Jaunak lurraren gainean egin du fenda- 
gaila berri bat : Emazteki batck ingura- 
turcn du gizon bat.

23 Hau dio armadetako Jaunak, Is- 
raelgo Jainkoak: Hitz hau crranen dutc 
oraino Judako lurrcan cta hango hirie- 
tan, bihurraraziko ditudancan hango ga- 
thibuak : Jaunak bencdika bezaitza, 
mendi faindua, zuzentafunez argitzcn 
duzuna.

24. Eta Judak eta hango hiriek batean, 
lurra lantzen dutenck eta arthaldeak alha- 
tzen dituztcnek, han eginen dutc bercn 
egoitza.

25 Ezen horditu dut cgarriz zagoena, 
cta afe gofcz zagoena.

26 Hortan iratzarri naiz lotarik bc- 
zala; eta argitu ditut begiak, eta gozo 
izan zait ene loa.

27 Huna non heldu diren egunak, dio 
Jaunak ; eta hazia arthikircn dut, gizon- 
hazia eta azicnda-hazia, Ifraelgo ctchea- 
ren eta Judako etchearen gainera.

28 Eta ñola hckien gainera cgotu bai- 
naiz atzarria athcratzcko, urratzeko, ba- 
rr.ayatzeko, chahutzeko cta atfckabczta- 
tzeko ; hala egonen naiz hckicn gainera 
atzarria altchatzeko eta landatzeko, dio 
Jaunak.

29 Ordu hekietan ez da gehiago erra- 
nen : Aitek mahats minkhorrak dituzte 
jan, cta femecn hortzak hoíkindu dire.

30 Batbedera ordcan bere tzarkcrían 
hilen da ; mahats minkhorra jancn dutc- 
ncn hortzak dire hoíkindurcn.

3 1  Huna non heldu diren egunak, dio 
Jaunak ; cta bat-tafun berri bat eginen 
dut Ifraelgo ctchcarckin eta Judako 
etchearckin ;

32 E z  horien arbafoekin egin nuen 
patuaren arabera, eíkua hartu niotcnean 
Egiptoko lurretik hckicn crakhartzeko : 
patu hura alfertu dute, eta hezi ditut, 
dio Jaunak.

33 Bainan hau izanen da Ifraelgo 
etchearckin joko dudan patua egun hau
kien ondotik, dio Jaunak : Horien har
nean farthuko dut ene legea, eta biho- 
tzean iíkribatuko daroct ; cta ni izanen 
naiz horien Jainkoa, cta horick ene po- 
pulua.

34 Eta gizonak ez du gehiago argitu- 
ko ez bere laguna, ez bere anaya, erra- 
nez : Ezagut zazu Jauna ; ezen guzick 
czagutuko naute, horietarik ttipicnctik

handieneraino, dio Jaun ak ; ezen jabal- 
duko natzayo horien gaizkiari, eta ho
rien bekhatuaz ez naiz gehiago orhoi- 
tuko.

35 Hau dio Jaunak, ematen dituenak 
egun argitzat iguzkia, eta gau argitzat 
ilhargia eta izarrak ; itfafoa jauzika eta 
harén tirainak burrumbaka erabiltzcn di
tuenak, armadetako Jauna dcitzcn de- 
nak :

36 Baldin lege horick urmariatzen ba- 
dira ene aitzincan, dio Jaunak, orduan 
Ifracl ganikako iraulgia ere urmariaturen 
da, ez dadientzat nihoizko egunctan po- 
pulu bat izan ene aitzincan.

37 Hau dio Ja u n a k : Baldin zeruak 
neur baditazkc gainean, cta lurraren 
afcntuak ikhar beherean ; nik ere haftan- 
duren dut Ifrael ganikako iraulgi guzia, 
egin dituzten guzien gatik, dio Jaunak.

38 Huna non dathortzen egunak, dio 
Jaunak ; cta hiri hau Jaunarentzat iza
nen da berritua Hananeclgo dorretik 
Izkinako atheraino.

39 Eta neurtzeko baria ilkhiko da 
oraino harén aitzincan tiarebeko munho 
gainera, eta ¡nguratuko ditu Goatha,

40 Hilen cta hautfaren liaran guzia, 
eta herioaren ephaitza guzia Zedrongo 
errekaraino, cta zaldien iguzki-aldeko 
athe izkinaraino, Jaunaren lekhu fain- 
ductiia ; cta ez da gehiago bchincrc iza
nen eragotzia cta cnahutua.

X X X I I .  K a p .

JA U N A K  Jercmiafi erran zaroen h¡- 
tza, Judako errege Scdcziafen ha- 

margaircn urthean, hura baita Nabuko- 
donolbrrcn hemezortzigarren urthea.

2 Babilonako erregek fcthiatzen zuen 
orduan Jerufalcme; eta Judako errege- 
ren etchcan den prefondegiko lorioan 
hertfia zen Jeremías profeta.

3 Alabainan Scdeziafck, Judako erre
gek hcrtfi zuen, zioclarik : Zcrtako 
profetifatzen duzu, erranez : Hau dio 
Jaunak: Huna hiri hunen ematera no- 
hala Babilonako erregeren cíkuetara, eta 
harek hartuko du ;

4 Eta Sedczias Judako errege ezin 
itzuriko zayo Kaldearren clkuari, bainan 
Babilonako erregeren eíkuetara arthikia 
izanen da, cta ahoz alio da han mintza- 
turen eta begiz begi du hura ikhufircn ;

5 Eta Nabukodonoforrck Babilonara
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eramanen du Scdezias, cta hau han ego
nen da, ikhuftera goan nakioen arteo, 
dio Jaunak ; baldin bcraz Kaldearren 
kontra gudukatzen bazarete, deus onik 
etzaitzue helduko.

6 Eta Jeremiafck erran zuen: Jau- 
naren hitza ethorri zait, zioena:

7 Huna ethorriko zaitzula Hanameel, 
Selumcn femea, aita-aldeko zure kufi 
propia, dioelarik: Eros dizadazu ene 
lauda Anathothcn dena ; ezen hurkota- 
funez zuri dagokizu harén crollea.

8 Eta Jaunarcn hitzaren arabera, Ha
nameel, ene ofabaren femea, ethorri z¡- 
tzaitan prefondegiko fartzera, cta erran 
zarodan : Mar zazu ene landa, Anatho
thcn dena, Benjamingo lurrcan, zuri 
dagokizulakoz ondoretafuna, cta aliaide 
hurbilcna zarclakoz liaren gozatzeko. 
Ezagutu nuen bada Jaunarcn hitza za- 
bilala.

9 Eta ene ofabaren ferne Hanameelcn 
ganik crofi nuen Anathothcn zen landa ; 
eta phifatu nioen dirua, zazpi ellatcra cta 
hamar zilharrczko.

10  Eta iíkribatu nuen agerian cta 
finatu, eta lckhukoak egin nituen, eta 
balantzctan dirua phifatu.

1 1 Eta hartu nuen erofpcneko ageria, 
íinatua, legeak eta ohitzak manatzen zu
teil bezala, eta zigiluz kampotik joa.

12  Eta erofpencko ageria cimui nioen 
Baruki, Neriren femeari, Maafiafen arre- 
femeari, ene kufi Hanameelcn, eta cros- 
pcneko agerian ifkribatuak ziren lckhu- 
koen, eta prefondegiko lorioan jarriak 
zauden Judu guzien aitzincan.

13  Eta Baruk hckien aitzincan ma- 
natu nuen, nioelarik:

14  Hau dio armadetako Jaunak, Is- 
raclgo Jainkoak : Har zatzu ageri hau
kiek, erofpencko ageri idekia den hau, 
eta zigilatua den bertzc hau ; cta Iurrez- 
ko untzi batean czar zatzu, luzez iraun 
ahal dezatcntzat.

15  Alabainan hau dio armadetako Jau 
nak, Ifraelgo Jainkoak: Etche, landa, 
mahaili erofteak izanen dire oraino lur 
limitan.

16 Eta erofpencko ageria cman ondoan 
Baruki, Neriren femeari, Jaunari othoi- 
tzean jarri nintzayoen, nioelarik :

17 Ai ! ai ! ai ! Jainko Jauna, huna 
zuk egin ditutzu zeru-lurrak zure ahal 
handi cta zure befo hedatuaz ; zuri 
ctzaitzu deufere gaitzik ;

18 Z uk  urrikalmendu hartzen duzu 
mila gizaldircn buruan, eta aiten gaichta- 
keria bihurtzen duzu hckien ondotik fc- 
meen gainera; oi Jainko guziz hazkar, 
handi, botheretfua, armadetako Jauna 
da zure izena.

19 Handi zare zure kontfeiluan, ezin- 
ardictfizkoa zure gogoetan ; zure begiak 
idekiak daude Adamen femeen urhats 
guzien gainean, batbederari bihurtzeko 
bere bideen arabera cta bere afmuen 
fruituen arabera.

20 Egungo eguna arteo zuk egin di
tutzu ezagutkari cta fendagailak Egipto
ko lurrean, eta Ifraelen, eta gizonen 
erdian, eta zure izena egin duzu egun 
den bezalakoa.

2t Eta Ifraelgo zure populua Egipto
ko lurretik erakharri duzu ezagutkariz, 
fendagailaz, zure eiku hazkar eta befo 
hedatuaz, eta larderia gaitzaz.

22 Eta lur hau cman diozute, haukien 
arbafoei zin-egin zinaroeten bezala, cma- 
nen zinaroetela lur bat efne eta ezti 
zariona.

23 Eta huntan farthu dire, eta gozatu 
dute ; cta zure hitzari ez dire ethordun 
izatu, cz zure legean cz dire ibili : ez 
dituzte cgin zuk manatu zinaroezten gu- 
ziak, eta gaitz haukiek oro gerthatu 
zaizkotc.

24 Horra hazkargailuak hiriaren kon
tra altchatuak, hunen hartzeko; cta hi- 
ria cmana da Kaldearren eikura ; gudu
katzen dute czpataz, gofete eta izurri- 
tcaz ; cta zuk erran guziak gertatu dire, 
zerorrck ikhuften duzun bezala.

25 Eta zuk, Jainko Jauna, derratazu : 
Landa bat dirutan erofazu, eta lckhukoak 
har zatzu ; noiz-etare hiria Kaldearren 
eikura emana baita.

26 Eta Jeremiafi ilklii zitzayoen Jau- 
naren hitza, zioena :

27 Huna ni gizon guzien Jainko Jau 
na ; othe da deufere enetzat gaitz izanen 
denik ?

28 Hargatik hau dio Jaunak : Huna 
non hiri hunen arthikitzera nohan Kal- 
dearren eikuctara eta Babilonako erre
geren eikura, eta hartuko dutc.

29 Eta gudukatuz Kaldearrak etho
rriko dire hiri hunen kontra, eta fu ema
nen diote, eta erreko dituzte hau eta 
huntako ctcheak zeinen gainean fakrifi- 
zioak eta libazioneak egiten baitzituzten 
Baali, ni famurraraztekotzat.
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30 Ezcn bcren gaztetafunetik, baratu 
gäbe ene begien aitzinean gaizki egiten 
hari ziren Ilraelgo eta Judako umeak; 
Ifraelgo umeak, zeinck orai arteo beren 
efkuetako eginkaricz fumintarazi bai- 
naute, dio Jaunak.

31 Alabainan ene hafarrearen eta gai- 
tziduraren jauzgarri bilhakatu da liiri 
hori, egina izan den egunctik, eta ene 
aitzinctik khendua izanen den egun hau 
arteo,

32 Ilraelgo umcck eta Judako umeek, 
ni hafarretzera deithuz, berek eta beren 
errege, beren aitzindari, beren aphez, 
beren profetck, Judako gizonek eta Je -  
rufalemdarrck crabili duten gaichtakeria- 
ren ariaz.

33 Eta gibelaz itzuli zaizkit, eta ez 
begithartez, noiz-cta-erc goiz-goizetik 
irakhaiten eta argitzen bainituen, eta 
kridantzaren onheftcrik ez baitzuten 
entzun nahi.

34 Eta beren jainkomoldeak ezarri 
dituzte ene izena deithua zen ctchean, 
hären lohitzekotzat.

35 Eta lckhu gorak Baali egin dioz- 
kate EnoOien femeen haranean, Moloki 
beren ferne, alaben imolatzeko ; nik ez 
diotet holakorik manatu, eta ctzait go- 
gorat ere ethorri, holako izigarrikeriarik 
egin eta Juda bekhatura erorraraz zc- 
zaten.

36 Eta orai horien gatik, hau dio Is- 
raelgo Jainko Jaunak hiri huni, zcintaz 
baitiozuc, arthikia izanen delà ßabilona- 
ko erregeri, czpatari, gofctc eta izurri- 
teari :

37 Hara nik bilduko ditudala lur gu- 
zietarik, zeinetara iraizi baititut ene ira- 
kiduran, ene hafarrean eta gaitzidura 
handian, eta gibclerat erakharriren ditut 
lekhu huntara, eta hemen egonaraziren 
ditut defkantfu gozoan.

38 Eta izanen dire ene populua, eta 
ni izanen naiz horien Jainkoa.

39 Eta bihotz bat eta bide bat emanen 
diozkatet, egun oroz izan ditezen ene 
beldur, eta ongi hei dakioten berei eta 
beren umeei beren ondotik.

40 Eta horiekin joko dut bethirainoko 
patua, eta ez naiz baratuko horiei ongi 
egitetik ; eta ene beldurra emanen diotet 
horien bihotzei, ez dezaten gibelerat 
egin ene ganik.

4 1 Eta horien baithan bozturen naiz, 
horiei ongi egincz, eta lur huntan go-

gorturen ditut zintafunean, ene bihotz 
oroz eta arima guziaz;

42 Ezen hau dio Jaunak : Ñola po- 
puiu horren gainera crakharri baitut on- 
diko handi hau guzia, hala erakharriren 
ditut agintzen diozkatedan ongiak oro.

43 Eta landa-erofteak izanen dire lur 
huntan, zcintaz baiterrazue mortu egina 
déla, zeren ez den huntan ez gizon, ez 
aziendarik gclditu, eta zeren emana den 
Kaldearren cíkuetara.

44 Landak dirutan erofiko dire ; age- 
riak ifkribatuko diré, eta zigiluaz jo k o ; 
eta lekhukoak hartuko dire Benjamingo 
lurrean, Jcrufalemgo inguruan, Judako 
hirictan, mendietako eta zclhayetako h¡- 
rietan, eta hegoaldcra dircnctan, zeren 
itzularazircn baititut hckietarikako ga- 
thibuak, dio Jaunak.

X X X I I I .  K a p .

E™  Jeremías prefondegiko lorioan 
hertfia zelarik oraino, Jaunarcn h¡- 

tza bigarren aldiko egin zitzayoen, zioe- 
larik :

2 Hau dio Jaunak, zeinak derrana 
eginen, moldatuko eta aphainduko baitu, 
eta Jauna baita harén izena.

3 Ene ganat egizu dcihadar eta en- 
tzunen zaitut, eta czagutaraziko daroz- 
kitzut zuk ez dakizkitzun gauza handi 
eta fegurak.

4 Ezen hau derrote Ifraelgo Jainko 
Jaunak hiri huntako etche, eta judako 
erregeen etche, urratuak direnci, eta 
hazkargailuci eta ezpatari,
__ 5 Zeina baitakhartc heldu direnek 

Kaldearren gudukatzcra, eta ctchccn 
bethetzera jo  ditudan gorphutzcz ene 
hafarre eta gaitzidur.au, ene begithartca 
gordez hiri huni, horien tzarkeria gu- 
zicn gatik.

6 Huna nik hertfiko eta orbainduko 
ditudala horien zauriak, eta fcndatuko 
ditut berak ; eta emanen diotet galdatu 
bakea eta zintafuna.

7 Bihurrarazircn ditut Judako eta 
Jerufalemgo dcíhcrrituak; eta antola- 
turen ditut haftapcnctik bczala.

8 Eta garbituren ditut bcren tzarke
ria guzietarik, zcintaz ene kontra egin 
baitute bckhatu ; eta jabaldurcn natza- 
yotc gaizki guziei, zeinetaz bazterrerat 
utzi eta crdeinatu bainaute.

9 Eta horrek barrayaturen ditu ene
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izena, eta bozkario, kantu eta jauziak 
lurreko jendaya guzietan zeinek adituko 
baitituzte nik horiei eginen daroeztedan 
ongiak ; eta horiei emanen daroeztedan 
bakc handi eta ontafun guziek lotfaturen 
eta nahaíircn dituzte hckick.

10  Hau dio Jaunak: Lekhu hortan, 
zeina mortu baiterrazue, ez delakotz hor 
ez gizonik, ez abererik; Judako hin 
eta jcrufalcmcko inguru, egoiliarrik eta 
aziendarik gäbe larrutuak daudezenctan 
entzunen diré oraino

1 1  Atfeginczko eta bozkariozko oi- 
huak, jaun efpofaren eta andre efpofaren 
kantuak, eta erranen dutenak: Aithor 
diozogun bihur armadetako Jaunari, ze
ren ona den Jauna, zeren bethi guzian 
dirauen harén urrikalmenduak; entzu
nen dire, botuzko eíkaintzak Jauna- 
ren ctchera ekharriko dituztenen oihuak ; 
ezen lur huntako deíherrituak gibelerat 
ekharriren ditut eta jarriren ditut haíla- 
penean ziren bczala, dio Jaunak.

12  Hau dio armadetako Jaunak: 
Mortu, gizon eta abere gäbe den lekhu 
huntan, eta huntako hirictan izanen da 
oraino arthaldcak phaufaraziko dituzten 
artzainen egoitza.

13  Mendietako eta zelhayetako hirie- 
tan eta hegoaldcrat diren hirictan, Benja- 
minen lurrean, Jcrufalcmcko inguruan 
eta Judako hirietan, arthaldcak iraganen 
dire oraino khondatzailccn eíkuen azpian, 
dio Jaunak.

14  Huna non heldu diren egunak, dio 
Jaunak, eta bcthcko dut Ifraelgo ctcheari 
eta Judako ctcheari cman izan diotedan 
hitz ona.

15  Egun hckietan eta ordu hartan, 
Dabiden ganik ilkhiaraziko dut zuzenta- 
funcko gandoa, eta lurraren gainean zu- 
zenari zuzentafunean emanen dio bcrc 
bidea.

16 Eta egun hckietan Juda falbatua 
izanen da, eta Jerufalemc deíkantfu bc- 
thean egonen da ; eta izcn huntaz dei- 
thuko dute haina: Gurc Jaun zuzena.

17  Ezen hau dio Jaunak : E z  da Da
biden ganik eíkallurcn gizona, Ifraelgo 
etcheko tronuaren gainean jarriko de- 
n a ;

18 Eta aphezetarik eta lebitarretarik 
ez da ene aitzinean eíkafturen gizona, 
holokauftak cíkainiko, fakrifizioa erreko 
eta bitimak hilen dituena menderen 
mendetan.

19 Eta Jercmiafi mintzatu zitzayoen 
Jauna, zioelarik :

20 Hau dio Jaunak : Alfer bilhaka- 
raz balimbadaite egunarekilako ene pa
tua, eta gauarekilako ene patua, eguna 
eta gaua ez ditezentzat izan, zcin bcrc 
orduan;

2 1 Dabid ene zerbitzariarekilako pa
tua ere alfer izanen ahal da, harén ganik 
ez dadien ilkhi feine bat, liaren tronuan 
errcginatuko dena, ez-eta  lebitar eta 
aphezik ni zcrbitzatuko nautenik izan 
ez dadien.

22 Ñola ez baititazkc khonda zeruko 
izarrak, ez-cta neur itfafoko legarra ; 
hala berhaturen ditut Dabid ene zerbi- 
tzariaren ganikako iraulgia, eta lcbita- 
rrak, eta aphczak ene miniftroak.

23 Eta Jcremiafi mintzatu zitzayoen 
Jauna, zioelarik:

24 E z  othe duzu ikhufi zcr zcrafan 
populu horrek, erraten zuencan: Jau 
nak hautatu zituen bi ahaidegoak haitan- 
duak dire, eta crdeinatu dute ene po
pulua, etzelakoan gehiago jendaya bat 
hekien begira ?

25 Hau dio Jaunak : Ene patua egu- 
narekin eta gauarekin, eta zeruari eta 
lurrari cman daroeztedan legeak ez ba
daude feudo;

26 Orduan haílanduren dut Jakoben 
eta Dabid ene zerbitzariaren odola, ez 
hartzeko hunen odoletik Abrahamen, 
Ifaakcn eta Jakoben errotikako buruza- 
g irik ; ezen bihurrarazircn ditut hekien 
deíherrituak eta urrikalduren natzayotc.

X X X I V .  K a p .

^ A B U K O D O N O S O R , Babilonako 
errege, eta harén armada guzia, 

eta lurreko errefuma harén cíkupeko zi
ren guziak, eta populuak oro gcrlan ha
ri zircncan Jerufalcmcren kontra eta ha
rén hiri guzicn kontra, Jeremiafi ilkhi zi
tzayoen Jaunarcn hitza, zerrana:

2 Hau dio Ifraelgo Jainko Jaunak : 
Zoaz eta mintza zakizkio Sedeziafi, Ju 
dako erregeri, eta erranen diozu : Hau 
dio Jaunak : Huna non hiri hunen ema- 
tera nohan Babilonako erregeren eíkue- 
tara, eta fuz erreko du.

3 Eta herori ez haiz itzuriko harén 
eíkuari ; bainan atzemanik eta harturik, 
liaren cíkuetara emanen haute ; eta 
bekhoz bckho ikhufiren duk Babilonako



errege, cta ahotik ahora mintzaturen ha- 
tzayo,^ eta Babilonan farthuko haiz.

4 Guziagatik adi zazu Jaunaren hitza, 
oedezias, Judako errege : Hau derrazu 
Jaunak : E z  haiz ezpatatik hilen,

5 Bainan bakean hilen haiz, cta hirc 
arbafo hire aitzinean errege izatu diren- 
tzat egin diren errepenen arabera, orobat 
eginen dute hiretzat; eta deithoraturen 
haute, ai Jaunka hariz ; nik erran baitut 
hori, dio Jaunak.

6 Eta Jeremias profetak hitz horiek 
guziak erran ziozkan Scdezias, Judako 
erregeri, Jerufalemen.

7 Eta Babilonako erregeren armada gu- 
dukatzen zen Jerufalcmcren kontra, eta 
Judako hiri gclditzcn ziren guzien kon
tra, Lakifcn cta Azckaren kontra ; ezen 
Judako hirietarik, haukiek ziren, hiri 
hazkar gelditzen zirenak.

8 Jaunaren ganik Jcrcmiafi ethorri 
hitza, Scdezias erregeak Jerufalemen po- 
pulu guziarckin patu jo ondoan, oihu- 
cginarazten zuclarik,

9 Batbcderak bere fchiak, Hebrear 
muthil eta neikatoak, librorik igor ze- 
tzan ; cta etzezaten behincrc hekien 
gaincan jauntafunik crabil, erran-nahi-da 
Juduaren eta bere anayaren gainean.

10  Bcraz aitzindariek orok eta po- 
pulu guziak entzun zuten eta patu bat 
egin, batbcderak librorik igortzeko bere 
muthila eta bere nefkatoa, eta gehiago 
hekien gaincan cz crabiltzcko naufitafu- 
nik : aditu zuten bcraz eta fchiak libro
rik igorri.

i i Bainan bihurtu ziren gero ; libro 
utzi zituzten muthil, neikatoak, berriz 
hartu cta fchitafuncra bortchatu zituz- 
tcn.

12 Eta Jcrcmiafi mintzatu zitzayoen 
Jauna, zioelarik:

13  Hau dio Ifraclgo Jainko Jaunak : 
Nik zucn arbafoekin bat-tafun egin izan 
dut, Egiptoko lurretik, gathibutafuncko 
etchctik atheratu zaituztedan egunean, 
nioelarik:

14  Zazpi urthe betheko direnean, 
batbcderak utz beza bere anaya Hc- 
brearra, faldua izan zayoena ; eta fei 
urthez zerbitzaturen zaitu, eta gero zurc 
ganik igorriren duzu libro; eta zuen 
arbafoek ez naute entzun, cta cz dute 
makhurtu beren bcharria.

15 Eta zuck bihurtu zinctcn cgun, 
eta egin zinduten cnc begietan zuzen
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dena, bakhotchak libértate oihu-cginez 
bere adifkidcarentzat; cta enc aitzinean 
egin zinduten patua, enc izenaz deithua 
den etchean.

16 Eta gibclerat egin, cta enc izena 
laidatu duzue ; eta bihtirrarazi ditutzue, 
zeinek zuen muthila, zcinek zuen nes- 
katoa, libro eta bereu burucn naufi igo
rri zintuzten ondoan ; cta azpikotu di- 
tutzuc, zuen muthil cta neíkato izan di- 
tezen.

17 Aria hortaz hau dio Jaunak : E z  
nauzue entzun, zeinek bere anayari, zei
nek bere adiikidcari libertatearen emate- 
k o ; huna non ematen darotzuedan nik 
zuen libertatea ezpataren, izurrite cta 
gofetearen azpian crortzekoa, dio Jau 
nak ; eta lurrcko errefuma guziei ema
nen zaituztet, afaldutan biziaraz zai- 
tzazteten.

18  Eta emanen ditut gizonak, cncki- 
lako bat-tafuna hautfi dutenak, eta begi- 
ratu ez dituztenak patuko hitzak, zei- 
netaz hitzartuak baitziren enc aitzinean, 
hala-nola bi erdi egin duten ergia cta 
zeinaren zathien artetik iragan baitirc ;

19 Judako buruzagiak cta Jcrufalem- 
goak, ebakiak cta aphezak eta lurrcko 
populu guzia, ergiaren bi erdien artetik 
iragan direnak ;

20 Eta arthikiren ditut beren etfayen 
efkuetara, bizia khendu nahiz bilhatzen 
dituztenen efkuetara ; eta hekien gor- 
phutzak izanen dire zeruko hegaftinen 
cta lurreko bafabereen hazkurri.

2 1 Eta Scdezias, Judako errege, eta 
harén azpiko aitzindariak emanen ditut 
beren etfayen efkuetara, bizia khendu 
nahiz bilhatzen dituztenen efkuetara, 
eta Babilonako erregeren armaden efku- 
etara, zeinek zuen ganik gibclerat egin 
baitzuten.

22 Huna nik manatzen dúdala, dio 
Jaunak ; eta nik bihurraraziren ditut 
armada hekiek hiri huntara, hunen kon
tra dire gudukaturen ; hartuko dute cta 
fuz erreko ; eta Judako hiriak mortu 
eginen ditut, ez baita nihor egonen ho- 
rictan.

X X X V . K ap.

JO A K IM , Jofiafen ferne, Judako erre
geren cgunctan Jcrcmiafi ethorri zi

tzayoen hitza Jauna ganik, errancz :
2 Zoaz Errekabarrcn etchera; min-
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tza zakiozkitc, eta farraraz zatzu Jau
naren etchcan, khutchategiko falha ha
tera, eta emanen diozute arnoa edatcra.

3 Eta hartu nitucn Jezonias, Jercmi- 
afen ferne, Flabfaniafen arrcfcmca, eta 
hären anayak, cta hären ferne guziak, 
cta Errekabarrcn ctchca oro ;

4 Eta farrarazi nituen Jaunaren e- 
tchean, Hananen femeen khutchategira, 
(Hanan baitzen Jeycdeliafen, Jainkoaren 
gizonaren femca) j cta falha hura zen 
buruzagien khutchategiaren aldcan, eta 
Selumen feine Maafiafcn khutchategia
ren gaincan ; Maafias baitzen czkara- 
tzaina.

5 Eta Errekabarrcn etcheko umeen 
aitzinean ezarri nituen chatak eta bafoak 
arnoz betherik, eta erran nioten : Edan 
zazuc arnoa.

6 Ihardetfi zuten : E z  dugu arnorik 
edanen, zeren Jonadabek, Errckaben fe- 
meak, gure aitak, manatu baikaitu, zioe
larik : Ez zuck, ez zucn umeck ez du
zue arnorik edanen egun-eta-iguzki ;

7 E z  duzue, cz ctcherik eginen, ez 
hazirik crainen, ez mahaiHrik landa- 
tuko, ez-eta izanen ; bainan zuen bizi 
guzian olhctan izanen duzue zuen egoi- 
tza, luzcz bizi zaitezten zuen erromeria 
daramazuen lurrcan.

8 Gure aita Jonadab Errckaben fc- 
mearen hitzari ethordun izatu gare bc
raz manatu darozkigun gauza guzictan, 
haletan non ez baitugu arnorik edan 
gure bizi guzian, ez guk, ez gure c- 
mazteek, cz gure feme-alabek.

9 Eta ctcherik cz dugu egin egoteko ; 
cta ez dugu izatu ez mahalti, cz landa, 
ez eraintzarik ;

10 Bainan egotu gare olhctan, eta 
gure aita Jonadabek manatu darozkigun 
guzictan ethordun izan gare.

1 1  Nabukodonofor, Babilonako erre
ge, igan dencan ordean gure lurrera, 
erran izan dugu : Zatozte, far gaitezen 
Jerufalemen, Kaldearren armaduren eta 
Siriako armadaren ihes; cta Jerufalemen 
gaudezi.

12  Eta Jaunaren hitza Jcrcmiafi ilkhi 
zitzayoen, zioelarik :

13  Hau dio armadetako Jaunak, Is- 
raelgo Jainkoak : Zoaz cta errozute Ju 
dako gizonei eta Jcrufalemdarrei. E z  
othe duzue behinere kridantza onhetfi- 
ren, enc hitzei ethordun izateko ? dio 
Jaunak.

14  Jonadab, Errckaben femearen fo- 
lafak garai atheratu dire: bere femeci 
manatu zioten etzezaten arnorik edan ; 
eta orai arteo ez dute edan, zeren ethor
dun izan baitire beren aitaren manuari; 
ni berriz, mintzatu natzaitzue, goizetik 
jaikiz cta mintzatuz, eta etzaizkidate c- 
thordun izatu.

15  Eta igorri darozkitzuct ene zer- 
bitzari guziak, profetak, goizetik jaikiz, 
bidaliz eta errancz : Bihur zaitezte, zein 
zuen bide tzarrctik; ont zatzue zuen 
lchiak, ez jarraik jainko arrotzci, eta ez 
bczatzuc zerbitza; eta egonen zarcte, 
zuci eta zuen arbafoci cman darotzue
dan lurrcan ; eta ez duzue cman be- 
harria, cta ez nauzue entzun.

16 Jonadaben, Errekabaden femearen 
umeek gothorki begiratu dute bcraz be
reu aitak manatu ziotena; aldiz populu 
hori etzait ethordun izatu.

17  Aria hortaz dio armadetako Jau 
nak, Ifraclgo Jainkoak: Huna non Ju - 
daren cta Jerufalemdar guzien gainera 
erakharriren dudan, hekien kontra erran 
dudan atfekabe guzia; zeren mintzatu 
bainatzayotc, cta ez baitute entzun; dei— 
thu baititut, eta ez baitute ihardetfi.

18 Errekabarren ctcheari berriz, erran 
zaroen Jeremiafek: Hau dio armadetako 
Jaunak, Ifraclgo erregek : Zuen aita Jo 
nadaben manamenduari ethordun izatu 
zaretclakotz, eta hären manu guzia be
giratu, eta harck manatu guziak egin 
ditutzuelakotz;

19 Aria hortaz hau dio Jaunak, ar
madetako Jainkoak : Errckaben ferne 
Jonadaben errotik ez da nihoizko egu- 
netan efkafturen gizona, ene aitzinean 
egonen dena.

X X X V I .  K ap.

J ^ T A  Joakim, Jofiafen ferne, Judako 
erregeren laugarren urthean, ger- 

thatu zen Jcrcmiafi ilkhi zitzayocla Ja u 
na ganik hitza hau, zioelarik :

2 Har zazu liburu bat, cta hartan 
ilkriba zatzu nik zuri Ifraelen kontra, 
Judaren kontra eta jendaki guzien kon
tra erran izan darozkitzudan hitz gu
ziak, ni mintzatu natzaitzun egunctik, 
Jofiafen egunctarik eta cgungo eguna 
arteo;

3 Hean, Judako etcheak aditurik he- 
kiei egin gogo diozkatedan gaizki gu-
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ziak, norbcra itzuliko den bere bidé 
guziz tzarretik, cta ene begithartca ont 
diozotedan hekien gaichtakeriari eta bc- 
khatuari.

4 Jcremiafek deithu zuen beraz Ba- 
ruk, Neriafen femca; cta Barukek libu— 
ru batean iíkribatu zituen Jeremiafcn 
ahotik, Jaunak hari erran folas guziak.

5 Eta Jercmiafek manatu zuen Ba- 
ruk, erraten zioclarik: N i hcrtfia naiz 
eta cz naiteke far Jaunarcn ctchean.

6 Sar zaite zu beraz cta liburutik ira- 
kur zatzu ene ahotik iíkribatu ditutzun 
Jaunaren hitzak, populuak aditzen due- 
larik Jaunaren ctchean, barur cgun ba- 
t c z ; bertzaldc, Juda guziak aditzen 
duelarik, irakur zatzu hango hirictarik 
ethorriko dircnei;

7 Mean othoitz bat hekien ahotik ero- 
riko den Jaunaren aitzinean, cta batbc- 
dera itzuliko den bere bidé guziz tzarre
tik ; zeren gaitzak baitira irakidura cta 
fepha, zeinekin Jauna mintzatu baita 
populu horren kontra.

8 Eta Barukek, Neriafen femeak, egin 
zuen Jeremías profetak manatu guzien 
arabera, Jaunaren ctchean liburutik ira- 
kurtuz Jaunaren hitzak.

9 Bada, Joakim, Jofiafen feinea, Ju - 
dako erregeren bortzgarren urthean, be- 
deratzigarren hilabethean, gerthatu zen 
barur bat oihu-egin zutcla Jaunaren ai
tzinean Jerufalemen populu guziari, cta 
Judako hirictarik Jerufalcmcra murruka 
ethorri zen oíle guziari.

10  Eta Barukek liburutik irakurtu zi
tuen Jeremiafcn hitzak Jaunaren c- 
tchean, Saphancn femé Gamarias iíkri- 
bauaren khutehategian, gaincko ezkara- 
tzean, Jaunaren etcheko athe berriko 
fartzean, populu guziak aditzen zuela- 
rik.

t x Eta Mikeafek, Gamariafen feme 
Saphancn arrefemeak, aditu zituenean 
liburutik Jaunaren hitz guziak,

12  Jautfi zen crrcgc-etchcra, iíkri- 
bauaren khutehategira ; eta liara buru- 
zagi guziak han zaudcla jarriak: Elifama 
iíkribaua; Dalaias, Semciafcn femca; 
Elnathan, Akoborren femca ; Gamarias, 
Saphanen femca ; Scdezias, Hananiafen 
femca, eta aitzindari guziak.

13  Eta Mikeafek erran zaroezten adi
tu zituen folas guziak, Barukek liburu
tik irakurtzen zituenean populuaren bc- 
harrictara.

14  Hargatik buruzagi guzick Baruki 
igorri zioten Judi, Nathaniafcn femca, 
(Nathanias baitzen Selcmiafen femca, 
cta Selcmias Kufirena), ziotelarik : Har 
zazu eíkuan liburua, zcintarik irakur- 
tzcn haritu baitzare populuaren aitzi
nean, cta zato. Barukek, Neriafen fe
meak, liburua hartu zuen beraz eíkuan, 
cta goan zen hekien gana.

15  Eta hekiek erran zaroten: Ja r  
zaite, cta irakur zatzu horiek gurc aitzi
nean. Eta Barukek irakurtu ziozkatcn.

16 Aditu zituztencan beraz hitz gu
ziak, harrituak elkharri gelditu ziren, 
eta erran zioten Baruki: Erregcri eza- 
gutarazi behar diozkagu folas horiek 
oro.

17  Eta galdeka haritu zitzaizkotcn, 
ziotelarik : Erraguzu ñola iíkribatu di
tutzun harén ahotik folas horiek oro.

18 Barukek aldiz ihardetft zioten: 
Ahoz, irakurtzen balitu bczala, erraten 
zarozkidan hitz horiek guziak, cta nik 
thinduz iíkribatzen nituen.

19 Eta aitzindariek erran zioten Ba
ruki : Zoaz, cta gorde zaitezte zu cta 
Jeremias, cta nihork cz beza jakin non 
zareten.

20 Eta loriora farthu ziren erregeren 
gana. Bada, liburua phaufatu zuten 
Elifama iíkribauarcn khutehategian ; eta 
erregeren aitzincra ckharri zuten folas 
horien berria.

2 1 Erregck igorri zuen Judi libu- 
ruaren hartzera. Hunck hura ckharri- 
rik Elifama iíkribauarcn khutchatcgitik, 
irakurtu zuen erregeren cta harén ingu- 
ruan chutik zauden aitzindari guzien ai
tzinean.

22 Errege berriz, jarria zen bere ne- 
gu-etchcan, bederatzigarren hilabethean; 
eta fu-untzi bat ikhatzez bethea phaufa- 
tua zen harén aitzinean.

23 Eta Judik irakurtu zituenean h¡- 
rur cdo latir plama, erregek cbaki zuen 
liburua iíkribauarcn kaniíuz cta fu-untzi- 
ko fura arthiki zuen, untzian zen fuan 
erre arteo liburu guzia.

24 Eta errege eta harén zerbitzari 
guziak, folas hekiek oro aditu zituzte- 
nak, etziren lotfitu eta ctzituztcn bcren 
foinekoak phorroíkatu.

25 Guzia gatik Elnathanck, Dalaiafck 
eta Gamariafek zeihcr egin zioten erre
gen, liburua etzczan erre ; cta harek 
etzituen cntzun.
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26 Eta erregck manatu zituen Jerc- 
miel, Ameleken fe mea ; Saraias, E z- 
rielen femca, cta Selcmias, Abdeclen fe
mca, har zetzazten Baruk iíkribaua eta 
Jeremias profeta ; bainan Jaunak gorde 
zituen.

27 Eta erregek erre zuen ondoan li
burua cta Barukek Jeremiafcn ahotik 
iíkribatu folafak, Jaunak hitz egin za- 
roen Jeremias profetari, zioclarik :

28 Har zazu berriz bertze liburu 
bat, cta iíkriba zatzu hartan aitzincko 
folas guziak, Joakimck, Judako erregck 
erre duen lehembiziko liburuan zirenak.

29 Eta Joakimi, Judako erregcri, 
erranen diozu : Hau dio Jaun ak : Hik 
erre duk liburu hura, hinioclarik : Zer- 
tako iíkribatu duzu hurtan berri hau : 
Babilonako errege zalhuki cthorriren da, 
cta lur hau chahuturcn du, eta huntarik 
gcldiarazircn ditu gizona eta azienda ?

30 Aria hortaz, hau dio Jaunak Ju 
dako errege Joakimen kontra : Dabiden 
tronuaren gainean ez da izanen horren 
ganik ilkhiko denik, cta horren hilikia 
arthikia egonen da cgunaz beroari eta 
gabaz hormari.

3 1 Horren gaichtakcriak bilhaturen 
ditut horren kontra, horren ganikako 
umeen kontra eta horren zerbitzarien 
kontra ; cta hekien gainera, cta Jerufa- 
lemdarrcn gainera, eta Judako gizonen 
gainera crakharrircn ditut, entzun nahi 
cz nindutelarik agindu diozkatedan gaitz 
guziak.

32 Jercmiafek hartu zuen beraz bertze 
liburu bat, cta eman zaroen Baruki, 
Neriafen femé iíkribauari, zeinak hartan 
Jeremiafcn ahotik iíkribatu baitzituen, 
Joakimck, Judako erregek, fuan erre 
zuen liburuko hitz guziak ; cta ber
tzaldc berhatuak izan ziren bertze afko 
folas lehcnago iíkribatuak izan ctzire- 
nak.

X X X V I I .  K a p .

g E D E Z l A S  erregea, Jofiafen femca, 
erreginatu zen, Jekonias, Joakimen 

femearen orde ; Nabukodonoíbrrck, Ba
bilonako erregck, hura czarri baitzuen 
Judako lurrean errege.

2 Eta, cz hura, cz harén zerbitza- 
riak, cz lurreko populua, etziren ethor- 
dun izatu, Jaunak, Jeremias profetaren 
arartekoz, erran ziozkaten folafei.

3 Eta Scdezias erregeak bidali zituen

Jukal, Selcmiafen femea, eta Sophonias, 
apheza, Maafiafcn femca, Jeremias pro
feta gana, zioelarik : Gurctzat othoitza- 
zu gure Jainko Jauna.

4 Bada, Jeremias libroki zabilan po
puluaren erdian, czik ctzuten oraino 
prefo ezarri. Beraz, Faraonen armada 
ilkhi zen Egiptotik ; eta holako berria 
aditzearekin, Jerufaleme fethiatzen zu
ten Kaldearrak goan ziren Jerufalcmc- 
tik.

5 Eta Jaunaren hitza Jeremias pro
fetari ilkhi zitzayoen, zioelarik:

6 Hau dio Il'raclgo Jainko Jaunak : 
Hau erranen diozue Judako erregeri, 
zeinak niri galdeka igorri baitzaituztete: 
Huna Faraonen armada, zuei laguntza 
cgitera ilkhi dena, Egiptora bere lu- 
rrera bihurtuko dcla.

7 Eta Kaldearrak itzuliko eta gudu- 
katuko dira hiri hunen kontra, eta har- 
tuko cta fuz erreko dutc.

8 Hau dio Jaunak : E z  betzatzue 
zuen buruak engana, crrancz : Kaldea
rrak goanen dira eta gutarik gibelerat 
eginen dute ; ezen cz dira goanen.

9 Bainan jo  bazinezate ere zuen 
kontra gudukatzen den Kaldearren ar
mada guzia, cta hckictarik cz baleitcz 
geldi ere farraikiz cilalirikako bakhar 
batZU baizen ; batbedera ilkhi laitckc 
bere olhatik, cta hiri hau fuz errc leza- 
kete.

10 Kaldearren armadak Jerufalemc- 
tik gibelerat cgin zuencan beraz, Fara
onen armadaren ariaz,

1 1 Jeremias ilkhi zen Jerufalemetik, 
Benjamingo lurrcra goatcko, han bere 
ontafunaren zathitzera hiriko gizonen 
aitzinean.

12  Eta Benjamingo athera hcldu 
izan zenean, han bere aldian athe-zain 
zagoena deitzen zen Jcrias, Selcmiafen 
femca, Hananiafen arrefemea, cta hartu 
zuen Jeremias profeta, erraten ziocla
rik : Kaldearren gana hoa ihes.

13  Eta Jeremiafck ihardetfi zuen : 
E z  da hala; ez noha Kaldearren gana 
ihes. Eta Jeriafek ctzucn entzun ; 
bainan Jeremias hartu eta aitzindarietara 
eraman zuen.

14  Aria hortaz aitzindariek, iamu- 
rrean Jeremiafen kontra, jorik igorri zu
ten Jonathan iikribauaren etchean zen 
prefondegira ; ezen Jonathanek zuen 
prefondegiko kargua.

5 °
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15  Jeremias farthua izan zen beraz 
zupu-zilhoan eta burdinetan ; eta Jere
mias hau egotu zen afko egun.
_ Bada, Sedezias erregeak igorririk, 
ilkbiarazi zuen, eta ichilik berc etchean 
ealdeka haritu zitzayoen, zioelarik : 
Ufte duzu baden Jauna ganikako fola- 
fik ? Eta Jeremiafek ihardctfi zuen : 
Bai bada. Eta erran zioen : Babilonako 
erregeren cfkuctara arthikia izanen zare.

17  Eta Jeremiafek erran zioen Sede
zias erregeari: Z er hoben cgin daro- 
tzuet zuri, zure zerbitzariei eta zure 
populuari, prefo ene ezartzeko ?

18 Non dirá zuen profeta, profetifa- 
tzen zarotzuctenak, eta erraten zute- 
nak: E z  da ethorriko Babilonako errege 
gure kontra eta lur hunen kontra ?

19 Orai beraz entzun zazu, othoi, 
errege cnc Jauna : Balia bedi ene othoi- 
tza zure aitzinean, eta ez benezazu 
bihurraraz Jonathan ifkribauaren etche- 
ra, han hil nadien bcldurrez.

20 Sedezias erregeak manatu zuen 
beraz czar zczatcn Jeremias czkara- 
tzeko prefondegian, eta egun oroz cman 
ziozoten ogi ophil bat eta jakia bertzal- 
de, hiriko ogi guziak akhaba zitezen 
arteo ; eta Jeremias gelditu zen czkara- 
tzeko prefondegian.

X X X V I I I .  K a p .

g A D A ,  Saphatiafek, Mathancn fc- 
mcak, eta Jcdeliafek, Phafurren fc- 

mcak, eta Jukalck, Selemiafen feineak, 
eta Phafurrck, Mclkiafen feineak, aditu 
zituzten Jeremiafek populu guziari c- 
rran ziozkan folafak, zioen ean :

2 Hau dio Jaunak : Nor-cre hin 
huntan egonen baita, hilen da czpata- 
tik, gofctc edo izurritetik ; aldiz Kaldc- 
arren gana ihes-eginen duena biziko da 
eta bere burua izanen du ofo eta bizi- 
rik.

3 Hau dio Jaunak : Hiri hau arthi
kia izanen da Babilonako erregeren 
efkuetara, eta hartuko du.

4 Eta buruzagick erran zioten erre
gen : Othoiztcn zaitugu hilaraz deza- 
zun gizon hori; czen berariaz hari da 
befoen Hau Hera, hiri huntan gelditu di- 
ren gerla-gizonci eta populu guziari, 
horrelako folafak horiei erranez : Gizon 
horrck egiazki ez du bilhatzen populu 
hunen ona, bainan hunen gaitza.

5 Eta Sedezias erregeak ihardctfi 
zuen : Horra zuen cfkuctan d a; ez da 
zuzen erregek zerbaitetan czik eman 
dezazuen.

6 Hartu zuteil beraz Jeremias, eta 
arthiki zuteil, Mclkias, Ameleken fe- 
mearen putzura, zeina baitzen prefon- 
degiko czkaratzean; eta fokhaz lothu 
zuten Jeremias putzuan, zeintan urik 
ez baitzen, bainan lohia : aria hortaz 
Jeremias jautfi zen ichtilera.

7 Bada, Abdcmelek, ebaki Ethiopiar, 
erregeren ctchean zenak, aditu zuen 
Jeremias czarri zutela putzuan ; arren, 
errege Benjamingo athean jarria zagoen.

8 Eta Abdcmelek ilkhi zen errege- 
etchetik, eta erregeri mintzatu zen, zioc- 
larik:

9 Errege, ene jauna, gizon horiek 
Jeremias profetaren kontra cgin dituz- 
ten guziak, hura putzu batean ezarriz, 
han gofez hil dadientzat, hainitz gaizki 
cgin dituzte; ez da czen gchiago hirian 
ogirik.

10  Hargatik erregek manatu zuen 
Abdcmelek Ethiopiarra, zioelarik: Har 
zatzik hirckin hemendik hogoi eta hamar 
gizon, eta putzutik athera zak Jeremias 
profeta, hil dadien baino lchcn.

ix  Berekin gizonak harturik beraz, 
Abdcmelek farthu zen crregc-etchean, 
khutchategiaren azpiko aldcan zen toki 
batean ; hartu zitucn handik philda za
har uflclduak ziren batzu, eta fokhaz 
putzura jautfi ziozkan Jeremiafi.

12  Eta Abdcmelek Ethiopiarrak J e 
remiafi erran zioen: Ezar zatzu philda 
zahar, eta pufka hautfi, uftel horiek 
galtzar - azpictan eta fokhen gaincan. 
Jeremiafek hala egin zuen beraz.

13  Eta fokhetan goititu zuten Jere
mias cte putzutik atheratu zuten : bada, 
Jeremias prefondegiko czkaratzean ego
tu zen.

14  Eta errege Scdeziafek norbait igo- 
rri zuen, eta ekharrarazi zuen Jeremias 
profeta Jaunaren etchcko hirugarren 
athera ; eta erregek erran zioen Jere
miafi : Gauza bat galdegitcn darotzut j 
ez biazazu dcufere gordc.

15  Jeremiafek berriz, erregeri ihar
dctfi zioen : Baldin erraten badarotzut, 
ez nauzu hilen ? eta kontfcilu bat eman 
banczazu, ez nindezakezu entzun.

16 Sedezias erregeak Jeremiafi zin- 
egin za roen beraz ichilik, erranez : Ala
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Jauna, arima hau gutan egin duena, 
hiltzen bazaitut, eta zure bizia bilha
tzen duten gizon horien cfkuctan ezar- 
tzen bazaitut !

17 Eta Jeremiafek erran zioen Sede- 
ziafi : Hau dio armadetako Jaunak, Is- 
raelgo Jainkoak : Baldin jaikirik ilkhi- 
tzen bazarc Babilonako erregeren aitzin- 
darictara, zure arima biziko da, eta hiri 
hau ez da fuz errea izanen; eta zu, eta 
zure etchea, falbatuak izanen zarcte.

18 E z  bazarc ordcan Babilonako erre
geren aitzindarietara ilkhitzen, hiri hau 
emana izanen da Kaldcarren cfkuetara, 
eta fuz erreko dute ; eta zu, etzarc hc- 
kicn cfkuci itzuriko.

19 Eta Sedezias erregeak Jeremiafi 
erran zarocn : Kaldcarren alderat iragan 
diren Juducn gatik naiz gogoan behar; 
ez nadien bederc emana izan hekien 
cfkuetara, eta nitaz dofta ez ditezen.

20 Jeremiafek berriz, ihardctfi zuen : 
Etzarc emana izanen : adi zazu, othoi, 
Jaunaren hitza, nik erraten darotzudana, 
eta ongi helduko zaitzu, eta biziko da 
zure arima.

2 1 Baldin ez baduzu ilkhi nahi, huna 
zer crakhutfi darotan Jaunak :

22 Huna, Judako erregeren etchcan 
gclditu diren cmazteki guziak eramanak 
izanen dire Babilonako erregeren aitzin- 
darictara, eta erranen dute : Tutulikatu 
zaituzte, eta zure kontra naufitu dire 
zure gizon bakc-agintzailc hekiek ; lo- 
hian eta ichtilean farthu dituzte zure 
zangoak, eta gero zure ganik gibclerat 
egin dute.

23 Eta zure emazteak, eta zure hau- 
rrak Kaldearretara eramanak izanen di
re ; eta zeroni etzarc hekien cfkuci itzu
riko ; bainan Babilonako erregeren es- 
kuak harrapatuko zaitu, eta fuz erreko 
du hiri hau.

24 Scdeziafek erran zioen beraz J e 
remiah: Nihork ez betza jakin folas 
haukick, eta etzare hilen.

25 Aitzindariek ordcan adi balczate 
zurekin mintzatu naizela, eta cthor ba- 
leitez zure gana, eta erran balezazute: 
Erraguzu zer erran diozun erregeri eta 
zer erran darotzun erregek ; ez gorde 
guri, eta ctzaitugu hilen ;

26 Erranen daroezu : Enc othoitzak 
czarri ditut erregeren oinctan, etzczan 
mana bihurtua izan nindadien Jonatha- 
nen ctchera, eta han hil ez nadien.

27 Aitzindari guziak ethorri ziren be
raz Jercmiafen gana, eta galdeka haritu 
zitzaizkon ; eta Jeremias mintzatu zi- 
tzayoten erregek manatu folas guzien 
arabera; eta baratu ziren hären ganik ; 
ezen etzen deufere izan aditurik.

28 Jeremias berriz, prefondegiko ez- 
karatzean egotu zen, Jerufaleme hartu 
izan zen eguncraino; eta gerthatu zen 
Jerufaleme hartua izan zela.
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Q E D E Z IA S , Judako erregeren bede- 
ratzigarren urthean, hamargarren hi- 

labethean, Nabukodonofor, Babilonako 
errege, eta harén armada guzia ethorri 
ziren Jerufalemcra, eta fethiatu zuten.

2 Berriz, Sedcziafen hamckagarrcn 
urthean, laugarren hilabethean, hilabcthe- 
aren bortzean, hiria idekia izan zen.

3 Eta farthu eta arteko athean jarri 
ziren Babilonako erregeren aitzindariak 
oro, Nercyel, Serefer, Scmegarnabu, 
Sarfukim, Errabfares, Nercyel, Serefer, 
Errebmag, eta Babilonako erregeren 
bertze aitzindari guziak.

4 Sedezias, Judako erregek, eta ger- 
lako gizon guzick ikhufi zituztcncan, 
ihefiiri eman zuten; ilkhi ziren gabaz 
erregeren baratzeko bideaz, bi harrafien 
arteko athetik, eta jo  zuten mortuko 
bidera.

5 Kaldearrcn armada berriz, goan zi- 
tzayoten ondotik ; atzeman zuten Se
dezias Jcrikoko mortuko zelhayan, eta 
harturik erakharri zioten Nabukodono- 
forri, Babilonako erregeri, Erreblathara, 
zeina Ematheko lurrean baita ; eta Na- 
bukodonoforrek eman zioen berc era- 
bakia.

6 Babilonako erregek Erreblathan hil 
zitucn Sedcziafen feineak hären begien 
aitzinean; eta Babilonako erregek hil 
zitucn Judako handi-mandi guziak.

7 Sedcziafi halaber iragazi ziozkan 
begiak ; eta burdinaz lotharazi zuen Ba- 
bilonara cramana izan zadientzat.

8 Kaldearrck erre zituzten halaber c- 
rregeren jauregiaeta populuaren ctcheak, 
eta cragotzi zuten Jcrufalcmgo harrafia.

9 Nabuzardan, foldadocn buruzagiak, 
Babilonara eraman zituen hirian gelditu 
populu ondarrak, eta ¡lies, harén gana 
iragan zirenak, eta gainerako gelditu zen 
jende chehea.
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10  Eta populuko crromefetarik, deu- 
fcre etzutenak, Judako lurrcan utzi z¡- 
tucn Nabuzardanck, foldadocn buruza- 
giak ; eta egun hartan cman zaroczten 
hckiei mahalHak eta urtegiak.

1 1  Bada, Nabukodonofor, Babilona- 
ko crregck, Jeremiafez manatu zucn 
Nabnzardan, foldadocn buruzaeia, zioc- 
larik :

12  Har zazu, bcgiak czar zatzu ha
rén gainean, eta ez hari egin gaizkirik 
dcn-guticna; bainan egiozu berak nahi 
ducn bezala.

13  Bcraz Nabuzardanck, foldadocn 
buruzagiak, eta Nabufezbanck, Errabfa- 
refck, Nercyclek, Sereferrek, Errebma- 
gck eta Babilonako erregercn handi gu- 
ziek

14  Igorririk gizonak, atheratu zutcn 
Jeremias prefondegiko czkaratzetik, eta 
cman ziotcn Godoliafi, Ahikamen femé, 
Saphanen arrefemeari, farraraz zezan J e 
remías etchc batean, populuaren crdian 
cgotcko.

15  Bada, prefondegiko ezkaratzean 
hertíia zencan oraino, Jeremiafi ilkhi 
zitzayoen Jaunaren hitza, zerralarik :

ió  Zoaz, eta mintza zazu Abdeme- 
lek Ethiopiarra, diozularik: Hau dio 
armadetako Jaunak, Ifraelgo Jainkoak: 
Huna bcraz non bethetzera daramatza- 
dan ene hitzak hiri hunen gaincra, gai- 
tzetan eta cz onetan ; eta egun huntan 
gerthaturen diré zure begien azpian.

17  Eta egun libraturen zaitut, dio 
Jaunak, eta lazten zaituzten gizonen 
eíkuetara etzarc emana izanen.

18 Bainan itzurraraziz libraturen zai
tut, eta etzare ezpatarcn azpira eroriko ; 
bainan fegurean izanen da zure bizia, 
zeren ene baithan izan duzun finhcíle, 
dio Jaunak.

X L . K a p .

JA U N A  ganik Jeremiafi ethorri zi
tzayoen folafa, Erramatik libro igo- 

rria izan zen ondoan Nabuzardanez, 
foldadocn buruzagiaz, burdinaz lothua 
hartu zuencan, Jcrufalcmdik eta Judatik 
hcrraldatzen eta Babilonara cramaten 
zirenen guzien crdian.

2 Soldadoen buruzagiak harturik bc
raz Jeremias, erran zioen : Lekhu hu
nen kontra zure Jainko Jaunak zorigaitz 
hau erran du.

3 Eta crakharri, eta Jaunak erran

zuen bezala egin du, zeren Jaunaren 
kontra egin duzuen bekhatu, eta cz du- 
zuen cntzun harén folafa; eta bethe da 
harén hitza zucn gainean.

4 Orai bcraz libratu zaitut eíkuetan 
zintuen burdinetarik; eta zure gogoko 
balimbada cnckin Babilonara cthortzca, 
zato, eta ezarriko ditut ene bcgiak zure 
gainean; ordean zure defgogara bada 
cnekin Babilonara cthortzca, zaudc: 
huna, zure aitzinean da lurra oro : zer- 
crc hautatuko baituzu, eta norat-ere 
goatcko gogoa baituzu, zoaz harat.

 ̂ 5 E z  ethor cnckin ; bainan, zaudc 
Godoliafekin, Ahikamen ferne, Sapha
nen arrefemearekin, zcina Judako hirien 
buruzagi czarri baitu Babilonako erre- 
g e k ; zaudc bcraz harekin populuaren 
crdian, cdo zoaz goatcko gogoa dukc- 
zun edozein tokitara. Soldadoetako bu
ruzagiak cman ziozkan halaber jatckoak 
eta cmaitzak, eta igorri zuen.

6 Jeremias berriz, Godoliafen gana, 
Ahikamen femearen gana, ethorri zen 
Mafphathera, eta lekhuaren gainean 
utzia izan zen populuaren crdian egotu 
zen.

7 Eta bazterretan barrayatuak izan 
ziren armadako aitzindari guziek, berek 
eta beren lagunek aditu zutenean, Babi
lonako crregck lckhuko buruzagi egin 
zuela Godolias, Ahikamen femea, eta 
harén gomendioko utzi zitucla gizon, 
cmaztcki, haur eta tokiko crromefetarik 
Babilonara cramanak izan ctzircnak ;

8 Godoliafen gana ethorri ziren Mas- 
phathera, eta Ifmahel, Nathaniafcn fc- 
mea, eta Johanan, eta Jonathan, Karee
ren femeak, eta Sarcas Thanehumethen 
femea, eta Ophiren femeak, zcinak Nc- 
tophathiko baitziren, eta Jczonias, Maa- 
kathiren femea, berak eta beren gizo
nak.

9 Eta Godoliafek, Ahikamen femeak, 
Saphanen arrefemeak, zin-egin ziotcn 
hckiei eta hckien lagunei, zioclarik : Ez 
izan Kaldearren zerbitzatzeko lotfa; 
zaudezte tokiaren gainean, zerbitza za- 
zuc Babilonako errege, eta ongi helduko 
zaitzuc.

10 Huna ni Mafphathen nagoela Kal- 
dearrek gure gana igortzcn dituzten ina- 
nuei ihardeíteko : zuck aldiz, bil zatzuc 
mahatfak, bihiak, olioa; czar zatzue 
zuen untzietan, eta zaudezte daduzka- 
tzuen zuen hirietan.
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1 1  Eta Moabcn, eta Amonen femcc- 
tan, eta Idumean, eta toki guzietan zi
ren Juduck ere aditurik Babilonako erre- 
gck Judean cman zitucla populu onda- 
rrak, eta hckien gaineko buruzagi czarri 
zuela Godolias, Ahikamen femea, Sa
phanen arrefemea ;

12  Itzuli ziren, diot, Judu guziak, 
ihes-egin zutcn bazter guzietarik, eta 
ethorri ziren Judako lurrera Godoliafen 
gana Mafphathera ; eta bildu zutcn amo 
eta bihi hainitz,

13  Johanan, Kareeren femea, eta ar
madako aitzindari, bazterretan barraya
tuak ziren guziak, Mafphathera ethorri 
ziren bcraz Godoliafen gana.

14  Eta erran zaroten : Jakizu Baa- 
lifek, Amontarren crregck, igorri duela 
Ifmahel, Nathaniafen femea, zure hil- 
tzera. Eta Godoliafek, Ahikamen fe
meak, etzituen finhetfi.

15 Berriz, Johananck, Kareeren fe
meak Godoliafi ichilik erran zioen: Goa- 
nen naiz, eta joko dut Ifmahel, Nathania
fcn femea, nihork jakin gäbe, beldurrez- 
cta khen dezazun bizia, eta barrayatuak 
izan ditezen zure gana bilduak diren 
Judu guziak, eta gal ditezen Judako 
ondarrak.

16 Eta Godoliafek, Ahikamen femeak 
ihardctfi zioen Johanani,Kareeren femea- 
r¡ : Bcrautzu holakorik egin; ezen zuk 
Ifmahclez diozuna ez da egia.
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J ^ T A  zazpigarren hilabethean, gertha- 
tu zen Ifmahel, Nathaniafcn femea, 

Elifamaren arrefemea, errege odolctika- 
koa, eta harekin erregerekilako handiak 
eta hamar gizon Mafphathera ethorri zi- 
rela Godolias, Ahikamen femea gana ; 
eta Mafphathen clkharrekin jan zuten.

2 Bada, Ifmahel, Nathaniafen femea, 
eta harekin ziren hamar gizonak chutitu 
ziren, eta ezpataz jo  zuten Godolias, 
Ahikamen femea, Saphanen arrefemea, 
eta hil zutcn Babilonako erregek lurreko 
buruzagi ezarri zuena.

3 Ilinahelck jo zituen halaber Godo
liafekin Mafphathen ziren Judu guziak, 
han khaufitu ziren Kaldcarrak eta gerla- 
ko gizonak.

4 Berriz, Godolias hil zuenetik biha- 
ramunagoan, nihork etzakiclarik oraino,

5 Sikcmdik, Silotik eta Samariatik

ethorri ziren Iaur hogoi gizon, bizarrak 
moztuak, foinckoak phorroíkatuak, hau
tfez cftaliak; eta eíkuan bazituzten cmai
tzak eta ifentfua Jaunaren etchean cíkain- 
tzeko.

6 Ifmahel, Nathaniafen femea, ilkhi 
zitzayotcn bcraz aitzincra, eta bidean 
zihoan nigarrez ; eta buruz buru egin 
zituencan, erran zioctcn: Zatozte G o
dolias, Ahikamen femea gana.

7 Haukiek hiriaren erdira heldu izan 
zirenean, Ifmahelek, Nathaniafen fe
meak, eta harekin ziren hamar gizonek 
hil zituzten erreka baten crditik hurbil.

8 Bada, hckien artean khaufitu ziren 
hamar gizon Ifmahcli erran ziotenak: 
E z  gaitzatzula hil, zeren gure lurretan 
baititugu ogizko, garagarrezko, oliozko 
eta cztizko ontafuntzeak. Eta Ifmahel 
gelditu zen eta etzituen hil beren anaye- 
kih.

9 Erreka berriz, zcinetara Ifmahelek 
arthiki baitzituen Godoliafen gatik jo zi
tuen gizonen gorphutzak, hura zen Afa 
erregeak egin zucn bera, Baafa, Ifraelgo 
erregeren ariaz: Ifmahel, Nathaniafen 
femeak hilez bethe zucn hura.

10  Eta Ifmahelek prefo eraman zituen 
Mafphathen ziren populuko ondar gu
ziak, erregeren alabak eta Mafphathen 
gelditu populua oro ; zeinak Godoliafen, 
Ahikamen femearen gomendioko ezarri 
baitzituen Nabuzardanck, foldadocn bu
ruzagiak. Eta Ifmahelek, Nathaniafen 
femeak, hartu zituen eta goan zen, Amo
nen femeetara iragaiteko.

1 1 Bada, Johananck, Kareeren feme
ak, eta harekin ziren foldado-aitzindari 
guziek, aditu zutcn Ifmahel, Nathania
fen femeak egin gaichtakeria guzia.

12  Eta harturik gizon guziak, goan 
ziren gudu ematera Ifmahcli, Nathania
fcn femeari; eta atzcman zutcn Gabaon- 
go ur handien aldcan.

13  Ifmahelekin zen populuak ikhufi 
zituencan Johanan, Kareeren femea, eta 
harekin ziren foldado-aitzindari guziak, 
bozkariotan farthu zen.

14  Eta Ifmahelek Mafphathen hartu 
populua oro itzuli z e n ; eta bihurturik 
goan zen Johanan, Kareeren femea gana.

15 Ifmahelek berriz, Nathaniafen fe
meak, Johananen aitzinctik ihes-egin 
zucn zortzi gizonekin, eta Amontarrc- 
tara goan zen.

16 Johananck bcraz, Kareeren fe-
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mealc, cta harekin zircn foldado-aitzin- 
dari guzick hartu zituzten populu onda- 
rrak oro, Ifmahcl Nathaniafen femearcn 
cikuetarik atheratu zituztenak, hunck 
Mafphathik zaramatzalarik, hil zuen on- 
doan Godolias, Ahikamen femca; hartu 
zituzten gerlako on zircn gizonak, emaz- 
tekiak, haurrak, cbakiak, eta bihurrarazi 
zituzten Gabaondik.

17  Eta goan ziren, eta bidean trikatu 
ziren Kamaamen, zeina Bethichemgo 
ondoan baita, aitzina goateko, cta Egip- 
ton fartzeko gogoz,

18 Kaldearren ihcs ; ezcn hckien 
beldur ziren, Ifmahelck, Nathaniafen 
femeak, hil zuelakoz Godolias, Ahi
kamen femea, Babilonako erregek Juda- 
ko lurrcan buruzagi ezarri zuena.
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p T A  foldado-aitzindari guziak, cta Jo - 
hanan Karecrcn femca, cta Jczonias, 

Ofaiafen femea, eta gainerako jende 
chehea, ttipi-handiak, hurbildu ziren,

2. Eta erran zioten Jeremias profetari: 
Gure othoitza zure aitzincra cror bedi: 
zurc Jainko Jaunari guretzat othoitz- 
cgiozu, ondar haukientzat guzientzat; 
czen hainitzetarik guti gare gelditu, zure 
begiek ikhuften gaituzten bezala;

3 ^ urc Jainko Jaunak czagutaraz 
diazagun zer bidez ibili bchar garen, eta 
zer cgin bchar dugun.

4 Aldiz, Jeremias profetak ihardetfi 
zioten: Aditu dut ; huna non zuen 
Jainko Jaunari othoitz-egiten diodan 
zuen erranaren arabera ; edozein gauza 
ihardets diazadan, erranen darotzuet, eta 
cz darotzuet deufere gordeko.

5 Eta Jeremiaíi erran zioten: Gure 
artean Jauna izan bedi egiaren eta zin- 
tafunaren lckhuko, zure Jainko Jaunak 
zure arartekoz igorriko darokun nola- 
nahiko hitzaren arabera cz badugu cgi- 
tcn.

6 Izan dadien ona, izan dadien tcha- 
rra, ethordun izanen gare igortzen zai- 
tugun gure Jainko Jaunaren hitzari ; 
ongi hei dakigun, gure Jainko Jaunaren 
hitza entzunik.

7 Bada, hamar egun bethe zircncan, 
Jaunaren hitza ilkhi zitzayoen Jeremiafi.

8 Eta Jeremiafek deithu zitucn Jo- 
hanan, Karecrcn femea, eta harekin zi-

ren foldado-aitzindariak, cta ttipi eta han- 
di, populu guzia.

9 Eta erran zaroetcn : Hau dio Is- 
raelgo Jainko Jaunak, zeinaren gana 
igorri bainauzu, harén oinetan zuen o- 
thoitzcn czartzera:

10 Baldin fofeguz gelditzen bazarctc 
lur huntan, altchaturcn zaituztct, eta ez 
eragotziko ; landaturen zaituztct, eta cz 
errotik atherako ; czcn jadanik egin da- 
rotzuedan gaizkiaz jabaldua naiz.

1 1  E z  izan bcldur zuck ikharan czar- 
tzen zaituzten Babilonako erregeren bc- 
githartcarentzat; cz izan harén lotfa, 
dio Jaunak ; zeren zuckin bainaiz, zuen 
falbatzeko ; cta harén cflcuetarik athera- 
tuko zaituztct.

12  Ene urrikalmcndua ichuriko dut 
zuen gainera; urrikalduko natzaitzuc, 
eta lur huntan egonaraziko zaituztct.

13  Erran balimbazinezate ordean : 
Ez gare lur huntan egonen, ez dugu 
entzunen gurc Jainko Jaunaren hitza,

14  piozuclarik : E z  holakorik, bai- 
nan Egiptoko lurrera eginen dugu ; han 
cz dugu gerlarik ikhufiko, ez turuta 
durrundarrik adituko, cz-cta gofeterik 
jafanen ; cta han egonen gare :

15  Aria hortaz, adi zazue orai Jau 
naren hitza, Judako ondarrak : Hau dio 
armadetako Jaunak, Ifraelgo Jainkoak: 
Baldin ¡tzultzcn baduzuc zuen begithar- 
tca Egiptoan fartzeko, eta fartzcn baza- 
rete, han cgotcko ;

16  Zuek izitzen zaituztetcn ezpatak, 
han, Egiptoko lurrcan atzemanen zai- 
tuztctc; eta gofetea, zeinaren grina bai- 
tuzuc, Egipton lothuko zaitzuc, cta han 
hilen zaretc.

17 Eta beren begithartcak itzuliko 
dituzten guziak Egiptoan fartzeko, han 
cgotcko gogoz, hilen dirá czpatatik, go- 
fetc eta izurritctik; hckictarik bat ez da 
gcldituko, ez-eta nik hckien gainera era- 
kharriren dudan gaitzari itzuriko.

18 Alabainan hau dio armadetako 
Jaunak, Ifraelgo Jainkoak: Ñola ene 
haíarrca cta gaitzidura biztu baitira Jc -  
rufalemdarren kontra, orobat biztuko da 
ene gaitzidura zuen kontra, Egipton far- 
thu zaitezkctenean, eta izanen zaretc 
burhoztagarri cta lotfagarri, madarizio- 
netan eta laidotan; cta ez duzuc gehia- 
go ikhufircn lur hau.

19 Huna Jaunaren hitza zuen gai- 
nean, Judako ondarrak: EgiptoraF cz
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far; jakizuc ongi, cgun lekhukotafun 
egin darotzucdala,

20 Zuen buruak ditutzucla enganatu ; 
ezen bidali nauzuc gurc Jainko Jauna 
gana diozuclarik : Guretzat othoitz-egi- 
ozu gure Jainko Jaunari, eta edozein 
gauza erran dezazun gure Jainko Jau
nak, hala-hala erraguzu guzia, cta egi
nen dugu.

21 Eta erran darotzuet egun, eta ez 
duzuc cntzun zuen Jainko Jaunaren 
mintzoa, zuen gana igorri nauen gauza 
guzicn gainean.

22 Orai beraz jakinen duzuc ongi, 
czpatatik, gofetc cta izurritik hilen zare- 
tela, cgotcko gogoz farthu nahi izan du- 
zuen tokian.

X L I I I .  K a p .

g A D A ,  hau gerthatu zen, Jeremiafek 
akhabatu zituenean Jainko Jauna

ren folas guziak, zcinen ariaz hekien 
gana bidali baitzuen hekien Jainko Jau 
nak :

2 Azarias, Ofaiafen femeak, cta Jo -  
hanan Karecrcn femeak, cta gizon han- 
tuftedun guzick erran zuten, Jcremiafi 
mintzatuz : Gczurra diok; cz hau gure 
Jainko Jaunak bidali erratera : Egipton 
ez far han cgotcko gogoz.

3 Bainan Barukek, Ncriafen femek,hc- 
rabilka gurc kontra, gu Kaldearren cíku- 
etara arthiki beharrez, hil gaitzaten, cta 
gu Babilonara dcílierriarazi nahiz.

4 Eta Johananek, Karecrcn femeak, 
cta foldado-aitzindari guziek, cta populu
J uziak ctzutcn entzun Jaunaren hitza, 

udako lurrcan cgotcko.
5 Bainan Johananek, Karecrcn femeak, 

cta foldado-aitzindarick harturik Judako 
ondar guziak, jendaya guzictarik, zeine- 
tan barrayatuak baitziren, itzuli zirenak, 
Judako lurrcan cgotcko ;

6 Gizonak, cmaztekiak, haurrak, e- 
rregeren alabak, cta Nabuzardanek fol- 
dadoen buruzagiak Godoliafckin, Ahika
men femé Saphanen arrefemearekin, utzi 
zituenak, cta Jeremías profeta, cta Ba- 
ruk Ncriafen femea;

7 Sarthu ziren Egiptoko lurrcan, ez 
baitziren Jaunaren hitzari ethordun iza- 
tu ; cta heldu izan ziren Taphnifcraino.

8 Eta Taphnifen Jeremiafi ilkhi zi
tzayoen Jaunaren hitza, zerralarik:

9 Eíkuan har zatzu harri handi batzu

eta gorde zatzu adrailuzko harrafiaren 
azpian den bobedan, Faraonen jauregi- 
ko athean, I aphnifcn, Judu-gizonek 
ikhuften dutelarik ;

10 Eta erranen daroezu : Hau dio 
armadetako Jaunak, Ifraelgo Jainkoak : 
Huna non hartuko dudan Nabukodono- 
for, Babilonako errege, ene zerbitzaria ; 
eta igorriko dut ; cta gorde ditudan harri 
horicn gainean ezarriko dut harén tro- 
nua, eta harek harri horien gainean eza
rriko du bere jarlckhua.

1 1  Eta ethorririk joko du Egiptoko 
lurra ; hiltzeko direnak hilez, gathibu 
cramatckoak gathibu cramanez, ezpata- 
rentzatekoak ezpatan iraganez.

12  Sua biztuko du Egiptoko jainkoen 
temploctan, eta erreko ditu, eta jainkoak 
eramanen ditu gathibu ; eta Egiptoko 
lurra crabiliko du, artzainak bere kapa 
foinean bczala; cta bakcan ilkhiko da 
hemendik.

13  Eta chehakatuko ditu iguzkiaren 
temploko jainkomolde Egiptoko lurrcan 
direnak ; eta Egiptoko jainkoen tem- 
ploak fuz erreko ditu.

X L I V .  K a p .

T E R E M IA S E K  egin folafa Egiptoko 
• ' lurrcan egoten ziren Judu guziei ; 
Magdalon, Taphnifen, Memphifen eta 
Phaturefgo lurrean zaudczenei, zerra
larik :

2 Hau dio armadetako Jaunak, Is- 
raclgo Jainkoak : Ikhuften duzuc zuek 
Jcrufalemcren gainera cta Judako hiri 
guzien gainera jautfarazi dudan zorigaitz 
hau guzia; eta liara egun non dauden 
mortu, eta egoiliar bat cz da hckietan ;

3 Egin duten tzarkeriaren ariaz, ni 
hafarrearazteko, eta cz hekick, cz zuek, 
cz zuen arbafoek ezagutzen etzintuzten 
jainko arrotzei fakrifikatzeko eta hekien 
adoratzcko.

4 Eta zuen gana bidali ditut profeta 
ene zerbitzari guziak, gauaz jaikiz, igo- 
rriz, cta erranez : Haftio dudan horre- 
lako izigarrikeriarik ez egin.

5 Eta ez dute cntzun, ez dute be- 
harria makhurtu, beren gaizkietarik bi- 
hurtzeko, eta jainko arrotzei ez fakrifi
katzeko.

6 Eta biztu dira ene gaitzidura eta 
ene irakidura ; cta gartu dira Judako h¡- 
rictan eta Jcrufalenieko karriketan ; cta
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haukiek bihurtu dira mortu cta defma- 
fietara, egun ageri den bezala.

7 Eta orai dio armadetako Jaunak, 
Ifraelgo Jainkoak: Zcrtako cgiten du- 
zue gaizki handi hau zuen buruen kon
tra, chahuarazteko Judaren erditik zue- 
tarikako gizon, cinazteki, haur cta bul- 
harrean dena, eta zuctarik ez dadien 
geldi ondar bat cre ;

8 Tarritatzen nauzuclarik zucn eiku- 
ctako cginkaricz, jainko arrotzei fakrifi- 
katuz Egiptoko lurrean, zeintara farthu 
baitzarete hemen egotcko, eta galtzeko, 
eta lurreko jendaya guzien madarika- 
garri eta laidakizun izateko ?

9 Ahantzi othc ditutzuc zuen arba- 
foen gaizkiak, eta Judako crregcen gaiz- 
kiak, cta hckicn emaztccn gaizkiak; eta 
zeroncn gaizkiak, eta zuen emaztccn 
gaizkiak, Judako lurrean eta Jcrufalc- 
meko eremuetan eginak ?

10  Egun huntaraino nihor ez da gar- 
biturik; eta ez dirc bcldurtu, cta ez 
dirc ibili Jaunarcn legean, eta zucn ai- 
tzincan eta zuen arbafoen aitzincan c- 
man ditudan ene manamenductan.

1 1 Hargatik hau dio armadetako Jau 
nak, Ifraelgo Jainkoak : Huna non zue- 
tara itzuliko dudana ene begithartca al- 
degaitzez, cta chahutuko dut Juda gu- 
zia.

12  Eta hartuko ditut Judako on- 
darrak, bereu begithartcak itzuli dituz- 
tenak Egiptoko lurrean fartzeko cta han 
egotcko, cta oro Egiptoko lurrean cha- 
hutuak izanen dirc ; ezpataren eta gofe- 
tearen azpian croriko dire, cta ttipienctik 
handieneraino chahutuak ; ezpatatik eta 
gofetetik hilen dirc, eta izanen dirc bur- 
hotan, cta fendagailctan, cta madarizio- 
netan, cta laidotan.

13  Eta Egiptoarren ikhuftera goanen 
naiz, Jerufalcmercn ikhuften izatu nai- 
zen bezala, ezpataz, gofetc cta izurritcaz.

14  Eta Egiptoko lurrera cgotcra di- 
hoazinctarik nihor ez da itzuriko, cta 
Judu-ondarrctarik bat ez da gcldituko, 
ez-cta itzuliko Judako lurrera, zeinaren 
aldcrat altchatzen baitire hekien arimak, 
han egoteko irritfez : ez da itzuliko ihes- 
egiten duena baizik.

15  Bada, gizonck, zeinek baitzakiten 
hekien cmazteck fakrifikatzen zutela 
jainko arrotzei, eta cmazteki guzick, 
zeinctarik han moltzo handi bat baitzen, 
cta Phaturefen Egiptoko lurrean egoten

zirenen populuak, orok ihardetfi zaroten 
Jercmiafi, ziotelarik :

16  E z  dugu zurc ganik entzunen 
Jaunarcn izencan erafi darokuzun fo- 
lafa;

17  Bainan betheko dugu gure ahotik 
ilkhiko den hitza, zeruko erreginari fa- 
krinzioen eta libazionecn cgitcko,guk eta 
gure aitck, gure erregeck eta buruza- 
giek Judako hirictan cta Jcrufalemeko 
plazctan egin izan dugun bezahl; eta 
orduan afetzen ginen ogiz, eta oro ongi 
heltzcn zitaizkigun, eta ez ginducn i- 
khufi zorigaitza.

18 Aldiz gelditu garen ordutik fakri- 
fizioen cta libazionecn egitetik zeruko 
erreginari, orotaz eikafia dugu ; czpatak 
cta gofeak chahutzcn hari gaitu.

19 Eta baldin fakrihzioak eta Iibazio- 
ncak zeruko erreginari eikaintzen badi- 
ozkagu, gure fenharren nahia gäbe cgi
ten othc ditugu ophilak hären ohoratzc- 
ko, cta libazioncak hari efkaintzeko ?

20 Eta Jeremiafck ihardetfi zioen po- 
pulu guziari, gizonen kontra, eta cinaz- 
tekien kontra, cta populu guziaren kon
tra, zeinek folas hori ihardetfi baitzio- 
ten, zerralarik:

21 Judako hirictan cta Jcrufalemeko 
plazctan, zuck, cta zuen aitek, zuen 
errege cta buruzagiek, cta lurreko popu
luak clkaini lakrinzioez ez othc da or- 
hoitu Jauna, cta ez othc zaizkio biho- 
tzaren gainera igan ?

22 Eta Jaunak etzezakeen gchiago 
iharduk zuen lchicn tzartafuna gatik, eta 
egiten zintuzten hatfgarrikerien gatik; 
eta zucn lurra arthikia izan da defma- 
fictara, guzien lazgarri cta madarika- 
garri, holetan non ez baita ban nihor 
egoten, egun huntan den bezala.

23 Zcrcn jainkomoldcci duzuen (a- 
krifikatu, Jaunarcn kontra bekhatu egin ; 
Jaunarcn mintzoa cz entzun, cta etza- 
rcten hären lege, manamendu eta craba- 
kietan ibili; horien gatik gerthatu zaiz- 
kitzuc ondiko haukiek, egun huntan den 
bezala.

24 Bada, Jeremiafck erran zioten po
pulu guziari cta cmazteki guziei: Adi 
zazuc Jaunarcn hitza, Judatik Egiptoko 
lurrean zareten guzick:

25 Hau dio armadetako Jaunak, Is- 
raelgo Jainkoak : Zuck cta zuen cmaz- 
tcak mintzatu zarctc zucn ahoz, eta 
zucn eikuz obratu ditutzuc zuen hi-
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tzak, zinerratelarik : Zeruko erreginari 
fakrifikatzeko eta libazioneen eíkaintze- 
ko egin ditugun botuak bethe detzagun. 
Bethe ditutzuc zuen botuak, eta obraz 
ditutzue obratu.

26 Horren gatik adi zazuc Jaunarcn 
hitza, Judatik Egiptoko lurrean zareten 
guzick: Huna non zin-egin dudan nik 
ene izen handiaz, dio Jaunak, Egiptoko 
lur guzian ene izena ez déla gehiago 
dcithua izanen zein-nahi gizon Juduren 
ahotik, erranez: Bizi bedi Jainko Ja u 
na 1

27 Huna non hekien gainera atzarria 
egonen naizcn ni gaizkiko eta ez oncko; 
cta Egiptoko lurrean diren Judu-gizo- 
nak oro chahutuak izanen dire ezpataz 
eta gofeteaz, arras chahu ditezen artco.

28 Eta ezpatari itzuriko diren gizon 
bakharrak, Egiptoko lurretik bihurturen 
dire Judako lurrera; cta Egiptoko lurre
ra, han egoteko gogoz farthu diren Ju 
dako ondar guzick jakinen dute noren 
hitza den betheko, ala enea, ala hckiena

29 Eta hau izanen duzuc ezagutkari, 
dio Jaunak, zucn gaincan ikharturen nai- 
zela toki huntan, jakin dezazuen ene h¡- 
tzak cgiazki betheko direla zucn zori- 
gaitzetan.

30 Hau dio Jaunak: Huna non ar- 
thikiko dudan Faraón Efrce, Egipto
ko errege berc etfayen cíkuetara, eta 
harén biziaren ondoan dabiltzanen eíku- 
ra ; Sedezias, Judako errege, arthiki du
dan bezala bere etfai Nabukodonofor, 
Babilonako erregeren cfkura, zcinak bil- 
hatzen baitzuen harén bizia.

X L V . K a p .

J^ A R U K I , Neriafen femeari, Jeremías 
profetak erran zioen hitza, Jere- 

miafen ahotik folas horick liburu batean 
iíkribatu zituenean, Judako errege Joa- 
kim, Jofiafen femearen laugarren ur- 
thean. Jeremiaíék erran zioen :

2 Ilraclgo Jainko Jaunak hau derra- 
zu, B aruk :

3 Erran duzu : Ene dohakabea ! Z c 
rcn Jaunak oinhazea berhatu baitu ene 
oinhazcarcn gainera; ethendu naiz auhe- 
nez, eta phaufua cz dut aurkhitu.

4 Hau dio Jaunak: Huncía erranen 
diozu: Huna non altchatu ditudanen 
eragoztera nohan; landatu ditudanen, 
errotik atheratzcra, cta lur hunen gu
ziaren chahutzcra.

5 Eta zu, gauza handiketa zabiltza 
zuretzat ? E z  bilha ; czen huna non gai— 
tza erakarriren dudan nik haragidun o- 
roren gainera, dio Jaun ak ; eta zuri bc- 
giraturen darotzut bizia, -goanen zarca 
toki guzietan.

X L V I .  K ai».

V E R  folas iduki zaroen Jaunak Jere
mias profetari jendayen contra,

2 Egiptoaren gainean, Faraón Nekao 
Egiptoko erregeren armadaren kontra, 
Nekao baitzen Ufratako ur-hegian, Kar- 
kamifen, eta Nabukodonoforrek, Babi
lonako erregek jo  baitzuen, Judako c- 
rregc, Joakim, Jofiafen femearen lau
garren urthean:

3 Chuchent zatzue harmak eta erre- 
dolak, eta abia zaitezte gcrlara.

4 Zaldizkoak, uztar zatzue zaldiak, 
cta igan zaitezte ; jauntzatzuc kafkak, 
dirdiraraz lantzak, foinera gerruntzeak.

5 Bainan zer ! Ikhuften ditut ikbara- 
tuak, cta gibelaz itzultzean, hekietarik 
hazkarrenak hilak ; herrefakan ihes-egin 
dute eta ez dute gibelerat begiratu ; aldc 
orotarik izialdura, dio Jaunak.

6 Zalhuak ez beza ihefari jo , eta haz- 
karrak ez beza izan itzurtzcko ufterik ; 
ipharraldean, Ufratako ur-hegian izan 
dirc garhaituak eta jo  dute iurra.

7 Zein da, ibaya bezala cta ibaye- 
tako turruftak hantzen diren bezala, i- 
gaitcn den hori ?

8 Egiptoa igaiten da ibaya iduri; iba- 
yek bezala daramazki bere uhinak, cta 
erraten d u : Iganez eftaliren dut lurra, 
galduko ditut hiria eta hiritarrak.

9 Igan zaitezte zaldietara, jauz orga- 
laftcrretara; aitzina, hazkarrak, Ethio- 
piarrak, Libiar crrcdoladunak, eta L i
diar, gczi hartzen cta arthikitzen daki- 
zuenak.

10 Egun hau ordean armadetako Jain
ko Jaunarcn eguna da, afperkundeko c- 
guna, bere ctfayetarik afperkunde har- 
tzekoa; czpatak iretfiko ditu, afeko cta 
hordituko da hekien odolez ; czen ar
madetako Jainko Jaunaren bitima ipha- 
rraldeko lurrean da, Ufratako ur-hegian.

1 1  Galaadera igan hadi eta har zan 
baltfamua, Egiptoar ncíkatcha gaztea; 
alferretan erabiliren ditun aíko fenda- 
kari; fendatzerik hiretzat ez dun.

12 Jendayek entzun diñe hire laidoa,
5 p
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eta hire orrobick bcthc diñe lurra ; zercn 
hazkarrak hazkarrari jazarri baitio eta 
biek batean jo  baitute lurra.

13  Jaunak Jeremías profetari erran 
folafa, noletan Nabukodonofor, Babilo- 
lonako errege, cthortzckoa zen eta jo 
behar zuen Egiptoko lurra.

14  Ereinozue Egíptoari berria, adia- 
raz zazue Magdalon, eta entzunaraz 
Memphifen eta Taphnifcn eta errazuc : 
Ilkhi hadi eta buruz jar, zercn czpatak 
irctfi baititu hire ¡nguruan oro.

15  Zergatik ufteldu da hire hazka-
rra? ezin ihardetfi du, Jaunak cragotzi 
baitu. .

16  Murruka eragotzí ditu ; gizona 
erori da bere lagunaren aldean, eta erran 
dute : Ja ik i, eta bihur gaítezen gurc hc- 
rritarretara, gurc fort-lckhura, ufoaren 
ezpataren aitzínctik.

17  Izcn hau emozue Faraoni, Egip
toko erregeri: Demborak-afaldu.

18 Ala ni ! (Dio erregek, armadetako 
Jauna baita harén izena), Nabukodono
for cthorriren déla Thabor iduri mendicn 
artean, Karmel itfafoaren aitzincan be- 
zala.

19 Egiptoan hagoen neíkatcha, chu- 
chcnt zatzin hcrraldatzcko puíkak ; c- 
zen Mcmphis mortu eginen dun, utzia 
eta ezin-egonezko toki bat bilhakaturen 
dun.

20 Egiptoak iduri du miga propi, 1er- 
dena; akhulatzailca ipharretik ethorri- 
ren zayo.

2 1 Harén farizalcak ere, liaren crdian 
zatzanak, aratchc gizenduak bczala bil- 
hakatu dirá; batean ihes-egin dute; 
buru ezin egin dute ; zercn cthorri baita 
hekien hiltzeko, hckien ikharpcncko c- 
guna.

22 Etfayen oihuak durrundaturen du 
hala-ñola kobrezko turutak; ezen har- 
metan lafter-eginen dute, eta haizkore- 
kin ethorriko dirá, cgur-cphaileak iduri.

23 Ezin-khondatuzkoak diré, dio Jau 
nak ; ebakiren dute harén oihana ; char- 
talak bczala dire berhatu, eta nihork cz 
derrake zembat diren.

24 Ahalkcz urthua da Egiptoko ala
ba, eta ipharreko populuaren eíkuctara 
arthikia da.

25 Armadetako Jaunak, Ifraclgo Jain
koak erran du : N ik ikharturen ditut 
Alekfandriako biahorca, eta Faraón, eta 
Egiptoa, eta harén jainkoak, eta harén
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erregeak, Faraón eta harén gaincan fin- 
hefte dadukatcnak.

26 Eta arthikiren ditut hekien bizicn 
ondotik dabiltzanen eíkuctara, Babilo- 
nako errege Nabukodonoforrcn eta ha
rén zerbitzaricn eíkuetara ; eta gero 
Egiptoa egoiliarrez betheko da beiha- 
lako egunetan bezahl, dio Jaunak.

27 Eta zu, Jakob, ene zerbitzaria, 
ez iz i ; eta zu, Ifrael, cz lotfa; ezen 
huna non atheratuko zaitudan urrungo 
tokitarik, eta crakharriren ditudan zure 
umeak beren gathibutafuncko lurretik; 
eta Jakob itzuliko da, eta phaufatuko, 
eta onduz goanen d a; eta nihor ez da 
izanen hura izituko duenik.

28 Eta zu, Jakob, ene zerbitzaria, 
cz izi, dio Jaunak ; zercn zurekin bai- 
naiz ni, zeren nik chahutuko baititut po- 
pulu guziak, zcinctara iraizi haitzaitut: 
zu aldiz, ctzaitut chahutuko, bainan zu- 
zenki azurriaturen zaitut, eta garbi ba- 
zine bczala guphidctft gäbe.

X L V I I .  K a p .

JA U N A K  zer folas iduki zioen Jere
mias profetari Paleftindarren kontra, 

Faraonck Gaza hartu aitzincan:
2 Hau dio Jaunak: Huna non ipha

rretik igaitcn diren urak, eta orotara he- 
datzen diren uharrak bczala izanen diré, 
eta eftaliren dituzte lurra eta harén za- 
baltafuna, hiria eta hiritarrak. Gizonek 
oihu-eginen dute ; orrobiaka egonen dire 
lurrean daudczcnak oro;

3 H armen eta etfayaren gerlaricn ha- 
rramantz ozenaren ariaz, harén orga- 
lafterren ariaz, harén arroden elementa
ren ariaz. Aitck beren haurrei ez diotc 
begiratu, bcfoak cthcnduak izanez,

4 Ethorri baita cguna, zeintan larru- 
tuak izanen baitira FiliíHndar guziak, 
eta chahutuak T ir  eta Sidon, beren la- 
guntza ondar guzickin; ezen Jaunak 
chahutu ditu Palcllindarrak eta Kapado- 
ziako irlako ondarrak.

5 Gaza khartzoildu, Afkalon eta ha
rén harancko ondarrak ichildu diré. 
Noiz arteo hariko haiz hire buruaren 
íarraíkitzcn ?

6 Oi Jaunaren marrauza, noiz arteo 
etzarc gclditurcn ? Bihur zaitc zure 
maginara; hotz eta geldi zaite.

7 Ñola dagoke gcldirik, Jaunak ina- 
natu duenaz gcroztik Alkaloncn kontra,
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eta harén aurkhintza ¡tfas-bazterrekoen 
kontra, eta han email dioenaz geroztik 
bere lana ?

XLVIII. K a p .

jy / JO A B I hau dio armadetako Jaunak, 
Ifraclgo Jainkoak: Zorigaitz Na- 

boren gaincan, zeren larrutua eta ahalkc- 
tara arthikia baita! Hartua da Karia- 
thaim ; ahalketan da hiri hazkarra, eta 
ikharatu da.

2 Hcfcboncz cz da gehiago Moabcn 
kherik izanen. Etfayck afinu egin dute 
harén gaitzetan : Zatoztc, zioten, chahu 
dezagun populucn crditik. Ichilik bc- 
harko zare bcraz gclditu, eta czpata ja- 
rraikiren zaitzu ondotik.

3 Dcihadar-otfak Oronaimdik: cha- 
hutzc eta hiltzeketa handiak !

4 Hcrrautfia da M oab; marraíka egi- 
ten irakhats diozozuete harén haurrei;

5 Ezen Luitheko patarra gora, niga- 
rrez eta marraíkaz igan da, zercn etfayck 
Oronaimgo jauftean aditu baitituzte cha- 
hupencko orrobiak.

6 Ihes ! Salba zuen biziak ! Tama- 
riíkak mortuan bezala izanen zarete.

7 Zeren zure finheftea duzun iduki 
zure hazkargailu eta aberaftafunetan, zu 
ere hartua izanen zare ; eta Kamos goa
nen da atzc-hcrrira ; eta batean harén 
aphczak eta aitzindariak.

8 Eta harrapakaria hiri orotara da 
cthorriren, eta hiri bat bakharra cz da 
¡tzuriren ; eta haranak galduko eta zcl- 
hayak chahutuko dire ; ezen Jaunak 
erran du.

9 Loreak emotzue Moabi, lorez cfta- 
lirik goan dadicn ; eta harén hiriak mortu 
eta nihor ezin-cgonezkoak izanen diré.

10 Madarikatua, Jaunaren lana zi- 
markhuka daramana ! Madarikatua, bere 
czpata odoletik gibelatzcn dueña !

1 1  Gaztedanik gori izan da Moab, 
eta bere laparen gainean phaufatu d a ; 
cz da untzi batetik bertzera aldaratua 
izan, eta ez da goan gathibu ; hargatik 
gclditu zayo bere gozoa, eta ctzayo aldatu 
bere ufaina.

12 Aria hortaz, huna non dathortzcn 
egunak, dio Jaunak ; eta igorriko dioz- 
kat gorgoila chuchcntzailcak eta antola- 
tzaileak; eta lurrerat arthikiko dute, eta 
huftuko dituzte harén untziak, eta gor- 
goilak chehakatuko.

13  Eta Kamofek ahalkea emanen dio 
Moabi, hala-nola Ifraelgo etcheari email 
izan baitio Bethclck, zeintan baitzuen 
bere finheftea.

14  Nolaz diozuc: Hazkarrak gare 
eta gudukatzcko gizon fendoak ?

15  Moab chahutua, eta harén hiriak 
erreak, eta harén gizon-gazte hautak he- 
riotzearen azpira jautfiak dire, dio erre
gek, armadetako Jauna deitzen denak.

16 Hcldu da, hurbil da Moaben cha- 
hupena; lafter handitan dathor harén 
dcfmafia.

17 Gozakari emozue, harén inguru- 
tan zareten guziek ; eta harén izena da- 
kizuen guziek errazue: Ñola hautfi da 
horren zigor hazkarra, horren makhila 
lelo handikoa ?

18 Jauts hadi hire ofpetik, eta ega- 
rrian jar hadi, Dibongo alabaren egoitza ; 
ezen Moaben chahutzailea igaiten hari 
dun hire gana eta urratuko ditu hire 
hazkargailuak.

19 Arocrtarra, jar hadi bidean eta be- 
gira zak ; ihes dihoanari galdegiok eta 
itzurtzen denari errok: Zergerthatu da?

20 Ahalkearen azpian da Moab, ze
ren garhaitua izan baita : egizuc orrobia 
eta heyagora; Arnongo bazterretan heda 
zazue berria, chahutua déla Moab.

2 1 Erabakia jautfi da lur zclhaycra, 
Hcloncn, Jafarcn eta Mephaathen gai
nera;

22 Dibonen, Naborcn eta Dcblathaim- 
go etchcaren gainera;

23 Kariathaimen, Bethgamulen eta 
Bcthmaonen gainera j

24 Kariothen, Bofraren eta Moaben 
lurreko hiri, urrungo edo hurbileko gu- 
zien gainera.

25 Hautfia izan da Moaben adarra, 
eta trenkatua harén befoa, dio Jaunak.

26 Hordiaraz zazue hura, zeren Jau 
naren kontra jaiki den; eta Moabek 
zainhartaturen du cíkua bere goiti-egi- 
naren gainean, eta bera guzicn irrigarri 
izanen da.

27 Ezen hire irrigarri erabili duk Is
rael, ohoinen artean atzeman bahu be
zala ; eta harén kontra atheratu ditukan 
clhcen ariaz, gathibu izanen haiz era- 
mana.

28 Utzatzue hiriak ; harkadiak izan 
betzatzue egoitza, Moabitarrak; eta izan 
zaitezte ufoa iduri, zeinak bere ohan- 
tzea egiten baitu zilho goretako ahoan.
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_ 29 Adituak gare Moaben hampuruíkc- 
ria ; hainitz da hampurutfu; ezagutzen 
ditugu harén burgoitafuna eta bihotzeko 
aufartzia, hampuruítafun eta harroke- 
riak.

30 Nik badakizkit harén khcak, dio 
Jaun ak ; eta harén indarra cz déla he- 
kien araberakoa, eta liaren abala chit- 
tzcn zutcn ganzak cgin beharrcz crabili 
dituela afko borroka. *

3 1  Hargadk auhendatuko naiz Moa
ben gainean, oihuz egonen natzayotc 
Moab guziari, adrailuzko harrafietako 
gizon deithoretan daudezenei.

32 Sabamako mahaftia, dcithoratuko 
zaitut, Jazer deithoratu dudan bezala; 
zurc gandoek iragan dute itfafoa j Jaze- 
rreko itfaforaino heldu izan diré ; ohoina 
jauzi da zure uzta eta mahatfcn gainera.

, 33 Jauzi, bozkarioak khenduak dire 
Karmcldik eta Moaben lurretik, eta la- 
koctarik gcldiarazi dut arnoa; mahats- 
lehertzaileak ez du kantatulco ohiko 
kantua.

34 Hcfebondik deihadarra aditu da 
Elealcra eta Jafaraino; bcren marraíka 
entzunarazi dute Segordik Oronaimera, 
hirur urthetako migak bezala ; Nemrim- 
go urak ere tzartuko diré.

35 Eta Moabctik, dio Jaunak, khen- 
duko ditut lekhu goretan eíkaintzen due
ña, eta bere jainkoei fakrifilcatzen hari 
dena.

36 Horren gatik ene bihotza kuintaz 
egonen da Moaben gainean, chirola bat 
iduri ; ene bihotzak chirolarcn ots mi- 
nak emanen ditu adrailuzko harrafiko 
gizonen gainera: zeren egin duten ahal 
zuten baino gehiago, hargatik diré galdu.

37 Izanen diré buru guziak khartzoi!, 
bizar guziak murritz, eíku guzietan lo- 
kharriak, bizkar orotan zurdatzak.

38 Moaben hegaztegi guzietan eta 
harén karriketan ez da deithorerik bai- 
zik, zeren deufetako ez den untzi bat 
bezala phorroíkatu baitut Moab, dio 
Jaunak.

39 Ñola izan da garhaitua Moaben 
hiria, eta orrobiaka dire egotu ? Moabek 
ñola du burua aphaldu, eta ahalkctan da 
gclditu ? eta Moab izanen da irrigarri 
eta ikhufgarri guzientzat bere inguruan.

40 Hau dio Jaunak : Etfaya, arranoa 
iduri, hegaldaturen da, eta bere hegalak 
Moaben gainera hedaturen ditu.

4 1 Karioth hartua da, hartuak dire

harén hazkargailuak ; eta egun hartan 
Moabeko hazkarren bihotza izanen da 
crditzcn hari den emaztekiaren bihotza 
iduri.

42 Eta Moab ez da gehiago izanen 
populu bat, zeren Jaunaren kontra den 
handitu.

43 Ikhara, zilhoa eta artea daude hire 
gainean, oi Moabitarra, dio Jaunak.

44 Beldurrak ihes igorriko dueña, zil- 
hora da eroriko; eta zilhotik ilkhiko de
na, artean izanen da atzcmana; ezcn 
Moaben gainera erakharriko dut liaren 
ikharpeneko urthea, dio Jaunak.

45 Artetik ihes zihoazcnak, Hefcbo- 
nen itzalcan dire baratu ; bainan fuá da 
ilklii Hcfebondik, eta garra Sehonen er- 
ditik; eta irctfi ditu Moaben zathi bat 
eta harén lime harramantz egileetarik 
lehcmbizikoak.
_ 46 Zorigaitz hiri, Moab ! Galdua haiz, 

Kamofen populua; ezcn hire feme-ala- 
bak gathibu dituk erainanak.

47 Eta azken egunetan, dio Jaunak, 
bihurraraziren ditut horren gathibuak. 
Hunaraino diré Moaben gainera eraba- 
kiak.

X L I X .  K a p .

A  M ü N E N  femeentzat, Hau dio 
Jaunak : Ifraclck cz othe du hau- 

rrik ? ez othe du ondorerik ? Zergatik 
bcraz Mclkom jabetu da Gadcz, ondo- 
rego batez bezala, eta jarri da harén po
pulua Gaden hirietan ?

2 Aria hortaz, dio Jaunak, cthorriko 
dire egunak, eta Amonen femeen Erra- 
bathen gainera adiaraziko dut guduetako 
harramautza, eta tarrapata hartan urratua 
izanen da, eta harén alabak fuan erreak 
izanen dire, eta Ifrael naufituko da orai- 
ko bere naufiei, dio Jaunak.

3 Hefebon, egizan orrobia, zeren Hai 
chahutua baita ; Errabatheko alabak, 
egizue marraíka, jauntzatzue zurdatzak, 
deithora zaitezte, zoazte inguruka bc- 
rroak gaindi; zeren Melkom gathibu 
izanen baita cramana, eta harekin ba
tean liaren aphez eta buruzagiak.

4 Zertako hindabilan handirik hire ha- 
ranetan ? Urthu dun hire harana, ncíka- 
tcha mimbera, hire aberaíhifunetan fida 
hintzena, erraten huclarik : Ñor niri 
hurbil ?

5 Huna non izialdura jautfaraziren

dudan hire gainera, hire inguruan diren 
uzien ganik, dio armadetako Jainko 
aunak ; eta bat bcrtzcarcn ganik oro 

barrayatuak izanen zaretc, eta cz da iza
nen ihefliarrcn bilarazteko nihor.

6 Eta liorien ondoan, gibelcrat itzu- 
laraziren ditut Amonen umeetarikako 
gathibuak, dio Jaunak.

7 Idumearcntzat. Hau dio armade
tako Ja u n ak : Zuhurtziarik Themanen 
cz othe da gehiago? Kontfcilua galdu da 
hango femeetarik, alfer bilhakatu da he- 
kien zuhurtzia.

8 Ihes, Dcdandarrak ! Itzul gibclaz, 
eta lezera jauts zaitezte ; ezen Efauren 
gainera crakharri ditut harén galpena, 
harén ikhartzcko eguna.

9 Mahats-cbaílcak ethorri balire hire 
gainera, cz othe lezakete utz zembait 
molkho ? Ohoinak ethorri balire gabaz, 
bcren doya eraman zuketen.

10  Nik ordean agerian ezarri dut 
Eíiiu j gordeak zituenak agertu ditut, eta 
czin itzaliren ditu ; larrutuak diré harén 
umeak, harén anayak eta hauzoak, eta 
llera cz da gehiago izanen.

1 1  Utzatzik hire umezurtzak, nik 
biziaraziko ditut; eta hire alhargunek 
ene baithan izanen dute bcren pheíkiza.

12  Ezen hau dio Jaunak: Huna non 
uhertafuncko untzitik edatera juyatuak 
ctzirenck, hartarik edanen duten nafai; 
eta hi, garbi bahintz bezala, utzia iza
nen othe haiz ? ez haiz hobengabea be
zala gcldituko, bainan edanen dun haz- 
karki ;

13  Ezen ene buruaz zin-egin dut, dio 
Jaunak, Bofra mortu eta eremu izanen 
déla, laidotan eta madarizionctan ; eta 
behin-bethiko mortu izanen diré hango 
hiri guziak.

14  Aditu dut Jauna mintzatzen, eta 
jendayci igorria izan zayotc bidalkin bat 
erratera : Bil zaitezte, eta zatozte liaren 
kontra, eta goazcn gudura.

15  Ezcn huna non ttipi cgin hautan 
jendayen artean eta nardagarri gizonen 
crdian.

16 Hire burgoikeria eta hampurufla- 
funak zoratu haute, har -  zilhoetan ha- 
goena, eta eginahalak badabilzkak mun- 
ho gainaren ardicílcko ; al te ha baheza 
ere arranoak bezala hire ohantzca, khen 
nezakek handik, dio Jaunak.

1 7 Eta mortu izanen da Idumea; 
hartan gaindi iraganen dirciiak harrituko
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dire, eta chichtu-egincn dute harén zau- 
riez.

18 Eragotzia izanen da Sodoma, G o
morrha eta hckien inguruko hiriak beza
la, dio Jaunak; ez du gizonak han eginen 
bere egoitza, eta cz da gizafemerik han 
egonen denik.

19 Huna non etfaya iganen den le- 
hoina iduri, Jordane-muthiritik lekhu 
eder eta hazkarraren kontra ; ezen bat- 
batean jauzaraziko dut harén gainera; 
eta zein da gcrlari hauta buruz igorriko 
diodana ? Ezik zein da ene idurikorik ? 
eta nork jafanen du ene oldarra ? eta 
zein da ene begitharteari ihardetfiko 
dioen artzain hura ?

20 Aria hortaz adi zatzue Jaunak 
Edomen kontra atheratu duen afmua, 
eta Themandarrcn kontra egin dituen 
gogoctak: A la ! Oílcko chumeenek ihes 
igorriko, eta chahuko dituztela berak 
eta bcren egoitzak.

21 Hekicn eragozpeneko harrabotfak 
ikharatu du lurra, hckien orroak cntzun 
dire itfafo Gorrian.

22 Huna non etfaya ¡gaitera dolían 
arranoa iduri, hcgaldatuko da eta bere 
hegalak Bofrarcn gainean hedatuko ditu; 
eta egun hartan Idumeako hazkarren 
bihotza izanen da crditzcn hari den e- 
maztekiarena iduri.

23 Damafcntzat. Afaldutan dirá E - 
math eta Arphad, zeren berri gaichto 
bat aditu baitute : itfafoan, nahafiak dire, 
grillaren ariaz czin izan dute phaufurik.

24 Damas crkhitu da, ihefari jo  du, 
ikhara lothu zayo ; hefturak eta oinha- 
zcck dadukate erdi-minctan dena bezala.

25 Ñola utzi dute hiri ederrefgarri, 
hiri bozkariozkoa ?

26 Hango gizon-gaztcak eroriko dire 
hango plazetan, eta gudutako gizon gu
ziak ichilduko diré egun hartan, dio ar
madetako Jau n ak :

27 Eta Damaíko harraftari fu emanen 
diot eta Benadadeko harraiiak iretfiko 
ditu.

28 Zedarrentzat eta Aforgo errefu- 
mentzat, zeinak jo  baititu Naliukodono- 
forrek, Babilonako erregek. Hau dio 
Jaunak: Jaiki eta igan zaitezte Zeda- 
rrera, eta larru zatzue iguzki-aldcko 
umeak.

29 Harturen diozkate bcren olhak 
eta arthaldeak; eramanen dituzte be- 
rentzat hekien larru-olhak, eta puíka
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guziak, eta kameluak, eta inguruan hc- 
kien gainera deithuko dute izialdura.

30 Ihes! Lafter-egizue, lezectan gordc 
zaiteztc, Afortarrak, dio Jaunak ; ezcn 
Nabukodonoforrek, Babilonako errcgck, 
zuen kontra afmu egin du, zucn kon- 
trako chedeak burutan hartuak ditu.

3 1 Jaiki zaitczte, dio Jaunak; des- 
kantfu gozo eta zabalcan bizi den po- 
pulu horren kontra igan zaitczte; cz 
dutc ez atherik, ez hagarik; bakharrik 
daude.

32 Harrapariaren pufka izanen dirc 
hekien kamelu eta abcre-elcmeniak ; eta 
haize guzietara barrayaturen ditut buru 
murritz horiek, eta beren muga guzie- 
tarik jauzaraziren diotet herioa gainera, 
dio Jaunak.

33  Eta Afor izanen da erainfugeen 
egoitza, mortu izanen da bethi guziko; 
han cz da gizonik geldituren, eta giza- 
femerik ez da han egotcra ethorriko 
denik.

34 Z er folas iduki zioen Jaunak Jere
mias profetari Elamen kontra, Scdezias, 
Judako errege, hafi zenean erreginatzen.

35 Hau dio armadetako Jaunak : Hu
na non hautfiko ditudan Elamen arram- 
bcla eta harén indar handia.

36 Lau haizeak zeruko lau izkinc- 
tarik erakharriko ditut Elamen kontra, 
eta haizatuko ditut haize guzietara, eta 
jendayarik cz da izanen zcinctara hel- 
duko cz baitire Elamgo ihefliarrak.

37 Ikharan czarriko dut Elam bere 
etfayen aitzinean eta Elamdarren biziak 
bilhatzen dituztenen aitzinean ; eta he
kien gainera jautfaraziko dut zorigaitza, 
ene hafarrcaren hatfa, dio Jaunak, eta 
hekien ondotik igorriko dut ezpata, oro 
chahu detzadan arteo.

38 Eta ene tronua jarriko dut Ela
men ; eta handik chahutuko ditut errc- 
geak eta buruzagiak, dio Jaunak.

39 Azken cgunctan berriz, dio Jau 
nak, gibelcrat itzularaziko ditut Elamgo 
gathibuak.

L .  k  AP.

J^ A B I L O N A Z  eta Kaldearren lurraz, 
Jeremias profetaren arartckoz Jau 

nak erran folafa.
2 Jendayetan berria heda eta adiaraz 

zazue; altcha zazue bandera; goraki 
errazue, eta ez gorde ; errazue : Hartua

da Babilona ; Bel ahalkcaren azpian da, 
garhaitua da Merodak ; hekien itchura 
zizelatuak ahalkctan dire, hekien idolak 
garhaituak.

3 Ezcn ipharretik Babilonaren kontra 
igaiten da jendaki bat, hären lurra mortu 
eginen dueña ; eta gizonetik azienda- 
raino ez da izanen hartan egonen denik ; 
izitu eta goan dire.

4 Egun hekictan eta ordu hartan, dio 
Jaunak, ethorriko dire Ifraclgo femeak, 
berak eta hekiekin batean fudako u- 
meak ; eta bidean nigarrez higituko dire, 
eta bilhatuko dute bereu Jainko Jauna.

5 Siongo bidca galdatuko dute; ha- 
rat egonen dire hekien begitharteak. 
Ethorriko dire eta Jaunari iratchikiko 
bethirainoko bat-tafun batcz, ahanzpenik 
ez baita izanen hura ezeztatuko duenik.

6 Enc populua arthaldc galdu bat e- 
gina da ; bereu artzainek errcbclarazi 
dituzte ; erabili dituzte mendiz mendi ; 
menditik munhora jautfi dire, ahantzi 
dute beren etzan-lekhua.

7 Atzcman dit uz ten guziek iretfi di
tuzte, eta hekien ctfayek erran dute : 
E z  gare hobendun bilhakatu, zeren be- 
khatu egin baitutc Jaunaren alderat, zci- 
11a baita zuzembidearen edertafuna, he
kien arbalben igurikimena.

8 Ilkhi zaiteztc Babilonaren erditik, 
ilkhi Kaldearren lurretarik, eta zo- 
azte pittikak arthaldcarcn aitzinean bc- 
zala.

9 Ezcn huna non ipharreko lurretik 
eraikhitzen dudan eta Babilonaren gai
nera erakharriko dudan populu handizko 
bilkhu bat ; eta hären kontra cgimbidc- 
tan jarriko dire, eta horrelctan hartua 
izanen da ; hekien geziak izanen dire 
gizon haz karren eikutik dihoan eta huts 
egiten cz duen gezia bezala.

10 Eta Kaldca nork larru egonen da ; 
hären larru tzaile guziak buluzkinez bc- 
theko dire, dio Jaunak.

1 1  Zeren bozcz etzinauzketen eta 
hampurutfuki zarcten mintzatu ene pri- 
mantzaren larrutzean ; zeren ergiak for- 
hoan bezala zarctcn barrayatu, eta zezc- 
nak bezala orroaz egon zarcten ;

12 Zuen ama ahalkc handitara cro- 
riko da, eta hcrrautfarckin bardin eza- 
rria izanen da zuei bizia eman izan da- 
rotzuena ; huna non jendayetan azkena 
izanen den, mortu, biderik gäbe eta 
agor.
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13  Jaunaren hafarreak egoiliarrez ga- 
beturen, cta guzia mortu cragincn du : 
nor-nahi iragan dadien Babilonatik, ha- 
rrituko da eta chichtu-cginen du horren 
zaurien gaincan.

14  Arrambela hcdatzen duzuen gu
ziak, Babilonaren kontra jar zaitczte in
guruan ; guduka zazue, cz guphidets 
geziak, zeren Jaunaren kontra egin bai
tu bckhatu.

15  Marruma egizuc harén kontra: 
aldc orotara hcdatzen ditu efkuak; ha
rén afentuak lurrera dihoazi, urratuak 
dire harén harrafiak, ezen Jaunaren as- 
perkundea dabila ; afperkunde har zazue 
Babilonaz ; ñola egin baitu berak, hala 
egiozue.

16 Babilonatik chahu zatzue erailea 
cta uztaroan ihitegia idukitzcn dueña; 
ufoaren ezpataren aitzinean bakhotcha 
berc populura bihurturen da, bakhotchak 
berc lurrera ihes-eginen du.

17 Arthaldc barrayatu bat da Ifrael; 
lchoinek iraizi dute ; Afurgo errcgck 
irctfi du lehcmbizikorik ; azken horrek, 
Nabukodonofor Babilonako erregek hau- 
tfi diozka hezurrak.

18 Aria hortaz, dio armadetako Jau 
nak, Ifraclgo Jainkoak, huna non ikhus- 
katuren ditudan Babilonako errege eta 
harén lurra, hala-nola egin baitut Afur
go errege;
" 19 Eta bihurraraziren dut Ifrael bcre 
egoitzara ; cta alhaturen da Karmclcn 
eta Bafanen ; eta Efraimgo mendian eta 
Galaadcn afeko da harén arima.

20 Egun hekictan cta ordu hartan, 
dio Jaunak, bilhatuko da Ifraclcn gaiz- 
kia, cta ez da ageriko; bilhatuko da Ju - 
daren bekhatua, cta ez da atzemanen; 
zeren begithartez jarriko bainatzayote 
utzi ditukedanei.

2 1 Igan zaitc nauficn lurrera eta 
ikhar zatzu hango egoiliarrak; haiza 
eta hil zatzu hekiei jarraikitzcn direnak, 
dio Jau n ak ; eta egizu manatu daroz- 
kitzudan guzien arabera.

22 Gcrla-harrabotfak lurrean cta cha- 
hutze handiak !

23 Ñola izatti da zathikatua cta he- 
rrautfia lur guziko mailua ? ñola jenda- 
yen artcan mortu egina izan da Babilona ?

24 Artean farthu cta atzeman haut, 
Babilona, eta cz hintzen ohartzcn; atze- 
mana cta harrapatua izan haiz, tarritatu 
dunalakotz Jauna.

25 Jaunak ideki du bere harmategia 
cta atheratu ditu bcre hafarrearen har- 
mak, zeren armadetako Jainko Jaunak 
hekien beharra baitu Kaldearrcn lurra- 
ren kontra.

26 Zatozte harén kontra lurraren baz- 
terretarik; idek, ilkhi ditezen hura oin- 
pean lchertu behar dutenak ; khen za
tzue bidetik harriak eta metaka czar 
zatzue; hil zatzue guziak han, ez da
dien bat geldi bizirik.

27 Chahu zatzue hango gizon haz- 
karrak oro, jauts beitez herioaren az- 
pira; zorigaitz hekiei ! Zeren ethorri 
baita hekien eguna, hekien ikharpeneko 
ordua.

28 Iheíliarren oihuak, eta Babilonako 
lurretik itzuri direnenak, Sioni ckhar- 
tzeko gure Jainko Jaunaren afperkun- 
dearen berria, temploarcn ariazko afpcr- 
kundearena.

29 Arrambela hcdatzen duten guziei 
albiíte cmozuetc moltzo handitan ethor 
ditezen Babilonara; harén kontra jar 
zaitczte inguruan; cta nihor ez bedi 
itzur: bihur diozozue bere egintzen ara
bera; egin dituen guzien arabera egio
zue, zeren Jaunaren kontra den jaiki, 
Ifraclgo fainduaren kontra.

30 Horren gatik hango gizon-gazteak 
hango plazctan croriko dirc ; eta gcrlari 
guziak ichildurcn dire egun hartan, dio 
Jaunak.

3 1 Huna non heldu natzayan, ham- 
purutfua, dio Jaunak, armadetako Jain
koak ; zeren ethorri baita hire eguna, 
hire ikharpeneko ordua.

32 Eta croriko da hampurutfua, eta 
joko du lurra, eta nihor cz da izanen 
harén altchatzcko, eta harén hirietan 
biztuko dut fuá eta erreko ditu harén 
inguruko gauza guziak.

33 Hau dio armadetako Jaunak : Bi- 
degabea jafaiten dute Ifraclgo femcck eta 
Judako umeck batean : hartu dituzten 
guziek idukitzcn dituzte, eta cz dituzte 
utzi nalii.

34 Indarduna da hekien berreroflea ; 
liaren izena da armadetako Ja u n a ; ju- 
yatzean jabeturen da hekien zuzenaz, 
lurraren ikharatzcko eta Babilondarren 
arthikitzcko afaldura.

35 Ezpata Kaldearrcntzat, dio Ja u 
nak, eta Babilondarrentzat, cta hekien 
buruzagi eta zuhurrcntzat;

36 Ezpata harén azticntzat, zeinak
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zoro agertuko baitire ; czpata hären gi- 
zon hazkarrentzat, zeinak ikharan ego
nen baitire ;

37 Ezpata hären zaldi cta orga-lafte- 
rrentzat, eta hären erdian den jende chc- 
hc guziarentZat, cta cmaztckiak bezala 
izanen dire, ezpata hären abcraftafuncn- 
tzat, eta harrapaka cramanak izanen 
dire.

38 Agortca jautfiko da hären uren 
gainera, cta agortuko dire ; zcren den 
lur hura jainkomoldeena, cta izigarrikc- 
rietan lakhct dircn.

39 Hargatik han egincn dutc bcrcn 
egoitza crainfugeek fauno piko-jaleckin, 
cta han egonen dire oftrukak ; cta ez 
da gehiago han nihor egonen bcthi gu- 
ziraino, eta cz da berritua izanen men- 
deren mendetan.

40 Herrautfircn dut, dio Jaunak, hala- 
nola Jaunak herrautfi baititu Sodoma 
eta Gomorrha cta hekien hauzo hiriak ; 
cz da han gizonik egonen, eta gizafemc- 
rik ez da han egoitza eginen duenik.

4 1 Huna non ipharretik hcldu den 
populu bat, eta jendaya handi bat, cta 
errege aiko jaikiko dire lurrarcn buruc- 
tarik.

42 Hartuko dituzte arramhela cta 
erredola ; odolkoyak dire eta urrikal- 
mendugabeak ; hekien mintzoak idu- 
riko du itfafoaren orroa, cta zaldietara 
¡ganen dire, hala-nola hirc kontra gudu- 
rat ahian den gizona, oi Babilonako a
laba.

43 Babilonako erregek aditu du he
kien omena, eta erkhitu dire hären bc- 
foak; hefturak hartu du, eta oinhazeak 
erditzen hart dena bezala.

44 Huna non lehoina iduri etfaya 
¡ganen den Jordane - muthiritik lekhu 
eder cta hazkarraren kontra ; ezen bat- 
batean jauzaraziko dut hären gainera ; 
eta zein da gcrlari hauta buruz igorriko 
diodana ? Ezen nor da ni bezalakorik ? 
eta nork jafan ene oldarra ? eta zein da 
ene begitharteari ihardetfiko dioen ar- 
tzaina ?

45 Aria hortaz, adi zazuc Jaunaren 
afmua, Babilonaren kontra gogoan hartu 
dueña ; adi zatzue Kaldearren lurraren 
kontra buruan hartu dituen chcdeak : 
Ala ! Oftcko ttipienek ihes igorriko di- 
tuztela, eta hekiekin hekien hiria cha- 
hutuko dutela.

46 Babilonaren gathibutafunaren bc-

rriak ikharatu du lurra, eta heyagora 
entzun da jendayen artean.
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HAV_ dio Jaunak: Huna non Babi- 
lona eta Babilondar, ene kontra 

altchatu direnen gaincra jauzaraziko du
dan izurrizko haize bat bezala.

2 Eta Babilonara igorriko ditut ba- 
hatzaileak ; eta bahatuko dute hura 
eta chahutuko dute hären lurra, zeren 
aide orotarik gainera ethorriko baitzaiz- 
ko bere atfekabetako egunean.

3 Arramhela hedatzen duenak ez 
beza heda, eta gerruntzeduna cz bedi 
igan: ez guphidets bango gazteak ; hil 
zatzue hango gerlari guziak.

4 Eta hiiak croriko dire Kaldearren 
iurrcan, eta fakhituak hango ephaitze- 
tan;

5 Zcren Ifrael eta Juda ez baitire 
alhargundu beren Jainkoaz, armadetako 
Jaunaz, eta hekien lurra bethea izan 
baita Ifraelgo fainduaren kontrako be- 
khatuz.

6 Ihes-egizue Babilonaren erditik, 
cta bakhotchak bere biziaren ialbatzcra 
egin beza; ez utz ichilean hären gaich- 
takeria; zcren Jaunaren afperkundeko 
ordua baita, eta berak bihurturen dio 
orilaina.

7 Babilona Jaunaren efkuan da ur- 
hezko untzi bat, lurra oro horditzen 
duena ; hären arnotik edan dute jeti- 
dayck, eta hargatik khordokan dabiltza.

8 Tupuftean erori da Babilona, cta 
chehakatu da ; orrobia egizue hären 
gaincan ; har zazuc baltiamua hären 
oinhazearentzat, hean fenda daitckcen.

9 Lothu dugu Babilona, eta ez da 
fendatu; utz dezagun eta goazen zein 
guro lurrera; zeren baren gaincko era- 
bakia hcldu baita zeruetaraino, eta igan 
baita hedoyetaraino.

10 Jaunak altchatu ditu gure zuzc- 
n ak : zatozte, eta Sionen erdian erran 
detzagun gure Jainko Jaunaren cgin- 
tzak.

1 1  Zorrotz geziak, bethe gezi-un- 
tziak: Jaunak eraiki du Mediarren erre- 
gecn izpiritua ; hären gogoa Babilonaren 
kontra jarri da, hären galtzeko ; ezen 
Jaunaren afperkundea dabila, temploa- 
ren gatikako afperkundea.

12  Bandera goiti zazue Babilonako
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harrafien gainean ; berha zatzue zainak, 
czar begiratzaileak, heda zelatak ; ze
ren Jaunak gogo bat hartu baitu, cta 
egincn baititu Babilondarren kontra 
erran dituen guziak.

13  Hi, ur handien gainean hagoena, 
abcraftafuncz okhatua, ethorri dun hirc 
akhabantza, errotik ebakia izanen hai
zen ordua.

14  Armadetako Jaunak bere huma
ren gaincan egin du zin hau : Ala ! G i- 
zoncz cilaliren haudala brukoz beza
la, eta guduko kantua kantatua izanen 
dela hirc gaincan.

15  Jaunak bere ahalaz egin du lurra, 
bere zuhurtziaz chuchcndu du mundua, 
eta bere antzeaz hedatu ditu zeruak.

16 Haren hitz hatera, urak biitzen 
dira zerura; harek altcharazten ditu he- 
doyak lurrarcn bertze burutik, chimifte- 
tarik egiten du uria, eta haizea athera- 
tzen du bere khutchctarik.

17  Jakitateak zoro bilhakatu du gi
zona ; idolak bere urtzailea ahalkctara 
arthiki du, zcren gezurrezkoa baita hä
ren lana, eta bizia ez baita halakoctan.

18 Lan Initial cta irrigarriak dira ; 
ikharpeneko egunean galduko dira.

19 Jakoben zathia cz da hekien idu- 
riko ; ezen hura da gauza guzien egilea, 
cta Ifrael da hären primantzako makhi- 
la ; armadetako Jauna da baren izena.

20 Gcrlako trefnak häuften darozta- 
tzu, eta nik zutaz hautfiko ditut jen- 
dayak, zutaz chahutuko ditut errefu- 
m ak;

21 Eta zutaz phorroikatuko ditut 
zaldia cta zaldi -gainekoa ; eta zutaz 
phorroikatuko ditut orga-laftcrra cta hä
ren gainekoa:

22 Eta zutaz zathikatuko ditut gi
zona cta emaztekia ; cta zutaz zathi
katuko ditut gizon-zaharra cta haurra; 
eta zutaz zathikatuko ditut muthila eta 
ncikatcha;

23 Eta zutaz chehakatuko ditut ar- 
tzaina cta hären arthaldca; cta zutaz chc- 
hakatuko ditut laboraría cta hären uzta- 
rriko idiak ; cta zutaz chehakatuko di
tut buruzagiak cta kargudunak.

24 Eta zucn begien aitzincan bihur- 
tuko diotel Babilonari eta Kaldear gu- 
ziei berek Sionen egin duten gaizkia 
oro, dio Jaunak.

25 Huna heldu natzaikala mendi izu- 
rri-emailea, lur guzia izurriztatzen du-

kana, dio Jaunak ; eta hedatuko diat 
hire gaincra ene eikua, cta jauzaraziko 
haut harkadien artetik, eta hitarik cgi- 
nen diat crrctzcn hari den mendi bat.

26 Eta hitarik ez die altchatuko cz 
izkina-harririk, ez afentu-harririk ; bai- 
nan behin-bethiko izanen haiz galdua, 
dio Jaunak.

27 Lurraren gainean heda zazuc 
bandera, jendayetan durrundaraz zazue 
turuta ; Babilonaren kontra fainduets 
zatzue populuak ; deith zatzue hären 
kontra Ararateko, Mcniko eta Afzcnc- 
zeko erregeak ; hären kontra bil zazuc 
Taphfar, erakhar zatzue zaldiak, bru- 
ko eztendunak bezala.

28 Haren kontra fainduets zatzue 
jendayak, Mcdiako erregeak, aitzinda- 
riak cta kargudun guziak, eta haren- 
peko lur guzia.

29 Eta lurra laztuko eta ikharatuko 
da, zcren Jaunaren gogoa atzarria baita 
Babilonaren kontra, czartzekotzat Ba
bilonako lurra mortu eta ezin-egonezko 
lekhu bat.

30 Babilonako hazkarrek utzi dute 
gudua, hazkargailuctan daude ; ahuldua 
da hekien indarra, cta emaztekien idu- 
riko egin dire ; erreak dire hekien ol- 
bak ; hekien habcak kraikatuak dira.

3 1 Lafterkaria lafterkariari, bcrrikc- 
taria berriketariari bidera goanen zayo, 
Babilonako erregeri berriaren crama- 
tcko, baren hiria aldercn-bcrtzc hartua 
delà ;

32 Hubiak hartuak direla, aintzirak 
fuz erreak, cta gerlako gizonak afaldu 
gorrian.

33 Ezen hau dio armadetako Jaunak, 
Ifraelgo Jainkoak : Babilonako alaba 
larrain bat bezala da ; huna hären oin- 
katzeko ordua ; oraino aphur bat, eta 
hären uztatzeko cguna heldu da.

34 Jan , iretfi nau Nabukodonofor- 
rek, Babilonako erregek ; untzi huts 
bat bezala egin nau ; erainfugeak bezala 
iretfi nau ; ene haragi famurrenctik be
the du bere fabela, eta iraizi nau.

35 Ene gaincan egin gaizkia cta fa- 
rrafkia Babilonaren gain ! Dio Siongo 
alabak ; ene odola Kaldearren gain ! Dio 
Jerufalemek.

36 Hargatik hau dio Jaunak : Huna 
nik emanen diodala zure zuzenari bere 
bidea, nik atheratuko dut afperkunde 
zuretzat; eta mortu eginen dut hären

5
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itfafoa cta agortulco ditut harén urak.
37 Eta Babilona harri-murru bat iza- 

nen da, erainfugeen egoitza, guzien ha- 
rrigarri eta trufagarri, ez duelakotz egoi- 
liar bat gehiago.

38 Bateau orroa eginen dute Ichoi- 
nek bezala, lehoinkumeek bezala iha- 
rrofiren dituztc ilayak.

39 Beren khaldan emanen diotet cda- 
tekoa, eta hordituren ditut, khumara 
eror eta bethiko loan far ditezcn, eta 
gehiago ez iratzar, dio Jaunak.

40 Eramancn ditut bildotiak bitima- 
tzat bezala, ahariak pittikekin bezala.

4 1 Ñola hartua izan da Sefak ? ñola 
izan da hartua lur guziko hiririk ede- 
rrena ? ñola Babilona bilhakatu da jcn- 
dayen artean guzien harrigarri ?

42 Babilonaren gainera igan da itfa
foa, uharka cftali dute harén uhinck.

43 Lazgarri cgin dira hango hiriak, 
nihor czin-cgonczko toki cta mortu han
go lurra, lur-cgoiliarrik gabe egonen do
na, eta zeintan gaindi gizafemerik ez 
baita iragancn.

44 Eta Babilonan ikharturen dut Bel, 
cta iretfi zucna atheratuko diot ahotik, 
cta ez dire gehiago aide orotarik liaren 
gana jendayak ethorriko, czcn lchcrtuko 
dire Babilonako harrafiak.

45 Ene populua, ilkhi zaite harén er- 
ditik ; bakhotchak bcrc bizia falba dezan 
J  aúna re n hafarrearen hatfetik.

46 Eta zuen bihotzak amorrik egin 
ez beza, eta cz lotfa lurrean adituko den 
haroaz ; urthe batez izanen da haro bat, 
bcrtzc urthean bertze haro bat ; gaichta- 
keria lurrarcn gaincan izanen da, naufta 
naufiaren gaincan.

47 Hargatik huna non heldti diren 
egunak, cta ikharturen ditut Babilonako 
jainkomoldeak ; eta hango lur guzia 11a- 
haíluran izanen da, cta hango umeak h¡- 
lak eroriko dire harén crdian.

48 Eta zeru-lurrck, cta hckietan di
ren guziek laudoriozko kantuak athera
tuko dituztc Babilonaren gaincan, zcren 
ipharretik ethorriko zaizkon larrutzai- 
leak, dio Jaunak.

49 Eta ñola Babilonak hilak crorra- 
razi baititu Ifraelcn, hala Babilonatik 
hilak eroriko dire lur guzian.

50 Ezpataren ihes zihoaztcnak, za- 
tozte, cz geldi ; urrundik orhoit zaitezte 
Jaunaz, eta Jerufalcme igan bekizue bi- 
hotzera.

5 1 Ahalkearcn azpian gare, entzun 
dugulakoz laidoa ; hidovak eftali ditu, 
zeren arrotza igan baita Jaunarcn ctche- 
ko faindutegiaren gainera.

52 Aria hortaz huna non heldu diren 
egunak, dio Jaunak, cta ikharturen ditut 
Babilonako jainkomoldcak, eta hango lur 
guzian marrumaz egonen dire gizon fa- 
khituak.

53 Babilona igan balitz crc zeruraino, 
cta gain-gaincan gogortu balu bere iiula- 
rra ; eue ganik jautfiko dire hären cha- 
hutzaileak, dio Jaunak.

54 Babilonatik deihadar-otfak ! Kal- 
dcarren lurretik lehertzc handi batcko 
harrabotfa !

55 Ezen Jaunak chahutu du Babilo
na, eta handik ichilarazi du jendeen ha
ro handia. Etfaycn builek harramantz 
egiten dutc ur handick bezala ; adiarazi 
dute beren mintzoa ;

56 Ezen hären gainera, Babilonaren 
gainera heldu da chahutzailea ; hango 
hazkarrak hartuak dire ; ethendu da he- 
kien arrambela, zeren Jaunak, afportzaile 
hazkarrak bihurturen baitio mcrczitu fa
ria

57 Eta hordituren ditut hartako bu- 
ruzagi, zuhur, aitzindari, kargudun eta 
hazkarrak, eta lokharturen dire bethiko 
loaz, cta cz dire iratzariren dio erregek, 
armadetako Jauna baita baren izena.

58 Hau dio armadetako Jaunak : Ba
bilonako harrafi zabal hori azpitik cra- 
gotzia, cta horgo athe gorak fuz erreak, 
cta populuen cta jendayen lanak ez- 
deufetara ekharriak izanen dire, cta fun- 
tfiturcn dire.

59 Jeremias profetak cman manua 
Saraiafi, Neriafen fcincari, Maafiafcn 
arrefemeari, Sedezias crrcgcarckin Ba- 
bilonara zihoalarik, Sedeziafcn erre^e- 
tafuneko laugarren urthean. Bada, Sa- 
raias zen profetetan lchembizikoctarik.

60 Jeremiafek üburu batcan iikribatu 
zitucn Babilonaren gainera ethortzekoak 
ziren zorigaitz guziak, Babilonaren kon
tra ilkribatuak diren folas haukiek oro.

61 E ta Jeremiafek erran zioen Sara
iafi : Heldu zarctckccncan Babilonara, 
cta ikhufi, cta irakurtu dituzketzunean 
folas haukick guziak,

62 Errancn duzu : Jauna, zu zare 
mintzatu toki hunen kontra, hunen cha- 
hutzeko, izan cz dadien cz gizon cz 
azienda huntan egonen denik, cta hau
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behin-bethiko izan dadien mortu.
63 Eta liburu hau irakurtzcn akha- 

batu dukezunean, cílekatuko diozu ba
rri bat, eta Ufratarcn erdira arthikiko 
duzu ;

64 Eta erranen duzu : Hórrela ithoko 
da Babilona, eta nik horren gainera jau- 
tfaraziko dudan defmafiatik ez da ilkhiko. 
Hunaraino dire Jeremiafen hitzak.
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U O G O I  eta bat urthetako gizon- 
gaztea zen Sedezias, errcginatzcn 

hafi zencan ; cta hamcka urthez erregi- 
natu zen Jerufalemen. Haren ama, Je 
remías Lobnakoaren alaba, deitzcn zen 
Amital.

2 Eta gaizkia egin zuen Jaunarcn a¡- 
tzincan, Joakimck egin izan zitucn gu
zien arara.

3 Hargatik zen Jaunarcn hafarrea Je - 
rufalcmeren cta Judaren gaincan, iraizi 
zitucn artco bcrc aitzinetik; cta Sedezias 
gíbelatu zen Babilonako erregeren ga
nik.

4 Bada, liaren errcgctafuncko bedera- 
tzigarren urthean, hamargarren hilabe- 
thcan, hilabethearen hamarrean, Nabuko- 
donofor, Babilonako errege, bcra cta bcrc 
armada guzia, ethorri ziren Jcrufalemeren 
kontra; fethiatu zuten, eta inguruan haz- 
kargailuak altchatu zituzten liaren kon-

tr *5 Hiria fethiatua egon zen Sedezias 
crrcgcarcn hamckagarren urthea arteo.

6 Bainan laugarren hilabethean, hi
labethearen bederatzian, golctea jabetu 
zen hiriaz, eta hango populuak etzuen
jatckorik. ,

7 Hiriko harrafia urratua izan zen ; 
gerlako gizon guziek ihes-egin zuten, 
hiritik ilkhi ziren gabaz bi harrafien ar
rean zen athcko bideaz, zeinak baitera- 
ma erregeren baratzera ; cta goan ziren 
mortura daraman bideaz, Kaldearrek hi
ria inguruan fethiatzen zutclarik.

8 Kaldcarrcn armada berriz, erregeri 
ondotik jarraiki zitzayon ; eta Jerikoko 
ondoan den mortuan atzcman zuten Se
dezias ; eta harén lagun guziek ihes-egin 
zuten harén ganik.

9 Eta errege atzcman zutenean, era- 
man zuten Babilonako erregeren aitzi- 
nera, Erreblathara, zeina Emathcko lu-

rrean baita ; eta Nabukodonoforrek cman 
zioen licre crabakia.

10  Babilonako erregek hilarazi zitucn 
Sedcziafen femeak harén begien aitzi- 
nean; Judako aitzindariak ere, oro hi
larazi zitucn Erreblathan.

1 1  Scdcziafi atheratu ziozkien begiak, 
cta burdinaztaturik Babilonako erregek 
Babilonara craman zuen, cta prefondegi- 
ko ctchcan czarri zuen bcrc heriotzcko 
cguna arteo.

12 Aldiz, bortzgarren hilabethean, hi
labethearen hamarrean, hura baitzen 
Nabukodonoíor, Babilonako erregeren 
hemeretzigarren urthea; Nabuzardan, 
armadako buruzagia, zeina egoten bai
tzen Babilonako erregeren aitzinean, 
ethorri zen Jerufalemera.

13  Su cman ziotcn Jaunarcn temploa- 
ri cta erregeren jauregiari, cta erre zi
tucn Jcrufalemcko ctche guziak, eta fuá 
ezarri zuen etchc handi guzietan.

14  Eta buruzagiarekin zen Kaldear 
armada guziak inguruan eragotzi zuen 
Jcrufalemcko harrafia oro.

15 Nabuzardanek, armadako buruza- 
giak, craman zituen berekin populuko 
beharretarik cta gaincrako jende chehec- 
tarik hirian gelditu zirenak ; cta iheília- 
rretarik Babilonako erregeren gana ira- 
gan zirenak, eta gaincrako populua.

16 Beharretarik aldiz, Nabuzardanek, 
armadako buruzagiak, utzi zitucn ma- 
haftizainak eta laborariak.

17  Kaldearrek halabcr hautfi zituzten 
Jaunarcn etchean ziren kobrczko habeak 
eta oinak, eta kobrczko itfafoa, Jaunarcn 
etchean zena, eta Babilonara craman zu
ten hekietarikako kobre guzia.

18 Eta craman zituzten bertz, zarta- 
gina, maniurra, chata, churrutto eta Jau- 
naren zcrbitzuko untzi kobrczko guziak; 
eta

19 Armadako buruzagiak craman zi
tuen pegarrak, ifentfuntziak, gorgoilak, 
azpilak, gainderailuak, churruak eta cha- 
ta k ; urhczkoak baziren, urhezkoak; 
zilharrczkoak baziren, zilharrezkoak.

20 Eta hartu zituen bi habeak, itfafoa 
eta harén azpiko hamabi idi kobrezkoak, 
Salomón erregeak Jaunaren etchean egi- 
narazi zituenak : czin jo zitakeen untzi 
hekietarik orotarikako kobrearen hazta.

2 1 Habeetarik bakharrak bazituen ba
da, hemezortzi befo gora, eta inguratua 
zen hamabi bel'oko fokha batez; lodi
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zen, berriz, lau crhiz, eta barncz hutfa 
zen.

22 Bi habcen gainean bazircn kobrcz- 
ko buruak ; buru bakharraren goratafuna 
bortz bcfokoa zen ; eta fareak eta min- 
granak ¡nguruan khoroarcn gainean, oro 
kobrezkoak ziren. Bigarren habearenak 
eta mingranak orobat ziren.

23 Laur hogoi eta hamafei mingrana 
zauden dilindaka ; eta mingranak, farez 
inguratuak, ehun ziren.

24 Armadako buruzagiak hartu zituen 
Saraias, lehcmbiziko apheza, Sophonias, 
bigarren apheza, eta templo-fartzcko h¡- 
rur zainak.

25 Eta hiritik eraman zituen, gerlako 
gizonak manatzcn zituen ebaki bat; eta 
zazpi gizon,crrcgcrcn begithartca ikhus- 
ten zutenetarik, zcinak hirian atze- 
manak izan baitziren; eta Toldadoetako 
aitzindari iíkribaua, Toldado berriak Tro- 
gatzcn zituena; eta bango populutikako 
hirur hogoi gizon, hiriaren erdian atze- 
manak izan zirenak.

26 Bada, Nabuzardanck, armadako 
buruzagiak, hartu eta eraman zituen Ba- 
bilonako erregeren aitzinera, Errcblatha- 
ra.

27 Eta Babilonako erregek jo  eta hi- 
larazi zituen Errcblathan, Ematheko lu- 
rrean ; eta Juda eramana izan zen bcrc 
lurretik.

28 Hau da Nabukodonoíorrek dcíhc- 
rritu zuen populutzea : Zazpigarren ur- 
thean hirur mila hogoi eta hirur Judu ;

29 Hcmezortzigarrcn urthean, Nabu- 
kodonoforrek eraman zituen JcruTalem- 
dik zortzi ehun hogoi eta hamabi arima.

30 Nabukodonoforren hogoi eta hi- 
rugarren urthean, Nabuzardanek, arma
dako buruzagiak eraman zituen zazpi 
ehun berrogoi eta bortz Judu. Bcraz 
cramanak izan ziren guziak hcltzcn zi
ren lau mila eta fei ehun arimetara.

3 1 Eta gerthatu zen, Joachin, Judako 
errege, hcrraldatua izan zcnctik hogoi 
eta hamazazpigarren urthean, hamabiga- 
rren hilabethean, hilabethearen hogoi eta 
bortzean, Babilonako errege Ebilmeroda- 
kek, erregetu zen urthe bercan, burua 
altcharazi ziocla Joachini, Judako erre- 
geri, eta ilkhiarazi zuela preTondegiko 
etchetik.

32 Eta cman ziozkan Tolas gozoak, 
eta ezarrarazi zuen harén tronua, Babi- 
lonan bere ondotik zituen erregeen tro- 
nuen gaineko aldean.

33 Aldarazi ziozkan preTondegiko Toi- 
nekoak eta bere aitzinean janarazi zioen 
bethi bizi izan zeno.

34 Babilonako erregek ernaten zioz
kan bethi jatekoak egun bakhotchcko- 
tzat efleituak, harén hiltzeko egunerai- 
110 harén biziko egun oroz.

JEREM IAS PROFETAREN DEITHOREAK.

I sr a e l  gathibu eramana eta JcruTalcmc mortu egina izan ziren ondoan, Jeremías 
proTeta jarri zen nigarrez eta deithorc hau egin zuen Jerulalemeren gainean ; eta 
arima uherrik, haTpercn eta auhcnka erran zuen :

I. K a p .

A L E P H . i Nolaz dago bakharrik ja- 
rria populuz bethea zen hiria ? 

jendayetako erregina alhargun bat iduri 
egina da ; herrialdcen burua zergaren 
azpian da.

B f.th . 2 Nigarrez urthu da gauaz, 
eta nigarrak dihoazko mathelak behera ; 
maitc zituen guzictarik batek ez dio ema-

ten gozakaririk ; here adiikidc guziek 
efkarniatu dute, eta ctTai egin zaizkio.

G h im e l . 3 Juda bertzetara goan da 
atTckabcaren handiz, hefturaren gaitzcz ; 
jarri da jendaycn artean eta ez du phau- 
firik aurkhitu ; bcrc jazarle guziak lothu 
zaizko bere oinhazecn erdian.

D a l e t h . 4 Nigarrez daude Siongo 
bidcak, zeren nihor ez den hcldu haren 
beftetara; haren athe guziak urratuak

II. KAP. 853

daude, aphezak auhenetan, neíkatchak 
hautTez cftaliak, eta bera uhcrtaTun mi
nean. .

H e . 5 Bcrc ctTayak buruaren gainean 
jarri zaizko; hari jazartzen zioetenak 
aberaftu dire; zeren Jauna baita haren 
kontra mintzatu harén tzarkerien elcme- 
nia gatik ; haren haurttoak gathibu era- 
manak izan dire hertTatzailearen aitzi
nean.

V a u . 6 Siongo alabari goan zayo bere 
cdcrtaTun guzia; haren buruzagiak bilha- 
katu diré alhapiderik khauTitzcn cz duten 
ahariak bczala, eta ahituak goan dire era- 
gilearen aitzinean.

Z a in . 7 JcruTaleme orhoitu da bere 
atTckabczko egunez eta beihalako cgunc- 
tarik zituen ontaTun guzien narriapenaz, 
liaren populua etTayarcn cíkuaren azpian 
erortzen zenean eta nihork ctzuenean 
laguntzen: ikhufi dute ctTayck, eta ha
rén larumbatez irriz egotu dire.

H eth . 8 Bckhatu beltzaz hobendun 
egin da JcruTaleme, hargatik crorkor 
bühakatu da : cTpantatzen zuten guzick 
arbuyatu dute, zeren ikhufi baitute ha
rén laidoa ; berak aldiz, auhenetan gibe- 
lerat egin du.

T eth . 9 Oincn gainean ditu bcrc lo- 
hikeriak, eta cz da bcrc akhabantzaz 
orhoitu; muthiriki eragotzia izan da, go- 
zakari-cmailcrik gabe. Jauna, ikhuTazu 
ene atTckabca, zeren goititu den etTaya.

J od. 10  Harén gauza lehiagarri gu
zien gaincra etTayck ckharri dute bcrcn 
cíkua; czcn lekhu íainduan ikhufi ditu 
fartzcn jendayak, zeinetaz manatu bai- 
tzinuen etzitezcla Tar zure baldarnan.

C a p h . i i Haren populu guzia auhe- 
nez eta ogi cfkc dabila; eman dituzte 
gauza batios guziak jatcko truk, bcrcn 
biziaren mantcnatzcko: ikhuTazu, Jau
na, eta begiets zembat naizcn putruftua.

L a m e d . 12  Oi zuck bidean iragai- 
tcn zaretcn guziak, ohartcmazuc eta 
begira zazuc hcan badén atlekaberik 
enea bezalakorik j czen ñola Jaunak 
erran, hala biluzi bainau bere haTarrcko 
cguncan.

M em . 13  Su bat igorri du gainctik 
ene hezurretara, eta azurriatu ñau ; Ta
rca hedatu diote ene oinei, eta gibelerat 
crorrarazi ñau ; egun guzian inkoniatua 
eta atTekabcz hiratua czarri ñau.

N un. 14  Em e egotu da ene gaich- 
takerietako uztarria; harén cíkuan in-

guratuak eta ene lephoaren gainean eza- 
rriak dire ; cthendua da ene indarra ; 
Jaunak ezarri ñau eíku batean, zeinta- 
rik czin ilkhiko bainaiz.

Sam ech . 15  Jaunak ene crditik 
khendu ditu ene gizon hazkar guziak; 
ene kontra deithu du ordu gaitza, ene 
gizon hauten chahutzcko; Jaunak la- 
koa oinkatu dio Judako alaba gazteari.

A in . 16 Hargatik nago nigarrez, eta 
uharrak ichurtzen dituzte ene begiek ; 
zeren ene ganik urrundu baita, bizia 
bihurtzcn zarodan gozakari-emailea ; 
galduak dira ene umeak, naufitu dela- 
kotz etTaya.

Ph e . 17  Sionek hedatu ditu cíkuak ; 
cz du gozakari-cmailcrik ; Jaunak Ja 
koben kontra manatu ditu inguruan ha
ren ctTayak ; JcruTaleme hekien artean 
egin da aftagaitzez lohitua dena bczala.

Sa d e . 18 Jauna zuzena da, ezen 
haTarretzera ckharri dut haren ahoa : 
adi zazue othoi populu guziek, eta 
ikhuTazuc ene atTekabea ; gathibu goan 
dire ene neíkatcha eta gizon-gazteak.

C oph. 19 Deithu ditut ene adifki- 
deak, eta bcrek enganatu naute ; ene 
aphezak eta zaharrak hirian iraungitu 
dire, jateko zerbait bilhatzcn zutelarik 
bcrcn bizien mantcnatzcko.

R es. 20 IkhuTazu, Jauna, zcr hcftu- 
rak nabilan ; ene harnea nahafia, ene 
bihotza ene baithan iraulia da ; zeren 
uherduraz bethea bainaiz ; kampoan 
ezpatak hiltzcn du, eta harnean herio- 
tzcak atzematen du orobat.

S in . 2 1 Aditu dute auhenetan na- 
gocla, eta nihor cz da niri gozakari 
ematcko ; ene ctTai guzick aditu dute 
ene zorigaitza; boztu dire, zuk egin 
duzulakotz ; bainan crakhariren duzu 
gozakarietako eguna, eta hckick bilha- 
katuren dire ni bczala.

T h au . 22 Hekien gaizki guziak 
zuro aitzinera ager beitez ; larru zatzu 
mahafti bat bczala, hala-ñola larrutu 
bainauzu ene tzarkerien gatik ; ezen 
auhen hainitz dut arthikitzen, eta mi
nez dago ene bihotza.

I I .  K a p .

A L E P H . 1 Ñola Jaunak bere haTa- 
rrean hedoi batez cftali du Siongo 

alaba ? ñola zerutik lurrera arthiki du 
Ilraelgo alaba cdcrreTgarria, eta bere ha-
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farrean cz da gchiago orhoitu bere orne- 
talco alkhiaz ?

B e t h . 2 Jaunak eragotzi ditu eta cz 
guphidetfi Jakoben edcrgailu guziak; 
bere ¡rak¡duran,urratu eta lurrcrat arthi- 
ki ditu Judako alabaren hazkargailuak ; 
arrotzcn eíkuetara arthiki ditu errefuma 
eta hartako buruzagiak.

G h im e l . 3 Bere hafarrearen fephan 
phorroíkatu du Ifraelen adarra; ctfaya- 
ren aitzinetik gibelcrat eraman du bere 
cíkuina, eta Jakoben baithan biztu du 
garrezko fu bat bezala, oro inguruan 
errctzcn dituena.

D a l e t h . 4 Bere arranibela hedatu 
du ctfayak bezala; etfayak bezala go- 
gortu du bere cíkuina, eta chahutu ditu 
biongo alabaren olhan ziren gauza ede- 
rrak oro : fuá bezala hedatu du bere 
gaitzidura.

He . 5 Jauna bilhakatu da etfai bat 
bezala j eragotzi du Ifracl ; eragotzi 
ditu harén harrafi guziak, urratu ditu 
harén hazkargailuak; eta Judako ala
baren baithan aphaletfi ditu gizona eta 
emaztekia.

V au . 6 Biluzi du bere tabernaklca, 
larrutzen den baratze bat bezala; urratu 
du bere tabernaklca; Jaunak ahanzpe- 
nera email ditu Sionen beftak eta la- 
rumbatak, eta laidoaren eta bere gaitzi- 
durako fepharen azpira arthiki ditu erre
ge eta apheza.

Z a in . 7 Jaunak haftandu du bere 
aldarca eta madarikatu bere faindutegia ; 
hartako dorreen harrafiak arthiki ditu 
etfaycn eíkuetara ; eta Jaunarcn etchean 
bozkariozko oihutan ibili dirá, hala-nola 
bertzc orduz bcfta-cgunctan.

H e th . 8 Jaunak burutan hartu du 
Siongo alabaren harrafiaren urratzea ; 
hedatu du bere haria, eta chahutu arteo 
cz du gibelatu bere eíkua; karraíkan 
erori da aitzin-harrafia, eta harrafia oro- 
bat urratua da.

T e t h . 9 Luphcan farthuak diré han- 
go atheak; kraíkatu eta chahutu ditu 
hango hagak; hango errege eta buru
zagiak barrayatu ditu jendayen erdian; 
ez da gehiago legerik eta hango profe- 
tek ez dute gehiago Jaunaren ganik 
agerpenik izatu.

J od. 10 Siongo alabaren zaharrak lu- 
rrean iarri eta ichilik baratu dirá; hau 
tfez ertali dituzte bcrcn buruak eta jaun- 
tzi dituzte zurdatzak ; Jerufalemeko

ncíkatchek lurrcrat arthiki dituzte bcrcn 
buruak.

C aph . x i  Nigar-eginaren eginez 
iraungitu dire ene begiak ; ene barnea 
¡kharatu,cne gibel-errayak lurrera ichuri 
diré, ikhuftean ene populuko alabaren 
definafta, haur chumeak eta bulharre- 
koak hiriko karriketan iraungitzen.

L a m e d . 12  Bcrcn amei zerratcn : 
Non diré ogia eta arnoa ? hiriko karri
ketan fakhituak izan balire bezala eror- 
tzen zirencan, eta ariinak egiten ziotc- 
nean beren amen altzoan.

M em. 13  Nori erkhaturen, edo noren 
iduriko aiphaturcn zaitut, Jerufalemeko 
alaba ? noren bardin czarrircn zaitut eta 
zcr gozakari emanen darotzut, Siongo 
alaba garbia ? ezen zure mina itfafoa 
bezahl handi da ; nork dezakc fenda ?

N un. 14  Zure profetck zuretzat 
izan dituzte ikhufpcn gezurrczkoak eta 
zoroak ; etzarotzuten zure gaizkia ager- 
tzen, urrikitara zure deitzeko ; bainan 
zuretzat ikhuften zituzten gezurrczko 
garhaiziak eta ctfai-iraizteak.

Sam ech . 15  Zure kontra cíkuak jo  
dituzte bideko iragaile guziek ; hichtuka 
haritu diré, eta Jerufalemeko alabaren 
kontra dardaratu dute burua, ziotclarik : 
Hori othe da edertafun ofoko hiri hura, 
lur guziko bozkarioa zena ?

Ph e . 16  Zure etfai guziek zure kon
tra ideki dute ahoa; hichtuka haritu 
dire, karraíkatu dituzte hortzak eta 
erran dute : Iretfiko dugu ; huna guk 
iguriki dugun egun hura; aurkhitu du
gu, ikhufi dugu.

A in . 17 Jaunak egin du buruan hartu 
zuena ; azpaldidanik cman zuen cra- 
bakia obratu d u ; chahutu du eta cz 
guphidetfi ; etfaya bozkariatu du zure 
gainean; eta goratu du zure etfayen 
adarra.

Sa d e . 18 Hckicn bihotzak Jaunari 
oihu-egin dio Siongo alabaren harrafien 
kontra : gati eta egun nigarrak ichur za- 
tzu uharra bezala; ez eman zure bu- 
ruari phaufurik, eta cz bedi ichil zure 
begi-ninia.

C o p h . 19 Jaiki zaite, deithora zaitc 
gau lehenctik; ura bezala ichur zazu 
zure bihotza Jaunarcn aitzinean; harén 
ganat altcha zatzu eíkuak karrika-buru 
guzietan gofez hil diren zure haur chu- 
meen arimentzat.

R es. 20 Ikhufazu, Jauna, eta begira
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ñor larrutu duzun hórrela; emaztckiek 
janen othe dituzte bada bcrcn fruituak, 
ukhumiloa bezalako haurrak ? apheza 
eta profeta hilak izanen othe dire Jau
narcn faindutegian ?

Sin . 21 Flaurra eta gizon-zaharra 
kampoan etzanak (laude lurraren gai- 
nean; ene ncíkatcha eta gizon-gaztcak 
erori dire czpataren azpira ; hil ditutzu 
zure irakidurako egunean; jo ditutzu, 
eta etzare urrikaldu. _

T hau. 22 Berta hatera bezala dehhu 
ditutzu ctfayak alde orotarik ene iz i-  
tzera; eta Jaunarcn hafarreko egunean 
cz da izan itzuri eta gclditu denik; ctfa
yak iretfi ditu hazi eta altchatu ditudan 
haurrak.

I I I .  K a p .

A  L E P H . 1 Ni naiz gizon bat, ene 
/ ~V lazeria ikhuften dudana Jaunarcn 
hafarreko zigorraren azpian.

A leph . 2 Eragin darot eta eraman 
ñau ilhumbeak barna, eta ez argitik.

A l e p h . 3 Egun guzian cz du bcr- 
tzerik egin bere eíkua ene gaincra itzul- 
tzea eta arreitzultzea baizik.

B eth;  4 Zaharrarazi ditut ene larrua 
eta haragia, eta hautfi ditu ene hezurrak.

B eth . 5 Hcrtfi ñau alde orotarik 
harrafiz, eta inguratu ñau minez eta 
nckhez.

B eth . 6 Toki ilhunetan ezarri ñau, 
bethikotzat hilak direnak bezala.

G h im e l . 7 Inguruan harrafi bat egin 
du ene kontra, ilkhi cz nadicntzat; dor- 
phetu ditut ene oinctako burdinak. ^

G h im e l . 8 Deihadar eta othoitz egi
ten nuelarik ere, arbuyatu du ene othoi- 
tza.

G h im e l . 9 Harri pikatuz hcrtfi ditu 
ene bideak, eta ene bidechkak hautfi 
ditu.

D a l e t h . 10  Enctzat bilhakatu da 
zelatan jarria den hartz bat, gordegai- 
luctarik dagoen lehoin bat.

D a i.e t h . i i Hautfi ditu ene bidech
kak eta phorrokacu ñau neroni, inkonia- 
tua ezarri ñau.

D a l e t h . 12  Hedatu du bere arrain- 
bcla, eta gezicn chedetzat hartu ñau.

H e. 13 Ene fahetfetan farthu ditu 
bere gczi-untziko alabak.

H e . 14 Ene herritar guzicntzat irri- 
garri bilhakatu naiz eta hckicn kant.1- 
ga:lu egun guzian.

H e . 15  Uhertafuncz bethe, zizari- 
belharrez horditu ñau.

V a u . 16 Eta hortz guziak arront 
hautfi darozkit, eta hautfcz hazi ñau.

V a u . 17  Eta baketik khendua izan da 
ene arima; zer den ona ahantzia naiz.

V a u . 18 Eta erran dut: Eneak egin 
d u ; akhabo da Jaunarcn baithan nuen 
igurikimena.

Z a in . 19 Orhoit zaitc ene lazeriaz, 
ñola naizen ehoa eta zizari-belharrez eta 
minez bethea.

Z a in . 20 Orhoituko naiz orhoituko, 
eta ene arima ene baithan ihartuko da.

Z a in . 2 1 Horiek ¡raganen ditut ene 
bihotzcan eta horrek emanen darot phes- 
kiza.

H e th . 22 Jaunarcn urrikalmenduei 
eíker,ez gare alde bat chahutuak izan,zc- 
ren harén urrikalpenak ez baitira ahituak.

H e t h . 23 Goizetik ezagutu dut, han- 
dia déla zure zintafuna.

H e t h . 24 Jauna da ene zathia, dio 
ene arimak, hargatik igurikiren dut. _

T e t h . 25 Jauna ona da harén bai
than dadukatenentzat beren igurikimena, 
hura bilhatzen duen arimarentzat.

T e t h . 26 Zorion Jaunarcn ganikako 
falbamendua ichiltafunean igurikitzen 
duenarentzat.

T e th . 27 Zorion gaztedanik uztarria 
ekhartzcn duenarentzat.

J od. 28 Jarriko da bakharrik eta ichi
lik egonen da, zeren bere gainean ezarri 
baitu uztarri hura.

J od. 29 Herrautfean czarriko du bere 
ahoa, gothor baitago harén igurikimena.

J od. 30 Jotzen duenari hcdatuko dio 
mathela ; iretfiko ditu laidoak

C aph . 31 Jaunak cz du nihor bethi
kotzat haftantzen.

C a p h . 32 Haftandu bagaitu, urrikal- 
duren da bere urrikalpcn handicn ara- 
bera;

C a ph . 33 Ezen cz ditu aphaldu eta 
iraizi gizonen femeak bihotzcko oldez :

L a m ed . 34 Lurreko gathibuen oin- 
pean lehertzen,

L am ed . 35 Gizonari zuzembidearen 
khentzcn Guziz-Gorarcn begien aitzi
nean,

L a m e d . 36 Bere zuzcncan gizon ba
ten galtzcn, horrelakorik ez daki Jaunak.

M em . 37 Zcin da, Jaunak manatu 
gäbe erran dueña, gauza bat egin za- 
dien ?
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M em . 38 On-gaitzak ez othe dire 
Guziz-Goraren ahotik ilkhitzcn ?

M em . 39 Zertako gurguriatzen du 
gizon biziak, berc bekhatuentzat azu- 
rriatua den gizonak ?

N un. 40 Ikhar detzagun gure b¡- 
deak; bilha gaitezcn, cta J  aunaren gana 
bihur.

N un. 41 Goiti detzagun bihotzak 
eíkuckin Jauna gana zeruetara.

N un. 42 Tzarkerian ibili garc, cta 
hafarretzera dcithu zaitugu ; hargatik 
zaudc zu gogorretik.

Sam ech . 43 Zure hafarrcaz inguratu 
zare, cta jo gaituzu ; hilka haritu zaiz
kigu, cta cz gaituzu guphidetfi.

Sam ech . 44 Hedoi bat ezarri duzu 
zure aitzinean, othoitza etzadien iragan.

Sam ech . 45 Errotik atheratua eta 
arthikia utzi nauzu populucn erdian.

Phe. 46 Gure etfai guziek gure kon
tra ideki dute ahoa.

Ph e . 47 Profczia bilhakatu da gure 
izialdura, gure artca cta chahupena.

Ph e . 48 Nigar-uharrak ichuri ditu 
ene begiak ene populuko alabaren cha- 
hupenaren gainean.

A in . 49 Ene begia atfckabctan egotu 
da eta cz da ichildu, phaufurik ez bai- 
tzcn,

A in . 50 Jaunak zcructarik begira cta 
ikhus zezan artco.

A in . 5 1 Ene begiak chahutu du ene 
bizia, ene hiriko alaba guzicn ariaz.

Sa d e . 52 Aria gabeko ene ctfayek 
hartu naute chori bat ihizian bezala.

Sa d e . 53 Putzura crori da ene bizia, 
cta harri bat ezarri dute ene gainean.

Sa d e . 54 Ur-uharrak erori diré ene 
burilaren gainera, cta erran d u t: Galdua 
naiz.

C oph. 55 Zure izcnari dei-egin diot, 
Jauna, putzuarcn ondotik.

C oph. 56 Aditu duzu ene mintzoa, 
cz urrunt zure beharria ene kuinta eta 
marraíketarik.

C oph. 57 Hurbildu zare, dei-egin 
darotzudan egunean; erran duzu : E z  
izan beldur.

R es. 58 Juyatu duzu ene arimaren 
zuzena, oi Jauna, ene biziaren berre- 
roflea.

R es. 59 Oi Jauna, ikhufi duzu hc- 
kien gaichtakcria ene alderat; juya zazu 
ene zuzena.

R es. 60 Ikhufi ditutzu hckien fc- 
pha, hckien afmu guziak ene kontra.

S in . 61 Aditu ditutzu, Jauna, hckien 
¡rain, hckien afmu guziak ene kontra;

S in . 62 Jazartzcn zarotadenen aha- 
paldi cta gogoetak cgun guzian ene kon
tra.

S in . 63 Ikhufatzu hckien jartze chu- 
titzeak : ni naiz hckien kantagailu.

T h au . 64 Jauna, ordaina bihurturen 
daroezu beren cíkuetako egintzcn ara- 
bera.

1 h au . 65 Oinhazez hcftuturcn du
zu hckien bihotza crrcdola batez bczala.

T h au . 66 Jarraikircn zatzaizkotc 
zure fephan, Jauna, eta chahuturen di
tutzu zeruen azpitilc.

IV . K a p .

y ^ L E P H . 1 Ñola gobcldu da urhea?
ñola da aldatu harén argidura ede- 

rrena ? faindutegiko harriak ñola dire 
karrika-buru guzietan barrayatuak ?

B e t h . 2 Siongo umeak eder ziren, 
urhc lehcnezko edergailuak loinean: 
ñola izan dire crabiliak bachcrcgileak 
egin duen lurrezko untzia iduri ?

G h im e l . 3 Lamiek berek dithia 
agertu dute cta cfnea cman diote beren 
umeci: ene populuko alaba gogorra da 
mortuko oítruka bczala.

D a l e t h . 4 Bulharreko haurraren 
mihia aho-gainari lothu da cgarriz ; haur 
ttipiek galdatu dute ogia cta emailerik 
ctzcn.

H e . 5 Gozokerictan bizi zirenak, 
karrika-bazterretan hil dire; purpuraren 
erdian bizi zirenek, zikhinkcria befar- 
katu dute.

V a u . 6 Ene populuko alabaren tzar- 
tafuna gaitzagoa egin da Sodomaren bc- 
khatua baino, Sodoma, zeina aphur batez 
herrautfia izan baitzcn, cta gizonaren 
clkurik ctzcn harén chahutzcan.

Z a in . 7 Harén Nazarearrak, cfnea 
baino, clhurra baino churiagoak ziren, 
boli zaharra baino gorriagoak, zafirra 
baino ederragoak.

H eth . 8 Orai hckien begithartea 
ikhatza baino beltzagoa egina da, cta 
plazctan cz dire czagutzcn; lamia he- 
zurrei jofia dute; idortu eta zura bczala 
egin da.

T eth . 9 Zori hobea izatu dute 
czpatatik hil direnek, gofetik goan dirc-
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nck baino; zeren haukiek ihartu baitira 
turraren agortafunaren ariaz.

J od. 10  Bihotz famurreko emazte- 
kiek errearazi dituzte beren haurrak; 
haurrak izan diré amen janhari ene po
puluko alabaren definafian.

C a ph . i i Jaunak afe du berc fcpha, 
ichuri du bere hafarrearen fumindura, 
cta Sionen biztu du fu bat afcntuctaraino 
erre dueña.

L a m ed . 12  Lurreko crregeck cta 
munduko egoiliar guziek, ctzuten ufteko 
ctfayak Jcrufalemeko atheetarik farthu- 
ko zirela.

M em . 13  Egin diré, harén profeten 
bekhatuen gatik, cta harén aphezen 
tzarkerien gatik, hckick preftuen odola 
hiriaren erdian baitute ichuri.

N un. 14  Itfuak bczala ibili dire ka- 
rriketan gaindi; odolcan zikhindu diré ; 
eta ezin iragan zitazkcencan, goititzcn 
zituzten beren petrailak.

Sam ech . 15  Eta oihu-egiten zaroc- 
ten : Gibelerat ! Zoaztc gibelerat, lo- 
h iak; cz uki gu ! Ezen aharratu clirc, 
cta nahafturan jarri, eta jendayen artcan 
erran dute : Jauna ez da gehiago hurbil- 
duren, horickin cgoteko.

Ph e . i 6 Jaunaren bcgithartcak ba- 
rrayatu ditu ; ez da hurbilduren horiei 
be'uratzcko; aphezen bcgithartccntzat 
cz dute ahalkcrik, cz-cta zaharrentzat 
urrikalmendurik. _ ,

A in . 17  Irauten ginduenean oraino, 
gure begiak ahitu diré laguntza alfer 
bati iguri, ezin falba gintzazkcn jen- 
daya bati arduratfuki begira ginaudezc- 
ncan.

Sa d e . 18 Gure oinak lcrratu diré 
gure karriken gainean, hurbildu da gure 
akhabantza; betheak diré gure egunak, 
ezen heldu da gure azkcn orena. _

C oph. 19 Ondotik jarraikitzen zi- 
tzaizkigunak, zcruko arranoak baino zal- 
huago izan diré ; mendietara jarraiki 
zaizkigu, mortuan zelatak hedatu da- 
rozkigutc.

R es. 20 Gure ahoko hatfa, Knlto 
Jauna, hartua izan da gure bekhatuen 
gatik; erran izan ginaroen : Zure itza- 
Iean biziko garc jendayen artcan.

S in . 2 1 Boz eta jauz hadi Edomen 
alaba, Hufeko lurrean hagoena, hiri ere 
cthorriko zain kharmindurako untzia ; 
horditua cta biluzia izanen haiz. _

T h au . 22 Iraungitua da zure gaiz-

kia, oi Siongo alaba; Jauna ez da ge
hiago abiaturen zure deíhcrritzcra : bai- 
nan ikhartu ditin hire tzarkeriak, Edo
men alaba, agertu ditin hire bckhatuak.
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V . K a p .

Q R H O I T  zaite, Jauna, guri gerthatu 
^  zarokunaz ; begira zazu cta ikhus 
gure laidoa.

2 Gure primantza arrotzctara, gure 
ctcheak atzeetara diré iragan.

3 Umczurtz, aitarik gäbe direnak be- 
zala cginak gare, eta gure amak alhar- 
gunak iduri.

4 Dirutan edaten dugu gure u ra ; 
erofiz dugu gure egurra.

5 Dichiduka aitzinean craman gai- 
tuzte ; nekhatuentzat phaufatzcrik c-
tzen.

6 Egiptoarrci cta Afiriarrei hedatu 
diotegu cíkua, ogiz bethetzea gatik fa- 
bcla.

7 Gure aitek bekhatu egin dute, cta 
cz diré gehiago; cta guk jafan ditugu 
hckien gaizkiak.

8 Gathibuak naufitu zaizkigu, cta ni- 
hor ctzcn hckien cíkuetarik gure libra- 
tzcko.

9 Gure bizien men tu ran, ezpaten ar- 
tetík gure ogia hartzen ginduen mor
tuan.

10 Gofearen hcfturek khaldatu dute 
gure larrua labe bat bezala.

1 1  Ahalkca cman diote Sionen emaz- 
tckici, cta neíkatchci Judako hirietan.

12  Beren cíkuz urkhatu dituzte bu- 
ruzagiak, zaharren bcgithartcak ez ditu 
ahalkatu.

1*3 Lohikeriako crabili dituzte gizon- 
gazteak, cta haurrak makhilarcn azpian 
crori dire.

14  Zaharrak galdu diré atheetarik, cta 
gizon-^azteak crefia kantatzaileetarik.

15  Suntfitu da gure bihotzeko bozka- 
rioa, eta dcithorctara bihurtu diré gure 
kantuak.

16 Gure burutik erori da khoroa; 
zorigaitz guri, zeren egin dugun be
khatu I

17  Aria hortaz gobeldu da gure bi
hotza, ilhundu gure begia;

18 Ezen herrautfia da Siongo mendia 
eta han dabiltza hazeriak.

5 R
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19 Zuk ordean, Jauna, cgundainotik 
badirauzu, eta mendcren mcndctan ¡rau
nen du zure tronuak.

20 Zergatik ahantziren gaituzu be- 
thiko, cta bazterrcrat utzircn gaituzu 
niendecn luzetafuncan ?

2 1 Zure gana bihurraraz gaitzatzu, 
Jauna, cta bihurturcn gare ; bcrri zatzu 
gure cgunak, hàftetik ziren bezala.

22 Bainan haftandu eta iraizi gai
tuzu ; hafarrc gaitzcan farthu zarc gure 
kontra.

B A R U K E N  P R O F E Z I A .

I .  K a p .

P J A U K I E K  dirc Barukck Babilonan 
ifkribatu liburuko hitzak, (Baruk 

baitzen Neriafen fcmea, Norias Maafia- 
fcna, Maafias Scdcziafena, Sedezias Se- 
dcirena, Sedei Helziafena),

2 Bortzgarren urtheko hilabethearen 
zazpigarrcn egunean, Kaldearrek Jeru- 
faleme hartu cta erre zuteil mugatik.

3 Barukck irakurtu zituen liburu 
huntako hitzak Judako errege Jekonias, 
Joakimen femearen aitzinean, eta popu- 
lu guziaren aitzinean, zeina cthortzen 
baitzen liburuaren aditzera;

4  Handien aitzinean, erregcen fc- 
meen, zaharrón cta populuaren aitzi
nean, ttipitik handiraino, Sodiko ur-hc- 
gian, Babilonan egotcn ziren guzicn ai- 
tzincan.

5 Eta aditzean, egitcn zutcn nigar, 
barur eta othoitz Jaunarcn aitzinean.

6 Eta bildu zuten diru zcrbait, batbc- 
derak zucn abalaren arabera;

7 Eta Jcrufalemera igorri zuten Joa- 
kimi, Helziafen ferne Salomen arrcfemc- 
ari, cta aphczei, eta harekin Jcrufalemcn 
khaufitzen zcn populu guziari;

8 Sibango hilabethearen hamargarren 
egunean, noiz-etare izaten baitzituen, 
Judako lurrera bihurtzeko, Jaunarcn 
temploko untziak, tcmplotik cramanak 
izan zirenak, Judako errege Sedezias 
Jofiafen femeak egin zituen zilharrezko 
untziak,

9 Babilonako errege Nabukodonofor- 
rck Jcrulalcmctik hartu cta Babilonara 
eftekaturik eraman zituen ondoan Jeko
nias, buruzagiak, handi guziak cta le- 
khuko populua.

10  Eta hau gaztiatu zuten: Huna non 
igorri darozkitzuegun diruak, zcincta- 
rik erolatzuc holokaultak eta ifcntfua, 
egizkitzue fakrifizioak eta bekhatuaren- 
tzateko eikaintzak gure Jainko Jaunarcn 
aldarean;

1 1  Eta othoitz-egizue Babilonako 
errege Nabukodonoforrcn biziarentzat, 
eta baren ferne Baltafarren biziarentzat, 
hekien egunak lurrarcn gainean izan 
ditezen zeruko egunak bezala;

12  Eta Jaunak eman dezagun indarra, 
eta argi detzan gure begiak, bizi gaite- 
zentzat Babilonako errege Nabukodono- 
forren itzalaren azpian, cta hären ferne 
Baltafarren itzalaren azpian, zerbitza 
detzagun cgun luzez, eta begitharte aur- 
khi dezagun hekien aitzinean.

13  Eta gurctzat cre othoitz zazuc 
gure Jainko Jauna, zeren gure Jainko 
Jaunarcn kontra egin baitugu bekhatu, 
eta hären hafarrea gure gainetik cz baita 
aldaratu egungo cguneraino.

14  Eta irakur zazuc liburu hau, zeina 
igorri baitatytzuegu irakurtua izan dadi
en Jaunarcn tcmploan beila-buru batcz 
eta muga oncan ;

15 Eta erranen duzue: Gure Jainko 
Jaunari zuzentafuna, guri aldiz begithar- 
teko ahalkea, egungo egunean ageri den 
bezala Juda guziaren cta Jerulalcmda- 
rren baithan,

16 Gure erregcen, gure buruzagien, 
gure aphezen, gure profeten, eta gure 
aiten baithan.

17  Gure Jainko Jaunarcn aitzinean 
egin dugu bekhatu, cta cz dugu finhefte- 
rik izan, hartaz mesfidatuz.

18 Eta ez gatzaizkio ethordun izatu, 
cta ez dugu entzun gure Jainko Jauna-

II. KAP. 859

ren mintzoa, eman zarozkigun mana- 
mcnductan ibiltzcko.

19 Gure arbafoak Egiptoko lurretik 
crakharri zituen cgunctik eta orai artco, 
finhets-gogor ginen gure JainkoJaunaren 
aldcrat ; cta gure gogo haizatuck gibele- 
rat egin dute, haren mintzoaren cz adi- 
tzea gatik.

20 Eta iratchiki zaizkigu afko gaitz 
eta madarizione, Jaunak ezarri zituenak 
berc zerbitzari Moifen ahoan, Moife, 
zeinak crakharri baitzituen gure arbafoak 
Egiptoko lurretik, hekici cmatekotzat 
cfne eta czti zarioen lurra, orai erc ageri 
den bezala.

2 1 Eta cz dugu entzun gure Jainko 
Jaunarcn mintzoa, igorri izan darozki- 
gun profeten hitz guzien arabera:

22 Eta zein gure bihotz galduko ol- 
dera ibili gare, jainko arrotzen zerbitza- 
tzeko, gure Jainko Jaunaren aitzincan 
gaizkia eginez.

II .  K a p .

A RIA . hortaz gure Jainko Jaunak, 
guri, cta gure juye Ifracl juyatu 

dutenei, gure erregeei cta buruzagiei, 
Ifracl guziari cta Judari erran zaroeten 
hitza frogetan ezarri du,

2 Jaunak gure gainera crakharriko 
zitucla hambatcko zorigaitzak, non hala- 
korik cz baitzen zeruaren azpian gertha- 
tu, (hala gerthatu den bezala Jerufale- 
men, Moifen legean iikribatua denaren 
arabera) ;

3 Gizonak janen zuela berc femearen 
cta bere alabaren haragitik.

4 Eta Jaunak arthiki ditu, gure ingu- 
ruan diren errege guzien cikuetara, laido 
cta defmafictan populu guzietan, zeinen 
crdian barrayatu baikaitu Jaunak.

5 Eta eginak izan gare azpiko eta cz 
gaineko, zeren dugun bekhatu egin gure 
Jainko Jaunarcn kontra, harén erranari 
ethordun cz izanez.

6 Gure Jainko Jaunari zuzentafuna; 
guri aldiz, eta gure arbafoei, begithartcko 
ahalkea ; cgun gerthatzen den bezala.

7 Alabainan Jaunak aitzinetik erran 
zituen gure kontra, gainera cthorri zaiz- 
kigun gaitz horick oro ;

8 Eta ez dugu othoiztu gure Jainko 
Jaunaren bcgithartca, batbederak gibele- 
rat egin ginezan gure bide guziz tzarre- 
tarik.

9 Eta Jauna atzarria egotu da gaitz 
horiei eta gure gainera arthiki ditu ; 
ezen Jauna zuzena da guri manatu da- 
rozkigun bere manamendu guzietan ;

10  Eta guk ez dugu entzun haren 
errana, ibil gintezen gure aitzinean eman 
zituen manamenduetan.

1 1  Eta orai, Ifraelgo Jainko Jauna, 
zure populua Egiptoko lurretik atheratu 
duzuna zure eiku hazkarras, ezagutka- 
riz eta fendagailaz, zure indar handiaz 
eta befo goraz, cta zure buruari izen bat 
eman diozuna cgun den bezalakoa ;

12  Bekhatu egin dugu, gaizki ibili 
eta tzarkerian haritu gare, gure Jainko 
Jauna, zure erabaki guzien kontra.

13  Gure ganik aldara bedi zure ha
farrea, zeren garen bazterrcrat utziak 
cta guti jendayen artcan, zcinctan barra- 
yatu baikaituzu.

14  Entzun zatzu, Jauna, gure othoi- 
tzak eta errekeyak; eta athera gaitzatzu 
zure izenaren ariaz; eta iguzu begitharte 
aurkhi dezagun hunat crakharri gaituztc- 
nen aitzincan ;

15  Lur guziak jakin dezan zu zarela 
gure Jainko Jauna, eta zure izena dei- 
thua delà Ifraelen cta haren ganikako 
iraulgiaren gainera.

16 Begira zazu, Jauna, zure egoitza 
faindutik gure gainera; makhur zazu 
zure beharria eta entzun gaitzatzu.

17  Zabal zatzu begiak eta ikhufazu ; 
ezen hilak, hobian direnak cta zeinen 
izpiritua berezia izan baita gorphutzetik, 
cz dira hariko ohore cta aithor bihurtzen 
Jaunari ;

18 Bainan gaitzaren handiz ilhunik 
dagoen gizonak, makhurtua eta hebain- 
dua dabilanak, begiak iraungiak dituenak 
eta gofeak iragana denak, bihurturen 
darozkitzu aithor eta ofpe.

19 Ezen ez ditugu gure aiten zuzen- 
tafunaren ariaz ichurtzen othoitzak, cz- 
cta urrikalmendu cikatzen zure aitzinc
an, oi gure Jainko Jaun a;

20 Bainan-bai zeren igorri ditutzun 
zure hafarrea cta fumindura gure gainera, 
zure zerbitzari profeten arartekoz erran 
zinuen bezala, zinioclarik :

2 1 Huncla mintzo da Ja u n a : Aphal 
zatzue zuen foina eta zucn burua, cta 
lancan hari zaitezte Babilonako errege- 
rentzat, eta jarriak gcldituko zarete zuen 
arbafoei eman diotedan lurrean.

22 Baldin ez baduzue entzuten zuen
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Jainko Jaunarcn errana, lanean hari zai- 
teztela Babilonako crregercntzat, ilkhia- 
raziren zaituztet Judako hirietarik cta 
Jerufalcmetik kamporat;

23 Eta khenduren ditut zuen erditik 
atfeginczko eta bozkariozko otfak, jaun 
efpofaren eta andre efpofaren kantuak, 
eta egoiliar-hatzik cz da izancn zuen lur 
guzian.

24 Eta cz dute entzun zuk errana, 
lanean hari zitczcla Babilonako errcgc- 
rcntzat; cta zuk obratu duzu zure zcr- 
bitzari profctcn arartckoz erran zinducn 
hitza, gure errege eta gure arbafoen hc- 
zurrak khcnduak izancn zirela bcren 
tokitik;

25 Eta hara non izan diren arthikiak 
iguzkiarcn khaldari eta gauazko hotzari; 
eta gure aitak hil dirá oinhazerik gaitzc- 
netan gofetctik, czpatatik cta dcíherri- 
pcnctik.

26 Eta temploa, zcintan deithua izan 
baita zure izena, ezarri duzu cgun den 
bczala, Ifraclgo ctchcaren cta Judako 
ctchearen tzarkeria gatik.

27 Eta gure gainean egin duzu, o¡ 
gure Jainko Jauna, zure ontafun guzia- 
ren arabera, cta zure urrikalpen handi 
horren guziaren arabera;

28 Erran izan zinduen bczala zure 
zerbitzari Moifen arartckoz, rnanatu 
zinaroen cguncan iíkriba zezan legea 
Ifraelgo umeen aitzinean,

29 Zinioclarik: Baldin ene mintzoa 
entzuten cz baduzue, ofte handi hori 
chume hatera bihurraraziren dut, barra- 
yaturen zaituztedan jendayen artcan;

30 Badakit alabainan populuak cz 
nauela cntzunen, populu buru gogorre- 
koa delakoz ; cta bere baithara gathibu- 
tafuncko luirean da itzuliko ;

3 1  Eta jakinen dute ni naizcla horien 
Jainko Ja u n a ; eta bihotz bat emanen 
daroct, cta czagutza izancn dute; bc- 
harriak emanen daroztet, cta adituko 
dute.

32 Eta laudaturen naute beren ga- 
thibutafuneko lurrean, eta ene izcnaz 
orhoit izanen dire.

33 Eta urrunduren diré bere buru- 
gogortafunctik eta bcren tzarkcrictarik; 
ezcn beren aita, ene kontra bckhatu 
egin dutenen bidcaz orhoituren dire.

34 Eta horien aitei, Abrahami, Ifaaki 
eta Jakobi, zin-eginez agindu niotcn lur- 
rera bihurraraziren ditut; cta han naufi-

turen dire ; eta berhaturen ditut, cta ez 
dire aphurtuko.

35 Eta horiekin eginen dut bethiko 
bertzc bat-tafun bat, ni horien Jainkoa 
izateko cta horick ene populua ; eta cz 
dut gehiago higituko ene populua, Is- 
raclcn urncak, cman diotedan lurretik.

I I I . K a p .

J ^ T A  orai, Jaun guziz-ahalduna, Is- 
raclgo Jainkoa, arima batek heftu- 

retan, gogo behartu batek oihu-cgitcn 
darotzu :

2 Adi zazu, Jauna, eta urrikal zaitc, 
Jainko urrikalkor bat zarelakotz; urri
kal zakizkigu, zeren cgin baitugu zure 
aitzincan bekhatu.

3 Ezcn zu bethiaren gainean zare 
jarria, eta gu gure mendc chcdatuan 
galdu behar othe gare?

4 Jaun guziz-ahalduna, Ifraclgo Jain
koa, adi zazu orai Ifraelgo hilen cta zure 
aitzincan bckhatu egin dutenen femeen 
othoitza; gure aitek ez dute entzun 
bcren Jainko Jaunarcn mintzoa, cta guri 
iratchiki zaizkigu afiurugaitzak.

5 E z  orhoit gure aiten tzarkcriaz; 
bainan ordu huntan zure eikuaz cta zure 
izenaz orhoit zaite.

6 Z u  zare alabainan gure Jainko 
Jauna, cta zu zaitugu laudaturen, 
Jauna,

7 Ezcn zure bcldurra gure bihotzetan 
hortako cman duzu, eta zure izenari dei- 
egin diozoguntzat, eta lauda zaitzagun 
gure gathibutafuncan; zeren gure aita, 
zure aitzincan bckhatu egin dutenen 
gaichtakeriatik baikarc bihurtzen.

8 Eta huna non garen egun gure 
gathibutafuncan, zcintan barrayatu bai- 
kaituzu, Iaido, madarizionc eta tzarke- 
riaren meyoriako, oi gure Jainko Jauna, 
gure aita, zure ganik gibclcrat egin zu- 
tenen gaichtakerien arabera.

9 Ifracl, adi zatzu bizitzeko mana- 
menduak; beharriaz har zatzu, gurbil- 
tafunaren ikhaftcko.

10  Nolaz, Ifracl, aurkhitzen zare ctfa- 
yen lurrean ?

1 1  Lur arrotzean zahartzen, hilekin 
khutfatzen, cta hobira jauften dircncki- 
lako begiratua zare.

12  Zuhurtziarcn ithurria utzi duzu;
13  Ezen baldin Jainkoaren bidean ibili

IV. KAP.

bazine, bethiko bakean egotu zintazkeen 
fegur.

14  Ikhafazu non datzan umotafuna, 
non datzan indarra, non datzan adimen- 
dua ; jakin dezazun halaber non daun- 
tzan biziaren luzetafuna eta bizitzekoa, 
non dauntzan begictako argia eta bakea.

15  Nork aurkhitu du zuhurtziarcn 
egoitza, eta nor farthu da hären khu- 
tchatcgian ?

16 Non dire jendayetako buruzagiak, 
lurrean diren bafabereen gainean naufita- 
funa zerabilkatenak,

1 7 Zeruko hegaftincz doftatzen zire- 
nak,

18 Murruka biltzen zituztenak urhea 
eta zilharra, zcinetan baitute gizonek 
bereu fmheftea, cta zcinctarik ez baitutc 
behinere afki bildurik ? Non dire zil
harra lantzen zutenak antze handirekin, 
eta hartarik nihonereko obra ederrak 
cgiten zituztenak ?

19 Chahutuak dire, cta jautfi dire 
ifernuctara, eta bertzc batzu jaiki dire 
hekien orde.

20 Gizon-gazteek ikhufi dute argia, 
cta lurraren gainean egotu izan dire ; ez 
dire ordean zuhurtziarcn bideaz izan 
jakintfun.

2 1 E z  dituzte ezagutu hären bidech- 
kak ; hekien femcck ez dute hura hartu, 
eta hura hekien ganik urrun gclditu da.

22 Hartaz ez da Kanaango lurrean 
entzuterik izan, cta Themanen nihork 
ez du ikhufi.

23 Halaber Agarren fcmeck, lurrcti- 
kako gurbiltafun baten bilha dabiltzanek, 
eta Merrhako eta Thcmango tratulariek, 
cta khondera-cgilcek, eta gurbiltafun cta 
argi-bilhatzaileck, cz dute ordean eza
gutu zuhurtziarcn bidea, cz-cta atzeman 
hären bidechkak.

24 Oi Ifracl, zcinen den handia 
Jainkoaren etchea, eta zeinen zabal 
hären naufttafuneko lekhuak !

25 Zabalak eta mugarrigabeak, gorak 
cta gaitzak dire.

26 Han izatu dire dígante aiphatu, 
haftapenean ziren hekiek, digante gaitz 
cta gcrlan ikhafi hekiek.

27 Etzituen hekiek hautatu Jaunak, 
cta etzuten aurkhitu zuhurtziarcn bidea, 
hargatik galdu ziren.

28 Eta nola ez baitziren zuhurtziarcn 
jabe, beren zorokeriak hilarazi zituen.

29 Nor igan da zerura, cta han zu-

hurtzia hartu, cta hedoyetarik jautfarazi 
du ?

30 Nork itfafoa iragan cta aurkhitu du 
hura, cta ckharri du, urhe hauta baino 
nahiagoz ?

3 1  Nihor cz da harén bideak jakin 
dctzazkecnik, cta harén bidechkak bil- 
hatzen dituenik.

32 Bainan ezagutzen du, eta bere 
gurbiltafunaz aurkhitu du gauza guziak 
dakizkienak, lurra bethikotzat aphaindu 
cta abere orotaz bethe duenak;

33 Harek bidaltzen du argia, cta ba
doha ; deitzcn du, eta ikharan bihur
tzen da.

34 Izarrek berriz, cman dute beren 
argia, zeinck beren aldietan, cta boztu 
dirá;

35 Jainkoak dcithu ditu, cta erran 
dute : Huna gu ; cta goihercrik dirdi- 
ratu dute beren egilcarentzat.

36 Hura da gure Jainkoa ; eta haren 
aitzincan cz da bertzerik jainkotzat har- 
tuko.

37 Harek aurkhitu ditu zuhurtziaren 
bidé guziak, cta eman izan du hura 
gure aita Jakob bere zerbitzariari cta 
Ifrael bere hautctfiari.

38 Horiez geroz, ikhufia izan da lu
rrean, eta folas egin du gizonekin.

IV . K a p .

H A1 da Jainkoaren manamenducn 
liburua, eta egundainotik den le

gea; bizitzera hclduko dire hau begira- 
tzen dutenak ; heriotzera aldiz, hau 
bazterrerat utziko dutenak.

2 Bihur zaite, Jakob, eta befarka 
zazu legea ; hunen bidean ibil zaite 
hunen diftiren argitara.

3 Bertze bâti ez utz zurc ofpea, jen- 
daki arrotz bâti zurc goihendea.

4 Dohatfu gare, lfrael, zeren ager- 
tuak baitzaizkigu Jainkoaren gogarako 
diren gauzak.

5 Ez grina, Jainkoaren populua, Is- 
raelcn orhoitgarria.

6 Jendayci falduak zaretc, ez chahu
tuak izateko ; bainan zeren fumindu 
duzuen Jainkoaren hafarrea emanak 
izan zarctc zuen etfayen eikuctara.

7 Gaizkuratu duzue alabainan zuen 
cgilea, Jainko bethicrckoa, debruei imo- 
latuz, cta ez Jainkoari.
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8 Ezen ahantzi duzue hazi zaituzte- 
ten Jainkoa, eta zaurthu Jcrufalemc, 
zucn unhidea.

9 Ikhufi du hafarrea Jauna ganik 
zucn gainera jauftcn, cta erran du : 
Adi zazue, Siongo ingurukock, Jain- 
koak igorri baitarot atfekabe handia.

10  lkhufi dut ezen Bcthicrckoak ene 
populuaren, ene femé-alaben gainera 
igorri duen gathibutafuna.

1 1  Hazi nituen gozoki cta utzi ditut 
nigar eta bihozminekin.

12  Nihor ez bedi boz ni ikhufteaz 
alhargun eta inkoniatua ; populu han- 
diak utzi nau eue umeen bekhatuen 
ariaz, Jainkoarcn legetik zeihertu dirc- 
lakotz.

13  Harén erabaki zuzenak berriz, cz 
dituzte czagutu ; cz dira Jainkoarcn 
manamenduetako bideez ibili, cta harén 
egiaren bidechkctan ez dira zintafunc- 
kin farthu.

14  Siongo ingurukoak ctbor beitez, 
eta burutan iragan bezate Bethicrckoak 
cnc feme-alabcn gainera ckharri duen 
gathibutafuna ;

15  Ezen hekien gainera urrundik 
crakharri du jendaki bat, jendaki gaichto 
cta bertze mintzaya batekoa,

16  Zcinak ez baitu izan zaharraren- 
tzat hcraberik, cz-eta haurrentzat urri- 
kalmendurik ; eta craman dituzte alhar- 
gunaren feme maiteak, eta inkoniamen- 
dutan zurtz ezarri dute alabarik gabc.

17  N ik ordcan zer laguntza cgin dc- 
zakezuet ?

18 Alabainan gaitz horick zuen gai
nera jautfarazi dituenak berak athera- 
turen zaituztctc zucn etfayen eikucta- 
rik.

19 Ibil zaitezte, ibil, cnc haurrak ; 
ezen ni bakharrik naiz utzia.

20 Biluzi naiz bakczko egunctako 
foinctarik ; jauntzi dut errekeipencko 
zakhua, cta bizi guzian deihadar-cgincn 
diot Guziz-Gorari.

2 1  E z  grina, ene haurrak; Jaunari 
oihu-egiozue, cta atheraturen zaituztctc 
etfayetako aitzindârien cfkuctarik.

22 Ezen nik zuen falbamcndua igu- 
rikitzen dut bethi cta niri faindua ganik 
dathorkit bozkarioa, zuci gurc falba- 
tzailc bethicrckoa ganik ethorriren zai- 
tzuen urrikalpcnarcn ariaz.

23 Alabainan utzi zaituztet nigar eta 
auhenekin, cta Jaunak ene gana bethiko
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bozkario eta gozoan bihurraraziren zai- 
tuztete.

24 Ezen ñola Sionen hauzoek ikhufi 
baitute Jainkoa ganik ethorri zaitzuen 
gathibutafuna, orobat ikhufiko dute, eta 
lafter, Jainkoa ganik ethorriren zaitzuen 
falbamendua, ohorc handi cta bethiko 
diftirarekin.

25 Ene haurrak, jafankorki cgar za
zue zucn gainera jautfi den hafarrea; 
ezen jazarri darotzuete zucn etfayak ; 
bainan lafter ikhufiren duzuc galtzen, 
cta harén buruaren gainera ¡ganen za- 
retc.

26 Ene ume mimberak bidé malkha- 
rrak gaindi ibili diré; alabainan etfayek 
harrapaturikako arthalde bat iduri izan 
diré eramanak.

27 E z  gogoan-behar, ene haurrak, 
cta Jaunari egiozue oihu ; ezen zucn 
eratnailea zuetaz orhoituren da.

28 Alabainan ñola zucn gogoak Jain
koa ganik baitzaituzte zeihcrrarazi; ha
la, berriz itzulirik, hamarretan fuhar- 
kiago duzuc bilhaturen;

29 Ezik zuci gaitz horiek erakharri 
darozkitzucnak, berak erakharriren da
rotzuete zuen falbamenduarckin bethi- 
rainoko gozoa.

30 E z  gogoan-behar, Jcrufaleme ; 
alabainan zure izcna eman darotzuna 
da zu hcrtchatzcn zaituena.

3 1  Zuri jazarri darotzutcn bidegabe 
egileak galduko diré; eta zure chahu- 
penaz boftu direnak, izanen dire gazti- 
gatuak.

32 Zure umeek zerbitzatu dituzten 
hiriak eta zure uincak hartu dituztcnak, 
gaztigatuak izanen diré.

33 Ezen ñola atfeginez egon baitira 
zure chahutzeaz, cta bozkariatu zure 
crortzcaz, hala-hala atfckabcz egonen 
diré beren defmafian.

34 Eta ofteari khcnduko zaizkio bcrc 
irrintzinak, eta bozkarioak dcithorctara 
bihurturen diré.

35 Ezen fuá cgun luzcz Bcthierckoa 
ganik croriko da harén gainera, cta 
mendez eta inendez izanen da debruen 
egon-lekhua.

36 Oi Jcrufaleme, begiak ¡nguruan 
iguzki-aldera itzul zatzu, cta ikhufazu 
Jainkoa ganik heldu zaitzun gozoa.

37 Ezen huna non heldu diren zure 
feme, barrayatuak utzi zintuenak; mol- 
tzoan heldu diré iguzki-aldctik mende-
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baiera, fainduaren hitzera, bozkariotan 
Jainkoari ofpe bihurtuz.

V . K a p .

JT R A U N T Z A Z U , Jcrufaleme, zure 
deithorcko cta atfekabectako foina, 

eta jauntzatzu Jainkoa ganik duzun be
thiko ofpearen dirdira eta ohorea.

2 Jainkoak inguraturen zaitu zuzen- 
tafunaren kapaz, eta bethiko ohorcarcn 
khoroa czarriren du zure buruaren gai- 
nean.

3 Jainkoak alabainan zeruen azpian 
diren guziei zure baithan crakhutfiren 
diotc bcre diftiradura.

4 Ezen hau da bethikotzat Jainkoak 
emanen darotzun izcna : Zuzcmbidea- 
ren bakea, eta jainkotiartafunaren oho
rea.

5 Jaiki, Jcrufaleme, eta jar zaitc gain 
batean ; begiak ¡nguruan cmatzu iguzki- 
aldera, eta zure femeak ikhufatzu, iguz
ki-aldctik mendcbaleraino bilduak, fain
duaren hitzera, Jainkoaren orhoitzapc- 
naz bozkarioz betherik.

6 Zure barnetik ilkhi ziren oinez, 
etfayak eramaten zitucla ; Jaunak cra- 
kharriren ditu ordean, ohorerekin ekhar- 
tzcn dituztela errege-femeak iduri.

7 Ezen Jainkoak gogoan hartu du, 
mendi gora guziak cta cgundainotikako 
gerendak aphaltzca, eta haranak lurraren 
bardincra bcthetzca, Ifraclek lafter-egin 
dezan Jainkoarcn ohorctan.

8 Oihanck ere cta zuhamu ufain onc- 
ko guziek, Jainkoaren manuz Ifraeli 
itzal eginen diotc.

9 Alabainan Jainkoak erakharriren du 
Ifrael bozkariotan bere mayeftatearen 
argitara, harén ganik dathortzen urrikal- 
ntendu eta zuzentafunarekin.

V I. K a p .

D A B IL O N A N  gathibu ziren Juduei 
Jeremiafek bidali gutuna, zeinetan 

urruntzcn baititu idolen adoratzetik. 
Erakhuftcn du idolen hutfaltafuna.

1 Jainkoarcn aitzincan egin ditutzuen 
bekhatuen gatik, Nabukodonofor Babi- 
londarren erregek gathibu cramanen zai- 
tuztete Babilonara.

2 Hargatik Babilonan farthu-cta, han 
izanen zarete aíko urthez eta dembora 
luzcz, zazpi gizamendetaraino ; gero be-

rriz, bakean handik crakharriren zaituz
tet.

3 Bainan orai Babilonan ikhufiren di- 
tutzuc jainko urhezkoak, zilharrezkoak, 
harrizkoak eta zurezkoak, foin-gainctan 
crabiltzcn, jendayei beidurraren emate- 
ko.

4 Begira zaitezte beraz arrotz hekien 
iduriko bilhakatzetik, cta lotfatzetik, cta 
jainkoaizun hekien bcldurrarcn hartze- 
tik.

5 Hargatik oftea aitzinctik eta gibe- 
letik adoratzen ikhuftcan, zuen biho- 
tzetan errazue : Z u  bchar zare adoratu, 
Jauna.

6 Ezen cne aingerua zuckin da, eta 
ncronck hartuko dut zuen biziez artha.

7 Alabainan idola hekien mihia ofi- 
zialcak legundua da ; urhezkoak eta zil
harrezkoak crc jainkoaizunak dire, eta 
cz ditazke mintza.

8 Eta nola edergailuak maitc dituen 
neikatchari, hala egiten diozkatc idolci 
urrezko edergailuak.

9 Hekien jainkoek urhezko khoroak 
badituzte buruan ; handik aphezek khen- 
tzen diote urhea cta zilharra eta hartaz 
jabetzen dire.

10 Hartarik aldiz, putei ematen diotc, 
cta hartaz aphaintzen dituzte lilitchoak ; 
cta hura berriz izaten dutenean lilitchoe- 
tarik, aphaintzen dituzte beren jainkoak.

1 1  Jainko hekiek ordean beren bu- 
ruak ezin zaint detzazketc herdoiletik 
cta biphietarik.

12  Jaunzten diotc, berriz, urhezko 
foin bat, eta begithartea garbitzen diote, 
hekien etchean den herrauts handiaren 
gatik.

13  Batck berriz, badaduka gizon ba- 
tck bezala manamenduko makhila, toki- 
ko juyca iduri, zeinak ezin hilaraz bai- 
tezake huts-egiten dioena.

14  Bertze batck crc badaduzka ezpa- 
ta eta haizkora ; bainan cz du bcre bu- 
rua zaintzen gcrlan cta ohoinctarik ; hor
tarik ezagutazuc cz dircla jainkoak.

15  E z  izan beraz hekien beldur ; ezen 
nola untzi hautfi bat gizonarentzat deu- 
fetako ez baita, hala-hala dire jendayen 
jainkoak ere.

16 Etche batean ezarriak direnean, 
begiak betheak dituzte fartzen direnen 
zangoetako herrautfaz.

17  Eta nola erregeri hutfegin ducn 
bati atheak inguruan herften baitzaizko,
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cdo nola hcrften baita hobirat craman 
hila; hala-hala aphczek feguratzen di- 
tuztc athcak hagaz cta zcrrapoz, bcldu- 
rrez-eta ohoinek ebats jainkoak.

18 Krifeluak biztcn diozkatc, cta hai
nitz erc fegurki; hckictarik batcrc ezin 
ikhus baitczakctc ; czcn ctchcan dirc 
lazak iduri.

19 Diote bcrriz, lurretikako fuge ba- 
tzuck milikatzen diozkatcla bihotzak, 
noiz-ctarc jäten baitituzte berak eta be
reu foinekoak, cta cz baitutc hautema- 
ten.

20 Hckicn etchean den kheak beizten 
diozkatc mufuak.

2 1 Hckicn gorpbutzaren cta buruaren 
gainetik dabiltza huntz, ainhara eta ber- 
tzc choriak eta orobat gathuak.

22 Hortarik jakizue ez dircla jainko ; 
cz izan beraz hekien bcldur.

23 Hckick duten urhea erc, itchura- 
rentzat da ; nihork khen ez balczotc 
herdoila, ez lezakctc argi ; cta urtzen 
dituztcncan, cz dutc hautematen.

24 Zer-nahi pagatuz erofiak dirc bizi- 
gabeko molde hekiek.

25 Zangorik ez izancz, foin-gainean 
erabiltzcn dituzte, gizonei hórrela era- 
khutfiz bereu ahalgabctafun itfufia; ahal- 
kez eftal beitcz hckick adoratzen dituz- 
tenak.

26 Lurrcrat erortzen badire, berak cz 
dire jaikiko ; cta norbaitek chuchen 
ezartzen baditu, cz dirc berak chutik 
egonen; bainan hilci bezala ekhartzen 
zaizkote emaitzak.

27 Hekien aphczek faltzcn dituzte 
hekientzatcko bitimak, cta nahi dutena 
cgitcn dutc ; aphezen cmazteck erc har
tzen dutc hckictarik, eriari cta cikalcari 
baterc eman gäbe.

28 Izorra eta aflagaizdun dirclarik he
kien fakrifizioetarik ukitzen dutc: Ho- 
rictarik dakizuenaz gcroz ez dircla jain
ko, cz izan hekien beldur.

29 Nondik ezen deitzen dituzte jain
ko ? Zeren cmazteak ematen baitiozkatc 
zilharrezko, urhezko cta zurezko jainko 
hekiei;

30 Eta hekien etchcetan aphezak ja- 
rriak daudclakoz, foin urratuckin, ileak 
eta bizarrak murrizturik cta buru has.

3 1  Orroaz egoten dirc, bcrriz, beren 
jainkoen aitzincan, hala-nola hilcntzatc- 
ko onthuruntzetan.

32 Aphczek khentzen diozkatc beren

foinekoak, eta ematen beren cmazte cta 
haurrei.

33 Edo gaizki zerbait jafan dezaten 
norbaiten ganik, edo zerbait onik, faririk 
ezin bihur dczakctc ; cz dczaketc errege 
bat cz czar, cz khen.

34 Halabcr ez dczaketc cz ontafunik 
eman, cz gaizkirik bihur ; norbaitek 
botu bat cgin badiotc, cta cz bihurtu, 
hartaz cre cz dute bilhatuko.

35 E z  dutc gizon bat heriotzeari itzu- 
rraraziko,ez-cta herbal bat hazkarragoa- 
ren cfkutik atheratuko.

36 Itfuaren begiari ez diote argia bi- 
hurturen; ez-cta gizona behartafunetik 
atheraturen.

37 E z  dirc urrikalduko alhargunari, 
cta ongirik cz diote eginen umezurtzei.

38 Hekien jainkoak menditikako ha- 
rrien iduriko dirc, zurezkoak, harriz- 
koak, urhezkoak, zilharrezkoak : hekiek 
adoratzen dituztenak, bcrriz, ahalkearen 
azpira croriko dire.

39 Nola beraz jainkotzat har, cdo 
jainko deith ditazke ?

40 Ezen oraino Kaldearrek berek cz 
dituzte ohoratzen ; aditzen dutencan 
niutu bat cz ditakeela mintza, hären 
eikaintza cgiten baitiote Beli, mintzaraz 
dezan galdatuz;

4 1 Higitzeko ahala cz dutenek, hau- 
tcmatcko ahala balutc bezala : eta eza- 
gutuko dituztenean utziko dituzte; ala
baban hckicn jainkock ufnarik cz dutc.

42 Emazteki batzu, bcrriz, gerriak 
fokhaz tinkaturik, bidc-gainctan jarriak 
egoten dire, oliba-hechur crrctzen.

43 Aldiz, iragaile norbaitek bildurik, 
hckictarik batek harckin lo-cgin dukee- 
ncan, iroi cgitcn dio berc lagunari, hura 
cz delakoan doitzat idukia izan, bera be
zahl, cta hären fokha cz delakoan izan 
hautfia.

44 Jainko hekiei cgitcn zaizkoten 
guziak, bcrriz, gezurrezkoak dirc: nola 
uftc izan edo erran jainko dircla ?

45 Zurginck eta urheginek cginak 
dire, cta deus cz dirc bertzerik, aphczek 
nahi dutena baizik.

46 Hekiek cgitcn dituzten ofizialeak 
cz dirc cgun luzerentzat; hckicn efkuc- 
tako lanak izan othe ditazke beraz 
jainko ?

47 Ondotik ethorriko direnci cz dutc 
uzten gezur eta Iaido baizik.

48 Halabaderc gudu bat cta afluru-
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gaitzak gerthatzera heldu dircncan, a- 
phezak beren baithan egoten dire non 
gordeko othe diren beren jainkockin.

49 Nola beraz har ditazke jainkotzat, 
gcrlatik falba cta afturugaitzetarik ezin 
itzur ditazkeen hekiek ?

50 Alababan nola zur urheztatuz cta 
zilharreztatuz baitirc, jendaya cta errege 
guzick gerorat czagutuko dutc gezurrez
koak dircla; ageri baita ez direla jainko, 
bainan-bai gizonen cfkuctako lanak, eta 
hekietan deufere cz dela jainkozkorik.

5 1 Hortarik beraz czagun da cz di
rcla jainko, bainan gizonen cfkuctako 
lanak, eta hekietan cz dela deufere jain
kozkorik.

52 Errcgerik ez diote errefuma bati 
ematen, ez-cta uririk gizonei.

53 Zuzcnari ez diote bere bidea ema
ten, eta ez dituzte errefumak bidegabec- 
tarik libratzen; zeren deus cz baitcza
kctc, zeruaren cta lurrarcn artean da- 
biltzan bclatchak iduri.

54 Ezen zurezko, zilharrezko cta ur
hezko jainkoen ctcheari fu lothuko dc- 
nean, hekien aphczek ihes-eginen dute, 
itzuriko dire; hekiek ordean, lazak bc- 
zala erdi-erdian erreko dire.

55 Errege bati bcrriz, cta gcrlari ez 
diote buru eginen ; nola beraz ufle izan 
cta har ditake jainko direla ?

56 Jainko zurezko, harrizko, urhez
ko cta zilharrezkoak cz dirc itzuriko 
ohoin cta cbaflcei, zeinak hazkarrago 
baitirc;

57 Jainkoci eramanen diozkatc foinc- 
ko, urhe, zilhar, eta jauntzia, cta goanen 
dirc, cta jainkoek ez dituzte beren bu- 
ruak lagunduko.

58 Jainkoaizun baino höbe da beraz 
izatea berc ahala crakhuftcn ducn errege 
bat, edo ctchcan zerbaitetako 011 den 
untzi bat, hären jabeak hartaz efpantu 
baituke, cdo ctche batean athe bat, 
harck barneko gauzak zaintzen bai- 
titu.

59 Iguzkia, ilhargia eta izarrak, zei- 
nck argitzen baitutc cta beren premiata-

funa gatik czarriak baitire, Jainkoaren 
manuarí dirc cthordun.

60 Halabcr ílmiíla erc ageri da argi
tzen duencan ; haizeak bcrriz, toki gu- 
zietan buhatzen du.

61 Eta hedoyck, Jainkoak manatzcn 
diotencan mundu guzia gaindi ibiltzea, 
manatua zayotena cgiten dute.

62 Suak ere, mendien cta oihanen 
erretzera gainctik igorriak, manatua egi- 
tcn du ; jainkoaizunak ordean, ez ederta- 
funez, cz indarrez, ez dirc horictarik ba
ten bethe.

63 Aria hortaz, ez da beraz ufte iza- 
teko, ez-cta crratcko jainko dircla, ez 
dezaketenaz geroztik cz zuzena juya, 
cz-eta deufere gizonei cgin.

64 Horreletan jakinez geroztik ez 
direla jainko, cz izan hekien bcldurrik.

65 Ezen cz diote erregeri ekharriko 
cz onik, ez gaitzik.

66 Halabcr populuei ez diote zcruan 
czagutkaririk crakhutfiko ; cz dute iguz- 
kiak bczala dirdiratuko, ez-eta ilhargiak 
bczala argituko.

67 Abereak hckiek baino gehiago dire, 
lcihorrcra ihes-egin cta behar dutena bilha 
dezaketenaz geroz.

68 Ez da beraz nihondik-crc guretzat 
ageri jainko direla ; horren gatik cz izan 
hekien bcldur.

69 Alabainan nola konkombre erain- 
tza batean marika batek deus cz baitu 
zaintzen, hala-hala dire hekien jainko 
zurezkoak, zilharrezkoak cta urhezkoak.

70 Nola baita baratzean clhorri chu
na, zcinaren gaincan kokatzcn baita 
choria, nola baita hila ilhumbe hatera 
arthikitzen dena, hekien iduriko dire 
zurezko, zilharrezko cta urhezko jain
koak.

7 1 Hckicn bizkarrcan biphiatzcn di
ren purpura cta eíkarlatatik cre jakizuc 
ez direla jainko ; bcrak ere azkcnckotz 
janak eta tokiko laido izanen dirc.

72 Hobca da gizon prefina, jainko- 
moldcrik ez dueña; ezen laidotarik urrun 
izanen da.

5 s
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EZEKIELEN

I .  K a p .

p T A  gerthatu zen hogoi cta hamar- 
garren urthcan, laugarren hilabe- 

thcko bortzgarren cguncan, gatbibucn 
erdian Kobarrcko ibayaren baztcrrcan 
nintzelarik, zeruak idcki zirela, cta ikhu- 
fi nituen Jainkoa ganikako ikhufpcnak.

2 Hilabethcko bortzean, Joachin errc- 
gcarcn dcfhcrripenetik bortzgarrcn ur
thcan,

3 Jauna mintzatu zitzayoen Ezckicl 
aphezari, Buzircn lcmcari, Kaldearrcn 
lurrcan, Kobarrcko ur-hcgian, cta han 
Jaunaren cfkua jarri zen Ezckielcn gai- 
ncan.

4 Eta ikhuft nuen, cta hara haize 
chirimota bat hcldu zcla ipharretik, cta 
hedoi handi bat, cta fu bat trumbilka, 
eta haren inguruan dirdira bat, elektroa 
iduri fuaren crditik ;

5 Eta fuaren erdian tau abcrc-itchura; 
cta begira, gizon-iduria zuten.

6 Bakharrak bazituen tau ahurpegi 
eta lau hcgal.

7 Zangoak chuchcnak zituztcn, cta 
oin-azpiak aratchearcnak bczalakoak, cta 
izarniatzen zuten kobre argiak bczala.

8 Eta tau aldctan hegatfen azpian ba- 
zituztcn gizon-cikuak ; cta lau aldctan 
bazituzten hcgatfak cta begitharteak.

g Hcgalez ukitzen zuten batak ber- 
tzca ; etziren itzultzen ibiltzcan, bainan 
bakhotcha aitzinaz zihoan.

10  Hekien begitharteen itchura zen, 
gizon itchura bat, cta lauck cfkuinctik 
lchoin itchura bat, cta lauck czkcrrctik 
idi itchura bat, cta lauck gorago arrano 
itchura bat.

1 1  Hekien begitharteak cta hcgalak 
goiti zauden ; bi hcgalez elkhar ukitzen 
zuten, eta bertze biez beren gorphutzak 
cftaltzen.

12  Eta hckictarik bakhotcha aitzinaz 
zihoan ; non-crc baitzen izpirituaren ol- 
darra, harat zihoazen ; eta ibiltzcan etzi
ren itzultzen.

13  Eta abcrc-iduri hekien itchura zen 
ikhatz gorriena cta zuzi biziena bezala-
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koa. Ikhufpcn bat bazabilan abereen 
erdian, fuzko argidura bat, cta futik 
fimifta atheratzen zen bat.

14  Eta abereak harat cta hunat baza
biltzan, dirdiratzen duen fimifta iduri.

15  Eta abercci begira nindagoelarik, 
lurrcan agertu zen pirrita bat abereen 
ondoan eta bazituen tau aurkhi.

16  Eta pirriten itchura eta hekien egin- 
dura, itfafoaren ikhufpen bat bczala ziren, 
cta lauck iduri bera zuten ; eta hekien 
itchurak eta egindurak ziren, pirrita bat 
bertzearen harnean balitz bezala.

17  Lauakbazabiltzan zein bercaidera; 
cta ibiltzcn zircncan, etziren bihurtzen.

18 Pirritak zabal eta handiak ziren 
cta ikhuftcko izigarriak, cta lauck kom- 
pafu guzia zuten inguruan begiz bc- 
thea,

19 Abereak ibiltzcn zircncan, pirritak 
ere orobat bazabiltzan hekien ondoan ; cta 
abereak altchatzcn zircncan lurretik, pi
rritak ere batean altchatzcn ziren.

20 Nora-nahi goan zedin izpiritua, 
non-nahi altcha zedin, pirritak ere orobat 
altchatzcn ziren, hari jarraikiz ; czen bi- 
ziko izpiritua pirritetan zatzan.

21 Abereak ibiltzcan, pirritak bazabil
tzan ; abereak gclditzcan, pirritak gcldi- 
tzen ziren ; abereak lurretik altchatzcan, 
pirritak ère altchatzcn ziren orobat, hc- 
kiei jarraikiz ; zeren biziko izpiritua pi
rritetan baitzen.

22 Abereen buruen gaineko aldean 
bazen ortzia bczalako bat, begira iduri 
baitzuen kriftail ikharagarri bat, hekien 
buruen gaincan hedatua.

23 Ortziaren azpian berriz, hekien 
hcgalak chut-tuak zauden bata ber-, 
tzearen parrean ; batek bi hcgalez cs- 
taltzcn zuen berc gorphutza, eta ber- 
tzea ère orobat eftalia zagoen.

24 Eta aditzen nuen hegalcn harrabo- 
tfa, ur-uhar gaitzen harrabotfa iduri, Jain- 
koak gain-behera cgitcn duen harrabotfa 
bezala; ibiltzcan harrabots egiten zuten 
oile batek bezala, armada batek bczala ; 
cta gelditzen zircncan, beheititzen zi
tuztcn hcgalak.
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25 Ezen hekien buruen gaineko or- 
tzian harrabots cgitcn zenean, bara- 
tzen ziren eta beheititzen zituztcn hc- 
galak.

26 Eta hekien buruen gaineko aldean 
zen ortzian bazen tronua bczalako bat, 
zafir harrizkoa iduri ; cta tronu itchura 
haren gaincan bazen gizona bczalako 
bat.

27 Eta haren harnean inguruan ikhufi 
nuen elektroa bczalako bat, fua iduri bai
tzuen ; haren gerritik goiti cta gerritik 
beheiti, ikhufi nuen fua bczalako bat, 
inguruan argitzen zuena,

28 Iduri ortzadarra, hedoi batean cgi
tcn dcncan uria den egun bâtez. Hala- 
koa zen inguruko argiduraren itchura.

I I .  K a p .

jt- IO R R A  nolakoa zen Jaunaren os- 
pearen itchura. Eta ikhufi nuen, 

cta crori nintzen ahufpcz, eta aditu nuen 
boz bat mintzatzen. Eta erran zaro- 
tan : Gizafemea, jaiki zaitc oinen gaine
ra, cta mintzaturen naiz zurekin.

2 Eta izpiritua mintzatu zitzaitan 
ondoan, farthu zen ene baithan, cta 
chutitu ninduen ene zangoen gainera, 
cta aditu nuen niri mintzatzen,

3 Eta erraten : Gizafemea, bidaltzcn 
zaitut Ifraclgo umectara, populu arne- 
gatu, ene ganik gibclatu denaren gana; 
egungo eguna artco berek eta beren 
aitek hautli dutc enckilako patua.

4 Bekhoki gogorrcko cta bihotz 
hczgaitzeko umeak dire hainak zeinen 
gana bidaltzcn baitzaitut, eta erranen 
daroezu : Hau dio Jainko Jaunak :

5 Hean entzunen othe duten, hean 
baratuko othe diren, ezen jendaki khe- 
chagarria da ; jakinen dutc bederen pro
feta bat izatu dutela beren erdian.

6 Z u  beraz, gizafemea, cz izan he
kien beldur, cta hekien folafck cz bc- 
zaitz.atc lotfa ; zeren finhets-gogorrak 
eta makhurrak baitire zurekin, eta ha- 
rrobiekin baituzu zure egoitza. Ez 
¡zi hekien folafez, ez bezaitza ikhara 
hekien begitharteak, zeren jendaki khe- 
chagarri bat baita.

7 Erranen daroeztctzu beraz ene hi- 
tzak, hean entzunen duten eta baratuko 
diren, ezen fumingamak dire.

8 Zuk ordcan, gizafemea, adi zatzu 
nik erraten darozkitzudan guziak, eta

cz izan khechagarri, jendaki khccha- 
garri horren iduriko; idckazu ahoa cta 
jan zatzu nik ematcn darozkitzudan gu
ziak.

9 Eta ikhufi nuen, eta hara hurbildu 
zitzaitala cíku bat, zcintan baitzen li- 
buru bat biribilkatua ; iíkribatua zen 
barnetik eta kampotik, eta hedatu zuen 
ene aitzincan; cta hartan baziren iíkri- 
batuak khcchuak, arrangurak cta di- 
chiduak.

I I I .  K a p .

U 'T A  Jaunak erran zarotan: Gizafe
mea, atzcman guzia jan zazu; jan 

zazu liburu hau, cta goanik rriíntza za- 
kizkiotc Ifraelgo umeci.

2 Eta ideki nuen ahoa, cta janarazi 
zarotan liburu hura,

3 Eta erran zarotan : Gizafemea, 
ematcn darotzudan liburu hau iretfiko 
du zurc fabelak cta hunek bcthcko du 
zurc harnea. Eta jan nuen, eta ene 
ahoan egin zen eztia bezain gozo.

4 Eta Jaunak erran zarotan: Giza
femea, zoaz Ifraelgo umeen gana, eta 
erran diotzotzuete ene hitzak.

5 Ezen igorria zarc, Ifraelgo umeeta- 
ra, ez populu mintzaya gaitz cta hiz- 
kuntza czagutugabeko baten gana,

6 Ez-cta aíko populu mintzaya gaitz 
eta hizkuntza czagutugabekoctara, zei
nen folafak czin adi baitzinctzazkc; eta 
halakoetara igorria bazina ere, cntzun 
zintzazkete.

7 Ifraelgo umcck ordcan ctzaituzte 
cntzun nahi, ni cntzun nahi ez nautela- 
kotz; ezen kopeta ahalkegabckoa cta 
bihotz gogorrckoa da Ifraelgo etche gu
zia.

8 Huna non egin dudan zure begi- 
thartca hckienak baino hazkarrago cta 
zurc bclharra hckienak baino gogorrago.

9 Egin dut zure bclharra diamanta 
bezala eta harria bczala: ez izan hckicn 
beldur, cta cz lotza hckicn aitzincan, ze
ren ume khechagarri batzu baitirc.

10  Eta erran zarotan oraino : Gizafe
mea, beharriz har eta bihotzean far zatzu 
nik erraten darozkitzudan folas guziak.

1 1  Eta zoaz, far zaitc gathibuen 
erdira,zure herriko umeetara; mintza za- 
kizkiote, cta errozute: Hau dio Jainko 
Jaunak; hean entzunen duten cta geldi- 
tuko diren.
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12  Eta izpirituak hartu nituen, eta 
ene gibeletik aditu nuen harrabots han- 
diko mintzo bat: Benedikatua Jaunaren 
ofpea berc lekhutik.

13  Eta aditu nuen abereen ha- 
rrabotfa, hegalak clkharri joz egitcn 
zutena, eta pirrita abcrcci jarraikitzen 
zirenen harrabotfa, eta iharrofdura handi 
bateko harrabotfa.

14  Izpirituak halaber altchatu eta 
craman ninduen, eta goan nintzen uhc- 
rrik ene izpirituko gaitziduran ; ala- 
bainan Jaunaren cíkua cnckin zen, haz- 
kartzcn ninduelarik.

15  Eta ethorri nintzen gathibuen 
gana, uzta berrietako metara, Koba- 
rreko hibai-bazterrean egoten zirenen 
gana; eta jarri nintzen hckiek jarriak 
zauden tokian, eta han egotu nintzen 
zazpi egunez atfckabetan.

16 Zazpi cgunak iragan ondoan bc- 
rriz, Jaunaren hitza ilkhi zitzaitan, zc- 
rralarik :

17 Gizafemca, atalaritzat eman zai- 
tut Ifraelgo ctcheari; eta cntzunen du- 
zu ene ahotikako hitza, eta erranen da- 
roezu ene izcncan.

18 Nik erraten dudancan gaichta- 
ginari: Heriotzcz hilen haiz, zuk cz 
badiozu czagutarazten, eta cz bazaiz- 
kio mintzatzcn, berc bidé gaichtotik al- 
daraztcko, hura berc tzarkerian hilen da ; 
bainan zurc cfkuan bilhaturen dut harén 
odola.

19 Aldiz, czagutarazten badiozu 
gaichtaginari, eta hura cz bada bihur- 
tzen berc gaichtakcriatik eta bcre bidé 
tzarrctik, haina berc tzarkerian hilen 
d a ; zuk ordean libratu dukezu zure 
arima.

20 Bcrriz, baldin preftua berc pres- 
tutafunctik makhurturik, tzarkeriari lo- 
tzcn bada, behaztopagailu bat czarriren 
dut harén aitzincan; hura hilen da, cz 
diozulakoz czagutarazi ene hitza; hura 
berc bckhatuan hilen da eta harén egin- 
tza preftuez orhoitzapcnik cz da izanen ; 
bainan zurc cfkuan bilhaturen dut harén 
odola.

2 1 Preftuari ordean argitafuna eman 
balimbadiozu, cz dadicntzat preftua bc- 
khatura cror, eta hura cz bada crori, 
cgiazko bizitzeaz da biziko, eta zuk 
libratu dukezu zure arima.

22 Eta Jaunaren cíkua jarri zen ene 
gaincan, eta erran zarotan : Jaikirik

ilkhi zaite bazterretara, cta han min- 
tzatuko naiz zurckin.

23 Eta jaikirik ilkhi nintzen bazte
rretara ; cta hara Jaunaren ofpea han za- 
gocla, Kobarreko ur-hegian ikhufi nuen 
bczala, eta erori nintzen ahufpeka.

24 Eta izpiritua farthu zen eue bai- 
than, cta chutiarazi ninduen eue zan- 
goen gainera, eta mintzatu zen cnckin, 
eta erran zarotan ; Sar cta herts zaite 
zurc ctchearcn crdian.

25 Eta zu, gizafemca, huna non 
burdinak cmanak diren zurc gainera, 
eta hckietan eftekaturen zaituzte, cta 
ctzarc ilkhircn hekien crditik.

26 Eta zurc aho-gainari lotharazircn 
dut zurc mihia; eta izanen zarc mutu, 
cta cz azurriatzen duen gizona bczala; 
czen Ifraclgo etchca eue fumintarazten 
hari da.

27 Bainan mintzatu nakikczuncan, 
idckircn dut zurc ahoa, cta erranen 
daroezu: Hau dio Jainko Jaunak: En- 
tzuten duenak entzun beza, eta phau- 
fuan dagoena phaufa bedi, ezen Ifraclgo 
etchca eue fumintarazten hari da.

IV . K a p .

JT  T A  zuk, gizafemca, har zazu adrai- 
lu bat, czar zazu aitzincan, cta ba

ren gaincan egizu Jcrufalemcren itchura.
2 Eta hären kontra chuchenduko 

duzu fethioa, altchatuko hazkargailuak, 
eginen hertlgailuak, jarriko kampak, eta 
inguruan czar ri ko ahariak.

3 Eta zuk har zazu burdinazko pa- 
dera bat, cta czar zazu hura zure artean 
cta hiriaren artean burdinazko harrafi bat 
bczala ; cta hiriaren kontra gogortuko 
duzu begia, cta fethiotan izanen da, cta 
inguratuko duzu. Hori da Ifraclgo ctchc- 
arentzat czagutkari bat.

4 Eta zuk lo-cginen duzu czkcrrcko 
fahetfaren gainera, cta aldcrdi hartan eza- 
rriko ditutzu Ifraelgo ctchearcn bekha- 
tuak, haren gainera lo-eginen duzun 
egun guzicz, cta zure gain hartuko du
zu hekien gaizkia.

5 Nik berriz, hekien bekhatuen ur- 
theentzat eman darozkitzut hirur ehun 
laur hogoi cta hamar egun; cta jafanen 
duzu Ifraclgo ctchearcn gaizkia.

6 Eta hori cgin dukczuncan, lo- 
eginen duzu bcrriz cfkuincko fahetfa-
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ren gainera, cta jafanen duzu Judako 
etchcaren gaizkia berrogoi egunez, egu- 
na urtheko, diot, eguna eman darotzudala 
urtheko.

7 Eta itzulircn duzu begithartea Jc -  
rufalcmgo fethioko alderat, cta hcdatuko 
duzu befoa cta profctifatuko duzu Jcru- 
falcmcrcn kontra.

8 Huna non burdinaz inguratu zai- 
tudan, cta etzare itzuliko fahets baten 
gainctik bertzera, bethe detzatzun arteo 
zure fethioko cgunak.

9 Eta har zatzu ogia, garagarra, baba, 
dilifta, artho-chehea eta chingila ; cza- 
rriko ditutzu untzi bateau, eta zuretzat 
eginen ditutzu ogiak, fahetfaren gainera 
lo-eginen duzun egunetako; janen ditu
tzu hirur ehun laur hogoi eta hamar e- 
gunez. /

10 Aldiz janen duzun hazkurriak, e- 
gunean izanen du hogoi eftateren haz- 
ta ; janen duzu muga batetik bertzc- 
raino.

1 1  Eta ura edanen duzu neurtuz, 
hin baten feigarrena ; hura edanen du
zu muga batetik bertzeraino.

12  Eta zure laborea janen duzu hau- 
tfean errerikako garagar-ogia bczala; eta 
jende ongarriz cftaliko duzu hura popu- 
luaren aitzincan.

13  Eta Jaunak erran zuen : Bcrcn
ogia hórrela janen dutc zikhindurik Is- 
raelgo umeek, nik iraiziko ditudan jen- 
dayen artean. _ _ _

14  Eta erran nuen: A i! ai! ai! Jainko 
Jauna, huna eue arima khutfatu izan ga- 
bea delà ; haurretik orai arteo ez dut 
jan haragi bera hilik ez-eta bafabereek 
chehakaturik ; haragi lohirik batere cz 
da eue ahoan farthu.

15  Eta ihardetfi zarotan: Huna non 
cmaten darotzudan idi-gorotza jende en
garriaren orde, eta hartan erreko duzu 
zurc ogia.

16  Eta erran zarotan : Gizafemca, 
huna non hautfiko dudan Jcrufalemcn o- 
giaren makhila ; ogia phifatuz cta afal- 
dutan janen date, eta ura edanen dutc 
neurtuz cta hefturetan ;

17  Halctan non, ogi cta ur cfkafcz 
batbedera eroriko baita bcrc anayaren 
gainera, eta bcrcn tzarkerian iharturen 
dire.

Jj^ T A  zuk, gizafemca, har zazu na- 
bala zorrotz bat, ileak ebakitzen di- 

tuena; hartuko duzu eta iraganen zurc 
burutik eta bizarretik ; eta hartuko duzu 
hekien phifatzeko balantza bat, eta hirur 
zathitan ezarriko ditutzu.

2 Hercn bat fuz erreko duzu hiri
aren crdian, fethioko egunak bethctzen 
diren arabera; bertze hercn bat hartuko 
duzu eta ezpatarekin ebakiko hiriaren in
guruan ; azken herena berriz, haizeari 
emanen diozu, cta nik ezpata biluziren 
dut hekien ondotik.

3 Eta hckictarik guti bat hartu cta 
zurc kaparen izkinan eftekatuko duzu.

4 Eta haukietarik hartuko ditutzu be
rriz zembait eta fuan erreko, cta handik 
ilkhiko da fu bat Ifraelgo ctchc guziaicn 
gainera.

5 Hau dio Jainko Ja u n ak : Hori da 
Jerufalcmc ; ezarri dut jendayen erdian, 
cta lurrak harén ¡nguruan.

6 Eta erdeinatu ditu ene erabakiak, 
jendayak baino tzarrago bilhakatzeraino ; 
cta ene manamenduak, harén inguruan 
diren lurrek baino gehiago ; ezcn oftikatu 
ditu ene erabakiak, cta cz da ene mana- 
mcnductan ibili.

7 Aria hortaz, hau dio Jainko Jaunak: 
Zcren gainditu ditutzucn zuen inguruko 
jendayak, cta ctzarcten ene manamen- 
ductan ibili, eta ez ditutzuen ene craba- 
kiak bethe, eta ez duzucn cgin zuen in
guruan diren jcndayck ere bezain zu- 
zenki;

8 Hau dio beraz Jainko Jaunak: 
Jerufalcmc, huna non heldu natzainan, 
cta ncronelc hirc erdian obraturen ditinat 
ene erabakiak jendayen begietan.

9 Eta liire izigarrikeria guzicn ariaz, 
hirc baithan eginen dinat egundaino egin 
cz dudana eta halakorik ez baitut eginen 
gehiago.

10 Aitck beraz janen ditinc hirc er
dian beren femeak, cta femeck beren 
aitak; ene erabakiak bcthcko ditinat hire 
baithan, eta haizc guzictara barrayaturen 
ditinat hirc ondarrak.

1 1  Horren gatik, dio Jainko Jaunak : 
Ala ni! zeren lohitu dunan ene faindu- 
tegia hire tzarkeria guzicz cta izigarrike
ria guziez, cz bahaut nik ere phorros- 
katzcn ; eta cz hau guphidetfiko ene bc- 
giak, cta cz naun urrikalduko.

V. K a p .
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12  Hire hirurctarik bat hilen dun izu- 
rritetik,^ eta gofeteak iharraraziko din 
hire crdian ; bertzc hirugarrena czpatarcn 
azpira eroriko dun hire inguruan ; bertzc 
hirugarrena berriz, haize guzietara barra- 
yatuko dinat, eta czpata biluziko dinat 
hekien gibelctik.

13  Eta ene fepha betheko eta ene 
gaitzidura afeko dut hekien gaincan, eta 
hartuko dut fofegu ; eta ene irakidura 
aikietfi dukedanean hekien gainean, ja
kinen dute ni naizcla Jauna, cnc kha- 
rrcan mintzatu naizena.

14  Eta ezarriko haut mortu, eta hire 
inguruan diren jendayen laidagarri, ira- 
gailc guzicn aitzincan.

15  Eta izanen haiz laidagarri eta bur- 
hoztagarri, ikhufgarri eta lazgarri hire 
inguruan diren jendayetan, cnc craba- 
kiak obratu ditukedancan, ene fepha, 
cnc gaitzidura eta ene hafarrearen jaza- 
rraldietan.

16  N i Jauna mintzatu naiz, erran 
dudancan hekien gainera igorriko ditu- 
dala gofetearen gczi guziz gaichto, hil- 
garriak izanen direnak, zeinak igorriko 
baititut zuen chahutzekotzat ; eta go- 
fetea bilduko dut zuen gainera, eta hau- 
tfiko dut zuetan ogiaren makhila.

17  Eta zuetara igorriren ditut gofetea 
eta bafaberc gaichtocnak, zuck hilarazi 
arteo ; eta izurritea eta odola hire gaine- 
tik iraganen ditun, eta czpata erakha- 
rriren dinat hire gainera. N i Jauna 
naiz mintzatu.

VI. K ap .

U *T A  Jaunarcn hitza ilkhi zitzaitan,
zerralarik :

2 Gizafcmca, begithartca ezar zazu 
Ifraelgo mendietara, eta profetifa diozo- 
zute,

3 Eta errozute : Ifraelgo mendiak, 
adi zazue Jainko Jaunaren hitza. Jain- 
ko Jaunak hau diotc mendici eta mun- 
hoei, harkadici eta haranci : H una non 
erakharriren dudan czpata zuen gainera, 
eta herrautfiren ditut zuen lekhu go- 
rak ;

4 Eta urraturen ditut zuen aldareak, 
eta chchakaturen zuen jainkomoldcak, 
eta zuen hilak arthikiren zuen idolcn ai
tzincan.

5 Eta Ifraelgo umeen hilikiak czarri- 
ren ditut zuen jainkomoldccn aitzincan,
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eta zuen hezurrak barrayaturen ditut 
zuen aldarccn inguruan ;

6 Zuen egon-lekhu guzictan hiriak 
mortu izanen dire, lekhu gorak urratuak 
eta herrautfiak izanen dire, zuen aldareak 
eroriko eta phorroikatuko dire ; zuen 
idolak czcztatuak, zuen tcmploak lehcr- 
tuak, eta zuen lanak chahutuak izanen 
dire.

7 Zuen crdian eroriko dire hilak, eta 
jakinen duzuc ni naizcla Jauna.

8 Zuetarik utziko ditut jendayen ar- 
tean ezpatari itzuri ditazkccnak, barra- 
yatuko zaituztedanean bazterretan.

9 Eta zuetarik libratuak nitaz orhoi- 
turen dire jendayen artean, zeinetara 
gathibu cramanak baititazkc ; zeren nik 
hautfiko baitut hekien bihotz lohitu eta 
ene ganik urrundua, eta idekiko ditut 
hekien begi jainkomoldeekin lohituak ; 
eta beren izigarrikeria guzictan cgin di- 
tuzten gaizkien gaincan berek harturen 
dute beren buruentzat gaitzirizko.

10  Eta jakinen dute, nik Jaunak, ez 
nuela alferretan erran gaitz horiek cginen 
naroeztcla.

1 1  Hau dio Jainko Jaunak : Jo  zazu 
cikuaz, jo zazu zangoaz, eta errazu : 
Zorigaitz Ifraelgo etchearcn gaizkien 
izigarrikeria guzientzat ! Zeren ezpataz 
gofctc eta izurriteaz chahutzcra baitoha.

12 Urrun dena, izurritik hilen da; 
hurbil dena berriz, czpatak arthikiren du ; 
eta gelditua eta fethiatua dena, gofeak 
hilen du ; eta afeko dut ene hafarrea he
kien gainean.

13  Eta ni naizcla Jauna jakinen duzuc, 
zuen hilak izanen dircncan zuen jain- 
komoldecn crdian, zuen aldarccn inguru
an, munho gora guzicn gainean, eta 
mendi-kafko guzietan, eta zuhaitz adar- 
tfu guzicn azpian, eta haritz holtotlu 
guzicn azpian, zuen idolcntzat ifcntfu 
ufaina igan izan den lckhuctan.

14  Eta hekien gainera hedaturen dut 
cnc cikua ; eta hekien egon-lekhu guzi
etan, Dcblathako mortutik hafirik, lurra 
defmafian eta larrutua ezarriren dut ; 
eta jakinen dute ni naizcla Jauna.

VII. K a p .

J p T A  Jaunaren hitza ilkhi zitzaitan, 
zerralarik :

2 Eta zu, gizafcmca, huna zer dioen 
Jaunak, Ifraelgo lurreko Jainkoak : Hcl-
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du da akhabantza, akhabantza heldu da 
lurraren lau aurkhintzen gaincan.

3 Huna orai akhabantza hire gaincan ; 
hire gainera ichuriko dinat ene hafarrea, 
eta juyatuko haut hire bideen arabera, 
eta jazarriko darozkinat hire izigarrikeria 
guziak.

4 Eta ez hau guphidetfiko ene begiak, 
eta cz naun urrikalduko; bainan hire 
gainera erorraraziko ditinat hire gaichta- 
kcriak, eta hire itfulkcriak hire erdian 
gcldituko ditun ; eta jakinen duzue ni 
naizcla Jauna.

5 Hau dio Jainko Jaun ak: Hcilura 
bat, huna non heldu den heftura bat.

6 Akhabantza heldu da, heldu da 
akhabantza; atzarria egotu dun hire 
kontra ; buna non dathorren.

7 Chahupcna gainera heldu zaik, oi 
lur hortako egoiliarra ; heldu duk ordua, 
hurbil duk farralkiko cguna, cta-cz men- 
dicn ofpekoa.

8 Oi lurra, orai hurbildik hire gainera 
ichurircn dinat cue hafarrea, eta ene 
fepha afeko dinat hire gaincan; eta hire 
bideen arabera haut juyaturen, eta hire 
gaichtakcria guziak darozkinat gainera 
cmanen;

9 Eta cnc begiak cz din guphiderik 
izanen, eta cz naun urrikaldurcn ; bainan 
hire tzarkeria guziak hire gainean ezarri
ren ditinat, eta hire crdian egonen ditun 
hire itfuikeria guziak ; eta jakinen duzue 
ni naizcla jotzen dudan Jauna.

10 Huna cguna, huna non heldu den ; 
ilkhi da chahupcna, zigorra loratu da, 
muikildu da hampuruikeria;

1 1 Gaichtakcria tzartafunaren zigo- 
rraren gaincan jaiki d a ; cz hekietarik, 
cz populutik, cz-cta hekien harraman- 
tzetik; eta hekien baithan ez da phau- 
furik izanen.

12  Ethorri da muga, hurbildu da cgu
na : croilca cz bedi boz, faltzailca cz 
bedi uher, zeren fepha horgo populu 
guziaren gainera hedaturen baita.

13  Ezcn faltzaileari, orai no bizi balitz 
ere, ctzayo faldu duen gauza bihurturen ; 
alabainan ikhufpcn populu guziarentza- 
teko hau, ez da alferrik bihurturen, eta 
gizona cz da hazkarturen berc bizitzeko 
tzartafunean.

14  Jo  zazuc turuta, phara zaiteztc 
o ro ; eta cz da nihor gudura goanen; 
ezik horgo populu guziaren gaincan da 
cnc hafarrea.

15  Ezpata kampoan, izurritea eta go- 
fctca barnean ; landau dena, ezpatatik 
hilen da ; hirian direnak izurriteaz eta 
gofetcaz izanen dire iretfiak.

16 Hekien ganik ihes-eginen dutenak, 
falbatuak izanen dire ; eta mendietan 
egonen dire, haranetako ufoak iduri, oro 
ikharan, batbedera bere bekhatuan.

17  Eiku guziak erkhituko etabelhaun 
guziak ura bezala itzuriko dire.

18 Eta jauntziko dituztc zurdatzak, 
eta izialdurak cftaliko ditu, eta ahalkea 
izanen da begitharte guzictan eta khar- 
tzoildura buru guzien gainean.

19 Hekien zilharra kamporat arthikia, 
eta hekien urhea ongarria bezala izanen 
da. Hekien zilharra eta urhea ez dire 
baliaturen hekien libratzeko Jaunaren 
hafarrcko egunean. E z  dute afeko beren 
barnea, hekien fabelak ez dire betheko, 
zeren dirua izanen den hekientzat gaiz- 
kirako behaztopagailu.

20 Beren lephoko gatheen edergailua 
hampuruikeriako baliatu dute ; hartarik 
egin dituztc beren tzarkcrictako itchura 
eta moldeak ; horren gatik egin dut har
tarik gauza lohi bat ;

2 1 Eta hura ciku arrotzei emanen dio- 
tet harrapakara, eta hura cginen dut lu
rreko gaichtagincn puika, eta lohiturcn 
dute.

22 Eta begithartca itzuliren dut hc- 
kien ganik ; bortchaturcn dute cnc fain- 
dutcgiko lekhu gordca ; ohoinak hartan 
farthuren dire, eta lohiturcn dute.

23 Akhabantza bat athera zazu, ze
ren lurra odolczko juyamenduz eta hiria 
tzarkeriaz betheak baitire.

24 Eta erakharriren ditut jendayetarik 
gaichtocnak, eta jabeturen dire hekien 
etchccz ; eta ichilarazircn dut botherc- 
tfuen hampuruftafuna, eta ctfaya naufi- 
turen da hekien faindutegicz.

25 Heltura jauftean, bilhaturen dute 
bakca, eta bakerik cz da izanen.

26 Afaldua afalduaren gainera ctho- 
rriko da, haroa haroaren gainera ; eta 
profeten ikhulpen bilha ibiliko dire, eta 
legea galduko da aphezaren baitharik eta 
kontfcilua zaharretarik.

27 Errcgc auhenez egonen da, atfe- 
kabeak inguratuko du buruzagia, eta 
ikharan izanen dire populuaren eikuak. 
Eginen daroet cgin dutenaren arabera, 
juyaturen ditut juyatu dutenaren arabera, 
eta jakinen dute ni naizcla Jauna.
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V II I .  K a p .

Agarren urthean, feigarren hila- 
bcthcko, bortzgarrcn cgunean, jarria 

nmtzcn ene etchean, eta Judako zaha- 
rrak jarriak zauden ene aitzincan, eta 
han Jainko Jaunaren cíkua crori zen ene 
gainera.

2 Eta ikhufi nuen, eta hara itchura 
bat fuaren iduria bezala ; gerritik beheiti 
fuá zuen iduri, eta gerritik goiti iduri 
zuen argidura bat, clcktroa ikhuílcn ba- 
litz bezala.

3 Eta cíkua bezalako bat hedatu zen 
eta lothu zitzaitan buru-khartzetatik; 
eta izpirituak altchatu ninduen zeruaren 
eta lurraren artera, eta Jainkoaren gañí- 
kako ikhufpcn batean eraman ninduen 
Jcruíhlcmera, ipharrcra begira zagoen 
barneko athearen ondora, non baitzagoen 
chutik bckhaizgoko idola, bekhaizgoaren 
jauzaraztcko.

4 Eta hara Ifraclgo Jainkoaren ol'pea 
han agertu zitzaitala, laudan izatu nuen 
¡khufpena bezala.

5 Eta Jaunak erran zarotan: Giza
femea, altcha zatzu begiak ipharreko 
alderat. Eta ipharreko alderat altchatu 
nituen begiak ; eta haraaldarcko athearen 
ipharretik, fartzean berean zagoela be- 
khaizgoko idola.

6 Eta erran zarotan Jaunak: Giza- 
femea, baduzu uílc ? ikhuílcn duzu zer 
hari diren horiek, Ifraelgo ctchcak hor 
egiten dituen izigarrikeria gaitzak, ni 
ene faindutegitik urruntarazi beharrez ? 
Eta oraino itzuliz ikhufircn ditutzu izi
garrikeria handiagoak.

7 Eta eraman ninduen lorio-fartzcra ; 
eta ikhufi nuen chilo bat bazela harrafian.

8 Eta erran zarotan : Gizafemea, zil- 
ha zazu harraíia. Eta harrafia zilhatu 
nucncan, agertu zen athe bat.

9 Eta erran zarotan: Ja r  zaite eta 
ikhuíatzu horiek hor egiten dituzten 
izigarrikeria guziz tzarrak.

10 Eta farthurik ikhufi nuen, eta hara 
zcr-nahi zierpe eta abere itchura, iziga- 
rrikeria eta Ifraclgo ctchearcn idola gti- 
ziak thindatuak zircla inguruan harrafi 
guzian.

1 1  Eta itchura hekien aitzincan zau
den Ifraelgo ctchcko zaharretarik hirur 
hogoi eta llamar gizon, eta haukicn cr- 
d¡an Jczonias, Saphancn femea; eta ba- 
zuten bakhotchak ifentfuntzi baña cfku-

an, eta ifcntfutik altchatzcn zen lanhozko 
bafada.

12  Eta Jaunak erran zarotan : G iza
femea, ikhuílcn duzu ongi, ilhumbectan 
zer egiten duten Ifraclgo etcheko zaha- 
rrek, batbederak zer egiten duen bcrc 
gela zokhoan; ezcn diotc: Jaunak cz 
gaitu ikhuílcn, Jaunak utzi du lurra.

13  Eta erran zarotan : Oraino itzuliz 
ikhufircn ditutzu, horiek egiten dituzten 
izigarrikeria handiagoak.

14  Eta farrarazi ninduen Jaunaren 
athc-fartzc, ipharrcra bcgiratzcn duenc- 
tatik; eta hara cmazteki batzu han ja
rriak Adonifen dcithoratzcn.

15  Eta erran zarotan: Ikhufi duzu 
ongi, gizafemea; eta oraino itzuliz ikhu- 
firen ditutzu horiek baino izigarrikeria 
handiagoak.

16 Eta farrarazi ninduen Jaunaren 
ctcheko lorio barnckoan ; eta hara Jau 
naren templo fartzean, czkaratzarcn eta 
aldarearen artean, hogoi eta bortz gizon 
bezala, gibelaz Jaunaren tcmploko ha- 
rrafiari zaudela, eta aitzinaz iguzki-for- 
thaldera ; eta iguzki-ilkhitzca adoratzcn 
zuten.

17  Eta erran zarotan: Ikhufi duzu 
ongi, gizafemea; hori guti othe da J u 
dako etchearentzat hor egin dituzten 
izigarrikeria horien cgitca; ezcn lurra 
gaichtakcriaz bethez, itzuli dire ene fu- 
mintaraztera? Eta horra non adar bat 
hurbiltzen duten bcrcn fudurretara.

18 Ni ere bcraz hariko naiz ene 
fcphan ; ene begiak cz du guphidctfi- 
ren, cz naiz urrikalduko; eta oihuka 
dcihadar-cgincn dutcncan ene beharrie- 
tara, cz ditut cntzunen.

IX . K a p .

A hazkarki oihu-egin zuen ene bc- 
harrietara, zioelarik: Hurbil diré hi- 

riaren ikharleak, eta bakhotchak eíkuan 
daduka hilkako trefila bat.

2 Eta hara fei gizon heldu zircla i- 
pharrera dagoen gaincko atheko bideaz, 
eta bakhotcharen eíkuan bazen hilkako 
trefila; hekien crdian ere bazen gizon 
bat liho-oihalez jauntzia, eta thinduntzi 
bat bazuen gerrian : eta farthu, eta chu
tik jarri ziren kobrezko aldarearen on- 
doan.

3 Eta Ifraclgo Jaunaren ofpca ilkhi 
zen kerubinetik, zeinaren gainean bai-
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tzagoen templo - fartzean ; eta dcithu 
zuen lihoz jauntzia zen gizona, thin- 
duntzia gerrian zuena.

4 Eta Jaunak erran zaroen : Iragan 
zaite hiria barna Jcrufalemercn crditik, 
eta horren erdian egiten diren izigarri
keria guziez auhen eta atfckabetan dau- 
den gizonen belharrctan egizu thau ba
ten hatza.

5 Eta bertzeei erran zaroctcn, nik 
aditzen nuelarik : Huni jarraikiz iragan 
zaitezte hiria gaindi; eta jo zatzuc jen- 
deak; zuen begiak ez betza izan gu- 
phide, ez bezaitezte urrikal.

6 Zaharra, muthil eta ncíkatcha gaz- 
te, haur eta cmazteki, oro heriotzez hil 
zatzuc ; bainan thaua ikhufiko diozuc- 
netarik nihor ez h il; eta has zaitezte 
ene faindutegitik. Haft ziren beraz 
temploarcn aitzincan ziren gizon-zaha- 
rrctarik.

7 Eta erran zaroctcn: Lohi zazue 
temploa, eta hilez bethe zatzuc lorioak ; 
ilkhi zaitezte. Eta ilkhi ziren eta jo
tzen zituzten hirian zirenak.

8 Eta farraíkia akhabatu zenean, ni 
gclditu nintzcn han ; eta erori nintzen 
ahufpez, marrafkaka nioclarik : Ai ! ai ! 
ai ! Jainko Jauna ; chahuturcn othe 
ditutzu bada Ifraelgo ondarrak oro, zurc 
fepha ichuriz Jcrufalemeren gainera ?

9 Eta ihardetfi zarotan : Ifraelgo eta 
Judako ctchearcn gaizkia hainitz da 
handiegia; lurra odolez bethea dago eta 
hiria bihurrikeriaz ; erran dute ezen : 
Jaunak utzi du lurra, eta Jaunak ez du 
ikhuílcn.

10 E z  du beraz ene begiak guphidc- 
rik izanen, eta ez naiz urrikalduko ; bi- 
hurtuko diotet bcrcn bidearen arabera.

1 1  Eta huna lihoz jauntzia zen g¡- 
zonak, thinduntzia gerrian zuenak, hitz 
hau ihardetfi zuen zioelarik: Manatu 
darotazun bezala egin dut.

X . K a p .
T ^ T A  ikhufi nuen, eta hara kerubinen 

gainean zen ortzian, hekien gainean 
agertu zela zafir harria bezalako bat, 
tronua iduri zuen itchura bat.

2 Eta mintzatu zen lihoz jauntzia 
zen gizonari, eta erran zioen: Kerubi
nen azpian diren pirriten artera far zaite, 
eta kerubinen crdian diren ikhatz bizic- 
tarik bethe zazu cíkua, eta ichuratzu

hiriaren gainera. Eta farthu zen ene 
aitzincan.

3 Bada, kerubinak etchcaren eíkuine- 
tarik zauden goan zenean gizona ; eta 
hedoi batek bethe zuen lorio-barnca.

4 Eta Jaunaren ofpea kerubinen gai- 
netik ilkhi zen tcmploko fartzera; eta 
hedoyak bethe zuen ctchea, eta Jauna
ren ofpearen dirdirak bethe zuen lorioa.

5 Eta kerubinen hegalen harrabotfa 
aditzen zen kampoko lorioraino, iduri 
Jainko ahalorotakoaren mintzoaren otfa.

6 Eta liho-oihalez jauntzia zen gi
zona manatu zuenean, erranez : Keru
binen erdian diren pirriten artetik har 
zazu fuá ; farthu zen eta gclditu zen 
pirrita baten ondoan.

7 Eta kerubin batek kerubinen erdi- 
tik hedatu zuen cíkua kerubinen artean 
zen fura; eta hartarik hartu eta email 
zuen lihoz jauntzia zenaren cíkura ; 
hunck hartu zuen eta ilkhi zen.

8 Eta kerubinetan agertu zen gizon- 
eíkua bezalako bat hekien hegalen az
pian.

9 Eta ikhufi nuen; eta hara lau pi
rrita kerubinen ondoan ; pirrita bat ke
rubin baten ondoan, bertzea bertze kc- 
rubinaren ondoan ; pirriten itchura be- 
rriz, krifolit harriarena bezalakoa zen.

10 Eta lauek bat iduri zuten, pirrita 
pirritaren harnean izan balitz bezala.

1 1  Eta ibiltzen zircncan, lauak lau 
aldetara zabiltzan; eta ibiltzean etziren 
gibelerat bihurtzcn ; bainan lchcmbiziko 
zenak lckhu batera egiten zuenean, 
bcrtzeak ere jarraikitzen ziren eta ez 
bihurtzcn.

12  Eta hekien gorphutz guzia, le- 
phoak, cíkuak, hegalak eta uíleyak begiz 
betheak ziren lau pirriten inguruan.

13  Eta nik aditzen nuelarik, pirrita 
hckick dcithu zituen zalhuak.

14  Bakharrak berriz, bazituen lau 
begitharte ; begitharte bat, kerubin-bc- 
githartea ; bigarren begithartca, gizon- 
begithartca ; hirugarren begithartca, le- 
hoin-bcgithartea; eta laugarrena, arrano- 
begithartea.

15 Eta kerubinak goititu ziren ; he- 
kick ziren Kobarreko ur-hegian ikhufi 
nituen abere berak.

16 Kerubinak ibiltzen zirenean, p¡- 
rritak ere orobat ibiltzen ziren hekien 
aldcan ; eta kerubinek hegalak altcha
tzen zituztenean lurretik goititzeko, pi-

5 t



874 EZEKIELEN PROFEZIA.

rritalc ctziren egoten, bainan hckiek crc 
kerubinen aldean izaten ziren.

17  Gelditzen ziren, kerubinak geldi- 
tzean ; cta goititzen ziren, hckiek goi- 
titzcan ; ezen bizitzcko izpiritua hekic- 
tan zen.

18 Eta Jaunarcn ofpca tcmploko far- 
tzetik ilkhirik, jarri zen kerubinen gai- 
nean.

19 Eta kerubinek hedaturik beren 
hegalak, lurretik altchatu ziren ene ai
tzincan ; eta hckiek goatearckin, pirri- 
tak ere jarraiki ziren ; cta barata ziren 
Jaunarcn etchcko athe iguzki-aldekoa- 
ren fartzean; eta Ifraclgo Jainkoaren 
ofpca hekien gainean zen.

20 Kobarrcko ur-hegian Ifraclgojain- 
koaren azpian ikhufi nituen abere berak 
ziren, eta czagutu nuen kerubinak zire- 
la.

2 1 ßakharrak bazitucn lau begitharte 
cta lau hegal; eta gizon-cfkua bczalako 
bat bazen hekien hegalen azpian.

22 Hekien begithartcetako itchura, 
eta begiratzca eta bakhotcharen oldarra 
aitzincrat cgiteko, Kobarrcko ur-hegian 
ikhufi nituen ber-berak ziren.

X I. K a p .

ETA izpirituak altchatu nituen eta 
eraman Jaunaren etcheko athe i- 

guzki-aldekora, zcina iguzki-fortzeari 
baitago ; eta hara athe-fartzean hogoi 
cta bortz gizon ; cta hekien erdian 
ikhufi nituen Jezonias Azurren femca 
eta Pheltia Banaiafen femca, populua- 
ren buruzagiak.

2 Eta erran zarotan : Gizafcmca, ho- 
riek dirc gaizkia afmatzen dutenak, cta 
hiri huntan afmurik tzarrenak dera- 
bilzkatcnak,

3 Diotclarik: Gurc etcheak ez othe 
dire afpaldi cginak f hiria da bertza, gu 
berriz, haragiak.

4 Aria hortaz profetifa zazu horien 
gainean, gizafemca, profetifa zazu.

5 Eta Jaunarcn izpiritua ene gaincra 
jauzi zen cta erran zarotan: Mintza 
zaitc: Hau dio Jaunak: Hórrela min- 
tzatu haiz, Ifraclgo etchca, cta czagu- 
tzen ditut zuen bihotzeko gogoctak.

6 Afleo hil ditutzuc hiri huntan, cta 
hilez bethe ditutzuc hemengo karrikak.

7 Hargatik hau dio Jainko Jaunak: 
Zuck hil eta hiriaren erdian hedatu di-

tutzuenak, hckick dire haragiak, cta hau 
bertza daj cta zuek h unen erditik khen- 
duko zaituztet.

8 Ezpatarcn beldur zarcte, cta czpata 
erakharriren dut zuen gainera, dio Jain
ko Jaunak.

9 Eta iraiziren zaituztet hiri hunen 
erditik, cta emanen zaituztet etfayen 
efkuetara, cta zuen gainean obraturen 
ditut enc crabakiak.

10  Ezpatarcn azpira croriko zarete ; 
Ifraelgo mugetan juyatuko zaituztet, eta 
jakinen duzue ni naizela Jauna.

1 1  Hiri hau cz da zuentzat izanen 
bertz, eta zuek ctzarete hunen erdian 
izanen haragi : Ifraelgo mugetan zaituz
tet juyaturen.

12  Eta jakinen duzue ni naizela 
Jauna ; zeren cz baitzarete enc mana- 
menduetan ibili, eta ene legea ez baitu- 
zue bethe, bainan cgin baituzue zuen 
inguruko jendayen legeen arabera.

13  Eta gerthatu zen, profetifatzen 
hari nintzclarik, hil zcla Pheltia, Bana
iafen femca. Eta ahufpez crori nintzen, 
oihu handi bat egiten nuclarik, eta erran 
nuen: A i! ai! ai! Jainko Jauna; Ifraelgo 
ondarren chahutzen hari othe zarc ?

14  Eta Jaunarcn hitza ilkhi zitzai- 
tan, zcrralarik :

15  Gizafemca, zurc anayak, zurc 
anayak, zurc ahaideak eta Ifraelgo 
etchca oro, guziak zeinci Jerufalemda- 
rrek erran baitiote : Jaunarcn ganik 
zoazte urrun ; guri daroku lurra goza- 
menetan cman.

16 Hargatik, hau dio Jainko Jaunak: 
Zeren jendayetan urrun ezarri eta baz- 
terretara barrayatu ditudan ; faindutegi 
chume bat izanen naiz hekientzat goan 
diren lurretan.

17  Aria hortaz errozute : Hau dio 
Jainko Jaunak : Populuen artetik bil- 
duko zaituztet, eta batcratuko zaituztet 
barrayatuak zarctcn lurretarik, eta ema
nen darotzuet Ifraelgo lurra.

18 Eta hartara farthuko dirc, cta har
tarik khenduko dituzte bango behazto- 
pagailu eta izigarrikeria guziak.

19 Eta emanen diotet bihotz bakhar 
bat, cta izpiritu berri bat ezarriren dut 
hekien harnean, cta hekien haragitik 
khenduren dut harrizko bihotza, eta 
emanen diotet bihotz haragizkoa ;

20 Ibil ditezen enc manamenduetan, 
cta zaint cta bethe detzaten enc eraba-

XII. KAP.

kiak ; cta izan ditezen enc populu, eta 
ni izan nadien hekien Jainko.

2 1 Zeinen bihotza behaztopagailuen 
eta beren izigarrikerien ondotik baita
bila, hainci beren buruaren gainera eza- 
rriko daroet beren bidea, dio Jainko 
Jaunak.

22 Eta kerubinek goititu zituztcn 
hegalak, cta pirritak altchatu ziren hc- 
kiekin batean, cta hekien gainean zen 
Ifraelgo Jainkoaren ofpea.

23 Eta hiriaren erditik Jaunarcn ofpea 
igan zen cta baratu hiriaren iguzki-al- 
dcan den mendiaren gainean.

24 Eta izpirituak altchatu cta crakha- 
rri ninduen Kaldeara gathibuen gana, 
ikhufpencz eta Jainkoaren izpirituaren 
ahalez ; eta izatu nuen ikhufpena fun- 
tfitu zen enc ganik.

25 Eta gathibuci erran niozkatcn 
Jaunak erakhutfi zarozkitan gauza gu
ziak.

X I I .  K ap.

j ^ T A  Jaunarcn hitza ilkhi zitzaitan, 
zcrralarik :

2 Gizafemca, populu khechagarri ba
ten erdian egoten zarc ; horick badi- 
tuzte begiak ikhuftcko, cta cz dutc 
ikhuftcn ; beharriak badituztc aditzeko, 
cta ez dutc aditzen ; zeren populu fu- 
mintarazlc bat baita.

3 Zuk beraz, gizafemca, cgizkitzu 
delherritzcko behar ditutzun trefnak, 
cta deflierrituko zarc egunaz horien 
aitzincan ; deflierrituko zarc, berriz, 
lckhu batetarik bertzera, ikhuftcn zai- 
tuztclarik, hean bederen begiratuko du- 
ten, ezen jendaki khechagarri bat da.

4 Eta kam pora t atheratuko ditutzu 
zurc trefnak, defherripencrako trefnak 
bczala, egunaz, hekien aitzincan ; zu 
berriz, arratfean ilkhiko zarc hekien 
aitzincan, dcflicrritzcn dena ilkhitzcn 
den bczala.

5 Hekien begicn aitzincan zilha zazu 
zurc ctcheko harrafia cta handik athera 
zaitc.

6 Hekien aitzincan foin-gainetan era- 
mana izanen zare, ilhun nabarrean cra- 
manen zaituztc ; cftaliko duzu zurc bc- 
githartca, cta ez duzu ikluifiko lurra ; 
ezen ezagutkaritzat cman zaitut Ifraelgo 
ctchcari.

7 Egin nuen beraz Jaunak manatu 
izan zarotan bczala; egunaz atheratu

nituen enc puíkak deíhcrritzen denaren 
pufkak bczala; arratfcan enc eíkuz zil- 
hatu nuen ene ctcheko harrafia, eta il
hun nabarrean ilkhi nintzen, foin-gaine- 
tan eramana, populuaren aitzinean.

8 Eta goizean Jauna mintzatu zitzai
tan, zerralarik :

9 Gizafemea, Ifraelgo etcheak, etche 
khechagarri horrek ez othe darotzu e
rran : Z cr hari zare ?

10 Errozute: Hau dio Jainko Jau
nak : Zorigaitzczko profezia hau, Jeru- 
falemen den buruzagiarentzat, cta he
kien erdian den Ifraelgo etche guziaren- 
tzat.

1 1  Errazu : N i naiz zuentzateko 
czagutkaria : ñola nik egin baitut, hala 
gerthaturen zayote hekiei; dcíhcrrituak 
izanen eta gathibu goanen dirc.

12  Eta hekien erdian den buruzagia, 
foin-gainetan eramana izanen da, ilhum- 
bean ilkhiko d a ; harrafia zilhatuko dute 
harén cramateko ; harén begithartca es
taba izanen da, begiz ez dezan ikhus 
lurra.

13  Eta arthikiren dut ene farca harén 
gaincra, eta ene artean harrapatua iza
nen da ; eta cramanen dut Babilonara, 
Kaldearren lurrera; cta ez du hura ikhu- 
fiko, eta han hilen da.

14 Eta harén inguruan diren guziak, 
harén zainak cta harén foldadoak, ba- 
rrayatuko ditut alde orotara ; eta bilu- 
ziko dut ezpata hekien ondotik.

15  Eta jendayetan barrayatu eta lu
rretan barbanakatu ditukcdancan, eza- 
guturen dutc ni naizcla Jauna.

16 Eta hckietarik gizon bakhar batzu 
ezpatari, gofetc cta izurritcari itzurrara- 
ziren ditut, hekien gaichtakeria guziak 
erran detzazten farthuko diren jenda
yetan, cta czagut dezaten ni naizela 
Jauna.

17  Eta Jaunarcn hitza ilkhi zitzai
tan, zerralarik:

18 Gizafemca, ikharan jan zazu zure 
ogia, cta ura ere herrefaka cta atfcka- 
berekin edan zazu.

19 Eta erranen diozu lurreko popu- 
luari : Hau derrote Jainko Jaunak, Jc -  
rufalcmcn, Ifraelgo lurrean egoten dirc- 
n c i: Alaldutan janen dutc beren ogia, 
cta inkoniamendutan edanen dute beren 
ura, lurra bere oftetik gäbe dadientzat, 
hartan egoten diren guzien gaichtakcria- 
ren gatik.

«7 S
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20 Eta orai jcndcz bctheak dircn h¡- I 
riak huftuak, eta lurra mortu ¡zanen 
diré ; eta jakinen duzuc ni naizela 
Jauna.

2 1 Eta Jaunaren hitza ilkhi zitzai- 
tan, zerralarik:

22 Gizafcmca, zcr duzue Ifraelgo 
lurrean derafazuen erran hau : Egunak 
urrun daudc, eta ikhufpcn guziak iraun- 
giko diré ?

23 Errozutc bcraz : Hau dio Jainko 
Jau n ak : Ichilaraziko dut erran hori ; 
eta Ifraelen ez du gehiago jendeak 
aiphatuko. Eta errozutc, hurbil direla 
egunak eta ikhufpen guzicn obratzcak.

24 Ezcn cz da gehiago ikhufpcn al- 
ferrik eta profezia gerthugabckorik iza- 
nen Ifraelgo femeen artean ;

25 Zcrcn ni naiz mintzo Jauna ; eta 
edozein gauza erran dezadan, gerthatu- 
ren da, eta cz da gehiago luzatzerik ¡za
nen ; bainan zuen egunctan, populu 
khechagarria, erranen dut gauza bat, eta 
hura eginen dut, dio Jainko Jaunak.

26 Eta ilkhi zitzaitan Jaunaren hitza, 
zerralarik:

27 Gizafemca, huna non Ifraelgo 
etchcak dioen: Hunck ikhuftcn duen 
ikhufpcna, cgun aíkoren burukotzat da, 
eta ephe luze baten gcrokotzat profeti- 
fatzcn du hunek.

28 Aria hortaz, errozutc : Hau dio 
Jainko Jaunak : Ene edozein hitz ez 
da gehiago luzamendutan goanen ; nik 
atheratu folafa, obraturen da, dio Jainko 
Jaunak.

X I I I .  K a p .

TC'TA Jaunaren hitza ilkhi zitzaitan, 
zerralarik:

2 Gizafcmca, profetifa diozozute Is- 
raelgo profeta profetifatzen hari dircnci; 
eta bcrcn baitharik profetifatzen dutcnei 
errozutc: Adi zazuc Jaunaren hitza ;

3 Hau dio Jainko Jaunak : Zori- 
gaitz profeta zoro, bcrcn izpirituari ja- 
rraikitzen, eta deufere ikhulten cz du
tcnei !

4 Oi Ifracl, hirc profetak dituk mor- 
tuko hazeriak iduri.

5 Etzarctc igan ctfavarcn kontra, ez 
duzuc harrafi bat zeinerrera altchatu 
Ifraelgo etchearcn alde, guduan gogor 
cgitcko Jaunaren cgunean.

6 Hutfalkeriak dituzte ikhuften eta 
gezurrezko afmuak athcratzcn, erra-

n e z : Jaunak erran du, noiz-cta-cre 
Jaunak cz baititu igorri ; eta thcmatzcn 
diré beren hitzcan.

7 Zuen ikhufpenak ez othe ziren 
hutíalak, eta zuck egin profcziak gezu- 
rrezkoak ? eta diozue : Jaunak erran 
du, ni ez naizelarik mintzatu.

8 Aria hortaz, hau dio Jainko Jau 
nak : Zcrcn hutfalkeriak ditutzucn c- 
rran, eta gezurrezko ikhufpenak izatu, 
eta horren gatik huna non heldu natzai- 
tzuen, dio Jainko Jaunak.

9 Eta ene eíkua izanen da profeta 
hutfalkeria ikhufle eta gezur-afmatzai- 
lcen gainean; cz diré ene populuaren 
baldarnan izanen, cz-cta Ifraelgo ctchc- 
ko liburuan iíkribatuak, eta cz diré Is- 
raelgo lurrean farthuren, eta jakinen du
zuc ni naizela Jainko Jauna ;

10 Zcrcn enganatu duten ene popu- 
lua, erranez : Bakca, eta bakerik etzen; 
eta populuak egiten zuen harrafi b at; 
hckiek ordean lurrcz cmbokatzen zuten 
laftorik gäbe.

1 1  Errozute embokatzcn nahafteka- 
rik gäbe hari dircnci, harrafia eroriko 
déla ; ezen izanen da uria crauntfiaka, 
eta igorriren ditut harri gaitzak, olda- 
rrean jautfiko direnak, eta haizc-phefia 
oro urratuko dueña.

12 Eta harrafia erori balimbada, cz 
othe darotzuete erranen : Non da zuck 
egin cmbokadura ?

13  Aria hortaz, hau dio Jainko Ja u 
nak : Ene gaitziduran jauzaraziko dut 
haize - phcfia, eta ene irakiduran uri- 
erauntfia, eta ene hafarrean harri han- 
diak oro ahitzeraino.

14  Eta nahaftekarik gäbe embokatu 
duzuen harrafia urratuko eta lurraren 
bardin czarriko dut, eta agertuko da 
harén afentua ; eta embokatzailea ero
riko eta chahutuko da harén crdian ; eta 
jakinen duzue ni naizela Jauna.

15  Eta aíkicftcra emanen diot ene 
fcphari harrafiaren gainean, eta hura 
nahaftekarik gäbe cmbokatzen dutenen 
gainean, eta erranen darotzuct: E z  da 
gehiago harrafia, harén cmbokatzailcak 
ere ez dire.

16 E z  diré gehiago Ifraelgo profeta 
hckiek, Jerufalemeri profetifatzen hari 
zirenak eta bakezko ikhufpenak haren- 
tzat ikhuften zituztenak ; eta bakerik 
cz da, dio Jainko Jaunak.

17 Eta zuk, gizafcmca, itzul zazu
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begithartca bcrcn baitharik profetifatzen 
hari dircn zurc populuko alaben kontra; 
profetifa zazu hckicn gainean,

18 Eta errazu : Hau dio Jainko Ja u 
nak : Zorigaitz hainei, zeinak ukhondo 
guzicn azpiko hari baitire ukhondopeko 
egiten, eta bururdi egiten adin orotako 
buruen azpiko, arimen harrapatzea ga
tik ; eta ene populuko arimak harrapatu 
dituztcncan, baiterrote bizia cman dio- 
tela !

19 Eta narriatzen zuten ene hitza 
ene populuaren beharrietan ahur bat 
garagarrentzat eta ogi puíka batentzat, 
hilarazi nahiz bizi ziren arimak, eta bi- 
ziarazi nahiz hilak zirenak, gezurrez 
mintzatuz ene populu gczur-fmheíleari.

20 Aria hortaz, hau dio Jainko Jau 
nak : Huna non goanen naizen zuen 
ukhondopckoetara, zeinen bidez harra- 
patzcn baititutzue hcgaldaka dabiltzan 
arimak, eta phorroíkaturen ditut zuen 
befoetan, eta libraturen ditut zuek ha
rrapatu arimak, arima hcgaldaka ibiltze- 
ko direnak.

2 1 Eta chehakaturen ditut zuen bu- 
rurdiak, eta zuen eíkuctarik libraturen 
dut ene populua, eta cz da gehiago ha
rrapakara zuen cíkuetan izanen ; eta ja
kinen duzuc ni naizela Jauna.

22 Zeren zuen gezurrez diozuen e-
man atfekabe nik behartu ez míen pres- 
tuaren bihotzari, eta ditutzuen hazkartu 
gaichtaginaren eíkuak, etzezan gibelerat 
egin bere bidé gaichtotik, eta etzadicn 
bizi ; _

23 Aria hortaz ez duzue izanen ge
hiago zuen ikhufpen hutfaletarik eta ez 
duzue deufere atheratuko zuen aztike- 
rietarik, eta ilkhiko dut populua zuen 
aztaparrctik; eta jakinen duzuc ni nai- 
zcla J  aúna.

X IV . K a p .
p T A  ene gana cthorri ziren Ifraelgo 

zaharrak, eta jarri ziren ene aitzi- 
nean.

2 Eta Jaunaren hitza ilkhi zitzaitan,
zerralarik: >

3 Gizafcmca, gizon horick bcrcn bi- 
hotzetan íiirthu dituzte bcrcn lohikc- 
riak, eta bcrcn aitzincan czarri dute 
bcrcn tzartafuneko gaizbidea ; eta ho- 
riek niri galda, eta nik ihardetfiko othe
diotet ? .

4 Horren gatik mintza zakizkiotc

eta errozute : Hau dio Jainko Jaunak : 
Gizona, Ifraelgo etchctikako gizona, 
zeinak bere lonikeriak bere bihotzcan 
farthu eta bere tzartafuneko gaizbidea 
bere aitzinean czarri baitu, eta profeta- 
ren gana cthorriko baita harén arartekoz 
niri zerbaiten galdatzcra, hainari nik 
Jaunak ihardetfiko diot bere lohikerien 
murruaren arabera ;

5 Ifraelgo etchca izan dadientzat 
atzemana, ene ganik bere idola guzie- 
tara gibelarazi duen bere bihotzean.

6 Hargatik errozu Ifraelgo etchcari : 
Hau dio Jainko Jaunak : Bihur eta gí
bela zaitezte zuen idoletarik, eta zuen 
khutfapcn guzietarik aldara zatzue zuen 
begitharteak.

7 Ezen baldin gizona, Ifraelgo ctche- 
tikako gizona, cdo zein-nahi arrotz pro- 
felitetarik Ifraclen zagoena, atzetu bali- 
tzait, eta bere idolak bere bihotzcan 
czarri, eta bere tzartafuneko gaizbidea 
bere*aitzinean jarri balu, eta profetaren 
gana heldu balitz, harén arartekoz niri 
galdc baten egitera ; nik Jaunak nero- 
nek ihardctfiren diot.

8 Eta gizon harén kontra itzuliren 
dut ene begithartca eta emanen dut 
ikhuíkizun eta errankizunetan, eta cha- 
huturen dut ene populuaren crditik ; 
eta jakinen duzuc Jauna ni naizela.

9 Eta profeta bat mukhur mintza- 
tuko denean, nik Jaunak enganatu du- 
kct profeta hura ; eta cfkua hedaturen 
dut harén gainera, eta chahuko dut Is 
raelgo ene populuaren crditik.

10  Eta biek jafanen dute beren tzar- 
keria ; nolakoa galdegilearen tzarkeria, 
profetaren tzarkeria halakoa izanen da ;

1 1  Ifraelgo etchea ez dadientzat ge
hiago zeihcr ene ganik, ez-eta lohi ene 
legearen haufpen egiten dituen guziez ; 
bainan izan dadien ene populua eta ni 
izan nadicntznt harén Jainkoa, dio ar- 
madetako Jaunak.

12  Eta Jaunaren hitza ilkhi zitzaitan, 
zerralarik :

13  Gizafemca, lur batek ene alderat 
bekhatu egin dukeenean, ene legea 
gaichtoki hautfiz, eíkua hedaturen dut 
harén gainera, khenduren diot ogiaren 
laguntza, harat igorriren dut gofetea, 
eta hilen ditut hango gizon eta azien- 
dak.

14  Eta hartan balirc hirur gizon hau
kick, N oc, Daniel eta Jo b , beren pres-
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tutafunaz athera Ictzazkctc beren biziak, 
dio armadctako Jauiiak.

15 Eta abcre bafa gaichtoak lur har
tara igor banetza harén chahutzcra, eta 
ezin-hurbilduzkoa egin balcdi, nihor ez 
dclakoz hartan gaindi iragaiten bafabe- 
reen gatik;

16  Hirur gizon horick han balire ; 
ala ni ! dio Jainko Jaunak, ez lczakc- 
tela libraturen ez (eme, ez alabarik, bai- 
nan berak bakharrik libratuak izan li- 
tazkecla ; lurra ordean defmafiatua 1¡- 
zate.

17  Edo lur hartara ezpata bidal ba- 
neza, eta erran banczo czpatari: Hoa 
lur hortan gaindi, eta hilen ditiat horgo 
gizon eta aziendak ;

18 Eta hirur gizon horick harén cr- 
dian balire, ala ni ! dio Jainko Ja u 
nak, ez lezaketela libra ez femcrik, ez 
alabarik, bainan berak bakharrik izan 
litazkeela libratuak.

19 Baldin ordean izurritea igor ba- 
neza lur hartara, eta ene gaitzidura ha
rén gainera ichur bancza odolctan, har
tarik czcztatzcko gizon eta aziendak ;

20 Eta harén crdian balire ere Noe, 
Daniel eta Job  ; ala ni ! dio Jainko 
Jaunak, ez lezaketela libra ez femcrik, 
ez alabarik, bainan beren preftutafunaz 
beren buruak libra lctzazketela.

2 1 Halcrc Jainko Jaunak hau dio: 
Baldin arthik banetza ere Jerufaiemcrcn 
gainera lau crabaki guziz gaitz horick, 
ezpata, gofetea, bafabereak, izurritea, 
hango gizon eta azienden hiltzeko;

22 Guzia gatik hartan geldi litazke 
zembait falbaturik, athera letzazketenak 
beren femc-alabak. Hara non hainak 
zuen gana ilkhiko diren, eta ikhufiko 
ditutzuc hckicn bidea eta hekien as- 
muak, eta gozakari hartuko duzuc, nik 
Jerufalemeren gainera crakharri gaitzaz, 
nik harén gaincan manatu gauza guzie- 
tan.

23 ^ ta gozakari izanen duzuc, ikhu- 
fircn ditutzucnean hckicn bidea eta he
kien afmuak; eta czaguturcn duzuc ez 
ditudala alferretan egin nik Jerufaleincn 
egin ditudan guziak, dio Jainko Jaunak.

X V . K a p .

p * T A  Jauna mintzatu zitzaitan, zioc-
larik:

2 Gizafemca, zertako da r:.ahatfarcn

PRO FEZ1A.

zura, oihanctako zuh.amu guzicn al- 
dean ?

3 Hartarik hartuko othe da lan zcr- 
baitcn cgiteko geya, edo hartarik egi- 
nen othe da trema zerbaiten dilindan 
ezartzeko ziria ?

4 Suari jatera cmatcn zayo ; fuak 
crretzen diozka bi muthurrak, eta er- 
dia ikhazten d a; zerbait lanctako on 
othe da?

5 Ofo zenean ere, deufetako ctzcn ; 
zembat gutiago fuak iretfi eta erre on- 
doan, hartarik lan zerbait eginen da ?

6 Aria hortaz, dio Jainko Jaunak: 
Ñola oihanctako zuhamuen artcan ma- 
hats-zura baita Atari eman dudana, hala 
emanen ditut Jcrufalcmdarrak.

7 Itzuliren dut hekien kontra ene 
begithartea; futik ilkhiko diré, eta fuak 
erreko ditu ; eta jakinen duzuc ni nai- 
zcla Jauna, hekien kontra begithartea 
itzuli dudana;

8 Eta nik egin dúdala lurra czin-hur- 
bilduzkoa eta defmafiatua, ene legearen 
hauflcak dirclakoz, dio Jainko Jaunak.

X V I . K a p .

E T A , Jauna mintzatu zitzaitan, zc- 
rralarik:

2 Gizafemca, Jerufalcmeri here izi- 
garrikeriak ezagutaraz diozotzu.

3 Eta errozu : Hau dio Jainko Ja u 
nak Jerufalcm eri: Hire erro eta cthor- 
kiak Kanaango lurrctikakoak ditun; 
aita Amorrhcarra eta ama Zethcarra hin
tuen.

4 Sorthu haizcn cgunean, hire fort- 
cgunean, ez dainc chilkhoa cbaki; ez 
haute hire falbamcndutan urez garbitu, 
ez gatzcz gazitu, ez chatharrez ingu- 
ratu.

5 Begiak ez hau guphide izan, ho- 
rietarik bat cgiteko hiri, ez haute izan 
urrikari; bainan hire fort-egunean, lu- 
rraren gainera arthiki haute, hire bizia- 
ren acholagabez.

6 Nik ordean, hire ondotik iragai- 
tcan, oin-pean oftikatua ikhufi hintudan 
hire odolcan; eta erran nainan, hire odo- 
lean hindagoclarik: Bizi hadi! diot hiri 
erran naunala : Hire odolcan haizcn 
arren, bizi hadi!

7 Handiarazi haut forhoctako belha- 
rra bczala, eta handitu eta larritu haiz, 
adinctara heldu izan haiz eta emazte-
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kien lerrora; hampatu diré hirc bulha- 
rrak eta ilea forthu zain, eta buluza eta 
ahalkcz cftalia hintzen.

8 Eta iragan nintzen hire aldctik, eta 
ikhufi hintudan; eta hara hire adina, 
galai adina zúñala, eta hire gainera he- 
datu ninan ene foinckoa, eta eftali ninan 
hire laidoa, eta zin-egin nainan, eta pa- 
tutan farthu nindunan hirekin, dio Jain
ko Jaunak, eta egin hintzan enea.

9 Eta urez garbitu hindutan, eta gai- 
netik chahutu nainan hire odola, eta 
olloz gantzutu hindutan.

to Jauntzi hindutan foineko karan- 
tzatuz eta gorrimorczko oinctakoz ; 
tinkatu hindutan liho hautazko gerri- 
koz, eta eftali foineko finenez.

1 1  Aphaindu hindutan edergailuz ; 
eíkuetan ezarri narozkinan eíkumuthu- 
rretakoak, eta lephoan gathea.

12 Urhezko ufteya ezarri nainan bc- 
githartean, beharrietakoak beharrietan, 
eta khoro ederra buruan.

13  Urhcz eta zilharrez izatu haiz 
aphaindua, liho hauta lorekatuz eta ka- 
rantzatuz jauntzia ; hazi haiz irin-lorcz, 
cztiz eta olioz ; ederra egin haiz ororen 
gainctik, eta igan haiz tronura.

14  Jendakien artera ilkhi izan dun 
hirc izena hire bcgithartcko diftiraren 
ariaz, zeren ofoki baihintzcn ederra, nik 
hire baithan ezarri nuen edertafunean, 
dio Jainko Jaunak.

15  Eta hirc edertafunaz hanturik, lo- 
hitu dun hirc izena; eta hire lohikeria 
erakhutfi diotcn iragailc guziei, hekiena 
bilhakatzca gatik.

16 Eta hirc foinekoetarik hartuz, he- 
kictarik hiretzat joft ditun lizunkeriako 
itzalpcak, eta han lohitu haiz egundaino 
nihor egin eta eginen ez den bczala.

17  Eta hartu ditun ene urhe eta zil- 
harretikako edergailu nik cmanak, eta 
egin ditun gizon-itchurak eta lohitu haiz 
hekickin.

18 Eta hckick eftali ditun harturik 
hire foineko karantzatuak ; eta ene olioa 
eta ene ufain gozoak ezarri ditun hekien 
aitzinean.

19 Eta ene ogi eman naronana, irin- 
lorea, olioa eta eztia zeinctaz baihaut 
hazi, ezarri ditun ufain gozotan hekien 
aitzinean j eta egin ditun horiek oro, dio 
Jainko Jaunak.

20 Eta hartu ditun hirc femé eta ala
ba cnctzat egin hintuenak j eta irefteko

imolatu diozkaten. Hirc lohitzea ez 
othc da guziz tzarra ?

2 1 Hirc umeak ditun imolatu eta 
eman, hekiei kontfekratuz.

22 Eta izigarrikeria eta lohitze ho- 
ricn guzien ondoan, cz haiz orhoitu hire 
gaztetafuneko egunez, noiz baihintzen 
buluz, ahalkeaz eftalia, hirc odolean 
oftikatua.

23 Eta gerthatu dun hire tzarkeria 
guzicn buru, (zorigaitz ! zorigaitz h iri! 
dio Jainko Jaunak).

24 Hiretzat altchatu dunala lizuntegi 
bat, eta plaza guzictan egin ditunala lo- 
hikeriako tokiak.

25 Eta karrika-buru guzietan czarri 
dun lizunkeriako ezagutkaria ; gohain- 
garri egin dun hire edertafuna; zan- 
goak zabaldu diozkan edozein iragaileri, 
eta murrukatu ditun hire lohialdiak.

26 Haragi handitako hauzoekin, E - 
giptoko umeekin khutfatu haiz ; eta ni 
hafarrearazteko egin dun lohikeria lohi- 
keriaren gaincan.

27 Huna non hire gainera hedatuko 
dinatan cne c(kua, eta khenduko dainat 
hire laguntza guzia; hi haftio hauten 
eta hire urhats gaichtocz ahalkatzen di
ren palcftindar neikatchen aiherrari u- 
tziko haut

28 Eta lohitu haiz Afiriarren muthi- 
lekin, ez baihintzcn oraino afea ; eta lo
hitu ondoan ; cz hintzen hala ere afea.

29 Eta lohikeriaz lohikeria ibili haiz 
Kanaango lurrcan Kaidcarrekin; eta ha
la ere cz hintzen afea.

30 Nola chahutuko dinat hire biho- 
tza, dio Jainko Jaunak, emazteki li- 
litcho eta ahalkegabe baten egintza gu
ziak egiten ditunanean ?

3 1 Ezen lizuntegiak hiretzat egin di
tun karrika-buru guzietan, eta lohike- 
riako itzalpeak plaza guzietan ; efkai- 
niaz nardatuz here (aria handitzen duen 
lilitchoarcn iduriko ez haiz bilhakatu ;

32 Bainan-bai hala-nola here fenha- 
rraz bcrtzalde atzeak biltzen dituen c- 
maztc lohia.

33 Lilitcho guziei cmaten zayotc be
ren (aria; hik ordean herorrek cmaten 
hiotzaten fariak hirc galai guziei; emai- 
tzak egiten hiotzaten, aide orotarik ethor 
zitezen hirckin lohitzera.

34 Hire lohikerictan gerthatu zain 
emaztekiei ohi ez bezala, eta hire lohi
tzea bczalakorik cz dun; ezen faria c-
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manez eta cz hartuz, hire baithan ger- 
thatu dun nihon ez bezala.

35 Hargatik, lilitchoa, adi zan Jauna- 
ren hitza.

36 Hau zion Jainko Jau n ak : Zercn 
izan diren hire dirua chahutua eta hire 
laidoa agertua hire galayckilako lohitzee- 
tan, eta idolekilako izigarrikerietan, hire 
haurren odolean, hire haurrak cmanez 
idolei;

37 Huna non bilduko ditudan hire 
galai guziak, zcinckin baihaiz khutfatu, 
eta maithatu ditunan guziak gaitzctfi di- 
tunanekin ; eta aide orotarik bilduko di- 
tinat hire gana; eta hekien aitzincan a- 
gertuko dinat hire laidoa, eta orok ikhu- 
iiko dine hire gohaingarrikeria guzia.

38 Juyaturen haut emazte lohiak bc- 
zala eta odola ichuri dutenak bezala ; eta 
cue hafarrean eta kharrean ichurarazi- 
ren dinat hire odola.

39 Arthikiren haut hire etfayen azta- 
parretara, eta urraturen dine hire lizun- 
tegia eta czcztaturen hire lohikeriako 
itzalpea ; biluziren haute hire foinckoc- 
tarik eta eramanen ditine hire aphaintze- 
ko edergailuak, eta utziko haute buluzik 
eta laidoz bethea.

40 Oftc bat erakharriko dine hire gai
nera, eta harrickin harrikatuko haute eta 
ezpatekin farraikituko.

4 1 Eta fuz erreko ditine hire etcheak, 
hire kontrako crabakiak betheko ditinc 
hire gainean hainitz emaztekiren begien 
azpian, eta baratuko haiz hire lohitzeeta- 
rik, eta cz dun gchiago laririk cma- 
ncn.

42 Gcro baratuko dun hire alderateko 
ene fumindura ; khenduko dinat hire 
gainctik ene kharra, jabalduko naun eta 
gehiago cz halarrctuko.

43 Zercn cz haizen orhoitu hire gaz- 
tetafuneko egunez, eta horietaz orotaz 
naunan tarritatu ; aria hortaz nik ere 
hire buruaren gainera ditinat hire egin- 
tzak crorrarazi, dio Jainko Jaunak, eta 
oraino ez dainat egin hire gaichtakerien 
eredura hire izigarrikeria guzietan.

44 Errana dun : Nolako ama, halako 
alaba. Huna non guziek hiretzat hartu- 
ko duten errankizun hori.

45 Hi haiz berc fenharra eta haurrak 
utzi dituen amaren alaba; eta beren fen- 
harrak eta haurrak utzi dituzten ahizpcn 
ahizpa haiz h i; Zethearra zunan hire 
ama eta Amorrhcarra hire aita.

46 Hire ahizpa zaharrena dun Sama
ria bere alabekin, zeinak hire ezkcrrean 
baitaude ; hire ahizpa gaztecna berriz, 
hire eikuinean dagocna, Sodoma dun bere 
alabekin.

47 Eta ez-ezik ibili haiz hekien ur- 
hatfetan, eta cz dun hckick baino gaich- 
takcria gutichago egin ; hekien tzarkcria 
guzietan egin ditun hurran hekick baino 
tzarragoak.

48 Ala ni ! dio Jainko Jaunak, hire 
ahizpa Sodomak, berak eta berc alabek 
ez dutcla egin, hik eta hire alabek egin 
duzuen bezembat.

49 Hau izatu dun hire ahizpa Sodo
maren gaizkia ; hampuruftafuna, jancan 
afea, ontafunetan gaindia, eta bere alfcr- 
tafuna eta berc alabena ; eta etziotenan 
beharrari eta erromefari eikua hedatzen.

50 Eta hantu zitunan eta izigarrike- 
riak egin zituzten cue aitzincan ; eta 
chahutu ditinat ikhufi dunan bezala.

51 Samariak ere ez din egin hire gaiz- 
kien erdia ; bainan biak gainditu ditun 
hire gaichtakeriez; eta erabili ditunan 
izigarrikeria guzicz, garbi agerrarazi di
tun hekiek.

52 Beraz jafan zan hire ahalkca hik 
ere, zeinak hire bekhatuez gaina eraman 
baitioten hire ahizpei, hekiek baino tzar- 
kiago eginez; ezen garbi atheratuak di
tun hitaz ; hi ere beraz ahalkcz urth ha- 
di, eta jafan zan hire laidoa hik, zeinak 
garbi atheratu baititun hire ahizpak.

53 Eta berriz jarriko ditut beren lc- 
khuetan gibclerat itzularaziz Sodomarcn 
eta haren alaben gathibuak, Samariaren 
eta haren alaben gathibuak : eta hire ga
thibuak ere bihurraraziko ditinat hekien 
erdira ;

54 Jafan dezanan hire laidoa, eta 
ahalkcz urth hadien hekici gozakari c- 
mateko egin ditunan guzicz.

55 Eta Sodoma, hire ahizpa, eta bere 
alabak bihurturen dire beren beihalako 
heinera ; eta Samaria eta bere alabak 
bihurturen dire beren beihalako heinera; 
eta hi eta hire alabak bihurturen zarcte 
zuen beihalako heinera.

56 Hire ahizpa Sodomarcn aiphua c- 
tzunan hire ahoan entzuten, hire hampu- 
ruilafuneko egunetan,

57 Hire gaichtakcria ager zadicn ai
tzincan ; hala-nola egin baita ordu hun- 
tan, Siriako alaben eta hire inguru an Pa- 
leftinako alaba aide orotarik itzulian di-
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tunan guzien laidagarri bilhakatu haize- 
ncan.

58 Jafan ditun hire gaichtakcria eta 
hire laidoa, dio Jainko Jaunak.

59 Ezen Jainko Jaunak hau dio : 
Eta eginen dainat, zina arbuyatu duna- 
nan erdura, patua alfer cragitea gatik ;

60 Eta ni orhoituren naun ene patu 
hirckin eginaz hire gaztaroko egunetan ; 
eta hirckin eginen dinat bethiko patu 
bat.

61 Eta orhoituren haiz hire urhats 
gaichtocz eta ahalkaturcn haiz cthorriko 
zaizkinean hire ahizpa hitaz zaharragoak 
gazteagoekin ; eta emanen darozkinat 
alabatzat, bainan cz hire ganikako patu 
baten ariaz.

62 Eta orduan eginen dinat hirckin 
cue patua, eta jakinen dun ni naizela 
Ja u n a ;

63 Orhoit hadien eta ahalka, eta ez 
dagokinan gehiago ahoaren idetkitzea a- 
halkearcn ahalkcz, jabaldua izanen nai- 
zenean hire alderat, nik egin ditunan 
gauza guzien gainean, dio Jainko Jau 
nak.

X V II .  K a p .

ETA J aunaren hitza ilkhi zitzaitan, 
zerralarik:

2 Gizafemea, afmakari bat eta para
bola bat athera diozotzu Ifraelgo etchea-
r», . .

3 Eta errozu: Hau dio Jainko Jau 
nak : Arrano bat gaitza, hegal handi 
batzuekin, eta irazki luze bate kin, he- 
gats hainitz eta karantzatuak zituena, 
ethorri zen Libancra, eta eraman zuen 
zedro baten bihotza.

4 Khendu ziozkan adar-mokoak, eta 
eraman zituen Kanaango lurrera eta e- 
zarri tratulari hiri batean.

5 Eta hartu zuen hango hazitik, eta 
lurrean czarri zuen craintzatzat, erroaren 
lotharazteko ur handicn gainean ; lurra- 
ren achalcan ezarri zuen.

6 Eta mufkildu zencan, zabaldu zen 
mahats-ondo aphal bat, zeinaren adarrak 
baitzauden arranoari begira, eta erroak 
hunen azpian baitziren. Mahaftu ze- 
nean beraz, fruituak atheratu zituen ai- 
henetan, eta aldafkak arthiki zituen.

7 Eta agertu zen bertze arrano bat, 
hegal handi batzuekin eta hainitz hc- 
gatfekin ; eta hara non mahats-ondo ha-

rek, iduri erroak haren alderat hedatzen 
zitucla, bere adarrak haren ganat zabaldu 
zitucn, urzta zezan bere ur gizencta- 
rik.

8 Landatua zen lur onean, ur haini
tzen lekhuan, ekhar zezan hoftoila eta 
fruitu, eta egin zadien mahats - ondo 
handi bat.

9 Errazu : Hau dio Jainko Jaunak : 
Ongi atlieratuko othe da bada ? Lchcm- 
biziko arranoak ez othe diozka iraiziko 
erroak eta eragotziko fruituak, eta ido- 
rraraziko gandoak, eta cz othe du iha- 
rraraziko; behartu gäbe bere indarraren 
handitafuna eta gizon ofte bat, errotik 
haren atheratzeko ?

10 Horra non den landatua; ongi a- 
therako othe da ? Haize erregarriak uki- 
tuko duenean, cz othe da ihartuko, eta 
muikilarazten zuten ur - errckckin ez 
othe da idortuko ?

1 1  Eta Jaunarcn hitza ilkhi zitzaitan, 
zerralarik:

12  Errozu populu khechagarri horri: 
E z  dakizuc zer erran nahi ducn horrck ? 
Errozu : Hara non heldu den Babilona- 
ko errege Jerufalemera, eta hartuko ditu 
errege eta harckilako aitzindariak, eta 
bere ganat eramanen ditu Babilonara.

13  Eta errege odolctik hartuko du 
buruzagi berri bat, eta harekin joko du 
patu bat, eta zina hartuko du haren ga- 
nik ; bainan lurrcko gizon hazkarrak c- 
ramanen ditu,

14  E r refuma gcldi dadien aphal eta 
ez dadien goiti, bainan iduk eta zerbitza 
dezan harckilako patua.

15 Errege berriak, baren ganik u- 
rrundurik, bidalkinak igorri ditu Egipto- 
ra, eman diotzotentzat zaldiak eta arma
da handi bat. Horien cgilea ongi athe- 
raturen othe da, edo falbatzera helduren 
othe da ? eta berc patua hautfi dueña 
itzuriren othe da?

16  Ala ni J  dio Jainko Jaunak, hilen 
déla ßabilonaren erdian, errege egin duc- 
naren lekhuan, eta zeinaren zina hutfal- 
du, eta zeinarekilako patua hautfi bai
tu.

17  Eta Faraón ez da Babilonako e- 
rregeren kontra armada handi eta popu- 
lukcta gaitz batekin abiatuko gudura, ez 
hertfgailu altchatzera eta trantchada egi- 
tera, jende hainitzen hiltzeko.

18 Ezen errege berriak arbuyatu du 
zina pautaren haufteko, eta ctfayari eman

5 u
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dio cíkua ; eta horick oro cgin ondoan, 
ez da itzuriko.

19 Aria hortaz, dio Jainko Ja u n a k : 
Ala ni ! harén buruaren gaincan cza- 
rriren ditudala arbuyatu duen zina cta 
hautíi duen patua.

20 Eta hedaturen diot ene artea cta 
atzemanen dut ene farcan ; eramancn 
dut Babilonara, eta han juyaturen dut pa- 
tu haufpenaz, zeintaz bainau arbuyatu.

2 1 Eta harén alderat iragan direnak 
oro harén armada guziarekin czpatarcn 
azpira dire eroriko ; ondarrak berriz, 
haize guzietara diré barrayatuko, cta ja
kinen duzuc, ni Jauna naizela mintzatu.

22 Hau dio Jainko Jaunak : Eta zc- 
dro handienaren bihotzetik hartuko eta 
landatuko dut ; harén adaburuarcn ka- 
pctatik bereziko dut gando guri bat, cta 
landatuko dut mendi gora cta alde oro- 
tarik ageri den baten gaincan.

23 Ifraelgo mendirtk gorencan landa
tuko dut hura, eta muíkilduko da, cta 
emanen du fruitua, cta zedro handi bat 
da ilkhiko; eta harén azpian egonen dire 
hegaftin guziak, eta harén hoílayarcn 
itzalean ohantzeak cgincn dituzte chori 
guziek.

24 Eta aurkhintzako zuhamu guziek 
jakinen dute, nik Jaunak aphaldu dúdala 
zuhaitz gora, eta goratu zuhaitz aphala; 
iharrarazi dúdala zuhaitz hoíloduna, cta 
hoílarazi zuhaitz iharra. Ni Jauna naiz 
mintzatu, cta nik dut cgin.

X V I I I .  K a p .

p ' l  A ilkhi zitzaitan Jaunaren hitza, 
zcrralarik :

2 Nolaz zucn artcan parabola crran- 
zahar huntara bihurtuz, crraten duzuc 
Ifraelgo lurrean : Aitek jan dute mahats 
minkhorra, cta fcmcci hoíkindu zaizkotc 
hortzak ?

3 Ala ni ! dio Jainko Jaunak, para
bola hori erran-zaharretan izatcn badu- 
zuc gehiago Ifraclen.

4 Huna, arima guziak cncak dirc ; 
altaren arima bczala, femearen arima ere 
enea d a : bekhatura eroriko den arima, 
hura bcra da hilen.

5 Eta gizon bat izatcn bada zuzena; 
zuzcncan eta zuzcntafuncan ibiltzen ba
da ;

6 Mendietan jatcn ez badu, cta begiak 
altchatzen ez baditu Ifraelgo jainkomol-

deetara ; bortchatzen ez badu bcrc lagu- 
naren emaztea, cta aftagaizdunari hur- 
biltzcn ez bazayo;

7 Nahigaberik gizonari ematcn ez ba- 
dio ; zorduruari bahia badio bihurtzcn ; 
bortcharen bidez deufik cramaten ez ba
du ; here ogitik gofe denari badio ema- 
ten, cta buluza cilaltzen badu ;

8 E z  badu lukurutan maileguz ema
tcn, cta emana baino gehiago ez badu 
gibelerat hartzen ; gaichtakeriatik alda- 
ratzen badu bere cíkua, eta bi gizonen 
artean crabaki zuzena badu ematen ;

9 Ene manamenductan ibiltzen bada, 
eta ene legea begiratzen badu, zintafu- 
nari bcrc bidearen cmateko ; haina pres- 
tua da, zinezko biziaz da biziko, dio 
Jainko Jaunak.

10  Seme bat izatcn badu ohoina, odol- 
ichurlca cta gaizki horietarik zerbaitcn 
egilea ;

1 1  Horick oro ez baditu egiten ere, 
bainan mendietan jatcn badu, cta lagu- 
naren emaztea lohitzcn,

12  Beharrari eta erromefari atfekabc 
ematcn, ohorgoak egiten, bahiak ez bi
hurtzcn, jainkomoldeetara begiak goiti- 
tzen, izigarrikeria egiten,

13  Lukurutan ematen, eman baino 
gehiago gibelerat hartzen ; haina biziko 
othe da ? Gaitzefgarrikcria horiekoro e- 
gin dituenean, ez da biziko ; heriotzez 
hilen da, cta harén odola, harén gain ¡za
llen da.

14  Hainak izatcn badu feme bat, zci- 
nak ikhuílenez bcrc aitaren bekhatu gu
ziak, izialdura hartzen badu, eta balako- 
rik ez egiten,

15  Mendicn gaincan ez jatcn, Ifraelgo 
ctchearcn jainkomoldeetara begirik ez 
goititzcn, lagunaren emaztea ez bortcha
tzen,

16 Gizonari atfekaberik ez ematcn, 
bahirik ez idukitzcn, ohointzarik ez egi
ten, bere ogitik gofeari ematen, buluza 
cilaltzen,

17 Bcharrarcn aldcrako bidegabetik 
cíkua urruntzcn, lukururik cta emana 
baino gehiagokorik gibelerat ez hartzen, 
ene legea bethctzcn, eta ene manamen- 
duetan ibiltzen ; haina ez da bere aita
ren tzartafuna gatik hilen, bainan egiaz- 
ko biziaz da biziko.

18 Harén aita, zcren zen bidegabez- 
k¡ mintzatu, zcren cgin zucn bere anaya- 
ri bortcha, eta bcrc herritarren erdian
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gaizkia, hara non hil den bere bekha- 
tuan.

19 Eta diozuc : Zergatik femeak ez 
du jalan aitaren gaizkia ? Zcren femea 
zuzenean eta zuzentafunean den ibili, 
ene manamenduak dituen begiratu eta 
bethe, aria hortaz da egiazko biziaz bi
ziko.

20 Nork-ere cgincn baitu bekhatu, 
haina da hilen ; femeak ez du jafanen 
aitaren bckhatua, ez-eta aitak femea
rena ; prcíluarcn preílutafuna harén gai
ncan da izanen, eta gaichtoaren gaichta- 
keria harén gaincan izanen da.

2 1 Gaichtagina berriz, cgin dituen 
bekhatu guziez urrikitan fartzen bada, 
eta begiratzen baditu ene manamendu 
guziak, zuzenean cta zuzentafunean 
ibiltzen bada, egiazko biziaz da biziko 
cta ez da hilen.

22 E z  naiz orhoituko egin dituen 
gaizki guziez ; cgin dituen zuzentafu- 
neko obre tan biziko da.

23 Ene nahitikakoa othe da gaichta- 
ginaren hcriotzea, dio Jainko Jaunak; 
cta ene nahia ez othe da bihur dadicn 
bere bidé galduetarik, eta bizi dadicn ?

24 Baldin ordean prcllua bere preílu- 
tafunctik makhurtzcn bada, cta gaichta- 
ginak egiten ohi dituen izigarrikeria gu- 
zien arabera egiten badu gaizkia, biziko 
othe da ? Egin dituen obra on guzicn 
orhoitzapenik ez da izanen; bere lcge- 
haufpcnctan eta egin dituen bekhatuc- 
tan, hekietan hilen da.

25 Eta diozuc : Jaunaren bidea ez 
da zuzena. Ifraelgo etchca, adi zazu bc- 
raz : Ene bidea ez othe da zuzena ; eta 
lchenago, zuenak ez othe dire tzarrak ?

26 Alabainan preílua bere preílutafu- 
nctik makhurtu ditakeenean, gaizki egin 
dukeencan, cta hala hil ditakeenean; 
egin duen tzarkerian hilen da.

27 Eta gaichtagina aldaratu ditakcc- 
nean cgin izan duen gaichtakeriatik, cta 
zuzena zuzentafunean egin dukeencan ; 
hainak bizia bihurturen dio bere arimari.

28 Alabainan gogoetak cgin dituen 
ondoan, eta urrundu dcncan egin dituen 
gaizkictarik, egiazko bizitzez da biziko 
cta ez da hilen.

29 Eta Ifraelgo femeek derrate : Jau 
na ez dabila zuzen. Ifraelgo etchea, ez 
othe dirc zuzenak ene bideak ; cta lehe- 
nago, zuenak ez othe dirc tzarrak ?

30 Aria horiez, o¡ Ifraelgo ctchea,

ñor bere bidecn arabera juyaturen dut, 
dio Jainko Jaunak. Bihur zaitezte eta 
far zuen tzarkeria guziez urrikitan, cta 
zuen gaizkia ez da zucn galgarri iza
nen.

3 1  Hallan zatzue zuen ganik zucn 
legc-haufpcnak, zeinetaz egin baitzarete 
hobendun, cta zuen baithan egizue b¡- 
hotz bat berria eta izpiiitu berri bat: 
czen zertako hil, o¡ Ifraelgo etchea?

32 Alabainan ez dut nahi hiltzen de
naren heriotzca, dio Jainko Jaun ak; bi
hur zaitezte cta bizi.

X I X . K a p .

U ' I 'A  zuk, abia zazu Ifraelgo buruza- 
gicn gaincko deithorea,

2 Eta errazu : Zure ama lehoinaren 
urricha zertako da lehoinen artcan etzan, 
eta bere umeak zertako ditu hazi lchoin- 
kumeen erdian ?

3 Bere lchoinkumeetarik bat erakharri 
du, ctalehoin bilhakatu da ; eta ikhafi du 
harrapakinaren atzematen eta gizon ¡res
ten.

4 Eta jcndeck hartaz entzun dute, 
cta atzcman dute, ez fakhirik izan gäbe ; 
cta luirdinaztaturik eraman dute Egipto- 
ko lurrera.

5 Amak bere burua ikhufirik hebain- 
dua, cta galdua zuela bcrc igurikitza, 
bere umeetarik hartu zuen bertzc bat, 
eta czarri zucn lehoin.

6 Hau lchoinckin zabilan eta bilha
katu zen lehoin ; ikhafi zuen harrapa
kin atzematen cta gizon ¡relien.

7 Ikhafi zuen alhargun egiten, cta 
hiricn mortu bilhakarazten ; eta harén 
marrumetara, defmafian zaudezcn lurra 
eta lurrekoak.

8 Eta herrialde orotarik jendayak bil- 
du ziren harén kontra, eta farca arthiki 
zioten gainera, eta harrapatua izan zen, 
ez fakhirik hekici egin gäbe.

9 Eta kayola batean ezarri zuten ; 
burdinaztaturik eraman zioten Babilo- 
nako erregeri, cta prefondegi batean c- 
zarri zuten, harén marruma entzun e- 
tzadicn gehiago Ifraelgo mendietan.

10 Zure ama, hala-nola aihen bat 
zure odolean, ur-hegian landatua zen ; 
fruituak eta gandoak ilkhi ziren ur na- 
fayetarik.

1 1  Haren adar hazkarrak bilhakatu
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•/.ireii buruzagi makhila, eta adarrcn ar- 
tean goratu zen hären irazkia, eta bere 
goratafuna ikhufi zuen bere gandoen 
oftcaren erdian.

1 2 Eta hafarrean errotik atheratua eta 
lurrerat arthikia izan da, eta haizc crre- 
garriak idortu du hären fruitua; hären 
adar hazkarrak crkhitu eta ihartu dire ; 
fuak iretfi du.

13  Eta orai bcrriz landatua da mor- 
tuan, lur agor eta ezin-hurbilduzkoan.

14  Eta hären aihcnetako zuretik ilkhi 
da fua, eta fuak iretfi du hären fruitua; 
eta hären baithan cz da gchiago izatu 
adar hazkarrik buruzagi makhilctako. 
Hau da dcithorea, eta deithoratzcko be- 
hartuko da.

X X . K a p .

J 7  T A  zazpigarren urthean, bortzga- 
rren hilabetheko haniargarren e- 

guncan gerthatu zen hau : Ifraclgo za- 
harretarik ethorri ziren gizonak Jaunari 
galde-egitera, eta jarii ziren ene aitzi- 
nean.

2 Eta Jaunaren hitza ilkhi zitzaitan, 
zerralarik :

3 Gizafcmea, mintza zakizkiotc Is- 
raelgo zaharrci eta crrozute: Hau dio 
Jainko Ja u n a k : Niri galdcka haritzera 
ethorri othc zare ? Ala n i! ez daro- 
tzuedala ihardetfiren, dio Jainko Ja u 
nak.

4 Juyatzen badituzu, juyatzen, giza- 
femea, crakhuts diotzotzuctc bcrcn aitcn 
izigarrikeriak ;

5 Eta errozutc : Hau dio Jainko Jau 
nak : Ifrael hautatu nucn egunean, Jako
ben etchctikako iraulgiaren aide altchatu 
nucnean eikua, Egiptoko lurrcan agcrtu 
nintzayotenean, eta hckien aide goititu 
nuenean eikua, nerralarik : Ni naiz zuen 
Jainko Jauna ;

6 Egun hartan goratu nucn eikua 
hekientzat, hckien crakhartzeko Egip
toko lurrctik hautatu nioten lur batcra, 
zeinari eine eta ezti baitzarion, zcina 
lur guzien artean hauta baita.

7 Eta erran nioten : Nork bere begi- 
ctarik khen betza behaztopagailuak, eta 
berautzue Egiptoko idolctan khutfa; ni 
naiz zuen Jainko Jauna.

8 Eta fumlndu nautc, eta cz naute 
entzun nahi izan ; batbederak izigarrike
riak bere begictarik ez ditu khendti, eta

* ez dituzte utzi Egiptoko jainkomoldeak.

Eta erran nuen ene gaitzidura hckien 
gainera ichuriko nucía, eta ene hafarrea 
Egiptoko lurrcan aíkietfircn nuela hckien 
gainean.

9 Eta egin dudana egin dut ene izc- 
naren ariaz, ene izenak etzczan arbu- 
yorik izan jendayen aitzinean zcinen 
erdian baitziren, eta zeinen artean agcrtu 
bainitzayoten Egiptoko lurretik ilkhia- 
raztcko.

10 Atheratu ditut beraz Egiptoko lu
rrctik, eta craman ditut mortura.

1 1  Eta eman diozkatet ene mana- 
menduak eta erakhutft ene crabakiak, 
zcinak bethez gizona biziko baita hckien 
bidez.

12  Bcrtzaldc eman diozkatet ene la- 
rumbatak, hckien eta ene arteko ezagut- 
kari izatcko, eta jakin zezaten ni nai- 
zela hckick faindueften nituen Jauna.

13  Eta Ifraclgo umeek fumindu nautc 
mortuan ; cz dire ene manamenductan 
ibili ; eta haftandu dituzte ene crabakiak, 
zcinak bethez gizona biziko baita hekien 
bidez; eta bihurriki hautfi dituzte ene 
larumbatak. Erran dut beraz ene ira- 
kidura mortuan ichuriko nucía hekien 
gainera eta chahutuko nituela.

14  Eta egin dudana egin dut ene ize- 
naren ariaz, arbuyorik etzczan izan jen
dayen aitzinean, zeinen crditik eta zeinen 
begien azpian ilkhiarazi baititut.

15 Eíkua hckien gainera goratu dut 
beraz mortuan, cz netzan farraraz eman 
nioten lurrean, cfne eta ezti zarioen lur, 
bcrtzc guzien bitorcan ;

16 Haftandu zituztclakotz ene craba
kiak, ene manamenductan ctzirelakotz 
ibili eta hautfi zituztclakotz ene larum
batak; ezen jainkomoldcen ondotik zabi- 
lan hckien bihotza.

17  Eta ene begiak hekien gainean 
guphide hartu du, cz netzan hil, eta 
mortuan ez ditut chahutu.

18 Hekien femeei aldiz erran diotct 
mortuan : E z  ibil zuen aitcn irakhas- 
kuntzetan, cz iduk hekien azturak, cz 
bezaitezte khutfa hekien idolctan.

19 Ni naiz zuen Jainko Jau n a; ibil 
zaitezte ene manamenductan, iduk eta 
bethe zatzue ene crabakiak.

20 Sainduets zatzue ene larumbatak, 
zuen eta ene arteko ezagutkari izan 
ditezcn, eta jakin dezazuen ni naizela 
zuen Jainko Jauna.

21 Eta fcincck fumintarazi naute;

ene mamenduetan cz dire ibili ; ene cra
bakiak ez dituzte iduki, hekien bethe- 
tzeko, (hekiek bethez gizona biziko bai
ta hekien bidez), eta hautíi dituzte ene 
larumbatak. Eta dichidatu ditut ene 
irakidura ichuriko niotcla gainera, eta 
mortuan ene hafarrea aíkictfiko nucía 
hekien gainean.

22 Aldaratu dut ordean ene eíkua, 
eta egin dudana egin dut ene izenaren 
ariaz, arbuyorik etzczan izan jendayen 
aitzinean, zeinen crditik eta zeinen be
gien azpian atheratu baititut.

23 Eta mortuan bcrriz goratu dut 
eíkua hckien gainera, jendayetan he
kien barrayatzcko, eta lurretan haiza- 
tzeko ;

24 Zercn etzituzten ene erabakiak 
bethe, arbuyatu zituzten ene manamen- 
duak, eta hautfi ene larumbatak, eta 
hekien begiak aitcn idolei zirclakotz ira- 
tchiki.

25 N ik ere beraz eman diozkatet ma- 
namendu ez onak, eta erabaki batzu, zei
nen bidez ez baitziren biziko.

26 Eta lohitu ditut beren emaitzetan, 
bereu bekhatuentzat eíkaintzcn zutenean 
ume-untzia lchen aldiko idckitzen duen

5uzia ; eta jakinen dute ni naizela Jainko 
aúna.

27 Hargatik, gizafemea, mintza za- 
kizkio Ifraclgo ctcheari eta errozu : Hau 
dio Jainko Jaunak: Oraino eta horten 
burhoztatu nautc zuen arbafock, ¡rain 
eginez arbuyatu nautenean,

28 Eta farrarazi nituen ondoan lur 
huntan, zcintaz eíkua altchatu bainuen c- 
manen niotela ; tzarkerian ikhufi dituzte 
munho gora guziak eta zuhaitz adartfuak, 
eta han imolatu dituzte beren bitimak, 
han fumindu nautc beren eíkaintzez, 
han erre dituzte beren baltfamu gozo- 
cnak eta ichuri beren libazioneak.

29 Eta erran diotet : Z er da zuck zo- 
hazten lekhu gora hori ? Eta lckhu gora- 
ren izenaz dcithua izan da cgungo cguna
arteo. .

30 Hargatik errozu Ifraclgo ctcheari : 
Hau dio Jainko Jaunak : Zuen arbafoen 
bidean limburtzen zarcte, eta hekien 
behaztopagailuetan behaztopatzcn ;

3 1 Eta zuen emaitzcn eíkeintzan, zu
en haurrak futik iraganaraztean, cgungo 
cguna arteo zuen jainkomoldc guzictan 
lohitzen zaretc ; eta nik ihardets neza- 
kezue, Ifraclgo umeak? Ala ni! dio
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Jainko Jaunak, cz darotzuedala iharde
tfiren.

32 Eta ez da eginen zuen gogoak dc- 
rabilkana, diozuenean : Jendayak bezala 
eta lurreko populuak bezala izanen gare, 
zuren eta harrien adoratzeko.

33 Ala n i ! dio Jainko Jaunak, eíku 
hazicarraz, eta befo hedatuaz eta ene fe- 
pha ichuriz erreginaturen naizela zuen 
gainean.

34 Eta atheraturen zaituztet populue- 
tarik, eta bilduren zaituztet barrayatuak 
zareten lurretarik; eta eíku hazkarraz, 
eta befo hedatuaz, eta ene fepha ichuriz 
erreginaturen naiz zuen gainean.

35 Eta eramanen zaituztet populu 
gabeko mortura, eta han bekhoz bekho 
zuekin juyamendutan farthuko naiz.

36 Ñola juyamendutan zuen arbafo- 
ekin farthu bainaiz Egiptoko lurreko 
mortuan, hala juyatuko zaituztet, dio 
Jainko Jaunak.

37 Ezarriren zaituztet ene manamen- 
duko makhilarcn azpian eta ene bat- 
tafunaren cftckan.

38 Eta zuetarik bcrcziko ditut lege- 
hauíleak eta gaichtaginak; khenduko 
ditut beren egoitzako lurretik, eta Ifra- 
clcn lurrcan cz diré farthuko ; eta jakinen 
duzue ni naizela Jauna.

39 Etazuck, Ifraelen uineak, hau dio 
Jainko Jaunak, zoazte zein zuen idolen 
ondotik eta zerbitza zatzue. Hortan 
ere ez banauzuc entzuten, eta zuen 
emaitzez eta zuen jainkomoldecz likhis- 
ten baduzuc gehiago ene izena ;

40 Ene méndi íainduan, Ifraelgo men- 
di goran, dio Jainko Jaunak, han zer- 
bitzaturen ñau Ifraclgo etchc guziak; 
orok, diot, ene gogarako izanen diren 
lurrcan ; eta han onhetfiren ditut zuen 
fainduefpen guzictan zuen pikainak eta 
zuen hamarrenen eíkaintza.

41 Ufain gozotan hartuko zaituztet, 
populuetarik crakharri eta barrayatuak 
zareten lurretarik bildu zaituztekeda- 
ncan, eta zuen erdian fainductfia izanen 
naiz jendayen aitzinean.

42 Eta jakinen duzue ni naizela Jau 
na, noiz-eta-cre craman baitzatuztcket 
Ifraclgo lurrera, lur hartera zcina gatik 
altchatu baitut eíkua zuen arbafoei ema
nen niotcla.

43 Eta han orhoiturcn zaretc zuen 
bidé eta zuen gaichtakcria guziez, zei- 
nctaz baitzaretc lohitu ; eta zuen buruak
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ctzaizkitzuc zucn begietaa etlcr ¡zanca, 
cgin ditutzuen tzarkeria guziea ariaz.

44 Eta, Ifraelgo etchea, jakiaca duzuc 
ai aaizela Jauaa, beaedikatu zaituztc- 
kedaacaa eae izenarea arietaa, cta cz 
zuea bidc tzar cta zuea gaichtakcria 
ezia-gchiagokoea arabcra, dio Jainko 
Jauaak.

45 Eta Jauaarcn hitza ilkhi zitzaitaa, 
zerralarik :

46 Gizafcmca, hcgoarat itzul zazu 
bcgithartea, cta Afrikako hatearen aldc- 
rat igor zatzu zurc hitzak, cta hegoal- 
dcko oihaacrat profctifa zazu.

47 Eta crrozu hcgoaldeko oihaaari: 
Adi zan Jauaarca hitza ; hau dio Jainko 
Jaun ak : Huna non bizturca diaataa fua 
aik hirc erdiaa: eta hirc zuhaitzak, ala 
hoílodunak, ala iharrak, crrcrca ditiaat 
guziak ; fuko garra ez da irauagiko, cta 
hcgoatik ipharrcra bcgitharte guziak har- 
taa kifkailduko dirc.

48 Eta bizi dircack orok ikhufirca 
dutc, aik Jauaak biztu dúdala hura, cta 
aihork cz du hilca.

49 Eta erran au ea: A i! ai! ai! Jainko 
Ja u a a ; haukick nitaz erraten dutc : E z  
othc zaiku bcthi parabolctaa miatzo?

X X I .  K a p .

p 'T A  Jauaarca hitza ilkhi zitzaitaa, zc- 
rralarik:

2 Gizafcmca, Jcrufalemgo aldcrat cma- 
zu bcgithartea, cta faiadutegiko aldcrat 
igor zatzu zurc hitzak, cta Ifraelgo lu- 
rrarca kontra profetifa zazu.

3 Eta crrozu Ifraelgo lurrari: Hau 
dio Jainko Ja u a a k : Huna aoa hcldu 
aatzainan ni, cta cnc czpata ilkhiko dinat 
bere magiaatik, cta hirc erdian hilca 
ditiaat preltua eta gaichtagiaa.

4 Eta aola hiltzera baitaramatzat hirc 
erdiaa preftua cta gaichtagiaa, hargatik 
ilkhiko dun cac czpata berc maginatik 
gizoa guziea kontra hcgoatik ipharrcra ;

5 Orok iakin dezatea, nik Jaunak 
atheratu dúdala bere maginatik eae czia- 
bihurrarazizko czpata.

6 Eta zu, gizafcmca, lehertzeraiao 
auheada zaitc, cta uherdura guzictaa 
auhenda zaitc hekica aitziacaa.

7 Eta crraaca darotzutcacaa : Zerga- 
tik zarc auhendatzen ? ihardetfiko duzu : 
Aditzca baitut hcldu dela ; cta bihotz gu-

ziak ihartuko, cta befoak erkhituko, cta 
izpirituak hutfalduko, cta bclhaun guzie- 
tarik urak jautfiko dire ; huna aoa hcldu 
den, cta hori gerthatzera dihoa, dio Jainko 
Jauaak.

8 Eta Jauaarca hitza ilkhi zitzaitan, 
zerralarik :

9 Gizafcmca, profctifa cta erran zazu : 
Hau dio Jainko Jaunak : Errazu : Ez- 
pata, czpata zorroztua eta legundua da,

10  Bitima hiltzeko zorroztua da ; le
gundua da argi dezaa ; oi eae femeari ma- 
namenduko inakhila kheatzca diozuaa, 
zuk ebaki ditutzu zuhaitzak oro.

1 1  Mchatzcra cmaa dut, eikua loth 
dakioea ; zorroztua da czpata hori, le
gundua da, hiltzaileak har dezaa eikura.

12  Oihu cta orrobia cgizu, gizafcmca, 
zerea czpata hori émana baita cnc popu- 
luarcn gainera, Ifraelgo aitzindari ihes- 
egia zuten guziea gainera ; cac populu- 
arekin ezpatari cmaaak dire ; jo  zazu 
beraz ichterra,

13  Zercn den oncritfta ; eta hori, haus
ten cre ducaean manamenduko makhila, 
cta makhila cz da gehiago izaaen, dio 
Jainko Jauaak.

14  Zuk beraz, gizafcmca, profetifa za
zu, cta eikuak jo zatzu clkharri ; cta bi- 
khuaduko cta hirurkhuaduko da hiltzai- 
lccn czpata ; hori da farralki handiko ez- 
pata, hckick harrituko ditueaa,

15 Bihotzak iharraraziko cta chahu- 
penak chahupcaarea gaincaa ezarriko 
ditueaa. Hekien athe guzictaa czarri 
dut czpata zorrotzaren ikhara, czpata 
argitzeko legundua cta farralkitzeko inc- 
hatua dcaarcaa.

16 Ezpata, zorrotz hadi ; habil efkuin 
edo ezker, hirc lchiak haramaa edozeia 
aldctara.

17  Eta aik eikuak joko ditut bata ber- 
tzeari, eta afeko dut cnc hafarrca ; ai Jau- 
na naiz mintzatu.

18 Eta Jauaarca hitza ilkhi zitzaitan, 
zerralarik :

19 Eta zuk, gizafcmca, gogoaa har 
zatzu bi bidc ; Babilonako erregeren cz
pata ethor dadica ; lekhu berctik ilkhiko 
dire biak; cta erregek atheratuko du 
zorthea ; hiriko bidc buruaa arthikiko du 
zorthea.

20 Bidc bat ezarriko duzu, czpata c- 
thor dadica Amoacn femeea Errabathera, 
cta bidc bat Judeara, Jerufalemc guziz 
hazkarrera.
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21 Ezea Babilonako errege gelditua da 
bidc-juntan, bi bidcea buruan, afmagin- 
tzaa cta gezi nahaften hari dclarik ; idolei 
galdcka cta bitima-baraeea ikhartzen ha- 
ritu da.

22 Zorthea clkuinerat crori da Jerufa- 
lemeren gainera, czar detzan ahariak, hä
ren ahoak mana dezaa farraikia, guduko 
orroctaa altcha dezaa mintzoa, ahariak 
czarraraz detzan atheen kontra, egi- 
naraz detzan hertfgailuak eta hazkargai- 
luak.

23 Eta Jerufalcmdarrcn begietan, hura 
¡zanca da oraklckcta alferrctan dabilaaa 
bczala, eta larumbatetako phaufua imita- 
tzca dueña iduri ; hura ordcaa atzcmatc- 
ko orhoiturea da tzarkeriaz.

24 Hargatik hau dio Jainko Jaunak : 
Zercn orhoitu zarctcn zucn gaichtakc- 
riaz, cta agertu ditutzuen zuea lege-haus- 
teak, cta zucn gogocta guzictaa agertu 
diren zuea tzarkeriak ; diot, zerea zare- 
tca orhoitu, ctfayen aztaparraz atzema- 
aak izaaen zarctc.

25 Hi berriz, profanoa, Ifraelgo buru- 
zagi gaichtoa, zeinaren cguna muga bc- 
rcziaa ethorri baita tzarkerien akhaban- 
tzarako ;

26 Hau ziok Jainko Jaunak : Khea 
zak burukoa, khen khoroa : ez othc da 
khoro hori, aphala goratu cta gora zc- 
na aphaldu dueña ?

27 Erakhutfiko dut hären tzar, tzar, 
tzartaluna ; cta hori cz da gerthatuko 
ethorri artco haina zcinari baitagokio cra- 
bakia, eta hari emanen diot.

28 Eta zuk, gizafcmca, profetifa zazu 
cta errazu : Hau dio Jainko Jauaak Amo
nen umeentzat cta hekien laidotaa ; eta 
oihu-cgincn duzu : Marrauza, marrauza, 
hiltzeko ilkhi hadi magiaatik; legunt hadi 
farralkitzeko cta dirdiratzeko,

29 Ikhufpcn hutfalik cta gezurrezko 
afmagintzarik baizik hi taz cz dutca or- 
duan ; arthikia izan hadien gaichtagm la- 
rralkituea lephoetara, berczi mugan etho
rri baita cguna tzarkerien akhabaatza- 
rako.

30 Bihur hadi hirc maginara, egma 
izan haizea tokira ; hirc for-lckhuaa haut 
juyatuko,

31 Eta hirc gainera ichuriko diat cnc 
gaitzidura; cnc irakidurako fuan haize 
cginca diat hirc gainera ; cta arthikiko 
haut gizoa zoro eta hcriotzc-cgilcca cs- 
kuetara.

32 Izanen haiz (liaren hazkurri, hire 
odola cgonen duk lurrarcn gainean, a- 
hanzpenari emana izanen haiz; czen ni 
Jauna naiz mintzatu.

X X I I .  K a p .

t 'T A  Jaunarcn hitza ilkhi zitzaitan, ze- 
rralarik:

2 Eta zuk, gizafamea, ez othe duzu 
juyatuko, ez othe duzu juyatuko, hiri o- 
dolkoya ?

3 Eta erakhutfiko diozkatzu here izi-
f arrikeria guziak, eta erranen diozu: 

lau derra Jainko Jaun ak : Horra hiria, 
odola bcrc crdian ichurtzen dueña, ethor 
dakioen here ordua; eta lohikerian ibil- 
tzcko, jainkomoldeak egin dituena bere 
humaren kontra.

4 Hire odol, hitaz ichuria izan denaz 
hobendun egin haiz; egin ditunan hire 
idolez lohitu haiz; eta hurbilarazi ditun 
hire cgunak, eta erakharri dun hire ur- 
theen azken ordua: horren gatik jendayci 
laidagarri, lur guziari irrigarri haut arthi- 
ki.

5 Hire aldean direnck eta hitarik u- 
rrungoek lelo athcratuko dine hire gai- 
nean, lohia, hire tzarkeriez aiphatua, era- 
gozpen lazgarriko hiria.

6 Horra Ifraelgo buruzagiak bcren be- 
foaren gainean bermatu direla, hire crdian 
odolaren ichurtzeko.

7 Hire crdian irainez crdiratuak izan 
ditun aita eta ama, hire erdian jazarri 
zioten arrotzari, hire crdian atfekabe c- 
man alhargunari eta umezurtzari.

8 Arbuyatu dun ene faindutegia eta lo
hitu ditun ene larumbatak.

9 Mihi gaichtoko gizonak izan ditun 
hire erdian odolaren ichurtzeko; eta 
mendien gainean jan dine hire erdian ; 
gaichtakcria hire erdian egin dine.

io  Altaren ahalkagarrikeria agertu di
ne hire crdian ; aítagaizdunarcn lohita- 
íuna ahalkatu dine hire crdian.

1 1  Eta hire erdian bakhotchak tzar- 
keria egin din bere lagunaren emaz- 
tearen gainean, eta aitaginarrebak itfufki 
lohitu din bere erreina; anayak bcrc 
arreba, bere aitaren alaba, bortchatu din 
hire crdian.

12  Hire crdian emaitzak hartu ditinc 
odolaren ichurtzeko ; hartu dun lukurua, 
gibelerat hartu dun eman huen baino 
gehiago; diru-irritfez bidegabe ekharri
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dioten hire lagunei; eta ahantzi naun 
ni, dio Jainko Jaunak.

13  Hara nik eíkuak clkharri jo  ditut 
hik erabili dunan jaramankeriaren gai- 
ncan, cta hire erdian ichuria izan den 
odolarcn gainean.

14  Hirebihotzak ihardetfiren othcdu, 
cta hire befoak naufiturcn othc dire, nik 
cgincn darozkinatan egunetan? Ni Jau· 
na naiz mintzatu, cta nik eginen dut.

15 Eta jendayctan barrayaturen etalu- 
rren hedaduran haut haizaturcn, eta hire 
ganik galarazircn dinat hire lohikeria.

16 Eta jendayen aitzinean hire naufi 
jarriko naun; eta jakincn dun ni nai- 
zela Jauna.

17  Eta Jaunaren hitza ilkhi zitzai- 
tan, zerralarik:

18 Gizafemea, zcphetara bihurtu zait 
Ifraeigo etchca; horiek orok iduri dute 
kobrea, eztcinua, burdina cta bcruna ta
bearen erdian; zilhar-zepha diré bilha- 
katu.

ig  Aria hortaz, hau dio Jainko Jau 
nak : Zcphetara zarctclakoz bihurtu gu- 
ziak, horren gatik hara non bilduko zai- 
tuztedan nik Jerufalemeren erdira,

20 Zilharra, kobrea, eztcinua, burdi
na eta bcruna biltzcn diren bczala babea
ren erdira ; liarían bitz dezadan fuá zu- 
cn urtharaztcko. Hórrela bilduko zai- 
tuztct ene fuminduran cta ene hafarrean, 
cta aíkictfiko dut ene burua, eta urtha- 
raziko zaituztet.

2 1 Eta bilduko zaituztet, cta khal- 
datuko zarete ene hafarrearen fuan, eta 
urthuko zarete harén erdian.

22 Ñola baita zilharra tabearen erdian, 
hala izanen zarete Jerufalemeren erdi
an ; eta jakincn duzue ni naizela Jauna, 
zuen gaincra ichuri dukedancan ene fu- 
mindura.

23 Eta Jaunaren hitza ilkhi zitzaitan, 
zerralarik:

24 Gizafemea, errozu Jerufalcmcri: 
Lur lohia haiz, eta uriak hezatu gabea 
ene fumindurako cgunean.

25 Profetek zinhartu dute horren er
dian ; lehoin, marrumaka harrapakina 
daramana iduri, arimak dituzte iretfi, on- 
tafunak cta faria hartu, cta horren erdi
an alhargunak berhatu.

26 Horgo aphczek crdeinatu dute ene 
legea eta lohitu ene faindutegia; faindu- 
tik profanora arterik cz dute izatu ; lo- 
hiaren eta chahuaren artean bcrezkun-

tzarik cz dute ezagutu ; ene larumbatc- 
tarik baztertu dituzte begiak, eta defo- 
horatua nintzcn hekien erdian.

27 Jcrufalcmgo aitzindariak harén er
dian ziren harrapakina daramatcn otfoak 
iduri, odolaren ¡churtzeko, arimen gal- 
tzcko, cta jaramankeriaz irabazien 011- 
doan ibiltzeko.

28 Hango profetek harrafiak embo- 
katzen zituzten nahaflekarik gäbe, be
reu ikhufpen hutfal cta gczurrezko as- 
magintzekin, zerratelarik : Hau dio Jain
ko Jaunak ; noiz-eta-ere Jauna cz bai- 
tzen mintzatu.

29 Lurreko populuak bidegabe egiten 
hari ziren ; bertzerena bortchaz zarama- 
ten ; atfekabe ematen zaroetcn beharrari 
cta erromefari, cta arrotza zaphatzen zu- 
ten bidegabezki cta zuzenik gäbe.

30 Eta hekietan bilhatu dut gizon 
bat, lur horren eta ene artean trabak eza- 
rriko zituena ; eta horren aide, cz nezan 
chahu, zeiherrcra atherako zitzaitana ; 
eta ez dut khaufitu.

3 1  Eta ichuri dut ene gaitzidura ho- 
ricn gainera ; erre ditut ene hafarrea
ren fuan, cta beren buruen gainera bi
hurtu diozkatet beren egintzak, dio Jain
ko Jaunak.

X X I I I .  K a p .

p 'T A  Jaunaren hitza ilkhi zitzaitan, 
zcrralarik:

2 Gizafemea, baziren bi emazteki, 
ama baten alabak,

3 Eta Egipton lohitu ziren; lohitu zi
ren beren gaztaroan ; hekien bulharrak 
zaphatuak eta hekien loreak hiituak izan 
ziren.

4 Bada, zaharrena Oola deitzen zen, 
cta ahizpa gazteena Ooliba; eta biak 
izatu nituen, cta eman zarozkidaten fe- 
mcak cta alabak. liada, Oola deitzen 
zena, Samaria da ; cta Ooliba, Jerufa- 
leme.

5 Oola lohitu da nitaz bcrtzerckin; 
erhotu da bere galai, Afiriar hauzokoen 
gainean,

6 Zcinak baitziren moredinez jaun- 
tziak, aitzindari eta buruzagiak, gazte 
lehiagarriak, oro zaldunak, eta zaldia 
ederki zcrabilatcnak.

7 Eta bere befarkaldi lohiak, gizon 
hautatu, Afiariarrcn ferne hekientzat gu-
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zientzat zituen, cta erhotuki maithatu 
zituen; hekien ororen likhifkerietan khu- 
tfatu du bcrc burua.

8 Hortaz bcrtzaldc, ctzituen utzi E- 
gipton erabili zituen lohikeriak; ezen E- 
giptoarrek ere harekin lo-egin dutc haren 
gaztaroan, eta haren lorca hiftu, eta hare- 
kin atfegin hartu izan dute.

9 Aria hortaz arthiki dut bere gala
yen efkuetara, Afurren femecn efkuetara, 
zeinen gaincan erhoarazi baitzuen likhis- 
kcriak.

10 Hckick agertu dutc haren laidoa, 
craman dituzte haren femeak cta alabak, 
cta bera hil dutc czpataz ; cta orotan 
aiphatua izan da haren afturugaitza, eta 
crabaki zuzenak bethc dituzte haren 
gainean.

1 1  Hori ikhuft ondoan, Ooliba haren 
ahizpa, hura baino gchiago erhotu da o- 
raino bere lohikerian ; eta bere ahizpak 
baino lizunkeria handiagoak,

12  Ahalkcrik gabe eikaini daroeztc 
Aliriarren femcei, haren ganat foinc- 
ko karantzatuekin heldu ziren aitzindari 
eta kargudunei, zaldiz heldu ziren zal- 
dunci, eta gizon-gaztc eder guzici.

13  Eta ikhufi dut bide lohi batez 
zihoazela biak.

14  Eta berhatu ditu oraino bcrc li- 
khilkeriak ; cta ikhufi dituencan gizo- 
nak harrafietan thindatuak, Kaldearren 
itchurak karantzekin athcratuak,

15 Ezpata-uhalak gerrian, buruko 
thindatuak buruan, guziek iduri aitzin
dariak, Babilonako eta Kaldearren lu
rreko umeak, fortzcz hangoak baitzi
ren,

1 6 Bere begi gudzitfuck erhotu dutc 
hekien gainean, cta hekiei Kaldcara igo- 
rri diozkate bidalkinak.

1 7 Eta Babilonako umeak haren gana
ethorri zirenean lohikeriako ohcra, h- 
zundu zuten beren ukicz, eta hekiez h- 
zundua izan zen eta haren arima hekiez 
izan zen afea. . .

18 Agcrian czarri ditu bere lohikeriak, 
cta agertu du here laidoa; eta cue arimak 
urrun-egin du haren ganik, haren ahiz- 
paren ganik urrundu zen bezala;

19 Alabaman lohikeria lohikenaren 
gainean czarri du, orhoituz here gazta- 
roko egunez, zcinctan lizundu baitzuen 
bere burua Egiptoko lurrean.

20 Eta bere likhifkerietan erhotu da 
hekien ‘befarkaldientzat, hekien haragi-

ak baitire aftoenak iduri eta hekien zirris- 
tak zaldienak bezalakoak.

21 Eta berritu ditun hire gaztaroko
tzarkeriak, hire bulharrak Egipton za
phatuak, eta hire lorca hiftua izan zi- 
renekoak. .

22 Aria hortaz, Ooliba, hau zton 
Jainko Jaunak: H una non hire kontra 
jauzaraziren ditudan hire galai guziak, 
zcinctaz ale baita hire arima, cta hire 
kontra inguruan bilduren ditinat oro,

23 Babilonako umeak, eta Kaldear 
guziak, aitorcnfemcak, crrcgcak cta bu
ruzagiak, Afiriako ume guziak, irazki 
ederreko gizon-gazteak, aitzindariak cta 
kargudun guziak, aitzindarien buruza
giak cta zaldun aiphatuak.

24 Eta populu ofle handia cthorriren 
zain orga-laftcr cta arrodekin ; aide 
orotarik hire kontra harturen ditine gc- 
rruntzcak,errcdolak eta kafkak; eta ahala 
emanen ziotenat hire gainean, eta berei 
zayoten bezala haute juyaturen.

25 Eta ezarriren dinat hire kontra 
ene kharra, zeinari errabian emanen 
baitiote hire gainean bide ; ebakiren 
darozkinc fudurra eta bcharriak ; eta 
hitarik gelditzcn dena arthikiren dine 
ezpataren azpira ; harturen ditinc hire 
feme-alabak ; cta fuaz iretfiak izanen 
dire hire azken ondarrak.

26 Biluziren haute hire foinckoeta- 
rik, cta cramanen ditine hire fendagai- 
lazko edergailuak.

27 Eta hire ganik geldiaraziren diti
nat hire tzarkcria, cta Egiptoko lurre- 
tikako hire lohikeriak; eta ez ditun gchia
go hekien gaincra goitituren hire begiak, 
eta ez haiz gchiago Egiptoaz orhoituren.

28 Ezen hau dio Jainko Jaunak : 
Huna non arthikitzera hoatan higuin di- 
tunanen efkuetara, hainen efkuetara, zei- 
netaz afea baita hire arima.

29 Eta gaitzirizkorekin lothuko zaiz- 
kin, cta cramanen ditinc hire onak, eta 
igorriren haute buluzik cta laidoz cfhi- 
lia ; cta agertuak izanen ditun hire lo
hikeria ahalkagarriak, hire tzarkcria cta 
hire lizunkeriak.

30 Hori eginen daine, zeren haizen 
lohitu jendayen arara, zeinen erdian hire 
burua khutfatu baitun hekien jainko- 
moldeetan.

3 1 Hire ahizparen bideaz haiz ibili, 
eta haren edateko untzia dainat efkura 
emanen.

5 x
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32 Hau zion Jainlco Jaunak: Hire 
ahizparen untzi zabal eta barnatik dun 
edaneri; irrigarri eta erdeinagarri ibiliko 
haiz ; ezen gaitza dun untzia.

33 Horditurcn haiz eta oinhazcz bc- 
theko, atfekabczko eta hiradurazko un- 
tzitik, hire ahizpa Samariaren untzi- 
tik.

34 Eta hartarik edancn dun, eta 011- 
dakincraino huftuko dun, eta iretfiko di
tun haren pufkak, eta aztaparka larru- 
tuko ditun hire bulharrak; ezen ni naun 
mintzatu, dio Jainko Jaunak.

35 Aria hortaz hau zion Jainko Jau 
nak : Zeren ahantzi naunan eta hire gi- 
belcrat arthiki, hik ere jafantzan hire 
tzarkeria eta hire lohikeriak.

36 Eta Jaunak hau erran zarodan : 
Gizafemea, ez othe ditutzu juyaturcn 
Oola eta Ooliba, eta cz othe diozka- 
tzute crranen bcren tzarkeriak ?

37 Ezen bertzeekin khutfatu dire, o- 
dola badutc cikuetan, eta jainkomoldec- 
kin lohitu dire ; ctagehiago dena, enctzat 
cgin zituzten haurrak hekiei eikaini di- 
ozkate ircftcko.

38 Hau ere egin darotade oraino: 
egun hartan lohitu dutc ene faindutegia 
eta profanatu ene larumbatak.

39 Eta beren jainkomoldcei imola- 
tzen zituztenean beren haurrak, eta ene 
fairidutegian, haren lohitzcko fartzen zi- 
ren egun hartan, hau ere egin darotade 
ene temploaren crdian:

40 Bilharazi dituzte urrundanik hel- 
du zircn gizon hckick, zcinci igorri bai- 
tzarocztcn bidalkinak. Hara bcraz c- 
thorri direla ; hekicn ariaz garbitu haiz, 
antimonioz thindatu ditun hire bethoil- 
doak, eta aphaindu haiz hire cdergailu 
guziez.

4 1 Ohe guziz cderrean jarri haiz, 
eta mahain bcrrcgindua hire aitzincan; 
ene baltfamu eta ufain gozoak czarri di
tun hekicn aitzincan.

42 Eta han agcri zen bozkariotan 
zen oftearcn haroa ; eta mortutik hcldu 
eta oftetik crakharriak zircn gizonci e- 
maten zaroezten cikuetan eucumuthu- 
rrekoak eta buruan khoro edcrrak.

43 Eta bertzeekin lohikerian higatua 
zen cmazteki hari erran nioen: Hori 
ere berc lizunkcrian lizunduren da o- 
raino!

44 Eta haren gana farthu dire hala- 
nola cmazteki lilitchoaren gana; horrela
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fartzen ziren, Oola eta Ooliba emazte 
galdu horien gana.

45 Zuzenarcn aldeko gizonak dire 
beraz ; hekiek emanen daroetc emazte 
lohitucn juyamendua eta odol-ichurlccn 
juyamendua ; zeren lohitu baitire eta 
odola baitute cikuetan.

46 Hau dio czcn Jainko Jaunak : 
Oiie bat crakhar diozozute gainera, eta 
arthikatzu builari eta harrapakari.

47 Populuck harrickin harrika bc- 
tzaztc, eta czpatcz jo alderen-bcrtze ; 
hil betzazte horien iemeak eta alabak 
eta fuz erre ctchcak.

48 Eta lurretik iraiziren dut gaichta- 
keria, eta emazteki guziek ikhaftren dute 
egiten, ez horien tzarkeriaren arabera.

49 Eta zuen gaichtakcria eroriko da 
zuen gainera, eta jafanen duzuc zuen 
jainkomoldeen gatikako bekhatua ; eta 
jakinen duzuc ni naizcla Jainko Jauna.

X X I V .  K a p .

JT  T A  Jaunaren hitza ilkhi zitzaitan 
bederatzigarren urthean, hamarga- 

rren hilabetheko, hamargarren egunean, 
zerralarik:

2 Gizafemea, iikriba zazu egun hu- 
nen izena, Babilonako errege egun go- 
gortu baita Jerufalemeren kontra.

3 Eta itchurapenetan parabola bat 
crranen diozu etchc khechagarri horri, 
eta hula mintzaturen zatzayo: Hau dio 
Jainko Jaunak : duphina bat czar zazu 
fuan ; czar zazu, diot, eta emozu ura 
barnera.

4 Bethc zazu haragiz ; czar zatzu 
aurkhintza hoberen guziak, azpia, for 
balda, puika hauta eta hczurtfuak.

5 Azicnda goricnetik har zazu ; hc- 
zurrak moltzoan chuchen zatzu du- 
phinaren zolan. Irakitu du, eta hc- 
zurrak egoft dire haren erdian.

6 Aria hortaz, hau dio Jainko Jau 
nak : Zorigaitz hiri odolkoyari, duphi
na herdoila barnean duenari eta zeinta- 
rik herdoila cz baita ilkhi ! Hartako ha- 
ragiak arthikatzu puika puika kamporat ; 
cz da haren gaincan zortherik atheratu.

7 Haren odola haren crdian dago; ha
rri legunenen gainera ichuri du ; cz du 
lurrera ichuri, herrautfak eilal ahal zc- 
zan.

8 Enc gaitzidura haren gainera cro-
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rrarazteko eta afperkundez afpertzcko, 
haren odola ichuri dut harri legunen 
gainera, citai cz dadientzat.

9 Hargatik hau dio Jainko Jaunak: 
Zorigaitz hiri odolkoyari, zeinaren e- 
rretzeko egur-meta eginen baitut handia !

10 Egizu hezur murru bat, zeina nik 
erreko baitut ; haragiak ahituko dire, 
puika guziak erreko eta hezurrak iraun- 
giko.

1 1  Ezar zazu halaber duphina hutfa 
ikhatzen gaincan, khalda dadicn, urth di- 
tezen hartako kobrea eta zolda, eta erre 
herdoila.

12  Nckhe handirckin haritu dire ha
ren garbitzen, eta herdoil gaitzegia ez 
da ilkhi, cz-eta fuan ere.

13  Gorrotagarria dun hire lohitafuna, 
zeren nik garbitu nabi hi, eta hi cz bai- 
haiz hire zikhinetarik garbitu; bain an cz 
haiz garbituren nik hire gainera enc gai
tzidura jautfaraz dezadan baino lehen.

14  Ni Jauna naiz mintzatu: Etho- 
rriren da ordua ; eta abiatzera noha; cz 
naiz goanen, ez dut guphiderik izanen, 
cz naiz jabalduko; juyaturcn haut hire 
bideen eta hire afmucn arabera, dio Jau 
nak.

15  Eta Jaunaren hitza ilkhi zitzaitan, 
zerralarik :

16  Gizafemea, huna non khentzen
darotzudan zure begientzat lehiagarri 
dena, eta zauritara dudan bihurtzen ; 
eta zu ctzare deithoraturen, cz duzu 
nigarrik eginen, ez duzu nigarrik ichu- 
riko. #

17 Ichilik auhenda zaitc, cz duzu hil
otfik eginen ; zure khoroa buruari cra- 
tchikia egon bedi, eta zure oinetakoak 
oinctan izanen dire, ez duzu begithartca 
cftaliko, cz-eta deithoratzaileen arako 
hazkurririk janen. t

18 Mintzatu nintzen beraz goizean 
populuari, eta arratfean hil zen enc c- 
maztea ; eta biharamun goizean cgin 
nuen Jaunak manatu zarotana.

19 Eta populuak erran zarotan: Zer- 
gatik cz darokuzu agertzen zer erran na- 
hi duten zuk egiten ditutzun horiek?

20 Eta ihardetfi nioten: Jaunaren hi
tza ilkhi zait, zerralarik:

2 1 Errozu Ifraclgo etchcari : Hau dio 
Jainko Jaunak: Huna non nerorrek li- 
zuntaraziko dudan eue faindutegia, zuen 
errefumako lcloa, zuen begien lehiaga- 
rria, eta zeinaren gaincan bcldurtzcn bai-

ta zucn arima; zucn feme-alaba, utzi di- 
tutzuenak, czpatarcn azpira dire eroriko.

22 Eta eginen duzuc nik egin dudana: 
Bcgitharteak ez ditutzue cilaliko eta ez 
duzuc janen deithoretan daudezenen 
hazkurritik.

23 Khoroak izanen ditutzue buruan, 
eta oinetakoak oinetan; ctzarete deitho- 
ratuko eta ez duzuc nigarrik eginen; bai- 
nan egonen zarcte zuen tzarkerietan i- 
hartzen, eta auhenez, nork bere anaya 
ikhuftean.

24 Eta Ezekicl izanen duzue ezagut- 
karitzat; hunek cgin duen guzia eginen 
duzuc, ethorri ditakeencan ordua; eta ja
kinen duzue ni naizela Jainko Jauna.

25 Eta zu, gizafemea, huna, beren in- 
darra, beren goihendeko bozkarioa, eta 
beren begien lchiagarria, zeinaren gai- 
nean phaufatzen baitirc hekien arimak, 
eta beren feme-alabak khenduko dioz- 
katedan egunean;

26 Egun hartan ihefliar bat ethorriko 
zaitzunean berrien ematera;

27 Egun hartan, diot, zure ahoa ihes- 
liarrari ulekiko zayo ; mintzatuko zarc, 
eta etzarc gehiago ichilik egonen; eta 
izanen zare czagutkaritzat, eta jakinen 
duzuc ni naizcla Jauna.

X X V . K a p .

H 'T A  Jaunaren hitza ilkhi zitzaitan, 
zerralarik:

2 Gizafemea, Amontarrcn alderat i- 
tzul zazu begithartea, eta profetifatuko 
duzu hekien gaincan ;

3 Eta crranen diozu Amoni : Adi 
zazuc Jainko Jaunaren hitza. Hau 
dio Jainko Jaunak : Zeren erran du- 
zucn : Hola ! hola ! ene faindutegiaren 
kontra, lohitua zelakoz ; Ifraelgo lu- 
rraren kontra, defmaftatua zelakoz; Ju -  
dako etchcaren kontra, gathibu zirclakoz 
cramanak ;

4 Aria hortaz, gozatzera emanen haut 
iguzki-aldeko umeei ; hirc erdian cza- 
rriko dituzte beren hcfpilak; hirc crdian 
altchatuko dituzte beren olhak ; hckick 
janen dituzte hirc fruituak ; hekiek eda- 
nen dute hirc el’nea.

5 Eta kamclutcgitzat emanen dut E - 
rrabath, eta Amonen lurra arthaldeen c- 
tzauntzatzat; eta jakinen duzue ni nai
zcla Jauna.

6  E z e n  h a u  d i o  J a i n k o  J a u n a k :  E s -
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ku-zaflaka haritu haizelakoz cta zangoz 
joka, eta hirc gogo guziaz boztu haize
lakoz Ifraelgo lurrarcn gaitzaz;

7 Aria hortaz, huna non cíkua hc- 
daturen dudan hirc gainera, eta jcndayei 
emanen haut larrutzera, cta populuci hil- 
tzcra, cta lurretik galaraziren cta czcz- 
taturcn haut; eta jakincn dun ni naizcla 
Jauna.

8 Ezen hau dio Jainko Jaunak: Moa- 
bck cta Scirrek erran dutclakoz : Horra 
bertze jendaya guziak bczala déla Juda- 
ko etchca;

9 Hargatik huna nik Moabi agerturen 
diodala forbalda; idekiren ditut harén hi- 
ririk, harén hiririk, diot, eta harén crc- 
murik, lckhuko aiphatucnak, Bethicfi- 
moth, cta Bcclmeon cta Hariathaim,

10 Iguzki-aldcko umeei; ctahamba- 
tean Amonen femeen lurra, cta hau c- 
manen dut primantzetan, cz dadien gehi- 
ago izan Amonen femeen aiphurik jenda- 
yetan.

1 1  Eta atheraturen ditut ene eraba- 
kiak Moaben gainean, eta jakincn du ni 
naizela Jauna.

12  Hau dio Jainko Jaunak: Idumeak 
afpcrkundc atheratu duclakoz, Judako 
femeen ganik afpcrtzcko, cta gaizki han- 
dira crori delakoz, eta afperkundc egarri 
izan delakoz;

13  Aria hortaz, hau dio Jainko Jau 
nak : Idumearen gainera hedaturen dut 
ene cíkua, eta handik czcztaturen ditut 
gizonak eta abereak, eta hura hegoalde- 
tik eginen dut mortu, cta Dedanen dire· 
nak eroriko diré czpataren azpira.

14  Eta Idumearen gainean atherako 
dut ene afpcrkundca Ifraelgo ene populu- 
aren eíkuz; cta Edomi eginen diotc ene 
hafarrearen eta ene ¡rakidurarcn arabera; 
cta czaguturen dute ene afperkundea, 
dio Jainko Jaunak.

15  Hau dio Jainko Jaun ak : Zcrcn 
Palellindarrck afpcrkundc duten athe
ratu, eta beren bihotz oroz diren as- 
pertu, hilez, eta beren aiherrari bidé c- 
manez;

16 Aria hortaz, dio Jainko Jaunak : 
Huna non hedaturen dudan ene cíkua 
Paléftindarren gainera, cta hilen ditut 
hiltzaileak, cta chahuturcn ditut itfas- 
ephaitzetako ondarrak.

17  Eta jazarriz ene fuminduran, as- 
perkunde handiak atherako ditut; cta 
ene afperkundea atheratu dukcdanean

hekien gainean, jakincn dute ni naizela 
Jauna.

X X V I .  K a p .
F T A  hamekagarrcn urthean, hilabe- 

thearen lehencan, gerthatu zen 
Jaunaren hitza ilklii zitzaitala, zerra- 
larik:

2 Gizafcmea, zeren Tirrek erran du- 
en Jerufalcm cz: H ola! hautfiak dire 
populucn atheak, itzuli da ene alderat; 
betheko naiz, hura mortu egina baita;

3 Hargatik, hau dio Jainko Jaunak : 
Huna non heldu natzainan, T ir ; eta hirc 
kontra iganaraziren ditinat aíko jendaki, 
itfafoak tirainak iganarazten dituen be- 
zala.

4 Eta urraturen dituzte Tirreko ha- 
rrafiak, eta arthikiren dituzte hango do- 
rreak; eta hartarik haizaturen dut hango 
herrautfcraino, cta hura eginen dut harri 
legunena bezain biphil.

5 Itfafoaren crdian izanen da fare idor- 
lekhu, zeren ni bainaiz mintzatu, dio 
Jainko Jaunak ; eta jendayek izanen 
dute zcinek larru.

6 Harén alaba, landetan direnak ere, 
ezpataz hilak izanen dire; cta jakinen 
dute ni naizela Jauna.

7 Ezen hau dio Jainko Jaunak: Hara 
non ipharrctik erakharriren dudan nik 
Nabukodonofor, Babilonako errege, c- 
rregeen erregea, zaldiekin eta orga-laftc- 
rrekin, eta zaldizkoekin, oíle cta populu 
gaitzarekin.

8 Mire alaba landetan direnak hilen 
ditin ezpataz; inguraturen hau hazkar- 
gailuz, eta itzulian eginen din hertfgailu 
bat, eta hirc kontra altchaturen din erre- 
dola.

9 Zurgcrizak eta ahariak jokhar.azircn 
ditin hire harrafien kontra, eta bere tres- 
nez eragotziren ditin hire dorreak.

10 Harén zaldi oftearen herrautíak es- 
taliko hau; zaldizkoen, arroden cta orga- 
1 afierren tarrapatak ikharaturen ditin hirc 
harrafiak, hire athectarik farthuko dc- 
nean, hiri eragotzi batcko urraduratik bc
zala.

1 1  Harén zaldien behatzek oinkaturen 
ditinc hirc plaza guziak ; czpatatik iraga- 
nen din hirc populua, cta lurra joko diñe 
hire gizamoldc eder guziek.

12  Larruturcn liante hire aberaftafu- 
netarik, harrapaka eramanen ditinc hire 
tratuko gauzak, urraturen hirc harrafiak,
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eragotziren hirc ctche edcrrak, cta ura- 
ren erdian ezarriren hirc harri, zur, he- 
rrautfak.

13  Ichilarazircn ditinat hire kantu- 
crrcpikak ; eta cz da gehiago cntzunen 
hirc gitarrcn otfa.

14  Ezarriren haut harri legunena bc- 
zala, Tare idor-lckhu izanen haiz, cta cz 
haiz gehiago berrituren, zeren ni bainaiz 
mintzatu, dio Jainko Jaunak.

15  Tirrcri hau dio Jainko Jaunak: 
Irlak cz othe dire lazturen hire cragoz- 
peneko harrabotfera cta hire erdian hilen 
dituztencn marraikara ?

16 Eta itfafoko buruzagi guziak jau- 
tfiko dire beren jarlekhuetarik ; cta khen- 
duko dituzte beren aphaingailuak, eta 
crauntziko beren foincko karantzatuak, 
cta lazturaz jauntziko dire, jarriko dire 
lurrean; cta hire terrepentcko eragozpe- 
naz harrituak, mireften egonen dire.

1 7 Eta hire gainean deithorca hafirik, 
erranen derainc : Nola zare galdu, zu, i- 
tfafoan zinaudezena, hiri aiphatu, itfafoan 
hazkar zinena zure egoiliarrekin, zeinen 
beldur baitziren guziak ?

18 Orai untziak harrituren ditun hirc 
lazturako egunean, eta itlafoko irlak afal- 
dutan izanen ditun, nihor cz dclakoz hi
tarik ilkhitzcn.

10 Ezen hau dio Jainko Jaunak : Hiri 
defmafiatu bat cgincn hautanean, egoilia- 
rrik cz duten hiriak bezala ; ondar-lezea 
hire gainera crakharriko dudancan cta ur- 
uharrek eftaliko hautenean ;

20 Futzura, bethiko populura jauften 
dircnckin ambilduko hautanean; eta pu- 
tzura jauften dircnckin luphe behcrenctan 
mortu zaharrak bezala czarriko hautane
an, cz dezanan gehiago egoiliarrik izan ; 
ene ofpca berriz, bizidunen lurraren gai
nean hedatu dukedanean,

21 Ezeztaturen haut, eta cz haiz ge- 
hiago izanen ; cta bilhaturen haute, cta cz 
haute nihoiz-cre gehiago aurkhiturcn,dio 
Jainko Jaunak.

X X V I I .  K a p .
P  T  A ilkhi zitzaitan Jaunarcn hitza, 
^  zcrralarik :

2 Z u k  beraz, gizafemca, Tirren gai
nean abia zazu deithorca ;

3 Eta erranen diozu Tirrcri, itfafo-far- 
tzean dagoenari, aíko ¡rielara populuckin 
tratu cgitcn dabilanari : Hau dio Jainko

Jaun ak : Oi T ir, hik erran izan dun : 
Ofoki naiz ederra

4 Eta itfafoaren crdian jarria. Hi al- 
tchatu hauten hire mugakidcck, edertafu- 
nez haute bethe.

5 Sanirgo izaikiz egin haute untziko 
fclharu guzickin; Libandik hartu dine 
zedro bat hiri mafta baten egiteko.

6 Bafango haritza aphaindu dine hirc 
arrautzat; Indictako boliz egin ditine hirc 
alkhiak, cta Italiako irlctako zurez hirc 
gelak.

7 Egiptoko liho fin karantzatua dun 
choa hirc belatzat, maftan ezartzeko; 
hire itzalkaria egina dun moredinez cta 
Elifako irlctako purpuraz.

8 Sidondarrak eta Aradarrak hituen 
arraulari; hire gizon zuhurrak, oi T ir , 
egin dire hirc lemazain.

9 Gibloftar zaharrek cta hango gizon 
antzctfuck izatu dituzte itfafturuak hire 
trefna guzicn crabiltzcko; itfafoko un
tziak oro eta hckictako itfafturuak bali- 
atu ditun hire tratuko.

10  Pcrfiarrak, Lidiarrak eta Libiarrak 
hire armadan ziren hire gerlari; crredola 
eta kafka hirc erdian ezarri ditine dilindan 
hirc edergailu.

1 1  Aradar gazteak hire armadarekin 
ziren inguruan hirc harrafien gainean ; 
hirc dorreetan ziren Pigmearrck ere beren 
gezi-untziak dilindan ezarri dituzte ingu
ruan hire harrafietarik ; hckick ofatu dutc 
hire edertzapena.

12 Hire tratulari Kartagotarrck gain- 
dika bethe dituzte hirc merkhatuak abe- 
raftafun guziez, zilhar, burdina, ezteinu 
eta berunez.

13  Grczia, Thubal eta Mofok zabil- 
tzan hire tratuko muthil, eta hirc populu- 
ari ekhartzen ziozkatenan gathibuak cta 
kobrezko trefnak.

14  rhogormako lurretik hire plazetara 
erakhartzen ziztenan zaldiak eta zaldiz- 
koak eta mandoak.

15 Dcdango umcak hirckilako tratu- 
lariak ziren ; aiko irla fartzen ziren hire 
tratuan ; hirc fariarentzat ematen zaroz- 
kitenan boli-hortzak cta zurbcltzczkoak.

16 Siriarra huen tratukhidc, hirc falc- 
rofi handien ariaz, cta hirc merkhatuetara 
atheratu ditin harri baliofa, purpura, oihal 
lorckatuak, liho ederrenak, feda eta gau- 
za balios mota guzia.

1 7 J uda cta Ifraclgo lurra ere hire tra
tukhidc zitunan; ogi ederrena, baltfamua,
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cztia, olioa eta arrachina athcratu ditine 
hire merkhatuetara.

1 8 Damas zunan hirekin tratuan Hire 
nihonereko obrctan, nihonereko abcrafta- 
fun afkotan, arno gozoan, ilc karantza 
cderrcnekoetan.

19 Danck, Grcziak eta Mofelek athc
ratu ditinc burdina lanthuak hire merkha- 
tuctara, cftaktca eta khanabcra ufainduna 
hirckilako tratura.

20 Dedanarrak hire tratukhide zitu- 
nan jartzcko faibalctan.

2 1 Arabia eta Zcdarreko aitzindari gu- 
ziak, hire cfkuko tratulariak hintuen; bil- 
dotfekin, ahariekin eta pittikckin lieldu 
ziren hire gana hire tratulariak.

22 Sabako eta Errecmako faltzaiicak 
hire tratulariak zitunan, beren ufain gozo 
hautekin, beren harri baliofekin eta ur- 
hearekin, zcina hire merkhatuetara athc- 
ratzen baitzuten.

23 Haran, Kenc eta Eden hire tratu
lariak ziren ; Saba, Alur eta Kelmad hire 
faltzaiicak ziren.

24 Hckiek hire tratulariak zitunan be
ren moredin-iakhekin, beren oihal lore- 
katu eta trefna baliofekin, zeinak cftalgiz 
inguratuak eta fokhaz eftekatuak baitzi- 
ren ; zedroak ere bazituzten hire tratuc- 
tan.

25 Itfafoko untziek zcrabilaten hire 
tratu naufia; ontafunez eta ofpc handiz 
izatu haiz bethea itfafoaren bihotzean.

26 Ur handietara eraman haute hire 
arraularick; hegoak hau phorroikatu itfa
foaren erdian.

27 Hire aberaftafun, dirutze eta niho- 
nercko gauza ederrak, hire ontafunak cra- 
biltzen eta hire populuari manatzen zio- 
ten itfafturu eta lemazainak, hire barncan 
hituen gerlariak ere, hire erdian den ofte 
guziarckin, itfafpera eroriko ditun hire 
eragozpcncko cguncan.

28 Hire lemazainen oihu-marraikak 
lazturen ditin untzidiak.

29 Arraua zadukaten guziak jautfiko 
dire beren untzictarik; itfafturuak eta itfa
foko lemazainak lurrean egonen dire.

30 Marrumaz egonen dire hitaz ; oihu 
minak eginen dituztc; herrautfa arthiki- 
ren dute beren buruen gainera, eta bau- 
tfez cftaliko dire.

3 1 Hire gatik murrifturen dituztc ¡le
ak ; jauntziren dituztc zurdatzak; eta 
beren arimako uherduran, hiregainean ni- 
garrez egonen dire, nigarrik mincnctan.
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32 Hire gainean abiatuko dute khc- 
chuctako kantua, eta deithoraturen haute, 
erranez: Zcin izan da Tirren, itfafoaren 
erdian mututu denaren pare ?

33 Hire tratuak erabiliz itfafoa gaindi, 
ontafunez bethe ditun afko populu ; hire 
aberaftafun handiez eta hire populuketa 
gaitzaz aberaftu ditun lurreko errcgcak.

34 Eta orai itfafoak chahutu hau ; eta 
uren zolara erori ditun hire ontafunak eta 
hire erdian zen ofte guzia.

35 Irletako egoiliarrak oro harritu di
tun hiregainean ; eta phefiak jorik, hango 
crrcgeci ifrentziatu zayotc bcgithartca.

36 Populuctako tratularick chichtu- 
egin dine hire gainean; ezdeufetara ekha- 
rria haiz, eta cz haiz izanen gehiago egun- 
eta-iguzki.

X X V I I I .  K a p .

J ? T A  ilkhi zitzaitan Jaunarcn hitza, 
zcrralarik:

2 Gizafemca, errozu Xirreko buruza- 
giari: Hau dio Jainko Jaunak: Hantudc- 
lakoz hire bihotza, eta erran izan baituk; 
Jainko naiz n i; eta Jainkoaren jarlekhu- 
an jarri baihaiz itfafoaren erdian, gizon 
bat haizclarik, eta ez Ja inkoa; eta hire 
bihotzari cragin baitiok, Jainkoaren bi
hotza balitz bezala;

3 Huna non Daniel baino zuhurrago 
haizen ; cz duk hiretzat gauza gordcrik ;

4 Hire zuhurtziaz eta umotafunaz egin 
duk hire indarra; bildu izan duk urhc eta 
zilhar hire khutchctara,

5 Hire zuhurtziaren handiz eta hire 
tratuz berhatu duk hire indarra, eta hire 
bihotza hantua duk hire indarraz.

6 Aria hortaz, hau dio Jainko Jaunak ; 
Hantu dclakoz hire bihotza, Jainkoaren 
bihotza izan balitz bezala ;

7 Horren gatik, huna non crakharriren 
ditudan nik hire gainera arrotzak, jenda- 
yetarik hazkarrenak; eta biluziren di
tuztc beren ezpatak hire zuhurtziaren 
edertafunaren gainera, eta lohituren die 
hire edertafuna.

8 Hilcn eta herreftaturen haute, eta fa- 
rrafkituen hcriotzez hilen haiz itfafoaren 
erdian.

9 Hire hiltzaileen aitzincan erranen 
othe duk oraino : Jainko naiz ; gizon bat 
haizclarik, eta cz Jainko, hire farraiki- 
tzaileen cfkuan.

10  Arrotzen cfkutik,ingurcbakigabecn

heriotzcz hilen haiz, ni bainaiz mintzatu, 
dio Jainko Jaunak.

1 1  Eta Jaunaren hitza ilkhi zitzaitan, 
zcrralarik: Gizafemea, deithorc bat al- 
tcha zazu Tirreko erregeren gainean;

12  Eta erranen diozu : Hau dio Jainko 
Jaunak: Hi hintzcn iduriaren zigilua, 
zuhurtziaz bethea eta ofoki ederra ;

13  Jainkoaren pharabifuko gozoen er
dian izatu haiz; harri balios guziez efta- 
lia hintzcn ; fardioa, topaza, jafpca, kri- 
folita, oniza, beriloa, zafirra, efkarbukla, 
cfmeralda, urhea, ziren hirc edertafunaren 
berregingarri; eta chirolak aphainduak 
ziren hi forthu haizen cguncko.

14  Hcgalak hedatuak daduzkan eta 
gerizatzen dagoen kerubin bat hintzcn; 
ezarri izan haut Jainkoaren mendi fain- 
duan ; fuak bezala argitzen zuten harricn 
erdian ibili haiz.

15  Itzalgabca hintzcn hirc bideetan, 
egina izatu haizen cgunctik, gaichtakeria 
hire baithan aurkhitua izan den arteo.

16 Hirc tratukcta handian, hirc baruca 
bethe dik tzarkeriak, eta bekhatu egin 
duk; eta iraizi haut Jainkoaren menditik, 
eta galdu haut, oi kerubin gcrizatzailca, 
harri dirdiragarrien erditik.

17  Hire bihotza hantu duk hirc eder- 
tafunean; hirc edertafunean galdu duk 
zuhurtzia; arthiki haut lurrera, eta ezarri 
haut erregecn aitzinean begira ziazaya- 
ten.

18 Lohitu duk hire faindutafuna hire 
gaichtakerien ofteaz eta hirc tratuetako 
tzarkeriaz. Hire erditik atherako diat 
bcraz fu bat, irctfiko hauena; eta hau- 
tfetan czarrircn haut lurraren gainean, 
ikhuften hauten guzien aitzinean.

19 Jendayctarik ikhuftko hauten guzi
ak harrituak egonen dituk hirc gainean ; 
ezdeufetara haiz ekharria, eta egun-eta- 
iguzki cz haiz gehiago izanen. ^

20 Eta Jaunaren hitza ilkhi zitzaitan,
zcrralarik: _

21 Gizafemea, itzul zazu bcgithartca 
Sidongo aldcra, eta profetifa zazu harén 
gainean,

22 Eta erran za zu : Hau dio Jainko 
Jaunak : Huna non heldu natzainan, oi 
Sidon, eta goretfia izanen naun hirc er
dian ; eta hor zuzen dena egin eta ene 
faindutafuna argiarazi dukcdancan, jaki
nen dute ni naizcla Jauna.

23 Eta izurritea eta farraíkia igorriren 
ditut horgo plazetara; eta inguruan ez-
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patak hilik horren erdian eroriko dirc; 
eta jakinen dute ni naizela Jauna.

24 Eta Sidon ez da gehiago Ifraelgo 
ctchcarentzat izanen uhcrtafunczko be- 
haztopagailu bat, eta aide orotarik oinha- 
zea cmaten ducn arrantzc bat zeiher cgi- 
ten diotenen inguruan ; eta jakinen dute 
ni naizela Jainko Jauna.

25 Hau dio Jainko Jaun ak : Bilarazi 
ditukedanean Ifraelgo umeak populueta- 
rik zcinen erdian barrayatuak baitire, hc- 
kien baithan fainduetfia izanen naiz jen- 
dayen begien aitzincan; eta beren lurrean, 
Jakob ene zerbitzariari cman izan diotan 
lurrean eginen dute beren egoitza.

26 Eta han egonen dirc beldurrik gäbe; 
eginen dituztc etchcak, landatuko mahas- 
tiak, eta gogoa zabalik egonen dire, ene 
juyamenduak bethe ditukedanean, hekien 
kontra inguruan atheratzen diren guzien 
gainean; eta jakinen dute ni naizela he
kien Jainko Jauna.

X X I X .  K a p .
O  A M A R G A R R E N  urthean, hamar- 
1 1  garren hilabetheko hamckagarrcn 
cgunean, Jaunaren hitza ilkhi zitzaitan, 
zcrralarik:

2 Gizafemca, cmazu begithartea Egip- 
toko errege Faraonen kontra, eta profe
tifa zazu hartaz eta Egipto guziaz.

3 Mintza zaite eta errazu : Hau dio 
Jainko Jaunak : Huna non heldu natzai- 
kan Faraon, Egiptoko errege, erainfuge 
handi, hire ibayen erdian etzaten haizena, 
eta diokana: Enca da ibaya, eta neronek 
cgin dut ene burua.

4 Muthurreko bat czarriko diat hirc 
ahoan ; eta hire ezkatei iratchikiren ditiat 
hirc ibayetako arrainak ; eta atheraturen 
baut hire ibayen erditik, eta hire arrain 
guziak hirc ezkatei lothuak egonen di
tuk.

5 Eta mortura arthikiren zaituztet hi 
eta hire ibayeko arrain guziak; lurraren 
gainera eroriko haiz ; cz haute altchatu- 
ko ez-eta chortziko ; lurrcko bafabereei 
eta zeruko hegaftinei jatera cman haut.

6 Eta Egipton daudezen guziek jaki- 
neri die, ni naizela Ja u n a ; zeren kha- 
nabcrazko makhila bat izatu haizen Is- 
raclgo etchearentzat.

7 Elkuz hiri lothu direncan, hautfi 
haiz, eta farraikitu diotek forbalda gu
zia; eta noiz-etare hirc gainean bermatu
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baitirc, puíketan goan haiz, eta cthcndu 
diozkatck gerruntzeak.

8 Horren gatik ziok Jainko Jaunak : 
Huna non nik hire gainera erakharriren 
dudan czpata, eta hitarik hilen ditiat gi- 
zonak eta abereak.

9 Eta Egiptoko lurra izanen duk 
niortu eta cremu ; eta jakinen die ni 
naizela Jauna, zeren erran dukan : ¡ba
ya enea da, eta nik egin dut hau.

10 Aria hortaz, huna non heldu nai- 
zen liire gana eta hire ibayetara; eta ez- 
patak chahutu dukeen ondoan Egiptoko 
lurra, hura eginen dut mortu Sieneíko 
dorretik eta Ethiopiako mugetaraino.

1 1  Gizonarcn oina ez da han iraga- 
nen, eta abcrearen oina ez da han ibili- 
ren, eta berrogoi urthez ez du egoilia- 
rrik izanen.

12  Mortu czarrircn dut Egiptoko lu
rra lur mortuen crdian, eta hango hiriak 
hiri cragotzien crdian ; eta dcfmafiatuak 
egonen dire berrogoi urthez ; eta jenda- 
yetara barrayaturen ditut Egiptoarrak, 
eta haizaturen ditut lurretara.

13  Ezcn hau dio Jainko Jau n ak : Be
rrogoi urtheak bethe ondoan, Egiptoa
rrak bilduko ditut populuctarik zeinetan 
barrayatuak izan baitziren.

14  Eta bihurraraziko ditut Egiptoko 
gathibuak, eta ezarriko ditut Phaturclgo 
lurrean, bcren fortzeko lurrean, eta han 
izanen diré errefuma chume bat.

15  Eta bertze errefumen artcan chu- 
mecna izanen da, eta ez da gehiago go- 
raturen jendayen artcan, eta aphurturen 
ditut, ez diozotcn jendayei mana.

16 Eta ez diré gehiago fmhcflctan 
izanen Ifraclgo etchean, gaizkia irakha- 
tfiz, ihes-egin diazatedan niri,cta jarraik 
hekiei; eta jakinen dute ni naizela Jain
ko Jauna.

1 7 Eta hogoi eta zazpigarren urthean, 
lchembiziko hilabethearen lehen cgune- 
an, ilkhi zitzaitan Jaunaren hitza, zc- 
rralarik :

18 Gizafemca, Nabukodonofor, Ba- 
bilonako erregek zerbitzu handian era- 
bili du bere armada Tirren kontra ; buru 
guziak khartzoildu, forbalda guziak ile- 
gabetu dire; eta ez han, ez harén arma- 
dari, etzayotc Tirren ariatik faririk bi- 
hurtu izan, harén kontra egin darotedan 
zerbitzuarentzat.

19 Horren gatik, hau dio Jainko Ja u 
nak : Huna non nik emanen diodan E-

giptoko lurra Nabukodonoforri, Babilo- 
nako erregeri; eta jabeturen da oftcaz, 
eta harturen ditu harén puíkak eta era- 
manen harén buluzkinak ; eta hola iza
nen da fariztatua armada,

20 Eta harek egin zerbitzua Tirren 
kontra; cman diot Egiptoko lurra ene- 
tzat haritu delakoz laucan, dio Jainko 
Jaunak.

2 1 Egun hartan muíkilduren da Is- 
raelgo etchearcn adarra, eta ahoa ideki- 
ren darotzut hekien crdian; eta jakinen 
dute ni naizela Jauna.

X X X . K a p .
p T A  Jaunaren hitza ilkhi zitzaitan, 

zcrralarik:
2 Gizafcmea, profetifa zazu, eta e- 

rrazu : Hau dio Jainko Jaun ak : Egi- 
zuc orrobia : Zorigaitz ! zorigaitz egun 
huni !

3 Ezen aldcan da cguna, eta hurbil- 
tzcn hari da Jaunaren eguna : hura ¡za
llen da hedoyen eguna, jendayen ordua.

4 Eta czpata jautfiko da Egiptoaren 
gainera, eta Ethiopian izanen da izialdu- 
ra, farraíkituak Egipton eroriko direne- 
an, eta hango ollca gathibu eramana eta 
harén afentuak urratuak izanen dire- 
nean.

5 Hckiekin ezpataren azpira eroriko 
dire Ethiopia, Libia, Lidiarrak, eta gai- 
ncrako populu chehc guzia, Kliub eta 
bat-tafuneko lurreko umeak.

6 Hau dio Jainko Jaunak : Eta ero
riko diré Egiptoaren laguntzaileak, eta 
harén erreinuko hampurullaluna ezczta- 
tua izanen d a; Sicnefgo dorretik hafirik, 
han eroriko dire ezpataren azpira, dio 
armadetako Jainko Jaunak.

7 Eta hango lurrak czarriak izanen 
dire lur defmaíiatuen arteko, eta hango 
hiriak, hiri mortu eginen arteko.

8 Eta jakinen dute ni naizela Jauna, 
fuá ezarri dukedancan Egipton, eta che- 
hakatuak izanen dircncan harén lagun
tzaileak.

9 Egun hartan mandatariak ilkhiko 
diré ene aitzinetik untzitan, lehertzcko 
Ethiopiaren gogo fendoa; eta ¡zialdura 
Ethiopiarretan izanen da Egiptoaren c- 
gunean; ezcn fegurki cthorriko da hura.

10  Hau dio Jainko Jaunak: Babilo- 
nako errege Nabukodonoforren eíkuz 
galarazircn dut Egiptoko jende-oflea.

XXXÍ. KAP.

1 1  Hura eta haren populua harekin, 
jendayarik hazkarrcnak, erakharriak iza- 
nen dire lurraren chahutzcra ; ezpatak 
biluziren dituztc Egiptoaren gainera, eta 
hilez betheko dute lurra.

12  Eta agorraraziko ditut ibayen c- 
rrekak, eta arthikiko dut lurra gizon 
gaichtocnen efkuctara ; eta arrotzen es- 
kuz chahutuko dut lurra eta hartan dirc- 
nak oro. N i Jauna naiz mintzatu.

13  Hau dio Jainko Jaunak: Chahu- 
turen ditut jainkomoldeak, eta Mcmphis- 
tik galaraziren ditut idolak, eta Egipto
ko lurretik ez da gehiago buruzagirik 
izanen, eta laztura ezarriren dut Egip
toko lurrean.

14  Eta chahuturcn dut Phaturcfgo 
lurra, eta fua czarrircn dut Taphnifen, 
eta eue crabakiak betheko ditut Alckfan- 
drian.

15  Eta eue gaitzidura ichuriko dut 
Pcluftorcn, Egiptoko idarraren gaine
ra, eta hilen "dut Alekfandriako jende 
oliea,

16 Eta fua czarriko dut Egiptoan ; 
erditzen hari denak bezala, Peluitok e- 
ginen du intzirin, eta Alckfandria ezez- 
tatua izanen da, eta Memphis egun oroz 
hcfturan.

17  Heliopolifcko eta Bubaftoko gi- 
zon-gazteak czpataren azpira croriko di
re, eta nelkatchak gathibu eramanak iza
nen.

18 Eta Taphnifen ilhunduko da egu
na, han hautfiko dudanean Egiptoaren 
manamenduko makhila, eta han iraungi- 
ko denean haren ahalarcn hampuruftafu- 
na ; hedoi batek cllaliko du hura ; hango 
nelkatchak berriz, gathibu eramanak iza
nen dire.

19 Eta Egipton betheko ditut cne e- 
rabakiak ; eta jakinen dute ' ni naizela 
Jauna.

20 Eta hamekagarren urthean, lehcm- 
biziko hilabethearen zazpigarren egu- 
nean, gerthatu zen ilkhi zitzaitala Jau
naren hitza, zcrralarik :

21 Gizafemca, Egiptoko errege Fa- 
raonen befoa hautli dut ; eta hara cz de
là lothua ofagarriaren bihurrarazteko ; 
ez da chcrrcndaz izan tinkatua, cz-cta 
oihalez inguratua, indarra bihurturik i- 
duk ahal dezan czpata.

22 Horrcn gatik, hau dio Jainko Jau 
nak: Huna banohakiola Egiptoko errege 
Faraoni, eta phorroikaturen dut haren
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befo hazkarra, bainan hautfia; eta czpata 
khenduko dut haren clkutik.

23 Eta Egiptoarrak ditut jendayetan 
barrayatuko eta lurretan haizatuko.

24 Eta hazkarturen ditut Babilonako 
erregeren befoak, eta enc ezpata eza
rriren dut haren cfkuan ; eta hautfiko 
ditut Faraonen befoak, eta heyagoraka 
hariko dire haren aitzinean hilak izanen 
direnak.

25 Eta hazkarturen ditut Babilonako 
erregeren befoak, eta Faraoncnak ero
riko dire ; eta jakinen dute ni naizela 
Jauna, eue czpata cman dukedanean Ba
bilonako erregeren cfkuan, eta hura lu- 
zatuko ducncan Egiptoko lurraren gai
nera.

26 Eta Egiptoarrak barrayaturen ditut 
jendayetan, eta lurretan haizaturen ditut; 
eta jakinen dute ni naizela Jauna.

X X X I .  K a p .
P  T A  hamekagarren urthean, hiruga- 

rren hilabethearen lehembiziko egu- 
nean, gerthatu zen ilkhi zitzaitala Ja u 
naren hitza, zcrralarik :

2 Gizafemea, errozute Faraoni eta 
haren populuari : Norcn iduriko egin 
haiz hirc handitafunean ?

3 Hara Alur; iduri zuen Libango zc- 
droa, adarrez ederra, hoftoz itfutua, 011- 
doa gora, eta adar lodien crdian gora hel- 
tzen zen haren kalkoa.

4 Urek hazi zuten; lupheko indarrak 
goitiarazi zuen ; haren ibayek bazarioten 
haren erroen inguruan, eta berc chirripak 
igortzen zaroezten aurkhintzako zuha- 
tnu guziei.

5 Horren gatik haren goratafuna al- 
tcliatu zen aurkhintzako zuhamu guzien 
gainctik ; eta berhatu ziren haren aldas- 
kak eta handitu ziren haren adarrak uren 
nafaiziaren ariaz.

6 Eta hedatu zuenean bere itzala, ze- 
ruko hegaftin guziek haren adarretan e- 
gin zituztcn ohantzeak, eta oihaneko 
hafabereek haren hoftopean egin zituz
ten umeak, eta haren itzalpean egoten 
ziren jendaki alko.

7 Eta guziz ederra zen berc hand'- 
tafunean, eta berc gandoen hedaduran; 
ezen haren erroa ur hainitzen aideau 
zen.

8 Zedroak, Jainkoaren baratzean, e- 
tziren hura baino handiagoak izatu ; al-

5 v
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boak ctziren harén kaikoarcn bardincra ; 
Jainkoaren baratzeko zuhamurik etzcn 
harcn idurikorik, eta harén cdertafunc- 
korik.

9 Zercn egin mien cderra, eta ada- 
buru handi eta ufuarekin, hartaz be- 
khaiztu zircn Jainkoaren baratzean zi- 
ren zuhamu atfeginezko guziak.

10  Hargatik, hau erran zuen Jainko 
Jaunak : Zcren hantu den bere gorata- 
funaz, eta goititu chinen bere kafko 
berdc eta lodia, eta bere goratafunaz ha
rrotu zayocn bihotza ;

1 1  Arthiki dut jendayctarik hazka- 
rrena denaren eikura, zeinak gogorki 
baitu crabiliko : bere tzartafunaren ara- 
bera dut haftandu.

12  Arrotzck eta jendakirik gogo- 
rrenek ebakiren dutc, eta mendia bchcra 
arthikiren, eta haran guziak barna ero- 
riko dire harén adarrak ; eta harcn gan- 
doak hautiiko dire lurreko harkadi gu- 
zien gainean ; eta lurreko populu gu
ziak goanen dire harcn itzalpctik eta 
han utziko dutc.

13  Zeruko hegaftin guziak harcn 
pufketan egonen dire, eta aurkhintzako 
baiabcrcak harcn adarretan.

14  Aria hortaz, uretako zuhaitzak cz 
dire gchiago haziko beren goratafunean, 
eta cz dutc harrotuko beren kaikoa ada- 
buru lodi eta ufuaren erdian ; urez he- 
zatuak diren guziak ez dire burgoi ego
nen beren goratafunean ; zercn herio- 
tzeari arthikiak baitirc guziak lurraren 
ondarrean, gizafcmcen erdian, putzura 
jaulten direnetara.

15  Hau dio Jainko Jaunak: Ifernue- 
tara jautfi den cguncan, czarri dut dei- 
thorea ; lezeaz citali dut ; debekatu di- 
tut harcn ibayak eta bortchatu ur han- 
diak ; Liban atfekabetan farthu da harén 
gainean, eta zuhaitz guziak ikharatu dire.

16 Harcn cragozpeneko harrabotfaz 
laztu ditut jendaya guziak, ifernuetara 
baneramanean putzura jaulten zirene- 
kin ; eta luphean gozakari liartu dutc 
zuhaitz atfeginezko guziek, Libango zu
haitz handi eta ederrek, urez hezatzen 
zircn guziek.

17  Ezen hckick ere harekin ifcrnuc- 
tara jautliko dire, ezpataz hílale izan di- 
renen gana ; eta bakhotcharen befoa ha
rén itzalpean jarriko da jendayen erdian.

18 Zeinen iduriko haiz, oi atfegi
nezko zuhaitzetarik aiphatuena eta go-

rena? Huna non luphcra cramana hai
zen atfeginezko zuhaitzekin ; ingureba- 
kigabcen erdian lo-cgincn duk, ezpataz 
hilak izan direnekin : haina da Faraón 
eta harcn populu guzia, dio Jainko Ja u 
nak.

X X X I I .  K a p .

f T T A  hamabigarren urthean, hamabi- 
garren hilabethearen lehembiziko 

cguncan, gerthatu zen ilkhi zitzaitala 
Jaunaren hitza, zcrralarik :

2 Gizafcmea, deithorca abia zazu Fa
raón Egiptoko errcgcren gainean, eta c- 
rrozu : Iduri huen jendayctako lchoina 
eta itfafoan den crainfugca, eta firrinda- 
tzen huen adarra hire hibayetan, eta 
urak nahaltcn hituen hire zangoez, eta 
oinkatzen hituen hibayak.

3 Hargatik hau ziok Jainko Jaunak : 
Jendaya alko bildurik, farea arthikiko diat 
hire gainera, eta hartaz atheratuko haut.

4 Eta lurrera arthikiko, eta lauden cr- 
dira egotziko haut; hire gainean egona- 
raziko ditiat zeruko hegaftin guziak, eta 
hitaz afeko ditiat lur guziko bafabcrcak.

5 Eta hire haragiak hedatuko ditiat 
mendietan, eta hire munhoak betheko 
hire lertzoaz.

6 Eta mendien gainean buftiko diat 
lurra hire odol ufainduaz, eta hire pus- 
kez betheko dituk haranak.

7 Eta iraungitua izanen haizenean, 
eftaliko diat zerua, ilhuntaraziko ditiat 
hango izarrak, hedoi batez itfutuko diat 
iguzkia, eta ilhargiak cz dik emanen 
bere argia.

8 Zeruko argizagi guziak jarraraziko 
ditiat hire minduru ; eta ilhumbeak he
datuko ditiat hire lurraren gainera, ziok 
Jainko Jaunak, hire gizonak farralkituak 
eroriko direnean lurraren erdian, ziok 
Jainko Jaunak.

9 Laztuko diat alko populurcn biho
tza, jakinaraziko dudancan hire chahu- 
pena jendayetan, ezagutzen ez ditukan 
lurretan.

10 Eta hire gainean harriaraziko di
tiat alko populu ; eta hekien erregeak 
izialdura gaitzaz ikharatuko dituk hire 
gainean, ene czpata firrindatzen abia- 
tuko denean hekien buruen gainctik ; 
eta bakhotcha batbatean bere biziaren- 
tzat ikharan jarriko duk hire cragozpe
neko cguncan.

1 1  Ezen hau ziok Jainko Jaunak:

XXXIII. KAP. 899

Babilonako erregeren czpata ethorriren 
za ik ;

12  Arthikiren diat hire oftea hazka- 
rren ezpaten azpira; czin-garhaituzkoak 
dituk jendaya hekiek oro j chahutuko 
dic Egiptoaren hampuruftafuna, eta fun- 
tfiaraziko hango oftea.

13  Eta galaraziren ditut hango azien- 
da, ur handicn bazterretan ziren guziak; 
eta gizonaren oinak cz ditu gehiago ur 
hekiek nahafiko, cz-ctare azienden be- 
hatzak uhartuko.

14  Orduan guziz garbi eginen ditut 
hekien urak eta olioaren pare hckicn 
hibayak, dio Jainko Jaunak,

15  Defmafian czarri dukedancan E- 
giptoko lurra ; lurra berriz, daduzkan 
guzictarik gabetua izanen da, jo ditukc- 
danean hango egoiliarrak oro; eta ja
kinen dute ni naizela Jauna.

16 Horra deithorea, eta deithorc hori 
eginen dute; jendayetako alabek kanta- 
tuko dutc; deithorc hori eginen dute 
Egiptoaren eta hango oftearen gainean, 
dio Jainko Jaunak.

17 Eta hamabigarren urthean, hila
bethearen hamabortzgarrencan, gerthatu 
zen ilkhi zitzaitala Jaunaren hitza, zc
rralarik :

18 Gizafcmea, deithorea kanta zazu
Egiptoko oftearen gainera ; eta hura eta 
jendaki hazkarrenen alabak, putzura 
jauften direnckin, cragotz zatzu luphe 
beherera. .

19 Nolaz haiz ederrago ? Jauts hadi 
eta egik lo ingurcbakigabcckin.

20 Ezpatak erorraraziren ditu hilen 
crdira ; igorria da czpata ; Egiptoak eta 
hango populu guziek joko dutc lurra.

2 1 Ifernuaren erditik Faraoni min- 
tzaturen zaizko hazkarretarik bothe- 
retfuenak, zeinak harén laguntzaileekin 
jautfi, eta ezpatak jorik, ingurebakigabe 
lokhartu baitirc.

22 Han daudc Afur eta harén populu 
gu zia; inguruan ditu bere hobiak ; oro 
hilak dire ; czpataren azpira dire erori.

23 Putzuaren ondarretan ezarriak di
ré hekien hobiak ; Afurrcn hobiaren in
guruan da etzana harcn populua, oro 
hilak, czpataren azpira eroriak, beihala 
bizidunen lurrcan larderia eman izan 
zutenak.

24 Han da Elam, eta harcn hobiaren 
inguruan harcn populu guzia; haukick 
oro hilak eta czpataren azpira eroriak ;

luphe beherera ingurebakigabe jautfiak; 
bizidunen lurrean beren larderia ezarri 
zutenak, eta beren laidoa eraman dute- 
nak putzura jauften direnckin.

25 Hilen erdian ezarri dutc harén 
ctzauntza harén populu guzicn erdian ; 
harén inguruan dute hobia ; hekiek oro 
ingurebakigabeak, eta ezpataren azpira 
erori direnak; ezen beren larderia eman 
dutc bizidunen lurrean, eta eraman dute 
beren laidoa putzura jauften direnekin ; 
hilen erdian daude etzanak.

26 Han dire Mofok eta Thubal eta 
beren populu guziak, beren inguruan 
hckicn hobiak ; hckick oro ingurebaki
gabeak, hilak eta czpataren azpira ero
riak, zercn eman zuten beren beldurra 
bizidunen lurraren gainean.

27 Eta ez diré etzanak izanen hazka- 
rrekin, erori direnckin, ingurebakigabe- 
ekin, ifernura beren harmekin jautlt di
renekin eta zeinck beren ezpatak beren 
buruen azpian ezarri baitituzte ; eta be
ren gaichtakeriak hezurretan barna bai- 
tzituzten farthuak ; zercn bizidunen lu
rrean ziren hazkarrcn lazgarri bilhakatu.

28 Eta hi beraz ingurebakigabeen 
erdian izanen haiz zathikatua, eta ezpa
taz hilak direnekin eginen duk lo.

29 Han daude Idumea, bere errege eta 
aitzindari guziak, zeinak beren armada- 
rekin ezarriak baitire ezpatak hil dituc- 
nekin, eta etzanak baitaude ingurebaki- 
gabeckin eta putzura jauften direnekin.

30 Han dire ipharreko buruzagi gu
ziak, eta ihiztari guziak, zeinak ikharan 
eta beren ¡ndarrean ahalkatuak, erama- 
nak izan baitire hilak izan direnekin ; 
ingurebakigabe lokhartu diré ezpatak hil 
dituenekin, eta beren ahalkea eraman 
dute putzura jauften direnekin.

3 1  Faraonek ikhufi ditu, eta fofegatu 
da bere ofte, ezpatak hil dioen guziaz, 
Faraón eta bere armada guzia, dio Jain
ko Jau n ak ;

32 Zcren laztura ezarri baitut bizi
dunen lurrean; eta Faraón eta bere po
pulu guzia, ingurebakigabeen erdian eta 
ezpatak hil dituenekin lokhartu diré, dio 
Jainko Jaunak.

X X X I I I .  K a p .

I7 T A  Jaunaren hitza ilkhi zitzaitan, 
zerralarik:

2 Gizafcmea, mintza zaite zure po-
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puluko umcci cta crrancn daroczu : 
Erakharrircn dudancan czpata lur ba
ten gaincra, eta lur hartako populuak 
hartu dukeencan gizon bat aphaleneta- 
rik eta czarri bcrc zaintzeko bcgiralari;

3 Eta hunek ezpata ikhufirik lurra- 
rcn gaincan hcldu déla, turuta jo  badu 
cta populuari albiílea em ail;

4 Turutarcn durrunda cntzuten due
ña, nor-nah! izan dadicn, ez badago cr- 
ne; cta czpata ethorririk, eramaten ba
du, harén odola liaren buruaren gain iza- 
nen da.

5 Aditu du turutarcn durrunda, cta 
cz da ernc egotu : bcre odola bere gain 
izanen du ; ordean ernc egotu bada, 
atheraturen du bcre bizia.

6 Baldin bcgiralariak ikhuítcn badu 
ezpata cthortzcn, cta turuta jo  ez ba
du ; eta populuak cz badu zaindu bere 
burua ; eta czpata heldu bada, cta bizia 
khcntzcn badio populuari; hau atzcma- 
na da bcre bckhatuan ; bainan huncn 
odola bcgilariarcn eíkuan dut bilhatuko.

7 Eta zu, gizafemca, bcgiralaritzat 
cman zaitut Ifraelgo ctcheari : beraz 
ene ahotik entzumk hitza, eramozute 
ene ganik hekiei.

8 Nik gaichtaginarcntzat erraten ba- 
d u t: Gaichtagina, heriotzcz hilen haiz; 
eta zu ez bazarc mintzatzen, gaichta
gina begira dadicn bcrc bidetik ; gaichta- 
gin hura hilen da bcre tzartafuncan ; 
bainan harén odola zurc eíkuan dut bil
hatuko.

9 Zuk ordean gaichtaginari atzar 
cmanik, bere bideetarik bihur dadien, 
hau ez bada bihurtzen, bere tzartafu- 
ncan hilen da ; cta zuk libratu dukczu 
zurc arima.

10 Zuk beraz, gizafemca, errozu Is- 
raelgo etchcari : Húnela zarctc min- 
tzatu, dcrrazuclarik : Gure gaizkiak cta 
gurc bekhatuak gure gaincan dire, cta 
hekietan ihartzen hari gare ; ñola beraz 
biziko ahal gare ?

n  Zuk errozute : Ala ni ! dio Jain- 
ko Jaunak, ez dúdala nahi gaichtagina- 
ren heriotzea, bainan gaichtagina bere 
bidetik bihur cta bizi dadien. Bihur 
zaitezte beraz, bihur zuen bidé guziz 
tzarretarik; zertako zarc hilen, Ifraelgo 
etchea ?

12  Hargatik zuk, gizafemca, errozu
te zure populuko umeci: Prcftutafunak 
ez du preílua atherako, edozein egunez

bckhatu egitcn badu ; cta gaichtakcriak 
cz dio gaichtaginari hoben ekharriren, 
edozein egunez bihur dadien bere 
tzarkeriatik ; cta preílua bcrc preíluta- 
funcan ezin da biziko, edozein egunez 
egin dezan bekhatu.

13  Erran banezo ere prcíluari biziko 
déla; cta hura here prcitutafunari fida- 
turik, cror balcdi bekhatura ; harén 
eginkari prcílu guziak ahanztera utziak 
litazke, cta egin duen tzarkerian hil 
laiteke.

14  Nik ordean gaichtaginari erran ba
nezo : Heriotzcz hilen haiz; cta hura 
bcre bckhatuaz urñkitan far balcdi, eta 
zuzcntafuncko cta prcílutafuneko egin- 
kariak egin baletza;

15  Eta gaichtagin harek bahía bihur, 
cta cbatfia itzul baletza ; cta bizitzerako 
manamenduetan ibil balcdi, eta bidegabe- 
keriarik baterc egin ez baleza j bizitzez 
bizi laiteke, cta cz laiteke hil.

16 Egin izan dituen bckhatu guziez 
ctzavo jazarriko; zuzentafunezko cta 
preítutafunczko eginkariak ditu crabili, 
eta bizitzez da biziko.

17  Eta zure populuko umcck ihardctfi 
dute : E z  da zuzena Jaunaren bidea; cta 
beren bidea dute makhurra.

18 Alabainan preílua bere prcílutalu- 
netik gibclatu ditakccncan, cta egin ditu- 
keenean gaichtakcriak, hekietan hilen da.

19 Eta gaichtagina bere gaichtotafune- 
tik gibclatu ditakeenean, cta zuzentafu
nezko eta prcílutafunczko eginkariak 
egin ditukecnean, hekiez da biziko.

20 Eta diozuc: Jaunaren bidea cz da 
zuzena. Ifraelgo etchea, zuctarik bat- 
bedera bcrc bidecn arabera dut juyatu- 
ren.

21 Eta gure dcíhcrripencko hamabi- 
garren urthean, hamargarren hilabethcko 
bortzgarren egunean, gerthatu zen Jc -  
rufalemdik itzuri zen gizon bat ethorri 
zitzaitala, zioelarik : Chahutua da hiria.

22 Bada, Jaunaren eíkua arratfean ja- 
rri zen ene gaincan, ¡tzurlca cthor zadien 
baino lehcn ; cta hau goizcan ethorri ze- 

•ncko, idcki zarotan ahoa; cta ene alioa 
idekia izan eta cz nintzen ichilik egotu 
gehiago.

23 Eta Jaunaren hitza ilkhi zitzaitan, 
zerralarik:

24 Gizafemca, ctchc urratu hekietan 
egoten direnak ifraelgo lurrean mintzo 
diré, erranez: Bakharra zen Abraham,
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cta primantzaz gozatu du lur hau : gu 
berriz, hainitz gare ; gozatzera guri éma
na da lurra. ,

25 Hargatik erranen daroezu : Hau dio 
Jainko Jaunak: Haragiak odolarckin jä
ten ditutzucnck eta begiak zuen zikhm- 
kerictara altchatzen, eta odola ichurtzen, 
primantzaz gozaturen othe duzue lurra ?

26 Ezpatak eikuetan zinaudezten, izi- 
garrikeriak cgin ditutzuc, cta zcinck bcre 
lagunaren emaztea lohitu ; eta lurra go
zaturen duzue primantzaz ?

27 Flau crrancn daroczu : Huncla dio 
Jainko Jaunak : Ala ni! etche urratuctan 
daudezenak czpataren azpira direkt ero- 
riko ; eta bafabereei ircilera émana izanen 
delà bazterrctan dena ; hazkargailuctan 
cta har-ziloctan direnak berriz, izurrite- 
tik hilen dire.

28 Eta lurra czarrircn dut crcmu cta 
mortu ; cta hango indar hampurutfua i- 
raungiren da ; cta inkoniaturen dire Ilra- 
elgo mendiak, nihor cz delakoz gehia
go hekietan gaindi iragaiten.

29 Eta jakinen dute ni naizcla Jauna, 
lurra ezarri dukedanean defmafian cta 
mortutan, erabili dituzten izigarrikeria 
guzien gatik.

30 Eta zu, gizafemca, zurc populuko 
unie, zutaz harrafi-ondoetan cta ctchce- 
tako atheetan mintzo direnck batak ber- 
tzeari cta lagunak lagunari erraten dute : 
Zatoztc, eta dugun adi zerika den Jauna 
ganik ilkhitzen den folafa.

31 Eta heldu zaizkitzu, orte bat far- 
tzen denean bezahl ; cta zurc aitzmean 
jartzen dire cne populua balirc bezala ; 
cta aditzen dituzte zure folafak, cta ez 
dute hekien arabera egiten, zeren hckien 
ahoak koplctara itzultzen baititu, eta ne- 
kien bihotza bcre jaramantafunari jarrai-
kitzen baita. ,

32 Eta zu hekientzat zarc hala-noia 
mufikako kantu, aire czti cta gozoan 
kantatzen dena : aditzen dituzte zurc lo- 
lafak, cta cz obratzen.

33 Eta profetifatua dena gerthatuKo 
denean (ezen huna non gerthatzera do- 
han), orduan czagutuko dute, hckien aj- 
tcan profeta bat bazela.

X X X I V .  K a p .
rj'T 'A  Jaunaren hitza ilkhi zitzaitan,

zerralarik : .
2  Gizafemca, Ifraelgo artzamcz pro- 

fetifa zazu ; profetifa zazu, cta erranen

daroczu: Hau dio Jainko Jaunak : Zo" 
rigaitz Ifraelgo artzainci, beren buruak 
alhatzen dituztenei ! Artzainek cz othe 
dituzte arthaldcak alhatzen ?

3 Efnea jäten zinduten eta ileaz es-
taltzcn zineten, eta gizen zena hiltzen 
zinduten ; etzinduten ordean ene arthal- 
dca alhatzen. _

4 Herbal zena, ez duzue hazkarrarazi ; 
cta cri zena, ez duzue fendarazi ; haus
kura zuena, ez duzue lothu ; croria, cz 
altchatu ·, galdua, ez bilhatu ; bainan ga- 
rrazki cta larderiarekin manatzen zinaro- 
eten.

5 Eta barrayatuak izan dire cne ardiak, 
artzainik ctzclakoz ; cta larretako bafa- 
berc guzien puika bilhakatu dire, eta 
barrayatuak dire.

6 Ene arthaldcak bafatu dire mendi 
guziak gaindi cta munho gora guzietan ; 
eta lurraren hedadura guzian barrayatuak 
ziren ene arthaldcak, eta nihor ctzen bil- 
hatzen ·, ctzen, diot, nihor bilhatzen.

7 Hargatik, artzainak, adi zazuc Ja u 
naren hitza :

8 Ala ni ! dio Jainko Jaunak ; cne ar- 
thaldeak harrapakara utziak izan direla- 
koz, cta ene ardiak larrcko bafaberecn 
puika, zeren cz baitzen artzainik; cta 
cne artzainek ezen cz dutelakoz bilhatu 
cne arthaldea; bainan bereu buruak dituz- 
telakoz alhatu, cta ez enc arthaldcak ;

9 Aria horietaz, artzainak, adi zazuc 
Jaunaren hitza :

10  Hau dio Jainko Jaunak: Huna non 
ncroni heldu naizen artzainen gainera ; 
bilhaturen dut ene arthaldea hckien eikuc- 
tarik, cta khenduko diotet kargua, ar- 
thaldea ez dezaten alha gehiago, eta cz 
detzazten alha beren buruak ; cta athe
rako diotet cne arthaldea hortzetarik, cta 
ez da gehiago hekien hazkurri izanen ;

1 1  Ezen hau dio Jainko Jaunak : Hu
na non bilhaturen ditudan ncronck enc 
ardiak, cta goanen natzayotc ikhuilera.

12  Nola artzain batek ikhartzen baitu 
bere arthaldea, bere ardi barrayatucn er- 
dian izaten den egunean ; hala ikharturen 
ditut cne ardiak, cta lanhozko cta gobe- 
lezko egunean barrayatu diren lekhu gu- 
zietarik atherako ditut.

13  Eta cramanen ditut populuctarik, 
cta bilduko ditut lurretarik, cta crakharri- 
ren ditut beren lurrera ; cta alhatuko di
tut Ifraelgo mendietan, ur-hegictan cta 
lurrcko hefpil-toki guzietan.

901



902 EZEKIELEN PROFEZIA.

14  Alhaturcn ditut alhapidc goricnc- 
tan, eta Ifraelgo mcndi goretan ¡zanen 
dire hekicn alhapideak ; han defkantfatu- 
rcn dire bclhar berdectan, eta alhaturen 
diré aihapidc gizenetan Ifraelgo mendien 
gainean.

15  Neronck alhaturcn ditut ene ardiak, 
eta neronek bilduren ditut hefpilera, dio 
Jainko Jaunak.

16  Galdua bilhaturcn dut, croria al- 
tchaturen, hauíkura dueña lothuren, hcr- 
balari indar emanen, gizena eta hazkarra 
begiraturcn, eta alhaturen ditut zuzenta- 
funean.

17 Zuck berriz, ene arthaldcak, hau 
dio Jainko Jaunak : Huna non neroni na- 
thorren juyatzera azicndaren eta azicnda- 
rcn artean, aharien eta akherrcn artean.

18 E z  othe zen zuentzat a(k¡ alhapidc 
onak alhatzca ? hortaz bertzalde, zuen 
oinez oinkatzcn zintutzcn zuen gaincra- 
ko alhapideak, eta ur garbienctik edan 
ondoan, gainerakoa zuen oinez nahaílcn 
zindutcn.

19 Eta ene ardick, zuek oinez oinka- 
tua alhatzcn zutcn, eta zuek nahafia eda
ten.

20 Hargatik, hau derrazue Jainko Jau 
nak : Huna non juyatzera daramadan 
azicnda gizenarcn eta mehearcn artean;

2 1 Zeren forka eta foinka jotzcn zin- 
tuzten azienda herbal guziak, eta zuen 
adarrez haizatzcn, kampoan barrayatuak 
izan zitezen arteo.

22 Salbaturen dut ene arthaldea, eta 
ez da gehiago cgoncn harraparien meyo- 
rian, eta juyaturen dut azicndaren eta 
azicndaren artean.

23 Eta hekicn gainera eraikircn dut 
artzain bakhar alhatuko dituena, Dabid 
ene zerbitzaria; harek alhatuko ditu eta 
hura ¡zanen dute artzain.

24 Ni berriz, Jauna, izancn naiz hc- 
kien Jainkoa, eta Dabid ene zerbitzaria 
hckien erdian buruzagi: ni Jauna naiz 
mintzatu.

25 Eta hekickin eginen dut bakczko 
patua, eta lurretik geldiarazircn ditut ba- 
fabere guziz gaichtoak; eta mortuan ego- 
ten direnek, beldurrik gabe eginen dute lo.

26 Eta bcncdizionctan ezarriren ditut 
ene munhoaren inguruan; eta uria era- 
kharriren dut berc mugan ; uiiak benedi- 
zionezkoak ¡zanen dire.

27 Eta bazterretako zuhaitzak ema
nen du bere fruitua, eta lurrak emanen du

berc muíkila j eta ene ardiak beldurrik 
gäbe ¡zanen dire bcren lurrean ; eta jaki
nen dute ni naizela Jauna, hautfi dituz- 
kedanean hekicn uztarriko gatheak, eta 
atheratu dituzkcdancan berak, gogorki 
manatzcn diotenen efkutik.

28 Eta ez dire gehiago jendayen mc- 
yorian nork harrapa ¡zanen ; eta lurreko 
bafabcreck ez dituzte iretfiko ; bainan 
bcren egoitzetan izanen dire gogoa zaba- 
lik eta beldurrik batere gäbe.

29 Eta ilkhiarazircn diotet aiphu han- 
ditako bclhar bat ; eta gofeteak ez ditu 
gehiago lurrean gutituko, eta ez dute ge
hiago jafanen jendayen laidoa.

30 Eta jakinen ilute hekickin naizela 
ni, hekicn Jainko Jauna, eta berak direla 
ene populu Ifraelgo ctchea, dio Jainko 
Jaunak.

3 1 Zuek berriz, oi ene arthaldcak, ene 
alhapidetako arthaldcak, gizonak zarctc ; 
eta zuen Jainko Jauna naiz ni, dio Jainko 
Jaunak.

X X X V . K a p .

E T A  Jaunaren hitza ilkhi zitzaitan, 
zerralarik :

2 Gizafemea, bcgithartca itzul zazu 
Scirgo mendiaren kontra,etaprofetifatuko 
duzu harén gainean, eta erranen diozu :

3 Hau dio Jainko Jaunak: Huna non 
heldu natzaikan, Seirgo mendia, eta ene 
cíkua hire gainera diat hedaturen, eta 
ezarriren haut dcfmafian eta mortutan.

4 Hire hiriak ditiat urraturen, eta hi 
¡zanen haiz mortu ; eta jakinen duk ni 
naizela Jauna.

5 Zeren izatu haizen Ifraelgo umeen 
egundainoko etfaya, eta czpataz ditukan 
hertfatu bcren befturako orduan, tzarke- 
ria gaitzeneko mugan ;

6 Aria hortaz, ala ni ! dio Jainko Jau 
nak, larrafltiari haudala arthikiren, eta 
odola jarraikiren zaikala ; eta odola haftio 
izan dukalakoz, odolak dauk ondotik ja- 
zarriko.

7 Defmafian eta mortu ezarriren dut 
Seirgo mendia ; eta haiulik khenduren di
tut harat eta hunat zabiltzanak.

8 Eta hilez betheko ditut hango men- 
diak : eta hire miinho, haran eta erreke- 
tan hilak ezpataren azpira dire eroriko.

9 Bcthi guziko ezarriren haut mortu, 
eta nihor ez duk egonen hire hirictan ; eta 
jakinen duzue Jainko Jauna naizela ni.
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10  Erran dukalakoz : Bi jendayak eta 
bi lurrak encak diré, eta primantzaz go- 
zaturen ditut; noiz-etarc Jauna han bai- 
tzcn ;

1 1  Aria hortaz, ala ni! dio Jainko 
Jaunak, hariko naizela hire fepha eta hire 
bekaizgoarcn arabera, zeinci bidé cman 
baitiotck, Ifraelgo umeei ckhartzcn hio- 
tcn gaitzirikoz ; eta juyatuko hautanean, 
czagutaraziko diat hekietaz ene burua.

12  Eta jakinen duk, nik Jaunak aditu 
ditudala Ifraelgo mendiez crabili ditukan 
clhe laidotfu guziak, erranez: Mortu 
eginik ireftera emanak zaizkigu.

13  Zuen ahoaz jaiki zarctc ene kon
tra, eta zuen folafez crafi duzue ene kon
tra ; aditu dut nik.

14  Hau dio Jainko Jaunak: Lurra 
oro bozkariotan izanen delarik, hi mortu 
haut eginen.

15  Ñola boztu baihaiz Ifraelgo pri- 
mantzaren gainean, chahutu izan dela- 
koz ; hala eginen dayat hiri ere ; chahu- 
tuak izanen zarctc, Seirgo mendia eta 
Idumea gtizia ; eta jakinen duzue ni nai
zela Jauna.

X X X V I .  K a p .

Z U K  berriz, gizafemea, profetifa zazu 
Ifraelgo mendien gainean, eta erranen 

daroezu: Ifraelgo mendiak, adi zazue
Jaunaren hitza:

2 Hau dio Jainko Jaunak: Etfavak 
zuetaz erran izan duelakoz : Hola ! Bc- 
thiko bizkarrak primantzaz emanak zaiz-

3̂ Hargatik errazu: Hau dio Jainko 
Jau n ak : Zeren zaretcn defmafian, eta 
inguruan zango-petan crabiliak, eta bcr- 
tze jendakien primantza bilhakatuak, eta 
zaretcn aho-mihitan crabiliak eta popu- 
luen laidagarri;

4 Hargatik, Ifraelgo mendiak, adi za
zue Jainko Jaunaren hitza: Jainko Jau 
nak hau diote mendiei eta munhoei, erre- 
kei, haranei eta mortuci, harraft urratu 
eta hiri huftu, bertze jendayck inguruan 
defmafiatu eta cíkarniatu dituztenei;

5 Aria hortaz, hau dio Jainko Jaunak: 
Ñola ene kharraren fuan mintzatu bainaiz 
bertze jendayen eta Idumea guziaren kon
tra, zeinek ene lurra bcren buruari pri- 
mantzetan eman baitiotc bozkariorekin, 
eta bihotz eta arima guziz; eta harén 
larrutzeko, egoiliarrak iraizi baitituzte 5

6 Hargatik profetifa zazu Ifraelgo men
dien gainean, eta erranen diozutc mcndi, 
munho, bizkar, haranei : Hau dio Jainko 
Jaunak : Huna non cnc kharrean eta ira- 
kiduran mintzatu naizen ni, jafan behar 
izan duzuclakoz jendayen ganik ahalkea.

7 Hau dio beraz Jainko Jaunak : N ik 
goititu dut cne eikua, inguruan diren jen
dayck berek jafan dezaten bereu ahalkea.

8 Zuek aldiz, Ifraelgo mendiak, cgiz- 
kitzuc zuen adarrak eta Ifraelgo ene po- 
puluari ckharrozue zuen fruitua ; czcn 
hurbil da ethorriko den ordua ;

9 Alabainan huna non heldu natzai- 
tzuen, eta bihurturen naiz zuetara, eta 
irauliak izanen zarcte, eta hartuko du
zue hazia.

10  Eta zuen gainean berhaturen di
tut gizonak eta Ifraelgo ctche guzia; hi
riak egoiliarrez betheko dire, eta urra- 
tuak berrituko.

1 1  Eta betheko zaituztet gizon eta 
aziendaz, eta oftetan iganen eta berha
turen dire ; eta haftetik bezala egoilia
rrez betheko zaituztet, eta haftetik izan 
ditutzuen baino ontafun handiagoak cma- 
nen darozkitzuct ; eta jakinen duzue ni 
naizcla Jauna.

12  Eta zuen gainera erakharriren di
tut gizonak, Ifraelgo cne populua, eta 
primantzaz gozaturen zaituztete, eta i- 
zanen zaretc hckien primantza, eta etza- 
rcte gehiago egonen hekictaz gabetu- 
rik.

13  Hau dio Jainko Jaunak: Zeren 
dioten zuetaz : Lur gizon-ireilea haiz, 
eta hire jcndcaren ithotzailea ;

14  Hargatik ez duzu gehiago gizonik 
janen, eta ez duzu gehiago hilen zurc 
populua, dio Jainko Jaunak.

15 Eta ez dut gehiago zure erdian 
adiaraziren jendayen ganikako ahalkeria, 
eta ez duzu jafanen populuen ganikako 
laidoa, eta ez duzu gehiago galduren 
zure jendea, dio Jainko Jaunak.

16 Eta Jaunaren hitza ilkhi zitzaitan, 
zerralarik :

17 Gizafemea, Ifraelgo umeak bereu 
lurrean egotu dire, eta hura lohitu dute 
beren egintzez eta lehiez ; hekien bidca 
cne aitzinean egina da aftagaizdunaren 
lohikeriaren idunko.

18 Eta hckien gainera ichuri dut cnc 
hafarrea, lurraren gainera ichuri duten 
odolaren ariaz, eta beren idolcz lizundu 
dutelakoz lurra.
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1 9 Eta jcndayetan barrayatu eta lu- 
rrctan haizatu ditut; juyatu ditut beren 
cgintza eta afmueii arabera.

20 Eta goan dire jendayctara, eta 
farthu dire, eta cne izen fainduaren lai- 
dagarri ziren, hekicz erraten zenean: 
Hori da Jaunaren populua, eta ilkhi dire 
harén lurretik.

2 1 Eta guphidctfi dut ene izen fain- 
dua, zeinaren laidagarri baitziren Ifraclgo 
umcak, farthu ziren jendayen erdian.

22 Aria hortaz, erranen diozu Ifraclgo 
etchcari : Hau dio Jainko Jaunak: Nik 
cz dut zuen gatik eginen, Ifraclgo e- 
tchea, bainan-bai cne izen faindua gatik, 
zeinaren laidagarri izatu baitzarete farthu 
zareten jcndayetan.

23 Eta fainductfircn dut enc izen han- 
dia, zeina laidatua baita jendayen artcan, 
zeina laidatu baituzue hekien erdian; 
jendayck jakin dezaten, dio armadetako 
Jaunak, ni naizela Jauna, zuen baithan 
fainduetfia ¡zanca naizcncan hekien aitzi- 
ncan.

24 Ezcn athcratuko zaituztet jenda- 
yctarik, eta bilduko lur guzietarik, eta 
crakharriko zuen lurrera.

25 Eta ur garbia ichuriko dut zuen 
gaincra, eta garbituak izanen zarete zuen 
khutfapen guzietarik, eta garbituko zai
tuztet zuen idola guzietarik.

26 Eta bihotz berri bat emanen daro- 
tzuct, eta izpiritu berri bat czarriren dut 
zuctan; eta harrizko bihotza khenduren 
dut zuen haragitik, eta emanen daro- 
tzuet haragizko bihotza.

27 Eta enc izpiritua czarriren dut 
zuen erdian, eta eginen dut ibiliko zarc- 
tela cne manamcnductan, zainduko eta 
betheko ditutzucla cne erabakiak.

28 Eta zuen egoitza eginen duzue 
nik zuen arbafoci email izan diotedan 
lurrean ; eta zuck izanen zarete cne 
populua, eta ni izanen naiz zuen Jainkoa.

29 Eta athcratuko zaituztet zuen 
khutfapen guzietarik ; eta ogia dcithuko 
eta ilkhiaraziko dut murruka ; eta cz 
darotzuet gaincra igorriko gofctca.

30 Eta zuhaitzak brokaturen ditut 
fruituz, eta Iandak uztaz, eta ez duzue 
gehiago jcndayetan jafanen gofearen lai- 
doa.

3 1 Eta orhoituren zarete zuen bide 
guziz tzarrez eta zuen lehia gaichtocz; 
eta zuen dcfgogarako izanen dire zuen 
tzarkcriak eta zuen gaichtakcriak.

32 E z  dut hori zuen gatik eginen, dio 
Jainko Jaunak, jakizue : ahalka eta go- 
rri hadi hire bideez, Ifraclgo ctchca.

33 Hau dio Jainko Jaunak : Egun 
hartan zeintan chahutuko baitzaituztet 
zuen gaizki guzietarik, eta hirietan egi- 
naraziko baitarotzuet zuen egoitza, eta 
berrituko baititut lekhu cragotziak ;

34 Eta lur mortu cgina, bertze orduz 
dcfmafian zagocna bideant guzicn be- 
gictan, berriz lanthua izanen denean;

35 Erranen dutc : Lur larrc goan 
hori, atfeginezko baratze bat iduri cgina 
da ; eta hiri mortu cginak, jendez gabe- 
tuak eta urratuak, hazkargailuz berriz 
inguratu dire.

36 Eta zuen inguruko jendaya gelditu 
ditazkcen guziek czaguturen dutc, ni 
naizela Jauna, urratua altchatu eta larrc 
goana lanthu ditudana, ni naizela Jauna, 
mintzatu naizena eta cgin dudana.

37 Hau dio Jainko Jaunak : Huntan 
oraino Ifraclgo umeek atzemanen nautc 
hckici egitera ckharria: Berhaturcn di
tut gizonezko arthaldc bat bezala,

38 Hala-nola arthaldc faindua, Jcrufa- 
lemgo arthaldea hango beila-buruetan : 
hiri mortu eginak hórrela izanen dire gi
zonezko arthaldez bethcak, eta jakinen 
dutc ni naizela Jauna.

X X X V I I .  K a p .
JA U N A R E N  cikua jarri zen cne gai- 

nean ; eta Jaunaren izpirituak era- 
man ninduen, eta utzi ninduen, hezurrez 
bethea zen zelhai batean ;

2 Eta craman ninduen hckictan gaindi 
inguruan: bada, hainitz ziren zclhayaren 
hedaduran eta arras idortuak.

3 Eta erran zarotan: Gizafemea, uile 
duzu hezur horick bizi direla ? Eta ihar- 
detfi nuen : Zuk dakizu, Jainko Jauna.

4 Eta erran zarotan : Profetifa zazu 
hezur horicn gainean, eta erranen dio- 
zu tc : Hezur iliarrak, adi zazuc Jauna
ren hitza.

5 Hezur horiei hau derrote Jainko 
Jaunak: Iluna zuetan izpirituarcn far- 
tzera nohala, eta biziko zarete.

6 Eta zainak emanen ditut zuen gai- 
ncan, eta forraraziko ditut zuen gainean 
haragiak, eta zuen gainean hedatuko dut 
lamia ; eta emanen darotzuet izpiritua, 
eta biziko zarete, eta jakinen duzue ni 
naizela Jauna.
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7 Eta manatu zarotan bezala profeti- 
fatu nuen ; bada, nik profetifatzearekin, 
harrabots bat cgin zen ; eta hara higi- 
dura bat; eta hurbildu ziren hezurrak 
hezurrei, eta zein here giltzari.

8 Eta ikhufi nuen, eta hara hekien 
gainean jarri zirela zainak eta haragiak; 
eta hckictan gainetik hedatu zen larrua, 
eta izpiritua etzuten.

9 Eta Jaunak erran zarotan : Izpiri- 
tuari profetifa diozozu, profetifa, gizafe
mea, eta erranen diozu izpirituari : Hau 
dio Jainko Jaunak : Lau haizeetarik a- 
thor, izpiritua, eta hil horicn gainera bu
ha zak, eta berriz bitz beitez.

10 Eta profetifa tu nuen manatu zaro
tan bezala; eta hezurretan larthu zen 
izpiritua, eta biztu ziren; eta jarri ziren 
oinen gainean armada bat ikharagarri 
handia.

1 1 Eta Jaunak erran zarotan : G iza
femea, hezur horiek guziak Ifraelgo u- 
meak dire ; haukiek diotc : Gure hezu
rrak ihartu dire ; galdu da gure iguriki- 
tza, eta ebakiak gare.

12  Horren gatik profetifa zazu, eta 
erranen daroezu : Hau dio Jainko Ja u 
nak : Ene populua, huna nik idekiren 
ditudala zuen hobiak, eta atheraturen 
zaituztcdala zuen chortz-lckhuctarik,eta 
crakharrircn zaituztet Ifraelgo lurrera.

13  Eta czaguturen duzue ni naizela 
Jauna idekiko ditudancan zuen hobiak 
eta ilkhiaraziko zaituztedancan zuen c- 
hortz-lekhuetarik, oi enc populua ;

14  Eta cne izpiritua ezarriko duda- 
nean zuctan, eta biztu zaitezketenean, 
eta phaufu harraraziko darotzuedancan 
zuen lurrean; eta jakinen duzue orduan 
ni naizela Jauna, mintzatu naizena eta 
cgin dudana, dio Jainko Jaunak.

15  Eta Jaunaren hitza ilkhi zitzaitan, 
zerralarik:

16 Eta zuk, gizafemea, har zazu zur 
pufka bat, eta harén gainean ilkriba za
zu : Judarena, eta harén lagun Ifraclgo 
femecna. Eta har zazu bertze zur bat, 
eta harén gainean ilkriba zazu: Jofepcn, 
Efraimen eta hekien lagun Ifraelgo ctche 
guziaren zura.

17 Eta bata bertzeari iratchik zatzu 
zur pufka baten egiteko; eta zure es- 
kuan bat-tuak izanen dire.

18 Zure populuko umeek berriz, e- 
rranen darotzutenean: Ez darokuzu era- 
khuflen zer erran nahi duzun horietaz r

19 Erranen daroezu: Hau dio Jainko 
Jaunak: Jofepen zura, Efraimen efkuan 
dena, cta Ifraclgo lcinu hari iratchikiak 
direnak hartuko ditut; eta oro batean 
ezarriko ditut Judarcn zurarekin, eta 
zur bat cgincn dut biez ; eta bat izanen 
da hunen efkuan.

20 Zur hekick berriz, zeinen gainean 
ifkribatu baituzuke, efkuan idukiko ditu- 
tzu hekien aitzinean;

2 1 Eta erranen daroezu : Hau dio 
Jainko Jaunak: Huna non hartuko di- 
tudan Ifraelgo umeak jendayen erditik, 
zeinetara goanak baitirc; cta aide oro- 
tarik bilduko ditut cta bereu lurrcra cra
kharriko.

22 Eta populu bakhar bat eginen dut 
hekicz bereu lurrean, Ifraclgo mendie- 
tan; cta errege bakhar bat izanen da, o- 
rori manatuko ducua; cta cz dire gc- 
hiago izanen bi populu, cta ez dire ge
hiago bi errefumetan bercziko.

23 Eta cz dire gchiago lohituko be
reu idolcz, beren gaitzigarrikeria eta 
tzarkeriez ; eta athcratuko ditut toki 
guzietarik, zcinctan egin baitute be- 
khatu, cta chahutuko ditut; eta izanen 
dire enc populua, cta ni izanen naiz he
kien Jainkoa.

24 Eta Dabid enc zerbitzaria izanen 
da hekien gainean errege; cta artzain 
bakhar bat izanen da hekien guzicntzat; 
cne erabakictan ibiliko dire, cta enc ma- 
namenduak dituzte zainduko eta be
theko.

25 Eta bereu egoitza eginen dutc enc 
zerbitzari Jakobi eman izan diodan lu
rrean, zcintan egotu baitire zuen arba- 
foak; eta hartan eginen dute beren egoi
tza bcrck cta beren umeek eta umeen 
umeck bethi guziraino; eta Dabid enc 
zerbitzaria izanen da hekien buruzagi 
bchin-bethiko.

26 Eta hekiekin eginen dut bakezko 
bat-tafuna; hekientzat izanen da bethi- 
rainoko patua ; eta afentaturen eta ber- 
haturen ditut, cta mendeetako czarriren 
dut hekien erdian cne faindutegia.

27 Eta cne tabernaklea hekien erdian 
izanen d a ; eta ni izanen naiz hekien 
Jainkoa, eta hekick ene populua.

28 Eta jendayek jakinen dutc ni nai
zela Jauna, Ifraelcn faindueflea, enc 
faindutegia hekien erdian izanen denean 
behin-bethiko.

5 z
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X X X V I I I .  K a p .
p T A  Jaunaren hitza ilkhi zitzaitan, 

zerralarik:
2 Gizafemea, begithartea itzul zazu 

Gogen alderat, Magogen lurrcko alde
rat, Mofoken eta Thubalen buruko ai- 
tzindariaren alderat; eta harén gainean 
profetifa zazu,

3 Eta erranen darozu: Hau dio Jain- 
ko Jaunak: Huna non hcldu natzaikan, 
Gog, Mofoken eta Thubalen buruko ai- 
tzindaria ;

4 Eta itzulika erabiliren haut, eta 
muthurrcko bat ezarriren diat hire a- 
hoan; eta ilkhiaraziren haut, hi eta hire 
armada guzia, zaldiak eta zaldizkoak, 
oro gcrruntzcak foinean, lantza, erre- 
dola eta ezpata derabilkatenen oftc gai- 
tza.

5 Pcrfiarrak, Ethiopiarrak eta Libia- 
rrak hekiekin izanen dire, oro gerrun- 
tzeekin eta kaikckin.

6 Gomcr eta here armada guzia, 
Thogormaren ctchca ipharraldetik eta 
harén indar guzia, eta populu afko hire- 
kin izanen dire.

7 Chuchent hadi, antola hadi, hi eta 
hire gana murruka bildua den ofte guzia; 
eta izan hadi hekien buruzagi.

8 Aiko eta aiko egunen buruan iza
nen haiz ikhartua : urtheen ondarrean 
ethorrircn haiz ezpatatik begiratua izan 
den lur batera, aiko populurcn artctik 
bildua izan dena Ifraclgo mendi, cgun- 
dainotik mortu zirenetara : hau izan da 
populuctarik atheratua, eta hartan guziak 
dcfkantfuz dire egonen.

g Aldiz, hi eta hire armada guziak 
eta aiko populu hirekin, iganez ethorriko 
zaretc phefia bezala eta hcdoyak iduri, 
lurraren eftaltzeko.

10  Hau dio Jainko Jau n ak : Gogoe- 
tak egun hartan ethorriko zaizkik biho- 
tzera, eta afmu bat eginen duk guziz 
tzarra;

1 1  Eta erranen duk: Iganen naiz ha- 
rrafi gabeko lurrera; goanen naiz, phau- 
fuan eta beldurrik gabe bizi direnetara ; 
horiek oro harraftrik gabe bizi dire ; ez 
dute ez hagarik, ez atherik.

12  Burutan izanen duk buluzkin a- 
tzeinatca, harrapakinari jauztea, eta hire 
efkua ezartzca, bchin utziak izan eta ge
ro bcrriz altchatuak direnen gainera, eta 
jendayetarik bildua izan den populuaren

gainera, zeina hafi baita gozatzen eta 
lurraren crdian egotcn.

1 3 Sabak, Dedanek, Tharfifgo tratu- 
lariek eta hango lchoin guziek erranen 
daye: E z  othe haiz buluzkinkcta heldu? 
Huna non hire oilca bildu dukan harra
pakin egiteko, urhe-zilharren hartzeko, 
puíka eta gauzen cramateko, eta nihon- 
ereko buluzkinen atzemateko.

14  Aria hortaz, profctila zazu, giza
femea, eta erranen diozu G ogi: Hau de
mi Jainko Jaunak : Egun hartan ez o- 
the haiz jakintfun izanen, deíkantfuan 
bizi déla Ifraelgo ene populua ?

15 Eta hire lekhuetarik, ipharraldctik, 
ethorriko haiz h¡ eta afko populu hirekin, 
oro zaldiz, ofte handi bat, eta armada 
muthiria.

16  Eta jauziko haiz Ifraelgo ene po
puluaren gainera, hedoyak bezala, luna
ren eftaltzeko. Azken egunetan izanen 
haiz, eta ene lurraren gainera crakha- 
rriren haut, jendayek ezagut nczaten, 
ene ahala hire baitnan erakhutfí dukeda- 
nean, oi Gog, hckien begien aitzinean.

17 Hau dio Jainko Jaunak : Hi haiz 
beraz nik beihalako egunetan aiphatu 
dudana, ene zerbitzari Ifraelgo profeten 
arartekoz, zeinek orduko egunetan pro- 
fetilatu baitute, hckien gainera erakha- 
rriko hindudala.

18 Eta egun hartan, Gog Ifraelgo lu
rrera ethorriko den eguncan, ene gaitzi- 
dura errabiaraino iganen da, dio Jainko 
Jaunak.

19 Eta mintzaturen naiz ene kharrean 
eta ene hafarrearen fuan, zeren egun har
tan afaldu handi bat izanen baita Ifraelgo 
ltirrcan.

20 Eta itfafoko arrainak, zcruko hegas- 
tinak, larreko bafabereak, lurraren gai
nean higitzen diren zierpeak oro eta lu
rraren gainean diren gizon guziak laztuko 
dire ene begithartearen aitzinean ; eta 
gainazpikaturen dire mendiak, eroriko 
hcfiak eta lehertuko harrafiak.

21 Eta mendi guzietan Gogen kontra 
deithuko dut ezpata, dio Jainko Jaunak; 
bakhotchak bcre anayaren kontra bihur- 
turen du ezpata.

22 Eta juyaturen dut Gog izurriteaz, 
farraikiaz, uri muthiriez eta harri mokhor 
gaitzcz ; fuzko eta fufrczko uria eginen 
dut harén gainera, harén armadaren eta 
harekilako populu guzien gainera.

23 Eta handietítren eta fainductfiren
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dut ene burua ; eta czagutua izanen naiz 
jendaya hainitzen begietan, eta jakinen 
dute ni naizcla Jaúna.

khua deithuko da Gogen oftearen ha- 
rana.

12  Ifraelgo etcheak ehortziko ditu zaz- 
pi hilabethez, lurraren chahutzeko.

X X X I X .  K a p .

2 ^ U K  aldiz, gizafemea, profetifa zazu 
Gogen kontra, eta erranen diozu : 

Hau derra Jainko Jaunak : Huna non 
hcldu natzaikan gainera, Gog, Mofoken 
eta 1 hubalcn buruko aitzindaria ;

2 Eta inguruka erabiliren, eta erama- 
nen, eta ipharraldetik iganaraziren haut ; 
eta crakharriren haut Ifraclgo mendicn 
gainera.

3 Eta hire eiku ezkerrcan trenkaturen 
diat hire arrambela, eta hire eiku cikui- 
nctik arthikiren ditiat hire geziak.

4 Ifraclgo mendicn gainean eroriko za
retc, hi eta hire armada guziak eta hire
kin diren populuak ; baiabereei, choriei 
eta hegaftin guziei, eta lurreko ihiziei 
cman haut jatera.

5 Lurraren gainera haiz eroriko ; ze
ren ni bainaiz mintzatu, dio Jainko Jau 
nak.

6 Eta fua igorriren dut Magogcn gai
nera, eta irletan gogoa zabalik beren egoi- 
tza egiten dutenen gainera ; eta jakinen 
dutc ni naizela Jauna.

7 Eta ezagutaraziren dut eue ¡zen fain- 
dua Ifraelgo eue populuaren crdian, eta 
cz dut gehiago utztrcn laidoztatzera eue 
izen faindua ; eta jendayek jakinen dute 
ni naizela Jauna, lfraelgo faindua.

8 Huna, heldu da: egina da, dio Jain
ko Jaunak; hau da nik aiphatu dudan 
eguna.

9 Eta lfraelgo hirietarik atheraturen 
dire egoiliarrak,eta futan ezarriren dituzte 
eta herrautfiren harmak, erredola eta 
lantza, arrambela eta geziak, cikuetako 
makhilak eta faftakayak, eta zazpi urthez 
hekietaz cginen dutc fu.

10  Eta bazterretarik ez dutc ekharri- 
ren egurrik, eta ez dute ebakiren oiha- 
netarik; zeren harmez eginen baitute fua; 
eta larruturen dituzte beren larrutzaileak, 
eta biluziren dituzte beren biluztaileak, 
dio Jainko Jaunak.

1 1  Eta egun hartan hau izanen da : 
Gogi Ifraelcn emanen diot ehortz-lekhu 
aiphatu bat,itfafotik iguzki-aldcrat Iragai- 
leen harana, zeinak harriaraziren baititu 
han iraganen direnak ; eta han chortziren 
dituzte Gog eta bere oftc guzia, eta le-

13  Eta lekhuko populu guziak ehor
tziko du G o g ; eta eguna, zeintan ofpa- 
turen bainaiz, aiphu handitakoa izanen da 
hckien artean, dio Jainko Jaunak.

14  Eta ezarriko dituzte gizonak lc- 
khuen ¡khartzcko, lurraren gainean geldi- 
tuen bilhatzeko eta ehorzteko, lurraren 
chahutzea gatik ; eta zazpi hilabetheren 
buruan abiatuko dire bilhatzcn.

1 5 Eta inguratuko dutc kurrituz lurra; 
eta gizon hezur bat ikhufi duketenean, 
harén aldean landatuko dute ohartgailu 
bat, ehortzleck hura ehortz dezatcn artco 
Gogen oftearen haranean.

16 Hiriarcn izena berriz, izanen da 
Amona, eta chahutuko dute lurra.

17  Hau da bada, gizafemea, Jainko 
Jaunak dioena: Errozute hegaftin eta 
chori guziei, eta bazterretako bafabere 
guziei: Hunat oro, higi zaitezte, lafter- 
egizue alde orotarik, ene bitima zuentzat 
¡molatzcn dudanera, Ifraelgo mendien gai- 
ncko bitima handira ; jan dezazuen hara- 
gia eta edan odola.

18 Janen ditutzue hazkarrcn haragiak, 
eta edanen lurreko buruzagien odola; aha- 
rienak, bildotfenak, akherrenak, zezene- 
nak, oilocnak eta aziendagizen guzienak.

19 Eta nik zuentzat imolatuko dudan 
bitimatik janen duzue bilgorra afe arteo, 
eta odola edanen horditu arteo;

20 Eta ene mahaincan afeko zarete 
zalditik eta zaldizko hazkarretik eta ger- 
lako gizon guzietarik, dio Jainko Jaunak.

2 1 Eta jendayetan ezarriren dut ene 
ofpea; eta jendaya guziek ikhufircn dutc 
hekien gainean bethe dudan juyamendua, 
eta hckien gainean phaufatu dudan efkua.

22 Eta lfraelgo umeck jakinen dute ni 
naizela egun hartarik eta gerorat hckien 
Jainko Jauna.

23 Eta jendayek jakinen dute Ifraelgo 
umeak gathibu izan direla beren tzarke- 
ria gatik, zeren bazterrerat utzi izan 
nauten, eta hckien ganik gorde izan du
dan ene begithartea, eta arthiki ditudan 
etfayen eíkura, eta guziak crori diren ez- 
pataren a/,pira.

24 Egin izan diotct beren lohitafunarcn 
eta beren gaichtakeriaren arabera, eta hc
kien ganik gorde dut ene begithartea.

25 Aria hortaz, hau dio Jainko Jau-
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nak : Orai bihurrarazircn ditut Jakoben 
gathibuak, cta urrikalduren natzayo Ifra- 
elgo etche guziari; eta harturen nau cnc 
izcn fainduarentzateko kharrak.

26 Eta jafancn dutc bcren ahalkca eta 
lege-haufte guziak, zcinetaz ene alderat 
hobendun egin baitire, bcren lurrean ego
nen dircnean delkantfuz, nihorcn beldur- 
rik gäbe;

27 Bihurrarazi ditukedancan populu- 
etarik, eta bilarazi bcren etfaycn lurreta- 
rik, eta hckicn crdian fainduetiia izanen 
naizean, aiko jendaycn begietara.

28 Eta jakinen dutc ni naizela hckicn 
Jainko Jauna, zeren defhcrritu ditudan 
jcndayetara, eta gcro bildu bereu lurrera, 
hekietarik han bat bakharra utzi gäbe.

29 Eta ez daroct gehiago ene begi- 
thartea gordcko, zeren Ifraelgo etche gu- 
ziaren gainera ichuriko baitut cnc izpi- 
ritua, dio Jainko Jaunak.

X L . K a p .

U R E  deiherripeneko hogoi cta bortz- 
garren urthean,urthc-haftean,hilabc- 

thcarcn hamarrean, hiria cragotzia izan 
zcnetik hainalaugarrcn urthean ; cgun 
hartan berean Jaunaren eikuajarri zen 
ene gaincan, eta eraman ninducn Jeru- 
falemera.

2 Jainkoa ganikako ikhufpcnez cra- 
nian ninduen Ifraelgo lurrera, eta utzi 
ninducn mcndi guziz gora baten gaincan, 
zeinaren gaincan baitzen hiri molde bat 
bczala, hcgoarat hedatzen zena.

3 Eta hartara farrarazi ninducn ; cta 
hara non zen gizon bat zeinaren bcgi- 
thartcak argitzcn baitzuen kobrcak beza- 
la ; eta lihozko fokha bat bazuen cfku 
batean, cta ncurtzcko haga bat bertzcan : 
eta athean zagoen chutik.

4 Eta gizon harek erran zarotan : G i- 
zafcmca, ikhufazu zure begiz eta adi zure 
beharriz, cta czar zazu zure bihotza nik 
crakhutfiko darozkitzudan guzietan; ze
ren hunat crakharria izan baitzare, hau
kien zuri erakhufteko : ikhuften ditutzun 
guziez jakintfun cgizu Ifraelgo etchea.

5 Eta hara ctchcaren inguru guzian 
harrafi bat kampoko aldctik ; ctagizonak 
eíkuan zadukan ncurtzeko haga bat, fei 
befo eta zehc bat luzc zena; eta neurtu 
zuen harrafiaren zabaltafuna, zeina bai
tzen haga bat, cta goratafuna ere haga bat.

6 Eta ethorri zen iguzki-aldera begira-
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tzcn zuen athera, cta hango mailetan go
ra igan zen ; eta neurtu zuen athelafarcn 
zabaltafuna haga bat, erran-nahi-da athe- 
lafak haga baten zabaltafuna zuela.

7 Eta neurtu zituen gelak haga bat lu- 
zara, cta haga bat zabalcra ; cta gelen ar- 
tean bortz befo.

8 Eta arthelafak, etche-fartzean, athe- 
aren barneko aldcan, haga bat zuen.

9 Eta athe-ondoko fartzea neurtu zuen 
zortzi befo, cta aitzinaldcak bi haga zitu
en ; athcko fartzea berriz, barneko aldcan 
zen.

10 Bada, athcko gelak iguzki-aldcrat, 
hirur ziren aldc batetik cta hirur bertzc- 
tik ; cta neurri bat zuten hirurek, eta ncu- 
rri bat aitzinaldcck, athearen bi aldcctan.

1 1  Eta neurtu zuen athelafarcn zabal
tafuna, hamar befo ; cta athearen luzcta- 
funa, hamahirur befo.

12 Eta gelen aitzinean neurtu zuen he- 
gia, befo bat; eta befo bat zuen akhaban- 
tzak bi buruetan ; gelak berriz, fei befo- 
koak ziren bi aldeetara.

13  Eta neurtu zuen athea gela baten 
hegaztegitik bertzearen hegaztegiraino, 
hogoi eta bortz befo zabalera: athea athe
aren parrean zen.

14  Eta aitzinaldcak neurtu zituen hi
rur hogoi befo; cta aitzinalderat athcko 
lorioa alde orotarik inguruan.

15 Eta athe-aitzinetik barneko athe- 
fartzearen aitzinera baziren berrogoi eta 
hamar befo.

16 Eta baziren gelctan cta hckicn ai- 
tzinaldeetan lciho zcihcrrak, zcinak bai- 
tziren atheaz harnean alde orotarik ingu
ruan ; fartzeetan ere baziren orobat har
nean lcihoak inguruan, eta aitzinaldcctan 
palma-itchurak thinduz.

17 Eta eraman ninducn kampoko cz- 
karatzera, cta hara gela batzu, eta ha- 
rrizko lanzada bat lorioan inguru guzian ; 
hogoi cta hamar gela ziren lauzadaren in
guruan.

18 Eta lauzada athc-aitzinctan behe- 
rago zen athecn luzetafunaren arabera.

19 Eta neurtu zuen kampotik zabalta
funa behereko athe-aitzinetik, barneko 
czkaratz aitzineraino, ehun befo iguzki- 
aldera cta ipharrcra.

20 Kampoko ezkaratzeko athea ipha- 
rrcrat zagoena neurtu zuen halaber, bai 
tuzara, bai-eta zabalera;

21 Eta hartako gelak, hirur aldc bate
tik cta hirur bertzetik; eta harén aitzi-
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naldea lehembiziko athearen ncurriaren 
arabera; cta bazcn berrogoi eta hamar 
befo luzara, cta hogoi eta bortz zaba
lcra.

22 Hartako lcihoak berriz, eta fartzea 
cta bernuzadurak, iguzki-aldcrat zagoen 
athearen ncurrikoak ziren; eta baziren 
zazpi mail harat igaiteko eta fartzc bat 
aitzinean.

23 Eta barneko czkaratzarcn athea zen 
ipharrcko athearen cta iguzki-aldckoarcn 
parrean; cta neurtu zituen athe batetik 
bcrtzc atheraino, ehun befo.

24 Eta eraman ninducn ipharreko al- 
dera ; eta hara athe bat hegoara zagoena, 
eta neurtu zituen harén aitzina eta harén 
fartzea goragoko neurrien arabera ;

25 Eta harén lcihoak cta fartzeak in
guruan bertze leihoak bczala, berrogoi 
cta hamar befo luzara, cta hogoi eta bortz 
befo zabalcra.

26 Eta harat igaiteko baziren zazpi 
mail, eta fartzea athearen aitzinean zen ; 
cta harén aitzinaldcan baziren palma ber- 
nuzatuak, bat aldc batetik, cta bertze bat 
bertzetik.

27 Eta barneko ezkaratzeko athea he- 
goar.it zagoen ; eta neurtu zuen athctik 
hcgoaldcko athera, ehun befo.

28 Eta farrarazi ninducn barneko ez- 
karatzean hegoaldeko athera ; cta neurtu 
zuen athea, zeina baitzen goragokocn 
neurrien arabera.

29 Neurtu zituen hango gela, harén 
aitzinaldea cta fartzea, harén lcihoak eta 
fartzea inguruan,zcinekbaitzituztcn neu
rri bcrak, berrogoi eta hamar befo luzara, 
cta hogoi eta bortz befo zabalcra.

30 Eta fartzeak inguruan hogoi eta 
bortz befo zituen luzara cta bortz befo 
zabalera.

3 1 Eta fartzea zihoan kampoko ezka- 
ratzcra, cta palmak bazituen aitzinaldean, 
cta baziren zortzi mail harat igaiteko.

32 Eta barneko czkaratzcra farrarazi 
ninducn iguzki-aldctik ; eta neurtu zuen 
athea lchcncko neurri berctan ;

33 Gela, aitzinaldea cta fartzea, gorago 
bezala; leihoak cta fartzeak inguruan be
rrogoi eta hamar befo luzara, eta hogoi 
cta bortz befo zabalera.

34 Eta neurtu zuen hango fartzea, e- 
rran-nahi-da kampoko ezkaratzekoa; eta 
baziren palma bernuzatuak harén aitzi
naldean, alde batetik eta bertzetik; cta 
harat igaiteko baziren zortzi mail.

35 Eta farrarazi ninduen ipharrari be- 
giratzcn zuen athera, eta neurtu zuen, 
aitzinean erran diren neurri beretan.

36 Hango gelak, aitzinaldeak, fartzeak 
cta leihock inguruan, berrogoi eta hamar 
befo zituzten luzara eta hogoi eta bortz 
befo zabalera.

37 Eta hango fartzea kampoko czka- 
ratzari zagoen; eta palma bernuzatuak 
baziren harén aitzinean alde batetik eta 
bertzetik, cta zortzi mail harat igaiteko.

38 Eta khutchategiko gelek aitzinal
dean bazuten athe baña; han garbitzen 
ziren holokauftak.

39 Eta athc-fartzcan baziren bi ma- 
hain, bat alde batetik cta bertzea bertze
tik, hckicn gainean imolatzeko holokaus- 
ta cta bckhatuarentzateko cta hobena- 
rcntzatcko bitimak.

40 Eta kampoko aldcan, zeina igaitcn 
baitzen ipharrcrat dagoen athera, baziren 
bi mahain ; cta bertze alderdian athe-far- 
tzearen aitzinean, bertze bi mahain ;

41 Lau mahain alde batean eta lau 
bertzcan ; athearen fahctfetan zortzi ma
hain, zeinen gaincan imolatzen baitzen.

42 Holokauflarcntzateko lau mahai- 
nak berriz, lau ¡zkinetako harriz ziren 
eginak; befo bat eta erdi luzara, befo 
bat eta erdi zabalera eta befo bat gorara 
zuten ; cta hckicn gaincan ematcn ziren 
holokauften cta bitimen imolatzeko tres- 
nak.

43 Eta zche batekoak ziren hckien 
czpainak, inguruan barnera bilduak; es- 
kaintzako haragiak berriz, mahainen gai
nean ezartzcn ziren.

44 Eta barneko athearen kampoko al
dcan ziren kantaricn gelak barneko cz- 
karatzean, zeina baitzen ipharrera begi- 
ratzen zuen athearen fahetfean ; eta he- 
kien aitzina hegoara zagoen ; iguzki-al- 
dcko athearen fahetfctik batek ipharrari 
begiratzen zioen.

45 Eta gizonak erran zarodan ; He
goara dagoen gela hori da, templo-zain 
beilatzen egonen diren aphezena.

46 Ipharrera dagoen gela berriz, al- 
dareko zerbitzuan dauden aphezentzat 
izanen da; horiek diré Sadokcn femeak, 
Lcbiren umcctarik Jaunaren gana hur- 
biltzcn direnak, harén zerbitzatzeko.

47 Eta neurtu zuen ezkaratza ehun 
befo tufara eta ehun befo zabalera lau 
aldcetarik; cta aldarea temploarcn ai
tzinean.
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48 Eta farrarazi ninduen templo-far- 
tzera, eta neurtu zuen fartzea bortz befo 
alde batcra eta bortz befo bertzcra, eta 
athcarcn zabaltafuna hirur befo alde ha
tera eta hirur befo bertzcra.

49 Lorioak berriz, hogoi befo zituen 
luzara eta hamcka zabalera, eta zortzi 
mail gora igaiten zen hartara. Eta a¡- 
tzinaldean bazircn habeak, bat alde ba- 
tetik, eta bertzc bat bertzetik.

X L I. K a p .

'A  farrarazi ninduen tcmploan, eta 
neurtu zituen aitzinak, zabalera fci 

befo alde batean eta fei befo bertzean, ta- 
bernaklearen zabaltafuna.

2 Eta athearcn zabaltafuna zen hamar 
befo, eta athc-fahetfek bortz befo zituz- 
tcn alde batean eta bortz befo bertzean. 
Eta neurtu zituen hango luzetafuna be- 
rrogoi befo eta zabaltaíüna hogoi befo.

3 Eta barnera farthurik neurtu zituen 
bi befo athe-aitzincan, eta fei befo athea
rcn goratafuna, eta zazpi befo zabalta
funa.

4 Eta neurtu zituen hango luzeta
funa hogoi befo, eta hango zabaltafuna 
hogoi befo, tcmploaren aitzinaldcan ; eta 
erran zarotan: Hau da fainduren fain- 
dua.

5 Eta neurtu zituen tcmploaren ha- 
rraíia fei befo, eta fahetfaren zabaltafuna 
lau befo alde orotarik tcmploaren ingu- 
ruan.

6 Sahctfak berriz, zaudcn fahetfcz fa- 
hcts, bi aldiz hogoi eta hamahirur; eta 
baziren muthur batzu temploko harrafi- 
tik fahetfetara ¡nguruan fartzen zircnak, 
hekien jafaiteko, temploko harraftari lo- 
thu gabe.

7 Eta lekhu bat bazen birundaka, 
goiti igaiten zcna karakoilka mail bat 
gora, eta inguruka eramaten zuen tem
ploko falhara; hargatik temploa zaba- 
lago zen gaincz; eta hórrela beheretik 
gainera igaiten zen arteko felharua gain- 
di.

8 Eta ikhufi nuen temploraren gai- 
naldea inguruan: fahetfen afentuck ba- 
zutcn fei bcfotako haga baten neurria.

9 Eta kampoko harrafiaren zabalta
funa fahets guzictan bortz befokoa zen, 
eta barncko etchea, etche-fahctfen har
nean zen.

10 Eta tcmploaren i nguruan alde oro-

tarik eta gelen artean bazen hogoi befo- 
ren zabaltafuna.

1 1  Eta fahetfen athcak othoitzeko le- 
khura zaudcn, batzu ipharrcra eta ber- 
tzeak hegoara; eta othoitzeko lckhuaren 
zabaltafuna bortz befokoa zen inguruan.

12  Eta leihor bereziak, itfas-alderako 
bidcari zagoenak, bazituen hirur hogoi 
eta hamar befo zabalera ; leihorraren in- 
guruko harrafiak berriz, bortz befo zi
tuen zabalera, eta lau hogoi eta hamar 
befo luzara.

13  Eta neurtu zuen ctchearen luze
tafuna ehun befo; eta bcrczia zen lciho- 
rrak eta harén harrafiek ehun befo zituz
ten luzara.

14  Tcmploaren aitzinean berriz, eta 
leihor berezaren aitzinean, iguzki-alde- 
rat, zabaltafuna ehun befo zen.

15  Eta neurtu zituen tcmploaren lu
zetafuna, gibeletik zuen leihor berezaren 
parrean, kampoko lorioak, barncko tem
ploa eta ezkaratz-fartzcak, ehun befo.

16 Neurtu zituen athcak, leiho zcihc- 
rrak, eta inguruan hirur aldetarik ziren 
lorioak, athe bakhotcharcn parrean eta 
inguruan zurez dornatua zen guzia. Lu- 
rra berriz,leihoetaraino zihoan, eta athe- 
en gaincko aldean leihoak hertfiak ziren ;

17  Eta barncko etcheraino eta kam
poko harrafi guzian inguruan barnetik 
eta kampotik, oro neurri bercan.

18 Eta bazircn kerubin eta palma lan 
thuak, palma kerubin bakhotcharcn ar
tean, eta kerubin bakhotchak bi begi- 
thartc zituen.

19 Alde hatetik gizon begitharte bat 
palmara itzulia, eta bertzetik lehoin be- 
githarte bat bertzc palmari buruz, eta 
hori etchc guzian inguru-inguru.

20 Kerubinak eta palmak temploko 
harrafian bernuzatuak ziren lurretik a- 
the-gainen heineraino.

21 Temploko athea kadroa zen ; eta 
faindutegiaren aitziudegia parrez par 
tcmploaren aitzindegiarekin.

22 Zurezko aldarcarcn goratafuna 
zen hirur befo, luzetafuna bi befo; harén 
izkinak, gaina eta alderdiak zurezkoak 
ziren. Eta gizonak erran zarotan; Hau 
da Jaunaren aitzineko mahaina.

23 Eta athe bikhunak ziren temploan 
eta laindutegian.

24 Eta bi atherdick bazituzten alde 
bakhotchcan athetto bikhunak, zcinen 
alderdiak bata bertzearen gainera herílen

XLII. KAP. 911

baitziren, ezcn bikhunak ziren atherdi 
bakhotcheko athettoak.

25 Eta temploko athcctan beretan ba
zircn kerubinak, eta palma bernuzatuak 
ere, harrafietan bezala ; hargatik lodia- 
goak ziren zurak lorio-aitzinean kam
poko aldetik.

26 Hekien gaincko aldean ziren leiho 
zeiherrak; eta palma-itchurak alde ba- 
khotchetik lorioko habeetan, hala-nola 
tcmploaren fahetfetan eta harrafien hc- 
daduran.

X L I I .  K a p .

ETA gizonak eraman ninduen kam
poko ezkaratzcra, ipharrera dara- 

man bideaz, eta farrarazi ninduen khu- 
tchategian, zeina baita leihor berezaren 
parrean, eta ipharrera dagoen ctchearen 
parrean.

2 Aitzinaldcan bazuen, ipharreko a- 
thetik hafirik, ehun beforen luzetafuna ; 
eta zabaltafuna zuen berrogoi eta hamar 
befo.

3 Barneko lorio hogoi befotakoaren 
parrean zen eta kampoko czkaratz ha
rria lauzatuaren parrean, zeintan baitzen 
lorio, bertze hirur lorioei iratchikitzen 
zena.

4 Eta gelen aitzinean bazen hamar 
befo zabal zen ibiltoki bat, barnectara 
zagoena, befo batcko bidé bati buruz, 
eta hekien atheek ipharrari begiratzen 
ziotcn.

5 Gelak ziren tokian, gainekoak ziren 
aphalenak, jafanak zirelakoz lorioez, zei- 
nck hekietarik kamporat egiten baitzu- 
ten, behereko eta arteko felharuetarik 
iraganez.

6 Ezik bazircn hirur felharu, eta e- 
tzuten loriock bezalako haberik; aria 
hortaz habeak igaiten ziren behereko eta 
arteko felharuak gaindi, lurretik berrogoi 
eta hamar befo gora.

7 Eta kampoko ezkaratzcra begira 
zaudcn gelen inguruko heríkura kampo- 
konk, gelen aitzinean bazuen berrogoi 
eta hamar beforen luzetafuna ;

8 Zcren kampoko ezkaratzeko gelen 
luzetafuna berrogoi eta hamar befo bai
tzen; eta luzetafuna ehun befo zen tem- 
ploaren aitzinean.

9 Eta gela hekien azpian bazen iguz- 
ki-aldetik fartzc bat, kampoko czkara- 
tzetik harat fartzen zirenentzat.

10  Iguzki-aldcko bidearen parrean zen

ezkaratzeko hcrfkuraren zabaltafunean 
baziren gelak, leihor berezaren aitzine
an, eta leihorraren aitzinean.

1 1  Eta hekien aitzinean bazen bidé 
bat, ipharreko aldcrdiko gelek zuten be
zala; luzetafun bera zuten bezala, zabal
tafuna ere bardina zuten, eta fartzeak 
ere, eta moldeak, eta athcak.

12 Hegoara zagoen bidearen gainean 
ziren geletako atheen iduriko athe bat 
bazen bidé bu rúan, fartzc bereziaren ai
tzinean baitzen bidé hura, iguzki-aldeko 
bidetik fartzen zirenentzat.

13  Eta gizonak erran zarotan: Lei
hor berezaren aitzenean diren ipharreko 
gelak eta hegoako gelak, horiek dire 
gela fainduak, zeinetan janen baitute, 
faindutegian Jaunari hurbiltzen diren a- 
phczek ; hor ezarriren dituzte fainduren 
faindua, eta bekhatuarentzateko eíkain- 
tza eta hobenarentzatckoa; ezen lekhua 
faindua da.

14  Aphezak berriz, farthu ditazkce- 
nean, ez dire kampoko czkaratzera ¡1- 
khiko lekhu faindutik, eta han utziko 
dituzte foinekoak, zeinekin egiten baitute 
beren zerbitzua, faindu direlakoz ; eta 
jauntziko dituzte bertze foinekoak, eta 
hala atherako dire populuaren gana.

15 Eta gizonak akhabatu zuenean 
barneko ctchearen neurtzea, ilkhiarazi 
ninduen iguzki-alderat zagoen athcko bi
deaz, eta hura neurtu zuen alde orotarik 
inguruan.

16 Ncurtzeko hagaz neurtu zuen be- 
raz iguzki-haizcra zagoen alderdia, bortz 
ehun haga, neurtzcko hagaz inguruan.

17  Eta neurtu zuen ipharrerat zagoen 
aldea, bortz ehun haga, neurtzeko hagaz 
inguruan.

18 Eta neurtu zuen hegoara zagoen 
aldea, bortz ehun haga, neurtzeko ha
gaz inguruan.

19 Eta neurtu zuen mendcbalera za
goen aldea, bortz ehun haga, neurtzeko 
hagaz inguruan.

20 Lau haizcetarik neurtu zuen harén 
harrafia alde orotarik inguruan, bortz 
ehun befo luzara, eta bortz ehun befo 
zabalera; harrafi hura baitzen faindu- 
tegia berezten zuena populuarentzateko 
lekhutik.

X L I I I .  K a p .

E I  A manían ninduen iguzki-alderat 
zagoen athera;
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2 Eta hara Ifraclgo Jainkoaren ofpca 
iguzki-aldetik fartzen zela; cta hären ha- 
rrabotfa zcn ur-uharren harrabotfa be- 
zala, eta lurra argitua zen hären maycs- 
tatcaz.

3 Eta hiriaren chahutzcra ethorri zc- 
nean bezalako ikhufpcn bat izatu nuen, 
cta Koborreko hibayarcn bazterrean i- 
khufi bezalakoa; cta ahtifpcka erori nin- 
tzen.

4 Eta Jaunaren maycilatea tcmploan 
farthu zen iguzki-aldcrako athetik.

5 Eta izpirituak altchatu ninduen eta 
barncko ezkaratzean farrarazi; eta hara 
etche guzia Jaunaren ofpeaz bethea zela.

6 Eta aditu nuen niri ctchctik min- 
tzatzen ; eta cne aldcan chutik zen gi- 
zonak

7 Erran zarotan : Gizafemea, hau da 
ene tronuaren lckhua, eta ene oinetako 
hatzen tokia, zcintan egonen bainaiz bc- 
thi guzian Ifraclgo umccn erdian ; eta 
Ifraclgo ctcheak cz du gehiago lohituko 
cne izcn faindua, cz berck ez-eta bereu 
erregcck bereu khutfapenez, cta bereu 
crregeen gorphutz hilcz, eta beren lekhu 
gorez.

8 Hckick beren athea egin dituzte ene 
athearen ondoan, eta beren habeak ene 
habeen aldcan; eta harraft bat zen hc- 
kicn eta ene artean ; cta ene izcn fain
dua lohitu dutc egin dituztcn izigarrike- 
riez; aria hortaz chahutu ditut ene hafa- 
rrean.

9 Orai beraz ene ganik urrun haftan 
betzaztc beren khutfapcnak cta beren e- 
rregcen gorphutzak, eta hekicn erdian 
cginen dut bethi ene egoitza.

10  Zuk berriz, gizafemea, Ifraclgo c- 
tcheari erakhutfozu temploa ; cta ahalka 
beitez beren gaizkicz, cta har betzazte 
hunen moldcaren ncurriak.

1 1  Eta gorri beitez egin dituztcn gu- 
ziez. Eta crakhutfotzutc etchearcn i- 
tchura eta moldca, far-ilkhiak cta chchc- 
tafun guzia, cta arrimuak oro, cta hun- 
tako legeak ; eta ifkriba zatzu hekien 
aitzincan, begira detzazten cta obra hun- 
tako chehatzapen cta manamenduak.

12  Hau da mendi-gaineko temploarcn 
legea : hunen eremu guzia inguruan gu- 
ziz faindu izanen da ; hori da beraz e- 
tchearentzatcko legea.

13  Bada, huna aldarearcn neurriak 
neurri zlnenaz, zcinak baitzucn befo bat 
eta zehc bat: hären fabelak bazuen befo
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bat, eta zabal zen befo batez, cta akha- 
bantzak czpaincraino cta ¡nguruan ba
zuen zehc bat. Horra beraz nolakoa 
zen aldarcarcn erreka.

14  Eta behereko lurretik bazterapha- 
lcncraino bi befo, cta zabaltafuna befo 
b at; eta bazter chumccnctik handiene- 
raino lau befo, eta zabaltafuna befo bat.

15  Arielck berriz, berak bazituen lau 
befo ; Arieletik goiti baziren lau adar.

16 Arielek bazituen hamabi befo luza- 
ra eta hamabi befo zabalera; lau izkine- 
takoa zen fahets bardinekin.

17  Harén hegiak bazituen hamalau be
fo luzara, eta hamalau befo zabalera lau 
izkinctan ; cta khoroak inguruan bazuen 
befo erdi bat, eta harén fabelak befo bat 
inguruan. H artako mailak berriz, iguz- 
ki-aldcra ziren itzuliak.

18 Eta gizonak erran zarotan : Giza
femea, hau dio Jainko Jaunak : Edozein 
egunez egin dadien aldarca, huna hortako 
zcrcmoniak, horren gaincan holokaufta 
izan dadien cfkainia cta odola ichuria.

19 Eta emanen daroeztetzu Sadokcn 
odoletikako aphez cta lebitar ene gana 
hurbiltzen dircnci, arthaldetikako aratche 
bat cíkain diazatedan bekhatuarentzat.

20 Eta harén odoletik harturik, cza- 
rriko duzu aldarcaren lau adarretan, cta 
bazterraren lau izkinctan, eta khoroaren 
gaincan ¡nguruan, cta chahutuko cta fain- 
duetfiko duzu aldarca.

21 Eta eramanen duzu bekhatuaren
tzat eíkainirikako aratchea, eta erreko 
duzu faindutegitik kampo, temploko le
khu berezi batean.

22 Eta bigarren cguncan eíkainiko du
zu bekhatuarentzat akher bat narrioga- 
bea; eta chahutuko dutc aldarea, ara- 
tchcaz chahutua izan den bezala.

23 Eta chahupena akhabatu dukezu- 
nean, cíkainircn ditutzu abercctarikako 
aratche narriogabe bat cta arthaldetikako 
ahari narriogabe bat.

24 Eta hekiek cíkainircn ditutzu Jau 
naren aitzincan ·, cta aphezek gainera i- 
churiko diote gatza, cta Jaunari eíkainiko 
diozkate holokauftetan.

25 Zazpi egunez, egun oroz bekha
tuarentzat eíkainiko duzu akherra; eta 
abercetarik aratchea cta ardictarik aliaría 
eíkainiko dituzte narriogabeak.

26 Zazpi egunez chahutuko eta gar- 
bituko dute aldarca, cta cík.aintzaz elhi- 
liko dutc.
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27 Berriz, zazpi cgunak bethe ondoan, 
zortzigarrenean cta handik harat, aphe- 
zck aldarearcn gainean eginen dituzte 
zuen holokauílak, cta bakearcntzat cs- 
kaintzen diren bitimak; eta jabaldua iza
nen naiz zuen alderat, dio Jainko Jau 
nak.

X L I V . K ap.
pT 1 A itzularazi ninduen kampoko fain- 

dutcgiko athearen alderat, zeina i- 
guzki-haizcrat baitzagoen eta hertfia bai- 
tzen.

2 Eta Jaunak erran zarotan : Athe ho
ri hertfia egonen d a ; cz da idckiko, eta 
nihor ez da hortarik iraganen; zeren hor
tarik den farthu Ilraelgo Jainko Jauna, 
eta hertfia egonen da

3 Printzearentzat. Printzca hortan ja- 
rriko da, Jaunaren aitzincan ogiaren ja- 
teko ; lorioko athcko bidcaz farthuko cta 
hartaz beraz ilkhiko da.

4 Eta eraman ninduen ipharrcko athc
ko bidcaz temploarcn aitzinera; eta ikhufi 
nuen, eta hara Jaunaren ofpeak bethe zu
d a Jaunaren ctchea; cta erori nintzen 
ahufpcka.

5 Eta Jaunak erran zarotan : Gizafe
mea, emazu bihotza, eta ikhufazu zure 
begiez, cta zure beharriez cntzun zazu 
nik erratcn darotzudan guzia Jaunaren 
etcheko zeremonia guziez cta lege gu- 
ziez ; eta emazu zure bihotz guzia tem
ploko bidcctan cta faindutegitikako ilkhi- 
tzeetan.

6 Eta ene famurrarazten hari den Ifra- 
clgo ctcheari errozu : Hau dio Jainko 
Jaunak : Ifraclgo ctchea, zuen gaizki gu- 
ziak aíki izan bekizkitzuc ;

7 Ezen farrarazi ditutzuc arrotzak, b¡- 
hotzez eta haragiz ingurebakigabeak, e
gon zitezen ene faindutegian cta lohi zc- 
zaten ene ctchea ; eta cíkaintzen ditutzuc 
ene ogiak, bilgorra cta odola, eta zuen 
tzarkeria guziez hauílen duzuc enckilako 
patua.

8 Eta cz ditutzuc begiratzen cne fain- 
dutcgiko manamenduak, cta ene fain
dutegian bcgiratzeko cman ditudan le- 
geen zainak ezarri ditutzue zuen bu- 
rutarik.

9 Hau dio Jainko Jaunak: Edozein 
arrotz, bihotzez eta haragiz ingurebaki- 
gabea denik; edozein arrotz femé, Ifra- 
elgo umeen artean dagoenik, ez da cne 
faindutegian farthuren.

10 Lebitarrak ere, ene ganik urrundu 
direnak Ifraclgo umeen makhurrean, eta 
ene ganik zcihertu direnak beren jainko- 
moldeen ondotik, eta beren gaizkia jafan 
dutcnak,

1 1  Ene faindutegian izanen dire khu- 
tchazain, athalzain, eta ctcheko zerbi- 
tzari; hekiek hilen dituzte holokauíleta- 
ko abercak eta populuaren bitimak; cta 
populuaren aitzinean egonen dire, harén 
zerbitzatzeko.

12 Hura zerbitzatu dutelakoz bere 
jainkomoldcen aitzinean, eta Ifraclgo 
etchcarentzat egin direlakoz gaizkirako 
behaztopagailu, hargatik altchatu dut ene 
cíkua hekien gainera, dio Jainko Jaunak, 
eta jafanen dutc beren gaizkia.

13  Eta cz diré ene gana hurbilduren 
aphcztafuneko egimbideen niri bihurtzc- 
ko, cta fainduren fainduaren ondoan diren 
cne faindutegici cz dire hurbilduren ; bai- 
nan jafanen dituzte beren ahalkea eta egin 
dituztcn tzarkeriak.

14  Eta emanen ditut temploko athal
zain, temploko zcrbitzu guzietan cta han 
egitcn diren orotan.

15 Aldiz, aphez cta lebitar Sadokcn 
umeak, ene faindutegiko zcremoniak bc- 
giratu dituztcnak, noiz-etare Ifraclgo fc- 
meak ene ganik makhurtzen baitziren, 
hekiek hurbilduren dire ene gana, ene 
zerbitzatzeko ; eta ene aitzinean egonen 
dire, bilgorraren cta odolarcn niri cíkain- 
tzeko, dio Jainko Jaunak.

16 Hekiek farthuko dire cne faindute
gian, cta hekiek hurbilduko dire ene ma- 
hainetik ene zerbitzatzeko eta cne zcre- 
monien begiratzeko.

17 Eta barncko czkaratzcko atheetan 
farthuko direncan, lihozko foinekoak 
jauntziko dituzte ; cta ilezkorik cz dute 
batere czarriko, barncko ezkaratzcko a- 
thcctan eta barnean zcrbitzua cgitcan.

18 Lihozko cherrendak izanen dituzte 
buruan, cta lihozko galtzak foinean, eta 
ez dute izertzeko jaunzkurarik izanen.

19 Eta kampoko ezkaratzera populu
aren gana ilkhiko direncan, aldatuko di
tuzte foinekoak zcinckin zerbitzatu bai
tute, cta utziko dituzte faindutegiko khu- 
tchategian, eta bcrtzc foinekoak jauntziko 
dituzte, cta cz dute populua fainduetfiko 
beren barncko foinckoekin.

20 Burua berriz, cz dute murriztuko, 
ez-eta ile guzia haziko; bainan noizetik 
noizera laburtuko dute.

6 A
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2 1 Eta aphezetarik nihork cz du arno- 
rik edanen barncko ezkaratzcra fartzc- 
koa denean.

22 Eta ez dute ez alhargunik, ez ber- 
tzeck utzi emazterik hartuko, bainan-bai 
Ifraelgo ctchcko odoictikako neikatcha 
gaztcak ; har dczakete ordcan aphcz ba
ten ganik alhargundua den alharguna.

23 Eta ene populuari irakhatfiko diote 
zer den faindu cta zer khutfatu ; eta era- 
khutfiko diote zer den chahu eta zcrlohi.

24 Etazerbait makhur izanen denean, 
begiratuko dire cnc juyamenduci cta ju- 
yatuko dute. Ene legeak cta manamen- 
duak idukiko dituzte ene befta-buru guzi- 
ctan, eta fainduetfiko dituzte enc larum- 
batak.

25 E z  dire farthuko gizon hil bat den 
tokira, lohi ditezen beldurrez, non ez 
duten aita edo ama, femea edo alaba, 
anaya edo arroba bigarren fenharrik izan 
cz dukeena ; bertzela khutfa laizteke.

26 Eta farthu dena chahutu den on- 
doan, khondatuko diozkatc zazpi cgun.

27 Eta ene faindutegian barncko cz- 
karatzera farthuko den cguncan, ene zer- 
bitzatzeko faindutegian, cfkaintza bat bc- 
rc bekhatuarentzat cgincn du, dio Jainko 
Jaunak.

28 Bcrriz, ez dute primantzarik iza
nen, ni naiz hekien primantza ; cta onta- 
funik ez diozutc emanen Ifraelcn, ezen 
ni haiz hekien ontafuna.

29 Bekhatuarcntzateko bitirna cta ho- 
benarentzatckoa janen dituzte, eta Ifrac- 
len eginen diren botu guziak hekientzat 
izanen dire.

30 Lehcn-forthu guzien pikainak, eta 
cgiten diren cíkaintza guzietarik libazio- 
ncak aphezentzat izanen dire ; eta zucn 
jatekoen pikainak cre aphezari emanen 
diozkatzuc, bcncdizionca jautfaraz dezan 
zuen etcheen gainera.

3 1  E z  hilikitik, ez ihizick atzeman 
hegaftin edo abcrctik baterc ez dute janen 
aphezek.

X L V . K a p .

I ^ T A  zorthera lurrarcn phartitzen ha- 
fiko zaretenean, berez diozotzuc 

Jaunari pikainak, lurretik lekhu faindu- 
etfi bat, hogoi cta bortz mila haga luzara 
eta hamar mila zabalcra; fainduetfia iza
nen da berc eremu guzian inguru inguru.

2 Eta aurkhintza guzitik fainduetfia 
izanen da zathi bat, bortz chun haga lau

aldeetara izanen dituena inguruan, eta 
berrogoi cta hamar befo hiripeentzat itzu- 
lian.

3 Ncurri hortaz ncurtuko ditutzu ho
goi eta bortz mila hagaren luzetafuna eta 
hamar milen zabaltafuna, cta han izanen 
diré temploa cta fainduren faindua.

4 Lurretik fainductfi crcmua izanen 
da faindutegian zerbitzatzen cta Jauna 
gana hurbiltzcn diren aphezentzat; cta 
lekhu hura hekien etchecntzat eta fain- 
dutcgiarcntzat izanen da.

5 Bcrriz, tcmploan zerbitzatzen diren 
lebitarrentzat izanen da hogoi eta bortz 
mila hagaren luzetafuna cta hamar milen 
zabaltafuna; hckick izanen dituzte tem- 
ploan hogoi gcla.

6 Eta hiriaren cremua czarrikoduzuc, 
bortz mila haga zabal cta hogoi cta bortz 
mila luze, faindutcgiarcntzatcko bcrez- 
kuntzaren arabera, Ifraclgo ctchc guzia- 
rentzat.

7 Printzcarentzat cre ezarriko duzuc 
zathia buru batean cta bcrtzcan, íaindu- 
tcgiarentzatcko berezkuntzaren cta hiri- 
tokiaren bazterraz, faindutcgiarcntzatcko 
berezkuntzaren cta hiri-tokiaren pairean, 
itfas hegi batetik bertzera, cta iguzki-al- 
detik iguzki-aldera ; harén zathtaren lu
zetafuna berriz, bertze zathi bakhotcha- 
ren arabera, mcndebaleko inugatik iguz- 
ki-aldeko mugara.

8 Ifraelen izanen du lurretik bcrc za
thia ; cta printzcek ez dute gehiago larru- 
turen cnc populua, bainan lurra emanen 
diote Ifraclgo etchcari, zeini bcrc lcinu- 
aren arabera.

9 Hau dio Jainko Jaunak : Aíki izan 
bckizuc, Ifraclgo printzeak; uzkitzuc 
zuen tzarkeria eta harrapakeriak; zuzcn- 
tafuncan cta zuzembidean ¡hil zaitezte; 
berez zatzuc zuen cremuak enc popu- 
luaren lurretarik, dio Jainko Jaunak.

10  Zucn balantza, ephia cta batoa 
zuzenak izanen dire.

1 1  Ephia cta batoa bardinak cta neu- 
rri batckoak izanen diré; batoak iduk 
dezan koroaren hamargarrena, cta cphiak 
halabcr koroaren hamargarrena; koro
aren neurriaren arabera bardina izanen 
da hekien hazta.

12  Sikloak berriz, hogoi obola ditu. 
Bada, hogoi fiklok, cta hogoi cta bortz 
fiklok, cta hamabortz fiklok mina bat 
egiten dute.

13  Haukiek diré ckharriko ditutzucn
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pikainak: ephiarcn feigarrena koro ogitik, 
eta ephiarcn feigarrena koro garagarretik.

14 Olioaren neurria ere, bato olioa, 
koroaren hamargarrena d a; cta hamar 
batok koro bat egiten dute, zcren hamar 
batok koroa bcthetzcn baitute.

15  Eta ahari bat emanen da berre- 
hun burutako arthaldctik, Ifraclck hazten 
dituenetarik, fakrifizioko, holokauftako 
cta bakczko bitimetako, Ifraclgo etchca- 
rentzat garbitzeko bckhatua, dio Jau 
nak.

16 Lurreko populu guziak pikain ho- 
riek zor izanen diozka Ifraclgo buruza- 
giari.

17 Eta buruzagiaren gain izanen diré 
holokaufta, fakrifizio, libazioneak befta- 
buruetan, hilabethe-lehenetan, larumba- 
tetan eta Ifraclgo etchearen befta-buru 
guzietan ; bcrak efkainiko ditu bekhatua
rentzat fakrifizioa ; holokaufta cta bitima 
bakezkoak, Ifraclgo ctchearcntzat cha- 
hupenaren egiteko.

18 Hau dio Jainko Jaunak : Lehem- 
biziko hilabethean, lehengo egunean, a- 
ratchc narriogabe bat hartuko duzuc 
arthaldctik, cta chahutuko duzuc fain- 
dutegia.

19 Eta aphczak hartuko du bekhatua
rentzat izanen den odoletik, eta ezarriko 
temploko atheen habcctan, aldarcko baz- 
terraren lau izkinetan, eta barncko ez- 
karatzeko athearen habcctan.

20 Eta orobat eginen duzuc hilabe- 
thearen zazpian, jakin gabez cdo engana- 
turik huts-egin duenarentzat, eta eginen 
duzuc temploarcn chahupena.

21 Lehembiziko hilabethean, cta ha- 
malaugarren egunean izanen duzuc Baz- 
ko-bcita; airilak janen diré zazpi egu- 
nez.

22 Eta egun hartan buruzagiak egi
nen du beretzat eta lurreko populu guzi- 
arentzat aratchc baten fakrifizioa bekha
tuarentzat.

23 Eta zazpi cgunctako befta-bu- 
ruan, Jaunari cíkainircn diozka holo- 
kauftetan zazpi aratchc eta zazpi ahari 
narriogabeak, cgun oroz zazpi egunez ; 
cta bekhatuarentzat akhcr bat egun o- 
roz.

24 Eta aratchc bakhochka cíkaini
rcn du ephi bat irin, eta bertze ephi bat 
ahari bakhochka, cta hin bat olio ephi 
bakhochka.

25 Zazpigarren hilabethean, hama-

bortzgarren egunean, befta-buruan,zazpi 
egunez eginen ditu gorago erranak, hala 
bekhatuarentzat, ñola holokauftarentzat, 
fakriftzioarentzat eta olioarentzat.

X L V I .  K a p .

I - JA U  dio Jainko Jaunak: Barncko 
ezkaratzeko athe iguzki-aldera da- 

goena hertfia egonen da laneko fei egu- 
netan, bainan idekiko da larumbatetan ; 
eta hilabethe-lehenetan ere idekiko da.

2 Eta kampoko atheko fartzetik e- 
thorriren da printzea, eta athclafean da 
gcldituren; eta aphezek harentzat es- 
kainiren dituzte holokaufta cta bakczko 
bitimak ; eta athclafean egonen da ado
ran, eta ilkhiren d a ; athea berriz, arra- 
tferaino ez da hertfiren.

3 Eta lurreko populuak ere athe ha
rén aitzinean adoraturen du Jauna la
rumbatetan eta hilabethe-lehenetan.

4 Printzeak berriz, holokaufta hau 
cíkainircn dio Jaunari : larumbatean, fei 
bildots narriogabe, eta ahari narriogabe 
bat,

5 Eta ephiarcn cíkaintza ahariko; 
bildotfentzat berriz, berari ¡duritzen za- 
yoena, eta hin bat olio ephi bakhotcha- 
rentzat.

6 Aldiz, hilabethe-lehenetan, izanen 
diré aberectarik aratchc bat nothagabea, 
eta fei bildots, cta fei ahari narriogabe ;

7 Eta eginen du ephi baten cíkaintza 
aratchcko, cta ephi batena halabcr aha
riko ; bildotfeko berriz, cíkura heldu 
zayoena, cta hin bat olio ephiko.

8 Eta printzea cthortzekoa denean, 
far bedi ¡guzki-aldeko athe-fartzetik, cta 
handik beretik ilkhi.

9 Eta befta-buructan, lurreko popu
lua Jaunarcn aitzinera ethorriko denean, 
adoratzcra ipharreko athctik fartzcn de
na, ilkhi bedi hegoako athctik; berriz, 
hegoako athctik fartzcn dena, ilkhi bedi 
ipharraldcko athctik ; cz bedi bihur 
farthu den atheko bidcaz, bainan harén 
parrekoaz ilkhi bedi.

10  Printzea berriz, hekien erdian, far
tzcn direnekin farthuko da, cta ilkhitzcn 
dircnckin ilkhiko.

11  Eta ferietan eta befta-buruetan, 
eginen da ephi baten cíkaintza aratchcko 
cta ephi batena ahariko; bildotfeko be
rriz, cíkaintza izanen da cíkura heldu 
dena; cta hin bat olio ephiko.
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12  Aldiz, printzeak bcre oldetara 
Jaunari eikainiko dituenean holokauita 
edo bakezko bitimak, idckiko zayo i- 
guzki-aldera dagocn athea; eikainiko 
ditu berc holokaufta eta bakezko biti
mak, larumbat-egunean egiten ohi di- 
ren bezala; eta ilkhiko da, eta ilkhi 
den ondoan athea hertfiko da.

1 3 Eta Jaunari cgun oroz eginen dio 
urthe bereko bildots narriogabe baten 
eikaintza; hori goizcan eginen du bethi.

14  Eta bildotiarekilako, goiz oroz e- 
ginen du ephi baten feigarrenaren cikain- 
tza, eta oliotik hinaren hirugarrena, 
irinarckin nahaftekatzeko ; hori da Ja u 
nari zor zayoen egun orozko eta bethi- 
rainoko fakrifizioa.

15  Eikainircn ditu beraz bildotfa, fa
krifizioa eta olioa goiz oroz, bethiraino- 
ko holokaufta.

16 Hau dio Jainko Jaunak : Prin
tzeak bcre femcctarik bati egiten badio 
cmaitza bat, hunentzat eta lumen fe- 
meentzat izanen da primantzetan, eta 
ondoregoz gozaturen dute.

17  Emaitza ordean, bcre primantza- 
tik egiten badu bcre zerbitzarictarik 
bati, hainarena izanen da bihurpencko 
urthea dino, eta printzeari bihurturen 
zayo ; hune'n ondoregoa berriz, hunen 
haurrena izanen da.

18 Buruzagiak cz du bortchaka po- 
puluaren primantzatik eta izanctik har- 
tuko; bainan here izanctik primantzak 
eginen darocztc here femeei, ene popu- 
luan nihor izan cz dadicn bcre ontafunc- 
tik khendua.

19 Eta athcaren aldean zen farbide 
batetik farrarazi ninduen faindutegiko 
aphezen gela, ipharrari zaudcnctara ; 
eta han bazen toki bat mendebalerat 
itzulia.

20 Eta erran zarotan: Hau da tokia 
zeintan aphezek erreko baitituztc bc- 
khatuarentzateko eta hobenarentzateko 
bitimak ; zeintan erretzen baitute fakri
fizioa, ez detzaten eraman kampoko cz- 
karatzera, eta populua ez dadien fain- 
ducts.

2 1 Eta eraman ninduen kampoko 
czkaratzera, eta ingurarazi zarozkidan 
czkaratzaren lau zokhoak ; eta hara 
czkaratz zokhoan bazcla ezkaraztto 
bat, ezkaraztto bakhotcha czkaratz zo- 
kho bakhotchean.

22 Lau czkaratz zokhoctan chu-

chenduak ziren ezkarazttoek bazuten 
berrogoi befo luzara cta hogoi eta ha- 
mar zabalera ; lauak ncurri batckoak 
ziren.

23 Eta bazen harrafi bat lau ezka- 
razttoak inguratzcn zituena birundan ; 
eta fukhaldeak baziren lorio-azpietan c- 
ginak inguruan.

24 Eta erran zarotan: Hau da fu— 
khaldctegia zeintan Jaunaren ctcheko 
zerbitzariek errearaziko baitituztc po- 
puluaren bitimak.

X L V I I .  K a p .
p 'T A  bihurrarazi ninduen temploko 

athera, cta hara ur batzu ilkhitzen 
zirela ctcheko athelafaren-pctik iguzki- 
aldcra; ezcn ctchc-aitzinak iguzki-for- 
tzeari begiratzen zioen. Urak berriz, 
tcmploarcn eíkuineko aldcrdira jauften 
ziren, aldarearcn hegoaldera.

2 Eta ipharreko athetik ilkhiarazi nin
duen cta itzularazi ninduen kampoko 
athetik haratago zen bideaz iguzki-alde- 
ari begira zagoen bidera; cta hara eíkui- 
ncko aldcrditik urak fharraftan heldu zi- 
rcla.

3 Gizonak, iguzki-aldcra goatcan, 
cíkuan bazuen fokha bat, cta ncurtu 
zituen mila befo; cta craman ninduen 
ura gaindi, zcina bainuen hachoineraino.

4 Eta neurtu zituen berriz, mila befo, 
cta eraman ninduen ura gaindi, zeina 
bainuen bclhauncraino.

5 Eta ncurtu zituen bertze mila befo, 
eta craman ninduen ura gaindi, zeina 
bainuen gerriraino. Eta ncurtu zituen 
oraino mila befo, uhar bat czin iragan 
nuena, zcren urak hantu baitziren u- 
har barna hartan, ezin iragan baitzita- 
keen oinez.

6 Eta erran zarotan : Gizafcmea, 
ongi ikhufi duzu. Eta eraman cta uha- 
rraren bazterrera bihurrarazi ninduen.

7 Eta itzuli nintzcncan, hara uha- 
rraren hegian b¡ aldcctarik nihonercko 
zuhamukcta.

8 Eta erran zarotan: Iguzki-aldeko 
legar-murruetara ilkhitzen cta mortuko 
zclhayctara jauften diren ur horiek itfa- 
foan farthuko dire, eta ilkhiko diré, eta 
urak gezatuak izanen diré.

9 Eta nora-nahi goan dadicn uharra, 
edozein azienda bizi herrcftatzen denik, 
biziko da, cta ur horiek fartzcn diren 
tokietan izanen da arrain aíko, cta uha-
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rra cthortzcn zayotcn guziak fafualduko 
eta biziko dire.

10 Eta arrantzariak ur horien gainc- 
an egonen dire ; Engaditik Engalimera 
farc idorlekhu bat izanen da. Aíko a
rrain mota izanen da elemeniaka, itfafo 
handian bczala.

1 1  Bainan horren bazterretan eta 
aintzirctan, urak ez dire gezatuko, ze- 
ren gaztegitzat emanak izanen baitire.

12  Eta uharraren hegictan bi aldee- 
tarik forthuko da zer-nahi zuhaitz frui- 
tudun ; hekien hoftoa ez da croriko, eta 
fruitua ctzayote cíkaftuko ; hilabethe 
oroz ekharriko dute berria, zcren horgo 
urak faindutegitik ilkhitzen baitire ; cta 
hekien fruituak izanen dire hazkurritzat 
cta hoftoak fendakaritzat.

13  Hau dio Jainko Jaunak : Hori da 
muga zcinaren harnean Ifraelgo hamabi 
lcinuck gozatuko baituzue lurra ; ezcn 
Jofepek zathi bikhuna du.

14  Bada, gozatuko duzuc, liakhotchak 
bardin bere anayak bezala, lur hori zeina- 
ren gainean altchatu baitut eíkua, zuen 
arbafoei emanen niotela; cta lur hori ero- 
riko zaitzuc gozamenetara.

15  Haukiek dire, berriz, lur hortako 
mugak : ipharreko ephaitzara, itfafo han- 
ditiic Hethalongo bidea,Scdadara goatcan,

16 Emathera, Berothara, Sabarimera, 
zeina baita Damaíko mugaren gainean 
cta Ematheko mugakidc,'rikongo etchc- 
ra, zeina baita Aurango mugaren on
doan.

17 Eta muga izanen da itfafotik E - 
nongo korralera, zeina baita Damaíko 
muga; eta ipharrctik ipharrcra, Emath 
izanen da muga ipharreko aurkhintzan.

18 Aldiz iguzki-aldeko alderdia iza
nen da Aurango crditik, Damaíko erdi- 
tik, Galaadcko crditik eta Ifraelgo lu- 
rraren erditik, Jordanca delarik muga 
iguzki-aldeko itfaforaino: ncurtuko du
zuc halaber iguzki-aldeko aurkhintza.

19 Hcgoaldcko aurkhintza berriz, i- 
zanen da Thamarretik Kadefeko Jazar- 
goako urctaraino, eta crrckaz itfafo han- 
diraino; cta hori da hegoarat hcgoaldcko 
aurkhintza.

20 Eta itfafoko aurkhintza izanen da 
itfafo handia chuchcnka buru batetik 
Emathera cthorri artco; hori da itfafoko 
aurkhintza.

2 1 Eta lur hori zuen arthean zathi- 
tuko duzuc, Ifraelgo lcinucn arabera ;

22 Eta primantzetan hartuko duzuc 
zuentzat, cta zuetara bilduko eta zuen 
artean haurrak izanen dituzten arrotzen- 
tzat; eta haukiek izanen zaizkitzuc ha- 
la-nola tokikoak Ifraelgo umeen artean ; 
zuekin zathituko dute lurra Ifraelgo lei— 
nuen erdian.

23 Aldiz, edozein leinutan gertha da
dien arrotza, han emanen diozue, bere 
zathia, dio Jainko Jaunak.

X L V II I .  K ap .

U A U K I E K  dire leinuen izcnak ipha
rreko mugetarik, Hethalongo bi

deaz Emathera goatean ; Enango ko- 
rrala izanen da Damaíko muga ipharre- 
rat Emathcrako bideaz ; eta handik 
iguzki-aldetikako aurkhintza itfaforaino 
izanen da lehembiziko zathia, Dancn- 
tzat.

2 Bertze zathi bat Danen muga gai
nean, iguzki-aldetikako aurkhintzatik 
itfafoko aurkhintzaraino, Afcrrentzat.

3 Bertze zathi bat Aforren muga 
gainean, iguzki-aldetikako aurkhintzatik 
itfafoko aurkhintzaraino, Nefthaliren- 
tzat.

4 Bertze zathi bat Ncfthaliren muga 
gainean, iguzki-aldetikako aurkhintzatik 
itfafoko aurkhintzaraino, Manaferentzat.

5 Bertze zathi bat Manaferen muga 
gainean, iguzki-aldetikako aurkhintzatik 
itfafoko aurkhintzaraino, Efraimentzat.

6 Bertze zathi bat Efraimcn muga 
gainean, iguzki-aldetikako aurkhintzatik 
itfafoko aurkhintzaraino, Errubencntzat.

7 Bertze zathi bat Errubenen muga 
gainean, iguzki-aldetikako aurkhintzatik 
itfafoko aurkhintzaraino, Judarentzat.

8 Eta Judaren muga gainean, iguz
ki-aldetikako aurkhintzatik itfafoko aur
khintzaraino izanen diré pikainak, zei- 
nak bcrcziko baititutzue hogoi eta bortz 
milaren luzetafunean eta zabaltafuncan, 
bertze zathi guziak bezala iguzki-aldeti
kako aurkhintzatik itfafoko aurkhintza
raino, cta faindutegia zathi harén erdian 
izanen da.

9 Jaunarcntzat bereziko ditutzuen pi- 
kainek izanen dute hogoi eta bortz mila 
luzara cta hamar mila zabalera.

10  Berriz, aphezen faindutegiarentza- 
teko pikain horiek izanen diré ipharrcrat 
hogoi cta bortz mila luze, eta itfaforat 
hamar mila zabal, eta iguzki-aldcrat ere
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hamar mila zabal, eta hcgoarat hogoi cta 
bortz mila lu zc ; cta Jaunaren faindute- 
gia zathi horren erdian izancn da.

1 1  Saindutegia izancn da Sadoken 
fcmeen ganikako aphezentzat, zcinck be- 
giratu baitituztc ene zcremoniak, cta ez 
baitirc zcihertu, Ifraclgo umcak zcihertu 
dircnean, hala-ñola lcbitarrak bcrak zci
hertu izan baitirc.

12  Eta lurrcko pikainctarik, lebita- 
rren mugaren aldcan izancn dutc faindu- 
rcn faindua pikain.

13  Lcbitarrck ere orobat izancn di- 
tuztc aphezcn mugen aldcan hogoi eta 
bortz mila luzara eta hamar mila zaba- 
lera. Luzetafun guzia hogoi cta bortz 
mila, cta zabaltafuna hamar mila.

14  Eta hartarik cz dutc ez falduko, 
cz aldakuntzarik eginen, eta lurrcko pi- 
kainak ez dire bcrtzctaratuko, zeren 
Jaunari baitirc fainductfiak.

15  Zabalcra gelditzen diren bortz mi- 
lak berriz, eta luzara hogoi cta bortz 
milak, arrontcko izancn dirc, hiriko 
egon lekhuarcntzat cta hiripccntzat ; 
eta hiria erdian izanen da.

16 Eta haukick dire haren ncurriak : 
¡pharraldcko aurkhintzara, lau mila cta 
bortz ehun; hegoakora, lau mila eta 
bortz ehun; iguzki-aldeko aurkhintzara, 
lau mila cta bortz ehun ; eta mendeba- 
lckora, lau mila cta bortz ehun.

17 Hiriko hiripeck berriz, ipharrcrat 
izanen dituzte hamabitan hogoi cta ha- 
mar haga; hcgoarat, hamabitan hogoi 
cta hamar haga ; iguzki-alderat, hamabi
tan hogoi eta hamar haga; cta mendeba- 
lerat, hamabitan hogoi cta hamar haga.

18 Berriz, faindutegiko pikainen al
dcan geldituko dena, hamar mila iguz
ki-alderat cta hamar mila mcndcbalcrat, 
faindutegiko pikainak bczala izancn di
re ; cta hckictarikako fruituak ogitako 
izanen dire hiria zcrbitzatzcn dutenen- 
tzat.

19 Aldiz, Ifraclgo lcinu guzietarik 
izanen dirc hiria zcrbitzatuko duten g¡- 
zonak.

20 Hogoi cta bortz milako pikain 
guziak, hogoi cta bortz mila lau aldcc- 
tara dutcnak bercziak izancn dirc fain- 
dutcgiarentzatcko pikaintzat cta hiria- 
rcntzatcko gozamentzat.

2 1 Geldituko dena berriz, printzca- 
rentzat izanen da faindutegiko pikainen 
cta hiriaren onen aldcrdi guzictan, ho-

goi cta bortz mila haga pikainen parre 
tik iguzki-aldeko mugaraino ; eta oraino 
itfas-alderat, hogoi cta bortz milen pa- 
rretik itfas-mugaraino, printzearen zathi 
izancn dire halabcr ; eta faindutegiko 
pikainak cta temploko lckhu faindua er
dian izanen dirc.

22 Lcbitarrcn gozamenaz cta hiria
ren gozamenaz bertzalde, erdian geldi
tuko dena, berriz, printzearena izancn 
da, Judarcn mugaren cta Bcnjamincn 
mugaren artean, cta printzca izancn da 
harén jabe.

23 Eta gaincrako lcinuentzat, iguzki- 
aldeko aurkhintzatik mcndcbalcko aur- 
khintzaraino, zathi bat Bcnjamincntzat.

24 Eta Bcnjamincn mugaren aldcan, 
iguzki-aldeko aurkhintzatik mcndcba
lcko aurkhintzaraino, zathi bat Simco- 
nentzat.

25 Eta Simeonen muga gaincan, i- 
guzki-aldcko aurkhintzatik mcndcbaleko 
aurkhintzaraino, zathi bat Ifakarrcntzat.

26 Eta Ilakarrcn muga gaincan, i- 
guzki-aldeko aurkhintzatik mcndcbalcko 
aurkhintzaraino, zathi bat Zabuloncn- 
tzat.

27 Eta Zabuloncn muga gaincan, i- 
guzki-aldcko aurkhintzatik mcndcbalcko 
aurkhintzaraino, zathi bat Gadentzat.

28 Eta Gaden muga gaincan hegoako 
aurkhintzara, hcgoaldcan izanen da akha- 
bantza, Thamarrctik Kadefcko Jazar- 
goako urctaraino: primantza itfafo han- 
diaren parrean izancn da.

29 Hori da lurra, Ifraclgo lcinuci 
zorthera emanen diozuena, cta horick di
rc hckien berezpenak, dio Jainko Jaunak.

30 Eta haukick dirc hiriko ilkhibidc- 
ak : ¡pharraldcko aurkhintzan ncurtuko 
ditutzu lau mila cta bortz ehun haga.

3 1 Eta hiriko athcak dcithuko dirc 
Ifraclgo leinuen izcnetarik; hirur athe 
ipharrcrat, Errubcncn athea bat, Juda- 
ren athea bertzc bat, Lcbircn athea 
bertze bat.

32 Eta iguzki-alderat lau mila cta 
bortz ehun haga, cta hirur athe, Jofcpen 
athea bat, Bcnjamincn athea bertze bat, 
Danen athea bertze bat.

33 Eta hegoaldeko aurkhintzarat lau 
mila eta bortz ehun haga ncurtuko ditu- 
tzuc; eta izancn dirc hirur athe, Simeo
nen athea bat, Ifakarrcn athea bcrtzc 
bat, Zabulonen athea bertzc bat.

34 Eta mcndcbalcko aurkhintzarat
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lau mila cta bortz ehun haga, eta hirur 
athe han; Gaden athea bat, Afcrrcn 
athea betze bat, Ncfthaliren athea bertzc 
bat.

35 Inguruan, izancn dire hemezortzi 
mila haga ; eta cgun hartarik hiriaren 
izena izanen da ; Hor da Jauna.

D A N I E L E N P R O F E Z I A

I. K a p .

JU D A K O  errege Joakimcn erregeta- 
funcko hirugarren urthean, Nabu- 

kodonofor, Babilonako errege, ethorri 
zen Jcrufalemcra, cta fethiatu zucn.

2 Eta Jaunak haren eikuctara arthiki 
zituen Joakim Judako errege cta Jain- 
koaren ctcheko untzictarik phartc; cta 
Nabukodonoforrek craman zituen Scnaa- 
rreko lurrcra, bere jainkoaren ctchera, 
eta ezarri zituen bere jainkoaren ctchc- 
ko khutchategian.

3 Eta erregek erran zioen Afphenezi, 
cbakicz kargutua zenari, erakhar zetzan 
Ifraclgo umeetarik, erregeen cta buru- 
zagien odoletikako

4 Gizon-gazte zembait, eftakururik 
batcrc gabcak, gorphutzez ederrak, zu- 
hurtzian argituak, antzeetan trebeak eta 
jakitatcctan ikhaliak, eta erregeren jau- 
regian egon zitazkeenak, hekiei ira- 
khaftekotzat kaldcaraz iikribatzen eta 
mintzatzen.

5 Eta erregek eman zaroeten egun 
bakhotcheko bizigarria bere jatckoeta- 
rik cta berak edaten zuen arnotik, arren- 
eta hirur urthez haziak izan ondoan, 
gcro egon zitezentzat erregeren aitzi- 
ncan.

6 Bcraz, hekietan gerthatu ziren Ju 
dako umeetarik, Daniel, Ananias, Mifacl 
eta Azarias.

7 Eta ebakien buruzagiak eman za- 
roezten izenak, Danieli Baltafarrena, 
Ananiafi Sidrakena, Mifaeli Mifakcna, 
cta Azariafi Abdenagorcna.

8 Bada, Danielek bere baithan gogoa 
hartu zucn, etzela lohitu bchar errege
ren mahaineko jatckoez cta harek eda
ten zuen arnoaz, cta othoiztu zucn eba-

kien buruzagia utz zezan khutfutik bere 
buruaren bcgiratzcra.

9 Jainkoak berriz, Danieli eman zi- 
ozkan ebakien buruzagiaren begithartea 
eta eíker ederra.

10 Eta ebakien buruzagiak erran zi
oen Danieli: Beldur naiz ni ene errege 
jaunarentzat, zeinak bcrczi baitarozki- 
tzuete jatckoa eta edatekoa; harek i- 
khuílen baditu zucn bcgitharteak mehe- 
ago zucn adincko bertze gizon-gaztee- 
nak baino, erregeri emanen diozuc ene 
burua.

1 1  Eta Danielek erran zioen Mala- 
farri, zeina Danielcz, Ananiafcz, Mifac- 
lez eta Azariafcz kargutu baitzuen cba- 
kien buruzagiak :

12  Froga gaitzatzu, othoi, gu zure 
zerbitzariak hamar egunez, cta eman 
bekizkigu baratzckariak jatera eta ura 
edatera ;

13  Eta gero begira diozute gurc be- 
githarteei eta erregeren jatckotik hazten 
diren bertze gizon-gazteenei; cta ikhus- 
ten duzunaren arabera eginen duzu zu- 
rc zerbitzarickin.

14  Hunek horrelako folafak cntzu- 
nik, frogatu zituen hamar egunez.

15 Hamar egunen buruan berriz, he- 
kien bcgitharteak agertu ziren hobeak 
cta gizenagoak erregeren jatckotik haz- 
ten ziren bertze gizon-gazte guzicnak 
baino.

16 Malafarrek eramaten zituen bcraz 
hckien jatckoak cta cdateko arnoa, cta 
cmaten ziozkaten baratzckariak.

17 Jainkoak berriz, gizon-gazte he
kiei eman ziozkaten jakitatea cta argi- 
tafuna liburu guzietan eta zuhurtzian ; 
Danieli aldiz eman zioen ikhufpen eta 
ametfcn adigarria.
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18 Bcthc zircnean egunak zeinen 
buruan errcgcren aitzincra, harek erran 
bezala, farthu beliar baitziren gizon- 
gaztcak, cbakien buruzagiak agerrarazi 
zitucn Nabukodonoforrcn aitzincra.

19 Eta mintzatu zitzayotenean errege, 
bertze guzietan etzen khaufitu Daniel, 
Ananias, Mifacl cta Azarias bczalako- 
rik ; eta erregeren aitzinean egotu zi- 
ren.

20 Eta edozein gauza galda ziozoten 
zuhurtziaren eta adimenduaren gainean, 
erregek hekien baithan atzeman zucn 
hamarretan argitafun gchiago, bere errei- 
nu guzian zitucn azti cta magoetan bai- 
110.

21 Bada, Daniel han egotu zen Ziro 
erregearen lchcmbiziko urthea artco.

II. K a p .
■ \ JA B U K O D O N O S O R R E N  erre- 

getafuneko bigarren urthean, Na- 
bukodonoforrck iza tu zucn amets bat 
eta laztu zen hären izpiritua, cta buru- 
tik goan zitzayoen bere ametfa.

2 Bada, erregek manatu zucn, bila- 
raz zetzazten aztiak, magoak, gaizki- 
nak eta Kaldearrak, erregeri errateko 
zer amets izan zuen. Haukiek ethorri 
zirenean, agertu ziren errcgcren aitzi- 
nera.

3 Eta erregek erran zaroten : Ikhuft 
dut amets bat, eta izpiritua nahafia iza- 
nez, cz dakit zer ikhuft dudan.

4 Eta Kaldearrck firiaraz ihardetfi 
zioten erregeri: Oi errege, menderen 
mendez bizi zaitc ; zurc zerbitzariei 
errozutc zurc ametfa, cta emanen dugu 
hären argipena.

5 Eta ihardcftcan erregek erran zi
oten Kaldcarrci: Gauza burutik goan 
z a it ; baldin ez badarotazuc erraten 
zer amets izan dudan cta zer erran 
nahi duen, galduko duzue bizia, cta zu
en etchcak faltzeko oihu-cginak izanen 
di re.

6 Baldin ordcan erraten badarotazuc 
ametía cta harek erran nahi dueña, ene 
ganik izanen ditutzuc fari, emaitza cta 
ohorc handiak: erran dizadatzuc beraz 
ametfa eta hären argitafuna.

7 Kaldearrck bigarren aldiko ihardetfi 
zuten, eta erran : Erregek bere zerbi
tzariei erran biozotc ametfa, cta guk 
emanen dugu hären argitafuna.

8 Erregek ihardetfi eta erran zuen: 
Ezagutzen dut ongi luzamenketa zabil- 
tzatcla, burutik goan zaitalakotz ametfa.

9 Baldin beraz ez baduzuc erraten 
ametfa, gauza bat da zuetaz ufte izatc- 
ko, gezurrezko cta enganioz betherika- 
ko argipen zerbait chuchenduko duzuc- 
la, niri elhe churitzen haritzeko dem- 
bora goan dadien artco. Erradazuc, 
bada, ametfa, jakin dezadan hean egiaz- 
koa emanen duzucn hären argitafuna.

10 Kaldearrck beraz erregeren aitzi
nean ihardcftcan, erran zuten : Errege, 
lurrarcn gainean cz da gizonik, zuk 
galdatzen duzuna egin dezakeenik, cz- 
etarc crrcgcctan hain handi eta ahaltfu- 
rik horrclako gauza cgundaino galdatu 
duenik azti, mago edo Kaldear bati ;

1 1  Alabainan, errege, zuk galdegitcn 
duzuna gaitza da, eta ez da knaufituko 
gizonik hori erregeren aitzinean erranen 
duenik, Ickhat jainkock, zcinek gizonc- 
kin cz baitute iharduk-mendurik.

12 Hori aditurik, errege fulian farthu 
zen, eta bere hafarrc handian manatu zu
en hilaraz zetzazten Babilonako zuhu- 
rrak oro.

13  Eta crabakia ilkhi zen ondoan, 
hiltzen hari zituzten zuhurrak, cta gal- 
duak izateko bilhatzen zituzten Daniel 
cta bere lagunak.

14  Orduan Daniclck lege eta erabaki 
hori zer ziren galdatu zaroen Arioki, 
armadako buruzagiari, zeina ilkhia bai- 
tzen Babilonako zuhurren hilaraztera.

15  Eta hura baitzen erregeren ganik 
eiku hori izatu zuena, Daniclck galde- 
gin zaroen zer ariaz erregeren aholik 
ilkhi zitakeen erabaki bat horrembat 
dorphea. Beraz Ariokek Danieli erran 
zionean gauza,

16 Daniel agertu zen errcgcren aitzi- 
nera, eta othoiztu zucn eman ziozon 
aftia argitafunaren egitcko.

17  Eta bere ctchera farthurik, egite- 
koa erran zioten bere lagunei, Ananiafi, 
Mifacli eta Azariafi,

18 Zcruko Jainkoaren ganik urrikal- 
pen elkatzcko gauza itfu horren gai- 
ncan, cta Daniel eta bere lagunak etzitc- 
zen gal Babilonako bertze zuhurrckin.

19 Orduan mifterio hori gauaz ager- 
tua izan zitzayoen Danieli ikhufpen ba- 
tez ; eta Daniclck benedikatu zuen zc
ruko Jainkoa,

20 Eta huncla mintzatu zen : Bcne-

dikatua izan bedi Jaunaren izcna cgun- 
¿ainotik eta cgundainora, zeren zuhur- 
tzia eta indarra harenak baitire.

21 Harek aldatzen ditu demborak 
cta mendeak, khentzcn cta ezartzen e- 
rrcfumak, zuhurrci ematen zuhurtzia, 
eta argituak direnci jakitatca.

22 Harek agertzen ditu gauza barre-
nak eta gordeak, cta ezagutzcn ilhum- 
beetan daudezenak, eta harekin da ar- 
g'a·  ̂ . _

23 Zuri, gurc arbafoen Jainkoa, da- 
rotzut aithor bihurtzcn, cta laudatzcn 
zaitut, zeren daroztatzun email zuhur
tzia cta indarra, cta orai daroztatzun 
crakhutfi galdatu darozkitzugunak, e- 
zen agertu darokuzu erregek nahi duen 
gauza.

24 Gcro Daniel goan zen Ariokcn 
gana, zeina Babilonako zuhurren gala- 
razteko manatua baitzen erregez, eta 
huncla mintzatu zitzayoen: E z  betza- 
tzu gal Babilonako zuhurrak ; farraraz 
nezazu erregeren aitzinera, eta nik e- 
rregeri emanen diot bilhatzen duen argi
tafuna.

25 Orduan berehala Ariokek farra- 
razi zuen Daniel erregeren aitzinera, 
cta erran zioen erregeri : Aurkhitu dut 
gizon bat Judako gathibuen umcctarik, 
erregeri behar den argitafuna emanen di- 
ocna.

26 Erregek ihardetfi zucn, cta erran 
zioen Danieli, zeina deitzcn baitzuten 
Baltafar : Ufte duzu cgiazki erran ahal 
ditzakezudala ikhufi dudan ametfa cta 
harén argitafuna ?

27 Eta erregeren aitzinean ihardcftc
an, Danielek erran zu en : Zuhurrek, 
magoek, aztiek, ufnaginck czin ager dio- 
zoketc erregeri erregek galdatzen duen 
mifterioa.

28 Bainan zeruan bada Jainko bat, 
miftcrioak agertzen dituenn, zeinak zu
ri, errege Nabukodonofor, crakhutfi bai- 
tarozkitzu azken dcinborctan ethortze- 
koak diren gauzak. Hunelakoak diré 
zure ametfa eta zurc buruko ikhufpen 
ohean izan ditutzunak :

29 Z u , oi errege, zurc ohean gogoeta 
abiatu zare, oraiko gauza haukien ondo
an zer den gcrthatuko ; eta miftcrioak 
agertzen dituenak crakhutfi darozkitzu 
ethortzekoak diren gauzak.

30 Niri ere fegretu hori agertua izan 
zait, ez zuhurtziaz, hura ene baithan

handiagoa delakoan bizi diren bertze gu- 
zietan baino; bainan fegretu horren ar- 
gitzapena, gauza ageria egin dadien erre- 
gerentzat, eta ezagut detzatzun zure iz- 
pirituko afmuak.

3 1 Z uk , oi errege, ikhuftcn zinduen, 
eta liara gizamolde handi bat bczala ; g¡- 
zamolde handi eta irazki gaitzeko hura 
chutik zagoen zure aitzinean, eta lazga- 
rria zen liaren begiratzea.

32 Gizamolde harén burua zen urhe 
cderrcnctik ; bulharrak berriz eta befoak 
zilharrez ; aldiz, (abela eta ichterrak ko- 
brez j

33 Zangarrak berriz, burdinaz; oinen 
pharte bat zen burdinaz, bertze bat be
rriz, buztinez.

34 Hórrela ikhuftcn zinduen, harri bat 
menditik ambildu zen arteo nihoren es- 
kuak igorri gäbe ; cta gizamoldea jo zucn 
burdinazko eta buztinczko oinetan, eta 
chehakatu zituen.

35 Orduan bardin phorroíkatuak izan 
ziren liurdina, buztina, kobrea, zilharra 
eta urhea, eta herrauftuak laftoa udan la- 
rrainean bezala ; haizeak eraman zituen 
cta nihon etzen khaufitu hekietarik ; gi- 
zamoldca jo zuen harria mendi handi bat 
bilhakatu zen, eta bethe zuen lurra oro.

36 Hori da ametfa ; argipena ere eira
llen dugu zurc aitzinean, oi errege.

37 Z u  zare erregeen errege; eta ze- 
ruko Jainkoak eman izan darozkitzu e- 
rrefuma, indarra, naufttafuna eta ofpca,

38 Eta gizonen umeak eta lurreko a- 
bereak daudezcn toki guziak ; zeruko 
hegaftinak ere efkura eman darozkitzu, 
cta zure naufitafunaren azpian ezarri di
tu gauza guziak: zu zare beraz urhez- 
ko burua.

39 Eta zure ondotik jaikiko diré ber
tze errefuma bat, zurea baino chumca- 
goa, zilharrezkoa ; eta hirugarren erre- 
fuma bat, kobrczkoa, lur guziari mana- 
tuko dueña.

40 Eta laugarren errefuma bat izanen 
da burdina iduri. Ñola burdinak oro 
chchatzen cta zcbatzcn baititu, hala che- 
haturen eta herraufturcn ditu guziak.

41 Bada, ikhufi ditutzun bezala oinak 
cta crhiak, pilarte bachera lurrez cta 
pharte burdinaz ; errefuma ere crdizka- 
koa izanen da, nahiz burdin ethorkitik 
den ilkhitzen, ikhufi duzunaren arabera 
burdina, bachera lurrarekin nahafia.

42 Eta ikhufi ditutzun bezala oinetako
6 b .
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crhiak, phartc burdinaz cta pharte bache
ra* ; crrefuma ere ¡zanen da pharte go- 
thorra cta pharte hauíkorra.

43 Eta ñola ikhufi baituzu burdina 
bachera lurrarekin nahafía, errefumak ere 
elkharri loturen dire gizonen artcko arri- 
m uz; bainan ez dire elkharri iratchikircn, 
burdina bacherakiarcn ezin nahaftcka di- 
takccn bczala.

44 Zcruko Jainkoak berriz, errefu- 
ma hekien cgunetan craikiren du erreinu 
bat, nihoiz-ere chahutuko ez dena, eta 
harén crrefuma ez da bertze populu bati 
izanen emana ; aldiz, hcrrauftuko cta 
czeztatuko ditu crrefuma horick oro, eta 
berak du menderen mendetan iraunen.

45 Ikhufi duzunarcn arabera, harri 
bat izan baita menditik cíkuarcn lagun- 
tza gabe iraulia, cta phorraftatu baititu 
bachera, burdina, kobrea, zilharra eta 
urhea, Jainko handiak erregeri erakhutfi 
izan diozka, gerorat gerthatu behar di- 
renak; cta ametfa egiazkoa da eta harén 
argipena zina.

46 Orduan Nabukodonofor erregea e- 
rori zen ahufpeka, eta adoratu zuen Da
niel, eta manatu zituen bitimak eta ifen- 
tfua, hari fakrifika ziozotentzat.

47 Beraz Danicli mintzatuz erran za- 
roen : Zure Jainkoa egiazki jainkoen 
Jainkoa da, eta erregeen Jauna, cta mis- 
terioen argitzailea, fegretu hori agertu 
ahal izan duzunaz gcroztik.

48 Orduan erregek altchatu zuen Da
niel kargurik gorenera, eta egin ziozkan 
cmaitza handiak eta hainitz ; ezarri zuen 
Babilonako herrialde guzien gainean bu- 
ruzagi, cta aitzindarien aitzindari Babi
lonako zuhur guzien gainean.

49 Danielek berriz, erregeri galdatu- 
rik, erregek eman zaroten Sidraki, Mifa- 
ki cta Abdenagori Babilonako herrialde- 
ko cgitckocn kargua ; aldiz, Daniel bera 
zen erregeren athean.

I I I .  K ai\

A B U K O D O N O S O R  erregeak e- 
gin zuen gizamolde bat urhezkoa, 

hirur hogoi befo gora cta fei befo zabal 
zena; eta ezarri zuen Durako zclhayc- 
an, Babilonako herrialdean.

2 Nabukodonofor erregeak beraz igo- 
rri zuen fatrapen, kargudunen, juyeen, 
tropetako buruzagien, herrialdetako bu- 
ruzagi cta aitzindarien, cta errefumako 
handien bilaraztera, ethor zitezentzat gu-

ziak, errege Nabukodonoforrck altchatu 
gizamoldearen dedikazioncra.

3 Orduan bildu ziren fatrapak, kargu- 
dunak, juyeak, tropetako buruzagiak eta 
herrialdetako aitzindariak, kargutan cza- 
rriak ziren jaunak cta errefumako handi- 
mandiak oro, ethortzeko errege Nabuko
donoforrck altchatu gizamoldearen dedi
kazioncra. Jarri ziren beraz, errege 
Nabukodonoforrck altchatu gizamolde
aren aitzincan.

4 Eta erantzuleak hazkarki oihu-egi- 
tcn zuen : Populu, leinu eta mintzaya gu- 
zietako gizonei erraten zaitzue,

5 Turuta, chirola, gitarra, fambuka, 
maniurra, tuntuna eta mufika mota gu
zien otfa adituko duzuen orduan, lurrc- 
rat croriz adora zazue Nabukodonofor 
erregeak altchatu duen urhezko giza
moldea.

6 Aldiz, baldin norbaitek ez badu, lu- 
rrerat croriz adoratzcn, ordu bcrcan iza
nen da labe gorritu hatera arthikia.

7 Gero beraz populu guziek aditu zu
teil bezain laíler turuta, chirola, gitarra, 
fambuka, maniurra, tuntuna eta mufika 
mota guzien otfa, populu, leinu cta min
tzaya guzietako gizonck adoratu zuten 
Nabukodonofor erregeak ezarri zuen ur- 
hezko gizamoldea.

8 Eta orduan bcrean Kaldear gizon 
batzuek, berehala hurbildurik, jazarri zu
ten Juducn kontra ;

9 Eta Nabukodonofor erregeari erran 
zaroten: Oi errege, menderen mendez 
bizi zaite.

10 Zuk erabakia eman duzu, oi erre
ge, gizon guziak lurrerat croriko zirela 
aditukozutenc.au turuta, chirola, gitarra, 
fambuka, maniurra, tuntuna cta mufika 
mota guzien otfa, eta adoratuko zutela 
urhezko gizamoldea ;

1 1 Aldiz, baldin norbaitek ez bazuen 
lurrerat croririk adoratzen, labe gorritura 
izan zadicn arthikia.

12  Badirc beraz Judu gizon batzu, 
zeinci eman baitíozute Babilonako hc- 
rrialdeko egitekoen kargua, Sidrak, Mi- 
fak eta Abdenago ; gizon horick erdei- 
natu dute, oi errege, zure erabakia ; ez 
dituzte ohoratzen zure jainkoak, cta ez 
dute adoratzen zuk altchatu duzun ur
hezko gizamoldea.

13  Orduan, hafarrez eta irakiduraz be- 
therik, Nabukodonoforrck manatu zuen 
crakhar zetzazten Sidrak, Mifakcta Ab-
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denago, zcinak izan baitziren berehala 
erregeren aitzinera crakharriak.

14  Eta Nabukodonofor erregeak, hu
nda mintzatuz erran zaroeten : Sidrak, 
Mifak eta Abdenago, egia othe da ez d¡- 
tutzucla ohoratzen ene jainkoak cta ez 
duzucla adoratzen nik ezarri dudan giza- 
moldca ?

15  Orai beraz ene manuaren bethe- 
tzera balimbazaudezte, adituko duzuen 
bezain farri turuta, chirola, gitarra, fam
buka, maniurra, tuntuna eta mufika 
mota guzien otfá, lurrerat cror zaitezte, 
eta adora zazue nik egin dudan gizamol
dea; baldin ez baduzuc adoratzen ordu 
bcrean izanen zarcte labe gorritura arthi- 
kiak. Eta zcin da jainkoa ene eíkutik 
atherako zaituztetena ?

16 Sidrakek, Mifakek eta Abdcnagok 
¡hardeftean erran zioten Nabukodonofor 
erregeari: Gauza hortaz ihardets deza- 
zugun ez da premia;

17  Alabainan huna, oi errege, gure
Jainko ohoratzen dugunak, athera gai- 
tzazkc labe gorritutik, eta libra zure es- 
kuctarik. . . .  .

18 Baldin ez balu ere nahi, jakizu, oi 
errege ez ditugula ohoratzen zure jain
koak, cz-eta adoratzen altchatu duzun 
urhezko gizamoldea.

19 Orduan Nabukodonofor errabiaz 
bethe zen, cta harén begitharteko itchura 
ifrentziatu zen Sidrakcn, Milakcn, eta 
Abdenagoren gainean, cta manatu zuen 
boro zezaten labea, bcrotzcn ohi zcnctik 
zazpitan gehiago.

20 Eta bere armadako gizonik hazka- 
rrcnci manatu zioten, arthik zetzazten 
Sidrak, Mifak eta Abdenago, zangoak 
cftekaturik labe gorritura.

2 1 Eta berehala gizon horick labe go
rritura arthikiak izan ziren bereu galtza, 
buruko, oinetako eta foinekoekin ;

22 Ezen premiakorra zen erregeren 
manua; labea berriz, gogorki zen khal- 
datua. Hargatik Sidrak, Miíak cta Ab
denago arthiki zituzten gizon hekiek, hi- 
lak izan ziren fuko garraz.

23 Hirur gizon haukick berriz, c- 
rran-nahi-da Sidrak, Mifak cta Abdena
go, cftckatuak crori ziren labe gorritua- 
ren crdira.

24 Eta garraren crdian bazabiltzan, 
Jainkoa laudatuz eta bencdikatzen zute- 
larik Jauna.

25 Azariafek berriz, chutik gelditurik,

húnela othoitz-cgin zuen, cta fuaren er- 
dian ahoa idekirik erran zuen :

26 Benedikatua zare, gure arbafocn 
Jainko Jauna, cta zure izcna laudagarria 
eta ofpetfua da menderen mendetan ;

27 Zeren zuzena baitzarc gurí egin 
darozkigutzun guzietan, cta zinak baiti- 
re zure egintza guziak, eta zuzenak zu- 
rc bideak, eta egiazkoak zure erabakiak 
oro.

28 Alabainan erabaki bidczkoak bethe 
ditutzu, gure gainera cta gure arbafoen 
hiri faindu Jerufalemcren gainera jautfa- 
razi ditutzun gaitz guzietan ; ezen egian 
eta zuzembidean erakharri ditutzu he
kiek oro gure bckhatuen ariaz.

29 Alabainan bekhatu egin dugu, eta 
tzaríci ¡bilí gare zure ganik urrunduz, cta 
orotan huts-egin dugu ;

30 Eta zure manamenduak ez ditu- 
gu entzun, ez-eta begiratu, ez-etare be
the, manatu zinarokun bezala, guretzat 
izan zadicn ongi.

3 1 Gure gainera jautfarazi ditutzun 
gaitz guziak beraz, eta gurí egin daroz- 
kigutzunak oro, egiazki zuzembidean c- 
gin ditutzu,

32 Eta arthiki gaituzu gure etfai gaich- 
to, guziz tzar eta legc-hauflcen eíkue- 
tara, cta lur guziaren gainean den errege- 
rik makhurrenarcn eta gaichtocnaren es- 
kuetara.

33 Eta orai ezin idek dczakegu ahoa, 
eta bilhakatu gare zure zerbitzarien cta 
adoratzen zaituztenen ahalkea eta lai
dos.

34 Othoi, zure izenaren ariaz ez bc- 
gaitzatzu ctfayari bcthikotzat arthik, eta 
ez urra zurekilako bat-tafuna.

35 Gutarik ez khen zure urrikalmen- 
dua Abraham zure maitea gatik, Ifaak 
zure zerbitzaria gatik eta Ifrael zure fain- 
dua gatik,

36 Zeinei mintzatu baitzare aginduz 
hekien umeak berhaturen zintuela zeru- 
ko izarrak bezala cta itfas-bazterrean 
den legarra iduri ;

37 Ezen, Jauna, jendaya guziak bai
no gutituagoak gare, eta egun lur guzian 
beheratuak gare gure bckhatuen ariaz.

38 Eta egungo egunean ez da ez bu- 
ruzagi, ez aitzindari, ez profeta, ez holo- 
kaufta, ez fakriñzio, ez cíkaintza, ez 
ifentfu, ez zure aitzincan pikainen lc- 
khurik,

39 Ardiets ahal dezaguntzat zure u-
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rrikalmendua; bainan onhetfiak izan bc- 
gaitez gurc arimako urrikian cta izpiri- 
tuko beheramenduan.

40 Ñola aharien eta zezcnen holo- 
kauftan, ñola mila bildots gizcncn holo- 
kauftan, hala egin bedi egun gure bu- 
rucn fakrifizioa zure aitzinean, izan da- 
dientzat zurc gogarako, zcren ahalka- 
mendurik ez baita zure gaineko finhes- 
tcan bizi direnentzat.

41 Eta orai bihotz oroz zuri jarraiki- 
tzen cta zurc beldur garc cta zurc begi- 
thartea bilhatzcn dugu.

4?. E z  begaitzatzu ahalketarat u tz ; 
bainan gure alderat egizu zure eztitaí'u- 
naren cta zurc nihoncrcko urrikalmcn- 
duaren arabera.

43 Eta athera gaitzatzu zure fenda- 
gailcz, eta zurc izenari ofpc cman bio- 
zozu, Jauna.

44 Eta zurc zcrbitzariei ordu gaitzak 
erakhuften diozkatcnak, ahalkctara izan 
beitez arthikiak, zurc ahal guziaz izan 
beitez urmariatuak, cta hautua izan bedi 
hckicn indarra ;

45 Eta jakin bezate zu zarcla bakha- 
rrik Jainko Jauna cta ofpcduna turraren 
hedadura guzian.

46 Eta erregeren zcrbitzariak, bckiek 
furat arthiki zituztenak, etziren baratzcn 
tabearen khaldatzctik natlikaz, arkolaz, 
bikhcz cta aihenez;

47 Eta garra labetik goiti iiraitcn zen 
berrogoi cta bcdcratzi befo ;

48 Eta bazterretara jauzi zen, cta c- 
rrc zituen tabearen ondoan atzcrnan zi- 
tuen Kaldearrak.

49 Dada, Jaunaren aingerua labera 
jautlt zen Afariafen cta harén lagunen 
gana, cta aldaratu zuen labeko fuaren 
garra,

50 Eta tabearen crdia egin zuen ihintz 
haizeak cmaten bazioen bczala; eta fuak 
ctzituen batere ukitu cta etzioten minik 
egin, cz-eta dcn-guticncko bidegaberik 
ckharri.

5 1 Orduan hckick hirurak aho bakhar 
batez bczala tabean laudatzcn, goreften 
eta bencdikatzcn zuten Jainkoa, zerrate- 
larik :

52 Hencdikatua zarc, gurc arbaloen 
Jainko Jauna ; laudagnrria cta ofpetfua, 
eta ororen gainctik gorctfia zarc mendee- 
tan ; benedikatua da zure ofpearcn izcn 
faindua ; laudagarria da cta ororen gaine- 
tik gorctfia mende guzictan.

53 Benedikatua zarc zure ofpearcn 
templo fainduan ; oroz gainctik laudaga
rria, oroz gainctik goretha maldecían.

54 Benedikatua zare zurc errefumako 
tronuan ; oroz gainctik laudagarria, oroz 
gainctik gorctfia mendeetan.

55 Benedikatua zarc, ondar-lczcak 
ikhuUcn ditutzuna, cta kerubinen gai- 
nean jarria zarena ; oroz gainctik lauda
garria, oroz gainctik gorctfia mcndcc- 
tan.

56 Benedikatua zarc zcruko ortzian, 
cta laudagarria cta ofpagarria mendec- 
tan.

57 Jaunaren lan guzick benedika za- 
zuc Jauna ; lauda cta gorets zazuc oroz 
gainctik mendeetan.

58 Jaunaren aingeruak, benedika za
zuc Jauna ; lauda cta ororen gainctik go
rets zazuc mendeetan.

59 Zeruak, benedika zazue Jauna ; 
lauda cta ororen gainctik gorets zazuc 
mendeetan.

60 Zcruen gainean zareten ur guzick 
benedika zazue Jauna ; lauda cta ororen 
gainctik gorets zazuc mendeetan.

61 Jaunaren berthute guzick benedi
ka zazue Jauna ; lauda cta ororen gai
nctik gorets zazuc mendeetan.

62 Iguzki-ilhargiek benedika zazue 
Jauna ; lauda cta ororen gainctik gorets 
zazue mendeetan.

63 Zcruko izarrek benedika zazuc 
Jaun a; lauda cta ororen gainctik gorets 
zazue mendeetan.

64 Uri cta ihintz guzick benedika za
zue Jauna ; lauda cta ororen gainctik go
rets zazuc mendeetan.

65 Jainkoaren haizc guzick benedika 
zazue Jauna ; lauda eta ororen gainctik 
gorets zazuc mendeetan.

66 Suak cta bcroak benedika zazue 
Jauna ; lauda eta ororen gainctik gorets 
zazuc mendeetan.

67 Hotz-bcroek benedika zazuc Ja u 
na ; lauda cta ororen gainctik gorets za
zuc mendeetan.

68 Ihintz -  izotzck benedika zazuc 
Jauna ; lauda eta ororen gainctik gorets 
zazue mendeetan.

69 Hormate eta hotfak benedika za
zuc Jauna ; lauda cta ororen gainctik go
rets zazuc mendeetan.

70 Horma-clhurrek benedika zazuc 
Jauna ; lauda eta ororen gainctik gorets 
zazuc mendeetan.
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71 Gau-egunek benedika zazuc Ja u 
na ; lauda cta ororen gainctik gorets za
zuc mendeetan.

72 Arguiak cta ilhumbeck benedika 
zazuc Jauna ; lauda eta ororen gainctik 
gorets zazuc mendeetan.

73 Simiíta-hcdoyck benedika zazuc 
Jauna ; lauda eta ororen gainctik gorets 
zazuc mendeetan.

74 Lurrak benedika beza Jauna ; lau
da cta oroz gainctik gorets beza mendee
tan.

75 Mcndi-munhock benedika zazuc 
Jauna ; lauda eta ororen gainctik gorets 
zazue mendeetan.

76 Lurrean ninikatzen zareten guzick 
benedika zazue Jaun a; lauda eta ororen 
gainctik gorets zazue mendeetan.

77 Ithurrick benedika zazuc Jauna ; 
lauda eta ororen gainctik gorets zazue 
mendeetan.

78 Itfafo-hibayck benedika zazue Jau 
na ; lauda eta ororen gainctik gorets za
zuc mendeetan.

79 Bale eta urctan higitzcn zareten 
guzick benedika zazue Jauna ; lauda eta 
ororen gainctik gorets zazue mendee
tan.

80 Zcruko hegaftin guzick benedika 
zazuc Jau n a; lauda cta ororen gainctik 
gorets zazue mendeetan.

81 Bafaberc cta azienda guziek bene
dika zazue Jauna ; lauda cta ororen gai
nctik gorets zazue mendeetan.

82 Gizafemeck benedika zazue Jau 
na ; lauda cta ororen gainctik gorets za
zuc mendeetan.

83 Ifraelek benedika beza Jauna ; lau
da cta ororen gainctik gorets beza men
deetan.

84 Jaunaren aphczek benedika zazue 
Jauna ; lauda eta ororen gainctik gorets 
zazue mendeetan.

85 Jaunaren zerbitzariek benedika za
zue Jauna ; lauda cta ororen gainetik go
rets zazuc mendeetan.

86 Preftuen izpiritu-arimek benedika 
zazue Jauna ; lauda eta ororen gainctik 
gorets zazuc mendeetan.

87 Saindu cta bihotzcz aphalek bene
dika zazuc Jauna ; lauda cta ororen gai
nctik gorets zazuc mendeetan.

88 Ananias, Azarias, Mifael, benedi
ka zazuc Jauna ; lauda cta ororen gai
netik gorets zazuc mendeetan ;

Zcren gaituen hobitik atheratu, he-

rioaren eíkuetarik falbatu, gar bizictarik 
libratu cta fuaren crditik ilkhi.

89 Aithor bihur diozogun Jaunari, 
zeren den ona, zeren harén urrikalmcn- 
duak dirauen menderen mendetan.

90 Jainkotiarrak zareten guziek be
nedika zazue jainkoen Jainko Jauna ; 
lauda zazue eta aithor diozozuen bihur, 
zeren mende guzietan dirauen harén 
urrikalkortafunak.

9 1 Orduan Nabukodonofor erregea 
harritu zen, eta braftakoan chutitu zen, 
cta bere handi-mandici erran zarotcn : 
E z  ditugu furat arthiki hirur gizon ellc- 
katuak ? Haukiek erregeri ihardeftean, 
erran zioten : Egia da, errege.

92 Eta ihardctfi cta erran zaroctcn : 
Hara, nik ¡khuftcn ditut lau gizon lo- 
kharririk gäbe, cta fuaren erdian dabiltza- 
la, cta andeamendurik batere ez da ho- 
rietan, cta laugarrenaren itchurak iduri 
du Jainkoaren lemcarena.

93 Orduan Nabukodonofor hurbildu 
zen labe gorrituaren athera, eta erran 
zuen : Sidrak, Mifak eta Abdenago, Jain
ko goraren zcrbitzariak, ilkhi zaitezte 
eta zatozte. Eta bcrehala Sidrak, Mifak 
cta Abdenago atheratu ziren fuaren crdi
tik ;

94 Eta fatrapak, kargudunak, juyeak 
cta errefumako handi-mandiak, bilduak 
begira zauden gizon hckiei, zeren fuak 
ctzuen izan hekien gorphutzen gainean 
deufere indarrik, eta hckicn buruko ile 
bat ctzcn errerik, hekien foinekoek e 
tzuten gambiorik, eta fuaren ufaina bera 
ctzen hckictan iragan.

95 Orduan, bere baitharik jauzirik, 
Nabukodonoforrek erran zuen: Benedi
katua izan bedi horien Jainkoa, erran- 
nahi-da Sidrakena, Mifakena cta Abde- 
nagorena, zeinak igorri baitu bere ain
gerua cta libratu baititu bere zcrbitzariak, 
haukiek izan dutelakoz harén baithan 
finhefte, gogor egin diotelakoz erregeren 
hitzari, cta beren gorphutzak cman di- 
tuztelakoz, ez zerbitzatzea gatik eta ez 
adoratzca gatik bertze jainkorik batere 
beren Jainkoa baizik.

96 Nik czarri dut beraz erabaki hau: 
Edozcin populu, lcinu cta mintzayetako 
gizon, burho bat athiki dukccna Sidra- 
ken, Mifakcn cta Abdcnagorcn Jainkoa
ren kontra, galdua izan bedi, eta hainaren 
ctchea chahutua, czcn ez da bertze Jain
korik hola fallía dezakeenik.

925
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97 Orduan erregek kargutan aitzinatu 
zituen Sidrak, Mifak eta Abdenago Babi- 
lonako herrialdean.

98 Nabukodonofor crrcgea, lur guzi- 
arcn gainean cgotcn diren populu, jcn- 
daya eta mintzaya orotako gizonei: Bcr- 
ha bckizuc bakca.

99 Jainko guziz gorak ene aitzinean 
egin ditu ezagutkariak eta fendagailak. 
Ene gogarako izatu da beraz erantzu- 
tea

100 Harén ezagutkariak, zeren han- 
diak baitirc, eta harén fendagailak, zeren 
gaitzak baitirc ; eta harén erreinua, bc- 
thirainoko erreinua da, eta harén abala 
gizaldictarik gizaldictara hedatzcn dena.

IV . K a p .
N 1 Nabukodonofor, deíkantfuz ninda- 

goen ene etchean, eta zorioncan 
ene jauregian:

2 Izatu dut laztu nauen amets b at; 
eta ene gogoctek ene ohean, eta ene bu- 
ruko ikhufpenek nahaft izan naute.

3 Eta erabaki bat czarri izan dut, ene 
aitzinera ager zitezen Babilonako zuhur 
guziak, eta niri email zezatedan amctfa- 
ren argitafuna.

4 Orduan farthu diré aztiak, magoak, 
Kaldearrak eta ufnaginak; erran diotct 
ene ametfa, eta ez darotade eman harén 
argitafuna,

5 Ene aitzinera far zadicn artco Daniel 
ene laguna, zeina Baltafar dcitzcn baita 
ene Jainkoarcn izenaren arabera, eta zci- 
nak berc baithan baitu jainko fainduen 
izpiritua; eta harén aitzinean erran dut 
ametfa.

6 Baltafar, afmaginen buruzagia, ñola 
baitakit nik zurc baithan duzula jainko 
fainduen izpiritua, eta zuretzat cz déla 
czin-barrenduzko fegreturik ; erradazu 
zer diren nik ametfetan ikhufi ditudan 
ikhufpenak, eta zer erran nahi duten.

7 Ene buruko iduripena ene ohean : 
Ikhuften nuen, eta hara zuhaitz bat lu- 
rraren erdian, eta gaitza zen harén gora- 
tafuna.

8 Zuhaitza handia eta hazkarra zen, 
eta harén luzetafunak ukitzen zuen ze- 
rua, eta iduri zuen hedatzcn zela lur 
guziko bazterretaraino.

9 Hoftoak zituen guziz ederrak, eta 
fruituz eftalia zen; orok jatckoa aurkhi- 
tzen zuten hartan ; harén azpian cgotcn

ziren aziendak eta lar-abercak, eta liaren 
adarretan zauden zeruko hegaftinak, eta 
bartarik hazten ziren haragidun guziak.

10 Ene izpirituko ¡khulpcnean ikhus- 
tcn nuen ene ohearen gainean ; eta hara 
begirale bat, faindu bat jautfi zela.

1 1  Hazkarki oihu-egin zuen eta hu
nda mintzatu zen : Ebakazue zuhaitza 
eta motzatzue horren adarrak ; iharrofa- 
tzue horren hoftoak eta barraya fruituak; 
horren azpian diren abcrcek ihes-egin 
bezate, eta adarretarik hegaftinak itzur 
beitez.

12  Guzia gatik, lurrean utzozuete ho
rren erroei hazteko zaina; burdinazko 
eta kobrezko lokharriz izan bedi ama- 
rratua, bazterretan diren bclharren er
dian, eta zeruko ¡hintzaz izan bedi bus- 
tia, eta bafabereekin izanen du lurreko 
belharra berc hazkurri.

13  Khen bckio bcre gizon-bihotza, 
eta abcre-bihotza eman bekio; eta zazpi 
cphe iragan beitez horren gainetik.

14  Hori bcgiralccn erabakian da ma- 
natua, hori da fainduen hitza eta galdea, 
bizidunck ezagut dezaten arteo Guziz- 
Gora déla ñau» gizonen errefuman ; nahi 
duenari ematen diocla hura, eta gizonik 
aphalena ezarriko duela nahi badu harén 
gainean errege.

15  N ik, Nabukodonofor erregeak i- 
zatu dut amets hori: zuk beraz, Balta
far, lafter emadazu horren argitafuna; 
czen ene errefumako zuhur guziek czin 
eman diazaketet garbitafunik; zuk or- 
dcan ahala baduzu, zurc baithan delakoz 
jainko fainduen izpiritua.

16 Orduan Daniel, zeina dcitzcn bai- 
tzuten Baltafar, ichil-ichila abiatit zen 
bere baithan gogoctaka, oren baten heina 
bezala ; eta bcre gogoetck nahaften zu
ten Aldiz erregek erran zaroen : Bal
tafar, ametfak eta horren argitzcak ez 
bezaitzate nahas. Baltafarrek ihardctfi 
eta erran zuen : Ene Jauna, ametfa gai- 
tzirizkotan zaduzkatencn gaincra, eta 
horren argitafuna zurc ctfaycn gainera 
bihur beitez.

17 Zuhaitz handi eta hazkar ikhufi 
duzuna, zeinaren goratafuna heltzcn bai- 
tzcn zeruraino, eta zcinak iduri baitzuen 
lur guziaren gainera hedatzcn zela;

18 Eta harén hoftoak guziz ederrak, 
eta fruituak mulkhoka baitziren, eta orok 
hartan aurkhitzen baitzuten jatckoa, lia
ren azpian cgotcn zirelarik bazterretako
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bafabercak, eta harén azpian zaudczcla- 
rik zeruko hegaftinak;

19 Errege, zu zare hura, zu handitu 
eta orotan naufitu zarena; eta zurc han- 
ditafuna berhatuz goan da, eta heldu izan 
da zeruraino, eta zure ahala hedatu izan 
da lur guziaren bazterretara.

20 Gero erregek ikhufi dueña, begirale 
bat, faindu bat jauften zerutik eta erra
ten : Ebak eta urra zazue zuhaitza; gu
zia gatik lurrean utzazue horren erroko 
zaina ; burdinaz eta kobrez izan bedi a- 
inarratua kampoko belharrctan, eta ze
ruko ihintzaz izan bedi buftia, eta bafa- 
bercckin alha bedi, zazpi ephe horren 
gainean alda ditezen arteo ;

2 1 Hau da Guziz-Gorak ene errege 
jaunaren gainera arthiki erabakiaren gar- 
bitafuna:

22 Gizonen artetik iraiziren zaituzte, 
eta aziendekin eta bafabereekin izanen 
da zure egoitza, eta idiak bezala janen 
duzu belharra, eta zeruko ihintzaz bus- 
tiko zare ; zazpi ephe halaber aldatuko 
dire zure gainean, ezagut dezazun artco 
Guziz-Gora déla gizonen errefumaren 
gainean naufí, eta nahi dukecnari ematen 
duela hura.

23 Aldiz manatua izan dena, lurrean 
utzia izan dadiela harén erroctako zaina, 
erran-nahi-da zuhaitzarena; hori da zurc 
errefuma geldituko zaitzula, ezagutu du- 
kezun ondoan, zcrutikakoa déla ahala.

24 Aria hortaz, errege, zurc gogarako 
izan bedi ene errana : amoinez herreros 
zatzu zure bekhatuak, eta beharren al- 
derako urrikalpcncz zure gaizkiak; Jain- 
koak beharbada barkhaturen darozkitzu
zurc hobenak. . ,

25 Horiek oro gerthatu zitzaizkon
Nabukodonofor erregeari.

26 Harnabi hilabetheren buruan, pa- 
fayeta zabilan Babilonako jauregian,

2y I£ta erraten abiatu zen 1 E z  othe 
da hau Babilona handia, nik egin dudana 
ene errefumako jar-lekhutzat, ene abala
ren indarrean eta ene ofpearen diftira- 
garri ?

28 Eta hitza oraino erregeren ahoan
zelarik, mintzo bat jautfi zen zerutik : 
Nabukodonofor crrcgea, bau zaik erra
ten: Hiré errefuma bertze baten burura 
iraganen duk hirc ganik.  ̂ _

29 Eta gizonen artetik iraiziren haute, 
eta aziendekin eta bafabereekin izanen 
duk hire egoitza, eta idiak bezala janen

duk belharra ; eta zazpi ephe aldaturcn 
dituk hirc gainean, ezagut dezakan arteo, 
Guziz-Gora déla gizonen errefuman nau- 
fi, eta berak nahi duenari emanen dioela 
hura.

30 Oren bcrcan hitza bethe zen Na- 
bukodonoforrcn gainean; eta gizonen ar
tetik iraizia izan zen, eta belharra jan 
zuen idiak bezala, eta zeruko ihintza za- 
rioen harén gorphutzari, luzatu zitzaiz- 
kioen artco ileak arrano-hegatfak bezala 
eta behatzak hegaftinenak iduri.

3 1 Egunak iragan ziren ondoan beraz, 
nik Nabukodonoforrck goititu nituen bc- 
giak zcrura, eta bihurtua izan zitzaitan 
adimendua: eta benedikatu nuen Guziz- 
Gora, eta laudatu eta ofpatu nuen bethi 
eta bethi bizi dena, zeren bethirainoko 
baita harén ahala eta gizamendeetarik 
gizamendeetara hedatzcn baita harén e- 
rregetafuna.

32 Eta lurrean bizi diren guziak cz- 
deufentzat idukiak dire harén aitzinean ; 
czen bcre nahiaren arabera egiten du, 
hala zeruko berthuteen gainean, ñola lu
rrean bizi direnen gainean ; eta ez da 
harén cíkuari ihardetfiko dioenik, ez-eta 
erranen dioenik: Zertako egin duzu ho
ri ?

33 Orduan bcrcan itzuli zitzaitan adi- 
mcudua, eta berriz heldu nintzen ene e- 
rregctafuneko ohorc eta ofpcra ; eta bi- 
hurtu zait lehengo ene itchura; eta han- 
diek eta kargudunck bilhatu naute, eta 
berriz jarria naiz ene erregctafuncan, eta 
lehengo handitafuna berhatu zait.

34 Orai beraz, nik Nabukodonofor 
erregeak laudatzcn, handieften eta gores- 
tcn dut zeruko errege; zeren harén c- 
gintza guziak zinak, liaren bidé guziak 
zuzenak baitirc ; eta aphal baitetzazkc 
hanipuruíkcrian dabiltzanak.

V . K a p .

JD A L T A S A R  erregeak barazkari handi 
bat eman zioten bere handi-man- 

dietarik inilari, eta bakhotchak edan zuen 
bcre adinaren arabera.

2 Erregek beraz (ordukoz arnotua 
zen) manatu zuen ekhar zetzazten, Je -  
rufalemen izan zen tcmplotik harén aita 
Nabukodonoforrck ekharri urhczko eta 
zilharrezko untziak, erregek eta harén 
cmazteek eta ohaidcek hckietan edateko.

3 Orduan ekharri zituzten, Jerufale-
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men izan zen tcmplotik hartu urhezko 
cta zilharrczko untziak ; cta hekietan 
edan zuten crrcgck cta harcn handi- 
mandiek cta liaren cmaztc cta ohaidcck.

4 Arnoa cdatcn zuten, cta bcren jain- 
ko urhezko, zilharrczko, kobrezko, bur- 
dinazko, zurczko cta harrizkoak lauda- 
tzen zituzten.

5 Oren bcrean agertu ziren erhi ba· 
tzu, errege-falhako harraílan, ganderai- 
luarcn parrean ifkribatzcn zuen gizon 
baten cíkua iduri; cta errege begira za- 
goen iíkribatzcn hari zen cíkuko erhici.

6 Orduan erregeren begithartea itchu- 
ragaiztu zen, cta bcrc gogoetck afaldutan 
czartzcn zuten; cta harén gcrruntzeko 
giltzak malgutzen ziren, cta harcn bel- 
haunak clkharri joka hari ziren.

7 Hargatik crrcgck hazkarki oihu-egin 
zuen farraraz zetzazten inagoak, Kal- 
dcarrak cta ufnaginak. Eta Babilonako 
zuhurrci mintzatuz, crrcgck erran zuen: 
Edozcinck irakur dezazuen iíkribu hori 
cta cman diazadan horren argitafuna, pur- 
puraz jauntziko da, urhezko gathe bat 
izanen du lephoan, cta hirugarren izanen 
da ene errefuman.

8 Orduan crrcgcrcn zuhur farthuak 
ziren guziek czin irakurtu zuten iíkri- 
bua, cta erregeri czin cman zioten argi- 
tafunik.

9 Horrck gehiago nahafi zuen Baltafar 
erregea, cta aldatu zitzayoen begithartea, 
cta harekilako handiak ere nahaften hari 
ziren.

10  Erregina berriz, erregeri eta hare
kilako handiei gerthatu zitzayotenaren 
ariaz, farthu zen barazkariko falhara, cta 
erran zuen : Errege, bizi zaite bethi; 
zure gogoctak cz beitez nabas, eta zurc 
begithartea ez bedi defegin.

1 1  Zure errefuman bada gizon bat, 
jainko fainduen izpiritua berekin dueña ; 
eta zure altaren cgunetan, jakitatca eta 
zuhurtzia aurkhitu dire harén baithan; 
ezen Nabukodonofor erregeak, zurc ai- 
tak, czarri ere zuen magoen, charmatzai- 
leen, Kaldcarrcn eta ufnaginen buruzagi; 
zure aitak, diot, oi errege ;

12  Zeren izpiritu hedatuagoa, gurbilta- 
funa, adigarria, ametfcn argitzeko antzea, 
fegretuen agertzckoa, gauza koropilatucn 
zabaltzckoa atzcman baitziren harén bai
than, erran-nahi-da Danielen baithan, 
zeinari erregek cman baitzaroen Baltaía- 
rrenizena. Hargatikorai Daniel dcithua
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izan bedi, cta harek emanen du argita- 
funa.

13  Bcraz erregeren aitzinera farrarazi 
zuten Daniel. Erregek erran zioen le- 
henik: Z u  zare Daniel Judako ume ga- 
thibuctarikakoa, ene aita erregek Judcatik 
hunat ekharria ?

14  Zutaz aditua naiz, jainkoen izpiri
tua baduzula ; cta jakitatca, aditza cta 
zuhurtzia zutan bcrtzcetan baino heda- 
tuagoak aurkhitu direla.

15  Eta orai ene aitzinera farrarazi 
dituzte mago jakintfunak, iíkribu horren 
irakurtzera cta horren argitafunaren ema- 
tera niri ; cta hitz horicn garbitafunik c- 
zin atheratu dute.

16 Bainan zutaz aditu dut gauza itfuak 
argi cta koropilatucnak zabal dctzazkc- 
tzula ; baldin beraz gai bnzarc iíkribu 
horren irakurtzeko eta horren garbita- 
funaren niri ematcko, purpuraz jauntziko 
zare, eta urhezko gathe bat izanen duzu 
lephoan, eta ene errefuman hirugarren ai- 
tzindari izanen zare.

17  Solas horiei ihardeftean, Danielck 
erran zuen erregeren aitzinean: Zurc e- 
maitzak zuretzat, cta bertzc bati emotzu 
zure ctchcko onak; guzia gatik irakurtu- 
ko darotzut iíkribu hori, errege, eta era- 
khutfiko darotzut zcr erran nahi duen.

18 Oi errege, Jainko guziz gorak zure 
aita Nabukodonoforri email ziozkan erre- 
gctafuna, handitafuna, ofpca eta ohorca;

19 Eta hari cman zioen ahal handia 
gatik, populu, lcinu eta mintzaya orotako 
gizonak ikharan eta harcn beldurrcz zau- 
den; hilarazten zituen nahi zituenak, na
hi zituenak jotzcn, altchatzcn nahi zitue
nak, nahi zituenak aphaltzcn.

20 Bainan harcn bihotza hantu zene- 
an, cta harcn izpiritua hampuruíkeriari 
email, khendua izan zen here errefumako 
tronutik cta iraizi zitzayoen bcrc ofpea ;

21 Eta gizafemeen artetik khendua 
izan zen ; harcn bihotza ere lar-abcrecki- 
lako ezarria izan zen, eta balaftockin 
zuen bere egoitza; bclharra halabcr i- 
diak bczala jatcn zuen, eta harcn gor- 
phutzari zeruko ihintza zarion, ezagutu 
zuen artco Guziz-Gorak duela alíala 
gizonen errefuman, eta nahi dueña c- 
raikitzen duela harén gaincra.

22 Zuk ere, Baltafar, harén femeak, 
cz duzu beheratu zurc bihotza, horiek 
oro zinazkien arren ;

23 Bainan zeruko naufiaren kontra
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altchatu zare ; eta harcn tcmploko un
tziak zure aitzinera ckharriak izan dire, 
eta hekietan edan duzue arnoa, zuk, 
zure handiek, zurc emazte cta ohaideek; 
laudatu ditutzu halabcr zurc jainko zil
harrczko, urhezko, kobrezko, burdinaz- 
ko, zurczko cta harrizkoak, zcinck cz 
baitute cz ikhuften, cz aditzcn, cz hau- 
tematcn ; cz diozu, berriz, ofpe bihurtu 
Jainkoari, zcinak bcrc cíkuan baitaduzka 
zure hatfa cta zurc bidé guziak.

24 Hargatik harek igorri du cíkua zei- 
naren erhiak iíkribatu baitu hatz horietan 
dena.

25 Hau da, berriz, hor chuchendua 
den iíkribua : M A N E ,  T H E C E L ,  
P H A R E S .

26 Eta huna hitz horien argipena : 
M A N E : Jainkoak khondatu ditu zure 
crregctafuneko cgunak, eta azkcna bethe 
da.

27 'I 'H E C E L  : Balantzan ezarria i
zan zare eta phifuz eíkas atzemana.

28 P H A R E S : Zure errefuma bi za- 
thi egina, Mcdiarrci cta Pcrfiarrci emana 
da.

29 Orduan, erregeren manuz, Daniel 
purpuraz jauntzia izan zen, urhezko ga- 
the bat inguratu zioten lephoan, eta omu 
egina izan zen, harek zuela errefuman 
hirugarren aitzindariaren cíkua.

30 Gau bcrean hila izan zen Baltaíiir 
Kaldcarren errege.

3 1 Eta errefuman harcn ondoko izan 
zen Darío Mcdiarra, zcinak baitzituen 
hirur hogoi eta bi urthe.

gimbideetan; cta czin aurkhitu ahal izan 
zuten ez ariarik, ez-cta nabarmentzeko 
biderik batere, fidela zelakoz, eta den- 
gutieneko liutfik, ez-eta hutfaren aiheru- 
rik etzelakoz harcn baithan atzematen.

5 Gizon hckiek erran zuten : Daniel 
horri ez diogu zerbait aitzakia khaufitu- 
ko, 11011-ez beharbada horren Jainkoaren 
legean.

6 Orduan buruzagick eta fatrapek mal- 
tzurki amainatu zuten errege, eta hunc- 
la mintzatu zitzaizkon: Darío erregea, 
menderen mendez bizi zaite.

7 Batzarre iduki dugu zure errefu
mako aitzindari guziek, kargudunek, fa
trapek, biltzarrekock cta juyeek, athera 
dadientzat erregeren izcnean crabaki cta 
manamendu bat, nor-nahik egiten badu 
zerbait galdc hogoi cta hamar cgunik 
harnean edozein jainko cdo gizoni, zuri 
cz bada, oi errege, lehoinen zilhora izan 
dadien arthikia.

8 Hargatik orai gogor zazu crabaki 
hori, eta iíkriba zazu manamendua, a- 
rren-eta Mcdiarrck cta Perfiarrck czarri 
legea ez dadien izan aldatua, eta nori- 
nahiri hauftea cz dakioen izan haizu.

9 Beraz Darío erregeak ezarri eta a- 
theratu zuen erabakia.

10 Danielck hori jakin zuen ondoan, 
erran-nahi-da lege ezarria zena, farthu 
zen bcrc ctcherat, cta bcrc falhako lei- 
lioak Jerufalcmeko aldcrat idekirik, egu- 
nean hirur aldiz, bclhaunikatzen zen, a- 
doratzen zuen bere Jainkoa eta aithor 
bihurtzen zuen harén aitzinean, lehcn 
egiten ohi zuen bezala.

1 1  Beraz, ardurarekin bilhatzen ziren 
gizon horiek atzcman zuten Daniel bere 
Jainkoari hari zitzayoela othoizka eta c- 
rrekeika.

12 Eta erregeren gana iganik, bere 
crabakiaren gainean erran zioten: Oi c- 
rrege, cz othe duzu manatu edozein gi- 
zonck othoitz dezan jainkoctarik cdo g¡- 
zonctarik norbait hogoi cta hamar cgu
nik harnean, zu cz bada, oi errege, arthi
kia izanen déla lehoinen zilhora? Hc
kiei ihardeftean, erregek erran zuen: So
las hori egia da Mediarrcn cta Períiarren 
crabakiaren arabera, zcina hauftea cz bai- 
ta zilhegi.

13  Orduan ihardctftz, erran zuten 
erregeren aitzinean: Judako gathibuen 
umeetarik batck, Danielck, ez du acho- 
larik iduki zurc legeaz eta atheratu du-

6 c
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zun erabakiaz, bainan egunean hirurctan 
egoten da othoitzean.

14  Solas hori aditu zuenean, crregek 
atfckabe handia izan zucn ; eta Danielen 
aldc czarri zucn bihotza, hären falbatze- 
ko, eta iguzkia farthu artco haritu zen 
hura atheratu bcharrcz.

15  Bainan gizon hekiek ezagutzen 
baitzuten erregeren gogoa, erran zaro- 
ten : Jakizu, errege, Mcdiarretan eta 
Perfiarretan lege dela, erregek atheratu 
erabaki baten mudatzea cz dela zilhegi.

16 Orduan erregek manatu, eta era- 
kharri zuteil Daniel, eta lchoinen zilhora 
arthiki zuteil. Eta Danieli erran zioen 
erregek: Zurc Jainko bethi adoratzen 
duzunak, berak libraturen zaitu.

17 Eta ekharri zuteil harri bat, eta 
czarri zuteil zilhoaren gaincan, eta erre
gek bere zigiluaz eta berc handien zigi- 
luaz jo zucn, etzedintzat Danielen kon
tra deufere cgin.

18 Eta errege goan zen berc ctchcrat, 
eta etzan zen afaldu gäbe ; hären aitzi- 
nera jatekorik etzuten ekharri, eta ber- 
tzalde loak ihes-egin zioen.

19 Orduan errege, argiaren lehembi- 
ziko zirrintan jaikirik, zalhurik goan zen 
lchoin-zilhora.

20 Eta zilhora hurbiltzean, dolamc- 
nezko mintzo batekin oihu-egin zucn, 
eta Danieli mintzatu zitzayoen: Daniel, 
Jainko biziaren zerbitzaria, zurc Jainko 
bethi zerbitzatzen duzunak atheratu ahal 
othe izan zaitu lchoinen hortzetarik ?

21 Eta Daniclck erregeri ihardefte- 
an, erran zuen : Oi errege, menderen 
mendez bizi zaitc.

22 Ene Jainkoak igorri du berc ain- 
gcrua, hertfi dituena lchoinen ahoak, eta 
cz darotade minik cgin; zeren hären 
aitzinean zuzentafuna aurkhitu baita ene 
baithan; eta zurc aitzinean crc, oi errege, 
gaizkirik cz dut egin.

23 Orduan errege bozkario handitan 
farthu zen horren ariaz, eta manatu zu- 
en, zilhotik athera zczatcn D aniel; eta 
Daniel atheratua izan zen zilhotik, eta 
dainurik batcrc etzen hären baithan 
aurkhitu izan, finheftc izan zuelakoz 
bere jainkoaren gaincan.

24 Aldiz, erregek manaturik, erakha- 
rri zituzten Danieli jazarri zioten gizon 
hekiek; eta lchoinen zilhora arthikiak 
izan ziren berak eta bereu haur eta cmaz- 
teak ; eta zilho-behcrcraino utzi gäbe,

lchoinek harrapatu zituzten, eta chcha- 
katu zituzten hekien hczur guziak.

25 Orduan Dario erregeak ifkribatu 
zioten hären errefuma guzian egoten 
ziren populu, leinu eta inintzaya guzic- 
tako gizonei: Bakca berha eta berha be- 
kizue.

26 Nik emana da erabakia, ene erre- 
fuma eta manamenduko lurretan oro 
bizi ditezen Danielen Jainkoaren ikha- 
ran eta bcldurrean. Hura da ezen Jain
ko bizia eta bethierekoa menderen men- 
detan; eta hären erregetafuna ez da ezcz- 
taturen eta hären alialak iraunen du bc- 
thiraino.

27 Hura da libratzailea eta falbatzai- 
lea, ezagutkariak eta fcndagailak zeruan 
eta lurrean egiten dituena, lehoin-zilho- 
tik Daniel libratu dueña.

28 Bada, Daniclck kargutan iraun 
zuen Dariorcn erregetafunak bezembat 
eta Ziro Perfiarra erregatu arteo.

V II . K a p .

D A B IL O N A K O  errege Baltafarrcn 
lehembiziko urthean, Daniclck izatu 

zucn amets bat; eta bere ohean ilkhi 
zitzayoen bere buruko ikhulpcna; eta 
ametia ifkribatzean, hitz gutitan ezarri 
zuen, eta laburzki hertfiz, erran zuen :

2 Gabaz ene ikhufpcncan ikhullcn 
nucn, eta liara zeruko lau haizeak itfafo 
handian gudukatzen zirela.

3 Eta lau bafabere handi, bata bertzea- 
cz-bezalakoa, igaiten ziren itfafotik.

4 Lehcmbizikoak lchoin urricha bat 
zuen iduri, eta bazituen arrano-hcgalak. 
Begira egon nintzayoen, begalak athera- 
tuak izan zatzaizkoeneraino; eta jaiki 
zen lurrctik, eta gizona bezala oinen 
gaincra jarri zen, eta eman zioten gizon- 
bihotza.

5 Eta hara bertze bafabere bat, hartza 
iduri, aldcan jarri zela ; eta hären ahoan 
eta hortzetan hirur Ierro ziren ; eta hula 
erraten zioten : Jaik  hadi eta jan zak 
haragi hainitz.

6 Gero begira nindagoen, eta hara 
bertze bat lehoinabarra iduri, eta hcgalak 
bazituen hcgailinak bezala, lau gaincko 
aldctik; eta bafabere hartan baziren lau 
buru, eta alíala emana izan zitzayoen.

7 Gero begira nindagoen gabazko 
ikbufpen hortan, eta hara laugarren bafa
bere bat, ikharagarria, harrigarria eta in-
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dar gaitzckoa; burdinazko hortz handi 
batzu bazituen ; jatcn zuen eta phorros- 
katzen, eta ondarrak zangoen azpian 
oinkatzen zituen ; hura baino Iclien i- 
khufi nituen bertze bafabercak cz-beza- 
lakoa zen, eta bazituen hamar adar.

8 Adarrei begira nindagoen, eta hara 
hckicn crditik bertze adar ttipi bat forthu 
ze la ; eta lehembiziko adarretarik hirur 
atheratuak izan zitzaizkon aitzinetik; 
eta hara adar hartan bazirela begiak, g¡- 
zon-begiak iduri, eta aho bat gauza han- 
diak erraten zituena.

9 Begira nindagoen, tronuak czarri 
zituzten arteraino; eta egunctako zaha- 
rra jarri zen ; harén jauntzia churia zen 
clhurra bczala, eta harén buruko ileak 
ardi-ile garbiena bczala; fu garrezkoa 
zen harén tronua, eta hartako arrodak 
fu khaldatuzkoak.

10  Suzko hibai bat fharraflaka ilkhi- 
tzcn zen harén bcgithartetik ; aingeruek 
miliunka zerbitzatzen zuten, eta hamar 
chun miliunka zauden harén aitzinean ; 
juyea alkhian jarri zen, eta üburuak ide- 
kiak izan ziren.

1 1  Begira nindagoen adar harek erra
ten zituen folas handiak gatik, eta ikhufi 
nucn bafáberca hila izan zela, eta harén 
gorphutza chahutua eta furat arthikia 
zela errea izatcko;

12  Bertze bafabcrccn ahala crc khen- 
dua zela, eta hekien biziko iraupena chc- 
datua zela ephc hatera eta ephe bateraino.

13  Gabazko ikhufpen batean ninda
goen bcraz begira, eta hara gizonaren 
fénica bezala zathorla zeruko hedoyekin, 
eta egunctako zaharraren gana heldu 
izan ze n ; eta harén aitzinera crakharri 
zuten.

14  Eta egunctako zaharrak eman zi- 
ozkan ahala, ohorea eta erregetafuna; 
eta populu guzick, lcinu eta mintzaya 
guzietako gizonck zerbitzaturen dute ; 
harén ahala da bethirainoko ahala, eta 
khendua izanen ctzayona; eta harén 
erregetafuna cz da galduko.

15 Laztu zen ene baruca ; ni, Daniel, 
izitu nintzen horietaz, eta nahaíi nindu- 
ten ene buruko ikhufpenek.

16 Han zaudenetarik baten gana hur- 
bildu nintzen, eta liaren ganik egia jakin 
nahi nucn horicn guzicn gainean, Harek 
erran zarotan zer erran nahi zuten gauza 
lioriek eta argitu ninduen:

1 7 Lau bafabere handi horick diré lau

errefuma, lurrarcn gaincan altchatuko di— 
renak.

1 8 Bainan Jainko guziz goraren fain- 
duck hartuko dutc naufitafuna ; eta mcn- 
deraino eta mcndcctako mcndcraino ar- 
dietfircn dutc crrcgetafuna.

19 Gero nahi izan nucn ardurarckin 
argitu laugarren bafabereaz, zeina bai- 
tzen arras bertzcak-cz-bezalakoa eta gu
ziz lazgarria; burdinazko hortzak eta 
aztaparrak zituen; jaten eta phorrofka- 
tzen eta ondarrak zangoen azpian ofti- 
katzen zituen.

20 Eta nahi izan nuen argitu buruan 
zituen hamar adarrez, eta forthu zitza-
Í 011 bertzeaz, zeinaren aitzinean crori 

aitziren hirur adar ; eta begiak eta aho 
gauza handi crrailea zituen adar hartaz, 
zeina bertzeak baino handiagoa baitzen.

21 Bcgira nindagoen, eta hara adar 
harek fainduen kontra gerla egiten zuela 
eta naufitzen zitzayotcla,

22 Egunetako zaharra cthorri izan 
zen arteo ; eta Guziz-Gorarcn fainduen 
aide erabakia email zuen; eta ethorri 
zen muga, eta fainduck ardictfi zuten 
naufitafuna.

23 Eta hunela mintzatu zen : Lau
garren bafabcrca, lurrarcn gainean ¡zanca 
den laugarren errefuma da, errefuma gu- 
ziak baino handiagoa izanen dena; eta 
lur guzia irctfiko, eta oltikatuko, eta 
chchakatuko du.

24 Aldiz, errefuma haren hamar ada- 
rrak, hamar errege izanen dire; eta hc- 
kicn ondotik jaikiko da bertze bat, eta 
hura ahaldunagoa izanen da lehenekoak 
baino, eta aphalduko ditu hirur errege.

25 Eta Guziz-Goraren kontra min- 
tzatuko da hampurutfuki, eta chahu- 
tuko ditu Guziz-Goraren fainduak, eta 
uftcko du alda detzazkeela demborak eta 
legeak ; eta haren cikura cmanak izanen 
dire ephe bateraino, bi ephe eta ephe 
baten erdia.

26 Eta juyea jarriko da hari ahalaren 
khentzeko, eta hura chahutua eta galdua 
izan dadien akhabantzaraino;

27 Aldiz, crrcgetafuna, ahala eta zeru 
guziaren azpian den errefumaren handi- 
tafuna cmanak izan dakizkion Guziz- 
Goraren fainduen populuari; zeinaren 
erregetafuna bethikoa baita j eta errege 
guziek zerbitzatuko dutc, eta ethordun 
izanen zaizkio.

28 H untan akhabatu zen folafa. Ni
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Daniel hainitz nahallen ninduten ene 
gogoetek, cta ene begithartca gambiatu 
zen ene baithan ; bainan folafa begiratu 
nuen ene bihotzean.

V I I I .  K a p .

D  A L T A S A R  erregearen erregetafune-
ko hirugarren urthean, niri agertu 

zitzaitan ikhufpen bat, nik Danielek has- 
tcan izan nuenaz gcroztik.

2 Ikhufi izan nuen ene ikhufpenean, 
Sufako kainpan nintzelarik, Elamgo he- 
rrialdcan baita hura ; ikhufi nuen beraz 
ene ikhufpenean Ulaiko athean nintzcla.

3 Eta goititu nituen begiak, cta ikhufi 
nuen, cta hara ahari bat aintzira baten 
aitzinean zagocla ; bazituen adar handi 
batzu, cta bat bertzea baino handiagoa 
cta handituz zihoana zen. Gcro

4 Ikhufi nuen aharia, mcudcbalcrat, 
ipharrerat cta hegoarat adar-ukhaldika 
hari zela ; cta bafaberc guziek czin zio- 
zoketen buru cgin, ez-eta harén ganik 
itzur beren buruak ; cta nahi zuena egin 
zuen, cta handi bilhakatu zen.

5 Eta ni ernerik nindagoen : hara bc- 
rriz, ahuntzetarikako akher bat mende- 
balctik hcldu zela lurraren hedadura gu- 
zian, cta ctzucn ukitzen lurra ; bada, 
akherrak bazuen bi begien artcan adar 
bat gaitza.

6 Eta athean chutik ikhufi nuen ahari 
adarduncraino ethorri zen, cta gainera 
lafter-egin zioen bere indarraren oldarre- 
an.

7 Eta ahariari hurbildu zenean, jauzi 
zitzayoen gainera, jo  zuen eta hautfi zi- 
ozkan bi adarrak, cta ahariak czin ihar- 
dets ziozokcen ; cta lurrerat arthiki zue- 
nean, oilikatu zuen, eta nihork etzeza- 
keen harén azpitik athera.

8 Akherra berriz, ikharagarri handi 
cgin zen ; cta hala handitu zenean, hau- 
tli zen harén adarra, eta harén azpitik 
ilkhi ziren lau adar, zcruko lau haizee- 
tara zaudezenak.

9 Aldiz, hekietarik batetarik ilkhi zen 
adar chume bat, cta handitu zen hegoal- 
derat eta iguzki-alderat cta indarraren 
kontra ;

10  Eta altchatu zen zeructako arma- 
daraino; cta armadatik eta izarretarik 
afko arthiki eta oin-pean crabili zituen.

1 1 Eta armadako buruzagiraino al-

tchatu zen cta khendu zaroen berc egun- 
dainoko fakrifizioa cta cragotzi bere fain- 
duefpeneko tokia.

12  Berriz, indarra cmana zayo bethi- 
ko fakrifizioaren kontra bekhatuen ariaz, 
cta cgia lurrcrat arthikia izanen da. Egi- 
nen du nahi duena cta ongi atheratuko 
zayo.

13  Eta aditu nuen mintzatzen fain- 
duetarik b at; cta faindu batek erran za
roen bertze mintzo zen bati, cz dakit 
zeini: Noiz arteo egonen dirc hola ikhus- 
pen hau, bethiko fakrifizioa cta cgin den 
inkoniamenduaren bekhatua ? noiz arteo 
oin-petan crabiliko dirc faindutegia cta 
Jainkoaren armada?

14  Eta ihardctfi zaroen : Arratferaino 
cta goizeraino, bi mila cta hirur chun 
cguncz, cta gcro faindutegia izanen da 
garbitua.

15  Nik berriz, Daniclek ikhuften nu- 
clarik ikhufpen hori, eta bilhatzen nin
tzelarik zer erran nahi zucn, hara gizon 
itchura bat bezahl jarri zela chutik cne 
aitzinean.

16 Eta aditu nuen Ulai erditik gizon 
mintzo bat, eta oihu-egin zuen eta erran: 
Gabriel, ardietfaraz diozozu ikhufpen 
hau.

17 Eta ethorri zen, eta ni nintzen to- 
kiaren ondoan jarri ze n ; eta ethorri zc- 
nean, ahufpez crori nintzen ikharan ; cta 
erran zarotan : Adi zazu, gizafcmea, ze- 
ren ephearen buruan betheko baita ikhus- 
pen hau.

18 Eta niri mintzo zelarik, crori nin
tzen ahufpez lurrera; cta ukitu ninduen 
cta chutik czarri cne oinen gainean.

19 Eta erran zarotan : N ik erakhutfi- 
ren darozkitzut madarizionearen buruan 
gerthatzekoak direnak; czen epheak ba- 
du berc akhabantza.

20 Adarrak zitucla ikhufi duzun aha
ria, Mediarren eta Perfiarren errege da.

21 Akherra berriz, Greziarren errege 
da; cta hären begien artcan zen adar 
handia, lchcmbiziko erregea da.

22 Aldi«, adar hura hautfi den on
doan, hären orde ilkhi dire lau ; lau erre
ge ilkhiko dire hären jendakitik, bainan 
ez hären indarrarekin.

23 Eta hekiek erreginatu ondoan, 
tzarkeriak berhatu ditazkecncan, jaikiko 
da errege bat, begithartez ahalkcgabea 
cta gauza gordeak aditzen dituena.

24 Eta hären ahala hazkarturen da,
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bainan ez hären indarrci efker: cta fin- 
hets ditakeenaz gaindi, chahuturcn ditu 
bazter guziak; cta gurenduz goanen 
da, cta nahi dueña eginen du. Eta hilen 
ditu hazkarrak cta fainducn populua

25 Nahi duenaren arabera. Eta hä
ren efleuan zimarkhua bcrcarckin athera- 
tuko da; cta hantuko zayo bihotza; cta 
gauza guzien nafaizian, hilen ditu afleo; 
cta altchaturen da buruzagien buruzagi- 
aren kontra; cta gizonaren eikua gäbe, 
Ichcrtua izanen da.

26 Eta errana den goizeko cta arra- 
tfeko ikhufpena, cgia d a ; zuk beraz zi- 
gila zazu ikhufpena, aiko cgunen buruan 
gerthatu bcharra dclakoz.

27 Eta ni Daniel, hiratu cta aiko cgu- 
ncz cri egon nintzen; cta jaiki ondoan, 
cgiten nitucn erregeren lanak; cta ha- 
rritzen nintzen ikhufpen hortaz ; cta ni- 
hor etzen horren argitzeko gai.

IX . K a p .

p \ A R I O R E N  lchcmbiziko urthean, 
^  Dario baitzen Afueroren femca, 
Mediarren odolctikakoa, cta erreginatu 
baitzen Kaldearrcn errefumaren gainean ;

2 Haren crrcgctafuncko lchen urthe
an, nik Danielek libuructan ardietfi nucn 
zembat ziren urtheak, Jaunak Jeremias 
profetari aiphatu zituenak, Jerufalemeren 
inkoniamenduko hirur hogoi cta hamar 
urtheen bethetzeko.

3 Eta ene Jainko Jaunaren aldcrat 
itzuli nucn ene begithartea othoizteko 
cta crrckcitzcko barurctan, zakhuan cta 
hautfean.

4 Eta othoiztu nucn ene Jainko Jau- 
na, cta aithortu nitucn ene bekhatuak, 
cta erran nucn: Zuri nago othoizka, 
Jainko Jaun handi cta ikharagarria, bat- 
tafuna cta urrikalmcndua begiratzen da- 
roeztetzuna maitc zaituztenci cta zure 
manamenduak zaintzen dituztenei.

5 Bekhatu cgin dugu, gaichtakcria 
egin dugu, tzarki ibili gare, zure ganik 
gibelatu, cta zure manamendu cta craba- 
kietarik zeihertu gare.

6 E z  gatzaizkiote ethordun izatu zure 
zerbitzari profetei, zcinak zure izenean 
mintzatu baitirc gurc erregeei, gurc bu- 
ruzagici, gurc aitei cta lurrcko populu
g u z i a r i .  .

7 Zuri, Jauna, zuzentafuna; gurí al-

diz, bcgithartcko ahalkea, egun gertha
tzen zayoten bezala Judako gizonari, 
Jerufalcmdarrei cta Ifracl guziari ; hurbil 
direnei eta urrun direnci toki guzietan 
zeinetara iraizi baitituzu, beren gaichta
kcria, zure aldcrat hobendun jarri dituz- 
tenen gatik.

8 Jauna, ahalkca gure begitharteari, 
gurc errege, buruzagi eta aita bekhatu- 
cgileei.

9 Zuri aldiz, gurc Jainko Jauna urri
kalmcndua cta barkhatiartafuna, zeren 
zu ganik baikatc gibelatu.

10 Eta cz dugu entzun gurc Jainko 
Jaunaren mintzoa, ibiltzcko haren lc- 
gean, bere zerbitzari profeten arartekoz 
eman izan darokuncan.

1 1  Eta Ifrael guziak hautfi du zure 
legea, cta zeihertu da, zure mintzoa ez 
aditu nahiz, eta Jainkoaren zerbitzari 
Moifcn liburuan iikribatuak diren madari- 
zionca eta hatfgarritafuna crori dire gurc 
gainera, Jaunaren kontra egin dugulakoz 
bekhatu.

12  Eta obratu ditu, gure gaincan eta 
juyatu gaituzten buruzagien gainean c- 
rran zituen hitzak, gure gainera erakha- 
rriren zucla gaitz handi bat, nolakorik 
egundaino cz baitzcn ikhufi zeruaren 
azpian, Jcrufalcmcn gerthatu den be
zala.

13  Moifcn liburuan ifkribatua denaren 
arabera, gaitz hori guzia ethorri da gure 
gainera ; cta cz dugu othoiztu zure be- 
githartea, gure Jainko Jauna, bihur gin- 
tezentzat gure tzarkerietarik, eta gogoan 
erabil gindezan zure egia.

14  Eta Jauna atzarria egotu zayo 
tzarkeriari, eta bihurrarazi du gurc gai
nera. Zuzcna da gure Jainko Jauna 
erabili dituen cgintza guzietan, czcn ez 
dugu entzun haren mintzoa.

15 Eta orai, gure Jainko Jauna, zure
populua Egiptoko lurretik zure eiku haz- 
karraz erakharri duzuna, eta zure izena 
egun den bezalakoa cgin duzuna, be
khatu egin dugu, gaichtakerian haritu 
gare. _

16 Jauna, zure zuzentafun guziaz 
othoizten zaitut, aldara beitez zure ha- 
farrea eta zure irakidura Jerufalemgo 
zure hiriaren eta zure mendi fainduaren 
gainetik ; czcn gure bekhatuen gatik eta 
gure aiten tzarkerien gatik, Jerufiilcme 
eta zure populua laidotan dirc guzien 
aitzinean gurc inguruan.
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17  Orai beraz, gurc Jainkoa, entzun 
zatzu zure zcrbitzariaren othoitz-erre- 
keyak; eta zure buruaren ariaz, era- 
khutfazu zure begithartea zure faindu- 
tegi mortu dagoenaren gaincra.

18 Makhur zazu, ene Jainkoa, zure 
beharria, eta entzun zazu; idekatzu be- 
giak, eta ikhulatzu gure inkoniamen- 
dua eta hiria zeinaren gaincra deithua 
izan baita zure izena ; ez ditugu ezen 
gure othoitzak zure oinctan ichurtzcn 
gure zuzeiten bidez, bainan-bai zure 
urrikalkortafun nihoncrckoaren ariaz.

19 Entzun gaitzatzu, Jaun a; jabal 
zaite, Ja u n a ; begira zazu, eta egizu; 
ez luza zure buruaren ariaz, ene Jain
koa, zeren zure izena deithua izan baita 
zure hiriaren eta zure populuaren gai
nera.

20 Eta oraino mintzo nintzclarik eta 
othoizka nindagoelarik, eta aithortzen 
nituclarik enc bekhatuak eta Ifraclgo 
cnc herritarren bekhatuak, eta enc Jain- 
koaren aitzinean hären oinetara ichur
tzcn nituelarik ene othoitzak cnc Jain- 
koaren mendi fainduarentzat;

2 1 Oraino othoitzean mintzo nintze- 
larik, hara Gabriel, gizon-itchuran hafte- 
tik ikhufpenctan ikhufi izan nuena, bat- 
batcan hcgaldaka ethorririk, ukitu nin- 
duen arratfeko fakrifizioaren tenorean.

22 Eta irakhatft ninduen, eta min- 
tzatu zitzaitan, eta erran zarotan ; 
Daniel, orai ilkhi naiz zuri irakhaftcko, 
eta adigarria dezazun ardiets.

23 Zure othoitzen haftetik ilkhi da 
manua; ni berriz, zure argitzera heldu 
naiz, lchietako gizona zarelakoz; zaude 
beraz folafari erne, eta adi zazu ikhus- 
pena.

24 Hirur hogoi eta hamar aftcak la- 
burtuak dire zure herritarren eta hiri 
fainduaren gainean, gal dadientzat legc- 
haufpena, akhaba bekhatua, eta czczta 
tzarkeria; ethor dadien zuzentafun be- 
thicrckoa, bethe ditezen ikhufpen eta 
profeziak, eta fainduren faindua izan da
dien gantzutua.

25 Jakizu beraz eta ohartemazu : 
Jerufalemeren berritzeko manua ilkhi 
dcnctik, Krifto buruzagiraino izanen di
re zazpi alle eta hirur hogoi eta bi arte; 
eta demboretako hefturen erdian berri- 
tuak izanen diré plaza eta harrafiak.

26 Eta hirur hogoi eta bi aderen bu
rilan, hilen dutc K rifto ; eta hura ukha-

tu behar ducn populua, ez da gchiago 
hären populua izanen. Eta populu ba- 
tek, ethortzekoa den buruzagi batckin, 
urraturen ditu hiria eta (aindutegia ; eta 
chahupcna izanen da hären akhabantza, 
eta gcrla akhabatu ondoan izanen da c- 
rabakia den defmafia.

27 Afte batez Kriftok aikorckin go- 
gorturen du bere bat-tafuna; eta aftca- 
ren erdian galdurcn dire bitimak eta fa- 
krifizioa; eta defmafiaren hatigarrikeria 
izanen da tcmploan; eta akhipencraino 
eta akhabantzaraino iraunen du defma- 
fiak.

X . K a p .

D E R S I A R R E N  errege Zirorcn hiru- 
garren urthean, Danicli, izengoi- 

tiaz Baltafarri, agertua izan zitzayoen 
folas bat, folas cgiazko eta indar handi- 
koa. Eta ardietfi zuen folafa, ezen ikhus- 
penean aditza behar da.

2 Egun hekictan, ni Daniel nigarrez 
egon nintzen hirur aftez.

3 E z  nucn jan gozoa zuen ogirik ; 
eta etzen ez haragirik ez arnorik ene 
ahoan farthu, eta gantzugailuz erc ez 
nintzen gantzutu, hirur aftcctako cgu- 
nak bethe artco.

4 Bada lchcn hilabetheko hogoi eta 
laugarren cgunean, Tigrifa deitzen den 
hibai handiaren bazterrean nintzen.

5 Eta begiak goititu, eta ikhufi nucn: 
eta hara gizon bat liho-oihalcz jauntzia, 
eta urhe edcrrcnctikako gerriko batez 
tinkatua zuen gerria.

6 Eta hären gorphutza krifolita beza- 
lakoa zen, eta hären begitharteak fimis- 
taren itchura zuen, eta baren begiek 
argi bizia iduri zuten; eta hären belbck 
eta bcheiti oinctarainokoek kobre khal- 
datuaren itchura bczala zuten; eta hä
ren hitzetako mintzoak iduri zuen oftc 
baten burrumba.

7 Bada, nik Daniclck bakharrik ikhufi 
nuen ikhufpena; cnckin ziren gizonck 
berriz, ctzuten ikhufi, bainan laztura 
gaitza jauzi zitzayoten, eta gordegailu 
batera ihcs-cgin zuten.

8 Ni aldiz, bakharrik utzi ninduten, 
eta ikhufi nucn ikhufpen handi hura; 
eta etzen ene baithan indarrik gclditu, 
eta cnc begithartca crc itchuragaiztu cnc 
baithan, eta alditchartu nintzen, eta ez 
nucn indarrik den gutiena.
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9 Eta aditu nucn harén folafetako 
mintzoa, eta aditzearekin, lurrera ahus- 
peka eroria nindagoen, eta cnc begithar- 
tea lurrari jofia zen.

10  Eta hara eíku batek ukitu nin- 
ducla, eta jaiki ninduen cnc bclhaunen 
eta efkuen gainera.

1 1  Eta erran izan zarotan: Daniel, 
lehictako gizona, ardictfatzu nik erraten 
darozkitzudan hitzak, eta zaude chutik; 
czen orai zure gana igorria naiz. Eta 
folas hori erran zarotanean, chutitu nin
tzen ikharan.

12  Eta erran zarotan: E z  izi, Da
niel ; zeren lehembiziko egunetik, zein- 
tarik zure bihotza aditzeari email baitu
zu, zure Jainkoaren aitzinean atfekabe- 
tan farthuz, entzunak izan diré zure 
hitzak, eta zure folafen gatik naiz ctho- 
rria.

13  Bada Perfiarrcn errefumako buru- 
zagiak gogor egin darot, hogoi eta bat 
cgunez; eta hara Michel, lehembiziko 
aitzindarictarik bat, cthorri déla enc la- 
guntzera; eta ni hor gelditu naiz Per- 
liarrcn erregearen aldean.

14 Ethorri naiz, berriz, zure argi
tzera zure populuari azkcn cgunetan 
gerthatu behar zayoenaz; czen ikhus- 
pen hau oraino urrungo eguncntzat da.

15 Eta horrelako folafak erraten za- 
rozkidanean, begithartca lurrari eman 
nioen, eta ichilik nindagoen.

16 Eta hara gizafeme-itchurak ukitu 
zitucla ene ezpainak; eta ahoa idekiz, 
mintzatu nintzen, eta cnc aldean za- 
goenari erran nioen : Ene Jauna, zu 
ikhuftearekin ene zainck amor egin dutc 
eta ene baithan cz da indarrik batere 
gclditu.

17  Eta ñola ene Jaunarcn zerbitzaria 
mintzaturen ahal da cnc Jaunarekin ? 
czen ez da ene baithan gelditu indarrik 
batere, eta hatfa crc ¡thotzcn hari zait 
zintzurrean.

18 Berriz ukitu ninduen beraz gizon- 
itchura bezalako harek, eta hazkartu 
ninduen,

19 Eta erran zarotan : Lehictako gi
zona, ez iz i ; bakca zu ri; indar har za
zu, eta izan zaite hazkar. Eta cnekin 
mintzo zelarik, bizkortu nintzen, eta c- 
rran naroen : Mintza zaite, enc Jauna, 
zeren hazkartu bainauzu.

20 Eta ihardetfi zarotan : E z  othe 
dakizu zertara ethorri naizen zure gana?

Eta orai ¡tzuliko naiz Perfiarrcn erregea
ren kontra gudukatzera. Ilkhitzen nin
tzclarik agertu zait Grcziarren buruzagia 
bidean heldu déla.

21 Guzia gatik ezagutaraziren daro- 
tzut zcr den chcdatua egiazko iíkribuan ; 
eta horietan orotan nihor ez da ene la- 
guntzailc, baizik-crc Michel, zuen ai- 
tzindaria.

X I .  K a p .

J^ A D A , ni, Dario Mediarraren lchcm- 
biziko urthetik, banindagoen lagun- 

tzen, hären gogortzeko eta hazkartzeko.
2 Eta orai ezagutaraziren darotzut c- 

gia. Hara hirur errege jarriko dircla o- 
raino Perfian, eta laugarrenak bilduko di
tu guzien gainctik aberaftafun gaitzak; 
eta bere abcraftafuncz garai izanen dc- 
nean, fubermaturen ditu guziak Grezia- 
rren errefumaren kontra.

3 Bainan jaikiren da errege bat haz- 
karra, eta bothere handirckin naufitu- 
ren da, eta gogarako dituenak cginen 
ditu.

4 Eta noiz-ctare naufi jarriren baita, 
urratua izanen da hären errefuma eta lau 
haizcctara bcrczia, bainan ez hären ga- 
nikako ondorcentzat, ez-etarc naufi egon 
dcncko bere botherearen arabera; ezen 
hären errefuma zathikatua izanen da a- 
tzeen artcan ere, aiphatuez landa.

5 Eta hegoaldcko erregea hazkarturen 
da, eta hunen garai izanen da hären az- 
piko aitzindarictarik bat, eta botherez 
gehiago izanen d a ; ezen hären naufita- 
funa hedadura gaitzekoa izanen da.

6 Eta zembait urtheren buruan bat- 
tafun cginen dutc; eta hcgoaldeko erre- 
geren alaba ethorriko da ipharrcko erre- 
gcarekin ezkontzera, eta cz du ardietfiko 
befoko hazkartafuna, eta hären odolak cz 
du iraunen ; eta bera, eta bera erakharri 
zuten eta berari ordu artco indar ematen 
zioten bcrarckilako gizon-gazteak, etfa- 
yen cfkuctara izanen dire artbikiak.

7 Eta hären crroctarik ilkhiko dagan- 
do bat; eta arinada batckin ethorriren da, 
eta ipharrcko crrcgcrcn lurrctan farthu- 
ren d a ; eta hekiei nahi duena cginen 
diotc, eta naufituren da.

8 Eta bertzaldc Egiptora prefo era- 
manen ditu hango jainkoak eta gizamol- 
deak, eta zilharrezko eta urhezko untzi
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baliofalc ere : hura gaihcnduren zayo i- 
pharreko erregeari.

9 Eta hegoaldcko crregea farthurcn 
da errefuman, cta bcre lurrera bihurtu- 
ren da.

10  Berriz, ipharrcko crrcgearen fc- 
meak fuminduren dire; eta oftcka bildu- 
ko dituzte aiko armada; eta hura laftcr- 
cginez ethorrircn da, cta baztcr guziak 
cftaliz ; cta itzulircn eta fuharturen da, 
eta gudutan lothurcn da hären armadarc- 
kin.

1 1  Eta hegoaldeko crregea hizitatua 
ilkhiko da, cta gudu emanen dio ipha
rrcko erregeari ; cta chuchenduko du 
armada bat gaitza, cta orte handi bat 
arthikia izanen da hären eikuetara.

12  Eta oftea hartuko du, eta hantuko 
zayo bihotza, eta afleo mila erorraraziko 
ditu ezpataren azpira; bainan cz da nau- 
fituko.

13  Ezen itzulircn da ipharrcko errege, 
eta chuchcnduren du orte bat, lchcnckoa 
baino hainitz handiagoa ; cta epheen eta 
urthecn buruan lafter-eginen du armada 
handiarekin eta dirutze gaitzekin.

14  Eta egun hekietan afleo dire jaiki- 
ren hegoaldeko erregearen kontra ; zurc 
populuko lege-haufleen femcak cre al- 
tchaturcn dire, bethe dadientzat profezia, 
eta croriko dire.

15 Eta ethorrircn da ipharrcko erre- 
gea; cgincn ditu trantchadak eta hartuko 
hiririk hazkarrenak ; cta hegoaldeko bc- 
foek ezin jafanen dutc, cta hango hautak 
jaikiko dire, buru egiteko, cta cz dute in- 
darrik izanen.

16 Eta ipharrcko erregeak hegoalde- 
koaren gaincan cgincn du atfegin dukee- 
na, eta hari buru cgincn dioenik cz da 
izanen, eta jarriren da lur ofpatuan, zeina 
iretfia izanen baita hären efleuaren az- 
pian.

17  Eta harck begithartca itzulircn du 
hegoaldeko erregearen errefuma guziaz 
jabetzeko ; cta zuzcntafuncko itchurak 
crabiliren ditu harekin ; cta bcre alabarik 
ederrena emanen dio czkontzaz, hären 
errefumaren cragozteko gogoz ; bainan 
ez da bcre ehedeetara helduren, eta alaba 
cz du aide izanen.

18 Eta ¡ríen kontra itzulircn du begi- 
thartea, eta harturen ditu afleo ; cta gcl- 
diaraziren du ahalkca ematen zion ai- 
tzindaria; eta bere gainera bihurturen za
yo leben bertzeei ematen zioten ahalkca.
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19 Eta itzulircn du begithartca bere 
errefumako lurrera ; cta behaztopaturen 
da, cta croriko da, eta ez da gchiago aur- 
khituren.

20 Eta hären ordc jarriren dagizonik 
putrufena, eta erregetafuneko ohorcari 
gutienik egokia; cta egun laburrik bar- 
nean chahutua izanen da, cta cz gcrlako 
fuan cz-cta gudutan.

21 Haren ordc jarriren da gizon er- 
deinatu bat, cta cz diotc cmanen errege- 
tafuncko ohorca ; bainan ethorrircn da 
izilka, cta zimarkhuz ardietfiren du c- 
rregetafuna.

22 Eta hären kontra gudukatuko de
naren befoak, hären aitzinean izanen dirc 
garhaituak eta trenkatuak, eta oraino bat- 
tafuneko buruzagia cre-bai.

23 Eta adifkidantzak egin ondoan, zi- 
markhua crabiliren du hären kontra; cta 
iganen da, cta armada chumcarekin gar- 
haituren du.

24 Eta hiririk abcratfcnctan eta gori- 
enetan farthurcn da, cta cgincn du hären 
aitek cta aiten aitek egin izan ez dutena; 
cramancn ditu hango harrapakin, buluz- 
kin,aberaftafunak; hiri hazkarrenen kon
tra crabiliren ditu bcre afmuak, cta hori 
muga bateraino.

25 Eta hären indarra cta hären biho
tza hegoaldeko erregearen kontra biztu- 
ren dirc armada handi batckin ; eta aiko 
laguntzaz eta hainitz hazkarrez gcrlara 
hizitatua izanen da hegoaldcko crregea ; 
cta cz dirc gogorrctik egonen, zeren as- 
muak crabiliko baitirc hären kontra.

26 Eta harekin ogia jäten dutcnck 
chahuturcn dute, cta hären armada lc- 
hertua izanen da, cta aiko hilak dirc c- 
roriren.

27 Bi erregeen bihotza cre gaizki c- 
gitcra atzarria izanen da; eta mahain bc- 
rcan mintzaturen dirc gezurka, eta cz 
dirc baliaturcn, zeren akhabantza oraino 
bertze muga bateko izanen baita.

28 Eta ipharraldeko crregea bcre lu- 
rrcra aberaftafun handiekin bihurturen 
da; eta hären bihotza lege fainduaren 
kontra izanen d a ; cta eginen du bide- 
gabc, cta bcre lurrera itzulircn da.

29 Eta muga berezian bihurtuko cta 
hcgoaldera ethorriko da; eta azken aldia 
cz da lchcmbizikoa iduri izanen.

30 Eta hären gaincra ethorriko dirc 
untziak eta Erromarrak; cta joa izanen 
da, cta bihurtuko da, cta gaitzirizkotan
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farthuko da faindutegiko legearen kontra, 
eta eginen du bidegabe ; eta itzuliko da, 
cta afmuketa hariko da faindutegiko legea 
utzi dutenen kontra.

3 t Eta hären ganik ethorriko dirc gi- 
zonak cta lohituko dute Jainko hazka- 
rraren faindutegia ; cta khenduko dute 
bethiko lakrifizioa cta czarriko defmafia- 
ko hatfgarrikeria.

32 Impioek maulaz erabiliren dituzte 
alegiak legearen gainean : ordcan bere 
Jainkoa ezagutzen ducn populuak legea 
idukiren cta hären arabera eginen du.

33 Eta populuaren arteko gizon argi- 
tuek argituren dituzte bertze aiko, cta 
eroriren dire ezpataren, garraren, ga- 
thibutafunaren eta orduko harrapakerien 
azpira.

34 Eta erori ondoan, altchaturcn dire 
laguntza chumc baten bidez, eta aiko 
hekici maltzurkcrian iratehikiren dire.

35 Eta argituetarik izanen dire erori- 
ko direnak fuan garbi ditezentzat; hauta 
bilhaka, eta churi ditezen muga berezia 
ethorri artean, zeren oraino bertze ordu 
bat izanen baita.

36 Eta erregek nahi duena cgincn du; 
eta goitituren eta jainko guzien kontra 
altchaturcn da ; eta buruyopez mintza
turen da jainkoen Jainkoaren kontra; 
bere afmuetan aitzinatuz goanen da, 
Jainkoaren hafarrea bethe dadien arteo; 
erabakia ezen emana da.

37 Eta bere arbafoen Jainkoarcntzat 
cz du ikhuftatcrik izanen ; cta cmakoi- 
tafunean farthua egonen da, cta edozein 
jainkoz acholarik ez du izanen ; ezen 
gauza guzien kontra altchatuko da.

38 Aldiz, agur ekharriren dioMaozim 
jainkoari bere tokian; eta urheaz, zilha- 
rraz, harri eta gauza baliofez ohore ema
nen dio hären arbafoek ezagutu ez duten 
jainko bati.

39 Eta hariko da Moazimi indar e- 
maten ezagutu ducn jainko arrotzare- 
k-in; eta hura adoratzen dutenen olpea 
berhaturen du, cta eiku cmanen diote 
hainitzen gainean, cta urrurik bcrcziren 
diote lurra.

40 Eta ordu cfleituan hären kontra 
gudukaturen da hegoaldeko crregea; eta 
ipharrekoa phefia bezahl goanen zayo 
kontra orga-laftcrrckin, zalJizkoekin eta 
untziketa handi batckin; eta hären lu- 
rretan farthurcn da, eta oro chahutuz i- 
raganen da.

4 1 Eta ofpezko lurrean farthuren da, 
eta lur hainitz izanen dire hcrrautfiak ; 
aldiz haren cikuari itzuriko diren bakha- 
rrak, Edom, Moab eta Amonen femeen 
buruzagien lurrak izanen dirc.

42 Eta cikua hedaturen du lurren gai
ncra, eta Egiptoko lurra ez da itzuriren.

43 Eta urhe cta zilhar murruez eta 
Egiptoko gauza balios guziez naufi egi
nen da, eta Libia eta Ethiopia gaindi cre 
iraganen da.

44 Eta iguzki-aldetik eta ipharretik 
berriek afaldutan emanen dute ; eta ofte 
handi batekin ethorriren da, oro chahutu 
eta aiko hil beharrez.

45 Eta bcre olha landaturen du Apad- 
non itfafoen artean, mendi ofpcdun eta 
fainduaren gaincan ; eta iganen da men- 
di-gainera, eta nihork cz baitio laguntza- 
rik emanen.

X I I .  K a p .
Q R D U  hartan berriz, jaikiko da M i

chel, buruzagi handia, zure popu
luko umeen begiratzeko dena; eta etho
rriren da ordu bat halakorik ez baita i- 
zatu jendakiak izaten hafi diren dembora 
hartarik hunat. Eta ordu hartan falba- 
turen da zure populua, liburuan iikriba- 
tua atzemanen den guzia.

2 Eta lurrcko herrautfean lo daude- 
zen hainitz iratzarriren dire, batzu be- 
thirainoko bizitzerako, cta bertzeak lai- 
dorako, hura ikhus dezaten bethi.

3 Argituak izatu direnek aldiz, difti- 
raturen dutc ortziko dirdiradurak bezala ; 
eta zeinek-cre zuzenaren bidean ibiltzen 
irakhatfi baitiote alkori, hainek izarrck 
bezala dute bethiko mendeetan izarnia- 
turen.

4 Z uk  berriz, Daniel, hertfatzu hitz 
haukick, cta liburua zigilatua idukazu 
ordu efleituraino; aikok ikharturen duto 
eta jakitate handiak izanen dire.

5 Eta nik Danielek ikhufi nuen, cta 
hara iduri bertze bi gizon chutik, bat 
hunainditik ur-hegian, eta bertzea hain- 
ditik bertze ur-hegian.

6 Eta erran nioen liho-oihalez jaun- 
tzia zen gizonari, zeina hibaiko uren 
gaincan baitzagoen : Noiz izanen da 
iendagaila haukien akhabantza ?

7 Eta aditu nuen lihoz jauntzia zen 
gizona, hibaiko uren gaincan chutik 
zagoena, ciku cfkuina eta ezkerra zc- 
rura goitituz cta bethi bizi denaz zin-

6 n
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eginez erraten, ephc baten buruan eta 
bi ephcren eta ephe baten erdiaren bu
ruan izanen zela. Eta populu faindua- 
rcn baldarna ofoki izanen dencan barra- 
yatua, betheko dire haukiek oro.

8 Eta nik aditu nuen, eta ez ardictfi. 
Eta erran nuen: Ene Jauna, zcr izanen 
da gero ?

9 Eta ihardetfi zuen : Zoaz, D aniel; 
zcren Tolas haukiek hertfiak eta ordu es- 
leituraino zigilatuak baitire.

10 Eta hainitzak izanen diré hauta- 
tuak, eta churi eginak eta fuaz bczala 
frogatuak ; eta gaichtaginak gaichtake- 
rian hariko dire; eta gaichtagin guzick 
cz dute adituko; bainan prcftuek aditu- 
ko dute.

1 1  Eta bethiko fakrifizioa khendua eta 
deTmafiako hatTgarrikcria ezarria izanen 
diren ordutik, goanen dire hamabi ehun 
lau hogoi eta hamar egun.

12  Dohatfu iguri dagoena, eta hama- 
hirur ehun hogoi eta hamabortz cguncta- 
raino heltzcn dena !

13  Z u  aldiz, zoaz muga bcreziraino, 
eta phaufua izanen duzu, eta zure hci- 
nean egonen zare zure egunen akhaban- 
tzaraino.

XIII. K a p .

J^ A Z E N  gizon bat Babilonan zagoena, 
eta Joakim zen harén izcna.

2 Eta emazte bat hartu zuen Sufana 
deitzen zena, Hclziafen alaba, ofoki c- 
derra eta Jainkoaren beldur zena.

3 Alabainan harén burhafoak preftuak 
baitziren, Moifen legearen arabera ira- 
khatfi izan zuten bcrcn alaba.

4 Bada, Joakim hainitz aberatfa zen, 
eta fagardi bat bazuen liere ctchearcn al- 
dean; eta Juduak harén gana biltzen z¡- 
ren, orotarik aiphatuena zelakoz.

5 Eta urthe hartan populutik juyetzat 
czarri zituzten bi gizon-zahar, zeinetaz 
Jaunak erran baitzuen: Tzarkeria Ba- 
bilonatik ilkhi zela juye zaharretarik, 
populuari hotfcmaten zaroetela iduri zu- 
tenetarik.

6 Zahar hekick ardura ziren Joaki- 
inen etchcan ; eta zerbait juyamenduren 
beharretan ziren guziak, hekien gana 
zathortzen.

7 Eta eguerdi gaincra populua gibe- 
lerat goaten zenean, Sufana fartzcn eta 
bcre íenharraren fagardian ibiltzen zen.

8 Eta zaharrek egun oroz ikhuften

zuten fartzcn eta ibiltzen, eta harén ga- 
nako zalekcriak futan czarri zituen.

9 Eta tcntutik jauzi ziren, eta begiak 
makhurtu zituzten, zcruaren cz ikhus- 
teko, eta erabaki zuzenez cz orhoitzcko.

10  Biak bcraz harén ganako maite- 
keriaz zaurthuak ziren, eta ctzutcn bc- 
ren mina elkharri falhatu.

1 1  Alabainan biek harekin etzan nahi, 
eta ahalke ziren elkharri aithortzeko be- 
ren zalckeria.

12  Eta egun oroz ardura gehiagorekin 
bilhatzen zuten harén ikhuftea. Eta ba- 
tak bertzcari erran zioen :

13  Goazcn etcherat, zcren jatcko tc- 
norca baita. Eta ilkhirik, clkhar ganik 
berezi ziren.

14  Bainan gibelerat itzulirik, hatera 
jo  zuten berriz ; eta elkharri galdatuz 
horren aria, beren zalckeria aithortu zu
ten, eta orduan elkharrckin hitzartu zi
ren Sufana bakharrik atzcman zezaketcn 
arteaz.

15 Eta behar bezalako egun baten bil
hatzen hari zirclarik, gerthatu zen Su
fana farthu zela, bezperan eta bezpera- 
goan bezala, bi ncíkatcha bakharrekin, 
eta nahi izan zuen fagardian bcre burua 
garbitu, czik bcro hari zen.

16 Eta han etzen nihor bi gizon-za- 
harrak baizik, gordeak eta hari begira 
zaudenak.

17  Erran ziotcn bcraz neíkatchei : 
Ekhar dizadatzuc olioa eta chahugai- 
luak, eta hertfatzuc fagardiko atheak, 
garbi nadicn.

18 Eta manatu zuen bczala egin zu
ten ; hcrtfi zituzten fagardiko atheak, 
eta gibelcko athctik ilkhi ziren, harek 
manatu gauzen ekhartzeko ; eta ctzaki- 
tcn bi zaharrak harnean gordeak zircla.

19 Neíkatchak ordean ilkhi zirencan, 
bi zaharrak jaiki ziren, Sulanarcn gana 
lafter-egin zuten, eta erran zaroten :

20 Huna, fagardiko atheak hertfiak 
dire, eta nihork ez gaitu ikhuften, etn 
gu zure gutiziaz hartuak gare ; hargatik 
eror zaite gurc nahira, eta egizu gureki- 
lakoa.

21 Baldin ez bazindu nahi, lckhukota- 
fun atheratuko dugu zure kontra zure- 
kin bazcla gizon-gazte bat, eta aria hor- 
taz zure ganik igorri ditutzula neíka
tchak.

22 Sufanak auhcnckin erran zuen : 
Athekak ditut aldc orotarik; czcn hori
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eginen badut, heriotzea da cnetzat; cgi- 
ten ez badut berriz, cz naiz zuen eikuei 
itzuriko.

23 Bainan cnetzat höbe da, gaizkirik 
cgin gäbe zuen eikuetarat erortzea, Jau- 
naren aitzinean bekhatu cgitea baino.

24 Eta Sufanak deihadar-cgin zuen : 
aldiz zaharrck cre baren kontra oihu-e- 
gin zuten.

25 Eta batck lafter-egin zuen fagar
diko athera, eta ideki zuen.

26 Etchcko fchick bcraz oihua aditu 
zutcncan fagardian, gibelcko athetik las- 
terka farthu ziren, zcr zen ikhuftcko.

27 Bainan zaharrak mintzatu zirc- 
nean, fchiak harrituak gelditu ziren, zc
ren cz baitzen egundaino horrelako fola- 
fik Sufanaz aiphatu. Eta cgin zen bi- 
haramuna.

28 Eta populua Joakimcn, hären fen- 
harraren etchera ethorri zenean, hi za
harrak ere ethorri ziren, Sufanarcn kon
tra afmu tzarrcz betheak, hären hilaraz- 
tcko.

29 Eta populuaren aitzinean erran 
zuteil: Igorrazue Sufanarcn, Hclziafen 
alabaren, Joakimcn emaztearen bilha. 
Eta igorri zuten berehala.

30 Eta ethorri zen bere burhafo, haur 
eta ahaide guzickin.

3 1  Bada, Sufana hainitz zen pintza 
eta begithartez ederra.

32 Eta gizatzar hekick manatu zu
ten agcr zezan begithartca (ezik eftalia 
zadukan), hala bederen afe zitezen hären 
edertafunaz.

33 Haren ahaide eta ezagun guziak 
nigarrcz zauden beraz.

34 Chutiturik, berriz, populuaren er- 
dian, bi zaharrck eikuak czarri zituzten 
hären buruaren gainean.

35 Harek nigarrez begiratu zuen ze- 
rurat; ezen hären bihotzak Jauna bai- 
than zadukan bere uftca.

36 Eta zaharrck erran zuten: Sagar
dian ginabiltzalarik bakharrik, hau far
thu da bi nelkatchckin; hertfi ditu a- 
theak, eta bcre ganik igorri ditu neika- 
tchak.

37 Eta gordea zagoen muthil gazte 
bat ethorri zayo, eta hunekin ctzan da.

38 Gu berriz, nola fagardi zokho ba- 
tcan baikinen, ikhufirik tzarkeria, gai
nera lafter-egin diotegu, eta ikhufi ditu- 
gu clkharrckin khutfatzen.

39 Eta czin iduki dugu muthila, gu

baino hazkarragoa zelakoz ; eta atheak 
idekirik, kamporat jauzi da.

40 Huni ordean, atzcman dugunean 
galdatu diogu, nor zen muthil hura, eta 
ez daroku erran nahi izan : gauza hortaz 
lckhuko gare.

41 Zaharrak eta populuaren juycak 
ziren bezala, oftcak finhetfi zituen, eta 
hiltzera kondenatu zuten Sufana.

42 Sufanak berriz, goraki oihu-cgin 
eta erran zuen : Jainko bcthicrekoa, gau
za gorde guzien ezagutlca, egin ditezen 
baino lehen gauza oroz jakintfun za- 
rena ;

43 Zuk badakizu gezurrezko lekhu- 
kotafuna ckharri dutela ene kontra ; eta 
huna non hiltzen naizen, haukiek ene 
kontra gaichtoki afmatu dituztcnctarik 
deufere cgin ez dudan arren.

44 Jaunak aldiz entzun zuen hären 
mintzoa.

45 Eta hiltzera zaramatclarik, Jaunak 
craiki zuen Daniel deitzen zen haur 
gazte baten izpiritu faindua.

46 Eta Danielek goraki oihu-cgin zu
en : N i garbi naiz hunen odolaz.

47 Eta hären ganat itzulirik, populu 
guziak erran zuen : Z er da atheratu du- 
zun folas hori ?

48 Eta Danielek, hekien erdian chu- 
tik, erran zuen : Ifraelgo femeak, hunen 
zoro othe zarcte, non, ardietfi eta eza- 
gutu gäbe cgiarik zer den, kondenatu 
baituzue Ifraelgo alaba bat ?

49 Juyamcndutara bihur zaitezte, ze- 
ren gezurrezko lekhukotafuna ekharri 
baitutc hunen kontra.

50 Populua herrefakan itzuli zen bc
raz, eta zaharrek erran ziotcn Danieli : 
Zato, jar zaitc gure erdian, eta argi gai- 
tzatzu ; ezen Jainkoak eman darotzu 
zahartafunaren ohorca.

5 1 Eta Danielek erran zioten : Bcrez 
zatzue horiek clkharren ganik urrun, eta 
juyatuko ditut nik.

52 Bata bertzea ganik berezi zituzte- 
nean bcraz, deithu zuen hekietarik bat, 
eta erran zioen : Tzarkerian zahartu 
gaichtagina, orai gaincra hcldu zaizkik 
aitzinean egiten hituen bekhatuak,

53 Bidegabekcriazko crabakiak athe- 
ratuz, hobenik ctzutenak zaphatuz eta 
hobendunak librorik igorriz, noiz-etare 
Jaunak baitio : E z  duzu hilen hobenga- 
bea eta preftua.

54 Orai bcraz cmazteki hau ikhufi
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balimbaduk, errak zer zuhamurcn azpian 
muthilarckin folafcan ikhufi ditukan. Ha- 
rck ihardctfi zuen: Lentiiko baten azpian.

55 Danielek bcrriz, erran zioen : Bi- 
dezki arthiki duk gezurra hire buruaren 
gain ; ezcn huna Jainkoaren aingcruak, 
hären clkutik erabakia harturik, bi erdi 
zathituren hauela.

56 Eta urruntarazirik zaharra, mana- 
tu zuen ethor zadien bertzea, eta erran 
zioen : Kanaandar hazia, eta cz Judati- 
kakoa, edertafunak zoratu hau eta zale- 
keriak galdu dik hire bihotza.

57 Hórrela egiten zinaroeten Ifraelgo 
alabei; eta hckick, bcldurrak idukitzen 
zituen zuekin folafean; bainan Judako 
alabak cz du jalan zuen tzarkeria.

58 Orai erradak zer zuhamuren az
pian atzeman ditukan elkharrekin min- 
tzatzen. Harck ihardctfi zuen : Haritz 
baten azpian.

59 Danielek bcrriz, erran zioen: E- 
derki hik ere arthiki duk gezurra hire 
buruaren gain ; czen Jaunaren aingerua 
chutik zagok, czpata eikuan, erditik hire 
urratzeko, eta zuen bien hiltzeko.

60 Hargatik baldarna guzia oihuka 
abiatu zen, eta benedikatu zuteil Jain- 
koa, hären baithan igurikimena daduka- 
tenak falbatzcn dituena.

61 Eta batean jaiki ziren bi zaharren 
kontra, (ezen Danielek bereu ahotik 
atzeman zituen gezurrezko lckhukota- 
funa erran zutela) j eta berek beren la- 
gunari egin nahi izan zioten gaizkia jafa- 
narazi zaroeten,

62 Moifcren legearen arabera cgitcko; 
eta hil zituzten, eta odol hobengabea 
egun hartan falbatua izan zen.

63 Beren alaba Sufanaren ariaz bcrriz, 
laudatu zuen Jainkoa Hclziafck eta bere 
emazteak, Joakim Sufanaren fenharrare- 
kin, eta hären ahaidc guzickin, zeren hä
ren baithan etzen gauza itfufirik aurkhitu.

64 Daniel aldiz handi bilhakatu zen 
populuaren aitzinean egun hartarik eta 
aitzinat.

65 Eta errege Ailiayes bat-tu zen 
bere arbafockin, eta Zirok hartu zuen 
Perfiarren erregetafuna.

X IV . K a p .

D A D A , Danielek erregeren mahainean 
jäten zuen, eta ohoretan zen hären 

adifkidc guzien gainctik.
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2 Babilondarrctan crc bazen jainko- 
molde bat, Bel deitzen zena, eta zcinari 
egun oroz eikaintzen baitzaroezten ha- 
mabi artaba irin-lore, berrogoi ardi eta 
fei pitcher arno.

3 Erregek ohoratzen zuen halaber, 
eta egun oroz bazohan hären adoratzera. 
Bainan Danielek bere Jainkoa adoratzen 
zuen ; eta erregek erran zioen: Zeren 
gatik ez duzu adoratzen Bel.

4 Hunek ihardeftean erran zioen: 
Zeren ez baitut eikuz eginikako idolarik 
adoratzen, bainan-bai Jam ko bizia, zeru- 
lurrak egin dituena, eta haragidun guzien 
gainean eiku dueña.

5 Eta erregek erran zioen: E z  othe 
zaitzu bada iduri Bel jainko bizia dcla ? 
ala ez othe duzu ikhuiten zembat jäten 
eta edaten duen egun oroz ?

6 Eta Danielek irri batckin ihardetfi 
zuen: Oi errege, berautzu engana ; czik 
Bel barnetik lohizkoa eta kampotik ko- 
brezkoa da, eta cz du horrck jan cgun- 
daino.

7 Eta famurturik erregek deithu zi
tuen Belen aphezak, eta erran zaroeten : 
E z  badarotazue erraten nork jäten di- 
tuen Belentzat ematen direnak, hilen 
zarcte.

8 Aldiz erakhuften badarotazue Belek 
jäten dituela, Daniel hilen da, burho ar
thiki dioelakoz Bcli. Eta Danielek erran 
zioen erregeri: Zurc hitzaren arabera 
egina izan bedi.

9 Bada, hirur hogoi eta hamar ziren 
Belen aphezak, emazteak eta haur ttipi- 
handiak bcrtzalde. Eta errege Daniclc- 
kin goan zen Belen templora.

10 Eta Belen aphezek erran zuten: 
Huna non gu ilkhiko garen kamporat; 
eta zuk, errege, czarrircn ditutzu jatc- 
koak, eta nahafazu arnoa ; athea hertfazu 
eta jo zurc zigiluaz.

1 1  Eta bihar goizean farthuko zarc- 
ncan, oro Belek janak atzematen ez badi- 
tuzu, heriotzez hilen gare ·, edo bertzcla 
Daniel, gure kontra gezurrez inintzatu 
dena.

12 Bada, etziren khcchu, zeren rna- 
hain-azpian baitzuten farbide gorde bat 
egina, eta handik fartzen ziren bethi, eta 
ireften zituzten jatekoak.

13  Bcraz, hekick ilkhi ondoan, erre- 
gek czarri zituen jatekoak Belen aitzi
nean ; Danielek bere muthilci manatu 
zioten hautfa ekhar zezaten, eta errege-
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ren aitzinean bahatu zuen templo guzia 
gaindi; eta ilkhi ondoan, athea hertfi 
zuten, eta hura erregeren erreztunaz zi- 
gilaturik goan ziren.

14  Aphezak bcrriz, helcjen emazte 
eta haurrak gabaz ohi bezala farthu ziren, 
eta oro jan eta edan zituzten.

15 Aldiz errege jaiki zen lehembiziko 
argi-zirrintan, eta Daniel harekin.

16 Eta erregek erran zuen: Daniel, 
ofo dire zigiluak ? Eta hunek ihardctfi 
zuen : Ofo dire, errege.

17  Eta erregek, athea ideki bezahl 
laftcr, begiratu zuen inahainera, eta go- 
raki oihu-cgin zuen: Handia zarc, Bel, 
eta zutan cz da den-gutieneko jokotri- 
arik.

18 Eta Danielek irri-egin zuen, eta 
iduki zuen errege, ctzadien barneratago 
ibil, eta erran zuen: Huna lauzadura; 
ohart zaite norenak othe diren hatz hau
kick.

19 Eta erregek erran zuen : Ikhuftcn 
ditut gizon, cmazteki eta haur hatzak. 
Eta errege hafarretu zen.

20 Orduan hartu zituen aphezak be
ren emazte eta haurrckin, eta hekiek 
crakhutfi ziozkaten athetto gorde batzu, 
zeintarik fartzen baitziren, niahain-gai- 
nean izaten zirenen jatera.

21 Erregek bcraz hilarazi zituen, eta 
Bel eikura eman zioen Danicli, zeinak 
lurrcrat arthikarazi baitzituen hura eta 
hären temploa.

22 Eta toki hartan bazen crainfuge 
handi bat, eta Babilondartek adoratzen 
zuten.

23 Eta erregek erran zioen Danieli: 
Huna orai ez dezakezu erran, hau ez 
dela jainko bizia ; adora zazu bcraz.

24 Eta Danielek ihardetfi zioen : Ene 
Jainko Jauna adoratzen dut, zeren hura 
baita Jainko bizia; hori ordcan cz da 
Jainko bizia.

25 Zuk aldiz, errege, emadazu cfkua, 
eta nik crainfuge hori hilen dut ezpata- 
rik eta makhilarik gäbe. Eta erregek 
erran zioen : Ematen darotzut.

26 Danielek hartu zituen beraz bi- 
khea, bilgoira eta ileak, eta urtharazi 
zituen batean, eta mokhor batzu egin 
eta erainfugeari arthiki ziozkan ahora, 
eta erainfugeak lcher-egin zuen. Eta 
Danielek erran zuen: Horra zuck ado
ratzen zindutena.

27 Babilondarrek aditu zutcncan hori,

fumindu ziren biziki; eta erregeren kon
tra bildurik, erran zuten : Judu bilhakatu 
da errege; zathikatu du Bel, leher-egi- 
narazi dio erainfugeari, eta aphezak hil 
ditu.

28 Eta erregeren gana ethorri zirene- 
an, erran zioten : Eikuctara iguzu Da
niel ; bertzela hilen zaituztegu zu eta 
zurc etchea.

29 Erregek ikhufi zuen beraz, mu- 
thiriki oldartzcn zitzaizkola; eta ezin- 
bertzeak hartaraturik, eikuetara eman zi
oten Daniel.

30 Hckick arthiki zuten lehoinen zil- 
hora, eta han egotu zen fei egun.

31 Bada, zilhoan baziren zazpi lc- 
hoin, eta egun oroz ematen ziozkaten 
bi gorphutz eta bi ardi; eta etziozka- 
ten orduan eman, arren-eta jan zezaten 
Daniel.

32 Bada, Habakuk profeta Judcan 
zen, eta egofarazi zuen jakia ; ogiak che- 
liatu zituen untzi batera, eta laudara zi- 
hoan, uztazailcci cramatera.

33 Eta Jainkoaren aingcruak erran zi
oen Habakuki: Eikuan duzun barazka- 
ria Babilonara eremozu Danieli, zeina 
lchoin-zilhoan baita.

34 Eta Habakukek ihardetfi zuen : 
Jauna, ez dut egundaino ikhufi Babi- 
lona, eta cz dut czagutzen lchoin-zil- 
hoa.

35 Eta Jaunaren aingcruak hartu zu- 
cn buru gainetik, eta iletik craman eta 
Babilonan czarri zuen lehoin-zilhoaren 
gainean bere izpirituaren oldarrean.

36 Eta Habakukek oihu-egin zuen, 
zioelarik: Daniel, Jainkoaren zerbitzaria, 
har zazu Jainkoak bidali darotzun ba- 
razkaria.

37 Eta Danielek erran zuen : Jain
koa, orhoitu zare nitaz, eta ez ditutzu 
maite zaituztenak bazterrerat utzi.

38 Eta jaikirik, Danielek jan zuen. 
Berriz, Jaunaren aingcruak berehala bi- 
hurtu zuen Habakuk bere tokira.

39 Zazpigarrcn egunean beraz, errege 
ethorri zen Danielen deithoratzera; eta 
zilhora goan, eta barnera begiratu zuen ; 
eta liara Daniel jarria zagoela lehoinen 
erdian.

40 Eta erregek oihu min bat egin 
zuen, zerralarik : Handia zarc, Danielen 
Jainko Jauna. Eta lehoin-zilhotik athe- 
ratu zuen.

41 Aldiz, zilhora arthikarazi zituen
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Daniel galdu nahi izan zutenak, cta 
aphur batez irctfiak izan ziren harén 
aitzinean.

42 Orduan erregek erran zuen : Lu- 
rraren ororen gainean egoten direnak

Danielen Jainkoaren beldur izan beitez ; 
zeren hura baita falbatzailea, turraren 
gainean czagutkariak eta fendagailak egi- 
ten dituena, cta Daniel lehoinen zilhotik 
libratu dueña.

O S E E R E N  P R O F E Z I A .

I. K a p .

JA U N A K  egin folafak Ofeeri, Bceriren 
femeari, Oziafen, Joathancn, Aka- 

zen, Ezekielen, Judako errege zirenen 
cgunetan, eta Ifraelgo errege Jcroboamen 
Joafcn femearen cgunetan.

2 Jaunak Ofecrcn bidez erran zitu- 
enen haftapena : eta Jaunak erran zioen 
Ofeeri : Zoaz, har zazu galdukcrictako 
emazte bat, eta izan zatzu galdukcrieta- 
ko haurrak; zeren galdukcrian farthuz, 
Jauna ganik urrunduren baita lurra.

3 Eta goan zen Ofec, eta emaztetzat 
hartu zuen Gomcr, Dcbelaimcn alaba; 
cta Gomcr izorra gertbatu zen, eta cman 
zioen ferne bat.

4 Eta Jaunak erran zioen : Dcith za
zu Jezrahel 5 zeren aphur bat oraino, 
eta Jehuren etchean bilhaturen baitut 
Jezrahelen ichuri odola, eta galaraziren 
dut Ifraelgo ctchcaren erregetafuna.

5 Eta egun hartan Jezrahelgo harone
an krafkaturen dut I fraelen arrúmbela.

6 Eta Gomer izorra gerthatu zen 
oraino, cta alaba batez crdi zen. Eta 
Jaunak erran zioen O feeri: Dcith zazu 
Urrikarigabea; zeren cz bainatzayo ge- 
hiago urrikaldurcn Ifraelgo ctcheari, bai- 
nan ahanzpenez baitut ahantziren.

7 Eta Judako ctcheari urrikaldurcn 
natzayo, cta falbaturen ditut beren Jainko 
Jaunaz, eta cz arrambelaz, ezpataz cta 
gerlaz, cz-ctare zaldicz eta zaldizkocz.

8 Eta Ofeck bulharretik higuindu zu
en bcrc alaba, Urrikarigabea deitzen ze- 
na. Eta amatu eta femé batez crdi zen.

9 Eta Jaunak erran zioen O feeri: 
Dcith zazu Ez-enc-populua; zeren cz

baitzaretc gehiago izanen ene populua, 
ez-cta ni ere zuen Jainkoa.

10 Eta Ifraelgo umecn nombrea iza
nen da itfafoko legarra bezala, zeina cz 
baititakc ez neurt, cz khonda. Eta non- 
ere erran baitzayote : Etzarctc zuek ene 
populua; erranen zayote: Jainko bizi 
aren umeak zarcte.

1 1  Eta Judako cta Ifraelgo umeak 
hatera bilduren dire; cta beren gainean 
buruzagi bakhar bat ezarriren dute, cta 
lurretik altchaturen diré; zeren handia 
baita Jezrahelgo cguna.

II. K a p .

E 'R R O Z U E T E  zuen anayci: Ene 
populua; cta zuen arrebari: Urri- 

kalpen ardietfia.
2 Juya zazue, juya zuen ama ; zeren 

cz baita hura ene emaztea gehiago, cz- 
eta ni ere harén fenharra. Berc begi- 
thartetik khen betza bcrc lohikeriak, cta 
bertzerekilako khutfapcnak bere bulha- 
rren erditik;

3 Beldurrcz-eta larruraino biluz, eta 
bere fort-egunean bezala czar dezadan ; 
cta egin dezadan mortua cta biderik ga- 
beko lurra iduri, eta hilaraz dezadan ega- 
rriz.

4 Harén femeei ez natzayotc urri
kaldurcn, galdukcriarcn umeak direla- 
koz.

5 Hekien ama bertzerekin khutfatu 
baita, hekiez amatu dena ahalkcz eilalia 
da, zeren erran izan duen: Ene ogia, 
ene ura, ene ilea, ene lihoa, ene olioa, 
ene edaria ematcn darotedan ene galayen 
ondotik goanen naiz.

IV. KAP. 9+3

6 Aria hortaz, huna non nik elhorriz 
hertfiren diodan bere bidea, cta harrafiz 
hcrtíiren diot, eta bere bidcchkak cz ditu 
aurkhituren.

7 Eta jarraikiren da berc galayei, eta 
ez ditu atzcmancn; eta bilhaturen ditu 
cta ez ditu khaufiturcn, cta erranen du : 
Goanen naiz, eta bihurturen naiz ene 
lchembiziko gizona ganat; zeren ongi 
bainintzen orduan, orai baino hobeki.

8 Eta ez du jakin hau, nik cman nioz- 
kiela ogia, arnoa cta olioa; cta nik abe- 
raftu dúdala zilharraz cta urhcaz, zcinc- 
tarik egin izan baitute Baal.

9 Hargatik, bertzela eginen dut; har- 
turen dut ene ogia bere mugan, cta ene 
arnoa berc mugan ; eta atheraturen ditut 
ene ilea cta ene lihoa, harén ¡tfuíkcria 
cftaltzen dutenak.

10 Eta orai harén galayen begictara 
agerturen dut harén zorokeria, eta gizo- 
nak cz du ene cfkutik atheratuko.

1 1  Eta gcldiaraziko ditut harén boz- 
kario befta-buru, ilhargi berriko egun, 
larumbat, berta cta muga hartu guziak.

12  Eta galaraziko ditut harén mahas- 
tiak cta pikoak, zcinctaz erran izan bai
tu : Haukick diré ene fariak, ene galayek 
cman izan darozkidatcnak. Eta bera 
ezarriren dut oihanctan, cta lar-abereck 
irctíiko dute.

13  Eta harén baithan bilhaturen ditut 
Baalcn egunak, zcinetan igaitcn baitzen 
ifentfua, cta czartzcn baitzituen bere bc- 
harrietakoak eta lephoko gatheak, eta 
goatcn baitzen berc galayen ondotik, cta 
ahanzten baininduen ni, dio Jaunak.

14  Bainan bcrc urrikizko folafa gatik, 
huna nik bilduren dúdala cztiki, cta era- 
manen dut bakhartafunera, cta mintza- 
turen natzayo bihotzera.

15  Eta emanen diozkat bcrc maharti- 
zainak tokitik bcrctik, cta Akorreko ha- 
rana, pheíkizari bidea idckitzcko: cta 
han kantaturen du bere gaztctafuneko 
cgunetan bezala, eta Egiptoko lurretik 
igan zen cgunetan bezala.

16 Eta egun hartan gcrthatuko da, 
dio Jaunak, deithuko nauela: Ene fen
harra ; cta cz ñau gehiago deithuko 
Baali.

17  Eta harén ahotik khcnduko dut 
Baalen izena, eta ez da gehiago harén 
izcnaz orhoituko.

18 Eta egun hartan adiíkidantzak cra- 
ginen diozkatet hekiei lar-abere, zeruko

hegaftin eta lurreko zierpeekin; eta lu
rretik khcnduko ditut arrambcla, eta ez- 
pata, eta gerla; eta dcíkantfu zabalean 
eginaraziko diotet lo.

19 Eta emaztetzat hartuko zaitut be- 
hin-bethiko; cta ene emazte eginen zai
tut zuzenaz cta zuzembidcaz, urrikal- 
kortafunaz cta urrikalmenduaz.

20 Eta fedeaz eginen zaitut ene emaz
te, ctajakinen duzu ni naizela Jauna.

2 1 Eta han egun hartan gcrthatuko 
da : Entzuncn ditut, dio Jaunak, entzu- 
nen zeruak, cta zeruek entzuncn dute 
lurra.

22 Eta lurrak entzuncn ditu ogia eta 
arnoa, cta olioa; eta hckiek cntzunen 
dute Jezrahel.

23 Eta lurrean enetzat erainen dut 
hura, cta urrikaldurcn natzayo Urrikari
gabea deithua izan denari.

24 Eta Ez-cne-populua zenari erra
nen diot: Ene populua zarc z u ; cta 
bcrak erranen darot: Zu  zare ene lain- 
koa.

I I I .  K a p .

J ^ T A  Jaunak erran izan zarotan : Z o 
az oraino, eta maitha zazu emaz- 

tcki bat adiíkidc batez maithatua cta 
fenharraz bertzerekin khutfatua; hala- 
nola Jaunak maitc baititu Ifraelgo umeak, 
eta hckiek jainko arrotzci bcgiratzen bai- 
tiote, eta mahatfetan lapa baitute maite.

2 Eta emaztea crofi nuen hamabortz 
zilharrezkotan, cta koro bat eta crdi ga- 
ragarretan.

3 Eta erran nioen : Aíko egunez igu- 
rikiren nauzu, cta etzare lizunduren, ez- 
cta gizonkiarckin khutfaturen ; aldiz nik 
ere igurikiren zaitut.

4 Ezen Ifraelgo femeak aíko egunez 
izanen dire erregerik eta buruzagirik 
gäbe, fakriliziorik eta aldarerik gäbe, 
ephodorik eta theraphimik gäbe.

5 Eta gero Ifraelgo umeak ¡tzuliren 
diré, eta bilhaturen dituzte beren Jainko 
Jauna eta Dabid beren erregea; eta egu- 
nen ondarrean ikhararekin begiraturen 
diotc Jaunari, cta harén ganikako on- 
giari.

IV . K a p .

y ^ D I  zazue Jaunaren hitza, Ifraelgo 
umeak; zeren Jauna juyamendutan 

fartzera baitoha lurreko egoiliarrekin ;
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ezen lurrean ez da ez cgiarik, cz urrikal- 
mendurik, ez Jainkoaren ezagutzarik.

2 Burho, gezur, gizon-hiltzc, ohoin- 
tza, lohikeriek eftali dute, cta odolak jo  
du odolera.

3 Hargatik nigarrcz egonen da lurra, 
eta iraungiren diré hartan daudczen gu- 
ziak, lar-abcreetaraino eta zeruko hegas- 
tinctaraino ; eta arrainak ere hilen diré.

4 E z  bedi halerc nihor abia azurria- 
tzen ; nihor ez bedi has crantzuki egi- 
ten ; zercn aphezari jazartzcn daroetc- 
nen iduriko baita zure populua.

5 Egun eroriko zarc, eta profetak ere 
zurekin joko du lurra; gau latzaz ichi- 
larazi dut zure ama.

6 Ichildu du ene populua, jakintafu- 
nik cz duclakoz izatu. Zercn duzun 
jakitatea arbuyatu, nik ere arbuyaturen 
zaitut, apheztafuneko cgimbiderik ez di- 
zadazun bethe; ahantzi duzu zure Jain
koaren lcgea, eta nik cre ahantziren di- 
tut zure haurrak.

7 Bcrhatu direnarcn arabcra, cnc kon
tra berhatu dituzte bcren bekhatuak; lai- 
dotara aldaturcn dut hekicn ofpea.

8 Jäten dituzte ene populuaren bc- 
khatuentzat efkaini bitimak, eta hären 
bckhatuez hazten dituzte bereu biziak.

9 Eta izanen da, nolá populua, hala 
apheza; cta hären baithan bilhaturen di- 
tut hären bidcak, eta hären afmuak bi- 
hurraraziren ditut hären gaincra.

10  Eta jaiieri dute, cta ez dirc afeko; 
erori dire lohikcriara, cta ez dirc baratu; 
zcren utzi baitute Jauna, cz bcgiratuz 
hären legca.

1 1 Lohikcriak, arno cta hordikeriak 
khentzcn dute adimendua.

12  Ene populuak zurari galdatu dio 
ethorkizunaz, cta bcre makhilak erran 
dio gcroa: alabainan lohikcriako izpiri- 
tuak enganatu ditu, eta bcren Jainkoa 
utzirik, bertzeckin khutfatu dire.

13  Mendi-kafkoctan cgitcn zituzten 
fakrifizioak, cta ifentfua erretzen zuten 
munho-gainetan, haritzen, zurchuricn c
ta tirrimintinen azpian, zcren gozo bai- 
tzitzayoten hekicn itzala : horren gatik 
lohikerian ibiliko dire zuen alabak, eta 
bertzeckin khutfatuko dire zuen cmaz- 
tcak.

14  E z  naiz bilhaturen zuen alaben 
gainean, lohikerian farthu ditazkecnean, 
ez-eta zuen cmaztecn gainean bertzec
kin khutfatu ditazkecnean ; zcren zero-

rrek lilitchockin baltfatzen, cta cmagizo- 
nekin fakrifizio cgitcn hari baitzarctc. 
Populu burugabea, zafratua izanen da.

15  Z u , Ifracl, lohikerian ibiltzen ba- 
zarc, Juda bederen cz bedi limbur ; ez 
goan Galgalara, cz igan Bethabcnera, 
eta ez zin-cgin : Ala Jauna!

16 Zcren Ifracl, behi fufara bezahl 
zeihertu baita; orai Jaunak utziko ditu, 
bildotfa bazter zabalctan bezala alha- 
tzera.

17  Efraim idolekin khutfatzen da: 
bego baztcrrcrat.

18 Hekicn barazkaria bereza da; li- 
zunkerian pulumpatu dirc; hären gcri- 
zatzeko zircnck lakhet izan dute hura 
laidoz eftaltzea.

19 Haizcak bcre hegalen gainean cs- 
tckatu du, eta beren fakrifizoak izanen 
dituzte beren ahalkagarri.

V . K a p .
L J  A U  adi zazue, aphezak ; Ifraelgo 

etchca, zaude erne; erregeren c- 
tchca, emazu beharria; zcren juyamen- 
duko ordua baita zuentzat, zaindu behar 
zintuztenentzat bilhakatu baitzarete arte 
bat, eta Thabor-gainean fare hedatu bat.

2 Eta bitimak aldaratu ditutzue lezc- 
r a : cta ni nintzen hekien guzien ira- 
khaflea.

3 Ezagutzcn dut Efraim, cta Ifrael cz 
da enctzat gordca ; ezen Efraim lohike
rian farthua da orai; khutfatua da Ifrael.

4 E z  dituzte bcren gogoctak emanen 
beren Jainkoa gana bihurtzeari ; zcren 
lohikcriako izpiritua hekien erdian baita, 
eta ez baitutc Jauna ezagutu.

5 Ifraelcn ozartafuna hären begithar- 
tean agerturen da ; eta Ifrael eta Efraim, 
biak eroriko dirc beren bekhatuaz: Ju 
da ere hekickin eroriko da.

6 Bcren ardiak eta abercak fakrifika- 
tuz hariko dirc Jaunaren bilhatzen ; eta 
ezdute aurkhituren: urrundua da hekien 
ganik.

7 Hautfi dute Jaunaren lcgea ; zcren 
umc arrotzez baitire aitatu : orai hilabc- 
the batek iretfiren ditu beren izantzekin.

8 Adarra jo zazue Gabaan, turuta E - 
rraman; orrobia egizue Bethabcnen, zu
re gibcletan, oi Benjamin.

9 Efraim inkoniamendutan izanen da 
azurrialdiko cguncan: ene zintafuna cra- 
khutfi dut Ifraelgo leinuctan.

10  Judako buruzagiak bilhakatu dirc 
mugarria atheratzen dutenak iduri : he
kien gaincra ura bezala ichuriko dut ene 
hafarrea.

1 1  Gaitza jafaiten du Efraimek, juya- 
menduak hautfi du; zercn zikhinkerien 
ondotik abiatu baita.

12  Eta ni, biphia bezala naiz Efrai- 
mentzat, eta uftcldura bezala Judako e- 
tchearentzat.

13  Eta Efraimek ikhufi du bere er- 
khidura, eta Judak bere efteka; eta E- 
fraim goan da Afurren gana, cta bidali 
du errege afpcrtzailearen gana; eta ha- 
rek ezin fendaturen zaituztete, cta ezin 
urraturen darotzuctc efteka;

14  Zcren ni lchoin urricha bat bezala 
izanen bainatzayo Efraimi, eta lehoinku- 
me bat bezala Judako etcheari: nik, nik 
harrapaturen ditut, cta goanen naiz; nik 
harturen ditut, eta nihork ezin khendu- 
ko darozkit.

15 Goanen naiz, itzuliren naiz enc 
cgon-Iekhura, ahi zaitezten cta enebegi- 
thartca bilha dezazucn artco.

VI. K a p .

D E R E N  hefturan goizetik ene ganat 
ernaturen dire, diotelarik : Goazen 

eta itzul gaiten Jaunaren gana;
2 Zcren berak hartu cta berak libra- 

turen baikaitu ; berak jo, cta berak fen
daturen gaitu.

3 Bizia emanen daroku bi egunen bu
rilan, cta hirugarrencan eraikiren gaitu, 
eta hären aitzincan biziko gare. Har- 
taz jakintfun egin gare, cta jarraikiren 
gatzaizkio, czagut dezaguntzat Jauna. 
Haren ilkhitzca, argi-urratzca bezala a- 
phaindua dago, cta etorriren zaiku hala- 
nola uri goiztiarra, cta uri berantiarra lu- 
rrari bezala.

4 Z er eginen darotzut, Efraim ? zer 
eginen darotzut, Juda? Zuen urrikal- 
kortafunak goizeko lanhoa du iduri, goi- 
zeko ihintz iragankorra bezala da.

5 Aria hortaz azurriatu zaituztet cnc 
profetcz, heriotzez dichidatu zaituztet 
ene ahoko hitzetan; eta zuen gaincko 
crabakiak, argia iduri dirc ilkhiko ;

6 Zeren nahi izan baitut urrikalmen- 
dua, eta ez fakrifizioa; cta Jainkoaren 
czagutza, holokaufta baino gehiago.

7 Hekiek ordean, Adamek bezala

hautfi dute bat-tafuna, han arnegatu dute 
ene legea.

8 Galaad da idola-cgilccn hiria, odolak 
ithoa.

9 Eta ohoin-zilhoa iduri, phartedun da 
aphezekin ; Sikemcn gaindi goaten dire- 
nak bidean hiltzen dituzten ohoinen zil- 
hoak bezala da; ezen gaichtakerian bizi 
dire.

10  Lazteko gauza ikhufi dut Ifraelgo 
ctchean; han ikhufi ditut Efraimen lohi- 
keriak ; khutfiitua da Ifrael.

1 1  Eta zuk cre, Juda, uzta zurctzat 
cgizu, ene populuko gathibuak bihurra- 
raziko ditudan artcan.

V II .  K a p .

O I Z - E T A R E  nahi bainuen fendatu 
Ifrael, Efraimen tzarkeria eta Sa- 

mariaren maltzurkcria agertu dirc; ezen 
gezurrezko lanak egin dituzte; etaohoi- 
nak farthu zaizkote biluztera, eta harra- 
pakariek larrutu dituzte kampoan.

2 Eta beren bihotzetan erran ez be- 
zatc, gogoan daduzkadala hekicn gaich- 
takeria guziak: oraiko beren afmuck di
tuzte hertfatzen ; ene aitzincan dirc cgi- 
nak.

3 Beren tzarkeriaz boztu dute errege, 
cta bcren gezurrcz bereu buruzagiak.

4 Oro lohikerian hari ziren, okhinak 
khaldatzcn duen labea iduri; aphur bat 
phaufatu da hiria, altchagarria nahafia 
izan denetik orhe guzia altchatu arteo.

5 Hau da gurc erregeren eguna; ar- 
noak abiatu ditu buruzagiak erhotzen ; 
erregek zorockin nahafi ditu eikuak.

6 Ezen noiz-etare hekiei arte hedatzen 
hari baitzen, bereu bihotza iratchiki di
ote labe bat bezala ; hekiek erretzen zi- 
tuelarik lo-egin du gau guzia, eta bera 
goizeko fu-garra bezala khaldatua zcn.

7 Labea bezala khaldatu dire guziak, 
cta iretfi dituzte bcren juyeak ; hekien 
errege guziak erori dirc ; hekictan cz da 
ene gana deihadar-egin duenik.

8 Efraim bera populuekin nahafteka- 
tzen zcn; Efraim bilhakatu da itzultzen 
cz den hautfpeko ogi bat.

9 Arrotzck iretfi dute baren indarra ; 
eta berak cz du ezagutu ; ile zuriak cre 
hedatu dire hären baithan, cta cz da o- 
hartu.

10 Eta Ifraclck bere burgoikeria iza
nen du bere begien aitzinean beheititua;

6 £
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cta horien guzien gatik, ez dire beren 
Jainko Jauna gana bihurtu, eta cz dute 
hura bilhatu.

1 1  Efraim bilhakatu da ufo choro, bi- 
hotzgabe baten iduriko : deithu du E - 
giptoa, Afiriarretara goan da.

12  Eta goan dircncko, hekien gainera 
hedaturen dut ene farea; cragotziren di- 
tut zeruko chori bat bezala ; joko ditut, 
hekien baldarnak aditu dichiduen arabera.

13  Zorigaitz hekici, zeren urrundu 
diren ene ganik ; larrutuak izanen dire, 
zeren ene kontra egin baitute bekhatu ; 
eta nik berrerofi ditut ; cta hekiek, ge- 
zurrak erabili dituzte ene kontra.

14  E z  dute ene gana oihu-egin bereu 
bihotzean, bainan orroaz zauden bereu 
ohectan : Arnoz cta ogiz zuteil amets, 
urrundu dire ene ganik.

15  Eta nik argitu ditut, eta befoak 
hazkartu diozkatet; eta ene alderat mal- 
tzurkeriazko gogoetak erabili dituzte.

16 Itzuli dire uztarririk gäbe nahi i- 
zatera; cta egin dire enganatzeko baizik 
cz den arrambela iduri; ezpataren azpira 
eroriko dire hekien buruzagiak, beren 
mihiko errabia gaichtoa gatik. Hori i- 
zanen da hekien burlabide Egiptoko lu- 
rrean.

V I I I .  K a p .

' I 'U R U T A izan bedi zure ahoan arra- 
noak bezala Jaunaren etchcarcn 

gainean ; zeren hautfi baitute enekilako 
patua, eta hautfi baitute ene legea.

2 Dei-egincn darotade, erranez: Ene 
Jainkoa, ezagutzen zaitugu, guk, Ifra- 
elgo umcck.

3 Ifraclck arbuyatu du ona ; ctfaya 
jarraikiren zayo ondotik.

4 lierez bere dire erreginatu, cta cz 
ene bidez; buruzngi egotu dire, eta ez 
naiz ohartu; beren urhe-zilharretarik c- 
gin dituzte idolak, beren hilgarri.

5 Samaria, lurra jo  din hire aratchc- 
ak ; ene hafarrea biztu da horien gainera. 
Noiz arteo egonen ahal dire garbitu gäbe ?

6 Ifraclen ganikako afniua da idola 
hori; ofizialeak egina da, eta ez da Jain
ko ; czcn Samariako aratchca ariniarma 
fareen parc izanen da.

7 Erain dute haizea, bilduko dute phe- 
fia ; ogi lafto bat han ez da chutik iza
nen; bihiak ez du irinik emanen; cta c- 
maten badu, arrotzek janen dute.

8 Ifracl iretfia d a ; orai jendayen cr- 
dian egina da untzi lohi bat bezala.

g Ezcn goan dire, Afurren gana ba- 
kharrik bizi den bafaflo harén gana: 
Efraimek fariak cman diozkatc bere ga- 
layei.

10 Bainan noiz-cre faritan erakharri 
baitituzte jendayak, bilduko ditut orai, 
cta aphur batentzak khenduko diotet c- 
rregeren cta buruzagien zerga.

1 1  Alabainan Efraimek orotan altcha- 
tu ditu bekhatu egiteko aldareak ; aldare 
hekiek hobcnctan jazarriak zaizko.

12  Hekientzat iikribatu ditut afko le
ge, zeinei begiratu baitiotc bertzeentzat 
balire bezala.

13  Eikainiko dituzte bitimak, imola- 
tuko cta janen haragiak, cta Jaunak ez 
ditu onhetfiren hekien fakrifizioak ; orai 
orhoituren da hekien tzarkeriaz, eta i- 
kharturen ditu hekien bekhatuak; he
kiek Egiptora bihurturen dire.

14  Kraelek ahantzi du bere egilea, eta 
altchatu dute tcmploak ; cta Juda haritu 
da afko hiriren hazkartzen. Eta nik i- 
gorriren dut fua hären hirietara ; cta 
fuak iretfiko ditu Ifraelen etcheak.

IX . K a p .

P Z  boz, Ifrael; cz jauz populuak bc- 
zala; zeren lohikcriak urrundu bai- 

tzaitu zurc Jainkoaren ganik; fariaren 
irritfak erabili zaitu, zurc larrainak gain- 
diturcn zirclakoan ogiz.

2 Larrainak eta lakoak cz dituztc ha- 
ziko, cta gczur egincn diotc arnoak.

3 E z  dirc Jaunaren lurrean cgoncn: 
Egiptora itzuli da Efraim; cta Afiriarrcn 
erdian jäten ditu haragi lohiak.

4 Jaunari ez diotc arnozko libazionc- 
rik eginen, cta cz dirc baren gogarako i- 
zanen; hekien fakrifizioak izanen dirc 
deithorazaleen ogia iduri; hartarik janen 
duten guziak khutfutan farthuko baitirc; 
czcn bizitzeko dute beren ogia cta har
tarik ez da Jaunaren ctchean farthuren.

5 Z er eginen duzue befta-buru egunc- 
an, Jaunaren befta-eguneati ?

6 Ezcn huna non defmafiaren ilics go
an diren; Egiptoak bilduko ditu, Mcin- 
phifck ehortziko; hain lehiagarri zitza- 
yoten zilharra, haufinentzat geldituren 
da ; kharlotchak naufituren dirc hekien 
etchcctan.

X. KAP. 947
7 Ethorri dire ikharpeneko egunak; 

fari bihurtzeko egunak ethorri dire. Ja -  
kizu, oi Ifrael, zoratuak direla zure pro- 
fetak, burutik jauziak zure gizon argi- 
tuak, zure tzarkerien elemenia gatik eta 
zure erhokeriaren gaiztafuna gatik.

8 Profetak Efraimen ene Jainkoaren 
bcgiralari izan behar zitazkcenean, gal- 
pencko arte bilhakatu dire hango bidé 
guzietan, erhokeriara hizitagarri beren 
jainkoaren tcmploan.

9 Bekhatu latzcra crori diré, Gabaako 
egunetan bezala: hekien tzarkeriaz or
hoituren da Ja u n a ; ikharturen ditu he
kien bekhatuak.

10 Aurkhitu nuen Ifrael hala-nola ma- 
hatfak mortuan, hala-nola lehembiziko 
fruituak pikoaren adar-mokoetan; hckick 
ordean Beelphegorren gana goan diré ; 
ene ganik atzctu dire beren ahalkamen- 
dutan, cta hatfgarri egin dire, maithatu 
dituzten gauzak bezala.

1 1  Efraimcn ofpea goan da chori bat 
hcgaldaka bezala; galdu da forthu be- 
zain lafter, amaren fabeletik, fabelean 
gatzatu denctik.

12  Eta beren umeak hazi balituzte 
ere, haurrik gabe ezarriren ditut gizonen 
erdian; eta oraino zorigaitz hckiei, he
kien ganik gibelatu naitckecncan.

13  Efraim zen, ikhufi dudan bezala, 
T ir  bigarrena, bcrc edertafunaren gai- 
ncan jarria; cta Efraimek cramancn ditu 
bcrc femeak hilen dituenaren eíkuetara.

14  Emozute, Jauna. Zer emanen da- 
roezu ? Emotzutc ume-untzia haurrik 
gabe, cta bulhar agorrak.

15  Galgalan agertu da hekien tzarta- 
fun guzia; hargatik han hartu ditut gai- 
tzirizkotan; beren afmuetako maltzur- 
keriaren gatik, iraiziren ditut ene etche- 
tik ; cz ditut gehiago maithaturen ; he
kien buruzagi guziak ene ganik gibela- 
tzen hari dire.

16 Jo  a da Efraim ; ihartua da hekien 
erroa; cz du gehiago fruiturik emanen. 
Ekhar baletzate ere, hil nctzazkc hekien 
fabcleko fruitu maitccnak.

17 Ene Jainkoak iraiziren ditu, zeren 
ez duten cntzun; cta jendayen erdian i- 
bildaun diré izanen.

X .  K a p .

A IH E N  ederretako mahafti bat zen 
Ifrael; adarren bardin, bcthctzcn

zen mahatfez ; bere fruituketa gaitzaren 
arabera, bethe da aldarez ; bere lurreko 
goritafunaren neurrira, goritu da jainko- 
moldez.

2 Erdizkatua da hekien bihotza ; orai 
dire galduko. Jaunak chehakaturcn ditu 
hekien jainkomoldeak ; cragotziren ditu 
hekien aldareak.

3 Orai erranen dute; Errcgerik ez du- 
gu ; ez gare czen Jaunaren beldur iza- 
tu ; eta zer eginen daroku errege batek?

4 Erabil zatzuc ikhufpen alfer ba- 
tzuctako folafak, eta patuak jo zatzuc : 
Jaunaren juyamendua zuen landetako 
hildoctan ilkhiko da belhar kharatfa bc- 
zala.

5 Samariarrck adoratu dute Betha
bengo behia ; populua nigarrez gelditu 
da bcrc beldaren minez, zeren harén 
ganik bertzetara duten craman behi 
hura, zeinaren gainean bozten baitziren 
harén zaintzailcak, harek zuen ofpea ga
tik.

6 Ezen Afiriara eramana izan da hu
ra, errege afpertzaileari emaitzetan; a- 
halkcak atzemanen du Efraim, eta Ifra- 
clek ahalke gorria atheraturen du bere 
nahikerictarik.

7 Samariak funtfiarazi du bere erregea, 
harrapoa uraren gainean bezala.

8 Eta chahutuak izanen dire idolen- 
tzateko lekhu gorak, Ifraelen bekhatua. 
Kharlotchak eta aftakharloak iganen dire 
hekien aldare gainetan, eta berek erra
nen diote mendici: Eftal gaitzatzue; eta 
munhoci : Eror zaitezte gurc gainera.

9 Gabaako cgunctarik, bekhatuan i- 
bili da Ifrael ; han gelditu dire : ez da, 
Gabaan egin zen bezala, gudua eroriko 
tzarkeriako umeen gainera.

10 Azurriaturen ditut ene lehien ara
bera; populuak bilduko dire hekien kon
tra, noiz-etare azurriatuak izanen baitirc 
beren bi gaichtakerien gatik.

1 1  Efraim da miga bat jakinki bihi jo
tzen lakhct dueña; eta nik cíkua czarri 
dut harén lcpho ederraren gainean ; i
ganen naiz Efraimcn gainera; Juda i- 
raultzen hariko da, eta Jakob mokhor 
jotzen. ·

12  Zuzembidean cgizkitzue zuen e- 
raintzak, eta urrikalpencko bidean zuen 
uztak ; aphain zatzue zuen lur berriak ; 
aldiz Jaunaren bilhatzcko ordua izanen 
da, zuzentafuna irakhatfiko darotzucna 
ethorriren dencan.



948 OSEEREN PROFEZIA.

13  Lanthu duzue tzartafuna, bildu 
duzuc tzarkcria ; jan duzue gezurraren 
fruitua; zcren fidatu baitzarete zuen bi- 
dectan, zuen gerlaricn oftcaren gaincan.

14  Biahorea jauziko da zurc popu- 
luarcn crdian, eta chahutuak izanen dire 
zure hazkargailu guziak, hala-nola cha- 
hutua izan baitzen Salmana hainaren ar- 
madaz, zeina afpertu baitzen Baalcz gu- 
duko egunean, ama berc umeen gaincan 
zathikatu zuenean.

15  Hórrela eginen darotzuete Bethc- 
lek zuen gaichtakerien tzartafunaren a- 
riaz.

Jaunak, lchoinak bczala orroa eginen 
d u ; berak eginen du orroa, cta itfafoa- 
ren femeak lalluko dirc.

1 1  Choria bczala Egiptotik, eta ufoa 
bezala Afiriarren lurretik hcgaldaka dirc 
goanen ; eta bereu etcheetan ezarrircn 
ditut, dio Jaunak.

12  Efraimck ukhoak, Ifraclek zimar- 
khuak ezarri dituztc cne inguruan ; 
Juda ordcan, lckhuko zin gclditu da 
Jainkoarcn cta hären fainduen aitzinean.

X I . K a p .
X T  O L A  iragaiten baita goiza, hala ira- 

ganen da Ifraclgo errege. Haurra 
zen Ifrael, cta maithatu izan d u t; eta 
Egiptotik deithu dut cne femca.

2 Zembatenaz deitzcn, hambatcnaz 
urruntzen ziren ; Baali imolatzen cta 
jainkomoldcci fakrifikatzen zuten.

3 Eta ni Efraimen unhidaita bezala 
nintzcn ; ene befoctan erabiltzcn nituen, 
cta ez dute ezagutu nik nuela hckiez 
artha.

4 Ene gana biltzen nituen Adamen 
lokharriez, amodioaren cftekez, cta ni 
hekientzat izatu naiz uílarria cta ahotik 
muthurrckoa khentzen dueña bezala; 
eta makhurtu naiz hekiei jatera ema- 
teko.

5 E z  dire Egiptoko lurrera bihurtu- 
ren, eta Afur bera izanen dute errege ; 
zcren ez duten nahi izan cne ganat 
itzuli.

6 Ezpata abiatu da hckicn hirictan ; 
iretfiko ditu hekieu gizon hautak, eta 
chahutuko hekien buruzagiak.

7 Ene populua ene itzuípenari begira 
egonen /ayo; bainan guziei batean gai
nera czarria izanen zayotc uztarri bat, 
kendua izanen ctzayotena.

8 Ñola ezarrircn zaitut, Efraim ? ene 
gerizaren azpira harturen othe zaitut, 
ifrael ? Ezarrircn othe zaitut hala-nola 
Adama ? emanen othe Seboin bczala ? 
Ene bihotza urrikitu da cne baithan, ene 
urrikalkortafuna ere iharrofia da.

9 E z  dut eginen ene hafarrearen ira- 
kiduraren arabera; ez naiz bihurturen 
Efraimen galtzera, Jainkoa naizelakoz 
eta ez gizona; ni naiz zure erdian egotu 
faindua, eta ez naiz hirira farthuren.

10  Jaunaren ondotik ibiliren d irc ;
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balimbazen, alferretan hari ziren Galga- 
lako idiei imolatzen ; ezcn hekien alda- 
reak ere dire hala-nola harri-metak lan- 
detako hildoen gaincan.

12  Jakobek ihes-egin izan du Siriako 
aurkhintzara, cta Ifrael egotu da fehi 
emazte baten izateko ; eta ardi zaintzcn 
bcrtzcaren izateko.

13  Aldiz, profeta baten bidez Jain- 
koak atheratu du Ifrael Egiptotik ; cta 
profeta baten bidez zaindu izan du.

14  Efraimck hafarretzera ekharri ñau 
cman darozkidan uherdurez ; eta gai
nera jautfiko zayo ichuri duen odola, cta 
bere Jaunak bihurturen dio bere laidoa.

X I I I .  K a p .

J ^ F R A I M E N  f o l a f e r a ,  l a z t u r a k  h a r t u  

d u  I f r a e l ,  e t a  B a a l c n  b a i t h a n  e g i n  

b u  b e k h a t u ,  c t a  h i l  i z a n  d a .

2 Eta orai bckhatua bekhatuaren 
gainera egin dute, cta beren zilharrarekin 
urthu dute idolen itchurako molde bat, 
guzia oñzialeen lana : cta populuari e
rraten diote: Aratchc-adoratzailcak, ¡mo
la zatzuc gizonak.

3 Hargatik izanen dire goizeko lan- 
hoaren eta goizean funtfitzen den ihin- 
tzaren iduriko ; chiriinolak larrainetik 
cramatcn duen hcrrautfaren, cta khc- 
zilhotik daraman khearen pare.

4 Ni naiz ordcan zure Jainko Jauna, 
Egiptoko lurretik atheratu zaitudana ; 
cta nitaz bertze Jainkorik ez duzu cza- 
guturen, eta falbatzailerik nitaz landan 
ez da.

5 N ik ezagutu zaitut mortuan, ere- 
muko lurrean.

6 Beren alhapidetako goritafunaren a- 
rabera bethe dire, cta afc dire ; cta hantu 
zayote bihotza, eta ahantzi naute.

7 Eta ni izanen natzayotc lehoin 
urricha bczala, Afiriako bidean lehoina- 
barra iduri.

8 Goanen natzayotc, umeak galdu 
dituen hartz ama iduri ; cta phorroíka- 
turen diozkatct gibcl-errayak ; eta i- 
rctfiren ditut lchoinak bczala, cta bafa- 
bcreck zathikaturen dituztc.

9 Zure galtzca, Ifrael, zerorren ga- 
nik dathor ; bakharrik ene baithan da 
zurc laguntza.

10 Non da zure errege? garaitiarki 
orai zurc hiri guziekin falba bezaitza ; 
non dire zure juyeak, zcinctaz erran

baituzu : Errege bat cta aitzindariak 
igutzu ?

1 1  Errege bat emanen darotzut ene 
fephan, cta khenduko darotzut ene gai- 
tziduran.

12  Efraimen gaichtakeriak lokharriz 
batean bilduak eta harén bckhatuak al- 
tchatuak dire.

13  Erditzen hari donaren minak ctho- 
rriren zaizko: haur bat da zuhurtzia 
gabea; orai ezik ez du iraunen berc 
umecn farraíkiarcn erdian.

14  Herioarcn cíkutik atheraturen di
tut ; heriotzctik bcrrcrofircn ditut. Oi 
herioa, ni izanen nauk hire heriotzea ; 
oi ifernua, ni izanen nauk hire afikia: 
bainan gozakaria oraino ene begietarik 
gordea dago.

15  Ezen berak berezten ditu anayak 
beren nrtcan. Jaunak crakharrircn du, 
mortutik iganen den haize erregarria; 
cta idorturen ditu harén zainak eta a- 
gorturen harén ithurriak, cta berak la- 
rruturen du harén untzi balios guzicn 
bildegia.

X IV . K a p .

P JO N D A  bedi Samaria, zcren uher- 
tzera ekharri duen bere Jainkoa ; 

ezpatatik goan beitez Samariarrak, lc- 
hertuak izan beitez hckicn haur chu- 
meak, cta urratuak emazte izorrak.

2 Oi Ifrael, bihur zaite zure Jainko 
Jaunaren gana, zurc tzarkcriak crorra- 
razi zaituenaz gcroztik.

3 Ercmotzuc zuen hitzak, bihur zai- 
tezte Jaunaren gana eta errozue: E - 
zezta zazu gaizkia oro, onhets ongia, 
eta guk bihurturen darozkitzugu ara- 
tchcak, gure czpainctako efkaintzak.

4 Afurrek ez gaitu falbaturen, zal- 
dicn gaincra ez gare iganen, cta ez dugu 
erranen gehiago : Gure cíkuetako lanak 
dirc gure jainkoak; zeren urrikalduren 
baitzarc zuri diagozun umezurtzari.

5 Sendaturen ditut horien fakhiak, 
ene ariatik maithaturen ditut; ezcn ho- 
ricn gainetik aldaratu da cne hafarrea.

6 Ni izanen naiz hala-nola ihintza; 
Ifrael hoftaturen da lilia iduri, eta harén 
errotik gandoa altchaturcn da Libangoak 
bezala.

7 Goraturen dire harén adarrak, ha
rén edertafuna izanen da olibondoarena 
iduri, cta harén ufaina Libangoa bczala.

X II . K a p .

U A I Z E Z  haztcn da Efraim, cta be- 
roari darraikio; cgun guzian ge- 

zurrak eta defmafiak ditu raurrukatzen ; 
Afiriarrekin patu cgin du, cta Egiptora 
cramatcn zucn olioa.

2 Jauna juyamcndutan fartzera dihoa 
bcraz Judarckin, eta Jakobcn gaincan 
berc ¡kharpenaren egitcra: bihurturen 
dio bcrc bidé cta bcre afmucn arabera.

3 Sortzctik bcrc anayari hartu zioen 
urhatfa ; cta berc indarraz aingeruari 
borrokan cgin zioen.

4 Eta aingeruari naufitu zitzayon,cta 
gaina hartu zioen: gero nigar-egin zucn 
cta oithoiztu zucn benedika zezan : Be· 
thelen aurkhitu zucn, cta han mintzatu 
zen gurekin.

5 Eta armadetako Jainko Jauna izan
zen gcroztik harén orhoitzapencko Jau 
na. _

6 Eta zu, itzul zaite zurc Jainkoa 
gana ; begira zatzu urrikalkortafuna cta 
zuzentafuna, cta idukazu bethi zurc 
pheíkiza zurc Jainkoaren baithan.

7 Kanaanek cíkuan enganatzcko ba- 
lantza daduka; bidegabekerian da lakhct.

8 Eta Efraimck erran izan d u : Oro- 
ren gatik aberaftu naiz ni, atzcman dut 
nahi nuen idola: ene lan guzietan ez da 
aurkhituren nik cgin dudalako tzarkeria 
bat.

9 Eta ni naiz zure Jainko Jauna,
Egiptoko lurretik atheratu zaitudana ; 
jarraraziren zaitut oraino ctcholcn itza- 
lcan, tabcrnaklctako bcíla-egunctan bc- 
zala. >

10  Eta ni mintzatu izan naiz profe- 
tei, eta nik igorri daroztct ikhufpcn aíko, 
cta nik erakhutfi dut ene burua profeten 
bidez.

| 1 1 Galaadeko idola, idola alfer bat
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8 Bihurturcn dire eta ene itzalean ja- 
rriko ; ogiz biziko eta mahats-ondoa be- 
zala aihendaturen dire, eta hären izena 
izanen da Libango arnoaren pare.

9 Efraimek erranen du : Gaurgeroz 
zer dut idolckin ikhufteko ? Eta nik 
cntzunen dut, eta nik handiarazircn dut 
hoftatzcn den izaya bezala ; ene ganik
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ilkhircn da zurc fruitua.
10  Nor da zuhur, eta nork folas hau

kiek adituko ditu ? nork du ad ¡garría, eta 
haukick jakinen ditu ? Alabainan zu- 
zcnak dire Jaunaren bidcak, eta hckie- 
tarik dabiltza preftuak ; lege-haufleak 
aldiz, hckictan eroriko dire.

J O E L E N  P R O F E Z I A .

I. K a p .
T A U N A R E N  hitza, Joeli, Phatuelcn 

J  femeari egina.
2 Adi zazuc hau, zaharrak, cta bc- 

harriez ardietfazue lurrcko egoiliar gu- 
ziek. Holakorik gcrthatu othe da zuen 
egunetan, edo zuen aitcn egunetan ?

3 Hunen gainean mintza zaitczte 
zuen femeei, eta zuen femeak beren fe- 
meci, eta hckien femeak bertze ondo- 
tikakoci.

4 Chartalak jan du Barraren ondarra, 
eta brukoak cnartalaren ondarra, cta 
herdoak brukoarcna.

5 Iratzar, hordiak ; nigar cta orrobia 
egizue arnoa gozoki cdaten duzuen gu- 
zick ; zeren khcndua izanen baita zuen 
ahotik.

6 Ezen jendaki bat ¡gaitcn hari da 
ene lurrera ; hazkarra da eta ezin-khon- 
datuzkoa; harén hortzek iduri dute lc- 
hoin-hortzak, cta harén haginek lehoin- 
kumearenak.

7 Mortu cragin du ene mahaftia; 
azala khendu dio ene pikoari; biluzi 
eta larrutu du ; lurrcrat arthiki du, eta 
zuritu dire harén adarrak.

8 Deithora zaite hala-nola neíkatcha 
zakhua jautzi dueña, bcrc gaztaroko 
fcnharra galdu baitu.

9 Sakrifizioa eta libazionca galduak 
dire Jaunaren etchetik ; nigarretan dau- 
de aphezak, Jaunaren miniítroak.

10 Dcfmafiatua da lekhua ; nigarrez

dago lurra, zeren chahutua den ogia, 
biluzia mahaftia, olibondoa iraungia.

1 1  Mincz dago laboraría cta orrobiaz 
mahaftizaina, ogiaren cta garagarraren 
chahupcnaz, eta galdua delakoz lande- 
tako uzta.

12  Larrutua da mahaftia cta iraungi- 
tzen hari da pikoa ; mingrana, palma, 
fagarra cta bazterretako zuhamu guziak 
ihartu diré ; ezen gizafcmcctarik galdu 
da bozkarioa.

13  Zurdatzak jauntzatzue, cta niga
rretan zaudezte, aphezak ; orrobia egi
zue, aldareko miniftroak; far zaitczte 
barriera,zakhuen gainean etzan zaitczte, 
ene Jainkoarcn miniftroak; zeren zuen 
Jainkoaren etchetik galdu baitirc l'akri- 
fizioa eta libazionca.

14  Sainduetfazuc barur bat, deith za
zuc baldarna, zuen Jainkoaren etchera 
bilaraz zatzue zaharrak eta lurrcko egoi
liar guziak, eta Jaunari egiozuc deiha- 
dar.

15  A i! a i! a i! hau eguna! Ezen hurbil 
da Jaunaren eguna, eta Ahalorotakoa- 
ren ganik cthorriren da dcfmafia bezala.

16 E z  othe dire gure begien aitzincan 
galdu hazkurriak, eta gure Jainkoaren 
etchetik bozkario cta jauziak ?

17 Aziendak beren gorotzcan ufteldu 
dire ; urratuak dire bihitegiak, bildegiak 
lurrean daudc; ezen galduak dire ogiak.

18 Zergatik arthikitzen dute abcrcek 
intzirina, idi-arthaldeek marruma ? Z e 
ren hckicntzat alhapiderik cz den ; cta
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ardi-arthaldcak ere galdu dire.
19 Zuri, Jauna, igorriren darotzut 

ene deihadarra, fuak chahutu baititu 
mortuko lckhu ederrak, cta garrak erre 
bazterretako zuhamu guziak.

20 Lar-abcreek ere zure gana goiti- 
tzcn dituzte begiak, uri eíke daudezen 
eraintzak iduri ; zeren ithur-urak agor- 
tuak baitirc, eta fuak irctfr baititu mor
tuko lekhu ederrak.

II. K a p .

g l O N E N  durrundaraz zazue turuta, 
ene mendi fainduan arthikatzue o- 

rrobiak ; afaldutan jar beitez lurrcko 
egoiliarrak oro ; ezen heldu da, hurbil 
da Jaunaren eguna,

2 Ilhumbe eta gobeletako eguna, he- 
doi eta chirimoletako eguna ; goizeko 
argia mendien gainera hedatzen den be
zahl, hedaturen da populu handi cta 
hazkar bat ; harén parcrik egundaino 
izan ez baita, cta harén ondotik mende- 
ren mendetan ez baita izanen.

3 Harén aitzinean heldu da ireften 
duen fu bat, eta harén ondotik gar erre- 
garri bat; harén aitzinean lurrak iduri 
zuen atfeginetako baratzc bat, eta liaren 
ondotik mortuko huftafuna, cta hari 
itzurtzcn zayoenik cz da nihor.

4 Zaldien itchura bezalakoa da he- 
kien itchura, eta ñola zaldizkock, hala 
lafter-egiten dute.

5 Mcndi-bizkarrctan jauzten dire, 
orga-laftcrrck bezalako harrabotfa egi- 
nez, laftoa crrctzen duen fu garraren 
harrabotfa iduri, gudura abian den ar
mada hazkarra bezala.

6 Hekien aitzinean populuak oinha- 
zetan izanen dire ; begitharte guziak 
duphina bezain bcltz eginen dire.

7 Hazkarrck bezala lafter-egiten dute, 
gerlariak bezala harrafi gainera jauzten 
dire ; gizonak bezala lcrroan dihoazi be
reu bideetan cta beren bidcchkak cz di
tuzte häuften.

8 Bakhotchak ez du bere anaya hert- 
faturen, batbedera bcre faitean goanen 
da ; leihoctarik ere croriko dire eta ez 
dute min hartuko.

9 Hirian farthuko dire cta harrafi 
gainera lafter-eginen dute ; etchectara 
iganen dire leihoctarik farthuko ohoina 
bezala.

10  Hekien aitzinean ikharatu da lu-

rra, khordokatu dire zeruak ; iguzkia 
eta ilhargia ilhundu dire, eta izarrek 
itfutu dute beren argia.

1 1  Jaunak bcre armadaren aitzinean 
adiarazi du bere mintzoa; zeren gaitza 
baita harén armada; hazkarra da eta 
harén erranak egiten ditu ; handia da 
alabainan Jaunaren eguna, eta guziz 
ikharagarria ; eta nork hura jalan ?

12  Orai beraz, dio Jaunak, itzul 
zaitczte ene gana zuen bihotz guziaz, 
barur, nigar cta deithore eginez.

13  Urra zatzue zuen bihotzak, eta 
ez zuen foinckoak, eta bihur zaitczte 
zuen Jainko Jaunaren gana; zeren den 
ongikoya, urrikalkor eta jafankorra, urri- 
kalmcndu hainitz dueña eta hafarreari 
garaitzen dena.

14  Nork daki hean cz den itzuliko, 
hean cz duen barkhatuko, eta ez dituen 
bcre ondotik utziko benedizionea, fa- 
krifizioa eta libazionca zuen Jainko 
Jaunarentzat ?

15  Turuta durrundaraz zazuc Sio- 
nen, fainduetfazue barur bat, deith za
zue baldarna.

16 Bilaraz zazuc populua, faindue- 
tfaraz baldarna, bilaraz zatzue zaharrak, 
cthorraraz haurttoak eta bulharra edos- 
kitzen dutcnak; fenharra ilkhi bedi bere 
etzauntzatik cta cmaztea bere ohetik.

17  Ezkaratzaren eta aldarcaren ar- 
tean nigar-eginen dute aphezck, Jau 
naren miniftrock, cta erranen dute : 
Barkha, Jauna, barkha zure populuari ; 
cz arthik zure primantza laidoaren azpi- 
ra, jendayak ez ditezen naufi zurc hau- 
rrci. Zertako derrate populuen artcan: 
Non da horien Jainkoa?

18 Jauna bcrotu da bere lurraren 
alde, eta guphidctfi du bere populua.

19 Eta Jaunak ¡hardetfi du, cta erran 
dio bere populuari : Huna non igorriren 
darozkitzuedan nik ogia, arnoa eta olioa, 
eta afcko zarete, cta etzaituztct gehiago 
laidotara emanen populuen crdian.

20 Eta zuen ganik urrun igorriren 
dut ipharretik heldu dena, cta iraiziren 
dut lur mortu cta bidegabeko hatera, 
burua iguzki-aldcko itfafoarcn parrera eta 
buztana azken itfafora; eta harén ufaina 
eta harén uftel urrina iganen diré, zeren 
burgoiki den ibili.

21 Lurra, ez izan bcldurrik; boz 
zaite, cta jauz zaite; zeren gauza han- 
dien egitera baitoha Jauna.
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22 Bazterretako abereak, ez izan 
beldurrik ; zeren mortuko cderrak bel- 
harrez eftali baitire, zcrcn zuhaitzck 
eman baitute bcren fruitua ; pikoak eta 
mahaftiak ematen dute bcren gozoa.

23 Siongo alabak, boz zaitcztc eta 
jauz zucn Jainko Jauna baithan; zcrcn 
eman baitarotzuete zuzcntafunaren ira- 
khaflea, eta zucn gainera jautfaraziren 
baitu haftetik bczala uri goiztiarra eta 
berantiarra.

24 Larrainak betheko dire ogiz, ar- 
noa eta olioa nafai izanen da lakoetan.

25 Chartala, bruko, herdo eta ha- 
rrek, izurri gaitz nik zuen gainera igo- 
rriek chahutu dituztcn uzten ordainak 
bihurturen darozkitzuct.

26 Hekietarik janez haziko eta afeko 
zarete ; laudaturen duzue zuen Jainko 
Jaunaren izena, zuentzat hambat fenda- 
gaila egin izan duenaren izena ; eta e- 
gun-eta-iguzki ez da eue populua ahal- 
ketara eroriko.

27 Eta ezaguturen duzue ni naizela 
Ifraelcn erdian nagoena ; eta ni naizela 
zuen Jainko Jauna, eta bertzerik cz 
delà ; eta ene populua cz da nihoiz-crc 
ahalketara eroriko.

28 Eta horien ondotik izanen da, eue 
izpiritua ichuriko dúdala gizon guzicn 
baithara ; eta profctifatuko dute zuen 
femc-alabek ; zuen zaharrek ainetfak 
izanen dituzte, eta ikhufpenak zucn 
gazteek.

29 Enc muthil eta neikatoen gainera 
cre egun hckictan ichuriko dut ene izpi
ritua.

30 Eta zcru-lurrctan agerraraziko di- 
tut fendagailak, odola, eta fua, eta khe- 
lanhoa.

3 1 Ilhumbctara aldatuko da iguzkia, 
eta odolctara ilhargia Jaunaren egun 
handi eta lazgarria ethor dadicn aitzi-
nean. # .

32 Eta izanen da, Jaunaren izenan 
dei-eginen dioten guziak falbatuak iza
nen direla ; czcn, Jaunak erran bczala, 
Siongo mendian eta Jerufalemen, eta 
Jaunak deithu dituen ondarretan izanen 
da falbamcndua.

I I I .  K a p .
Z E N  hara egun hckictan eta ordu 

hartan, bihurrarazi dituzkcdancan 
Judako eta Jcrufalemgo gathibuak,

2 Bilduko ditut jendaya guziak, eta
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eramanen ditut Jofafateko harancra, eta 
han juyamendutan farthuko naiz ene 
populu eta Ifraclgo enc primantza, jen- 
dayetan barrayatu dituztcnen gainean, 
eta bcren artean zathitu duten enc lu- 
rraren gainean.

3 Zorthca arthiki izan dute ene po- 
puluarcn gainera ; lizuntegian ezarri di
tuzte muthikoak, eta arno truk faldu 
dute neikatcha, edaten haritzeko.

4 Bainan zer ikhuileko da zucn eta 
ene artean, T ir , Sidon eta Paleftinda
rren eremuak ? Afpcrkundc bihurtzen 
othe darotazue niri ? Eta ene ganik 
afpertzera ha ri bazaretc, ordu bercan 
zucn buruen gainera bihurturen daro- 
tzuet ordaina.

5 Ezen eraman ditutzuc enc urhc-zil- 
harrak ; eta enc gauza lehiagarrienak eta 
ederrenak zuen temploetara eraman di- 
tutzue.

6 Grcziarrcn femeci faldu ditutzuc 
Judako eta Jcrufalemgo umeak, hekiek 
urrun bcren cremuetarik igortzea gatik.

7 Eta nik, faldu ditutzuen tokictarik 
craikiren ditut ; eta zuen buruaren gai
nera bihurturen dut gaizkiarcn faria.

8 Eta zuen femc-alabak emanen ditut 
Judako umeen cikuetara, eta falduko di
tuzte Sabcarrei, urrungo jendaya bâti, c- 
zen Jaunak erran du.

9 Hori oihu-egizue jendayetan, fain- 
duetfazuc gerla, altcharaz zatzue hazka- 
rrak ; hurbil eta igan beitez gcrlariak 
oro.

10  Hautfatzue zucn goldeak ezpata 
cgiteko eta pikotchak lantzetako. Her- 
balak erran beza : Hazkar naiz.

1 1  Jau z zaitcztc eta zatoztc populu

5uziak aide orotarik, eta bil zaiteztc ;
aunak zuen hazkarrci hor joaraziko dio- 

tc lurra.
12  Jendayak jaiki eta Jofafateko ha- 

ranera igan beitez ; zeren han jarriko 
bainaiz jendaya guzicn juyatzen inguru- 
an.

13  Loth ihitcgici, onthua baita uzta ; 
zatozte eta jauts zaitezte, bethea baita 
lakoa ; gaindi dohazi lakoak, mukhurru 
baita hckien gaichtakeria.

14  Populuak, populuak, farraikiko ha
rancra ! Zeren hurbil baita Jaunaren c- 
guna farraikiko haranean.

15  Gobcldu dire iguzkia eta ilhargia; 
izarrck itfutu dute beren argia.

16 Jaunak Siondik cgincn du orroa,

eta Jerufalemetik adiaraziren du bere 
mintzoa; eta ikharaturen dire zeru-lu- 
rrak ; eta Jauna izanen da bere populu- 
aren pheíkiza eta Ifraclgo haurren inda- 
rra.

17 Eta jakinen duzuc ni naizcla zuen 
Jainko Jauna, Siongo ene mendi faindu- 
an egoten naizena ; eta faindu izanen da 
Jcrufaleme, eta arrotzak ez dire gehiago 
hartan gaindi iraganen.

18 Eta egun hartan gerthaturen da 
eztia jautfiko déla mendietarik, eta efnea 
munhoctarik ; ur biziak goanen dire Ju 
dako lats guzictarik ; eta Jaunaren e-

tchetik ilkhiko da ithurri bat, eta urztatu- 
ren du Elhorrictako erreka.

19 Egiptoa defmafian izanen da, eta 
Idumea mortu hilgarri bat; zcrcn gaiz- 
ki crabili baitituzte Judako umcak, eta 
beren lurrean ichuri baitute odol hoben- 
gabea.

20 Eta Judeak bethi guzian izanen 
ditu egoiliarrak eta Jerufalemek mcndc- 
ren mendetan.

21 Eta garbi eraginen dut aitzinean 
garbitu ez nuen odola; eta Sionen ego
nen da Jauna.

A M O S E  N P R O F E Z I A .

I. K ap.
M O SE N  hitzak, Amos Thekucko 

artzainetarik baitzcn, Ifraclcn gai
nean izatu zuen ikhufpcnaz, Judako e
rrege Oziafcn egunetan, eta Ifraclgo c- 
rrege Jcroboam Joafen femearen egune
tan, bi urthe lur-ikhara baino lehen.

2 Eta erran zuen : Siondik orroa cgi
ncn du Jaunak, eta Jerufalemetik adia- 
raziko du bere mintzoa ; nigarrez bara- 
tu diré artzainen alhapide cderrak, eta 
agortu da Karmelcn kaíkoa.

3 Hau dio Jaun ak : Damafek egin di
tuen hirur eta lau gaichtakcrien ondoan, 
ez dut aldatuko enc crabakia; zcrcn bur- 
dinazko orgen azpian chchakatu baitute 
Galaad.

4 Eta fua bidaliko dut Azaelen etche- 
ra, eta erreko ditu Benadaden ctchcak.

5 Eta trenkaturen dut Damaíko haga, 
eta iraiziren ditut hango egoiliarrak Ido- 
larcn zclhayetik, eta manamenduko ina- 
khiladadukana atfeginctako etchctik; eta 
Siriako populua dcíherritua izanen da 
Zirenera, dio Jaunak.

6 Hau dio Jaunak : Gazak egin di
tuen hirur eta lau gaichtakcrien ondoan, 
cz dut aldatuko ene erabakia; zcrcn oro 
gathibu eraman eta Idumean hcrtfi bai
tituzte.

7 Eta bidaliko dut fua Gazako ha- 
rrafien barncra, eta erreko ditu hango 
etchcak.

8 Eta egoiliarrak iraiziren ditut Azo- 
tetik, eta manamenduko makhila dadu- 
kana Aíkalondik ; eta cíkua itzuliren dut 
Akaronen gainera, eta galduko dire 
FiliíHndar ondarrak, dio Jainko Ja u 
nak.

9 Hau dio Jaunak : Tirrek egin di
tuen hirur eta lau gaichtakcrien ondoan, 
cz dut aldatuko ene erabakia; zeren ga
thibuak oro hertfi dituzten Idumean eta 
ez diren orhoitu anayekilako bat-tafu- 
naz.

10  Eta bidaliko dut fua Tirreko ha- 
rrafien barnera, eta erreko ditu hango 
ctcheak.

1 1  Hau dio Jaunak: Edomek egin 
dituen hirur eta laur gaichtakcrien ondo
an, cz dut hautftko ene erabakia ; zeren 
ezpatarekin jarraiki baitzayo bere anaya- 
ri, zaurthu baitute hekien aldcrako urri- 
kalmendua, fobraniozki iduki bcren fc- 
pha, eta azkcncraino begiratu bcren gai- 
tzidura.

12 Sua igorriko dut Thcmanera, eta 
erreko ditu Bofrako ctcheak.

13  Hau dio Jaunak: Amonek egin 
dituen hirur eta lau gaichtakerien ondo
an, ez dut hautftko ene crabakia ; zeren

6 F
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fabelak urratu diozkatcn Galaadeko c- 
mazte izorrei, bere mugen zabaltzea ga- 
tik.

14  Eta fuá biztuko dut Errabako ha- 
rraficn harnean, eta hango etchcak irctfi- 
ko ditu, orrobien erdian, gerla-egune- 
an, eta chirimolen erdian, afaldu-egu- 
nean.

15  Eta Mclkom gathibu goanen da, 
bera eta bere aitzindariak, oro batean, 
dio Jaunak.
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10 Ni naiz zuck Egiptoko lurretik 
iganarazi eta mortuan berrogoi urthez 
bidatu zaituztedana, goza zinezaten A - 
morrhearraren lurra.

1 1  Nik eraiki ditut zuen femeetarik 
profetak eta zuen gaztcctarik Nazarca- 
rrak. E z  othe da hola, Ifraelgo haurrak ? 
dio Jaunak.

12  Eta zuck arnoa ematen zinaroeten 
Nazarearrei edatera ; eta profetak ma- 
natzen zintuzten erranez : E z  profe- 
tifa.

I I .  K a p .

L J  AU  dio Jaun ak : Moabck egin di- 
tuen hirur eta lau gaichtakcrien 

ondoan, ez dut hautfiko ene erabakia; 
zeren Idumeako erregeren hezurrak erre 
dituen herrauileraino.

2 Eta fua igorriko dut Moabera, eta 
erreko ditu Ivariotheko etchcak ; eta 
Moab hilen da harramantzen eta turuta 
durrunden erdian.

3 Eta hären erditik galduko dut juyea, 
eta hären aitzindariak hilen ditut harc- 
kin, dio Jaunak.

4 Hau dio Jaunak : Judak egin di
tuen hirur eta lau tzarkerien ondoan, ez 
dut hautfiko ene erabakia; zeren Jauna- 
ren legea baitutc arnegatu, eta hären ma- 
namenduak ez zaindu ; alabainan enga- 
natu dituzte beren jainkoaizunek, zei
nen ondotik ibili izan baitire hekien ar- 
bafoak.

5 Eta fua igorriko dut Judara, eta e- 
rreko ditu Jerufalemgo etchcak.

6 Hau dio Jau n ak : Ifraelek egin di
tuen hirur eta lau tzarkerien ondoan, ez 
dut hautfiko ene erabakia; zeren preftua 
duten faldu dirutan, eta bcharra oinctako 
truk.

7 Hekiek lurreko herrautfean leher- 
tzen dituzte beharren buruak, eta ma- 
khurtzen dute chumeen bidea; fcmca eta 
aita neikatcha ber-baten gana ibili dire, 
ene izen fainduari Iaido egiteko.

8 Aldare guzien ondoan ctzan dire 
foineko bahitucn gainean ; eta kondena- 
tucn arnoa edan dute beren Jainkoaren 
etchcan.

9 N ik chahutu nucn bada hekien ai- 
tzinctik Atnorrhearra, zeinaren irazkia 
zedroaren goratafunaren bardin, eta bera 
haritza bezain hazkarra baitzen ; eta nik 
lehertu nituen hären gaineko fruituak eta 
hären behereko erroak.

13  Huna nik karraika cgincn dut zuen 
gainean, hala-nola orga bclharrez fortha- 
tuak egiten baitu karraika.

14  Iheibideak eikas cgincn dio zal- 
huari, gerlaria ez da bere bihotzaz naufi 
izanen, hazkarrak ez du bere bizia fal- 
baturen.

15  Arrambela dadukana ez da gogor 
egonen, bere oinck ez dute itzurrarazi- 
ren zalhua, eta zaldi-gainera igaiten dc- 
nak ez du falbaturen bere bizia ;

16 Eta hazkarren artean, bihotzez 
hazkar denak, buluzik egun hartan ihes- 
eginen du, dio Jaunak.

I I I .  K a p .

T S R A E L G O  umcak, adi zazuc Jaunak 
A erran hitza zuen gainean, Egiptoko 
lurretik atheratu dudan ahaidego guzia- 
ren gainean, erranez:

2 Lurreko ahaidccria guzietarik, zuek 
bakharrik czagutu izan zaituztet; har- 

atik zuctan bilhaturen ditut zuen tzar- 
criak oro.

3 Bi gizon elkharrckin ibiliko othe di
re, baldin ez bazayotc ongi hcldu ?

4 Lehoinak oihanean orroa eginen o- 
the du harrapakinik ez badu ? Lchoin- 
kumeak bere ctzan-lckhutik marruma
arthikiren othe du, ez balimbadu zer-
bait atzeman ?

5 Choria croriko othe da lurrean den 
artera, hedatzailerik ez bada ? Artca 
lurretik altchaturen da othe, zerbait atze
man baino lehen ?

6 Turutak hirian durrundaturen othe 
du, eta populua cz izituko ? Hirian as- 
turugaitz zerbait izanen othe da, non ez 
duen Jainkoak igorri ?

7 Ezen Jainko Jaunak ez du deuferc 
egin, non ez dioten bere zerbitzari pro- 
fetei agertu bere fegretua.

8 Lehoinak marruma eginen du, nor
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cz da ikharatuko ? Jainko Jauna min- 
tzatu da, nork cz du profetifatuko ?

9 Hau adiaraz zazuc Azotcko ctchee- 
tan eta Egiptoko lurreko etcheetan, eta 
errazue: Bil zaitezte Samariako men- 
dietara eta ikhufatzuc hango erhokeria- 
keta eta hango zokholoetan jafaiten diren 
bidegabekeriak.

10 Eta ez dute jakin zuzen zenaren 
egiten, dio Jaunak, beren etcheetan mol- 
tzatzen zituztelarik gaichtakcria eta o- 
hoinkeriak.

1 1  Aria hortaz, dio Jainko Jaun ak: 
Lurra hertfatua eta inguratua izanen da; 
khendua izanen zaitzu zure indarra, eta 
larrutuak izanen dirc zure hiriak.

12 Hau dio Jaunak : Nola artzain ba- 
tek lchoinarcn ahotik athera bailetzazke 
bi ichtcr edo beharri moko bat, hain ne- 
kez atherako dire Ifraelgo femcak, Sa- 
marian daudenak ohe-zokhoan, edo Da- 
mafko-etzauntzetan.

13  Adi zazuc eta lekhukotafun athe
ra Jakoben etchcan, dio armadetako Jain
ko Jaunak ;

14 Ifraelcn lege-haufpenen bilhatzen 
abiatuko naizenean, ikharturen naizela 
hären baithan eta Bethclgo aldarcetan ; 
ebakiak izanen direla aldarcarcn adarrak, 
eta lurrcra eroriko direla.

15  Eta joko ditut negu-etchca eta uda- 
ko etchea, eta eroriko dire bolizko jau- 
regiak, eta urratua izanen da etcheketa 
gaitza, dio Jaunak.

IV . K a p .

J - J I T Z  hau adi zazue, Samariako men
dian zareten behi gizenak, beha- 

rrari bidegabe egileak, eta erromefen oin- 
katzaileak, zuen naufiei erraten duzuc- 
nak : Ekhartzue eta edanen dugu.

2 Jainko Jaunak zin-cgin du bere izen 
fainduaz, zuen gaincra heldu direla egu- 
nak, eta lazafrinetan altchatuak izanen 
zaretela, eta zuen ondarrak bertz iraki- 
tuetara arthikiak.

3 Eta harrafietako urradurctarik ilkhi- 
ko zarete bat bertzearen ondotik, eta 
Armonera izanen zarete arthikiak, dio 
Jaunak.

4 Zoazte Bethelera, eta cgizuc gaiz- 
kia ; zoazte Galgalara, eta murruka 
zatzue zuen lege-haufteak; goizetik e- 
raman zatzue zuen bitimak eta hirur c- 
gunez zuen hamarrenak.

5 Egizkitzue ophil altchatuzko es- 
kaintzak ; efpantu cgizuc zuen oldezko 
efkaintzez, eta orotan erantzun zatzue ; 
hola nahi izan duzue ezen, Ifraelgo fe- 
meak, dio Jainko Jaunak.

6 Horren gatik nik ere cman daro- 
tzuet hortzetako hoíkindura zuen hiri 
guzictan, eta ogi eíkalia zuen tokietan 
orotan ; eta halerc ctzarete ene gana bi- 
hurtu, dio Jaunak.

7 N ik halaber zuetarik debekatu dut 
uria, hirur hilabethe gclditzen zirelarik 
oraino uztarora; eta hiri baten gainera 
uria egin dut, eta bertzearen gainera ez ; 
aurkhintza bat bullía izan da ; eta uriz- 
tatu ez dudan cphaitza, agortu izan da.

8 Bi eta hirur hiri bertze hatera etho- 
rri dirc ur edatera, eta ez dire afe ; eta 
zuck etzarete ene gana bihurtu, dio Ja u 
nak.

9 Jo  izan zaituztet haize erregarriaz 
eta herdoaz; zuen baratzcketa handia, 
zuen mahaftiketa, zuen olibadiketa, zuen 
pikodikcta harraz izan dire iretfiak ; eta 
zuck ctzarete ene gana bihurtu, dio Jau 
nak.

10 Zuen gaincra heriotzca bidali dut 
Egiptoko bidean; czpataz jo  dut zuen 
gazteria, zaldiak etfayari atzemanaraz- 
teraino; zuen fudurretara iganarazi dut 
zuen kampetako ullcl-urrina; eta zuek 
ctzarete ene gana bihurtu, dio Jaunak.

1 1  Herrautfi zaituztet, Jainkoak So
doma eta Gomorrha herrautfi zituen bc- 
za la ; eta bilhakatu zarcte fualdc batetik 
craman itchindia iduri; eta zuek etza
rete ene gana bihurtu, dio Jaunak.

12  Aria hortaz, hau eginen darotzut, 
Il'racl ; egin izan darotzukedan ondoan, 
berriz, abia zaite, Ilracl, zure Jainkoa
ren bidera.

13  Ezen huna mendien egilea, hai- 
zearen egilea, bere hitza gizonari ezagu- 
tarazten dioena, goizeko lanhoen egilea, 
eta lurreko bizkar goretan ibiltzen dena ; 
armadetako Jainko Jauna da harén ize- 
na.

V. K a p .
A D I  zatzue hitz haukiek, nik zuen 

gaincan altchatzcn dudan deitho- 
rea : Erori da Ifraelgo etchea, eta ez du 
jaikitzerat eginen.

2 Lurrean arthikia dago Ifraelgo nes- 
katcha, eta nihork ez du eraikitzen.

3 Alabainan hau dio Jainko Jaun ak :
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Ifraelgo etchean, hin batetarik ilkhitzen 
baziren mila, hartan ez da ehun baizik 
gclditurcn ; eta zeinetik ehun ilkhitzen 
baitziren, hainean baraturen dirc ha- 
mar.

4 Ezcn hau dio Jaunak Ifraelgo ctche- 
a r i: Bilha nezazue, eta biziko zarcte.

5 Eta ez bilha Bethel, eta cz far Gal
galan, eta ctzarcte Berfabccn iragancn ; 
zeren izanen baitirc, Galgala gathibu e- 
ramana eta Bethel ezdcullua.

6 Bilha zazuc Jauna eta bizi zaiteztc, 
beldurrcz-eta fuá bezala erre dadien Jo -  
fepen etchea ; eta fuak iretfiko du Be
thel, eta nihork ezin hilen du.

7 Zuzcna zizari-belharrcra bihurtzen 
eta zuzentafuna lurrean bazterrerat uz
ten duzuenak.

8 Bilha zazue Zazpi-Ohoinen eta 
Orionaren egilea, ilhumpcak argitara eta 
cguna gauera aldatzen dituena, itfafoko 
urak deitzen eta lurraren gaincra ichur- 
tzen dituena : Jauna da hären izena.

9 Irriz bezala chahutzen du hazka- 
rra, eta dcfmafia ckhartzen dio ahaldu- 
nari.

10  Higuintzetan hartu dutc, athean 
erantzutcn ziotena, eta gaitzirizkotan 
garbiki mintzo zena.

1 1  Beraz, Iarrutzcn zindutclakoz bc- 
harra, eta eramaten zinaroztclakoz gau- 
za hautcnak ; lau izkinetako harriz cgi- 
nen ditutzuc etcheak, eta ctzarete he- 
kietan cgonen ; landaturcn ditutzue ma- 
hafti maithagarrienak, eta cz duzue he- 
kietarikako arnoa edancn.

12  Ezagutzcn ditut ezen zucn gaizki 
murruak eta zuen bckhatu dorpheak ; 
prcftuaren etfai, emaitza-hartzaile, eta a- 
thean beharrarcn zaphatzaile zarete.

13  Aria hortaz, horrclako orduan gi- 
zon umoa ichilik dago, gaichtoa dclakoz 
ordua.

14  Bilha zazue ongia eta cz gaizkia, 
bizi zaiteztentzat ; eta zuekin izanen 
da armadetako Jainko Jauna, hala etze
larik erauntfi duzuen bezala.

15  Haftia zazue gaizkia eta maitha 
ongia, eta athean czar zazuc zuzentafu
na ; hcan beharbada Jofcpen ondarrei 
urrikaldurcn den armadetako Jainko Jau 
na.

16  Hargatik hau dio armadetako Jain
ko Jaun, ororen naufiak : Plaza guzie- 
tan izanen dire deithorcak, eta kampo 
guzietan crrancn da : Zorigaitz ! zori-
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gaitz ! Eta khcchuetara dcithuko da la
boraría, cta dcithorcra deithoratzen da- 
kitenak.

17 Eta mahafti guzietan izanen da 
dcithorea, zeren iragancn bainaiz zure 
crditik, dio Jaunak.

18 Zorigaitz Jaunarcn egunaren irri- 
tfean daudezenci! Zertako baliaturen 
zaitzuc hura ? Jaunarcn egun hura il- 
humbezkoa da eta ez argizkoa.

19 Hura izanen da hala-nola lchoina- 
ren ihes dohan gizonari, aitzincra heldu 
zayoen hartza; hala-nola gizona etchean 
far balcdi cta cíkua harraftaren gainean 
berma baleza, cta fuge batck ahkitzcn 
balu.

20 Jaunarcn eguna cz othe da ilhum- 
bezkoa izanen, cta ez argizkoa ; gobe- 
lczkoa, cta ez dirdirazkoa ?

2 1 Higuintzen eta buhakhaizten ditut 
zucn beílak eta ez dut onhetíiren zuen 
bilkhuetako bitimen ufaina.

22 Baldin eíkaintzen badaroztatzuc 
zuen holokauftak eta cmaitzak, cz ditut 
onhetíiren; eta zuen bitima gizenen bo- 
tuei ez diotet begiraturen.

23 Khen zatzue ene aitzinetik zucn 
kantu kalapitak ; cta ez ditut entzunen 
zuen lirekilako kantikak.

24 Juyamendua agerturen da ura be
zala, eta juftizia uhar hazkarra iduri.

25 Ifraclgo etchea, mortuan niri cs- 
kaini othe daroztatzu berrogoi urthez 
bitimak eta fakrifizioa ?

26 Ekharri ditutzue zucn Moloken 
tabernaklca, zuen idolen itchurak eta 
zuen jainkoaren ¡zarra, zuentzat egin 
zintuztenak.

27 Eta nik Damafez haindira herral- 
daraziko zaituztet, dio Jaunak, armade
tako Jainkoa deitzen denak.

V I. K ap .

'T O R I G A I T Z  zuei, Sionen aberars 
bizi zarctcnei, eta Samariako men- 

diaren indarrean fmhcíle dadukazuenei, 
handi-mandi, populuen buruzagi, bu
rrumba handitan Ifraclgo bilkhura far- 
tzen zarctcnak !

2 Iragan zaitezte Kalancra, eta ikhu- 
fazue ; handik zoazte Emath handira, 
eta jauts zaitezte Paleftindarren Jethera, 
cta hekien errefuma ederren guzietara ; 
hean hekien eremuak zuenak baino za- 
balagoak othe diren.
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3 Zorigaitz zuei, egun gaichtorako 
bereziak zarctcnei, cta tzarkcriako tro- 
nuari hurbiltzen zarctcnei;

4 Bolizko oheetan lo-cgitcn duzuenei, 
cta zuen etzauntzctan gozoki zabaltzen 
zaretenei; arthaldetik bildotfa cta abe- 
reetarik aratche goria jatcn duzuenei ;

5 Maniurrarckin batean kantuz zau- 
deztenei; zucn buruak, Dabid bezain 
mufikari ederrak daduzkatzuenei;

6 Arnoa bafoka edatcn, cta zucn bu
ruak gantzugailu hoberenez gantzutzen 
ditutzuenci, cta Jofepen heílurari for- 
hayo zaudeztenei!

7 Aria hortaz dcíhcrrituren dirc orai 
dcíhcrritzera dihoazenen buruan, eta 
atfeginkerictan baltfatzen zen andana 
khendua izanen da.

8 Jainko Jaunak zin-egin du bere bu- 
ruaz, armadetako Jainko Jaunak erran 
du : Haflio dut Jakoben hampuruftafu- 
na, higuin ditut harén jauregiak, cta hi- 
ria bere egoiliarrekin etfayari arthikiren 
diot.

9 Hamar gizon gclditu balire etche 
batean, hckick ere hil laizteke.

10  Eta hauzoak hartuko ditu eta e- 
rrcko, ctchctik hezurren eramatckotzat. 
Eta ctche-zokhoan gclditu denari erra- 
nen dio : Bada oraino zutaz bertzerik ?

1 1  Eta ihardctfircn du: Akhabo da. 
Eta bcrtzcak erranen dio: Zaudc ichilik 
cta cz orhoit Jaunarcn izenaz.

12  Ezcn huna Jauna manatzera di- 
hoala, eta etche handiari joaraziren dio 
lurra, eta arrailaraziren du etche ttipia.

13  Zaldiek laíter-egin othe dezaketc 
hartfuetan, edo iraulden hari othe dai- 
tekc bafidiekin ? ezcn uherdurara bi- 
hurtu dituzue juyamenduak, eta zizari- 
bclharrcra juftiziaren fruituak.

14  Hutlálkcrian bozten zaretenek dio- 
z u e : E z  othe ditugu gure indarraz go- 
ratu gure adarrak ?

15 Ifraclgo ctchea, huna bcraz zucn 
kontra craikircn dúdala jendaki bat, dio 
armadetako Jainko Jaunak j cta chahu- 
turen zaituztctc Emathcko fartzctik 
niortuko errekaraino.

VII. K a p .

L J A U  erakhutfi izan darot Jainko 
Jaunak, eta hara chartalarcn egilca, 

uri bcrantckoak belharra forrarazten a-

biatzcn duenean; eta hara uri beranti- 
arra erregcrentzateko ephai-aldiaren on- 
dotik.

2 Eta gerthatu zen, chartalak belha
rra jaten akhabatu zuenean, erran nuela: 
Jainko Jauna, begithartc egizu othoi; 
nork altchaturen du Jakob, ezcn aphur- 
tua da ?

3 Jauna urrikaldu zen horren gaine 
an, eta erran zuen : E z  da holakorik 
izanen.

4 Hau erakhutfi zarotan Jaunak : eta 
hara Jainko Jaunak deitzen zuela fuzko 
juyamendua ; eta fuak iretfi zuen zola- 
gunc handi bat eta gainctarik zathi bat 
jan zucn.

5 Eta erran nuen : Jainko Jauna, bara 
zaitc othoi; nork altchaturen du Jakob, 
ezcn aphurtua da ?

6 Jauna urrikaldu zen horren gai- 
nean: Hori ere cz da izanen, erran zu
en Jainko Jaunak.

7 Hau erakhutfi zarodan Jau n ak : 
Hara Jauna chutik zagoela harrafi em- 
bokatu baten gainean, eta hargin phalotc 
bat zen harén cíkuan.

8 Eta Jaunak erran zarodan: Z er 
ikhuítcn duzu, Amos ? Eta ihardctfi 
nuen : Hargin phalotc bat. Eta Jaunak 
erran zuen: Huna nik utziko dúdala 
phalotca Ifraclgo ene populuaren crdian ; 
ez naiz gehiago harén embokatzen ha
ri ko.

9 Idolaren lekhu gorak urratuak eta 
Ifraclck fainduetfi tokiak defmafiatuak 
izanen dire; eta ezpatarekin jaikiko naiz 
Jcroboamcn ctchcaren gainera.

10 Eta Amafias, Bethelgo aphczak 
igorri zuen Ifraelgo errege Jeroboamcn 
gana, zerralarik : Amos zure kontra bi- 
hurtu da Ifraelgo etchearcn crdian; lu- 
rrak ezin egarriko ditu harén folas gu- 
ziak.

1 1  Ezen hau dio Amofek : Ezpatatik 
hilen da Jcroboam, eta Ifracl bere lurre- 
tik gathibu cramana izanen da.

12 Eta Amaíiafek erran zioen Am ofi: 
Habil,ikhuflea; ihcs-egikJudako lurrera; 
han janen duk ogia, cta han hariko haiz 
profctifatzen.

13  E z  behedi gehiago Bcthelen profe- 
tifatzen abia; zeren hemen baitire erre- 
geren lekhu fainduetfia eta errefumako 
jauregia.

14  Eta Amofek ihardctfi cta erran zio
en Amafiafi : E z  naiz cz profeta, ez pro-



958 AMOSEN PROFEZIA.

feta-fcmea ; bainan ni naiz unha bat, fi- 
komora-chimikatzailea.

15  Eta Jaunak hartu nau, arthaldea- 
ren ondotik nindabilarik, cta Jaunak e
rran izan darot : Zoaz, profetifa diozo- 
zu Ifraelgo ene populuari.

16 Eta orai adi zazu Jaunaren hitza : 
Zuk diozu : E z  duzu Ifraelen gainean 
profctilatuko, ez*eta ¡dolaren temploarcn 
gainera erauntfiarik eginen.

17 Hori gatik hau dio Jaunak: Hire 
cmaztea lilitcho ibiliren duk hinan ; hire 
femeak cta hire alabak ezpataren azpira 
eroriko dituk ; hire lurra hariaz izanen 
duk ncurtua ; cta hi, lur lohian hilen 
haiz, cta Ifrael bcrc lurrctik gathibu era- 
mana izanen duk.

VIII. K a p .
L J  AU  crakhutfi zarotan Jaunak: cta 

hara fruitu tnako bat.
2 Eta erran zarotan : Z er ikhuften 

duzu, Arnos? Etaihardetft nuen: Fruitu 
mako bat. Eta Jaunak erran zarotan : 
Ifraelgo ene populuaren gainera heldu 
da akhabantza; ez natzayo barkhatzen 
gchiago hariko.

3 Eta cgun hartan temploko athectako 
erroak karrankaz hariko dire, dio Jainko 
Jaunak ; aíko hilen dire, eta ichiltafuna 
arthikia izanen da toki guzictara.

4 Hau adi zazue, erromefaren lcher- 
tzailcak, lurrcko bcharra ahiarazten du- 
zuenak,

5 Diozuclarik : Noiz iraganen da hi- 
labethca, cta falduko ditugu gurc falgc- 
yak ? Noiz goanen larumbata, eta a- 
theratuko ditugu ogiak ; ttipituko dugu 
ncurria, handituko likloarcn phifua, eta 
crabiliko balantza aizunak,

6 Diruaren bidez jabc gaitezen beha- 
rrez, cta oinctako truk erromefez, eta 
fal diotzoguten ogi-aphainkinak ?

7 Jaunak zin-cgin du Jakoben ham- 
puruikeriaren kontra: A la! ez ditudala 
azkencraino ahantziren horien egitate 
guziak.

8 Horren ondotik, lurra ez othe da 
ainazpikatuko? Nigarrctan egonen dire 
or daudezenak oro ; iganen dire hala-

nola hibai bat guzia ; cta iraiziak izanen 
dire, eta urthuko dire Egiptoko hibaya 
bezala.

9 Eta cgun hartan gerthaturen da, dio 
Jainko Jaunak, iguzkia etzanen delà

eguerdi bethean, cta cgun-argi delarik 
ilhuntaraziren dudala lurra.

10 Eta zuen befta-buruak aldaturcn 
ditut deithoretara, eta zuen kantika gu
ziak khechuctara; zakhua ekharriren 
dut zuen bizkarrctara cta khartzoiltafuna 
buru guzien gainera; cta lurra ezarriren 
dut, bere haur bakharraz nigarrez dagoen 
ama bat iduri, cta hären azken orduak 
cmanen ditut kharmindurazko cgun bat 
bczala.

1 1  Huna heldu direla egunak, dio 
Jaunak, eta gofetea bidaliren dut lurrera, 
ez ogizko gofetea, cz-eta ur-egarria, bai- 
nan-bai Jaunaren hitzaren entzutekoa.

12  Eta afaldutan izanen dirc itfafo ba- 
tetik bertzera eta ipharretik iguzki-aldc- 
ra; inguruka ibiliren dire Jaunaren hitza
ren bilha, cta aurkhituren ez dute.

13  Egun hartan, egarriak ahiturik ero
riko dire nefkatcha ederrak eta gizon- 
gazteak cre,

14  Zcinck Samariako bekhatuaz zin- 
egiten baitute, eta erraten : Dan, ala hire 
Jainkoa! cta, ala Berfabeeko bidea! Eta 
eroriko dirc, cta ez dire gehiago jaikiko.

IX . K a p .

IK H U S I  nuen Jauna aldarearen gainc- 
1  an chutik, cta erran zuen : Jo  athe- 
erroa, cta khordoka beitez athaburuak ; 
czcn orok buruan dute jaramankeria, 
eta ezpataz hilen dut horietarik azkcna; 
cz da horientzat iheíbiderik. Goanen 
dire ihes, cta ihes-eginen dutenetarik, bat 
ez da itzuriko.

2 Ifernuraino jauts baleitez cre, han- 
dik ene efkuak athera letzazke; eta zc- 
ruraino igan baleitez, handik beheiti he- 
rrefta nctzazke.

3 Eta Karmclgo kafkoan gordeak ba- 
laudezi, bilhaturik athera nctzazke han
dik ; eta ene begictarik itfas-ondarretan 
gorde baleitez, han mana niozoke fugeari 
cta afik letzazke.

4 Eta bcren ctfayen aitzincan gathibu 
goan baleitez, han ezpatari mana niotzo- 
ke cta hil letzazke; eta ene begiak he- 
kien gainean czarriren ditut hckien gai- 
tzetan, cta ez onctan.

5 Eta mintzo dena, armadetako Jain
ko Jauna da, zcinak ukitzen baitu lurra, 
eta lurra urtzcn baita j cta hartan dauden 
guziak nigarrez egonen dire ; cta iganen
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da hibai batcko uharrak bezala, eta fun- 
tfituren da Egiptoko hibaya iduri.

6 Bcre tronua zcruetan altchatu, cta 
bcre bilduma lurraren gainean jarri du
eña ; itfafoko urak dcitzen, eta lurraren 
gainera ichurtzen dituena, hainak Jauna 
du izena.

7 Ifraelgo umeak, cz othe zaretc ene 
aitzincan Ethopiarrcn femeak bczala ? 
dio Jaunak. E z  othe ditut nik Egiptoko 
lurrctik iganarazi Ifraeldarrak, Kapado- 
ziatik Palcftindarrak, Zirenetik Siria- 
rrak ?

8 Huna Jainko Jaunaren begiak edo- 
zcin errefuma bekhatu egiten duenaren 
gainean daudczela, eta lurraren gainctik 
chahuturen dut hura; guzia gatik cz dut 
aide bat chahuturen Jakoben ctchca, dio 
Jaunak.

9 Ezcn huna non manaturen dudan 
nik, cta jendaya guzictan iharrofia iza
nen da Jakoben ctchea, bihia bahean 
iharroften den bezala, eta harritto bat 
ere cz da lurrera eroriko.

10 Ezpatatik hilen dire ene populuko 
bckhatu-egile erraten dutenak : Gaitza 
ez da hurbilduko, ez da gurc gainera 
ethorriko.

1 1  Egun hartan craikiren dut Dabiden 
etchea, lurrerat crori dena ; oíaturen di
tut harén harrafietako urradurak ; altcha- 
turen ditut erori direnak, eta berrituren 
dut hura, beihalako egunetan zen bc
zala ;

12  Goza detzazten Idumeako onda- 
rrak eta jendaki guziak, zeren ene izena 
hckien gainera deithua baita, dio Jaunak, 
horiek eginen dituenak.

13  Huna heldu dircla egunak, dio 
Jaunak, eta ¡raultzaileak atzcmanen du 
uztatzailca, cta mahats-lehertzaileak ha- 
zia arthikitzen dueña ; mendietarik jau- 
tfiko da cztia eta munhoak lanthuak 
izanen dire.

14  Eta bihurraraziren ditut Ifraelgo 
ene populuko gathibuak, eta berrituren 
dituzte hiri mortu eginak cta hekietan 
eginen dute beren egoitza; eta landatu- 
ren dituzte mahaftiak, eta edanen dute 
hekietako arnoa ; cta eginen dituzte ba- 
ratzeak, cta janen dituzte hekietako 
fruituak.

15  Jarriko ditut beren lurrean, eta cz 
ditut gchiago beren eremu eman diozka- 
tenctarik atheratuko, dio zure Jainko 
Jaunak.

A B D I A S E N

^ B D I A S E N  ikhufpena. Edomi hau 
derro Jainko Jaunak: Jaunaren 

ahotik aditu dugu erraten, cta bidalkin 
bat igorri du jendayetara; cta erraten 
dute: Ja ik i ! jaiki gaitezen oro Edomi 
gudu ematera.

2 Huna aphurrik ezarri hindudala jen- 
dayen erdian : guziz haiz erdeinagarri.

3 Hire bihotzeko hampuruikeriak han- 
ditu hau ; harkaitzen zilhoetan hagoela- 
koz, mendietan gora jarri haizclakoz, 
hire bihotzean erraten duk: Nork jau- 
tfaraz ni beheiti ?

4 Arranoa bezala goiti bahindedi cre, 
cta izarren artean koka baheza hire ohan- 
tzca,beheiti hintzaket handik,diojaunak.
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5 Ebafleak farthu balirc hire etchean, 
ohoinak gabaz ethorri balirc, ez othe 
hindaite ichilttorik egonen ? Beren dina 
baino gehiago eraman othe lczakctc? 
Mahats-hartzaileak hire mahaftira far 
baleitez, mulkhotto bat bederen ez othe 
liazaketek utz ?

6 Ñola ikhartu dute Efau ? nola bil- 
hatu dire harén zokhoetan ?

7 Hire muga bururaino iraizi haute; 
hirekin bat-tafun zuten guziek jokhatu 
haute; hire kontra naufitu dituk hire ba- 
kezko gizonak ; hirekin jaten zutenek 
arteak hedatu darozkie azpian. Umo- 
tafunik ez da Edomcn baithan.

8 E z  othe ditut, dio Jaunak, cgun



hartan galduren Idumeatik zuhurrak, cta 
Efauren mcnditik umotafuna ?

9 Eta hegoaldetik ikharan egoncn dire 
hire hazkarrak, Efauren mcnditik cha- 
hutzen hari delakoz gizona.

10  Hire anaya Jakoben gainean egin 
izan ditukan heriotze cta gaichtakericn 
gatik, ahalkeak eftaliren hau, eta galdu
ren haiz bchin bethiko.

1 1  Haren kontra atheratua hintzen 
egunean, arrotzek hartzen zutencan ba
ren armada, atzeak fartzen zirenean hä
ren atheetan, cta zortea arthikitzen zu
tencan Jcrufalcmcren gainera, hi cre or- 
duan hekietarik bat bezala hintzen.

12  E z  duk gehiago erdeinurik arthi- 
kiren hire anayaren egunean, hären des- 
terruko egunean ; cz haiz bozkarioz 
ibiliren hären galpencko egunean; eta 
hire ahoa cz duk efpantuz betheren hes- 
turako egunean.

1 3 Eta ez haiz ene populuaren athe- 
an farthuren hären chahupencko egune
an j cta ez duk hik ere erdeinua arthiki- 
ren hären defmafiako egunean ; eta ez 
haiz hären armadaren kontra izanen bi- 
dalia hären chahupencko egunean.

14  Eta ez haiz atheketan jarriren ihes- 
eginen dutenen hiltzeko; cta cz dituk 
hären ondarrak hertfiren egun gaitza da- 
thorrenean.

15  Ezenjendaki guzien gainean hur- 
bil da Jaunaren eguna: nola egin baituk,
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hala eginen za ik ; hire faria bihurturen 
zaik hire buruaren gainera.

16 Ezen ene hafarrea edan duzucn 
bezala ene mendi fainduaren gainean, 
jendaya guziek edanen dute baratu gäbe ; 
cta edanen dute eta iretfiko, eta ez balire 
bezala izanen dirc.

17  Eta Siongo mendian izanen da fal- 
bamendua eta hura izanen da faindua; 
eta Jakoben etchea naufituren da lehc- 
nago bere naufi zitucnei.

18 Eta Jakoben ctchea izanen da fua, 
eta Jofepcn etchea garra, eta Efaurcna 
laftoa, eta hekiez errea izanen d a ; eta 
iretfiko dute; cta Efauren ctchctik onda- 
rrik ez da gcldituko, ezen Jauna da min- 
tzatu.

19 Eta hegoaldcan direnek priman- 
tzetan izanen dute Efauren mendia, cta 
zclhaitarrek Filiftin-herria ; cta jabetuko 
dire Efraimcn eremuaz eta Samariarcn 
eremuaz, cta Benjaminek gozatuko du 
Galaad.

20 Eta Ifraelgo femeetarik deiherri- 
tua izan den armada harck gozaturen di- 
tu Sarcptaraino Kanaandarren toki gu- 
ziak ; cta Jcrufalcmgo deflierritu Bos- 
phoroan direnek gozaturen dituzte hc- 
goaldeko hiriak.

2 1 Eta falbatzailcak Siongo mendira 
iganen dira, Efauren mendiaren juyatze- 
ra, cta Jaunak izanen du erregetafuna.

PROFEZIA.

J O N A S E N

I. K ap .

JA U N A R E N  hitza Jonafi, Amathiren 
femeari ilkhi zitzayoena, zerralarik: 

2 Jaiki zaite cta zoaz Ninibako hiri 
handira, cta erantzun zazu han, ene ai- 
tzinera igan déla hango tzarkeria.

3 Eta Jonas jaiki zen, Jaunaren ai- 
tzinctik Tharfifcra ihcs-egiteko. Jopera 
jautfi zen eta atzeman zuen Tharfifera 
zihoan untzi b at; cman zuen bidayako 
behar zen dirua, cta untzian farthu zen,
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hartan zirenckin Tharfifera goatcko Ja u 
naren ihes.

4 Jaunak ordean itfafora igorri zuen 
haizc handi bat, cta phefia gaitza egin 
zen itfafoan, eta lehcrtzeko zorian za- 
bilan untzia.

5 Itfafturuak izituak ziren} zcin bcre 
jainkoari deihadarka zauden, eta itfafora 
arthiki zituzten untzian ziren puíkak, 
hekietaz izan zadien arindua; Joñas bc- 
rriz, untzi barncra jautfia zen, eta lo go- 
gor batean zagoen.

III. KAP.

6 Eta lemazaina hurbildu zitzayon cta 
erran zioen : Zcrtan zaude lo hortan ? 
Jaiki zaite cta dei-cgiozu zurc Jainkoari, 
hean zure Jainkoa orhoituko den gutaz, 
cta gai ez gaitezen.

7 Eta han zirenek batak bertzeari c- 
rran zuten : Zatozte eta arthik detzagun 
zorteak, eta jakin dezagun zertako da- 
thorkigun zorigaitz hati. Eta arthiki zi
tuzten zorteak, eta zortea Jonafçn gai
nera erori zen.

8 Eta erran zioten : Agcr dizaguk zer 
ariaz den zorigaitz hau gure gainean. 
Z er ofizio duk ? Nongoa haiz eta norat 
hoa ? edo zcin jendakitarik haiz f

9 Jonafek ihardetfi zioten: Hebrçarra 
naiz ni, cta itfafoa cta leihorra egin dituen 
Jainko Jaun zerukoaren beldurrcan liizi 
naiz.

10 Eta izialdura handia lothu zitzayo- 
ten gizon hckiei, eta erran zioten Jonafi : 
Zertako egin duk hori ? (czen berak c- 
rranik bazakiten, Jaunaren aitzinctik i- 
hes zihoala.)

1 1 Eta erran zioten ; Z er eginen de- 
rayagu, itfafoa bara dadicn gure ganik ? 
Ezen goitituz cta hantuz zihoan itfafoa,

12 Eta Jonafek ihardetfi zuen : Har 
nezazue cta arthik itfafora, cta itfafoa ba- 
raturen da zuen ganik ; nik badakit ala- 
bainan phefia gaitz hau ene gatik cthorri 
delà zuen gainera.

13  Eta gizonak arrau-indarka hari zi
ren, leihorrera bihurtu nahiz, bainan c- 
tziren naufitzen, itfafoa goitituz cta han
tuz zihoalakoz.

14  Eta Jaunari oihu-egin cta çrran 
zioten : Othoi, Jauna, cz begedi gai gi
zon hunen hcriotzearcn ariaz, cta ez bc- 
zazu gure gain ezar odol hobengabca ; 
zeren, Jauna, nahi duzun bczala cgiten 
baituzu,

15 Eta hartu zuten Jouas eta itfafora 
arthiki zuten, cta itlafoa jabaldu zen bc- 
rc irakiduratik.

16 Eta gizon hekiek bcldur handia 
hartu zuten Jaunarcntzat ; eta bitimak 
imolatu ziozkatçn Jaunari, eta botuak 
egin zituzten.

II. K a p .

'A  Jaunak han ezarri zuen airain 
handi hat Jonafen irefteko ; cta 

Jouas arrainaren fabelean egotu zen hi- 
rur gau-egunez.

2 Eta bere Jainko Jaunari othoitz- 
egin zioen arrainaren fabeletik,

3 Eta erran zioen: Ene hefturako Ic- 
khutik Jaunari egin diot deihadar, eta 
entzun nau ; hobiaren ondotik oihu-egin 
dut, eta aditu duzu ene mintzoa.

4 Arthiki nauzu lezera, itfafoaren bar- 
nera, cta urck inguratu nautc; zurc ti- 
rain cta uhinak oro iragan zaizkit gaine- 
tik.

5 Eta nik erran dut: Iraizia naiz zu
rc begien aitzinetik; berriz ikhufiren dut 
halere zure templo faindua.

6 Urek inguratu naute, bizia khen- 
tzeko heineraino; lezeak birundan har
tu nau, itfafoak eftaü darot burua.

7 JVIcndicn behcrcko erroetara jautfi 
naiz ; lurreko herfgailuek gikzatu naute 
bethiko; eta zuk, ene Jainko Jauna, 
galtzctik begiraturen duzu ene bizia.

8 Ene arima heftutua zcncan ene bai- 
than, zutaz orhoitu naiz, Jau n a; hei za
dien ene othoitza zure gana, zure tem
plo faindura.

9 Hutfalkeria alfer batzuei jarraiki- 
tzen direnek ukho-cgitcn diotc beren 
aldcrako urrikalmcnduari.

10  Bainan nik laudoriozko kantuckin 
imolaturen darozkitzut bitimak; eta ene 
falbatzcko, Jaunari bihurturen diozkat e- 
gin diozjcadan botu guziak.

1 1  Eta Jaunak arrainari erran, cta a- 
rrajnak goiti egin zuen Jonas leihorrera.

I I I .  K ap.

JT T A  bigarren aldiko Jonafi ilkhi zi- 
tzayoen Jaunaren hitza, zcrrala-

r ik ;
2 Jaiki zaite, eta zoaz Ninibako hiri 

handira, eta han erantzun zazu nik erra
ten darotzudan erantzukia.

3 Eta jaiki zen Jonas, eta, Jaunaren 
hitzaron arabera, Njnibara goan zen; cta 
Niniba hain zen hir¡ handia, non baj- 
tzuen hirur egunen bidca.

4 Eta Jonafek, fartzen abiatu zenetik, 
egin zuen egun baten bidea, eta oihu- 
egiten zuen cta erraten t Oraino berrogoi 
egun, cta hiria chahutua izanen da.

5 Eta Ninibarrek finhctfi zuten Jain* 
koa baithan; erantzun zuten barura, eta 
handienetik ttipieneraino zakhuz jauntzi 
ziren guziak.

6 Eta berria heldu izan zitzayoen N i
nibako erregeri, cta jaiki zen bere tro-

6 c:
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nutik, cta arthilci zituen bcrc foinekoak, 
eta jauntzi zuen zakhu bat, cta jarri zcn 
hautfaren erdian.

7 Eta Nimban oihu-cgin cta crantzun 
zuten erregercn eta buruzagien mana- 
menduz, crrancz : Gizonck, zaldick, t- 
dick, ardick ez bezatc den-gutiena das- 
t a ; cz beitcz alba, cta ez bezate urik 
edan.

8 Zakhuz eftal beitez gizonak cta a- 
zicndak; beren indar guziaz dcihadar- 
cgin biozotc Jaunari; eta batbcdcra bihur 
bedi bere bidé gaichtotik cta cíkuen gai- 
nean ducn tzarkeriatik.

9 Nork daki hean cz den itzuliko 
Jainkoa, cta hean ez ducn barkhatuko; 
hean ez den bihurko bcrc haíarrcaren ira- 
kiduratik, eta hala ez baikare galduko?

10 Eta Jainkoak ikhufi zituen hc- 
kien egintzak, itzuli zirela beren bidé 
tzarretik; eta Jainkoa urrikaldu zcn hc- 
kici eginen ziotela erran zuen gaizkiaren 
gainean, eta etzioten egin.

IV . K a p .

t ^ T A  Joñas heílutu zen hcílura handi 
batez, eta minkhaiztu zcn.

2 Eta othoitz-egin zioen Jaunari, eta 
erran: Othoi, Jauna, ez othe da hau 
ene folafa, ene herrian oraino egotcn 
nintzcnekoa ? aria hortaz aitzindu naiz 
Tharfilcra ihes goatera. Badakit ezen 
zu zarela Jainko barkhatiar, urrikalmen- 
dutfu, jafankor, urrikalpcn handitakoa, 
eta gaizkia barkhatzen duzuna.

3 Eta orai, Jauna, athera zazu othoi 
ene arima ene baitharik; zeren cnetzat 
heriotzca bizitzca baino hobea baita.

4 Eta Jaunak erran zioen : Ufte du- 
zu aria onez hafarretzen zaren ?

5 Eta Jonas Ninibatik ilkhi zcn eta 
jarri hiritik iguzki-aldcrat; eta berctzat 
egin zuen han itzalpe bat, cta jarria za- 
goen hären azpian itzalcan, ikhufi artco 
zer gerthaturen zitzayoen hiriari.

6 Eta Jainko Jaunak fortarazi zuen 
huntz-ondo bat, cta igan zcn Jonafen 
buru gainera, itzala izan zadien hären 
buruaren gainean, eta gcriza zezan hura, 
beroaz khcchatua zclakoz ; eta bozkario 
handiaz boztu zcn Jonas huntz-ondoaren 
ariaz.

7 Eta biharamun argi-haftean Jain
koak igorri zuen har bat, eta jo  zuen 
huntz-ondoa, cta ihartu zcn.

8 Eta iguzkia ilkhi zcncan, Jaunak 
manatu zuen haize bero cta erregarri bat; 
cta iguzkiak jo zuen Jonafen burua, eta 
faphak ithotzen zuen Jo n a s; cta bere 
biziari galdatu zioen hilik utz zezan, cta 
erran zuen: Bizitzea baino höbe nuke 
hiltzea.

o Eta Jaunak erran zioen Jonafi: 
Ufte duzu ongi famurtzen zaren hun
tz-ondoaren ariaz? Eta ihardetft zuen : 
Aria dut famurtzeko heriotzeraino.

10  Eta Jaunak erran zioen: Min- 
khaitz zarc huntz-ondo baten ariaz, zci- 
naren ethorrarazteko ez baitzarc behar- 
tu, eta zeinaren handiarazten cz baitzarc 
haritu; zcina gau batez forthu cta ber- 
tzean hil baita;

1 1  Eta nik ez othe diot barkhaturen 
Ninibako hiri handiari, zeintan baitirc 
ehun cta hogoi mila gizon baino gchia- 
go, beren eikuina eta ezkerra ezagutzen 
ez dituztenak, eta azienda elemcnia bat?

M I K E A S E N

I. K a p .
A /T IK E A S  Morafthiarrari Jaunak egin 
iV 1  folafa, Judako errege Joathamen 
eta Akazcn cta Ezckiafen egunetan ; Mi-

P R O F E Z I  A.

keafek izatu ikhufpena Santariaren cta 
Jerufalcmcrcn gainean.

2 Adi zazuc populu guzick, eta atza- 
rriak egon beitez lurra eta hartan dirc- 
nak oro; eta Jainko Jauna zuen kontra

II. KAP.

Ickhuko izan bedi, Jauna bcrc templo 
faindutik.

3 Ezen huna bere lekhutik ilkhitzcra 
dihoala Jauna ; eta jautfiren da, cta oina 
czarrircn du lurreko bizkar guzien gai- 
ncan.

4 Eta harén azpian ezeztaturcn dire 
mendiak, cta haranak urthuren ezkoa 
fuaren aitzincan bezala, eta zurrumbi- 
lora jauften diren urak bezala.

5 Jakoben gaichtakeriarcn eta Ifraelcn 
bekhatuen gatik gerthatuko da hori gu- 
zia.  ̂ Z er da Jakoben tzarkeria? ezothe 
da Samaría? cta nondik dathortzi Juda
ko lekhu gorak ? cz othe Jerufalemdik ?

6 Eta ezarriren dut Samaria hala-nola 
laudan harri murru bat mahaftia landa- 
tzcan ; cta haranera ambilduren ditut 
hartako harriak, cta agerturen ditut ha
rén afentuak.

7 Zathikatuak izan en dire harén jain- 
komoldeak, eta harén irabaziak oro fuz 
erreak izanen dire, cta hcrraufturcn ditut 
harén idola guziak ; zeren lilitcho-liirieta- 
rikbilduak baitirc,eta lilitcho-faritara bai
tirc bihurturen.

8 Horren gainean naiz deithoraturen 
cta orrobiaz egonen ; goanen naiz biluz 
eta has j uhuria eginen dut erainfugeak 
bezala, cta karranka oftrukak bezala;

9 Zeren etfitua baita harén zauria, 
zeren cthorri baita Judaraino, jo baitu 
ene populuaren athea Jerufalemeraino.

10  Jethcrat ez hel berria ; ez egin 
marraíkaka nigarrik. Herrautfaren e- 
tchcan hcrrautfez eftal zaitezte.

1 1  Lekhu ederreko egoiliarrak, zoazte 
laidoz cftaliak ; cz da atheratu ilkhibi- 
dean dagoena ; hauzoko etcheak, bere 
hazkartafunak chutik dadukanak, zucta- 
rik harturen ditu dcithorc-ariak ;

12  Zeren oncrako ezindua baita uher- 
duretan bizi dena, Jauna ganik Jcrufa- 
lcmgo atheetara jautfi delakoz gaitza.

13  Orga-laftcrrcn harramantzak laztu 
du Lakifeko egoiliarra: h¡ haiz Siongo 
alabaren bckhatuaren ithurburua, ezen 
hire baithan aurkhitu dire Ifraelcn tzar- 
keriak.

14  Hargatik Jethen primant zara igo- 
rriren ditu bidalkinak ; gezurrezko e- 
tchca izanen da Ifraclgo erregeen cn- 
ganagarri.

15  Marcfan hagoena, ondorc bat igo- 
rriren derainat oraino ; Odolamera hel- 
duren da Ifraclgo ofpca.

16 Khartzoil eta murritz hadi hire 
bihotzcko haur maitccn ariaz ; biphil 
hadi arranoa bezala, gathibu eramanak 
dirclakoz hire ganik.

II. K a p .

y 'Q R I G A I T Z  hutfalkcriako gogoetak 
erabiltzen, cta zuen ohectan afmu 

gaichtoak egiten ditutzuenei! Goiz-goi- 
zetik obratzen dituzte, zeren hekien es- 
kua Jainkoarcn kontra goititua baita.

2 Eta lchiatu dituzte landak, bortcha- 
ka hartu dituzte, cta cbatfi dituzte e- 
tchcak; gezurrez beltzatzcn zuten gi
zon bat, harén etchearen irritfean; ber- 
tze bat lierriz, harén lurren lehian.

3 Aria hortaz hau dio Jaunak: Huna 
non jendaki horrentzat gaitza derabilka- 
dan burutan; hartarik ez ditutzue zuen 
lcphoak itzuriko, eta etzarctc burgoirik 
ibiliko, latzegia izanen baita dembora.

4 Orduan errankizun bat athcratuko 
dute zuen gainean, eta gozoki kanta- 
tuko dute kantu hau : Dcfmafiaz gare 
chahutuak; ene populuaren zathia bcr- 
tze batzuetara da aldatua: ñola urrun- 
duren da ene ganik, gibelerat heldu de- 
naz gcroztik gurc eremuen zathitzailea?

5 Horren gatik cz da gehiago zuetan 
izanen zortheko haría hedatuko duenik 
Jaunaren baldarnan.

6 E z  bezaitezte mintza, erranez: E z  
da haukicn gainera jautfiko zorigaitza, 
ahalkea ctzayote iratchikiko.

7 Jakobcn etchcak dio : Laburtua o- 
the da Jaunaren izpiritua, edo horrela- 
koak othe dire liaren afmuak ? Ene hi- 
tzak cz othe diré onak zuzen dabilana- 
rckin?

8 Eta aitzitik ene populua zeiherrera 
jaiki da; athorraz bcrtzalde, kapa ere 
khendu diozuc beharrari, cta gcrla eman 
diozuetc beren bidean iragaiten zirenei.

9 Beren atfeginczko etchectarik iraizi 
ditutzue ene populuko cmaztckiak ; he
kien haurttoen ahotik bethiko khendu 
duzuc ene laudorioa.

10 Jaiki, zoazte, zeren ez baitukc- 
zue phaufurik lur huntan, zeren bere lo- 
hitafunaren ariaz andeaturen baita uftel- 
dura izigarrienaz.

1 1  Ochala izpiritugabeko gizon bat 
banintz, eta gezurrak balire ene erra- 
nak! Zuen gainera ichuriko dut kharas-
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tafuneko arnoa, eta hordiaraziren zaituz- 
tet; eta haina hura zeinaren gainera i- 
churiko baita, popuiu hau izanen da.

12 Guzia batera bilduko zaitut, J a 
kob; moltzora bilduko ditut Ifraelgo 011- 
darrak; batean ezarriko dut cue populua 
ardi-bordan bezala, arthaldea hei'pilen 
erdian bezala; gizonen oftcarcn handiz, 
harramaikan egonen dire.

r 3 Ezen hekien aitzincan iganen da 
bide-idekitzailca; moltzoka ethorriko di
re eta athctik farthuko; eta hekien c- 
rrege hekien aitzincan iraganen da, eta 
hekien buruan izanen da Jauna.

I I I .  K a p .

J ? T A  crran dut: Adi zazue Jakobcn 
buruzagiek eta Ifraelcn etcheko ai- 

tzindariek : E z  othe dagokizue zuei zer 
den zuzen jakitea,

2 Ongia gaitzets eta gaizkia maitc du- 
zuenak ; beharrei bortchaka larrua biz- 
karretik eta haragia hezurrcn gainetik 
khentzcn duzuenak ?

3 Horiek jan dutc ene populuaren ha
ragia, eta khendu diote foinetik larrua; 
eta hautfi diozkate hezurrak; eta chcha- 
katu dituzte duphinarako bezala; eta ha
ragia eltzerako bezala.

4 Egun batcz egincn diote Jaunari 
oihu, eta ez ditu entzunen; eta orduan 
gordeko diote bere begithartca, tzarki 
beren afmuetan ibili diren bezala.

5 Hau dio Jaunak profeta hainen gai- 
nean, zcinek enganatzcn baitute ene po
pulua ; zcinek hortzez afikitzcn baitute, 
eta bakca erantZuten; eta norbaitek ez 
badiote ahora zerbait arthikitzcn, harcn 
kontra faindueften dutc gudua.

6 Hargatik gaua izanen da zucntzat 
ikhufpen, eta ilhumbeak zuentzat afma- 
kari; eta profeta horien gainera itfuturen 
da iguzkia, eta horien gainera ilhunduren 
cguna.

7 Eta ahalkctara croriko dire ikhufpen 
ikhuilcak, eta ahalkctara goanen dire as- 
maginak; eta orok eftaliren dituzte be- 
githartcak, zeren ez baitiotc ihardetfiren 
Jaunak.

8 Ni ordean bethea naiz Jaunarcn iz- 
pirituaren indarraz, adigarriz eta ahalcz, 
Jakobi crantzuteko bere gaizkia eta Is
raeli bere bekhatua.

9 Hau adi zazue, Jakobcn ctcheko 
buruzagiak eta Ifraelcn etcheko juyeak ;
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zeren gaitzets baituzue zuzentafuna, eta 
eragozten baititutzue zuzenak oro.

10  Odolcz altchatzcn duzuc Sion, eta 
gaichtakcriaz Jerufaleme.

1 1  Horgo aitzindarick cmaitza truk a- 
theratzen dituzte beren crabakiak, aphe- 
zek faritan beren irakhafpenak, profetek 
dirutan beren afmagintzak; eta gcro Jau- 
naren gainean daudezi, derratelarik : Jau 
na ez othe da gure erdian ? E z  da gurc 
gainera aiturugaitzik ethorriko.

12  Horren gatik eta zuen tzarkerien 
gatik, irauliren da Sion landa bat bezala, 
eta harri murru bat iduri izanen da Je 
rufaleme, eta oihan gora bat temploko 
mendia.

IV. K a p .

J ^ T A  azkcn egunetan Jaunarcn etche
ko mendia izanen da mendi-kas- 

koen gainean chuchendua, eta munhoc- 
tarik gorago ; eta populuak fharraftan e- 
thorriren dire harat.

2 Eta aiko jendaki Ichiaka dire ctho- 
rriren, eta erranen dute : Zatoztc, igan 
gaitezen Jaunarcn mendira eta Jakobcn 
Jainkoaren ctchera; eta irakhatfiren da- 
rozkigu bere bideak, eta haren bidcch- 
ketan gare ibiliren ; zeren Siondik ilkhi- 
ko baita legea, era Jcrufalemdik Jauna- 
ren hitza.

3 Popuiu hainitzen artean emanen di
tu bere crabakiak, eta lekhu urruneneta- 
raino azurriaturen ditu jendayak ; eta gol
de egiteko hautfiren dituzte beren ezpa- 
tak eta pikotch egiteko beren lantzak ; 
jendayak jendayaren kontra ez du gehia- 
go harturen ezpata, eta ez dire guduka 
ikhaflen hariko.

4 Eta gizona bere mahats-ondoaren eta 
bere pikoaren azpian jarririk egonen da, 
eta nihor ctzayo izialdura ematera etho
rriko ; ezen armadetako Jaunarcn ahoa 
da mintzatu.

5 Popuiu guziak ibil beitez, zein bere 
Jainkoaren izenean; gu aldiz, gure Jain- 
ko Jaunarcn izenean ibiliko gare mende- 
ren mendetan, eta handik harat.

6 Egun hartan, dio Jaunak, bilduko 
dut mainguka zabilana, eta ene ganat 
hartuko dut iraizi eta heftutu nuena.

7 Eta ondarrekin ezarriko dut main
guka zabilana ; eta jendaki hazkar bate- 
kin behartua zena, eta Jauna erreginatu- 
ren da hekien gainean Siongo mendian o- 
raidanik eta bethi guziraino.

VI. KAP.

8 Eta zu, Arthaldeko dorre hedoitfua, 
Siongo alaba, zutaraino ethorriren d a ; 
eta ethorriren da lehembiziko botherea, 
Jcrufalemgo alabaren erreginatafuna.

9 Orai zergatik bihotzminak hari zai- 
tu hiratzen ? ala ez duzu erregerik, ala 
galdu othe da zure kontfeilaria,ezenlothu 
zaitzu oinhazea erditzen hari denari be
zala ?

10  Erditzen hari denak bezala egizu 
intzirina eta zalaparta, Siongo alaba, ze
ren orai baitzarc hiritik ilkhiren, eta atze- 
herritan egonen zare, eta Babiloiiaraino 
joko duzu; han izanen zare libratua, 
han zure etfayen eikuetarik bcrrcrofiren 
zaitu Jaunak.

1 1  Eta orai aiko jendaya dire zure 
kontra bilduak, zcinek batterrate: Ha- 
rrikatua izan bedi, eta gure begiak be- 
gira beza Siongo barncctara.

12 Bainan hekiek cz dituzte ezagutu 
Jaunaren afmuak, cz dutc ardietfi harén 
chedca, ezen bildu ditu laftoa larrainera 
bezala.

13  Jaiki, Siongo alaba; abia zaite chc- 
hakatzen; ezen egincn dut burdinaz zure 
adarra, eta kobrez zure behatzak ; eta 
porroikaturen ditutzu aiko popuiu, eta 
Jaunari imolaturcn diozkatzu hekien ha- 
rrapakinak,eta hekien onak fainduetfiren 
diozkatzu lur guziko Jaunari.

V . K ap .

Q R A I  chahutzerazaramatzatc, ohoin- 
alaba; fethioa ezarri dutc gure kon

tra, eta zigorraz mazelan joko dutc Ifra- 
elgo juyea.

2 Eta zu, Bethlehem Efrata, chu- 
metto zare Judako milen artean; zuta- 
rik atheraturen da Ifraelen jaun izanen 
dena; eta haren ilkhipena dathor hatfa- 
rritik eta cgundainoko mendeetarik.

3 Hargatik utziko da Juda bazterre- 
rat, amatzekoa dena ama dadien arteo; 
eta orduan haren anaya ondarrak bihur- 
turen dire Ifraelgo umeen gana.

4 Eta fendo da egonen, eta alhaturen 
du bere arthaldea Jaunaren indarrarckin, 
berc Jainko Jaunaren izenaren ahal han- 
diarckin ; eta oro itzuliren dire, zeren 
orduan handietfta izanen baita lurrarcn 
bazterretaraino.

5 Eta hura izanen da bakea. Afiria- 
rra ethorriko dcncan gurc lurrcra, eta 
harcn oinak zaphatuko ditucncan gurc

etche barncak, harcn kontra craikiren di- 
tugu zazpi artzain eta zortzi aitzindari.

6 Eta ezpatarekin hotfemanen daro- 
ete Afurrcn lurrari, eta lantzekin Nem- 
roden lurrari ; eta Afurrcn ganik libra- 
turen gaitu, hura gurc lurrcra ethorriko 
denean, eta gurc eremuak oinkatuko di- 
tuenean.

7 Eta Jakoben ondarrak hainitz popu- 
luren erdian izanen dire, hala-nola Jauna 
ganikako ihintza, eta ur-nigarra bclha- 
rrean bezala, zeina ez baitago gizonaren 
iguriki ez-eta gizafemeen goait.

8 Eta Jakoben ondarrak jendayetan 
eta popuiu guzien erdian izanen dire ha
la-nola lchoina oihanetako abereen erdi
an, hala-nola ardi-arthaldeetan lehoin- 
kumea, zeinari nihork ez baitio puika 
khenduko iraganen denean, oinkatuko e
ta harrapatuko duencan.

9 Zure eikua goitituren da zure e- 
tfayen gainera, eta hilen dire zure etfai 
guziak.

10 Eta hau gerthaturen da egun har
tan, dio Jaunak: Zure zaldiak khendu
ko ditut zure erditik, eta chehakatuko 
ditut zure orga-laftcrrak.

1 1  Eta chahutuko ditut zure lurreko 
hiriak, eta urratuko ditut zure hazkar- 
gailuak oro; gaizkinkeriak khenduko di
tut zure eikutik, eta aztirik cz da gehi- 
ago izanen zure baithan.

12  Zure jainkomoldeak eta idolak ga- 
laraziren ditut zure erditik, eta cz duzu 
gchiago adoraturen zure eikuetako lanik.

13  Eta zure lukuak atheraturen ditut 
zure erditik, eta herraufturen ditut zure 
hiriak.

14  Eta enc hafarrc gaitziduretan, as- 
perkundea cginen dut entzun cz nauten 
jendaki guzien gainean.

V I. K a p .

A D I zazue zer dion Jaunak : Jaiki 
zaite, eta zuzenaren aldea ihardu- 

kazu mendien kontra, eta munhock adi 
bezate zure mintzoa.

2 Mendiek eta lurraren afentu hazka- 
rrck adi bezate Jaunaren churipena, ezen 
Jaunaren churitzekoa churitzera doha 
populuarekin eta Ifraelekin.

3 Enc populua, zer cgin darotzut, c- 
do zertan izan natzaitzu jafangaitz ? i- 
hardets dizadazu.

4 Zeren atheratu zaitudan Egiptoko
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lurretik eta libratu gathibu-etchetik, eta 
zure aitzinean igorri ditudan Moife, Aa
ron eta Maria ?

5 Ene populua, orhoit zaite othoi no- 
lako afmutan zabilan Balak Moabeko c- 
rrcge, eta zer ihardetfi zarocn Balaamck, 
Bcorren femcak, Scthimdik Galgalaraino, 
eta ezagutazu Jaunaren zuzentafuna.

6 Z er cikainiren diot Jaunari hären 
dina dcnik? Jainko guziz goraren aitzi
nean joko dut belhaunaz lurra ? cfkaini- 
rcn othc diozkat holokauilak eta aratche 
urthumeak ?

7 Jabalaraz othe daiteke Jauna mila 
aharirckin, cdo aiko mila akher gizcndu- 
rekin ? emanen othe dut ene tzarkcri- 
arentzat ene ferne lchena, ene arimako 
bekhatuarentzat ene fabclcko fruitua?

8 Oi gizona, erakhutfiren darotzut 
zer den 011, eta zer galdegiten duen Jau- 
nak zu ganik : zuzenari bere bidca c- 
matea, urrikalkortafuna maithatzea, eta 
zure Jainkoaren lardcriarekin hären aitzi
nean ibiltzca.

9 Jaunaren ahoa hinan oihuz dago- 
ko ; eta falbatzca, zure izcnaren beldar 
direncntzat izanen da. Adi zazuc, lei- 
nuak; bainan nork onhetfiren du folas 
hori ?

10  Tzarkeriak bildu diruak gaichta- 
ginaren etchean daude oraino fu bat idu- 
ri, eta neurri tcharrcgia Jaunaren hafa- 
rrez bcthea dago.

1 1  Nik garbi at’hcraturen othe ditut 
balantza tzarrak eta zakhuko phifu cn- 
ganiozkoak ?

12  Hekicn bidez bethe dirc tzarkc- 
riaz hin hortako aberatfak, eta gezurra 
zerafaten horgo cgoiliarrck eta mihi jo- 
kotriatfua zuten beren ahoan.

13  Eta ni beraz abiatu natzain galpc- 
ncz jotzen hirc bekhatucn ariaz.

14  Janen dun, eta cz haiz afeko; hirc 
beheramendua hire erdian izanen dun ; 
lothuko haiz gauzari, eta ez dun falba- 
turen ; eta falbatuko ditunanak, czpatari 
arthikiren zioizkinat.

15  Eraincn dun, eta ez bilduko ; Ic- 
herturen ditun olibak, eta cz haiz olioz 
gantzutuko; li murr eta cginen dun, eta 
arnorik ez edanen.

16  Begiratu ditutzuc Amriren mana- 
menduak eta Akabcn etchearen egintzak 
oro, eta ibili zaretc hekien gogara, nik 
chahupenera arthik hezadan eta hitako 
egoiliarrak ezar detzadan guzien irriga-

r r i; eta jafanen dun ene populuaren lai- 
doa.

V I I .  K a p .
y f  O R I G A IT Z  niri! Zcrcn naizen e- 

gin hala-nola udazkcncan mahafketa 
dabilana, mahailiak bildu diren ondoan ; 
molkho bat cz da jateko, eta alferrctan 
piko goiztiarrez gutiziatu da ene arima.

2 Saindua lurretik galdu d a; gizonc- 
tan zuzenik cz da ; guziak odolaren i- 
churtzcko zclatetan dabiltza; heriotzca- 
ren cmateko, gizonak ihiztatzen du bere 
anaya.

3 Ontzat deitzen dute berek cgin 
gaizkia; galdea du buruzagiak ahoan, 
eta fariari begira dago ju yea ; handick 
goraki derratc beren arimako lehia, eta 
nahaften dute lurra.

4 Horictarik hobeena elhorria bezala 
da, eta zuzenenak iduri du berroko a- 
rrantzea. Hcldu da bilhatuak izanen 
zarcten eguna, ikhartuak izanen zarctc- 
11a; orduan izanen da horien dcfmafia.

5 Sinhefterik ez har adiikidearen bai- 
than, cz fida aitzindariari; zure ahoa ta- 
patua idukazu zure fahetfean lo-egitcn 
duen emaztearentzat ere.

6 Ezcn femeak aitari eginen dio Iai
do, alaba jaikiko da amaren kontra, e- 
rreina amaginarrebaren kontra, gizonak 
bere ctchckoak izanen ditu etfai.

7 Nik ordean Jaunari diot begiratu- 
ren, cnc Jainko falbagarria dut iguriki- 
ren, cnc Jainkoak nau entzunen.

8 Enc etfaya, erori naizelakoz cz boz 
cnc gaincan ; jaikiko naiz, eta ilhumbe- 
ctan jarriko naizenean, Jauna izanen da 
ene argia.

9 Bekhatu cgin dudalakoz Jaunaren 
kontra jafanen dut baren hafarrea, juya 
dezan arteo ene ikhuftckoa, eta ene zu
zenari bide eman diozon arteo ; athera- 
turen nau argira, ikhufiren dut hären 
juftizia.

10  Eta begiraturen du cnc ctfayak, 
eta ahalkcz da eftaliren, niri derrana : 
Non da hire Jainko Jauna f Enc be- 
gick ikhufiren dute cnc etfaya lurrean; 
orduan oin-petan izanen da, karriketako 
loliia iduri.

1 1 Badathor eguna, zure harrafi u- 
rratuen goititzekoa; egun hartan urrun 
iraiziren da arrotzaren legea.

12  Egun hartan Afurdik ethorriren
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zaizkitzu zure umeak; ethorriren dire 
hiri hazkartuetara, eta hiri hazkartucta- 
rik hibairaino, eta itfafotik itfafora, eta 
menditik mendira.

13  Eta lurra defmafian izanen da han 
daudezenen ariaz eta hekien afmu tza- 
rren gatik.

14  Jauna, zure zaharoarckin alha za- 
zu zure populua, zure primantzako ar- 
thaldca, bakharrik oihanean, Karmelen 
erdian egoten dena; B afanen eta Galaa- 
den alhaturen da beihalako egunetan bc- 
zala.

15  Egiptoko lurretik ilkhi zinen egu- 
nean bezala, fendagailak erakhutfiren 
diozkat ene populuari.

16 Jendayek ikhufiren dute, eta a- 
halketara eroriko dirc hären indarraren 
handitafunaz ; efkua czarriren dute a- 
hoaren gaincan, eta gor izanen dirc he

kien bcharriak.
17  Sugcek bezala milikaturen dute 

herrautfa, lurrcko zierpeak bezala afal- 
daturen dirc beren egoitzetan ; ikhara- 
turen ditu gurc Jainko Jaunak, eta zure 
bcldurrez egonen dire.

18 Nor da zure idurikorik, oi Jain-
koa, zeinak czeztatzen baituzu gaizkia, 
eta bazterrcrat uzten zure primantzako 
ondarren bekhatua? E z  du gehiago bi- 
daliren bere hafarrea, zeren urrikaltzea 
baitu atfegin. .

19 Itzuliren da eta urrikalduren zai-
ku ; bihotzaren gainetik khenduren ditu 
gure tzarkeriak, eta itfafo-zolara arthiki
ren ditu gure bekhatuak oro. _

20 Zintafuna emanen diozu Jakobi, 
urrikalmendua Abrahami, afpaldiko e- 
gunetarik gurc arbafoei zin-cgin izan 
dioten bezala.

N A H U M E N  P R O F E Z I A .

I .  K a p .

f S j I N I B A R E N  fortha. Nahum El- 
zeftarraren ikhufpeneko liburua.

2 Jauna da Jainko bekhaizkor afper- 
tzcn dona ; Jaun afpertzcn dcna eta ha- 
farrcduna, Jaun berc ctfaycn gainean as- 
pertzen, eta berc ichtcrbegien kontra 
hafarrctzen dcna.

3 Jauna da jafankor, eta indarrez 
handi, eta hobengabetzat hobenduna u- 
tziko ez dueña. Phefia chirimolcn cr- 
dian dire harén bideak, eta hedoyak dire 
harén zangoetako herrautfa.

4 Lardcriatzen eta agortzcn du itfa- 
foa, eta mortu egiten ditu hibai guziak. 
Erkhiduran daudc Bafan eta Earmel, 
iraungi da Libango lorca.

5 Jaunak iharrofi ditu mendiak eta 
defmafian ezarri niunhoak; harén ait/.i- 
nean ikharan daude lurra, eta mundua, 
eta hartan daudezen guziak.

6 Nork iraun hären gaitziduraren ai
tzinean ? nork ihardets hären hafarrca- 
ren oldarrari ? Gaitzidura hedatu da fua 
bezala, eta urratu ditu harriak.

7 Ona da Jauna, eta indar ematen du
hefturako egunean, eta ezagutzen ditu 
hären baithan bereu pheikiza dadukatc- 
nak. .

8 Eta toki hunen chahupena eginen 
du iragaiten den uholdc batez; eta il- 
humbeek joko dute hären etfayen ondo- 
tik.

9 Z er afmu derabilkazue Jaunaren 
kontra? berak chahuturcn zaituzte ; bi- 
garren hcftualdirik ez da jaiki beharko.

10  Ezen lapharrck nola baitutc el
kharren artean fafi bat egiten, hala-hala 
da elkharrekin edaten dutenen bilkhua. 
Lafto idorra bezala errcak izanen dire.

1 1  Hitarik ilkhiko da gizon bat, Ja u 
naren kontra maltzurkeria afmatzen, go- 
goz tzarkeria egiten hariko dena.
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12  Hau dio Jaunak : Izan bcitcz na- 
hi bezembac eta nahi bczain hazkar, ha- 
larik-ere murriztuak izancn dire eta mu- 
rriztailea iraganen da. Zuri berriz, cman 
darotzut atfckabe, bainan ez darotzut gc- 
hiago emanen.

13  Eta orai zure bizkarretik chchatu- 
ren dut harén zigorra, eta trcnkaturen 
ditut zure eftekak.

14  Eta Jaunak emanen ditu hire gai- 
nean berc manuak: cz dut gchiago hire 
izcnctik hazirik ilkhiko; hire jainkoaren 
ctchetik czeztaturcn ditiat molde urthu 
eta zizelatuak eta etchc hura czarriren 
diat hire hobi, dcfohoratua haizclakoz.

15  Hara mendien gainean, berri ona, 
bake bcrria ekhartzcn duenaren urhatfa. 
Oi Juda, berta zatzu zure berta-buruak, 
eta bihur zatzu zure botuak; zeren Be
lial ez baita gehiago zutan gaindi iragai- 
tera abiaturcn ; zen guzia galdu da.

II .  K a p .

H1rE L D U  da bazterrak hire aitzincan 
chahutuko ditucna, fcthiatua idu- 

kiko hauena ; ago bidcei bcgira, bil za- 
tzin indarrak, hazkarki eramozon biho- 
tzari.

2 Ezen Jaunak bihurtuko darozkin 
Jakoben gainean crabili ditunan larde- 
riak, Ifraclcn gainean crabili ditunanak 
bczala ; chahutzaileek itfarafi dituztela- 
koz eta chahutu baitituztc hckicn gan- 
doak.

3 Harén hazkarren errcdolak argitzen 
du fuak bczala ; purpurazko foinekotan 
dire armadako gizonak ; gudura dohan 
cguncan fuikoak iduri dutc orga-lafte- 
rrctako hedeck ; eta loafman daude cra- 
gilcak.

4 Nahaftura da bidcetan, orga-lartc- 
rrck elkhar jotzen dutc plazctan ; hekien 
begithartcek iduri dutc zuziak, fimifta 
dirdiratzcn dutcnak.

5 Orhoiturcn da berc hazkarrcz; trum- 
bilka goanen dire bideetan; zalhuki ¡ga
nen dire Ninibako harrafietara, eta gcri- 
za chuchendua izancn da.

6 Zabalduak dire hibayen athcak, eta 
crroraino herrautrta da temploa.

7 Gathibu cramana da foldadoa ; eta 
hango nefkatchak, ufoak bezala intzira- 
ka, bercn bihotzctan auhcndatuz dihoazi 
eragilcen aitzincan.

8 Ninibako urek iduri dutc arraintcgi- 
kourak; bainan hango jcndeak ihes-egin 
du: geldi, geldi, eta nihor ez da biliur- 
tzen.

9 Harrapa zazuc zilharra, harrapa ur- 
hca; untzi balios guzietarikako aberafta- 
funak czin akhabatuzkoak dire.

10 Eroria da Niniba, urratua, chcha- 
katua ; bihotzak iraungituak, belhaunak 
khordokan, barne guziak cthenduak dire, 
eta hekien ororcn begithartcak duphina 
bezain bcltz daude.

1 1 Non dire lehoincn zilhoa, eta lc- 
hoinkumccn alhapidea, zcintara goatcn 
baitzcn lehoina, gcro zilhora bihurtzcko 
berc umeekin, eta nihor ez baitzcn izi- 
tuko zituenik ?

12  Lehoinak harrapatzcn zuen berc 
umeek bchar zutcna, hiltzcn zuen berc 
urrichen afetzekoa ; berc zilhoak harra- 
pakincz eta here etzauntza pufkaz be- 
thetzcn zituen.

13  Huna non hcldu natzainan, dio 
armadetako Jaunak ; eta erreko ditinat 
hire orga-Iafterrak, oro khetan igorri ar- 
teo ; eta ezpatak iretfiko ditin hire lc- 
hoinkumeak; eta hire lurretik khcnduko 
dinat hire harrapakina, eta ez da gchiago 
cntzuncn hire bcrriketarien mintzorik.

III . K ap .

y  O R I G A I T Z , hiri odolkoi, guzia gc~ 
zurrez eta gaichtakeriaz bethca ! Ha- 

rrapakeria cz dun hitarik galduko.
2 Hara azote-zartak, karrafkaka hcldu 

diren arrodcn harrabotfak, zaldi-fuharrc- 
na, orga-lafterrena, igaitcn diren zaldiz- 
kocna,

3 Dirdiratzcn dutcn czpatena, phin- 
darra dariotcn lantzena, hiltzcn dituztc- 
nen oftearena, eta cragozpcn gaitzarcna ; 
farraíkia cz da baratzcn, hila hilaren gai
nera doha.

4 Zorigaitz, hire limburkeria nilionc- 
rckocn gatik, lilitcho eder eta zoragarria, 
forginkeriak crabiltzcn ditunana, popu- 
luak hire limburkericz eta jendakiak hi
re gaizkinkcriez faldu ditunana !

5 Huna non hcldu natzainan, dio ar
madetako Jaunak, eta hire begien aitzi- 
nean agerturen ditinat hire ahalkagarri- 
keriak, eta jcndayci crakhutfiren ziotc- 
nat hire buluztafuna, eta errefumei hire 
laidoa.

6 Hire gainera arthikiren ditinat hats-

I. KAP. 969

garrikeriak, eta hidoyez eftaliren haut eta 
ikhufgarritzat emanen.

7 Eta gerthaturen dun, cdozeinek i- 
khus hezan, gibelerat eginen duela, eta 
erranen : Chahutua da Niniba! Nor 
grinaturen da hire gainean ? nondik hiri 
bilha gozakari cmaile bat ?

8 Hobea othe haiz populuetako Alek- 
fandria baino, zeina baitago hibayen er- 
dian, urez inguratua; itfaiba liaren abe- 
ralhifun eta urak haren harrafi baitire ?

9 Ethiopia zuen berc indarra, Egip- 
toa crc-bai ; eta etzen hekietan akhabo; 
Afrika eta Libia hintuen laguntza cma- 
teko.

10 Halarik-ere atze-herritara hura ere 
gathibu eramana izan d a ; haren haur 
chumeak phorrofkatuak izan dire karri- 
ka-buru guzietan; haren gizon aiphudu- 
nen gainera arthiki dute zortea, eta ha
ren handi-mandi guziak oin-burdinckin 
lothuak izan dire.

1 1  Hi ere beraz hordituren haiz eta 
arbuyatua izancn haiz, eta etfayaren ga- 
nik cfkaturcn dun laguntza.

12  Hire hazkargailuak oro ditun hala- 
nola pikondoa here pikoekin ; norbaitek 
higitzen badu, jalearen ahora croriko bai
tire.

13  Horra hire populua hire erdian

delà emazteki batzu iduri ; hire lurreko 
athcak zabal-zabalak egonen zaizkoten 
hire etfayei; fuak iretfiko ditin hire athc- 
hagak.

14  Bil zan ura fethioko, far hadi lo- 
hian, eta oinka zan, eta orhaturik egin- 
tzan adrailuak.

15  Han ahituren hau fuak; ezpatatik 
goanen haiz eta irctfiren hau brukoak bc
zala; brukoa bezala bil hadi, chartala be
zala berha hadi.

16  Zeruan izarden baino tratu gehia- 
go egin izan dun : brukoak cftali ditin 
bazterrak, eta hegaldaka goan dun. _

17 Hire zainak ditun chartalak iduri, 
eta hire haurrak chartalakumeak bezala, 
zeinak cgun hotzean hefi-petan baitire 
inaldatzcn; iguzkia agertu da, eta hegal- 
datu dire, eta cz da ezagun zein den hc- 
kiek ziren tokia.

18 Oi Afurgo erregc, lohakartu dituk 
hire artzainak, chortziko dire hire aitzin- 
dariak ; hire populua mendietan gorde 
da, eta cz da hura bilduko duenik.

19 Hire fakhia ez duk itzalekoa ; 
gaichtocnctarik duk hirezauria: hire be- 
rriak aditu dituzten guziak ciku-zaflaka 
abiatu dituk hire gainean ; ezen nor da 
liaina zeinaren gainean cz baita noizbait 
iragan hire maltzurtafuna ?

H A B A K U K E N  P R O F E Z I A .

I. K a p .

T L IA B A K U K  profetak ikhufi fortha.
*  2 Jauna, noiz artco egonen naiz
oihuz, eta zuk ez cntzuncn? noiz artco 
hortcharcn azpian hariko naiz dcihadar- 
ka, eta zuk cz falbaturen ?

3 Zertako erakhutfi daroztadatzu 
gaichtakeria eta behardura, begien aitzi- 
ncra cman daroztadatzu harrapakena 
eta bidcgabca ? Email da erabakia, eta 
makhurra atheratu da naurt. ^

4 Aria liortaz da legea oftikatua, eta 
zuzena ez da here bidean burura hcl- 
tzen ; ezen gaichtoa preftuari naufitzen

zayo, crabaki tzarrak direlakoz ilkhi- 
tzen.

5 Begia emazue populuen gainera eta 
ikhufazue : harri eta baldi zaitezte; ezik 
gerthaturen da zuen egunetan lan bat, 111- 
hork finhetfiren cz dueña aiphatuko de-
ncan. .

6 Ezen huna non eraikiren ditudan 
nik Kaldearrak, jendaki gogor eta zal- 
hua, lurraren hedaduran dabilana ber- 
tzeen etcheez jabetzeko.

7 Izigarria eta ikharagarria da ; bere 
oldca du lege, eta haren fortha ilkhiko da.

8 Haren zaldiak lehoinabarrak baino 
arin igoak dire, eta gabaz dabiltzan otio-

6 H
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ak baino zalhuagoak; harén zaldizkoak 
hedaturen diré; czcn urrundik ethorrircn 
dire hegaldaka, jatera lafter-egitcn duen 
arranoa iduri.

9 Oro harrapakinera ethorrircn diré; 
hekien begithartea haize erregarri bat da, 
eta gathibuak bilduko dituzte legar-mu- 
rrua iduri.

10  Populu hura erregeei nauííturen 
da ; harén irrigarri izanen diré errcgeak; 
bera hazkargailu guziez trufaturen d a : 
fechiatu eta harturcn ditu.

1 1  Orduan nahafiren zayo izpiritua; 
iraganen eta eroriko d a : horrclakoa da 
harek bcrc jainkoarcn ganik dukccn ¡11- 
darra.

12  Ene Jainko Jauna, ene faindua, cz 
othe zare zu hatfarritik Jainko ahaloro- 
takoa, eta gu ez baikare hilen ? Jauna, 
hura czarria duzu, harén eíkuz juftizia- 
rcn egitcko; indarrean gogortu duzu, ha
rén eíkuz azurriatzcko.

13  Zure bcgiak garbiegiak diré gaiz- 
kiari begira cgoteko ; ezin bcgira diozo- 
kezu gaichtakeriari; zergatik begiratzcn 
diozutc tzarkerian hari direnci? nolaz 
zaude ichilik, gaichtaginak bera baino 
preftuagoa ireften duen orduan ?

14  Gizonak egitcn ditutzu itfafoko a- 
rrainak bezala, eta buruzagirik cz duen 
zierpea iduri.

15  Harek altchatzcn ditu amuaz, era- 
maten ditu bere fareaz, biltzcn ditu bere 
gornictara. Horren gaincan bozturcn da 
eta jauziren.

16 Horren gatik imolaturen diozka bi- 
tirnak bere fareari, íakrifizioak eginen be- 
re gorniei; hckickin handitu izan duela- 
koz bere zathia, eta bildu janhari hauta.

17  Aria hortaz daduka beraz hedatua 
bcrc Tarca, eta jendayen hiltzctik cz da 
bara turen.

II . K a p .

J ^ R N E R I K  egonen naiz ene atalayan, 
gogorrik hazkargailuaren gainean ; 

eta begira egonen naiz, ikhuítcko zer e- 
rranen darotedan eta zer behar diodan i- 
hardetfi jazarriko darotanari.

2 Eta Jaunak ihardetfi eta erran zaro- 
tan: Ikhufia iíkriba zazu, eta oholen gai
ncan garbiki ezar zazu, irakurtuko due- 
nak iragan dezan crrechki;

3 Zcren ikhufi duzuna urrun baita o-

raino ; eta agcrtuko da azkcncan, eta cz 
du hutfeginen : luzatzcn badu, igurika- 
zu ; cthorriko da fegurki, eta cz du bc- 
randuko bere tenorcan.

4 Huna, fmhcfgaitz denak cz duela 
zuzentafunik bere ariman ; zuzena or- 
dean, bere finhefteak biziaraziren du.

5 Ñola arnoak cnganatzen baitu eda- 
Ica, orobat izanen da gizon burgoyaz, eta 
ez da ohoretan izanen ; harek zabaldu du 
arima ifernua bezahl ; eta bera, herioa i- 
duri, ez da afeko; bere azpira biltzen di
tu jendaki guziak, eta bere azpian rae
tatzen ditu populuak oro.

6 Hckiek guziek ez othe dute harén 
gainetik harturcn errankizun bat, eta 
harén afmakarietarik hizkuntza bat, e- 
rranen baita : Zorigaitz bertzeen onta- 
funen biltzen hari denari ! noiz artco ha- 
riko da bcrc kontra lohi murrukatzen?

7 E z othe dituk bat-batean jaikiren a- 
fikiko hautcnak ; eta ez othe dire jauzi
ren, zirtzikatuko hautcnak ; eta harrapa
kara egonen baihatzayote ?

8 Zcren larrutu ditukan aíko populu, 
populuetarik gelditu diren guziek larru- 
turen haute hi, ichuri dukan odolaren a- 
riaz ; lurrari, hiriari eta han zaudczcnci 
egin diotckan gaizkiaren ariaz.

9 Zorigaitz jaramankeria tzar batez 
bere etchea bethctzcn duenari, bcrc o- 
hantzca gora kokatu beharrez, eta gai- 
tzari itzuriko déla uftez !

10 Ahalkea duk hirc ctchcarentzat 
afmatu ; populu aíko chehakatu dituk, 
eta bekhatura erori duk hire arima.

1 1  Ezcn harriak harrafitik oihu-egi- 
nen dik, eta ctche-trcnkadctako zurek 
ihardctfiko die.

12  Zorigaitz odolean hiria altchatzcn 
eta gaichtakcriarcn gaincan afentatzen 
duenari !

13  Horrelakoak ez othe dire heldu 
armadetako Jauna ganik? Ezen populuak 
fu handi batentzat eta jendayak hutfaren- 
tzat dire nckhatzen, eta iraungiko dire 
guziak.

14  Ezcn bctheko da turra, urek itfaToa 
eftaltzen du ten bezala, orok czagut de- 
zatcn Jaunarcn ofpea.

15 Zorigaitz edaria bcrc adifkidcari 
minarekin nahafiz cmaten duenari, eta 
hordiarazten duenari harén buluztafuna- 
ren ikhuítcko !

16 Ofpe orde, laidoz haiz bethea; e- 
dazak hile ere eta lohakar hadi ; Jauna-
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rcn cikuko edari-untziak atzcinancn hau 
hi cre, cta laidoa goiti-eginen duk hire 
ofpearcn gainera.

17  Libango hirc gaichtakeriek eftali- 
ren haute j cta abereen dcfmafiak laztu- 
ren ditu, ichuri izan duten odol guziaren 
ariaz; lurrari, hiriari cta hartan zaudcnci 
cgin daroezten gaizki guzien ariaz.

18 Zer baliatzcn da ofizialeak zizela- 
tu edo urthu duen molde eta itchura gc- 
zurtia ? cta halcre ofizialeak bere lauc
an finheile badu, itchura mutu egiten 
haritzeko.

19 Zorigaitz hainari zcinak zurari c- 
rraten baitio : Atzar zaite ! cta ichilik 
dagoen harriari : Ja ik  zaite ! Harri ha- 
rck argi othe dezake ? Hara non den 
urhez cta zilharrcz eftalia ; bainan den- 
gutieneko hatfik cz da hären fabelean.

20 Jauna ordean bere templo faindu- 
an da; lurra oro hären aitzinean ichil e
gon bedi.

III . K a p .

t - JA R A K U K  profetaren othoitza ja- 
kingabekerientzat.

2 Jauna, entzun dut zure errana, cta 
laztu naiz.

Jauna, urtheen erdian ezagutaraz za- 
zu : hafarretua zaitekeenean, orhoituren 
zarc zure urrikalkortafunaz.

3 Hegoatik ethorriren da Jainkoa, cta 
Pharango menditik laindua ;

Haren ofpeak eftali ditu zeruak, eta 
baren laudorioz bethea da lurra.

4 Haren diilirak iduriko du iguzkl-ar- 
gia; indarra cta alíala hären cikuctan di
re;

Hekietan da gordea hären bothcrca.
5 Hcrioa hären aitzinean ibiliko da;
Eta debrua ilkhiko da hären oinen ai-

tzincra.
6 Gelditu da, cta neurtu du lurra ;
Jendayci begiratu diotc, cta urtarazi

ditu ; herrauftuak dire mendeko men- 
diak ;

Lurreko munhoak aphaldu dire hären 
bethikotafunaren urhatfen azpian.

7 Tzarkeriaren ariaz Ethiopiako olhak 
lazturan ikhufi ditut ; Madiango lurreko 
larru-olhak afaldutan izan en dire.

8 Hibayen kontra othe zarc famur, 
Jauna ? edo hibayen kontra jauzten o- 
the da zure hafarrca? edo itfafoaren gai
nera zure gaitzidura ?

Zu  igaiten zarc zure zaldietara, eta 
zure orga-lafterrck demate ialbamcndua.

9 Atzarri duzu zure arrambcla; erai- 
ki ditutzu leinuei egin zinarozten zinak.

Bi aldetara berczircn ditutzu lurreko 
hibayak;

10 Mendick ikhufi zaituzte, cta mi- 
netan gelditu dire ; ur-uharralc funtfitu 
dire.

Lezcak arthiki du orroa bat; tirainak 
altchatu ditu cfkuak.

1 1  Iguzkia eta ilhargia baratu dire be- 
ren tokian; beren bidcari eginen diote 
zure gezien argitara, zure lantza dirdi- 
ragarriaren garretara.

12  Zure hafarrcan oinkaturen duzu 
lurra, zure irakiduran lazturen ditutzu 
jendayak.

13  Ilkhi zarc zure populuaren falba- 
tzeko, zure Kriftorckin gurc falbatzeko.

Gaichtaginaren etchean jo duzu bu- 
rua, hären afentuak agertu ditutzu gai- 
netik behercra.

14  Madarikatu ditutzu hären mana- 
menduko makhila, hären gcrlaricn bu- 
ruzagia, chirimola bczala ene chahutzc- 
ra hcldu zirenak.

Haren bozkarioak iduri zucn, zokho- 
an gizon bcharra ireften hari duenaren 
bozkarioa.

15 Zure zaldici itfafoa barna cgin 
diozute bidca, ur handictako lohiaren 
erditik.

16 Aditu dut, cta nahafi da ene bar- 
nea ; zure mintzoak ikharan czarri ditu 
ene czpainak.

Ufteldura far bedi ene hczurretan, eta 
zornetan bihoa ene azpitik,

Phaufu har dezadan ene hefturako c- 
gunean, igan nadien ene populu, gerria 
tinkaturik dagoenaren gana.

17  Alabainan pikoa cz da loraturen, 
cta mahatfak cz du ninikarik izanen;

Olibak gezur eginen du, cta landek 
ez dutc ekharriko bihirik ;

Arditegitik khenduko da azienda, cta 
heyan cz da abercrik izanen.

18 Ni ordean ene Jauna baithan naiz 
bozturen, Jcfus ene Jainkoa baithan naiz 
jauziren.

19 Jainko Jauna da ene indarra, eta 
ene oinak ezarriren ditu orenen oinen 
parc.

Eta ene munho-gainetara cramancn 
nau garaitiarrak, pfalmoak kantatzen di- 
tudalarik.
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S O P H O N I A S E N  P R O F E Z I A .

I. K a p .

JA U N A K  erran folafa Sophoniafi, zci- 
11a baitzen Kufiren femca, eta Kufi 

Godoliafcna, eta Godolias Amariafena, 
eta Amarias Ezekiafena, Joñas Amonen 
feine, Judako errcgeren egunetan.

2 Lurra, gaincan dituen guzietarik bi- 
luzircn dut, dio Jaunak,

3 Khcnduz gizona eta azienda, khcn- 
duz zeruko hcgaftinak eta itfafoko arrai- 
nak ; eta gaichtaginak chahutuak izanen 
dire, eta lurrarcn gainetik czeztaturen di- 
tut gizonak, dio Jaunak.

4 Eta Judarcn gainera eta Jcrufalcmcn 
daudczcn guzicn gainera hcdaturcn dut 
eikua ; eta toki hortarik chahuturen di- 
tut Haalen ondarrak, eta templo-zainen 
izenak aphczekin batean,

5 Eta hegaztegi-gainctan zeruko iza- 
rrcria adoratzen dutcnak ; eta Jauna a- 
doratzen eta Jaunaren izcnaz eta Mel
komen izenaz zin-egiten dutcnak ;

6 Eta Jaunaren urhatfctik makhurtzen 
direnak, eta Jauna bilhatzen cz dutcnak, 
eta harén ondoan ibiltzen cz direnak.

7 Jainko Jaunaren aitzinean zaudezte 
ichil, zeren hurbil baita Jaunaren eguna; 
ezik Jaunak aphaindu du bitima, deithu 
ditu berc barazkaltiarrak.

8 Eta hau izanen da: Jaunaren fakri- 
fîzioko egunean ikhartzcra goanen na- 
tzayotc buruzagiei, crrcgc-femcci, eta 
foincko arrotzcz jauntziak diren guzici;

9 Eta egun hartan ikharturcn ditut 
burgoirik temploko athelafcan fartzen di
ren guziak, eta beren Jainko Jaunaren 
ctchea zimarkhuz eta gaichtakcriaz bc- 
thctzcn dutcnak.

10 Eta egun hartan, dio Jaunak, al- 
tchaturcn dire oihu-marrafkak Arrain- 
athetik, eta Higarrenctik orrobiak, eta 
munho-gainetarik (arrazki gaitz bateko 
tarrapatak.

11  Egizue orrobia, Pilatarrak; ichil- 
du da Kanaango populu guzia, galdu dire 
zilharrcz cftaltzcn zircnak oro.

12  Eta hau gerthaturen da orduan : 
Argiekin ikharturcn dut Jcrufalcme; eta 
ikharturcn ditut beren ongarrian farthuak 
daudcn gizonak, zeinek baiterratc : E z  
onik, cz gaitzik ez du cgincn Jaunak.

13  Eta hckicn izatcak harrapakara eta 
hekicn etcheak mortu egonen dire j eta 
cgincn dituzte etcheak, eta ez dire he- 
kictan egonen ; landatuko dituzte ma- 
haftiak, eta cz dutc hekictarik arnorik 
edanen.

14  Hurbil da Jaunaren egun handia, 
hurbil da, eta guziz zalhu dathor; ha- 
rrabots latzekoa da Jaunaren eguna, 
zeintan hazkarrak berak heftutuak iza
nen baitire.

15 Hafarrezko eguna egun hura, atfe- 
kabe eta hcfturetako eguna, ondiko eta 
beharduretako eguna, ilhumbe eta gobe- 
letako eguna, hedoi eta chirimoletako c- 
guna, ^

16  Turutctako eta durrundetako egu
na hiri hazkarren eta dorre goren gaine
ra.

17  Eta hefturctan ezarriko ditut gizo
nak, eta itfuak iduri dire ibiliko, Jauna
ren kontra cgin dutelakoz bekhatu ; he- 
rrautfa bezahl ichuriko da hekien odola, 
eta ongarria bezala zangoen azpian iza
nen dire hekien gorphutzak.

18 Beren urhe-zilharrck ere ezin itzu- 
rraraziren dituzte Jaunaren hafarreko c- 
gunean; haren hafarreko fuan irctfia i- 
zanen da lurra oro, zeren lchiaka akha- 
baturen baitu hango egoiliar guzien ahi- 
pena.

II . K a p .

/ A T O Z T E ,  bil zaiteztc, populu hi- 
guingarria,

2 Jaunaren manuak ilkhiaraz dezan 
baino lehen egun hura, haizeak daraman 
herrautfa bezala ; Jaunaren hafarreko 
hatfa zuen gainera ethor dadien aitzine
an, Jaunaren egun gaitzidurazkoa zuen 
gainera jautfi baino lehen.

3 Jauna bilha zazue, lurrcko emeak,

haren legea begiratu duzuenak ; zuzen- 
tafuna bilha zazue, bilha zazue emeta- 
funa, hean nolazbait gcrizatuko zareten 
Jaunaren hafarreko egunean.

4 Ezcn izanen dire, Gaza urratua eta 
Afkalon mortu ezarria ; eguerdi bethean 
herrautfiren dute Azot, eta Akaron erro- 
tik izanen da eragotzia.

5 Zorigaitz, itfas-zerrendan zaudczte- 
nak, gizon galduzko jendakia ! H ire gai
nera ziagok Jaunaren hitza, Kanaan, Fi- 
liftindarraren lurra; eta chahuturen haut, 
haletan non egoiliar bat ez baita gclditu- 
ren.

6 Eta artzainen phaufa-lckhu eta ar- 
dien hefpil izanen da itfafoko zerrenda.

7 Eta hura izanen da Judatik gelditu 
direnentzat ; han alhaturen dituzte ardi- 
ak, eta arratfean Aikalongo ctchcetan 
phaufaturen dire ; zeren beren Jainko 
Jauna goanen baitzayote ikhuftera, eta 
atheraturen baititu beren gathibutalunc- 
tik.

8 Aditu ditut Moabcn irainak eta A 
monen femeen burhoak, zeinetaz ene 
populuari hidoika haritu baitire, eta za- 
baldu dire haren cremuen gainera.

9 Aria hortaz, Ala ni! dio armadeta- 
ko Jaunak, Ifraelgo Jainkoak, Moab So
doma bezala izanen delà, eta Amonen fc- 
meak Gomorrha bezala. Hekien lurra 
clhorri iharra bezala, gatz-munthoin eta 
mortu izanen da bethiren bethiko ; ene 
populuko ondarrck larruturen dituzte, eta 
ene jendakitik gelditu direnek azpiratu- 
ren dituzte.

10 Heren hampuruikeria gatik gertha- 
tuko zayotc hori ; zeren burhoka haritu 
eta burgoiki diren jaiki armadetako Jau 
naren populuaren gainera.

1 1  Lazgarri izanen da Jauna hekien 
gaincan, eta aphalduren ditu lurrcko jain
ko guziak; eta gizonek adoraturen dute, 
zeinak berc tokitik, eta jendayen irla gu- 
ziek erc-bai.

12  Eta zuck ere, Ethiopiarrak, eue cz- 
patak hilen zaituztcte.

13  Eta Jaunak hcdaturcn du eikua i-
pharraldearen gainera, eta galdurcn du 
Afur eta czarrircn du hiri ederra jende- 
rik cz biderik gäbe, eta mortu bat be
zahl. ,

14 Eta haren erdian etzanen dire ar- 
diak eta bazterretako bafabereak ; haren 
athelafctan egonen dire pelikanoa eta 
fagarroya ; ihizick kantatuko dutc haren

leihoetan, beleck athabuructan; zeren e- 
zeztatuko baitut haren indarra.

15  Horra hiri ofpetfu hura, beldurrik 
gäbe bizi zena, cta erraten zuena bere 
bihotzean : Ni banaiz, eta nitaz laudara 
bertzerik cz da. Nola egin da mortu, 
lar-aberearen ohantze ? Handik iraga- 
nen diren guziek eginen dute chichtu eta 
dardaratuko dute eikua.

I I I .  K a p .

'V  O R I G A IT Z , hafarrcarazlea, hiri be- 
^  rrcrofi, ufo burtchoroa!

2 E z  du entzun Jaunaren mintzoa; 
irakhafpena ez du onhetfi; Jaunari ez 
dio bere finheftca iduki; bere Jainkoari 
etzayo hurbildu.

3 Haren buruzagiak haren erdian dirc, 
marrumaz dauden lehoinak iduri; haren 
juyeek iduri dute otfoak, arratfean atzc- 
mana ireften dutenak, eta goizeko ez us- 
tcn.

4 Haren profetak erhoak dire, gizon 
maltzurrak; haren aphezek lohitu dituz
te gauza fainduak, tzarki egin dute legea- 
ren kontra.

5 Haren erdian Jauna da zuzena,bide- 
gabekeriarik ez du eginen; goiz-goizetik 
argira atheraturen du bere crabakia; bai- 
nan gaichtaginak cz du ezagutzen ahal- 
kerik.

6 Chahutu ditut jendayak, eta urra- 
tuak daude hekien dorrcak ; mortu egin 
ditut hekien bideak, handik nihor iraga- 
nen ez den bezala; defmafiatuak daude 
hekien hiriak, gizon bat gäbe, egoiliar bat 
gäbe.

7 Erran izan d u t: Noizbait izanen 
zarc bederen ene bcldur, noizbait on- 
hetfiren duzu irakhafpena; cta horren 
egoitza ez da galduko bere egitatc gaich- 
toen gatik, zeinen ariaz azurriatu baitut. 
Guzia gatik, goizetik jaikiz galdukeriari 
arthiki diozkate bereu gogoeta guziak.

8 Horren gatik igurik nezazu, dio 
Jaunak, ethorkizunean berriz jaikiko 
naizen egunerako; zeren ene erabakia 
baita, bilduko ditudala jendayak eta ha
tera ckharriko errefumak; eta hekien 
gainera ichuriko dut ene gaitzidura, ene 
hafarre guziaren garra ; ezcn ene gai- 
tzirizkoaren fuaz iretfia izanen da lurra 
oro.

9 Alabainan orduan bihurturen diotet 
populuei ezpainetako garbitafuna, Jauna-
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reu izenean dei-cgin dezaten orok, cta 
gogo batez zerbitza.

10 Ethiopiako hibaycz hainditik etho- 
rriren dirc ene errekeizaleak ; cnc popu- 
lu bazterretan barrayatuen umeek ekha- 
rriren darozkidate bereu emaitzak.

1 1  Egun hartan ctzare ahalkatua iza- 
nen zure afmu guzien ariaz, zcinetaz c
ne legea hautfi baituzu ; zeren orduan 
zure erditik khenduko baititut, beren 
cfpantuz zure burgoitafuna hantzen du- 
tenak, cta ez baitzare hampurufturen gc- 
hiago er.e mendi fainduaz.

12  Eta zure erdian utziko dut popu- 
lu bat beharra cta buluza, cta Jaunaren 
izenean izanen du bere pheikiza.

13  Ifraelgo ondarrak ez dire tzarkeri- 
an hariko, ez-eta gezurrez mintzatuko ; 
mihi zimarkhutfua ez da hekien ahoan 
aurkhituko; zeren hekiek bakcan baiti- 
re alhatuko eta etzanen, cta nihor ez 
baita izanen hekien izitzeko.

14  Siongo alaba, kanta zatzu laudo- 
riozko kantuak ; bozkariotan far zaitc, 
Ifrael; boz zaite eta zure bihotz oroz 
jauz zaite, Jcrufalemgo alaba.

15  Jaunak hautfi du zure kontrako 
crabakia ; iraizi ditu zure etfayak: Ifra- 
clgo errege, Jauna zure erdian dago, ez

duzu gehiago gaitzaren bcldurrik iza
nen.

16 Egun hartan erranen zayo Jerufa- 
lem cri: E z  izan bcldurrik ; cta Sioni : 
E z  beitez erkhi zure cikuak.

17 Zure Jainko Jauna hazkarrik da
go zure erdian ; berak falbaturen zaitu : 
bozkarioz da bozturen zure gaincan ; 
zure amodioan du gozo harturen ; zure 
gaincan zure eiker onetako kantuen a- 
tfeginez da jauziren.

18 Bildurcn ditut Iegctik urrundu 
diren zoroak, zeren zure haurretarik 
baitziren, ez dezazun gehiago hekien a- 
riaz izan laidorik.

19 Huna non hilen ditudan orduan 
atfekabe cman izan darotzuten guziak ; 
eta falbaturen dut maingu egiten dueña, 
cta bildurcn dut iraizia izan zena; cta 
laudoriotan eta ofpetan czarrircn dut cne 
populua bere ahalkamcnduko toki guzie- 
tan.

20 Ezcn zuek crakharriko zaituzte- 
dan ordu hartan, cta bilduko zaituzte- 
dan mugan, ofpetan eta laudoriotan cza- 
rriko zaituztet lurreko populu guzien 
aitzinean, gibelerat zuen bcgictara cra- 
kharri ditukedancan zuetarikako gathi- 
buak, dio Jaunak.

A G J E O R E N  P R O F E Z I A .

I. K a p .

F )  A R IO  erregearen bigarren urthean, 
feigarren hilabetheko lehen egune- 

an, Jaunaren hitza Agjco profetaren 
arartekoz ilkhi zitzayoen Zorobabcli, 
Salathielen femeari, Judako buruzagiari; 
eta Jefufi, Jofedeken femeari, aphez- 
handiari, zerralarik :

2 Hau dio armadetako Jaunak : Po
pulu horrek erraten du : E z  da oraino 
ethorri Jaunaren etchcaren bcrritzeko 
ordua.

3 Eta Jaunaren hitza Agjco profeta
ren arartekoz ilkhi zen, zerralarik :

4 Zucntzat ethorri othe da ctchc bo- 
bcdatuctan cgotcko muga, cnc etchca 
mortu dclarik ?

5 Eta orai hau dio armadetako Ja u 
nak : Ezar zatzue zuen bihotzak zuen 
bidecn gaincan.

6 Erain duzue hainitz, eta guti bildu; 
jan duzue, cta ctzarete ale ; edan duzue, 
cta cgarria cz khendu ; cftali zarctc, cta 
ez bcrotu ; cta diru bildu duenak nioltfa 
zilhatuan ezarri du.

7 Hau dio armadetako Jaunak : Zuen 
bihotzak ezar zatzue zuen bidecn gai
ncan.

8 Mendira igan zaitezte, ekhar za-

tzuc zurak, egizue ctchea, cta ene goga- 
rako izanen da, cta agerturen dut ene os· 
pea, dio Jaunak.

9 Gauza hainitzen irritla izatu duzue, 
eta deus-gutitara itzuli dire ; zuek ctche- 
rat ckharri, eta nik hura hats bâtez hai- 
zatu: zer ariaz? dio armadetako Jaunak. 
Zeren ene etchea mortu dagoen, eta zu
ek bakhotcha bere ctchearcntzat zareten 
lehiatu.

10 Horrcn gatik debekatu ditut zeru- 
ak cz dezaten zuen gainera eman ihin- 
tzik, eta lurra debekatua da ez detzan 
cman bere fruituak;

1 1  Eta deithu dut agortea lurraren 
gainera, eta mendien gainera, cta ogia- 
ren gainera, cta mahamaren gainera, eta 
olibadiaren gainera, eta lurrak ckhartzen 
dituen guzien gainera, eta gizonen gai
nera, eta azienden gainera, eta eikuetako 
lanen gainera.

12  Eta Zorobabelck, Salathielen fe- 
meak, eta Jefufck, Jofedeken femeak, 
aphez-handiak, eta populuko gaincrako 
guziek entzun zituzten beren Jainko 
Jaunaren mintzoa cta Agjeo profeta
ren hitzak, hekien Jainko Jaunak he
kien gana igorri zuen bezala, cta popu
lua ikharatu zen Jaunaren aitzinean.

13  Eta Jaunaren profetak, Agjeok, 
Jaunaren bidalkinctarik zenak, erran zi- 
oen populuari : Zuckin naiz ni, dio Ja u 
nak.

14  Eta Jaunak berotu zioten gogoa 
Zorobabeli, Salathielen feme Judako bu
ruzagiari, cta Jefuft, Jofedeken feme a- 
phez-handiari, eta gaincrako populu gu- 
ziari ; cta farthu ziren tcmploan, eta ar
madetako beren Jainko Jaunaren ctche- 
ko lanean hari ziren.

II. K a p .
E J  AS I ziren feigarren hilabethcaren 
1  hogoi eta laurean, Dario erregea
ren bigarren urthean.

2 Zazpigarrcn hilabethcaren hogoi c
ta bateau, Agjeo profetaren arartekoz 
ilkhi zen Jaunaren hitza zcrralarik:

3 Mintza zakizkiote Zorobabeli, Sa- 
lathielcn feme, Judako buruzagiari, eta 
Jefufi, Jofedeken feme, aphez-handia- 
ri, eta populuko gainerakoci, derrazu-
larik : .

4 Zuctarik zein da zaharretarik gel- 
ditua, ctchc hau bere lchembiziko ofpean

¡kliufi dueña, eta zcr plantetan ikhuílen 
duzue orai ? Zuen begietan ez othe da 
ez balitz bezala ?

5 Eta orai, Zorobabcl, egiozu biho- 
tzari, dio Jaunak ; bihotzari egiozu, Je -  
fus, Jofedeken femea, aphez-handia ; 
bihotzari egiozuete, lur huntako populu 
guzia, dio armadetako Jaunak ; cta be- 
gira zazuc (ezen ni zuekin naiz, dio ar
madetako Jaunak)

6 Zuekin egin dudan patua Egiptoko 
lurretik ilkhi zaretenean ; eta zuen er
dian izanen da ene izpiritua: ez lotfa.

7 Ezen hau dio armadetako Jaunak : 
Oraino aphur bat, eta nik iharrofiren di
tut zcru-lurrak, leihor-itfafoak.

8 Iharrofircn ditut jendayak; eta etho- 
rriren da jendaya guzick Agiantzatua, 
eta ofpez betheren dut etchc hau, dio 
armadetako Jaunak.

9 Zilharra enea da, enea da urhea, dio 
armadetako Jaunak.

10 Azkcn etchc hunen ofpca handia- 
goa izanen da lehembizikoarcna baino, 
dio armadetako Jaunak; cta lekhu hun- 
tan emanen dut bakca, dio armadetako 
Jaunak.

1 1  Darioren bigarren urthean, bede- 
ratzigarren hilabetheko hogoi cta lauga- 
rren cgunean, Jaunak Agjeo profetari 
folas egin zioen, zerralarik :

12  Hau dio armadetako Jaunak: Lc- 
gearen aria aphczei galda diozozute hu- 
nelctan :

13  Gizon batek haragi fainductfitik 
eraman balcza bcre foinekoaren petrai- 
lcan, eta puíka hartaz uki baleza ogia, 
edo jakia, cdo arnoa, cdo olioa, edo jatc- 
ko zerbait, fainduetfia othe lizate hura? 
Aphezek aldiz ihardctfi zuten : Ez.

14  Eta Agjeok erran zuen : Baldin 
hilikiaz lohitua denak uki balcza aipha- 
tu horietarik zerbait, klnitfatua lizate 
othe ? Eta aphezek ihardetfi cta erran 
zuten : Bai, khutfua baluke.

15  Eta Agjeok ihardetfi eta erran zu
en : Orobat da populu hau cnc aitzine
an ; hala-hala da jendaki hau, dio Ja u 
nak, eta halabcr horicn cíkuctako lan 
guziak ; eta hor eíkaini dituzten guziak 
khutfatuak dire.

16 Eta orai zuen orhoitzapena bihu- 
rraraz zazue egungo cgunctik goitirat, 
Jaunaren temploan harria harriaren gai
ncan ezarri denetik aitzinago.

17 Hogoi erregutako ogi-murrura,
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hurbiltzen zinetenean, hamarrckora bil- 
hakatua zen ; cta lakora zinhoaztcncan, 
berrogoi eta hamar gorgoila amoren e- 
rauítera, hogoyetara urthuak ziren.

18 Jo  zaituztet haize erregarriaz; her- 
doaz eta harriaz jo ditut zuen eíkuctako 
lan guziak ; cta zuetan ez da ¡zatu ene 
gana bihurtu denik, dio Jaunak.

19 Eratchikatzue zuen bihotzak egun 
huntarik eta ethorkizunari, bcderatziga- 
rren hilabethcko hogoi cta laugarren e- 
gunetik ; Jaunaren temploko afentuak 
arthikiak izan ziren egunctikako gertha- 
kariak czar zatzue zuen bihotzaren gai- 
nean.

20 Haziak belhartu othe diré oraikoz, 
eta inahaítiak, eta pikodiak, eta mingra- 
nadiak eta olibadiak loratu othe dire o- 
raino ? egun huntarik ichuriko dut ene 
benedizionea.

2 1 Eta bigarren aldiko, hilabethcko 
hogoi eta laugarren cguncan, Agjcori To
las egin zioen Jaunak, zcrralarik :

22 Mintza zakizkio Zorobabeli, Ju - 
dako buruzagiari, erraten diozularik : 
Nik ¡harroftren ditut batean zcrua cta 
turra.

23 Eta eragotziren dut erreinuctako 
tronua, eta leherturen dut jendayen e- 
rreinuko indarra, eta uzkailiren ditut or- 
ga-laílerra cta liaren gainekoa ; eta lurra 
joko dute zaldiek cta zaldizkock, cta g¡- 
zona eroriko da bcrc anayaren ezpataren 
azpira.

24 Eta egun hartan, dio armadetako 
Jaunak, hartuko zaitut zu, Zorobabel, 
Salathielen fénica, ene zerbitzaria, dio 
Jaunak ; cta ezarriko zaitut ene zigilua 
bczala, zeren zu baitzaitut hautatu, dio 
armadetako Jaunak.

Z A K A R I A S E N  P R O F E Z I A .

I .  K a p .

y  O R T Z I G A R R E N  hilabethean, Da- 
^  rio erregearen bigarren urthean, Jau 
naren hitza ilkhi zitzayoen Zakarias pro- 
fetari, Barakiafcn femeari, Adoren arre- 
femeari, zcrralarik :

2 Hafarre gaitzaz hafarretu izan da 
Jauna zuen aitcn kontra.

3 Eta hau erranen diozu populuari: 
Hau dio armadetako Jaunak: Bihur zai- 
tezte ene gana, dio armadetako Jaunak; 
cta ni bihurturen naiz zuen gana, dio ar
madetako Jaunak.

4 E z  izan zuen arbafoak bczala, zet- 
nei oihu-egiten baitzaroten aitzincko pro- 
fetek, zerratelarik: Hau dio armadeta
ko Jaunak: Bihur zaitezte zuen bidé 
tzarretarik cta zuen afinu guziz gaich- 
toetarik. Eta ez dute cntzun, eta c- 
tzaizkit begiratu, dio Jaunak.

5 Non diré zuen arbafoak ? cta pro- 
fetak biziko diré bctlii ?

6 Bizkitartc.au ene hitzak cta ene e-

rabakiak, ene zerbitzari profeten bidez 
gaztiatu ditudanak, ez othe zaizkote hel- 
du izan zuen arbafoci ? cta hekick ez othe 
dire itzuli, ziotelarik : Armadetako Ja u 
nak egin daroku burutan hartu zuena gu
rí egiteaz gurc bidé cta afmuen arabera?

7 Eta Dariorcn bigarren urthean, ha- 
mck.ag.arren hilabethean, zcina Sabatli 
dcitzen baita, hogoi eta laugarren egu- 
nean, Jaunak folas egin zioen Zakarias 
profetari, Barakiafcn femeari, Adoren a- 
rrefemeari, zcrralarik :

8 Gabaz izan mien ikhufpen bat, eta 
hara gizon bat zaldi gorraíl baten gaine
ra igana, cta hura zagoen, zolagunc ba
tean ziren arrayandien crdian ; eta harén 
ondotik baziren zaldi gorraftak, nabarrak 
eta zuriak.

9 Eta erran nuen : Ñor dire horiek, 
ene Jauna? Eta ene baithan mintzozen 
aingeru batck erran zarodan : Nik cra- 
khutfiko darotzut zcr diren horiek.

10 Eta arrayandien crdian zagoen g¡- 
zonak ihardetfi eta erran zuen : Horiek
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dire Jaunak lurraren kurritzera bidali di- 
tuenak.

1 1  Eta hckiek ihardctfi zioten Jauna
ren aingeru arrayandien crdian zagoc- 
nari, cta erran zuten : Kurritu dugu lu
rra, eta hara lurrak orotan egoiliarrak ba- 
ditucla, eta phaufuan da.

12  Eta Jaunaren aingeruak ihardctfi 
cta erran zuen : Armadetako Jauna, 
noiz arteo ctzakizkiote urrikalduren Je -  
rufalemeri eta Judako hirici, zeinen kon
tra famur baitzare ? Oraikoz urthe hau 
hirur hogoi eta hamargarrena da.

13  Eta eue baithan mintzozen ainge- 
ruari Jaunak ihardetfi ziozkan folas onak, 
folas gozagarriak.

14  Eta cnc baithan mintzo zen ainge
ruak erran zarodan: Oihu-cgizu erra- 
nez : Hau dio armadetako Jaunak : Khar 
handiak ncrakharka Jerufalcmcren eta 
Sionen aide.

15  Eta hafarre handiaz hafarretzen 
natzayote jendaya indardunei ; zeren ni 
guti bat famur bainintzen ; cta hekiek 
berriz, gaizki egiteraino cman baitute cs- 
ku.

16 Aria hortaz, dio Jaunak : Urrikal- 
menduz betherik bihurturen naiz Jcru- 
falemera ; cta haren crdian altchaturcn 
da cnc etchea, dio armadetako Jaunak ; 
cta liaria hedaturen da Jerufalcmcren gai
nera.

17  Egizu oraino oihu, erranez : Hau 
dio armadetako Jaunak : Ontalunak eue 
hirietara gaindika ethorriren dire oraino ; 
eta Jaunak gozakari cmanen dio oraino 
Sioni, cta Jerufaleme hautaturen du orai
no.

18 Eta goititu nituen begiak, eta i- 
khufi mien ; cta hara lau adar.

19 Eta erran nioen eue baithan min
tzo zen aingeruari : Z cr dire horick ? 
Eta ihardctfi zarodan : Horiek dire ada- 
rrak, Juda, cta Ifrael, eta Jerufaleme hai- 
zatu dituztcnak.

20 Eta Jaunak erakhutfi zarozkidan 
lau harotz.

2 1 Eta erran nuen : Zcrtara dathor- 
tzi horiek ? Eta ihardetfi zuen erranez : 
Horra adarrak, Juda haizatu dutenak gu- 
zia gizonez gizon cta hckietarik batek ez 
baitu goititu burua ; eta harotzak lieldu 
dire adarren izitzera, adarren haufteko 
jendayei, zeinek goratu baitute befoa Ju 
dako lurraren gainera, eue populuaren 
barrayatzeko.

II. K a p .

p T A  goititu nituen begiak, eta ikhufi 
nucn; eta hara gizon bat, eta ha

ren eikuan ncurtzaileen haria.
2 Eta erran nuen : Norat hari zarc ? 

Eta ihardetfi zarodan : Jerufalemeren 
neurtzera, eta ikhuftera zer othe den ha
ren zabaltafuna, cta zer haren luzetafu- 
11a.

3 Eta hara ilkhi zela ene baithan min
tzo zen aingcrua ; eta bertzc aingeru bat 
atheratu zitzayoen bidera,

4 Eta erran zioen : Lafter-cgizu, min
tza zakizkio gizon-gazte horri, derrozu- 
larik: Inguruan harrafirik gäbe izanen 
dire Jcrufalemen egonen direnak, hango 
gizon cta azienden oftearen ariaz.

5 Eta ncroni izanen natzayo, dio Ja u 
nak, fuzko harrafi bat inguruan, cta os- 
petan izanen naiz hären crdian.

6 O i ! o i ! ihes-egizue ipharrcko lu- 
rretik, dio Jaunak ; ezen lau haizeetara 
barrayatu zaituztet, dio Jaunak.

7 Ihes ! oi Sion, Babilonako alabaren 
baithan egoten zarena;

8 Zeren hau erran baitu armadetako 
Jaunak : Ofpezko egunen ondoan, bidali 
nau zuck larrutu zaituzten jendayen kon
tra ; ezen zuek ukitu zaituztenak, ene 
begi-ninia du ukitu.

9 Hargatik huna nik eikua goititzen 
dúdala hekien gaincra, cta izanen dire 
harrapakara, lehen berak zerbitzatzen zi- 
tuztenen eikuetan ; eta ezaguturen du- 
zuc armadetako Jaunak nauela bidali.

10 Laudoriozko kantuak kanta zatzu 
eta boz zaitezi, Siongo alaba; zeren hu
na 11011 heldu liaizen ni, cta zure erdian 
cgincn dut ene egoitza, dio Jaunak.

1 1  Eta egun hartan afleo jendaki e- 
ratchikiren dire Jaunari, cta ene populu 
dire bilhakaturen, cta zure erdian cgincn 
dut cnc egoitza, eta ezaguturen duzu, 
zure gana armadetako Jaunak nauela bi
dali.

12  Eta Jaunak bcrc primantza bezala 
gozaturen du Juda lur fainduetfian, cta 
Jcrufalemc du oraino hautaturen.

13  Ichil egon bedi gizona Jaunaren 
aitzincan, zeren ilkhi baita bere egoitza 
faindutik.

I I I .  K ap .

p T A  Jaunak crakhutfi zarodan Jc -  
fus, aphez-handia, Jaunaren ainge- 

6 1
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ruaren aitzinean chutik ; eta harén cs- 
kuinetik zagoen Satan, hari zeiher egite- 
ko.

2 Eta Jaunak erran zioen Satani : Jau- 
nak bere larderia eraik beza hirc gainera, 
Satan ; eta bere larderia hire gainera c- 
raik beza Jaunak, Jerufalemc hautatu 
duenak : ez othe da hori futik atheratu 
itchindi hura ?

3 Eta Jefus zen foineko zikhincz jaun- 
tzia ; eta aingeruarcn aitzinean zagoen 
chutik.

4 Aingerua mintzatu zen eta erran 
zioten bere aitzinean chutik zituenei : 
Khen diozotzuc foineko zikhinak. Eta 
hari erran zioen : H una non khcndu da- 
rotzudan zurc tzarkcria, eta aldagarritan 
jauntzi zaitut.

5 Eta erran zucn : Buruko chahua c
zar zazue huncn buruarcn gainean. Eta 
buruko chahua ezarri zuten harén buru- 
an, eta jauntzi ziozkaten foinekoak. Eta 
chutik zagoen Jaunarcn aingerua.

6 Eta Jaunarcn aingeruak lekhukota- 
fun atheratu zioen Jefufi, zcrralarik :

7 Hau dio armadetako Jaunak : Ene 
bidectan ibiltzen bazare eta ene legea 
zaintzen baduzu ; zuk ere juyaturen du- 
zu ene etchca, eta zainduren ditutzu ene 
lorioak, eta zurckin ibiltzeko emanen da- 
rozkitzut orai hemen dircnctarik.

8 Adi zazue, Jefus, aphez-handia, zuk 
eta zurc adiikidc aitzinean ditutzunek, 
zeren gizon profetifatzaileak baitire. E - 
rakharriren dut ene zerbitzaria, Iguzki 
fortzen dena.

9 Ezcn huna harria, Jcfufcn aitzinean 
ezarri dudana. Harri bak barraren gai
nean badirc zazpi begi. Huna ncronck 
bernuzaturen dúdala horren zizeladura, 
dio armadetako Jaunak j eta egun bâtez 
khenduren dut gaichtakcria lur hunen 
gainetik.

10  Egun hartan, dio armadetako Ja u 
nak, gizonak bere adiikidca deithuren du 
mahatfaren azpira eta pikoaren azpira.

IV. K a p .

p 'T A  bihurtu zen ene baithan mintza- 
tzen zen aingerua eta atzarri nin- 

duen, bere lotik iratzartzen den gizona 
bezala.

2 Eta erran zarodan : Zer ikhuften 
duzu ? Eta ihardetfi nuen : Ikhuften 
dut, eta hara ganderailu bat guzia urhez-

koa, eta olio-untzia baren buru buruan, 
eta zazpi krifelu harén adarretan, eta ha
rén gaineko krifeluetara daude zazpi tutu 
olio-emaile ;

3 Eta gaineko aldcan bi olibondo, bat 
olio-untziaren eikuinetarik, eta bertzea 
haren ezkerretarik.

4 Eta ene baithan mintzo zen ainge- 
ruari ihardeftean erran nioen : Ene Jau- 
na, zer dire horick ?

5 Eta ene baithan mintzo zen ainge
ruak ihardetfi eta erran zarodan : E z  da- 
kizu zer diren horick ? Eta erran nuen : 
E z , Jauna.

6 Eta ihardetfi eta erran zarodan : 
Hori da Jaunarcn hitza, Zorobabeli dc- 
rrana : E z  armadez, ez indarrez, bainan 
ene izpirituaz, dio armadetako Jaunak.

7 Z er haiz, mendi handia, Zorobabc- 
len aitzinean ? Zelhai eginen hau, eta 
ckharriren dik izkina-harria, eta oraiko 
temploa eginen du berregintafunez lche- 
nekoaren bardin.

8 Eta Jaunak folas cgin zarodan, zio- 
dalarik :

9 Zorobabelcn eikuek arthiki dituztc 
ctchc huncn afcntuak eta haren eikuek 
akhabaturen dute ; eta jakinen duzuc ar
madetako Jaunak nauela zucn gana bi- 
dali.

10 Nork daduzka erdeinutan egun hitz 
haukick? eta bozturcn dire, eta ezteinu- 
harria Zorobabelcn eikuan ikhufiren du
te. Lur guzia iragaiten duten zazpi begi 
horick Jaunarenak dire.

1 1 Eta ihardetfi eta erran nioen : Z er 
dire bi olibondo horick ganderailuaren es- 
kuinctik eta ezkerretarik ?

12  Eta bigarren aldian erran nioen : 
Z er dire bi oliba-floka horick, urhczko 
tutuak daduzkaten urhczko bi adarren 
ondoan ?

13  Eta erran zarodan : Ezdakizu zer 
diren horick ? Eta ihardetfi nuen : E z , 
Jauna.

14  Eta erran zucn : Horick dire olio- 
aren bi ferneak, lur guziko Naufiaren ai
tzinean daudezenak.

V . K a p .

p T A  itzuli nintzen, eta goititu nituen 
begiak, eta ikhufi nuen, eta hara 

liburu bat hegaldaka zihoala.
2 Eta aingeruak erran zarodan : Z er 

ikhuilen duzu ? Eta ihardetfi nuen :
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Ikhuften dut liburu bat hegaldaka ; badu 
hogoi beforen luzetafuna eta hamarren 
zabaltafuna.

3 Eta erran zarodan : Hori da lur gu- 
ziaren gainera atheratzen den madarizio- 
nea ; czen ohoin guziak, hor iikribatua 
denaren arabera izanen dire juyatuak, eta 
zin gaichto cgile guziak orobat hortarik 
juyaturen dire.

4 Eta atheraturen dut hori, dio arma
detako Jaunak; eta farthuren da ohoina- 
ren etchcan eta gezurrez enc izenean zin- 
cgiten duenaren ctchean ; eta haren e- 
tchcan egonen da, eta errcko dieu ctchea 
eta hartako zur eta harriak.

5 Eta eue baithan mintzo zen ainge
rua il khi zen, eta erran zarodan : Goiti 
zatzu begiak, eta ikhufazu zer den athe
ratzen hari den hau.

6 Eta galdegin nuen : Zer da ? Eta 
ihardetfi zucn : Hori da pitcher bat il- 
khitzen dena. Eta erran zuen : Hori da 
hckien begia lur guzian.

7 Eta hara berun mokhor bat zakhar- 
tela, eta hara emazteki bat pitcherrarcn 
barnean jarria.

8 Eta aingeruak erran zucn : Tzarke- 
ria da hau. Eta arthiki zuen cmaztekia 
pitcherrarcn erdira, eta berun-mokhorra 
ezarri zuen untzi haren ahoan.

9 Eta goititu nituen begiak, ctaikhufi 
nuen ; eta hara ilkhitzcn zirela bi emaz- 
teki, eta haizea hegaletan zuten, eta he- 
galak zituztcn miru-hcgalak iduri ; eta 
altchatu zuten pitchcrra lurraren eta zc- 
ruaren artera.

10  Eta erran nioen ene baithan min
tzo zen aingeruari : Norat daramatc ho
rick pitchcrra ?

1 1  Eta ihardetfi zarodan : Badaramatc 
ctchc bat cgina izan dakioen Scnaargo 
lurrean, eta gogortua eta bere oinaren 
gainean czarria izan dadientzat.

V I. K a p .

C" T  A itzuli nintzen, eta goititu nituen 
^  begiak, eta ikhufi nuen : eta hara 
lau orga-lafter bi mendiren artetik ilkhi- 
tzen zirenak ; eta mendiak kobrezko 
mendiak ziren.

2 Lehembiziko orga-laftcrrcan, zaldi- 
ak gorraftak ziren ; eta bigarren orga- 
laftcrrcan, zaldi beltzak ;

3 Eta hirugarren orga-laftcrrcan, zaldi

zuriak ; cta laugarren orga-lafterrean, 
zaldi nabarrak eta hazkarrak.

4 Eta cnc baithan mintzo zen ainge
ruari erran nioen: Z er dire horick, Ja u 
na ?

5 Eta aingeruak ihardctfi eta erran za
rodan : Horick dire zeruko lau haizeak, 
ilkhitzcn direnak lur guziko Naufiaren 
aitzinean egoteko.

6 Bigarren orga-lafterrean ziren zaldi 
beltzak, ipharreko lurrera ilkhitzcn zi
ren ; hckien ondotik atheratu ziren zu
riak ; cta nabarrak hegoako lurrera goan 
ziren.

7 Hazkarrenak ilkhi ziren cta bilha- 
tzen zuten goatea eta lur guzia iragaitea. 
Eta aingeruak erran zuen : Zoaztc, tra
gan zazue lurra ; eta lurra iragan zuten.

8 Eta deithu ninducn, cta mintzatu 
zitzaitan, zerradalarik : Huna ipharreko 
lurrean dabiltzanek jabalarazi dutela i- 
pharrcko lurraren kontra nuen hafarrea.

9 Eta Jaunak folas egin zarodan, ze- 
rralarik:

10  Dciherrituctarik, Holdai, Tobias 
eta Idaia ganik har zatzu emaitzak; cta 
egun hartan goanen cta farthuko zare 
Sophoniafcn ferne Jofiafen ctchera; ho- 
riek oro Babilonatik ethorriak baitirc;

1 1 Eta hartuko duzu urhea cta zilha- 
rra, cta cginen ditutzu khoroak; eta J e 
fus, Jofedekcn ferne aphez-handiaren bu
ruan czarriko ditutzu.

12  Eta mintzatuko zakizkio, erraten 
diozularik: Huna Iguzki-fortzea dei- 
tzen den gizona; cta hunen azpitik for- 
thuko da populu berri bat, eta Jaunari 
eginen dio tcmploa.

13  Eta harek cgincn dio Jaunari tcm
ploa, cta harek ckharriren du ofpea, cta 
jarriren da, cta bere tronuaren gainetik 
jaun izanen da; cta apheza bere tronuan 
izanen da, eta hckien bien artean izanen 
da bakezko bat-tafuna.

14  Eta Hclemek, Tobiafek, Idaiak 
eta Hcrnek Sophoniafcn feincak cman 
khoroak, bethiko orhoitzapcnctan ego
nen dire Jaunaren teinploan.

15  Eta urrun direnak ethorriko cta 
Jaunarcn temploarcn cgiten hariko dire; 
eta jakinen duzuc armadetako Jaunak i- 
gorri nauela zuetara. Hau gerthatuko 
da ordean, baldin entzunez aditzen ba- 
duzue zuen Jainko Jaunarcn mintzoa.
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Dario crregearen laugarrcn ur- 
thean, bederatzigarrcn hilabethean, 

zcma baita Kafleua, laugarrcn cgunean, 
Jauna mintzatu zen Zakariafi.

2 Jaunaren etchera ¡gorri zutcn Sara- 
farrek cta Errogoinelekck cta hunckin 
zircn gizonck, Jaunaren bcgithartearcn 
crrekcitzera;

3 Eta armadetako Jaunaren temploko 
apliczci cta profetei erratera : Bortzga- 
rren hilabethean deithoratu edo ene bu- 
rua fainductfi behar othe dut, aíko ur- 
thez jadanik egin izan dudan bezala?

4 Eta Jaunaren hitza ilkhi zitzaitan, 
zerralarik :

5 Mintza zakizkiotc lur huntako po- 
pulu guziari cta aphezci, erranez: Bortz- 
garren cta zazpigarren hilabethean ba- 
rurtu cta deithoratu zarctcncan hirur ho- 
goi cta llamar urthe haukicz, cnctzat ba- 
rurtu othe duzuc zuen barura ?

6 Eta jan cta edan duzucncan, ez o- 
thc duzuc zuentzat jan cta zuen buru- 
entzat edan?

7 E z  othe dire horick Jaunak erran i
zan dituen hitzak aitzineko profetcn a- 
rartckoz, Jerufalemc bcre egoiliarrekin 
zencan oraino, aberats zircncan hura cta 
harén inguruko hiriak, eta hcgoaldca cta 
zclhayak egoiliarrez betheak zircncan?

8 Eta Jauna Zakariaíi mintzatu z¡- 
tzayoen, zioelarik :

9 Hau dio armadetako Jaunak : Z u- 
zenari zintafunean emozuetc berc bidea, 
cta batbedera urrikalkor cta urrikalmcn- 
dutfu izan bedi berc anayaren aldcrako 
egintzetan.

10 Gaizkirik cz egin alhargunari, u- 
mezurtzari, arrotzari cta beharrari ; gi- 
zonak cz beza berc anayaren kontra 
tzarkeriarik afina bcrc bihotzcan.

1 1 Eta oharrik ez dute ekharri nahi 
izan, cta urrunduz itzuli dute gíbela, cta 
cz aditzeko, gortu dituzte beharriak.

12  Eta beren bihotza egin dute dia
manta bezain gogor, cz aditzca gatik le- 
gea, eta armadetako Jaunak bcrc izpiri- 
tuaz, aitzineko profetcn arartckoz igorri 
folafak ; cta gaitzidura handia jauzi da 
armadetako Jaunaren gatik.

13  Eta ñola hura mintzatu, eta cz 
baitute entzun ; hala-hala oihu-eginen 
dute, cta cz ditut cmzunen, dio armade
tako Jaunak.

14  Barrayatu ditut czagutzen etzituz- 
ten errefuma guziak barna, eta hckicn a- 
riaz dcfmafiatua da lurra, nihor ez baita 
han gaindi iragaiten, ez aide hatera, cz 
bertzera, cta mortu egin dute lur lchia- 
garria.

V II I . K a p .

ETA armadetako Jaunak folas egin 
zarodan, erranez:

2 Hau dio armadetako Jaunak : On- 
hirizko handiz onhetít dut Sion, cta gai- 
tzirizko handiz gaitzctfi dut hura.

3 Hau dio armadetako Jaunak: Itzuli 
naiz Sioncn gana, cta Jcruíalemercn cr- 
dian eginen dut ene egoitza; eta Jcru- 
falcmc dcithua izanen da egiaren hiria; 
cta armadetako Jaunaren mendia, mendi 
fainductfia.

4 Hau dio armadetako Jaunak: Orai
no ere Jcrufalemgo plazetan ikhufircn di
re gizon-zaharra cta atfoa, cta adinaren 
handiz makhila cíkuan dabilan gizona.

5 Eta hiriko plazak bcthcko diré ban
go plazetan dolteta hariko diren mutti- 
kottoz cta nechkaz.

6 Hau dio armadetako Jau n ak : Bal
din populu hunen ondarren bcgici gaitz 
iduritzen bazayotc hori cgun hekietako, 
gaitz izanen othe zayotc ene bcgici? dio 
armadetako Jaunak.

7 Hau dio armadetako Jaunak: Hu
lla non itzurrarazircn dudan nik ene po- 
pulua iguzkia ilkhitzen den lurretik cta 
etzaten den lurretik.

8 Eta erakharriren ditut, cta Jerufa- 
lemeren erdian egonen dire ; eta izanen 
dire ene populua, eta ni izanen naiz he- 
kien Jainkoa, egian eta zuzcntafuncan.

9 Hau dio armadetako Jaunak : Oi 
zuck, profetcn ahotik agintza haukick 
cgun hekictakotzat aditzcn ditutzuenak, 
armadetako Jaunaren ctcheko afentuak 
arthikiak diren egunean, indar emozuetc 
zuen eíkuei, egin dadientzat temploa.

10  Ezen baldin cgun haukick baino 
lehen faririk gabe baziren gizonen eta a- 
zienden lanak; ez fartzcn zenak ez il
khitzen zenak bakerik cz bazuten hes- 
turaren ariaz; cta gizon guziak utzi ba- 
ditut, bat bertzeari jazarka;

1 1  E z  diotet ordean populu hunen 
ondarrei Ichcncko egunen arabera egi
nen, dio armadetako Jaunak.

12 Bainan hckicn erdian izanen da 
bakczko hazia; mahaíliak emanen du
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berc fruitua cta lurrak bcrc uzta; zc- 
ruek emanen dute beren ihintza, cta po
pulu hunen ondarrei gozaraziren dioz- 
katct ontafun horick oro.

13  Eta hau gerthaturen da: Judako 
ctchca, cta Ifraelgo etchea, madarizionc- 
tan izatu zareten bezala jendayetan, ha
la-hala falbaturcn zaituztct, eta izanen 
zarctc benedizionetan ; cz izan beldu- 
rrik, indar einozucte zuen eíkuei.

14  Ezen hau dio armadetako Jaunak: 
Ñola gogoan hartu baitut zuci atfekabe 
cmatea, zuen aitck hafarretzera hizitatu 
nautenean, dio Jaunak,

15 Eta ezbainaiz urrikaldu; hala-hala 
¡tzulirik gogoan hartu dut egun haukie- 
tan Judari eta Jerufalcmcri ongi egitea. 
E z  izan beldurrik.

16 Huna bcraz zcr eginen duzucn: 
Egiaz mintza zaitezte zein zuen lagu
nar! ; zintafuna cta bakczko erabakiak 
athera zatzue zuen athcctan.

17  Zuen bihotzctan ez bezazue gaiz
kirik afina zeinek zuen adiíkidearen kon
tra, eta ez bezazue gezurrezko zina 
maitha; ezen horick oro nik haftio di- 
tudanak diré, dio Jaunak.

18 Eta ilkhi zitzaitan armadetako 
Jaunaren hitza, zerralarik:

19 Hau dio armadetako Jaunak: Lau- 
garren hilabctheko barura, bortzgarrene- 
koa, zazpigarrcnckoa cta hamargarrene- 
koa, bozkario eta jauzitara cta befta-buru 
ederretara bihurturen zaizkio Judako e- 
tchcari: bakharrík maitha zatzue egia 
cta bakca.

20 Hau dio armadetako Jau n ak : I- 
zanen da ordua, zeintan cthorriren bai- 
tire populuak cta egoiliarrez bethcko bai- 
tituzte hiri hainitz.

21 Eta egoiliarrak bat bcrtzca gana 
goanen diré, diotclarik: Goazcn eta e- 
rrekei dezagun Jaunaren begithartea, cta 
bilha dezagun armadetako Jauna. Eta 
bertzeak ihardctfiko du : Hcldu naiz ni
ere.

22 Eta hainitz populu cta jendaki 
hazkarrak Jerufalcmera ethorriko dirc 
armadetako jaunaren bilhatzera cta Jau- 
naren bcgithartcaren crrckeitzcra.

23 Hau dio armadetako Jaunak: Ho
ri izanen da, noiz-etarc hamar gizonck, 
jendayen mintzaya guzietarikakoek, har- 
tuko baitute Judu baten petraila, diotc
larik : Zuekin goanen gare, entzun dugu 
czcn zuckin dela Jainkoa.

IX . K a p .
T A U N A R E N  hitzaren fortha, Hadra- 

J  keko cta Damafko lurraren gainera 
jautfiko dena; zeren Jaunaren begia gi- 
zonaren cta Ifraelgo leinu guzien gainean 
baitago.

2 Emath ere, eta T ir , eta Sidon bar
ne dire hortan, zuhurtzia handiaren 
kheak dituelakoz hartu.

3 Hazkargailuak altchatu ditu 1 irrek 
bere inguruan, eta metatu du zilharra lu
rra bezala, cta urhea karriketako lohia 
bezala.

4 Huna hartaz naufitzera dohala Jau
na, eta itfafoan joko du hären indarra, 
cta fuz izanen da errea.

5 Aikalonck ikhufiko du, eta izituko 
da ; Gazak cre, eta oinhaze minetan e
gonen da; eta Akaron cre-bai, zeren ur- 
mariatua baita hären pheikiza ; cta Ga- 
zatik galduko da errege, cta Aikalonen 
nihor ez da egonen.

6 Bcrezlca jarriko da Azoten eta ur- 
mariaturen dut Filiftindarren hampurus- 
tafuna.

7 Eta ahotik khenduko diot odola, eta 
hortzen artetik hatfgarrikeriak, eta bera 
gurc Jainkoari geldituko zayo, etajudan 
izanen da buruzagi bezala, eta Akaron 
Jebufearra bezala izanen da.

8 Eta enc etchea inguraturen dut hai- 
nctarik, zcinak harat cta hunat baitabil- 
tza cue aide gudukatzen ; cta cz da ge- 
hiago hekien baitharik iraganen zerga- 
biltzailea, zeren orai baititut ene begiz 
ikhufi.

9 Goihcrcz jauz zaite, Siongo alaba ; 
boz zaite, Jcrufalemcko alaba; ezen hu
ila zure Errege zuzen cta falbatzailea e- 
thorriren zaitzula; beharra da, eta aftoa- 
ren eta aftokumearen gainera igana.

10 Eta Efraimdik ezez ta turen dutor- 
ga-lafterra, eta Jcrufalemctik zaldia, cta 
gerlako arrambcla hautfia izanen da ; cta 
bakca diotc jendayei crantzuncn ; eta hä
ren ahala hedaturen da itfafotik itfafora 
cta hibayetarik lurraren bazterretaraino.

1 1  Zuk halaber zure bat-tafuneko o- 
dolaz atheratu ditutzu zure gathibuak ur 
gabeko putzutik.

12  Hazkargailurabihur zaitezte, phes- 
kizaren gathibuak ; bihurturen darozki- 
tzuct egun bikhunka agintzen darozki- 
tzuedan onak.

13  Zeren arrambcla bezala enc cs-
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kuan hcdatu dut Juda, eta bethc dut E - 
fraimcn arrambcla; cta, oi Sion, zure fc- 
meak jauzaraziren ditut hire fcmccn gai
nera, oi Grezia; eta ezarrircn zaitut ha- 
la-nola hazkarren czpata.

14  Eta hekien gainera agcrturen da 
Jainko Jauna, eta fimifta bezala ilkhiren 
cia haren gczia ; cta Jainko Jaunak du- 
rrundaraziren du turuta, cta hegoa-chiri- 
molan goanen da.

15  Armadetako Jaunak gerizaturen 
ditu ; eta iretfircn dituzte ctfayak, eta 
habalako harriez zebaturen dituzte ; eta 
hekien odolaz arnoz bezala dire horditu- 
rcn, eta betheko dire hala-nola fakrifi- 
zioetako chatak eta aldareko adarrak.

16 Eta bcrcn Jainko Jaunak falbatu- 
rcn ditu cgun hartan bere populuko ar- 
thaldca bezala; aria hortaz harri fain- 
duak landatuak izanen dire haren lu- 
rrean.

17  Ezcn zer da haren ona, cta zer 
da haren cdcrra, baizik-erc hautetfien o- 
gia, cta birjinak forraraztcn ditucn arnoa?

X . K a p .

JA U N A R I berantaroan galda diozo- 
zue uria, cta Jaunak eginen ditu el- 

hurrak, eta emanen darozkitzuete uri eta 
urichkak eta zeini bere landan belharra.

2 Alabainan hutfaikcriak erran dituzte 
jainkomoldcck, gezurrak ikhufi dituzte 
aztiek, eta clhc alferrak crabili dituzte a- 
mcts-egileck; gozakari hutfalak ematen 
zituzten ; hargatik eue populua izatu da 
arthaldc bat bezala cramana; eta atfeka- 
beak jafanen ditu, zeren cz baitu artzai- 
nik.

3 Artzainen kontra biztu da eue hafa- 
rrea, akherren gaincan eginen dut enc i- 
kharpena; zeren Jauna goan baita bere 
arthaldearen, Judako etchearen ikhufte- 
ra, eta hura hartu du bere ofpczko zal- 
ditzat gerlarako.

4 Hartarik ilkhiren da izkina-harria, 
hartarik habca, hartarik guduko arram- 
bela, hartarik kargudun guziak.

5 Eta izanen dire, etfaya guduan ka- 
rriketako lohia bezala oinkatzen duten 
gerlari hazkarren iduriko ; eta guduka- 
turen dire, zeren hekiekin izanen baita 
Jau n a; eta zaldicn gainera igaiten dirc- 
nak ahalkcz izanen dire eftaliak.

6 Eta hazkarturcn dut Judako ctchea,

eta falbaturen dut Jofepena, cta bihurra- 
raziren ditut, zeren urrikalduren baina- 
tzayote ; cta izanen dire hala-nola has- 
tandu cz nituenean oraino ; ni naiz ezcn 
hekien Jainko Jauna, eta entzunen ditut 
nik.

7 Eta izanen dire hala-nola Efraimgo 
hazkarrak, eta bozturcn da hekien biho- 
tza arnoz bezala ; eta hekien fcmeck i- 
khufiren dute, eta bozturcn dire; eta he
kien bihotza jauziren da Jauna baithan.

8 Eginen daroct hichtu, cta bilduren 
ditut, zeren nik baititut herrcrofi ; eta 
berhaturen ditut lehen berhatuak izan zi- 
ren bezala.

9 Eta populuen crdian erainen ditut, 
eta handik ere orhoituren dire nitaz; cta 
beren haurrekin biziko dire, eta bihurtu- 
ren dire.

10  Eta bihurraraziren ditut Egiptoko 
lurretik, eta Afiriatik bilduren ditut ; c- 
ramanen ditut Galaadeko eta Libango 
lurrera, cta hekientzat lckhuak ez dire 
oraino afki zabal izanen.

1 1  Ifraclck iraganen du itfas-atheka; 
cta Jaunak joko ditu itfafoan uhinak, eta 
hibaiko ofm guziak agorturen dire ; eta 
Afurrcn burgoitafuna aphaldua izanen 
da, eta Egiptoarcn manamenduko 111a- 
khilak gibelerat eginen du.

12  Hazkarturcn ditut Jauna baithan, 
cta ene izcncan ibiliko dire, dio Jaunak.

X I . K a p .

O OXBAL zatzik, Liban, hire atheak, 
cta fuak ircts betza hire zedroak.

2 Izaya, egik orrobia, zeren erori bai
ta zedroa, zeren chahutuak baitire gora 
zirenak ; orroa egizue Balango haritzak, 
zeren ebakia baita oihan hazkarra.

3 Artzainen orrobiazko deihadarra ; 
zeren chahutua den hekien berreginga- 
rria. Lehoinen niarruniarcn otfa ; ze
ren chahutua den Jordancarcn hampu- 
rufgarria.

4 Mau dio ene Jainko Jaunak : alha 
zatzu enc azienda hil beharrak ;

5 Beren jabeek hiltzen zituzten, eta 
bihotzminik ctzutcn ; eta faltzen zituz
ten, ziotclarik : Bencdika bekio Jau- 
nari, aberats cginak gare ; eta arthaldeak 
artzainek berek etzituzten guphidc.

6 Eta nik ere ez ditut gehiago guphi- 
dctfîrcn lur huntako egoiliarrak, dio Ja u 
nak ; huna non arthikiren ditudan gizo-
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nak, zein bere lagunaren cfkura eta bere 
erregearen cfkura : eta chahuturcn dute 
lurra, eta nik cz dut hekien efkutik athe- 
raturen.

7 Eta hargatik, oi arthaldeko beha
rrak, nik alhaturen dut hiltzeko den a- 
zienda. Eta hartu nituen bi zigor, eta 
bat deithu nuen Edertafuna, eta bertzea 
Lokharria : eta alhatu nuen arthaldea.

8 Eta hilabethe bâtez hilarazi ditut 
hirur artzain, eta ene bihotza hertfi da 
hekien gaincan ; ezcn hekien bihotza c- 
re aldatu da ene gaincan.

9 Eta erran nuen : Etzaituztet gehi
ago alhaturen : hilen dena, hil bedi ; hil
tzen dutena, hil bezate; eta gaincrakoek 
clkhar jan bezate.

10 Eta hartu nuen enc zigor, Ederta
funa deitzen zena; cta hautli nuen, po- 
pulu guziekin jo  nuen patuaren hauflc- 
ko.

1 1  Eta patua hautfia izan zen cgun 
hartan ; eta holctan, arthaldeko behar 
niri begiratzen zircnck czagutu zuten, 
Jaunaren folafa zela.

12  Eta erran nioten : Zucn begietan 
ongi bada, indazuc enc faria ; bcrtzela, 
zaudezte. Eta ene faritako phifatu zituz
ten hogoi eta hainar zilharrczko.

13  Eta Jaunak erran zarodan : Mol- 
deginari arthikozu fari eder hori, zeina- 
ren bethc prezatua bainaiz horictaz. E 
ta hartu nituen hogoi cta hamar zilha- 
rrezkoak cta moldcginari arthiki niozkan 
Jaunaren etchcan.

14  Eta hartu nuen enc bigarren zigo- 
rra, Lokharria deitzen zena, anayatafu- 
naren urratzcko Judarcn cta Ifraelcn 
artean.

15 Eta Jaunak erran zarodan: Har 
zatzu oraino artzain zoroaren trefnak.

16 Ezen huna non eraikiren dudan 
lurrean artzain bat, zeina cz baita goa
nen ardi utziaren ikhuftcra, barrayatua- 
ren bilhatzera ; zeinak cz baitu fakhitua 
fendaturen, ez-eta gelditzcn zaizkonak 
haziren ; cta janen baititu gizenenak cta 
hautfiko baitiozkatc hatz-behatzak.

17  Oi artzaina, eta artzain-aizun ar- 
thaldca trebes uzten duena ! Ezpata da
go haren befoaren gainera eta haren cfkui- 
neko begira ; iharturen da haren befoa, 
eta ilhumbeak harturik itfuturen haren 
efkuineko begia.

X I I .  K a p .

JA U N A R E N  hitzaren fortha Ifraelcn 
gainera. Dio Jaunak, zerua hedatu, 

lurra afentatu eta gizonaren izpiritua ha
ren baithan egin duenak :

2 Huna non ezartzera daramadan Je -  
rufaleme hordikeriako athaburu populu 
guzientzat inguruan ; eta Juda crc fethi- 
oan izanen da Jcrufalcmcren kontra.

3 Eta egun hartan izanen da, populu 
guziei emanen diotcdala Jerufaleme for
tha harritzat; eta hura altchatuko duten 
guziak farrafkiz larruturen dire ; eta ha
ren kontra bilduren dire lurreko errefu- 
ma guziak.

4 Egun hartan, dio Jaunak, harridu- 
raz joko dut zaldia eta buruko jauzku- 
raz haren gainckoa; eta Judako etchearen 
gainera zabalduren ditut begiak, eta itfu
turen ditut populuen zaldi guziak.

5 Eta Judako buruzagiek beren bi- 
hotzean erranen dute: Jerufalemdarrek 
indar aurkhi bezate armadetako Jauna 
baithan, beren Jainkoa baithan.

6 Egun hartan czarriren ditut Judako 
buruzagiak, hala-nola fu-untzia egur-pe- 
an, hala-nola zuzi bizia belhar-pean ; 
cta ezkcrrcrat eta cfkuinerat irctfiko di
tuzte populu guziak inguruan ; cta Jc -  
rufalcmc berriz betheko da egoiliarrez, 
bere leheneko toki bercail.

7 Eta Jaunak falbaturen ditu Juda
ko olhak haftapenean bezala ; Dabiden 
ctchcak ez dezan bere buruaz efpantu- 
rik erabil, cz-eta Jerufalemdarrek Juda- 
ren kontra.

8 Egun hartan Jaunak gerizaturen 
ditu Jerufalcmdarrak; eta egun hartan 
hckietarik tcharrcna Dabid bezala iza- 
nen da ; eta Dabiden ctchea izanen da 
Jainkoaren etchearen pare, Jaunaren ain- 
gerua iduri hekien aitzincan.

9 Eta cgun hartan izanen da, Jerufa- 
lcmcren kontra ethorri jendakien lehcr- 
tzera hariko naizela.

10 Eta Dabiden etchearen eta Jeru- 
falemdarren gainera ichuriko dut grazi- 
azko eta othoitzezko izpiritua ; eta be- 
giraturen darotade niri, itzatu dutenari, 
cta itzatu dutena deithorez deithoratu- 
ren dute haur bakhar baten gainera dei- 
thoratzen denean bezala, cta minez ego
nen dire lehcn-forthu bat hiltzen denean 
egiten ohi den bezala.

1 1  Dcithore handia izanen da egun
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hartan Jerufalcmen,Mayedongo zelhayan 
Adadremongo dcithorea bczala.

12  Eta deithoretan izanen da lurra ; 
familia familiatilc berez, Dabiden etche- 
ko familiak berez, eta hckietako emaz- 
tekiak ere berez ;

13  Nathanen etcheko familiak berez, 
eta hekictako emaztekiak cre-bai ; Le- 
biren etcheko familiak berez, eta hckie
tako emaztekiak halabcr ; Semeircn fa
miliak berez, eta hekietako emaztekiak 
orobat;

14  Gainerako familia guziak, familia 
familiatik berez, eta hckietako emazte
kiak berez.

X I I I .  K a p .

J ^ T A  egun hartan izancn zayote ithu- 
rri bat idekia Dabiden etchcari eta 

Jerufalemdarrci bekhatorearen eta afta- 
gaizdunarcn chahutzeko.

2 Eta egun hartan izancn da, dio ar- 
madetako Jaunak, lurrctik ezcztaturcn 
ditudala idolen izenak, eta ez delà iza- 
nen gehiago hekien orhoitzapcna ; eta 
lurretik iraiziren ditut profetaizunak eta 
izpiritu lohia.

3 Eta gerthaturen da, norbait profe- 
tifatzen abiatuko denean oraino, erranen 
diotcla bere ait-ama, bizia cman diote- 
nck : E z  haiz biziko, zercn gezurrcz 
mintzatu haizcn J  aunaren izcnean. Eta 
profetifatu dukeenean, bere ait-amek, 
bere burhafock farraikiturcn dutc.

4 Eta egun hartan gerthaturen da, 
profetak ahalketara eroriko dircla, zein 
bere ikhufpcnaren ariaz, profetifatu du- 
ketcnean ; eta ez dire zakhuzko kapaz 
eftalircn gezur erratcko.

5 Bainan bakhotchak erranen du: E z  
naiz profeta, lur lanetako gizon bat naiz, 
Adam izan baitut gaztcdanik ikhuikari- 
tzat.

6 Eta erranen zayo : Z er dire efkuen 
crdian ditutzun zauri horick ? Eta i- 
hardctfiren du : Maite nindutenen etche- 
an izatu naiz hunela zaurthua.

7 Ezpata, jaik hadi ene artzainaren 
gainera eta niri eratchikitzen den gizona- 
ren gainera, dio armadetako Jaunak ; jo 
zak artzaina, eta barrayatuak izancn 
dire ardiak ; eta chuincctara hedaturcn 
dut eikua.

8 Eta lur guzian izanen dire, dio Jau 
nak, hirur eikuaralde ; bia barravaturen

dire eta iraungiren, eta hirugarrena gcl- 
dituren da lurraren gainera.

9 Eta hirugarren araldea iraganen dut 
futile ; eta urthuren dut, zilharra urtzen 
den bczala ; eta frogaturen dut, urhea 
frogatzen den bezala. H arele eginen dio 
ene izenari dei, eta entzunen dut nile. 
Erranen dut : Z u  zare ene populua ; 
eta harek erranen du : Ene Jainko Jau- 
na zare zu.

X IV . K a p .

piUNA non hcldu diren Jaunaren e- 
gunak, eta hire erdian zathituren 

ditine hire buluzkinak.
2 Eta gudura bilduko ditut jendaya 

guziak Jerufalcmera, eta hartua izanen 
da hiria; etcheak chahutuak eta emaz
tekiak bortchatuak izanen dire ; eta hi- 
riaren erdia gathibu goanen da, eta gai- 
ncrako populua cz da hiritik khendua i- 
zanen.

3 Eta ilkhiren da Jauna eta guduka- 
turen da jendaya hckicn kontra, lehen 
gudu cguncan gudukatu izan den bczala.

4 Eta hären oinak egun hartan phau- 
faturen dire Olibetako mendian, zcina 
baita Jerufalemercn parrcan iguzki-aldc- 
rat; eta erditik urratuko da Olibetako 
mendia iguzki-aldctik mendebalera, e- 
rreka handi bat utziz, eta mendiaren er
dia bereziko da ipharrerat, eta licrtze er
dia hegoarat.

5 Eta ihes-eginen duzue bi mendien 
arteko errckara, zeren mendictako erre- 
ka iratchikiren baita hurbilcko mendi- 
raino; eta ihes-eginen duzue, hala-nola 
lur ikhararen ihes goan baitzinctan Ju -  
dako errege Oziafcn egunetan ; eta cnc 
Jainko Jauna ethorriren da, eta faindu 
guziak harckin.

6 Eta egun hartan gerthaturen da, cz 
dela argirik izanen, bainan-bai hotza eta 
horma.

7 Eta Jaunak dakien egun bat izanen 
da, ez egun, cz gau; eta arrats-aldera a- 
gerturen da argia.

8 Eta egun hartan gerthaturen da, 
Jcrufalemdik ur bizi batzu ilkhiko dire- 
la, erdia iguzki-haizeko itfafoaren alde- 
rat, eta erdia mcndebalcko itfas-alderat; 
¡raunen dute uda eta negu.

9 Eta Jauna izanen da lur guziaren 
gaincan errege; eta egun hartan Jaun
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bakharra izanen da, eta hären izena ba- 
kharra izanen da.

10 Eta lur guzia bihurturen da aitzi- 
neko heincra morturaino, Errcmongo 
munhotik Jcrufalcmeren hegoalderat; eta 
Jcrufalemc bozturenda eta bere lehcncko 
tokian jarriren Benjamingo athetik athe 
zaharrcko lekhuraino eta Izkinctako a- 
theraino, eta Hananeelgo dorretik erre- 
geren lakoetaraino.

1 1  Eta hartan egonen dire jendeak, 
eta cz da gehiago izanen anathema; bai
nan Jcrufalemc jarriko da delkantfu za- 
balean.

12 Eta hau izanen da ¡zurria, zcintaz 
joko baititu Jaunak Jcrufalcmeren kon
tra gudukatu diren jendaya guziak : be
reu zangoen gaincan chutik dauden gu- 
zien haragia uftclduz eroriko da, begiak 
bereu zilhoetan urthuko eta mihiak aho- 
an ihartuko zaizkote.

13  Egun hartan Jauna ganikako afal- 
du handia izanen da hekien baithan ; eta 
gizona eikutik lothuko zayo lagunari, eta 
hären eíkua lothua egonen da lagunaren 
eikuaren gainean.

14  Judak ere gudu emanen dio Jcru- 
falemeri ; eta inguruko jendaya guzien 
aberaftafunak, urhe, zilhar eta aiko foi- 
ncko puika, bilduak izanen dire.

15 Eta chahupen hori ñola, hala iza
nen da zaldi, mando, kamelu, afto eta 
etfayen kampetan izanen diren azienda 
guzien chahupcna.

16 Eta Jcrufalcmeren kontra ethorri 
izan diren jendaya guzictarik gelditu di- 
tazkeenak oro ¡ganen dire urthetik urthe- 
ra, armadetako errege Jaunaren adora- 
tzera, eta tabcrnakleetako befta-buruaren 
beztatzera.

17 Eta gerthaturen da, zcina erc lu- 
rreko familietarik Jerufalemera ¡ganen ez 
baita, armadetako errege Jaunaren ado- 
ratzera, uririk ez déla hären gainera ero
riko.

18 Eta baldin Egiptoko familietarik 
iganen eta ethorriko ez direnik izaten 
badirc, hekien gainerat ere ez da jautfi- 
ko uria, bainan-bai chahupena zcintaz 
joko baititu Jaunak tabcrnakleetako bes- 
ta-buruaren beftatzera iganen cz diren 
jendaki guziak.

19 Hori izanen da Egiptoaren gazti- 
gua, eta tabcrnakleetako befta-buruaren 
beftatzera iganen cz diren jendaya gu
zien gaztigua.

20 Eta egun hartan zaldiarcn hedee- 
tan izanen dena Jaunari izanen zayo fain- 
duetfia, eta duphinak fainduetfiak izanen 
dire Jaunaren ctchean, chatak aldare-ai- 
tzinean bczala.

21 Eta Jerufalemcn eta Judan guziek 
izanen dute bereu duphina armadetako 
Jaunari fainduetfia ; eta guziak ethorriko 
dire bitima imolatzera, eta hekietarik har- 
tuko eta beren duphinetan egofiko dute ; 
eta egun hartan ez da gehiago armadeta
ko Jaunaren etchean tratularirik izanen.

M A L A K I A S E N  P R O F E Z I A .

I. K a p .

JA U N A R E N  hitzaren fortha Ifraeli, 
Malakiafcn arartekoz.

2 Maithatu zaituztet, dio Jaunak ; eta 
zuck erran duzue : Zertan maithatu gai- 
tuzu ? Efau cz othe zen Jakoben anaya ? 
dio Jaunak, eta Jakob dut maithatu.

3 Efau berriz, haftio izatu dut, eta hä
ren mendiak ezarri ditut jenderik gäbe,

eta hären primantza crainfugeen mortu- 
tan.

4 Baldin Idumcak erran baleza : U- 
rratuak dire ene etcheak, bainan itzulirik 
urratua dena berrituren dut ; hau dio ar
madetako Jaunak : Horick eginen dute, 
eta nik defeginen ; eta lckhu hori deithu- 
ko da tzarkeriako lurra, eta populu hori, 
Jauna bethikotzat famur duen populua.

5 Zucn begiek ikhufiren dute, eta zu-
6 K
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ck erranen duzue: Handictfia izan bcdi 
Jauna Ifraelgo crcmuetan.

6 Semeak ohoratzen du aita, fchiak 
bcre liaufia. Aita ni balimbanaiz, non 
da cnctzatcko ohorea ? eta ni balimba
naiz Jauna, non da ene aldcrako beldu- 
rra ? dio armadetako Jaunak. Zuci na- 
go, oi aphezak, ene izena erdeinatzen 
duzuenak, eta dcrrazuenak : Zcrtan du- 
gu zurc izena erdeinatzen ?

7 Ene aldarcarcn gainean eikaintzen 
duzue ogi lohia, eta diozue : Zertaz lo- 
hitzen zaitugu ? Erratcn duzucn hitz 
huntan : Erdeinatua da Jaunarcn mahai- 
11a.

8 Baldin imolatzeko, eikaintzen badu- 
zue itfua, ez othe da gaizki ? eta main- 
gua eta cria eikaintzen baditutzue, ez o- 
thc da gaizki ? Eikaint diozozue hura 
zucn buruzagiari, hean haren gogarako 
izanen othe den, cdo hean onhctfiko duen 
zuen bcgithartea, dio armadetako Ja u 
nak.

9 Eta orai Jainkoarcn begithartca e- 
rrekci zazuc urrikal dadicn zuetaz (czen 
zuen cikuz egin duzue hori), hean 110- 
lazbait onhetiiren dituen zuen bcgithar- 
tcak, dio armadetako Jaunak.

10  Zuctan zein da urrurik hari denik 
atheen herften eta ene aldarean fu egi- 
tcn ? E z  da zuekin ene bihotza, dio ar
madetako Jaunak ; eta zuen cikutik ez 
dut cmaitzarik onhetiiren.

1 1  Iguzkia ilkhitzen den lekhutik far- 
tzen den tokiraino, ene izena handi da 
ezen populuen erdian ; eta toki orotan 
ene izenari fakrifikatzen eta eikaintzen 
da eikaintza chahua, zeren jendayctan 
handia baita ene izena, dio armadetako 
Jaunak.

12  Eta zuck defohoratu duzue hura, 
derrazuen folas huntaz : Khutfatua da 
Jaunaren mahaina ; eta erdeinagarria da 
gainean ezartzen zayona eta hura erre- 
tzen duen fua.

13  Eta erran duzue: Hau gure nc- 
khcen faritik da ; eta haize egin diozue, 
dio armadetako Jaunak ; eta zuen harra- 
pakeriatik erakharri duzue maingua eta 
eria, eta eikaintza egin duzue : hura zuen 
eikutik harturen othe dut nik ? dio Ja u 
nak.

14  Zorigaitz jokotriatfuari, zeinak he
re arthaldean azienda ederra izan, eta bo- 
tu eginez tcharra Jaunari imolatzcn bai- 
tio ! Ezen errege handia naiz, dio arma-

detako Jaunak, cta jendayei lazgarri za- 
yote ene izena.

II . K a p .
p " T A  orai, oi aphezak, hau zaitzuc gaz- 

tiatua:
2 E z  baduzuc entzun nahi, cta cz ba- 

duzue zuen bihotzaren gainean ezarri na
hi, ene izenari ofpc bihurtzea, dio arma
detako Jaunak ; zuetara igorriren dut bc- 
harrcria, cta madarikaturen ditut zuen 
benedizioneak ; cta madarikaturen ditut, 
zeren cz ditutzuen enc hitzak bihotzaren 
gainean ezarri.

3 Huna nik arthikiren darotzuedala 
zuen bitimen forbalda cta begithartcra 
fharraftaturen zucn bciletako gorotza,cta 
berckin eramanen zaituztetc.

4 Eta jakinen duzue nik bidali daro
tzuedala manamendu hau, iraun dezan 
Lebirekilako ene patuak, dio armadetako 
Jaunak.

5 Enc patua harckin, bizitzezko cta 
bakezko patua izatu da ; cta hari cman 
izan diot bcldurkundea, eta bcldur izatu 
da, cta izitzen zen enc izenaren aitzine- 
an.

6 Lege egiazkoa izatu da hären aho- 
an, cta tzarkeria ez da haren ezpainetan 
aurkhitu ; bakean cta zuzentafuncan ibi— 
li da cnckin, eta aiko aldaratu ditu gaich- 
takeriatik.

7 Alabainan aphezaren ezpainek zain- 
duren dute jakitatea, eta haren ahotik bil- 
haturen da legea, armadetako Jaunarcn 
aingerua dclakoz.

8 Zuek ordean bidetik makhurtu za- 
rcte, eta legeaz behaztoparazi ditutzuc 
hainitz ; hutfaldu duzue Lebircn patua, 
dio armadetako Jaunak.

9 Hargatik nik ere erdeinagarri cta pu- 
trus ezarri zaituztet populu guzien aitzi- 
nean, enc bidcak iduki ez ditutzuen bc- 
zala, eta nor-nor-zen begiratu zareten 
bezala legearen aitzincan.

10 E z  othe dugu guziek aita bakhar 
bat ? ez othe gare guziak Jainko batek 
eginak ? Zergatik beraz, gurc arbafoen 
patua hautfiz, gutarik bakhotchak erdei
natzen du bcre anaya ?

1 1  Legea hautfi du Judak, eta hatfga- 
rrikeria cgina izan da Ifraelen cta Jerti- 
falcmen; czcn Judak khutfatu du Jau
narcn fainduefpena, Jaunak maitc zue- 
na, eta emaztetzat hartu du jainko arro- 
tzaren alaba.
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12  Jaunak Jakobcn olhctarik chahu- 
turen du hori egin dukccna, nahiz nauíia, 
nahiz muthila, nahiz armadetako Jauna
ri cíkaintza-egilca.

13  Eta oraino hau ere egin duzue : 
Ene aldarea eftaltzcn zinduten nigarrez, 
marraíkaka cta orroaka, halctan non cz 
baitiot gehiago begiraturen fakrifizioari, 
cta ez baitut zuen eíkutik onhetflren ja- 
balgarririk den-gutiena.

14  Eta erran duzue: Zergatik hori? 
Zeren Jauna izatu baita leknuko zurc 
artean eta zure gaztaroko emaztearen 
artean, eta hura erdeinatu baituzu eta hu
ra baitzcn zure lagunkidea eta zure bat- 
tafuneko emaztea.

15  Hura cta zu ez othe zaituztetc ba
tek egin, eta hura cz othe da harén ha- 
tfetik gelditua ? Eta egile harek zer gal- 
datzen du bertzerik baizik-ere Jainkoaren 
umeak ? Bcgira zazuc beraz zuen iz- 
piritua, eta ez erdeina zuen gaztaroko e- 
maztea.

16  Higuintzctan dukezucncan, igo- 
rrazue, dio armadetako Jainko Jaunak ; 
bainan tzarkeriak eftaliko du haren foi- 
nckoa, dio armadetako Jaunak ; begira 
zazuc zuen izpiritua, eta ez erdeina zuen 
emazteak.

17  Zuen folafez jafanarazi diozuc Jau 
nari, eta erran duzue : Zertan jafanarazi 
diogu ? Erratcn duzucn folas huntan : 
Gaizkia egiten duten guziak preftu diré 
Jaunaren aitzinean, cta halakoak ditu go
garako; cdo hala cz bada, non da Jain
ko juyea ?

I I I .  K a p .

t - I  U N A  non igortzen dudan ene ainge
rua cta ene aitzinean aphainduren 

du bidea, eta bcrehala bcre tcmplora e- 
thorriren da zuek bilhatzcn duzucn Nau- 
fia, cta zuck nahi duzucn bat-tafuneko 
aingerua. Huna non den heldu, dio ar
madetako Jaunak.

2 Eta nork gogoan erabil harén cthor- 
tzeko eguna, eta nork jafan harén ikhus- 
pena ? Ezen hura da mia urtzcn duen 
fua iduri, cta bolazainen belharra bezala.

3 Eta jarriko da urtzen eta zilharraren 
garbitzen, cta garbituren ditu Lebiren fc- 
meak, eta iragaziren ditu urhea cta zil- 
barra bezala, eta hckiek Jaunari zuzen
tafuncan hariko zaizko fakrifizio eíkain- 
tzen.

4 Eta Judaren cta Jerufalemeren fa- 
krifizioa Jaunarcn gogarako izanen da, 
hala-nola mendeko egunetan eta bcihala- 
ko urtheetan.

5 Eta egun batez ethorriren natzai- 
tzue juyatzera, eta lekhuko zorrotza i- 
zanen natzayote gaizkinei, bertzeen c- 
mazteekin khutfatu direnei, eta bidegabe 
langilcaren fariari, alhargun cta umezur- 
tzei egiten, arrotza zaphatzcn dutenei, 
cta ene bcldur izan ez direnei, dio arma
detako Jaunak.

6 Ezen ni naiz Jauna, eta ni cz naiz 
aldatzcn ; eta zuck, Jakoben umeak, c- 
tzarete oraino chahutuak,

7 Nahiz ene legeetarik urrundu zarc- 
ten eta ez ditutzuen begiratu zuen arba
foen egunak danik. Bihur zaitezte ene 
gana, eta ni zuetara bihurturen naiz, dio 
armadetako Jaunak. Eta erran duzue : 
Zertan dugu bihurtzcko ?

8 Gizonak Jainkoari ¡rain egin behar 
othe dio zuek niri egin darotadazuen be
zala ? Eta erran duzue : Zertan egin 
darotzugu ¡rain ? Hamarrcnetan eta pi- 
kainctan.

9 Eta erromeferian madarikatuak izan 
zarete, eta irainztatu nauzue jendaki gu
ziak.

10  Hamarrcnak ekhar zatzue guziak 
bihitegira, eta jatckoa izan bedi enc c- 
tchean, cta gero froga nezazue, dio Jau
nak, hean zuen gainera ez ditudan ide- 
kiren zcruko uharren ahoak, cta ez da- 
rotzucdan nafaiziaraino ichuriren benc- 
dizionca.

1 1  Zuen ariaz larderiaturen dut har 
jalea, cta cz ditu chahuturen zuen lurre- 
ko fruituak ; eta zuen bazterretan ma- 
haftia ez da agor egonen, dio armadeta
ko Jaunak.

12 Eta dohatfu deithurcn zaituztete 
jendaki guziek ; ezen zuen lurra, lur lc- 
hiagarria izanen da, dio armadetako Ja u 
nak.

13  Gaindi egin dute zuen clhcek enc 
gainera, dio Jaunak.
" 14  Eta erran duzue: Z er crafi dugu 
zure kontra ? Erran duzue : Zoro, Jau 
na zcrbitzatzcn dueña ! Eta zer baliatu 
gare harén manamenduak begiraturik, eta 
armadetako Jaunaren aitzinean ilhunik 
ibilirik ?

15 Eta orai ozarrak deithurcn ditugu 
dohatfu, ezen tzarkerian hari baziren ere, 
goratu dituzte bcren etchcak ·, eta hu-
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rriatu dute Jainkoa, etagaitzak huts-egin 
diote.

16 Orduan Januaren bcldur direnak 
mintzatu dire, zein bere lagunari; eta 
atzarria egotu da Jauna, eta entzun du ; 
eta orhoitzapcncko liburua hären aitzi- 
nean iíkribatua izan da Jaunarcn beldur 
direncz eta baren izena gogoan alhatzen 
dutenez.

17  Eta ene mozkin izanen ditut, dio 
armadetako Jaunak, ene efkuei eraginen 
diotedan cguncan, eta guphidetfiren di
tut, hala-nola gizonak guphide baitu bere 
ferne baliatzen zayoena.

18 Eta itzuliren da zuen uftca, eta 
ikhufiren duzuc zer aria den preftuaren 
eta gaichtaginaren artean, Jainkoa zerbi- 
tzatzen duenaren eta cgitcn ez duenaren 
artean.

IV . K a p .

JJ^ Z E N  huna non ethorriko den egun 
bat, labca bezala khaldan; eta bur- 

goi guziak, eta tzarkeria-egile guziak, 
lafto izanen dire orduan j eta, dio arma-

detako Jaunak, futan czarriren ditu egun 
heldu denak, ez baitiote utziren cz erro 
ez ninika.

2 Eta zuentzat, ene izenaren beldur 
zaretenentzat ilkhiren da zuzenaren i- 
guzkia, eta harén hegalcn azpian izanen 
da falbamendua ; eta ilkhiko zaretc, eta 
jauzkatuko zaretc arthaldc bateko ara- 
tchcak bezala.

3 Eta oinkaturen ditutzue gaichtagi- 
nak, hautfa bezala izanen direnean zuen 
zangoen azpian, ene eíkuei cragincn dio
tedan cgunean, dio armadetako Jaunak.

4 Orhoit zaitezte ene zerbitzari Moi- 
fen legeaz, Horcben eman nioenaz ene 
manamendu eta erabakickin Ifrael guzia- 
rentzat.

5 Huna non bidaliren darotzuedan 
Elias profeta, cthor dadicn baino lehen 
Jaunarcn egun handi eta lazgarria.

6 Eta ¡tzularaziren du aiten bihotza 
femeetara, eta femeena aitetara, beldu- 
rrez-cta cthor nadien, eta anathemaz 
jo  dezadan lurra.

M A K A B E A R R A K .  
I. LIBURUA.

I. K ap .
j ^ T A  hau gerthatu zen Alckíandro Ma- 

zedoniarra, Filipcn femea, zeina 
lchcmbizikorik erreginatu baitzen Gre- 
ziaren gainean ilkhi ondoan Zethimgo lu- 
rrctik, eta garhaitu zuen ondoan Dario, 
Pcrfiarrcn eta Mediarrcn erregea :

2 Eman zuen gudu aíko, naufitu zen 
guzien hazkargailucz, hil zituen lurreko 
erregeak,

3 Iragan zen lurraren bertze bazterre- 
raino, hartu zituen jendayen oftearen bu- 
luzkinak, eta lurra ichildu zen harén a¡- 
tzinean.

4 Eta indar handiak eta armada gaitza 
bildu zituen; eta burgoitu zen eta hantu 
zitzayoen bihotza.

5 Eta naufitu zen jendayen lckhucz

eta erregccz, eta zcrgaduru eginak izan 
ziren.

6 Eta gero ohatu zen eta ezagutu 
zuen hiltzera zihoala.

7 Eta deithu zituen bcre aitorenfeme 
gazteak, harekin gaztetik haziak izan zi- 
renak, eta zathitu zioten bcre errefuma, 
bera bizi zelarik oraino.

8 Alekfandro erreginatu zen hamabi 
urthez, eta hil zen.

9 Eta harén aitorenfemeak errege egin 
ziren, zein berc tokian.

10 Eta hura hil ondoan, guziek ezarri 
zituzten bclharrekoak, eta hckien fcmcck 
hckien ondotik aíko urthez, eta ondikoak 
berhatu ziren lurraren gainean.

1 1  Eta hekietarik ilkhi zen erro gaich- 
to bat, Antioko zoharra, Antioko errege- 
aren femea, zeina bahi izatu baitzen E-
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rroman; eta erregetu zen, Grcziarrcn e- 
rreinuko fei hogoi eta hamazazpigarren 
urthean.

12  Eta egun hckictan Ifraeldik ilkhi 
ziren aíko ume gaichto, eta aíkori hau 
eman zioten burutara, zcrratelarik: Goa
zen, eta dugun bat-tafun egin gurc ingu- 
ructan diren jendayekin; zeren hckien 
ganik gibelatu garenaz geroztik,afko as- 
turugaitzck atzcman baikaituzte.

13  Eta folafa ona iduritu zitzayotcn 
hckien begiei.

14  Eta populutik bcrezi zituzten 
zembait, eta haukiek goan ziren erre- 
geren gana, eta erregek eman zioten 
jendayen legearen arabera egiteko cíkua.

15  Eta jimnafio bat egin zuten Jeru- 
falemcn, jendayetako legecn arabera.

16 Eta itfutu zituzten ingurephaitza- 
ko hatzak, eta bat-tafun faindutik gibcla- 
tu ziren, eta jendayekin bat-tu, eta gaiz- 
kiaren egiteko faldu.

17 Eta erregetafuna cthorri zen Antio- 
koren cíkuetara, eta Antioko abiatu zen 
Egiptoko lurrean ere erregetu nahiz, bi 
errefumen gainean crrcginatzca gatik.

18 Eta farthu zen Egipton armada 
hazkarrarekin, orga-laftcr, elefant, zal- 
dizko eta untziketa gaitzarekin.

19 Eta gcrla ezarri zuen Ptolemeo E- 
giptoko erregearen kontra; eta Ptolemeo 
lotfatu zen harén aitzincan, eta ihes-egin 
zuen, eta hainitzak erori ziren farraíki- 
tuak.

20 Eta Antiokok Egiptoko lurrean 
hartu zituen hiri hazkartuak, eta hartu 
zituen Egiptoko lurreko buluzkinak.

2 1 Eta Egiptoa jo  ondoan zazpitan 
hogoi eta hirugarren urthean, Antioko 
itzuli eta Ifraclera igan zen.

22 Eta oíle gaitzarekin igan zen Jc -  
rufalcmcra.

23 Eta burgoirik farthu zen lekhu fain- 
duan, eta hartu zituen urhczko aldarea, 
eta argiaren ganderailua, eta harekilako 
trefila guziak, eta cfkaintzctako mahai- 
na, eta ichurkctctako untziak, eta cha- 
tak, eta urhczko churruttoak, eta bela, 
eta khoroak, eta templo-aitzincan zen 
urhczko edergailua; eta puíkakatu zi
tuen oro.

24 Eta hartu zituen zilharra, urhea 
eta untzi lehiagarriak; hartu zituen diru 
gorde atzcman zituenak; eta guziak cra- 
manik, goan zen berc lurrera.

25 Eta egin zuen gizonczko farraíki

bat, eta burgoikeria handitan mintzatu 
izan zen.

26 Eta Ifraelcn eta hango eremu gu- 
zian cgin zen deithorc handi bat.

27 Eta auhendatu ziren buruzagiak 
eta zaharrak; nefkatchak eta gizon-gaz- 
teak iraungiak zauden, eta cmaztekien 
edertafuna ubeldurara itzulia zen.

28 Senharrak heyagoraka guziak, eta 
cmazteak bereu efpos-oheetan jarriak ni- 
garrez zauden.

29 Eta lurra erdiratua zen bere egoi- 
liarren zorigaitzaz, eta ahalkez eftali zen 
Jakoben ctchc guzia.

30 Bi urtheren buruan, erregek Juda- 
ko hirietara igorri zuen zergetako buru- 
zagia, eta hura Jerufalemcra ethorri zen 
gizon-andana handi batckin.

3 1 Eta maltzurkcrian folas bakezkoak 
cman ziozkaten Juduei, eta haukick fin
tierte hartu zuten hären baithan.

32 Eta bat-batean jauzi zen hiriaren
f ainera, eta jo zuen farraiki gaitzaz eta 

fraeldik chahutu zuen populutze handia. 
33 Eta hartu zituen hiriko buluzkinak 

eta luz erre zuen, eta urratu zituen han
go ctcheak eta harrafiak inguruan.

34 Eta gathibu eraman zituzten e- 
maztekiak; eta jabetu ziren haurrcz eta 
arthaldecz.

35 Eta Dabiden hiriaren inguruan e- 
gin zuten harrafi handi eta hazkar bat, 
eta dorre hazkarrak, eta hartarik egin 
zuten beren gaztelua;

36 Eta han czarri zuten jendaki gaich
to bat, gizon tzarkerian ohituak; eta han 
gogortu ziren; han harmak eta jatckoak 
ezarri zituzten, eta harat bildu zituzten 
Jerufalemgo buluzkinak;

37 Eta han gelditu eta jendeentzat 
arte gaitz bat bilhakatu ziren.

38 Eta hori cgina izan zen lekhu 
fainduaren zclatatzeko, eta debru gaich
to bat izan zen Ifraelen.

39 Odol hobengabca ichuri zuten le
khu fainduaren inguruan eta khutfatu 
zuten faindutegia.

40 Eta hckien ariaz ihes-egin zuten 
Jcruiälemdarrek, eta hiria bilhakatu zen 
arrotzen cgon-lekhu eta tokikoentzat a- 
rrotz, eta bere umcck utzi izan zuten.

41 Haren tcmplo faindua egin zen 
mortua bezahl huts; hären befta-egu- 
nak bihurtu ziren deithoretara, hären la- 
rumbatak laidotara, hären ohorcak cz- 
dcufetara.
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42 Berc ofpearcn arabera ncurtua i
zan zitzayocn laidoa, eta harén gorata- 
funa aldatu zen deithoretara.

43 Orduan Antioko erregeak iikriba- 
tu zuen berc errefuma guzira, populua 
oro bat egin zadien, cta bakhotchak berc 
legea utz zezan.

44 Eta jendaki guzick onhetfi zuten 
hori, Antioko erregearen manuaren ara
bera.

45 Eta Ifraeldik afko jautfi ziren ha- 
rek galdatzen zuencra ; fakrifikatu zuten 
idolei eta lohitu zituztcn larumbatak.

46 Eta erregek bidalkincn cikuz igo- 
rri zituen gutunak Jerufalcnicra eta Ju - 
dako hiri guzietara, jarraik zitezen oro 
lurreko jendayen legeei;

47 Debeka zctzazkcn holokaufta, fa- 
krifizio, jabalpcncko cikaintzak, Jainko- 
aren tcmploan eginak izatetik ;

48 Eta larumbatak cta befta-egunak 
debeka zetzazten beftatuak izatetik.

49 Eta manatu zuen lekhu fainduak 
cta Ifraelgo populu faindua khutfatuak i
zan zitezen.

50 Eta manatu zuen egitea aldarcak, 
temploak eta jainkomoldeak, eta imola- 
tzca urdc-haragiak eta aberc lohiak ;

5 1 Eta muthikoak uztea ingurebaki 
gäbe, eta hekien arimak khutiiuzea zer- 
nahi gauza lohi cta hatfgarrikcriaz, halc- 
tan ahantz zezaten legea cta aida zitezen 
Jainkoaren manamendu guzietarik.

52 Eta Antioko erregearen hitzaren a- 
rabera eginen ctzuen cdozein, haina hil 
behar zen.

53 Hitz horion ororen arabera iikri- 
batu zuen bere errefuma guzira, cta he
kien bethetzera bortchatzeko czarri zi
tuen populuaren buruan aitzindariak.

54 Eta hckiek Judako hirici manatu 
zaroten fakrifika zezaten.

55 Eta populutik afleo bat-tu ziren 
Jaunaren legea utzi zutenci ; eta tzar- 
keriak egin zituztcn lurraren gaincan.

56 Eta Ifraelgo populua ihes igorri 
zuten bafa-bazterretara, eta iheflearien 
toki gordectara.

57 Kafleuko hilabethearen hamabortz- 
garren egunean, zazpitan hogoi cta bortz- 
garren urthean, Antioko erregeak Jain
koaren aldarcaren gaincan altchatu zuen 
inkoniamenduko idola hatfgarria ; eta Ju 
dako hiri guziak gaindi inguruan altchatu 
zituztcn aldarcak.

58 Eta ifentfua erretzen eta fakrifi-

zioak cgitcn zituztcn ctchcctako athe 
aitzinetan eta plazctan ;

59 Eta Jainkoaren lcgcko liburuak 
hautfirik, fuan zituztcn erre.

60 Eta edozeinen baithan atzeman zi
tezen Jaunaren bat-tafuneko liburuak, 
eta nor-nahik begira zezan Jaunaren le
gea, hainak hiltzen zituztcn erregeren 
erabakiaren arabera.

61 Horrelakoak naufitafunaren ariaz 
egiten zarozten Ifraelgo populu, hirietan 
hilabethetik hilabethera khaufitzen ze- 
nari.

62 Eta hilabethearen hogoi eta bor- 
tzgarrenetan, aldare handiaren parrean 
zen aldarcan fakrifikatzcn zuten.

63 Eta beren femeak ingurebaki zi
tuztcn emaztekiak hilak ziren Antioko 
erregearen manuaren arabera.

64 Eta hekien ctche guzictan haurrak 
lephotik urkhatuak ziren ; cta hekien 
ingurcphailcak, hilak.

65 Eta Ifraelgo populutik hainitzek 
beren baithan egin zuten, etzutela jate- 
ko lohirik hartuko ; eta jateko lohiz be
ren buruak khutfatzeaz baino leben, hau- 
tatu ziren hiltzeaz.

66 Eta etzutcn nahi izan Jainkoaren 
lege faindua hautfi, cta hilak izan ziren.

67 Eta hafarre guziz gaitza erori zen 
populuaren gainera.

I L  K a p .

U* G U  N  hckictan Mathathias apheza, 
Joancfen femea, Simeonen arrefe- 

mea, Joariben umectarik, ilkhi zen Je -  
rufalcinctik, cta jarri zen Modingo men
dian.

2 Eta bazituen bortz ferne: Joanes, 
zeinak baitzuen izen-goititzat Gadis ;

3 Simon, izen-goitiaz Thafi ;
4 Judas, Makabearra deitzen zutena;
5 Eleazar, izen-goitiaz Abaron ; cta 

Jonathas, izen-goitiaz Aphus.
6 Eta ikhufi zituztcn Judako populu- 

ari eta Jcrufalemen egiten ziren bidega- 
bekeriak,

7 Eta Mathathiafek erran zuen : Eue 
dohakabea! Zertako naiz forthu ikhuftc- 
ko eue herritarrak choak cta hiri faindua 
ehoa, eta ni hemen jarria egoteko, hau e- 
tfayen eikuetara émana denean?

8 Arrotzen efkuan da faindutegia ; 
tcmploa gizon putrus bat bezala crabilia 
da.

9 Hünen ofpeko untziak lur atze ba- 
tetara eramanak, hunen zaharrak karri- 
ketan hilak, eta gizon-gazteak etfayen 
ezpataren azpira eroriak dire.

10 Non da jendakia, hunen errefuma- 
tik puíka eraman ez dueña cta hunen 
buluzkinetarik bere zathia ?

1 1  Khcndua du bere berregintafun 
guzia. Libro zena, gathibu da.

12  Huna gurc faindutegia, gure eder- 
garria, gurc berregingarria, inkoniamen- 
dutan eta jendayek khutfatua.

13  Zertako gare beraz oraino bizi ?
14  Eta Mathathiafek eta bere feincek 

hautfi zituztcn beren foinekoak ; zurda- 
tzez cftali cta minki deithoratu ziren.

1 5 Eta Antioko erregeak igorri gizo- 
nak ethorri ziren harat, Modingo hirira 
ihes-cgin zutenak bortchatu beharrez i- 
molatzcra, ifentfu erretzera cta Jainkoa
ren legetik ilkhitzera.

16  Eta onhetfirik, Ifraelgo populutik 
aiko hckici hurbildu zitzaizkoten j bai- 
nan gogor egotu ziren Mathathias eta 
berc femcak.

17  Eta hckici buruz, Antioko erre
geak igorri gizonck erran zioten Matha- 
thiafi : Zu zare Ichembizikoa, cta ikhu- 
fiena, eta handiena hiri huntan; eta zure 
fcmcck eta anayek edertzen dute oraino 
zure etchea.

18 Hurbil zaite beraz lchenik, cta c- 
gizu erregek manatua, jendaki guziek 
eta Jcrufalemen gelditu diren Judako gi
zonck egin izan duten bezala ; eta zu 
cta zure femcak izanen zarctc erregeren 
adilkidecn artcko, cta urhe, zilhar, eta 
cmaitzaz gaindituak.

19 Eta Mathathiafek ihardetfi cta go- 
raki erran zuen : Baldin jendaya guziak 
ere jauts baleitcz Antioko erregearen 
nahira, bakhotchak ukho-cginez bere ar- 
bafoen legeari, cta hären inanuak on- 
hetfiz i

20 Nik cta cnc fcmcck, cta ene a- 
nayek gure arbafoen legea zerbitzaturen 
dugu.

21 Bcgithartcz itzul bekigu Jainkoa ; 
legearen eta Jainkoaren erabaki zuzenen 
uztea cz dugu on-hartzen.

22 E z  ditugu entzunen Antioko erre
gearen folafak, cz-eta ez dugu fakrifika- 
turen,gurc lcgcko manatnenduak hautfiz, 
bertze bidc batetik goatcko.

23 Eta folas horien cgitetik baratu zen 
orduko, hurbildu zen Judu bat idolei al-

dare-gainean fakrifikatzeko guzien be- 
gien aitzinean Modingo hinan, Antioko 
erregearen manuaren arabera.

24 Eta Mathathiafek ikhufi zuen, cta 
bihotza erdiratu zitzayoen cta barne gu
zia dardaratu ; eta hafarrca biztu zen 
haren baithan, legeak manatzen ducn 
bezala; eta jauzirik hil zuen gizona 
aldarearen gainean.

25 Eta hambatean hil izan zuen An
tioko erregeak igorri aitzindaria, imola- 
tzera bortchatzcn zabilana; eta urratu 
zuen aldarea.

26 Eta legearen kharrak hartu zuen, 
hala-nola beihala Phinees, hil zuenean 
Zainri, Salomircn femea.

27 Eta Mathathiafek goraki oihu-egin 
zuen hirian, zioclarik: Nork-ere baitu 
legearen kharra, eta gogor baitago Jau- 
narekilako patuan, ilkhi bedi enekin.

28 Eta bera cta berc femcak ihes go
an ziren mcndictara, cta hirian utzi zi
tuztcn beren izatc guziak.

29 Orduan legea eta zuzembidea bil- 
hatzen zuten aiko jautfi ziren mortura;

30 Eta han jarri ziren berak, eta be
ren haurrak, cmazteak eta aziendak, ze- 
ren ondikoak gaindi ethorri baitzitzaiz- 
koten gainera.

3 1 Eta erregeren gizonci, eta Jerufa- 
lcmcn Dabidcn hirian zen armadari, be- 
rria cmana izan zayoten, erregeren ma 
namendua hautfi zuten zembait gizonck 
ihes-cgin zutela mortuko toki gordeeta- 
ra ; cta aiko hekien ondotik goan zirela.

32 Eta bcrehala bidcari lothu ziren 
hekien atzematcko, eta gudu ematcra a- 
biatu zitzaizkoten larumbat-eguncz.

33 Eta erran zaroeten : Bihurri cgi- 
nen duzuc oraino ? ilkhi zaitezte ; egizue 
Antioko erregearen manuen arabera, eta 
biziko zarete.

34 Eta ihardetfi zuten : E z  gare ¡1- 
khiko, eta cz dugu larumbat-eguna pro- 
fanaturen, erregeren nahiaren cgiteko.

35 Eta gudua abiatu zen hekien kon
tra.

36 Eta ctzuten ihardetfi, ez-cta harri 
bat ctfayei arthiki, ez-etarc beren gorde- 
gailuak tapatu,

37 Ziotelarik : Hiltzen gare guziak 
gurc lainotafuncan ·, eta zcru-lurrak le- 
khuko izanen dire, bidegabezki galtzcn 
gaituzuela.

38 Eta gerla cmana izan zitzayoten 
larumbat-eguncan, cta hil ziren berak eta
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bcren haurrak, cmaztcak eta aziendak, 
mila gizonetaraino.

39 Eta Mathathiafek cta bcrc adifki- 
deck jakin zutcn hori, cta dcithore mina 
egin zutcn hckien gainean.

40 Eta lagunak lagunari erran ziocn : 
Baldin orok egitcn badugu gure anayek 
egin dutcna, eta jcndayen kontra ez ba
gare gure bizientzat eta gure legearcn 
aide gudukatzcn, orai laftcr chahuturen 
gaituzte lurrctik.

41 Eta egun hartan afmu atheratu 
zuteil, zerratclarik : Nor-nahi ethor da- 
kigun gerla ematera larumbat-egunean, 
guduka gaitezen hären kontra; eta ez 
gare guziak hilen, gure anayak hil diren 
bczala gordegailuetan.

42 Eta hekien gana bidu ziren Afi- 
dearren baldarna, indarrez Ifraelgo haz- 
karrena, eta legearen aide bcren oldcz 
altchatzcn ziren guziak;

43 Eta afturugaitzen ihes zabiltzanak 
oro hckictara bat-tu ziren, eta hekien 
gogorgarri egin ziren.

44 Eta armada bat egin zutcn ; cta 
beren hafarrean jo zituzten bekhatoreak, 
cta beren gaitziduran gizon gaichtoak; 
cta bertzcck, itzurtzea gatik, jcndaycta- 
ra ihes-egin zuteil.

45 Eta Mathathias eta bere adifkide- 
ak inguruka ibili ziren, eta urratu zituz
ten aldarcak;

46 Eta ingurebaki zituzten Ifraclgo 
eremuctan aurkhitu zituzten haur ingu- 
rebakigabe guziak, cta bihotzoki ibili zi
ren.

47 Eta jazarri zaroeten hampuruike- 
riako umc guzici, eta lana ongi goan zen 
hekien eikuctan.

48 Jcndayen bortcharcn azpitik eta 
erregeen cfkupetik atheratu zutcn legea, 
eta gaichtaginari etzioten iudarrik utzi.

49 Eta hurbildu ziren Mathathiafen 
hiltzeko cgunak, cta bere femeei erran 
zioten ; Indarretan dabila burgoikeria ; 
buna gaztigu, eragozpen, gaitzidura cta 
hafarrezko cgunak.

50 Orai beraz, oi enc feineak, legea
ren aldcrat khardun athera zaitezte, cta 
zuen arbafoen bat-tafunarentzat ematzue 
biziak.

5 1 Orhoit zaitezte zuen arbafoen e- 
gintzez, zeinck bcren mendeetan cgi- 
ncz ; eta ofpc handi cta bethiko izen ba
ten jabe egin zaitezte.

52 Abraham frogapenean ez othe da

fidela aurkhitu, eta ez othe zayo zuzen- 
tiartafuntzat ¡duki ?

53 Jofepek hefturako orduan ez othe 
zuen begiratu Jainkoaren manamendua, 
eta gero egin baitzen Egiptoko jaun ?

54 Phinees gure arbafoak Jainkoaren 
alderat crakhutli zuen khar handiaren al
dcrat, ez othe zuen ardietfi bethirainoko 
apheztafunaren agintza ?

55 Jaunaren errana egitean Ifraelgo 
buruzagi bilhakatu zen Jofue.

56 Kalcbek, baldarnan lckhukotafun 
bihurtzean, izatu zuen primantza bat.

57 Dabidck bere emetafunaz ardietfi 
zuen bethikotzat errege tronua.

58 Elias, legearen alderako kharrak 
zerabilkalarik, cramana izan zen zeru- 
ra.

59 Ananias, Azarias eta Mifael, go- 
gor zaudezclakoz fmheftean, garrctik i- 
tzuri ziren.

60 Bere lainotafuna gatik, Daniel fal- 
batua izan zen lehoinen ahotik.

61 Eta hunela erabilazue gogoa gizal- 
diz gizaldi, cta ikhufiren duzue, Jauna
ren baithan bereu pheikiza dadukatenak 
ez dircla herbaltzen.

Ó2 Eta ez izan gizon bekhatorcarcn 
erauntficn beldur, zeren har eta gorotz 
baita hären ofpea.

63 Goratzen da egun, cta bihar ez da 
aurkhituren ; ezen bihurtu da bere ethor- 
kiko lurrcra, eta iraungi dire hären as- 
muak.

64 Zuck beraz, femcak, hazkar zai
tezte, cta gizonki guduka legearentzat; 
ezen hartaz izanen zarcte ofpetfu.

65 Eta huna Simon, zuen anaya; ba- 
dakit afmutako gizona dela : entzun za- 
zue bethi, eta aitatzat baliatuko zaitzuc.

66 Eta Judas Makabcarra, gazteda- 
nik indarrez hazkar izatu da; izan bedi 
armadako buruzagi, eta horrek erabiliko 
du popuiuaren gerla.

67 Zuen gana bil zatzuc legearen bc- 
girale guziak eta ctfayctarik afper zatzuc 
zuen herritarrak.

68 Bihur diozozutc jcndayci merezi- 
tu faria, eta legeko manamenduan atza- 
rri zaudezte.

69 Eta benedikatu zitucn bere hau
rrak, eta bere arbafoetara cramana izan 
zen.

70 Zazpitan hogoi eta feigarren urthe- 
an zendu zen, eta bere femcck ehortzi 
zuteil bere arbafoen hobietan Modincn,
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cta dcithore handiz deithoratu zuen Ifracl 
guziak.

I I I .  K ap.
U 'T A  aitaren orde jaiki zen Judas ba

ren femca, Makabcarra deitzen zc-
n a ;

2 Eta laguntzen zuteil bere anaya gu- 
zick eta hären aitari iratchiki zirenek ; 
eta bozkarioz hari ziren Ifraelentzat gu
dukatzcn.

3 Eta hedatu zuen bere popuiuaren 
ofpea, cta digante bat bezala eftali zen 
bere gerruntzeaz eta guductan jauntzi 
zitucn gerlako harmak, eta bcrc ezpataz 
zaintzen zitucn kampak.

4 Eta bcrc egintzez bilhakatu zen le- 
hoin bat iduri, cta harrapakinari orroa e- 
giten dioen lehoinkumea bezala.

5 Eta gaichtaginei jarraiki zitzayoten, 
hekiek orotan bilhatuz ; cta fuan erretzen 
zitucn bere populua nahaften ziotenak.

6 Eta hären ichterbcgiak haftanduak 
izan ziren hären bcldurraz ; gaichtakcria 
egile guziak ikharan zauden, cta hären 
efkuak atheratu zuen popuiuaren falba- 
mendua.

7 Eta bere cginkaricz uhertzen zitucn 
aiko errege, cta Jakob bozkarioz bethe
tzen, eta menderen mendetan benedizio- 
netan izanen da hären orhoitzapena.

8 Eta ibili zen Judako hirictan, eta 
hckictarik galarazi zitucn gaichtaginak, 
cta Ifracldik aldaratu zuen Jaunaren ha- 
farrca.

9 Haren izenaren aiphamena hedatu 
zen lurraren bazterretaraino, cta bildu 
zitucn galtzcko heincan zirenak.

10 Eta Apoloniok bilarazi zitucn jen- 
dayak, eta Samariatik atheratu zuen ar
mada bat handia eta hazkarra, Ifraelen 
kontra gerla cgitckotzat.

1 1  Eta Judafek jakinik, atheratu zi- 
tzayoen aitzincra ; jo cta hil zuen ; cta 
aiko crori ziren farrafkituak, eta bertzeek 
ihes-egin zuteil.

12  Eta Judafek hartu zitucn hekien 
buluzkinak ; Apoloniori khendu zioen 
bcrc ezpata, cta geroztik hartaz guduka- 
tu izan zen bere bizi guzian.

13  Eta Siriako armadako buruzagiak, 
Seronek aditu zuen Judafek legea zatchi- 
katen guzien baldarna bildu zuela bere
gana, . .

14  Eta erran zuen : Ene buruari izen 
bat eginen diot, cta ofpc izanen dut erre-

fuman, garhaituz Judas eta harckin di- 
renak, erregeren hitza arbuyatu dutenak.

15  Eta chuchendu zen, eta harekin i- 
gan zen gaichtaginen armada, laguntza 
hazkarra, Ifraelgo femeetarik afperkunde 
atheratzeko.

16 Hurbildu ziren Bethoroneraino, eta 
Judas bidera atheratu zitzayoten gizon 
gutirckin.

17  Bainan haukiek ikhufi zutenean ai- 
tzinera heldu zitzayoten armada, erran 
zioten Ju d a fi: Nola gudukaturen ahal 
gare, garen gutiak, hunembateko oftearen 
cta hunen orte hazkarraren kontra; eta 
oraino behartuak gare baruraz egun ?

18 Eta Judafek erran zuen: Errech 
da gutirentzat hainitzen garhaitzea ; ze- 
ruko Jainkoari bardin zayo hainitzekin 
ala gutirckin libratzea ;

19 Zeren gerlan garhaizia ez baita ar
madako ofte handiari eratchikia, bainan 
zerutik dathor indarra.

20 Horiek gure gana dathorzi orte bur- 
goi eta hampurutfuarekin, chahutu beha- 
rrez gu, gure emazteak eta gure haurrak, 
eta gu biluzi nahiz.

2 1 G u aldiz, gudukaturen gare gure 
bizientzat eta gure legeentzat;

22 Eta Jaunak berak gure aitzinean 
chahuturen ditu ; zuck berriz, ez izan 
horien beldur.

23 Eta mintzatzetik baratu bezahl fa- 
rri, ctfayari jauzi zitzayoen bat-batean ; 
eta Seron cta bere armada eragotziak i
zan ziren hären aitzinean.

24 Eta hekien ondotik jo zuen Betho- 
rongo patarra bcheiti zelhaycraino ; eta 
ctfayctarik crori ziren zortzi ehun gizon, 
eta gainerakoek Filiftindarren lurrera i- 
hes-egin zuteil.

25 Eta Judafcn beldurrak, eta hären 
anayenak, cta ikharak jo zitucn jendaya 
guziak hekien inguruan.

26 Eta Judafen izena heldu izan zen 
erregeren baithara, eta jendaki guzick c- 
tzuten Judafen guduez bertze aiphurik.

27 Antioko erregea berriz, folas lio- 
rick aditu zituencko, hafarre gaitzean far- 
thu zen, eta igorririk bilarazi zuen bere 
errefuma guzitik armada bat, indar gai- 
tzeko armada.

28 Eta ideki zuen bere diruko kliu- 
tcha eta armadari eman zioen urthe bate- 
ko foldata ; cta manatu zioeten egon zi
tezen zertara nahi abian.

29 Eta ikhufi zuen diruz huftu zi-
6 L
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tzaizkola bcre khutchak, cta Judcako 
zergak dcus-gutiak zircla, han forrarazi 
zituen makhur cta afturugaitzcn gatik, 
khendu beharrez hango cgundainoko lc- 
geak;

30 Eta bcldurtu zen ctzucla aiko aldiz 
bezala ¡zanen dirurik gerlako gaftuentzat 
cta eiku nafayaz egiten zituen cmaitzcn- 
tzat, zeinctaz chitu baitzituen bcre aitzi- 
neko errege guziak.

3 1  Eta gogoa arras eroria zuen, eta 
burutara cthorri zitzayoen Pcrfiara goa- 
tea eta hango zergak hartzca, eta diru 
hainitz biltzea.

32 Utzi zuen Lifias, fortze handiko 
gizona, errege odoletik ilkhia, errefuma- 
ko egitekoei hotfemateko, Ufratako hi- 
baitik Egiptoko hibayeraino;

33  Eta artha izatckotzat bcre ferne 
Antiokoz, gibelerat itzul zadien arteo.

34 Eman ziozkan armadaren erdia, eta 
clefantak, cta bcre manuak nahi zituen 
gauza guzien gainean, eta Judean eta Jc -  
rufalcmen egoten zirenen gainean ;

35 Manatuz igor zezan armada Is- 
raelgo indarren cta Jcrufalemgo ondarren 
chahutzera eta ezeztatzera, cta tokitik 
khentzera hekien orhoitzapeneraino;

36 Eta hekien eremu guzietan arrotz- 
femeak ezartzeko egoiliartzat, eta hekien 
lurra zortera emateko.

37 Eta erregek hartu zuen gelditzcn 
zen armadaren erdia, cta ilkhi zen Antio- 
kiatik, berc errefumako hiri buruzagitik, 
zazpitan hogoi cta zazpigarren urthean ; 
iragan zuen Ufratako hibaya, cta herga- 
rayctarik bazihoan.

38 Lifiafek hautatu zituen Ptolcmeo, 
Doriminircn femca, cta Nikanor cta 
Gorjias, gizon ahaldunak, erregeren a- 
diikideetarik ;

39 Eta hekickin bidali zituen berrogoi 
mila oinczko eta zazpi mila zaldizko, 
Judako lurrera goatcko, cta erregeren hi
tzaren arabera hären chahutzeko.

40 Eta aitzinatu ziren beren indar gu- 
ziekin, eta cthorri cta hurbildu ziren E- 
maufera, aurkhintza-ordokiati.

4 1 Eta inguruetako tratularick aditu 
zuteil hekien aiphamena ; cta hartu zi
tuzten urhe, zilhar cta fchi hainitz ; cta 
kampetara cthorri ziren, gathibutzat har- 
tzeko Ifraelgo femeak; cta Siriako cta 
toki arrotzetako armadak bat-tu ziren he
kickin.

42 Eta Judafek eta bere anayek ikhu-

fi zuteil ondikoak ondikoen gainera mu- 
rrukatu zirela, eta armadak hekien ere- 
muetara hurbiltzen hari zirela; eta jakin 
zituzten erregek eman manuak populua- 
ren galtzcko cta aide bat chahutzeko.

43 Eta elkharri erran zuten : Erreka- 
tik athera dezagun gure populua ; gudu- 
ka gaitezen gure populuarentzat, gure 
tcmplo eta gauza fainduentzat.

44 Eta bildu ziren, gudurat abian i- 
zateko·, othoizteko Jauna eta hari bcre 
urrikalkortafunarcn eta urrikalpenen cs- 
katzeko.

45 Orduan Jerufalemek egoiliarrik e- 
tzucn, bainan mortua bezala zen j bere 
umeetarik etzuen ikhuften ez fartzen cz 
ilkhitzen; faindutegia oin-petan crabilia 
zen, eta arrotz-femeak gazteluan ziren ; 
jcndayck han zuten egoitza ; Jakoben ga- 
nik ezeztatua zen atfegina, cta handik 
galduak ziren gitarra-chirolak.

46 Eta bildu eta ethorri ziren Mafpha- 
ra, Jcrufalemgo parrcra ; zeren Ifraclck 
bcihala Mafphan baitzucn othoitzeko Ic- 
khua.

47 Eta barur-egin zuten egun hartan ; 
zurdatzak jauntzi zituzten, hautfez efta- 
li buruak, cta porrofkatu beren foinckoak.

48 Eta hedatu zituzten legeko libu- 
ruak, zeinetan jcndayck bilhatzen baitzu- 
ten bereu jainkomoldecn itehurakeria 
zerbait.

49 Eta ekharri zituzten aphez-aphain- 
gailuak, pikainak cta hamarrenak, eta c- 
raiki zituzten, cgunak betheak zituzten 
Nazarearrak.

50 Eta zerura deihadar-egin zuteil, c- 
rranez : Z er eginen diotegu, cta norat 
craniancn ditugu ?

51 Jauna, zure faindutegia oinkatua 
cta lohitua da, zure aphezak auhcnctan 
ezarriak cta lurrcraino aphalduak dire.

52 Eta huna jendayak gure kontra bil- 
duak, eta zuk badakizkitzu gure gainean 
dcrabilzkaten afmuak.

53 Nola ihardukiren ahal dugu horien 
aitzincan, oi Jainkoa, zuk cz bagaituzu 
laguntzen ?

54 Eta turutak durrundarazi zituzten 
hazkarki.

55 Eta gcro, Judafek buruzagiak c- 
man ziozkan populuari, mila, eliun, be
rrogoi cta hamar eta liamar gizonen ai- 
tzindariak.

56 Eta erran zioten etcheak cgin, c- 
mazteak hartu cta mahalliak landatu zi-

tuztenei, cta bcldurti zirenci, bihur zitc- 
zen zcin bere etchcra legearen arabera.

57 Eta kampak higitu eta ezarri zi- 
tuen Emaufdik hegoaldcra.

58 Eta Judafek erran zioten bere gi- 
zonci: Soincra zatzue harmak eta athera 
zaitezte muthil hazkarrak ; zaudezte 
chuchenduak bihar goizeko, gudukatze- 
ko jendaya lioriek, zcinak gure kontra 
bildu baitire, chahutu beharrez gu cta gu
re lekhu fainduak ;

59 Ezen gcrlan hiltzea höbe dugu, gu- 
rc jendakiaren eta gure toki fainduen zo- 
rigaitza ikhullca baino.

60 Bainan nolako nahia ¡zanen baita 
zeruan, hala cgin bedi.

IV . K a p .

ETAGorjiafck hartu zituen bortz mila 
oinezko cta mila zaldizko hautatu, 

cta gabaz higitu zituzten kampak,
2 Juducn kampetara hurbiltzcko, eta 

bat-batean hekien jotzeko ; cta gaztelu- 
tikako gizonak zituzten bidari.

3 Eta Judafek nabaritu zuen, cta jai- 
ki ziren bera eta berc gizonik hazkarrc- 
nak, Emaufcn ziren erregeren armadeta- 
ko indarren jotzeko ;

4 Ezen oraino armada kampetarik ba-
rrayatua zen. _

5 Eta Gorjias gabaz cthorri zen Ju -  
dafen kampetara, cta etzuen atzeman ni- 
hor, cta hekien bilha zabilan mendietan, 
ezen erraten zuen : Gure ilies dohazi 
horiek.

6 Eta egundu zenean, zelhayean a- 
gertu zen J  udas bakharrik hirur mila gi- 
zonckin, zcinek cz baitzuten ez erredo- 
larik cz czpatarik.

7 Eta ikhufi zuten jendayen kampak 
hazkarrak zircla, cta gizonak gerruntzez 
eftaliak, cta zaldizkoak hekien inguruan, 
eta oro gerlan jakinak.

8 Eta Judafek erran zioten berekin zi
tuen gizonei: E z  izan horien oftcarcn 
licldur ; cz izan horien oldar-aldiarcn 
lotfa.

9 Orhoit zaitezte ñola falbatuak izan
ziren gure arbafoak itlafo Gorrian, Fa
raón ondotik zihoakiotenean armada han- 
di batekin. _ _

10 Eta orai zeruari egin diozogun dei- 
hadar, cta gutaz urrikalduren da Jauna, 
eta orhoit ¡zanen da gure aitekilako bat-

tafunaz, cta egun armada hori leherturen 
du gure aitzinean ;

1 1  Eta jendaya guzick jakinen dute 
Ifraelen berrerofle eta libratzaile bat ba- 
dcla:

12  Eta arrotzek goititu zituzten be- 
giak eta ikhufi zituzten Juduak buruz 
heldu zitzaizkotela.

13  Gudura ilkhi ziren kampetarik, cta 
Judafen lagunek jo zuten turuta.

14  Lothu ziren ; jendayak lehertuak 
izan ziren, cta zelhaya gaindi ihes-cgin 
zuten.

15  Azkenak berriz, czpataren azpira 
erori ziren guziak, cta Judas jarraiki zi- 
tzayoten Jezeroneraino, Idumeako, Azo- 
teko cta Jamniako ordokictaraino; cta 
hekietarik erori ziren hirur mila gizonen 
heina.

16 Eta bihurtu ziren Judas eta hari 
jarraikitzen zen armada.

17  Eta populuari erran zioen: E z  Ic- 
hia buluzkinetara, zeren aitzinean baitu- 
gu oraino gerla ;

18 Gorjias cta berc armada hurbil di
tugu mendian ; bainan zaudezte gogor 
gure etiayen kontra; akhaba zatzue, cta 
gero defkantfuz hartuko ditutzue buluz- 
kinak.

19 Eta Judas mintzo zelarik oraino, 
hara etfayctarik zembait agertu zircla 
mendi-gainetik begiraka.

20 Gorjiafek ikhufi zuen ihefari itzuli 
zircla hären lagunak, eta kampak crrc- 
tzen zaudela ; czik ageri zen, kheak c- 
rraten zuen zer zen gerthatu.

2 1 Horiek ikhufirik eta hambatean o- 
harturik Judafi eta bere armadari ordo- 
kian gudurat abian, izitu ziren hainitz,

22 Eta guziek ihes-egin zuten lur a- 
rrotzetara.

23 Eta Judas bihurtu zen kampetako 
buluzkinetara, eta hartu zituzten urhe 
hainitz, eta zilhar, cta moredin, cta itfas- 
purpura, cta ontafun handiak.

24 Eta gibelerakoan, Jainkoa benedi- 
katzen zuten zeruetaraino, cta kantatzen 
himno hau : Zeren den 011a, zeren be- 
thikoa den hären urrikalpena.

25 Eta egun hartan handia izan zen 
Ifraelen garhaizia falbagarria.

26 Berriz, arrotzetarik itzuri zirenak 
Lifiafcn gana goan ziren, eta gerthatu zi
ren gauzen berria eraman zioten.

27 Horiek aditurik, harritu zen cta bi- 
hotzak efkas egiten zioen, zeren gauzak
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ez baitzircn Ifraelcn gerthatu harek nahi 
bezala cta crregck manatu bezala.

28 Eta ondoko urthcan Lifiafek bildu 
zituen hirur hogoi mila gizon hautak, eta 
bortz mila zaldizko, Juduen chahutze- 
kotzat.

29 Ethorri ziren Judeara, eta kampak 
jarri zituzten Bcthoronen ; cta Judas ai- 
tzinera atheratu zitzayoten hamar mila 
gizonekin.

30 Eta ikhufi zuen ctfayak hazkar zi- 
rcla ; egin zuen bere othoitza, cta erran 
zuen: Bcncdikatua zarc, oi Ifraelcn fal- 
batzailea, zeren dígante gaitzaren indarra 
hautfi baituzu, Dabid zure zerbitzariaren 
eikuan ; cta arthiki arrotzen kampak Jo - 
nathas Säulen femearen cta hären czku- 
tariaren eikuctara.

3 1 Heftu zazu armada hori Ifraelgo 
zure populuaren eikuan, eta ahalketara c- 
ror beitez bereu oinezko cta zaldizko gu- 
zickin.

32 Emozutc ikhara, cta urmariaraz za
zu horien indarraren ozartafuna, eta be
reu defmafiaz laztuak geldi beitez.

33 Z u  maitc zaituztenen czpatarcn 
azpira arthikatzu ; eta zure izena ezagu- 
tzen duten guzick lauda betzazte beren 
himnoetan.

34 Eta abiatu zuten gudua, eta Lifia- 
fen armadatik bortz mila gizonek jo zu
ten lurra.

35 Lifiafek berriz, ikhufirik bere gi- 
zonen ihefa eta Juduen bihotzoitafuna, 
cta jarriak zirela khabutfuki hiltzera edo 
bizitzera, goan zen Antiokiara cta folda- 
do hautatzen haritu zen, ofte handitan 
Judeara bihurtzeko.

36 Orduan erran zuten Judafek cta 
bere anayck : Horra gurc ctfayak lehcr- 
tuak ; igan gaitezen orai lekhu fainduen 
chahutzera cta berritzera.

37 Eta bildu zen armada guzia, cta i- 
gan ziren Siongo mendira.

38 Eta ikhufi zuten faindutegia mor- 
tu, eta aldarca profanatua, eta atheak e- 
rreak eta ezkaratzetan fafia egina oiha- 
nean edo mendietan bezala, cta tcmploa- 
ren inguruko falhak urratuak.

39 Porroikatu zituzten beren foineko- 
ak, deithore handitan deithoratu ziren, c
ta hautfez cftali zituzten beren buruak.

40 Eta ahufpez erori ziren lurrera, cta 
durrundarazi zituzten czagutkarietako 
turutak, eta zeruraino igorri zituzten be
ren deihadarrak.

4 1 Orduan Judafek manatu zituen gi- 
zonak, gazteluan ziren etfayen guduka- 
tzeko, Taindutegiko chahupcna egin ar- 
teo.

42 Hautatu zituen aphez nothagabcak, 
Jainkoaren legean bihotza zadukatenak.

43 Eta egin zuteil faindutegiaren cha- 
hupena, cta toki lohi batera eraman zi
tuzten khutfua zuten harriak.

44 Judas gogoeta egotu zen, hean zer 
e<nnen zuen holokauftctako aldareaz, zei-

O  .  . . .  '

na profanatua izan baitzen.
45 Eta gogoeta on bat egin zuten hä

ren urratzea, etzadien bilhaka hekien lai- 
dagarri, zeren khutfatu baitzuten jenda- 
yek ; eta urratu zuteil.

46 Eta harriak czarri zituzten tcmplo- 
ko mendian, toki egokian, ethor zadien 
artco profeta bat, hekictaz zer egin erra- 
nen zuena.

47 Eta legearen arabera, hartu zituz
ten harri mugerrak ; eta aldarc berri bat 
egin zuten lehenago zena bczalakoa.

48 Berritu zituzten faindutegia cta 
tcmploko barneak ; eta fainduetfi zituz
ten etchea eta czkaratzak.

49 Untzi berriak egin zituzten cta 
tcmploan ezarri ganderailua, ufain oneta- 
ko aldarca cta mahaina.

50 Ifentfua ezarri zuten aldarearcn 
gainean, eta biztu zituzten ganderailua- 
ren gaincko krifelu, temploan argitzen 
zutenak.

5 1 Mahainaren gainean czarri zituz
ten ogiak, hedatu zuten bela, eta hafi zi
tuzten lan guziak akhabatu zituzten.

52 Zazpitan hogoi eta zortzigarren ur- 
thean, bederatzigarren hilabethean (hu
ra baitzen kadeu), hogoi eta bortzga- 
rren egunean, jaiki ziren argi-aitzinean :

53 Eta holokauftctako aldarc berri, be- 
rek cginaren gainean, legearen arabera 
elkaim zuten fakrifizioa.

54 Eta urthe-mugan, eta cgun bcrcan 
zeintan jendayek khutfatu baitzuten tem- 
ploa, fakrifizioa erreberritua izan zen 
kantiken erdian, cta lira, gitarra cta zim- 
bala otfez.

55 Populu guzia erori zen ahufpeka, 
eta adoratu zuteil cta zcructaraino bcnc- 
dikatu onerat bihurtu zituen Jainkoa.

56 Zortzi cgunez egin zuten aldarca- 
ren dedikazionea, eta bozkariorekin cs- 
kaini zituzten holokauftak eta eiker- 
onezko eta laudoriozko fakrifizioa.

57 Temploaren aitzindegia berregindu
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8 Gero hartu zuen Gazergo hiria eta 
haren-peko ziren bertzeak, cta itzuli zen 
Judeara.

9 Eta Galaaden ziren jendayak bildu 
ziren, hekien ercmuctan zauden Ifraelda- 
rren kontra, hekiek chahutu beharrez; 
bainan Ifraeldarrek ihes-egin zuten Da
themango gaztelura.

10 Eta gutunak bidali ziozkaten Ju -  
dafi eta hären anayei, zerratelarik : Je n 
dayak gure kontra bildu dire inguruan, 
gu chahutu beharrez ;

1 1  Abian dire ethortzeko eta ihes-le- 
khutzat hartu dugun gazteluaz jabetze- 
ko ; Timotheo da horien armadako bu- 
ruzagi.

12  Zato beraz orai, eta athera gaitza- 
tzu horien aztaparretarik, zeren oraikoz 
gutarik hainitzak croriak baitire.

13  Gure anaya Tubingo lurretan zi- 
renak, hilak dire guziak ; gathibu eraman 
dituzte hekien emazteak, haurrckin eta 
buluzkinckin ; eta hil dute mila gizonen 
ingurutfua.

14  Eta oraino gutunak irakurtzen ha
ri ziren, agertu zirenean Galileatik bi- 
dalkinak, foincko urratuekin, hala-halako 
berriak ekhartzen zituztenak;

15  Ziotclarik, ctfayak ilkhi zirela Pto- 
lcmaidatik, Tirretik cta Sidondik ; eta 
hekien chahutzera ethorri arrotzcz be
thea zela Galilca guzia.

16 Judafek eta populuak folas horiek 
aditu bezain lafter, bilkhu handi bat egin 
zen, ikhufteko zer cginen zuten beren 
anayentzat, zcinak hefturetan cta galtze- 
ko zoritan baitzauden.

17 Eta Judafek erran zioen bere a
naya Simoni: Hauta zatzu gizonak, eta 
zoaz ; athera zatzu gurc anaya Galilea- 
koak; ni berriz, eta Jonathas ene anaya 
Galaadcra goanen gare.

18 Jofep, Zakariafen femea eta Aza-
rias utzi zituen populuaren buruzagi, 
Judcaren zain armadaren gainerakoare- 
kin. _ ,

19 Eta manatu zituen, zcrralarik : 
Zaudezte populu hunen liuruan, eta ez 
abia jendayckin gcrlan, gibelcrat itzul gai
tezen artco.

20 Galilcara goateko, Simonck izan 
zituen hirur mila gizon ; Judafek berriz, 
zortzi mila Galaaderako.

21 Simon goan zen Galilcara; jen- 
dayei cman ziozkaten aiko gudu, eta jen
dayak chahutuak izan ziren hären aitzi-

zuten urhczko khoroekin cta ezkuta- 
tchoekin ; berritu zituzten fartzeak eta 
fahetfetako falhak, cta atheak ezarri zi
tuzten.

58 Eta bozkario guziz handitan jarri 
zen populua, eta jendayen laidoa khen- 
dua izan zen.

59 Judafek eta bere anayek eta Ifra- 
elgo baldarna guziak chedatu zuten, al- 
darearen dedikazionekoegunabeftatua i- 
zanen zela bere urthe-mugetan, urthetik 
urthera, kaileuko hilabethearen hogoi eta 
bortzean, zortzi egunez, bozkario eta 
bozkalcntzien crdian.

60 Eta ordu bercail hazkartu zuten 
Siongo mendia; inguruan egin ziozkaten 
harrafi gorak eta dorre hazkarrak, bcldu- 
rrez-eta cthor zitezen jendayak, eta oi- 
nen azpian erabil zezaten hura, aitzinean 
egin zuten bezala.

61 Eta han utzi zuen armada bat, hä
ren zaintzeko, eta hazkartu zuen Betfu- 
raren begiratzcko, populuak izan zezan 
gaztelu bat Idumcarren kontra.

V . K a p .

A D IT U  zuten bezain farri aldarea eta 
* *  faindutegia lcheneko heincra ekha- 
rriak zirela, inguruetako jendayak fepha 
gaitzean farthu ziren.

2 Eta burutan hartu zuten chahutu bc- 
har zituztela beren artcan zituzten Ja 
koben odolekoak, eta abiatu ziren popu- 
lutik batzuen hiltzen eta bertzeei ondo- 
tik jarraikitzen.

3 Eta Judas gcrlan hari zen Efauren 
femeen kontra ldumean, eta Akrabate- 
nan zirenen kontra, zeren inguratuak bai- 
tzaduzkatcn Ifraeldarrak ; cta farraiki 
gaitzaz jo zituen.

4 Eta orhoitu zen Beanen urne maltzu- 
rrez, zeinak populuarentzat baitziren 
arte cta eragozgailutan, zclatak hari bi- 
dcan hedatuz.

5 Judafek hertfi zituen dorre batzue- 
tan, eta hurbildu zitzayoten; anathema 
arthiki zioten gainera, cta fuz erre zituen 
hckien dorreak barnean ziren guziekin.

6 Eta iragan zen Amoncn femeetara, 
cta han atzeman zuen ctfaya indarretan ; 
populua handia zen, cta Timotheo zuen
Duruzagi. ,

7 Aiko gudutan erauntfi zuen hckie-
kin, cta jo  eta lehertu zituen.
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nean, cta jarraiki zitzayoten Ptolemaida- 
ko atheraino.

22 Jendayetarik crori ziren hirur mila 
gizonen heina, cta Simonck hartu zituen 
hekien buluzkinak.

23 Galilean eta Arbaten ziren Ifrael- 
darrak, beren haur, emazte eta puika gu- 
ziekin, hartu zituen bere ganat, eta Ju 
deara erakharri zituen bozkario handitan.

24 Anartcan Judas Makabearrak eta 
hären anaya Jonathafek iragan zuteil Jor- 
danea, cta hirur eguncn bidca egin zutcn 
mortua barna.

25 Eta Nabathearrak athera zitzaiz- 
koten bidera, cta bakctiarki hartu zituz
ten. Erran ziozkaten hekien anayei Ga- 
laaden gerthatu zitzaizkoten guziak,

26 Hekictarik hainitz atzcmanak zi- 
rela Barafan, Boforfen, Aliman, Kas- 
phorren, Mayethcn cta Karnaimen, ho- 
riek oro hiri handi eta hazkarrak ;

27 Eta oraino Galaadeko bertzc hi- 
rietan hertfiak bazirela, cta etfayck afmua 
zutela armada biharamunean hiri hckie- 
tara higiarazteko, hekien hartzcko cta e- 
gun batez ororen chahutzeko.

28 Judafek eta bere armadak Boforgo 
mortura itzuli zuteil bcrehala bereu bi
dca. Judas naufitu zen hiriaz, ezpatatik 
iragan zituen gizonkiak oro, hartu zituen 
hekien buluzkinak, eta fuz erre zuen hi- 
ria.

29 Handik nlkhi ziren gabaz, eta ibili 
ziren Dathemango gazteluraino.

30 Eta argi-haftean, begiak goititu zi- 
tuztenean, hara etfai orte bat, khonda 
ahal baino handiagoa, zilioala, zurubiak 
cta gerlako trefnak foinean, gazteluaren 
hartzcko, eta barnckoen chahutzeko.

3 1 Eta Judafek ikhufi zuen hafta zela 
gudua, eta guduko otfa zerura igan zen 
turutaren durrunda bezahl, eta hiritik ere 
deihadar handi bat.

32 Eta erran zioen bere armadari : E - 
gun zuen anayentzat guduka zaitezte.

33 Hirur andanetan goan ziren etfaya- 
ren gainera, turutak jo  zituzten, cta dei- 
hadar-egin zuteil beren othoitzean.

34 1  imotheoren tropek ezagutu zutcn 
Makabearra zela, eta ihes-cgin zutcn hä
ren aitzinetik. Judafek hekictaz egin 
zuen farraiki handi bat, eta egun hartan 
hekictarik zortzi milen heintfuak jo  zuen 
lurra.

35 Judas itzuli zen Mafpharen gaine
ra ; bortchatu cta hartu zuen hiria, hil

zituen gizonki guziak, buluzkinak hartu, 
eta fuz erre hiria.

36 Goan zen handik eta hartu zituen 
Kaíbon, Mayeth,Bofor eta Galaadeko hi
ri gaincrakoak.

37 Gauza horien ondoan berriz, T ¡-  
motheok bildu zuen bertzc armada bat, 
cta bere kampak jarri zituen Erraphongo 
parrean, crrekaz hainditik.

38 Armada harén ikhuíkatzcra bidali 
zuen Judafek, eta gibelerat berriak ckha- 
rri ziozkaten, erranez : Gure inguructa- 
ko jendakiak oro Timotheoren gana bil- 
duak dire ; armada guziz gaitza da.

39 Arabiarrak laguntzara erakharri d¡- 
tuzte ; kampak jarriak dituzte crrekaz 
haindian, zuri gudu ematera abian. Eta 
Judafek jo zuen hekien bidera.

40 Eta Timotheok erran zioten bere 
armadako aitzindarici: Judas bere arma- 
darekin ur-errekara hurbildu ditakcenean, 
lehembizikorik iragaitcn bada gure gana, 
ezin eginen diogu buru ; zeren ahal gu
ziak izanen baititu gure kontra.

4 1 Bainan iragaiteko lotfa izatcn bada, 
eta uraz haindian jartzen baditu kampak, 
gu iraganen garc horictara, eta ahalak gu
re eíkuan izanen dire Judafen kontra.

42 Bainan ur-errekara hurbildu ordu- 
ko, Judafek erreka-bazterretan ezarri zi
tuen populuko ifkribauak, eta manatu zi
tuen, erraten ziotelarik : Gizonctarik n¡- 
hor cz utz baratzcra, bainan oro dathor- 
tzela gudura.

43 Eta ctfayen gana iragan zen le- 
bembizikorik, eta harén ondotik armada 
guzia, eta hekien aitzinean lehcrtuak izan 
ziren jendaya guziak ; harmak arthiki- 
rik, Karnaimen zen tcmplora egin zutcn 
ihes.

44 Judas hiriaz naufitu zen, cta erre 
zuen temploa harnean ziren guzickin. 
Herrauftua izan zen Karnaim ; ezin i- 
hardetfi zuen Judafen aitzinean.

45 Judafek bilarazi zituen Galaaden 
ziren Ifracldar guziak, ttipj eta handi, c- 
mazte eta haur, eta armada handi bat c- 
gin zuen, cthor zitezen Judako lurrera.

46 Eta Efromcraino ethorri ziren ; 
cta hiri handi hura, farbidearen gainean 
jarria, hainitz zen hazkarra, eta etzita- 
kccn goan hura bazterrerat utziz, cz cs- 
kuinetik cz ezkcrretik, bainan erdi-erdi- 
tik zen bidea.

47 Hirían zircnck harnean hertfi zi
tuzten beren buruak, cta harriz pochela-

tu zituzten atheak. Judafek hekien ga
na bidali zuen bakczko folafckin,

48 Zioelarik: Zuen lurretik iraganen 
garc gure lurrera goateko, cta nihork cz 
darotzuctc eginen bidegaberik ; cta chu
chen baratu gabe goatea baizik cz dugu 
eginen. Eta hckick etzioten cman nahi- 
katu biderik.

49 Orduan Judafek kampetan oihu- 
eginarazi zuen, zein bere tokitik buruz 
abia zadien.

50 Eta bihotzeko gizonak hurbildu zi
ren ; Judafek hiriari jazarri zioen egun 
guzian eta gabaz, eta cíkuctaratu zuen 
azkencan.

5 1 Ezpataren ahotik iragan zituzten 
gizonkiak oro ; errotik artbiki zutcn hi
ria, buluzkinak hartu, cta hilen gainctik 
iragan zutcn hiri guzia.

52 Jordanea iragan z u t c n  z c l h a i  h a n -  

d i a n ,  B c t f a n g o  aitzinean.
53 Judas gibeletik zagoen, azkenak 

bilduz cta populuari bidé guzian gogoa 
berotuz, Judako lurrera heldu arteraino.

54 Eta Siongo inendira igan ziren boz 
cta goihcre, eta holokaulhik cíkaini z¡- 
tuzten, hckietarik nihor etzclakoz galdu, 
gibelerat baketan itzuli bitartcan.

55 Judas eta Jonathas Galaadko lu- 
rrean, eta Simón, hekien anaya, Galile
an Ptolcmaidarcn aitzinean, ziren cgu- 
netan,

56 Jofepek, Zakariafen femeak, cta 
Azarialek, armadako buruzagiak, aditu 
zituzten gauza ongi goanen eta egin zi
ren guductako berriak.

57 Eta Azariafck erran zuen : Guk 
ere gure buruci cman diozoguten lelo ; 
goazen gure inguruetan diren jendayen 
gudukatzera.

58 Eta bere armadari manuak cman 
ziozkan, cta goan ziren Jamniari buruz.

59 Gorjias cta bere gizonak ilklii zi
ren hiritik hekien bidera gudu emateko.

60 Eta Jofep eta Azarias ihes igorriak 
izan ziren Judeako mugetaraino ; egun 
hartan Ifraclgo populutik bi mila gizo
nen hcinak jo zuen lurra; cta iliefte 
handia egin zen populuan,

61 Etzituztelakoz* Judas eta harén a- 
nayak nahi izan aditu, uftez bihozdun 
beren buruak agertu.

62 Etziren ordean hekiek Ifracli fal- 
bamendua ekharri diotcn gizon hekien 
odolctik.

63 Judako gizonak berriz, hainitz go-

retfiak izan ziren Ifrael guziaren aitzi
nean, eta hekien aiphamena hcltzen zen 
populu guzien aitzinean ;

64 Eta bozkariozko oihutan bidera 
atheratu zitzayoten jendea.

65 Gero Judas eta bere anayak ilkhi 
ziren eta gcrla egin zioten hcgoaldcrako 
lurrean ziren Efauren femeei. Judafek 
jo zituen Kebron eta haren-pcko ziren 
hiriak ; eta hango harrafiak cta dorreak 
erre zituen inguruan.

66 Gero higitu zituen kampak arro- 
tzen lurretara goateko, eta iragan zen 
Samaría gaindi.

67 Orduko gcrlan hilak izan ziren 
aphez batzu, beren bihotzoitafuna era- 
khutfi nahi zutelarik cta nihork erran 
gäbe gudura ilkhirik.

68 Judas makhurtu zen Azot-alderat, 
arrotzcn lurrerat; urratu zituen hekien 
aldarcak eta fuz erre hekien jainkomol- 
deak ; cta hartu zituen hirietako buluz
kinak, cta itzuli zen Judako lurrera.

V I . K a p .
D I Z K I T A R T E A N  Antioko errege- 

ak, hergarayak gaindi zabilalarik, ja
kin zuen Elimaida zela Pcrfian hiri lelo 
handikoa, cta urhe cta zilhar hainitzcn 
jabe zena ;

2 Eta han bazela templo bat hainitz 
abcratfa, cta hartan urhezbo oihalak eta
f erruntzcak eta erredolak, Aletfandro, 

'iliperen feine, errege Mazcdoniar G re- 
zian lehembizikorik erreginatu zenak u- 
tziak.

3 Goan zen bcraz cta bilhatzen zuen 
hiriaren hartzca eta harén larrutzca ; 
bainan ezin egin izan zuen, zeren hirian 
zircnck jakin baitzuten zcr zen folafa ;

4 Eta jaiki ziren gudukatzeko ; cta e- 
rrcgck handik ihes-egin zuen ; goan zen 
handik, bihotza bcltzik, eta Babiloniara 
itzuli zen.

5 Pcrfian zelarik oraino ethorri zitza- 
yoen berria, Judako lurrean zuen arma
da ihes igorria izan zela ;

6 Lilias goan zela armada liazkar ba
ten buruan, Juduck ihes igorri zutela, 
eta harén kampak hartu ; eta han atze- 
nian zituzten harmek, ontafunck eta bu- 
luzkinketa handiak, indarretan ezarri zi- 
tuztcla ;

7 Eta Jerufalemgo aldarcarcn gainean 
altchatu zuen hatlgarrikeria chchakatu 
zutela; cta faindutegia ¡nguratu zutela
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lchen bczala harrafi gorcz, cta Betfurako 
hiria ere-bai.

8 Berri horick aditzearekin, errege 
harritu eta guzia nahafi zen ; bere bu- 
rua arthiki zuen ohe baten gaincra; cta 
barneko ilhunduraren ariaz, iraungidu- 
rara erori zen, zeren etzitzaizkoen afmu 
zuen bezala gauzak atheratu.

9 Han egotu zen afko cgunez, zeren 
belztafun handia berritzen baitzen hären 
baithan,cta hiltzcra zihoalako uftea har- 
tu zuen.

10  Eta deithu zituen bere adifkide 
guziak eta erran zioeten: Loak ihes- 
egin du cne begietarik; bcheiti hart naiz, 
cta grinek eragotzi dutc cne bihotza.

1 1  Eta ene bihotzean erran dut: Zer 
hefturetara naizen jautfi, cta zer ilhun- 
durazko uharretan naizen farthua, ni 
atfegina nintzena cta maithatua ene bo- 
therearen erdian!

12  Orai orhoitzen naiz ordcan Jcru- 
falcmcn egin izan ditudan gaizkicz, han- 
dik hartu baititut han ziren urhezko eta 
zilharrezko buluzkinak, eta igorri bai
tut hango egoiliarren chahutzcra ariarik 
gäbe.

13  Ezagutzen dut beraz, horien ga- 
tik atzeman nautela ondiko haukick ; 
eta huna ilhundura bcltzak hilarazten 
naucla lur arrotzean.

14  Eta deithu zuen Filipe, bere a- 
difkidectarik bat, cta eman zioen bere 
errefuma guziaren gaincko kargua.

15 Eta eman ziozkan diadema, errege- 
foina eta erreztuna, eraman zezan An- 
tioko hären fenica, haz zezan arren-eta 
tronurat igan zadien.

16 Eta han hil zen Antioko erregea, 
zazpitan hogoi eta bederatzigarren ur- 
thean.

17  Lifiafek jakin zuen errege hil ze- 
la, cta hären orde errege ezarri zuen 
Antioko hären femea, zcina hazi bai- 
tzuen gaztedanik ; cta izena eman zioen 
Upator.

18 Jerufalemgo gazteluan zirenek Is
raeli bideak herllen ziozkaten templo- 
aren inguruan; eta bilhatzen zuteil bc- 
thi hekiei gaizki egitea eta jendayen e- 
rroei indar ematea.

19 Judafek burutan hartu zuen cha- 
hutu behar zituela, eta populu guzia 
bildu zuen hekien fethiatzeko.

20 Batcra bildu ziren eta fethiatu zi
tuzten zazpitan hogoi cta hamargarren

urthean, eta egin zituzten baliftak eta 
gerlako trefnak.

2 1 Scthiatuak zirenetarik ilkhi ziren 
zembait, cta Ifraeldik hekiei bat-tu zi
ren gaichtagin bakhar batzu ;

22 Goan ziren erregeren gana cta c- 
rran zioten : Noiz arteo utziren gaituzu 
bidegabean, eta gure anayak afperkunde- 
rik gäbe ?

23 Burutan hartu dugu zurc aitaren 
zerbitzatzca, hären manucn arabera i- 
biltzca eta hären erabakiak bethetzea ;

24 Eta aria hortaz gure herritarrak 
berezi dire gure ganik ; gutarik atzema- 
nak hil, eta gure ontafunak larrutu di- 
tuzte.

25 Eta ez bakharrik gure gainera, 
bainan oraino gure herrialde guziaren 
gainera hedatu dute eikua.

26 Eta horra orai hurbildu dircla Je 
rufalemgo gaztclura, hartaz naufitu be- 
harrez, eta hazkargailuz inguratu dutc- 
la Bethfura.

27 Eta baldin cz bazaizkiote aitzin- 
tzen, horiek baino handiagorik eginen 
dute, eta czin naufituren zatzaizkiotc.

28 Horiek aditzearekin, hafarrctan 
farthu zen errege ; bilarazi zituen bere 
adifkide guziak, bere armadako buruzu- 
giak, cta zaldizkoen aitzindariak.

29 Bertze errefumetarik cre eta itfa- 
foko irlctariak hären ganat ethorri zi
ren faritako armadak.

30 Haren armada hcltzen zen chun 
mila oinezkotara, cta hogoi mila zaldiz- 
kotara, cta bertzaldc hogoi eta hamar 
clcfant gcrlan ikhafiak.

3 1  Idumea gaindi ethorri eta Betfu- 
rara hurbildu ziren ; afko cgunez jaza- 
rri zioten, cta fethiotako trefnak egin 
zituzten. Bainan barnckoak ilkhi ziren 
cta fuz erre zituzten trefna hckick, eta 
gizonak bczala gudukatu ziren.

32 Judas berriz, gazteluaren aitzine- 
tik aldaratu zen ; Bethzakarara higitu 
zituen bere kampak, erregeren kampen 
parrera.

33 Errege jaiki zen argi-aitzincan, 
eta armadak tarrapatan eraman zituen 
Bcthzakarari burui. Armadak gudura- 
ko arrimatu ziren, eta jo  zituzten turu- 
tak.

34 Gudura elefanten berotzeko, era- 
khutfi ziozkaten mahats cta martzoka 
arnoa.

35 Soldado andanaka berezi zituzten

clefantak ; mila gizon, gathezko gerrun- 
tzeekin eta kobrezko kaikak buruan, 
clcfant bakhotcharen aldean ziren, eta 
bortz chun zaldizko hautak manatuak 
ziren bafaberc hckictarik bakhotcharen 
lagun.

36 Bafabcreari aitzinduz lekhu guzi- 
ctara, hura norat, eta hekiek cre harat 
bazoazen, cta etziren hären ganik alda- 
ratzen.

37 Zurezko dorre hazkar bat cre gc- 
rizatzeko, cta gaincan gerlako trefnak, 
baziren clcfant bakhotcharen bizkarrean, 
eta dorre bakhotchean hogoi eta hamabi 
gizon fetzo, gainetik gudukatzen zire- 
nak, cta Indiar bat, abereari hotfcmatcko.

38 Erregek bi andanetan hainditik eta 
hunainditik ezarri zituen gainerako zal- 
dizkoak, turuta otika armadaren bero
tzeko, eta fuftatzeko andana tinkotan 
zihoazen oinezkoak.

39 Iguzkiak ihardetfi zucncan ur
hezko eta kobrezko erredolcn gainenn, 
argi-argiak ezarri zituzten mendiak, cta 
diltiratzcn zuten zuzictako garrck bc
zala.

40 Erregeren armada bi andanetan 
zihoan, bat mendi gorak gaindi, eta ber- 
tzca zolaguneetarik, cta begiratuki zi
hoazen eta arrimuz.

41 Lekhuko jendea afaldatua zen gu
zia armada hären oihuez, oftearen ta- 
rrapataz eta härmen harrabotfaz, ezen 
armada hainitz zen handia eta hazkarra.

42 Judas hurbildu zen gudukatzeko 
bere armadarckin, eta erregerenetik fei 
ehun gizonek jo  zuten lurra.

43 Eleazar, Sauraren femea ohartu 
zen clefantetarik bat erregeren gerlako 
errementez eftalia ze la ; bertze guziak 
baino handiagoa zen, eta Eleazarrck uftc 
izan hären gaincan zela errege ;

44 Bere bizia eman zuen bere herri- 
tarren libratzca gatik, eta bere buruari 
bethirainoko izen baten egitcko.

45 Sufaiki laftcr-cgin zuen hären ga
na foldado-andanarcn erdira, eiker cta 
cfkuin hilez; eta hor-hemenka etfayak 
erortzen ziren hären ukhaldien azpian.

46 Eta elcfantaren zangoetara goanik 
azpira farthu zitzayoen, eta hil zuen. 
Elcfanta lurrera erori zen hären gaincra, 
cta han hil zen Eleazar.

47 Bainan Juduek ikhuftenez erre
geren indarra, eta hären armadaren olda- 
rra, bide egin zuten hekien ganik.

48 Erregeren armada berriz, igan zen 
Jcrufalcmdarren kontra, eta Judeara e- 
thorri zen Siongo mendian kampatzera.

49 Erregek bakca egin zuen Bcthfu- 
ran zircnckin, cta hiritik ilkhi ziren, ez 
baitzuten jatekorik, ezen lurraren la- 
rumbateko urthea zen.

50 Erregek hartu zuen beraz Bethfu
ra, eta hirian ezarri zituen zainak hären 
beiratzeko.

51 Gero armada lekhu fainduaren kon
tra itzulia iduki zuen aiko egunez ; eta 
han egin zituen baliftak eta trefnak, fu, 
harrt cta gezi arthikitzekoak, gezi igor- 
tzeko arrambcla handiak cta habalak.

52 Berriz, barnckoek egin zituzten 
trefnak trefnen kontra, eta gudukatu zi
ren afko egunez.

53 Bainan hirian ctzen jatekorik, ze
ren zazpigarren urthea baitzen, eta jen- 
dayetarik Judean gelditu zirenek ahitu 
baitzituzten jateko aldaratuen ondarrak.

54 Eta gizon guti gelditu zen lekhu 
fainductan, zeren gofetea naufitu baitzi- 
tzayoten, eta gehienak barrayatu baitzi- 
ren bereu tokietara.

55 Bizkitartean Lifiafek aditu zuen, 
Filipe, zeina Antioko erregeak, bizi ze- 
larik oraino, kargutu baitzuen bere ferne 
Antiokorcn hazteaz eta erreginarazteaz,

56 Itzuli zela Mcdiatik cta Perfiatik, 
harckin harat goan izan zen armadare- 
kin, cta bilhatzen zuela errefumako egi- 
tekoen eikura hartzea.

57 Higitu zen beraz, eta goan zen c- 
rregeri cta armadako buruzagiei errate- 
ra : Egun oroz urtzen hari gare, jateko 
guti dugu, hazkarra da fethiatzen dugun 
tokia, cta errefumako cgittkoak chu- 
chendu beharrak ditugu.

58 Orai beraz eikua heda diozotegun 
gizon horiei,eta bakca egin dezagun ho- 
rickin cta horien jendaki guziarekin.

59 Utz detzagun bizitzera lchen be
zala beren legeen arabera ; ezen horien 
lege eikarniatu ditugunen ariaz fumindu 
dirc eta egin dituzte hau kick oro.

60 Erregeren cta aitzindarien gogara- 
ko izan zen folafa ; cta bidali zuen Ju - 
duci bakearen efkaintera, eta haukiek 
onhctfi zuten.

61 Eta erregek eta aitzindariek zin- 
egin zioten, eta Juduak ilkhi ziren gaz- 
telutik.

62 Orduan errege farthu zen Siongo 
mendian ; ikhufi zuen nola hazkartua

6 M
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zea tokia, eta han bcrcan hautfi zucn e- 
gin zuen zina, eta manatu zaen harrafia 
izan zadien inguruan urratua.

63 Gero gibelerat goan zea lchcn- 
bai-lehen ; Antiokiara itzuli, eta atzc- 
man zuen Filipe hirian naufi ; eta harén 
kontra gudukaturik, jabctu zea hiriaz.

V II . K a p .
V A Z P I T A N  hogoi eta hamekagarren 

urthean, Demetrio, Seleukorcn fé
nica, ilkhi zen Erromako hiritik, eta gi- 
zon guti batekin ethorri zen itfas-baztc- 
rreko hiri hatera, eta erregetu zen han.

2 Berc arbafocn errege-etchean farthu 
zen bezain farri, armadak hartu zituen 
Antioko eta Lifias, harén aitzinera era- 
khartzeko.

3 Demetriok jakin zuen gauza, eta 
erran zuen : E z  erakhuts niri horien bc- 
githarterik.

4 Eta armadak hil zituen, eta Deme
trio jarri zen bere errefumako tronuan.

5 Eta harén gana Ifraeldik goan ziren 
gizon tzar eta gaichto batzu ; hekien 
buruko zen Alzimo, zeinak aphez-han- 
di nahi baitzuen jarri.

6 Eta erregeren aitzinean jazarri zu
teil populuaren kontra, ziotelarik : Ju 
dafek eta bere anayek galdu dituzte zure 
adiíkidc guziak, eta gu iraizi gaitu gure 
lurretik.

7 Orai beraz igorrazu gizon bat, zci- 
naren gainean finhcfte baitukezu, goan 
dadientzat, eta ikhus detzan Judafek gu
rí eta erregeren Iurrci egin dituen bide- 
gabe guziak, eta gaztiga betza harén a- 
difkide eta laguntzailcak oro.

8 Erregek bere adiíkidcctan hautatu 
zuen Bakide, errefuman hibai handiaz 
bertze aldean manatzen zuena eta erre
gen fidel zena ; eta hura igorri zuen,

9 Ikhus zezan Judafek egin bidega- 
bea ; Alzimo gaichtoa ere ezarri zuen 
aphez-handi, eta manatu zioen afper- 
kunde athera zezan Ifraclgo femeen gai- 
ncan.

10 Jaiki ziren beraz, armada handi 
batekin ethorri ziren Judako lurrera, bi- 
dalkinak igorri zituzten, eta Judafi eta 
bere anayei mintzatu ziren maltzurke- 
rian bakczko folafekin.

1 1  Hainan etzutcn hekien folaftk cn- 
tzun nahi izan, ikhuílcn baitzuten czen 
armada handi batekin ethorri zirela.

12  Bizkitartcan ¡íkribauen liilkhua 
ethorri zen Alzimoren eta Bakideren 
gana, zuzen ziren gauzak galdatuz.
3 13  Eta Afidcarrek, Ifraclgo umeetan 
lchembizikoak zirenek, galdcgitcn zio- 
ten bakca.

14  Ezen erraten zuten : Aphez bat, 
Aaronen odolctikako gizon bat dathor ; 
ez gaitu cnganatuko.

15 Alzimok email ziozkaten bakczko 
folafak, eta zin-egin zioten, erranez : E z  
zuei, ez zuen adiíkideei ez darotzuegu 
gaitzik ekharriren.

16 Eta hekiek finhctfi zuten; bainan 
harek harrarazi zituen hirur hogoi gi
zon, eta egun batez hilarazi, iíkribatua 
den hitzaren arabera:

17  Jauna, zure fainduen gorphutzak 
farraíkitu eta hekien odola ichuri dute 
Jerufalcmeren inguruan, eta nihor etzcn 
hekien chorzteko.

18 Eta bcldurra eta ikhara jarri ziren 
populu guziaren gainean, czen erraten 
zuten : E z  da horien baithan ez zinta- 
funik ez zuzentafunik ; hautfi dituzte 
alabainan egin zituzten patua eta egin 
izan duten zina.

19 Bakidek higitu zituen kampak 
Jcrufalemctik eta jarri zituen Bethzeka- 
ko ondoan ; eta gizonak igorririk, ha
rrarazi zituen harén ganik ibes goan zi
ren aíko eta populutik zembait, eta hil 
eta putzu handi hatera arthikarazi zi
tuen.

20 Gero lekhua ezarri zuen Alzimo
ren manuen azpian, eta laguntza utzi 
zioen cíku emateko, eta Bakide goan 
zen erregeren gana.

2 1 Alzimo egin ahalaz hari zen a- 
phez-naufigoan bere buruaren gogortzc- 
ra.

22 Harén gana bildu ziren populua
ren nahaílaile guziak, naufitu ziren Ju 
dako lurrean, eta farraíki handia egin 
zuten Ifraelen.

23 Judafek ikhufi zituen Alzimok e
ta berc lagunek Ifraelgo umeei egin z¡- 
ozkatcn gaizki guziak, jendayek baino 
hainitz handiagoak.

24 Ilkhi zen inguruan Judeako ere- 
mu guzietara, afperkundc atheratu zuen 
harén ganik aldatu zirenen gainean, eta 
hala gaichtaginak baratu ziren bazterre- 
tara ilkhitzctik.

25 Bainan Alzimok ikhufi zuen Ju 
das eta berc lagunak naufitu zirela; c-

zagutu zuen czin buru egin ziozokctcla, 
eta erregeren gana bihurturik, iritchiki 
ziozkaten gaichtakeria hainitz.

26 Erregek igorri zuen Nikanor, be
rc azpiko aitzindari handicnctarik bat, 
Ifraelen kontra aihcrkundctan zena, eta 
manatu zioen chahu zezan populu hura.

27 Nikanor armada handi batekin e- 
thorri zen Jerufalemera, eta maltzurke- 
rian bakczko folafak igorri ziozkaten 
J  udafi eta berc anayei,

28 Zerralarik: Gudurik izan ez bedi 
zuen eta ene artean ; gizon guti bate
kin ethorriren naiz baketiarki zuen bc- 
githartearen ikhuftcra.

29 Eta goan zen Judafcn gana eta 
elkharri agur egin zuten bakczko folafe
kin; bainan etfayek neurriak hartu zi
tuzten Judalén harrapatzcko.

30 Judafek czagutu zuen gauza, mal- 
tzurkerian ethorriak zirela harén gana ; 
Nikanorrez beldurtu zen, eta etzucn 
gehiago nahi izan ikhufi liaren begithar- 
tea.

3 1 Nikanorrck ere czagutu zuen a- 
gertuak zirela harén afmuak, eta Judafi 
íiidera atheratu zitzayoen, Kapharfala- 
mako ondoan gudu ematera.

32 Eta Nikanorren armadatik bortz 
mila gizonen hcinak jo zuen lurra, eta 
bcrtzeek ihes-egin zuten Dabiden hirira.

33 Horien ondoan Nikanor igan zen 
Siongo mendira; populuaren aphezeta- 
rik zembait ilkhi ziren hari baketiarki 
agur egitera, eta erregerentzat egiten zi
ren holokauften erakhuftcra.

34 Nikanorrck berriz, murrikatuz cr- 
deinatu eta hidoiztatu zituen eta burgoi- 
ki mintzatu zitzayotcn.

35 Eta hafarre handitan zin-egin zu
en, zioclarik : Baldin Judas eta bere ar
mada ez badire ene eíkuctarat emanak, 
garaitiar itzuliko naizcn bezain lafter e- 
rreko dut ctchc hau. Eta ilkhi zen ha
farre gaitzean.

36 Aphczak farthu ziren, eta jarri zi
ren aldarearcn eta temploaren aitzinean, 
eta nigarrez erran zuten :

37 Zuk, Jauna, hautatu duzu etche 
hau licmen deithua izan dadicn zure i- 
zena, eta hau izan dadien othoitzeko c- 
tclica eta zure populuarentzat errekeye- 
tako lekhua.

38 Gizon horren eta horren armada- 
ren gainean athera zazu afperkunde, eta 
eror beitez ezpataren azpira; orlioit bc-

kizkitzu horien burhoak, eta ez biozo- 
zutc email lurrean iraupenik.

39 Nikanor ilkhi zen Jcrufalemctik, 
eta kampatu zen Bethorongo ondoan, 
eta Siriako armada cthorri zitzayoen ha- 
rat.

40 Judas berriz, Adarfako ondora go
an zen kampatzera hirur mila gizonekin, 
eta othoitz-egin eta erran zuen :

4 1 Jauna, burhoztatu zinduztelakoz 
Senakerib erregeak igorri gizonek, ain- 
gcru bat ilkhi zen, etc hekietarik jo zi
tuen bederatzitan hogoi eta bortz mila.

42 Armada hori ere orobat leher zazu 
egun gure aitzinean, eta bcrtzeek jakin 
bezate gaizki mintzatu delà zure toki 
fainduez, eta juya zazu bere maltzurke- 
riaren arabera.

43 Armadak gudutan lothu ziren ada- 
rreko hilabethearen hirugarren eguncan ; 
eta lehertua izan zen Nikanorren arma
da, eta bera lehembizikorik erori zen gu- 
duan.

44 Armadak aldiz, ikhufirik Nikanor 
croria, arthiki zituen harmak, eta ihefari 
email zen.

45 Egun baten bidean, Adazerrctik 
Gazararaino jarraiki zitzaizkoten ondo- 
tik eta turutak jotzen zituzten hekien 
gibeletik, albiriilc emateko.

46 Judeako gaztelu guzietarik ingu
ruan gizonak athcratzen ziren, eta aitzi- 
ncan zaramatzaten ctfayak, eta bethi he
kien gainera bihurtuz hil zituzten guzi
ak, bat bakharra itzuri ctzen bczala.

47 Jabetu ziren hekien buluzkinez, 
eta ebaki zituzten Nikanorren burua eta 
eiku eikuina, burgoiki temploaren kon
tra hedatu zuena, eta craman zituzten, 
eta Jerufalemeren aitzinean dilindan c- 
zarri.

48 Hainitz boztu zen populua, eta
bozkario handitan iragan zuten egun 
hura. _ .

49 Eta manatua izan zen befta egi- 
nen zela egun hura urthe oroz adarreko 
hilabethearen hamahirurcan.

50 Eta Judako lurra ichilik egon zen 
egun gutiz.

V I I I .  K a p .

D  A D A , J  udafek aditu zuen Erromarren 
izena, indar handitakoak zirela, gal- 

de guziak onheften zituztela, hekien gana 
goaten ziren guziekin adiikidantzak cgi-
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ten zituztcla, cta indar handiarcn jabc 
zirela.

2 Aditu zuen halabcr beiden guduen 
berria eta Galatian egin zituzten gauza 
handiak ; Galatiarrak garhaitu cta zcr- 
garen azpian ezarri zituztela;

3 Eta Efpainau egin zituzten guziak, 
ñola jabetu ziren hango zilhar eta urbe 
miez eta ñola toki guziaz naufitu ziren 
bcren umotafun eta igurikortafunaz ;

4 Ñola garhaitu zituzten urrungo le- 
khuak cta lurraren baztcrrctarik jazar- 
tzera ethorri zitzaizkoten crregeak, fa- 
rraíki handiaz jo zituztcla; bcrtzcck be- 
rriz, urthe oroz zerga pagatzcn ziotela;

5 Ñola gerlan garhaitu zituzten Eilipe 
eta Perfcs, Zethearren errege, eta hckien 
kontra harmak hartu zituztenak oro, cta 
beren azpiko ezarri zituzten ;

6 Ñola Antioko Handia, Aftako c- 
rrcge, zeinak gcrla eman baitzioten fci 
hogoi clefantckin, zaldieria, orga-laílcr 
cta armada gaitz batekin, hckiez izan 
zen garhaitua;

7 Eta ñola atzeman zutcn bizirik eta 
bortchatu pagatzera berak eta berarcn 
ondotik errcginatuko zirenek zerga han- 
di bat, eta ematcra bahiak eta chcdatu 
zituztenak;

8 Erran-nahi-da India, Media eta L i
dia, hckien aurkhintzarik ederrenak; eta 
ñola hckien cíkuetarik hartu ondoan c- 
man zituzten Umenes erregeari;

9 Ñola Grezian egoten zirenek nahi 
zutcn goan eta Erro mar rak chahutu; eta 
haukick jakin zutela (oíala,

10 Eta buruzagi bat hckien kontra 
igorri zutela; gudukatu zirela hckien 
kontra, hekietarik hil zituztela hainitz, 
hckien cmazteak cta haurrak gathibu c- 
raman eta bazterrak larrutu zituztela, 
hckien lurraz jabetu zirela, arthiki zituz
tela hckien harrafiak, eta berak gathibu 
egin, egungo egunean oraino diren be
zahl ;

1 1  Ñola chahutu cta beren azpiko c- 
zarri zituzten bertze errefumak eta noiz- 
bait bihurri egin izan zioten irlak ;

12  Noiz-eta-ere aldiz beren adiíkideei 
cta hckien baithan phaufua bilhatzen zu- 
tenei idukitzen baitzioten adiíkidctafuna; 
jabetu zirela htirbileko eta urruneko e- 
rrefumez, zeren hekien izena aditzen zu- 
ten guziak, hekien bcldur baitziren ;

13  Erreginatzera lagundu nahi zituz
ten guziak erreginatzen zirela, cragozten

zituztela, berriz, nahi zituztenak; cta 
hainitz gora iganak zirela;

14  Hekien artcan nihork etzuela e- 
khartzen diadema, ez-eta bertzeen ar- 
tean handi agertu nahiz jaunzten purpu
ran k ;

15 Bainan ezarri zutela biltzar bat cta 
egun oroz argitafunak galdatzen zaroez- 
tcla hirurehun eta hogoi biltzarlarici, zei
nak bcren artean egoten baitziren popu- 
luaren egitekoen gainean, egokienik ze- 
naren cgiteko;

16 Eta urthe bakhotch, gizon bakhar 
bati ematcn zaroetela bcren gaineko kar- 
gua bcren lur guzian manatzeko; orok 
baten nahia egiten zutela, eta ctzela hc
kien artcan cz bekhaizgorik, cz clkha- 
rrentzat lehiarik.

17 Judafck hautatu zituen bcraz Upo- 
lemo, Joanefen femea, Jakoben arrefe- 
inea, eta Jafon, Eleazarren femea, eta i- 
gorri zituen Erromarren gana, hekickin 
adiíkidantza eta bat-tafun egitera;

18 Juduen gainetik khen zezatcn 
Grcziarren uztarria, ikhufirik uztarria- 
ren azpian zaphatua zadukatela Ifraelgo 
errefuma.

19 Erromara goateko egin izan zutcn 
bidcketa handia; farthu ziren biltzarrean 
cta erran zuten :

20 Judas Makabearrak eta bcrc a- 
nayek, eta Judeako populuak bidali gai- 
tuztete zuekin patudun cta adiíkide har 
gaitzatzuen.
" 2 1 Eta folafa hckien gogarako izan 
zen.

22 Eta huna, kobrezko hoílotan bcr- 
nuzaturik Jerufalcmera igorri zutcn a- 
geria, han geldi zadicn bakearen eta bat- 
tafunaren orhoitgarritzat.

23 Bethi guziraino zorion Erromarrei 
cta Juduen populuari itfafoz eta lciho- 
rrez ; ezpata eta etfaya hekien ganik u- 
rrun izan beitez.

24 Baldin gcrla altchatzcn bazayotc 
Erromarrei lehembizikorik, edo hekicki- 
lako bat-tafundunetarik edozeini, hekien 
naufitafuncko edozein ephaitzetan,

25 Juduen jendakiak laguntza ckha- 
rriren du bihotz oroz, orduak erakhutli- 
ren duenaren arabera.

26 Eta gerlara atheratu dircnci Erro- 
marrek ez diotc ez eman cz pagatu be- 
harko ogirik, harmarik, dirurik, cz un- 
tzirik ; Erromarren gogara hola da ; eta 
hekien manuak begiraturen dituzte Ju -
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duck, hekien ganik deuferc izan gäbe.
27 Halaber aldiz, Juduen jendakiari 

gerla lehenik gerthatzen bazayo, Erro- 
marrek bihotzekin lagunduren dituzte, 
orduak aginduko diotenaren arabera;

28 Eta laguntzaleei etzayotc emanen 
Ogirik, harmarik, dirurik, cz untzirik, 
Erromarren gogarako den bezala ; eta 
Juduen manuak zainduko dituzte zi- 
markhurik gäbe.

29 Hitz horien arabera Erromarrek 
patu egiten dutc Judeako populuarekin.

30 Eta hitz haukien ondotik, baldin 
batzuek cdo bertzeek zerbait berhatu e
do gutitu nahi balutc, onez oncan eginen 
ahal dute ; cta berhatuak edo gutituak i- 
zanen direnak, on goanen dire.

3 1 Eta Demetrio erregeak Juduei e- 
gin bidegabeen gaincan ere, huneletan 
ifkribatu diogu, erranez : Zer ariaz dor- 
plictu duzu zurc uztarria Juduen gaine- 
an, zeinak gure adifkidc eta bat-tafundu- 
nak baitire r

32 Baldin beraz arranguratzera cthor- 
tzen bazaizkigu berriz, zuzena bihurtu- 
ren diotegu zure kontra, eta gcrla cgi- 
nen darotzugu itfafoz eta leihorrez.

IX . K a p .

D IZ fC IT A R T E A N  Dcmctriok jakin 
zuencko, Nikanor erori zela gudu- 

an berc armadarckin, manatu zituen Ba- 
kidc cta Alzimo Judeara berriz itzultzc- 
az, cta hekickin bateau armadako indar 
handiena.

2 Eta goan ziren Galgalara daraman 
bidcaz ; kampatu ziren Mafalothen, Ar- 
bel-hcrrian, hiriaz naufitu ziren, eta hai
nitz gizoni galarazi ziozkaten biziak.

3 Zazpitan hogoi eta hamabigarren 
urtheko lehembiziko hilabethean, Jeru- 
falemerat hurbilarazi zuten armada.

4 Handik hogoi cta bi mila gizon eta 
bi mila zaldizko ilkhi eta goan ziren Be- 
reara.

5 Eta Judas Laifan kampatua zen hi- 
rur mila gizon hautekin.

6 Eta ikhufirik etfayen oftca, izitu zi
ren hainitz, aikok ihes-egin zuten kam- 
petarik, cta etzen hekietarik gclditu zor- 
tzi chun gizon baizik.

7 Judafck ikhufi zuenean berc armada 
urthua, eta gudurat bortchatua zela, tren- 
katu zitzayon bihotza, zeren cz baitzuen 
berc lagunen biltzeko aftirik, eta befoak 
erori zitzaizkon.

8 Eta gclditu zirenei erran zioten: 
Jaiki gaiten cta goazen etfayctara, hean 
guduka ahal othe detzakegun.

9 Eta hekiek gibelatzen zuten, erra
nez: E z  gare gai, bainan bakharrik egin 
dezagun gurc bizien itzurtzera, eta itzul 
gaitezen gure anayctara, cta orduan gu- 
dukatuko gare horien kontra, ezen orai 
gutiegi gare.

10  Eta Judafck erran zuen: Urrun 
da holakorik cginen baitugu, horien ai- 
tzinean ihes goanen baikare I Ethorria 
bada gure orena, bihotzoiki hil gaitezen 
gurc anayentzat, cta gure ofpeari ez bio- 
zogu eratchik notharik.

1 1  Etfaya liigitu zen kampetarik, eta 
jarri zitzayoen Judafi bidcan; zaldizkoak 
bi andanctan bercziak ziren ; habalariak 
eta arrambelariak armadaren aitzinean 
zihoazen, eta gothorren guziak lehem
biziko lerroan.

12  Bakide berriz, efkuinetik zen, cta 
bi aldeetarik andanak hurbiltzen hari zi
ren, turutak durrundatuz.

13  Aldiz, Judafen aldekock erc jo  zi
tuzten turutak ; armaden tarrapatak i- 
kharatu zuen lurra, cta guduak iraun 
zuen goizetik arratferaino.

14  Judafck ikhufi zuen efkuinetik zc- 
la Bakideren armadako indar gogorrena; 
bildu zituen berc ganat bihotz hazkarre- 
neko gizon guziak ;

15  Eta hautii zuten efkuincko aide 
hura eta jo zuten hckien ondotik Azotc- 
raino.

16 Bainan czkerreko buruan zirenck 
ikhufirik efkuina hautfia zela, jarraiki zi
ren gibelctik Judafi cta bere lagunei.

17 Eta gogortu zen gudua, eta ba- 
tzuetarik cta bcrtzectarik farralkituak e- 
rori ziren aiko.

18 Erori zen Judas ere, eta bertzeek 
ihefari eman zutcn.

19 Jonathafek cta Simonek craman 
zutcn Judas, bereu anaya, eta chortzi 
zuten beren arbafoen hobian, Modingo 
hirian.

20 Ifraclgo populu guziak nigar-egin 
zuen hären gainean; deithore handi bat 
egin zuten, eta auhendatu ziren aiko e- 
gunez,

21 Erraten zutclarik: Nola da erori 
gizon botheretfua, Ifraelgo populua fal- 
batzen zuena!

22 Judafen gaincrako egintzak guduc- 
tan, cta baren bihotz handia erakhuften
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handitan Madabatik laguntzen zutcla 
andre efpofa, Kanaango buruzagi han- 
dienctarik baten alaba.

38 Jonathas eta Simon orhoitu ziren 
beren anaya Joanefen odolaz. Goan zi
ren beraz, eta mendi baten gerizan gorde 
ziren.

39 Gero begiak goititurik, ikhufi zu- 
ten ; eta hara harramantz handi bat eta 
bcftaliar oftc bat, eta hekien bidera heldu 
zirela jaun efpofa, bere adiikidcak eta a- 
nayak, atabalekin, mufikako trefnekin e
ta aiko gizon harmaturekin.

40 Eta Juduak zclatetarik jauzi zi- 
tzaizkioten gainera ; aiko erori ziren fa- 
rraikituak, eta gelditu zirenek mendicta- 
ra ihcs-cgin zuten; eta Makabcarrek har
tu zituzten hekien buluzkin guziak.

41 Horrelctan ezteyak aldatu ziren dei— 
thorctara, eta mufika-otfak auhenetara.

42 Eta afpertu zuten beren anayaren 
odola, eta itzuli ziren Jordanc-hcgira.

43 Bakidek aditu zuen hori eta indar 
handitan ethorri zen Jordane-bazterrera 
larumbat egun batcz.

44 Orduan Jonathafek erran zioten 
bere lagunei: Ja ik  gaitezen eta gudu de
moguten gure etfayei, ezik egun cz da a- 
tzo eta herenegun bezahl.

45 Huna ezen aitzinctik gcrla, hortik 
eta hemendik berriz, Jordaneko ura, eta 
latfak, eta aintzirak, eta oihanak, eta ni- 
hondik itzurpiderik cz.

46 Orai beraz zeruari cgiozue deiha- 
dar, athera zaitzaten zuen etfayen azta- 
parretarik. Eta abiatu zen gudua.

47 Jonathafek hedatu zuen eikua Ba
kideren jotzeko; bainan itzuri zitzayoen, 
gibclerat cgincz.

48 Jonathafek eta bere lagunck jauzi 
cgin zuten Jordancra, eta etfayen aitzi- 
nean igerika goan ziren haindira.

49 Egun hartan Bakideren aldetik e- 
rori ziren mila gizon. Bertzeak itzuli 
ziren Jcrufalcmcra.

50 Hiri hazkarrak egin zituzten Ju -  
dcan; eta Jerikon, Amaufen, Bethoro- 
nen, Bethclcn, Thamnatan, Pharan eta 
Thopon ziren hazkargailuak fegurtatu zi
tuzten harrafi gorez, athe eta zerrapoz.

5 1 Eta Bakidek czarri zituen hekic- 
tan zainak, etfaigoan haritzeko Ifraclen.

52 Hazkartu zituen halaber Bethfu- 
rako hiria, eta Gazara, eta gaztclua; eta 
hekietan ezarri zituen laguntzak eta be- 
har zen bezembat jatcko.
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53 Bahitzat hartu zituen tokiko han- 
dien femeak, eta Jerufalcmgo gazteluan 
zaintzera eman zituen.

54 Zazpitan hogoi eta hamahirugarren 
urthean, bigarren hilabethean, Alzimok 
manatu zuen barneko etche fainduaren 
harrafiak eta profeten lanak urratuak i
zan zitezen ·, eta hafi erc zen urratzen.

55 Bainan ordu bercan Jaunaren cs- 
kuak ukitu zuen, eta harén lana trabatua 
izan zen ; harén ahoa hcrtfia izan zen, 
bera cmblaitua, eta gcroztik ezin egin 
zuen hitz bat, ez-cta bere etchean ma
natu.

56 Alzimo hil zen orduan oinhaze 
handien erdian.

57 Bakidek ikhufi zuen Alzimo hil 
zc la ; itzuli zen erregeren gana, eta bi 
urthez etzen harrabotfik izan Ifraclgo 
lurrean.

58 Eta gizon gaichto guzick afmu bat 
cgin zuten, zcrratelarik : Huna bakcan 
eta gogoa zabalik daudezela Jonathas eta 
harekilakoak; orai beraz crakhar deza- 
gun Bakide, eta gau batez atzemanen di- 
tu guziak.

59 Eta goanik, hori eman zioten bu- 
rutara.

60 Jaiki zen, armada handi batckin c- 
thortzeko ; gutunak tchilik bidali zioz- 
katen Judean zituen lagunei, harrapa zc- 
zaten Jonathas harekin ziren guzickin. 
Bainan hori ezin egin zuten, nabaritua 
izan zclakoz hekien afmua.

61 Jonathafek atzeman zituen lckhu
ko gizonctarik berrogoi eta hamar, mal- 
tzurkeria hortako buruzagiak, eta hilara- 
zi zituen.

62 Eta goan zen Simonekin eta bere 
lagunckin Bcthbefcnera, zeina mortuan 
baita ; eta altchatu zituen hango harrafi 
urratuak, eta hazkartu zuen ongi.

63 Bakidek jakin zituen horiek; bildu 
zuen bere armada; eta Judean aide zi- 
tucnci gaztiaturik,

64 Ethorri zen eta kampak jarri zi
tuen Bcthbcfcngo gaincko aldcan ; fe- 
thiatu zuen aiko cguncz eta gcrlako c- 
rrementak altchatu.

65 Bainan Jonathafek hinan utzi zu
en Simon bere anaya; ilkhi zen bazte- 
rrctara, eta goan gizon moltzo batckin.

66 Jo  zituen Odarcn eta hären ana- 
yak eta Phafcronen femeak beren olhc- 
tan ; "eta hall zen etfayen chahutzen eta 
indarrctan fartzen.

67 Simon berriz, eta hären lagunak 
hiritik jauzi ziren, etfayari errc ziozka- 
ten gcrlako trefnak,

68 Eta gudukatu ziren Bakideren kon
tra, zeina garhaitua izan baitzen ; eta a- 
tfekabe handia eman zioten, zeren urma- 
riatuak baiziren hären afmuak, eta alfer- 
tuak hären urhatfak.

69 Hargatik fumindua beren herrira e- 
rakharri zuten gizon gaichtocn kontra, 
hilarazi zituen aiko; berak aldiz,gogoan 
iharduki zuen armada ondarrarekin bere 
lurrera itzultzca.

70 Nabaritu zuen Jonathafek, eta bi- 
dalkinak igorri ziozkan bakeaz antola- 
tzeko eta hari prefonieren bihurtzeko.

7 1 Gogotik onhetfi zuen Bakidek; 
Jonathafen folafctara erori zen, eta zin- 
egin zuen bere bizian etzioela den-guti- 
cneko bidegaberik eginen.

72 Bihurtu ziozkan, aitzinean Judako 
lurrean prefo altchatu zituenak; itzulirik 
goan zen bere lurrera, eta etzen gehiago 
Judeara ethortzerat abiatu.

73 Horrela ezpata baratu zen Ifrael- 
dik. Jonathafek Makmafen egin zuen 
bere egoitza ; hau hali zen populuaren 
juyatzen, eta Ifracldik chahutu zituen 
gaichtaginak.

X . K a p .
^ O R T Z I T A N  hogoigarren urthean 
^  agertu zen Aletfandro, Antioko 
Zoharraren, eta Ptolemaidan naufitu 
zen. Han onhetfi zuten eta erregina- 
tzen hafi zen.

2 Aditu zuen Demctrio erregeak, eta 
bildurik armada bat gaitza, bidera ilkhi 
zitzayoen gudukatzera.

3 Jonathafi berriz, bidali zioen gutun 
bat zcintan ederreften baitzuen eta ba- 
kezko folafak ematen.

4 Ezen erraten zuen: Aitzin gaitezen 
horrekin bakearen egitcra, Alctfandrorc- 
kin gurc kontra cgin dezan baino lchen.

5 Alabainan orhoituko da guk hari, 
hären anayari eta herritarrei egin diozki- 
guten gaizki guzicz.

6 Armada baten biltzeko eta harma e- 
giteko eikua eman zioen ; deithu zuen 
bere bat-tafunera,'eta manatu zuen ema- 
nak izan zakizkion gazteluan bahi zau- 
den haurrak.

7 Jonathas ethorri zen beraz Jerufa- 
lemera, eta gutunak irakurtu zituen po-

dutenak, ez dire hcmen ifkribatuak, ba- 
zirclakoz hainitz fobcra.

23 Eta Judas hil ondoan gerthatu zen, 
gaichtaginak aide orotarikatheratu zirela 
Ifraclcn, eta jaiki zirela tzarkeria egile 
guziak.

24 Orduan gerthatu zen gofete bat 
gaitza eta Juduek beren buruak eta be- 
ren lur guzia czarri zituzten Bakideren 
eikuetan.

25 Bakidek hautatu zituen gizon gaich- 
toak eta czarri zituen lckhuko nauli.

26 Zokho guzietan bilhatzen zituzten 
Judafcn adiikidcak, eta eramaten zioz- 
katen Bakideri, zeina afpertzen baitzen 
hekien gainean, eta irriz jokhatzen zi
tuen.

27 Ifraclcn jarri zen heftura hain han- 
dia, non cz baitzen halakorik izatu, pro- 
fetarik Ifraclcn agertzen etzenaz gcroz- 
tik.

28 Orduan Judafen adiikide guziak 
bildu ziren, eta erran zioten Jonathafi:

29 Zurc anaya Judas hil denaz gc- 
roztik, ez da hura bczalako gizonik, Ba
kideren kontra eta gurc jendakiaren c- 
tiiiyen kontra atheratzeko.

30 Orai beraz zu hautatu zaitugu hä
ren orde gure aitzindari eta buruzagitzat 
gure gerlatcetan manatzeko.

3 1 Jonathafek orduan hartu zuen ma- 
namendua, eta jarri zen bere anaya Ju 
dafcn orde.

32 Eta Bakidek jakin zuen hori, eta 
bilhatzen zuen hären hiltzea.

33 Bainan Jonathas, hären anaya Si
mon, eta harekin ziren guziak jakintfun 
cgin ziren hortaz, eta ihes goan ziren 
Thekuako mortura, eta Afpharrcko ain- 
tziraren ondoan gclditu ziren.

34 Bakidek jakin zuen, eta larumbat 
egun batcz goan zen bera bere armada 
guziarekin Jordaneaz haindira.

35 Jonathafek igorri zuen bere anaya, 
populuko buruzagi zena, othoiztera Na- 
buthearrak, zeinak adiikide baitzituen, 
iduk ziozoten bere erremcntcria, czen 
puika hainitz bazuen.

36 Bainan Jambriren femcak Mada- 
batik ilkhi ziren, atzeman zuteil Joancs 
bere puika guziekin, eta hekiez jabetu- 
rik goan ziren.

37 Horiez gcroztik, berria ekharria i
zan zitzayoten Jonathafi eta hären anaya 
Simoni, jambriren femcck eztei handi 
batzu cgiten zituztcla, eta burrumba
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pulu guziak cta gaztcluan zirenek aditzcn 
zituztelarik.

8 Eta beldur handiak hartu zituen a- 
ditu zutenean erregck cmatcn ziocla ar
mada baten biltzeko eíkua.

9 Bahiak Jonathafen eíkuetara cma- 
nak izan zircn, eta bihurtu zituen bcren 
burhafoei.

10 Jonathafek Jerufalcmen egin zuen 
bcre egoitza. Hafi zen hiriaren altcha- 
tzcn eta bcrritzen;

1 1  Eta lanctan hari zirenei erran za- 
rotcn, lau pikotako harriz harrafiak al- 
tcha zetzazten Siongo mendiaren inguru- 
an ere harén hazkartzcko; cta hala egin 
zuten.

12  Orduan Bakidek egin hazkargai- 
luctan ziren arrotzek ¡hes-egin zuten.

13  Batbedcrak utzi zuen berc tokia, 
eta bere herrira goan zen.

14  Bakharrik, legea cta Jainkoarcn 
manamenduak utzi zituztcnctarik zem- 
bait gelditu ziren Bcthfuran ; czik hura 
zen hckien ihcs-lekhua.

15  Bizkitartean Aietfandro erregeak 
aditu zituen Dcmetriok Jonathafi egin a- 
gintzak; erran ziozkatcn Jonathafen eta 
harén anayen guduak eta balcntriak, cta 
hckick erabili nekheak.

16 Eta erran zuen : Atzcman othe 
dezakegu halako bertze gizon bat ? Orai 
eginen dugu bcraz gurc adiíkidc cta gurc 
bat-tafundun.

17 Eta iíkribatu cta bidali zioen gutun 
bat, hunela mintzo zena:

18 Aietfandro erregeak bere anaya 
Jonathafi, agur.

19 Entzun dugu zutaz, gizon bat za- 
rela indar handicn jabea, cta gurc adis- 
kide izatca merezi dueña.

20 Hargatik cgun ezartzen zaitugu 
zurc jendakiaren aphez-handi; nahi du
gu deith zetzazten erregeren adiíkidea (e
ta bidali ziozkan purpura eta urhezko 
khoroa), cta gurcaz dihoan gauzetan gu- 
rekin izan zaitezen, cta gure alderat be- 
gira dezazun adiíkidetafuna.

2 1  Zortzitan hogoigarren urthean, 
zazpigarren hilabethean, tabernaklcctako 
befta cgunean, Jonathafek jauntzi zuen 
foincko faindua; bildu zuen armada bat, 
eta eginarazi harma hainitz.

22 Dcmetriok jakin zuen hori, cta 
guzia atfckabctan, erran zuen:

23 Z er egin dugu, utzi baitugu Alc- 
tfandro aitzintzera, Juduen adiíkidetafu-

naren atzematera berc hazkargarri ?
24 Nik ere iíkribaturen diozkatct folas 

onak eta eíkainiren diozkatct karguak c
ta emaitzak, cnekilako izan ditezen la- 
guntza ematcko.

25 Huneletan iíkribatu zioten bcraz: 
Demetrio erregeak Juduen jendakiari, a- 
gur.

26 Entzun dugu eta boztu gare jaki- 
tcaz begiratu duzuela gurekilako patua, 
gure adiíkidetafuncan gogor egotu zare- 
tela, cta gure etfayen gana etzaretela 
hurbildu.

27 Orai bcraz iraun zazue aitzina gu
re alderako zintafunean, cta guretzat c- 
ginen duzuenarcn (aria bihurturen daro- 
tzuegu.

28 Zuen bizkar diren aíko gauzaz a- 
rinduren zaituztegu, eta emaitzak eginen 
darozkitzucgu.

29 Egundanik zuek cta Judu guziak 
zergetarik gabctzcn zaituztet, barkha
tzen darozkitzuet gatz fariak, cta uzten 
darozkitzuct khoroen eta hazi herenen 
zuzenak.

30 Uzten darotzuct halaber zuhaitzcn 
fruituen crdia, zcina enea baita; cta hori 
egundanik cta gerorat, cz dadicntzat al- 
tchatua Judako lurrean, ez-eta Samaria- 
tik eta Galileatik Judcari cratchikiak i
zan diren hirur hirietan ; egungo egunc- 
tik, egun-cta-iguzki.

3 1 Jcrufaleme izan bedi faindu cta pc
lut bcre eremu guziarekin; eta harentzat 
izan beitez hamarrenak eta zergak.

32 Bihurtzcn dut halaber Jerufalcmen 
den gazteluaren naufitafuna, cta hura e- 
maten diot aphez-handiari, hartan czar 
detzan bcrak hautatuko dituen gizonak 
harén zaintzeko.

33 Eta urrurik uzten ditut libro Ju 
dako lurretik ene errefuman gathibu di
ren guziak, izan ditezen oro zergetarik 
garbi, bai-etarc bcren azienden zergeta
rik,

34 Befta-buru guziak, larumbatak, h¡- 
labethe bakhotcheko lchen cguna, cgun 
beftatuak, eta befta-buruen aitzineko hi
rur egunak cta ondoko hirurak, izan bei
tez oro falbucfpcnczko eta barkhamen- 
duzko egunak ene errefuman diren Judu 
guzientzat;

35 Eta hekietarik norbaiten kontra cta 
nola-nahiko ariaz, nihork ez du orduan 
ahalik izanen zerbaitcn egiteko, cta edo- 
zein egitekoren higitzeko.
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36 Eta Juductarik erregeren armadan 
farthuren dire hogoi eta hamar mila g¡- 
zonctaraino, eta mantcnatuak izanen diré 
erregeren armada guzici dagokioten bc- 
zala, cta hekietarik batzu bereziak iza
nen diré errege handiaren hazkargailue- 
tan egoteko.

37 Fidantzia galdatzen duten errefu- 
mako egitekoen buruan izanen dire eza- 
rriak hekietarik zembait; buruzagiak i- 
zanen dituzte bcren artekoetarik, eta be
reu legeetan ibiliko dire, erregck Judako 
lurrckotzat manatu duen bezahl.

38 Eta Samariako eremuctarik berha- 
tuak izan diren hirur hiriak, Judeako i- 
zanen diré idukiak; buruzagi bakhar ba
ten azpian egon ditezen, cta aphez-han- 
diaren buruzagitafunaz bertzerik ezagut 
ez dezaten.

39 Btolemaida eta bere crcmuak cma
tcn ditut Jerufalemgo lckhu fainduci, gau- 
za fainduentzat behar diren gaftuen egi
teko ;

40 Eta urthe oroz emanen ditut ha- 
mabortz mila fiklo zilharrezko, niri da- 
rontzotan hartzekoctarik;

41 Eta Jaunaren ctcheko lanentzat 
ematcko gelditu den guzia, aitzineko ur- 
theetan kargutan zirenen aldetik, berc- 
hala izanen da emana.

42 Eta faindutegiko bilkinctik urthe 
oroz hartzen zituzten bortz mila fiklo 
zilharrezkoak, izan beitez egimbidectan 
zerbitzatzen diren aphezentzat.

43 Eta erregeren alderat nola-nahi
ko ariaz hobendun izanez, Jerufalemgo 
templora eta bango eremuetara ihes- 
egin duten guziak izan beitez barkhatu- 
ak, cta ene errefuman dituzketen on gu- 
ziez izan bezate gozamen garbia.

44 Eta lekhu fainduetako lanen egi
teko cdo berritzeko behar den dirua, e- 
rregeren zuzenctarik izanen da emana ;

45 Eta halaber Jerufalemgo harrafien 
cgitekoa, eta inguruan hckicn hazkartze- 
koa, cta Judcan harrafien altchatzckoa 
erregeren khutehan hartuko dire.

46 Bainan Jonathafek eta populuak 
aditu zituztenean folas horiek, ctzaroe- 
ten finheiterik eman; cta ctzituzten 011- 
hetfi ; ezen orhoit ziren Dcmetriok Ifra- 
cli egin gaizki handiez, cta heftura gai- 
tzean iduki zitucla.

47 Nahiago izan zuten Alctfandro- 
ren aldea atchiki, zcren hura bcra abiatu 
baitzitzayotcn lehenik bakcaz mintza-

tzen, cta handik harat hura lagundu zu
ten bethi.

48 Aietfandro erregeak aldiz armada 
handi bat bildu zuen, eta goan zen De- 
metrioren kontra.

49 Eta b¡ erregeak gudutan lothu zi
ren ; Demetrioren armadak ihes-egin 
zuen; ondotik goanik, Aietfandro jauzi 
zitzayoten gainera.

50 Gudu gaitzak iraun zuen iguzkia 
farthu arteo, cta egun hartan ezpataren 
azpira erori zen Demetrio.

51 Gero Aletfandrok bidalkinak igo- 
rri ziozkan Egiptoko erregeri hunelako 
folafekin :

52 Ñola bihurtu bainaiz ene errefu- 
mara, eta jarri bainaiz ene arbafoen tro- 
nuan, eta ardictfi baitut naufitafuna De
metrio garhaiturik, cta gure tokiez jabe- 
turik ;

53 Ezen gudu eman diot, eta bera e
ta bere armada chahutuak izan dire, cta 
jarri naiz harek zadukan errege-tronuan.

54 Egin detzagun orai clkharrekin a- 
diíkidantzak; indazu zurc alaba emazte- 
tzat, eta zure fuhia izanen naiz, eta hari 
eta zuri eginen darozkitzuet zuei da- 
gozkitzucn emaitzak.

55 Eta Ptolcmeo erregeak ihardctfi 
zioen : Zorionezkoa cguna, zeintan bi
hurtu baitzare zurc arbafoen lurrera, eta 
jarri hckicn errefumako tronuan !

56 Eginen dut orai zuk iíkribatu du- 
zuna; bainan bidera zatorzkit Ptolemai- 
daraino, ikhus dezagun elkhar, eta alaba 
cmaztetzat eman dezazudan, zuk gal- 
datu bezala.

57 Ptolemeo ilkhi zen bcraz Egipto- 
tik berc alaba Klcopatrarekin, eta etho- 
rri zen Ptolemaidara, zortzitan hogoi eta 
bigarren urthean.

58 Aietfandro erregea atheratua zen 
bidera eta Ptolemeok eman zioen bere 
alaba Kleopatra. Eztcyak egin zituz
ten Ptolcmaidan, erregeek ohi duten be
zala ofpe handiaren crdian.

59 Aietfandro erregeak iíkribatu zio
en Jonathafi athera zakioen bidera.

60 Jonathas ofperekin goan zen Pto
lemaidara ; bi erregeen aitzinera agertu 
zen ; eman zioten urhe, zilhar eta emai- 
tza aíko ; eta begitharte aurkhitu zuen 
hekien aitzincan.

61 Eta gizatzar, gizon gaichto batzu 
harén kontra bildu eta jazarrika haritu 
ziren ; bainan erregek etzituen entzun.

6 N
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62 Eta manatu zuen Jonathafi khcn 
ziotzotcn berc foinekoak cta purpuraz 
jauntz zczaten; cta hala cgina izan zcn, 
cta crrcgek bcre aldcan jarrarazi zuen.

63 Eta bcrc azpiko aitzindarici erran 
ziotcn: Ilkhi zaitezte Jonathafckin hi- 
riaren crdira, eta oihu-egizue nihor cz 
dadien hunen kontra edozein cgitckoz 
jazartzcn abia, cta niholaz-crc nihor ez 
dakioen izan khechagarri.

64 Eta ikhufi zutenean harén ofpca, 
eta hartaz crantzuten zituztenak eta 
purpuraz jauntzia zela, ihes-egin zuten 
harén jazarlc guziek.

65 Eta crrcgek ohorctan altchatu zu
en cta harén izcna ifkribatu zuen bcre 
adiíkidc mamicnen arteko, eta ezarri zu
en buruzagi eta jauntafunean phartedun.

66 Eta Jonatnas bakc eta bozkariorc- 
kin itzuli zen Jcrufalemcra.

67 Zortzitan hogoi eta bortzgarren 
urthean, Demetrio, Demetrioren fénica, 
Kretatik ethorri zen berc arbafoen lu- 
rrcra.

68 Aletfandro erregeak aditu zuen 
berria; atfekabc handia izan zuen, eta 
Antiokiara bihurtu zcn.

69 Demetrio erregeak buruzagi eza
rri zuen Apolonio, Zeleítrian manatzcn 
zuena; armada handi bat bildurik, Apo
lonio hurbildu zen Jamniara, cta Jona- 
thas aphez-handiari igorri zuen

70 Erratcra: Hi bakharra haiz gurí 
zeiherrera atheratzcn haizena ; ni be
rriz, irrigarri cta laidagarri egin naiz ho
rren gatik, zeren gure kontra iharduki- 
tzen dukan mendictan.

7 1 Orai beraz, gai badadukak hire 
burua, jauts hadi gure gana ordokira ; 
han hazta dezagun elkhar, czcn enekin 
duk guduetako indarra.

72 Galda zak cta ikhafak ñor naizen 
ni, cta ñor diren ene lagunak, zcinek 
baiterrate hire oinak czin eginen duela 
gogor gure aitzinean, zeren hire aitck bi 
aldiz beren lurrean jo  baitute ihefari.

73 Eta orai ñola egin hiozokete buru 
zaldicriari cta hunembatcko armadari, 
harririk cta gerendarik eta ihcs-lckhurik 
ez den zelhayean ?

74 Jonathafck berriz, Tolas horiek a- 
ditu zitucncan, errefumin hartu zuen bi- 
hotzean; hamar mila gizon hautaturik, 
ilkhi zen Jerufalcmdik ; cta Simón, bcrc 
anaya, ethorri zitzayoen laguntzera.

75 J°peko ondoan landatu zituzten

kampak ; bainan hiriak kampotik utzi 
zituen (ezcn Apoloniorentzat zaindua 
zen), cta Jonathafck fethiatu zuen.

76 Eta hirian zirenak izitu ziren, c
ta ideki zituzten atheak, cta horreletan 
Jonathafck hartu zuen Jope.

77 Apoloniok aditu zuen hori eta b¡- 
dcari eman zen hirur mila zaldizko cta 
armada handi batekin.

78 Bidé nabar bezahl goan zcn Azo- 
teko aldera, cta berehala ilkhi zcn or
dokira, zeren zaldizko hainitz baitzuen, 
cta hckietan baitzuen bere finheftca. 
Jonathas jarraiki zitzayoen Azotera, cta 
gudutan lothu ziren.

79 Apoloniok ichilik kampetan utzi 
zituen mila zaldizko Juduen gibelean.

80 Jonathafck jakin zuen zelatak ba- 
zituela gibeletik; ctfayak ethorri ziren 
harén kampen ingurua, cta goizetik a- 
rratferaino geziak arthiki zituzten popu- 
luaren gainera.

81 Bainan populua higitu gäbe zago- 
cn, Jonathafck manatu bezahl; cta ne- 
khatu ziren etfaycn zaldiak.

82 Orduan Simonek ilkhiarazi zuen 
bcre armada cta gudu eman zioten oi- 
nezkoei, ezen nekhatuak ziren zaldiz- 
koak ; cta chahutua izan zen etfaya eta 
ihefari eman zen.

83 Bazterrak gaindi barrayatuak z¡- 
renek Azotera ihes-egin zuten, eta be
ren idola Dagoncn temploan farthu zi
ren, han zaintzeko beren biziak.

84 Bainan Jonathafck fu eman ziotcn 
Azoti cta harén inguruko hirici, eta 
eraman zituen hckietako buluzkinak ; 
Dagoncn temploa ere erre zuen harat 
ihes-egin zuten guzickin.

85 Eta ezpataren azpira erori zirenak 
erreak izan zirenekin, baziren zortzi 
mila gizon hurbil.

86 Handik Jonathafck kampak higitu 
eta Aíkalongo ondora eraman zituen ; 
cta hirikoak ilkhi zitzaizkon bidera, o- 
horc handiak eginez.

87 Jonathas Jcrufalemcra bihurtu zcn 
bere armadarekin, zcinak baitzakharkan 
buluzkinketa handi bat.

88 Aletfandro erregeak jakin zituc- 
nean horiek, ohore handiagoak eman zi- 
ozkan oraino Jonathafi.

89 Igorri zioen urhezko gantcho bat, 
errcgc-odolcko dircnci ematen ohi den 
bezalakoa; eta bcretzat eman ziozkan 
Akaron eta bango cremu guziak.
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D A D A , Egiptoko crrcgek bildu zuen 
armada bat, itfas-baztcrrcan den lc- 

garra iduri, eta bertzalde untziketa han
di b a t; eta bilhatzen zuen Aletfandro- 
ren errefumaz zimarkhuz jabetzea, eta 
hura bcrc errefumari iratchikitzca.

2 Eta bakezko folafekin ilkhi zen Si- 
riara, eta hirick zabaltzen ziozkatcn a- 
thcak, eta bidera athcratzen zitzaizkon ; 
zeren Aletfandro erregeak manatu bai
tzuen goateaz harén bidera, bcra harén 
fuhia zclakoz.

3 Bainan hiri batean farthu orduko, 
Ptolemeok zainak ezartzcn zituen hiri 
bakhotchean.

4 Eta Azotera ethorri zencan, era- 
khutfi zioten Dagoncn temploa fuz c- 
rrea, Azot bcre hiripeekin urratua, gor- 
phutzak lurrean ctzanak, cta gcrlan hilak 
izan zirenen hobiak bide-bazterretan c- 
ginak.

5 Eta erran zioten erregeri, hari gai- 
tzirizko eman nahiz, Jonathafen lanak 
zirela hekiek oro ; bainan errege ichilik 
gelditu zcn.

6 Jonathas berriz, ofperckin ethorri 
zcn Jopera, crrcgcrcn bidera; clkharri 
agur egin zioten, eta han eman zuten 
gaua.

7 Jonathas erregerekin goan zcn Elu- 
theroa deitzcn den Ibayeraino, eta itzuli 
zen Jcrufalemcra.

8 Ptolemeo erregeak hareletan ardi- 
ctfi zuen hirictako naufitafuna Scleuzia 
itfafokoraino, cta afmu gaichtoak zcra- 
bilzkan Alctfandrorcn kontra.

9 Bidalkinak igorri ziozkan Dcme- 
triori, gaztiatzcn zioclarik : Zato, gure 
artcan chuchen dezagun bat-tafun bat; 
emanen darotzut ene alaba Alctfandrok 
zuena, eta erreginaturen zarc zurc aita- 
ren errefuman ;

10 Urriki dut ezcn hari ene alaba c- 
manik, zeren ene hiltzea bilhatu baitu.

t í  Harén errefumaz jabetu nahi ze- 
lakoz, beltzatzen zuen hórrela.

12  Eta khendu zioen berc alaba, cta 
eman zioen Dcmetriori; Aletfandroren 
ganik atzetu zen, eta orduan agertu zen 
harén etfaitafuna.

1 3 Ptolemeo Antiokian farthu zcn e
ta bere buruaren gainean ezarri zituen 
bi khoro, Egiptokoa eta Afiakoa.

14  Bada Aletfandro erregea Zilizian

zen orduan, zeren toki hckietan bihurri 
egin baitzuen populuak.

15  Alctfandrok jakin zituen Ptoleme- 
oren berriak eta ethorri zitzayoen gudu 
cmatera. Ptolemeok atheratu zuen be- 
re armada ; indar handitan goan zitzayo
en Aletfandrori bidera, eta ihes igorri 
zuen.

16 Aletfandro Arabiara ihes goan 
zen, han geriza aurkhitzea gatik ; Ptole
meo erregea berriz, naufi gelditu zen.

17 Bainan Aletfandrori burua khendu 
zioen Zabdiel Arabiarrak, cta Ptolcmeori 
igorri zioen.

18 Handik hirugarren egunean hil zcn 
Ptolemeo erregea; eta harek hazkargai- 
luetan ezarri gizonak farraíkituak izan 
ziren kampetakoez.

19 Eta zortzitan hogoi eta zazpigarren 
urthean erregetu zcn Demetrio.

20 Ordu hckietan Jonathafek bildu zi
tuen Judean zirenak, Jerufalemcn zcn 
gazteluaren hartzeko ; eta gazteluaren 
kontra egin zituzten trefila aíko.

2 1 Bainan beren herria higuin zuten 
gaichtagin batzu goan ziren Demetrio e- 
rregearen gana eta falhatu zioten Jona
thafek fethiatzen zuela gaztelua.

22 Aditu zuenean, hafarretu zen De
metrio ; berehala ethorri zen Ptolemai- 
dara, cta Jonathafi ifkribatu zioen ctzc- 
zan gaztelua fethia, bainan bidera cthor 
zakioen laíler folas egitera.

23 Jonathafek berriz, aditu zuenean 
hori, manatu zuen fethioari jarraikitzea ; 
Ifraclgo zaharretarik etaaphezetarik hau- 
tatu zituen zembait, eta galtzeko zoriari 
eman zioen bere burua.

24 Hartu zituen urbe, zilhar, foincko 
eta bcrtzc cmateko gauza aíko, eta Pto- 
lcmaidara goan zen erregeren gana, cta 
begitharte aurkhitu zuen harén aitzine
an.

25 Jonathafen kontra jazartzcn zuten 
harén herritarretarikako gaichtagin ba- 
tzuek ;

26 Bainan crrcgek Jonathafi egin 
zioen aitzineko erregeek bczala, eta o- 
horc eman zioen bere adifkidc guzicn a¡- 
tzincan.

27 Gogortu zuen aphez-buruzagigo- 
an eta lehcnago izatu zituen bertze o- 
hore guzietan, eta bere adiíkideetan bu- 
ruko ezarri zuen.

28 Jonathafek galdatu zioen erregeri 
zcrgak khcn zetzan Judeatik, hirur to-
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parkictarik, Samariatik eta Samariako e- 
remuetarik ; eta agindu ziozkan hirur c
hun talcndu.

2g Erregck cman zuen berc baya ; eta 
horictaz orotaz Jonathafi iíkribatu zioz
kan hunda mintzo ziren gutunak:

30 Demetrio erregeak bere anaya Jo - 
nathafi eta Juduen jendakiari, agur.

3 1  Laílhcne gure ahaideari zuctaz is- 
kribatu diogun gutunaren kopia igortzen 
darotzuegu, ezagut dezazuen.

32 Demetrio erregeak Laílhcne bere 
ahaideari, agur.

33 Gure adiíkide Juduen jendakiari, 
guri zor zaikuna gure alderat idukitzcn 
dutcnei, ongi egitcko chedetan garc, bc- 
rck gure alderat erakhuften duten ongi- 
nahiaren gatik.

34 Erabaki dugu beraz Judcako c- 
remu guziak, eta hirur hiriak, Lida eta 
Erramatha, Samariatik judeari cratchiki- 
ak direnak, beren eremu guziekin, bere- 
ziak izanen direla, Jerufalcmen fakrifika- 
tzcn hari direnentzat, erregeri cmatcko 
bidean, aitzincan handik urthe oroz iza- 
ten zituen zergak, lurreko eta zuhaitze- 
tako fruituak.

35 Eta oraidanik uzten daroeztegu e- 
rregeren bertzc zuzenak hamarrcnctan 
eta zcrgetan, eta halaber gaztegiak eta 
ekhartzcn zarozkiguten khoroak.

36 Horiek oro ematen diozkatcgu, eta 
gure emaitzetarik bat ez da alferra iza
nen oraidanik eta gero guziraino.

37 Orai beraz artha har zazuc craba- 
ki hunen kopia baten atheratzcko ; eta 
Jonathafi emana izan bckio, eta czar 
bezate mendi íainduan, lckhurik agerie- 
nean.

38 Orduan Demetrio erregeak ikhu- 
firik lur guzia ichildu zela harén aitzinc
an, eta nihork etziocla buru egitcn, berc 
armada guzia igorri zuen, Toldado bakho- 
tcha berc herrira, lekhat armada arrotza, 
jendayen ¡rletarik crakharri zuena; eta 
berc aitcn armadetarik hambat etí'ai egin 
zuen.

39 Bada, Triphon, aitzinean Alctfan- 
droren aldea iduki zutenetarik bat zen. 
Ikhufi zuen armada guziak Demctriorcn 
kontra marmaratzen zuela, eta goan zen 
Emalkuel Arabiarraren gana, zeinak haz- 
ten baitzuen Antioko, Aletfandrorcn fe- 
m ea;

40 Eta premiatzen zuen eíkuetara c- 
man ziozon Antioko, erregina zadicntzat

bere aitaren orde. Erran ziozkan De- 
metriok egin zituen guziak eta nolako
f aitzirizkoan zen armada harén kontra. 

Ita Triphon han egotu zen cgun luzez. 
4 1 Bizkitartcan Jonathafck Dcmetrio- 

ren gana norbait igorri zuen othoiztcra 
khen zetzan Jerufalemgo gazteluan eta 
bertze hazkargailuctan ziren gizonak, 
zeren gerla egitcn baitziotcn Ifracli.

42 Eta Demetriok hau gaztiatu zioen 
Jonathafi: Eginen dut zuretzat eta zure 
jendakiarentzat cz hori bakharrik, bainan 
oraino ofpetan ezarriren zaituztet zu eta 
zure jendakia, hortako dathorkeencan or- 
du ona.

43 Orai beraz ongi eginen duzu zure 
gizonctarik ene laguntzera bidaltzca, ze
ren urrundu baitzait ene armada guzia.

44 Eta Jonathafck Antiokiara igorri 
zituen hirur mila gizon biphilenetarik; 
eta goan ziren erregeren gana, eta erre- 
gek atfegin handi izan zuen hekien c- 
thortzcaz.

45 Orduan clkharrcn gana bildu ziren 
hiritarrak, fei hogoi mila gizon, eta hil 
nahi zuten errege.

46 Erregck berc jauregira ihes-egin 
zuen ; hiritarrak jabetu ziren hiriko ka- 
rrikez, eta gudukan hafi ziren.

47 Errcgek laguntzara deithu zituen 
Juduak ; haukiek oro hatera bildu ziren 
erregeren ingurura; hiria gaindi barraya- 
tu ziren,

48 Eta cgun hartan hil zituzten chun 
mila gizon. Su cman ziotcn hiriari, bil
du zuten buluzkinketa gaitza, eta libratu 
zuten errege.

49 Hirikock ikhufirik Juduak naufitu 
zirela hiriaz, eta nahi zutena egitcn zu- 
tela ; galdu zuten bihotz guzia, eta erre
geri deihadar-egin ziotcn othoizka, eta c- 
rranez:

50 Iguzu eíkua, eta Juduak geldi bei- 
tez gerla egitetik guri eta gure hiriari.

51 Eta arthiki zituzten harmak, eta c- 
gin zuten bakca. Juduek ofpc atheratu 
zuten erregeren eta harén errefumako gu- 
zien aitzinean, eta aiphamen handitan i
zan ziren errefuman, eta buluzkincz be- 
therik bihurtu ziren Jcrufalcmera.

52 Horreletan Demetrio gogortu zen 
bere tronuan, eta lurra ichildu zen harén 
aitzincan.

53 Bainan gezur egin zioten cman zi
tuen hitz guzici; urrundu zen Jonatha- 
fen ganik, eta harén ganik izan zituen
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ongiak fariztatu behar bidean, gaizki hai
nitz egiten ziocn.

54 Bainan gerochago bihurtu zen T ri
phon, eta harckin Antioko gaztea, zeina 
errege egin baitzen ; eta khoroa czarri 
zuen buruan.

55 Haren gana bildu ziren Demetriok 
barrayatu zituen armada guziak ; gcrla 
cman zioten Demetriori, zeinak ihefari 
email eta itzuri baitzen.

56 Triphonck hartu zituen elefantak 
eta naufitu zen Antiokiaz.

57 Eta Antioko gazteak Jonathafi is- 
kribatu ziocn huneletan : Ematen daro- 
tzut aphez-handigoa, eta lau hiricn gai- 
ncko manamendua, erregcrcn adiikidcc- 
tarik izan zaitezen.

58 Igorri ziozkan urhezko untzi ba- 
tzu bcrc zerbitzuko, eta eman ziocn zu- 
zena urhezko untzian edatekoa, purpu- 
raz jaunztekoa eta urhezko gantchoaren 
crabiltzekoa;

59 Eta haren anaya Simon, buruzagi 
czarri zuen Tirreko mugetarik Egipto- 
koetaraino.

60 Orduan Jonathas ilkhi zen, eta i- 
ragan zen ibayaz haindiko hiriak gaindi. 
Siriako armada guzia haren gana bildu 
zen haren laguntzeko ; Aikaloncra goan 
zen, eta hiritarrak ohore cgitera ethorri 
zitzaizkon bidera.

61 Handik Gazara goan zen, eta hi- 
rian zirenek hertfi zioten athea. Jona
thafck fethiatu zuen hiria, eta inguru gu
ziak erre eta larrutu zituen.

62 Orduan Gazarrak othoizka jarri zi
tzaizkon Jonathafi, zeinak cikua eman 
baitziotcn ; bahitzat hartu ziozkaten fe- 
mcak ; igorri zituen Jcrufalcmera, eta 
aurkhintza guzia iragan zuen Damafe- 
raino.

63 Bainan Jonathafck aditu zuen Dc- 
metrioren aldeko buruzagiek bihurri egin 
zutela Kadcfen, zeina Galilean baita, ar
mada handi batekin, hura errefumako c- 
gitekoctarik urrundu beharrez.

64 Jonathas goan zitzayoten bidera ; 
bcrc anaya Simon utzi zuen aldiz lckhua- 
ren zain.

65 Simon hurbildu zen Betfurara ; as- 
ko egunez jazarri ziocn hiriari, eta fethia
tu zituen hail zirenak.

66 Eta hekiek galdatu ziotcn eikua, eta 
email zioten ; eta handik khendu zituen, 
hartu zuen hiria, eta barnean czarri zi
tuen zainak.

67 Bizkitartcan Jonathas eta bere ar
mada hurbildu ziren Jenefarreko urera; 
eta argi-aitzinean jaikirik jo  zuen Afor- 
go zclhayera.

68 Eta hara ctfayen armada heldu zi- 
tzayocla bidera, eta mendietan hedatu 
ziozkan zelatak ; hura berriz, buruz goan 
zitzayoten.

69 Bainan zelatetan zirenak jaiki ziren 
beren tokietarik, eta hafi zuten gudua.

70 Jonathafen aldekoek ihes-egin zu
ten guziek, eta ctzcn hekietarik nihor 
gclditu bi gizon baizik, Mathathias, Ab- 
falomcn femea, eta Judas, Kalphircn fc- 
mea, armadako buruzagia.

7 1 Jonathafck urratu zituen bere foi- 
nekoak, lurra arthiki zuen buruaren gai
nera eta othoitz-egin zuen.

72 Gero etfayari itzuli zitzayoen gu- 
dukatzcra, gibelaz itzularazi eta ihes igo
rri zituen.

73 Eta haren aldeko ihes-egin zutenek 
ikhufi zuten ; itzuli ziren haren gana, eta 
harekin goan ziren guziak ctfayak Kade- 
fen zituen kampetara eta haraino heldu 
izan ziren.

74 Egun hartan, arrotzetarik hirur mi
la gizonek jo  zuten lurra ; eta Jonathas 
bihurtu zen Jcrufalcmera.

X II. K ai*.
T O N A T H A S E K  ikhufi zuen dembo- 
J  rak laguntzen zuela ; hautatu zituen 
gizonak, eta Erromara bidali zituen, han- 
goekin adiíkidantzen cgitera eta berritze- 
ra.

2 Eta hala-halako gutunak igorri zioz
katen Efpartarrei eta bcrtzc zembaiti ere.

3 Bidalkinak goan ziren beraz Erro
mara ; biltzarrean farthu ziren eta erran 
zuten: Jonathas aphcz-handiak eta J u 
duen jendakiak zuen gana igorri gaituz- 
tete, zuekin berritzeko adiíkidantzak eta 
bat-tafuna, lehcngoarcn arara.

4 Eta Erromarrck cman ziozkatcn gu
tunak toki bakhotcheko, Judeara lagun- 
duak izan zitezten bakean.

5 Huna Jonathafck Efpartarrei iíkri
batu gutunaren kopia :

6 Jonathas aphez-handiak, populuko 
zaharrek, aphezek eta J  uduen gainerako 
populuak, anaya Efpartarrei, agur.

7 Duela afpaldi Ariok, zuen gainean 
crreginatzen zenak, gutunak igorri izan 
ziozkan ünias aphez-handiari, ñola gure
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anayak zareten, behcrago emana den a- 
geriak dadukan bezala.

8 Eta Oniafck ohorezki hartu zituen 
zuen bidalkina eta gutunak zeinek eza- 
gutarazten baitzituzten zuckilako adifki- 
dantza eta bat-tafuna.

9 Guk aldiz, horrelako gauzen efka- 
fik ez ginduen arren, gozakaritzat gintue- 
lakoz gure eikuetan diren liburu faindu- 
ak,

10 Nahiago izan dugu zuen gana bi- 
dali anayatafunaren eta adiikidantzen be- 
rritzera, beldurrez-eta atze bilhaka gin- 
tezen elkharri; ezen urthe aiko iragan 
dire, gure gana igorri duzuenaz gcroztik.

1 1  Gu beraz ordu guzictan, hutfarte- 
rik gäbe, bcfta-buructan, eta bertzc bchar 
zirenetan, zuctaz orhoitu gare eikaintzen 
ditugun fakrifizioctan eta zeremonietan, 
ongi eta egoki den bezala anayez orhoi- 
tzea.

12  Hargatik bozten gare zuen ofpeaz.
13  Gu aldiz aíko hcíhiraz, aiko guduz 

izatu gare inguratuak, eta jazarri izan da- 
rokute gure inguructako erregeek.

14  Bainan gudu hekictan ez dugu na- 
hi izan ez zuen, ez bertzc gurekilako bat- 
tafundunen eta gure adiikidecn bcharga- 
rri izan.

15  Ezen zerutik izan dugu laguntza; 
hefturetarik atheratuak gare eta beheiti- 
tua da etfaya.

16 Hautatu ditugu beraz Numcnio, 
Antiokoren fernea, eta Antipater, Jalo
nen femea, eta igorri ditugu Erromarrcn 
gana, leheneko adiikidantza eta bat-talu- 
nen berritzera.

17  Hargatik manatu diotegu zuen ga
na ere ethortezen gure goraintziekin, eta 
bihur detzatzueten gure anayatafunaren 
berritzapenaren ariazko gutunak.

18 Eta orai atfegin eginen darokuzuc 
gure folafei ihardcilea.
3 19 Huna Ariok Oniafi igorri gutune- 
tan iikribatua zena :

20 Ario, Efpartarren erregeak Onias 
aphez-handiari, agur.

2 1 Efpartarrez eta Juducz aurkhitua 
izan da iikribu batean anayak dircla eta 
Abrahamen odolctik.

22 Eta orai gauza hortaz argitu gare- 
naz geroztik atfegin eginen darokuzuc, 
guri iikribatuz zuen berri onak.

23 Guk aldiz hau gaztiatzen darotzuc- 
gu : Gure aziendak eta gure ontafunak 
z ue’nak dire, eta zuenak gurcak : harga-

tik manatu dugu gauza horietaz izan zai- 
tezten jakintfun eginak.

24 Bizkitartean Jonathafek aditu zuen 
Demetrioren aldcko buruzagiak bihurtu 
zirela lchcngo armada baino hainitz hau· 
diago batekin, hari gcrla cgiteko afmutan.

25 Eta Jcrufalemdik ilkhirik, Jonathas 
bidera goan zitzayoten Amatheko ephai- 
tzara, ezen berc eremuetara hcltzcko as- 
tirik etzioten utzi.

26 Hekien kainpetara igorri zituen i- 
khuiketariak ; eta itzuli ziren berriarekin 
etfayak hartu zuela hären gainera gabaz 
bat-batean erortzeko afmua.

27 Iguzkia ctzan zenean beraz, Jona
thafek manatu zioten bere gizonei gau 
guzian egon zitezen ernerik, harmetan 
eta gudurat abian ; eta zainak czarri zi
tuen kampen inguruan.

28 Etfayek nabaritu zuteil Jonathas 
berc gizonckin jarria zela guduko, eta 
lotfatu ziren ; bcldurrak hartu zuen he
kien bihotza, eta fuak biztu zituzten be- 
ren kampetan, eta gibclerat egin zuten.

29 Jonathas berriz, eta harekilakoak, 
goiz-alderaino etziren ohartu, zeren ar- 
gitan ikhuften baitzituzten fuak.

30 Orduan hekien ondotik jo zuen Jo 
nathafek, bainan ctzituen atzeman, ezen 
jadanik iragana zuten Eluteroko ibaya.

3 1 Eta Jonathas aldaratu zen Zaba- 
dearrak deitzen diren Arabiarren gaine
ra, eta jo zituen eta bildu hekien buluz- 
kinak.

32 Itzuli zen gero berc bidera, eta go
an zen Damafera, eta ibili zen ephaitza 
hartan guzian.

33 Simon berriz, ilkhi eta goan zen 
Aikaloneraino eta hurbil hartako gazte- 
luctara ; eta Jopercn gainera makhurtu- 
rik hartu zuen hiria.

34 (Nabaritu zuen czik, Demetrioren 
aldekoen eikuctara eman nahi zutela be
reu gaztclua); eta zainak czarri zituen 
hiriaren begiratzeko.

35 Jonathas itzuli zen gibclerat, bila- 
razi zituen populuko zaharrak, eta hekic- 
kin burutan hartu zuen Judean egitea 
gaztelu batzu,

36 Eta Jerufalemen harrafi berriak, 
eta harrafi gora baten altchatzca gazte- 
luaren eta hiriaren artcan, bata bertzea- 
ren ganik berezteko, zurtz egon zadien 
gaztclua, eta bnrnckock etzezaten izan 
ez faltzeko, ez erolleko biderik.

37 Bildu ziren beraz hiriaren cgiteko ;

ezen eroria zen, iguzki-aldctik erreka- 
gainean zen harrafia, eta Jonathafek al- 
tchatu zuen Kaphetctha deitzen zen ha
rrafi hura.

38 Simonek berriz, Sephelan egin zu
en Abiada, hazkartu zuen eta ezarri zioz- 
kan atheak eta zerrapoak.

39 Bizkitartcan Triphonck burutan i- 
bili zuenean Afian errege jartzea, kho- 
roaren hartzea eta Antioko erregearen 
gainera cikua hedatzea ;

40 Beldurrez beharbada Jonathafek e- 
tziocla haizu utziko, bainan gerla ema
nen ziocla, bilhatzen zuen harén harra- 
patzea eta hiltzea. Eta hori gogoan, jai- 
kirik goan zen Bcthfancra.

41 Jonathas harén bidera ilkhi zen, 
berrogoi mila gizon gcrlakotzat hautak 
berckin, eta goan zen Bcthfancra.

42 Triphonck ikhufi zuen Jonathas 
armada handiegiarekin ethorri zela, harén 
gainera eikuaren hcdatzeko ; bcldur izan 
zen.

43 Eta ohorerekin hartu zuen ; go- 
mendatu zuen berc adiikidc guziei, emai- 
tzak egin ziozkan, eta berc armada guzi
an manatu zuen, hura entzun zezaten 
ber-bera bczala.

44 Eta erran zioen Jonathafi : Zcrta- 
ko akhiarazi duzu gizonketa hori oro, 
gerlarik ez denaz geroz gure artean ?

45 Orai beraz igorratzu beren etchee- 
tara ; hauta zazu ordean gizon aphur bat, 
zurekin izateko, eta zato cnekin Ptolc- 
maidara; ezarriren ditut zure eikuetan 
hiria eta gainerako gazteluak, armada eta 
egitekoen kargua duten guziak, eta gero 
itzulirik goanen naiz ; ezen hortakotzat 
naiz cthorria.

46 Sinhetfi zuen Jonathafek ; haren 
errana egin zuen ; igorri zituen berc gi- 
zonak, eta Judeara goan ziren.

47 Berckin gelditu zituen ordean hi- 
rur mila gizon, zeinetarik Gallican igorri 
baitzituen bi mila ; mila berriz, harckin 
goan ziren.

48 Bainan Jonathas Ptolemaidan far- 
thu izan zen bezain lafler, Ptolemaida- 
rrek hertfi zituztcn hiriko atheak eta a- 
tzeman zuten Jonathas ; eta harckin far- 
thu ziren guziak, ezpataz fakhitu zituz-
tcn. _

49 Eta Triphonck igorri zituen berc 
armada eta zaldizkoak Galilcara eta ordo- 
ki handira, Jonathafcn lagun guzien cha- 
hutzeko.

50 Bainan haukick jakin zutenean Jo 
nathas hartua zela, eta galduak zirela hu
ra eta harckin ziren guziak, berotu zuten 
elkhar eta ilkhi ziren gudurat abian.

5 1 Eta hekien ondotik jarraiki zire- 
nek, ikhufirik azkcn hatferaino guduka- 
tuko zirela, gibclerat goan ziren berak.

52 Bertzeak Judeako lurrerat bihurtu 
ziren beraz, nihork khechatu gäbe. Eta 
hainitz deithoratu zituzten Jonathas eta 
harekilakoak ; eta deithore handitan au- 
hendatu zen Ifracl.

53 Eta hekien inguruko jendaki gu- 
ziek bilhatu zuten hekien chahutzea, e
rraten zuten ezik :

54 E z  dute buruzagirik, ez laguntzai- 
lerik ; jazar diozotegun beraz orai, eta 
gizonen artetik khen dezagun horien or- 
hoitzapeneraino.

X I I I .  K a p .

J^ A D A , Simonek aditu zuen, Tripho
nck armada handi bat bildu zucla, Ju -  

dako lurrera ethortzeko eta han bazter 
guzicn chahutzeko.

2 Ikhufirik populua bcldur eta ikha- 
rctan zela, Jerufalemera igan zen, eta 
bilarazi zuen populua.

3 Eta gogoen altchatzeko, erran zuen: 
Zuck badakizuc zembat gudu egin ditu
gun, nik, ene anayek eta ene aitaren c- 
tcheak gure lege eta toki fainduentzat, 
eta nolako hefturak ditugun ikhufi.

4 Ilekiei cíker, galdu dire ene anaya 
guziak Ifraelen gatik, eta ni, bakharra 
naiz gclditu.

5 Eta orai ez dihoakit niri ene bizia- 
ren guphidcílea heilurako edozein ordu- 
tan ; cz naiz ezen ene anayak baino da- 
muagoa.

6 Afperturen ditut beraz herria, lekhu 
fainduak, haurrak eta emazteak, ezen 
jendaya guziak bilduak diré gure chahu
tzeko beren herraren ariaz.

7 Hitz horiek aditu orduko, fuztatu 
zen populuaren gogoa ;

8 Eta oihuka ihardctfi zuten erranez : 
Zu zarc gure buruzagia Judafen eta zurc 
anaya Jonathafcn orde.

9 Mana gaitzatzu gure guductan, eta 
zer-nahi erran dizaguzun, guk eginen 
dugu.

10 Orduan gerlako gizon guziak bil- 
durik,lchen-bai-lehenka akhabatu zituen
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Jerufalemgo harrafi guziak, eta inguruan 
hazkartu zuen hiria.

1 1 Eta Jopera armada bcrri batckin 
igorri zuen Jonathas, Abfalomen femea; 
eta hunek harnean zirenak iraizirik, bera 
jarri zen han.

12  Bizkitartean Triphon Ptolemaida- 
tik higitu zen armada handi batckin Ju -  
dako lurrera fartzeko, eta Jonathas be- 
rekin zakharkan prefo.

13  Simon aldiz Adoko ondoan jarri 
zen zelhayari buruz.

14  Triphonck jakin zueneko Simon 
jaiki zela buruzagi here anaya Jonatha- 
fcn orde,cta gudu ematera heldu zitzayo- 
cla, igorri ziozkan bidalkinak,

15  Hau gaztiatuz : Zure anaya Jo 
nathas iduki dugu, diru zor zioelakoz c- 
rregeri, harén egiteko eikuetan zitucncn 
ariaz.

16 Eta orai igorratzu chun talendu 
zilharrezko eta Jonathafen bi femeak ba- 
hi, bcldurrcz-cta guk utzi ondoan, gure 
kontra itzul dadien, eta halctan bihur- 
turen darotzugu.

17 Simonek ezagutzen zuen maltzur- 
kerian mintzo zela ; halarik-erc manatu 
zuen email ziotzoten dirua eta haurrak, 
bere gainera herra gaichto baten ez bil- 
tzeko Ifraelgo populuaren ganik, zcinak 
erranen baitzuen :

1 8 Dirua eta haurrak cz dituelakoz 
bidali, galdu da Jonathas.

19 Igorri zituen bcraz haurrak eta 
zilharrezko chun talenduak; bainan T ri
phonck gezur cgin zuen, eta etzuen utzi 
Jonathas.

20 Sarthu zen gero Judako lurretan, 
hekien chahutzcko ; itzulia egin zuen 
Adorrera daraman bideaz, eta Simon eta 
bere armada jarraikitzen zitzaizkon goa- 
ten zen toki guzietara.

2 1 Gazteluan zircnek bcrriz, Triphoni 
igorri ziozkaten bidalkinak, higi zadien 
mortua gaindi cthortzera eta jatckoak i- 
gortzera.

22 Triphonek chuchentarazi zuen zal- 
dicria guzia gau hartan goateko ; bainan 
elhur hainitz bazen, eta etzcn heldu Ga- 
laad-herrira.

23 Eta Bafkamanera hurbildu zenean, 
han hil zituen Jonathas eta harén hau
rrak.

24 Gero itzuli zen Triphon eta goan 
zen bere lurrera.

25 Simonek berriz, igorri zuen bere

anaya Jonathafen hezurren bilha, eta c- 
hortzi zituen Modinen, bere arbafoen 
hirian.

26 Eta Ifrael guziak deithore handi- 
tan deithoratu zuen, eta auhcndatu zu- 
tcn aiko egunez.

27 Simonek altchatu zuen bere alta
ren eta bere anaycn hobiarcn gaincan, 
urrundanik agcri zen leihor gora bat, bi 
aldcetarik lcgunduak ziren harriz.

28 Chutik czarrarazi zituen zazpi pi- 
ramida, bat bertzearen parrean, bere ait— 
amentzat eta lau anayentzat.

29 Eta hekien inguruan ezarri zituen 
habe gora batzu, eta babeen gainean 
harmak bethirainoko orhoitzapenetan ; 
eta harmen aldcan untzi zizelatuak, i- 
khus zetzazten itfafoz ibiliko ziren gu- 
ziek.

30 Horrclakoa da Modinen egin zuen 
hobia, eta cgungo egunean ikhuften dc- 
11a oraino.

3 1 Bada, Triphon bidcan zihoalarik 
Antioko errege gaztearekin, zimarkhuz 
hil izan zuen ;

32 Eta erregetu zen haren orde ; eta 
bere burilaren gainean ezarri zuen Afi- 
ako khoroa, eta gaizki handiak egin zi
tuen errefuman.

33 Anartcan Simonek Judean altcha
tu zituen gazteluak, hekiek hazkartuz 
dorre goraz, harrafi handiz, athez eta 
zerrapoz; eta jatekoak ezarri zituen haz- 
kargailuctan.

34 Gero Simonek hautatu zituen 
zembait gizon eta igorri ziozkan De
metrio erregeari, galdatuz Judea zerga 
orotarik garbi utz zczan ; ezen Tripho
nen egitate guziak, ohointza eta harrapa- 
keriarik baizik ctziren.

35 Demetrio erregcak ihardetfi zio- 
ten folas horiei, eta hunclako gutuna 
ifkribatu zioen Simoni :

36 Demetrio erregeak Simon, aphez- 
handi eta erregeen adilkidcari, zaharrei 
eta Juduen jendakiari, agur.

37 Izatu ditugu zuek igorri urhezko 
khoroa eta makhila, eta zuckin iraupe- 
nezko bake baten cgitera, eta erregeren 
kargudunei iikribatzera gaude, utz de- 
tzatzuctcn guk barkhatu zergak.

38 Ezen guk zuen onctan manatu 
ditugunak gogor egon bcitez ; zuenak 
izan bcitez altchatu ditutzuen hazkargai- 
luak.

39 Barkhatzen darozkitzuegu egun

artcrainoko huts eta hobenak cta zor zi- 
narokuten khoroa ; eta balimbazcn ber- 
tze zerbait zerga Jerufalemen, hura ez 
da zor izanen hemendik aitzincrat.

40 Eta zuetarik balimbadire gure ar- 
madetan fartzeko egokiak, far beitez, e
ta bakea izan bedi gure artean.

4 1 Zortzitan hogoi cta hamargarren 
urthean Ifraelcn gainctik izan zen khen- 
dua jendaki arrotzen uztarria.

42 Eta Ifraelgo populua abiatu zen 
iikribu cta agcrietan ifkribatzen : Lc- 
hembiziko urthean, Simon dclarik ap- 
hez-handi, leben buruzagi, eta Juduen 
printze.

43 Egun hekietan Simon hurbildu 
zen Gazari, armadaz inguratu zuen, e- 
gin zituen fethioko trefnak ; eta hiriari 
hurbildurik, jo  cta hartu zuen dorre 
bat.

44 Eta trefna batean ziren gizonak 
jauzi ziren hiriaren barnera; cta hirian 
cgin zen afaldu handia.

45 Hirian zirenak harrafi baten gai
nera igan ziren bereu emazte eta hau- 
rrekin, foinekoak porroikaturik, cta dei- 
hadarka hari ziren, Simoni efkua galda
tuz,

46 Eta erraten zuteil : Guri ez bihur 
gure gaichtakerien arabera, bainan-bai 
zure urrikalkortafunaren arabera.

47 Simon ukitua izan zen cta baratu 
zuen hekien ganik ezpata ; guzia gatik, 
hiritik iraizi zituen j eta chahupena e- 
ginik ctcheetan zeinen barnean egotu 
baitziren jainkomoldeak, orduan farthu 
zen hirira, himnotan benedikatuz Jauna.

48 Eta handik lohikeria guziak khen- 
durik, hirian ezarri zituen legea zaindu- 
ko zuteil gizonak ; cta hazkartu zuen hi
ria eta berctzat cgin zuen egonlckhu bat.

49 Jerufalemgo gazteluan zirenak bc
rriz, debekatuak ziren ilkhitzetik, eta 
lurretara fartzetik, faltzetik cta croftetik, 
eta gofctc handia jarri zen hekien erdian 
cta aiko hil ziren gofez.

50 Deihadar-egin ziocten bcraz Si- 
moni, efkua galdatuz ; hunek cman zio- 
ten, bainan iraizi zituen handik, cta khu- 
tfapen guzictarik chahutu zuen gazte- 
lua.

5 1 Zortzitan hogoi cta hamekagarren 
urthean, bigarrai huabetheko hogoi cta 
hirugarren egunean, gazteluan farthu zi
ren Ifraelgo umeak, palma-adarrak efku-

ctan, Jaunaren Iaudorioak himnotan eta 
kantiketan errcpikatUz, lira, zimbala cta 
nabla otfez, Ifraeldik ctfai handi bat ze- 
lakoz chahutua.

52 Eta Simonek ezarri zuen manua, 
urthc oroz egun hekiek beftaturen zirela 
bozkario handitan.

53 Hazkartu zuen tcmploko mendia, 
gazteluaren ondoan zena, eta hail egin 
zuen bere egoitza bere lagunckin.

54 Bada Simonek ikhuften zuen Jo -  
anes, bere femea, gerlari hazkarra egina 
ze la ; cta ezarri zuen bere armada guzi- 
ctako buruzagi; eta Joanefek Gazaran 
egin zuen bere egoitza.

X IV . K a p .

y  O R T Z I T A N  hogoi eta hamabiga- 
rren urthean, Demetrio erregeak 

bildu zuen berc armada, eta Mediara go
an zen berc gana iratchiki nahiz zerbait 
laguntza, Triphonen eragozteko.

2 Bainan Arfazefck, Perfiako eta Me- 
diako erregek, jakin zuen Demetrio ha
rén ercmuctan farthu zela, eta bere az- 
piko aitzindarictarik bat igorri zuen, ma- 
naturik atzeman cta erakhar ziozon bi- 
zirik.

3 Haina goan zen, garhaitu zuen Dc- 
metrioren armada, atzeman zuen bcra 
eta eraman Arfazefi, zcinak prefondegi 
batean ezarri baitzuen.

4 Bakc handi batean egotu zen Juda
ko lurra Simonen gainerako egunctan; 
bere herritarren 011a bilhatu zuen, eta 
bizi izan zeno harén manamendua cta 
ofpca hekien gogarako izan ziren.

5 Berc egintza ofpctfu guzien gainc- 
ra, hartu zuen Jope, portu baten egite
ko, eta hartarik egin zuen itfafoko irlc- 
tarako bidea.

6 Zabaldu zituen berc herrialdearen 
mugak, eta naufitu zen eremu guziaz.

7 Gathibu hainitz egin zuen ; naufitu 
zen Gazaraz, Bethfuraz eta Jerufalcmgo 
gazteluaz; hartarik khendu zituen lohi- 
keriak, cta nihor ctzcn gehiago hari cn- 
ferratzen.

8 Zcinek bere lurra bakean lantzen 
zuen ; Judako lurrak ematen zituen be- 
re uztak, cta bazterretako zuhamuek be- 
ren fruituak.

9 Zaharrak jartzen ziren guziak pla-
6 o
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zetan eta herriko onaz ihardukitzen zu- 
ten ; eta gizon-gazteak, ederki aphain- 
durik eta gerlari foinekotan ibiltzcn zi- 
ren.

10  Simonek hazkurriak biltzen zitu- 
en hirietara, zcinak chuchentzcn baitzi- 
tuen harmategitzat; hambat egin zuen, 
non harén ofpearen aiphamcnak jo  bai- 
tzuen lurraren baztcrrctaraino.

1 1  Bakea ezarri zuen bere cremu gu- 
zietan eta bozkario handiz boztu zcn 
Ifrael.

12  Batbedera jarria zagoen bere ai- 
hen ondoaren eta bere pikoaren azpian, 
eta nihor ctzen hckiei izialdura cmateko.

13  Suntfitu zircn lurrcko etfayak, eta 
cgun hekietan heziak izan ziren inguru- 
etako erregeak.

14  Simón izan zen bere populuko 
chumeen habea ·, bilhatu zuen lcgea, eta 
iraizi gizatzar eta gaichtaginak.

15  Ofpe cman ziotcn lekhu fainduei, 
eta untzi fainduz gaindi ezarri zituen.

16 Bada, Jonathas hil zelako berria 
heldu izan zen Enromara eta Efparta- 
raino ; eta hainitz atfekabe cman zuen.

17  Bainan jakin zUtenean, Simón, ha
rén anaya, harén orde egina izan zcla 
aphcz-handi, eta naufttu zcla lekhu gu- 
ziaz eta hartan ziren hiricz ;

18 Kobrezko hoftoctan iíkribatu zio
tcn, harén anaya Judafekin eta Jonatha- 
fekin egin izan zituzten adiíkidantzcn 
eta bat-tafunarcn berritzeko.

19 Eta gutun horick irakurtuak izan 
ziren Jcrufalemcn, baldarna guziarcn ai- 
tzincan. Eta huna Efpartarrek igorri 
gutuncn kopia:

20 Efpartarren buruzagick eta hiriek, 
Simón aphez-handiari, zaharrei, aphczei 
eta Juducn gaincrako populu, beren a- 
nayei, agur.

2 1 Gure populuari igorri ditutzuen 
bidalkinck jakintfun egin gaituztete zu
en ofpe, ohore eta bozkarioaz, eta atfc- 
gin handia egin daroku hekicn cthortzc- 
ak.

22 Eta hekiek populuarcn bilkhuan e- 
rranak, hunclctan ditugu iíkribatu : Nu- 
mcnio, Antiokoren fénica, eta Antipate- 
rren femca, Juducn bidulkinak, gure ga
na dire cthorri, gurckin adiíkidctafun za- 
harraren errebcrritzcra.

23 Eta populuarcn gogarako izatu da 
hekiek ofpctfuki onhcftea, eta hckien ío-

lafak populuarcn liburu bcrezietan iíkri- 
batzca, Efpartako populuari orhoitzapc- 
netan. Aldiz Simon aphez-handiari igo- 
rri diogu folas horicn kopia.

24 Gero Simonek Erromara bidali zu
en Numenio, mila minen haztako ur- 
hezko crrcdola handi batckin, hekickila- 
ko bat-tafunarcn berritzera. Aldiz, E - 
rromako populuak aditu zituencan

25 Solas horick, erran zuen: Z er 
eíker bihurturcn diozkatcgu Simoni eta 
harén femeei ?

26 Ezcn beren zuzenctan ezarri ditu 
bere anayak, eta hckien ganik iraizi ditu 
Ifraelen etfayak, zeinck ezagutu baitute 
Ifraelcn bere-eíkukotafuna eta kobrezko 
hoftotan iíkribatu, eta ageri batean Sion- 
go mendian ezarri.

27 Eta huna ageri harén kopia: E -  
lulgo hilabctheko hemezortzigarren cgu- 
nean, zortzitan hogoi eta hamabigarrcn 
urthean ; Simon aphez-handi delarik h¡- 
rugarren urthean, Afaramclen;

28 Aphczcn, populuarcn, eta populu
ko aitzindarien, eta lurreko zaharrón bil- 
khu handian, czagutarazten diré hauki
ek : Jakina da guduak ardura cmanak i
zan direla gure eremuetan.

29 Bainan Simon, Mathathiafcn fe- 
mea, Jariben odoletikakoa, eta bere a- 
nayak, galtzeko zoritan jarri dire, eta 
buru egin diotc beren hcrritarrcn ctfayci, 
gogor egon zitczcn hckien lekhu faindu- 
ak eta legea; eta ofpe handitara altchatu 
dute beren jcndakia.

30 Jonathafck bildu ditu bere herrita- 
rrak, eta egina izan da aphcz-handi, eta 
bere arbafoetara bildua izan da.

3 1 Eta ctfayck nahi izan dute hckien 
lurra oinkatu eta chahutu, eta lekhu íain- 
ducn gainera hedatu beren eíkua.

32 Simonek orduan diotc buru egin ; 
bere jcndakiarcntzat da gudukatu, ba- 
rrayatu du diru hainitz, harmak cman 
diozkatc eta foldata bere jendakiko g¡- 
zon indardunei;

33 Hazkartu ditu Judcako hiriak eta 
Bcthfura, zeina baita Judcako mugctan, 
eta zeintan baitzircn aitzincan etfayaren 
harmak ; eta liaren zaintzcko Juduak c- 
zarrl ditu.

34 Hazkartu du Jope, itfas-baztcrrc- 
an dena, eta Gazara, Azoteko mugetan 
dena, zeintan etfayak baitzauden aitzinc
an, eta hekietan ere Juduak ezarri ditu ;
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cta hckien zaintzcko egoki zen guzia 1 
harnean ezarri du. i

35 Eta populuak ikhufi ditu Simonen r
cgitatcak, cta berc jendakiari bihurtu na- s 
bi zioen ofpea, eta ezarri du bere buruko 
eta aphezen buruzagi, zeren egin ditucn l 
horick oro, zuzenari eman dioen bere t 
bidca, bere jendakiari iduki zintafuna, c
ta aldcrcn-molde haritu den bere popu- j 
luaren goratzen. Í

36 Eta baren cgunctan, gauzak ongi
goan dire hären cfkuetan, hambatcan non 
iraiziak izan baitirc gurccrcmuetarik jen- 
dayak, eta Dabidcn hirian zirenak Jcru- 
falcmgo gazteluan,zcinek, handik ilkhiz, ' 
khutfatzen baitzituzten lekhu fainducn 1 
inguru guziak cta dainu handia ekhar- c 
tzen garbitafunari; j

37 Eta gazteluan Juduak ezarri ditu
bazterren eta hiriaren zaintzeko, cta go- 1 
ratu ditu Jcrufalcmgo harrafiak. r

38 Eta Demetrio erregeak onhetfi dio
aphez-handigoa; l

39 Ara bcrcra, hartu du bere adiiki- t
detzat, cta ofpetan goratu du ; 1

40 Aditua zen czik Erromarrek Ju - a 
duak deitzen zituztela adifkidcak, bat- 1 
tafundunak cta anayak, eta ohore handi- 
rekin hartu zituztclaSimonenbidalkinak; r

41 Juduek bethiko onhetfi zutela Si- a 
mon bereu buruzagi eta aphez-handitzat, a 
profeta zin bat jaiki zadien artco,

42 Arrcn-eta izan zadien hckien bu- r 
ruzagi, har zezan lekhu fainduez artha l· 
cta kargudunak czar zetzan hango lan e 
cgiteko, lur, harma cta gaztelucn gaine-
k o ; r

43 Artha har zezan lekhu fainduez ;
entzuna izan zadien orotaz ; hären ize- c 
nean ifkribatuak izan zitezen lekhuan I 
agcri guziak; jauntz zadien urhez eta s 
purpuraz; 1

44 Eta cz populutik cz aphezetarik
nihorri ctzakioen izan haizu erran diren c 
haukien hauftca, Simonen erranari zeiher r 
cgitca, edo lekhuan bilkhu baten bila- 
raztea hären manurik gäbe, eta purpura c 
eta urhc-gantchoa foincan erabiltzea; t

45 Berriz, horien kontra goanen zena 1 
edo horictarik zerbait hautfiko zuena, r 
hobendun idukia izanen zcla.

46 Populu guziaren gogarako izan r
zen Simon altchatzea buruzagi, cta hitz a 
horien arabera cgitca. c

47 Simonck *crc onhetfi zitucn, cta g

harén gogarako izan zen aphez-handia- 
ren egimbideen egitea, Juducn jendakia- 
ren eta aphezen buruzagi eta printze i- 
zatea eta guziei manatzea.

48 Eta erran zuten ageri hori ezarri 
behar zcla kobrezko hoftotan eta gero 
temploko lorioan toki ikhufian ;

49 Kopia bat izanen zcla berriz, tem
ploko khutehan ezarria,Simoncntzat eta 
harén umecntzat.

X V . K a p .

BA D A , Antioko erregeak, Dcmetrio- 
ren íemeak, itfafoko irletarik gutu- 

nak igorri zituen Simoni, aphez-handi 
eta Juducn jendakiko buruzagiari, eta 
populu guziari.

2 Eta hau zakharten gutun hekiek : 
Antioko erregeak, Simon, aphez-handia
ri, eta Juduen jendakiari, agur.

3 Ñola gizon izurriztari batzu jabetu 
baitire gure arbafoen errefumaz, nahi dut 
orai cíkuratu ene errefuma eta ezarri lc- 
hen zen bezala. Gizon hautaz egin dut 
armada handi bat, eta egin ditut gerlako 
untziak.

4 Bada, farthu nahi dut ene errefuma- 
ra, hura izurriztatu dutenen eta hartan 
aíko hiri deboilatu dituztenen gainean 
afperkunde athcratzcko.

5 Orai bcraz zure cíkuko uzten da- 
rozkitzut ene aitzincko errege guziek 
barkhatu darozkitzutcn emaitza guziak 
eta nola-nahiko bertze emanketak.

6 Dirua zure eremuetan zure hazta- 
rckin jotzeko eíkua onheílen darotzut.

7 Nahi dut berriz, Jcrufaleme izan 
dadien faindu eta pelut; egin ditutzun 
harina guziak, eta altchatu ditutzun eta 
zure cíkuetan diren gazteluak, geldi da- 
kizkitzun.

8 Eta barkhatuak zaizkitzu oraidanik 
eta bethiraino erregeren aldcrako zor o- 
raiko eta geroko guziak.

9 Aldiz, naufitu gaiztekecnean gure 
errefumaz, ofpctan altchaturen zaituzte- 
tegu zu, zure jcndakia eta temploa, ha- 
letan non zuen ofpea lur guzian ezagu- 
nen baita.

10  Zortzitan hogoi eta hamalauga- 
rren urthean, Antioko jautfi zen bere 
arbafoen lurrera, eta armada guziak bil
du ziren harén gana, haletan non gizon 
guti gclditu baitzcn Triphonekjn.
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1 1  Antioko crregea goan zitzayoen 
ondotik, eta Triphon itías-bazterraz e- 
thorri zen Dorara ¡hes ;

12  Ezen bazakien harén gainera bil- 
dua zela zorigaitza, armadak utzi zuc- 
naz gcroz.

13  Antioko hurbildu zen Dorako biz- 
karrera íei hogoi mila gerlako gizonekin 
eta zortzi mila zaldizkorekin.

14  Inguratu zuen hiria, eta untziak 
itfafoz hurbildu zircn ; hiria hcrtfatzcn 
zuen urez eta leihorrez, eta nihor etzu- 
en uztcn ez fartzera cz ilkhitzera.

15  Bada, Numenio eta berc lagunak 
cthorri zircn Erromatik, eta bazituzten 
erregeentzat eta populucntzat gutun ba- 
tzu, zeinek hau baitzakharten :

16  Luzio Erromarren kontfulak, Pto- 
lcmeo erregeari, agur.

17  Judu gure adiíkidccn bidalkinak, 
Simon aphez-handiak eta Juduen popu- 
luak igorririk ethorri dire, gurekilako a- 
diíkidantza eta bat-tafun zaharren bcrri- 
tzcra.

18 Mila minetako erredola urhezko 
bat ere ekharri darokute.

19 Hargatik gure gogarako izan da 
errege eta populuci ilkribatzea, cz dio- 
zoten Juduci bidegabcrik ckhar, cz ger
larik eman hekiei, eta hckien hiri eta 
ercmuci, cz-eta laguntzarik hckien kon
tra gudu duketcnci;

20 Ezen ongi iduritu zaiku hckien 
cfkutik erredolaren hartzea.

21 Baldin beraz hckien herritik izu- 
rriztari zembaitek zuetara ihes-egin ba- 
dute, czar zatzue Simonen, aphczcn bu- 
ruzagiaren cíkuctan, bere legearen ara- 
bcra afpcrkundc athera dezan hckien 
gainean.

22 Hola-holako gutunak ¡(kribatu zi
tuzten Demetrio erregeari, Atalori, Ari- 
arathcíi eta Arfazcfi,

23 Eta Ickhu guzictara, Lampfakora 
eta Efpartarrci, Délos, Mindos eta Si- 
zionara, Kariara, Samofcra eta Pamphi- 
liara, Liziara, Alikarnafora, Koora eta 
Sidcncra, Aradoncra, Errodefcra eta Pha- 
felidcra, Gortinara, Gnidora, Ziprora e
ta Zirencra.

24 Igorri zuten oraino gutun horien 
kopia Simon aphez-handiari eta Juduen 
populuari.

25 Bada, Antioko erregeak bigarren 
aldiko hurbildu zituen kampak Dorara,

geroago eta gehiago hertfatuz, eta fethi- 
otako treíhak eginez, eta hertft zuen 
Triphon, itzur etzadientzat.

26 Eta Simonek erregeri igorri zioz- 
kan laguntzara bi mila gizon hautak, 
urhe, zilhar eta untzi afleo.

27 Bainan erregek etzituen hartu na- 
hi izan, eta harekilako aitzincko patu 
guziak hautft zituen, eta urrundu zen 
harén ganik.

28 Gero erregek Simoni bidali zioen 
Athenobio, bere adiíkidcetarik bat, harc- 
kin folafetan fartzeko, gaztiatzen zioela- 
rik : Zuck eíkuetan daduzkatzue Jope 
eta Gazara, ene errefumako hiriak, eta 
Jerufalemen den gaztelua.

29 Dcfmafian ezarri ditutzuc bango 
cremuak, lurrari bidegabe handiak egin 
diozkatzue, eta ene errefuman jabetu za- 
rete aíko tokiz.

30 Orai beraz bihur zatzue hartu d¡- 
tutzucn hiriak, eta Judeako mugez kam- 
poan naufi jarri zareten tokietako zcr- 
gak ;

3 1 Non ez, ematzue bortz chun zil- 
harrezko talendu hiricntzat eta egin di- 
tutzuen dermaficntzat, eta bcrtzc bortz 
ehun talendu hirietako zcrgentzat; bcr- 
tzela, ethorriren gare eta gerla eginen 
darotzuegu.

32 Athenobio, erregeren adiíkidca, e- 
thorri zen Jerufalcm era; ikhufi zuen 
Simoncn ofpea, urheak eta zilharrak ñola 
dirdiratzen zuten harén inguruan, zem- 
batcko berreginduren crdian bizi zen ; 
eta harritu zen, eta ekharri ziozkan c- 
rregeren hitzak.

33 Simonek ihardetfi eta erran zioen: 
E z  dugu bertzeren lurrik hartu, eta cz 
dadukagu bertzeren ontafunik, bainan- 
bai gure arbafocn ganikako primantza, 
gure ctfayck zuzen kontra aphur bat go- 
zatu dutena.

34 Guk berriz, orduak lagundu gai- 
tuenean, cíkuctaratu dugu gure arbafocn 
ondoregoa.

35 Ezen Jope eta Gazara, galdatzcn
ditutzuncz bezembatean, bcrek egiten 
ziotcn populuari eta gure lurrari bidega
be handia. Hekientzat emanen ditugu 
ehun talendu. Eta Athenobiok etzioen 
hitz bat ihardetfi. _ _

36 Bainan erregeren gana gaitzirizko- 
tan itzulirik, erran ziozkan Simoncn fo- 
lafak, harén ofpea eta gainerako ikhufi
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zituen guziak ; eta hafarre handitan far- 
thu zen errege.

37 Triphonek berriz, untziz ihes-cgin 
zuen Orthofiadara.

38 Erregek itfas-bazterreko buruzagi 
ezarri zuen Zendcbeo, eta armada bat 
cman zioen, oinezkoz eta zaldizkoz egi- 
na.

39 Manatu zioen Judcari buruz higi 
zetzan kampak, harrafizta zezan Jedor, 
pochcla Jerufalemgo atheak eta guduka 
populua. Errege aldiz, Triphonen on
dotik zihoan.

40 Eta Zendebeo Jamniara heldu i
zan zen, eta abiatu zen populuari bide
gabe egiten, Judearen oinkatzen, gizon 
prefo hartzen eta hiltzen, eta Jedorren 
harrafiztatzen.

4 1 Eta han ezarri zituen zaldizkoak 
eta armada bat, handik ilkhialdika ibil 
zitezen Judeako aldeak gaindi, erregek 
manatu bezala.

X V I .  K ap .

JO A N E S  cthorri zen Gazaratik eta 
here aita Simoni ekharri zioen Zcn- 

dcbcok beren herritarrei egiten ziozka- 
tenen berria.

2 Orduan Simonek deithu zituen be
rc bi ferne zaharrenak, Judas etajoanes, 
eta erran ziotcn : N ik, ene anayek eta 
ene altaren etcheak, garhaitu ditugu Is- 
raclen etfayak, gure gaztarotik eta orai 
arteo ; eta zoriona izatu dugu, Ifraelen 
libratzekoa bchin baino gehiagotan.

3 Orai ordcan zahartua naiz ; bainan 
zuck jar zaitezte ene ordain ; balia za- 
kizkidate cnc anayatzat ; zoazte, gudu 
cgizuc zuen herriarentzat, eta zerutika- 
ko laguntza izan bedi zuekin.

4 Eta hautatu zituen lekhu guzitik 
hogoi mila gerlari oinezkoak, eta zaldiz
koak ere. Zendebcorcn kontra abiatu 
zircn, eta Modinen cman zuten gaua.

5 Goizcan jaikirik, zelhayera farthu 
ziren eta hara oinezko eta zaldizko ar
mada handi bat heldu zitzayotcla bidera, 
eta ur errcka bat zuten artean.

6 Joanefek hekiei buruz higiarazi zi
tuen kampak eta bere armada ; ohartu 
zen lotfa zircla crrckarcn iragaitcra, eta 
bera tragan zen lchembizikorik ; gizo- 
nclt ikhuft zutenean, hckick cre ondotik 
iragan zircn.

7 Armada ezarri zuen bi andanetan, 
zaldizkoak oinezkoen erdian; ezen etfa- 
yek bazuten nihonereko zaldicria.

8 Eta Ifraeldarrek jo  zituzten turuta 
fakratuak, eta ihefari cman ziren Zendc
beo eta bere armada ; hekietarik aiko e- 
rori ziren farrafleituak, gainerakoek be
rriz, gaztelura ihes-cgin zuten.

9 Judafek, Joanefen anayak, atzeman 
zuen fakhi bat orduan ·, bainan Joanes 
jarraiki zen etfayari heldu arteo Zedronc- 
ra, zeina hazkartua baitzuen.

10  Etfayak ihes-egin zuen Azoteko 
bazterretan zircn dorreetara eta Joanefek 
fu eman ziotcn. Etfayctarik bi mila gi- 
zonck lurra jo  zuten, eta Joanes bakean 
bihurtu zen Judeara.

1 1  Ptolemeo, Abobiren femea, zen 
Jcrikoko ordokian buruzagi ezarria, eta 
urhe eta zilharrez aberats zen ;

12  Ezik aphez-handiaren fuhia zen.
13  Eta hantu zitzayoen bihotza ; 11a- 

hi zukeen Judeaz jabetu, eta zimarkhu 
afmatzen zabilan Simonen eta hären fc- 
meen kontra, guzien galaraztcko.

14  Bada, Simon Judeako lurrean zi
rcn hirietan zabilan batetik bertzera, hc
kien cgitekoen chuchcntzcn, eta Jcri- 
kora jautfi ziren bera eta bere bi ferne, 
Mathathias eta Judas, zortzitan hogoi c
ta hamazazpigarren urthean eta hameka- 
garren hilabethean, hura baitzen fabath.

15  Zimarkhua gogoan, Abobiren fe- 
meak ongi-ethorri egin ziotcn, berak c- 
gina eta Dok deitzen zen gazteluchka 
batcan ; barazkari handi bat eman zio- 
ten, eta han bazitucn gizonak gordeak.

16 Eta Simon eta bere femeak afeak 
zauden orduan, Ptolemeo jaiki zen bere 
lagunckin, hartu zituzten beren harmak, 
farthu ziren barazkariko falhan eta hil 
zituzten Simon, hären bi femeak eta hä
ren fehi zembait.

17  Horreletan zimarkhu beltza egin 
zuen Ifraelen eta gaizkia bihurtu zuen 
ongiaren ordain.

18 Ptolemcok ifkribatu ziozkan horiek 
erregeri eta gaztiatu zioen igor ziozon ar
mada bat laguntzera, eta berak eikuetara 
emanen ziozkala Judca, hango hiriak eta 
zergak.

19 Bertzc gizon batzu igorri zituen 
Gazarara, Joanefen hiltzera ; eta gutu
nak bidali ziozkaten armadako altzinda- 
riei, ethor zitezen hären gana eta ema-
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nen ziozkatela urhe, zilhar eta aiko gau- 
za.

20 Eta bcrtze batzu igorri zituen Jc -  
rufalemez cta temploko mendiaz naufi- 
tzera.

2 1 Bainan lafterka aitzindurik, gizon 
batek Gazarara berria ekharri zioen Joa- 
nefi, nola galdu ziren hären aita eta ana- 
yak, zioelarik : Zure hiltzera ere igorri 
ditu gizonak.

22 Bada, horiek aditzearekin, Joancs 
laztu zen guzia. Hartu zituen beraren

galtzera ethorri zircnak eta hilarazi zi
tuen, ezagutu zuen ezik hura galdu be- 
harrcz zabiltzala.

23 Eta Joanefen gaineko bcrtzc fola- 
fak, harén gerletakoak, cta bihotz haini- 
tzekin egin zituen balentria ederretako- 
ak, harck altchatu harrafien gainckoak, 
eta harén bertze eginkarictakoak

24 Iíkribatuak dire harén aphezgoako 
cguncn liburuan, aphczcn buruzagi egina 
izan zenctik bcrc aitaren ordc.

M A K A B E A R R A K .  

II. LIBURUA.

I. K a p .

T E R U S A L E M E N  cta Judean diren 
Juduek, Egipton diren beren anaya 

Juduei, agur eta bake on.
2 Jainkoak benedika bezaitzaztc, cta 

orhoit bedi Abrahamckin, Ifaakckin, eta 
Jakobekin, bere zerbitzari zinekin egin 
izan duen bat-tafunaz.

3 Eta orori bihotz bat email bczazucte 
adora dezazuen cta haren nahia egin go
go handi eta olde hazkarrez.

4 Zuen bihotza zabal biozote bere le
ge eta manamenduci, cta bakea email bia- 
zazuetc.

5 Entzun betza zuen othoitzak, bake 
bedi zuckin eta ordu gaitzean zuen ga- 
nik urrunt ez bedi.

6 Eta gu orai, hemen gare zuentzat o- 
thoitzetan hari.

7 Dcmetrio errege zelarik, zortzitan 
hogoi eta bederatzigarren urthean, guk, 
Juduek ilkribatu ginarotzuegun, urthc

hekietan gurc gainera jautfi ziren heftu- 
ra eta tarrapaten erditik, Jafon lur fain- 
dutik cta errefumatik ilkhi zen ondoan.

8 Gaichtaginek athea erre zuten eta 
odol hobengabca ichuri; othoitz-egin gi- 
naroen Jaunari, cta entzunak izan garc ; 
efkaini ditugu fakrifizioa eta irin-lorca, 
biztu ditugu krifeluak, cta ogiak jabalke- 
tako mahainaren gaincan czarri.

9 Orai zuck ere cgizuc kafleuko hi- 
labctheko tabcrnaklectako bclta.

10  Bederatzitan hogoi eta zortziga- 
rren urthean, Jcrufalemen eta Judean den 
populuak, biltzarrak cta Judafck, Arirto- 
bulori, Ptolemeo erregearen irakhafleari, 
zeina aphez gantzutuen odolctik baita, c
ta Egipton diren Juduei, agur eta ofaga- 
rri.

1 1  Jainkoak galmenta handitarik athc- 
ratu gaitu, eta eikerrik handicnak bihur- 
tzen diozkigu, zeren halako erregcari bu- 
ru egin izan ahal diogun.

12  Ezen harek Pcrfiatik fliarraitaka
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igortzen zituen, gure kontra cta hiri fain- 
duaren kontra gudukatu diren gizonke- 
tak.

13  Bainan bera nihonercko armada ba
ten buruan zelarik Pcrfian, Nanearen 
temploan erori da, Nanearen aphezcn 
amarruak enganaturik.

14  Ezen nola Antioko berc adiíkidec- 
kin teniplora ethorri baitzen, Nancarc- 
kin ezkontzcko, eta dote aitzakietan di- 
ru hainitzen hartzcko ;

15  Eta nola Nanearen aphezck agertu 
baitzituzten haren aberaftafunak; Antio
ko lagun gutirekin athetik farthu ondoan, 
hertfi zuten tcmploa.

16 Eta barnago goan zenean, athe itfu 
bat idekirik, barrí ukhaldika jo  zituzten 
errege eta harekin zirenak, zathikatu zi
tuzten, eta buruak khendurik, kamporat 
arthiki.

17  Horietaz orotaz benedikatua izan 
bedi Jainkoa, gaichtaginak galpenari e- 
man dituena.

18 Nola beraz kafleuko hilabethearen 
hogoi cta bortzgarren egunean cgiteko- 
tan baikarc tcmploaren chahupcna, pre
mia iduritu zaiku zuei jakinaraztea, zuck 
ere berta dctzatzucn tabcrnakleetako e- 
guna, eta templo berria cta aldarea egin 
ondoan, Nehemiafek fakrifizioak efkaini 
zituenean emana izan zen fuareh eguna.

19 Ezen gurc aitak Porfiara gathibu 
zaramatzatcnean, orduan Jainkoa zerbi- 
tzatzen zuten aphezck, fuá aldaretik har- 
turik, ichilik gorde zuten haran batean, 
zeintan baitzen putzu barren cta agor 
bat, cta han fcgurcan czarri zuten, hale- 
tan non gorde-lckhua orotaz czagutuga- 
bea gelditu baitzen.

20 Eta afleo urtheren buruan eta Jain- 
koaren gogarako izan zenean Pcrfiako e- 
rrcgck bidal zezan Nehcmias, fuá gorde 
zuten aphez hekien ilobafoak igorriak i
zan ziren haren bilha ; cta berek erran 
darokuten bezala, ctzutcn fuá khaufitu, 
bainan-bai ur lodi bat.

21 Orduan Nehcmias aphczak mana- 
tu ziotcn athera cta ckhar ziozoten ur 
hura, cta hartaz ihinzta zetzazten biti- 
mak, cgurrak cta gainean ezarriak zirc
nak.

22 Eta hori egin bezain farri, cta i- 
guzkiak, lanho-petik ilkhirik, dirdiratu 
zuen orduko, fu handi bat biztu zen, ha- 
letan non efpantatuak baitzauden guziak.

23 Bizkitartean aphez guziek othoitza 
cgiten zuten, fakrifizioa ahitu arteo, Jo - 
nathafek abiatuz eta bertzeek ihardetfiz.

24 Eta hauche zen Nchemiafen othoi
tza : Jainko Jaun, ororen egilea, ikha- 
ragarria eta hazkarra, zuzena eta urri- 
kalmendutfua, errege 011 bakharra zare-
na :

25 Bakharra handi, bakharra zuzen, 
guziz ahaldun cta bethi dirauen zarena, 
afturugaitz orotarik Ifrael itzurrarazten 
duzuna, gure arbafoak hautctfi eta fain- 
ductfi ditutzuna;

26 Sakrifizio hau onhetfazu Ifraclgo 
zurc populu guziarentzat; zaint eta fain- 
ductfazu zurc zathia.

27 Barrayatuak garenak bil gaitzatzu, 
jendayen gathibu direnak athera zatzu, 
arbuyotan cta gaitzirizkoaren azpian dau- 
dezenei begia emozute, jakin dezatcn 
jendayek zu zarcla gure Jainkoa.

28 Behcra zatzu, burgoiki zaphatzen 
cta irainztatzcn gaituztenak.

29 Gogor zazu zure populua zurc le- 
khu fainduan, Moifek erran izan duena- 
ren arabera.

30 Aphezck berriz, himnoak kanta- 
tzcn zituzten, fakrifizioa ahitu arteraino.

3 1 Ahitu zenean fakrifizioa, Nehemi
afek manatu zuen harri handien gainera 
ichur zezaten uraren gainerakoa.

32 Hori egin zutencko, harri hekien 
gainctik biztu zen gar handi bat; bainan 
aldaretik dirdiratu zuen argiak irctfi zuen.

33 Gauza jakina izan zenean, Perfi- 
arren erregeri craman zarotcn berria, ura 
agertu zela, aphez defherrituek fuá gorde 
zuten tokian, cta Nehemiafek cta bere 
lagunck hartaz egin zutela fakrifizioen 
chahupcna.

34 Errcgek berriz, gauza begietfi eta 
ardurarekin ikhartu ondoan frogatzeko 
zcr zen gerthatu, toki hartan egin zuen 
templo bat.

35 Eta frogak atheratu ondoan, aphe- 
zei email ziozkaten ontafun handiak, eta 
bertze cmaitza aíko, eta bere eíkuz ema- 
ten ziozkaten.

36 Aldiz Nehemiafek lckhu hura dei- 
thu zuen Ncfthar, erran-nahi-baita Cha- 
hupena; bainan hainitzek deitzen zuten 
Nephi.
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I I .  K a p .

D A D A , Jeremías profetaren iíkribuetan 
aurkhitzcn da, deíherripenera z¡- 

hoazenei manatu ziotela har zezaten al- 
darcko fuá, gorago erraría den bezala, cta 
gomendioak egin ziozkatela deflierritzen 
zirenei.

2 Eman zaroeten legea, ahantz etze- 
zazten Jaunaren manamenduak, cta he- 
kien izpirituek etzezaten makhurrcrat e- 
gin, urhezko eta zilharrezko jainkomol- 
deak eta hekíen edergailuak ikhufteare- 
kin.

3 Eta horrelako bertze folafak erranez, 
dei-egiten zaroeten legea etzezaten beren 
bihotzetik khen.

4 Berriz, liburu hartan berean zen, 
ñola profetak, Jainkoak erran zioena- 
ren gaínean, manatu zuen harekin era- 
matea tabernaklea eta arkha, hel zadien 
arteo mendira, zeintara iganik Moifek i- 
khufi baitzuen Jainkoaren primantza.

5 Eta harat goanik, Jcremiafek aur- 
khitu zuen zilho bat; hartan farthu zi- 
tuen tabernaklea, arkha eta ifentfuctako 
aldarca, cta tapatu zuen ahoa.

6 Eta hari jarraikitzen zirenetarik 
zembait hurbildu ziren, tokiaren nabari- 
tzeko, eta ezin atzeman zuten.

7 Jeremiafck ordean, jakín zuenean 
hori, hoben emanez, erran zaroeten, ni- 
hork etzuela toki hura jakinen, Jainkoak 
bil zezan arteo populuaren baldarna, eta 
begithartez ¡tzul zadien arteo ;

8 Jaunak orduan erakhutfiren zituela 
hekiek; Jaunaren mayeítatca agerturen 
zela, eta izanen zela hedoi bat Moiferi 
agertu zitzayoen bezala, eta hala-nola 
agertu baitzen Salomonek galdatu zue
nean, Jainko handiarentzat lainduetfia i
zan zadien temploa.

9 Ezen ofpetfuki erakhutft zuen bere 
zuhurtafuna; cta zuhurtziaren jabe den 
gizon batek bezala, eíkaini zuen templo- 
aren dedikazione eta akhabamenduko fa- 
krifizioa.

xo Eta ñola Moifek Jaunari othoitz- 
egin, cta zerutik jautfi baitzen fuá cta 
erre baitzuen holokaufta, hala Salomonek 
ere othoitz-cgin, cta fuá jautfi zen, cta c- 
rre zuen holokaufta.

1 1  Eta Moifek erran zuen: Zcrcn ja
na izan ez den bekhatuarentzatcko biti- 
ma, ahitua izan da ;

12  Eta Salomonek halaber zortzi egu- 
nez beftatu zuen dedikazionca.

13  Horiek berak ekharriak ziren N c- 
hemiafen iíkribu cta iftorioetan; eta ñola 
liburutegi bat eginik, toki guzietarik, bil- 
du zituen profetcn eta Dabiden liburuak, 
erregeen gutunak cta temploarcntzateko 
emaitzen ageriak.

14  Aldiz Judafek ere orobat bildu ditu, 
gerthatu zarozkigun gcrlateetan galdu- 
gordean ibili ziren guziak, cta orai gure 
eíkuetan dire.

15  Beraz hekien gutiziarik balimbadu- 
zue, igor zatzuc bilhariak, zuei ckhar- 
tzeko.

16 Arren ifleribatu darotzuegu tem- 
ploaren chahupcnaren egiterakoan; ongi 
eginen duzue beraz, baldin zuek ere bes- 
tatzen baditutzue egun horiek.

17  Jainkoak berriz, zcinak libratu bai
tu bere populua, zeinak bakhotchari bi- 
hurtu baitio bere primantza, zcinak le
hengo urhatfcra itzularazi baititu errefu- 
ma, aphezgoa cta lckhu faindua,

18 Lcgeaz agindu zuen bezala, iguri- 
kimena baduguTaftcr urrikalpen harturen 
duela gutaz, cta lekhu faindura bilduren 
gaituela zeruaren azpiko toki guzietarik;
" 19 Ezen galmcnta handitarik atheratu 
gaitu, cta lekhuaren chahupcna egin du.

20 Orai laburzki erranen ditugu Ma- 
kabearrari eta harén anayci, templo han- 
diaren chahupenari eta aldarearcn dedika- 
zioneari begiratzcn diren gauzak;

21 Halaber Antioko Zoharraren cta 
harén feme Upatorren egunetako guduci 
darontzotenak ere ;

22 Erranen dugu ñola fu batzu agertu 
zitzaizkotcn zerutik, Juduen alde gudu- 
tan bihotzoiki erauntfi zutenei; haletan 
non, gudulari guti ziren arren, naufitu 
baitziren eremu guziaz, ihes igorri bai- 
tzuten erdalduncn oftea,

23 Berriz eíkuratu lur guziko tcm- 
plorik deithatuena, libratu hiria eta bc- 
rritan czarri khendua zen legea, Jauna he
kien alde jarririk cta bakc ofoa cmanik.

24 Horiek oro cta Jafon Zirenearrak 
bortz liburutan farthu zituen folafak, li
buru bakhar hatera laburtzera haritu garc.

25 Ezen ikhuftcncz liburuketa handi-
ak gaitz eragiten duela iftorioa ikhafi 
nahi dutcnentzat, erranketa handiaren 
ariaz, ,

26 Artha izan dugu hau cgiteko ira-

kurtzea lakhet dutenen gogara; ikhafi na- 
hiak direnei, berriz, burutan idukitzcko 
crrech, eta irakurle guziei zerbait onik 
ekharriko daroeten bezala.

27 Eta guk, zcinak abiatu baikarc o
bra hau laburtu beharrez, cz diogu lan 
errecha eman gure buruari; aitzitik atza- 
rritafun eta behardura hainitz galdatzen 
duen lanari lothu gare.

28 Ñola barazkariaren aphaintzcn hari 
direnek bilhatzen baitute bertzeen gogara 
egitca, aíkori atfegin cmatea gatik, hala 
guk ere gogotik jafaitcn dugu lana.

29 Gauzen egia, iíkribatu izan dituz- 
tenen gain utziz, gu aldiz lehengo mol
dearen arabera laburtzera garc bermatu.

30 Alabainan, ñola ctche berria egiten 
duenari baitagokio molde ematearen ar
tha; thindatzaileak berriz, ez du egoki 
diren edergailuen bilhatzea baizik; gutaz 
dena, ez da bertzela ikhuftcko.

3 1 Ezen iftorioa iíkribatzen duenari 
zayo dakienaren biltzea, folafaren chu- 
chentzea eta chehetafun guziak arthatfuki 
bilhatzea;

32 Laburtzailcari ordean onhctfi behar 
zayo laburtafunaren bilhatzea eta heda- 
duretarik urrun egitea.

33 Hemcn hafiko dugu beraz folala ; 
aitzinetik erranik aíki bada; alabainan zo- 
rokeria bat laiteke iftorioa baino lehen 
chun folafen atheratzea, cta gero iftorioan 
murritz izatea.

I I I . K a p .

D E R A Z  bakcofocnaz gozatzcn zelarik 
hiri faindua, legeak ere hobekienik 

begiratuak zirelarik oraino, Onias aphez- 
handiaren jainkotiartafunaren, eta gaiz- 
kiarentzat zuen haftiakuntzaren ariaz ;

2 Gerthatzcn zen crrcgcck bcrck eta 
buruzagick ohorc handitan zadukatela 
lckhua cta cmaitza aberatfenez berregin- 
tzen zutela temploa:

3 Haletan non Sclcukok, Afiako erre- 
geak bere onctarik ematen baitzituen fa- 
krifizioetako egimbideen gaftuak.

4 Bainan Simon, Benjaminen leinu- 
koa, temploaz kargutua zena, bermatzen 
zen hiriari zerbait tzarkeria egin beha
rrez, cta aphczcn buruzagiak zeihcr egi
ten zioen.

5 Ñola ordean ezin garhait baitzeza- 
kccn Onias, goan zen Tharfeafen ferne

Apolonio gana, zcina baitzen orduan Ze- 
lefirian eta Phenizian buruzagi;

6 Eta erran zioen ezin-khondatuzko 
diruketaz bethea zela Jerufalemgo khu- 
tcha, cta bazirela nihonereko aberaftafun 
arrontckoak, fakrifizioei begiratzcn ctzi- 
renak; oro erorraraz zitazkeela ordean 
erregeren efkura.

7 Apoloniok jakintfun egin zuen e
rrege temploan phaufatuak ziren diru- 
tzeez, eta erregek, harturik Heliodoro, 
harén cgitckoen kargua zuena, igorri zu
en erran den diruaren altchatzeko ma- 
nuarekin.

8 Heliodoro bideari eman zen bcreha- 
la, Zelcfiriako eta Pheniziako hirien i- 
khufteko itchuran, bainan cgiazki, erre
geren manuaren bethetzeko chcdcz.

9 Eta Jcrufalcmcra cthorri eta aphez- 
handiak begitharte egin zioen ondoan, 
erran zuen zer aiphu heldu izan zitza
yoen erregeri diru hekietaz; eta hórrela 
agertu zen zer ariaz khaufitzen zen h¡- 
rian; galdatzen zuen, berriz, hcan horiek 
hola ziren.

10 Orduan aphcz-handiak erakhuftera 
eman zioen diru hekiek zircla altchatzc- 
rat emanak, eta alhargun cta umezurtzen 
biziaraztekoak.

x 1 Aldiz, Simón gaichtoak falhatu z¡- 
tuenctarik bazirela Hirkan Tobiafenak, 
jendecn artean ¡khufia zen gizonarcnak; 
diru guzia berriz, zilharrezko lau chun 
talendutara eta urhezko bcrrchunctara 
heltzcn zela.

12  Aldiz nihondik-cre ezin engana zi- 
tazkccla fidatu zirenak lekhu eta templo 
bati, zeina lur guziak ohoratzcn baitzuen 
bere ahalkcfunaren eta faindutafunaren 
ariaz.

13  Bainan Hcliodorok, erregeren ga- 
nik zituen manuen gaincan, ihardctfi zu
en diru hekiek alde edo molde erregeri 
craman behar zitzaizkoela.

14  Bcrezi zuen egunean, Heliodoro 
farthu zen beraz, burutan zuenaren egi- 
tcko. Aldiz ikhara hiri guzian etzen 
aphurra.

15 Aphczak berriz, aphez-foinckoekin 
aldarearcn aitzinean lurrerat crori ziren, 
eta zerura dei-egiten ziotcn diru phaufa- 
tuen legea eman duenari, ofo zain ze- 
tzoztcn phaufatzaileei.

16 Aldiz aphez-handiaren begithartea 
ikhuftcn zutenak bihotzcraino erdiratuak

6 p
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ziren; ezcn harén ahurpegi cta ¡tchura 
ubelduck erraten zuten harén arimarai- 
noko min barrena.

17  Halako ilhundura batez hartua zcn 
guzia; eta harén lazturak, ikhuften zu- 
tenei crakhuften zioten bihotza zaurtzen 
zaroen oinhazca.

18 Aíko halaber moltzoka etcheetarik 
heldu ziren goraki errekcituz Jauna, ar- 
buyotara erortzera zihoalakoz lckhu fain- 
dua.

1 9 Emaztekiak, zurdatzak foinean, 
karrikak gaindi zabiltzan; ncíkatchak 
ere, harnean egoten ohi zirenak, lafterka 
heldu ziren Oniafen gana; bertze batzu- 
ek harrafietara lafter-egiten zuten; bertze 
batzu berriz, leihoetarik begira zauden.

20 Bainan oro, eíkuak zeruetara hc- 
datuz, Jainkoari errckcika hari ziren.

2 1 Erdiragarri zen cgiazki ofte hura 
nahafia eta aphez-handia iguri jarriak 
ikhuftea.

22 Aphezek ere dei-egiten zioten Jain- 
ko ahalorotakoari, altchatzerat izan zi
tuzten gauzak, cmailcci oforik geldi za- 
kiozkiten.

23 Heliodoro berriz, bere gizonekin 
dirutegiaren inguruan jarria,gogoan hartu 
afmuaren bcthetzcn hari zcn.

24 Bainan Jainko ahalorotakoaren iz- 
pirituak agertu zuen bere burua garbita- 
fun handitan ; halctan non Hcliodororcn 
erranen egitera aufartatu ziren guziak, 
Jainkoaren bcrthuteak lurrcratarthikirik, 
indarrik gabe eta ikharan gelditu baitzi- 
ren.

25 Ezen agertu zitzayoten halako zal- 
d¡ bat, aphaingailu cdcrrcncz eftalia, eta 
gainean bazuen norbait lazgarririk, eta 
aitzineko hatzcz oldarrean jo zuen Heli
odoro j cta harén gainean jarria zenak 
iduri zuen urhezko harmak zituela.

26 Agertu ziren halaber bertze b¡ gi- 
zon-gazte ofoki hazkareta ederrak,ofpez 
inguratuak eta ederki jauntziak, zeinak 
Hcliodororcn inguruan jarri baitziren, c
ta bi aldeetarik zafratzcn zuten ukhaldi- 
ka cta baratu gabe.

27 Heliodoro berriz, han berean crori 
zen lurrera, lanhatu ziren harén begiak 
cta hagetan cratnan zuten kamporat.

28 Eta aíko zain eta laílerkarirckin 
erran den dirutegira farthu zcn gizona, 
eramaten zuten, nihork laguntzarik ema- 
tcn etziolarik, Jainkoaren berthutea gar-

biki baitzcn ageri j
29 Eta berthute harek zadukan etza- 

na, mutu, pheíkizarik cta hatfik gabe.
30 Ifraelgo umeck berriz, benedika- 

tzen zuten Jauna, zeren handieften zuen 
bere lekhu faindua; cta Jaunarcn guziz- 
ko ahala zenean agertu, bozkarioz eta 
goihcrez bethe zen, lehentchago bcldu- 
rrez eta aíalduz bethea zcn temploa.

3 1 Orduan Hcliodororcn adiíkidecta- 
rik zembaitek lehiaka othoiztu zuten 
Onias, dei Guziz-Gorari egin ziozon bi- 
zia bihurtzeaz azken hatfcan zen gizon 
hari.

32 Aldiz aphez-handiak gogocta egi- 
nik errege beharbada nabarmcnduko zela, 
Juduetarik norbaitek Heliodorori behar 
etzen zerbait egin ziokeela, gizon haren- 
tzat eíkaini zuen falbatzeko fakrifizioa.

33 Eta othoitzean zagoelarik aphez- 
handia, aitzineko gizon-gazte bcrak, foi- 
neko bcrez jauntziak agertu ziren Helio- 
dororen aitzincra, eta erran zioten: Onias 
aphezari bihur diotzok eíkerrak, zeren 
harén gatik Jaunak ematen baitarok bi- 
zia.

34 H¡ ordean, Jainkoaren eíkuaz joa 
izan haizena, orotan erantzun zatzik 
Jainkoaren fendagailak eta ahala. Eta 
horick erranik, funtfitu ziren.

35 Heliodorok berriz, bititnak Jain
koari eíkainirik, cta bizia cman zioenari 
botu cta agintza handiak eginik, eíkerrak 
bihurtu ziozkan Oniaft; itzuli zen arma
dura eta goan erregeren gana.

36 Gero guzien aitzinean lekhukota- 
fun bihurtzcn zuen, bere begiz ikhuíi zi- 
tuen Jainko handiaren egintzez.

37 Aldiz erregek galdatu zioencan ñor 
othe zitakeen egoki Jerufalemera oraino 
behin igorria izatcko, Heliodorok ihar- 
dctfi zuen :

38 Balimbaduzu ctfai bat cdo zurc e- 
rregetafunari zelata hcdatzen hari den 
norbait, igorrazu harat eta ikhufíren du- 
zu zafraturik bihurtzcn, itzur ahal badi- 
takc behintzat; zeren baita egiazki toki 
hartan Jainkoaren indar zerbait.

39 Ezcn zeruetan dagoena bcra da 
lckhu hura ikhuften eta laguntzcn dueña, 
eta jotzen eta galtzen ditu, harat gaizki 
egitera heldu direnak.

40 Horra bcraz ñola iragan ziren He- 
liodororen eta khutehako zain-penaren 
gaineko ariak.

IV . K a i ·.

D A D A , erran den Simon, diruen cta 
bere fortherriaren falhatzailea, gaizki 

mintzo zen Oniafez, harck hizitatu balu 
bezala Heliodoro egin zituenetara, cta hu
ra balitz bezala gaizki guzietako itchin- 
dia ;

2 Eta etzen herabe errefumako zela- 
tari erratera hiria zaintzen, bere herrita- 
rrak gerizatzen eta Jainkoaren legea 
khartliiki begiratzen zuena.

3 Bainan nola ctfaigoak hain urrun 
baitzoazen non hcriotzeak crc egiten bai
tziren Simonen adiikide batzuen eikuez;

4 Oniafek ikhufirik makhur horick 
zakharzkatcn galmentak, cta Apolonio, 
Zelefiriako eta Pheniziako buruzagi zc- 
na, erhotzeraino hari zela Simonen gaich- 
takeriari cragiten, goan zen crrcgcrcn 
gana,

5 Ez bere herritarren kontra jazartze- 
ra, bainan bere bihotzean erabiliz guzien 
ona.

6 Ikhuftcn zuen alabainan, errege cz 
bazen artera hcldu, ctzitakeela gauzetan 
bakerik czar, cz-eta bararaz Simon bere 
erhokeria gaichtoetarik.

7 Bainan Seleuko hil zen ondoan, An- 
tioko, Zoharra deitzen zutena erregetu 
zenean, Jalon, Oniafen anaya, apliez- 
handigoa eikuratu beharrez abiatu zen.

8 Erregeren gana goan zen, agintzen 
ziozkalarik hirur chun eta hirur hogoi 
talcndu zilharrezko, cta bertze mozkine- 
tarik lau hogoi talendu ;

9 Eta hckien gainera efkaintzen zituen 
bertze zazpitan hogoi cta hamar talcndu, 
baldin ematen bazitzayoen jimnafio baten 
cta morroindegi baten egitcko eikua, cta 
Antiokiartzat onheften bazituzten Jcru- 
falcmdarrak.

10 Erregeren baya izan cta buruzagi- 
tafuna ardietfi zuencan, abiatu zen bere- 
hala bere herritarrak arrotzen ohitzetara 
iraganarazi beharrez.

1 1  Eta khendurik crregeck beren bi- 
hotz-beratafunaren ariaz Juduei eman i
zan zaroezten lege onak Joanel'cn, Upo- 
lcinorcn aitaren bidez (Joancs bidalkin- 
tzan izatu baitzen, Erromarrckin adiiki- 
dantzen cta bat-tafunaren berritzen), bere 
herritarren zuzenak häuften cta lege tza- 
rrak ezartzen zituen.

12  Ezcn aufartatu zcn jimnafio baten

egitera gazteluaren beraren azpian, cta 
morroinik hautenak lizundegietan czar- 
tzera.

13  Etzen hori bada haftapen bat, bai
nan berhantza eta aitzinamendu batzuek 
jendayen eta arrotzen bizi-moldean, Ja - 
fon aphez-aizun gaichtaginarcn tzarkeria 
cta paregabeko belzkcriarcn ariaz ;

14  Hambateraino, non aphezak ez bai
tziren gehiago aldareko egimbideetara ar- 
thatfu,bainan temploa arbuyotan emanez, 
eta ezacholatuki fakrifizioak utziz, lehia- 
tuki phartedun fartzen baitziren jimnafi- 
oan eta hango prezio tzarretan, eta jokoen 
ikhaften haritzen baitziren.

15  Ezdcufentzat zaduzkatcn forthe- 
rriko ohoreak ; ederrago zitzaizkotcn, 
Greziarren artcan lelo ematen dutenak.

16 Beren buruak hckietan crakuftcko 
lehia galgarriak berotzen zituen ; Gre
ziarren ohitzez bekhaitz ziren, cta oro
tan nahi zuketen, beren etfai eta hiltzaile 
izan zituztencn iduriko agertu.

17  Bainan Jainkoaren legeei cz da al- 
ferretan egiten damu, eta hcldu diren fo- 
lafek erakhutfiren dute gauza.

18 Bada, bortz urthetarikako beftak e- 
giten zituztclarik Tirrcn, cta errege han 
zelarik.

19 Jafon gaichtaginak Jcrufalemdik i- 
gorri zituen gizatzar batzu hirur chun 
bidrakmarckin Herkulfen fakrifizioko- 
tzat ; cta diru hura eraman zutenek gal
datu zuten etzadicn fakrifiziotan igor, 
etzclakoz egoki, bainan bertze zerbai- 
tetan chahu zezaten.

20 Diru hura bidali zuenak, Flerkulfen 
fakrifiziokotzat eíkaini zuen arren, ekha- 
rri zutenen ariaz untzi egitcko émana i
zan zcn.

2 1 Berriz, Apolonio, Mneftheoren fc- 
mca Egiptora igorria izan zenean Ptole- 
meo Philometor erregearen gobernuko 
handicn ariaz, Antiokok czagutu ondoan 
errefumako cgitckoetarik atze egin zutc- 
la, bere onari begiratuz, abiatu zen bere 
tokitik, cthorri zcn Jopcra cta handik Je -  
rufalcmcra.

22 Jafonck cta hiriak ongi-ethorri c- 
derrena egin zioten ; zuzi-argitara eta i- 
rrintzinen crdian egin zuen bere fartzea ; 
cta handik Phcniziara bere armadara i- 
tzuli zen.

23 Hirur urtheren buruan Jafonck i- 
gorri zuen Mcnclao, gorago aiphatu den
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Simoncn anaya, diru eramatcra errcgcri, 
cta premiazko egiteko batzuen gainean 
ihardefpenketa.

24 Bainan Menelaok erregeren gogoa 
atzeman ondoan, harén ahalez efpantu e- 
rabiliz berc buruaren gainera bildu zuen 
aphez-handigoa, hirur ehun zilharrezko 
talendu Jafonek baino gehiago eíkainiz.

25 Eta erregeren manuak harturik, c- 
thorri zen ctzuelarik dcuferc apheztafu- 
nari dagokionik, bainan naufi odolgiro ba
ten bihotza eta bafabere baten fepha.

26 Eta horreletan Jafon, zeinak anaya 
ber-berca atzeman baitzuen, enganatua 
izan zen bera, eta iraizia izanik ihes-egin 
zuen Amon-herrira.

27 Aldiz Menelaok naufitafuna ardietíi 
zuen hola ; bainan erregeri agindu dirue- 
tarik etzuen batere igortzen, nahiz hor
tara hertfa zezan Softratok, zeinak gaz- 
teluan manamendua baitzuen;

28 Ezen hari zitzayoen zergen farra- 
raztea; aria hortaz izan ziren biak erre
geren aitzinera deithuak.

29 Apez-handigotik khendua izan zen 
Menclao, cta bere anaya Lilimako izan 
zuen ondoko; Softrato berriz, Ziprora 
izan zen aldatua.

30 Anartean Tharfearrek eta Melota- 
rrek bihurrialdi bat eraiki zuten, emanak 
izan zirelakoz Antiokidari, erregeren o- 
haideari.

3 1  Aria hortaz hekien jabaltzcra las- 
ter-egin zuen erregek, bere ordairi utzi- 
rik Androniko, bere lagunetarik bat.

32 Menelaok berriz, uftez ordu ona 
atzeman zuela, tcmplotik ebatfirik ur- 
hczko untzi zembait, Andronikori eman 
ziozkan batzu, cta bertzcak faldu zituen 
T i ríen cta hauzoko hirietan.

33 Oniafek horren garbitafuna jakin 
ondoan, Menclaori jazartzen zioen, be
ra lekhu fcgurcan zagoclarik Antiokian, 
Daphneko ondoan.

34 Hargatik, Andronikoren gana goa- 
nik, Menelaok othoiztu zuen hil zezan 
Onias. Androniko goan zen Oniafcn ga
na ; cta eíku eíkuina cmanik zin-egin 
zioen eta (nahiz Oniafi nabarmen zitza. 
yocn) finhetlarazi bere ihes-lekhutik il- 
khitzca, eta ordu berean hil zuen, zu- 
zembidearen arrangurarik gabe.

35 Horren gatik, ez bakharrik Judu- 
ak, bainan bertze jendakiak ere jauzten 
ziren, eta nckhcz jafaitcn zuten hamba-

tcko gizonaren hcriotzc bidegabezkoa.
36 Eta Ziliziako aldeetarik bihurtu 

zenean errege, Juduak goan zitzaizkon 
Antiokiara Greziarrekin batean, Oniafcn 
hcriotzc bidcgabczkoaz arranguren egi- 
tera.

37 Oniafen heriotzeak harnea gobcldu 
zioen Antiokori; cta urrikaldurik, niga- 
rrak ichuri zituen, zendua zenaren begi- 
rakortafunaz cta modeftiaz orhoituz.

38 Eta fuharturik manatu zuen An
dronikori khen ziozoten purpura, erabil 
zezaten hiri guzia gaindi inguruka, eta 
gaichtaginari bizia idek ziozoten toki bc- 
rean zeiñtan izigarrikeria egin izan bai
tzuen Oniafen gainean. Jaunak hórrela 
bihurtu zioen merezitu faria.

39 Bada, Lifimakok tcmploan aíko fa-
krilio eginik, Menelaok hartaratuz, berri 
hori barrayatu zen eta o (lea Lifimakoren 
kontra bildu zen, tcmplotik orduko urhc 
hainitz eraman zuen ondoan. _ _ _

40 Aldiz jendea errefuminetan jaiki 
zelakotz, Lifimakok bildu zituen hirur 
mila gizonen ingurua aitzindari gaichto 
baten azpian, zeinak adin bezembat 
gaichtakcria baitzuen, cta tzarkeria egi- 
ten abiatu zen.

41 Bainan populuak ikhufi zuenean 
zertara zohan Lilimako, batzuek harta 
zituzten harriak, bertze batzuek makhi- 
la lodiak ; zembaitck berriz hau tía arthi- 
kitzen zuten Lifimakoren kontra. _

42 Haren gizon hainitzek atzeman zi
tuzten farrafkiak, zembaitck lurra jo zu
ten eta guziak ihes igorriak izan ziren ; 
fakrilio-egilea bera ere, dirutegiko ondo
an hil zuten. _

43 Gauza horiez populua abiatu zen 
beraz Menclaori jazartzen.

44 Eta errege Tirrcra ethorri zenean, 
zaharrek igorririkako hirur gizonek ha
rén aitzinera eraman zuten egitekoa.

45 Eta ñola Menelaok azpia hartzcn
baitzuen, Ptolemcori dirukcta handi bat 
agindu zioen, erregeri nahi zuena finhe- 
tfarazteko. _

46 Hargatik Ptolcinco erregeri hurbil- 
du zitzayoen, czkaratz batean freíkatzcn 
zagoelarik, cta gogoz aldarazi zuen.

47 Erregek garbi atheratu zuen M e
nelao, gaichtakcria guziez hobendun zc- 
n a ; gaizo batzu berriz, Sithiarren aitzi- 
ncan churitu balute ere bcren egitekoa, 
hobengabe athcratuko zirenak, hekick
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kondenatu zituen hiltzera.
48 Bidcgabezko gaztigua berehala ja

lan zutcn bcraz, hiriarcn, populuaren eta 
gauza fainduen alde jaiki zircnek.

49 Aria hortaz gaitziturik, Tiriarrak 
bcrak guziz bizar agertu ziren hekien c- 
horzpenean.

50 Mcnelaok berriz, bothcrca zadu- 
katen gízonen jaramankeriari eíker, bu- 
ruzagitafunean irauten zuen, geroago cta 
maltzurrago bere herritarrci zclata heda- 
tzcko.

V . K a p .

Q R D U A N  arrimatu zen Antioko E - 
giptora liigarren athcraldiaren egi-

teko.
2 Bada, gerthatu zen Jerufalemgo hiri 

guzian berrogoi egunez zaldizko batzu 
ikhufi izan zirela airetan tarrapataka, ur- 
he-oihalez jauntziak eta lantzekin, gizon 
harmatuzko andanak bczala ;

3 Eta zaldiak lerroka jarriak, lafter- 
egitcn, gudulariak cíkuka abiatzen, errc- 
dolak dardaratzen, kaíkaduncn oílea cz- 
pata biluziekin lotzcn, geziak arthikitzen, 
urhezko harmcn cta gcrruntze mota gu- 
ziak dirdiratzcn.

4 Aria hortaz guziak othoitzcan zau- 
dcn, oncrat bibur zitczcn Icndagaila ho- 
riek.

5 Bainan ñola gezurrczko haro bat ¡1- 
khi baitzen, Antiokok biziagaldu zuela ; 
Jafonek, ez mila gizon baino gutiago har- 
turik, liirira laftcr-egin zucn ; eta hirita- 
rrck harrafietara egin izan zuten arren, 
azkenekoz naufitu zen hiriaz eta Menc- 
lao gaztelura goan zen ihcs.

6 Jafonek berriz, bcre hcrritarrak e- 
tzitucn farrafkian guphide izatu·, etzitza-
Í oen burutaratzen zorigaitz handia déla 

ere odolekoen kontrako zoriona, uilez 
etfayen kontra eramaten zuela garhaizia, 
eta ez herritarren gainean.

7 Eta halarik-cre ezin ardictfi zucn 
naufitafuna, bainan ahalkea bildu zuen 
bere zimarkhu guzien azkcn buru, eta 
berriz ihes goan izan zen Amon-herrira.

8 Azkenekoz, Aretafek, Arabiarren 
erregek, hertfatzen zuelakoz, iheíka za- 
bilan hiriz hiri, orok higuindua, lege-ar- 
negatzaile eta hafgarri bat bezala, bere 
forlckhuaren cta herritarren etfaya be
zala, cta Egiptora iraizia izan zen.

9 Eta hambat jende bereu forlekhutik 
iraizi zituen gizona, bera lekhu arrotze- 
an akhabatu zen, Lazedemonara goanik, 
han ihes-lekbu bat atzemanen zuelakoan 
Juduekilako bat-tafunaren ariaz;

10  Eta nola ehortzi gäbe utzi baitzi- 
tuen aiko, bera cre deithorerik gäbe eta 
ehortzi gäbe utzi zuten, ez baitzucn ez 
bere herrian ez arrotz lekhuan hobi bat 
aurkhitu.

1 1  Horiek arren hola gerthatu ondo- 
an, errege beldurtu zen Juduak urrun- 
duko zitzaizkola berekilako bat-tafune- 
tik ; eta horren gatik, burua futan, ethorri 
zen Egiptotik, eta harmez hartu zuen 
hiria.

12  Berriz, foldadoei manatu zioten hil 
zetzazten urrikari gäbe atzemanak oro, 
cta hiltzera far zitezen etcheetara.

13  Sarraikitu zituzten beraz cta he- 
riotzez jo zahar-gazteak, emaztekiak eta 
haurrak, ncikatchak eta bulharreko umc- 
ak ere.

14  Arren hirur cgunik barnean izan 
ziren laur hogoi mila hilak, berrogoi mi
la gathibu hartuak, eta berriz, ez gutiago 
falduak:

15  Bainan horiek etziren afki: Anti
oko aufartatu zen oraino temploan, lur 
guziko tokirik fainduenean, fartzera, bi- 
dari zuclarik Mcnelao, legeak eta forthe- 
rria traditu zituena;

16 Eta bere eiku hobentfuez hartuz 
untzi fakratuak, bertze crregcck cta bi- 
rick lekhu hären berregingarri eta ofpa- 
garri cmanak, izigarri zen bczala crabil- 
tzen eta khutfatzen zituen.

17 Holctan Antioko, burutik jauzia, 
etzen begiratzen Jainkoa aphur baten- 
tzat zela famur Jerufalemdarren bekha- 
tucn gatik, eta aria hortaz lekhu fairi- 
duaren inguruan gerthatu zela laidoa.

18 Ezen bertzela, afleo bekbatutan i
zan ez balirc pulumpatuak, Antioko ere, 
hala-nola Heliodoro,Seleuko erregeak di- 
rutegiaren larrutzera igorri zuena, Anti
oko cre agertu bezahl lafter izanen zen 
zafratua eta bere urhats ozarrctik erago- 
tzia.

19 Bainan Jainkoak ez du populua 
Ickhuaren gatik hautatu, bai ordean lc- 
khua populuaren gatik.

20 Aria hortaz lekhua ere populuaren 
afturugaitzetan phartedun egina izan da; 
bainan gero zorionctan cre hala izanen
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d a; eta Jainko ahalorotakoaren hafarre- 
orduan bazterrerat utzia izan den tokia, 
berriz ofpe handitara altchatua izanen da 
Jaun handiaren baketzeko egunean.

2 1 Beraz templotik hemezortzi ehun 
talendu cramanik, Antioko zalhurik i- 
tzuli zen Antiokiara, bere hampuruikc- 
rian iduritzen baizitzayoen lcihorrean un- 
tziz eta itfafoan oinez ibiliko zela, ham- 
bat baitzen harro harén gogoa.

22 Berriz, jendea hetturan idukitzeko 
utzi zituen kargudunak: Jerufalemcn Fi- 
lipe, ethorkiz Friyiarra, karguaren emai- 
lea baino odolkoyagoa berenez ;

23 Garizimen berriz, Androniko, eta 
Menelao, zeina bertzeak baino gogorra- 
go baitzen bere herritarren aldcrat.

24 Eta nola Antioko Juduci aiher bai
tzen, igorri zuen Apolonio, aitzindari 
gaitzefgarria, hogoi eta bi mila gizone- 
kin, manatuz, emaztekiak eta gazteak 
faldurik, hil zetzan adin oneko gizonak 
oro.

25 Hau Jerufalemcra cthorri zenean, 
bake alegia batean deikantfuz egon zen 
larumbateko cgun fainduraino ; eta noiz- 
ere Juduak lanetik geldituak baitziren, 
bere gizonei manatu zioten har zetzaz- 
ten harmak.

26 Hil zituen ikhuftera ethorriak zi- 
ren guziak, eta gizon harmatuekin kurri- 
tuz hiria, ofte gaitza chahutu zuen.

27 Bada, Judas Makabearra, bera ha- 
margarren toki mortu batcra bildua zen, 
eta han bafabereen erdian bere lagunckin 
mcndictan zaraman bizia ; eta belharra 
janez egoten ziren, bertzeen khutfape- 
nean cz fartzea gatik.

V I. K a p .

1)  A IN  A N  handik laftcr erregek bidali 
^  zuen Antiokiar zahar bat, bortcha 
zetzan Juduak herriko legeetarik eta 
Jainkoa ganik aldatzera;

2 Eta Jerufalemcn temploarcn pro- 
fanatzera, Jupiter Olimparraren izena e- 
manez, eta Garizimen zen temploa Ju 
piter arrotzalcaren izenetik dcithuz, a- 
rrotzak zirclakoz toki hartako egoilia- 
rrak.

3 Horreletan erori zen guzicn gainera 
ondikozko uharrik gaitzena.

4 Ezcn arrotzek temploa bethetzen

zuten lizunkeriaz, cta beren afeez, cta 
lilitchoekin khutfatzen ziren gizonez ; e
ta emaztekick zilhegi etziren gauzak far- 
tzcn zituzten lckhu fakratuetara :

5 Aldarea ere bethea zen haizu etzi
ren haragiz, lcgcck dcbekatzcn zituzte- 
netarik.

6 Larumbatak berriz, eta tokiko befta- 
buruak ere etziren idukiak, cta bakha- 
rrik Judua zela ere nihork etzuen aitho- 
rra eginen.

7 Premia latzak crrcgcrcn fort-egune- 
an fakrifizioetara zaramatzan ; eta Ba- 
koren beílak zelebratzen zirenean, bor- 
tchatzcn zituzten karriken inguratzera 
huntz-oíloz khoroaturik Bakoren ohorc- 
tan.

8 Erabaki bat berriz, atheratu zen 
jendayetako hauzo hirictan, Ptolemaida- 
rrek bururaturik, molde berean hckiek 
ere Juduen kontra egin zezaten, fakrifi- 
katzcra bortchatzcko,

9 Edo hil zetzazten arrotz-legectara 
iragan nahiko etzirenak. Etzen bcraz 
nihon hcfturarik baizen ikhuílcn.

10  Ezen bi emazteki falhatuak iza- 
nik ingurebaki zituztcla beren umeak, 
hiria gaindi agerian crabili ondoan ingu- 
ruka, haurrak bulharrctarik urkhaturik, 
harraficn gainetik arthiki zituzten.

1 1  Bertze gizon batzu berriz, hurbi- 
lcko lur-zilhoctara elkhar gana biltzen 
zirenak, eta larumbat-eguna ichilka bes- 
tatzen zutenak, Filiperi falhatuak iza- 
nik, fuz erreak izan ziren, herabe zirela- 
koz, erliyionearen cta larumbat begira- 
tzearen ariaz, eíkuz beren buruei la- 
guntza ckhartzcko.

12 Aldiz othoizten ditut liburu hau 
irakurturen dutcnak cz ditezen lazturari 
eman afturugaitz horien gatik, bainan 
uftc izan dezaten halakoak gerthatu di- 
rela, cz gure odolarcn galpenerako, bai 
ordean nehortarazteko.

13  Ezcn ongi-nahi handi baten cra- 
khuíkaria da bekhatorcak beren lehicn 
arabera egitera ez uztea luzcz, bainan 
azurrialdiak laller iratchikitzea.

14  Alabainan Jaunak cz du gurekin 
bertze jendakickin bczala jafankorki igu- 
rikitzen, hckien gaztigatzca gatik beren 
bekhatucn ofotafunean, ethorriko denean 
juyamcnduko eguna.

15  Eta gurekin hola nahi izan du e- 
gin, afpcrkundc gure gainean cz athera-
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tzcko noizbait, gure bekhatu guziak az- 
kcncan bilduak ditazkccncan.

16 Aria hortaz cz du behinere gure 
gainctik aldaratzen bere urrikalmendua ; 
bainan afturugaitzez azurriatuz, ez du 
bere populua bazterrerat uzten.

17 Hitz guti haukiek irakurlcen argi- 
tako izan beitez erranak. Bcraz gure 
folafera itzuli behar gare.

18 Bada Eleazar, lchembiziko ifkri- 
bauctarik bat, adineko gizona eta begi- 
thartc ahalkefunekoa, urdeki jatera nahi 
zuten bortchatu, ahoa bortchaka zabala- 
raziz.

19 Bainan heriotze ofpetfu bat bizitzc 
hafgarri bat baino nahiagoz, hura bere 
oldetara bazihoan hiltzeko tokira.

20 Ikhuftz zembat beharko zuen e- 
garri, eta jafankortafuncan gogortuz, go- 
gotan hartu zuen ctzuela biziaren minez 
fori etzenik deufere onhetfiko.

21 Han zirenek berriz, behargabeko 
urrikalmcndu bâtez ukiturik harekilako 
azpaldiko adiikidantzaren ariaz, bazte
rrerat harturik othoizten zuten jateko 
zilhegi ziren haragietarik ekhartzera utz 
zetzan, erregek manatu zuen bezala fa- 
krifiziotikako haragietarik jan alcgia bat 
egin zezan berak,

22 Eta hori cginik, hcriotzcari itzur 
zadicn ; eta harentzateko adifkidantza 
zaharraren ariaz egiten zioten gizatafun 
hori.

23 Bainan hura gogoctaka abiatu zen 
zembat zor zioten bere adinari cra za- 
hartafunari, fortzetik ekhartzen zuen bi- 
hotz-handitafunari, bere île zurici, eta 
haurretik craman zuen bizitze garbiari ; 
cta Jainkoak czarri lege fainduaren ara
bera, ihardetfi zuen bcrchala, nahiago 
zucla hobiari utzi bere burua.

24 Eta zioen : Etzayo gure adinari 
zor alegiaka haritzea; beldurrez-cta gaz- 
teetarik aiko, uftez Eleazar hau hogoi 
eta hamar urthetan iragan den arrotzen 
bizitzera,

25 Berak enganatuak izan ditezen e
ne alegiakcriarcn bidez, cta bizitzc gal
kor baten ephe laburraren ariaz j cta ho
rrelctan cnc zahartzeari bil niozoke no- 
tha bat cta nihonereko hatfgarritafuna.

26 Alabainan oraiko orduan gizonen 
ganikako clliretarik athera banindadi cre, 
niholaz ez bizian ez hilean ezin itzuriko 
nintake Ahalorotakoarcn efleuari.

27 Horren gatik bizitzetik bihozdun 
ilkhiz,ene adinari dihoakioen bczala naiz 
agerturen ;

28 Gazteriari aldiz itchikitafunczko 
ikhuíkari bat utziko diot, baldin gogo 
biphil eta hazkarrez jafaiten badu herio
tze ohoragarri bat, gure lege premiatfu 
cta guziz fainduen ariaz. Hitz horiek 
egin orduko eftirara herreftatu zuten.

29 Hura eramaten zutenak berriz, 
aitzintchean ezti bezain bihurri egin zi
ren beren hafarrean, erran zituen íblafcn 
gatik, burgoikeriaz errantzat zaduzkate- 
lakoz.

30 Bainan ukhaldien azpian hiltzera- 
koan, hafgorapen batekin erran zuen : 
Jauna, jakitatc fainduaren jabe zarena, 
zuk garbiki dakizun bezala, heriotzeari 
itzur nindaiteelarik jafaiten ditut gorphu- 
tzeko oinhaze gogorrak, bainan arimaz 
gogotik ditut egartzen zure beldurraren 
ariaz.

3 1  Horreletan bizitzetik ilkhi zen E - 
lcazar, ez czik gazteriari, bainan bere hc- 
rritar guziei utziz bere heriotzearcn or- 
hoitzapena bcrthutezko eta indarrczko 
ikhuíkaritan.

V II. K ap .

G 1E R T H A T U  zen berriz, zazpi ana
ya beren amarekin hartuak izan zi- 

rela, cta erregek bortchatu nahi izan z i
tuen azote eta idi-hede ukhaldika urde- 
kiaren jatera, zilhegi ez den bezala.

2 Bainan hekietarik bat, adinez za- 
harrena, hunela mintzatu zen : Z er bil- 
hatzen duzu eta zer nahi duzu jakin gu
re ganik ? Hiltzera gaude, Jainkoaren eta 
herriko legeak hautliko ditugun baino le- 
hcn.

3 Hargatik erregek errabian manatu 
zuen khalda zitzazten paderak eta ko- 
brczko bertzak; eta khaldatuak izan zi
ren bezain farri,

4 Manatu zuen mihia mozteaz le- 
hembiziko mintzatu zenari; cta buruko 
larrua khendurik, ebak ziotzoztcn eíku 
eta zango muthurrak, bere anayen eta 
amaren begicn azpian.

5 Eta hórrela ahal guziez gabetua i
zan zenean, erregek manatu zuen hurbil 
zezaten fura, eta hatfa bazuelarik oraino 
chigorraraz zezaten paderan ; cta hórre
la luzcz oinhaztatua zelarik, bertzeek
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amarckin batean bihotzoiki hiltzcra bc- 
rotzen zuten elkhar,

6 Erraten zutclarik : Zintafunari be- 
giraturcn da Jainko Jauna, cta gutan 
harturen du gozakari, Moifek bere kan- 
tikako hitzetan erran ducn bczala : Eta 
bere zerbitzarien baithan harturen du 
gozakari.

7 Lchembizikoa hil zcnean beraz, 
ondokoa crakharri zuten cftiratzcko ; c
ta buruko larrua ilcckin khcndurik, gal- 
datzcn ziotcn beau janen zucn, bere al- 
derdi guzictan oinhaztatua izanen zen 
baino lehcn.

8 Bainan harek bere herriko mintza- 
yan ihardetfiz erran zuen : E z  dut egi- 
nen. Horren gatik harek ere jafan zituen 
bere aldian lchembizikoaren eftirak.

g Eta azkcn hatfctara ckharri zutc- 
nean, hau erran zucn : Oi gizonctarik 
gaichtoena, oraiko bizitzean galarazten 
gaituk ; bainan munduko crrcgck harén 
legeentzat hil garcnak bethirainoko bizi- 
tzcra eraikircn gaitik.

10  Haren ondotik, hirugarrena cfti- 
ratu zuten ; galdatu zioten mihia, eta 
atheratu zuen bcrehala, cta eikuak hc- 
datu zituen kantitu gäbe ;

1 1  Eta finhefte bethearekin erran zu
en : Zerutik daduzkat haukick ; bainan 
orai erdcinu diotct Jainkoarcn lcgearen 
ariaz, zeren igurikitzcn baitut bihurtuko 
darozkidala berriz :

12  Haletan non errege eta harckila- 
koak harritzen baitziren gizon-gaztearen 
bihotzaz, eztirak czdcufkeria batzu bc
zala jafaiten zituclakoz.

13  Hura ere hórrela hil zen ondoan, 
eftiratzaileak orobat abiatu zitzaizkon 
laugarrenari.

14  Eta akhabatzera zihoalarik, hune-
la mintzatu zen : Hobe da gizoncn cs- 
kuz hcriotzeari emanak izatea, Jainkoa
rcn ganik bizi berri bat igurikiz, czen 
hirc arrcbiztca ez duk bizitzerakoa iza- 
nen. _

15  Eta bortzgarrenari lothurik, cftira- 
tzen zuten. Harek aldiz erregeri bcgi- 
ratuz, erran zuen :

16 Gizonen artcan ahala baituk, hil- 
kizun haizen arren, nabi dukana egiten 
duk ; bainan ez biazak uftcrik izan gurc 
jendakia Jainkoaz baztcrrerat utzia delà.

17  Ordean ago ephez, cta ikhufiren 
duk ñola harén bothcreak eihratuko zai-

tuzteten hi cta hirc odola.
18 Haren ondotik, erakharri zuten 

feigarrcna, eta hau hiltzerakoan, hu
nda mintzatu zcn : E z  bchedi uftckeria 
hutfera eror: ezen gure hobena duk ho- 
lakoak jafaiten baditugu, gure Jainkoa- 
ren kontra egin dugulakoz bckhatu, cta 
cz duk harritzeko haukick gure gainera 
arthikiak izatea.

19 Bainan hik ez ufte izan nola-nahi 
goanen zaikala, Jainkoari gcrla egitea 
bilhaturik.

20 Aldiz ama, ohi den baino mirefga- 
rriago eta prcftuen orhoitzapena merezi 
zucn harck egun batik barncan ikhuften 
zituen berc zazpi femcak galtzen, eta 
gogoa onik jafaiten zuen, Jainkoaren 
baithan zadukan peikizaren ariaz.

2 1 Herriko mintzayan oro aldizka
hazkarki berotzen zituen folas zuhurre- 
nez, einaztekiarcn famurtafunari bat-tuz 
gizonaren bihotza. _

22 Erraten zaroeten : E z  dakit nola 
ene fabclcan agertu zareten; czen cz 
darozkitzuet nik eman cz izpiritua, cz 
arima, ez bizia, eta cz ditut nik bat-tu 
bakhotcharen alderdiak.

23 Bainan munduaren egilcak, gizo
naren fortzea egin cta gauza guzien e- 
thorkia aurkhitu duenak, izpiritua cta. 
bizia urrikalmendurekin bihurturen da- 
rozkitzuete, egun zuen buruez achola- 
rik cz dadukazuen bezala hären lcgea
ren ariaz.

24 Antiokok berriz, uftez arbuyo eta 
irainetara bihurtzen ziotela cta berc ezi- 
11a ; nola haurrctarik gazteena gclditzcn 
baitzen oraino, berotzen zucn, cz czik 
berc folafez, bainan zinka fegurtatzen 
zucn, aberats eta dohatfu cgincn zuda, 
eta adifkidetzat hartuko zuda cta behar 
zituenak oro emanen ziozkala, uzten 
baguen bere arbafoctarikako legea.

25 Bainan gizon-gaztea ez baitzen 
horictara erortzen, erregek deithu zucn 
ama cta nahi zioen finhetfarazi egin za- 
dien gizon-gaztearen falbatzaile.

26 Hainitz folafez hortara hizitatu zu
ten ondoan, amak agindu zucn hertfatu- 
ren zuda bere femca.

27 Makhurturik beraz hären gainera, 
eta errege odolkoyaz burlatuz, herriko 
mintzayan erran zioen : Ene femca, u- 
rrikal zaite nitaz, bederatzi hilabethez 
fabclcan ekharri zaitudanaz, hirur urthez
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ene bulharraz hazi, cta adin hortaraino 
altchatu zaitudanaz.

28 Othoi, haurra, begira biozozutc 
zeruari, lurrari eta hekietan diren guziei, 
cta ezagutazu Jainkoak ezdeufetarik c- 
gin dituda hekick cta gizonkia;

29 Eta hau gerthatuko da etzarela 
harakin horren beldur izanen; bainan 
zurc anayen bethe cginik eta hckickin 
phartedun, har zazu heriotzea, zu cre 
zurc anayekin aurkhi zaitzadan urrikal- 
menduzko cgunean.

30 Eta oraino mintzo zelarik, hau- 
rrak erran zuen : Zeren iguri zaudezte ? 
E z  dut erregek manatua cgincn, bainan- 
bai Moifen eíkuz emana izan zarokun 
legearen manamendua.

3 1 Bainan hi, Hebrcarrcn gaineko 
gaichtakcria guzien afmatzaile egin hai- 
zena, Jainkoarcn eikuari ez haiz itzuri- 
ko ;

32 Ezen guk, gurc bckhatucn gatik 
jafaiten ditugu haukiek.

33 Eta baldin gurc Jainko Jauna gu
rc kontra aphur bat famurtu bada gure 
azurriatzea gatik cta gure nehortzeko, 
bere zerbitzarickin bakcturen da berriz.

34 Bainan hi, oi gaichtagina, eta gi- 
zon guzictarik laidagarricna, hären zer
bitzarien kontra fuharturik cz bchedi al- 

'ferretan baut peikiza hutfalez ;
35 Ezen Jainko ahalorotakoarcn eta 

guziak ikhuften dituenaren juyamendua- 
ri ez haiz oraino itzuria.

36 Alabainan ene anayak, orai oinha- 
ze aphur bat jafanik, bethicreko bizitze- 
ko bat-tafuncan farthuak dirc ; hik or
dean Jainkoarcn erabakiz hire burgoike- 
riaren gaztigu zuzenak egarriren dituk.

37 Nik berriz, ene anayek bezala, 
herriko legeentzat ematen ditut ene gor- 
phutz-arimak, Jainkoari dei-eginez, gu
re jendakiari lehen-bai-lehcn begithartez 
itzul dakioeiijcta hik oinhaze cta zafral- 
dien bidez aithor dezakayan hura déla 
Jainko bakharra.

38 Bainan enc heriotzean cta cnc a- 
nayenen gainean b ara turen duk Ahalo
rotakoarcn hafarrca, zcina gure jendaki 
guziaren gainera zuzenki jautfia baita.
' 39 Orduan erregek, hafarrcaren khal- 
dan, bertze guziei baino gogorkiago ja- 
zarri zioen huni, min baizitzayoen tru- 
fatua izatea.

40 Hau erc beraz garbirik hil zcn,

gauza orotan Jaunarcn baithan gogoa 
zabal idukiz.

4 1 Aldiz amak femecn ondotik azke- 
nik jafan zuen heriotzea.

42 Bainan bada aíki erranik fakrifizio- 
cz eta dorphckeria gaindizkakoez.

V I I I .  K a p .

D lZ K I T A R T E A N  Judas Makabea- 
rra cta harén lagunak ichilka fartzen 

ziren hcrrictan ; eta deithuz bcrcn ahai- 
deak cta adiíkideak, eta Judu-lcgcan gcl- 
ditu zirenak hartuz, beren gana bildu 
zituzten fei mila gizon.

2 Eta Jaunari dei-egiten zaroeten be- 
gira ziozon bere populu, guziez oftika- 
tuari, eta urrikal bere templo, jende tza- 
rrek khutfatzen zutenari;

3 Urrikal zakioen halaber hiriari, zei- 
na chahutzera eta lurraren bardin egitera 
baitzaramaten, eta cntzun harén gana 
deihadar-egiten zucn odolarcn oihua ;

4 Orhoit zadien ere haurtto hobenga- 
becn hcriotzc izigarriez, eta harén ize- 
nari arthikiak ziren burhoez, cta harén 
hafarrea phitz zadien horien gainean.

5 Aldiz, oftc handia bildu ondoan, 
Makabearra jendayentzat ezin-jafanez- 
koa bilhakatu zen ; czen urrikalmcndu- 
tara bihurtua zen Jaunarcn hafarrca.

6 Oharkabean jauziz hiri eta gazte- 
luen gainera, erretzen zituen ; eta lekhu 
hoberenez naufituz,bazaramatzan ctfaiz- 
ko larraíki ez aphurrak.

7 Aldiz ardurenik gabaz egiten zituen 
horrelako atheraldiak, cta harén fetzota- 
funaren omena alde orotara hcdatzen ha- 
ri zen.

8 Bada, Filipek ikhuftencz Makabea
rra cmeki-emeki naufitzera zihoala, eta 
gauzak maizenean ongi athcratzen zi- 
tzaizkola, Ptolomeori, Zclefiriako eta 
Pheniziako buruzagiari iíkribatu zioen, 
laguntza ckhar ziozoten erregeren egitc- 
koei.

9 Harek berriz, bcrchala igorri zuen 
Nikanor, Patroklorcn femea, gorteko le- 
hembizikoctarikakoa cta bere adiíkidea, 
cmanik jendaya nahafteka batetik gizon 
harmatuak, ez hogoi mila baino gutiago, 
chahu zezan Juducn jendakia oro ; eta 
laguntzat eman zioen Gorjias, gizon 
gerlaria eta gerlako gauzetan hainitz ja- 
kina.

K
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10 Nikanorrek gogoan hartu zuen 
Judu gathibuetarik crrcgeri atheratzea 
bi mila talcndutakö zerga, Erromarrei 
cman beharra zena.

1 1  Eta bcrehala igorri zueu itfaftar 
hirietara, deithuz Judu gathibu eroftera, 
eta aginduz talendu bakharrcko lau ho- 
goi eta hamar gathibu emancn zituela. 
Etzitzayoen bururatzen Ahalorotakoaren 
afperra, hären gainera erortzera zihoana.

12  Judafek berriz, nabaritu bczain 
lafter Nikanorrcn ethortzea, jakintfun c- 
gin zituen berekilako Juduak.

13  Hekietarik batzu, lotfakeriaz eta 
Jainkoaren zuzentafunean finhefterik ez 
izanez, ihefari ematen ziren.

14  Bcrtzeck aldiz, deufere gelditu ba- 
zitzayoten, faltzen zuten, eta hambatcan 
errekeitzen zuten Jauna, itzurraraz ze- 
tzan Nikanor gaichtoari, zeinak faldu 
baitzituen hurbildu crc baino lehen ;

15  Athcra zetzan, beren gatik ez ba- 
zen, bederen hekien aitckilako bat-ta- 
funaren ariaz, eta hekien gainera deithua 
zen izen faindu eta handiefgarriaren a- 
riaz.

16 Makabcarrak berriz, bilarazirik bc- 
rekin zituen zazpi mila gizonak, othoiz- 
ka galdatzen zaroeten ctzitezen bake 
etfayekin, cz-eta lotfa buruz bidegabezki 
hcldu zitzayoten etfai orte hartaz, bai- 
nan hazkarki guduka zitezen,

17  Begietan idukiz lekhu fainduari 
hekiek tzarki ekharri laidoa, eikarnioz 
hiriari egin ¡raina, eta bcrtzalde arbafoen 
legeen ezeztapena.

18 Eta erraten zuen : Alabainan he
kiek beren harmetan eta oldarkoitafu- 
nean dutc finhefte; guk berriz, gure fin- 
heftea dadukagu Jaun ahalorotakoan, 
zeinak kheinu batez gure kontra hcldu 
direnak eta mundu guzia erc chahu bai- 
tetzazke.

19 Orhoitarazi zituen halaber beren 
aitei Jainkoak eman izan ziozkaten la- 
guntzez, eta Scnakeribcn azpiko bedc- 
ratzitan hogoi eta bortz mila gizon gal- 
duak izan zirencz,

20 Eta Babilonian Galatiarren kontra 
eman guduaz, zcintan, guziak lotzera c- 
thorri zirenean, Juduen lagunak, Maze- 
doniarrak khordokatuak zirclarik, fei mi
la Juduk bakharrik chahutu baitzituzten 
fei hogoi mila etfai, zerutik emanikako 
laguntzaren bidez, eta hortarik ardietfi

baitzuten on afko.
2 1 Hitz horiek gogortu zituzten, eta 

beren legeentzat eta fortherriarentzat 
hiltzera zauden.

22 Ezarri zituen beraz berc anayak, 
Simon, Jofcp eta Jonathas andana ba- 
khotcharen buruan, bakhotchari hama- 
bortz chun gizon azpiko emancz.

23 Arrcn Efdrafek ere irakurtu zioten 
ondoan liburu faindua, Judafek czagut- 
karitzat emanik hitz haukiek : Jainkoa
ren laguntza; lehembiziko lerroan be- 
rak abiatu zuen gudua Nikanorren kon
tra.

24 Eta Ahalorotakoa Juduen aide ja- 
rririk, hil izan zuten bederatzi mila gi- 
zonez gainetik, ihes-cgitcra bortchatu 
zuten Nikanorren armada gehiena, or- 
dukoz fakhiz hebaindua.

25 Aldiz hekien eroftera ethorri zi- 
renei khendurik beren diruak, berei u- 
rrun ondotik egin zioten.

26 Bainan gibelcrat itzuli ziren mu
garen bortcharcn azpian, czcn larumbat- 
bezpera zen ; aria hortaz etziren aitzina 
goan ctfayaren ondotik.

27 Gero hekien harmak eta buluzki- 
nak bildurik, beftatu zuten larumbata, 
benedikatuz Jauna, cgun hartan libratu 
zituena, berc urrikalmcndua gaincra i- 
churtzcn hafiz.

28 Larumbat-ondoko eguncan berriz, 
hebainei, umezurtz eta alhargunei bu- 
luzkinctarik zathiak berezi zaroezten ; 
eta gaincrakoa izan zuten berentzat eta 
beren ctchctakoentzat.

29 Horiek cginik beraz eta orok ba
tean errekeituz Jaun urrikalmendutfua, 
galdatzen zioten behin-bethiko bake za- 
dien berc zerbitzariekin.

30 Horiez gcroz, hekien kontra T i-  
motheorekin eta Bakiderekin gudukatzen 
zircnctarik hil izan zituzten hogoi mila 
baino gchiago, naufitu ziren hazkargailu 
gora batzucz, eta zathitu zituzten afko 
harrapakin, zathi bardinak cgincz hebain, 
umezurtz eta alhargunei, bai-eta gizon- 
zaharrei crc.

3 1 Artharekin bildu ondoan etfayen 
harmak, bchar-bezalako tokietan ezarri 
zituzten oro, eta gaincrako buluzkinak 
eraman zituzten Jerufalcmera.

32 Eta hil zuten Philarkcs, 'I imothe- 
orekin zabilan gizon guziz gaichtoa eta 
Juduei afko gaizki jafanarazi ziotena.

33 Jcrufalcmen eíkcr-onen bihurtzen 
hari zirelarik, erre zuten Kalifthencs, 
athe fakratuen erretzailca, ctche batean 
gordea zagoena, eta bihurtu zioten bcre 
izigarrikeriez merezitu faria.

34 Aldiz Nikanor, gaichtakeria gu- 
zicn egilea, mila tratulari erakharri zi
tuena Juduak hckiei faltzcko;

35 jaunaren laguntzarekin, ezdeufen- 
tzat zaduzkan gizonez aphaldua, bere 
karguko jaunzkura aberatfa utzirik, hc- 
rrialdcak barna ihes, bakharrik heldu i
zan zen Antiokiara, zorigaitzik handicna 
aurkhitu ondoan bere armadaren galtzc- 
an.

36 Eta nork-crc agindu batzuen, E - 
rromarren zerga pagatuko zuela Jerufa- 
lemgo gathibuen faritik, hedatzen zuen 
orduan Jainkoak gerizatzcn zituela Ju 
duak, eta harén gatik czin-fakhituak z¡- 
rela, harek czarri lcgcci jarraikitzen z¡- 
rclakoz.

IX . K a p .

O R D U  hartan bercan Antioko Perfia- 
tik bihurtzen zen cdcr-cz-bezala.

2 Ezik Pcrfcpolis dcitzen den hirian 
farthu eta abiatu zen tcmploaren biluz- 
tera eta hiriaren hcftutzera ; bainan jen- 
deak harmetara lafter-eginik, ihefari c- 
man zen bcre lagunekin ; eta ihes-egin 
ondoan, Antioko hórrela gerthatu zen 
itfuíki bihurtzera.

3 Eta Ekbatanako inguructara ethorri 
zcncan, jakin zituen Ñikanorri eta T i-  
motheori gerthatu gauzak.

4 Eta hafarreak zoraturik, ufte zuen 
ihes igorri zutenen ganikako iraina Ju 
duen gainera bihur zezakeela ; hargatik 
manatu zuen cragin ziozoten harén orga- 
lafterrari, eta hatiarterik gabe bideari jo 
tzen zuen, zeruraren aiherra ondotik, zc- 
ren burgoiki erran zuen cthorriko zela 
Jerufalcmera eta hartan k eginen zuela 
Juduen hobiko munthoina.

5 Bainan Ifraelgo Jainko Jaunak, oro 
ikhuftcn dituenak, jo  zuen ezin-fenda- 
tuzko eta ezin-ikhufizko zauri batez ; 
czcn folas hori akhabatu zuen bczain 
farri, lothu zitzaizkon fabeleko min bat 
garratza eta barneko oinhazc gogorrak.

6 Eta hori aíki zuzcn bidé zen, bcrak 
aíko cftira berriz eftiratu zituenaz ge- 
roztik bertzeen fabelak, cz baitzen o-

raino bere gaichtakcrietarik niholaz-ere 
baratu.

7 Aitzitik, horren gaincan hampurus- 
keriaz bethea, fudur-mizpiretarik Juduen 
kontra fu zarioelarik, eta bere manuez 
bidaya herrafaka zaramalarik, gerthatu 
zen oldarrean orga-laftcrretik erortzera, 
eta dambatakoak hezur guziak guritu zi- 
ozkala.

8 Eta gizonen negurritik gorago ham- 
puruftafunez betherik ufte zuenak itfa- 
foko uhinei ere mana eta balantzetan 
hazta mendi-bizkarrak, orduan lurrerai- 
no beheratua ckhartzen zuten hagetan, 
lckhukotafun bihurtzen zioelarik Jain
koaren indar harén gainean agertzen ze- 
nari;

9 Halctan non harrak mulkhoka ilkhi- 
tzen baitziren gaichtaginaren gorphutze- 
tik, eta oinhazeen erdian bizi zelarik, ha- 
ragiak puíkaka erortzen baitzitzaizkon 
eta harén ufainak crc eta urrin gaitzak 
khechatzen baitzuten armada.

10  Eta lchcntchago zeruko izarrak 
uki ufte zuena, nihork ctzezakecn e- 
khar gchiago, harén czin-jafanezko ufai- 
naren gatik.

1 1  Halaz bere burgoikeria gaitzetik 
atheratua, abiatu zen czagutzara bihur
tzen, Jainkoaren ganikako zauriak ohar- 
tarazten zuen bezala, ordu oroz garra- 
tzago lotzcn zitzaizkon oinhazeen bi
dez.

12  Eta ñola berak ere azkcnekoz c- 
zin jafan baitzezakcen berc ufaina, hu- 
nela mintzatu zen : Zuzcn da gizona i
zan dadien Jainkoaren mcneko, eta hil- 
kizun denak ez dezan ufte izan Jainko
aren hcineko déla.

13  Gaichtagin harek othoiztcn zuen 
bcraz Jauna, zeinaren ganik ez baitzuen 
urrikalpenik ardietfi behar.

14  Eta hiria zeintara herrefaka bai- 
tzihoan, hura lurraren bardinera ekharri 
eta hil-murruen hobi egin beharrez, orai 
libro nahi du egin ;

15  Eta agintzcn du Athenatarren bar
din eginen dituela Juduak, zeinck cz bai
tzuten harén crrancra ehorztea merezi, 
bainan arthiki behar baitzituen hegaftin 
eta balabercei jatera, eta haurttoetaraino 
kalitu ;

16 Agintzen du halabcr, templo fain
dua aitzinean larrutu dueña, cmaitza c- 
derrenez aphainduren, untzi fakratuak
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berhaturen, eta fakrifizioei darontzoten 
gaftuak bcrc zuzcnctarik eginen dituc-
la > . .

17  Eta horiez bertzalde, Judu egtncn
delà, eta lurreko bazter guziak gaindi i- 
biliren delà, orotan Jainkoaren alíala c- 
rantzunez.

18 Bainan oinhazeak cz baratzenez 
(czcn harén gainera jautfia zen Jainkoa
ren juyamendu zuzena), etfiak harturik, 
Juduei errekei-arara ifkribatu zioten gu- 
tun bat folas haukick zaduzkana:

19 Antioko errege eta buruzagiak Ju - 
duci, herritar guziz onei, agur, ofagarri 
eta zorion.

20 Ofagarritan balimbazarete zuek 
eta zuen haurrak, eta zuen gogara badi- 
hoazkitzue guziak, efkerrik handienak 
bihurtzen diozkagu Jainkoari.

2 1 Eta nik, eri jarria naizen arren, 
bainan zuetaz bihotz onez orhoiti, eta 
gaitz handiak Perfiako eremuctarik gi- 
belerakoan atzemana, uíle izan dut gu- 
zien ona gatik egitekoez artha hartzea 
premia delà ;

22 E z  etfitzen dudalakoan eue buru- 
az, bainan gaitzari itzurtzcko iguriki- 
men handia dudalarik.

23 Ezarriz ordean ene begien aitzi- 
nera, ene aitak, hergarayetan gaindi bcrc 
armadaren buruan ziholarik, erakhutfi 
izan zuela nork hartuko zuen harén 011- 
dotik khoroa ;

24 Arrcn-eta, baldin zerbait makhur 
gerthatzen, cdo berri gaichto zembait 
barrayatzera heldu bazen, hcrrialdcetan 
zirenek, jakinez nori utzia zen cgite- 
koen gaineko buruzagitafuna, etzezaten 
afaldurik har.

25 Hortarakoz,begietfiz hurbilcan ba- 
dircla indarretako gizon batzu eta hau- 
zoak, arteari zelatan eta gerthakizunari 
iguri dagozkiotenak, errege crakhutfi dut 
Antioko ene femea, zeina zuetarik aikori 
ardura gomendatzen bainuen hergaraye- 
tako errefumetara goaten nintzenean ; 
eta hari iikrihatu diozkat gutun hunen 
azpian direnak.

26 Othoiztcn zaituztet beraz eta gal- 
datzen darotzuet orhoiturik nik agerian 
eta bakhartafunean cgin darozkitzucdan 
ongiez, batbederak fedca iduk diazagu- 
zuen niri eta eue femeari.

27 Ezen badut uftea czti eta gizatiar 
izanen delà, eta ene chcdcarcn eta zuen

guzien onaren arabera ibiliko delà.
28 Beraz gizon-hiltzaile eta burholari 

hura, gaitz izigarricnaz joa, berak ber- 
tzeci cgin izan ziotenaren arabera, lur 
arrotzean, mendi batzuetan akhabatu zen 
heriotze ondikozkoenetik.

29 Harén gorphutza ekharri zuen Fi- 
lipck, zeina bulhar beraz hazia izan bai- 
tzen ; eta harén femearen beldurrez, E - 
giptora goan zen Ptolemco Philomcto- 
rren gana.

X . K a p .
D I Z K I T A R T E A N  Makabearrak eta 
D  harekin zirenek, Jaunak lagunduz 
hartu zituztcn temploa eta hiria.

2 Urratu zituztcn, berriz, arrotzek 
plazetan altchatu tcmploak eta aldareak.

3 Temploarcn chahupena cginik, cgin 
zuten bertzc aldarc bat, eta fu-harrietarik 
fua ilkhirik, cfkaini zituzten bi urtheren 
buruan fakrifizioak, ifentfua, krifeluak 
eta propofizioneko ogiak.

4 Horiek eginik, lurrean ahufpez o- 
thoiztcn zuten Jauna etzitzan utz gc- 
hiago hambatcko afturugaitzetara eror- 
tzera ; bainan bekhatu cgitera heldu ba- 
ziren, berak cztikiago gaztiga zetzan, 
eta ez arthik gizon gogor eta burholaricn 
cikuetara.

5 Temploarcn chahupena cgitcra ger- 
thatu zen egun bercail zeintan lohitu 
izan baitzuten arrotzek, kafleuko hila- 
bethearen hogoi eta bortzean.

6 Zortzi egunez bozkariotan egin zu
ten befta, tabernaklcetako beftaren arara, 
orhoituz lehcntchago ihiziek bezala men- 
dietan eta har-ziloetan cgin izan zutela 
tabernaklcetako befta-burua.

7 Horren gatik ekhartzen zituzten nia- 
khila flokatuak, hoftoila berdcak eta pal- 
mak, temploarcn chahutzeko zoriona 
eman ziotenaren ohoretan.

8 Eta erabaki bat hartu zuten, Juduen 
jendaki guziak urthe oroz beftatzeko zi- 
tuela egun hekick.

9 Horra ñola bizitik heriotzera iragan 
zen Antioko, Zoharra deithua izan zena.

10 Orai erranen ditugu Upatorrcn, 
Antioko gaichtoarcn femearen cgintzak, 
laburtzen dugularik gerlateko alturugai- 
tzen folala.

1 1  Upatorrck hartu zuenean errege- 
tafuna, errefumako cgitckocn artha eman

zioen Lifias deitzen zen bati, zeina Phc- 
niziako eta Siriako armadaren buruzagi 
baitzen. _

12  Ezen Ptolcmeok, izen-goitiaz Ma- 
zcrrck, gogoa hartu zuen Juducn aldc- 
rako zuzentafunean gogor egotekoa, be- 
reziki hekien gainean erabili zituzten 
gaichtakericn gatik, eta hckici baketiarki 
hotfematckoa.

13  Bainan hori zelakoz, Upatorrcn 
adifkideek jazartzen zioten erregeren bai- 
than. Nola maiz aditzen baitzuen trai- 
dorearen izena, zeren utzi zuen Zipro 
Philometorrck zaintzera eman izan zi- 
oena, eta Antioko Zoharrarcn aldera ira- 
ganik, harén ganik ere urrundu izan bai
tzen, phozoinaz bere buruari kliendu zi
oen bizia.

14  Gorjiafek berriz, toki hekietako 
kargua izatu zuenean, Toldado arrotzak 
harturik, ardura cgiten zioten Juduci 
gerla.

15  Aldiz, eftanta oneko hazkargailu- 
ak zaduzkaten Juduck bereu ganat har
tzen zituzten Jerufalemetik iraiziak zi- 
ren gizonak, eta gerla egitcra hari ziren.

16 Berriz, Makabearrarekin zirenek, 
Jaunari othoizka galdaturik lagun zitzan, 
Idumcarrcn hazkargailucn kontra oldar 
cgin zuten;

17 Eta indar handiarekin bermaturik, 
lekhuez naufitu ziren, atzemanak hil zi
tuzten eta guzien artcan etzuten chahu- 
tu hogoi mila gizon baino gutiago. _

18 Eta nola ctfayetarik zembaitek i-
hes-egin baitzuten bi dorre guziz hazka- 
rrctara, zeinetan buru egiteko behar den 
guzia baitzen, .

19 Makabearrak hekien hartzekoutzi 
zitucn Simon, Jofep eta Zakeo, eta hau- 
kiei bereu lagunctarik, behar zen bezem- 
bat; eta berak lafter-egin zuen gudu pre
miago batzuetara.

20 Bainan Simonekin zirenak, jara- 
mankeriaren ariaz, dorrcetan ziren ba- 
tzuek hartaraturik, diruz izan ziren a- 
tzemanak; eta hirur hogoi eta hamar mi
la bidrakincntzat utzi zituzten zembait
itzurtzera. . . .

2 1 Bainan berri hori ekharria izan zi- 
tzayonean Makabearrari, hunek zaharrón 
bilkhuarcn aitzinean jaZarri zioten, diru
tan faldu zituztela bereu anayak, itzur- 
tzerat utziz hekien ctfayak.

22 Hilarazi zituen beraz traidore egin

zirenak, eta bi dorrcez naufitu zen bere- 
hala;

23 Eta harmcz eta indarrez traba gu
ziak hautfiz, bi dorrcetan hil zituen ho
goi mila gizonez goiti.

24 Bainan Timotheo, zeina lehenago 
Juducz garhaitua izan baitzen, ethorri 
zen arrotzezko armada bat eta Afiako 
zaldizkoak bildurik, iduri harrnez naufi- 
tzera zihoala Juducz.

25 Hurbiltzcn hari zelarik, Makabea
rrak eta bere lagunek errekeitzen zuten 
Jauna, buruak hautfez eta foinak zurda- 
tzez eftalirik,

26 Aldarearcn oinetan ahufpez, begi- 
thartez jar zadien, beren etfayei etfai, eta 
partidei partida athera zadien, legeak di- 
oen bczala.

27 Eta halctan othoitza eginik, eta hi- 
ritik urrun aitzinatuz, baratu ziren etfa- 
yari hurbildu zirenean.

28 Iguzkia ilkhitzearckin, batzuek eta 
bertzeak gudura egin zuten, haukiek be
reu indarrarekin Jauna zutclarik garhai- 
ziaren berme, eta hekiek bere bihotza 
zuten guduko buruzagi.

29 Bainan gudua muthiritu zenean, 
etfayei zerutik agertu zitzaizkoten bortz 
gizon zaldiz, urhezko hcdeckin, Juducn 
buruzagi jarriak.

30 Hckietarik bick artean zadukatc- 
larik Makabearra, beren harrnez geriza- 
tzen eta begiratzen zuten ; berriz, arthi- 
kitzen zituzten geziak eta ozpinak c- 
tfayetara, eta haukick itfutuak eta nahafi- 
ak, trumbilka lurrerat crortzen ziren.

3 1 Hogoi mila eta bortz ehun oinez- 
ko eta fei ehun zaldizko hilak izan zi
ren.

32 Timotheok aldiz ihes-egin zuen 
Gazarara, gaztclu hazkarrcra, zcintan 
manatzen baitzuen Kcreafck.

33 Bainan Judafek eta bere lagunek 
bozkarioz lau egunez fethiatu zuten gaz- 
telu hura.

34 Barnean zirenek berriz, tokiaren 
hazkartafunari fidatuz, nihonercko ma- 
darizioncak eta ahapaldiak arthikitzen 
ziozkaten.

35 Bainan bortzgarren egunak argitu 
zueneko, hogoi gizon-gazte Makabea
rrarekin zircnctarik, burho horietaz fu- 
bermatuak, gizonak bczala hurbildu zi
ren harrafira, eta bihotz handirckin ai- 
tzinatzen eta igaiten ziren ;
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36 Eta bcrtzeak ere orobat igancz 
goan ziren dorreei eta atheei fu ematcra, 
eta bizirik erre zituzten burho-egile hc- 
kiek.

37 Gero bi egun ofoz gazteluaren cha- 
hutzen hariturik, hil zuten Timotheo zo- 
kho batean gordea zagoena; hil zituzten 
halaber Koreas hären anaya eta Apolo- 
phanes.

38 Horick egin ondoan, himnotan eta 
aithorrctan benedikatzen zuten Jauna, 
zcinak eginkari handiak atheratu baitzi- 
tuen Ifraelen eta berei eman izan bai- 
tzioten garhaizia.

X I .  K a p .

D A I N A N  handik lafter, Lifias errege- 
ren miniftro eta ahaidea, eta cgitc- 

koen kargua zuena, gerthatu zenaz ja- 
fangaitz,

2 Bildurik laur hogoi mila oinezko eta 
zaldizko guziak, Juducn kontra bidcari 
eman zen, uftcz hiria harturik egoitze- 
tako emanen zaroetala jendayei ;

3 Temploa berriz, diru egitcko ba- 
liaturen zitzayoela, hala-nola jendayen 
temploak, eta aphezgoa urthe oroz fal- 
duko zuela.

4 Den-gutienckorik ctzitzayoen bu- 
ruratzen Jainkoaren ahala ; bainan go- 
goa gaihendurik, bere finhefte guzia za- 
dukan bere oinezkoen oftearen gainean, 
bere zaldicria handiaren eta laur hogoi e- 
lcfanten gainean.

5 Judean farthurik beraz, eta hurbil- 
durik Betfurari, zeina arte hertfi batean 
baita, Jerufalemetik bortz eftadiotan, fe- 
thiatu zucn gaztelu hura.

6 Aldiz Makabearrak eta hären lagu- 
nek jakin zutcncko gazteluei jazartzen 
ziotcla, deihadar eta nigarretan othoizten 
zuten Jauna (eta populu guziak hekiekin 
batean), aingeru on bat igor zezan Ifrac- 
len falbatzera.

7 Makabearrak berak lehembizikorik 
harmak harturik, berarekin batean bizien 
mentura jafaitera berotu zitucn bertzeak, 
eta beren anayci laguntza ematcra.

8 Eta guziak bardin bihotzoiki zihoa- 
zelarik, Jerufalemgo aldean agertu zen 
zaldizko bat hekien aitzincan zihoala 
foincko churitan, urhezko harmekin eta 
lantza bat dardaratuz.

9 Orduan orok batean benedikatu zu
ten Jaun urrikalmendutfua, eta hambat 
berotu ziren bihotzez, non ez ezik gizo- 
nen, bainan bafabercrik gogorrenen gai
nera jauztera, eta burdinazko harranen 
zilhatzcra baitzauden.

10  Arin zihoazen beraz, zcrutik bai- 
tzuten laguntza, eta Jauna hekien gai
nean urrikaltzcn baitzen.

1 1  Eta lchoinak bezala, oldarrean jau- 
ziz etfayen gaincra, lurra joarazi ziotcn 
hckictarik hamcka mila oinezkori eta 
hamafei chun zaldizkori;

12  Oro ihes igorri zituzten; afleo be
rriz, fakhiekin eta buluzik itzuri ziren. 
Liñas bera ere itfuíki ihes-eginez itzuri 
zen.

13  Eta ñola ez baitzen zoroa, berc 
baithan iraganik zcr galtzca egin zitza- 
yoen eta ezaguturik czin-garhaituzkoak 
zirela Hebrearrak, Jainko ahalorotakoa- 
ren laguntzaren gainean bcrmatzen zirc- 
nean, igorri ziozkatcn bidalkinak,

14  Eta agindu ziotcn onhetfiren zi- 
tuela zuzcn ziren gauza guziak, eta 
hertfaturen zuela errege hckickin adiíki- 
detzera.

15  Makabearra aldiz, orotan herriko 
onari begiratuz, crori zen Lifiafen othoi- 
tzetara; eta erregek onhartu zituen Ma- 
kabearrak Juducntzat iíkribatu guziak.

16 Ezcn Lifiafek Juduei iíkribatu gu- 
tunak hunela mintzo ziren:

Lifiafek Juduen jendakiari, agur.
17  Joanefek eta Abfalomek, zucn bi- 

dalkinck, gutunak ematean galdatu dute 
bethe detzadan hckictan erranak dire- 
nak.

18 Beraz erregeren begien azpian c- 
zarri ditut, harén aitzincra email zitaz- 
kccn guziak, eta onhetfi ditu cgitekock 
agintzcn zituztcnak oro.

19 Baldin beraz zintafuna begiratzcn 
baduzuc egitekoetan, ni ere hemendik 
goiti hariko naiz zuci ongi ckhartzcra.

20 Bcrtzc gauzez berriz, bakhotcha- 
ren gainean mintzatu naiz zuen bidal- 
kinci eta encci, zuckin folas egin deza- 
ten.

2 1 Izan ongi. Zazpitan hogoi eta 
zortzigarren urthean, dioíkoroko hilabc- 
thearen hogoi eta laurean.

22 Aldiz, hau zadukan erregeren gu
tunak: Antioko erregeak anaya Lifiafi, 
agur.
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23 Gure aita jainkoen artera cramana 
izan denaz geroztik, guk nahiz gure e- 
rrefuman direnak afaldurik gabe bizi di- 
tezen eta bcren cgitekoei artha ekhar 
diozoten;

24 Entzun dugu Juduek ez dutela 
onhctfi ene aitak mana tu zuena, iragan 
zitezen Grcziarren legera; bainan bcren 
ohitzak nahi dituztela iduki, eta aria hor- 
taz galdatzcn dutela utz diotzoguten be
ren legeak.

25 Guk beraz populu hori ere bakean 
izan dadien nahi baitugu, erabaki bat har
tuz juyatu dugu temploa bihurtua izanen 
zayotela, beren arbafocn ohitzaren ara- 
bera bizi ditezen.

26 Ongi eginen duzu beraz norbait 
igortzen badiozute eta eíkua ematcn; a- 
rrcn-cta gure nahia jakinez, onik izan 
dezaten gogoa, eta bcren beharrei hotfc- 
man diozoten.

27 Juducntzat berriz, hunelakoa zen 
erregeren gutuna: Antioko erregeak 
Juducn biltzarrari eta bcrtzc Juduei, 
agur.

28 Ofagarritan balimbazarcte, guk na
hi bezala zarctc; guk ere badugu ofaga- 
rri.

29 Menclao cthorri zaiku erratera, zu
cn gizon gurekin direnctara nahi duzuela 
jautfi.

30 Segurtafuncko eíkua ematcn da- 
rocgu beraz horra-hunaka ibiliko direnei 
kfantikoko hilabethearen hogoi eta ha- 
margarren eguneraino,

3 1 Juduak aitzinean bezala bcren ha- 
ragiez eta legeez zcrbitza ditezen, eta 
nihork ez diozoten niholaz-crc jafanaraz 
uftcgabeko hutfen ariaz.

32 Berriz, Mcnclao ere igorri dugu 
zuckin ihardukitzcra.

33 Izan ongi. Zazpitan hogoi eta 
zortzigarren urthean, kfantikoko hilabe
thearen hamabortzcan.

34 Aldiz Erromarrck ere gutun bat 
igorri zuten hau zakharrena : Kinto 
Memio eta Tito Manilio, Erromarrcn 
bidalkinck Juducn populuari, agur.

35 Onheften darozkitzuegu Lifiafek, 
erregeren ahaideak, onhctfi darozkitzue- 
nak.

36 Bainan erregeren eíkura eman bc- 
har zitucla uftc izatu dituenez, berehala 
norbait igorrazuc, zucn artcan lehcn-bai- 
lehcn folas eginik,zue¡ ongi dihoakizucn

erabakia har dezagun, ezcn Antiokiara 
bagoazi.

37 Hargatik lafter iíkriba darokuzue 
berriz, guk ere jakin dezagun zer nahi- 
kundetan zarcten.

38 Izan ongi. Zazpitan hogoi eta 
zortzigarren urthean, kfantikoko hilabe
thearen hamabortzcan.

X I I .  K a p .

A  N T O L A M E N D U  horiek eginik, 
Lifias goan zen erregeren gana ; 

Juduak berriz, lothu ziren lurreko la- 
nei.

2 Bainan gelditu zirenek, Timotheok 
eta Apoloniok, Jencorcn femeak, Hiero- 
nimok eta Demophonek ere, eta ber- 
tzaldc Nikanorrek, Ziproko buruzagiak, 
etzioten uzten, ez bake, ez deíkantfu- 
rik.

3 Jopetarrek berriz, hunclako traido- 
rekeria egin izan zuten : othoiztu zituz
ten hekickin batean egoten ziren Juduak, 
bcren haur eta emaztcckin igan zitezen 
chuchcnduak zituzten pinazetara, hc- 
kien artcan etíaigorik ctzen bezala,

4 Hirian guzientzat atheratua zen e- 
rabakiaren arabera, eta berek onhartzcn 
baitzuten, eta Juduek ez baitzuten ba- 
kearen gainean nabarmentzeko ariarik. 
Bainan zabalera heldu izan zirenean, J o 
petarrek itho zituzten, ez berrehun baino 
gutiago.

5 Judafck jakin bezain lafter bere jen- 
dakitikako gizonen gainean egina izan 
zen gaichtakcria, manatu zitucn bcreki- 
lakoak; eta Jainkoari, juye zuzenari dei-

eg'mik> . L-, .
6 Ethorri zen anayen hiltzailcen kon

tra ; portuari fu eman zioen gabaz, erre 
zituen pinazak, eta fuari itzuri gizonak 
czpatatik iragan zituen.

7 Eta horiek egin ondoan, goan zen, 
Jopetar guzicn chahutzera bihurtzeko- 
tan.

8 Bainan ñola jakin baitzuen Jamnia- 
kock ere orobat egin nahi ziotcla hekie
kin zauden Juduei,

9 Jamniarren gaincra halaber gabaz e- 
rori zen, eta portua untziekin erre zio- 
ten, haletan non fuaren argia ageri bai
tzen Jcrufalemcn, hamabitan hogoi efta- 
diotan.
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10  Handik bedcratzi eftadioz urrundu 
zenean, eta Timotheorcn kontra zihoa- 
larik, Arabiarrak guduka lothu zitzaiz- 
kon bortz mila oinezko eta bortz ehun 
zaldizko.

1 1  Eta guduko bcroencan, noiz-ctare 
Jainkoaren laguntzaz garailiar baitzcn 
Judas, gelditzen ziren Arabiarrek, bcn- 
tzutuak izanez, galdatu ziotcn efkua, a- 
ginduz emanen ziozkatela alhapidcak, eta 
orotan lagunduko zutela.

12  Judafez aldiz, aiko gauzetako ba- 
liaturen zitzaizkoelako uftcan, agindu 
zioten bakea; eta Arabiarrak eikuak e- 
manik, itzuli ziren beren olhetara.

13  Gero jazarri ziocn Kafphin dcitzen 
zcn hiri hazkar, zubiz eta harrafiz ingu- 
ratuazen bati, eta zeintan baizaudcn jen- 
daya nahaftcka bandi batzu.

14  Barnekock berriz, beren finhcftea 
ezarriz harrafien fcndotafunean eta beren 
jatekoketen gainean, nagiki cgiten zuten 
indar, Judafi madarizioncak eta burhoak 
arthikiz, eta zilhegi ez direnak erranez.

15  Makabcarra aldiz, dci-egin ondoan 
munduko buruzagi handiari, zeinak Je -  
fufen cgunetan, aharirik eta trefnarik gä
be cragotzi baitzituen Jcrikoko harrafi- 
ak, beldurrik gäbe jauzi zcn harrafietara.

16 Eta Jaunaren nahitik hartu zue- 
nean hiria, hambateko farrafkia cgin zu- 
cn, non ondo hartako ezteinu batck, bi 
eftadioz zabal zenak, iduri baitzuen ura- 
ren ordc hilen odola zerabilala.

17  Handik goanik, egin zuten zazpi 
ehun bcrrogoi eta hamar cftadioren bidea 
eta Karakara cthorri ziren, Tubianarrak 
deitzen dircn Juduetara.

18 Toki hckietan ezin atzcman zuten 
Timothco, zeina dculere akhabatu gäbe 
gibclerat itzuli baitzen, gaztclu batean 
utzirik tropa guziz hazkarra lekhuarcn 
zaintzen.

19 Bainan Dofithcokcta Sofipatcrrek, 
Makabcarrarekilako buruzagick, Timo- 
thcok utzi zainetarik hil zituzten hamar 
mila gizon.

20 Aldiz Makabearrak bere inguruan 
lerrotan czarri zituen fei mila gizon; eta 
andanaka berezirik, abiatu zen 1 imo- 
theoren kontra, zeinak baitzitzuen fei ho- 
goi mila oinezko eta bi mila eta bortz e- 
hun zaldizko.

2 1 Timothcok, Judarcn ethortzeaja- 
kinik, aitzincan igorri zituen emazteki-

ak, haurrak eta hatuak, Karnion deitzen 
den gaztelu batcra, zeren czin-hartuz- 
koa baitzcn eta hurbil-gaitza inguruko 
atheken gatik.

22 Judafen lehembiziko andana agcr- 
tu zenean, beldurrak jo  zituen etfayak, 
han zelakoz Jainkoa, guziak ikhuften di- 
tuena, eta batak bertzea ihes igorri zuten, 
halctan non gehicncan elkhar hiltzen bai- 
tzuten eta beren czpaten ukhaldien az- 
pira crortzcn baitziren.

23 Judafek berriz, muthiriki hertfa- 
tzen zituen, gaichtagin hekiek gaztiga- 
tuz, eta hil zituen hogoi eta hamar mila 
gizon.

24 Aldiz Timothco beracrori zen Do- 
fitheoren et Sofipatcrren eikuetara, eta 
aiko othoitz cgincz galdatzcn zuen utz 
zezaten bizirik goatera, zeren atzemanak 
baitzituen Juduen ahaidc eta anaya hai
nitz, zeinek baren heriotzeaz, libratzeko 
phelkiza galduko baitzuten.

25 Eta bere fedea cmanik libratuko 
zitucla, hekien artean cgin patuaren ara- 
bera, minik gäbe utzi zuten beren anayen 
falbatzea gatik.

26 Gero Judas goan zen Karnionera 
eta hil zituen hogoi eta bortz mila gizon.

27 Haukiek, batzu ihes goan eta ber- 
tzeak hil ziren ondoan, Judafek higia- 
razi zuen armada Efromera, hiri hazka- 
rrera, zeintan egoten baitzen aiko jenda- 
kitarikako oftc handi bat, eta harrafien 
gainean bazen gazteria hazkar bat, biho- 
tzoiki buru cgiten zuena ; hirian berriz, 
baziren gerlako trefna hainitz eta gezi- 
keta handi bat.

28 Bainan Juduck dei-eginik Ahalo- 
rotakoari, zeinak bcrcahalaz häuften bai- 
titu etfayaren indarrak, hartu zuten hiria, 
eta barnekoctarik hogoi eta bortz mila he- 
datu zituzten lurrean.

29 Handik goan ziren Sithiarren hiri- 
ra, zeina Jerufalemetik fei ehun eftadio- 
tan baitzen.

30 Bainan Sithopoliftarrckin egoten 
ziren Juduck lekhukotafun atherarik be- 
githarte izatu zutela hekien ganik ordu 
gaitzetan erc, eta eztitafuna crabili zio- 
tcla;

3 1 Judafen lagunck eikerrak bihurtu 
ziozkaten, eta hertfaturik bethi izan zi
tezen begithartetfu hekien odolekoen al- 
derat, Jerufalcmcra cthorri ziren, zazpi 
afteetako befta-burua hurbildua zenean.

32 Eta Mendckofte-ondoan goan ziren 
Gorjias, Idumeako buruzagiaren kontra.

33 Ilkhi zen hirur mila oinezkorckin 
eta laur ehun zaldizkorekin.

34 Gudutan lothu zirenean, Judueta- 
rik bakhar batzu gerthatu ziren erortze- 
ra.

35 Bainan Dofithco deitzen zen gizon 
hazkar bat, Bazenorifen zaldizkoetarik, 
lothua zagoen Gorjiafi ; eta bizirik har
tu nahi zuen orduan, Thraziar zaldizko 
bat jauzi zitzayoen eta cbaki zioen for- 
balda ; eta horreletan Gorjias itzuri zcn 
Marcfara.

36 Bainan Efdrinckin zirenak luzez 
gudukatu eta nckhatuak baitziren, Juda- 
Ick dci-egin zioen Jaunari eginzadien he
kien laguntzaile eta guduko buruzagi.

37 Eta herriko mintzayan hafiz, him- 
nockin oihu bat eginik, ihes igorri zituen 
Gorjiafcn foldadoak.

38 Gero Judafek bilarazi zuen arma
da eta ethorri zen Odolamgo hirira, eta 
ñola zazpigarren eguna ethorri baitzen, 
ohitzaren arabera beren buruak chahutu- 
rik, toki hartan beftatu zuten larumbata.

39 Biharamunean Judas berc lagunc- 
kin goan zen guduan hilak izan zirenen 
altchatzcra, beren ahaidcckin, arbafocn 
hobictan ehorzteko.

40 Bada, hilen chamarpcctan aurkhitu 
zituzten Jamnian ziren idolci eginikako 
elkaintzctarik, zcinetarik legeak debeka- 
tzen baititu Juduak: gauza ageria egin 
zen bcraz guzicn bcgictara, aria hortaz 
jo  zutcla lurra.

4 1 Hargatik orok benedikatu zuten 
Jaunaren juyamendu zuzena, zeinak age- 
rian czarri baitzuen gordea zen gauza.

42 Eta horreletan beren buruak othoi- 
tzari emanik, crrckeika haritu ziren a- 
hanfpenera utzia izan zadien egin zen ho- 
bena. Berriz, Judas guziz balentak hi- 
zitatzcn zuen populua bckhatutik bcre 
burilaren bcgiratzcra, begien azpian i- 
khuften zutelakoz zer zcn gerthatu cro- 
riak zirenen bckhatuen ariaz.

43 Eta eíkc bat eginik, Jcrufalemcra 
igorri zituen hamabi mila drakma zilha- 
rrczko, fakrifizio bat cíkainia izan zadien 
hil zirenen bckhatucntzat, bigarren bi- 
ziaren gainean afinu 011 eta jainkotiarrak 
baitzituen

44 (Ezen ufte izan cz balu hil zire
nak birphiztekoak zircla, lan huts eta bc-

hargabekoa idurituko zitzayoen hilentzat 
othoitz-egitea),

45 Eta harén idurira, jainkotiarki lo- 
tan farthu zirenentzat bcrczia baitago fa- 
ririk ederrena.

46 Afmu faindu eta falbagarria da be- 
raz hilentzat othoitz-egitea, bckhatueta- 
rik izan ditezen arinduak.

X I I I .  K ap.

V A Z P I T A N  hogoi eta bederatziga- 
rren urthean, Judafek jakin zuen 

Antioko Upator oftc handi batekin hcl- 
du zela Judcaren kontra,

2 Eta harekin Lifias miniftroa, cgitc- 
koen kargua zuena, zeinak baitzakharz- 
kan ehun eta hamar mila oinezko, bortz 
mila zaldizko, hogoi eta bi elefant eta 
hirur ehun orga-lafter fegaztatu.

3 Aldiz, Mcnclao ere hekickin jarri 
zen, eta maltzurkcria handiarekin othoiz- 
tcn zuen Antioko, cz fortherria falbatu 
beharrez, bainan buruzagigoan czarria 
izateko irritfean.

4 Bainan erregeen erregeak eraiki zu
en Antiokorcn gogoa gaichtaginarcn kon
tra ; eta Lifiafek erranik hura zela gaitz 
guzicn ithurburua, erregek manatu zuen, 
hckicn ohitzaren arabera, harturik hil ze
zaten han berean.

5 Bada, toki hartan bazen dorre bat 
bcrrogoi eta hamar befo gora zena, eta 
zcintara alde orotarik bildu baitzuten 
hauíketa handi b at; gainetik lezea zcn 
begien azpian.

6 Erregek manatu zuen handik arthik 
zezaten fakriliotfu hura hautfera, oro 
harén hilaraztera hari baitziren.

7 Horrelako legeaz hiltzera eta lu- 
rrari cz cmatera gerthatu zcn Mcnclao, 
lege guzicn hauflea.

8 Eta zuzembide zen; czik ñola gaiz- 
ki handiak cgin baitzituen Jainkoaren al- 
darearen kontra, zcintako fuá eta hautfa 
fainduak baitziren, hautfctikako heriotze- 
ra izan zen bera kondenatua.

9 Bizkitartcan errege tentutik jauzi- 
rik heldu zcn, bcre aita baino muthiria- 
go, Juduci berc burua erakhuftcko go- 
goarekin.

10 Horiek jakinik, Judafek populuari 
manatu zioen gau eta egun deihadarka 
egon zakioela Jaunari, bethi bezala la-

6 R
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gunt zetzan orduan ere.
1 1  Ezen ikharan zauden, legeaz, for- 

therriaz eta templo fainduaz gabctuak i
zan zitczcn ; eta jendaya burholarici utz 
zezan azpikotzera bcrriz populua, doi- 
doya hats-hartzen hafia zena.

12  Hargatik guziek batean hori egin, 
eta hirur cgun ofoz ahufpeka, nigarrez 
eta barurctan Jaunari urrikalmendu gal- 
datu zioten ondoan, Judafek berotu zi- 
tucn abian jartzera.

13  Bcrak aldiz zaharrckin atheratu 
zuen ilkhitzeko afmua erregek armada 
Judeara farraraz eta hiria har zezan bai
no lehen, eta Jaunaren juyamendura uz- 
teko egitekoaren ondorea.

14  Hargatik Jainkoari, munduaren 
kreatzaileari, czagutuz gauza guzien gai- 
neko ahala, eta bcre gizonak beroturik 
hazkarki gudukatzcra; legeentzat, tcm- 
ploarentzat, hiri, forlckhu eta hcrrita- 
rrentzat heriotzcraino gogor egotcra ; 
Modingo aldaketan jarri zuen armada.

15  Eta berc gizon-gazte hautci eta bi- 
philenei ezagutkaritzat emanik hitz hau
kiek : Jainkoaren garhaizia ; gabaz jau- 
zi zen crrcgercn olharen gainera, eta hil 
zituen kampctan lau mila gizon eta cle- 
fantik handiena, harén gainera iganak zi- 
renekin.

16 Eta ikhara eta afaldu handiaz bc- 
therik ctfayen kampak, eta gauzak ongi 
athcraturik, gibclerat itzuli zircn.

1 7 Jainkoak bcre laguntza emanik, ho
ri egin zen argi-haftean.

18 Bainan erregek Juducn oldarreria 
daftatu zuencan, amarruka hari zen le- 
khu gaitzen cikuratzera.

19 Eta kampak higitu zituen Bcthfu- 
rara, zeina baitzen Juducn gaztelu haz- 
karra. Bainan batean ihes, bertzean c- 
rori, eta bethi aphurtuz zihoan.

20 Judafek berriz, barnekoei behar zi- 
tuztenak igortzen ziozkaten.

2 1 Bainan Juducn armadako gizon ba- 
tek, Errodokok, ctfayci falhatu ziozkaten 
gauzak. Hortaz bilhatua izan zen, har- 
tua eta prefo czarria.

22 Gcro errege folafetan farthu zen 
Bethfuran zirenckin ; cman zuen eflcua, 
bertzeen ganik ere hartu, eta goan zen.

23 Judafekin gudukatu, eta garhaitua 
izan zen. Jakinik ordean Antiokian bi- 
hurri egin zucla Filipek, zeina egitekoen 
karguarekin utzia izan baitzen, gogoa c-

rori zitzayon, eta Juduei othoizka eta 
jaufpenka, zin-egin zuen zuzen iduritu 
guzien gainean ; eta bakeak cginik, es- 
kaini zuen fakrifizio bat, ohoratu tem- 
ploa eta cmaitzak ekharri.

24 Bcfarkatu zuen Makabcarra, eta c- 
gin zuen aitzindari eta buruzagi Ptolc- 
maidatik eta Gcrrcnarretaraino.

25 Bainan Ptolcmaidara cthorri zenc- 
an, Ptolemaidarrak gaitzez zauden adis- 
kidantza hortako patuaz, eta jauziak 
zauden hean cz othe zuten hautiiko an- 
tolamendua.

26 Orduan Liftas igan zen tribunalc- 
ra, begietara cman zituen berc ariak, ja- 
balarazi zuen populua eta Antiokiara i- 
tzuli zen ; eta horra zer ondorc izatu 
zuten crrcgercn ethortzeak eta goateak.

X IV . K a p .

D A IN A N  handik hirur urtheren bu- 
rúan, Judafek eta bere lagunek ja

kin zuten Demetrio, Scleukoren femea, 
armada hazkar batekin untzitan cthorri 
zela Tripolifeko portura, handik igan 
zela cphaitza hautenetara,

2 Eta tokiaz naufitu zela Antiokoren 
eta harén azpiko buruzagi Lifiafen kon
tra.

3 Bada, Alzimo dcitzcn zen batek, 
zeina aphez-handi izatua, bainan bere ol- 
detara nahas-mahafeko demboran, khu- 
tfatua baitzen, ikhuftrik etzela niholaz-ere 
harentzat cz lotzcko, cz aldarcra hurbil- 
tzeko biderik,

4 Demetrio erregearen gana jo  zuen 
zazpitan hogoi eta hamargarren urthean, 
eíkaintzcn ziozkalarik urhczko khoro 
bat, palma bat, eta bcrtzalde adar batzu 
ere, tcmplotikakoak iduri zutenak. Eta 
batik-batcan ichilik egon zen cgun har
tan.

5 Bainan harén buru jauziak behar 
zuen bezalako artca atzemanik, Dcmc- 
triok biltzarrera deitu eta galdatu zioene- 
an zer ¡ndarren eta zer alinurcn gainean 
bermatzen ziren Juduak,

6 Ihardetft zuen : Juduetan, zeinen 
buruan baita Judas Makabearra, Aftdca- 
rrak dcitzcn dituztenck hazten dute ger- 
latea, bihurrialdiak bizten eta errefuman 
bakc onik cz jafaitcn.

7 Ezen ncroni ere ene arbafocn ofpc-
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tik (aphez-handigotik diot) buluzia iza- 
nik cthorri naiz hunat,

8 Lehembizikorik erregeren zuzenei 
zintafunaren begiratzeko, eta bigarrene- 
korik ene herritarren onari halaber artha 
cmateko; czik gizon hckien gaichtakeri- 
ak gure jendaki guziari cz dio guti jafana- 
razten.

9 Holetan horiez guziez jakintfun za
ren ber, othoiztcn zaitut, oi errege, gure 
lekhuari eta jendayari begira diozozuten, 
zurc gizatiartafun orotaz ezagutua dona
ren arabera.

10 Alabainan Judas geldituko deno, 
bakea czina da egitekoctan.

1 1  Harck holako folafak erran ondoan, 
bcrtzcek ere, harén adiíkide eta Judafen 
ctfai athcratzen zirenek, fuztatu zuten 
Demetrio.

12  Erregek bcrchala Judeara ¡gorri 
zuen buruzagi Nikanor, elefanten kar- 
gua zuena,

13  Manaturik atzcman zezan Judas, 
barrayaraz harekilakoak, eta Alzimo c
zar templo handiko aphcz-nauft.

14  Orduan jendayak, Judcatik Juda
fen ihes goan zirenak, moltzoka abiatu 
zircn Nikanorren gana biltzcn ; Juducn 
afturugaitz eta farraíkiak zaduzkatclarik 
bcrcn egitekoen gorigarri.

15  Hargatik Juduek aditu zituztenean 
Nikanorren cthortzcko eta jendayen bil- 
tzcko berriak, buruak lurrez cftalirik o- 
thoiztcn zuten haina, zcinak jarri bai- 
tzuen bere populua bethi guzian zain- 
tzeko, eta zcinak fendagaila ageriz geri- 
zatzen baitzuen bere primantza.

16  Gero, buruzagiaren manuz, han
dik higitu zircn berehala, eta Dcfauko 
gaztelura bildu ziren.

17  Simón berriz, Judafen anaya, gu- 
dutan lothu izan zen Nikanorrekin; bai
nan harritu zen, ctfaya bat-batean ager- 
tzcarekin.

18 Guzia gatik, Nikanorrek aditzen
baitzuen nolakoa zen Judafen lagunen 
bihotzoitafuna eta zein gogo handia cra- 
khuften zuten fortherriaren alde guduc- 
tan, lotfa zen odolczko juyamendura goa- 
teko. _ _ . _

19 Aria hortaz bere aitzinean igorri 
zituen Pofidonio, Thcodozio eta Mathias 
eíkuen ematera eta hartzera.

20 Eta horren gainean biltzarrak luzez 
ihardukitzen baitzuen, eta buruzagiak

bcrak oftearen aitzinera ekharri baitzuen 
folafa, guziak hitz bateko izan ziren a- 
diíkidantzcn onhefteko.

2 1 Hargatik egun bat hartu zuten 
buruzagiek egitckoaz ichilik clkharrcn 
artcan ihardukitzeko, eta bakhotcharcn- 
tzat alkhiak izan ziren ekharriak eta be
har zen tokian ezarriak.

22 Judafek aldiz manatu zuen gizo
nak harmetan egon zitezen cphaitza o- 
netan, beldurrez-eta etfayarcn ganik bat- 
batean ilkhi zadicn makhur gaichto zcr- 
bait; eta folaftaldia behar-bezala iragan 
zen.

23 Nikanor Jcrufalcmen egoten zen; 
zuzen ctzenik etzuen deufere egiten, eta 
gibelcrat igorri zituen bilduak izan ziren 
ofteak.

24 Bihotzcz maitc zuen bethi Judas, 
eta harén gainera ichuria zen ;

25 Eta othoiztu zuen ezkont zadicn, 
haurren izateko. Ezteyak egin zituen, 
bakean egon zen, eta clkharrcn artean lai- 
noki bizi ziren.

26 Alzimok ordean ikhuftenez hekien 
arteko adifkidetafuna eta ihardukimendu- 
ak, Demctrioren gana goan zen, eta c- 
rraten zuen, Nikanorrek arrotzen aldcari 
eíku cmatcn zucla, eta Judas, errefuma- 
ren zelatatzailea, email gogo zioela on- 
doko.

27 Aria hortaz erregek, fumindurik 
eta gizatzar harén jazargo gaichtoez 
gaizkuraturik, Nikanorri iíkribatu zaro- 
cn, zioelarik, etzucla errechki jafaitcn a- 
diíkidantzako patua, eta manatzcn zioela 
Antiokiara laíter igor zezan Makabca
rra eílekaturik.

28 Horick ikhuftcan, bihotzak egin 
zioen Nikanorri, eta gaitzi zitzayoen 
patu eginen hauftea, Judafek deufetan 
bidegaberik egin ctzioncan.

29 Bainan ñola czin bihur baitzaite- 
kcen erregeri, cphe onari begira zagoen 
harén manuen bcthetzeko.

30 Bainan Makabearrak ikhufirik N i
kanorrek gordinkiago ihardukitzen zucla 
harekin, eta bere burua ohi baino handia· 
go crakhtiftcn zucla beren gerthaldietan, 
czagutu zuen gordintafun hura etzela o- 
nctikakoa, eta bere lagunetarik zembait 
bildurik, itzali zen Nikanorren begicta- 
rik.

3 1 Nikanor ohartu zenean Judafek i
zan zucla hari aitzintzcko ahala, cthorri
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zen templorik handienera eta fainduene- 
ra; eta ohiko bitimen eikaintzen hari zi- 
ren aphezei manatu zaroten Makabearra 
cman ziozoten eikuctara.

32 Hekiek zin-eginik etzakitcla non 
zen harek bilhatzen zuena, cikua tem- 
ploarcn gainera hedatuz,

33 Zin-egin zuen erranez: Baldin ez 
badarotazue Judas eftekaturik eikueta- 
ratzen, Jainkparen templo hau czarriko 
dut lurrarekin bardin, eragotziko dut al- 
darea eta Bakori kontfckratuko templo 
hau.

34 Eta horiek erranik, goan zen. A- 
pbezek berriz, zerurat cfkuak hedatuz, 
hekien jendakiaren zaintzaile bethi ager- 
tu zenari dei-cgiten zioten erranez :

35 Gauza guzien Jauna, deuferen es- 
kahk ez duzuna, gure erdian nahi izan 
duzu cgin zakizun zure egoitzako tem- 
ploa.

36 Eta orai, faindu guzien Jaun fain- 
dua, khutfugabe zain zazu bethi, duela 
guti chahutua izan den etchc hau.

37 Aldiz, Errazias, Jcrufalcmgo za- 
harretarik bat, hiria maite zuen gizona 
eta aiphamen onekoa, populuaren aita 
deitzen zutena bere ekharritafunarcn a- 
riaz, bclztua izan zen Nikanorren aitzi- 
nean.

38 Afpaldidanik chahutafunean iduki- 
tzen zuen Judu-lcgcan bere burua, eta 
bere gorphutzaren eta biziaren cmatera 
gogotik zagoen irautca gatik.

39 Nikanorrek berriz, erakhutfi bc- 
harrez bere gaitzirizkoa Juducn kontra, 
igorri zituen bortz chun fol dado Errazia- 
fcn hartzera ;

40 Uîle zuen ezik eikura ahal baze- 
zakeen gizon hura, bidegabe handia e- 
kharriren ziotela Juduei.

41 Noiz-erc beraz foldadoak murruka 
hari baitziren harén ctchean farthu nahiz, 
athea hautfi eta lu cman beharrez, eta a- 
tzematera baitzaramaten, czpata farthu 
zioen bere buruari ;

42 Nahiagoz hil ohorezki, czenczbc- 
khatoreen menean izan, eta bere fortzeari 
etzagozkion eikarnioak jafan.

43 Bainan ñola harramaíka hartan ez 
baitzen ukhaldi feguraz farra(kitu, eta 
foldadoak athcctarik barnerat tarrapatan 
fartzen baitziren, lotfagabeki lafter-eginik 
harralira, bere burua bihotzoiki arthiki 
zuen oitcaren gainera.

44 Jendeak lafter bide eginik erortzen 
zenari, buruz beheiti goan zen.

45 Eta nola hatfa baitzuen oraino, bi- 
hotzcko fu hartan jaiki zen ; eta nahiz 
odola zurrutaka zihoakioen, eta fakhi 
gaitzez bethea zen arren, oldarrcan ira- 
gan zuen oilea ;

46 Eta harri chut baten gainera iga- 
nik, orduko odolcz huilu hurrana, bere 
hertzeak bi eikuez hartuz, oitcaren gai
nera arthiki zituen, biziaren eta arimaren 
naufiari dei-eginez, hekiek bihur ziotzon 
berriz ; eta horreletan akhabatu zen.

X V . K a p .

D A D A , Nikanorrek jakin zucncko Ju - 
^  das Samariako aurkhintzetan zela, 
gogoan hartu zuen behar ziola larum- 
bat-egunean gudu cman berc indar gu- 
ziekin.

2 Ordcan nola ezimbertzcz jarrai- 
kitzen zitzaizkon Juduck erraten bai- 
tzioten: E z  crabil horrelako gogorkc- 
riarik eta dor])hekeriarik, bainan ohorc 
emozu fainduefpencko egunari, eta ohora 
zazu gauza guziak ikhultcn dituena;

3 Dohakabe harck galdatu zioten, hc- 
an zeruan bazen ahaldun bat, larumbat- 
cguna beftatzea manatu zuena.

4 Ihardctfi zuten : Jaun bizi, zeruan 
botheretfu denak, berak manatu du bcs- 
tatzca zazpigarren eguna.

5 Harck berriz, erran zuen : Eta lu- 
rrcan ni naiz indardun, harmak hartzea 
manatzen dudana. Halarik-crc czin o- 
bratu zuen bu rutan zuena.

6 Ezcn Nikanorrek, bere hampurus- 
keriaren gaindiduran, ameftu zuen Juda- 
fen eta hären lagunen buluzkincz orotaz 
trophe bat cgin behar zucla.

7 Makabcarrak aldiz, phefkiza ofo ba- 
tekin uile zuen bethi Jainkoa ganikako 
laguntzak etzioela eikas eginen.

8 Eta berotzen zitucn bere gizonak 
jendayen ethortzeak etzetzan lotfa, bai
nan gogoan iduk zetzazten zerutik izatu 
laguntzak, eta orduan ere igurik zezaten 
Ahalorotakoak emanen ziotcla garhaizia.

9 Mintzatu zitzayoten legeaz eta pro- 
fetez ; eta orhoitaraziz halabcr beren ai- 
tzincko guducz, fuharrago egin zituen.

10 Eta hórrela hekien gogoak altcha- 
tu ondoan, hambatcan aitzincra ematen

rak atfegin duen bezala ematen baitu me- 
rezi dutenei garhaizia.

22 Beraz huncla dei-eginez, erran zu
en : Zu  zare, Jauna, zure aingerua igo
rri duzuna, Ezekias Judako erregeren 
egunetan, eta Senakeriben armadatik be- 
deratzitan hogoi eta bortz mila hil ditu- 
tzuna.

23 Eta orai, oi zeruetako naufia, igo- 
rrazu gure aitzincan zure aingcru 011a, 
zure befo hazkarraren beldurra eta laztu- 
ra hedatu ko dituena,

24 L az  ditezen zure populuaren kon
tra burhoak ahoan heldu direnak. Hori 
izan zen Judafen othoitza.

25 Aldiz Nikanor eta harekilakoak 
heldu ziren turutak eta kantuak errepi- 
katuz.

26 Judafek berriz, cta hären lagunek, 
Jainkoari othoizka dei-eginik, abiatu zu
ten gudua.

27 Eikuez gudukatuz bainan Jauna 
bihotzez othoiztuz, Jainkoaren begiak 
harrigarriki goihereturik, ctzioten hogoi 
cta hamabortz mila baino gutiagori joa- 
razi lurra.

28 Gelditu zirenean, eta bozkariotan 
bihurtzen zirelarik, ezagutu zuten Nika
nor bere harmckin eroria.

29 Orduan oihu bat eta tarrapata bat 
altchatu ziren, eta beren herriko mintza- 
yan benedikatzen zuten ahaJorotako Ja u 
na.

30 Judafek, noiz-nahi gorphutzez cta 
arimaz herriarentzat biziaren ematera 
zagoenak, manatu zuen Jerufalemera e- 
raman zetzazten Nikanorren burua eta 
eikua forbaldarekin ebakirik.

3 1 Hiria ardietfi zuenean, aldarera bi- 
larazi zituen bere leinukoak cta aphezak ; 
gazteluan zirenak cre deithu zituen.
" 32 Eta erakhutfirik Nikanorren burua 
eta eiku hobenduna, zeina hedatuz ahalo- 
rotako Jainkoaren etche fainduaren kon
tra, berc buruaz hambatcko cfpantuak c- 
rabili baitzitucn ;

33 Judafek manatu zuenNikanorgaich- 
taginaren mihia erc ebakirik, pochika c- 
matea hcgaifinci; erho hären eikua be
rriz, templotik ezar zezaten dilindan.

34 Orok benedikatu zuten beraz Jaun 
zerukoa, erraten zutelarik: Bencdika be- 
kio bere lckhua khutfurik gäbe zaindu 
duenari !

35 Nikanorren burua berriz, gaztclu-
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gainean ezarri zucn dilindan, czagun cta 
agcri izan zadien Jainkoa ganikako la- 
guntzaren crakhufkaria.

36 Aria horietaz, guzick boz batez e- 
rabaki zuten egun hura ctzela niholaz-erc 
beftarik gäbe iraganen;

37 Bella hura bcrriz, izanen zela, fi- 
riaraz adar deitzen den hilabethearen ha- 
mahirurean, Mardokeoren egunaren bcz- 
peran.

38 Beraz horick Nikanorren gaincan 
eginak, eta ordutik hiria Hcbrearrcz go-

zatua izan zen bezala, nik ere hortan a- 
khabaturen dut folafa.

39 Baldin ongi bada eta ¡(lorioak gal- 
datzcn duen bezala, hori nahi ñute ¡ ez 
bada ordean gauzak merezi bezembat, 
barkhatu behar zait.

40 Alabainan ñola bethi arnoa edatea, 
cdo bethi ura kaltekor baita, bainan al- 
dizkatzca gozo; hala irakurleentzat ere 
folafa ez laitckc gogarako, baldin bethi 
zorroztafun batean balihoa. Huntan a- 
khabo izanen da bcraz ene folafa.

TESTAMENT ZAHARRAREN AKHADANTZA.

JESU-KRISTOREN EBANJELIO SAINDUA 
MATEIIUREN ARABERA.

I. K a p .

T E S U -K R IS T O , Dabidcn femearen, 
J  Abrahamen femearen cthorkiaren li- 
burua.

2 Abrahamek Ifaak izan zucn feme, 
Iíiiakck bcrriz Jakob, Jakobek Juda cta 
harén anayak;

3 Judaic bcrriz, Thamarren ganik izan 
zituen Pharcs cta Zara. Pharefek izan 
zuen Efron, Efronck Aram.

4 Aramek izan zucn Aminadab, A- 
minadabek aldiz Naafon, Naafonek Sal-
mon.

5 Salmonek bcrriz, Errahaben ganik 
izan zucn Booz, Boozek bcrriz Obed E- 
rruthen ganik, Obedck Jefe, eta Jcfck 
Dabid erregea ;

6 Dabid erregeak aldiz Salomon Uria- 
fen emazte izatu zenaren ganik.

7 Salomonck bcrriz, izatu zucn Erro- 
boam, Erroboamck bcrriz Abias, Abia- 
fek Ala.

8 Afak aldiz izan zuen Jofafat, Jo -  
fafatck bcrriz Jorain, Joramek Ozias.

9 Oziafck bcrriz, izan zucn Joatham, 
Joathamek bcrriz Akaz, Akazck Ezc- 
kias.

10  Ezekiafck bcrriz, izan zuen Ma- 
nafc, Manafek bcrriz Amon, Amonek 
Joñas.

1 1  Jofiafck bcrriz, izan zituen Jeko- 
nias cta liaren anayak Babilonarako des- 
herripen irian.

12 Eta Babilonarako dcíhcrripcnarcn 
ondoan, Jckoniafck izan zucn Salathicl, 
Salathiclck bcrriz Zorobabcl.

13  Zorobabclck aldiz izan zucn A - 
biud, Abiudck bcrriz Eliazim, Eliazimck 
Azor.

14  Azorrck bcrriz, izan zucn Sadok, 
Sadokck bcrriz Akim, Akimck Eliud.

15  Eliudck aldiz izan zuen Eleazar, 
Elcazarrek bcrriz Mathan, Mathanek Ja 
kob.

16 Jakobek bcrriz, izan zucn Jofcp, 
Mariaren fenharra, Maria ganik forthu 
baitzcn Jcfus, Krillo deitzen dena.

17  Gizaldi guziak beraz Abrahamen 
ganik Dabid ganaraino dire hamalau gi
zaldi, cta Dabidcn ganik Babilonarako 
deíhcrripcneraino hamalau gizaldi, eta 
Babilonarako deíherripenetik Krifto ga
naraino hamalau gizaldi.

18 Kriíloren fortzea bcrriz, hunda i
zan zen : Marta, harén ama, Jofepekin 
hitzemana zelarik, clkharganatu ziren ai- 
tzinctik aurkhitu zen Izpiritu faindua 
ganik fabelean haurdun.

19 Bada, ñola Jofep harén fenharra, 
gizon preílua baitzcn, cta ez baitzioen 
laidorik email nahi, ichilik igorri nahi i
zan zucn.

20 Bainan holako gogoetak zerabilz- 
kalarik, hara Jaunarcn aingerua agertu 
zitzayocla amctfctan, erraten zioelarik : 
Jofcp, Dabidcn femea, cz lotfa zurc c- 
maztetzat hartzera Maria, ezen hunen 
baithan forthua dena Izpiritu faindua ga- 
nikakoa da.

2 1 Aldiz, erdiko da feme batez cta zuk 
izenez dcithuko duzu Jcfus, hura da c- 
zen bcrc populua athcratuko dueña bere 
bekhatuetarik.

22 Bada, hau guzia egin izan da, bethe 
zadicn Jaunaz errana izan zena profeta- 
ren ahoz:

23 Hunabirjina batck fabelean izanen 
duela feme bat, cta erdiko dcla, cta hau- 
rrari emanen diotcla izcna Emanuel, ho
ri erran nahi baita, Jainkoa gurekin.

24 Jofcpck aldiz, lotarik atzarri on
doan, egin zuen Jaunaren aingeruak ma- 
natu zioen bezala, eta bere ganat hartu 
zucn bcrc emaztea.

25 Eta etzucn czagutua erdi zencan 
bere feme lehenforthuaz, zcinari Jofcpck 
email baitzioen izcntzat Jcfus.

II. K ap.

O L A  bcraz Jcfus forthua baitzcn 
Bethlehem Judakoan, Hcrodcs c- 

rregearen cgunetan, hara Mago batzu c- 
thorri zircla iguzkialdetik Jerufalemera, 

2 Ziotclarik : Non da Juduen errege
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forchu dena? ezcn iguzkialdcan ilchufi i
zan dugu hären izarra cta hären adora- 
tzera gathortzi.

3 Bada, hori aditzearekin, afaldutan 
farthu zen Herodes erregea, eta Jerufa- 
lemc guzia harekin batean.

4 Eta bilarazirik aphezen buruzagiak 
cta populuaren Iikribauak, galdeka zago- 
kioten hean non fortzekoa zen Krifto.

5 Hckick berriz, erran zioten : Be
thlehem Judakoan, alabainan hau da pro- 
fetak iíkribatua :

6 Eta hi, Bethlehem, Judako lurra, 
cz haiz fegur chumeena Judako lehem- 
bizikoen artean, ezcn hire baitharik duk 
ilkhiren Ifraelgo enc populuari hotfema- 
nen dioena.

7 Orduan Magoak ichilik deithurik, 
Herodes ardurarekin argitu zen hekien 
baithan zer mugaz agertu zitzayoten i
zarra.

8 Eta Bethlchemera igortzen zituela- 
rik, erran zioten : Zoaztc, cta ardurare
kin galda zazuc haurraz ; cta aurkhitu 
dukczuencan, gaztia dizadazue, natho- 
rren ni ere hären adoratzera.

9 Entzun ondoan errege, bideari lothu 
ziren ; cta hara iguzkialdean ikhufi izan 
zuten izarra, aitzincan zihoakiotcla, hel- 
durik bara zadien arteo haurra zagoen to- 
kiaren gainean.

10 Bada ikhufi zutenean izarra, boz- 
kario handiz ziren boztu ;

1 1  Eta etchcan farthurik, aurkhitu zu
ten haurra bere ama Mariarekin, cta lu- 
rrerat eroriz adoratu izan zuten ; cta bc- 
ren kutchak idekirik, emaitzetan eikaini 
ziozkaten urhea, ifentfua cta mirra.

12  Eta lotan izanik Hcrodefcn gana 
cz bihurtzeko mezua, bertze bidc batc- 
tarik itzuli ziren herri aide.

13  Gibelcrat itzuli zircncan, hara Jau- 
naren aingeru bat Jofepi lotan agertu zi- 
tzayocla erraten zioelarik: Jaiki zaite, 
har zatzu haurra cta bere ama, ihes egizu 
Egiptora, eta zaude han nik erran arteo; 
ezcn gerthatzera doha Herodes ibiliko 
dcla haurraren ondoan hura galdu beha- 
rrcz.

14  Jaikirik, Jofepck gabaz haitu zi- 
tuen haurra eta bere ama, cta Egiptorat 
aldaratu zen.

15  Eta Herodes hil arteo, han egotu 
zen, bethe zadien Jaunak profetaren a- 
hoz erran zuena : Egiptotik deithu izan 
dut enc femea.

16 Orduan Hcrodefck ikhuftenez jo- 
khatua zcla Magocz, hafarre gaitzean far
thu zen, eta igorri zuen Bethlchemen 
cta hango inguru guzictan ziren bi ur- 
thetarik bcheitirako haur guzicn hil'tzc- 
ra, Magoen ganik argitu zen mugaren a- 
rabera.

17 Orduan bethe zen Jeremías profe
taren arartekoz errana izan zena :

18 Dcihadar bat entzuna izan da E - 
rraman, marraíka eta orrobia hainitz, E - 
rrachel marraikaz berc umccn gainean, 
cta gozakaririk ez du nahi izan, gehiago 
zeren cz diren.

19 Herodes hil ondoan bada, hara Jau- 
naren aingcrua Jofepi agertu zitzayoela 
Egipton, lo zagoelarik ;

20 Eta erran zioen : Jaiki zaite, har 
zatzu haurra cta bere ama cta bihur zaite 
Ifraelgo lurrera, hilak dire ezcn haurra
ren biziaren ondoan zabiltzanak.

2 1 Jaiki zen Jofep, hartu zituen hau
rra eta ama, eta ethorri zen Ifraelgo lu
rrera.

22 Aditurik ordcan Arkclao zcla c- 
rrege Judean, berc aita Hcrodefcn ordc, 
bcldur izan zen harat goateko, cta lotan 
mezu izanik, Galilcako aurkhintzetara 
bildu zen.

23 Eta goanik, Nazareth deitzen den 
hiri batean egin zuen bere egoitza, bethe 
zadien profeten arartekoz errana izan ze
na : Deithuko dutc Nazarctharra.

I I I .  K a p .

D A D A , orduko cgunetan Joancs Bap- 
^  tilla ethorri zen Judcako mortuan 
erantzuncz

2 Eta erranez : Egizkitzuc urrikizko 
cginkariak, hurbildua da ezcn zeruetako 
errefuma.

3 Hura zen czik aiphatua Ifaias pro- 
fetaz, erraten zuenean: Mortuan oihuz 
dagoenaren mintzoa : Aphain zazucJau- 
naren bidea, chuchen zatzue hären bi- 
dechkak.

4 Bada, Joancfek zucn foinekoa ka- 
mclu ilez, eta larruzko uhal bat gerrian ; 
aldiz hären janharia zen chartalaz cta 
oihanctako eztiz.

5 Orduan hären ganat ilkhitzen ziren 
Jerufalemc guzia, Judca eta Jordane in- 
guruak o ro ;

6 Eta beren bekhatuen aithorra egiten

IV. KAP. ,049

zutelnrik, harén eíkutik bathayatuak zi
ren Jordancan.

7 Bainan ikhufirik Farilauetarik eta 
Saduzcarrctarik hainitz bathayora cthor- 
tzen, erran zioten : Suge arraza, nork 
crakhutfi darotzuete, jaultcra dihoan ha- 
farreari ihes egiten ?

8 Athera zatzue beraz urrikizko egin- 
kari behar-bezalakoak.

9 Eta berauzuc zuen baithan egitetik : 
Abraham dugu aita. Ezcn nik derra- 
tzuet, gai déla Jainkoa harri horictarik 
bcretarik ere umeak Abrahami forraraz- 
tcko.

10 Ezen jadanik haizkora arbolaren 
erroan ezarria da. Bada, edozein ar
bola fruitu onik cz dakharrena, cbakia 
eta furat arthikia izanen da.

1 1  Nik behintzat uraz bathayatzen 
zaituztet, far zaitezten urrikitan ; bainan 
ene ondotik ethortzekoa dena, ni baino 
ahaldunago da, cta ni cz naiz harén o¡- 
netakoen erabiltzeko ere ; harek bathaya- 
turen zaituztetc Izpiritu fainduaz eta 
fuaz.

12  Eíkuan daduka bcrc bahea cta cha- 
huturen du bcrc larraina, felharura bildu- 
ren du bcre bihia ; laftoak aldiz ezin 
iraungizko Cuan erreren ditu.

13  Orduan Jcfus Galileatik Jordane- 
ra ethorri zen Joancfen gana, harén es- 
kutik bathayatua izatera.

14  Joanefck ordean gibclatzen zuen, 
zioclarik : Ni behar naiz zutaz izan ba
thayatua, cta zu zare ene ganat cthor- 
tzcn ?

15  Jefufek aldiz ihardeftean erran za- 
roen : Zaudc oraiko huntan ; ezcn ego- 
k¡ da guk zuzcn den guzia huncla bethe 
dezagun. Orduan Joanefck etzioen ge
hiago iharduki.

16  Bada, bathayatu-cta, Jcfus bcrcha- 
la ilkhi zen urctik ; cta hara zeruak za- 
baldu zitzaizkocla, cta Jainkoarcn Izpi- 
ritua ufoaren itchuran jauften ikhufi zuen, 
cta bere gainera cthortzcn.

17 Eta hara zerutikako mintzo bat, 
zerrana : Hau da enc femé maitca, zei- 
naren baithan ni bainaiz lakhet.

IV . K a p .

f ' ïR D U A N  Izpirituak mortura eraman 
^  zuen Jcfus, debruaz tcntatua izatc- 
ko.

2 Eta berrogoi gau-egunez barur egin 
zuenean, gofetu zen gero.

3 Eta tentatzaileak, hurbildurik erran 
zioen : Zu  balimbazare Jainkoarcn fe- 
mea, errazu ogi bilhaka ditezen harri ho- 
rick.

4 Jefufek ihardeftean erran zioen : Is- 
kribatua duk: Gizona ez da bakharrik 
ogiz bizi, bainan Jainkoarcn ahotikako 
hitz guziz.

5 Orduan debruak eraman zuen hiri 
faindura ; tcmploarcn kaíkoan ezarri zu
en,

6 Eta erran zion : Jainkoarcn femea 
balimbazare, beheiti arthikazu zure bu- 
rua. Iíkribatua da ezen, berc aingeruei 
cman zaitucla gomendioz, eta bcrcn es- 
kuetan ekharriren zaituztcla, oinaz jo cz 
dezazun harria.

7 Jefufek ihardctfi zioen : Hau ere 
iíkribatua duk: Zure Jainko Jauna cz 
duzu frogapenez behartuko.

8 Debruak eraman zuen berriz mendi 
guziz gora hatera, eta crakhutfi ziozkan 
lurreko errefuma guziak eta hckicn os- 
pea,

9 Eta erran zioen : Emanen daroz- 
kitzut horick oro, baldin lurrerat croriz 
adoratzcn banauzu.

10  Orduan Jefufek erran zioen : Hoa- 
kit, Satan ; iíkribatua duk ezcn : Adora- 
turen duzu zure Jainko Jauna, bai-cta 
hura bakharrik duzu zerbitzaturen.

1 1  Orduan utzi zuen debruak ; eta 
hara aingeruak hurbildu zitzaizkoela eta 
zerbitzatzen zutcla.

12  Bada, Jefufek aditurik, prefo hartu 
zutcla Joancs, baztertu zen Galileara;

13  Eta Nazaretheko hiria utzirik, go
an zen eta Kapharnaum itfas-baztcrrcko- 
an egin zuen bcrc egoitza, Zabulongo 
eta Ncfthaliko mugan,

14  Bethe zadientzat Ifaias profetaren 
ahoz erran izan zena :

15 Zabuloncn lurra eta Ncfthaliren 
lurra, itfaforako bidea, Jordanez haindi
an, jendayen Galilea ;

16 llhumbeetan zatzan populuak i- 
khufi du argi handi bat, cta herioaren i- 
tzalcko ephaitzctan jarriak zaudezenci il
khi zayotc argia.

17 Úrdutik Jcfus abiatu zen crantzutcn 
eta erraten : Egizkitzuc urrikizko egin- 
kariak, hurbil da ezcn zcruko errefuma.

18 Bada, Galileako itfas-bazterraz zi- 
hoalarik, Jefufek ikhufi zituen bi hau-

6 s
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rride, Simón, Piarrcs dcit7.cn dena, cta 
Andrés harén anaya, itfafora fare arthiki- 
tzen hari zirela (czen arrantzarialc ziren);

19 Eta erran zaroeten: Zatozte ene 
ondotik, eta nik eginen dut gizon arran- 
tzari bilhakaturen zaretcla.

20 Eta hekick berehala, fareak utzi- 
rik, jarraiki zitzaizkon.

2 1 Eta handik aitzinago goanik ikhufi 
zituen bertze bi haurride Jakobc Zebe- 
dcorena cta Joancs harén anaya, untzi 
batean beren aita Zebcdeorckin fare an- 
tolatzen hari zirela, eta deithu zituen.

22 Hekick ere ordu berean, utzirik fa
reak cta aita, ondotik jarraiki zitzaizkon.

23 Eta Jefufek inguratzen zuen Gali
lea guzia, hango finagogetan irakhatfiz, 
erantzunez zeruko errefumaren cbanjcli- 
oa, eta populuan gaitz cta eritafun guzi- 
ak fendatuz.

24 Eta Siria guzira goan zen harén o
mena, eta ekharri ziozkatcn zerbait cri- 
tafun zutenak oro, edozein gaitz cta oin- 
hazez hartuak zirenak, debrudunak, il- 
hargi-joak eta aldcrdikatuak, cta fendatu 
zituen.

25 Eta oftc handiak jarraiki zitzaiz
kon Galileatik, Dckapolifatik, Jcrufalc- 
metik, Judcatik cta Jordanez hainditik.

V . K a p .

D A D A , Jefufek ikhuftencz halako os- 
teak, mendira igan zen, cta jarri zc- 

nean, hurbildu zitzaizkon bere dizipulu- 
a k ;

2 Eta idcki zuen ahoa, cta irakhaíten 
zituen, zioelarik :

3 Dohatfu izpirituz direnak behar, zc- 
ren hckiena baita zeruetako errefunia.

4 Dohatfu emeak, zcren lurraz baitirc 
gozaturen.

5 Dohatfu nigar egiten dutcnak, ema
nen baitzayotc gozakari.

6 Dohatfu zuzembidearen gofez cta e- 
garriz daudczenak, afeak izanen baitire.

7 Dohatfu urrikalkor direnak, zeren 
bcrek ere ardietfiren baitute urrikalmcn- 
du.

8 Dohatfu bihotzcz direnak garbi, hc- 
kick ikhufircn baitute Jainkoa.

9 Dohatfu baketiarrak, zcren Jainkoa- 
ren ume izanen baitirc deithuak.

10  Dohatfu jazarpenak zuzenaren ga- 
tik cgartzcn dituztcnak, zcren hckiena 
baita zeruetako errefuma.

VI. KAP. 1051

zure anayak baducla zerbait zure kontra,
24 Han utzazu zure cíkaintza alda- 

rearen aitzinean, cta zure anayari lehc- 
nik zoazkio baketzera, eta orduan etho- 
rririk eginen duzu zure eíkaintza.

25 Laíler antola zaite zure partidare- 
kin, harekin bidean zareno, beldurrcz-eta 
juyearen eíkuetara cman zaitzan partidak, 
eta juyeak bere zerbitzariari, cta far zc- 
tzazten prefo.

26 Egiaz derratzut, handik etzarela 
ilkhircn, non ez duzun azken arditeraino 
bihurtzen.

27 Entzun duzue, zaharrei erran izan 
zayotcla : Bcrtzercn emaztearekin ez 
khutfa.

28 Nik derratzuet, berriz : Nork-ere 
cmáztckia baitukc harén irritfarekin i- 
khufi, ordukoz harekin khutfatua déla 
bihotzcz.

29 Baldinctaria zure begi eíkuinckoa 
zure behaztopagarri bada, iragaz eta zu
re ganik urrun arthikazu; höbe da ala
bainan zure membroctarik bat dadien 
gal, ezenez-cta gorphutza oro dadien i- 
fcrnuctar.at arthik.

30 Eta baldin zure cíku eíkuina bada 
zure behaztoparazteko, cbak cta arthika
zu zure ganik, höbe da ezcn zure mem
broctarik bat dadien gal, czenez gorphu
tza oro ¡fernura dadien goan.

3 1 Hau ere errana izan da: Edozei- 
nck utz dezan bere emaztea, cman biozo 
uzten duelako ageria.

32 Nik derratzuet, bada: Edozeinek 
utz dezan bere emaztea, lekhat bertzee- 
kin khutfatu delakoz, berak khutfaraz- 
tcn duela, eta utzia hartzen duenak, be- 
re burua khutíatzen duela.

33 Entzun duzue oraino zaharrei c- 
rrana izan déla : Zure zinik hautfiren cz 
duzu, bainan Jaunari zure zinak bihur- 
turen diozkatzu.

34 Bada, nik derratzuet: Zinik cz e- 
gin batere, ez zcruaz, hura baita Jain- 
koaren jarlekhua ;

35 E z  lurraz, hura baita harén oim- 
petako alkhia ; cz Jerufalemez, hura bai
ta errege handíaren hiria;

36 Eta zure buruaz ere ez duzu zin 
eginen, zcren ez baitzare, ile bakhar ba
ten churi edo bcltch eragiteko.

37 Bainan hau izan bedi zure hizkun- 
tza : Hola da, hola da ; cz, cz ; horietaz 
gaincrakorik dena, ordean, gaizkitikakoa 
da.

38 Entzun duzue errana izan déla : 
Begia begiaren, hortza hortzaren.

39 N ik derratzuet aldiz, ez bihurtze- 
ko gaizkiari ; bainan norbaitek jotzen ba- 
zaitu eíkuineko mathelan, itzul biozozu 
bertzea ere ;

40 Eta zurekin hauzitan hari, eta foi- 
na craman nahi darotzunari utz biozozu 
kapa ere ;

4 1 Eta norbaitek behartzen bazaitu 
mila urhatfen egitera, zoaz harekin ber- 
tzc bi mila ere.

42 Eíkatzen darotzunari emozu, cta 
cz gibelerat igor zure ganik mailegatu na- 
hiz heldu dena.

43 Entzun duzue errana izan déla : 
Onhetfazu zure laguna cta gaitzets zure 
ctfaya.

44 Nik derratzuet, berriz : Onirizko- 
tan iduk zatzuc zuen ctfayak, ongi egio- 
zuete gaitzirizkotan zaduzkatenci, eta o- 
thoitz egizuc zuei jazartzen darotzuctc- 
nentzat eta zuen beltzatzcn hari direnen- 
tzat j

45 Zuen Aita zeruetan denaren, pres- 
tuen cta gaichtoen gainera bere iguzkia 
atheratzen eta uria zuzenen eta makhu- 
rren gainera egiten duenaren ume izan 
zaiteztentzat.

46 Alabainan maite zaituztetcnak ba- 
ditutzuc maite, zer fari izanen duzue ? 
zcrga biltzaileek ere cz othe dute hori 
egiten ?

47 Eta zuen anayei baizik cz badio- 
zucte agur egiten, zer egiten duzue nor- 
nahik baino gehiago ? paganoek ere cz 
othe dute horrembat egiten ?

48 Izan zaitezte beraz perfet, zuen 
Aita zcrukoa ere perfet den bczala.

V I . K a p .

D E R A U T Z U E  gizonen aitzinean c- 
gitetik zuen eginkari onak, hekiez 

ikhufiak izatca gatik ; haletan faririk ez 
dukezue zuen Aita zeruetan denaren bai- 
than.

2 Amoina egiten duzunean beraz, cz 
jo  turuta zure aitzinean, itchura edertza- 
leek finagogetan eta karriketan bczala, 
gizonez ohoratuak izatea gatik. Egiaz 
derratzuet, ¡zana dute hekick beren fa
ria.

3 Zuk ordean amoina egiten duzunc- 
an, zure cíku ezkerrak cz beza jakin zer 
egiten duen eíkuinak ;

1 1 Dohatfu zaretc izanen, ahapaldika 
hariko zarozkitzuetcnean, eta jazarrika 
erabilircn zaituztcncan, eta ene gatik zer- 
nahi gaizki gezurrez erauntfiko dutenean 
zuen kontra.

1 2 Boz zaiteztc eta jauz zaiteztc, zc- 
ren nafaya baitago zuen faria zeruetan; 
alabainan holakoak jalan dituzte zuen ai- 
tzinean izatu diren profetek.

13  Zuek zaretc lurreko gatza. Bal
din gezatzera heldu balitz gatza, zertaz 
hura gazi ? Deufctako cz laite gehiago, 
baizik-crc kamporat arthikia eta gizonez 
oinkatua izateko.

14  Zuek zaretc munduko argia; ezin 
itzal daiteke mendi gainean jarria den hi- 
ria.

15  Krifelu bat crc cz da bizten eta gai- 
tzeruaren azpian ematen, bainan bai gan- 
dcrailuarcn gainean, etchcan diren guziei 
cgin diozoten argi.

16 Hórrela argi beza zuen argiak gi- 
zonen aitzinean, ikhus detzazten zuen c- 
ginkari onak eta ofpe diozoten bihur zuen 
Aita zeruetan denari.

17  E z  uftc izan legearen eta profeten 
czcztatzcra naizcla ethorri; ez naiz c- 
thorri czcztatzcra, bai ordean bethetze- 
ra.

18 Ezcn nik dcrratzuct egiaz, zeru- 
lurrak iragan artcraino, iota bakhar bat 
cdo tilet bat cz dela legetik galduren, gu- 
ziak bethc ditezen artco.

19 Nork-ere beraz manamendu horie- 
tarik chumecna baitu hautfiren eta hala- 
ko irakhafpena gizonci baitiotc emanen, 
haina zeruetako errefuman chumecna dei- 
thuren d a ; aldiz nork-cre eginen eta i- 
rakhatfiren baititu, haina izanen da zeruc- 
tako errefuman handi dcithua.

20 Ezcn nik dcrratzuct, ctzarctcla zc- 
ructako errefuman farthuren, baldinetaria 
zuen zuzentafunak Ilkribau eta Fari- 
fauena gainditzen cz badu.

2 1 Entzun duzue lehengo zaharrei c- 
rrana : E z  duzu hilen; eta hiltzailea ju- 
yamenduaren jafankizun izanen dela.

22 N ik derratzuet ordean, here anaya- 
ri fumintzen zayon edozcin,juyamendua- 
ren jafankizun dela; nork-ere berriz, a- 
nayari erranen baitio, raca, haina biltza- 
rraren mcncko izanen dela; zeinak al
diz erranen baitu, erhoa, haina ifernu- 
ko fuaren jafankizun dela.

23 Baldin beraz eikaintza bat aldarcra 
ekhartzen baduzu, eta han orhoitu bazare
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4 Itzalckoa izan dadicntzat zure a- 
moina, cta zure Aita, itzalcan dakhufa- 
nak, bihurturcn darotzu.

5 Eta othoitzcan zaudcztenean, cz 
izan itchura edcr cgileak bczala, zeinck 
lakhct baitute finagogctan eta karrika bu- 
ruetan gclditurik othoitz egitca, gizonez 
izan ditczcn ikhufiak : cgiaz derratzuct 
nik, ¡zana dutc bereu faria.

6 Z uk ordean othoitz cgincn duzunc- 
an, zure gelan far zaite, cta athca hertfi- 
rik, gordean egiozu zure Aitari othoitz, 
eta zure Aita, gordean dakhufanak, bi
hurturcn darotzu.

7 Aldiz othoitz egiten duzuenean, cz 
hainitz eras, paganoek bezala ; ezen he- 
kiek ufte dute erafia luzcarcn bidez dirc- 
la cntzuten.

8 E z  bezaitczte beraz jar hckien khi- 
dcko; alabainan zuen Aitak, zuck gal- 
datu baino leben badaki, zcrcn bcharra 
duzucn.

9 Zuck beraz huneletan eginen duzuc 
othoitz : Gurc Aita, zeruetan zarena, 
fainduki erabilia izan bcdi zure izcna.

10  Bethor zure errcfuma. Egin bedi 
zure nahia, zeruan bczala lurrcan erc.

1 1  Iguzu cgun hazteko bchar dugun
ogia; .

12  Barkha gurí gure zorrak, guk erc 
gure zorduruci barkhatzen daroeztcgun 
bczala.

13  E z  bcgaitzatzu tentazioneari utz ; 
aitzitik gaizkiari itzur gaitzatzu. Hala- 
biz.

14  Alabainan gizonei barkhatzen bada- 
roztetzuc bereu nobenak, zuei ere zuen 
Aita zerukoak barkhaturen darozkitzucte 
zuen bekhatuak.

15 Aitzitik gizonei cz badiozuctc bar
khatzen, zuen Aitak erc zuen bekhatuak 
cz darozkitzucte barkhaturen.

16 Barur egiten duzuenean, berriz, cz 
jar, itchuratiak bczala, begithartcz ilhun ; 
ezen beren begitharteak gaizten dituzte, 
barur jalaitcn agertzea gatik gizonen ai- 
tzinean. Egiaz derratzuct nik, berekin 
dutcla beren faria.

17  Zuk ordean, barura daramazunean, 
gantzu zazu zure burua eta garbi begi- 
thartca,

18 Etzaitezen gizonei agcr barurik za- 
rela, bainan bai zure Aita, toki gordean 
erc denari; cta zure Aita, gordean da
khufanak, bihurturcn darotzu.

19 Ontafun moltzatzen cz craunts lu-

rrean, hemen herdoila cta biphia jatcn ha- 
ri baitire, cta ohoinak zilhatzcn eta ebas- 
ten.

20 Bainan zeruan egizkitzue zuen on
tafun murruak, han ez baitute herdoilak, 
ez biphiak jatcn, cz-cta ohoinek zilha
tzcn cta challen.

2 1 Ezen non-ere baita zure ontafun- 
tzea, han da zure bihotza ere.

22 Zure begia da zure gorphutzarcn 
argia. Lainoa badaitc zure begia, argia 
daite zure gorphutz guzia.

23 Aitzitik zure begia gaitza badaite, 
bcltza daite zure gorphutz guzia. Baldin 
beraz zure baithan den argia ilhumbca 
daite, ilhumbeak bcrak zembatckoak ez 
daizte !

24 Nihork ezin detzazke b¡ naufi zer- 
bitza; alabainan cdo bat izanen du h¡- 
guin eta bertzca maite, cdo jafanen du 
bat, cta bcrtzca arbuyatuko. Ezin zcr- 
bitza detzazkctzuc Jainkoa eta dirua.

25 Hargatik nik derratzuet: Bizitzc- 
ko zer janen, ez-eta larrua zertaz cftali- 
ko duzucn cz izan grinatfu : Alabainan 
ez othe da bizia jana baino gehiago, eta 
gorphutza, jauntzia baino ?

26 Ikhulatzue zeruko hegaítinak, ez 
baitute eraiten, cz uztatzcn, ez-etare fcl- 
haruetara biltzen ; eta zuen Aita zeru
koak hazten ditu. Zuek ez othe zarctc 
hainitzez hekick baino gehiago ?

27 Zuetarik berriz, zein da bcre afmu 
guziekin bere irazkiari befo bat iratchik 
diozokeenik ?

28 Eta zuen jauntziaz, zeren zaretc 
grinati ? Bazterretako liliei zaudczkiote 
begira, ñola diren handitzen; cz dirc ba
da cz ¡anean, cz ¡ruten han.

29 Eta nik derratzuet, Salomón ere 
ctzela bere ofpc guziaren crdian horieta- 
rik bat bczala jauntzia.

30 Baldin beraz Jainkoak hórrela 
jaunzten badu bazterretako bclhar bat, 
cgun dena cta bihar labera arthikia, zem- 
batenaz hobeki cgincn zaituztete zuek, 
oi finheíle aphurreko umeak !

3 1 Ez beraz grinarik har, dcrrazucla- 
rik : Z cr janen dugu, edo zcr edanen, 
cdo zer jauntziko ?

32 Paganoak dirc ezen horicn ondo-
an dabiltzanak. Alabainan zuen Aitak 
badaki horien ororen beharretan zare- 
tela.  ̂ _

33 Bilha zazue beraz lehembizikorik 
Jainkoarcn errefuma cta harén aldcrako

zintafuna ; eta bertze horiek oro iratchi- 
kiren zarozkitzuctc populu.

34 E z izan beraz biharkoaz khechu; 
ezen biharko egunak izanen du bere gri
lla, eta cgun bakhotchak aíki du bere 
gaitza. ·

V I I .  K a p .

Ez■ juya, etzaitezten izan juyatuak.
2 Ezen ckharri duzuen juyamendu 

beraz izanen zaretc juyatuak ; cta zer 
neurriz ere ncurtu baitukezue, hartaz 
ncurtuak zaretckc.

3 Nolctan berriz, zure anayaren bc- 
gian ohartzen zarc ]ihitfari, cta zurean 
ikhuílcn cz duzu laza ?

4 Edo nolaz diozu zure anayari: Utz 
nczazu khen dizazudan begitik phits 
bat, cta hara laz bat dagoela zurean f

5 Achalez ederra, khen zazu lchenik 
zure begitik laza, eta orduan abiatuko 
zare zure anayaren begitik phitfaren 
khcntzcn.

6 Saindu den gauza ez eman zakhu- 
rrci, cta urdcci zuen perlak aitzinera cz 
arthik ; bcldurrez-cta ollika detzazten, 
cta bihurturik, zcronek phorroka.

7 Galda zazue, cta emanen zaitzuc ; 
bilha zazue, cta aurkhiturcn duzuc; jo  
zazue eta idekiren zaitzuc.

8 Alabainan edozeinek galda dezan, 
izaten du ; eta bilhatzen duenak aurkhi- 
tzcn ; eta joileari idekiren zayo.

9 Zein da zuetan gizona, bere fe- 
meak galda baliozo ogia, harria eíkain 
liozokeena ?

10 Edo arraina galda baliozo, eíkain 
othe liozokc fugea ?

1 1  Zuek beraz, gaichtoak ¡zan-eta, 
balimbadakizuc gauza onen cmatcn zu
en haurrei; zembatenaz erc hobeki zu
en Aita zeruetan denak, onak emanen 
daroezte galdcz dagozkiotenei !

12  Zer-crc beraz nahi baituzue zc- 
ronci egin dczazuctcn gizonck, hura c- 
giozuete zcronek hckiei ; ezen hortan 
dauntza legea cta profetak.

13  Athe hertfitik far zaitezte; zabala 
da ezen athea, cta nafaya bidea, galpe- 
nerat daramana, cta hainitzak dire har
tarik fartzen.

14  Ala hcrtchia baita athea, ala lac
haría bidea bizitzera daramana, cta gu- 
tiak hura aurkhitzcn dutcnak !

15 Begira zaitezte gezurrczko pro-

fetetarik zcinak heldu baitzaizkitzuete 
ardi larruz jauntzirik ; harnean otfo ha- 
rrapariak dire ordean.

16 Bcrcn fruituctarik ditutzue ezagu- 
turen. Elhorrictarik biltzen othe dirc 
mahatfak, edo lapharretarik pikoak ?

17 Horrclctan, arbola onak fruitu ona 
dakhar; aldiz arbola tzarrak, tzarra da- 
khar.

18 Arbola onak ez dakharke fruitu 
gaichtorik, cz-eta arbola tzarrak ere 
fruitu onik.

19 Edozcin arbola fruitu ona cmatcn 
ez dueña, ebakia eta furat arthikia iza
nen da.

20 Beren fruituctarik ezaguturen di
tutzue beraz.

21 Niri, Jauna, Jauna, erraten daro- 
tan edozcin ez da zeruetako erre fu man 
farthuren; bainan ene Aita zeruetan dc- 
naren nahia egiten dueña, haina da far
thuren zeruetako errefuman.

22 Aíkok erranen darotade egun har
tan : Jauna, Jauna, guk ez othe dugu 
zure izencan profetifatu, cta zure ize- 
nean debruak iraizi, cta zure izenean 
aíko fendagaila eirin ?

23 Eta nik orduan erranen daroet 
goraki : Egundaino etzaituztet ezagutu 
zuek ; urrun zaitezte ni ganik, tzarke- 
ria orhatzailcak.

24 Edozeinek beraz adi eta bethe de- 
tzan ene liitz haukiek, haina, harriaren 
gainean bere ctchea jarri duen gizon gur- 
bilarcn khide eginen dute.

25 Eta jautli da uria, eta cthorri dirc 
uharrak, jauzi dire haizeak eta jo  dute 
ctchc hura, eta cz da erori, zeren harria
ren gainean baitzen afentatua.

26 Eta edozeinek adi detzan ene fo- 
las haukiek cta bethe ez, haina izanen 
da, gizon zoro, legarraren gainean ctchea 
egiten duenaren iduriko.

27 Eta jautfi da uria, eta ethorri dire 
uharrak, jauzi dire haizeak eta jo  dute 
etche hura, eta goan da lurrera, eta gai
tza izan da liaren leherpena.

28 Eta egin zen, jefufek akhabatu 
zitucncan folas horiek, oíleak efpantatu- 
ak zaudezela harén irakhafmcnaren gai
nean.

29 Ezik irakhaílen hari zitzayen eíku 
dueña bczala, eta cz hckien Iíkribau eta 
Farifauen arara.
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V I I I .  K a p .
Q E R O ,  mcnditik jautfi zencan, oftc 

handiak jarraiki zitzaizkon ondo-
tik ;

2 Eta hara lcgcntfu bat ethorri zcla, 
cta adoratzen zuen Jefus, zerralarik : 
Jauna, zuk nahi baduzu, garbi nezake- 
zu.

3 Eta cíkua hedatuz, Jcfufek ukitu 
zuen, 7.ioelarik: Nahi dut, chahu bczc- 
di. Eta han bcrcan garbitu zen harén 
legena.

4 Eta hari erran zaroen Jefufck : Be- 
rautzu nihori cz derrozun; bainan zo- 
az, agcr zaitc aphczari, eta eíkaintazu 
Moifefek manatu eíkaintza, lekhukotafu- 
netan dakioten izan.

5 Jefus farthu zenean, berriz, Ka- 
pharnaumen, Ehuntari bat hurbildu z¡- 
tzayoen othoizka

6 Eta erranez: Jauna, ene muthila 
etchean da ohatua paralitiko, eta oinha- 
zeak cmatcn dio gogorki.

7 Jefufek erran zioen : Ethorrircn 
naiz ni cta fendaturen dut.

8 Eta Ehuntariak ihardctfi zuen: Jau 
na, zu ene etchera fartzeko, ez naiz din; 
bainan bakharrik hitz bat errazu eta ene 
fehia fendatua daitc.

9 Ezcn ni ere gizon bat naiz bertzccn 
manukoa, foldadoak ene azpiko dituda- 
n a ; eta erraten diot bati: Hábil, eta ba
doha ; eta bertzc bati : Haugi, cta heldu 
da ; eta ene muthilari : Egizak hori, eta 
egiten du.

10  Bada, Jcfufek aditzean ederreften 
zuen, eta ondotik zituenei erran zaro- 
ten : Egiaz derratzuet, hunembatcko 
íinhefterik ez dut Ifraelcn aurkhitu.

1 1  N ik derratzuet oraino hainitzak 
direla iguzki haizetik cta mcndebaletik 
cthorriko, eta Abrahamekin, Ifaakckin 
eta Jakobekin jarriko direla zeructako 
errefuman ;

12  Aldiz errefumako umeak kampo- 
ko ilhumbcctara izanen dire arthikiak; 
han izanen baitirc marraíkak cta hortz 
karraíkak.

13  Orduan Jcfufek erran zioen Ehun- 
tariari : Zoaz, eta finhetfi bezala egin 
bckizu. Eta ordu bcrcan fendatua zen 
muthila.

14  Eta Piarrcfen etchera goan, eta Je 
fufek ikhufi zuen harén amaginarreba 
ctzana eta fukharrez erretzen.

15  Ukitu zioen efkua cta fukharrak 
utzi zuen, cta jaikirik abiatu zen hckicn 
zerbitzatzen.

16  Arratfa egin zenean, berriz, Jcfufi 
crakharri ziozkatcn debrudun aíko; cta 
hitzaz khcntzcn zituen gaichtoak, eta 
fendatu zituen gaizdun guziak,

17  Bethe zauientzat Ifaias profetaren 
ahoz errana: Berak hartu ditu gure gai- 
tzak, cta jafan gure eritafunak.

18 Bada, Jefufek ofte handiak ikhuftc- 
ncz bere inguruan, manatu zuen craman 
zezatcn uraz haindira.

19 Eta hurbildurik, ifkribau batck e
rran zaroen : Naufia, nora-nahi goan za- 
dien, jarraikiren natzaitzu.

20 Eta Jcfufek ihardetfi zioen : Ha- 
zerick badituzte zilhoak, eta zcruko hc- 
gaftinck ohantzcak ; gizonaren Scmcak 
ez du ordean non etzan burua.

2 1 Berriz, bere dizipuluetarik bcrtzc 
batck erran zioen: Jauna, utz nczazu no- 
han lehcnik, eta ehortz dezadan ene aita.

22 Bainan Jcfufek ihardetfi zioen: 
Jarraik zakizkit niri ; cta hilak uzkitzu 
bereu hilen ehorztera.

23 Eta untzichkan farthu zencan, ja
rraiki zitzaizkon bere dizipuluak.

24 Eta hara itfafoa hafarre handitan 
jauzi zcla ; haletan non uhinez cftalia 
baitzcn untzichka; bcra berriz, lo za- 
goen.

25 Eta hurbildu zitzaizkon bere dizi
puluak cta iratzarri zuten, ziotelarik: 
Begira gaitzatzu, Jauna, galtzen hari 
gare.

26 Eta Jefufek ihardctfi ziotcn : Zcr- 
tako zarcte beldurti, fmheftc aphurre- 
koak ? Orduan jaikirik manatu ziotcn 
haizcci cta itfafoari, eta jabaldura handi 
bat egin zen.

27 Eta ederreften zuten orok, zerra- 
tclarik: Nor da hau, haizeck eta itfafoak 
entzuten baitute ?

28 Uraz haindira heldu izan zencan 
Jerafatarren aurkhintzara, aitzinera goan 
zitzaizkon, hobictarik ilkhirik, bi debru
dun hain gaitzak non ez baitzaitckeen 
nihor bidé hartaz iragan.

29 Eta hara oihu egin zutcla, erra
nez : Jefus, Jainkoaren femea, zcr da 
zurc eta gure arteko ? hunat heldu othe 
zarc ordua baino lehcn guri oinhaze ema- 
tera ?

30 Bada, hekietarik cz urrun, bazen 
urdaldc handi bat alhan.
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3 1  Dcbruek berriz, Jefus othoizten 
zuten, erranez : Baldin hemendik iraiz- 
ten bagaitutzu, urdaldc hortara igor gai
tzatzu.

32 Eta ihardctft ziotcn : Zoazte. Eta 
hckiek ilkhirik goan ziren urdeen barnc- 
ra, eta hara urdaldc guzia tarrapataka 
oldarrean goan zcla itíafora; cta urcan 
itho ziren guziak.

33 Urdezainek aldiz ihes egin zuten ; 
eta hirira goanik heldu zituzten berri 
horick cta debrudunei gerthatu zitzayo- 
tena.

34 Eta hara hiri guzia Jcfufi athera 
zitzayoela bidera; eta ikhuft zutenean, 
othoizten zuten goan zadien hckicn cre- 
muetarik.

IX . K a p .
JT T A  untzichkara iganik, iragan zuen 

itfafoa cta ethorri zen bere hirira.
2 Eta hara aitzinera einaten ziotela 

paralitiko bat ohean etzana. Jcfufek i- 
khufirik hckicn finheftea criari erran zi
oen : Ene haurra, egiozu bihotzari, ezcn 
barkhatuak zaizkitzu zurc bckhatuak.

3 Eta hara Iíkribauctarik zcmbaitck 
bcrcn baithan erraten zutcla: Burhoa 
dio horrek.

4 Bainan Jcfufek ezagutu baitzituen 
hckicn gogoctak, erran zuen : Zcrgatik 
afmatzen duzuc gaizkia zuen bihotze- 
tan ?

5 Z er da errechago, ala erratea : 
Barkhatuak zaizkitzu zurc bckhatuak; 
ala erratea : Jaiki eta ibil zaitc ?

6 Bada, jakin dezazuen, gizonaren 
Scmcak baduela lurraren gainean bckha- 
tuen bihurtzcko ahala, orduan erran zi
oen paralitikoari: Jaiki zaite, har zazu 
zurc ohca, cta zoaz ctchcrat.

7 Eta jaiki zen eta goan zen bere 
ctchcrat.

8 Hori ikhufirik, ofteak beldurtafu- 
nean farthu ziren cta ofpc bihurtzen zio- 
ten Jainkoari, holako indarra gizonei c- 
man ziotenari. .

9 Handik goatean, Jcfufek ikhuft zu
en zerga bildegian jarria gizon bat Ma- 
thiu dcitzcn zena. Eta erran zaroen : 
Jarraik zakizkit. Eta jaiki zen, cta ja
rraiki zitzayoen.

10  Eta Jefus ctchc hartan mahaincan 
jarria zagoclarik, gerthatu zen aíko zer- 
gari eta "lelo tzarreko gizon ethorri rik

jarri zircla Jefufekin eta hären dizipu- 
iuekin.

1 1  Eta Farifauck ikhufirik, dizipu- 
luci erraten ziotcn : Zergatik jäten du 
zuen naufiak zcrgarickin eta aiphu tza
rreko gizonekin ?

12  Bainan Jefufek aditurik, erran zu
en : Sendock ez dute fendakin bcharrik, 
bai ordean cri direnck.

13  Zoazte beraz, eta ikhafazuc zer 
derraken hitz hunck: Urrikalpena nahi 
dut eta ez fakrifizioa; ez naiz ezen 
preftucn deitzera ethorri, bainan bai bc- 
khatoreen.

14  Orduan Joanefen dizipuluak hur
bildu zitzaizkon, zerratclarik: Nolaz gu 
cta Farifauak barurtzen gare maiz, cta 
zure dizipuluek aldiz ez dute barurik e- 
giten ?

15  Eta Jefufek ihardetfi ziotcn: N i- 
garrez othe dagozke efpos lagunak, es- 
pofa berekin duteno ? Bainan cthorriko 
dirc cgunak, khenduko baitzayote efpo- 
fa, cta orduan cginen dute barur.

16 Bada, aldagarri zaharrari nihork ez 
ahal dio oihal berrizko pcdachurik cma
tcn, ezcn aldagarriari khen liozoke bere 
betheko zathia, cta zilhoa areago egin 
laitc.

17  Arno berria crc cz da zahagi za- 
harrctan cmatcn ; bertzcla Ichcrtzen di
rc zahagiak, arnoa ichurtzcn cta zaha- 
giak galtzcn. Bainan arno berria, zaha
gi berrictan ezartzen da, eta biak begi- 
ratzen dirc.

18 Horiek erraten ziozkatenean, hur
bildu zen aitzindari bat, cta adoratzen 
zuen, zioclarik : Jauna, cne alaba orai- 
chctan hil da ; bainan zato, gainean e- 
zarrozu eikua, eta biziko da.

19 Eta chutiturik jarraiki zitzayoen, 
cta dizipuluak cre batcan.

20 Eta hara emazteki bat, hamabi 
urthe hartan odol galtze batek heftutzen 
zuena, hurbildu zitzayoen gibeletik eta 
ukitu zioen foinckoarcn litfa.

21 Ezen bere baithan cgitcn zuen : 
Uki badezaket hunen foinekoa bederc, 
fendatua naitckc.

22 Eta itzulirik, Jefufek ikhufi eta 
erran zioen: Haurra, bihotzari egiozu, 
zure finhefteak fendatu zaitu. Eta or
du bcrctik cmaztekia fendatua gelditu 
zen.

23 Bada, heldu zenean Jefus aitzin- 
dariaren etchera, eta ikhufi zitucncan
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chirolariak cta ofte bat harramantz han- 
ditan, erran zucn :

24 Zoazte gibclerat, ezen nefkatcha 
ez da hila, bainan lo dago. Eta irri egi- 
ten zioten.

25 Eta ilkhiarazi zutenean jendca, 
farthu zen, hartu zuen ncchkaren eíkua, 
eta jaiki zen haurra.

26 Eta horren haroak jo zuen herri-
alde hura guzia. .

27 Eta Jefus bazihoalarik handik, ja- 
rraiki zitzaizkon bi itfu oihuka eta crra- 
nez Dabiden fcmea, urrikal guri.

28 Etchcra heldu izan zenean, bcrriz, 
itfuak hurbildu zitzaizkon. Eta Jcfufek 
erraten diote : Sinheften duzuc badudala 
zuen fendatzcko indarra ? Ihardcften 
dute: Zinki, Jauna.

29 Orduan ukitu ziozkatcn bcgiak, 
zerralarik : Zuen finhcftcarcn arabera 
egin bckizue.

30 Eta idekiak izan ziren hckien be- 
giak. Eta Jclufek lardcriarckin erran 
zaroten : Begira nihork jakin cz dc- 
zan.

31 Hckiek ordean, ilkhirik, bazter hc- 
kictan orotan barrayatu zuten harén o
mena.

32 Hckiek atheratu-eta, berriz, era- 
kharri zioten gizon mutu bat, dcbrudu- 
na.

33 Eta debrua khendu zitzayonean, 
mutua mintzatu zen ; cta orok cderrcs- 
ten zuten, crranez : Egundaino holako- 
rik ez da Ifraclcn ikhuli.

34 Aldiz Fárifauek erraten zuten :
Debruen buruzagiarcn bidcz iraiztcn ditu 
debruak. _ _

35 Eta Jefufek inguratzen zituen hiri 
cta herri guziak, hango finagogctan ira- 
khatfiz, zeruko errelumaren ebanjelioa 
crantzunez, gaitz cta critafun guziak 
fendatuz.

36 Bada, ofte hekick ¡khuftean, urri-
kaídu zen Jefus, choak zirclakoz eta 
bazterretan ctzanak, artzainik cz duten 
ardiak iduri. _

37 Orduan erran zioten bcre dizipu- 
luei: Egiazki handia da uzta, aldiz lan- 
gilcak guti.

38 Othoitzazuc bcraz uztaren naufia, 
berc uztara igor dczan langilc.

X . K a p .

p T A  deithurik bere hamabi dizipu-
luak, cíku eman zioten izpiritu lo

hten gainean, hckien iraizteko, cta edo- 
zcin gaitz cta cdozein eritafuncn fenda- 
tzeko.

2 Hamabi Apoftoluen izcnak berriz, 
haukick diré : Lchcmbizikoa : Simon, 
Piarres dcitzen dena, cta Andres harén 
anaya ;

3 Jakobe Zcbedcorena, eta Joanes 
harén anaya ; Filipe cta Bartholome ; 
Tomas eta Mathiu zcrga biltzailea ; 
Jakobe Alphcorcna, cta Thadeo;

4 Simon Kanaandarra; cta J  udas Is- 
kariot, zeinak faldu baitzucn Jauna.

5 Jefufek igorri zituen horiek hama- 
biak, mezutzcn zituclarik, crranez: Jcn- 
dayen bidera cz goan, cta cz far Sama- 
riarren hirictara;

6 Aitzitik zoazte Ifraelgo ctcheko ar
di galduetara.

7 Zoaztclarik, berriz, crantzun za- 
zuc crranez : Ala hurbildua baita zcruc- 
tako errefuma.

8 Senda zatzuc criak, hilak bitz, lc- 
gentfuak garbi, debruak iraiz ; urrurik 
¡zana, urrurik emazue.

9 E z  izan zuen gerrikoctan cz urhe, 
ez zilhar, ez diru j

10 E z  bidean murtchilarik, cz-cta bi 
foincko, cz-cta oinetakorik, cz-ctare ma- 
khilarik; ezen langilcak merezi du haz- 
kurria.

1 1  Edozcin hiri edo herritara far zai- 
tezten, galda zazuc ñor den han merez- 
dunik, cta harén baithan zaudezte, goa- 
tcko eguna artco.

12  Bada, etchc batean fartzean, agur 
egiozue, crranez : Bakca ctche huni.

13  Eta mcrczdun balimbada ctche 
hura, zuen ganikako bakea harén gai- 
ncra da jautliren ; cz balitz ordean me- 
rczdun, zuen ganikako bakca zuen ga- 
nat bihurturen da.

14  Eta cdozcinck etzaitzazten oftata 
eta ez detzan entzun zuen folafak, ctchc- 
tik edo hiritik kamporakoan iharrofazuc 
zuen oinctako hcrrautfa.

15  Nik dcrratzuet egiaz, juyamendu- 
ko eguna Sodomarcntzat cta Gomorrha- 
rentzat jafan-crrcchagoa izanen déla hiri 
harentzat baino.

16 Huna non igortzcn zaituztedan 
hala ñola ardiak otfocn crdira. Izan zai-

XI. KAP. 1057

tezte beraz zuhur fugea bezala, eta laino 
ñola ufoa.

17  Bainan zaudezte erne gizonen kon
tra; ezen cramancn zaituztete bereu bil- 
tzarren aitzincra, azotaturen zaituztete 
bcrcn finagogetan,

18 Eta buruzagicn cta erregeen aitzi- 
nera cramanak izanen zarcte ene gatik, 
hekici eta jendayei egiteko nitaz lckhu- 
kotafun.

19 Bada, hckien cíkuetara ezarriak 
izanen zaretcnean, ez abia burutan era- 
biltzcn ñola edo zer erranen duzuen; 
ezen ordu bcrean emanen zaitzue zer 
erran.

20 Alabainan etzarete zuek mintzo 
zarctcnak, bainan zuen Aitarcn Izpiri- 
tua da zuen baithan mintzo dena.

2 1 Bada, hiltzera igorriko du anayak 
bcre anaya, aitak berc femea, cta haurrak 
jauziko zatzaizkote burhafoci eta lierio- 
tzcz joko dituzte.

22 Eta ene izena gatik orotaz izanen 
zarcte gaitzetfiak: bainan zeinck-erc i- 
hardukiren baitu bururaino, haina iza
nen da falbatua.

23 Noiz-ere bada, gaizki crabiliak iza
nen baitzarcte hiri huntan, ihes egizuc 
bertzera. Egiaz dcrratzuet: E z  duzuc 
Ifraelgo hirietako ingurua akhabaturen, 
gizonaren Scmea cthorri baino leben.

24 Dizipulua cz da naufíaren gainc- 
ko, cz-eta fehia jaunaren.

25 Dizipuluari aíki behar zayo bcre 
ñau fia bezala izatea, fehiari berc jauna 
bezala. Baldin ctcheko buruzagia dcithu 
badute Beelzebub, zembatez hobeki lia
ren etchekoak ?

26 Ez izan beraz hekien beldur. E - 
zen itzalcan ez da deus agertuko ez de- 
nik, ez-cta gordean jakinen ez denik.

27 Nik ilhumbcan derrazuedana, c- 
rrazuc argitara; eta beharri chokhoan 
cntzuna, ctche kaíkotarik crantzun za
zuc.

28 Gorphutza hiltzen dutenen, eta
ariina czin hil dezakctcncn beldur ez i
zan ; bainan lchcnago, gorphutz arimak 
ifernuan gal dctzazketenentzat izan zai- 
tezte belaurti. t _

29 Bi etche-chori cz othe dire bi ar- 
ditetan faltzen : cta bada, hekietarik bat 
ez da lurrerat croriko zuen Aitarcn na- 
hia gäbe.

30 Zuen buruko ileak ere, oro khon- 
datuak dire.

3 1 E z  beraz izan beldurrik; hainitz 
ctche-chorik baino gehiago duzuc balio.

32 Bada, nork-erc aithor bihurturen 
baitarot gizonen aitzinean, nik ere ai- 
thorturen dut hura ene Aita zeructan 
denaren aitzinean.

33 Aldiz nork-cre ni ukhaturen bai- 
nau gizonen aitzinean, nik ere ukhatu
ren dut hura ene Aita zeruetan denaren 
aitzinean.

34 E z uftc izan lurrera bakearen e- 
khartzera naizela ethorri; ez bakearen, 
bainan czpataren ckhartzera naiz etho
rri a.

35 Ezen gizona berc altaren ganik, 
alaba bcre amaren ganik, erreina bere 
amaginarrebaren ganik bereztera ctho- 
rria naiz ;

36 Eta gizonak etfai bcre etchekoak 
izanen ditu.

37 Nork-cre bere aita edo ama ni 
baino maitcago baitu, hura ez da cne- 
tzat egoki; cta nork-cre nitaz gainetik 
maite baitu bcre femea edo alaba, haina 
ez da enetzat egoki ;

38 Bere gurutzea harturik, ondotik 
cz darraitana, ez da enetzat egoki.

39 Berc biziaren zaintzera hari de- 
nak, galdurcn du, cta bizia ene gatik 
galduko duenak, harek aurkhiturcn du.

40 Zuek hartzen zaituztcnek, ni nau- 
te hartzen, cta ni hartzen nautenek, ni 
bidali nauena du hartzen.

41 Zeinak profeta bat, profeta dela- 
koz baitu hartzen, hainak profeta faria 
izanen du ; cta nork-erc preftu bat, 
preftu delakoz hartzen baitu, harek pres- 
tu faria du izanen.

42 Eta edozeinek chumetto haukie- 
tarik bati ur hotz chorta bat bakharrik 
eman diozon ene dizipulu bati bezala; 
egiaz derratzuet nik, ez du galduko bcre 
faria.

X I. K a p .
D E R E  hamabi dizipuluak ofoki argitu 

zituenean, Jefus goan zen handik, 
inguruetako hirictan irakhaftera cta prc- 
dikatzera.

2 Bada, Joanefek prefondegian aditu- 
rik Kriftoren egintzak, bcre bi dizipulu i- 
gorririk,

3 Cíaldatu zioen: Z u  zare cthortze- 
koa dena, ala bertzerik da igurikitzcn du- 
guna ?

6 t



1058 MATHIUREN EBANJELIOA. XII. KAP. loS9

4 Eta Jefufek ihardetfi zioten hunele- 
tan : Zoazte, errozuc Joanefi zcr aditu 
duzuen eta zer ikhufi :

5 Itfuck ikhuften dutc, mainguak ba- 
dabiltza, legentfuak garbitzcn dire, gorrck 
aditzcn dute, hilak bizten dire, beharrei 
ebanjclioa erantzuten zayote;

6 Eta dohatfu enc ariaz gaizbiderik 
hartzen ez ducna.

7 Hckick goan ondoan, Jcfus abiatu 
zcn populuari Joanefcz mintzatzen : Z c- 
ren ikhuftera ilkhi zarete mortura ? hai- 
zeak derabilan khanabera baten ?

8 Bainan zeren ikhuftera ilkhi zarete ? 
guriki jauntzia den gizon baten ? Errege 
etchetan daude guriki jaunzten direnak.

9 Bainan zeren ikhuften izatu zarete 
bada ? profeta baten ? Bai, erraten da- 
rotzuet, profeta ere baino gehiago den 
baten.

10 Hura da ezen haina zeintaz iikri- 
batua izan baita: Huna non zurc aitzi- 
ncan igortzen dudan nik enc aingcrua, 
zurc bidea lehenik aphainduren dueña.

1 1  Erraten darotzuet cgia, cmaztekia- 
ren umecn artean ez da jaiki Joanes Bap- 
tifta baino handiagorik ; eta halcre ze- 
ruetako errefuman den chumeena hura 
baino handiago da.

12  Bada, Joanes Baptiftarcn cguneta- 
rik hunat, zeructako errefumak bortcha- 
tua nahi du izan, eta daramatc borroka- 
tzen direnck.

13  Ezen Joanes agertu artco, profeta 
guzlek eta legeak ezagutarazi dute ethor- 
kizuna;

14  Eta ongi hartu nahi baduzuc, hori 
da Elias ethortzekoa dena.

15  Ducnak beharri entzuteko, entzun 
beza.

16  Bainan noren iduriko iduk detzaz- 
ket oraiko gizonak ? Iduri dutc plazan 
dauden haur batzu, beren lagunei oihu 
cgiten diotenak,

17  Derratelarik: Chirola jo darotzuc- 
gu, eta etzaretc dantzatu ; deithore cgin 
darotzuegu, eta etzarcte nigarrez egotu.

18 Alabainan ethorri da Joanes, e- 
tzuclarik ez jäten, ez edaten ; eta de- 
rrate: Debrua du.

19 Ethorri da gizonaren Scmca, jäten 
duelarik eta edaten ; eta derratc : Horra 
jale bat eta arno edalc bat, zergari eta 
gizatzarren adifkidea. Bainan zuhurtzi- 
ari bere umeek atheratu izan diote bc- 
re aithorra.

20 Orduan, hiriei zeinen crdian egin 
izan baitzuen hambat fendagaila, abiatu 
zitzayotcn erantzukika, etzirelakoz urri- 
kitan farthu.

2 1 Zorigaitz hiri, Korozain, zori- 
gaitz hiri, Bethfaida; zeren Tirren cta 
bidonen gerthatu izan balirc zuen crdian 
egin diren fendagailak, afpaldi huntan 
zurdatzekin eta haufpcan egin baitzituz- 
keten urrikizko eginkariak.

22 Hargatik dcrratzuet nik : Tirri 
eta Sidoni zuci baino eztikiago eginen 
zayotela juyamcnduko egunean.

23 Eta hi, Kapharnaum,zeruraino ¡ga
nen othe haiz? ifernuraino jautfiko haiz; 
zeren Sodomarren artean gerthatu izan 
balirc hire crdian egin diren fendagailak, 
egungo cguncraino iraunen baitzuten 
menturaz.

24 Hargatik derratzuet: Juyamcndu
ko egunean hiri baino Sodomarren lurrari 
eztikiago eginen zayo.

25 Orduan Jefufek erran zuen : Enc 
Aita, zcru-lurren Naufia, ofpe darotzut 
bihurtzcn, zeren gauza boriek diozka- 
tzuten gorde zuhur eta gurbil dirclakoci, 
cta agertu chumcci.

26 Bai, Aita, ofpe darotzut bihurtzcn, 
zurc aitzíncan hori izan delakoz zure go- 
garako.

27 Ene Aitak ezarri ditu gauza gu- 
ziak ene cíkuko, cta Aitak baizik nihork 
ez du ezagutzen Scm ea; cta nihork ez 
du ezagutzen Aita Scmeak baizik eta 
hainak zeinari Semeak nahi izan baitio 
ezagutarazi.

28 Zatoztc ene gana, nckhatuak cta 
fortatuak zaretcn guziak, cta nik arindu- 
ren zaituztet.

29 Soinera har zazue ene uztarria, eta 
ene ganik ikhafazue eme naizcla eta a- 
phalgura bihotzcz; cta aurkhituren du- 
zue zuen arimen jabaldura ;

30 Alabainan cztia da ene uztarria, 
eta arina ene forta.

X I I .  K a p .

r ^ R D U  hckictan, larumbat cgun batcz 
Jefus iragan zen og¡ lauda batzucta- 

rik; harén dizipuluak berriz, gofc izancz, 
hafi ziren ogi buru biltzcn cta jatcn.

2 Aldiz, Farifauck ikhufirik, jcfufi 
erran ziotcn : Horra zurc dizipuluek c- 
giten dutela, larumbatez egitca haizu ez 
nena.

3 Bainan Jefufek ihardetfi zioten: E z  
othe duzuc ¡rakurtu zer egin zuen Da- 
bidek bere lagunekin gofe ziren batez;

4 Ñola farthu izan zcn Jainkoarcn e- 
tchean, eta jan zituen eíkaintzako ogiak, 
zeinctarik jatea ez baitzitzayotcn haizu 
ez hari ez-eta harckilakoci, bainan ba- 
kharrik aphezei ?

5 Ala ez duzuc legean irakurtu, la
rumbat egunctan aphezek häuften dute- 
la larumbata, eta hoben gäbe direla ?

6 Bada, nik derratzuet, hemen badela 
temploa baino handiagoa dena.

7 Bazinakite zer den hitz hau: Urri- 
kalpena nahi dut eta ez fakrifizioa, ctzin- 
dukete nihoiz hobengaberik kondenatu.

8 Ezik gizonaren Semea larumbataren 
ere naufi da.

9 Eta handik goan zcncan, farthu zen 
hckien finagogan.

10 Eta han bazcn gizon eíku-ihardun 
b at; cta Jefufen kontra zerbait lopide 
nahiz, galdatzcn zioten, hean larumbat 
egunean fcndatzca haizu zen.

1 1  Bainan Jefufek ihardetfi ziotcn : 
Ñor da zuctan gizona, zeinak ardi bat 
izan-eta, larumbat egunean zilho batera 
cror balakio, atzcmanen eta athcratuko 
ez lukecna?

12  Zembatcz ez da gizona ardiaz ge
hiago ? Hargatik da larumbat cgunez 
ongiaren cgitca zilhegi.

13  Orduan erran zaroen gizonari: 
Heda zazu befoa. Eta hedatu zuen, eta 
bcrtzca bezain fafual egin zitzayoen.

14  Aldiz, Earifauak ilkhirik, abiatu 
ziren beren artean bilkhu egiten Jefufen 
kontra, hean ñola gal othe zezakctcn.

15  Ordean Jefufek baitzakien hori, al- 
daratu zen handik; cta hainitzak jarraiki 
zitzaizkon, eta fendatu zituen guziak ;

ló  Eta manatu ziotcn, bera etzezatcn 
falha;

17  Bethe zadien Ifaias profetaren a- 
hoko hitza, erran zuencan :

18 Huna ene zerbitzari, nik hautatu 
dudana; enc maitca, zeinaren baithan 
gozo hartu baitu ene arimak ; hunen 
gaincra jautfaraziren dut ene izpiritua, 
eta jendayei erantzunen diote zuzembi-
dca. , . .

19 E z  du aharrarik, ez oihurik erabi- 
üren, eta karriketan nihork ez du hunen 
mintzoa adituren.

20 Khanabera kraíkatua ez du hau- 
tfircn, eta khea duen mitcha ez du iraun-

giren zuzenari garhaizia eman diozon ar
ico.

2 1  Eta jendayek harén izenean izanen 
dutc beren igurikimena.

22 Orduan ekharri zioten debrudun 
bat, itfu cta mutua; eta fendatu zuen, 
halctan non mintzatzen eta ikhuften bai
tzuen.

23 Eta guziak harritzen ziren eta zio
ten : E z  othe da hau Dabidcn femea ?

24 Farifauck berriz, hori aditurik, c- 
rraten zuten: Horrek, Beelzebubez, de- 
bruen buruzagiaren bidez baizik ez ditu 
debruak iraizten.

25 Bada Jefufek, hekien gogoetak ja- 
kinez, erran zaroeten: Bere baithan bi 
aldetara dagoen errefuma, chahutua ¡za
llen da; cta bi aldetara egiten duen hiriak 
edo etcheak, lurra joko du.

26 Eta baldin fatanck fatan ¡raíz ba- 
leza, bere baithan bi aldetara lagoke; 110- 
letan bada iraun lezake harén errefumak?

27 Eta nik, Beelzebubez iraizten ba- 
ditut debruak, nortaz iraizten dituzte zu
en femeck? Horren gatik berak izanen 
diré zuen juye.

28 Aldiz, nik Jainkoarcn izpirituaz 
khentzen baditut debruak, zuctara etho- 
rria da bcraz Jainkoarcn errefuma.

29 Ñola gizon hazkarrarcn ctchean 
far ditake norbait, eta cbats detzazke lia
ren puflíak, lehcnik bera cftckatzen ez 
badu, gero biluz baitiro ctchea ?

30 Ene aide ez denn, ene kontra da ; 
cta cnekin biltzcn ez ducnak, barraya- 
tzcn du.

3 1 Hargatik derratzuet nik: Edozein 
bekhatu eta burilo barkhaturen zaitzue ; 
bainan Izpiritu fainduaren alderako bur- 
hoa etzaitzue barkhaturen.

32 Eta nor-nahi mintza dadien gizona
ren Semearen kontra, barkhakizun da ; 
bainan Izpiritu fainduaren kontra min- 
tzatu daitenari ctzayo ez mende huntan 
ez ethorkizunekoan barkhaturen.

33 Egizue, edo ona déla arbola eta 
harén fruitua erc-bai, edo déla tzarra eta 
fruitua cre-bai; ezen fruitutik da arbola 
ezagun.

34 Sugckumcak, zerorrek tzarrak i- 
zan-eta, nondik derrazketzue gauza o- 
nak ? ezen bihotzeko gaindiduratik ahoa 
da mintzo.

35 Gizon preftuak gauza onak da- 
kharzka bildegi onetik, eta gaichtaginak 
gaichtotik gaichtoak dakharzka.
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36 Bada, nik derratzuet, cdozein clhe 
alfer athcratu dukccn gizonak, hartaz be- 
harko duela ihardetfi juyamenduko cgu- 
nean.

37 Ezen zure ahotik izanen zareathe- 
ratua garbi, eta zure ahotik hobendun.

38 Orduan Ifkribauctarik eta Fari- 
fauetarik zembaitek erran zioten : Nau- 
fia, zure ganik fendagaila zerbait ikhufi 
nahi ginduke.

39 Jefufek ihardetfi zioten : Gaichta- 
keriako eta lohikeriako umeak fendagai
la eikez daude; bainan Jonas profeta- 
renaz bertzerik emanen ctzayote.

40 Ezen ñola balearen fabelean hi- 
rur gau-egunez izatu baita Jonas, hala 
lurraren bihotzean hirur gau-egunez e
gonen da gizonaren Semea.

4 1 Juyamenduko egunean Ninibarrak 
atheraturen dirc haukien kontra, eta kon- 
denaturen dituzte, zeren berak urrikitan 
farthu izan baitire Jonafek azurriatu on- 
doan. Eta bizkitartean hemen dena Jo 
nas baino gchiagokoa da.

42 Hegoako erregina ere juyamendu
ko egunean haukien kontra ilkhiren da, 
eta kondenaturen ditu, zeren bera lurra
ren bertze burutik ethorri izan baita Sa
lomonen zuhurtziaren entzutera ; eta 
bizkitartean hemen dena Salomonez ber
tzerik da.

43 Aldiz izpiritu lohia, gizon baten 
ganik ilkhi dencan, ephaitza agorrak bc- 
hera phaufuketa dabila, eta ez du aurkhi- 
tzen.

44 Ene etche ilkhi naizcncrat bihur- 
turen naiz, dio orduan. Eta ethorri de- 
nean, aurkhitzen du hutfa, erhaztatua eta 
aphaindua.

45 Orduan badoha, eta hartzen ditu 
bertze zazpi izpiritu bera baino gaich- 
toagoak ; eta farthurik, han egiten dute 
beren egoitza, eta gizon baren azken zo- 
ria lchcna baino gaitzagoa da.

46 Ofteci mintzo zelarik oraino, hä
ren ama eta anayak kampoan zauden, 
hari mintzatu beharrez.

47 Erran zioen bada norbaitck: Zure 
ama eta anayak kampoan daude zure gal- 
dcz.

48 Bainan hori erran zioenari ihar- 
dctfi zioen: Nor da ene ama, eta zein 
dire cnc anayak ?

49 Eta bere dizipuluen alderat heda- 
tuz cíkua, erran zuen: Huna ene ama 
eta anayak.

50 Ezen nork-ere egitcn baitu cnc 
Aita zeructan denaren nahia, haina da 
ene anaya, eta arreba, eta ama.

X I I I .  K a p .
T7 G U N  hartan berean, Jcfus, etchctik 

ilkhirik, itfas-baztcrrcan zagoen ja-
rria.

2 Eta harén ¡ngurura bildu ziren ofte 
handi batzu, haletan non, untzi batera 
iganik hartan jarri baitzen, eta ur hegitik 
zagoen populu guzia.

3 Eta paraboletan athcratu ziotcn aíko 
folas, zioclarik: Adizue; eraitera ilkhi 
zen erailea.

4 Eta eraitcn hari zelarik, hazi liphar 
bat crori zen bidé bazterretara, eta etho
rri ziren zeruko choriak, eta jan zuten.

5 Bertze bat crori zen toki harritfuc-
tara, zcinetan ez baitzuen lurrik aíki, eta 
berehala forthu zen, lurra etzelakoz lo
di ; ................................

6 Bainan iguzkia ilkhitzcarekin, chi- 
phildu zen, eta errorik ctzuelakoz, ihar- 
tu.

7 Bertze bat berriz, crori zen lapha- 
rren artera; eta lapharrak handitu ziren, 
eta itho zuten.

8 Bertze bat aldiz, lur onera crori 
zen, eta eman zuen bihi, hemen ondoko 
ehun, hor hirur hogoi, han hogoi eta ha- 
mar.

9 Entzuteko beharririk baduenak, cn- 
tzun beza.

10  Eta hurbildurik dizipuluck erran 
ziotcn: Zcrgatikmintzozitzaizkiote hitz 
eilalitan ?

XI Jefufek ihardctfi zioten: Zuci c- 
mana zaitzuelakoz zcruetako errefuma- 
ko gauza gordeen ezagutzea; ez ordean 
horiei etzayote eman.

12  Ezen duenari emanen zayo, eta i- 
zanen du nafai; ez duenari berriz, du
kccn hura ere khenduko zayo.

13  Aria hortaz, paraboletan mintzo 
natzayotc horiei; zeren dakufatclarik ez 
baitute ikhuften, eta entzuten dutclarik 
ez baitute ez entzuten, ez aditzen.

14  Hola bethetzen da horicn baithan 
Ifaiafcn profezia hau: Beharriz entzu- 
nen duzue eta ez adituko, begiz ikhufi- 
ko duzue eta etzarete ohartuko.

15  Alabainan thoildu da populu hu- 
nen bihotza, eta gorrarena egin dute, eta 
hertfi dituzte begiak, beldurrez begiz i- 
khus, beharriz entzun eta bihotzez adi
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dezaten, eta ene gana bihur ditezcn, eta 
fenda detzadan.

16 Dohatfu dirc ordean zuen begiak, 
zeren duten ikhuften, eta zuen beharriak, 
zeren duten entzuten.

17 Ezen nik dcrratzuet egiaz, hainitz 
profeta eta gizon zuzen egotu dircla zuck 
dakufazuenaren ikhufteko lehian, eta ez 
baitute ikhufi ; zuck aditzen duzuena- 
ren entzuteko lehian, eta entzun ez bai
tute.

18 Zuek adi zazuc beraz crailearen 
parabola.

19 Nork-ere entzuten baitu errefu- 
mako hitza eta izpirituz ez ardieften, 
ctfai gaichtoa heldu zayo eta badarama 
hainaren bihotzcan craina zen a: hura 
da bidé baztenean eraina dena.

20 Aldiz toki harritfuan eraina dena, 
hura da hitza aditzen eta bcrehalakoan 
bozkarioz onheften dueña.

2 1 E z  du ordean bere baithan errorik 
eta hein bat iraunen du ; hitzaren ariaz 
ethorri dirc-bai heftura jazargoak, behaz- 
topatzcn da berehala.

22 Berriz, lapharren artean craina de
na, hura da hitza aditzen dueña; bainan 
rnende huntako ardurek eta aberaftafunen 
liluramcnduek itho dute hitza, eta frui- 
turik gäbe alfer bilhakatzcn da.

23 Bainan lur onean craina izan dena, 
hura da hitza entzuten eta aditzen due
ña, eta fruitu dakharrena; zcinek baten- 
tzat ehun, zcinek hirur hogoi, zcinek ho
goi eta humar.

24 Bertze parabola bat athcratu za- 
roeten, zioclarik: Zcruetako crrcfumac- 
zarria da gizon baten iduriko, zcinak bc- 
re laudan erain baitzuen hazi ona.

25 Bainan ctchckoak lo zaudelarik, 
ethorri zen harén etfaya, eta ogiaren er- 
dian erain zioen gainctik hiraka, eta goan 
zen gero.

26 Bada, bclharra handitu eta burutu 
zcncan, orduan agertu zen hiraka ere.

27 Eta ctchcko naufiari ethorri z¡- 
tzaizkon bere fehiak eta erran ziotcn: 
Jauna, ez othe zinduen hazi ona zure 
laudan erain ? nondik du beraz hiraka ?

28 Eta ihardetfi zioten : Etfai baten 
lana da hori. Sehiek erran zioten berriz: 
Nahi duzu goazen eta bil detzagun hira- 
kak ?

29 Eta ihardetfi zuen: E z , bcldurrcz- 
eta hirakcu biltzcan, hekiekin errotik a- 
thera dezazuen ogia.

30 Uztaraino utzatzue guziak egitera, 
eta uztaroan erranen diotet cphaileci: Bil 
zazue lehcnik hiraka, crretzeko loth za- 
zue efpalka; ogia berriz, ene felharura 
bil zazue.

3 1  Atheratu zaroetcn bertze parabola 
bat ere, zioclarik: Zcruetako errefumak 
iduri du muftarda bihia, gizonak hartzen 
eta bere landan eraiten dueña.

32 Hazi guzietarik hura da chehcena; 
bainan handitu denean, belhar guziak 
baino larriago da, eta arbola bilhaka- 
tzen da, haletan non zeruko choriak e- 
thortzcn eta harén adarretan eeoten bai
tire.

33 Erran zioten oraino bertze para
bola bat: Zcruetako errefumak iduri du 
altchagarria, emazteki batek hartu eta 
hirur lato irinetan nahaftekatzen dueña, 
orhe guzia haz dadicn arteo.

34 Jefufek horiek oro paroboletan e
rran ziozkan populuari, eta hitz eilalitan 
baizik etzitzayoen mintzatzen;

35 Bethe zadientzat profetaren erran 
hau: Paraboletan idekiren dut ene ahoa, 
eta agerturen ditut munduaren haftape- 
netik hunat gordeak zaudezen gauzak.

36 Orduan utzirik populua, Jefus c- 
thorri zen ctcherat; eta hurbildu zitzaiz- 
kon bere dizipuluak, zerratclarik: Cheha 
dizaguzu landako hirakaren parabola.

37 Ihardcftean, Jefufek erran zioten : 
Hazi onaren erailea,gizonaren Semea da.

38 Lauda berriz, mundua da; aldiz, 
hazi ona errefumako umeak dire; eta hi- 
rakak, tzarkeriako umeak.

39 Etfai, hiraka erailea berriz, debrua 
da ; uztaroa berriz, mende hunen akha- 
bantza; eta uftatzaileak, aingeruak dirc.

40 Ñola beraz biltzcn baitirc hirakak 
eta fuan crrctzcn, halaber da gerthaturen 
mendecn akhabantzan.

41 Gizonaren Semeak igorriko ditu 
bere aingeruak, eta harén errefumatik 
bilduko dituzte behaztopagailu diren gu
ziak eta gaizki egileak,

42 Eta labe khaldatura arthikiren di
tuzte. Han izanen dire nigarrak eta 
hortz karrafkak.

43 Orduan preftuek argituren dute, 
hala ñola iguzkiak, beren Altaren erre- 
fuman. Beharririk duenak aditzeko, adi 
beza.

44 Zcruetako errefumak iduri du lau
da batean gordea den dirutzc b at; hura 
atzematcn duenak cftaltzcn du, eta boz-
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karioak badarama, eta faltzcn ditu bere 
izate guziak, eta eroften du landa hura.

45 Zeruetako errefumak iduri du o- 
raino perla onketa dabilan tratularia,

46 Zcinak aurkhitu duenean perla ba- 
lio handitako bat, lafter egiten baitu di- 
tuen guzien faltzera, eta gcro eroften du 
hura.

47 Zeruetako errefumak iduri du o- 
raino fare bat itfafora arthikia, eta arrain 
mota orotarik biltzcn dueña.

48 Bcthea denean, athcratzen dute, 
eta itfas-hegian jarririk, onak borboile- 
tara bcreztcn dituztc, eta tzarrak kam- 
porat arthikitzcn.

49 Halaber da gerthaturcn mendecn
akhabantzan ; ilkhiko dire aingeruak eta 
bereziko dituzte gaichtoak preftuen arte- 
t ik ; . . .

50 Eta labe khaldatura arthikiren di
tuztc; han izancn baitire nigarrak eta 
hortz karraikak.

5 1 Ardietfi ditutzuc horick oro ? I- 
hardetfi zuten : Bai, Jauna.

52 Eta erran zioten oraino: Zerue
tako errcfumaz argitua den ifkribau ba- 
tck, aria hortaz iduri du etcheko jaun 
bat, bere khutchetarik zahar eta bcrri a- 
theratzen dueña.

53 Eta parabola horick akhabatzearc- 
kin, Jefus goan zen handik.

54 Eta bere fortherrira cthorririk, be- 
ren ftnagogetan jcndcci hari zitzayotcn 
irakhaften, haletan non miretfirik erraten 
baitzuten: Hunek nondikditu zuhurtzia 
hori eta indar horiek ?

55 E z  othe da hau zurginaren fe-
mea? Hünen ama ez othe da deitzen 
Maria, eta anayak Jakobe, Jofep, Simon 
eta J  uda ? _

56 Eta hunen arrebak ez othe dire 
guthartean guziak ? Nondik hunek di- 
tuzke beraz horick oro?

57 Eta gaizbide hartzen zuten Jefufen 
baithan. Aldiz Jefufek erran zioten: 
Profeta ez da ohorerik gäbe, bere herrian 
eta etchean baizik.

58 Eta ctzucn cgin han ikhufgarri 
hainitzik, hekien fmhefgaiztafuna zela- 
koz.

X IV . K a p .

Q R D U  hekietan Hcrodes tetrarkak a- 
ditu zuen Jefufen omena;

2 Eta erran zioten bere gizonci: Jo - 
anes Baptifta da hori; hura biztu da hi-
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letarik, eta aria hortaz fendagailak egiten 
dire horren bidez. _

3 Ezen Herodefek harrarazi zuen Jo -
anes, cftekatu eta prefondegi batera ar- 
thiki, bere anayaren emafte Herodiafen 
gatik; .

4 Joanefek erraten zioelakoz: Etzai- 
tzu zilhegi emazte horren izatea.

5 Eta Herodefek, hilarazi nahi zuela- 
rik, populuaren beldurra zuen, zeren pro- 
fetatzat baitzadukaten.

6 Bada, Herodcfen fortcguncko beftan, 
Herodiafen alaba guzien crdian dantzatu 
zen, eta Hcrodefi aurkhitu zioen.

7 Aria hortaz, zin eginez Herodefek
agindu zioen, zer-nahi galda ziozon ema
nen zioela. _

8 Eta hura aitzinetik bere amaz ira- 
khatfta baitzcn, ihardetfi zuen : Emada- 
zu hunache Joanes Baptiftarcn burua 
azpil batean.

9 llhundu zen errege ; bainan bere 
zinaren ariaz eta bcrckin mahainean ja- 
rriak zituenen gatik, manatu zuen email 
zakioen.

10 Eta igorri zuen prefondegian Joa- 
nefi lephoaren moztera.

1 1  Eta ckharri zuten azpil batean ha
rén burua, eta eman zaroten ncíkatchari, 
eta hunck eraman zioen bere amari. _

12  Gero Joanefcn dizipuluak ethorri-
rik, hartu eta chortzi zuten harén gor- 
phutza, eta goanik Jcfufi eraman zioten 
berria. >

13  Hori aditu-eta, Jefus untzichka ba
tean urrundu zen handik mortu baztertu 
batera; eta populuak aditu zuenean hori, 
hirietarik oinez jarraiki zitzayoen.

14  Eta untzitik ilkhitzean, Jefufek 1-
khufi zuen oftc handi bat, eta urrikaldu 
zitzayoen, eta fendatu zituen harén arte- 
ko criak. #

15  Arratfa cthorri zenean, berriz, hur- 
bildu zitzaizkon bere dizipuluak, ziotcla- 
rik : Toki bafa da hau, eta ja bcranta da; 
Bidalatzu oftc haukiek, eta hcrrictara go
anik eros bezate behar duten jatckoa.

16 Jefufek ordean erran zioten : Ez 
dute goateko premiarik; zcronck emo- 
zuete jatera.

17 Ihardctfi zuten: E z  dugu hemen 
bortz ogi eta bi arrain baizik.

18 Erran zaroctcn : Ekhar dizada- 
tzuct niri hunat.

19 Eta manaturik oftea jar zadien fo- 
rropilean, hartu zituen bortz ogiak eta bi
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arrainak; eta zerurat goitituz begiak, be- 
nedikatu zituen; eta hautfi eta dizipuluci 
eman, haukiek berriz populuari.

20 Guzick jan zuten eta afe ziren. 
Eta ondarretarik bildu zituzten hamabi 
faíki puíkaz betheak.

2 1 Jan zutenak, berriz, izatu ziren 
bortz mila gizon, haur eta emaztckiak 
bcrtzalde.

22 Eta bcrchala Jefufek hertfatu zitu
en dizipuluak untzira ¡gaitera, uraz hain- 
dira aitzin zezaten bera, jendea gibelerat 
igorriko zuen artean.

23 Eta oftea igorririk, mendira bakha- 
rrik igan zen othoitz egitera. Bada a- 
rratfa erori zenean, bcr-bera zen han.

24 Untizchka berriz, uhinck zehatua 
zerabilkatcn itfafoaren erdian; ezen hai- 
zea bihurrira zagoen.

25 Bada g a u a z k o  l a u g a r r e n  b e i l a n ,  Je -  
f u s  g o a n  z i t z a y o t e n ,  i t f a T o a r e n  g a i n e a n  o i 

n e z  i b i l i z .

26 Eta itfafoaren gainean ibiltzcn i- 
khufi zutenean, afaldatu ziren, zcrratc- 
larik : Mamúa d a; eta izialdurak heya- 
goraka abiarazi zituen.

27 Eta Jefus mintzatu zitzayotcn bc
rchala, erraten zaroctelarik : Zaudcztc 
gogoa onik ; ni naiz, ez izi.

28 Ihardcftcan orduan erran zuen Pia- 
rrefek: Jauna, zu balimbazare, mana za- 
zu uraren gainaz nathorkizun.

29 Eta Jefufek erran zioen: Zato. 
Eta untzitik jautfirik, Piarrcs uraren gai- 
ncan abiatu zen Jefufen gana goateko.

30 Bainan haizea hazkarra ikhufirik, 
beldurtu zen ; eta ondorat abiatzcn bai
tzcn, oihu cgin zuen, zioclarik: Jauna, 
falba nczazu.

31 Eta bcrchala Jefufek, efkua heda- 
tuz, hartu zuen eta erran zioen: Zaren 
ftnhcftc aphurrckoa ! Zcrgatik zarc 
khordokatu ?

32 Eta untzirat igan zirenean, gelditu 
zen haizea.

33 Aldiz, untzian zirenak hurbildu 
zitzaizkon Jefuft, erranez : Bai cgiazki 
Jainkoarcn Scmea zarc zu.

34 Itfafoa iragan ondoan, goan ziren 
Jcnefargo lurrera.

35 Toki hartako jendcck czagutu zu
tenean Jefus, mezua igorri zuten inguru 
hekietara orotara, eta ckharri ziozkaten 
zerbait gaitzcz joak ziren guziak ;

36 Eta othoizten zuten utz ziozoteti 
ukitzera bere foinckoaren litfa bederc.

Eta hura ukitu zuten guziak, fendatuak 
izan ziren.

X V . K a p .

Q R D U A N , Jcrufalemetik heldu ziren 
Ifkribau eta Farifau batzu hurbil

du ziren Jcfufi, ziotelarik:
2 Nolaz häuften dute zurc dizipuluck 

zaharrón ganikako ohitza ? ezen jatera- 
koan ez dituzte eíkuak garbitzen.

3 Aldiz Jefufek ihardcftcan erran zio
ten : Eta zuck zertako häuften duzuc 
Jainkoarcn manamendua zuen ohitzaren 
ariaz? Ezen Jainkoak erran izan du:

4 Ohora zatzu aita eta ama ; eta hau 
ere : Ahapaldia aitari cdo amari arthiki 
dueña, heriotzez hila izan bedi.

5 Zuek diozuc ordean: Nork-crc e- 
rranen baitio aitari edo amari: N ik Jain- 
koari egin eíkaintza guziak baliatuko 
zaizkitzu;

6 Hainak ez du ohoratu beharko bere 
aita edo am a; eta horreletan hutfaltzen 
duzuc Jainkoarcn manamendua, zuen o- 
hitzaren arietan.

7 Itchura eder egileak, ala ongi pro- 
fetifatu baitu zuetaz Ifaiafck, erran due
nean :

8 Populu horrek ezpainez ñau ohora- 
tzen; horien bihotza ordean urrun dago 
ni ganik.

9 Bainan alferretan bihurtzen darotade 
ohorc, gizonen araberako irakhafpen eta 
manamenduak irakhaften hariz.

10  Eta bere ganat deithurik oftea, e
rran zaroctcn : Entzun zazue eta adi:

1 1  E z  du ahotik fartzen denak lohi- 
tzen gizona; bainan ahotik ilkhitzen de
nak du lohitzcn.

12  Orduan hurbildurik, bere dizipu- 
luek erran zioten: Badakizu Farifauek 
hitz hori aditzearekin gaizbiderat hartu 
dutcla ?

13  Eta Jefufek ihardetfi zioten: Ene 
Aita zerukoak Iandatu ez duen edozein 
landarc, errotik izancn da atheratua.

14  Utzatzue; itfuak dire eta itfu b¡- 
dari; bada, itfuak itfua badu aitzineko, 
biak dihoaz errekara.

15  Eta horren gainean, Piarrefek erran 
zioen: Cheha dizaguzu parabola hori.

16 Ihardetfi zuen: Z er ! zuek ere a- 
digarririk gäbe zarete oraino ?

17 E z  othe duzue ardieften, ahoan 
fartzen den guzia fabelcra dihoala, eta 
gcro zokho batean uzten déla?
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18 Aldiz ahotik dathorrcna bihotzetik 
ilkhitzen déla, eta harck duela gizona 
lohitzcn.

19 Alabainan bihotzetik dathortzi as- 
mu gaichto, gizon hiltze, bertzeen cmaz- 
teekin eta neíkatchekin khutfatze, ohor- 
go, gezurrezko lekhukotafun eta burho-
ak. . .

20 Horiek diré gizonarcn lohigarri; 
bainan eíkuak garbitu gabc jateak ez du 
gizona lohitzcn.

2 1 Eta handik ilkhirik, Jcfus aldaratu 
zcn Tirreko eta Sidongo aurkhintzetara.

22 Eta liara kanaandar emazteki bat, 
aldc hekietarik ilkhia, oihuz abiatu zitza-
Í ocla, errancz: Urrikal zakizkit, Jauna, 

)abidcn femea ; debruak gaichtoki jafa- 
narazten dio ene alabari.

23 Jefufek etzioen hitz bat ihardctfi. 
Eta hurbildurik, dizipuluak othoizka ha- 
ri zitzaizkon, zerratelarik : Igorrazu, e- 
zen ondotik oihuz darraikigu.

24 Jefufek berriz, ihardctfi ziotcn : 
E z  naiz bidalia Ifraelgo etchetik galdu 
ardietara baizik.

25 Bainan hura hurbildu zen, eta ado- 
ratu zuen, zioelarik : Jauna, hel zakiz
kit.

26 Jefufek ihardetfi zioen: E z  daon- 
gi haurren ogia hartu eta zakhurrci ema-

^ 2 7  Harek erran zuen, berriz: Hala 
da, Ja u n a ; bainan potcho chumcek ere 
jaten dute beren naufien mahainetik erori
paporretarik. .

28 Orduan Jefufek ihardctfi zioen: 
Oi emaztekia, handia da zure finheftea, 
egin bckizu nahi duzunaren arabera. Eta 
harén alaba ordu bcretik fendatua gelditu

Ze0· . J*l29 Eta Jcfus goan zenean handik, e- 
thorri zcn Galileako itfas-baztcrraz j eta 
mendi hatera iganik, jarri zcn han.

30 Eta oftc handi batzu hurbildu zi
tzaizkon, berekin zerakharzkatelarik mu- 
tu, itfu, maingu, hebain eta bertze aíko; 
eta oinetara cman ziozkatcn, eta íendatu 
zituen;

3 1 Haletan non mireíten baitzuten, 
ikhufiz mutuak mintzatzcn, mainguak i- 
biltzcn, itfuak argi; eta ofpc bihurtzen 
ziotcn Ifraelgo Jainkoari.

32 Bada, Jefufejs bcre dizipuluak dei- 
thurik, erran zarocten : Urrikaltzcn na- 
tzayo populu huni, zcren hirur egun hun- 
tan ja  ez bainau uzten, eta ez du zcr

jan ; eta ez ditut barurik igorri nahi, b¡- 
dcan ahuldurak arthik detzan beldurrez.

33 Eta dizipuluck ihardctfi ziotcn: 
Mortu huntan nondik dukegu bada ogi- 
rik aíki, hunembatcko oftearen afctzcko ?

34 Eta Jefufek erran ziotcn: Zembat 
ogi ditutzue ? Eta hckick ihardctfi zu- 
ten: Zazpi eta arrainchkila bakhar batzu.

35 Eta oílcari manatu zioen, jar za-
dien lurraren gainean. _

36 Eta harturik zazpi ogiak eta arrai- 
nak, eta cíkerrak bihurtuz, hautfi zituen 
eta dizipuluei eman, eta haukiek popu-
luari. .

37 Jan  zuten guzick, eta afc ziren. 
Eta gelditu ziren puíketarik, bildu zi
tuzten zazpi falkitara.

38 Baziren bada jan izan zutenak lau 
mila gizon, haur chehcak eta cmaztekiak
bertzalde. _ _ .

39 Eta populua ¡gorririk, Jcfus igan 
zen untzichka hatera, eta Mayedango 
aurkhintzetara egin zuen.

X V I . K a p .
17  T A  Farifauak eta Saduzcarrak etho- 
^  rri zitzaizkon, hura frogatu beha- 
rrez, eta othoiztu zuten erakhuts ziozo- 
tcn zcrutikako zerbait fendagaila.

2 Bainan Jefufek ihardetfi zarocten : 
Arraften denean, erraten duzuc: Bihar 
egun ederra dukegu, ezen uhartzca go-
rrikara d a ; . .

3 Eta goizean : Egun aro gaitz iza- 
nen da, ezen gobel artetik zerua gorri
dago. .

4 Badakizuc beraz zcruaren itchura- 
t¡k jotzen ; eta mugen ezagutkarien ar
dieren ez dakizue ? Gaichtakeriako eta 
galdukeriako umeak fendagaila galdez da- 
gotzi; eta-bada etzayote bertze fendagai- 
larik, Jonas profetarena baizik emanen. 
Eta hekiek han utzirik, goan zen.

5 Eta harén dizipuluck, ura iragan zu- 
tenean ahantzi zuten ogiaren hartzca.

6 Jefufek erran ziotcn: Zaudezte er- 
nerik eta zuen buruak Farifauen eta Sa- 
duzcarren altchagarritik begira zatzue. ^

7 Eta hekiek beren artean iharduki-
tzcn zuten, errancz: Mintzo da, zcren 
ez dugun ogirik hartu. _

8 Bainan Jefufek ezagutzen baitzuen 
hckien arteko folafa,erran zuen: Sinhelle 
aphurreko gizonak, zcr dcrabilkazuc zu
en artean, ez duzuelakoz ogirik hartu ?

9 E z duzuc bada aditzen oraino eta
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ctzarete orhoit bortz mila gizonentzatc- 
ko bortz ogiez eta zembat faíkitara zin- 
duzten goititu?

10  Etzarete orhoit lau mila gizonen- 
tzatcko zazpi ogiez, eta zembat faíkitara 
goititu zinduzten ?

1 1 Nolaz ez duzuc ardieften, ez da- 
rotzuedala ogiaz erran : Begira zaitezte 
Farifauen eta Saduzearren altchagarri
tik?

1 2 Orduan ezagutu zuten ctziotela c- 
rran ogi altchagarritik bcgiratzeko zela, 
bainan bai Farifauen eta Saduzearren i- 
rakhafmcnetik.

13  Gero Jcfus ethorri zcn Filiperen 
Zefareako aurkhintzetara eta galdegin 
zarocten berc dizipuluei: Jcndcck ñor 
déla diote gizonarcn Semea?

14  Eta hckick ihardctfi zuten: Ba- 
■ tzuck Joanes Baptilla, bcrtzeek Elias,

bertze batzuck berriz Jeremias, cdopro- 
fetetarik zembait.

15  Jefufek erran ziotcn: Zuck berriz, 
ñor naizela diozuc ?

16 Simon Piarrefek ihardetfiz, erran 
zuen : Zu  zarc Kriílo, Jainko biziaren 
Semea.

17  Jefufek aldiz erran zioen: Doha- 
tfu zare, Simon, Joanefcn femea, zcren 
hori ez baitarozute haragiak eta odolak 
irakhatfi, bainan bai ene Aita zeructan 
denak.

18 Eta zuri nik darotzut erraten, zu 
zarela Piarres, eta harri horren gainean 
jarriren dúdala ene cliza, eta ifernuko 
indarrak etzaizkoela garaituren.

19 Eta zuri emanen darozkitzut zc- 
ruetako errefumako gakhoak; eta zer-na- 
hi lurraren gainean cfteka dezazun, hura 
zcruan ere eftckatua egonen da; eta zcr- 
nahi urra dezazun lurraren gainean, hura 
zcruan ere urratua egonen da.

20 Bcre dizipuluei manatu ziotcn 01- 
duan, nihori ctziozotcn erran hura Kriílo 
zelakorik.

2 1 Ordutik abiatu zcn Jcfus bcre d¡- 
zipuluci agcrtzcn, premia zela Jcrufale- 
mcra goan zadien, eta hainitz jaían zc- 
zan zaharren, eta Iíkribauc», eta aphe- 
zen buruzagicn ganik; hil zadien, eta be
rriz phitz hirugarren eguncan.

22 Eta bazterrerat harturik, Piarres 
abiatu zitzayoen crantzunka, zioelarik : 
Balimba ez, Jauna ! ez ahal da zuretzat 
holakorik izanen.

23 Itzulirik, Jefufek Piarrefi erran zi-

oen : Zoazkit, fatan ; cragozgailu zaiz- 
kit, zeren Jainkoaren gauzci ez baitio- 
zutc gozorik hartzen, bainan bakharrik 
gizonenei.

24 Orduan Jefufek erran zioten bcre 
dizipuluci : Baldin norbaitek cthorri na
hi badu ene ondotik, ukho egin biozo be
rc buruari, eta foinera har beza bere q-u-' , t O
rutzea, eta jarraik bekit.

25 Ezen nork-crc nahiko baitu bere 
bizia begiratu, harek galduko du ; aldiz 
nork-cre cue ariaz galduko baitu bizia, 
hainak aurkhituren du.

26 Alabainan zer balia lakioke gizo- 
nari, mundu guzia irabaz baleza ere, bai
nan bere arimaren galtzera hcldu baiitz? 
edo zer eman dezake gizonak bere ari
maren ordain ?

27 Ezen gizonarcn Semea ethortzekoa 
da bcre Aitaren ofpearen erdian, bere ain- 
geruez inguratua, eta orduan bihurturen 
du zeini bere cginen arabera.

28 Nik dcrratzuct cgiaz, hemen dau- 
dezenetarik badircla zembait, heriotzea 
jafanen ez dutenak ikhus dezaten artco 
gizonarcn Semea bere erregetafunean hcl
du delà.

X V I I .  K a p .

A N D IK  fei cgunen buruan, Jefufek 
hartu zituen Piarres, Jakobc eta Jo -  

ancs, hunen anaya, eta bazterrerat era- 
man zituen mendi gora batetara ;

2 Eta itchuraldatua izan zen hekien 
aitzincan. Harén begitharteak argitzen 
zuen hala ñola iguzkiak, eta harén foinc- 
koak egin ziren, churi clhurra bezala.

3 Eta hara dizipulucn begictara ager- 
tu zirela Moifes eta Elias, Jefufckin fola- 
fean.

4 Orduan mintzatuz, Piarrefek erran 
zarocn Jefu ft: Jauna, ongi gare hemen ; 
nahi baduzu, hcmcntche detzagun egin 
hirur ctchola, bata zurc, bertzea Moife- 
fen eta bertzea Eliafcn.

5 Eta mintzo zclarik oraino, hara he- 
doi argi batek itzali zitucla. Eta hara 
hedoyctik mintzo bat, zerrana : Hau da 
ene Seme maitea, zeinaren baithan czarri 
baitut ene gogo guzia: hau entzun zazu.

6 Eta aditzearekin, dizipuluak erori 
ziren ahufpeka eta izialdura handia lothu 
zitzayoten.

7 Eta hurbildu zitzayoten Jefus, eta
6 u
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ukitu zituen, eta erran zaroeten : Chuti 
zaitezte, eta ez izan beldurrik.

8 Orduan, begiak goititzean, etzuten 
ikhufi nihor, Jefus bera bakharra baizik.

9 Eta menditik jauftean, Jefufek ma- 
natuz erran zioten : Nihori ezterrozucla 
zer ikhufi duzuen, hiletarik phitz dadien 
arteo gizonaren Semea.

I o Eta dizipuluak galdeka hafi zitzaiz- 
kon, erranez : Zer derafate bada líkribau- 
ck Elias bchar déla lchenik ethorri ? _

I I  Eta ihardcftcan, Jefufek erran zio
ten : Egia da Elias ethortzekoa déla, eta 
gauza guziak ongituko dituela.

12  Nik dcrratzuet, ordcan, Elias c- 
thorri déla jadanik, eta ez dutc ezagutu ; 
aitzitik, nahi zuten guzia egin izan diotc. 
Gizonaren Semea ere orobat egartzekotan 
dago horien aldetik.

13  Orduan ezagutu zuten dizipuluck, 
Joancs Baptiftaz zcla mintzo.

14  Eta populuaren gana ethorri zenc- 
an, hurbildu zitzayocn gizon bat, eta ha
rén aitzincan belhauniko, erran zioen : 
Jauna, urrikal zakizkio ene femcari, il- 
hargi-joa baita, eta oinhazc handitan ; c- 
zen erortzcn da maíz furat, eta maíz u- 
rerat;

15  Eta erakharri izan diotet zure d¡- 
zipuluei, eta czin fendatu dute.

16 Jefufek aldiz ihardcftcan erran zu- 
en : Oi umc finhcfgaitz eta makhurrak! 
noiz arteo izanen naiz zuekin ? noiz ar
teo jafanen othe zaituztet ? Erakhar di- 
zadazuet hunat muthikoa.

17  Eta Jefufek larderiatu zuen dc- 
brua, eta ilkhi zen haurraren baitharik, 
eta ordu bcrctik fendatua izan zen mu
thikoa.

18 Orduan dizipuluak hurbildu zircn 
Jcfufen ganat ichilik eta erran zioten : 
Zcrgatik czin iraizi dugu guk debru ho-
ri ?

jg  Jefufek ihardetfi zaroeten : Zuen 
finhefgaiztafunarcn ariaz. Ezen crraten 
darotzuet egia, muftarda pikorra bezcm- 
bat finhefte bazindutc, mendi horri erran 
zinarokcte : Egizak hortik harat ; eta 
goan laite, eta zuentzat deufcrc ez laite 
czinik.

20 Bainan debru mota hori, ez da o- 
thoitzaz eta baruraz baizik iraiztcn.

2 1 Bada, clkharrekin zirclarik Gali
lean, Jefufek erran zioten: Gizonaren 
Semea arthikia izan beharra da gizonen 
cíkuetara ;

1066

22 Eta hilen dute, eta hirugarren e- 
gunean phiztuko da. Eta atfekabetu zi-
ren minki. . .

23 Eta Kapharnaumcra ethorri zire- 
ncan, Piarrefi hurbildu ziren bidrakmako 
biltzailcak, eta erran zioten : Zure nau- 
fiak ez du bidrakmakoa pagatzen ?

24 Ihardetfi zuen bayetz. Eta e- 
tchean farthu zenean, Jefus aitzindu zi- 
tzayoen, erraten zioclarik : Z er zaitzu, 
Simon ? Lurreko crregeck noren ganik 
izaten ohi dute zcrga cdo legarra? beren 
umeetarik ala arrotzetarik ?

25 Eta harek ihardetft zuen: Arrotze
tarik. Jefufek erran zuen: E z  dute be- 
raz zor umeek. _ _

26 E z  gatzaizkioten ordean gaizbide- 
tan izan, zoaz itfafora, eta athcratuko du- 
zun lehembiziko arraina, har zazu, eta 
hari ahoa idekirik, eftater bat atzemanen 
diozu ; hura hartuz, emanen daroezu e- 
netzat eta zuretzat.

X V I I I .  K a p .

^ \ R D U A N  Jcfufi hurbildu zitzaizkon 
^  dizipuluak, zerratelarik: Zure us- 
tez ñor da zcructako errefuman handie-
na ? . . . .

2 Eta Jefufek, haurtto bat deithurik,
czarri zuen hekien erdian,

3 Eta erran zioten: N ik dcrratzuet 
egiaz, ez bazaretc nehortzcn eta haur 
chumccn iduriko egiten, zeructako erre- 
fuman farthuren etzarete.

4 Nork-ere beraz bcre burua haurtto 
hunen heincra baitu aphalduren, haina 
zeruetako errefuman daitc handienik.

5 Eta nork-ere ene ¡zenean harturen 
baitu hulachcko haurtto bat, hainak nc- 
roni ñau hartzen.

6 Aldiz nork-ere ene baithan finhcften
duten chume haukietarik bati gaizbiderik 
emanen baitio, hainak hobc lukc ihara 
harri bat lephotik czar baliozotc, eta itfa- 
foaren zolan itho balczate. _

7 Zorigaitz munduari gaizbideen ari
az ; ezen premia da gertha ditezen gaiz- 
bideak; halcre zorigaitz gizonari, zcina- 
ren ganik heldu baita gaizbidea.

8 Eta zure eíkua cdo zure oina zure 
behaztopagarri balirc, cbak eta arthika- 
tzu urrun zu ganik; hobe dukezu cíku- 
motz cdo zango-motz bizitzean fartzca, 
ezenez bi elkuak cdo bi zangoak ditu-

tzularik bethirainoko furat arthikia izatea.
9 Eta zure begia balimbaduzu zure 

behaztopagarri, iragaz eta arthikazu zu 
ganik ; hobe dukezu begi bakhar bate- 
kin bizitzean fartzea, ezenez bi begie- 
kin fu ofincra arthikia izatea.

10 Bcrautzue chumctto haukietarik 
batez ere acholarik ez idukitzctik; ezen 
nik dcrratzuet, zeructan horien aingeru- 
ek dakhufatela bethi ene Aita zeructan 
denaren begithartea.

1 1  Gizonaren Semea ezen galdua ze- 
naren biltzera da cthorria.

12  Z er zaitzuc? Norbaitek balimba- 
ditu ehun ardi, eta hekietarik bat errebe- 
latu bada, ez othe ditu laur hogoi eta he- 
meretziak mcndictan uzten, eta errebe- 
latu denaren ondoan ez othe da goatcn ?

13  Eta gertha badadi aurkhi dezan, c- 
giaz dcrratzuet, harén gatik gehiago déla 
bozten, ezenez laur hogoi eta hemeretzi 
errcbclatu ez direnez.

14  Halaber ez da zuen Aita zeructan 
denaren gogarako, chumctto haukietarik 
gal dadien bakhar bat ere.

15  Bada, hoben egin badarotzu zure 
anayak, zoazkio eta buruz burutan egi- 
ozkitzu zure arrangurak. Entzuten ba- 
zaitu, irabazi dukezu zure anaya.

16 E z  bazaitu ordcan entzuten, har 
zatzu oraino zurekin lagun bat cdo bia, 
bi cdo hirur lekhukoren erranetik dihoan 
egiteko guzia.

17  Hekick ere ez baditu entzuten, 
clizari errozu. Bainan ez badu eliza 
ere entzuten, zuretzat geldi bedi ha
la ñola pagano bat eta zerga biltzaile 
bat.

18 Egiaz dcrratzuet nik, lurraren gai- 
nean lothurik utziko duzuen guzia, lo- 
thua gcldituko déla zeruan ere ; eta lu
rraren gainean urraturen duzuena, zeru
an ere urratua déla geldituren.

19 Nik dcrratzuet berriz, zuctarik bi- 
ck elkhar aditzcn badute lurraren gaine
an, edozein gauza galda dezaten, onhc- 
tfia izanen zayotc ene Aita zeructan dc-
naz.

20 Ezen non-ere bia edo hirur baitire 
ene ¡zenean bilduak, ni han naiz hekien
erdian. ,

21 Orduan Jcfufen gana hurbildunk, 
Piarrcfek erran®ucn : Jauna, zembatetan 
ene anayak niri bidegabe egin eta nik 
barkhatu beharko diot? zazpi alditarai- 
no ?

22 Jefufek erraten dio : N ik ez de- 
rratzut zazpitaraino, bainan bai zazpitan 
hirur hogoi eta hamarretaraino.

23 Aria hortaz zeruetako errefuma 
hartua izan da errege baten pare, zeinak 
nahi izan baitzituen berc fehiekin ikhus- 
tekoak churitu.

24 Eta egitckoen garbitzen hafi ze- 
ncan, erakharri zioten fehi bat, hamar 
mila talendu zor ziozkana.

25 E z  baitzuen ordean nondik bihur, 
manatu zuen naufiak fal zetzazten hura 
eta harén emazte, haur eta zituenak oro, 
eta hala garbi zezan zorra.

26 Sehi harek berriz, ahufpcka erori- 
rik, othoizten zuen erranez : Igurik nc- 
zazu, eta bihurturen darozkitzut oro.

27 Bada, fehi harén naufia urrikaldu 
zen j utzi zuen eta barkhatu zioen zo
rra.

28 Sehi harek berriz, ilkhitzean atze- 
man zuen bcre fehi lagunetank bat, ehun 
denario zor ziozkana ; eta lephotik lo
thurik, ithotzen zuen, erraten zioclarik : 
Bihur zak zor dukana.

29 Aldiz, lurrerat eroririk, fehi lagu- 
nak othoizten zuen erranez : Igurik ne- 
zazu, eta bihurturen darozkitzut oro.

30 Bainan harek ctzuen nahikatu ; 
aitzitik goan zen eta prefo altcharazi 
zuen, zorra bihur zezan arteo.

3 1 Bcrczc fehi lagunek berriz, ikhu- 
ílrik zer zen gerthatzen, damu min har- 
tu zuten ; eta ethorri ziren, eta beren 
naufiari erran ziozkatcn iragan zirenak 
oro.

32 Orduan naufiak deithu zuen hura, 
eta erran zioen : Sehi tzarra, hire zor 
guzia barkhatu daroat, zeren nauan o- 
thoiztu ;

33 E z  othe hintzen beraz hi ere u- 
rrikaldu bchar hire fehi lagunaren alde- 
rat, ni hire alderat naizen bezala urrikal
du ?

34 Eta bcre hafarrean naufiak eman 
zuen eftiratzailccn cíkuetara, bihur ze
zan arteo zor zuen guzia.

35 Ene Aita zerukoak ere halaber 
darotzuetc eginen, baldin batbederak zu
en anayari ez badiozue bihotz oroz bar
khatzen.

X I X .  K a p .

p T A  gertbatu zen, Jefufek akhabatu 
zituenean folas horick, Galilcatik il-



MATHIUREN EBANJELIOA.1068

khi zcla, eta Judcako aurkliintza Jorda- 
nez haindikoctara ethorri zcla ;

2 Eta ofte handiak jarraiki zitzaizkon, 
eta han fcndatu ziozkaten eriak.

3 Eta Farifauak hurbildu zitzaizkon, 
zertan froga, erranez: Gizonari haizu 
othe zayo bcre emaztea nola-nahiko ari- 
az uztea ?

4 Ihardeftean Jcfusek erran zioten : 
E z  dukezue irakurtu, haftctik gizona e- 
gin duenak, gizonki eta emazteki cgin i
zan zituela ? eta erran zaroetcla :

5 Aria hortaz gizonak utziko ditu 
bcre ait-amak, eta iratchikiko da berc 
emazteari, eta bia izanen dire haragi ba
tean.

6 Hargatik geroz-goiti ez dire bia, 
bainan bai haragi bat. Beraz Jainkoak 
bat-tua, gizonak ez beza bercz.

7 Hekick ihardetfi zutcn : Z er ma
nato izan du beraz Moifcfck uzpeneko 
ageria ematea, eta uztea gero ?

8 Jefufek erran zioten: Moifcfek, zu- 
cn bihotz gogortafunaren ariaz,eman izan 
darotzuete zuen emazteen uzteko clkua; 
bainan haftetik holakorik etzen.

9 N ik dcrratzuet bada, edozcinek utz 
dezan bere emaztea, non ez bertzerekin 
khutfatu delakoz, eta bertzc batckin cz- 
kontzcn dadien, haina limburtzcn dela ; 
eta utziarckin ezkontzcn dcna, hura ere 
limburtzcn dela.

10 Bcre dizipuluek erran zioten: Ho- 
rrelakoak badirc fenhar-emazteen arteko 
ariak, ezkontzea ez da on.

1 1  Ihardetfi zaroeten : Solas hori ez 
dute guzick ardieftcn, bainan bai emana 
zayotenek.

12  Alabainan badirc cbakiak, amaren 
fabeletik hala forthuak ; eta ebakiak ba
dirc gizonek halakatuak ; eta badirc be- 
rcn buruak cbaki cgin dituztcnak zcrue- 
tako errcfumaren ariaz. Adi dironak, adi 
beza.

13  Orduan erakharri ziozkaten haur- 
tto batzu, cikuak hekicn gainean czar 
eta othoitz cgin zezan. Dizipuluak be- 
rriz, gaizkika hari zitzaizkoten.

14  Jefufek ordcan erran zaroeten : 
Uzkitzue haurttoak, eta ez debeka cne- 
ganatzetik; holakocna da ezen zeruko 
errefuma.

15  Eta eikuak hekicn gainean ezarri 
ondoan, goan zen handik.

16 Eta hara gizon batck erran ziocla 
hurbildurik : Naufi ona, ongirik zer egi-

nen dut, bethiereko bizitzearen ardiefte- 
kotzat ? _

17 Jefufek ihardetfi zioen : Zcrgatik 
hari zaizkit galdeka, ona deithuz ? Ona, 
bat da bakharra, Jainkoa. Bainan bizi- 
tzean farthu nahi bazare, begira zatzu 
manamenduak.

18 Harck erran zuen : Zein ? Jefu
fek ihardetfi zuen : E z  duzu nihor hi
len ; Bertzcren emaztearekin etzare khu- 
tfatuko ; E z  duzu cbatfiko ; Lckhuko- 
tafun gczurrezkorik ez duzu eginen ;

19 Ait-amak ohora zatzu, cta maitha 
zazu zure laguna zure burua bezala.

20 Gizon gazteak dio Jcfuft : Horick 
oro gaztedanik begiratu izan ditut ; zer 
duket eikas oraino ?

2 1 Jefufek derro: Itzalgabca izan na
hi baduzu, zoaz, ditutzunak (al cta bc- 
harrei cman zatzu, eta zeruan ontafun- 
tzc bat dukezu ; zato gero cta jarraik 
zakizkit.

22 Bainan gizon gazteak aditu zue- 
nean folafa, goan zen ilhunik ; ezen 011- 
tafun handien jabe zen.

23 Orduan Jefufek erran zioten bcrc 
dizipuluei : Egiaz derratzuet, aberatfa 
nekhez dela farthuren zeruetako errefu- 
man.

24 Eta derratzuet berriz : Kamcluari 
orratz baten chilotik iragaitea crrechago 
dakioke, ezenez aberatfari zeruetako c- 
rrefuman fartzea.

25 Dizipuluak berriz, hite horick a- 
diturik balditzen ziren handizki, zerra- 
telarik : Nor da beraz falbatuko ahal de- 
nik ?

26 Aldiz Jefufek begiratzen ziotela- 
rik, erran zuen : Gizoncntzat ezina da 
hori; Jainkoarcntzat ordean eginkizun 
dire guziak.

27 Ihardcftean Piarrcfck erran zioen 
orduan : H una guk utzi ditugula guziak 
cta jarraiki gatzaizkitzu ; zer dago be
raz guretzat ?

28 Eta Jefufek erran zioten : Egiaz 
derratzuet, zuek niri jarraiki zaitczte- 
nak, erreberritzapeneko egunean, gizo- 
naren Scmca jarriko dencan bcrc ofpezko 
alkhian,zuek crc jarriko zarctcla hamabi 
alkhitan, juyatzen ditutzuelarik Ifraelgo 
hamabi leinuak.

29 Eta nork-ere cnc izenaren ariaz 
utziko baititu ctchea, edo anayak, edo 
arrebak, edo aita, edo ama, edo emaztea, 
edo haurrak, edo lurrak, hainak ehun-
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kun izanen, cta bethiereko bizitzea ar- 
dictfiren duela.

30 Berriz, afko izanen dire, lchcn zi- 
renak azken, cta azkenak lchcn.

X X . K ap.
y ^ E R U E T A K O  errefuma da iduri 

ctcheko jaun bat, zeina goiz lehe- 
netik ilkhi baitzen, bcrc mahaftikotzat 
Iangile hartera.

2 Bada, langileekin eguneko denario 
banaz hitzarturik, bidali zituen bere ma- 
hailira.

3 Eta hirugarren oreneko irian athe- 
raturik, ikhufi zituen bertze batzu pla- 
zan al fer.

4 Eta erran zioten : Zuek ere zoazte 
cnc mahaftira, eta emanen darotzuet zu
zen ditakeena.

5 Eta goan ziren. Bcrriz-cre ilkhi 
zen feigarren eta bederatzigarren orcnc- 
tako ingurutfuan, eta orobat egin zuen.

6 Azkcnekoz, hamekagarren orena- 
ren gainera ilkhi zen, cta bertzc batzu 
aurkhitu zituen han zaudela, cta erraten 
diotc. Zertan zaudcztc hor egun guzia 
alferrik ?

7 Ihardeftcn dute : Nihork ez gaitu 
hartu : Zoazte zuek crc cnc mahaifira.

8 Bada, arratfa ethorri dcncan mahas- 
tiaren jabeak erraten dio bcrc ctcheko 
gizonari : Deith zatzu langileak, cta c- 
mozutc beren faria, azkenekoetatik hafi- 
rik lchembizikoctaraino.

9 Hurbildu zirenean beraz hameka
garren orenaren gainera ethorri zirenak, 
izatu zuten denario bana.

10  Bada, ethorri zirenean lchcmbizi- 
koak, ufte izan zutcn gehiago izanen 
zutela ; bainan hckick cre denario bana 
izatu zutcn.

1 1  Eta hartzean, erafiaka hari ziren 
ctcheko jaunaren kontra,

12  Zcrratclarik : Azken horick oren 
bat haritu dire lanean, cta gurckin, egun 
ofoko beroa cta nekhea jafan dugunckin 
bardin egin ditutzu.

13  Bainan harck hckietarik bâti ihar
deftean, erran zuen : Adilkidea, bidega- 
berik ez darotzut cgitcn ; etzare denario 
bâtez enekin hitzegina ?

14  Har zazu zurea dcna, eta zoaz : 
bada, azken huni ere nahi diot zuri be- 
zembat eman.

15  Ala nahi dudanaren egitera ez o-

the naiz haizu ? ala zure begia gaichto 
da, ni naizelakoz ona ?

16 Hórrela izanen dire azkenak lehen 
eta lehenak azken ; czen hainitzak diré 
deithuak, guti ordean hautatuak.

17  Eta Jerufalemera igaiten zelarik 
Jcfus, bazterrerat hartu zituen hamabi 
dizipuluak eta erran zaroeten :

18 Huna non goazen Jerufalemera,eta 
gizonaren Semea emana izanen da aphe- 
zen buruzagien eta Ifkribauen eíkuetara, 
eta hiltzera kondenaturen dute ;

19 Eta paganoci emanen diote trufa- 
tzera, azotatzera eta gurutzefikatzera, 
eta hiletarik hirugarren egunean biztu- 
ren da.

20 Orduan Zcbcdeoren femeen ama 
hurbildu zitzavoen bere femeckin, ado- 
ratzen zuclarik eta harén ganik zerbait 
galdatuz.

2 1 Jefufek erran zioen : Z er nahi du
zu ? Eta harck : Mana zazu ene femé 
haukick biak, zure errefuman jar ditc- 
zen, bata zure cíkuinetik, eta bertzea 
zure ezkcrretik.

22 Aldiz Jefufek ihardcftean erran 
zuen : E z  dakizue zer duzuen galda- 
tzen. Edan ahal othe dezakezue nik 
edan behar dudan untzian ? Hekick e
rran zioten : Edan dezakegu.

23 Bai, dio Jefufek, edanen duzuc 
ene untzitik; jartzca ordean ene eíkui- 
nctarik eta ezkcrretarik ctzait niri ema- 
tca zuei, bainan hainei zeinentzat berezi 
baitu ene Aitak.

24 Eta bertze hamarrek aditurik, gai- 
tzitu ziren b¡ anayen ariaz.

25 Bainan Jefufek deithu zituen berc 
ganat cta erran zioten : Badakizuc jen- 
dayetan buruzagiak dabiltzala naufi, cta 
handicnek manatzen diotela bertzeei.

26 E z  da hórrela izanen zuen artean; 
bainan zuen artean handicn egin nahiko 
dcna, zuen zerbitzari jar bedi;

27 Eta zuen artean lehcmbiziko izan 
nahiko dena, zuen fehi beharko da i
zan ;

28 Gizonaren Semea ethorri den be
zala, ez zerbitzatua izatera, bainan zer- 
bitzatzera, cta bcre bizia hainitzcn eros- 
penctan ematera.

29 Eta Jcrikotik ilkhitzcn zirclarik, 
oftc handi bat jarraiki zitzayoen Jefufi.

30 Eta hara bidé bazterrean jarriak 
ziren bi itfuk aditurik Jefus iragaitcn ze- 
la, oihu egin zutcn erranez: Jauna, Da-
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biden femea, urrikal zakizkigu.
3 1  Bada, jendea gaizkika hari zitza- 

yoten, ichilarazi beharrez ; bainan he- 
kiek gehiago egiten zuten oihu, zerrate- 
larik : Jauna, Dabiden femea, urrikal 
guri.

32 Orduan gelditurik, Jefufek deithu 
zitucn cta erran zaroeten : Z er nahi du- 
zue egin dezazuedan ?

33 Ihardetft zuteil: Jauna, gure be- 
giak ditezen idek.

34 Bada, hekiez urrikaldurtk, Jefufek 
ukitu ziozkaten begiak. Eta ordu bcre- 
tik ikhuften hafi ziren, eta jarraiki zi- 
tzaizkon.

X X I .  K a p .

■ p T A  Jerufalemeri hurbildu, eta etho- 
rri zirenean Bethphayera, Olibadic- 

tako mendi aldcra, Jefufek orduan igo- 
rri zituen bi dizipulu,

2 Erraten ziotelarik : Zoaztc zucn 
aitzincan den herrira, cta bcrehala atzc- 
manen duzuc afto urricha bat bere umea- 
rekin ; eta lachaturik, erakhar darozta- 
tzuc niri.

3 Eta nihork erraten badarozue zer- 
bait, errozue Jaunak behar ditucla ; eta 
utziko darozkitzucte bcrehala.

4 Bada, gerthatu zen hori guzia, be- 
the zadien profetaren ahoz errana izan 
zen a:

5 Siongo alabari errozue : Huna non 
zu re erregea cmcrik heldu zaitzun, ja- 
rria afto urricharen gainean, cta uztarria 
crabiltzen duenaren umearen gainean.

6 Goan ziren beraz dizipuluak, eta 
egin zuten Jefufek manatu zaroeten be- 
zala.

7 Eta crakharri zituzten aftoa cta be- 
rc um ea; bizkarrcan ezarri ziozkaten 
beren foinekoak, eta gainean jarrarazi

Z U t C n ·  . f l  | |8 ßerriz, jendetze handi batek bere 
foinekoak hedatu zitucn bidean ; bertzc 
batzuek aldiz, arbolctarik adarrak haus
ten, eta bidera arthikitzen zituzten.

9 Eta mulkhoka aitzincan zihoaze- 
nak eta ondotik heldu zirenak oihuka 
hari ziren erranez: Hofanna Dabiden fc- 
meari : ongi-ethorri Jaunaren izenean 
heldu denari: hofanna zeru gorcnctarai- 
no.

10  Eta Jcrufalemcra farthu zencan, 
hiri guzia kantitu zen, erraten zutelarik: 
Zein da hau ?

XXII. KAP. 1071

1 1  Populuek zerraten aldiz : Jefus da 
hau, profeta, Galilea-Nazarethekoa.

12  Eta Jefus farthu zen Jainkoaren 
tcmploan, eta iraizi zitucn temploan fal- 
croften hari ziren guziak, cta eragotzi 
zitucn aldatzailccn mahainak eta ufo fal- 
tzailcen jarlekhuak.

13  Eta erran zaroeten : Iíkribatua 
da : Ene ctchca, othoitzcko etchea dei- 
thuren da; zuek ordean ohoin zilho bat 
egin duzuc huntarik.

"  14  Eta tcmploan hurbildu zitzayon 
itfu cta maingu, eta fendatu zitucn.

15  Bada, aphezen buruzagick eta Is- 
kribauek ikhufirik Jefufek egin zituen 
fendagailak, eta haurrak ñola hari ziren 
tcmploan oihuka, ziotelarik: Hofanna 
Dabiden femeari; gaitziturik jarri ziren,

16 Eta erran zioten : Aditzen duzu 
zer dioten ? Jefufek licrriz, ihardetíi 
zioten : Segurki. E z  duzue noizbait 
irakurtu : Haurttoen cta bulharrekoen 
ahotik atheratu duzu laudoriorik garbie-
na ? _ _

17 Eta hekick utzirik, hiritik goan 
zen Bethaniara, eta han gelditu zen.

18 Goizean berriz, ñola hirira bihur- 
tzen baitzen, gofetu zen ;

19 Eta pikondo bat bidé bazterrean 
ikhufirik, goan zitzayon cta ctzucn har
tan deufere aurkhitu hoftorik baizik, cta 
erran zioen: Hitarik ez bedi nihoiz frui- 
turik for. Eta han berean ihartu zen
pikoa. .

20 Eta ikhufirik, dizipuluak harritu- 
ak zauden zerratelarik: Ñola ihartu da 
bat-batean ?

2 1 Ihardeftcan, Jefufek erran zioten: 
Egiaz dcrratzuct n ik : Sinheftea bazin- 
dute eta khordokarik cz, egin zinezake- 
te, cz-czik pikoaz, bainan oraino mendi 
horri erran bazinezote : Egik hortik eta 
itfafora jauz hadi, egin lezake.

22 Eta othoitzean zcr-nahi galda dc- 
zazuen finhefterekin, ardictfircn duzuc.

23 Eta templora cthorri ondoan, ira
khaften hari zelarik hurbildu zitzaizkon 
aphezen buruzagiak eta populuko zaha- 
rrak, ziotelarik : Zer eíkuz egiten ditu- 
tzu horiek, eta nork email darotzu ahal
hori ? .

24 Ihardeftcan Jefufek erran zioten : 
Nik ere galdc bat eginen darotzuct; ha
rén gainean ihardeften badarotazuet, nik 
halaber erranen darotzuct zer eíkuz hau
kick egiten ditudan.

25 Nondikakoa zen Joanefen batha- 
yoa ? ala zerutikakoa, ala gizonen gani- 
kakoa ? Hckiek ordean beren baithan 
ihardukitzen zuten, zerratelarik :

26 Ihardeften badugu : Zerutikakoa, 
erranen daroku : Zergatik beraz hari 
ez diozue cman ftnhcfte ? Aldiz erraten 
badugu : Gizonen ganikakoa, populua- 
ren gare beldur. Alabainan Joanes pro- 
fctatzat zadukatcn guzick.

27 Eta Jcfufi ihardeftean, erran zu
ten : E z  dakigu. Jefufek halaber erran 
zioten : E z  darotzuet nik ere erraten 
zer eíkuz egiten ditudan haukick.

28 Bainan zuei zer zaitzuc huntaz ? 
Gizon batek bazituen bi feme, eta za- 
harrenari buruz erran zuen : Semea, la
nera zoaz egun gurc mahaftira.

29 Hunek ordean ihardetfi zioen. E z  
dut nahi. Bainan gero, urrikiak hartu- 
rik, goan zen.

30 Berriz, bertzeari buruz, erran zi
oen gauza bcra. Eta harek erran zuen : 
Banoha, Jauna. Eta ctzen goan.

3 1  Bietarik zeinek egin othe zuen 
altaren oidora ? Ihardetn zuten : Lc- 
hcmbizikoak. Jefufek erran zioten : E - 
giaz dcrratzuct nik, zcrga biltzaile eta li- 
iitchoak aitzinduren zaizkitzuela Jain
koaren errefumara.

32 Ezen cthorri izan zaitzue Joanes 
zuzentafunaren bidcaz, cta hura ez du
zuc finhctft ; zcrga biltzaile eta lilitcho- 
ck ordean finhcfte cman diote ; zuek al
diz, ikhuften zinduten arren, etzarete 
hargatik urrikitan farthu, harén finhefte- 
kotzat.

33 Adi zazue bertze parabola b at: 
Bazen etcheko jaun bat, zeinak landatu 
baitzuen mahafti bat, berroz inguratu, la- 
ko bat ere hartan egin, dorre bat altcha- 
tu, cta mahaftizain batzuei ctchctiargo- 
an hura cmanik, atze herritara bidayetan 
goan zen.

34 Bada, mahats aroa hurbildu zene- 
an, bere fehiak mahaftizainen gana igo- 
rri zitucn, bere mahatfaren altchatzcra.

35 Eta hären fehici lothurik, mahafti- 
zainek jo zuten bat, hil bertze bat, ber- 
tzea berriz harrikatu.

36 Bcrritan igorri zitucn bertzc fchi 
batzu, aitzincan baino gehiago ; cta ma- 
haftizainck hekiei crc lan bera egin zaroc- 
ten.

femeak ahalkaturen ditu.
38 Bainan femea ikhuftcarekin, ma- 

haftizainek beren artcan erran zuten : 
Hau da premua ; zatozte, hil dezagun, 
eta gurea ditake horren primantza.

39 Eta harturik, mahaftitik atheratu 
zuten eta hil.

40 Ethorriko denean beraz mahaftia- 
ren jabea, zer eginen diote mahaftizain 
horiei ?

4 1 Ihardetft zuten : Heriotze gogo- 
rraz galduko ditu gaichtaginak, eta bere 
mahaftia emanen diote bertze mahafti
zain batzuei, zeinek aro bakhotchean bi- 
hurtuko baitute fruitua.

42 Jefufek erran zioten : Ifkrituretan 
ez otlic duzuc egundaino irakurtu : Har- 
ginek tzartzat utzi harria,hura bilhakatu 
da etche buruko izkina harri ? Jaunak 
egin izan du hori, eta da zuen begictan 
ederrefgarri ?

43 Hargatik derratzuet nik, Jainkoa
ren errefuma khenduko zaitzucla, eta 
emanen zayocla populu bati, zeinak be
har diren ondorcak atheratuko baititu.

44 Eta harri hären gainera eroriko 
dena, zathikaturen da ; aldiz noren gai- 
ncrat ere eroriko baita harri hura, leher- 
turen du haina.

45 Aphcz naufiek eta Farifauck adi- 
tu zituztencan Jefufcn parabolak, cza- 
gutu zuten hekiez zela mintzo.

46 Eta hären atzematea bilhatzen zu
ten arren, populuaren beldurrak jo  zi
tuen, zeren profeta bezala buitzaduka- 
ten.

X X I I .  K a p .

Q R A I N O  ere paraboletan mintzatuz, 
Jefufck hau erran zarocten :

2 Zeruetako errefumak iduri du erre
ge bat, zcinak egin baitzitucn bere To
rnearen ezteyak.

3 Eta bere muthilak igorri zituen cz- 
teiliarren deitzera, eta etziren nahi etho- 
rri.

4 Berriz igorri zituen bertze fehi ba- 
tzu, zcrralarik : Ezteiliarrei errozuete : 
Huna non aphaindu dudan ene barazka- 
ria ; ene idi eta azienda gizenduak hilak 
ditut; gauza guziak chuchcnduak dau- 
dc ; zatozte ezteyetara.

5 Hckiek ordean etzuten ardurarik 
iduki, eta goan ziren, hau bere bazte-
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rretchera, hura bere tratuetara ;
6 Bcrtzeek berriz, hartu zituzten c- 

rregeren muthilak, eta zer-nahi hidoi ja- 
fanarazirik, hil izan zituzten.

7 Bada, erregek aditu zuenean, hafa- 
rreak hartu zuen ; eta bere armadak i- 
gorririk, chahutu zituen gizon hiltzaile 
hekiek, eta erre zuen hekien hiria.

8 Orduan erran zioten bere muthi- 
le i : Ezteyak bada aphainduak daude; 
bainan othoiztuak zirenak, etziren egoki.

g Zoazte beraz bide buruetara, eta 
ezteyctara deith zatzue atzemanen ditu- 
tzuen guziak.

10  Eta fehiak bidcetara ilkhi ziren, 
eta atzemanak oro, on eta gaichto, bildu 
zituzten guziak ; eta barazkaltiarrez bc- 
the zen ezteyetako mahaina.

1 1 Gero errege farthu zen mahainean 
zirenen ikhuftera, eta han ohartu zen 
batek etzuela ezteyetako aldagarria jaun- 
tzi.

12  Eta erran zioen : Adiíkidea nola 
farthu zare hunat ezteyetako foinik gäbe ? 
Eta hura hitzik gäbe gclditu zen.

13  Orduan erregek erran zioten bere 
gizonci : Zango-befoak eftekaturik, ar- 
thikazue kampoko ilhumbectara ; han i- 
zanen baita marraika eta hortz karraika.

14  Ezen hainitzak dire deithuak, gu- 
tiak ordean hautatuak.

15  Orduan Farifauak goanik, batza- 
rre egin zuten, Jcfus bere ahotik atzc- 
man behar zutela.

16  Eta bereu dizipuluak Herodefta- 
rrckin igortzen diozkate erratera : Nau- 
fia, badakigu zina zarela, eta zintafunean 
irakhaften duzula Jainkoaren bidea, eta 
nihortaz cz dadukazula ardurarik, ctza- 
relakoz nor-nor-den begiratzen.

17  Erraguzu beraz zer zaitzun : Z e- 
farri zergaren cmatea haizu da, ala ez ?

18 Jcfufek ordean czagutzen baitzu- 
en hekien maltzurkeria, erran zioten : 
Itchura eder egilcak, zergatik nauzuc 
bilhatzen ?

19 Erakhuts dizadazuet zergako di- 
rua. Eta hekiek crakhutfi zioten dena- 
rio bat.

20 Jcfufek erran zioten: Norenak 
dire gaineko itchura eta ifkribu hau ?

21 Zcfarrenak, diotc. Orduan Jefu- 
fek erran zaroeten : Bihurrotzuc beraz 
Zcfarri Zefarren direnak, eta Jainkoari 
Jainkoaren direnak.

22 Eta aditu zutcncan, baldituak gcl-

ditu ziren ; eta hura utzirik, goan ziren 
handik.

23 Egun hartan bcrcan hurbildu z¡- 
tzaizkon Saduzcarrak, zeinek baitiote 
hilen bizterik ez déla, eta galdeka haritu 
zitzaizkon,

24 Zerratelarik: Naufia, Moifefck c- 
rran izan du : Norbait haurrik gabe hil- 
tzera heldu bada, harén anaya ezkont 
bedi harén emaztearekin, eta ondore e- 
man biozo bere anayari.

25 Bada guthartean baziren zazpi ana
ya ; eta lehcmbizikoa, czkondu ondoan 
hil izan da ; eta haurrik cz baitzuen, be- 
re anayari utzi dio bere cmaztea.

26 Eta halaber bigarrenak, eta hiru- 
garrenak, zazpigarrcncraino.

27 Guzicn ondotik berriz, emaztekia 
ere hil da.

28 Bcraz hilen bizteko cgunean zaz- 
pictarik zeinen emazte izanen da ? ala- 
bainan orok emaztetzat izan dute.

29 Ihardcftean aldiz, Jcfufck erran 
ziotcn: Makhur zabiltzatc, ardietfi ga- 
bez, Iíkriturak eta Jainkoaren abala.

30 Ezen hilak biztuko direncan, cz 
dute hartuko ez gizonck cmazterik, cz- 
eta emaztekick lenharrik; bainan Jain
koaren aingeruak bczala izanen diré ze- 
ruan.

3 1 Bada, hilen biztearen gaincan cz 
duzue irakurtu, zuei mintzatuz Jainkoak 
erran izan dueña:

32 Ni naiz Abrahamen Jainkoa, eta 
Ifaakcn Jainkoa, eta Jakobcn Jainkoa ? 
E z  da hilen Jainkoa, bainan bai bizidu- 
nena.

33 Eta aditzean ofteak ederreften zi
ren liaren irakhafmenari.

34 Bainan Farifauck aditurik nola ichi- 
larazi zituen Saduzcarrak, bildu ziren cl- 
khar gana;

35 Eta hekietarik legearen irakhafle 
zen batek, makhurrcan atzcman beha- 
rrez, egin zioen galde hau :

36 Ñaufia, legean manamendu handia 
zein da ?

37 Jcfufck erran zioen: Zurc Jain- 
ko Jauna duzu maithaturen zurc bi- 
hotz oroz, eta arima guziaz, eta gogo 
ofoaz.

38 Hori da manamenductan handiena 
eta lehcna.

39 Bigarrcna berriz, horren idurikoa 
d a : Zurc laguna duzu maithaturen zurc 
burua bezala.

XXIII. KAP. '073

40 Lege guzia eta profetak, b¡ mana
mendu horietan dauntza.

4 1 Bada, Fariíáuak bilduak zaudela- 
rik, Jefufek egin zaroeten galde bat,

42 Zerralarik : Z er zaitzue Kriftoz ? 
noren femea déla ? Dabidena, dcrratc.

43 Jcfufek erran zioten: Nola beraz 
Dabidek, ¡zpirituak zerabilkalarik, dei- 
tzen du bere Jauna, erraten duenean :

44 Jaunak dio ene Jaun ari: Ene cs- 
kuinean jar zaite, zurc etfayak zure oin 
alkhi czar detzadan arteo ?

45 Baldin beraz Dabidek Jaunetan 
deitzcn badu, nolaz da harén feme ?

46 Eta nihork ezin ihardets ziozo- 
kecn hitz bat ; eta egun hartaz geroz, 
etzen izan hari galdeka haritzera aufar- 
tatu zenik.

X X I I I .  K ap.

Q R D U A N  Jcfus oftcei eta bere dizi- 
puluci mintzatu zen,

2 Zioelarik : Moifefen alkhian jarriak 
daude Ilkribauak eta Farifauak.

3 Idukatzue beraz erranen darozki- 
tzueten guziak, eta cgizkitzue ; zuck 
ordean ez egin horien cgitateen arabera, 
ezen baderrate, eta cgitcn cz.

4 Zama gaitzak eta ezin jafanezkoak 
dituzte tinkatzen eta gizonen bizkarre- 
rat cmaten ; berek ordean erhiaz cre ez 
dituzte nahi higitu.

5 Beren eginkariak berriz, daramaz- 
kite guziak gizoncz ikhufiak izatca ga- 
tik ; ezik zabaltzen dituzte beren la- 
rruzko cherrcndak, eta litfak luzatzen.

6 Afarietan aldiz, mahain buruak di
tuzte lakhet, finagogetan alkhi gorenak,

7 Plazctan agurrak eta Rabbi deithuak 
izatca.

8 Zuek ordean ez lchia deithuak iza- 
tcra Rabbi, ezen bat da bakharrik zuen 
N aufia; zuck aldiz, oro anayak zarcte.

9 Lurrarcn gaincan aita cz deith ni- 
h o r; ezen bat bakharra da zuen Aita, 
zcina baita zeructan.

10  E z  ekhar naufi izenik ; ezen bat 
da bakharrik zuen Naufia, Krifto.

1 1  Zuen artean handien dena, izanen 
da zuen zerbitzari.

12  Aldiz goratuko dena, aphaldua i- 
zanen da ; eta aphalduko dena, izanen 
da goratua.

13  Zorigaitz ordean zuei, Iikribau

eta Farifau itchura edertzaleak, zeren 
duzucn gizonen aitzinean herften zerue- 
tako errefuma. Zeronek etzarete far- 
tzen, eta fartzera dihoazenak ez ditutzue 
barnerat uzten.

14  Zorigaitz zuei, Iikribau eta Fa
rifau itchura eder egileak, zeren othoitz 
luzeak egiten ditutzuelakoan, alhargu- 
nen ctcheak ditutzuen ireften ; hargatik 
izanen duzue juyamendu zorrotzagoa.

15  Zorigaitz zuei, Iikribau eta Fa
rifau itchura gezurtiak, zeren ditutzuen, 
profelit baten egitcko itfas-leihorrak i- 
tzulikatzcn, eta egin dukezucnean, bil- 
hakarazten baituzue ifernuko feme, ze
ronek baino areago bietan.

16 Zorigaitz zuei, buruzagi itfuak, 
zeinek baiterrazuc: Edozeinek templo- 
az zin egin dezan, deus ez da ; ordean 
temploko urheaz eginen duena, zorretan 
farthu da.

17  Zoroak eta itfuak ! Zein da gc- 
hiago urhea, ala urhea faindueften ducn 
temploa ?

18 Diozue oraino : Edozeinek alda- 
rcaz zin egin dezan, deufik ez da ; bai
nan aldarc gaincan den cmaitzaz egin 
duena, zorretan farthu da.

19 Itfuak ! Zein da gehiago, ala e- 
maitza, ala hura faindueften duen alda- 
rca ?

20 Beraz zin egiten duenak aldareaz, 
hartaz eta hären gaincan diren guziez 
cgitcn du zin.

21 Eta nork-ere tcmploaz zin egiten 
baitu, hartaz egiten du zin eta hartan 
dagoenaz.

22 Eta zeruaz zin egiten duenak, 
Jainkoaren tronuaz eta hären gaincan ja- 
rria denaz cgitcn du zin.

23 Zorigaitz zuei, Iikribau eta Fari
fau alegia edcrrctakoak, mendako, ane- 
tako, eta kumineko hainarrenak ematen 
ditutzuenak, eta bazterrerat uzten legc- 
ko minenak, zuzembidca, eta urrikal- 
mendua, eta finhcftca. Horiek ziren c- 
gin beharrak, eta bertzeak cz utzi.

24 Buruzagi itfuak, cltzoa iragazten 
eta kamclua ireften duzuenak.

25 Zorigaitz zuei, Iikribau eta Fa
rifau, alegiakari ederrak, zeren edatcko 
untzia eta azpila kampotik ditutzuen 
garbitzen, barneak aldiz harrapakeriaz 
eta likhiikeriaz ditutzuelarik betheak.

26 Farifau itfua, lehenik barnea cha- 
hu zotck edateko untziari eta azpilari,

6 x
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kampoa ere izan cladien garbi.
27 Zorigaitz zuei, Iíkribau eta Fa- 

rifau alegia egileak, zeren iduri baituzue 
hobi churituak, kampoz bcgietara cder, 
eta harnean hil hezur eta uftelkeriaz be- 
thcak daudenak.

28 Hala-bala zuek ere kampoz pres
ta agertzcn zarete gizonci, gczurrezko 
itchurapenik eta tzarkeriarik baizen ez 
duzuelarik harnean.

29 Zorigaitz zuei, Iíkribau eta Fa- 
rifau itchuraz cdcrrak, profctci hobiak 
altchatzen eta preftuen orhoitgailuak c- 
dertzen ditutzucnak,

30 Eta diozuc: Gure arbafoen egu- 
nctan bizi izan baginade, profeten odo- 
lean phartedun ez ginen izanen.

3 1 Horreletan zuen buruei atheratzen 
diozuete lckhukotafun, profeta hiltzaile- 
en ume zaretela.

32 Zuek ere bethe zazue zuen aitcn 
neurria.

33 Sugc, bipera odolckoak, ñola itzu- 
riren zarete ifcrnurako juyamenduari ?

34 Hargatik huna non bidaltzen da- 
rozkitzucdan profetak, eta zuhurrak, eta 
iíkribauak, eta hckictarik zuek hilen eta 
gurutzefikaturen ditutzue batzu, eta zu
en finagogetan azotaturen bertze batzu, 
eta hiritik hirira jazarriren diozuete ;

35 Gaincra dathortzuen lurrean ichu- 
ria izan den odol garbi guzia, Abel prcs- 
tuaren odoletik, Barakiafen feme Zalea
rías, tcmploaren eta aldarcaren artcan hil 
duzuenaren odolcraino.

36 Egiaz derratzuet nik, horick oro 
orai bizi direnen gaincra direla ethorri- 
ko.

37 Jcrufalemc, Jcrufalcmc, profetak 
hiltzcn eta hirc gana bidaliak direnak ha- 
rrikatzcn ditunana, zembatetan nahi izan 
ditinat hirc umeak bildu, oiloak hegalpc- 
ra chitoak biltzen dituen bczala, eta hik 
ez baitun nahi izatu !

38 Huna non hutfik uztera dihoaki- 
zuen zuen etchca.

39 Ezcn nik derratzuet: E z  nauzue 
gehiago ikhufiren, erran dezazuen arteo: 
Ongi-cthorri, Jaunarcn izenean datho- 
rrenari.

X X I V . K a p .

n p E M P L O T IIC  ilkhirik, bazihoan Jc -  
A fus ; eta hurbildu zitzaizkon bere
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dizipuluak, temploko leihor ederren cra- 
khuíteko. _

2 Bainan ihardeftean erran zioten Je -
fufek: Ikhuften ditutzue horick oro? 
Egiaz derratzuet bada, harria harriaren 
gainean, urratu gabe, hor ez déla gcldi- 
turen. _ _

3 Gcro, Olibadietako mendian jarria 
zagoclarik, ichilka hurbildu zitzaizkon 
dizipuluak, ziotclarik : Erraguzu, noiz 
izanen diren horiek, eta zer izanen den 
zuro ethorpenaren eta mendeen akha- 
bantzaren ezagutkaria ?

4 Jcfufek ihardeftean erran zioten: 
Berautzuc nihork atzcman zetzazten.

5 Ezcn aíko ene izenean cthorriko di
ré, diotelarik: N i naiz Krifto, eta hai- 
nitzak dituzte eíkuraturcn.

6 Aditurcn ere duzue gudu eta gudu 
haroz. Berautzuc afalda ; ezcn gertha- 
tu beharrak diré horiek, bainan ez daitc 
akhabantza oraino.

7 Jaikiko zayo ezcn jendaya jendayari, 
errefuma errefumari; eta hainitz tokitan 
izanen da izurritc, gofctc, lur ikharatze.

8 Bada, horiek oro minen hafteak iza- 
nen dire.

9 Orduan hcfturetan czarriko eta hi
len zaituztete ; eta jendaya guziei ene 
izenaren ariaz gaitzirizkotan izanen za
rete.

10  Eta orduan aíko behaztopaka, eta
clkhar falduz eta elkhar gaitzctíiz ibiliko 
diré. # _

1 1  Eta orduan aíko profeta-aizun jai
kiko diré, eta hainitzak cnganatuko di
tuzte.

12  Eta ñola gaindi izanen baita tzar- 
keria, aíkorcn amodioa hoztuko da.

13  Bainan nork-ere azkeneraino ihar- 
dukiren baitu, haina izanen da falbatua.

14  Eta errefumako Ebanjelio hau c- 
rantzunen da lurraren hedadura guzian, 
jendaki guziei lekhukótafunetan; eta or
duan ethorriko da ahipena.

15  Ikhuíiko duzuencan bcraz dcfma- 
fiako hafgarrikeria, Daniel profetak ai- 
phatua, lekhu fainduan jarria : irakurtzen 
duenak ardiets beza.

16 Orduan Judean direnak, ihes men- 
dictara bihoaz;

17  Eta hegaztegian dena, ez bedi 
jauts, etchetik zerbaiten hartzcko ;

18 Eta landan dena, ez bedi bihur 
foinckoarcn bilha.

19 Zorigaitz aldiz, cgun hekietan i-

zorra eta unhide direnei.
20 Othoitz egizue bada, zuen ihefa 

neguan cdo larumbat eguncan ez dadicn 
gertha.

21 Alabainan izanen da hcftura han- 
día, nolakorik munduaren haftapcnctik 
orai arteo izan ez baita, cz-etare iza
nen.

22 Eta baldin cgun hckick laburtuak 
izan ez balire, gizonik etzen falbaturen ; 
hautetfien gatik ordean laburtuak iza
nen dire egun hekiek.

23 Orduan norbaitek erran baleza- 
zue : Huna, hemen da Krifto, edo han- 
tchc da ; ez finhets.

24 Ezen jaikiko dire krifto-aizunak 
eta profeta-aizunak ; eta eginen dituzte 
fendag;iila handiak eta harritzeko gau- 
zak, haletan non hautetfiak ere (ahal ba- 
litz) enganiotara crorraraz bailetzazkctc.

25 Horra, erran darotzucdala aitzine- 
tik.

26 Erran balezazuete beraz: Hara 
non den mortuan ; ez ilkhi: Huna etche 
zokhoctan; ez finhets.

27 Ezen ñola chimifta iguzkialdetik il- 
khitzcn eta mendebaleraino agertzen bai
ta, hala izanen da gizonaren Scmearen 
ethortzca ere.

28 Non baititakc hilikia, harako diré 
arranoak ere.

29 Bada, egun hekietako hcfturarcn 
ondotik berehala, ilhunduren da iguzkia, 
eta ilhargiak bere algia ez du emanen, 
eta izarrak croriko diré zcrutik, eta zc- 
ructako ahalak khordokaturen dire.

30 Eta orduan zeru gainctik agertu- 
ren da gizonaren Semcaren ezagutkaria; 
eta orduan marrafketan dire egonen lu- 
rrcko jendaki guziak, eta ikhulircn dute 
gizonaren Semca zcruko hedoyen gaine
an dathorla indar eta mayeftate handire- 
kin.

3 1 Eta igorriko ditu bere aingeruak 
turutarekin eta harrabots handitan, eta 
bilduko dituzte harén hautetfiak lau hai- 
zcetarik, zeruen bazter batzuctarik bcr- 
tzc buruetaraino.

32 Bada, piko hondotik har zazue i- 
duripen bat: harén adarraguritu eta hos- 
toak forthu direneko, badakizuc uda hur- 
bil déla.

33 Hala zuek ere ikhufiko ditutzue- 
nean horiek oro, jakizue gizonaren Sc- 
mea hurbil déla athean.

34 Egiaz derratzuet, gizatc hau ez

déla goanen, non horiek oro ez diren 
gerthatzen.

35 Iraganen dire zeru-lurrak, bainan 
ene hitzak ez dire iraganen.

36 Egun hura ordean eta orena, ni
hork ez dakizki, ez-eta zeructako ainge- 
ruek ere, Aitak bakharrik baizen.

37 Bcrriz, Nocrcn egunetan ñola ger- 
thatu baitzen, gizonaren Semearen cthor- 
tzea ere hala izanen da.

38 Ezen ñola uholdearen aitzineko 
egunetan hari baitziren jaten eta edaten, 
czkontzen eta czkontarazten, Noe ar- 
khan farthu izan zen egun hartaraino;

39 Eta uholdea, cthorri arteo ez bai- 
tzuten ezagutu, eta guziak eraman bai- 
tzituen ; hala izanen da gizonaren Se
mearen ethortzca ere.

40 Orduan bi gizon izanen diré lan
dan ; bat hartua izanen da, eta bertzea 
utzia.

41 Iharan bi emaztcki hariko diré e- 
haitcn ; bat izanen da hartua, eta bertzea 
utzia.

42 Atzarririk zaudezte beraz, ez da- 
kizuclakoz zer orduz cthortzckoa den 
zuen Jauna.

43 Hau jakizue bada : etchcko jauna 
balitz jakintfun zer mugaz cthortzekoa 
den ohoina, erne lagoke eiki, eta ez ahal 
lezake utz etchearcn zilhatzcra.

44 Hargatik zuek ere zaudezte goait, 
zeren ez dakizuen zer orduz ethorriko 
den gizonaren Scmea.

45 Zein da, zurc uftez, zerbitzari zin 
eta gurbila, naufiak bere etchckoen gai
nean czarda, hckiei mugetan janhariaren 
emateko ?

46 Dohatfu zerbitzari hura, zeina nau
fiak, ctchcratzean, atzeman baituke hó
rrela lian.

47 Egiaz derratzuet, bere ontafun gu- 
zien buruan czarriren duela.

48 Bainan zerbitzari gaichtoak bere 
baithan egiten badu: Aftiz dago ene nau- 
fia ethortzcko ;

49 Eta abiatzen bada bere fehi lagu
nen jotzcn ; hordizaleekin berriz, jaten 
eta edaten ;

50 Ethorriko zayo naufia igurikitzcn 
ez duen cgunean eta ez dakien orduan ;

5 1 Eta bercziko du, eta harén zathia 
czarriko du gezur egiten dutcnekilako. 
Han izanen da marraíka eta hotz karras- 
ka.
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^ ^ R D U A N  zeruko errcfuma izanen 
da hamar ncíkatchen iduriko, zei- 

nak, beren argiak harturik, ilkhi baitzi- 
ren ezkomberrien bidcra.

2 Bada hekietarik erhoak zircn bortz, 
cta bortz zuhurrak ;

3 Eta bortz erhoek, argiak hartzean, 
ctzuten oliorik berekin eratnan ;

4 Zuhurrek aldiz, krifeluekin olioa 
hartu zuten beren untzietan.

5 Bada, ñola ezkombcrriak luzatzen 
baitzuen, logaletu zircn guziak, cta lo e- 
gin zuten.

6 Bainan gauhcrditan oihu bat egin 
zcn : Huna ezkomberria dathorla, zoaz- 
kiote aitzinera.

7 Orduan ncíkatcha hekick jaiki zi- 
rcn guziak, eta aphaindu zituzten beren 
krifeluak.

8 Zorock bcrriz, zuhurrei erran zaro- 
eten : Iguzuc zuen oliotik, hiltzcn bai- 
tzaizkigu argiak.

9 Zuhurrek ihardetfi ziotcn erranez: 
Beldurrez-eta ez dadicn izan zuen cta 
gure dina; hobeki egitcko, zoazte fal- 
tzailcctara, cta crofazue zuentzat.

10  Bainan eroftera zihoazen artean, 
cthorri izan zcn ezkomberria; eta goai- 
tcan zaudezcnak farthu ziren harekin 
ezteyetara, eta hertfi zen athea.

1 1  Aldiz bertzcak ere heldu diré az- 
kenean, diotelarik : Jauna, jauna, idek 
dizaguzu.

12  Harck ordean ihardeftean erran 
zioten : Egiaz derratzuct, etzaituztet c- 
zagutzen.

13  Zaudezte beraz atzarririk, zeren 
cz baitakizue cz eguna, cz orena.

14  Halaber ezen bidayetara zihoan 
gizon batek deithu izan zitzuen bcrc 
i'chiak, cta eíkuetara cman ziozkatcn be- 
re ontafunak.

15  Eta bati email ziozkan bortz ta- 
lendu, bertzcari berriz bia, bertzeari al
diz bat, bakhotchari bere eginahalarcn 
arabera; eta ordu berean lothu zen bi- 
deari.

16 Bada, bortz talcndu izan zituena 
goan zcn, bermatu zcn hekiekin cta ira- 
bazi zituen bertze bortz.

17  Halaber bia izatu zituenak ere ira- 
bazi zituen bertze bia.

18 Aldiz bakhar bat izan zuena goan 
zcn, zilho bat lurrean egin cta hartan

gorde zuen bere naufiaren dirua.
19 Bada, handik arte luzc baten bu- 

ruan, ethorri zen fehi hekien naufia, eta 
hekiekin churitu zuen bere ikhuftckoa.

20 Eta bortz talcndu izan zituenak, 
hurbildurik,atheratu ziozkan bertze bortz 
zioelarik : Jauna, eman izan daroztada- 
tzu bortz talcndu ; huna, gainetik iraba- 
zi ditut bertze bortz.

2 1 Bere naufiak ihardetfi zioen : E - 
derki, zerbitzari on cta zina; zeren gu- 
tian izan zaren zirritu, ezarriko zaitut 
hainitzen buruan : far zaite zurc ñau lia
ren bozkarioan.

22 Aldiz, hurbildu zcn bi talcndu izan 
zituena ere, cta erran zuen : Jauna, e- 
man izan daroztadatzu bi talcndu j hu
na, irabazi ditut bertze bia.

23 Bere naufiak ihardetfi zioen: E - 
derki, zerbitzari on cta zin a; zeren gau- 
za chumean izan zarca zirritu, handien 
buruan zaitut ezarriren : far zaite zurc 
naufiaren bozkarioan.

24 Cero hurbildurik, erran zuen ta
lcndu bakharra izatu zuenak : Jauna, ba- 
dakit gizon garratza zarela, uztatzen du- 
zula erain ez duzun tokian, eta biltzen 
non-ere cz baituzu barrayatu.

25 Eta ene bcldurrarekin, goan naiz, 
eta luphean gorde dut zurc talcndua ; hu
na non duzun zurea dona.

26 Bainan ihardeftean erran zioen be- 
re naufiak: Zerbitzari gaichto eta alferra, 
bahakien uztatzen dúdala erain ez dudan 
tokian, eta biltzen non-ere cz baitut ba
rrayatu :

27 Behar huen beraz ene dirua eman 
irabazira j eta nik, cthortzen nintzenean, 
enea populurekin altchatuko nian.

28 Talendu liori khen diozozuc beraz, 
cta eman hamar talendu dituenari.

29 Ezen dunari emanen zayo, eta iza
nen du gaindi ; eta gabeari, duela diru- 
ricn hura ere khenduko zayo.

30 Eta kampoko ilhumbeetara arthi- 
kazue deufetako ez den zerbitzaria ; han 
izanen baita marraíka cta bortz karraíka.

3 1 Bada, gizonaren Semea ethorriren 
denean bere mayeftatean, eta aingeru gu
ziak harekin, jarriren da bere ofpezko tro- 
nuan.

32 Eta jendaki guziak harén aitzinera 
bilduren diré, eta batzu bertzeen ganik 
bereziren ditu, hala ñola artzainak berez- 
tcn baititu ardiak akherretarik.

33 Eta ezarriren ditu ardiak bere cs-
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kuinean, akherrak berriz ezkerretik.
34 Orduan erregek erranen diote ha

rén eíkuinean izanen direnei: Zatoztc, 
ene Altaren benedikatuak, goza zazue 
munduaren haftapcnctik aphaindua izan 
zaitzuen errefuma.

35 Alabainan gofe izatu naiz, eta jate- 
ra eman darotazuc ; egarri izatu naiz, eta 
eman darotazuc edatera ; arrotz nindabi- 
lan, eta bildu izan nauzue ;

36 Biluz nintzen, eta cftali nauzue ; 
eri, cta ikhuftera ethorri zarozkidate; 
prefo, eta ene gana ethorri zaretc.

37 Orduan preftuek ihardetfiko daro
te, diotelarik: Jauna,noiz ikhufi zaitugu 
goferik, eta eman izan darotzugu jatera ; 
cgarririk, cta cman darotzugu edatera?

38 Berriz, noiz ikhuft zaitugu arrotz, 
cta cman darotzugu atherbea ; biluz, cta 
eftali zaitugu ?

39 Edo noiz ikhufi zaitugu eri, cdo 
prefo, cta ethorri gare zure gana ?

40 Eta ihardeftean, erregek erranen 
diotc : Egiaz dcrratzuet, ene anaya chu- 
mecn haukietarik bati egin diozuencan, 
neroniri egin izan darotazuet.

41 Orduan erranen diotc harén czkc- 
rrctarik izanen direnei : Zoazkitct urrun, 
madarikatuak, debruaren eta harekilako 
aingeruentzat biztua izan den bethiraino- 
ko furat.

42 Ezen gofe izatu naiz, eta ez daro- 
tazue cman jatera ; izatu naiz egarri, eta 
cz darotazuc edaterat eman ;

43 Arrotz nindabilan, cta ez nauzue 
bildu ; biluz izatu naiz, eta cz nauzue 
eftali; eri cta prefo izatu naiz, cta i- 
khuftcra ctzarozkidatc ethorri.

44 Orduan hekick ere ihardetfiko dute 
erranez : Jauna, noiz ikhufi zaitugu gofe, 
edo egarri, cdo arrotz, edo biluz, cdo eri, 
cdo prefo, eta ctzaitugu lagundu ?

45 Ihardctfiren diote orduan, dioelarik: 
Egiaz dcrratzuet nik, noiz-ere ez baitio- 
zue chumcen horietarik bati egin, ez da- 
rotazue egin niri ere.

46 Eta haukick bethirainoko eftireta- 
ra goanen diré, eta preftuak bcthicreko 
bizitzera.

X X V I . K a p .
C O L A S  horick oro akhabatu ondoan, 
^  Jcfufek erran zioten bcrc dizipuluei:

2 Badakizue bi egunen buruan eginen 
déla Bazkoa, eta gizonaren Semea faldua 
izanen da gurutzefikatua izatcko.

3 Orduan aphezetako aitzindariak cta 
populuko zaharrak bildu ziren aphez hall- 
di, Kaiphas dcitzen zenaren falhara.

4 Eta batzarre egin zuten Jefufen a- 
tzcmateko amarruz eta harén hilarazte- 
ko.

5 Bainan erraten zuten : E z  bella c- 
gunean, populua builetan far dadien bel- 
durrez.

6 Bada, ñola Bethanian baitzen Jefus, 
Simon legentfuaren etchean,

7 Emazteki bat hurbildu zitzayoen, al- 
batrazko untzi bat eíkuan, balio handita- 
ko gantzugailu batez bethea, eta burua- 
ren gainera ichuri zioen mahainean zela- 
rik.

8 Aldiz dizipuluek ikhuft zutenean, 
gaizki hartu zuten, zerratelarik : Zerta- 
ko galtze hori ?

9 Ezen garafti fal eta beharrei cman 
zitakcen.

10 Jcfufek ordean baitzakien zer ze- 
rafaten, erran zaroetcn : Zergatik egiten 
diozue damurik emazteki huni ? Ezen 
hunek niri egin darotana, ongi da.

1 1 Ezen beharrak baditutzue bethi 
zuckin, bainan ni ez nauzue izanen be
thi.

12  Alabainan ene gainera ichuri due- 
nean gantzugailu hau, ene ehorzpenarcn 
ariaz egin du.

13  Egiaz dcrratzuet, cdozein tokitan 
Ebanjclio hau erantzun dadien mundu gu- 
zian, hunek egin dueña ere hunen orhoi- 
tzapenetan izanen déla aiphatua.

14  Orduan hamabietarik bat, Judas 
Iíkariot dcitzen zena, goan zcn aphezen 
buruzagietara,

15 Eta erran zaroetcn : Z er nahi da- 
rotazue eman, cta nik eíkuetaraturen da- 
rotzuet ? Eta hekiek agindu ziozkaten 
hogoi eta hamar zilharrezko.

16 Eta geroztik paradaketa zabilan, 
hekiei eíkuetara ematcko Jefus. _

1 7 Bada, airifetako lehcmbiziko cgu- 
nean, dizipuluak ethorri zitzaizkon Je -  
fufi, ziotclarik : Non nahi duzu aphain 
dezazugun Bazkoa jatcko ?

18 Jefufekaldiz ihardetfi zioten: Hi- 
rira zoazte hulakoaren gana, eta errozuc : 
Naufiak dio : Hurbil da ene eguna ; zu
rc etchean egiten dut Bazkoa ene dizi- 
puluekin.

19 Eta dizipuluek egin zuten Jefufek 
manatu bczala, cta aphaindu zuten Baz
koa.
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20 Arratfa ethorri zenean beraz, tna- 
hainean jarri zen berc hamabi dizipulue- 
kin.

2 1 Eta jäten hart zirelarik, erran za- 
roeten : Egiaz derratzuct, zuetarik batek 
falduko nauela.

22 Eta atfekabe handitan, abiatu zi- 
tzaizkon zein bere aldetik galdeka : Jau- 
na ni othe naiz hura ?

23 Jefufek ihardetfi zuen : Jatekoan 
enckin cikua buftitzen ducnak, hainak 
nau falduko.

24 Bada, gizonaren Semea badihoa, 
hartaz iíkribatua izan denaren arabera; 
bainan zorigaitz gizonaren Semea faldu
ko duenari; hainak höbe zukeen egun- 
daino forthu ez balitz.

25 Judafek, faldu zucnak, erran zioen : 
Naufia, ni othe naiz ? Ihardetfi zuen : 
Erran duzu.

26 Bada, afäriten hari zirelarik, Jefu
fek hartu zuen ogia; benedikatu zuen e
ta hautfi, eta eman zioten bere dizipu- 
luci, zioclarik: Har zazue eta jan, hau 
ene gorphutza da.

27 Eta edateko untzia harturik, eike- 
rrak bihurtu zituen, eta eman zaroeten, 
zioclarik : Huntarik edan zazue guziek.

28 Flau da ezen cnc odola, bat-tafun 
berrikoa, hainitzentzat ichuriko dena, be- 
khatuen barkhamendutan.

29 Erraten darotzuct bada, aihenaren 
gozo huntarik ez dúdala gaurgeroz eda- 
nen egun hartaraino, zcintan zuekin bc- 
rria edanen baitut ene Altaren errefu- 
man.

30 Eta eikerrak erranik, ilkhi ziren 
Olibadietako mendira.

3 1  Jefufek erran zioten orduan: Gau 
huntan jafanen duzue gaizbide guziek cnc 
ariaz. Ilkribatua da ezen : Joko dut ar- 
tzaina, eta barrayatuko dire arthaldeko 
ardiak.

32 Bainan hiletarik biztuko naizenean, 
aitzinduko zaituztet Galileara.

33 Bada, Piarrefek ihardetfiz, erran 
zioen : Bcrtzc guziak zure ariaz bchaz- 
topaturik cre, ni bchincre ez naiz bc- 
haztopaturen.

34 Jefufek erran zioen: Egiaz derra- 
tzut nik, gau huntan, oilarrak jo  baino 
lehen, hirurctan nauzu ukhaturen.

35 Piarrefek ihardetfi zioen : Zurckin 
hil behar banintz ere, etzintzazket ukha. 
Eta gauza bera erran zioten bertze dizi- 
inilu guziek erc.

36 Orduan Jefus hekiekin ethorri zen 
Jethfcmani deitzen zen bazter batera, eta 
erran zioten bere dizipuluei: Zaudeztc 
hemen, harache othoitz egitera nohan 
artean.

37 Eta harturik Piarres eta Zebede- 
oren bi femeak, hafi zen ilhuntzen eta 
atfekabetan fartzen.

38 Erran zioten orduan : Beltz da cnc 
arima hiltzeko heincraino ; igurikazuc 
hemen, eta zaudezte atzarriak enckin.

39 Eta aitzinachago goanik, erori zen 
begithartez lurrcra, othoitz egiten zucla- 
rik eta erraten : Ene Aita, ahal badaite, 
kalitza hau urrun bedi ni ganik; guzia 
gatik, ez nik nahi bezala, bainan zuk be- 
zala.

40 Eta ethorri zen bere dizipuluetara, 
eta lo atzeman zituen, eta erran zioen 
Piarrcfi : Z er bada ! oren bat ezin egon 
zaretc enckin atzarririk ?

41 Zaudezte erne eta egizue othoitz, 
tentazionetara far ctzaitezten; czik ernea 
da izpiritua, bainan haragia flucha.

42 Bcrriz goan zen bigarren aldian, eta 
othoitz egin zuen, zioelarik : Ene Aita, 
kalitza hau ez badaite urrun, non ez du
dan edaten, egin bedi zure nahia.

43 Eta berriz ethorri zen, eta atzeman 
zituen lo, ezen nagituak ziren hekien bc- 
giak.

44 Eta hekiek utzirik, goan zen bc
rriz ere, eta hirugarren aldian othoitz e- 
gin zuen, hitz berak erranez.

45 Orduan heldu da bere dizipuluc- 
tara, eta erraten diote : Orai egizue lo c
ta phaufa zaitezte ; huna hurbildua dela 
orena, eta gizonaren Semea, gaichtaginen 
eikuetara cmatera dihoa.

46 Jaiki zaitezte, goazen : huna non 
hurbildua den, ni faldu behar nauena.

47 Oraino mintzo zelarik, Judas, ha- 
mabictarik bat, ethorri zen, eta harckin 
gizon moltzo handi bat ezpatekin eta ma- 
khilekin, aphez buruzagiek eta populuko 
zaharrck igorriak.

48 Bada, Jefus faltzen zuenak eman 
zaroeten czagutkari bat, erranez : Zeini- 
cre mufu emanen baitiot, hura izanen da, 
loth zakizkiote.

49 Eta bcrchala hurbildurik Jcfufi, c- 
rran zioen: Agur, Naufia. Eta mufu 
eman zioen.

50 Eta Jefufek erran zaroen : Adiiki- 
dea, zertara ethorri zare ? Orduan hur- 
bildu ziren, eikuak eman zituzten Jefu-
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fen gaincan, eta hartu zuteil.
5 1 Eta hara Jefufckin zirenetarik ba

tek, efkua hedaturik, atheratu zuela bere 
ezpata, eta aphez handiaren fchi bat jo- 
rik, moztu zioen beharria.

52 Orduan Jefufek erran zioen : Bi- 
hur zazu ezpata bere tokira ; ezen ezpa
ta hartuko duten guziak, ezpatatik goa- 
nen dire.

53 E z  duzu ufte othoitz dezakedala 
ene Aita, eta igor letzakedala hamabi ain- 
geru arable baino gchiago ?

54 Nola betheko dire beraz Iikribuak, 
haukick hola gerthatu behar direla diote- 
nak ?

55 Ordu berean Jefufek erran zioten 
orte hekiei : Ohoin baten ondoan beza
la, ezpatekin eta makhiiekin ilkhi zarctc 
cnc hartzera ; egun oroz zuen erdian ja- 
rria nindagoen, tcmploan irakhaften nuc- 
larik, eta ez nauzue hartu.

56 Bada, hori oro gerthatu izan da, 
bethe zadientzat profetek ifkribatu dute- 
11a. Orduan dizipulu guziek, Jefus u- 
tzirik, ihes egin zuten.

57 Berriz, Jefus hartua zadukatenek, 
eraman zuten Kaiphafen, aphezen buru- 
zagiaren gana, zeinaren etchcan bildu 
baitziren Hkribauak eta zaharrak.

58 Aldiz Piarres urrundik jarraikitzen 
zitzayoen Jefufi, aphezen buruzagiaren 
czkaratzeraino. Eta barnera farthurik, 
fehiekin jarria zagoen akhabantzaren i- 
khuftea gatik.

59 Bada, aphèzetako buruzagiak eta 
biltzarra guzia gezurrezko lckhukotafun 
baten bilha zabiltzan, Jcfufcn hilaraztc- 
ko ;

60 Eta etzuten aurkhitu, aiko lekhu- 
ko gezurti agertu ziren arren. Azkcnc- 
an ethorri ziren bia,

6x Eta erran zuten : Florrek erran i
zan du : Jainkoarcn temploa urra deza- 
ket, eta chuti hirur egunen buruan.

62 Eta jaikirik, aphezen buruzagiak 
erran zioen : E z  duzu deus ihardeften 
gizon haukiek zure kontra lckhukotafun 
egiten duten gauzei ?

63 Bainan Jefus ichilik zagoen. Eta 
aphez handiak erran zioen: Jainko bizi- 
az errckcitzcn zaitut erraguzun hean zu 
zaren Krifto, Jainkoarcn femea.

64 Jefufek ihardeften dio : Erran du
zu. N ik derratzuct hargatik, egun bâ
tez ikhufiren duzucla gizonaren Semea 
Jainko guzizkoaren eikuinean jarria, eta

dathorla zeruko hedoyen gainean.
65 Orduan aphez handiak urratu zi

tuen bere foinckoak, zioelarik: Burhoa 
arthiki du ; zer behar dugu oraino lekhu- 
korik ? Horra non aditu duzuen bur
hoa.

66 Z er zaitzue ? Eta ihardetfi zu
ten : Hiltzca du merezi.

67 Orduan abiatu zitzaizkon begithar- 
tcra thuka; ethendu zuten ukhabil ukhal- 
dika ; bertze batzuek berriz, begithartcan 
jo zuten zaflakoka,

68 Ziotelarik: Profetifa guk, Krifto ; 
nor da jo hauena ?

69 Bada, Piarres kampoko aldean za
goen, ezkaratzean jarria ; eta neikatcha 
bat hurbildu zitzayoen, zerralarik: Jefus 
Galilcarrarckin hintzen hi ere.

70 Bainan harck ukhatu zuen guzien 
aitzinean, zioclarik : E z  dakit zer derra- 
zun.

7 1 Eta nola athetik ilkhitzen baitzen, 
bertze nefkatcha batek ikhufi zuen, eta 
hau zirenci erran zioten : Jefus Nazare- 
tharrarckin zen hori ere.

72 Eta zin cginez, berriz ukhatu zuen 
Piarrefek zioclarik : E z  dut ezagutzen 
gizon hori.

73 Eta aphur baten buruan, han zau- 
denak hurbildu ziren, eta erran zioten 
Piarrcfi : Egiazki hi cre horictarik haiz; 
ezen hirc hizkuntzak falhatzen hau.

74 Orduan hafi zen zinka eta arne- 
guka, etzuela gizona ezagutzen. Eta bc- 
rehala oilarrak jo  zuen.

75 Eta orhoitu zen Piarres Jefufek c- 
rran hitzaz : Oilarrak jo dezan baino le
hen, hirurctan nauzu ukhaturen. Eta 
kamporat ilkhirik, ichuri zituen nigar mi- 
nak.

X X V I I .  K a p .
D A D A  ethorri zenean goiza, apheze- 

tako aitzindarick eta populuko za- 
harrek Jefufen kontra biltzaregin zuten, 
hären hilaraztekotzat.

2 Eta cftckatua eraman zuten, eta 
Ponzio Pilato gobcrnadorcaren eikuetara 
eman zuten.

3 Orduan ikhufirik cgina zela Jefufe- 
naz, Judafek, hären faltzaileak, urrikiak 
cramanik, aphez aitzindariei eta zaharrei 
gibelerat ekharri ziozkaten hogoi eta ha- 
mar zilharrezkoak,

4 Zerralarik: Bekhatu egin dut, ho- 
bengabeko odola falduz. Bainan hekiek
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ihardetfi zioten : Gurí zer dihoakigu ? hi
re ikhuftckoa duk.

5 Eta temploan arthikirik dirua, goan 
zen eta urkhatu zuen bcre burua.

6 Aphez aitzindariek ordean, diruak 
bildurik, erran zuten : Temploko khu- 
tchan haukien ezartzea ez da zilhegi, zc- 
ren diren odolaren faria.

7 Bada, beren artean egon ondoan, di- 
ru hartaz erofi zuten bacheregile baten 
landa, arrotzen ehortz lekhutzat.

8 Hargatik landa hura egungo eguna 
arteo deitzen da Hazeldama, erran-nahi- 
baita, Odol landa.

9 Orduan bethe zen Jeremias profe- 
taren ahoko hitza, erran zuencan: Eta 
hartu dituztc hogoi eta hamar zilharrcz- 
ko, mcrkatiatua izan denaren eta Ifraclgo 
umeek erofi dutenaren faria;

10 Eta eman dituzte bacheregile baten 
laudaren truk, Jaunak niri manatu beza- 
la.

u  Bada, Jcfus agcrtu zen gobernado- 
rearen aitzinera, eta harek bilhatu zuen, 
zerralarik : Z u  zare Juduen Errege ? Je -  
fufek ihardctfi zaroen : Diozu.

12 Eta ñola alko gauzaz jazartzen bai- 
tzioten aphez aitzindariek eta zaharrek, 
ctzucn deufere ihardetfi.

13  Orduan Filatok erraten dio : E z  du- 
zu aditzen zembat lekhukotafun ekhar- 
tzen duten zure kontra ?

14  Eta etzioen hitz bat ihardetfi, ha- 
lctan non Filato handizki harritzen bai- 
tzen.

15  Bada, befta-buru egunean, gober- 
nadoreak ohi zuen populuari uztea prc- 
foner bat, nahi zutena.

16 Aldiz, orduan burdinctan zadukan 
gaichtagin bat aiphatua, Barrabas deitzen 
zena.

17  Bilduak zirclarik beraz Pilatok c- 
rran zioten : Zein nahi duzuc utz deza- 
zuedan, Barrabas ala Jefus, Krifto dei
tzen dena ?

18 Bazakien alabainan bekhaizgoz c- 
man ziotcla efkuctara.

19 Bada, juye alkkian jarria zagoela- 
rik, here emazteak igorri zioen erratera : 
E z  bedi deufere izan zure eta gizon pres- 
tu horren artean, czik egun amctfetan hai
nitz jafana nago horren ariaz.

20 Bizkitartean aphez aitzindariek eta 
zaharrek bildu zuten populua Barrabafen 
galdatzcra eta Jefufen galaraztera.

2 1 Filatok, hekiei mintzatuz, erran

zuen : Bietarik zein nahi duzuc utz de- 
zazuedan ? Eta ihardetfi zuten : Barra
bas. .

22 Pilatok erraten diote: Z er eginen 
dut bada Jcfufcz, Krifto deitzen denaz ?

23 Orok ihardeften dute: Bedi guru- 
tzefika. Eta Filatok derrote : Bainan 
zer gaizki egin du ? Hekiek ordean oi- 
hu gehiago zaramaten erranez : Gurutze- 
fikatua izan bedi.

24 Bada, Pilatok ikhufirik ctzuela deu
fere atheratzen, aitzitik tarrapata geroago 
eta gaitzago zihoala, harturik ura, popu- 
luaren aitzinean garbitu zituen eíkuak, e
rraten zuelarik: Ni behintzat preftu hu
rlen odolctik garbi naiz ; zuen ikhufte- 
koa da.

25 Eta populu guziak ihardetfiz, erran 
zuen : Gure gain horren odola, eta gurc 
umeen gain.

26 Orduan utzi zioten Barrabas ; eta 
azotarazirik Jefus, cíkuetara email za- 
roetcn gurutzcan izan zadientzat ezarria.

27 Orduan gobernadorearen foldadock, 
prctoriora harturik Jefus, harén ingurura 
bildu zuten andana guzia ;

28 Eta bilufirik Jefus, kapa gorri bat 
eman zioten foincra;

29 Eta elhorriz bihurturik khoro bat, 
ezarri zioten buruan, eta khanabera bat 
cíkuincko cíkuan ; eta belhaunaz lurra 
joz liaren aitzinean, eíkarniatzen zuten, 
zcrratelarik : Agur, Juduen errege.

30 Eta gainera thu eginez, hartzen zio
ten khanabera eta hartaz jotzcn burua.

3 1 Eta burlatu zuten ondoan, kapa 
khendu-eta, jauntzi ziozkaten bcre foi- 
nckoak, eta craman zuten gurutzcfika- 
tzera.

32 Bada, ilkhitzcn zirelarik, atzeman 
zuten zirenear gizon bat, Simon deithua, 
eta bortchatu zuten Jefufen gurutzearen 
eramatera.

33 Eta cthorri ziren Golgotha deitzen 
den lekhura, erran-nahi-baita, Kalbarioko 
tokia.

34 Eta edatera eman zioten arnoa m¡- 
narekin nahafirik. Eta daftatu zuencan, 
etzucn edan nahi izan.

35 Gurutzcfikatu zuten ondoan, bc- 
rriz, beren artean zorthera berezi zituz- 
tcn harén foinckoak, hethea izan zadien 
profetaren erran hau : Ene foinckoak be
rezi dituzte beren artean, eta zorthea ar- 
thiki dute ene foingainckoaz.

36 Etajarririk, harén zain zaudezen.

37 Eta harén burilaren gaincko aldean 
iíkribuz ezarri zuten harén hcriotzcko a
ria : H au  da  J esus J uduen  E r r e g e .

38 Orduan harekin gurutzefikatuak i
zan ziren bi ohoin, bata eíkuinetarik, eta 
bertzea ezkerrctarik.

39 Eta han iragaiten zirenak, buruak 
dardaratuz ahapaldika hari zitzaizkon,

40 Ziotelarik: Heanl Jainkoarcn tem- 
ploa urratzcn eta gero hirur egunen bu
ruan bcrritzcn dukana, athera zak hire 
burua; Jainkoarcn Scmea balimbahaiz, 
jauts hadi gurutzctik.

41 Halaber, aphez aitzindariek ere, 
Ifkribauekin eta zaharrekin trufatuz, e
rraten zuten :

42 Bertzcak atheratu ditu, eta berc bu
rua ezin athera dezakc ; Ifraclgo errege 
bada, orai jauts bedi gurutzctik, eta fin- 
hctfiko dugu horren baithan.

43 Jainkoarcn gainean da fida, harek 
orai athera beza, gogarako balimbadu ; c- 
rran du ezen : N i naiz Jainkoarcn Se
rn ca.

44 Aldiz, harekin gurutzefikatuak zi- 
ren ohoinek ere iroi egiten zioten.

45 Bada, feigarren orcnctik bederatzi- 
garreneraino, ilhumbcak hartu zuen lur 
guzia.

46 Eta bederatzigarren orenaren ¡11- 
guruan, Jefufek hazkarki oihu egin zuen 
erranez : E li, Eli, lamina fabaetnani ? c- 
rran-nahi-baita: Ene Jainkoa, ene Jain- 
koa, zcrgatik utzi nauzu ?

47 Aldiz, hori aditurik, begira zauden 
batzuek erraten zuten : Eliaíi egiten dio 
dci.

48 Eta bcrehala heldetarik batek Ias- 
ter eginik, hartu zuen cfponja bat, mi- 
nagrez bethe, eta khanabera baten mu- 
thurrean czarririk, edatera ematcn zioen.

49 Bcrtzcek berriz, erraten zuten : 
Bcgo, dugun ikhus, hcan cthorriko zayo- 
cn Elias libratzcra.

50 Bainan Jefufek, bcrriz-cre oihu 
handi bat eginik, arthiki zuen hatfa.

51 Ordu bcrean temploko bela gaine- 
tik beherera bi crdi egin zen, ikharatu zen 
lurra, harriak arraildu ziren,

52 Hobiak zabaldu ziren, eta hilak zi
ren fainducn gorphutz hainitz biztu zi
ren ;

53 Eta beren hobictarik ilkhirik, Je - 
fus biztu ondoan, hiri faindura ethorri zi
ren, eta aíkori agcrtu zitzaizkoten.

54 Bada Ehuntariak eta harekin Jefu-

fen zain zaudezenek ikhufi zituztenean 
lur ikhara eta bertzc gerthatzen ziren gu
ziak, izitu ziren borthizki, eta zerraten : 
Hau egiazki Jainkoarcn Semea zen.

55 Urrundik, berriz, bazagoen han c- 
mazteki moltcho bat, Jefufi Galileatik ja- 
rraikia, hura zerbitzatuz.

56 Hckicn artean ziren María Mag
dalena, María Jakoberen ama eta Jofcpc- 
na, eta Zebcdeorcn femeen ama.

57 Berriz, arratfa egin zenean, ethorri 
zen arimathiar gizon aberats bat, Jofep 
deitzen zena, zeina baitzcn hura ere J e 
fufen dizipulua.

58 Filatori goan zitzayoen hura, eta 
galdatu zioen Jefufen gorphutza. Ordu
an Filatok manatu zuen eman zakioen.

59 Eta gorphutza harturik, mihife 
churi batean inguratu zuen Jofepek.

60 Eta ezarri zuen, bcre hobi berri, 
harkadian egina zuen batean. Eta harri 
handi bat ambildu zuen hobiaren ahora, 
eta goan zen.

61 Maria Magdalena berriz, eta ber- 
tze Maria han zauden, hobiaren aldean 
jarriak.

62 Bada, biharamuncan, hura baitzcn 
larumbat eguna, aitzindariak eta Farifau- 
ak batean goan ziren Pilatorcn gana,

63 Ziotelarik : Jauna, orhoitu gare 
enganatzailc horrek, oramo bizi zelarik, 
erran izan duela: Bizturen naiz hirur e- 
gunen buruan.

64 Mana zazu beraz, hobia hirurga- 
rren eguneraino izan dadien zaindua; 
beldurrez-eta ethortezcn horren dizipu- 
luak, eta cbats dezaten eta populuari de
rroten : Hiletarik biztu da. Eta hala 
azkcn enganio lehenetik areagoa lizatc.

65 Filatok ihardetfi zioten : Baditu- 
tzue zaintzaileak; zoazte, zain zazue 
zuen gogara.

66 Goan ziren beraz, eta fegurtatu 
zuten hobia, harria zigilatuz eta zainak 
ezarriz.

X X V I I I .  K a p .

jg A D A , larumbat gaucan, aftearen le- 
hembiziko egunaren argitzean, Ma

ria Magdalena eta bertzc Maria ethorri 
ziren hobiaren ikhuftera.

2 Eta liara lur ikhara gaitz bat egin 
zela. Ezen Jaunaren aingeru bat jautfi 
zen zerutik, eta hurbildurik itzuli zuen 
harria, eta liaren gainean jarria zagoen.

6 y
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3 Zen liaren bcgithartea chimifta iduri, 
eta jaunzkura elhurraren pare.

4 Harén beldurrak laztu zituen zain- 
tzaileak, eta egin ziren hilak bczala.

5 Bainan aingeruak, cmaztckiei min- 
tzatuz, erran zaroeten : Zuek ez izan 
beldurrik ; badakit ezen Jcfus gurutze- 
fikatua izan denaren bilha zabiltzatela.

6 E z  da hcmcn; biztu da ezen, erran 
zuen bezala. Zatozte, ikhufazue tokia, 
zeintan ezarri baitzuten Jauna.

7 Eta berehala goanez, harén dizipu- 
luci crrozuete biztu déla; eta hara Gali- 
lcara aitzinduko zaitzucla; han ikhufircn 
duzue ; aitzinctik dematzuet berria.

8 Eta berehala ilkhi ziren hobitik i- 
khara eta bozkario handirekin, laftcr c- 
ginez dizipuluei berriaren heltzera.

9 Eta hara Jcfus aitzinera ethorri zi- 
tzayotela, eta erran ziotcn: Agur zuei. 
Eta hckiek hurbildu zitzaizkon, bcfarka- 
tu ziozkatcn oinak, eta adoratu zuten.

10  Orduan erran zioten Jefu fck: Ez 
iz i ; zoazte, errozuetc ene anayei Gali- 
leara dihoazcla ; han ikhufircn nautc.

1 1  Emaztckiak goan ondoan, zainc- 
tarik zembait hirira ethorri ziren, eta 
gerthatu ziren guzien berria eman za- 
roetcn aphezetako aitzindarici.

12  Eta haukiek zaharrekin bildurik,

eta biltzar eginik, dirutze handi bat eman 
zaroten foldadoei, _

13  Zcrratelarik: Errazue harén dizi- 
puluak ethorri dircla gabaz, eta ebatfi du- 
tela, zuek lo zinauztcncan.

14  Eta nabari baleza gobernadoreak, 
eíkuraturen dugu eta gerizaturen zaituz- 
tegu.

15  Aldiz hckiek, dirua harturik, egin 
zuten irakhatfiak ziren bczala; eta ordu
an barrayatu zen folas horrek, Juduen ar
ican cgungo cguna arteo badirau.

16 liada, hameka dizipuluak Galile- 
ara goan ziren, Jefufck erran izan ziotcn 
mendira.

17  Eta ikhufi zutenean Jauna, adora
tu zuten; bainan baziren dudatu zire- 
nak.

18 Eta hurbildurik, Jefus mintzatu 
zitzayotcn erranez : Edozcin ahal zcru- 
lurrctan niri zait emana.

19 Zoazte bcraz, irakhats zatzue jen- 
daki guziak, bathayatzcn ditutzuelarik 
Aitaren, Scmearcn eta Izpiritu faindua- 
ren izcnean;

20 Nik zuei manatu gauza guzien be- 
giratzen irakhatfiz. Eta huna ni zuckin 
izanen naizcla egun oroz, mendeen az- 
keneraino.

JESU-KRISTOREN EBANJELIO SAINDUA 
M ARKEN ARABERA.

I .  K a p .

JE S U -K R IS T O , Jainkoarcn Scmea- 
ren Ebanjelioaren haftapena.

2 Ifaias profeta baithan iíkribatua den 
bczala: Huna nik zurc begithartearen ai- 
tzincan bidaltzen dúdala ene aingerua, 
zeinak aphainduren baitu zure aitzinean 
zurc bidea.

3 Mortuan oihuz dagoenaren mintzoa: 
Aphain zazue Jaunarcn bidea, chuchen 
zatzue harén bidcchkak.

4 Joancs mortuan egotu da bathaya-

tuz cta urrikizko bathayoa erantzuncz 
bekhatucn barkhamendutan.

5 Eta hären gana bazihoazen Judealdc 
guzia cta Jerufalcmdar guziak; cta bereu 
bekhatuen aithorra egincz, Joanefez ba- 
thayatuak ziren Jordaneko urean.

6 Eta Joanes kamelu ilez jauntzia 
zen, eta larruzko uhal bat zucn gerrian, 
eta jäten zituen chartalak eta oihanetako 
cztia. Eta predikatzen zucn erranez:

7 Ni baino ahaldunagoa cne ondotik 
dathor, cz bainaiz, lurrean jarriz, hären 
oinetako lokharrien barrayatzeko bethe.

8 N ik uraz zaituztet bathayatu; ha- 
rek ordcan bathayaturen zaituzte Izpiri
tu fainduaz.

9 Eta gerthatu zen orduko egunetan 
Jefus ethorri zcla Nazareth Galileako- 
tik, eta Joanefek bathayatu zuen Jorda- 
nean.

10  Eta uretik ilkhitzearekin batean, i- 
khufi zituen zeruak zabalduak, eta Iz- 
piritua, ufo bat iduri, jauften eta hären 
beraren gaincan gelditzen.

1 1  Eta zerutik aditu zen mintzo bat: 
Z u  zare enc ferne maitca, zure baithan 
baitadukat cne gozoa.

12  Eta Izpirituak berehala cragin zio- 
en morturat.

13  Eta egotu zen mortuan berrogoi 
gau-cguncz; cta fatanez tentatua zen, 
eta bizi zen bafabcreckin, eta aingcruek 
zerbitzatzen zuten.

14  Bada, Joancs prefo arthikia izan 
zen ondoan, jcfus Galileara ethorri zen, 
Jainkoarcn errefumaren Ebanjclioa cran- 
tzunez,

15  Eta zerralarik: Egunak betheak 
baitire eta Jainkoaren errefuma hurbil- 
dua, urrikita» far zaitezte, eta finhcilc 
Ebanjclioari cmozuc.

16 Eta Galilcako itfas-bazterraz ira- 
gaiten zelarik, ikhufi zituen Simon eta 
Andres, hären anaya, itfafora fare arthi- 
kitzen (czik arrantzariak ziren),

17  Eta erran ziotcn Jefufek: Zatozte 
cne ondotik, cta nik eginen dut gizon a- 
rrantzale bilhakaturen zaretela.

18 Eta berehala, farcak utzirik, jarrai- 
ki zitzaizkon.

19 Eta aitzinachago goanik, ikhufi zi- 
tucn Jakobe Zebedeorcna, eta Joanes, 
hären anaya, untzi batean fare ontfatzen 
hari zircla.

20 Eta deithu zituen berehala. Eta 
bereu aita Zcbedeo untzian faritako lan- 
gilcckin utzirik, jarraiki ziren Jcfufi.

21 Eta fartzen dire Kapharnaumen: 
cta larumbata baitzen, finagogan farthu- 
rik Jefus hari zitzayotcn irakhaften.

22 Eta harritzen ziren hären irakhas-
menaz; czik irakhaften hari zitzayotcn 
cfku dueña bezala, cta cz Iikribauen a
rara. .

23 Eta hekien finagogan bazen gizon 
bat izpiritu lohiak zadukana, cta oihu c- 
gin zuen,

24 Zerralarik: Z er da zure cta gure 
arteko, Jefus Nazarctharra ? gure gal-

tzera ethorri zarc ? Badakit nor zaren, 
Jainkoaren Saindua.

25 Eta Jefufck larderiatu zucn erra- 
n c z : Mutu hadi, eta gizon horren bai- 
tharik ilkhi.

26 Eta gizona phorrokatuz eta orroa 
handi bat egincz, izpiritu lohia ilkhi zen 
hären ganik.

27 Eta ederrctfiak zauden oro, hale- 
tan non elkharri galdeka hari baitziren 
erranez : Z er da hau ? irakhafmen berri 
hau zer da ? czcn cfkudantziarekin ma- 
natzen diote izpiritu lohiei ere, eta cn- 
tzuten dute.

28 Eta berehala hartazko haroak jo 
zuen Galileako herrialde guzia.

29 Eta ordu berean, finagogatik ilkhi- 
rik, Jakobcrckin cta Joancfckin ethorri 
ziren Simonen eta Andrefen etchera.

30 Bada, Simonen amaginarreba ohe- 
an zatzan fukharrcz erretzen; eta hartaz 
mintzatu zitzaizkon berehala.

3 1 Eta hurbildurik, efkutik hartu eta 
jaikarazi zuen ; eta han berean utzi zu
en fukharrak, cta zerbitzatzen zituen.

32 Gero, arratfa egin zenean eta iguz- 
kia ctzan ondoan, Jefufi ckhartzen zioz- 
katen eri eta debrudun guziak.

33 Eta hin guzia athera bildua zago- 
en.

34 Eta fendatu zituen hainitz, afko c- 
ritafuncz joak zirenak, eta iraizi zituen 
hainitz debru, eta etzitucn uzten erratera 
bazakitcla nor zen.

35 Eta goizean goizik jaikirik, ilkhi 
zen eta goan toki mortu hatera, cta han 
othoitzean zagoen.

36 Eta ondotik goan zitzaizkon Simon 
eta harekin zirenak.

37 Eta aurkhitu zutenean, erran zio
tcn : Oro zurc bilha dabiltza.

38 Eta ihardetfi zarocten: Goazen 
hurbileko herri cta hirictara, han predi- 
ka dezadan ; ezen hortara naiz ethorria.

39 Eta hari zen predikatzen hango 
finagogetan cta Galilea guzian, cta de- 
bruen khentzen.

40 Eta ethorri zitzayoen legentfu bat 
othoizka, eta bclhaunikaturik erran zio- 
cn : Nahi baduzu, garbi nezakezu.

41 Bada, urrikaldurik, Jefufek hedatu 
zuen bere eíkua, cta hura ukituz, erran 
zioen : Nahi dut, zaren chahu.

42 Eta erran orduko, legena goan zen 
berehala hären gainctik, eta garbitua gel- 
ditu zen.
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43 Eta dichidatu zuen, eta berehala i- 
gurri,

44 Eta erran zioen : Berautzu nihori 
erran ; bainan zoaz, ager zaitc aphczcn 
buruzagiari ; eta zure chahupenarcn a- 
rietan efkaint zatzu Moifefek manatu di- 
tuenak, lckhukotafunctan dctzazten i
zan.

45 Bainan hura, ilkhi zeneko abiatu 
zen erantzuten, eta folafaren orotan ba- 
rrayatzcn, haletan non Jefus ez baitzita- 
keen gehiago agcriki far hirian, bainan 
kampoan zagoen bafa baztcrretan, eta ai
de orotarik jendeak bazihoazen harén ga
na.

K a p .

r7 E M B A IT  cgunen buruan, bcrriz far- 
thu zen Kapharnaumen,

2 Eta nabaritu zuten etchean zcla, eta 
hambateko oftca bildu izan zen, non cz 
etcheak, ez-eta athc aintzinak ezin iduk 
baitzezazketcn ; eta erantzuten ziotcn 
Jainkoaren hitza.

3 Eta harén gana ethorri ziren gizon 
batzu, emblai bat zakhartcna, lau lagu- 
nek hagetan ckhartzen baitzutcn.

4 Eta nola aitzincra ezin eman bai- 
tziozokcten jende murruaren ariaz, agcr- 
tu zuten hura zagoen ctchcko hegaztc- 
gia ; eta zilho bat eginik, behciti jautfi 
zuten ohea, zeintan baizatzan cmblaya.

5 Bada, Jcfufek ikhufi zucnean he- 
kicn finheftea, erran zioen cmblayari : 
Scmca, barkhatuak zaizkitzu zure be- 
khatuak.

6 Han baziren, bcrriz, Iikribauetarik 
zembait jarriak, eta bereu baithan zcra- 
fatenak :

7 Hau nolaz da hórrela mintzo? bur
ho egitcn du. Nor da bckhatuak barkha 
detzazkeenik, baizik-ere Jainkoa bakha- 
rrik ?

8 Jefufck ordu bercan bcre izpirituaz 
czaguturik nolako gogoctak zerabiltza- 
tcn bereu baithan, erraten diotc: Zcr- 
gatik alhatzcn ditutzuc gogoeta horiek 
zuen bihotzctan?

9 Z er da errechago, emblayari erra- 
tca : Barkhatuak zaizkitzu zure hckha- 
tuak; ala crratca : Jaiki zaite, har zazu 
zure ohea, eta ibil zaite ?

10 Bada, jakin dezazuen gizonarcn 
Semeak lurraren gainean baducla bekha- 
tuen barkhatzcko cikua (emblayari erra
ten d io):

1 1  N ik derratzut: Jaiki zaitc, har 
zazu zure ohea, eta zoaz zure ctchcra.

12  Eta hura chutitu zen berehala; 
eta ohea harturik goan zen guzien aitzi- 
nean; eta oro harritzen ziren, eta gorcs- 
ten zuten Jainkoa, ziotelarik: Egundai- 
no ez dugu holakorik ikhufi.

13  Eta bcrriz ilkhi zen itfas-aldera, 
eta populu guzia bazihoakion, eta argi- 
tzen zituen.

14  Eta iragaiten zelarik, ikhufi zuen 
Lcbi Alpheorcna, zcrga bildegian jarria, 
eta erran zioen: Jarraik zakizkit.' Eta 
chutiturik, jarraiki zitzayoen.

15  Eta gerthatu zen, gizon hären c- 
tchcan jäten zatzalarik, hainitz zergazalc 
eta bckhatore Jefufekin batean eta hären 
dizipuluekin mahainean zirela; ezikafko 
hari jarraikitzen ere ziren.

16 Eta Iikribauck eta Farifauek ikhus- 
tcnez zergazale eta bekhatoreekin jäten 
zucla, erraten zioten hären dizipuluei: 
Zuen naufiak zertako jäten eta cdaten 
du zergazalc eta bekhatoreen baltfan?

17 Hori aditurik, Jelufek erran zio
tcn : Ofafundunek ez dute midiku be- 
harrik, bainan bai gaizdunek; cz naiz a- 
labainan prcftuen deitzerat ethorri, bai 
ordean bekhatoreen.

18 Bada, Joanefcn dizipuluak ctal‘ a- 
rifauak barur egileak ziren ; eta bada- 
thortzi, eta Jefufi erraten diotc : Zcrga- 
tik barurtzen dire Joanefen dizipuluak 
eta Farifaucnak, eta zure dizipuluek ez 
dute barur egiten ?

19 Jcfufek ihardeiten diotc: Eztcilia- 
rrck barur cgin othe dezakete jaun es- 
pofa hekiekin deno? Efpofa duteno bc- 
rekin, barurik egin cz dirotc.

20 Bainan ethorriko dire cgunak, zci- 
netan efpofa khenduko baitzayotc ; eta 
orduan, cgun hekietan eginen dute ba
rur.

21 Philda ihetchcari nihork cz dio oi- 
hal berrizko pedachurik ematen; ber- 
tzela berriak zaharrari khentzen dio ber- 
tzc pulka bat, eta zilhoa handiago egiten 
da.

22 Eta arno berria, nihork cz du za- 
hagi zaharretan ematen; bertzcla arnoak 
leherraraziko ditu zahagiak, eta arnoa i- 
churiko, eta zahagiak galduko dire; bai
nan arno berria, zahagi berrietan bchar 
da czarri.

23 Gerthatu zen bcrriz, Jauna larum- 
bat egun batcz iragaiten zelarik ogi lande-

tarik, harén dizipuluak, bidé nabar, hafi 
zirela ogi buru bihitzen.

24 Bada, Earifauck erraten zioten Je -  
fufi : Horra, zertako egitcn dute zilhegi 
ez dena?

25 Eta ihardetfi zioten: E z  duzuc e- 
gundaino irakurtu zer egin izan zuen Da- 
bidek bchar orduan, hura eta harén lagu- 
nak gofetuak ziren batez ?

26 Nola farthu zen Jaunaren etchean, 
Abiathar aphez handiaren egunetan, eta 
berak jan zuen eta lagunei eman efkain- 
tzako ogietarikjZeinen jatea aphezei bai- 
zik ez baitzayote zilhegi ?

27 Eta Jefufek erran ziotcn : Larum- 
bata gizona gatik da egina, eta ez gizo- 
11a larumbata gatik.

28 Aria hortaz, gizonaren Scmca la- 
rumbataren ere nauii da.

I I I .  K a p .

ETAJefus berriz farthu zen finagogan, 
eta han bazen gizon bat cíku iha- 

rrarckil.akoa.
2 Eta Farifauek begiz zadukaten, he- 

an larumbat egunarekin fcndatuko othe 
zuen, barniz jazar ziozoten gero.

3 Eta Jefufek dio gizon cíku-ihardu- 
nari: Jaiki zaite guzien erdira.

4 Eta Farifauei derrote: Larumbat 
cgunez ongi egitea, ala gaizki egitca da 
haizu ? biziaren culatea, ala khcntzea ? 
Eta ichilik zauden.

5 Eta hekiei inguruan hafarrerekin be- 
giratuz ; hckicn bihotzeko itfutafunaz 
atfekabetan, gizonari erraten dio: Heda 
zazu eíkua. Eta hedatu zuen, eta ontfa- 
tu zitzayoen.

6 Bada, handik ilkhirik, Farifauek bc- 
rchala Herodeílarrekin batzarre egin zu
ten harén kontra, hean nola galaraz othe 
zezaketen.

7 Bainan Jefus bcre dizipuluekin al- 
daratu zen itfas-bazterrcra; eta oíle hun
día jarraiki zitzayoen Galilcatik, Judea- 
tik,

8 Jcrufalemctik, Idumeatik, eta Jo r- 
danez hainditik ; eta Tirrcko eta Sidon- 
go inguructakock nabariturik harek egi
ten zituen guziak, jendetze handi bat c- 
thorri zen harén gana.

9 Eta bere dizipuluei erran zioten, i- 
duk ziozoten untzichka bat,hartaz balia- 
tzcko ollearen ariaz, lehertua cz izateko.

10 Ezik hainitz fendatzen zituen, ha-

letan 11011 zerbait gaitz zutenak oldarrean 
gainera baitzihoazkion, hura ukitu bcha- 
rrez.

1 1  Eta izpiritu lohiak ahufpekatzen 
zitzaizkon, ikhuften zutenean, eta oihu- 
ka erraten ziotelarik :

12  Z u  zare Jainkoaren Semca. Eta 
gogorki larderiatzen zituen, nor zen e- 
tzezaten falha.

13  Eta mendi batera igaitean, deithu 
zituen berak nahi zituenak, eta goan zi
tzaizkon.

14  Eta hamabi egin zituen berekilako, 
eta predikatzera igortzeko.

15  Eta eman zioten gaitzen fendatze- 
ko eta debruen iraizteko ahala :

16 Eta Simoni eman zioen izena Pia- 
rres.

17  Bertzcak ziren Jakobe Zebedco- 
rena, eta Joanes Jakoberen anaya, eta 
deithu zituen Boanerjes, erran-nahi-bai- 
ta, Ihurtzuriaren femea;

18 Eta Andres, eta Filipe, eta Bar
tholome, eta Mathiu, eta Thomas, eta 
Jakobe Alpheorcna, eta Thadeo, eta Si
mon Kanaandarra,

19 Eta Judas Iikariot, zeinak, faldu 
baitzuen.

20 Eta itzuli ziren etcherat, eta berriz 
bildu izan zen olle bat gaitza, haletan 
non jateko arterik cre ez baitzuketen.

21 Eta Jefufen ahaideck aditu zutene
an, ethorri ziren hären hartzera, ezik 
zioten, burutik jauzia zela.

22 Eta Jerulalemctik jautfi ziren Is- 
kribauek erraten zuten : Bcclzebubek 
hartua da, eta debruen buruzagiaz iraiz- 
ten ditu debruak.

23 Eta Jefufek deithurik, hitz eftali- 
tan erraten zioten : Nolaz fatanck iraiz 
dezakc fatan ?

24 Eta errefuma bat bi aldctara bada- 
go, errefuma harek ez dezakc iraun.

25 Eta etche bat bere kontra bi alde- 
tara badago, etche harek ez dezakc i- 
raun.

26 Eta baldin debrua bere buruaren 
kontra jauzten bada, bi aldctara dago, ez 
dirauke eta akhabatzera dihoa.

27 Nihork cz diotzozke gizon hazka- 
rrari, etchean farthurik, dituenak eraman, 
non cz duen lehenik eflekatzen bera, eta 
orduan biluziren dio etchea.

28 Egiaz derratzuet nik, gizonen u- 
meei barkhaturen zaizkotela bekhatu gu
ziak eta cgin dituzketen burhoak;



29 Bainan Izpiritu fainduaren Icontra 
burilo arthikitzen duenalc ez du nihoiz- 
ere barkhamendurilc ¡zanca ; bainan ho- 
bendun izanen da bcthirainoko hobenaz.

30 Ezen hckiek ziotcn: Gaichtoa du 
berekin.

3 1  Eta ethorri ziren harén ama eta a- 
nayak; eta kampoan chutik zaudelarik, 
norbait bidali zioten deitzera.

32 Eta oftca harén inguruan jarria zen, 
eta erran zarotcn : Hor daude zurc ama 
eta zurc anayak athean zure galdez.

33 Eta ihardeftcan, erran zucn : Ñor 
diré ene ama eta anayak ?

34 Eta bere ¡nguruan jarriak zitue- 
nen gaincan begiak erabiliz, erran zucn: 
Huna ene ama eta ene anayak.

35 Alabainan edozeinek egin dezan 
Jainkoarcn nahia, haina da ene anaya, 
eta ene arroba, eta ene ama.

IV . K a p .

MARKEN EBANJELIOA.

berriz-ere irakhaftcn hafi zcn i- 
tfas-bazterrean, cta bildu zen hären 

gana hambateko oftea, non untzi batcra 
iganik, itfafoan jarri baitzen eta oftc gu- 
zia itfas-hegian leihorretik ziagon.

2 Eta paraboletan aiko gauza irakhas
ten, eta berc irakhafpencan erraten zio
ten:

3 Adi zazue: Hara erailea craitera il- 
khi zela.

4 Eta craiten hari zelarik, hazialde 
bat bide bazterrera zcn erori, cta ethorri 
ziren zeruko choriak eta jan zuten.

5 Bertze bat berriz, erori zen toki ha- 
rritfuctara, zeinetan cz baitzucn lur ham- 
bat; cta atheratu zen berehala, lurrak c- 
tzuelakotz barnatafunik.

6 Eta iguzkia ilkhi zencan, errc zucn ; 
eta crrorik ez baitzuen, ihartu zcn.

7 Eta bertze bat erori zen lapharreta- 
r a ; eta lapharrak handitu ziren, eta itho 
zuten, eta etzuen fruiturik ekharri.

8 Eta bertze bat erori zen lur onera, 
eta ekharri zucn burua, zcina goratu cta 
larritu baitzen, eta cman zuen, zcinak 
hogoi eta hamar bihi, zcinak hirur hogoi, 
eta zeinak ehun.

9 Eta Jefufek erran zioten: Beharri- 
rik duenak aditzeko, adi beza.

10  Eta bakharrik izan zenean, harc- 
kin ziren hamabiek galdatu ziotcn zer 
zcn parabola hori.

1 1  Eta ihardetfi zioten : Zuei cmana 
izan zaitzuc czagutzea Jainkoaren erre-

fumaren mifterioa; bainan kampokocn- 
tzat, hitz eftalitan dihoaz oro ;

12  Ikhuften dutelarik, egin dezaten 
ikhus eta ez ohart; eta aditzen dutelarik, 
adi eta ez ardiets, arrcn-cta cz ditezen o- 
ncra bihur cta bcrcn bckhatuak ez da- 
kizkioten barkha.

13  Erran zioten gero : E z  duzue pa
rabola hori aditzen ? ñola bcraz ardietfi- 
ren ditutzuc bertze guziak ?

14  Erailcak, hitza eraiten du.
15  Bidé bazterrekoak, hainak dire zei

nen baithan eraiten baita hitza; eta aditu 
dutcneko, bcrchala dathor debrua, cta ba- 
darama hckien bihotzetan craina zen hi-
tza.

16 Halaber, toki harritfuetara eraiten 
zayotenak, hainak dire, zeinek hitza a- 
ditu bezain farri, bcrehalakoan bozkari- 
oz onheften baitute;

17 Bainan bereu baithan cz dute c- 
rroaren lekhurik, ordutiar dire ; gcro hi
tzaren ariaz heftura eta jazarpon zerbait 
ethorri deneko, behaztopatzen dire.

18 Eta bertzeak, elhorrietara eraiten 
zayoetenak, hainak dire zeinek ontzuten 
baitute hitza,

19 Eta mendeko ardurek, eta aberas- 
tafunetarikako liluramenduck, eta ber- 
tzeen gainera, zalekcriek, liarncra far- 
thuz, ithotzen dute hitza, cta dcus c- 
khartzetik debekatzen.

20 Eta hainak dire lur oncan crain 
zayotenak, zeinek aditzen baitute hitza, 
cta onheften, eta fruitu ckhartzen, batak 
hogoi eta hamar, bertzeak hirur hogoi, 
eta bertzeak ehun.

2 1 Eta erraten zioten: Krifelua biz- 
ten othe da gaitzerupean edo ohearen 
azpian czartzeko ? ala ez othe ganderai- 
luarcn gainean emateko ?

22 Alabainan deus ez da gorderik a- 
gerturen cz denik ; cta ichilik deus ez 
da egin, guzien aitzinerako cz denik.

23 Aditzeko beharririk duenak, adi 
beza.

24 Eta erraten zioten : Burutan har 
zazue entzuten duzuena. Zcr-ere neu- 
rriz ncurtu baitukezue, hartaz neurturen 
zaitzuc zeroniri, cta populurekin.

25 Ezcn dunari emanen za yo ; eta 
ezdunari, dukeentto liura ere khendu- 
ko.

26 Eta erraten zioten: Da Jainkoa
ren errefumaz, lurrera hazi arthikitzen 
hari den gizonaz bezahl.
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27 Dagoen lo, ala jaikirik, gau eta e- 

gun ibil dadien; hazia fortzen cta handi- 
tzen da, harek ez dakielarik.

28 Ezen lurrak berencz ematen du 
lchcnik belharra, gero burua, eta gero o- 
gia, buruaren bethe.

29 Eta fruituak egin dukeenean bere 
indarra, ihitegia berehala czartzen zayo, 
zeren uztaro baita.

30 Eta erraten zuen : Zeren iduriko 
emanen dugu zeruko errefuma, edo zer 
itchurapenen bardin ?

3 1 Iduri duke muftarda bihia, zeina 
lurrean diren hazi guzietarik chcheena 
baita craiten denean ;

32 Eta erain ondoan igaiten cta bertze 
baratzekhari guziak baino larriago cgitcn 
baita; eta adarrak cgitcn ditu hain han- 
diak, non zeruko choriak hären itzalean 
egon baititazke.

33 Eta holako aiko paraboletan athe- 
ratzen zioten folafa, adi zezaketen hei- 
ncan;

34 Etzitzayoten ordean parabolarik 
gäbe mintzatzen ; bainan bere dizipulu- 
ei, bakhartafuncan chehatzen zaroezten 
guziak.

35 Eta egun hartan, ¡{hundirían erran 
zioten : Goazen uraz haindira.

36 Dizipuluck igorririk populua, eta 
untzian zcn bezahl, craman zuteil; cta 
bertze untziak harekin baziren.

37 Eta egin zen haize chirimola han- 
di bat, cta jauzarazten zituen uhinak un
tzi barnera, haletan non untzia bethe
tzen hari baitzen.

38 Eta bera untzi-burukitan zagoen, 
bururdi baten gainean lo. Eta atzartzen 
dute, eta erraten diote : Naufia, galtzera 
goaz, eta ctzaitzu achola ?

39 Eta jaikirik, larderiatu zuen hai- 
zea, eta itfafoari erran zioen: Ichil ha- 
di, mutu hadi. Eta baratu zen haizea, 
cta jabaldura handi bat egin zen.

40 Eta erran zioten Jefufek : Zeren 
zaretc beldurti ? E z  duzue bada finhes- 
terik oraino ? Eta laztura gaitzaz har- 
tuak ziren, eta zioten elkharri: Nor o- 
the da hau, haizeak cta itfafoak entzuten 
baitutc ?
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ritu lohiak zadukan gizon bat,
3 Zcinak hobietan baitzuen bere egoi- 

tz a ; eta nihork etzczakccn burdinaz tí
re eílekaturik iduk ;

4 Ezcn oin burdinaz eta gathez aíko- 
tan lothua izanik, trenkatu zituen gathe- 
ak, eta oin burdinak chehakatu, eta ni
hork ctzezakeen zeba.

5 Eta bethi hobietan eta mendietan 
zabiian gau eta cgun oihuka eta bere bu- 
rua harriekin fakhituz :

6 Bada, urrundik ikhuftearekin Jefus, 
lafter egin zuen, eta adoratu zuen ;

7 Eta hcyagoraka erran zuen: Z er da 
zure eta ene artean, Jefus, Jainko guziz 
goraren Semea ? Jainkoaren izenaz erre- 
keitzen zaitut, cz nezazun oinhazta.

8 Ezen Jefufek erraten zioen : Gizon 
hortarik ilkhi hadi, izpiritu lohia.

9 Eta galdatzen zioen : Z e r duk ize- 
na ? Eta ihardeftcn dio : Araldea da ene 
izena, zcren aíko garen.

10  Eta othoitz crrekeika hari zayon, 
aurkhintzatik etzezan iraiz.

x i Bada, han bazen urdalde bat alhan 
mendi ingurunean.

12 Eta izpirituak othoizka hari z¡- 
tzaizkon errancz: Urdcctara igor gai- 
tzatzu, barnera far gatzaizkiotcn.

13  Eta berehala Jefufek onhetfi zio- 
ten. Eta ilkhirik, izpiritu lohiak urdee- 
tan farthu ziren, eta aralde guzia tarra- 
pata gaitzean itfafora jauzi zen, bi mila 
bururen ingurutfua, eta itfafoan itho zi
ren.

14  Hekien alharazleek berriz, ihes e- 
gin zuten, eta berria heldu zuten hirira 
eta bazterretara. Eta jendea ilkhi zen 
ikhuftera zer zen gerthatu ;

15  Eta heldu dire Jefufen gana, eta 
ikhuften dute debruak oinhazetan zera- 
bilkan hura, jarria, foinckoz jauntzia, eta 
adimendu onean ; eta izitu ziren.

16 Eta ikhuflcck erran zaroetcn ñola 
zitzayotcn gerthatu debrudun izatuari e
ta urdeci.

17  Eta othoizka abiatu zitzaizkon, 
goan zadicn hekien eremuctarik.

18 Eta untzira igaitcn zelarik Jefus, 
debruaz erabilia izatu gizona hafi zitza- 
yoen crrekeika utz zezan harekin.

19 Eta etzuen onhetfi, bainan erran 
zaroen : Zoaz zure etchera, zure ahai- 
deetara, eta ezagutaraz diozozute zem- 
bateko gauzak egin dituen zuretzat Juu- 
nak, eta ñola zaitzun urrikaldu.

U 'T A  goan ziren itfafoz haindira, Je -  
rafatarren eremuetara.

2 Eta Jefus untzitik ilkhi orduko, ho- 
bictarik aitzincra agertu zitzayoen izpi-
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20 Eta goan zen, eta Dekapolifean 
erantzuten abiatu zen nolako' ongiak e- 
gin izan ziozkan Jefufek; eta guziak c- 
derrctfiak zauden.

2 1 Eta Jefus untzian berriz iragan 
zenean hunáindira, eta itfas-hegian zcla- 
rik oraino, ofte handi bat bildu zen ha
rén gana.

22 Eta Anagoga buruzagietarik bat, 
Jairo deitzen zena, cthorri zen, eta i- 
khufirik Jefus, crori zitzayoen oinetara.

23 Eta minki zuen othoizten erra- 
n c z : Azken hatfetan baitut ene alaba, 
zato, ezarrozu cíkua gainean, fenda da
dien eta bizi.

24 Jefus goan zen harekin. Oftc gai- 
tza zarraikion eta hertfatzen zuten bi
dean.

25 Eta cmazteki bat, hamabi urthe 
hartan odol galtze batckin zena,

26 Eta aíko midikutarik hainitz jafan, 
eta bere Ízate guzia, hoberik izan gabe 
chahutu, eta aitzitik kalte gehiago izan 
zuena,

27 Jefufez aiphatzen aditurik, jende- 
pean goan zen gibeletik, eta ukitu zioen 
foinckoa ;

28 Bazerran ez ik : Soinekoa bederen 
ukituko badiot, fendatua naiteke.

29 Eta han berean agortu zitzayoen 
odol jaria, eta bere baithan ezagutu zuen 
bere gaitzetik fafualdua zela.

30 Haimbertzenarekin Jefufek bere 
baithan ezaguturik bere ganik ilkhi zi
tzayoen indarra,itzuli zen ofteari buruz, 
eta erran zuen: Nork ukitu ditu ene 
foinekoak ?

3 1  Eta bere dizipuluek ihardetfi zio- 
tcn : Zure burua ikhuftcn duzu oftcaz 
hertfatua, eta diozu : Nork ukitu ñau ?

32 Eta inguruka begira zagoen, hori 
egin zuen aren ikhufteko.

33 Orduan emaztekia, beldurrcz eta 
ikharan, baitzakien zer gerthatu zitza
yoen bere baithan, ethorri eta Jcfufcn 
oinetara crori zen, eta aithortu zioen e- 
gia guzia.

34 Bainan Jefufek erran zioen : Ene 
haurra, zure Anhefteak falbatu zaitu 5 
zoaz bakean eta zaren zure gaitzetik o- 
fagarritan.

35 Oraino mintzo zelarik, Anagoga 
buruzagiari cthorri zitzaizkon erratera: 
Hil da zure alaba ; zertako akhiaraz ge
hiago NauAa ?

36 Bainan Jefufek aditurik hekien fo-

lafa, erran zioen Anagoga buruzagiari: 
E z  izan beldurrik ; bakharrik idukazu 
Anheftc.

37 Eta bcrari jarraikitzera etzucn ni- 
hor utzi, baizik-ere Piarrcs, Jakobe eta 
Joanes, Jakobcren anaya.

38 Eta Anagoga buruzagiaren ctchera 
badoazi, eta Jefufek han ikhuften du bui- 
la bat, eta nigar eta heyagora handitan 
zaudela.

39 Eta farthurik erraten diote : Z er 
ditutzuc afaldu eta marraíka horick ? 
nechka ez da hila, bainan lo dago.

40 Eta hckick irri egiten zioten. Je 
fufek ordean guziak ¡lkhiarazirik, hartzen 
ditu haurraren aita eta ama, eta bcrekin 
zituenak, eta haurra zatzan tokira far- 
tzcn da.

41 Eta eíkutik harturik haurra, erra
ten dio : Talitha kum i; erran-nahi-bai- 
ta : NeAcatcha, (zuri nago) jaiki zaite.

42 Eta ordu berean nechka jaiki zen 
eta bazabilan; ezik hamabi urthe bazi
tuen ; eta guziak harritu ziren ezin cc- 
hiago.

43 Eta zorrozki manatu zioten, nihor 
etzadien hortaz jakintfun izan, eta erran 
zuen jatera cman ziozotcn haurrari.

V I. K a p .

JE SU S, ilkhirik handik, goan zen bere 
herrira, eta ondotik zituen bere di- 

zipuluak.
2 Eta larumbata cthorri baitzcn, abiatu 

zen Anagogan irakhaften ; eta entzutean, 
aAco cfpantitzcn ziren harén irakhafme- 
naz, ziotclarik : Nondik dathorzkio ho
rick guziak ? eta nolakoak dire huni c- 
mana zayoen zuhurtzia eta hunen eíkuz 
egiten diren fendagaila horrembatckoak ?

3 Hau ez othe da dakigun zurgina, 
iVIariarcn femea, Jakobcren, Jofepcn, 
Judaren eta Simonen anaya ? horren a- 
rrcbak ere ez othe dire guthartean ? Eta 
gaizkira behaztopatzen ziren harén ariaz.

4 Eta Jefufek erraten zioten : Profeta 
ez da ohoratua izan gäbe, baizik-ere bere 
herrian, bere etchean eta bere ahaidego- 
an.

5 Eta han ezin egin zuen fcndagaila- 
rik baterc, non-ez cri bakhar batzu fen- 
datu zitucla, eflcuak gainean ezarriz.

6 Eta hekien Anhefgogortafunaz ha- 
rritzcn zen, eta bazabilan inguruetako 
herrietan irakhatftz.
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