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7 Eta deithu zituen hnmabiak, cta birazka hckien igortzen abiatu zcn, cta eman zaroeten izpiritu lohien gaincko eskiia.
8 E ta manatu ziotea deufcre bidekotzat makhila baizik etzezatcn eraman, cz
murtchila, cz ogi, cz-cta dirurik gcrriko9 Bainan goan zitezen oinctakoak foinean, cta bi chamar hartu gäbe.
10 E ta erraten ziotea : Edozcia etchetan far zaiteztea, zaudezte hartan,
tokitik ilkhi arteo.
1 1 Eta edozeinek etzezazten cz oaiicts, cz eatzua, haadik goatcaa iharrofazue zucn oiaetako hcrrautla, hclden
koatrako lekhukotafuaetaa.
12 Eta ilkhirik craatzutcn zuten, batbederak urrikiari ziozoa cragin ;
13 Eta ¡ratzten zutea debru hainitz,
eta cri aiko olioz gantzutzen cta fafualtzea zituzten.
_
14 Bada, Herodcs erregeak aabaritu
zuca Jcfufcz (czik lelotan zea hären izeaa), cta erraten zuca : Hiletarik biztu
da Joaacs Baptifta, eta hargatik egitea
dire hären eikuz fendagailak. _
x 5 Bcrriz, bertze batzuek ziotea : E üas da ; bertze batzuek aldiz : Profeta
da, bcihalako profetetarik bat bezalakoa.
16 Horick aditurik, Herodefek erran
zuca : N ik lephoa motzarazi aioea Jo aaes hura da hiletarik biztua.
__
17 E zea Herodefek berak igorri izan
zuea Joanefen hartzera cta iduki zuca
prefo burdiactan, Hcrodias, bere anaya
Filiperea emaztea gatik, zeiaa berak
hartu baitzuea aadretzat.
18 Alabaiaaa Joanefek erraten zioen
Hcrodeft : etzaitzu zilhegi zure aaayarea
emaztea idukitzea.
19 Hcrodias horren gatik, Joanes galdu bcharrez zabilaa, eta hilarazi aahi zuen, baiaaa etzezakeea j
20 Z erca Joanefen beldur baitzen Hcrodes, zakielakoz gizon prellu cta faindua zela ; cta zaintzea zucn ; egitea crc
zituea aiko gauza baren erranetik, eta
gogo oaez eatzuten zuea.
2 1 Bada, egua egoki bat gerthaturik,
Herodefek bere forteguneko afaria eman
ziotea kargudun, aitzindari eta Galilcako
handi-maadiei.
22 Eta ñola Herodiafea alaba (arthu
baitzen eta daatzatu, eta Hcrodefi cta
batean hären barazkaltiarrci cgia baitza-
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roetcn atfegin, erregek aeíkatchari erran
zioen: Nahi dukezuna galda dizadazu,
cta emanen darotzut.
23 Eta zia egin zioen huncletan : E dozein gauza galda dizadazun, emanen
darotzut, balitz crc ene errefumarea erdia.
.
24 Eta ilkhirik, aelkatchak erran zioca bere am ari: Z cr galdegiaca dut ? E 
ta huaek ihardetfi zioen: Joanes Baptiftarea burua.
25 Eta berehala herrefakan farthurik
erregerea aitziaera, galdc hau cgia zio
en : Nahi dut azpil batean orai bereaa
cmaa dizadazun Joanes Baptiftaren bu
rua.
.
26 Erregek atlekabe hartu zuea ; bainaa zia egia zuelakoz, eta batean bere
beftaliarrea ariaz, damurik ctzioea egia
nahi izan ;
.
.
.
27 Aitzitik bere zainetarik bat igorri
zuea maaaturik azpil batean ekhar zezan
Joaaefea burua. Eta harek lephoa moztu zioen prefoadegian,
28 Eta burua ekharri zuca azpilean,
eta aeíkatchari cmaa, eta aelkatchak bcre amari.
. . . .
29 Hori aditurik, Joanefen dizipuluak
cthorri zirca, cta harén gorphutza hartu,
eta hobi batean ezarri zutea.
30 Bizkitartean Jefufcn gana bildurik,
Apolloluek jakiatfun egia zutea egia cta
irakhatfi zituztea guziez.
3 1 Eta Jefufek erran zio tea: Bazterrcrat zathozte mortu toki hatera eta
phaufu aphur bat har zazuc. Etzutea
alabainan, oftearea goan-ethorriea crdian, jateko aftirik ere.
.
32 Eta untzi hatera igaaik, goaa zirea bakharrik mortu toki hatera.
33 Baiaaa batzuek ikhufi zituztea
goatca, eta afkok aabaritu, eta oinez h¡ri guzietarik laller egia zutea harat, cta
aitzindu zituzten.
34 Eta uatzitik jauílean, Jelufek 1khuli zuca oíle handi bat, cta urrikaldu
zitzayoten, zerca zirca artzaia gabeko
ardiak iduri, eta abiatu zea hckiei aiko
gauzaren irakhaftea.
35 Eta ñola ordukoz, bcraatzcn hari
baitzen, dizipuluak hurbildu zilzaizkoa,
ziotelarik : Mortu tokia da hau, cta jadaaik goaa da cguaa.
36 igorratzu beraz goantezen hurbileko herri cta herrichkctara, zerbait jatcko eros dezaten.
6 z
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37 Eta ihardeftean, Jefufek erran zioten: Zuek emozuete jatera. Hckiek e
rran zioten : Goazen, eros dezagun berrehun^ denarioren ogia, eta emanen daroegu jatera.
38 Eta Jefufek galdatzen diotc : Z er
ogi duzue ? zoazte, eta ikhufazuc. Eta
jakin ondoan, erraten dutc : Bortz ogi
eta bi arrain.
39 Orduan manatu zioten, jarraraz
zetzazten guziak, zein bere lagunekin,
forropil ferdcarcn gainean.
40 Eta jarri ziren andanaka, chunka
eta berrogoi eta hamarka.
4 1 Jefufek hartu zituen bortz ogiak
eta bi arrainak, eta zerura goitituz begiak, benedikatu zituen ; eta ogiak hautfirik, eman ziozkaten bere dizipuluei, c
zar zetzazten hekien aitzinean, eta bi arrainetarik ere eman zaroeten guziei.
42 Eta guziek jan zuteil, eta afe zi
ren.
43 Eta ogi ondarretarik eta arrainctarik goititu ziren hamabi faikitara.
44 Bada, jale baziren bortz mila gizon.
45 Eta berebala iganarazi zituen untzira bere dizipuluak, aitzina har zczaten itfafoz haindira, Bcthfaidako aldera,
berak populua gibelerat igorriko zuen artean.
46 Eta hura igorri ondoan, bera mendira goan zen othoitz cgitera.
47 Eta ilhundu zenean, untzia itfafoaren erdian zen, eta Jcfus bakharrik lcihorrean.
48 Eta ikhufirik arrau indarka nekhatzen zirela (ezik luyan zen untzia), gauazko laugarren bcilarcn inguruan ethorri
zitzayoten itfafoaren gainean ibiliz, eta
aitzindu nahi zituen.
49 Bainan hekiek itfafoaren gainean
ikhufi zutcncan ibiltzcn, uftc izan zuten zerbait mamu zcla, eta izkirituka
hafi ziren ;
50 Alabainan orok ikhufi zuteil, eta
afaldatu ziren. Eta mintzatu zitzayoten
berchala, eta erran zioten : Delkantfa
zaitezte, ni naiz, ez izi.
5 1 Eta hekien gana igan zen untzira,
eta baratu zen haizea; eta are gehiago
harrituak zauden bereu baithan.
52 E zik etzuten czagutu ogietan
gerthatu zena, itfu baitzen hekien bihotza.
53 Eta itfafoa iragan zutenean, jo zu-
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ten Jcncfarcthcko lurra, eta leihorrera igan ziren.
54 E ta untzitik atheratu zireneko,
jcndcck ezagutu zuteil Jcfus ;
55 Eta ephaitza guzia gaindi ibiliz, criak beren oheetan aide orotarik inguruan ckhartzen abiatu ziren, hura aurkhitzen zcla aditzen zuteil tokira.
56 Eta non-nahi far zadien, lierri, licrrichka edo liiri, plazetara atheratzen zi
tuzten eriak, eta othoizten zuteil, utz
ziozoten bere foinekoaren litfa bederen
ukitzera, eta ukitzen zutenak oro fendatzen ziren.
V II. K ap.
J T T A Fariliiuak eta Ifkribau zembait,
Jerufalcmdik zathortzenak, bildu
ziren Jefufen gana.
2 E ta ikhulirik hären dizipulu batzu,
jatcko ogiarcu hartzen, arrontcko eikuekin, erran-nahi-da garbitu gabeckin, crafia egiti zuten.
3 Alabainan Farifauck eta Judu gu
ziek crc, ez dutc jäten, non cz dituzten
cfkuak maiz chahutzen, zaharren irakhafpeiiaren arabera ;
4 Eta plazatik dathortzciican, cz dutc
jäten, lchcnik garbitu gäbe ; eta badituztc bertze aiko cgimbidc begiratzera emanak zaizkotenak ; ophor, pitcher, duphina eta ohe chahuketak.
5 Eta Farifau eta Iikribauek galda
tzen zioten Je fu fi: Zure dizipuluak 110laz cz dabiltza aitzinekoen irakhnfpenaren arabera, aitzitik arrontcko cfkuckin
jäten dute ogia ?
6 Aldiz Jefufek ihardeftean, erran zio
ten : Ifaiafck ongi profetifatu du zuetaz,
itchuralariak, iikribatua denaren arabera :
Populu horrek ezpaincz nau ohoratzen,
bainan horien bihotza urrun dago ni ganik.
7 Hutfalki nautc ohoratzen, gizonctarikako irakhafpen eta manamenduak irakhatfiz.
8 Ezcn Jainkoaren manamendua baztcrrcrat utziz, gizonen ganikako irakhaspenari zatchcizkote, pitcher eta ophor
chahutzeci; eta horrclako bertze aiko
duzue egiten.
9 Eta erraten zioten: Bai ederki alfer
eragiten duzue Jainkoaren manamendua,
zuen ohitzaren begiratzeko.
10 Alabainan erran izan du Moifefek :

Ohora zatzu zure ait-amak. Eta hau
cre : Aitari edo amari ahapaldi arthikiren
dioena, hcriotzez izan bedi hila.
1 1 Zuek derrazue aldiz : Aiki da jj-izon batck aitari edo amari erraten badio :
N ik Jainkoari cgin Corbana (erran-nahida cmaitza), baliaturen zaitzu.
12 Eta ez duzue gehiago uzten deu
fen cgitera bere aitaren edo amarentzat,
13 Horrelctan czeztatuz Jainkoaren
hitza, zeronck czarri duzuen aztura ba
ten bidez ; eta bertze horrclako aiko du
zue egiten.
14 Eta populua bere gana berriz deithurik : erraten zaroen : Entzun nezazue guziek, eta adi nczazuc ongi.
15 Deuferccz da gizonaren kampotik
hären barncra fartzen denik, zeinak hura
baitezakc khutfa ; bainan gizonaren baitharik ilkhitzen direnak, hckiek dire hu
ra khutfatzen dutenak.
16 Aditzeko nihork balimbadu bcharririk, adi beza.
X7 Gero, populua utzirik, etcherat fartu zenean, bere dizipuluck galdatzen zio
ten, zer erran nahi zuen parabola horrek.
18 Eta ihardeften diotc: Z e r ! zuck
ere horren adimendu aphurrekoak zaretc ? E z duzue bada ardieften zer-nahi
kampotik gizonaren barncra far dadien,
czin khutiii dezakccla;
19 Zeren cz den baren bihotzean far
tzen, baizik-crc fabelean, eta gero janhari guzien chahukina zokho batean uzten
baita ?
20 Erraten zioten, berriz, gizonaren
beraren ganik ilkhitzen direnek, hekiek
khutfatzen dutela gizona.
2 1 Ezen barnetik, gizonen bihotzetik
dathortzi afmu tzar,ncikatchekin eta bertzeen cmazteekin khutfatzc, gizon hiltzc,
22 Ohorgo, jaramankeria, gaichtakcria, zimarkhu, lohikeria, bekhaizgo, bur
ho, burgoikeria, zorokeriak.
23 Gaizki liorick oro barnetik dathor
tzi, eta gizona dutc khutfatzen.
24 Eta handik jaikirik, goan zen T irrcko eta Sidongo hcgaletara ; eta etchc
batean farthua, ctzuen nahi izan nihork
jakin zezan, bainan ezin gordc zen ;
25 Ezcn cmazteki batek, zeinaren alabak baitzuen izpiritu lohia, aditu zucneko Jcfus han zclako aiphua, farthu zen
eta hären oinetara crori.
26 Bada, cmaztekia paganoa zen, eta
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fortzez Sirophcniziarra. Eta crrekcitzcn
zuen, alabaren baitharik iraiz zezon debrua.
27 Jefufek erran zio en : Utzatzu lehenik afetzera haurrak ; ezen ez da on
gi haurren ogiaren hartzea, eta zakhurrci
arthikitzca.
28 Harek berriz, ihardctfi eta erran
zioen. Hala da, Jauna ; chakhurttoek
ere ordean mahain azpian jaten dutc hau
rren paporretarik.
29 Eta Jefufek erran zioen : Z oaz,
debrua hitz horren ariaz ilkhi da zurc a
labaren ganik.
30 Eta etchcra goan zenean, atzeman
zuen ncíkatcha ohean ctzana, eta debrua
ilkhi zcla.
3 1 Jefus, berriz atheraturik Tirreko
aurkhintzetarik, Sidonen gaindi ethorri
zen Galileako itfas-aldeetara, Dckapolifako eremuak barna.
32 Eta crakhartzen diote gizon bat gor
eta mutua; eta othoizten zuten, cíkua
email ziozon gainean.
33 Eta oíFctik bazterrerat harturik,
Jefufek berc crhiak beharrietan ezarri
ziozkan, eta ahogozoz ukitu zioen m¡hia;
34 Eta zerura begiratuz, haígorapen
batekin erran zuen : Ephphetha, errannahi-baita: Idek liadi.
35 Eta han berean harén beharriak ideki ziren, amor egin zuen harén mihiko lokharriak, eta mintzo zen garbiki.
36 Eta manatu ziotcn etzezatcn nihori erran ; bainan zembatenaz harek
debekatuago, eta hambatenaz gehiago erantzuten
37 Eta gehiago ederreften zuten, ziotclarik : Guziak ongi cgin ditu, gorrei
adía eman diotc eta mintzarazi ditu mutuak.
V I I I . K ap.
^ ^ R D U K O egunctan, nola bertze bchin oftea handia baitzen, eta ez baitzuten zer jan, Jefufek deithurik bere di
zipuluak, erran zioten :
2 Urrikaltzcn zait populu hau ; ezen
htina jadanik hirur cgun ez nautela uz
ten, eta jatckorik ez dute ;
3 E ta barurik igor banetza beren etchctara, ahi laiztckc bidean ; badire czen horietan urrundik ethorriak direnak.
4 Dizipuluck ihardetfi zioten : Nork
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eta nondik horiek ogiz afe hemen,mortu
huntan ?
5 Jefufek galdegin zioten : Zembat
ogi ditutzue? Ihardctfi zuten : Zazpi.
® Orduan ofteari manatu ziocn jar
zadicn lurrean; eta harturik zazpi ogiak,
eta eíkcrrak bihurturik, hautfi zituen eta
berc dizipuluci email, populuaren aitzinean ezartzcko, eta ezarri zituzten.
7 Eta bazituzten arraintto bakhar batzu, eta bcnedikatu zituen, eta emanarazi.
8 Eta jan zuten, eta afc ziren ; eta
gelditu puíkctarik, goititu zituzten zazpi
íaíkitara.
9 Baziren bada jan zutenak, lau m¡laren heina ; eta etcherat igorri zituen.
10 Eta bcrehala untzi hatera iganik
bere dizipuluekin, cthorri zcn Dalmanuthako eremuetara.
1 1 Eta Farifauak athcratu zitzaizkon
eta ihardukitzen abiatu, galdatuz, harén
frogotzea gatik, zerutikako zerbait ezagutkari.
12 Jefufek barnetik haíbeherapen bat
atheratuz, erran zuen: Gizalde hau zergatik dago ezagutkari galdez ? Egiaz
derratzuct, ala ! cmatcn bazayo gizalde
buni ezagutkaririk.
13 Eta hekiek utzirik, berriz igan
zcn untzira, eta itfafoz haindira goan
zcn.
14 Bada, dizipuluei ahantzi zitzayoten ogien hartzea, eta bat bakharra baizik etzuten untzian berckin.
15 Eta Jefufek manatzen zituen, hunela mintzatuz : Zaudezte eme, eta begira zaitezte Farifauen altchagarritik c
ta Herodefen altchagarritik.
16 Eta beren artean gogoeta eginez,
crratcn zuten : Ogirik ez dugulakoz
mintzo da.
17 Hori ezaguturik, Jefufek erran zi
oten : Z c r ditutzue gogoeta horiek, ogi
rik cz duzuela? zcr, ez duzuc oraino ez
ezagutzarik cz adigarririk? itfu duzuc
oraino bihotza ?
18 Begiak izan eta ez duzuc ikhustcn ? bcharriak izan, eta cz duzue aditzen ? eta etzarete orhoitzen ere ?
19 Bortz ogi hautfi naroztenean bortz
mil a gizoni, zembat faíki pu/kaz bethcak
goititu zintuztcn ? E ta diote : Hamabi.
20 Eta zazpi ogi hautfi diozkatcnean
lau mila gizoni, puíkctarik zembat faíki
altchatu ditutzue ? Z azpi, diote.

2 1 Orduan erran zaroeten : Nolaz cz
duzue aditzen oraino ?
22 Eta^goan ziren Bcthfaidara,eta Jc fuft erakhártzen diote itfu bat, eta othoizten zuten uki zezan.
23 Itfua cíkutik hartu eta hiriz knmporat eraman zuen ; eta ahogozoz harén
begiak hezatuz eta cíkuak gaincan éma
nez, galdegin ziocn, zerbait ikhuftcn
zuenez.
24 Eta harek begiratuz, erran zuen :
Gizonak arbolak id 11 ri ikhuftcn ditut badabiltzala.
25 Gero Jefufek berriz ezarri ziozkan eíkuak begietan, eta gizona hafi zen
ikhuftcn; eta fendatua izan zen, hala
non garbiki ikhuftcn baitzituen oro.
26 Eta Jefufek bere etcherat igorri
zuen erranez : Z oaz zure etcherat, eta
herrian fartzen bazare, nihori ez erran
hunelakorik.
27 Eta Jefus ilkhi zen handik bere
dizipuluekin Filiperen Zefarcako herrictara, eta bidean galdeka haritu zitzayoten bere dizipuluei erranez : Gizonck
ñor naizcla diote ?
28 Hekiek ihardctfi zuten : Joancs
Baptifta, bertze batzuck berriz Elias,
bertzeek aldiz profetetarik bat bezalakoa.
29 Orduan berci crratcn diote : Z u ck
berriz, ñor naizcla diozue ? Piarrefek ihardetftz erraten dio: ÍCrifto zare zu.
30 Eta larderiarckin debekatu zioten,
hartaz ctziozoten nihori holakorik erran.
3 1 Eta abiatu zen hekien argitzen,
ñola beharko zuen gizonaren femeak hai
nitz cgarri ; zaharrez, aphez naufiez e
ta Iíkribauez arbuyatua izan ; hcriotzca
jalan, eta hirur egunen buruan berriz
biztu,
32 Eta garbiki mintzo zitzayotcn. E 
ta bazterrerat harturik, Piarres erantzukika abiatu zitzayon.
33 Jefufek, itzulirik, eta dizipuluei be
giratuz, larderiatu zuen Piarres erranez :
Gibclerat egik, fatan ; zcren Jainkoaren
gauzez ez haizen zale, bainan bai gizonenez.
34 Eta dizipuluekin oftea dcithurik,
erran zioten: Nihor jarraiki nahi bazait,
bere buruari ukho egin biozo, foinera har
beza bere gurutzea, eta jarraik bekit.
35 Ezen berc burua begiratu nahiko
duenak, galduko du ; aldiz berc buruaz
arnegatuko duenak ni gatik eta Ebanjc-
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lioa gatik, falbatuko eginen du.
36 Alabaman gizonari zer ekhar liozokc mundu guziaren irabazteak, bere
arimaren galtzerat hcldu balitz?
37 Edo zer emanen du gizonak bere
arimaren ordain ?
38 Ezen jendaki lizun eta gaichto hunen erdian, norbaitek nitaz eta cnc hitzez ahalke hartzen badu, gizonaren Semcak ere hainaz ahalke izanen du, bere
Aitaren ofpean bere aingeru fainduekin
cthorriren dcncan.
39 Eta erraten zaroeten : N ik derratzuet egiaz, orai hemen daudezenetarik
badirela, herioaren hazta jafanen cz dutenak, non cz duten ikhuft Jainkoaren
errefuma bere indarrean dathorla.

IX . K ap.
P J A N D I K fei egunen buruan, Jefufek
hartu zitucn Piarres, Jakobe eta
Jo an cs; bakharrik craman zituen mendi
gora batetako bafa bazterrera, eta itchuraldatu zcn hekien aitzincan.
2 Argi-argiak cgin ziren hären foinckoak eta clhurra bezahl churi, lurrcan
bolazainik ez baita hain churirik cgincn
duenik.
3 Eta agertu zitzayotcn Elias Moifefckin, eta Jcfufekin zauden folafean.
4 Eta hitza hartuz, Piarrefek erraten
dio Je fu fi: Naufia, ongi gare hemen;
detzagun cgin hirur etchola, bat zure,
bertzea Moifcfcn, bertzca berriz Eliafen.
5 Etzakicn alabainan zer zerafan, ezik ikharak hartuak ziren.
6 Eta jarri zen hedoi bat, itzaltzen
zituena, eta hcdoyctik ilkhi zen mintzo
bat, zerrana: Hau da ene ferne guziz
m aitea; hau biazazue entzun.
7 E ta berehala inguruan begiraturik,
ctzuten gchiago nihor ikhufi, Jefus bera
baizik hekiekin.
8 Eta menditik jauften hari zirelarik,
Jefufek manatu zituen nihori cre etziozoztcn erran ikhufi zituzten gauzak,
gizonaren Semca hiletarik biztu zitakeenean baizik.
9 Eta bereu baithan iduki zuten folafa, beren artean bilhatzen zirelarik hau
zcr othe zcn : Hiletarik biztua zitakeenean.
10 Eta Jefufi galdeka hari zitzaizkon
erranez: Z e r diote bada l· arifauek eta
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Iíkribauek, ezen Elias lehenik cthorri
behar déla ?
11 Ihardeftean, Jefufek erran zioten :
Eliafek, lehenik cthorri ondoan, ontfaturen ditu gauza guziak ; eta jafanen du
hainitz eta arbuyatua izanen da, gizona
ren Semeaz iíkribatua izan den bczala.
12 Bainan nik derratzuet, cthorri izan
déla Elias (eta nahi zuten guzia egin diotela), hartaz iíkribatua donaren arabera.
13 Eta bere dizipuluetara cthortzean,
ikhufi zuen oftc handi bat hekien inguruan, eta Iíkribauak ihardukitzen hckickin.
14 Eta bcrehala populu guzia, Jefus
ikhuftean, harritu eta balditu zen, eta
lafter eginez agur egiten zioten.
15 Jefufek galdatu zaroeten: Z c r ihardukitzen duzuc zuen artean ?
16 Eta bertzeen artetik batck ihardetfiz, erran zu en : Naufia, crakharri
darotzut cnc femea, izpiritu mutu batek
baitaduka.
17 Non-nahi har dezan, lurrerat arthikitzcn du, eta haurra jartzcn da harrapoa dariola eta hortzak karraíkatuz e
ta ¡hartzen hari da ; eta othoiztu ditut
zure dizipuluak khen diozotcn debrua
eta czin cgin dute.
18 Jefuíck hekiei ihardetfiz, erran zu
en : Oi ume finhcfgogorrak, zuekin noiz
arteo izanen othe naiz ? noiz arteo zaituztet jafanen ? Erakhar dizadazuc hau
rra.
19 Erakharri zioten, eta ikhufi zucncko Jefus, izpirituak nahafi zuen hau
rra ; eta lurrerat arthikia, heldorra zariola, ihauíka zabilan.
20 Eta Jefufek harén aitari galdegin
ziocn: Noizdanik gcrthatzen zayo hau?
Aldiz harek erran zuen : Haurretik ;
2 1 Eta galarazi beharrez, gaichtoak
furat eta urerat arthiki izan du aíkotan.
Bainan nihondik ahal baduzu, gutaz urrikaldurik lagun gaitzatzu.
22 Jefufek aldiz erran zioen : Sinhets
ahal badezazu, finhcftcdunarcntzat czinik ez da.
23 Eta berehala haurraren aitak, o¡huz eta nigarrez erran zu en : Sinheften
dut, Jauna ; hel zakizkio cnc finhcfte
cíkafari.
24 Eta Jefufek ikhuftcn baitzuen fharraftaka zathorla jendea, izpiritu lohia
dichidatu zuen erranez : Izpiritu gor eta
mutua, nik dayat manatzen, haur horta-
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rik ¡lkhi hadi, eta gchiago cz lar horren emanen baitarotzuc ene ¡zenean, Kriftobaithan.
renak zaretelakoz, egiaz derratzuct cz
25 Eta orroa batekin, eta haurra za- duela hainak bere faria galduko.
apam gaitzetan erabilirik, harén ganik
4 1 Eta nor-cre izanen baita nitan finilkhi zen, eta haurra egin zen hila iduri, hcfte duten chumctto haukictarik batcnhaletan non afkok baitzioten hila zela.
tzat gaizbide, hainak hobe luke, ihara
26 Jefufck orduan efkutik hartuz, c- harri bat lcphotik cftckaturik, itfafora arraiki zuen, eta chutitu zen haurra.
thik balezatc.
27 E ta Jefus etchera farthu zenean,
42 Eta zurc cíkua balimbaduzu gaiz
bere dizipuluek ichilean galdatzen zio- bide, cbakazu; hobe duzu cíku-motz far
tcn : Zergatik guk czin khendu dugu zaitezen bizitzean, ezenez bi cíkuckin
debru hori ?
goatea ifernura, czin iraungizko fura,
28 E ta ¡hardetfi zioten : Debru mo
43 Zcintan hckien harra cz baita hilta hori niholaz-ere czin ilkhiaraz daitc- tzcn, ez-eta fuá iraungitzen.
ke, baruraz eta othoitzaz baizik.
44 Eta zure oina balimbaduzu gaiz
29 Eta abiaturik handik,Galileaz hain- bide, cbakazu ; hobe duzu bcthiereko bi
dira zihoazen eta Jefufek etzuen nahi ja  zitzean zango-motz íiir zaitezen, ezenez
kin zezan nihork-ere.
bi zangoekin arthikia izatca ifernura, c30 Bada bere dizipuluen argitzcn hari zin iraungizko fura,
zen, eta erratcn zaroeten : Gizonaren
45 Zeintan hckien harra hiltzcn cz
Semea. arthikia izanen da gizonen eíkue- baita, ez-eta fuá iraungitzen.
tara, eta hilen dute, eta hil ondoan, hi46 Baldinetaria zure begia bada zurerugarren cgunean bizturen da.
tzat gaizbide, iragazazu ; hobe duzu o3 1 Hekiek ordean ctzuten ardieften
kher lar zaitezen Jainkoaren errefuman,
folafa, eta lotfa ziren galdcka haritzeko.
ezenez bi begickin arthikia izatea ifer32 Eta cthorri ziren Kapharnaumcra, nuko fura,
eta etchcra zirenean, Jefufck galdatu zio
47 Zeintan hckien harra ez baita hil
ten : Zcrtaz ihardukitzen zinduten bidé— tzcn, ez-eta fuá iraungitzen.
an?
48 Ezen oro fuaz izanen diré gazitu33 Bainan ichil zauden hekiek, bidean ak, hala-nola bitima guziak gatzaz baiti—
bcren artcko hitzak zituztelakoz, zein re gazitzen.
zen hekietan gehiena.
49 Ona da gatza, bainan geza balcdi,
34 Eta jartzcarckin, Jefufck deithu zcrtaz gazi zinezakete ? Zuen baithan
zituen hamabiak, eta erran zioten : Baizan zazuc gatza, eta zuen artean batek nahi balimbadu lehena izan, orotarik kca.
azkcna da, eta guzicn muthil.
X . K ap.
35 Eta haur bat harturik, ezarri zuen
hckien erdian, eta befarkatu zuenean, e
J - J A N D I K jaikirik, cthorri zen Judearran zaroeten :
ko hegaíetara, jordanez haindian ;
36 Nork-ere hunelako haurttoetarik eta berriz-erc ofteak bildu ziren harén
bat hartzcn baitu ene ¡zenean, ni har- gana ; eta ohi zuen bczala, berriz hafi
tzcn ñau ; eta nork-ere hartzcn bainau, zen hckien irakhaften.
ez ñau ni hartzcn, bainan bai ni bidali
2 Eta hurbildurikjFarifauek galdatzen
nauena.
zioten (hura zertan khaufi): Gizonari
_ 37 Joancfek ¡hardetfi zioen, zerrala- haizu othe zayo emaztearen uztea ?
rik : Naufia, ikhufi dugu norbait zuro
3 Bainan Jefufck ihardeftean, erran
ízenean debruak iraizten zituena, haina zioten: Z cr manatu darotzuctc Moifeez baita gurí jarraikitzcn, eta debekatu fck ?
diogu.
4 Hekiek erran zuten: Moifefek hai
38 Jefufek ordean erran zioen : E z
zu egin du uzten delako ageri baten isdebeka hura, czen nihor cz da ene ize- kribatzea, eta igortzea gero.
ncan fendagaila bat egiten duenik, eta
5 Hekiei ihardeftean, Jefufek erran
berehala nitaz gaizki mintza ditakcenik.
zuen : Zuen bihotz gogortafunaren ariaz
39 Alabainan zuen kontra ez dena, iíkribatu du zuentzat manamendu hori.
zuen aide da.
6 Bainan haftetik Jainkoak gizon bat
40 Ezen nork-ere balo bat ur edatera eta cmazteki bat zituen egin.
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7 Hargatik gizonak utziko ditu bere
ait-amak,eta bere emazteari cratchikircn
da ;
8 Eta haragi batean bia dire izanen.
Aria hortaz cz diré ja bia, bainan haragi
bat.
9 Bcraz Jainkoak bildua, gizonak ez
beza berez.
10 Eta ctchean dizipuluek berriz gal
datu zioten gauza beraz.
1 1 Eta Jefufek erran zioten: Norkere utzi baitukc bere cmaztea, eta bcrtzc
bat hartu, lohikeria darama lehembizikoaren eretzera.
12 Eta emazteak bere fenharra utzi,
eta bertze bat hartu badu, lohitzcn da.
13 Eta haurtto batzu erakhartzen ziotzaten, uki zetzantzat; bainan dizipuluck larderiatuz gibclatzen zituzten erakharleak.
14 Jefufck ikhufi zuenean hori, gaiz
ki hartu zuen, eta erran zioten: Utzatzue haurttoak ene gana, eta ez debeka ;
ezik holakoena da Jainkoaren errefuma.
15 Egiaz derratzuct: N ork-ere ez
baitu haurtto batck bczala harturen
Jainkoaren errefuma, ez da bcra hartarako.
16 Eta befarkaturik, eta cíkuak gainean emanez, benedikatu zituen.
17 Eta goatcko ¡lkhi zenean, gizon
batck lafter egin zuen harén gana, eta
aitzincan bclhaunaz lurra jo z, othoiztu
zuen, zcrralarik: Naufi 011a, zcr eginen
dut bcthiereko bizitzcarcn ardieftcko ?
18 Bada, Jefufck ¡hardetfi zioen:
Zergatik deitzen nauzu ona ? Onik ez
da nihor, Jainkoa bcra baizik.
19 Badakizkitzu manamenduak: Bertzccn emazterik ez uki ; E z h il; E z
cbats; Gezurrczko lckhukotafunik cz
egin ; Maularik cz egin ; Z u re ait-amak
ohora.
20 Harck aldiz ihardeftean erran zio
en : Naufia, gaztedanik iduki ditut horick oro.
2 1 Orduan Jefufck begiraturik, maithatu zuen, eta erran zaroen : Gauza
bat duzu cfkas : zoaz, ditutzun guziak
fal zatzu eta beharrei cman, eta ontafuntzc bat izanen duzu zcruan j zato
gero, eta jarraik zakizkit.
22 Bainan hura, folas hortaz atfckabetan, minez goan zen, zcrcn-cta ontafun handien jabe baitzen.
23 Eta Jefufek ingurura begiratuz,
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erran zioten bere dizipuluei: Ala nekcz
aberatfak Jainkoaren errefuman farthuren baitire !
24 Dizipuluak aldiz, lolas horiez harritzcn ziren. Bainan berriz mintzatuz,
Jefufck erran zioten : Ene haurrak, ala
baita nckc, aberaftafunetan bcren gogoa
dadukatcnak fartezen Jainkoaren errefu
man !
25 Errechago da orratz chilotik iragan dadien kamelua, aberatfa Jainkoaren
errefuman far dadien baino.
26 Harritzcnago ziren hekiek, zerratelarik bcren artean : E ta ñor falba daiteke bada ?
27 Eta begiratuz, Jefufck erran zio
ten : Ezina da gizoncntzat, bainan ez
Jainkoaren; ezen Jainkoarentzat oro di
re eginkizun.
28 Eta Piarres abiatu zitzayon erra
ten : Huna guk oro utzi eta zuri jarraik¡ garcía.
29 Jefufek ihardeftean erran zuen :
Egiaz derratzuct nik : E z da nihor utzi
ko dituenik bere ctchea, edo anayak, cdo
arrebak, cdo aita, edo ama, edo haurrak,
edo lurrak, ene gatik eta ebanjelioaren
gatik, ^
30 Zcinak cz baitu izanen ehunctan
bertze haimbertze ctchc, eta anaya, eta
arreba, eta ama, eta haur, eta lur, mende
huntan berean, jazargo guzien artetik,
eta bcthiereko bizitzca "cthorkizuneko
mendean.
3 1 Hainitzak ordean izanen dire le
hen zirenak azken, eta azkenak lehen.
32 Bada, bidean ziren, Jerufalcmera
igaiten, eta aitzincan zihoan Jefus ; eta
hekiek harrituak, eta izituak ondotik zi
ren jarraikitzcn. Eta hamabiak berriz
harturik berekin, Jefus hekiei abiatu zen
erraten zcr behar zitzayoen gerthatu.
33 Huna bagoazcla Jcrulalcmera, eta
gizonaren Semea faldua izanen da aphez
naufíei, Iíkribauci eta zaharrei, eta hiltzera kondenaturen dute eta paganoen
cíkuetara emanen;
34 Eíkarnio eta thu eginen diote, azotatuko eta hilen dute ; eta hirugarren
cgunean biztuko da.
35 Eta liaren gana hurbildu ziren J a 
kobe eta Joanes, Zebedeoren femeak,
ziotelarik: Naufia, nahi ginduke egin
bazinezagu guk galdaturen duguna.
r 36 Jefufek berriz, ¡hardetfi zioten :
Z e r nahi duzue egin dezazuedan ?
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37 Eta erran zuten : Iguzu bat zure
cflcuincan cta bertzea zure czkcrrcan jar
gaitczen zure ofpcko lekhuan.
38 Aldiz- Jefufek erran zioten: E z
dakizuc zer galdatzen duzuen : Bazarcte nik huftu bchar dudan kalitzaren edateko, eta ni bathayatuko naizen bathayoaz bathayatuak izateko ?
3g Eta ihardetfi zuten : Bai, bagare.
Jefufek berriz, erran zioten : Egia da
nik edaten dudan kalitza edanen duzucla, eta ni bathayatzen naizen bathayoaz
izanen zaretela bathayatuak:
40 Bainan enc eikuinean edo ezkerrcan jartzea, cz dago niri ematea ; bai
nan toki hckick hainentzat dirc zeinentzat aphainkuak baitire.
4 1 Eta aditzearekin hamarrak fumintzen abiatu ziren Jakoberen eta Joanefen alderat.
42 Bainan Jefufek deithurik erran zio
ten : Badakizue populuen buruan agertzen direnek naufitafunekin manatzen
diotela, eta hekietako aitzindarick eiku
badutcla hekien gaincan.
43 Bainan ez da hola zuen artcan;
aitzitik nork-crc nahiko baitu handiena
izan, haina zuen zerbitzari beharko da
ja rri;
44 Eta nork-ere nahiko baitu zuen
artean izan lehena, guzien zerbitzari i
zan beharko da.
45 Alabainan gizonaren Scmea cre
ethorri da, ez zerbitzatua izateko ; bai
ordcan zerbitzatzera, eta bainitzen bcrrerofpenetan bere biziaren craatera.
46 Eta ethorri ziren Jerikora. Eta
handik abiatu zenean bere dizipuluekin
eta ofte handi batekin, Timcoren femea,
Bartimeo itfua, elke jarria zagoen bide
bazterrean.
47 Harek aditu zuenean, Jefus Nazaretbarra han zela, hafi zen oihu egiten
eta erraten : Jefus, Dabiden femea, urrikal zakizkit.
48 Eta larderiatzen zuten aikok, ichilarazi beharrcz. Bainan harek hainitz
gorago egiten zuen oihu: Dabiden feinea, urrikal niri.
49 Eta gelditurik, Jefufek manatu zu
en deith zezaten. Deitzen dute beraz,
erraten diotelarik : Ago bihotza on ik;
jaik hadi, galdatzen hau.
50 Hura, bere foineko philda arthikirik, jauzi zen eta Jcfufen ganat ethorri.
5 1 Eta Jefufek hitza harturik, erran
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zioen : Z er nahi duzu cgin dezazudan ?
Itfuak berriz, erran zuen: Ikhus dezadan, Jauna.
52
Aldiz Jefufek erran zioen : Z oaz,
zure finhefteak falbatu zaitu. Eta ordu
beretik ikhufi zuen, eta bidcan jarraikitzen zitzayoen.
X I. K ap .
T E R U S A L E M E R A , eta Bcthaniara
J Olibetako mendi aldera, hurbiltzen
hari baitziren, bere dizipuluetarik igorri
zituen bia,
2 Eta erran zioten : Zoaztc zuen aitzincan den herritto hortara, cta hör fartzean bcrehala, cftckatua atzemanen duzue aftokume bat, zeinaren galnean gizonik ez baita oraino jarri. Lacha zazue
eta erakhar.
3 Eta baldin norbaitek erraten badarotzue : Z e r hari zarcte ? errozue : Ja u nak lumen beharra du : cta bcrehala utziko du hunat.
4 Eta goanik, aurkhitu zuten aftokumea athe baten aldean kampoan eftekatua bidegurutzc batean, eta lachatu zu
ten.
5 Eta han zirenetarik zembaitek erran
zarocten: Z e r hari zarcte, aftokume hori lachatuz ?
6 Hekiek ihardetfi zuteil Jaunak ma
nntu bezahl, eta bertzeck utzi zioten astoa.
7 Jcfufi crakharri zaroten ; eta bizkarrean ezarri ziozkaten bereu foinckoak,
eta gaincan jarri zen.
8 Hainitzek berriz, bidearen gaincan
hedatu zituzten beren foinckoak; bertze
batzuek aldiz, häuften zituzten arbola
hoftoilak cta bidean hedatzen zituzten.
9 Eta aitzinean zihoazenek eta gibclctik heldu zirenek oihu egiten zuten crranez: Holanna.
10 Bcncdikatua, Jaunaren izenean dathorrena ; bcncdikatua, gure aita Dabi
den errcinu dathorkiguna: Hofanna zeru
gorenetaraino.
1 1 Jefus hórrela farthu zen Jerufalemen temploan ; cta inguruan orotara begiratu ondoan, nola beranta baitzen orduko, Bcthaniara goan zen hamabiekin.
12 Biharamunean, Bethaniatik ilkhitzen zelarik, gofetu zen.
13 Eta nola urrundik ikhufi baitzucn
pikondo bat hoftoekin, goan zen ikhuftc-

ra hean atzemanen zioen deufere; eta
hurbildu zenean atzeman zuen hoftoz
bertzerik deufere ctzuela; ctzen alabai
nan piko aroa.
14 Orduan pikondoari erran zioen :
Oraitik egun-eta-iguzki nihork cz beza
jan hitarikako fruiturik. Eta dizipuluek
aditzen zuten.
15 Ethorri ziren Jcrufalemera. Eta
temploan farthu zenean Jefu s, abiatu zen
temploan ziren faltzailecn eta crofleen
iraizten, eta uzkaili zituen diru aldatzailecn cta ufo faltzailecn mahainak.
16 Eta nihor ctzuen uzten temploa
gaindi traftu crabiltzcra.
17 Eta irakhaften zuen, hekiei erran e z : E z othe da liada ¡(kribatua: Ene
etchca, jendaki guzietan deithuko da othoitzeko ctchea? Z u ck ordean hun
tarik ohoin zilho bat egin duzue.
18 Hori aditurik, aphez naufiak cta
Iikribauak bilha zabiltzan hean gal othe
zczaketen; czik hären bcldur ziren, populu guzia hären irakhafmenaren gaincan
edcrrctfia zagoelakoz.
19 Arrats aphalean, ilkhi zen hiritik.
20 Biharamun goizean, iragaiten zirelarik, ikhufi zuteil pikondoa erroetaraino
ihartua.
2 1 Eta orhoiturik, Piarrcfek erran zi
oen Jcfu fi: Naufia, huna zuk madarikatu pikoa; ihartu da.
22 Jefufek ihardeftean erran zioen :
Jainkoaren baithan izan zazue finheftc.
23 Egiaz derratzuet n ik : Edozeinek
mendi horri erran diozon: Egik hortik,
eta itfafora jauz hadi, cta bere bihotzean
duda-mudarik erabiltzen cz badu, bainan
finheftcan badago erranen duen guzia gerthaturen dela, cginen zayo.
24 Hargatik derratzuet, edozein gauza
othoitzean galda dczazucn, finhetfazuc izanen duzucla, eta izanen duzue.
25 Bainan othoitzean jarriko zaretenean, norbaiten kontra balimbaduzuc
zerbait, barkha zazue, zuen Aita zeructan denak cre barkha detzatzuen zuen
gaizkiak.
26 Z uck ez baduzuc barkhatzen, zu
en Aita zeruetan denak cre cz darozkitzue zuen gaizkiak barkhatuko.
27 Eta berriz ethortzen dirc Jerufalemera, eta temploan dabilalarik Jefus, hurbiltzcn zaizkio aphez nauliak, Iikribauak
eta zaharrak,
_
28 Eta erraten diote: Z e r indarrez c-

giten ditutzu liorick cta nork email da
rotzu horien egiteko abala ?
29 Ihardeftcan aldiz, Jefufek erran
zioten: N ik ere galdcginen darotzuct
hitz bat, eta ihardets darotazue, cta crranen darotzuet gero, zer eikuz egiten
ditudan haukick.
30 Joanefen bathayoa zerutikakoa othe zen, ala gizonen ganikakoa ? Ihardets darotazue.
3 1 Bainan gogoetaka zauden beren
baithan, egiten zutelarik : Baderragu :
Zerutikakoa; erranen daroku: Zergatik
ez diozuc beraz email fmliefte ?
32 Erran bagineza: Gizonen ganika
koa; populuaren beldur izateko gindukc;
guziek alabainan cgiazko profetatzat zadukaten Joanes.
33 Jefufi ihardctfi zioten beraz: E z
dakigu. Eta Jefufek erran zaroeten: E z
darotzuet bada erranen nik ere zer ahalez
ditudan haukick egiten.
X I I . K ap .
Q R D U A N Jefus abiatu zitzayoten paraboletan mintzatzen. Gizon batck landatu zuen mahafti bat, berroz inguratu, lurreau dolhare bat egin, dorre
bat altchatu cta etchetiar batzuci cman
zioten mahaftia, cta bidayetan goan zen.
2 Eta ordua ethorri zenean, ctchetiarretara bidali zuen fehi bat, mahaftiko
fruituctarik har zezan hari zagokiona.
3 Hckiek feliia hartu, jo cta hutfik igorri zuten.
4 Berriz bidali zioten bertzc fehi bat,
cta hari faklii bat egin zioten buruan eta
irainez gainditu zuten.
5 Bcrriz-cre bidali zioten bertze b at;
cta hil zuten hura; eta bertze aíko, batzu jo cta bertzeak hil zituzten.
6 Bcraz nola baitzuen oraino femé bakhar bat bere bihotzekoa, hura ere igorri
zioten, zerralarik: Ene femearentzat hcrabe izanen ahal dire.
7 Bainan ctchetiarrck clkharri erran
zuten: Hau da premua: Zatoztc, dezagun hil, eta gurea izanen da primantza.
8 Era harturik, hil zuten cta mahaftitik kamporat arthiki.
9 Z e r eginen du bada mahaftiaren jabeak ? Ethorriko da, chahutuko ditu
etchetiar horick, eta bertzc batzuci ema
nen diote mahaftia.
10 líkribatua den hau ere ez othe du7 a
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zue irakurtu: Harginek tzartzat utzi ha
rria, egin izan da ctche buruko izkina
harri:
1 1 Jaunak egin izan du hori, cta gurc
begictan ederrefgarri da ?
12 Eta Jefufen hartzea bilhatzen zuten ; ezagutu zuten ezik, hckick zitucla
begitan parabola horren erratean; bainan
populuaren zircn beldur, eta hura han utzirik, goan zircn beren aide.
13 Gero bidaltzcn diozkate Farifauetarik eta Hcrodeftiarretarik zcmbait, hu
ra bcrc hitzetan atzeman bcharrez.
14 Haukiek, ethorririk, erraten diote.
Naufia, badakigu zina zarcla ; ezik etzarc gizonen begitharteari begiratzen,
bainan zintafunean irakhaften duzujainkoaren bidca. Zilhegi da Zcfarri zcrgaicn bihurtzea, ala ez diogu emanen?
15 Jefufek ezagutzcn liaitzucn hekicn
maltzurkeria, erraten diote: Zcrgatik
nauzue bilhatzen ? Emadazuet denario
bat, ikhus dezadan.
16 Hekiek eman zioten ; cta Jefufek
erran zarocten : Norcnak dirc gaincko itchura hau cta ifkribua ? Zcfarrcnak,
diote.
17 Orduan Jefufek ihardetfiz, erran
zaroten: Bihur zatzue beraz Zcfarri Z efarrenak, eta Jainkoari Jainkoarenak. E 
ta ederreften zuten hären errana.
18 Saduzearrak, birphizterik ez dcla
derratenak, ethorri zircn gero Jefufen ga
na, eta galdeka hari zitzaizkon, ziotelar ik :
19 Naufta, ifkribuz utzi izan daroku
Moifcfck: Norbaiten anaya hiltzera hcldu bada, cta uzten badu cmaztea cta haurrik ez, hainaren anayak har beza hären
cmaztea, eta ondore eman biozo berc
anayari.
20 Bazircn bada zazpi anaya: lchembizikoak hartu zuen emazte, eta hil izan
zen haurrik utzi gäbe.
2 1 Eta bigarrenak hartu zuen emazte
bera; cta hil izan zen, cta harck crc etzuen haurrik utzi. Eta hirugarrenak orobat egin zuen.
22 Halaber hartu zuten zazpick cmazte hura cta etzuten haurrik utzi.
Guzicn ondotik, emaztekia ere hil izan
zen.
23 Birphiztcko eguncan beraz, biztuko direnean, zeinen emazte izanen da
hura ? zazpick alabainan emaztetzat izan
dute.

24 Eta ihardeftcan Jefufek erran zio
ten : Makhur ez othe daramazuc urhatfa,
ardietfi gabcz Iikriturak eta Jainkoaren
ahala ?
25 Ezen birphiztcko egunean, gizonck ez dute emazterik hartuko, cz-cta
cmaztekiek fenharrik; bainan izanen dire
zeruetan aingcruak bezala.
26 Eta hilen biztearen gaincan, ez
duzue Moifcfcn liburuan irakurtu, nola
mintzatu zitzayoen Jainkoa fafiarcn crditik erranez: N i naiz Abrahamen Jain 
koa, eta Ifaaken Jainkoa, cta Jakoben
Jainkoa ?
27 E z da hilen Jainkoa, bainan bai
biziena.
Z uck beraz makhur handia
daramazuc.
28 Eta Iikribauctarik bat,zeinak aditu
baitzituen Jefufen bilhatzen, eta ikhuii
baitzuen zein ongi ihardetfi zaroeten,
hurbildu zen cta Jefufi galdatu zioen,
zein zen manamendu guzictarik lchena.
29 Jefufek berriz, ihardetfi zioen: M a
namendu guzictarik lchena d a : Adi zazu, Ifracl: Z urc Jainko Jauna, Jainko
bakharra d a ;
30 Eta maithaturen duzu zure Jainko
Jauna, zurc bihotz ofoaz, cta zure arima
guziaz, cta zurc gogo betheaz cta zure
ahal oroz. Hori da lehembiziko manamendua.
3 1 Bigarrcna berriz, horren idurikoa
da: Zure laguna maithaturen duzu zurc
burua bezala.
Bertze manamendu bat
ez da horick baino handiagorik.
32 Eta Iíkribauak erran zioen: Ongi,
N aufia; cgia erran duzu, bakharra dela
Jainkoa, cta hartaz bertzerik ez dcla;
33 Eta maithatu behar dela bihotz ofoaz; eta adigarri betheaz, eta arima gu
ziaz, eta ahal oroz; eta bcrc laguna berc
burua bezala maithatzca, holokaufta eta
fakrifizio guziak baino gehiago dela.
34 Jefufek aldiz, ikhufirik zuhurki ihardetfi zu da, erran zioen: Jainkoaren
errefumatik ctzare urrun. Eta gcroztik
nihor etzitzayoen galdcrik cgitcra aufartatzen.
35 Eta tcmploan irakhaften hari zelarik, erran zuen Jefu fek: Noletan diote
Hkribauck, Krifto Dabidcn femca dela?
36 Ezen Dabidck berak dio Ifpiritu
fainduaren eragintzaz: Jaunak cnc Ja u nari erran izan dio: Ja r zaite ene eíkuinean, zurc oinen alkhi czar detzadan ar
ico zure ctfayak.

37 Bcraz Dabidck bcrak Jaunetan deitzen du, eta nondik daiteke harén femea?
Eta ofte handi bat gogotik zagoen harén
cntzuten.
38 Eta irakhaften hari zelarik, Jefufek
erraten zioten: Berautzue Iikribauctarik,
zeinek aldagarri luzetan lakhet baitute
ibiltzca, cta plazctan agurren izatea;
39 Eta jartzea, finagogetan alkhi gorenen gainean, eta afarietan, mahain buruan ;
40 Zeinek, othoitz luzccn aitzakian ireften baitituzte alhargunen ctchcak; hargatik hartuko dute juyamendu zorrotzagoa.
4 1 Eta Jcfus temploko khuteharen aldcan jarria baitzen, begira zagoen nola
populuak khutehara nrthikitzen zuen d¡rua, eta aíko aberatfck hainitz ematcn zu
ten.
42 Emazteki alhargun behartto bat
ethorri zenean bere aldian, harek eman
zituen b¡ kornado, erran-nahi-baita ardit
bat.
43 Eta bere dizipuluak deithurik, J e 
fufek erran zioten: Egiaz derratzuct, al
hargun behar horrek gehiago eman duela,
ezenez khutehara eman duten guzick.
44 Alabainan bertze guzick nafai dutenctik eman dute ; horrek ordean, bcrc
cíkafiatik zituen guziak, bizitzeko behar
zuena oro eman izan du.
X II I. K ap.
t p T A nola templotik ilkhitzcn baitzen,
bere dizipuluetarik batck erran zio
en : Naufia, begira zer harriak cta nolako lcihorrak!
2 Eta ihardeftcan Jefufek erran zioen:
Ikhuften ditutzu leihor handi horiek ?
E z da harria harriaren gaincan urratu gä
be geldituko.
3 Gero Olibctako mendian, tcmploaren parrean jarria zagoelarik, Piarrcs, J a 
kobe, Joancs eta Andres bcrezcan haritu
zitzaizkon galde hunen egiten :
4 Erraguzu noiz gcrthatuko diren ho
riek, cta zer czagutkari izanen den horiek
oro bethetzera dihoazela ?
5 Eta ihardeftcan, Jefus erraten abiatu
zitzayoten: Beratzuc nihork atzeman
ctzezazten;
6 Ezen afleo ene ¡zenean ethorriko di
re, diotclarik: N i naiz K rifto; eta hainitzak dituzte atzcmancn.
7 Berriz, adicuko ditutzucncan gerlak
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cta gcrla haroak, cz izi ; ezen gerthatu
beharrak dire horiek, bainan cz da omi
no izanen akhabantza.
8 Ezen jauziko da populua populua
ren kontra, errefuma errefumaren gaine
ra; cta tokika izanen dire lur-ikharak e
ta gofeteak. Horick izanen dire minen
haftapenak.
9 Z uck ordean zuen buruen gaincan
zaudezte erne ; ezen atheraturen zaituztetc biltzarren aitzincra, cta zchatuak izanen zarcte finagogetan ; buruzagien c
ta erregeen aitzincra agerturen zarcte ene
ariaz hekici lekhukotafun egiteko.
10 Eta lchcnik Ebanjclioak behar du
jendaki orotan izan crantzuna.
11 Eta noiz-crc hckien eíkuctara eramanen baitzaituztete, aitzinetik cz erabil
gogoetarik hcan zererranen duzuen; bai
nan zer-ere burura ordu hartan emana izanen baitzaizue,errazue hura; etzarctc
alabainan zuek mintzatzcn, bainan Izpiritu faindua.
12 Orduan berriz, heriotzeari emanen
dio anayak anaya, cta aitak femea ; cta
haurrak jauziko dire burhafoen gainera,
cta heriotzcz joko dituzte.
13 E ta guzici gaitzirizkotan izanen
zarcte ene izenaren ariaz.
Bainan bururaino ihardukircn dueña, hura izanen
da falbatua.
14 Bada ikhufircn duzuenean defmafiako hafgarrikeria, behar cz den tokian
jarria (irakurtzen duenak adi beza); or
duan Judean direnak bihoaz mcndictara
ihes ;
1 5 Eta hegaztegi gainean dena cz bedi jauts etchcra, cz-cta barncra far berc
ctchctik zerbaiten hartzcko;
r6 Eta landetan izanen dena cz bedi
gibelcrat itzul bere foinckoaren bilha.
1 7 Zorigaitz, cgun hckictan ¡zorra cdo unhide izanen dircnci.
18 Othoitz egizue horick cz ditezen
neguan gertha.
19 Ezen egun hckictan izanen dire
hambateko hefturak, nolakorik Jainkoak
egin munduaren haftapenetik hunat ez
baita izan, ez izanen.
20 Eta Jaunak laburtu ez balitu cgunak, gizon bat etzitakccn falbaturik ; bai
nan egun hckick laburtu ditu, hautatu dituen hautctfien ariaz.
21 Eta orduan norbaitck erraten badarotzuc : Huna Krifto, hemen da, edo
liara ; cz finhets.
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22 Ezcn jaikiko dire krifto-aizunak
cta profeta-aizunak, zcinck cgincn baitituzte fendagailak eta gauza harrigarriak,
enganatzcko, ahal balitz, hautctíiak bcrak ere.
23 Zuck beraz berautzue ; horra guzictaz aitzinetik argitu zaituztedala.
24 Bainan cgun hekietan, heftura ha
rén ondotik, ilhunduko da iguzkia, eta
ilhargiak cz du emanen bcre argia;
25 Eta zcruko izarrak erortzen abiatuko, eta zcructan diren bothereak khordokaturen diré.
26 Eta orduan ikhufircn da gizonaren
Semca hedoyen gainean heldu déla, indar
eta ofpc handiren erdian.
27 Eta orduan bidaliren ditu bcre aingeruak, cta bcre hautetfiak bilaraziren di
tu lau haizeetarik, lurraren bazterretarik
zcruetako gaineraino.
28 Bada, pikondotik har zazue iduripen bat.
Haren adarra guritu eta hostoak forthu direneko, czagutzcn duzue
hurbil déla uda ;
29 Halaber zuek ere, horick gertha
tzen dircla ikhufiko duzuenean, jakizue,
hurbil, athean déla gizonaren Semca.
30 Egiaz dcrratzuet nik, gizatc hau
cz déla goanen, non horick oro cz diren
gcrthatzen.
3 1 Iraganen dire zcru-lurrak, bainan
ene hitzak ez dire iraganen.
32 Egun hura ordean, cdo orena, nibork ez dakizki, cz aingeruck zcruan,
ez-eta Scmcak, Aitak berak baizik.
33 Berautzue, zaudezte atzarririk, othoitz egizue, cz baitakizuc noiz ethorriko den ordua.
34 Izanen da bala-nola bidayetan goan
zen gizona ; utzi zuen berc etchea eta
bcre fehiei cman zioten zeini bcre lanacgiteko, cta athalzainari manatu zioen, zagoen erne.
35 Zaudezte beraz atzarririk (cz dakizue ezcn noiz ethorriren den etcheko
jauna, arratfcan, ala ganaren erdian, ala
oilaritean, ala goizcan);
36 Bcldurrcz-cta uftekabean cthorriz,
lotan atzeman zaitzazten.
37 Bada zuci derradana, guziei erraten
daroet: Zaudezte atzarririk.
X IV . K ap.
D A D A , bi egunen buruan ziren Bazko
eta Airifak; cta aphez nauíiak cta

Iíkribauak billia zabiltzan hcan zer amarruz atzcmanen cta hilaraziko zuten Je fus.
2 Eta zioten : E z berta egunean, populuan zerbait tarrapata egin dadien beldurrez.
3 Eta ñola Bethanian baitzen Simon
lcgentfuaren etchean, cta mahaincan jarria, cthorri zen cmaztcki bat, albatrazko
untzi bat zakharla, nardo buruzko gantzugnilu balios batez bethea ; eta untzia
hautfirik, Jefurt ichuri zioen burilaren
gainera.
4 Bazircn bada, hori bcrcn baithan
gaizki khaufitu zutenak, cta zcrratenak:
Zcrtako gal hórrela gantzugailu hori ?
5 Ezcn hori, hirur chun denario bai
no gehiagotan fal zitakeen eta beharrei cman. Eta cmaztckiarcntzat crafian hari
ziren.
6 Bainan Jcfufck erran zioten : Utzazue ; zcrgatik egiten diozuc damurik ?
Niri hunek egina, ongi egina da.
7 Ezcn zuekin baditutzuc bethi beharrak, cta ongia egiten abal diozuctc, nahi
dukczucncan; ni ordean cz nauzue iza
nen bethi.
8 Hunek egin du bcre ahal guzia; aitzindu da ene gorphutzaren gantzutzera
ehortzi behar deneko.
9 Egiaz dcrratzuet: Ebanjclio bau erantzuna izanen den toki orotan, mundu
guzian, hunek egin dueña ere aiphatua izanen da hunen orhoitzapenetan.
10 Orduan Judas Hkariot, hamabictarik bat, aphez naufictara goan zen, hckici
faltzcko Jefus.
1 1 Aditzearckin boztu ziren hckick,
cta agindu zioten emanen ziotcla diru;
eta Judas arte on baten bilha zabilan hekiei eíkuetara ematcko Jefus.
12 Eta airifetako leben egunean, zeintan imolatzen baitzen Bazko bildotfa, dizipuluek erraten diotc Jcfu fi: Norat na
hi duzu goan gaitezen behar denaren zuri
aphaintzcra, jan dezazun Bazkoa?
13 Eta bidali zituen dizipuluctarik bia,
cta erran zaroten : Zoazte hirira, eta aitzinera ethorriko zaitzue gizon bat, pegar
bat ur buruan ; zoazkiote ondotik ;
14 Eta non-ere farthuko baita, errozue
ctcheko jaunari: N au fiak d io : Non da
ene tokia, zcintan ene dizipuluckin janen
baitut Bazkoa ?
15 Eta harek erakhutfíko darotzuc
falha handi bat aphaindua, eta han chu-

chent darokuzuc Bazkoa.
16 Eta dizipuluak goan ziren, hirian
farthu cta oro khaufitu zituzten Jcfufck
erran bezahl, eta aphaindu zuten Baz
koa.
17 Arratfa crori zenean berriz, Jefus
cthorri zen bamabickin.
18 Eta mahaincan zirclarik eta jaten
hari, Jcfufck erraten diote: Egiaz derratzuet, zuetarik cnekin jaten hari den batek falduko nauela.
19 Eta hckick abiatu ziren atfekabctan
fartzen, cta aldizka erraten : N ik otbe ?
20 Ihardeftcndiotc: Hamabietarik batck, azpilcan cnekin eíkua buftitzen duenak.
2 1 Eta zincz-crc badoha gizonaren Se
mca, hartaz ¡(kribatua izan denaren arabera; bainan zorigaitz gizon hari, zeintaz faldua izanen baita gizonaren Semca;
hainak höbe zukccn forthu ez balitz ere.
22 Eta jaten hari zirclarik, Jcfufck
hartu zuen ogia; cta benedikatu ondoan,
hautfi cta cman zioten, eta erran zuen :
Har zazue, hau da ene gorphutza.
23 Eta cdatcko untzia harturik, hckici
cman zioten, cíkcrrak bihurtu ondoan;
eta hartarik edan zuten guziek.
24 Eta Jcfufck erran zioten: Hau da
bat-tafun berriko cncodola, hainitzentzat
ichuriko dona.

25 Egiaz dcrratzuet, cz dúdala gaurgeroz edanen aihenaren gozo buntarik,
Jainkoaren errefuman berria edanen du
dan egun hartaraino.
26 Eta cíkcrrak erranik, ilkhi ziren
Olibctako mendira.
27 Eta Jcfufck erran zioten : Gau
huntan guziek ene ariaz izanen duzue
gaizbide ; ezen iíkribatua da : Jo ko dut
artzaina, eta barrayatuko dire ardiak.
28 Bainan hiletarik biztuko naizcn ondoan, aitzinduren natzaitzue Galileara.
29 Bada Piarrcfek erran zioen: Bcrtzc
guziak behaztopa balcitcz ere zurc ariaz, ni ez bederen.
30 Etajefu fek erran zioen: Egiaz dcrratzut, egun, gau huntan, oilarrak bietan
jo baino lchen, zuk hiruretan ukhaturen
nauzula.
3 1 Bainan harek are gehiago ihardukitzen zuen: Behar ere banintz hil zurckin batean, ctzaitut ukhaturen.
Aldiz
guziek ere orobat zioten.
32 Badoazi gero Jethfemani deitzen
den bazter hatera, cta Jcfufck erraten
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diotc bcre dizipuluei: Ja r zaitezte hemen, nik othoitza egin arteo.
33 Eta berekin hartu zituen Piarres,
Jakobc eta Joanes, eta abiatu zen lotfatzcn cta gogoz behartzen.
34 Eta erran zioten : Beltz dago ene
arima hiltzeko heineraino; igurikazuc
hemen, eta atzarririk zaudezte.
35 Eta aitzinachago goanik, erori zen
lurrera, eta othoitz egiten zuen, oren hu
ra, ahal bazen, urrun zadien harén ganik;
36 Eta erran zuen : Abba aita, ez da
zuretzat czinik ; urrun zazu kalitza hau
ene ganik; bainan cz bedi egin ene nahia,
bai ordean zurea.
37 E ta cthorri, eta lo atzeman zituen
dizipuluak.
Eta Piarrefi erran zioen :
Simón, lo zaude ? Oren bat ezin iraun
duzu atzarririk ?
38 Zaudezte erne eta othoitz egizue,
far ctzaitezten lerrabidetan ; ezen izpiritua gurbil da, bainan haragia erorkor.
39 Eta berriz goanik, othoitz egin zu
en, hitz berak erranez.
40 Eta bihurturik, bigarrenean atze
man zituen lo(alabainan nagituak zituz
ten begiak), eta etzakiten zer ihardets.
4 1 Eta cthorri zen hirugarrencan, eta
erran zioten : Orai egizue lo, eta phaufu
har. Aíki da; cthorri da ordua; huna
non gaichtagincn eíkuetara emana izatera dihoan gizonaren Semca.
42 Chuti zaitezte, goazen. Huna ni
faJdu behar nauena, hurbil da.
43 Eta mintzo zelarik oraino, agertu
zen Judas Iíkariot, hamabietarik bat, eta
harekin batean gizon moltzo handi bat
ezpatekin eta makhilekin, aphez naufi,
Iíkribau eta zaharrek igorririk.
44 Bada Jefufen faltzaileak czagutkari
hau cman zaroeten: Zeinari-cre emanen
baitiot mufu, hura izanen da; loth zakizkiotc cta crncrik eramazue.
45 Eta cthorri zenean, berehala hurbildurik erran zioen: A gur,N aufia. Eta
cman zioen mufu.
46 Eta hekiek eíkua cman zuten J e 
fufen gainean, cta hartu zuten.
47 Berriz, harekin zirenetarik batck,
ezpata atheratuz, jo zuen aphez handiaren fehi bat, eta beharria moztu zioen.
48 Eta Jefus mintzatu zitzayoten, e
rraten ziotelarik : Ohoin baten gana bezala ezpatekin cta makhilekin ilkhi zaretc ene hartzera.
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49 Egun oroz zuen erdian nintzen,
temploan irakhaften hari, eta cz nauzue
hartu. Bainan Iikriturak bethe behar
dire.
50 Orduan bere dizipuluek utzi zu
teil, eta ihefari eman ziren guziak.
5 1 Eta gizon gazte bat jarraikitzen
zitzayoen, mihife bat bizkarretik larru
hutfaren gainean, eta lothu zitzaizkon
hari.
52 Bainan hura, mihifca utzirik, biluzgorri itzuri zitzayoten.
53 Aphez handiaren aitzincra craman
zuten Jefus, eta bildu ziren aphez guzi
ak, I ikribauak eta zaharrak.
54 Bada, urrundik jarraiki zitzayoen
Piarres, aphez handiaren ezkaratz barncraino; eta fu bazterrean fchiekin jarria,
berotzen zagoen.
55 Bizkitartean aphez naufiak eta batzarre guzia Jcfufen kontra lekhukotafunketa zabiltzan, hura hilarazi beharrez,
eta etzuten aurkhitzen.
56 Ezen hainitzek gezurrezko lckhukotafunak atheratzen zituzten hären kon
tra ; bainan lekhukotafunak etziren hitzbatekoak.
57 Azkencan, zembaitek, jaikirik ckharri zuten gezurrezko lckhukotafun
bat, ziotelarik :
58 G uk aditu diogu erraten : N ik urratuko dut cfkuz cginikako templo hau,
eta hirur egunen buruko altchaturcn dut
bertze bat, efkuz cgi 11a izanen ez dena.
59 Bainan hekien lekhukotafuna ctzen
egokia.
60 Orduan, biltzarraren erdian chutiturik, aphez handiak erran zioen Jc fu fi:
E z duzu dcufere ihardeften haukiek zure kontra atheratzen dituzten lekhukotafunci ?
6 1 Bainan Jefus ichilik zagoen, eta ctzuen hitz bat ihardctfi. Aphez handia
herriz lothu zitzayoen galdcka, eta erran
zioen : Krifto zare zu, jainko benedikatuaren femea ?
62 Orduan Jefufek ihardctfi zuen :
Bai, ni n aiz; eta ikhufiren duzuc gizonaren Semea, Jainko indardunaren eikuincan jarria, eta zeruko hedoyen gainean
heldu dcla.
63 Horren gainean, aphez handiak
urratu zituen bere foinekoak, eta erran
zu en : Z e r dugu oraino lekhuko beharrik ?
64 Aditu duzue burhoa ; zer zaitzue ?

XV. KAP.

Eta orok egin zuten, hcriotzca zitzayocla zor.
65 Eta abiatu zitzaizkon, batzu thuka, eta hari begithartea cftaliz,joka, zio
telarik : Errak nork jo hauen. Eta fehiak hari zitzaizkon mazclakoka.
66 Eta behereko ezkaratzean zelarik
Piarres, aphez handiaren fehietarik bat ethorri zen ;
67 Eta ikhufi zucncan Piarres bcrotzcn hari zela, begiratu eta erran zioen :
Z u ere Jefus Nazarctharrarckin zinen.
68 Bainan harek ukhatu zuen, zioelarik : E z dut-eta ezagutzen, eta ez da
kit zcr diozun. Eta athetik ilkhi zen
czkaratz aitzincrat, eta jo zuen oilarrak.
69 Bertzc nefkato bat ere oharturik,
han zaudenei erraten abiatu zen : IIorietarik da hau ere.
70 Eta ukhatu zuen bigarren aldiko,
aphur baten burunn berriz, han zirenek
erran ziotcn Piarrefi : Bai-eta horietarik
baitzarc zu ; ezik Galilcarra ere zarc.
7 1 Orduan hura abiatu zen arncguka
eta zinka erranez : E z dut-eta ezagutzen
ere zuek diozuen gizon liori.
72 Eta bcrehala oilarrak jo zuen bi
garren aldiko. Eta orhoitu zen Piarres
Jcfufck erran izan zioen hitzaz : Oila
rrak bietan jo baino lehcn, ukhatuko nauzu hirurctan. Eta jarri zen nigarrez.
X V . K ap.
jp 'T A goizcan bcrehala aphez naufiak,
zaharrekin, Kkribauekin eta biltzar
guziarekin egon ziren, Jefus, eftckatu zu
ten eta erainan, eta Pilatoren efkuetan
ezarri zuten.
2 Pilatok galdatu zioen: Juduen crrege zarc zu ? Eta ihardeftean, Jefu 
fek erran zioen : Diozu.
3 Eta aphez naufiek aíko gauzaz hobendun egiten zuten.
4 Eta Pilatok berriz galdatuz, erran
zioen : E z duzu deus ihardeften ? Ikhufazu zcmbatgaizki jazartzcn darozkitzutcn.
5 Jefufek ordean ctzucn gehiago deuferc ihardetfi, haletan non harritzen baitzen Pilato.
6 Bada, befta cguncan ohi zuen populuari uztea burdinetan zirenetarik bat, edozein, galdatzen zutena.
7 Eta bazen orduan Barrabas erraten
ziotcn bat, bihurri egile batzuckin burdi-

nctan zena, bihurrialdian hcriotzc bat eginik.
8 Eta populua cthorri zenean, abiatu
zitzayoen galdatzen, egin ziozon bethi
bezala.
9 Pilatok aldiz ihardctfi eta erran zio
tcn : Nahi duzuc utz dezazuedan Judu
en errege ?
10 Bazakien alabainan aphez naufiek
bekhaizgoz ezarri ziotela hura cíkuetan.
1 1 Aphezek ordean hizitatu zuten ostca, galdegin zezan hobeki utz ziozotcn
Barrabas.
12 Aldiz Pilatok berriz ihardetfiz, crran ziotcn : Z e r nahi duzue bada egin
dezadan Juduen erregeaz ?
13 Bainan hckick oihu egin zuten be
rriz : Gurutzefika zazu.
14 Eta Pilatok erraten zioten : Z er
gaizki egin du bada ? Bainan hekiek
izkola gorago zaramaten : Gurutzefika
zazu.
15 Azkencan Pilatok, populuari atfcgin egin beharrez, utzi zioen Barrabas ;
eta Jefus, ordukoz azotatua, cman zio
tcn gurutzcfikatua izateko.
16 Aldiz foldadoek craman zuten pretorioko czkaratzera; bilarazten dute be
reu andana guzia,
17 Purpuraz jaunzten dute, eta clhorriz khoro bat bihurrikaturik, ezartzcn
diotc buruan.
18 E ta khurka hafi zitzaizkon, erra
n e z : Agur, Juduen errege.
19 Eta buruan jotzen zuten khanabcra liatcz, eta thu egiten ziotcn, eta belhaunikatuz adoratzen zuten.
20 Eta burlatu zuten ondoan, khendu zioten purpura, jauntzi ziozkaten bcrc foinekoak, eta gurutzcfikatzcra cra
man zuten.
2 1 Eta handik iragaitcn zen gizon bat,
Simon Zircncarra, Alctfandrorcn eta E rruforen aita, bcrc bazterretarik heldu ze
na, bortchatu zuten Jcfufen gurutzcaren
hartzera.
22 Eta craman zuten Golgotha deitzcn den lekhura, erran-nahi-baita Kalbarioko tokia.
23 Eta edatera eman zioten amo m¡rraztatua ; bainan ctzucn hartu.
24 Eta gurutzcfikatu zutencan, harén
foinekoak berezi zituzten, zorthea arthikiz, nork zer eraman.
25 Bada, hirugarren orena zen, guru
tzcfikatu zutencan.
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26 Eta haren heriotzearen aria hunela ifkribatua zen : J u d u e n E r r e g e .
27 Eta harekin gurutzefikatu zituzten
bi ohoin, bata cfkuinetarik, cta bertzea
czkcrretarik.
28 Hola bethe zen iikritura, zeinak
baitio : Eta gaichtaginckilako ckharria i
zan da.
29 Eta han iragaiten zirenak burhoka
hari ziren, dardaratuz beren buruak, cta
erranez : Hean ! Jainkoaren temploa urratzen, eta hirur egunez berritzen dukana,
30 Gurutzetik jautfiz, athera zak hi
re burua.
3 1 Aphez naufiek ere halaber, trufatuz, Iikribauekin clkharri erraten zuten :
ßertzeak falbatu ditu, berc burua ezin.
32 Krifto, Ifraelgo errege, orai jauts
bedi gurutzetik, ikhus eta finhets dezagun. Harekin gurutzcfikatuak zirenek
ere irain zioten egiten.
33 Eta feigarren orena cthorri zenean,
ilhumbcak jarri ziren lur guziaren gainean bederatzigarren oreneraino.
34 Eta bederatzigarren orenean, Jefu 
fek oihu handi batekin erran zuen : Eloi,
Eloi, lamma fabacthani ? erran-nahi-bai
ta : Ene Jainkoa, eue Jainkoa, zeren
nauzu utzi ?
35 Eta inguruan zaudcnctarik zembai
tek aditurik, erraten zuten : Horra Elias
deitzen ducla.
36 Eta batek lafter cginik, cfponja
bat minagrez bethe, eta khanabera baten
muthurrean czarririk, edatera ematen
zioen, erranez : Bego, ikhus dezagun
hean Elias cthorriko zayon hortik khentzera.
37 Bada, Jcfufck oihu handi bat eginik, eman zuen hatfa.
38 Eta temploko bêla bi crdi egin zen
gainctik behereraino.
·
39 Aldiz Ehuntariak, zeina Jefufcn
parrean chutik baitzagoen, ikhufirik, liala heyagora cgitean hfl zela, erran zuen :
Egiazki gizon hau Jainkoaren Semca
zen.
40 Bada, baziren emazteki batzu ere
urrundik begira zaudenak, zeinen artean
Maria Magdalena, eta Maria, Jakobe
chumcaren cta Jofepen ama, cta Salo
me ;
4 1 Galilcan zenean jarraikitzen zitzaizkonak cta zerbitzatzen zutenak ;
cta baziren bertzc hainitz harekin bate-
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an Jerufalemcra cthorri zircnak.
42 Eta arratfa egin zeneko (nola aphainketako eguna baitzen, erran-nahida larumbat aitzinekoa),
43 Ethorri zen Jofcp Arimathearra,
kargudun ohorezko bat, zeina bera cre
Jainkoaren errefumären iguri baitzagoen,
cta bihotzoiki farthu zen Pilatoren aitzinera, eta galdatu zioen Jefufen gorphutza.
44 Pilato berriz, harritu zen hean hain
lafter hil othe zen. Eta Ehuntaria deithurik, galdatu zioen, hean jadanik hila
zen.
45 Eta hären ganik jakin zucnean,
Jofcpi cman zioen gorphutza.
46 Jofepek aldiz, mihife bat crofirik,
jautfi zuen gorphutza eta mihifcan inguratu ; ezarri zuen harri kotorrcan egina
zen hobi batean, cta hobi ahora ambildu
zuen harri bat.
47 Berriz, Maria Magdalena, cta M a
ria Jofepen ama, begira zauden hean non
ezartzen zuteil.
X V I. K ap.
| T T A larumbata iragan zencan Maria
Magdalenak, eta Maria Jakobcrenak, cta Saloniek baltfamuak crofi zituz
ten, Jefufen gantzutzera goatcko.
2 Eta afteko lehen cguncan, goizean
goizik ethorri ziren hobira iguzkia atheratu orduko.
3 Eta zioten beren artean : N ork aldaratuko daroku hobi fartzetik harria ?
4 Gaitza zen alabainan. Eta begiratzearekin ikhufi zuten harria aldaratua.
5 Eta hobian fartzean, ikhufi zuten
gizon gazte bat, eikuineko aldcan jarria,
foincko churitan, eta laztu ziren.
6 Gizon gazteak erraten diotc : E z
i z i ; Jefus Nazarethekoa, gurutzefikatua izan dena, bilhatzen duzue ; biztua
da, ez da hemen, huna non ezarri zuten.
7 Bainan zoazte, errozuctc dizipuluei
eta Piarrcfi, aitzintzen zaituztcla Galilcara; han duzue ikhufiren, berak erran
izan darotzuen bczala.
8 Hekiek ordean ilkhitzearekin, ho-

bitik ihes cgin zuten ; alabainan izialdura eta ikhara lothu zitzaizkotcn ; cta nihori etzioten deufere erran, ezen beldurrak zaduzkan.
g Bada, Jefus goizean bizturik, ailcko lehen eguncan, lehembizikorik agertu
zitzayoen Maria Magdalcnari, zeinaren
baitharik iraizi izan baitzituen zazpi debru.
10 Hura goan zen eta berria eman zio
ten Jcfufekin izatu zircnci, zeinak nigar
cta deithoretan baitzauden.
1 1 Eta aditu zutenean bizi zela, cta
harek ikhufi zuela, ctzutcn finhctfi.
12 Geroztik bada, bertze itchura ba
tean agertu zitzayoten hckietarik bieri,
bidcan zirelarik cta baztcrralde batera zihoazelarik.
13 Eta goanik, bcrtzeci ekharri zioten
berria ; bainan ctzituztcn hckick crc fin
hctfi.
14 Azkcnik agertu zitzayoten hamekei, mahainean zirelarik ; cta gaizkiak
erran ziozkaten beren finhcfgaiztafunaz
cta bihotz gogortafunaz, zeren biztua
zela ikhufi zutenci etzioten finhcflerik
eman.
15 Eta erran zioten : Zoazte mundu
guzia gaindi cta gizon guziei crantzun
diozozuete Ebanjclioa.
16 Smhctfiko dueña cta bathayatua izanen dena, falbatua izanen da ; aldiz,
finhctfiko ez duena, galdua.
17 Bada, haukick dire fendagailak fin
hctfiko dutenei jarraikiren direnak : Enc
izenean iraiziko dituztc debruak, eta
mintzaya berriz mintzaturen dire ;
18 Erabilircn dituztc fugeak, eta zerbait hiltzeko edari edan balezatc cre, cz
liozokete kaltcrik cgin ; crien gainean
ezarriko dituztc cikuak cta ofafunera bihurturen dire.
19 Eta Jefus Jauna, hekici mintzatu
ondoan, zerurat izan zen altchatua, eta
Jainkoaren cikuincan jarria dago.
20 Hekiek berriz, goan ziren cta toki
guzictan predikatu zuten, Jaunak lagunduz, eta gogortuz hitza ondotikako fendagailez.

JESU -KRISTO REN EBA N JELIO SAINDUA
LU KEN ARA BERA .
I. K a p .
O L A bermatu baitire aíko iíkribuz
chuchentzera guthartcan bethe diren gauzen folafa,
2 Erran darozkiguten bezahl, haftetik
beren begiz ikhufi izan dituztenek, eta
hitzaren irakhafle izatu direnek ;
3 Ufte izan dut nik ere, orotaz haítetik ardurarekin argitu naizen ondoan, behar narozkitzula, Thcofilo prelhia, arrimu oncan iíkribuz ezarri;
4 Jakintfun izan zaitezen argitua za
ren gauzen zintafunaz.
5 Herodes, Judeako erregeren cgunetan, bazen aphez bat, Zakarias dcitzen
zena, Abiarcn andanakoa ; eta harén emaztea Aaronen alabetarik zen, cta E li
zabeth zuen izcna.
6 Bada, Jainkoaren aitzincan zuzenak
ziren bata eta bertzca, cílakururik gäbe
zabiltzanak Jaunarcn lege eta manamendu'guzietan.
7 Eta haurrik ctzutcn, Elizabeth a
gorra baitzen eta biak adinetan aitzinatuak.
8 Gerthatu zen bada, bere andanaren
aldian aphczgoko egimbideak bethetzen
zituelarik Jainkoaren aitzincan,
9 Zorthcak, aphezen artcko ohitzaren
arabera, berezi zuela Jaunarcn temploan
farthurik ifentfuaren eíkaintzcko.
10 Eta populu guzia kampoan zagoen othoitzcan, ifentfuaren eíkaintzcko
mugan.
11 Bada, Jaunarcn Aingerua Zakari.ifi agertu zitzayoen ifentfuko aldarearen cíkuinean chutik.
12 Eta ikhuñean laztu zen Zakarias,
cta ikhara jauzi zitzayoen.
13 Bainan Aingeruak erran zioen:
E z izi, Zakarias, ezen entzuna izan da
zurc othoitza, eta Elizabeth zure cmazteak emanen darotzu feine bat, zeina deithuko baituzu Joancs ;
14 Eta izanen da zure bozgarri eta
goiheregarri, cta hären fortzeaz haini-

tzak farturen dire bozkariotan.
15 Ezen handi izanen da Jainkoaren
aitzincan, cta ez du edanen arnorik czcta mozkortzcko edaririk, cta bere ama
ren fabeletik izanen da Izpiritu fainduaz
bethea ;
16 Eta Ifraclgo umcctarik hainitz b¡hurraraziren ditu beren Jainko Jaunarcn
ganat.
17 Harén aitzinean ibiliren da Eliafen
izpirituarekin cta indarrarekin, itzularazteko aiten bihotzak femeen ganat eta
finhefgogorrak prelluen gurbiltafunera,
Jaunari aphain diozon populu bat ofoki
erratekogabea.
18 Eta Zakariafek erran zioen Aingeruari : Zertarik ezagutuko dut hori ?
alabainan zaharra naiz ni, cta ene emaztea adinetan goana.
19 Eta ihardeftean Aingeruak erran
zioen : N i naiz Gabriel, Jainkoaren ai
tzinean egoten naizena, eta bidalia naiz
zuri mintzatzera eta berri hunen ematera.
20 Eta orai beretik izanen zare mutu, eta haukiek gerthatu ditazkeen e<uineraino czin mintzatuko zare, zeren cz
ditutzun ftnhetíi enc hitzak, beren orduan bethcko direnak.
21 Bizkitartean populua Zakariafen
begira zagoen, eta harritzen zen, luzatzen zuclakoz temploan.
22 Bada, ilkhi zenean, ezin mintza
zakioketcn eta ezagutu zuten zerbait ikhufpcn izatu zuela temploan ; bera kheinuka hari zitzayoten, etagelditu zen mutu.
23 Eta bethe zirencan harén egimbideetako egunak, goan zen bere etcherat.
24 Egun horiez geroztik, Elizabcth,
harén emaztea, ¡zorra gerthatu zen, eta
gordea zagoen bortz hilabethez, zioelarik :
25 Húnela cgin darot Jaunak, noizetare begiratu baitarot, gizonen aitzinean jafaiten nuen laidoaren khentzeko.
26 Bada, feigarren hilabethean, Ga-
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bricl Aingerua Jaunaz igorria izan zen
Galileako hiri, Nazareth deitzen zen ha
tera,
27 Birjina baten gana, zeina cikontzaz emana baitzen, Jofcp deitzen zen
Dabiden ctchctikalcogizon bati ; cta M a
ria zen birjinarcn izena.
28 Eta hären aitzincra farthurik, Aingeruak erran zioen : Agur, graziaz bcthea zarena : Jauna da zurckin : Emaztekien artean zarc bcncdikatua.
29 Aditu zuenean, Maria afaldatu zen
(blas horictaz, eta gogoan zerabilkan zer
erran nahi zuen holako agurrak.
30 Eta Aingeruak erran zioen : E z
izi, Maria, ezcn eikcr aurkhitu duzu
Jainkoaren baithan.
3 1 Huna fabclean amatzera zihoazela, cta erdiko zarc ferne batez, cta ema
nen diozu izena Jefus.
32 Handi izancn da, cta deithuko da
Ciuziz-Goraren Semea, eta Jainko Ja u nak emanen dio bere aita Dabiden tronua, cta bcthi guzian erreginaturcn da
Jakoben ctchcaron gainean ;
3 3 Eta hären crregctafunak cz du akhabatzcrik izancn.
. 34 Eada, Aingeruari erran zioen M ariak : Nola eginen da hori, ez dut ala
baban gizonik ezagutzen ?
35 Eta ihardcftcan Aingeruak erran
zioen : Izpiritu faindua jautfiren da zu
tara, eta Guziz-Goraren indarrak zure
gainera hedaturen du bere itzala. Eta
hargatik zure ganik forthuko den Saindua, deithuko da Jainkoaren Semea.
36 Eta hara Elizabeth, zure kufta erc,
bere zahartzean ferne batez izorra delà ;
cta agorra dcitzen dutenarentzat, feigarrcna da hilabcthc hau ;
37 Jainkoarcntzat deus cz baita czinik.
38 Orduan erran zuen Mariak : Hu
na Jainkoaren ncikatoa, egin bek.it zure
erranaren arabera. Eta Äingcrua goan
zen hären ganik.
39 Bada, cgun hekietan, Maria jaikirik goan zen lehiatuki bafaburuetan gaindi Judako hirira ;
40 Eta farthu zen Zakariafen etchcan, cta Elizabcthi eman zioen egun ona.
4 1 Eta Elizabcthek cntzun zucncko
Mariarcn agurra, haurra fabelean jauzi
zitzayoen, eta Izpiritu fainduaz bcthc
zen Elizabeth ;
42 Eta oihu batekin erran zuen : Ala

bcnedikatua baitzare emaztckicn artean,
eta bcnedikatua da zure fabelcko fruitua.
43 Eta nondik heldu zait zorion hau,
ene gana dathorla ene Jaunaren ama ?
44 Ezcn huna zure agurra ene beharnctara heldu bczain farri, haurra bozkarioz jauzi zaitala fabelean.
45 Dohatfu zeren duzun finhetfi; ezen betheko dire Jaunaren izencan erran
izan zaizkitzunak.
46 Eta erran zuen Mariak :
Ene arimak goreften du Jauna,
47 Eta ene izpiritua goiherez jauzten
da ene Jainko falbatzailearen baithan.
48 Begiratu baitio bcrc fehiaren aphaltafunari, huna gizatc guziek gaurgero deithuren nautcla dohatlua.
49 Alabainan gauza handiak ene bai
than egin ditu ahaldun denak, cta harén
izena da faindu.
50 Eta harén urrikalmcndua mendetik
mendera da hcdatzcn harén beldurra dutenen gainera.
51 Agcrtu du bcrc befoaren indarra,
funtfiarazi ditu beren bihotzeko afmuctan goratzen zirenak.
52 Beren jarlekhutik gora zirenak
jautfarazi ditu, eta iganarazi behera zi
renak.
53 Gofez zaudcnak gainditu ditu ontafunez, cta aberatfak igorri biluz.
54 Eíkutik hartu du Ifrael berc zcrbitzaria, orhoiturik bere urrikalkortafunaz ;
55 Agindu izan ziotcn bezala gurcarbafoei, Abrahami cta liaren ondokoci
menderen mendetako.
56 Bada, María Elizabcthckin egotu
zen hirur hilabetheren hcina, eta gero itzuli zen bere ctcherat.
57 Berriz, Elizabcthi cthorri zitzayo
en haur izateko muga, cta crdi zen femé
batez.
58 Eta harén hauzo eta ahaideck adi
tu zuten nola Jaunak harén gainean crakhutfi zuen berc urrikalmcndua, cta harckin bozkario hartu zuten.
59 Eta zortzigarren cgunean cthorri
ziren haurraren ingurephaitcra, cta bcrc
aitaren izenetik deitzen zuten Zakarias.
60 Bainan amak ihardeften zuclarik
erran zuen : E z ; bainan Joancs izanen
du izena.
61 Eta hekick erran ziotcn : Nihor
cz da zure ahaidegoan ¡zen hortaz dei
tzen denik.

II. KAP.
62 Aitari berriz, kheinuz galdatu zio
tcn, hean nola nahi zuen deith zadicn
haurra.
63 Eta oholtto bat galdaturik, iíkribuz
erran zuen : Joanes da hunen izena. fi
ta balditu ziren guziak.
64 Bada, ordu berean idcki zen harén
ahoa cta dcíkoropilatu harén mihia, eta
Jainkoa benedikatuz mintzo zen.
65 Eta laztura batek hartu zituen hckien hauzo guziak, cta Judeako bafaburu guzietan barrayatzen zituzten berri
horiek;
66 Eta aditu guziak hartu zituzten b¡hotzcan barna, ziotelarik elkharri: Z er
dadukazuc izanen déla haur hori ? Ala
bainan harekin zen Jaunaren cfkua.
67 Eta Zakarias, harén aita, bethea i
zan zen Izpiritu fainduaz, eta profetifatu zuen, zioelarik:
68 Eíkcrrak Ifraelgo Jainko Jaunari,
zeren den cthorri berc populuaren ikhustera cta berreroftera ;
69 Eta zeren Salbatzaile indarduna craiki darokun Dabid bere zerbitzariaren
ctchcan ;
70 Haftctik izatu diren profeta fainduen ahoaz agindu zarokun bezala,
7 1 Athcratuko gintucla gure etíayen
mcnctik, cta gaitzirizkotan gaduzkaten
guzien efkuetarik,
72 Urrikalmcndutan hartu·/.gure arbafoak, cta orhoituz berc patu fainduaz.
73 Gure aita Abrahami egin zaroen
zin emanen zarokula,
74 Gure etíayen eíkupetik athcratuak
izanik, bcldurrik gabe zerbitza dezagun
75 Gure biziko egun oroz faindutafuncan cta zuzentafuncan harén begicn azpian.

76 Eta zu, haurra, deithua izanen za
rc Guziz-Goraren profeta ; ezcn Jauna
ren begithartearen aitzinean goanen zare
harén bideen aphaintzcko;
77 Harén populuari eman dakioen falbamenduko argia, bere bekhatuen barkhamcnduko,
78 Gure Jainkoaren errai urrikalmcndutfucn bidez, zeinen eraginduraz zeru
gainetik ikhuílcra baitathorkigu iguzki
jaiki-berria,
79 Argitzea gatik ilhumbectan eta
heriotzearen itzalean jarriak daudczenak,
bakerako bidean bidatzeko gure urhatfak.
80 Bada, handitzcn hari zen haurra,
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cta izpirituz hazkartzen, cta mortuan
zagoen Ifraclcn aitzincra agertu beharko
zen eguneraino.

II. K ap.
J ^ A D A , egun hekietan gerthatu zen
ilkhi zela Zcfar Auguítoren erabaki
bat, lur guziko izcnen hartzeko.
2 Lchcmbiziko izen hartzc hori egi11a izan zen Zirinoz, Siriako gobernadorcaz.
3 Eta bazihoazen oro, zcin bere hiri
ra berc izcnaren ematera.
4 Jofep ere Galileatik, Nazaretheko
hiritik, Judcara igan zen, Dabiden hi
rira, zeina deitzen baitzen Bethlehem,
Dabiden ctchetik eta odoletik zelakoz,
5 Izenen ematera berc emazte M ariarekin, zeina izorra báitzen.
6 Bada, han zirclarik gerthatu zen
Mariari bethe zitzaizkola erditzeko cgunak.
7 Eta erdi zen bere femé lehcnforthuaz, cta chatharrez inguratu eta etzan
zuen hci bateko aíkan, zeren hckicntzat
oílatuan lekhurik ez baitzen.
8 Eta baziren aurkhintza berean ar
tzain batzu gauazko mugetan aldizka
ardicn zain egoten zirenak.
9 Eta hara Jaunaren Aingerua aldean
gclditu zitzayotela, eta Jainkoaren argiak inguratu, eta izialdura handi batek
hartu zituen.
10 Eta Aingeruak erran ziotcn : E z
izi, ezen huna non ekhartzen darotzuedan berri bat, populu guziarentzat boz
kario handiren bidé izancn dena ;
h G aur, Dabiden hirian forthu baitzaitzue Salbatzaile bat, zeina baita
Kriíto Jauna.
12 Eta huntarik czaguturcn duzuc :
Haurtto bat aurkhituren duzuc chatha
rrez inguratua, cta hei bateko aíkan ezarria.
13 Eta ordu berean Aingeruarckin jarri ziren zeru ko armadako aralde handi
batzu, Jainkoa goreften eta erraten zutcnak :
14 Ofpe Jainkoari zeru gorenetaraino, cta lurrean bake eíkcr oneko gizonei.
15 Eta Aingeruak hekien ganik zerurat itzuli ondoan, artzainek elkharri e
rran zuten. Goazen Bethlehcmcraino,cta
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dugun ikhus Jaunak gcrthatu déla ezagutarazi darokun gauza hori.
16 Eta lehiaz cthorri ziren, cta aurkhitu zituzten María cta Jolep, eta haurttoa aíkan etzana.
17 Eta ikhufi zutenean, czagutu zu
len cgia zela haur liar taz crrana izan zitzayotcn folafa.
18 E ta aditu zutcn guziak efpantatuak zaudcn hortaz cta artzainek erran
zaroeztcnez.
19 Bada, Mariak gauza horick oro
zaduzkan, bere bihotzcan erabiliz.
20 Eta ¡tzuli ziren artzainak, Jainkoa
goreften cta laudatzcn zutelarik aditu
cta ikliufi zituzten gauza guziez, crrana
izan zitzayotenaren arabera.
21 Goan zirenean zortzi egun haurraren ingurepbaiteko, eman ziotcn izeJia Jefus, zeina baitzen Aingcruak cman
zioena, amaren fabelcan forth zadien bai
no lchcn.
22 Eta bethe zirenean Manaren garbitzapcneko egunak, Moifcfcn legearen
arabera, haurra craman zutcn Jcrufalemera, Jaunaren aitzinera harén agcrtzcko,
23 Jaunaren legean iíkribatua den bez a la : Muthilki guziak, amaren fabela
lehcmbizikorik idckiko dutcnak, Jauna
ren aitzinean izanen direla fainduetfiak ;
24 Eta fakrifiziokotzat ematcko, Ja u 
naren legean crrana den bczala, bi ufoaphal, edo bi etchufokumc.
25 Eta Jcrufalemcn bazcn orduan gizon bat, dcitzcn zena Simeón ; cta zen
gizon hura zuzena cta Jainkoaren bcldurti, Ifraelen gozakariaren iguriki zagoena, eta Izpiritu faindua haren baithan zen.
26 Eta Izpiritu (ainduak czagutarazi
zioen, ctzucla hcriotzca ikhufircn, non
ctzucn lchenik ikhuften Jaunaren Kristo.
27 Eta ¡zpirituak crakharri zuen templora. Eta ñola bere burhalbek baitzcrarkaten Jefus haurra, harentzat egitcko
legeak manatzcn zuena,
28 Simeonck hartu zuen bcfoctara,
eta benedikatu zuen Jainkoa, eta erran
zuen :
29 Orantchc, Jauna, utziko duzu zure zerbitzaria bakcan hiltzcra, zurc hi
tzaren arabera;
30 Ezen ikhufi dute ene begick zurc
ganikako Salbatzailea,
·
3 1 Populu guzien begien aitzinera atheratu duzuna,

32 Jendaki guziak argitu behar dituen
zuzia, Ifraelgo zurc populuaren lcloa.
33 Eta ait-amak efpantatuak zauden,
haurraz erranak ziren folas horien gainean.
34 Eta benedikatu zituen Simeonck,
eta erran zioen haren ama Mariari: Hu
na czarriadcla haur hau hainitzcn galpenetan eta hainitzcn falbamendutan Ifrae
len ; cta jomen bat bczala, zeinari alde
orotarik jazarriko baitzayo;
35 Eta zeroniri ezpatak ¡raganen da
rotzu arima, ager ditezen aíko bihotzetako afmuak.
36 Eta bazen profetefa bat, Ana, Phanuelen alaba, Aferren leinutikakoa; a
din handitan farthua zen, cta ncíkatcha
zelarik hartu fenharrarekin bizi izan zen
zazpi urthez.
37 Eta alhargun egotu zen hura laur
hogoi eta laur urthetaraino, cta etzcn
tcmplotik aldaratzen, gau eta egun Ja u 
na zerbitzatuz barur cta othoitzctan.
38 Hura ere ordu berean harat gerthaturik, eman zen Jaunari atiborren bihurtzcn,eta haurraz mintzatzcn Ifraelen
bcrrcrofpenarcn iguri zauden guziei.
39 Jaunaren legearen arabera egin bcharrak akhabatu ondoan, itzuli ziren C a 
ldcara, Nazaretheko beren hirira.
40 Bizkitartean haurra hari zen larritzcn eta hazkartzen, zuhurtziaz be
thea; cta Jaunaren dohaina haren baithan zen.
41 Eta haren burhafoak urthe oroz
Jerufalcmcra goaten ziren Bazko beftaburutako.
42 Eta hamabi urthetan zelarik, ñola
Jerufalemera igan baitziren, berta cguncko ohitzaren arabera,
43 Berta egunak iragan ondoan gibelcrat ¡tzultzcn zirenean, Jcrufalcmen gelditu zen Jefus haurra, eta burhafoak etziren ohartu.
44 Uftez-eta lagunen andanan zen,
egin zuten egun baten bidea, eta beren
ahaide cta ezagunetan galdatzen zuten
hartaz.
45 Eta cz baitzuten aurkhitzen, J e 
rufalemera itzuli ziren haren ondoan.
46 Eta gcrthatu zen, hirur cgunen
buruan atzeinan zutela tcmploan, irakhafleen erdian jarria, hari zela hekien
cntzuten cta hekiei galde egiten.
47 Eta aditzen zuten guziak harrituak zauden liaren umotafunari cta ha-

ren ihardefteari.
48 Hala ikhuft zutenean bcraz, balditu ziren ; cta erran zioen bere amak :
Haurra, zertako egin darokuzu holakorik ? Hunazure aita cta ni bihotzminekin
ginabiltzala zurc ondoan.
49 Eta ihardetft zioten: Zertan z¡nabiltzaten ene bilha ? ctzinakiten ene
Aitari dagozkioten gauzetan behar naizela aurkhitu ?
50 Bainan etzuten ardictft harek e
rran folafa.
51 Eta jautft zen hckiekin eta goan
zen Nazarethera ; eta hekien eíkupeko
bizi zen. Eta haren amak bere bihotzean zaduzkan gauza horick oro.
52 Eta Jefus aitzinatuz zihoan zuluirtzian, adinctan, eta grazian, Jainkoa
ren eta gizonen begietan.

III. K ap.
j^ A D A , Tiberio Zefar emperadore zen
hamabortzgarren urthean, Ponzio Pilato Judean gobernadore zelarik, Herodcs Galilean tetrarka, haren anaya Filipe
Iturean cta 'I'rakonitako eremuan, Lifanias berriz Abilinan ;
2 Ana eta Kaiphasaphcz handi zirelarik, Jaunaren hitza mortuan atheratu zitzayoen Joanefi, Zakariafen femeari.
3 Eta cthorri zen Jordancko herrialde
guzira, crantzunez urrikizko bathayo bat
bekhatuen barkhamendutako,
4 Iíkribatua den bczala Ifaias profetaren hitzetako liburuan : Mortuan oihuz
dagoenaren hitza : Aphain zazuc Ja u 
naren bidea, chuchen zatzue haren bidechkak;
5 Bctheko diré haran guziak, mendiak eta aldupak beheratuko, makhurrak
chuchcnduko, eta malkharrak bide zelhai eginen,
.
6 Eta gizon guziek ikhufircn dute
Jainkoa ganikako Salbatzailea.
7 Erratcn zioten bcraz harén ganik
bethayoaren hartzera ilkhitzen ziren os
te e i: Sugekumeak, nork crakhutfi darotzuetc ethortzekoa den hafarreari ihes
egiten ?
_
" 8 Egizkitzue bcraz urrikizko beharbezalako eginkariak ; cz abia erraten:
G uk Abraham dugu aita. Ezen nik derratzuet, Jainkoak harri horietarik umeak eman detzozkecla Abrahami.
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9 Haizkora jadanik arbolaren erroan
ezarria da. Edozein arbola fruitu onik
cz dakharrena, ebakia cta furat arthikia
izanen da.
10 Eta orteak galdcka hari zitzaizkon, ziotelarik : Z er eginen dugu bada ?
1 1 Aldiz ihardeftean erraten zaroeten : Bi foineko dituenak, gäbe denari
eman biozo bat; eta jatekorik duenak,
orobat egin beza.
12 Berriz, zcrga biltzaileak ere ctho
rri ziren haren ganik bathayoaren har
tzera, cta Joaneíi erran zaroten : N aufia, guk zer eginen dugu ?
13 Eta ihardetfí zioten : Z uck deuferc cz egin manatua zaitzuenctik gehiago.
14 Berriz, foldadock ere galdatu zio
ten : Eta guk zer eginen dugu? Eta
erran zioten : Nihoren gainean ez crabil
bortcharik, cz egin bidegabekeriarik ; e
ta zuen foldata afki izan bedi zuren gogara.
_
_
15 Bainan ñola populuak urtc baitzuen, cta guziek beren baithan baitzerabilkaten hcan Joanes ez othe zaitekeen
K rifto :
^
16 Joancfek guziei ihardetfí zioten
erranez : Nitaz denaz, bathayatzen zaituztct uraz ; heldu da ordean nitaz ahaldunagoa den bat, zeinari oinetako lokharrien barrayatzcko dina ez bainaiz ;
harek bathayaturen zaituztete Izpiritu
fainduaz cta fuaz.
17 Eíkuan du bahea, cta garbituren
du bere larraina, eta bihia bere bihitegira bilduren du ; lartoak berriz, ezin iraungizko fuan erreren ditu.
18 Bcrtze a(ko folas on ere populuari
cmatcn ziozkan ongirat deitzean.
19 Bada, ñola erantzuten baitzioen
Herodes tetrarkari, Hcrodias bere anayaren emaztea gatik cta erabili zituen
bertze «aichtakerien ariaz,
20 Hcrodefek egin zuen oramo gehia
go, eta guzien gainera prefo ere ezarri
zuen Joanes.
21 Bada gcrthatu zen populu guzia
bathayatzen zenean, eta Jefus ere bathayatua izanik, othoitzean zagocifean, zerua zabaldu zela,
22 Eta haren gainera jautfi zen Izpi
ritu faindua gorphutz itchuran, ufo bat
iduri ; eta mintzo bat egin zen zerutik :
Z u zarc ene Seme maitea, zure baithan
baitadukat nik ene gozoa.
23 Jefufek, abiatu zenean, bazuen ho-
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goi eta hamar urtheren heina, zelarik,
uftc zutenaz, Jofcpcn fcmea ; Jofep baitzen Helircn feme, Hcli Mathatena,
24 Mathat Lebirena, Lebi Melkirena,
Mclki Janena, Jane Jofepcna,
25 Jofep Mathathiafena, Mathathias
Amofena, Arnos Nahumcna, Nahum
Heil irena, Hcili Nagjcrcna,
26 Nagje Mahathena, Mahath Matha
thiafena, Mathathias Semeircna, Semei
Jofcpena, Jofep Judafena,
27 Judas Joanarcna, Joan a Errcfarc11a, Errcfa Zorobabelena, Zorobabel Salathielcna, Salathiel Ncrirena,
28 Neri Melkircna, Mclki Adircna,
Adi Kofancna, Kofan Elmadanena, Elmadan Herrena,
29 Her Jcfufena, Jefus Eliezerrcna,
Eliezcr Jorimena, Jorim Mathatena,
Mathat Lebirena,
30 Lebi Simconcna, Simeon Judarcna, Juda Jofepcna, Jofep Jonarena, J o 
na Eliakimena,
3 1 Eliakim Mclearcna, Mclca Mena
rena, Mena Mathatharena, Mathatha
Nathanena, Nathan Dabidcna,
32 Dabid Jcfercna, Jcfe Obcdena,
Obed Boozena, Booz Salmoncna, Sal
mon Naafonena,
33 Naafon Aminadabena, Aminadab
Aramena, Aram Efronena, Efron Pharefena, Phares Judarena,
34 Juda Jakobena, Jakob Ifaakcna,
Ifaak Äbrahamena, Abraham'Pharcrcna,
Thare Nakorrena,
35 Nakor Sarugcna, Sarug Erragaurena, Erragau Phalcgcna, Phaleg Hcbcrrcna, Heber Salcrcna,
36 Sale Kainanena, Kainan Arphatfadena, Arphatfad Scmena, Sem Noerena,
Noe Lamekena,
37 Lamek Mathufalcrena, Mathufale
Henokena, Hcnok Jarcdena, Jarcd M a
laieelena, Malalecl Kainanena,
38 Kainan Henofcna, Hcnos Scthcna,
Seth Adamena, Adam Jainkoarcna.

jan deufere; cta hckiek iragan ondoan,
gofetu zen.
3 Bada, debruak erran zioen : Jainkoaren Semea balimbazare, errozu harri
huni ogi bilhaka dadien.
4 Eta Jefufek ihardetfi zioen: Iíkribatua duk, ez déla ogiz bakharrik bizitzen gizona, bainan Jainkoaren ganikako
hitz guziz.
5 Eta debruak eraman zuen mendi
gora baten gaincra, eta begi itzuli batean
erakhutfi ziozkan lurreko errefuma guziak,
6 Eta erran zioen : Emanen darotzut
bothere hori guzia cta horictako ofpca ;
ezen errefuma horick cmanak izan zaizkit, eta nik nahi dudanari ditut enla
ten,
7 Baldin bcraz adoran jartzcn bazarc
ene aitzincan, zureak izanen dire oro.
8 Eta ihardeftean, Jefufek erran zio
en : Iflcribatua da: Adoratuko duk hirc
Jainko Jauna, cta hura bakharrik zerbitzatuko.
9 Eta debruak eraman zucn Jcrufalemcra, cta ezarri zuen temploarcn kaíkoan, cta erran zioen: Jainkoaren Semea
balimbazare, jauz zaitc hemendik beheiti.
10 Iíkribatua da ezen, zutaz manatu
ditucla bcrc Aingcruak, zu zaitzazten
begira;
1 1 Eta beren eíkucz idukiko zaituztela, bcldurrcz-cta oinaz behaztopa zadien harrian.
12 Orduan Jefufek ¡hardeftean erran
zioen: Errana duk: Hirc Jainko Ja u 
na ez duk tentaturen.
13 Tentazione horick oro crabili on
doan, debruak gibelerat egin zucn bcrtzc
ordu bateraino.
14 Eta Izpirituarcn eragintzaz, Jefus
itzuli zen Galilcara, cta harén omena ¡1khi izan zen aurkhintza guzira.
15 Irakhaftcn hari zen hango finagogetan, cta handieften zuten guziek.
16 Eta cthorri zen Nazarcthcra, hazia izan zen lckhura, eta larumbat eguncan ohi zuen bczala farthu zen ftnagoIV. K a p .
gan, eta irakurtzcko jaiki zen.
17 Ernán ziotcn Halas profetaren liD A D A Jefus Jordanetik itzuli zen Iz- burua cta liburua zabaldu zucncko, apiritu fainduaz bethea, eta Izpiritu- tzeman zuen lckhua, zeintan iíkribatua
ak mortuan crabili zucn
baita:
2
Berrogoi egunez, eta debruak ten- 18 Ene gaincan da Jaunaren Izpiritatzen zucn. Eta egun hckictan etzucn
tua ; hargatik ñau gantzutu ; igorri ñau

V. KAP.
beharrei ebanjelioaren erantzutera, bihotz
erdiratuen fcndatzcra,
19 Erantzutera gathibuci bcrrcrofpena, cta itfuei argiaren em aitza; zaphatuak direnen libratzera, Jaunaren urrikalmenduzko urthearen, cta fariztapeneko egunaren erantzutera.
20 Eta liburua hertfi ondoan bihurtu
zioen fmagogako buruzagiari cta jarri
zen. Eta nnagogan guzicn begiak harén
gainean zauden.
21 Eta hafi zitzayoten erraten : E gungo egunean bcthetzcn da zucn beharriz aditu duzucn iíkritura hori.
22 Eta guziek aithor ematcn zioten,
eta cfpantatuak zauden harén ahotik ilkhitzcn ziren folafen eíkcr ederrari, eta
erraten zuten : Hau ez othe da bada Jo fepen femea ?
23 Eta erran ziotcn : Erantzunen darotazue naíki errankizun hau : Midikua,
fenda zazu zure burua ; hemen ere, zure herrian egizkitzu hain gauza handiak,
ñola entzun baitugu Kapharnaumen egin
izan ditutzula.
24 Erran zioten gero: Egiaz derratzuet, profetarik ez déla bcrc herrian
onhctfia izan denik.
25 Erraten darotzuet egiazki, Eliafen
egunetan Ifraclen baziren aíko emazteki
alhargun, zerua egon zenean hirur urthe
cta fei hilabethez hertfia, gofetc handi
bat egin baitzcn lur guzian.
26 Eta hckictarik baten ganat ere ctzen bidalia izan Elias, bainan bai Sarep
ta Sidoniakora, emazteki alhargun baten
gana.
27 Eta baziren aíko legentfu Ifraclen
Elifeo profetaren egunetan, eta hekietarik nihor etzcn garbitu, baizik-crc Naaman Siriarra.
28 Horick aditurik, finagogan guziak
fuminduraz bethe ziren.
29 Eta jaiki ziren, cta hiritik iraizi
zuten, cta hiria jarria zen mendiko pendoitz muthurrera eraman zuten handik
beheiti arthikitzeko.
30 Bainan hura hckicn crditik iraganez goan zen.
31 Eta jautfi zen Kapharnaum Galileako hirira, cta han irakhaften hari zi
tzayoten larumbat egunetan.
32 E ta harritzcn ziren harén irakhasmenaz, eíkudantziazkoa zelakoz harén
folafa.
33 Eta finagogan bazen gizon bat de-

mi

bru lohi batek zadukana, cta deihadar egin zuen,
34 Zerralarik: U tz gaitzatzu; zer da
zure eta gurc arteko, Jefus Nazaretharra ? gure galtzera ethorria othe zare ?
Badakit nor zaren ; Jainkoaren Saindua
zare zu.
35 Eta Jefufek larderiatuz erran zio
en : Ago ichilik, eta hoa gizon horren
ganik. Eta debruak gizona guzicn erdira
arthikirik, ilkhi zen hären baitharik, cta
etzioen cgin minik batere.
36 Eta ikhara jarri zen guzicn gai
nean, cta bereu artean mintzo ziren crranez: Z er da folas hau ? ezen buruyopez eta naufitafunekin manatzen ditu
izpiritu lohiak, cta goaten dire.
37 Eta hären omenak jo zitucn aur
khintzako toki guziak.
38 Bada, finagogatik ilkhirik, Jefus
farthu zen Simonen etchean. Simonen
amaginarreba berriz, zen fukhar handi
batek hartua, cta othoiztu zuteil harentzat.
39 Eriaren gainera makhurturik, ma
natu zuen fukharra, cta fukharrak utzi
zucn. Eta hura, berehala jaikirik, abiatu
zen hckicn zerbitzatzen.
40 Bada, iguzkia ctzan zenean, eririk zutenek, aiko gaitzekilakoak erakhartzen ziozkaten. Eta Jefufek eikuak bakhotchari gainean czarriz, fendatzen zituen hekick.
4 1 Hainitzen ganik berriz, debruak
atheratzen ziren oihuka eta erranez :
Badakigu Jainkoaren Semea zarela. Bai
nan dichidatuz ctzituen uzten holakorik
erratera, bazakitela Krifto zcla.
42 Egundu zenean berriz, ilkhi eta
goan zen toki bafa batera ; eta ofteak
hären bilha zabiltzan, eta heldu izan zi
ren hären ganat; cta idukitzen baitzuten etzadien goan hckicn ganik,
43 Jefufek erran zioten: Bertze hiriei
erc behar diotet crantzun Jainkoaren errefumako cbanjelioa,ezcn hortarako naiz
bidalia.
44 Eta predikatzen zabilan Galilcako
finagogetan.
V. K a p .
J^ A D A , gerthatu zen ofteck hertfatzen
3 zutela Jainkoaren hitzaren aditzeko,
eta zen Jenefaretheko ur-maelaren aldcan.
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2 Eta ikhufi zituen bi untzi ur hcgian
geldituak ; arrantzariak berriz, jautfiak
ziren eta fareen garbitzen hari.
3 Simoncna zcn untzi batera iganik,
othoiztu zucn Simon leihorretik gibcla
zadicn aphur bat; eta jarri ondoan, untzitik hari zcn ofteen irakhaften.
4 Eta mintzatzetik gelditu zencan,
erran zioen Sim oni: Egizu zabalerat, eta
fareak arthikatzuc arrantzatzeko.
5 Ihardeftean Simonck erran zioen :
Naufia, gau guzian nekhatu ondoan, cz
dugu deus atzeman ¡ bainan zurc crranaren gainean, hedatuko dut farea.
6 Eta hori cgin zutcnean, harrapatu
zuten nihonereko arrainketa, eta farea
lehcrtzcn zitzayotcn.
7 Eta kheinu egin ziotcn bertzc untziko lagunei ethor zitezen laguntzera.
Eta ethorri ziren, eta bcthe zituzten bi
untzichkak, halctan non hondatzeko
heinean baitziren.
8 Simon Piarrefck ikhufi zucncan ho
ri, crori zcn Jefufen oinetara, zioclaiik :
Ene ganik gibcla zaitc, Jauna, gizon bckhatore bat bainaiz ni.
9 Alabainan lazturak hartu zituen,
egin zuten arrantzaren ariaz, hura, harekilakoak,
10 Eta orobat Jakobe eta Joancs, Z cbedcoren femeak, zcinak baitziren Simo
nen lagunak. Eta Simoni erran zioen
Jc fu fe k : E z izi, hemendik aitzinat gi
zon atzemaile izanen zarc.
1 1 Eta untziak lcihorrcrat ekharri
ondoan, guziak utzirik, jarraiki ziren Jc fufi.
1 2 Eta gerthatu zen bango hirictarik
batean zelarik, han bazcla gizon bat lcgencz bethea ; eta ikhufirik Jefus, ahuspez erori zen eta othoiztu zuen, zioclarik: Jauna, nahi baduzu, garbi nezakczu.
13 Eta cfkua hedatuz ukitu zucn, zerralarik : Nahi dut, garbi zaite. Eta han
berean goan zitzayoen legena.
14 Eta Jcfufek manatu zioen nihori
etziozon aipha, eta erran zioen : Zoaz
ordcan, aphezaren aitzinera ager zaite,
eta zu re garbitzearen ariaz eikaint zazu
Moifefek manatu dueña, lekhukotafunctan izan dezaten.
15 Bada, hartazko haroa bazabilan
geroago eta gchiago, eta ofte handiak bli
tzen ziren entzutera, eta bereu gaitzetarik fendatzera.

16 Aldiz hura, mortura baztertzen
eta othoitzean egoten zen.
17 Eta cgun batez gerthatu zcn jarririk irakhaften hari zela. Eta Farifauak eta legearen irakhafleak, Galileako
eta Judcako herri guzietarik eta Jcrufalemetik ethorririk, jarriak zauden; eta
Jaunaren ahalak eragiten zueneriak fendatuz.
18 Eta hara gizon batzuck ohean zakhartcla bertze gizon bat emblai zen a;
eta hura barncra farthu nahiz eta Jefufen
aitzincan czarri beharrcz zabiltzan.
19 Eta cz aurkhitzcncz nondik hura
far oftcaren ariaz, igan ziren hegaztegira,
eta handik beheiti igorri zuteil bereohearekin guzien erdira, Jefufen aitzinera.
20 Hckien finlicftea ikhufirik, Jcfufek
erran zuen: Gizona, barkhatzen zaizkitzu zurc bekhatuak.
21 Eta Ifkribauak eta Farifauak gogoetaka hafi ziren, ziotclarik : N or da
burho erraile hau ? nork barkha detzazke bekhatuak, Jainkoak berak baizik ?
22 Jcfufek ordean ezagutu baitzituen
hekien gogoetak, ihardeftean erran zio
tcn : Z e r gogoeta derabilazue zuen bihotzetan ?
23 Z e r da crrechcnik, erratea: Barkhatuak zaizkitzu zurc bekhatuak ; ala
erratea: Chuti zaite eta ibil ?
24 Jakin dezazuen gizonaren Semeak
baduela lurraren gainean bckhatucn barkhatzeko ahala, erran zioen emblayari:
N ik derratzut, chuti zaite, har zazu zu
rc ohea, eta zoaz etchcrat.
25 Eta bcrehala hckien aitzincan jaikirik, hartu zucn berc azpiko ohea ; eta
Jainkoa goretfiz goan zcn bere etchcrat.
26 Eta durduzadurak hartu zituen gu
ziak, eta handieften zuten Jainkoa. Eta
lazturaz betherik, erraten zuten : Ala
gauza efpantagarriak baititugu cgun ikhufi !
27 Eta horien ondoan ilkhi zen Jefus,
eta ikhufi zuen zerga biltzaile bat, Lebi
deitzen zena, zerga bildegian jarria, eta
erran zioen : Jarraik zakizkit.
28 Eta oro utzirik, jaiki eta jarraiki
zitzayoen.
29 Eta Lebik barazkari handi bat cman zioen berc ctchcan ; eta baziren
zerga biltzaile moltzo handi bat eta ber
tzc aiko hekickin mahainean.
30 Eta Farifauak eta liango Ifkribauak
marmaraka hari ziren, Jefufen dizipuluci

erraten ziotclarik : Zcrgatik jäten eta cdaten duzuc zerga biltzaile eta bekhatorcckin ?
3 1 Eta ihardetfiz, Jcfufek erran zio
tcn : Safual direnek cz dutc midiku bcharrik, bai ordean cri direnek.
32 E z naiz ethorri urrikira deitzera
preftuak, bai ordean bekhatoreak.
33 Hekiek berriz, erran ziotcn: Z ergatik Joancfen dizipuluek cgiten dituzte
barurak ufu Farifauek bezala, eta othoitzetan egoten dire, eta zureek jäten eta
edaten baitutc ?
34 Jcfufek erran ziotcn: Barur eragin
othe diozokczucte ezkomberriaren lagu
nei, czkomberria berekin duteno ?
35 Bainan ethorriren dire egunak,
khenduko baitzayotc czkomberria ; orduan, cgun hckictan cgincn dutc barur.
36 Atheratu ziotcn berriz, iduripen
hau c r e : Nihork Cz dio foineko berritik
ihetcheari pedachurik em aten; bcrtzcla
häuften du berria, eta pcdachua cz dilioakio berritik zaharrari.
37 Eta nihork ez du arno berria zahagi zaharrctan czartzcn ; bertzela arno
berriak lchcrtuko ditu zahagiak, eta ichuriko da bera, eta zahagiak galduko.
38 Bainan arno berria zahagi berrictan
da czartzcko, eta hala batzuck eta bertzeak begiratzen dire.
39 Eta nihork arno zaharrctik edaten
duenean, ez du bcrehala berritik nahiko,
dioclakoz : Hobca da zaharra.
V I. K a p .
D A D A , gerthatu zen larumbat bigarrcn-lchen batez, ogi landetarik iragaiten zelarik Jefus, hären dizipuluek o
gi buruak hartzen, eta clkuctan murruskatuz jäten zituztcla.
2 Eta Farilauetarik zembaitck erraten
ziotcn : Zertako cgiten duzuc larumbatez haizu ez dena ?
3 Jcfufek hekici ihardeftean, erran zu
en : E z duzuc hau cre irakurtu zer egin
izan zucn Dabidek, bera eta harckin zirenak ere-bai, gofez zaudezen aldi batez;
4 Nola farthu zcn Jainkoaren ctchc
an, eta hartu zituen efkaintzako ogiak,
eta jan eta berc lagunei erc eman zucn,
hekietarik jatca ctzen arren fori, bakharrik aphezei baizik ?
5 Eta erraten zaroeten: Gizonaren
Semca larumbataren erc naufi da.
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6 Berriz, bertzc larumbat batez ger
thatu zen finagogan farthu zela, eta ira
khaften hari zcn ; eta han bazqn gizon
bat eiku eikuina iliarra zuena.
7 Bada Ifkribauek eta Farifauek begia
zadukaten hean larumbat cguncz fendatuko othe zucn, nombatik jafarbide zerbait aurkhitu nahiz.
8 Bainan Jcfufek czagutzen zituen he
kien gogoetak, eta erran zioen cfku iliarra
zuen gizonari: Jaiki zaitc eta cman zaite
erdi hortan. Eta chutiturik, erdian gel
ditu zcn.
9 Aldiz hekiei buruz Jcfufek erran
zuen: Galdatzen darotzuct hean larumbat cguncz ongi egitca, ala gaizki egitea
dencz haizu ; biziaren ematca ala khentzea ?
10 Eta guzici inguruan begiraturik, crran zioen gizonari: Heda zazu cfkua.
Eta hedatu zuen: eta fafualdu zitzayoen.
1 1 Bada, horrek erhotu zituen ; eta
bereu artean mintzo ziren hean zer eginen ziotcn Jefufi.
12 Berriz, egun hekietan othoitzera
mendira goan zen, eta gaua iragan zuen
Jainkoari othoitzean.
13 Eta eguna ethorri zcncan, deitliu
zituen bere dizipuluak, eta hekietarik
hautatu zituen hamabi (cman cre zioten
Apoftoluen izena),
14 Simon, zeina deitliu baitzuen Piarrcs, eta Andres hären anaya, Jakobe eta
Joancs, Filipe eta Bartholome,
15 Mathiu eta Thom as, Jakobe Alpheorena eta Simon, khartfua deitzen
zen a;
16 Juda, Jakoberen anaya, eta Judas
Ifkariot, zcinak faldu baitzuen gero.
17 Eta hekickin jauften zelarik, baratu zen toki ordoki batean, eta harckin
baren dizipulu araldca eta Judea guzitik,
Jcrufalcmetik, eta Tirreko eta Sidongo
itfas-bazterretarik populu ofte handi bat,
18 Zeina ethorri baitzen hären entzu
tera eta berc eritafunctarik fendatzera.
Eta izpiritu lohick zerabilzkatcnak ere
fendatzen ziren.
19 Eta ofte guzia zabilan hura ukitu
beharrcz; zeren hären ganik ilkhitzcn
baitzen cragindura bat, guziak fendatzen
zituena.
20 Orduan bere dizipuluetara begiak
goititurik, erran zuen: Dohatfu beharrak,
zeren zuena baita Jainkoaren errefuma.
2 1 Dohatfu orai gofe zarctcnak, czcn
7 c
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afeko zarctc.
Dohatfu orai nigarretan
zaretenak, zeren boztuko baitzarcte.
_ 22 Dohatfu zarete izancn, noiz-etare
gizonck baitzaituztctc gaitzetfiko, bereziko, eikarniatuko, cta zuen izena dutcnean gaichtotzat arbuyatuko gizonaren
Semearen ariaz.
23 Boz cta jauz zaitcztc egun hartan;
czen hara zuen faria handia dcla zcruan;
horien aitck alabainan hola-hola egiccn
zaroetan profctci.
24 Bainan zorigaitz zuei, abcratfak;
zuckin baituzuc zuen gozoa.
25 Zorigaitz zuei, afeak zaretenak,
zeren gofez egonen baitzarcte. Zorigaitz
zuei, orai irriz zaudeztcnak; zeren cginen baituzue nigar cta marraika.
26 Zorigaitz zuei, laudatuko zaituztetenean gizonek, ezcn hala-haJa egiten
zaroeten horien arbafoek profeta-aizunei.
27 Bainan zuei, cntzuten nauzucnci
derratzuet nik : Maitha zatzuc zuen etfayak; ongia egiozucte gaizki begiratzen
darotzuctenei.
28 Ongi mintza zaitcztc, zuetaz gaiz
ki mintzo dircneritzat, othoitzak egizkitzue zuetaz belzkeria erraten hari direnentzat.
29 Eta mathela batean jotzen zaitucnari phara diozozu bertzea cre; eta foingainckoa eramaten darotzuena ez debeka
hartzetik barnckoa ere.
30 Bcrriz, edozeinek galda dezazun,
emozu ; eta zurea khentzen darotzunari ez bihurraraz.
3 1 Eta nola nahi baituzue egin dezazucten gizonek, hala zuck erc egin diozozuetc.
32 Eta baldin zuck maite zaituztetenak badire zuck maite ditutzuenak, zer
izanen da zuen eikerra? ezik gaichtaginek
ere maite dituzte beren maithatzailcak.
33 Eta baldin zuen ongi cgileci egiten
badiozuete ongia, zer izancn da zuen eskerra ? ezik gaichtaginek ere egiten dute
horrembertze.
34 Eta hainei, mailegutan cmaten baduzue, zeinen ganik igurikitzen baituzue
ordaina, zer izancn da zuen eikerra ? ezik
gaichtaginek erc gaichtaginei maileguz cmaten diotc, bertze haimbertzeren izatekotan.
35 Guzia gatik maitha zatzue zuen ctfayak; ongia egizuc eta maileguz eman,
handik deufere iguriki gäbe, eta zuen fa
ria izanen da handia, eta Guziz-Gorarcn

ferne zarete izanen; ezen ona da hura
eikergabc eta gaichtaginentzat.
36 Urrikalmendutfu zaitcztc beraz i
zan, zuen Aita urrikalmendutfu den bczala.
37 E z juya, cta etzaretc juyatuak izanen; ez kondena, eta ctzarcte izanen
kondenatuak; barkha zazue, cta barkhaturen zaitzue;
38 Emazue, eta emanen zaitzue; neurri ona, afea, higitua eta gaindi dihoana
emanen zaitzue altzora. Ezen zein ncurriz erc neurtu baitukezue, hartaz be
raz zuei ncurturen zaitzue.
39 Athcratzcn zioten oraino iduripen
b a t: Itfua izan othe ditake itfu bidari ?
ez othe dire biak errekara eroriko ?
40 Dizipulua ez da naufia baino gehiago; bainan dizipulua perfeta da, naufia bezalakoa balimbada.
4 1 Nolaz ikhuftcn duzu bada anayaren begian izpia, eta zure begian ez ohartzen lazari?
42 Edo nola derrokezu zure anayari:
Anaya, zaude khen dezazudan phits bat
begitik, etzarenean ohartzen zure begian
lazari? Itchura-cderrckoa,lehcnik khen
zazu zure begitik laza; cta gcro abia zaitc
zure anayari idokitzen begitik phitfa.
43 E z da alabainan ona, fruitu tzarrak
dakharzkan arbola; ez-cta tzarra, fruitu
onak dematzana.
44 Ezen arbola bakhotcha bere fruitutik da ezagun. Elhorrietarik alabainan
ez da pikorik biltzen, ez-cta lapharrctan
mahats molkhorik.
45 Gizon onak bere bihotz onctik atheratzen du ongia ; cta gaichtoak, bere
bihotz gaichtotik gaizkia. Alabainan ahoa bihotzeko gaindiduratik da mintzo.
46 Nolaz bada deitzen nauzue: N au
fia, N au fia; cta nik derradana ez egi
ten ?
47 Ene gana dathorrena, ene hitzak
entzun cta egiten dituena, haina noren iduriko den erakhutfiko darotzuct:
48 Harek iduri du etchc egiten hari
den gizona, zcinak bchera baitcrama crreka, cta afentuak harriaren gainean jartzen baititu. Uholdc bat eginik, uharrak
jo du baren ctchca eta ez du khordokatu
ahal, zeren harriaren gainean baitzen afentatua.
49 Aldiz aditzen duenak cta ez egiten,
hainak iduri du, afenturik gäbe lurraren
gainean etchc egiten hari den gizona: i-

bayak jo du ctchca, eta berehala lurrera
goan da, eta handia izan da etchc hartako dcfmafia.
V II. K

ap.

D A D A , folas horick oro akhabatu zituenean populuaren aitzincan, farthu zen Kapharnaumen.
2 Eta bazcn Ehuntari baten muthila,
bcrc naufiak hainitz maite zuena, gaitzak
hartua eta hiltzekotan.
3 Eta aditurik Jefufen aiphua, Ehuntariak bidali ziozkan J uduetarikako zahar
zembait, othoiztuz cthor zadien, eta falba zezan harén fehia.
4 Eta haukiek cthorri zirenean Jcfufen gana, hcrtfatuki othoiztcn zuten, zcrrotelarik: M crezi du hori egin dezazun
harentzat.
5 Maite du czen gurc jendakia, cta berak egin izan daroku finagoga.
6 jefus hekiekin zihoan bcraz, etaorduko ctzelarik etchetikurrun,Ehuntariak
igorri ziozkan bcrc adiíkidc batzu, zioelarik : Jauna, cz har nekherik ; ezen cz
dut mcrezi lar zaitezen ene lcihorrcan.
7 Hargatik ere cz dut ufte izatu, aíki
naizcla neroni zurc bidera ethortzeko ;
bainan errazu hitz bat, cta fendatuko da
ene muthila.
8 Ezen ni cre bertzeen manuko naiz,
ditudalarik foldadoak ene azpiko ; eta erratcn diot huni: Z o a z ; cta badoha; cta
bertze horri: Z a t o ; cta heldu d a ; cta
ene fehiari: Egizu hau ; eta egitcn du.
9 Hori aditurik, éfpantatu zen Je fu s ;
cta itzuliz ondotik zarraizkon oftecn aldera, erran zuen : Egiaz derratzuet, cz
dúdala Ifraclcn ere horrembertzeko fmheftea aurkhitu.
10 E ta bidaliak izan zirenak ctcheratu
zirenean, fendatua atzeman zuten cri izatu fehia.
1 1 Gcro Jefus bazihoan Naim deitzen
den hirira, eta harekin zihoazcn harén dizipuluak eta jcndetzc handi bat.
12 Bada, hiriko athera hurbildu zencan, hara hil bat ekhartzen zutcla, bere a
maren ume bakharra, eta alharguna zen
ama; eta harekin bazcn hiriko jende hai
nitz.
13 Jaunak ikhufi zuencan emaztekia,
urrikalmenduak harturik, erran zioen :
Nigarrik cz egin.
14 Eta hurbildu, cta ukitu zuen khu-
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tcha. (Bada ekharleak gelditu ziren.)
Eta erran zuen : Gizon gaztea, nik derratzut, jaiki zaitc.
.
15 Eta hila zena jarri zen, eta mintzatzen hafi; eta Jcfufek cman zioen berc amari.
16 Lazturak berriz, hartu zituen han
ziren guziak; eta handieften zuten Jainkoa erranez : Ala profeta handia jaiki
baita guthartean! Jainkoak ikhufi du
bcrc populua.
17 Eta hortazko folafak jo zituen J u 
dea guzia cta inguruetako tokiak.
18 Eta Joanefi bere dizipuluek ekharri
ziozkaten berri horiek oro.
19 Eta Joancfek deitlunik bere dizi—
puluctarik bia, Jefufen gana bidali zituen,
zioelarik : Z u zare cthortzckoa zarena,
ala bertze baten iguri gaude ?
20 Gizon hckick Jefufen gana cthorri
zirenean, erran ziotcn : Joancfek igorri
gaitu zurc gana, dioclarik : Z u zare ethortzckoa zarena, ala bertze baten iguri
gaude ?
21 (Bada ordu berean fendatu zituen
hainitz bcrcn gaitz, zauri eta izpiritu
gaichtoctarik, cta aíko itfuri cman zioten
argia.)
22 Eta ihardeftean erran zaroeten :
Goanik errozue Joanefi zer duzuen aditu cta ikhufi : Itfuek ikhuftcn dutcla,
mainguak badabiltzala, legentfuak garbi
tzen dircla, gorrek aditzen dutcla, hilak
bizten direla, beharrei erantzuten zayotela ebanjelioa ;
23 Eta dohatfu nitaz gaizbide harturen cz dueña.
24 Eta Joanefen mandatariak gibelerat
goan zirenean, Joancfez ofteei abiatu zen
erraten : Zeren ikhuftcra goan zarete
mortura ? haizcak derabilan khanabera
baten ?
25 Bainan zeren ikhuftera goan za
rete ? foineko guriz jauntzia den gizon
baten ? Hara, erregeen jauregietan dire
ederki jauntziak eta atfegin-pcan bizi direnak.
26 Zeren ikhuftcn izatu zarete bada?
profeta baten ?
Bai fegur, derratzuet,
eta profeta baino handiagoaren :
27 Hura da, zeintaz iíkribatua baita :
Huna non zure begithartcaren aitzinean
dudan igortzen ene aingerua, zurc aitzi
nean zurc bidea aphainduren darotzuna.
28 Ezen nik derratzuet: Emaztekien
umeen artean Joanes Baptifta baino pro-
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fcta handiagorik nihor cz da. Bainan
Jainkoarcn errcfumako chumecna, hura
baino handiago da.
29 Eta hori aditurik, populu cta zcrga biltzaile, Joanefcn bathayoaz bathayatuak izan zircn guzick aithor bihurtzcn
zioten Jainkoari.
30 Bainan Farifau cta legearcn irakhaflc, hären eikutik bathayatuak ctzirenek, bcrcn bihotzctan arbuyatu zuten
Jainkoaren mczua.
3 1 Bada, Jaunak erran zucn : Norcn
iduriko erranen dut dircla inende huntako gizonak ? cta nor dute iduri ?
32 Iduri dute haur batzu, plazan jarriak eta elkharri mintzo direnak, diotclarik: J o darotzuegu chirola, eta etzarctc dantzatu; egin darotzuegu deithorc,
eta nigarrik egin ez duzue.
33 Ezen ethorri da Joanes Baptifta,
cz duelarik ez ogirik jäten, ez arnorik edaten, eta diozue : Dcbrua du.
34 Ethorri da gizonaren Semca, ogia
jäten duena cta arnoa edaten, cta diozue:
Huna ezin afezko gizon eta arno cdale
bat, zerga biltzailecn eta bekhatorccn adiikidea.
35 Bainan zuhurtziak bere umc guzien aithorra badu.
36 Bada Farifauctarik batck othoizten
zuen harekin jatcra. Eta Farifauarcn etchera larthurik, jarri zen mahainean.
37 Eta hara, hirian zagoen emaztcki
lilitcho batek jakin zucneko mahainean
zcla Farifauarcn ctchcan, ckharri zucn
albatrazko untzi bat gantzugailuz be
thea.
38 Eta gibcletik zagoelarik hären oinetan, hafi zitzayon bere nigarrez oinen
buftitzen, cta chukhatzen buruko ilecz,
eta mufu ematen zioten, cta gantzugailuaz gantzutzen zituen.
39 Bada hori ikhuitcan, Jcfus deithu
zuen Farifauak bere baithan cgitcn zu cn :
Hau profeta balitz, balakike fegur nor c
ta nolakoa den ukitzen hari zayoen cmaztekia ; emaztcki galdu bat baita.
40 Eta Jcfufek hitza hartuz, erran zioen : Simon, badut zerbait zuri errateko.
Eta harek ihardetfi zuen: Errazu, Naufia.
4 1 Hartzedun batek bazituen bi zorduru ; batck zor ziozkan bortz chun denario, bertzeak berrogoi cta hamar.
42 Bainan nola cz baitzuten bihurtzekorik, barkhatu zioten biei. Zcinck du

beraz maitcenik ?
43 Ihardcftean Simonck erran zuen :
Ene idurira, gehienik barkhatua izan zucnak.
Eta Jcfufek erran zioen : Ongi
mintzatu zarc.
44 Eta emaztekiaren aldcrat itzulirik,
Simoni erran zioen: Ikhuften duzu cmazteki hau ? Sarthu naiz zure ctchc
an ; urik ez darotazu oincntzat cman ;
hunek aldiz nigarrez bufti cta bere ilecz
chukhatu darozkit.
45 E z darotadazu mufu bat cman ;
hau aldiz, farthu dcnctik, ene oinen mu
fu katzetik ez da baratu.
46 Olioz cz darotadazu gantzutu burua ; hunek ordcan gantzugailuz gantzu
tu ditu cnc oinak.
47 Aria horicz derratzut nik : Ho
ben hainitz zaizkio barkhatzen, zeren
hainitz duen maithatu ; aldiz gutiago
barkhatzen zayoenak, gutiago du maithatzen.
48 Emaztekiari berriz, erran zioen :
Barkhatuak zaizkitzu zure bekhatuak.
49 Eta harekin mahainean zirenak abiatu zircn bcrcn baithan erraten : N or
da hau, bekhatuak cre barkhatzen baititu?
50 Bainan Jcfufek erran zioen emaz
tekiari : Zure finheftcak falbatu zaitu ;
zoaz bakearekin.
V III. K ap.
L J A U izan zen gero : Jefus hiri-he—
rriak gaindi zabilan crantzuncz cta
hedatuz Jainkoaren errcfumako ebanjelioa ; cta harekin zircn hamabiak,
2 Eta emazteki batzu, izpiritu gaichtoctarik eta eritafuuetarik fendatuak; M a
ria, Magdalena deitzen zutena, zeina ganik zazpi debru ilkhi baitziren ;
3 Joana, Herodcfen etchegizonaren,
Kufaren emaztea, Sufana cta bertze asko, bereu ahaletarik laguntzen zutenak
Jcfus.
4 Bada nola jendetze handiak bildu e
ta lchiaka harén gana hirietarik heldu bai
tziren, erran zaroeten iduripcnctan :
5 Erailea ilkhi zen bere haziaren craitera ; eta eraiten zuelarik, liphar bat crori zen bide bazterrcra; eta ollikatua i
zan zen, cta zeruko choriek jan zuten.
6 Eta bertze bat crori zen hartfu bâ
tera ; cta forthu ondoan ihartu zen, hezadurarik ctzuelakoz.

7 Eta bertzc bat erori zen laphardira;
eta lapharrak harekin batean handiturik,
itho zuten.
8 Eta bertze bat lur onera zen erori;
cta forthurik cman zucn ehunetan bertze
haimbertze. Horiek erratean, oihu egiten zucn: Aditzcko beharririk duenak,
adi lieza.
9 Bada, berc dizipuluck galdatzen ziotcn zer erran nahi zucn parabola horrek.
10 Jefufck erran zaroetcn : Emana
zaitzue zuei czagut dezazuen Jainkoaren
errefumako mifterioa; bainan bcrtzeei, iduripenetan; ikhuitcan ez dezaten ikhus,
entzutean cz dezaten adi.
1 1 Hau da beraz parabola: Hazia,
Jainkoaren hitza da.
12 Berriz, bide bazterreko bihiak, diré
aditzcn dutcnak ; heldu da gero debrua,
eta hekien bihotzctarik khcntzcn du hi
tza, finhetftz ez ditezen falba.
13 Aldiz, hartfura eroriak, dire, aditu
ondoan, hitza gogotik onheítcn dutcnak;
ez dute ordean errorik, aphur bateko bai
ta hekien finheítea, eta ukho egiten bai
tute tentazioneko orduan.
14 Berriz, laphardira eroriak, diré cntzun dutcnak, eta gero ardurek, aberastalunek, bizitzcko atfcginkerick ithotzen
dituzte, eta fruiturik cz dakhartc.
15 Bada, lur onerat eroriak, hainak
diré zeinck bihotz 011 cta guziz oncan
hartu cta iduki baitute hitza, eta jafankortafunaren bidez fruitu ekhartzen bai
tute.
16 Nihor cz da, berriz, krifelua biztu
cta untzi batez cítaltzen, edo ohe azpian
ezartzen duenik; bainan ganderailuaren
gainean ezartzen du, fartzcn direnek iklius dezaten argia.
17 Ezen ez da gauza itfurik argituren
cz denik, cz-cta gorderik czagutuko cta
agerira cthorriren cz denik.
18 Ikhufazuc beraz nola entzuten duzuen. Ezen duenari emanen zayo ; cta
gabe denari, bere uílez dueña ere khenduko zayo.
19 Bada, harén ama eta anaya k etho
rri zircn harén gana, eta ezin hurbil zitzaizkiokcn jende murruaren ariaz.
20 Eta erran zioten berria : Zure a
ma cta anayak, zu ikhufi nahiak daudc
kampoan.
21 Jcfufek ihardctfi zioten : Ene· ama
cta anayak, hainak dire zeinck Jainkoa-
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ren hitza entzuten eta bethetzcn baitute.
22 Gerthatu zen bada, cgun batez bere dizipuluckin igan zela untzitto batera,
eta erran zaroetcn : Goazcn uraz haindira. Eta abiatu zircn.
23 Eta bazihoazelarik, lokhartu zen ;
cta haizc buhurnba jautfi zen ur-maclara ;
eta urez bethetzcn zircn eta galtzeko zoritan zircn.
24 Orduan hurbildurik, iratzarri zu
ten, ziotelarik : Naufia, galtzera goaz.
Bainan harek, jaikirik larderiatu zituen
haizca cta urcko phcfia, eta gelditu zi
rcn, cta jabaldura egin zen.
25 Hekiei berriz, erran zioten : Non
da zuen finheftea ? Hckick beren izialduran, harrituak zauden beren artean,
ziotelarik: N or uftc duzuc déla hau, haizcari eta itfafoari manatzcn baitiote, eta
horiek entzuten baitute ?
26 Eta jo zuten Jcrafatarrcn eremuetara, zeinak Galilearcn parrean baitire.
27 Eta leihorrera jautfi zenean Jcfus,
aitzinera ethorri zitzayoen gizon bat, debruak hartua afpaldi hartan, foinekorik
crabiltzcn etzuena, cta ez etchetan, bai
nan hobictan zagoena.
28 Ikhufi zucneko Jcfus, harén aitzinean crori zen, cta dcihadar eginez, crran zioen : Jefus, Jainko Guziz-G oraren Scmea, zer da zure eta ene arteko ?
othoi-othoi, cz jafanaraz niri.
29 Ezen Jefufck izpiritu lohiari manatzen zioen, ilkhi zadicn gizon harén
barnctik. Alabainan debruak harrapatua
zadukan afpaldi hartan; cta gathez tinkatzen zuten, ctaoin burdinez idukia zclarik, burdinak trenkatzen zituen, cta de
bruak mortua gaindi crabiltzcn zucn.
30 Bada, Jefufck galdatu zioen : Z er
duk izcna? Eta ihardctfi zuen : Anda
n a; zeren hainitz debru baitziren gizon
hartan farthuak.
3 1 Eta othoizka zagozkion, ctzctzan
lezera mana.
32 Bainan han baitzen urde hanitz
mendian alhan zirenak, debruek orhoiztu zuten utz zetzan hckictan fartzera ;
eta haizu cman zioten.
33 Beraz debruak gizonaren baitharik
ilkhi eta urdcctan farthu zircn ; cta urdaldca tarrapatan gain-behera jauzi zen
urera, cta itho ziren guziak.
34 Alharazleek ikhufi zuteneko zer
zen gerthatu, ihes egin eta berria eraman
zuten hirira eta bazterretara.
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35 Bada, jendeak ilkhi zircn zcr ger
thatu zen ikhuftcra, eta Jefufen gana ethorri ziren, cta aurkhitu zutcn, dcbruck
utzi gizona, Jefufen ometan jarria, foinekoz jauntzia, eta tentu onarekin ; cta izitu ziren.
36 Ikhuíleek berriz, erran zaroeten,
ñola izan zen andanatik fendatua.
37 Eta Jerafatarren lurreko populuguziak othoiztu zuen urrun zadien hekien
ganik ; alabainan izialdura handiak hartuak ziren. Jefus beraz, untzirat iganik,
gibelerat goan zen.
38 Eta debruek utzi gizona othoizka
zagokon har zezan berekin ; bainan Jc fufek igorri zuen, zioclarik :
39 Bihur zaite zuro ctcherat, cta ezagutaraz zazu zein gauza handiak egin
dituen Jainkoak zuretzat. Eta goan zen,
hiri guzia gaindi erantzunez zcmbatcko
gauzak harentzat egin zituen Jefufek.
40 Bada, gerthatu zen oftc batek hartu zuela Jefus itzuli zcncan ; ezcn iguri
zagozkion guziak.
4 1 Eta liara ethorri zitzayoela Jairo
deitzen zen gizon bat, eta hura ftnagogako buruzagia zen : eta crori zen Jc l’uíen oinctara, othoizten zuelarik far za
dien harén etchean,
42 Zeren alaba bakhar bat baitzuen,
hamabi urtheren ingurutfukoa, cta hiltzera zihoana. Eta gcrthatzen zen, Jefus
zihoalarik, hcrtfatzcn zuda ofteak.
43 Eta bazcn emazteki bat hamabi
urthe hartan odol jauftc batckin, midiku
tan bcrc ízate guzia chahutu zuena, cta
nihork czin fendatu baitzuen.
44 Hurbildu zen gibcletik, cta ukitu
zuen Jefufen foinekoaren litfa, eta han
bcrean gelditu zen harén odol jauftea.
45 Eta Jefufek erran zuen : Ñ or da
ukitu nauena ? Bada, guzick ukhatzcn
baitzuten, Piarrefek cta harekin zirenek
erran zuten : Naufia, oftcck hcrtfatzcn
cta nekhatzcn zaituzte, cta diozu : Nork
ukitu ñau ?
46 Eta Jefufek erran zuen : Norbaitek ukitu ñau ; ezen czagutu dut indar
bat ene ganik athcratzcn.
47 Ikhufirik beraz ezin gorde zela, cmaztekia ikharan ethorri zen cta Jefufen
oinctara crori; eta populu guziaren aitzinean ezagutarazi zuen zergatik ukitu
zuen, cta ñola izan zen bcrehala fenda
tua.
48 Eta Jefufek erran zioen : Haurra,

IX. KAP.

zure finhefteak falbatu zaitu ; zoaz bakcan.
49 Oraino mintzo zelarik, norbait cthorri zen finagogako buruzagiaren ga
na, erraten zioclarik : Hil da zure alaba ;
ez akhiaraz gehiago Naufia.
50 Jefufek berriz, hori aditurik, ihardetfi zioen neíkatcharen aitari : E z izan
beldur; bakharrik finhcftc izan zazu, eta
athcratuko da.
5 1 Etchera heldu zenean, ctzuen nihor utzi berekin fartzera, baizik-erc Piarres, Jakobe, Joancs cta neíkatcharen aitamak.
52 Bada, nigarrez cta haurraren dei—
thoratzen hari ziren guziak. Eta Jefu 
fek erran zuen : Nigarrik ez egin ; hau
rra ez da hila, bainan lo dago.
53 Eta irri egitcn zioten, baitzakiten
hila zela.
54 Harek ordean, cíkutik harturik, oihu egin zioen, zerralarik : Neíkatcha,
jaiki zaite.
55 Eta bihurtu zitzayoen hatfa, cta
jaiki zen bcrehala. Eta Jefufek manatu
zuen jatera eman ziozotcn.
56 Orduan harritu ziren harén burhafoak cta Jefufek debekatu zioten nihori
ere erratea zcr gerthatu zen.

IX . K a p .
D A D A , hamabi apoftoluak bilarazirik,
Jefufek eman zioten indar cta cíku
debru guzicn gainean, cta eritafunen fendatzeko.
2 Eta igorri zituen Jainkoaren errefumaren erantzutera cta crien fendatzera.
3 Eta erran zioten : E z duzue bideko deufere eramanen, ez makhila, ez
murtchila, ez ogi, ez diru ; cta ez ditutzue bi aldagarri izanen.
4 Eta edozein ctchctan far zaitezten,
zaudezte han, eta handik ez ilkhi.
5 Eta nombaitko jcndcck ez bazaituzte n ahi; hiri hartarik ilkhirik, iharrofazuc zuen oinetako herrautfcraino, lekhukotafuntzat hekien gain.
6 Goanik beraz, inguruka zabiltzan
herriz herri, cbanjclioa erantzunez cta
orotan eriak fendatuz.
7 Bada, Hcrodes tetrarkak, aditzen
zituen Jefufen egintza guziak, cta ctzakien zer finhets, baitzioten
8 Batzuck, Joancs zela hiletarik biz-

tu ; bertzcck, Elias zela agertu ; bcrtzcck berriz, beihalako profetetarik bat zela
biztu.
9 Eta zioen Herodefck: Joanefi moztu diot lephoa : Ñor da beraz hau zcintaz aditzen baititut horrelako gauzak ?
Eta hura ikhufi beharrez zabila».
10 Apoftoluak gibelerat itzuli ziren,
eta Jcfuíi erran zioten zer-eta-zer egin
zutcn ; etc hekiek berekin harturik, aldaratu zen Bcthfaidako eremuctako bafa
bazter hatera.
11 Jendeck jakin zutenean hori, goan
zitzaizkon ondotik; Jefufek ongi hartu
zituen, cta Jainkoaren errefumaz mintzatu zen hekici cta fcndatzen zituen ofafun beharretan zirenak.
12 Bainan aphaltzen hafia zen eguna ; cta hurbildurik, hamabiek erran
zioten : Igor zazu jendea, inguruetan
diren herri eta baztcrretchcetara goanez,
aurkhi dezaten atherbe eta jatcko ; ezik
hemen toki bafan gare.
13 Jefufek ordean erran zioten : Z eronek cmozuctc jatera. Hekiek aldiz
ihardetfi zuten : E z dugu gehiago bortz
ogi eta bi arrain baizik; non ez garen
goatcn jendetzc horren guziarentzat jateko eroftera.
14 Baziren bada bortz mila gizonen
hcina. Erran zioten gero berc dizipulu ei: Jarrarazkitzue jalcak berrogoi cta
hamarreko andanaka.
15 Eta hala egin zuten, cta jarrarazi
zituzten oro.
16 Orduan bortz ogiak cta bi arrainak harturik, Jefufek zcrura begiratuz,
benedikatu zituen ; hautfi eta eman z¡ozkaten bcre dizipuluei, czar zetzazten
populuaren aitzinean.
17 Eta jan zutcn guzick cta afc zi
ren ; cta gelditu zenetik, goititu ziren
hamabi faíki puíkaz betheak.
18 Eta gerthatu zen, bakharrik othoitzean zen batez, dizipuluak ere harekin
zircla ; cta galdcgin zaroeten : Ñ or naizela dio jendeak?
19 Eta hekiek ihardetfí cta erran zio
ten : Joancs Baptifta, bertzc batzuck
Elias ; bertzc batzuck diote berriz, aitzincko profetetarik bat biztu déla.
20 Bcrei aldiz erran zioten: Zuek
berriz, ñor naizela diozue ? Simo» Pia
rrefek ihardetfiz erran zuen: Jainkoaren
Krifto.
21 Bada, nihori ctziozotcn aipha lar-
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deriarekin manatu zituen Jefufek,
22 Zioclarik : Premia da alabainan
gizonaren Semcak hainitz jafan dezan,
arbuyatua izan dadien zaharrez eta aphezetako aitzindariez eta Iíkribauez, hila
izan cta hirugarren egunean bitz dadien.
23 Aldiz guziei erraten zaroeten :
Norbait ene ondotik ethorri nahi bada,
egin biozo bcre buruari ukho, har beza
cgun oroz foinera bcre gurutzea, eta jarraik bekit.
24 Ezcn nork-ere bcre bizia nahiko
baitu zaindu, galduren du ; eta berc bi
zia ene ariaz galduko duenak, begiraturen du.
25 Izatez, zer luke gizonarentzat balio, mundu guzia irabaz baleza ere, bai
nan bcrc burua gal eta berc zorigaitza
egin baleza ?
26 Alabainan nitaz eta ene hitzcz ahalkatuko dena, gizonaren Semea ere
hartaz ahalkaturen da, ethorriko denean
bcre ofpearen erdian, cta Aitarenean cta
Aingcru dohatfucnean.
27 Bada, nik dcrratzuet egiaz, he
men daudezenctarik badire hcriotzea jafanen ez dutenak, ikhus dezaten arteo
Jainkoaren errefuma.
28 Bazcn zortzi egunen hcina folas
horiek iduki zituela, eta hartu zituen
Piarres, Jakobe cta Joanes, eta mendira
igan zen othoitz egitera.
29 Eta gerthatu zen, othoitzcan zagoelarik, harén begithartea bertzc bat
egin zela, cta harén foinekoa churi eta
argi-argia.
30 Eta hara bi gizon harekin folafean
zaudcla. Hekiek ziren Moifes cta Elias,
3 1 Eta ofpcz inguratuak agertu zi
ren ; cta folas zuten harén mundutik ilkhitzcaz, zeina Jcrufalemen egin behar
baitzuen.
32 Bizkitartean Piarres cta harén lagunak loak arthikiak zauden. Eta atzartzearekin ikhufi zutcn Jefufen mayeftatca, cta harekin zaudczcn bi gizonak.
33 Eta ñola Jefufen ganik baitzihoazen, Piarrefek erran zuen : Naufia, ongi
gare hemen ; egin detzagun hirur etchola, bat zure, bertzea Moifcfen eta bcrtzca Eliafcn : etzakien alabainan zer zerafan.
34 Bada, hola mintzo zelarik, egin
zen hedoi bat, eta eftali zituen, eta he
kiek hedoyean fartzcn ikhuftearekin, izitu ziren.
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35 Eta hcdoyctik ilkhi zcn mintzo
bat, zioena : Hau da ene ferne maitca ;
hau entzun zazuc.
36 Eta hitz horick egiten zirelarik,
bakharrik aurkhitu zen Jcfus. Eta dizipuluak ichilik egotu ziren, cta orduko
egunctan etzuten, ikhufi zituztenetarik
hitz bat ere atheratu.
37 Bada, biharamunean, menditik
jaulten hari zirelarik, gerthatu zen jendeketa handi bat ethorri zitzayotcla bidera.
38 Eta hara oftetik gizon batek oihu
cgin zu d a, zioclarik : Naufia, othoi, cnc
femeari begira diozozu, ezen enc haur
bakharra da ;
39 E ta hara izpiritu gaichtoa lotzen
zayola, izkolaka abiarazten du, lurrerat
arthikitzen, eta zalapartaka erabiltzen,
harrapoa dariola, eta ez da crrechki goaten phorrokatu duen ondean.
40 Othoiztu ditut zurc dizipuluak iraiz zezaten, eta ezin egin dutc.
4 1 Aldiz Jefufek ihardeftean erran
zuen : Oi ume finhefgaitz eta tzarrak,
noiz arteo izanen naiz zuekin eta jafanen othe zaituztet ? Erakhar zazu zure
femca hunat.
42 Eta hurbildu zcncan, debruak arthiki zuen, cta zalapartaka ezarri.
43 Jefufek dichidatu zuen izpiritu lohia, eta haurra fendaturik bihurtu zioen
berc aitari.
44 Eta guziak efpantatzen ziren Jainkoaren alial handiaz ; cta Jefufek egiten
zituen guziez cdcrrctfiak zirelarik, berc
dizipuluei erran zioten : Solas hau har
zazue ongi gogoan : Gizonaren Semea
gizonei faldua izatckoa da.
45 Bainan hekiek etzuten aditzen folas hori, eta hekien begiei itzalia zen,
haletan non ez baitzuten ardieften ; cta
lotfa ziren folas horren gainean Jefufi
galderik egitcra.
46 Bada, gogoeta bat ethorri zitzayoten burura, nekietarik hean zein othe
zen handiena.
47 Bainan Jefufek ikhuftcncz hekien
bihotzeko gogoctak, hartu zuen haurtto
bat, ezarri zuen bere aldcan,
48 Eta erran zioten: Nork-crc haur
tto hau ene ¡zcncan hartzen baitu, ni har
tzen nau ; cta nork-crc hartzen bainau,
ni bidali nauena hartzen du. Ezen zuen
ororen artcan chumccn dena, handiena
hurache da.

49 Bada Joanefek hitza harturik, e
rran zuen : Naufia, ikhufi dugu gizon
bat zure izenean debruak iraizten dituena, cta debekatu diogu, zeren ez baita
gurckin jarraikitzen.
50 Eta Jefufek ihardctfi zioen : E z
debeka ; ezen zuen kontra ez dena, zu
en aide da.
51 Bada, bethetzen hari ziren egunak
zeinen buruan lurretik eramana izan bchar baitzen, cta begithartea biphilik jarri
zcn, Jcrufalemcra goatcko.
52 Eta mandatariak igorri zituen be
re aitzinean, cta haukick bidean farthu
ziren Samariarrcn hiri batean, Jefufi behar zirenen aphaintzeko.
53 Eta hangoek etzioten atherberik cman, zeren Jerufalcmera zihoanaren urhatfa baitzaraman.
54 Bada, hären dizipulu Jakobek cta
Joanefek ikhufi zutcncan hori, erran zu
teil : Jauna, nahi duzu dei egin dezagun,
fua zerutik jauts dadien, eta erre detzan
horiek ?
55 Eta itzuliz azurriatu zituen, zioc
larik : E z dakizue zer izpiritutako zarctcn.
56 Gizonaren Semea ez da nihoren
galtzera ethorri, bainan bai falbatzcra.
Eta bertze herri hatera goan ziren.
57 Bidean zihoazclarik, norbaitck crran zioen : Norat-nahi goan zaitezen,
jarraikiren natzaitzu.
58 Jefufek ihardctfi zioen : Hazeriek
badituzte bereu zilhoak, zeruko hegaftinek erc beren ohantzeak ; gizonaren Semcak ez du ordcan non etzan burua.
59 Bertze bati berriz, erran zioen :
Jarraik zakizkit.
Eta harck ihardctfi
zu en : Jauna utz nczazu lchenik goan
nadien ene aitaren ehorztera.
60 Jefufek erran zioen : Utzatzu hilak bereu hilen ehorztera ; zu ordcan,
zoaz cta Jainkoarcn errefuma erantzun
zazu.
61 Eta bertze batek ere erran zioen :
Jauna,jarraikiren natzaitzu; bainan lehenik utz nczazu cheda dezadan etchcan ditudan gauzez.
62 Eta Jefufek ihardctfi zioen : Goldearen gainean cfkua czartzcn cta gibelerat begiratzen duenik nihor ez da Jain 
koarcn errefumakotzat 011.

X. K ap.
D A D A , horicz geroz, Jaunak berczi
zituen oraino bertze hirur hogoi eta
hamabi dizipulu ; aitzinerat igorri zituen
birazka, bera goatekoa zen hiri eta toki
guzietara.
2 Eta erraten zioten : Handia da
uzta, langileak ordean dirc gu ti: Othoitzazue beraz uztaren jabea, berc uztara
igor detzan langileak.
3 Z o a z tc : huna non igortzen zaituztedan nik bildots batzu otfoen artera
bezala.
4 E z craman ez moltfa, ez murtchila, ez oinetakorik, cta bidean nihori agurrik ez egin.
5 Edozcin ctchctan far zaitezten, errazue lchenik : Etche huni bakca ;
6 Eta han bakezko umerik balimbada, hären gainean jarriko da zuck cman
bakea ; bertzela bada, zuctara da bihur
tu ren.
7 Berriz, etche ber-batean egon zaitezte, hangoen baithan denetik janez eta
edancz: ezen langileari zor zayo bere
faria. E z ibil etche batetik bertzera.
8 Eta edozcin hiritan far zaitezten,
eta ongi har zetzazten, jan zazue aitzinera ematen zaitzucnetik.
9 Senda zatzue han diren eriak, cta
errozuete : Hurbildua duzuc Jainkoarcn
errefuma.
10 Aldiz edozcin hiritan far zaitez
ten, eta ctzaituzteten onheften; hango
karriketara ilkhirik, errazue:
1 1 Zuen hiritik lothu zaikun herrautfa cre iharroften dugu zuen kontra;
guzia gatik, hau jakizuc, hurbildua dela
Jainkoarcn errefuma.
12 N ik dcrratzuct egiaz, cgun hartan
cztikiago erabilia izanen déla Sodoma
hiri hura baino.
13 Zorigaitz hiri, Korozain, zorigaitz
hiri, Bcthfaida; ezik Tirrcn cta Sidonen gerthatu izan balirc zuen erdian egin diren fcndagailak, afpaldi zukeen
zurdatz-hautfetan urrikiz jarri zitazkecla.
14 Hargatik cztikiago jazarriren zayotc Tirreri eta Sidoni zuei baino juyamenduko cgunean.
15 Eta hi, Kapharnaum, zeruetaraino
goratua, ifernuctaraino izanen haiz hon
datu a.
16 Z uck entzuten zaituztenak, ni
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entzuten nau ; zuek arbuyatzen zaituz
tenak, ni arbuyatzen nau. Bada, ni
arbuyatzen nauenak, arbuyatzen du ni
bidali nauena.
17 Bozkariotan gibelerat itzuli ziren
bada hirur hogoi eta hamabiak, ziotelarik : Jauna, zure izenean debruei bcrci
naufitzen gatzaizkote.
18 Eta ihardctfi zuen: Ikhuften nuen
fatan, chimifta bezala zerutik erortzen.
19 Huna cman darotzuedala fugeen,
harrobien eta ctfayaren indar guziaren
oinkatzcko ahala ; eta deufek-cre ez darotzuc hobenik eginen.
20 Halarik-cre cz huntaz bozkaria,
izpirituak garhaitzen ditutzuela, bainan
boz zaitezte zeren zuen izcnak zeruetan diren ifkribatuak.
2 1 Eta ordu berean goiheretu zcn
Izpiritu fainduaren eragintzaz, eta e
rran zu en : Eíkerrak darozkitzut, A l
ta, zcru-lurren Jauna, zeren diozkatzuten horiek gorde zuhurrei cta umoei, eta
chumeei agertu. Bai, Aita, zeren hó
rrela izan den zure aitzinean gogaragarri.
22 Enc Aitak gauza guziak cman
darozkit cíkuetara. Eta nihork ez daki
ñor den Semea, Aitak baizik ; eta ñor
den Aita, baizik-crc Scmcak cta hainak
zeinari Scmcak nahi izan baitio czagutarazi.
23 Eta berc dizipuluen aldera itzuliz
erran zuen: Dohatfu begiak zuek ikhustcn ditutzucn gauzak dakhufkitzatenak.
24 Ezen nik dcrratzuet, profeta eta
errege hainitzck nahi izan dituztela ikhufi zuek dakhuíkitzuenak, cta cz baitituzte ikhufi ; eta cntzun zuek entzu
ten ditutzucnak, cta cz baitituzte en
tzun.
25 Eta hara legearen irakhafie bat
jaiki zela, hura zertan khaufi, eta erranez : Naufia, zer eginez ardietfiren dut
bethiereko bizitzea ?
26 Jefufek berriz, erran zioen : L cgean zer da iíkribatua? zer irakurtzen
duzu ?
27 Harck ihardetfiz erran zuen : Z u 
re Jainko Jauna duzu maithaturen zure
bihotz oroz, zure arima guziaz, zure in
dar ofoaz, zurc gogo betheaz; eta zurc
laguna zurc burua bezala.
28 Eta Jefufek erran zioen : Ederki
duzu ihardctfi ; hori egizu, eta biziko
zarc.

7 D

1 1 22

LUKEN EBANJELIOA.

29 Harek ordean, bere burua cdertu
bcharrez, erran zioen Jefufi : Eta ñor
da ene laguna ?
30 Horren gainean aldiz, Jcfufek crran zu en : Gizon bat Jcrufalcmetik
jauften zen Jcrikora, eta crori zen ohoinen eíkuetara; biluzi zuten, fakhiz estali, eta erdi-bizi utzirik goan ziren.
3 1 Aphez bat gerthatu zen bada bidé
bcraz ja u le r a ; eta hura ikhufirik, jo
zuen aitzina.
32 Lebitar bat ere, ondo hartan zelarik, eta hura ikhuíi zuen arren, iragan
zen orobat.
33 Samariar bat aldiz, bidean zihoalarik, ethorri zen harat; eta gizonari oharturik, urrikaltnenduak cragin zioen.
34 Eta hurbildurik, olio eta arno ichuriz lothu ziozkan bere farraíkiak; czarri zuen bere abercaren gainean, oftatu
hatera craman eta han arthatu.
35 Biharamunean atheratu zituen bi
denario, oílalerari eman ziozkan, eta crran zaroen : Huntaz izan zazu artha,
eta zer-ere gehiagorik chahuturen baitu
zu, gibclcratckoen nik bihurturen darotzut.
36 Hirur horietarik, zure uftez, zein
izatu da ohoinen artera orori gizonaren
laguna ?
37 Eta harek ¡hardetíi zu en : Urrikaldu izan zayoena. Jcfufek berriz, crran zioen : Z oaz, eta zuk ere orobat
egizu.
38 Bada, bidean zihoazelarik, Jefus
gerthatu zen herri batean fartzera, eta
Martha dcitzen zen cmaztcki batck hartu zuen bere etcherat.
39 Eta hunck bazuen ahizpa bat,
Maria deitzcn zena, zeina Jaunaren oinetan jarririk, baitzagoen harén hitzaren
entzuten.
40 Martha berriz, lchiatuki zabilan
bere lan handicn crdian ; eta Jefufen aitzinean gelditurik, erran zioen : Etzaitzu deufere, ene ahizpak bakharrik uztcn bainau lan guzici buruz ? Errozu ba
da lagunt nczan.
4 1 Eta ¡hardeítean, Jaunak erran zi
oen : Martha, Martha, arduratfu zare,
eta hainitz gauzaz khcchatzcn.
42 Bada, bat da bakharrik premiazkoa. Mariak hautatu du cíkualderik hobcrcna, eta ctzayo khendua izanen.

XI. KAP.
X I. K

ap.

D E H I N , ñola othoitzcan baitzagoen
toki batean ; othoitza utzi zuenean,
bere dizipuluctarik batek erran zioen:
Jauna, irakhats dizaguzu othoitz egiten,
Joanciek ere bere dizipuluci irakhatfi i
zan diotcn bezala.
2 Jcfufek erran zioten : Othoitz egi
ten duzucnean, errazue : Aita, fainduets
bedi zure izena; cthor bedi zure errefuma ;
3 Iguzu eguncan cguncko ogia ;
4 Eta barkha dizagutzu gurc bekhatuak, gcronck ere gure zordun diren guziei barkhatzen diotegun bezala, eta ez
begaitzatzu tentazioneari utz.
5 Eta erran zioten: Zuctarik norbaitek badu adiíkide bat, eta harén gana
badoha gau minean, eta erraten dio: A diíkidea, maileguz emadatzut hirur ogi,
6 Zcren bidetik ene adiíkide bat ene
gana ethorri baita, eta cz dut hari zcr
eman aitzinera;
7 Eta adiíkidcak barnctik ihardeftean,
erraten dio: E z nczazula khccharaz;
oraiko hertfía dut athea, haurrak ere cnekin ohcan diré; ez naitcke jaik deuferen ematera:
8 Baldin bertzeak ihardukitzcn badu
joka, nik derratzuet, ez badio jaikirik
cmatcn adiíkidca duclakoz, jaikiko déla
bederen harén nabarmenkeriaren ariaz,
eta emanen diozkala buhar dituenak
oro.
9 Halaber derratzuet nik : Galda zazuc, eta emanen zaitzue; bilha zazuc,
eta aurkhiturcn duzuc; jo zazue, eta
idekiren zaitzue.
10 Nor-nahik galda dezan, eta izaten du ; bilha dezan, eta aurkhitzen du ;
jo dezan, eta idekitzcn zayo.
1 1 Alabainan zein da zuen artean ai
ta bat, femeak ogia galdatzcn-eta, harek
harria emanen dioena: cdo arraina galdegiten badu, emanen othe dio fugea:
12 Edo arroltzearen galdca badu, ha
rrobia eíkainiren othe dio ?
13 Baldin beraz zuek, zaretcn gaichtoek, badakizue zuen haurrei gauza onen cmatcn, zembatez are hobeki zuen
Aita zerukoak galdatzen diotcnci ema
nen diotc izpiritu ona ?
14 Eta abiatu zen debru baten iraiztcn, eta debru hura mutua z e n ; eta
debrua iraizi zuenean, mintzatu zen

mutua, eta jendeak ederrctfiak zaudcn.
15 Bainan hekietarik batzuck erran
zuten : Beclzebubez, debruen buruzagiaz, iraizten ditu debruak.
16 Eta bertze batzuck, hura zertan
froga, galdatzen zioten zcrutikako fendagaila zerbait.
17 Bainan Jcfufek ikhufi baitzituen
hekien gogoctak, erran zioten: Bi aldctara dagoen errefuma, chahutua izanen
d a ; eta bere buruari jazartzen dioen
etchcak, lehcr eginen du.
18 E ta fatan bere baithan bi aldetara
zeiher badago, ñola diraukc harén errelumak ? Diozue ezcn Beclzebubez iraiz
ten ditudala debruak.
19 Bcraz nik Beclzebubez iraizten
baditut debruak, nortaz iraizten dituzte
zuen haurrek ? Hargatik berak izanen
dire zuen juye.
20 Bainan nik Jainkoarcn erhiaz iraiz
ten baditut debruak, czagun da zuctaraino heldua déla Jainkoarcn errefuma.
2 1 Hazkarrak harmekin zaintzen ducnean ctchc fartzea, fegurean diré harén
onak.
22 Bainan hazkarrago batck, cthorririk garhaitzcn badu, eramanen diozka
harma guziak, zeinen gainean baitzcn
fida, eta liaren buluzkinak emanen ditu
bertzeei.
23 Enekilako ez dena, ene kontra da ;
eta cnckin biltzen hari cz dena, barrayatzcn hari da.
24 Izpiritu lohia gizon baten ganik
ilkhi dencan, lckhu agorretan gaindi dabila phaufu efke ; eta cz aurkhituz, e
rraten du : Itzuliko naiz ene ctchera,
zeintarik bainaiz ilkhi.
25 Eta heldu denean, kaufitzen du
garbitua jatfaz eta aphaindua.
26 Orduan badoha ; bcrckin hartzcn
ditu bertze zazpi izpiritu bcra baino
gaichtoagoak, eta barnera farthurik, han
egiten dute beren egoitza. Eta gizon
harén azken zoria egiten da lchcmbizikoa baino gaitzagoa.
27 Bada, horiek erraten zituclarik,
cmaztcki batek, mintzoa goratuz jon
deen crditik, erran zuen : Zorionezkoak zu ckharri zaituen fabcla eta zuk cgoíki ditutzun bulharrak.
28 Eta Jefufek ihardetft z u en : Dohatfuago Jainkoarcn hitza entzuten eta
bcgiratzen dutenak.
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29 Bainan ñola ofteak murruka bil
tzen hari baitziren, abiatu zen erraten :
Gizate hau, gizatc tzarra : fcndagaila
eíke dabila, eta fendagailarik ctzayo e
manen, Jonas profetarenaz bertzerik.
30 Ezcn ñola Ninibarrci Jonas izan
baizitzayoten ikuíkari, hala izanen zayo
gizate huni ere gizonaren Semea.
3 1 Hcgoako erregina juyamcnduko
eguncan jaikiko da gizalde hunen kon
tra eta kondenaturen ditu, zcren bera
lurraren bertze bazterretik den ethorri
Salomonen zuhurtziaren entzutera ; eta
huna hemen Salomonez gchiagokoa de
na.
32 Ninibako gizonak juyamcnduko
eguncan jaikiko dire gizalde hunen kon
tra eta kondenaturen dute ; zeren Jo nafen erantzukiari urrikitan baitziren
farthu ; eta huna hemen Jonafcz gehiago dena.
33 Nihork ez du krifelua bizten,gcro
zokho batean cdo gaitzeruaren azpian
ezartzeko, bainan bai ganderailuaren
gainean, fartzen direnek ikhus dezäten
argia.
34 Zure begia da zure gorphutzeko
krifelua. Baldin begia garbi baduzu,
gorphutza ere argi izanen duzu ; tzarra
baduzu ordean, gorphutza ere ilhumbetan izanen duzu.
35 Ikhufazu beraz, zure baithan den
argia ez dadicn izan ilhumbe.
36 Arren zure gorphutza dena argitan bada, nihon ilhumberik gäbe, argiargia izanen da, eta krifelu diftirantak
bezala argituren zaitu.
37 Eta mintzo zelarik, Farifau ba
tck bere ctchera othoiztu zuen barazkaltzera; eta farthurik, Jefus mahainean
jarri zen.
38 Bada, Farifaua, bere baithan gogoctaka, hafi zen erraten, zertako Jefus
ez othe zen garbitu onthuruntzaren aitzinean.
39 Eta Jaunak erran zio<?li: Orai
zuek, Farifauck, baío eta untzici kampoko aldea diozuctc garbitzcn ; bainan
zuen barneko aldea, harrapakeriaz eta
gaichtakcriaz da bethea.
40 Zoroak, kampoko aldea egin duenak, ez othe du egin barneko aldea ere ?
4 1 Guzia gatik, zucnctik egizue amoina, eta hola gauza guziak izanen ditutzue garbi.
42 Bainan zorigaitz zuei, Farifauak,
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hamarrena mcndatik, crruatik, cta baratzckari orotarik ematen baituzue, eta
zuzembidca eta jainkotiartafuna baititutzuc bazterrcrat uzten: horiek ziren ba
da egin beharrak, eta bertzeak ez utzi.
43 Zorigaítz zuei, Farifauak, zcrcn
Iakhet ditutzuen íinagogetan lehembiziko jarlckhuak, eta agurrak karriketan.
44 Zorigaitz zuei ageri ez dircn hobiak bczala zarctclakoz; eta gainetik
ibiltzean, gizonak ez baitirc ohartzen.
45 Bada ¡hardetfiz erran zioen lcgc
irakhaíle batck : Naufia, horiek crranez
guri ere laido egiten darokuzu.
46 Aldiz Jefufek erran zioten: Zuei
ere zorigaitz, lcgc irakhaflcak; zcrcn
ezin jafanczko forthak bcrtzeei bizkarrcra ematen baititutzue, cta zcrorrek
erhi batez ere ez ukitzen.
47 Zorigaitz zuei, hobi altchatzen
hari zarctclakoz profetci, zucn aitek d¡tuztclarik hilarazi.
48 Ongi ematen duzuc aithor zuen
aitcn egintzak onhartzen ditutzucla, hckick profetak hil, eta zuck hobiak egi
ten ditutzucnaz geroz.
49 Hargatik-ere erran izan du Jainkoaren zuhurtziak: Bidalircn diozkatct
profetak eta apoftoluak ; cta batzuen hiltzen cta bcrtzeei jazartzen hariko diré;
50 Jendaki hunen gainean bilha dadicn profeta guzicn odola, munduaren
haftapenetik ichuria izan dena,
5 1 Hafi Abelcn odolctik, cta Zalearí
as, aldarearen cta tcmploaren artcan galdu zenaren odoleraino. Hórrela, nik derratzuet, jendaki hunen gainean izanen
déla bilhatua.
52 Zorigaitz zuei, lcgc irakhaflcak,
zeren hartu baituzue jakitatcko gakhoa;
etzarctc zcrorrek farthu, eta fartzera zihoazcnak ditutzuc debekatu.
53 Bada, horien erraten hari zitzayoetclarik, Farifauak eta lcgc irakhaflcak abiatu zitzaizkon biziki hertlatzen, cta
galdcka ithotzcn,
54 Maltzurkerian mintzatuz, cta ha
rén ahotik zerbait atzeman beharrez,
gero gaincrat cmateko.

X I I . K ap .
J ^ I Z K I T A R T E A N , ñola jendeak
murruka ingurura bildu baitziren,
haletan non elkhar lchertzen baitzuten,

Jefus abiatu zen bercdizipuluei erraten:
Bcrautzuc Farifauen altchagarritik, zeina ez baita alegiarik baizen.
2 Bada, eftalirik ez da deus, agerturen ez denik; ez-eta gorderik, jakinen
ez denik.
3 Ezen ilhumbcan erran dukezuena,
argitan erranen d a ; cta gcla zokhoan
beharrira crafi dukezuena, hegaztegi gai
netik izanen da erantzuna.
4 Zuei beraz, ene adiflcideci, nik dcrratzuct: Gorphutza hiltzen, eta gero
zuei zcr egin ez dutenen beldur ez i
zan.
5 Bainan crakhutfircn darotzuct llo
ren beldur izan behar zarcten: Hainarentzat izan zaitezte beldur, zcinak hil
dukeen ondoan, ifernurat arthikitzeko ahala baitu. Bai, nik dcrratzuct, harentzat izan zaitezte beldur.
6 Bortz ctche-chori ez othe diré bifofeko batean faltzcn ? cta bada, hckictarik bat bakharra ez da Jainkoaren a¡tzincan ahantzia.
7 Zucn ileak ere khondatuak diré
guziak. E z izan beraz bcldurti : aíko
etche-chorik baino gehiago balio duzuc.
8 Bada nik dcrratzuct: Edozcinck
aithor nczan gizonen aitzincan, gizonaren Semcak ere aithorturen duela haina
Jainkoaren aingeruen aitzincan.
9 Bainan gizonen aitzincan ni ukhaturen nauena, bcra ukhatua izanen da
Jainkoaren aingeruen aitzinean.
10 N o r-n ah i gizonaren Semcarcn
kontra mintza dadicn, barkhaturen zao ; bainan Izpiritu fainduaren kontra
urho eginen duenari ctzayo barkhatu
ren.
11
Berriz, cramanak izanen zarctcncan finagogetara, kargudunen eta buruzagicn aitzinera, ez khecha zcr edo
ñola ihardetftko diozuctcn, edo zcr erra
nen duzucn;
12
Ezen Izpiritu fainduak irakhatíiren darotzuctc orduan burean zcr behar
duzuen erran.
13
Orduan gizon batek jendecn artetik erran zioen: Nauíia, errozu ene anayari cnekin zatlii dezan gurc primantza.
14
Eta Jefufek ihardctfi zioen : G izona, nork czarri ñau zuen gainean juye
edo zuzcn berczlc ?
15
Gero erran zioten gu ziei: Bcrautzue,eta zucn buruak zain zatzue jaramankeriaren khutfutik ; ezen gizona-
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ren bizia ez dago gozatzcn dituen ontafunketan.
16 Gero parabola bat erran zioten
hunclctan : Gizon aberats baten bazterrak ckharri zuen uzta goria.
17 Eta bcre baithan gogoetan zagocn, zioclarik : Z c r eginen dut ? ezen ez
dut norat bil ene uzta.
18 Eta erran zuen: Hau eginen dut:
Urratuko ditut ene bihitegiak, cta handiagoak eginen ditut; cta harat bilduko
ditut cthorri zaizkitan uztak eta ene
bertze ontafunak;
19 Eta ene buruari erranen diot: Baduk hainitz ontafun, aíko urtherentzat
bildurik: phaufa hadi, jan zak, edan zak,
egik afc onik.
20 Bainan erran zioen Jainkoak: Z o roa, gaurko gaucan izanen duk anula
ren galdea : hik bilduak beraz, norentzat izanen dire ?
2 1 Hola-hola da berc buruarentzat
ontafun moltzatzen hari dena, eta Ja in 
koaren baithan aberats ez dena.
22 Eta bere dizipuluei erran zioten :
Hargatik dcrratzuct nik : E z izan khechu zucn biziaz, hcan zcr janen duzu
cn ; cz-cta gorphutzaz, hcan zertaz cstaliko duzuen.
23 Hazkurria baino gehiago da bizia,
eta gorphutza jaunzkura baino.
24 Bcgira belcci: ez dute ez craitcn,
ez uztatzcn; ez dute ez foto, ez bihitcgirik, cta Jainkoak hazten ditu. Zcm batez etzarete zuek hekiez gehiagokoak?
25 Ñ or da, berriz, zuctan bcre afmu
guziekin bcre irazkia befo batez luzatuko duenik ?
26 Baldin beraz gauzarik aphurrenak
ez badirc zuen ahalcko, zertan khecha
bcrtzeez ?
27 Begira lilici, ñola dircn handitzen;
ez laucan, ez ¡ruten ez dire h ari: nik
derratzuet bada, Salomón etzcla bcre
ofpc guziaren crdian horietarik bat bc
zala jaunzten.
28 Baldin beraz cgun laudan den bclharra cta bihar furat arthikitzcn dena,
Jainkoak hórrela jaunzten badu, zembatcnaz zuck liobeki, finhefte aphurrckoak ?
29 Eta zuek, ez ibil zcr janen, zer cdaiien duzuen ; ez heda goregi;
30 Ezen horien guzicn ondotik, mundutiarrak dabiltza. Bada, zcrcn eíkafa
duzuen badaki zuen Aitak.
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berria, Pilatok nahafi zuela hekien odola
cgiten hari zituzten fakrifizioekin.
2 Eta ihardcftcan erran zioten : Ufte
duzue Galilear horick Galilear guziak
baino areagoak zircla, zeren duten horrelako heriotzea jafan ?
3 N ik dcrratzuct czctz ; bainan zuck,
ez bazarcte urrikitan fartzen, orobat galduko zarctc guziak.
4 Halabcr hemezortzi gizon hekiek
zcinen gainera crori baitzen Silocn dorre
bat, eta hil izan baitzitucn, hobendunagotzat daduzkatzuc Jerufalcmdar guziak
baino ?
5 N ik dcrratzuct czetz ; bainan zuck
urrikizkoobrarik ez baduzue egiten, oro
bat galduko zarcte guziak.
6 Berriz, atheratu zucn parabola hau
cre : Gizon batek pikondo bat zucn be
re mahaftian landatua, eta hartara etho
rri zen pikoketa, eta ctzucn aurkhitu.
7 Bada, mahaftizainari erran zioen:
Huna hirur urthe pikondo huntara abiatu naizcnctik pikoketa, eta ez dut aurkhitzen: motzazu beraz; zertako pochelatzcn ere du lurra ?
8 Eta harck ihardetfiz erraten dio:
Jauna, utzazu urthe huntan cre, haintzur dezadan inguruan eta eman diozodan ongarri;
9 Eta beharbada emanen ditu pikoak;
bcrtzela mozturen duzu gero.
10 Bada,larumbat egun batez, Jefus ha
ri zen hekien Anagoga batean irakhaften.
1 1 Eta hara emazteki bat izpiritu gaichto batek hemezortzi urthe hartan cri zadukana; eta makhurtua zen eta ctzezakeen baterc goiti begira.
12 Jefufek ikhufi zucncan, deithu
zucn bere gana, eta erran zioen : Em aztekia, khendua zaitzu zure gaitza.
13 Eta eikuak czarri ziozkan gaincan,
eta bcrchala chuchcndua izan zen, eta
ofpc bihurtzen zioen Jainkoari.
14 Bainan finagogako buruzagiak, fuminduran, zeren Jefufek fendatu zuen
larumbat cgunean, hitza harturik erran
zioen jendcari: Badire fei egun lancko,
hckictan zatozte, eta fenda zaitezte, eta
ez larumbat cgunez.
15 Bainan hari ihardetfiz Jaunak erran
zucn : Itchura eder egileak, zuetarik bakhotchak ez othe du larumbat cgunean
X I I I . K ap .
aberetegitik lachatzcn bere idiaedo aftoa,
Q R D U A N han ziren batzuck Jefufi eta edaratcra eramaten ?
16 Aldiz Abrahamen alaba luu, hemeeman zioten Galilear zembaiten

46 Haren naufia itzuliko da igurikitzcn ez duen cgunean, harck ez dakien
orenean; eta bereziko du bcrtzcetarik,
eta czarriko du fehl cnganatzailcekilako.
47 Schi hura bcrriz, zcinak baitzakien bere nauftaren nahia, eta ez baitu atzartafunik iduki, ez-eta egin naufiak 11ahi bezala, gogorki joa izanen da.
48 Aldiz etzakiena eta ukhaldiak merezi dituzten gauzen cgilca, gutiago iza
nen da joa. Alabainan hainitz eman zayoenari, hainitz zayo galdegincn ; eta hai
nitzen kargua zuenari galdaturcn zayo
gehienik.
49 Lurrera fuaren arthikitzera naiz
ethorri, eta zer-nahi dut, baizik-ere bitz
dadien ?
50 Bathayo batez naiz bathayatzekoa ;
eta nolako Iehietan naizen, akhaba dadien
artco ?
5 1 Ufte duzue lurrean bakcarcn ezartzera naizcla ethorri ? E z egiazki, bainan zcin bere aide bihurraraztera ;
52 Ezen oraidanik, bortz direnean ctche batean, bereziko dire hirur bien kon
tra eta bia hiruren kontra ;
53 Makhur jarriko dirc, aita fcmearckin, eta fcmca aitarckin; ama alabarckin, eta alaba amarekin; amaginarreba
errcinarekin, eta erreina amaginarrebarckin.
54 Berriz, populuari cre erraten zioen:
Hedoya mendcbalctik ikhuften duzucncan ilkhitzen, bcrchala diozue : Uria
dathor ; eta hala gerthatzen da.
55 Eta hegoak jotzen ducncan, dio
zue : Bero izanen da ; eta halachc da
gerthatzen.
56 Maltzurrak, badakizue zeruaren
eta lurrarcn itchuratik ufnatzen, nolaz
bada ez duzue dembora hau czagutzeri ?
57 Z e r den zuzen, nolaz berriz, zucn
burutarik ez duzue czagutzen ?
58 Bada zihoazinean buruzagiaren aitzincra zure partidarekin, bidcan egizu
harekin akhabatzera, beldurrcz-cta bortcha zaitzan juyearcn aitzinera, eta juycak czar zaitzan manu bethetzailearen
eikuetan, eta hunck prefondegian.
59 Niic derratzut,etzarcla ilkhiko handik, non ez duzun bihurtzen azken
arditcraino.
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zortzi urthe huntan fatanek eftekan zadukana, ez othe zen bchar efteka horta
rik lachatu larumbat egunarekin ?
17 Eta horick erraten zituencan, ahalkatzen ziren hären ichtcrbegi guziak ;
eta populu guzia bozten zen Jefufen eginkari ofpetfu guziez.
18 Erraten zucn oraino: Z e r dirudi
Jainkoaren errefumak, eta zeren iduriko
harturen dut ?
19 Iduri du muftarda bihia, gizonak
bartzen eta bere baratzean craitcn dueña;
eta larritzen da, eta arbola handi bat be
zala egiten ; eta zeruko choriak gelditzen
dire hären adarrctan.
20 Eta erran zuen berriz: Zeren idu
riko harturen dut Jainkoaren errefuma ?
21 Iduri du altchagarria, cmaztekiak
bartzen eta hirur fato irinctan nahaftckatzen dueña, orhe guzia haz dadien ar
tco.
22 Eta irakhatfiz zihoan hiri-herriak
gaindi, eta Jerufalemcri buruz bide cgincz.
23 Bada, norbaitck erran zioen : Ja u 
na, gutiak izanen othe dirc falbatuko
direnak ? Jefufek aldiz ihardetfi ziocten :
24 Berma zaitezte athe hertfitik fartzera ; ezen nik dcrratzuct hainitzak ibiliko dircla farthu bcharrez, eta ezin farthuko direla.
25 Bada ctchcko jauna farthu-cta, athea hertfi dukcencan, kampoan chutik
gcldituko zarctc eta hafiko zarctc joka
erranez: Jauna, idek dizaguzu ; eta ihar
detfiz erranen darotzuetc: E z dakit nongoak zarctcn.
26 Orduan hafiko zarctc erraten: Jan
izan dugu eta edan zure aitzincan, eta
irakhaften haritu zare gure plazctan.
27 Eta ihardetfiren darotzuc : E z da
kit nongoak zarcten j egizuc ni ganik
urrun, tzarkeria cgile guziek.
28 Han izanen dirc nigarrak eta hortz
karrafkak, ikhuliko ditutzuencan Abra
ham, Iiaak, Jakob eta profeta guziak
Jainkoaren errefuman, zuck aldiz kamporat iraiziak.
29 Iguzki haizetik eta mendcbalctik,
ipharrctik eta hegoatik izanen dirc ethorriko eta Jainkoaren errefuman jarriko
direnak.
30 Eta huna azken direnak izanen di
rcla lchcn, eta leben direnak izanen di
rekt azken.
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3 1 Egun berean Farifauetarik zembait hurbildu zitzaizkon, zcrrotelarik:
Ilkhi zaite, zoaz hemendik; czen-Hcrodefek hilarazi nahi zaitu.
32 Eta ihardetfi zioten : Zoazte, errozueazeri hari: Iraiztcn ditut debruak
eta fendarazten eriak egun eta bihar, eta
etzi akhabaturen naiz.
33 Bizkitartcan ibili behar naiz egun,
bihar eta e tz i; zeren ez baita profeta bat
Jerufalemetik kampo galtzckoa.
34 Jerufalcme, J erulaleme, profeta hiltzailea, eta bidali zaizkinanen harrikatzailea, zembat aldiz nahi izan ditinat
hire haurrak bildu, hala-nola hegaftinak
bere umealdea hegalen azpira, eta ez dun
nahi izatu ?
35 Huna non gelditzera dihoakizucn
zuen etchea hutíik. Bada, nik derratzuet, ez nauzucla gchiago ikhufiren, crran dezazuen artco : Ongi ethorri Jain 
koaren izenean dathorrenari.
X I V . K ap .
J ^ A R U M B A T egun batez Jefus gerthatu zen jatera goan zcla Farifauctarikako buruzagi baten etchcra, eta idukitzen zioten begia.
2 Eta hara aitzincan zuela gizon bat
uheri zena.
3 Eta hitza harturik, Jefufek erran
zioten lege irakhaficei eta Farifauei:
Haizu othe da larumbat cgunean fendatzera ?
4 Bainan hekiek ichilik gelditu ziren.
Jefufek aldiz hartu zuen gizona, fendatu
eta igorri zuen.
5 Eta hekiei mintzatuz, erran zioten :
Zein da zuetarik, aftoa edo idia crortzen
zayoncan putzura, bcrehala atheratuko
ez dueña, nahiz larumbat cgunean ?
6 Eta horren gaincan etziozoketen ihardets.
7 Bada, ikhuftcncz barazkaltiarrak lehembiziko tokien hautatzen zabiltzala,
parabola bat atheratu zioten, erraten zaroetelarik:
8 Ezteyetara deithua izanen zarcncan,
ez jar mahain buruan, bcldurrcz-eta zu
baino ikhufiagoa den bat gertha dadien
jaun cfpofaz deithua,
9 Eta hura eta zu deithu zaituztena
ethor dadien eta erran dezazun: Huni
utzozu tokia; eta orduan, ahalke gorritan goan zadien azken tokiaren hartzera.
10 Bainan deithua izanen zarenean,
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zoaz, jar zaitc azkcn lcrroan, dcithu zaitucnak, dathorrenean, erran diezazun :
Adiíkidea, zato gorago. Orduan ohore
izanen duzu zurekin mahainean diren
guzien aitzinean;
1 1 E zik goratzen dena izanen da aphaldua, eta aphaltzen dena goratua.
12 Dcithu zuenari, berriz, erraten zaroen : Barazkari bat edo afari bat ematen
duzunean, ez deith, cz zure adifkidcak,
ez anayak, ez ahaidcak, cz hauzo aberatfak, beldurrez-eta hckick ere deith zaitzaten beren aldian, eta hórrela bihur
dakizun ordaina.
13 Bainan, barazkari bat cgitcn duzu
nean, deith zatzu beharrak, hcrbalak,
mainguak eta itfuak.
14 Eta zorion izanen duzu, zeren ez
baitute zuri bihurtzekorik; ezik izanen
duzu zure faria, preltuak biztuko diren
cgunean.
15 Mahainean harekin zircnctarik batck horiek aditu ondoan, erran zu en :
Dohatfu Jainkoaren errefuman ogia ja 
nen dueña!
16 Eta Jcfufek erran zioen : Gizon
batek egin zuen afari handi bat, eta har
tara dcithu zituen afko.
17 Eta afaltzcko orduan, fehi bat bidali zioten deithuak zirenei erratera cthor zitczcla, gauza guziak ja chuchcnduak zirelakoz.
18 Eta guziak orobat abiatu ziren cstakuruka. Lehenak erran zuen : Bazterretche bat erofi d u t; premia dut ¡1khitzea, eta hären ikhuffera goatca; onhetfazu othoi ene aria.
19 Bigarrenak erran zuen: Erofi ditut bortz ¡di pare ; hekien ikhartzera no
ha; othoizten zaitut, behar darotadazu
barkhatu.
20 Bertze batek erran zuen: Ezkontzetik heldu naiz, eta hórrela ezin 11athorke.
2 1 Eta fchiak, itzulirik, berri horiek
ekharri ziozkan berc naufiari. Orduan
hafarreturik, etcheko jaunak erran zioen
bere fehiari: Z o az berchala hiriko plaza
eta karriketara, eta farrarazkitzu hunat
erromefak, ezinduak, itfuak eta mainguak.
22 Gero fchiak erran zioen: Egina da
zuk manatua, eta oraino toki bada.
23 Eta naufiak ihardctfi zioen: Zoaz
bideetara eta berro bazterrctara, eta atzemanak fartzera bortcha zatzu, bethe da
dien ene ctchca.

24 Ezen nik derratzuet, deithuak zi
ren horietarik batek-erc ez duela dalfaturen ene aläria.
25 Bada, jendeketa handia zihoan J c fufekin; eta hekien alderat itzulirik, erran
zioten:
26 Baldin norbait heldu bada ene ga
na, eta higuintzen cz baditu bere aitamak, emazte, alabak, ferne, anaya eta
arrebak, eta oraino berc burua erc, ez
daiteke izan ene dizipulu.
27 Eta bere gurutzca foincan, ene ondotik hcldu ez dena, cz daiteke izan ene
dizipulu.
28 Ezen zuctarik zein da, dorre bat
altchatu nahi-cta, lchenik hafiko ez dena
jarririk atheratzen zembat galtu behar
othe den, eta hean othe duen lanaren
akhabatzekorik ;
29 Beldurrez-eta afentuak jarri ondo
an, eta ezin akhabatu dukeenean, ikhuilc
guziak abia dakizkion trufatzen,
30 Diotclarik: Gizon hau ctche egiten hafi zaiku, bainan ezin akhaba ?
3 1 Edo non da erregea, zeina bertze
errege bati gerla cmatcra goatcrakoan,
lchenik jarriko cz dena gogoctan, hean
hainar mila gizonckin aitzinera athera
othe dakiokeen hogoi milekin hcldu zayoenari ?
32 Eta gai cz bada, bidalkinak igorriz,
hura urrun denean oraino, bakezko folafetara othoizten du.
33 Horrelctan beraz, zuctarik edozcin, dituen guziei ukho egiten ez due
ña, cz daiteke izan ene dizipulu.
34 Ona da gatza ; ilhauntzen bada
ordean, zertaz hura gazi ?
35 E z da 011 cz lurreko, cz ongarriko, bainan kamporat arthikiren da. Aditzeko duenak beharririk, adi beza.
X V . K ap.
D A D A , zerga biltzaileak eta bekhatorcak Jefulen ganat hurbiltzcn ziren,
hären entzuteko.
2 Eta Farilau eta Ilkribauck craltcn
zuten, ziotclarik : Horrek onheften ditu
bekhatorcak eta hekiekin jäten du.
3 Eta Jcfufek parabola hau atheratu
zioten:
4 Zuctarik zein da chun ardi dituen
gizona; eta hekietarik bat galtzcn badu,
laur hogoi eta hcmcrctziak cz othe ditu
mortuan uzten, eta galdu donaren ondo-

tik ez othe da goaten, atzcman dukecn
arfeo ?
5 Eta atzeman duencan, bozik har
tzen du foin gainera;
6 Eta ctcheratu denean, adifkidcak
eta hauzoak biltzcn ditu, derrotelarik :
Enekin har zazuc bozkario, aurkhitu
baitut ene ardi galdu zena.
7 N ik derratzuet, zcruan hórrela izanen déla, urrikitan fartzen den bckhatore batentzat bozkario gehiago, ezenez
laur hogoi eta hemeretzi preltu urrikitze
beharrik cz dutenen gatik.
8 Edo zein emaztekik, hamar drakma
izan-eta, hckietarik bat galtzen badu, cz
du bizten argia, garbitzen etchca, eta bilhatzen artharekin, atzeman dezan arteo ?
9 Eta khaufitu dukecnean,deitzen ditu
adifkidcak eta hauzoak, dioclarik : Enckin har zazuc bozkario, aurkhitu baitut
galdu nuen drakma.
10 Hórrela, derratzuet, Jainkoaren
aingeruen arican izanen déla bozkario,
urrikitan fartzen den bekhatore baten
gatik.
1 1 Erran zioten oraino: Gizon batek
bazituen bi (eme;
12 Eta hekietarik gazteenak erran zio
en aitari: Aita, indazu ontafunetik heltzen zaitan zuzena. Eta aitak berezi
zioten zeini bere ontafuna.
13 Eta handik egun luzcrik gabe, femc gazteena, zituen guziak bildurik, b¡dayetan goan zen urrungo tokitara, eta
han galdukerian chaliutu zuen bere Ízate
guzia.
14 Eta guziak ahitu zitueneko, gofetc
handi bat gerthatu zen herrialde hartan,
eta bera hafi zen eíkafiaren jafaiten.
15 Eta goan zen eta jarri zen hango
etchcko jaun batekin. Eta harek igorri
zuen urdezain bere bazterretchera.
16 Eta han nahi zukeen fabcla hethe
cherrick jatcn zituzten leketarik ; eta nihork ctzioen ematen.
17 Orduan bere baithara itzulirik, crran zu en : ^embat íehi ene altaren ctchean ogia nafai dutenak, eta ni hemen
gofez biltzcn hari!
18 Jaikiko naiz eta goanen ene alta
ren gana, eta erranen diot: Aita, gaizkia egin dut zeruaren kontra eta zure ai
tzinean ;
19 E z dut gehiago merezi zure femearen izena ; czar nczazu zure fehicn 1crroko.
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20 Eta jaikirik goan zen bere altaren
gana. Bada, urrun zelarik oraino, ikhufi
zuen berc aitak ; eta bihotzak eginik, eta
laflerrari em anez,jauzi zitzayoen lephora, eta befarkatu zuen.
21 Eta femeak erran zioen: Aita, gaizkia egin dut zeruaren kontra eta zure ai
tzinean, eta ez dut gehiago merezi zure
femearen izena.
22 Aitak ordean erran zioten bere fchiei : Ekharrazue aldagarri hauta, eta
jauntzozue; ezarrotzue eíkuan erreztu11a eta oinetakoak zangoetan ;
23 Erakharrazuc aratchc gizendua, hil
zazue, eta dugun jan eta egin belfa ;
24 Zcrcn hil baitzen ene feme hau,
eta biztu da berriz, galdu zen, eta aur
khitu da. Eta hafi ziren belfa egiten.
25 Bizkitartean bazterretan zen feme
zaharrena ; eta heldu zelarik, ñola etchcrat hurbiltzcn hari baitzen, aditu zituen
kan tu eta dantzak ;
26 Eta deithu zuen fehictarik bat, eta
galdatu zioen zer ziren hekiek.
27 Eta harek erran zioen : Ethorri da
zure anaya, eta zure aitak hil du aratchc
gizendua, zeren ofagarritan itzuli zayoen.
28 Hura berriz, gaitziturik, etzen íiirthu nahi. Aita ilkhi zen beraz, eta abiatu zitzayoen othoizka.
29 Bainan harek ihardetfiz erran zio
en aitari: Huna zembat urthe zerbitzatzcn zaitudala, eta cgundaino zuk manatu gauzarik ez dut bazterrerat utzi,
eta behinere cz darotadazu pittika bat eman, ene adiíkideckin egin dezadan besta.
30 Bainan ethorri dencko zure feme
hori, lilitchockin janik bere izanak, aratche gizena hil diozu.
3 1 Eta ihardetfi zioen aitak: Semea,
zu bethi zare enekin, eta nik ditudanak
zureak dire;
32 Bainan behar ginduen egin bazkan, eta bozkario hartu ; zeren zure anaya
hau hil baitzen, eta berriz biztu baña ;
galdu zen, eta aurkhitua da.
X V I . K ap.
D A D A , Jcfufek berc dizipuluei ere crran zioten : Gizon aberats batek bazuen ctchegizon bat, eta hau berc naufiaren baitban beltzatua izan zen, chahutu ziozkala berc ontafunak.
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2 Eta deithu zuen naufiak, cta erran
zioen : Z e r aditzen diat hitaz ? Iiire ctchcgizongoaz athera dizadak garbitafun, ezcn holako kargurik etzukek hirctzat gehiago.
3 Orduan ctchegizonak erran zuen
bere gogoan: Z e r eginen dut, naufiak
khentzen darotanaz geroz ene kargua ?
haitzurreko, ez naiz ; elkatzcko, ahalkc.
4 Badakit zer egin bcren ctcheetara
hartuko nautenen izateko, kargutarik
khendua izanen naizenean.
5 Deithurik beraz bere naufiaren zorduru bakhotcha, lehembizikoari erran
zioen : Zembat zor diozu ene naufiari ?
6 Eta harek ihardetfi zuen : Ehun
hordi olio. Eta erran zioen : Orizu zurc zorraren ageria, jar zaite hor berehala,
eta bertze bat egizu berrogoi cta hamarrekoa.
7 Gero galdatu zioen bertze bati: Z u k
berriz, zembat duzu zor ? Ihardetfi zu
en ehun erregu ogi. Erran zioen barí:
Har zazu zure ageria, cta iíkriba zazu
laur hogoyeko bat.
8 Eta naufiak cderrctfi zuen bere ctchegizon tzarra, ohartuki zuelakoz egin ; ezcn mendcko umeak atzarriago di
re beren egitckoctan argiaren umeak bai
no.
9 Eta zuei dcrratzuet n ik : Adiíkidcak egizkitzue bidé makhurretikako ontafunetarik, har zaitzazten, hil zarctekccnean, bcthicrcko egoitzetara.
10 Gauza chumean zin dena, handiagoan ere zin d a ; cta chumean tzar de
na, handiagoan ere tzar da.
1 1 Baldin beraz, cz bazarete izatu
makhurrcko ontafunaren erabil-le on,
nork zuei fida egiazkoak ?
12 Eta bertzeena gaizki erabili baduzue, nork zuei cíkuetara emanen darotzuetc zcrorrena ?
13 E z da fehirik bi naufi zerbitza dctzazkccnik; czen edo bata higuinduko
du, cta bertzea maitluituko; edo batan
jofiko da cta arbuyatúko du bertzea :
Jainkoa cta aberauafuna, cz detzazketzue biak zerbitza.
14 Aditzen zituzten bada horiek oro
Fariiauek, zeinak jaramanak baitziren,
eta irri egiten zioten.
15 Eta Jcfufck erran zaroeten: Zuck
zarcte, gizonen aitzinean zuen buruak
preftu egiten ditutzuen batzu ; Jainkoak
ezagutzen ditu ordean zuen bihotzak ;

ezik gizonen begietan eder dena, hafgarri da Jainkoarcn aitzinean.
16 J oanes ethorri arteo ziren legea eta
profetak ; ordutik da crantzutcn Jainko
arcn errefuma, eta hartan fartzeko, bakhotchari zayo indar egitea.
17 Bada, crrachago da zeru-lurrak urmaria ditezen, ezenez gal dadien legcko
tilet bakhar bat.
18 Nork-ere bere cmaztea utzi cta
bertze bat hartzcn baitu, limburkeria darama ; cta nork-ere fenharrak utzi emaztca hartzcn baitu, limburtzen da hura
ere.
19 Gizon bat aberats zen ; harén foinekoak ziren purpuraz eta liho hautaz ;
eta cgun oroz barazkari ederrenen erdian bizi zen.
20 Eta bazen cíkale bat, Lazaro deitzcn zena, harén athean zatzana, oro
zauri,
2 1 Afe nahi baitzitakeen aberatíaren
mahainctik erortzen ziren paporretarik ;
cta nihork etzioen ematcn ; bainan chakhurrak heldu zitzaizkon cta milikatzen
ziozkaten bere zauriak.
22 Bada eíkalca ethorri zen hiltzera,
cta aingeruck eraman zuten Abrahamen
befoetara. Aldiz abcratfa ere hil zen,
eta ifernua izan zuen chorz-lckhu.
23 Eta oinhazeen crdian zelarik, bcgiak goititu, eta urrundik ikhufi zuen A 
braham cta Lazaro harén befoetan ;
24 Eta oihu eginez erran zuen : Aita
Abraham, urrikal zakizkit, cta bidalazu
Lazaro, urean buíli dezan crhi mokoa,
ene mihiaren hezatzcko, zeren oinhaze
gaitzetan bainaiz gar lumen crdian.
25 Eta ihardetfi zioen Abrahamck :
Semen, orhoit zaite, zure bizian onak i
zan ditutzula, cta Lazarok gaitzak halahala ; orai aldiz hau gozoetan dago, cta
zu oinhazeetan.
26 Bertzalde, zuen eta gure artcan badago nihoncreko lczc bat, nambatean non
hemendik zuetara goan nahi lukctcnck,
ezin baitezakete, cz-eta hortik hunat ethorri nahi lukctcnck ere.
27 Eta abcratfak erran zuen : Othoiztcn zaitut beraz, aita, Lazaro igor dezazun ene aitaren etchera
28 (Baditut ezcn bortz anaya), egin
diozoten haukicz lckhukotafun, hekiek
ere ez ditezen cthor oinhazczko toki
huntarn.
29 Eta Abrahamck ihardetfi zioen :

Han dituzte Moifcs eta profetak ; hekiek
cntzun betzazte.
30 Harek berriz, erran zioen : E z ,
aita Abraham ; bainan hiletarik norbait
goan balakiotc, urrikitan far laizteke.
3 1 Abrahamck ordean erran zioen:
Baldin ez badituzte entzuten Moifcs cta
profetak ; hiletarik norbait bitz baledi ere,
cz dute finhetfiren.
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hamar legcntfu, zeinak urrundik gelditu
baitziren ;
13 Eta oihu egin zuten, ziotclarik :
Jefus, gure naufia, urrikal guri.
14 Ikhufi zituencko, erran zuen :
Zoaztc, aphczen aitzincra ager zaitezte.
Eta zihoazelarikan, garbituak aurkhitu
ziren.
15 Bada, hckictarik batek ikhufi zuencan bere burua garbitua, gibelerat egin
zuen, goraki handietfiz Jainkoa.
16 Eta ahufpcz erori zen Jcfufen oiX V II. K ap.
netara, eíkerrak bihurtzen ziozkiclarik ;
E S U S E K erran zioten bere dizipu- cta haina Samariarra zen.
lu e i: Gertha ditezen gaizbidcak,
17 Aldiz, Jefufek ihardctfiz erran zio
ezimbertzca da; bainan zorigaitz haina- en : E z diré hamar fendatu ? cta non dire
ri, zeinaren egitez gaizbidcak gerthatzen bertze bederatziak ?
baitirc.
1 8 Arrotz hau baizen ez da aurkhitu,
2
Hainak höbe luke, ihara harri batitzuli eta Jainkoari ofpe eman dioenik.
lcphotik ezar eta itfafora arthik balezate,
19 Eta erraten dio: Jaiki zaite eta
ezenez chumetto haukietarik gaizbidetan zoaz, zure finhcíleak falbatu baitzaitu.
crorraraz baleza.
20 Farifauek galdaturik aldi batez :
3
Begira h u n i: Baldin, zure anayakN oiz cthorriren da Jainkoarcn errefuma ?
liuts zerbait egiten badarotzu, erantzun ihardeftean hckici, erran zuen : Jainko
biozozu berari; cta urrikitzcn bazayo, arcn errefuma cz da ohartgarriki cthorribarkha hart.
ren ;
4
Eta egunean zazpitan huts egiten 2 1 Eta cz dute erranen: Huna, hcbadarotzu, eta egunean zazpitan zure ga men d a ; edo : Hara, hantche da. Ala
na itzultzcn bada, dioclarik : Damu d u t; baman huna zuen crdian déla Jainkoarcn
barkha biozozu.
errefuma.
5
Eta Apoíloluck Jaunari erran zio 22 Eta erran zioten bere dizipuluei:
ten : Bcrha zazu gure baithan finheftea. Ethorriren dire cgunak, zeinetan nahiko
6
Bada, erran zioten Ja u n a k : Mus-baituzue ikhufi gizonaren Semearen ctarda pikorraren bezembatcko finheílea gun batentzat, cta ez baituzue ikhufiko.
bazindute, martzoka ondo horri erran zi23 Eta erranen darotzucte: Huna heniozokctc: Erroctarik ilkhi eta itfafoan men, hara hantche. E z goan, cz jarraik.
lauda liadi; eta egin lezake zuen errana.
24 E zik, ñola zeru bazter batetarik
7
E ta zuetarik zein da, fehi bat duc-dirdiratzen duen chimiílak, zeruaren azncan irauldcn edo aberc alhatzcn hari, e- piko toki guzictan argitzcn baitu ; hala
rranen dioena, hura landatik itzuli denc- bcr izanen da gizonaren Scmea bere ean : Zato berehala, mahaincan jar zaite ; gunean.
8
Eta erranen cz dioena: Chuchcnt 25 Lehenik ordean, behar du hainitz
dizadazu afaria, tinka zazu gerria cta egarri cta gizatc huntaz arbuyatua izan.
zerbitza nczazu, jan eta edan dukcdan
26 Eta ñola gerthatu baita Nocren carteo, eta gero janen eta edanen duzu f
gunetan, hala izanen da gizonaren Se
9 Schi hari zor othe dioke efleerrik, mearen egunetan ere.
zeren manatua egin izan duen ?
27 Jaten zuten cta edaten; gizonek
10 E z dut uíte. Z u ek halabcr, egin cmazteak, emazteek fenharrak. hartzcn
dituzketzuencan manatuak zaizkitzue- zituzten, Noe arkhan farthu zen eguncnak oro, errazue : Schi ezdeufak gare; raino ; eta ethorri zen uholdea, eta chaegin behar ginduena egin dugu.
hutu zituen guziak.
11
Eta Jerufalcmcra zihoalarik, ger- 28 Loten egunetan ere gerthatu zen
thatu zen ¿amanaren eta Galilcaren er- halabcr: Jaten zuten cta edaten, faltzcn
ditik iragaitera.
cta croften, landatzen eta etcheak egi
12
Eta ñola herrichka batean fartzeraten ;
baitzihoan, bidera atheratu zitzaizkon
29 Bainan Lot Sodomatik ilkhi zen
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cgunean, fuzko eta fufrezko uria jautfi
zen zerutik, cta galdu zituen o ro ;
30 Hala-hala, gerthaturen da, gizonarcn Scmca agcrtuko den cgunean.
3 1 Ordu hartan hegaztegian dena, cta
bere trcfnak ctche harnean, ez bedi jauts
hekien hartzera; eta laudan dena, halabcr ez bedi gibelerat itzul.
32 Loten emazteaz orhoit bekizue.
33 Nor-crc hariko baita bere biziaren
falbatzera, hainak galduko du ; cta norkerc galduko baitu, hainak du aurkhiturcn.
34 N ik dcrratzuet : Gau hartan, bi
lagun ohe batean baliinbadire, bat ¡za
llen da hartua cta bcrtzca utzia;
35 Irin chotzcn hari diren bi emaztekictarik, bat izanen da hartua eta bertzea
u tzia: bi gizon badirc landan, bat iza
nen da hartua cta bertzea utzia.
36 Dizipuluek ihardctíiz erran zioten : Non izanen da hori, Jauna ?
37 Jcfufek erran zioten : Non-nahi
izan dadien hilikia, arranoak ere harat
bilduko dire.
X V III. K ap.
othoitz egin behar baita,
B A DetaA ,ezbethi
unhatu, parabola bat ere atheratu zarocten,
2 Zioelarik: Bazen hiri batean juye
bat, Jainkoaren beldurrik, ez gizonen
acholarik etzuena.
3 Z en , berriz, hiri hartan alharguntfa
bat, eta goaten zitzayoen erratera : Ene
etfayaren ganik afpcr nczazu.
4 Eta luzez egotu zen egin nahi gabez.
Bainan azkcnekoz bere buruari
erran zioen : E z badut ere Jainkoaren
beldurrik cz-eta gizonez acholarik,
5 Halarik-cre, khechagarri baitzait alharguntfa hori, emanen diot bere zuzena,
beldurrcz-eta azkenean cthorririk egin
dezadan laido zerbait.
6 Orduan erran zuen Ja u n a k : Adi
zazuc juye gaichtoarcn folafa:
7 Eta Jainkoak, gau eta cgun hari
oihuz dagozkion bere hautetfiei ez othe
diote afperkunde emanen, cta hekien alde
khechatu gabe egonen othe da ?
8 N ik dcrratzuet, afperturen ditucla
lafter. Bainan dathorrenean gizonaren
Scmca, atzemanen othe du, zuen uftez,
finhcílcrik lurraren gainean?
9 Gcro, faindu balirc bczala bcrcn

baithako finheftean bizi, eta bcrtzcak erdcinatzen zituzten batzuentzat ere athe
ratu zuen parabola hau :
10 Bi gizon igan ziren templora, othoitz egitera, bata Earifaua cta bertzea
zerga biltzailca.
1 1 Farifauak, chutik, bere baithan
hunda egiten zuen othoitz: Ene Jainkoa,
eíkcrrak darozkitzut, zcren ez naizen
bcrtzc gizonak iduri; harrapari, bidegabe egile, cmakoi baitire, hala-ñola horrako zerga biltzaile hori ere.
12 Barur egiten dut a(lean bictan, eta
ene izan guzien hamarrenak cmaten ditut.
13 Aitzitik zergariak, urrundik zagoelarik, ctzituen altchatu ere nahi bcgiak zcrurat; bainan bulharrak jotzen
zituen, zioelarik : Jainkoa, jabal zakizkit naizen bckhatoreari.
14 N ik dcrratzuet, hau barkhatua
jautfi zela bere ctcherat, cta bertzea ez ;
zeren goratzen diren guziak izanen baitirc aphalduak, eta aphaltzen direnak goratuak.
15 Berriz, haurtto batzu ere crakhartzen ziozkaten, uki zetzan. Dizipuluak ohartu zirenean, larderiaka abiatu zitzaizkoten.
16 Bainan Jcfufek haurttoak deitzen
zituelarik, erran zuen: Utzatzue haurrak ene ganat, cta ez debeka ; ezik hulatchekoena da Jainkoaren errefuma.
17 Egiaz dcrratzuet, nork-erc hartuko
ez baitu zeruko errefuma haur batek bc
zala, ez da hartarako.
18 Orduan aitzindari batek egin zioen
galdc hau : Naufi ona, zer eginez ardietfiren dut bcthiereko bizitzea ?
19 Aldiz Jcfufek erran zioen : Z e r
deitzen nauzu ona? Nihor ez da onik,
Jainkoa bera baizik.
20 Ezagutzcn ditutzu manamenduak:
E z hil; E z khutfa bertzccn emazteekin;
Ohointzarik ez egin; Gczurrczko lekhukotafunik ez athera ; Ait-amak ohora.
2 1 Harek ihardeíten dio: Gaztedanik begiratu ditut horiek oro.
22 Hori aditurik, Jcfufek erraten dio :
Oraino gauza bat cfkas duzu : ditutzun
guziak fal eta beharrei cmatzu, eta zeruan aberaftafun handiak izanen dituzu ;
zato gero, eta jarraik zakizkit.
23 Horiek aditu zituenean, ilhundu zen
gizona, aberats handi baitzen.
24 jcfufek berriz, hura ikhuíirik il-
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hundua, erran zuen : Ala nckhcz farthuko baitire Jainkoaren errefuman aberatfak!
25 Ezen crrachago da kamelua orratzaren chilotik iragan dadien, ezenez
diruduna far dadien Jainkoaren errefu
man.
26 Eta aditzailcck erran zuten: Eta
ñor da falba daitekeenik ?
27 Jefufek ihardetfi zioten: Gizonentzat ezin eginezko gauzak, eginkizun di
re Jainkoarentzat.
28 Piarrefekerran zuen orduan: Huna
guk oro utzi etajarraiki gatzaizkitzula.
29 Jefufek erran zaroéten: Egiaz derratzuct, nihor ez da utzi dituenik ctchca, edo burhafoak, edo anayak, cdo
cmaztea, edo haurrak, Jainkoaren errcl'umaren gatik,
30 Eta hainitz gehiago izaten ez ducnik mende huntan bcrcan,eta bcthiereko
bizitzea ethorkizuncko mendean.
3 1 Gcro Jcfufek hartu zituen hamabiak, cta erran zioten: Huna non igaiten garen Jerufalemera, cta gizonaren
Semeaz profetck iíkribatu guziak bethetzera dihoazela.
32 Ezen jendayen cflcuetara arthikia,
cta eíkarniatua, cta azotatua, eta thuztatua izanen da;
33 Eta azotatu ondoan, hilen dute,
cta hirugarren cgunean bizturen da.
34 Bainan hekiek etzuten horictarik
deufere ardietfi; folas hori hekicntzat,
folas itfu bat zen ; cta etzuten aditzcn
harén errana.
35 Bada, gerthatu zen, Jcfus hurbiltzen zelarik Jcrikora, itfu bat bidé bazterrean eíkc jarria zagoela.
36 Eta ñola aditzcn baitzuen oftea iragaiten, galdatu zuen zer zen harramantz hura.
37 Eta ihardetfi zioten : Jcfus N azaretharra zela iragaiten.
3S E ta oihu egin zuen, zioelarik: J c 
fus, Dabiden femea, urrikal zakizkit
39 Eta aitzinean zihoazenak, gaizkika
hari zitzaizkon, ichilarazi beharrez. Ha
rek ordean hainitz gorago egiten zuen
oihu: Dabiden femea, urrikal niri.
40 Gelditurik orduan, Jefufek manatu zuen erakhar ziozotcn. Eta hurbildu
zen can, erran zioen:
41 Z er nahi duzu egin dezazudan?
Eta harek ihardctd zioen. Ikhus deza
dan, Jauna.
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42 Eta Jcfufek erran zioen : Ikhufazu, zurc finhefteak falbatu zaitu.
43 Eta ordu berean ikhufi izan zuen ;
cta Jefufen ondotik zihoan, ofpe Jainkoari bihurtuz. Eta pupulu guziak ere ikhufi zuenean hori, cíker eman zioen Jainkoari.
X I X . K ap.
T E R I K O N farthurik, Jcfus hiria gaindi zihoan.
2 Eta han bazen Zakco deitzen zen
gizon bat; eta hura zergarien aitzindaria
zen cta abcratfa.
3 Eta zabilan, Jcfus ikhufi beharrez
ñor othe ze n ; eta etziron jendetzearen
gatik, bere heincan ttipia zelakoz.
4 Eta aitzincrat lafter eginik, igan zen
fikomora olido baten gaincra, Jefufen ikhuftcko ; zcren handik iragaitckoa bai
tzen.
5 Eta harat heldu zenean Jefus, begiak goititu eta ikhufi zuen, eta erran
zaroen: Zakeo, jauts zaite lafter, cgun
zurc ctchean egon behar bainaiz.
6 Eta herrefaka jautfirik,Zakeok bozkarioz hartu zuen bere etcherat.
7 Eta hori ikhufi zutenean, guziak
craliaka hari ziren, ziotelarik gizon tzar
baten gana aldaratu zela.
8 Zakcok berriz, Jaunarcn aitzinean
gelditurik, erran zioen: Jauna,huna non
demadan ene ontafunen erdia jende beha
rrei ; cta norbaiti egin izan badiot zerbait
bidegabe, laurkun bihurtzen diot.
9 Jcfufek erran zioen: Salbamendua
ctche huntan farthu da cgun, zeren gi
zon hau ere Abrahamen umea baita.
10 Alabainan gizonaren Semea, galdua zenaren bilhatzcra eta falbatzera da
cthorria.
t i Horiek aditzen zituztenei, erran
zioten parabola bat, Jerufalemetik hurbil
zelako ariaz, cta zeren guziek uftc baitzuten Jainkoaren errefuma orduan agertzera zihoala.
12 Erran zuen bcraz: Sortzc handiko gizon bat goan zen urrungo herrialde
hatera erregetafunaren hartzera, gcro itzultzekotan.
13 Eta hamar fehi deithurik, eman
ziozkaten hamar mina, eta erran zioten:
Irabazian erabil zatzue, ni ethorri arteo.
14 Bada, higuintzetan hartua zuten
bere herritarrek, cta ondotik igorri zioz
katen bidalkinak, erranez: E z dugu

J

1134

LUKEN EBANJELIOA.

nahi gizon hori gure erregctzat.
15 Eta gcrthatu zen itzuli zcla, crrege jarri ondoan; eta manatu zuen deith
zctzazten dirua izan zuteil fehl hekiek,
ikhuileko zer irabazi egin zuen bakhotchak.
16 Lehembizikoa ethorri zen beraz,
zioclarik: Jauna, zurc minak irabazi ditu bertze hamar.
17 E ta ihardetfi zioen: Edcrki, zerbitzari 011a; zeren gauza aphurrcan zin
izatu zaren, izanen duzu hamar hiriren
gaineko manamendua.
18 E ta bertze bat ethorri zen zioelarik : Jauna, zure mina bertze bortzez
onthu da.
19 Eta erran zioen hari: Eta zu, i
zan zaite bortz hiriren buruan.
20 Eta bertze bat ethorri zen, zioelarik : Jauna, huna zurc mina; oihal ba
tean altchaturik iduki d u t;
2 1 E zik zurc beldur nintzen, gizon
zorrotza zarelakoz; altchatzcn baituzu
phaufatu cz duzuna, eta biltzen erain ez
duzuna.
22 Hari erraten dio: Hirc ahotik har
tzen haut, zerbitzari gaichtoa; bahakien
gizon zorrotza naizela, phaufatu gäbe
altchatzcn, eta erain gäbe biltzen dudana ;
23 Eta zertako ez duk cman cnc di
rua mailegura, nik, ethortzen nintzenean, athera nezan bere irabaziekin ?
24 Eta han zirenei erran zioten: Khcn
zazue horren eíkutik mina, eta hamar
dituenari emozuctc.
25 Eta hekiek ihardetfi zuten: Jauna,
baditu jadanik hamar.
26 N ik derratzuct ordcan, duenari
emanen zayoela, eta nafai izanen duela;
eta gäbe denari, dueña ere khenduko
zayola.
27 Enc ctfayak berriz, ni erregctzat
nahi izatu cz nautenak, crakhar zatzuc
hunat, eta hil zatzue ene aitzincan.
28 Horiek erran ondoan, Jefus guzien
buruan abiatu zen Jerufalcmgo bidcari
gora.
29 Eta hurbildu zcncan Bcrhphaycko
eta Bethaniako ondora Olibadieta deitzen
den mendira, bere bi dizipulu igorri zitucn,
30 E rran ez: Zoaztc zuen aitzincan
den herrira: hartan fartzearckin, cflckatua aurkhituren duzue ailokume bat,
zeinaren gaincra cz baita igan egundaino

gizonik ; lacha zazue eta crakhar niri.
3 1 Etanihork galdatzcn badarotzuete:
Zcrgatik lachatzen duzue alio hori ? erranen diozuc : Jaunak nahi baitu zerbitzatu.
32 Goan ziren beraz igorriak zirenak,
eta aurkhitu zuten aílokumca zagoela,
harek erran bezala.
33 Berriz, aílokumca eílekatik har
tzen zutelarik, harén jabeak erran zio
ten: Z e r hari zarete alloaren lachatzen?
34 Eta ¡hardctfi zuten : Jaunak baitu
hunen beharra.
35 Eta crakharri ziotcn Jefufi. Gero
beren foinekoak aíloari bizkarrera emanik, jarrarazi zuten Jefus harén gaincan.
36 Eta hala zihoalarik, foinekoak hedatzen zituzten harén bidean.
37 Eta ordukoz Olibadietako mendi
jauílcra hurbiltzen zelarik, dizipulu osteak bozkariotan abiatu ziren oro Jain koaren goraki laudatzen, ikhufi izan zi
tuzten fendagaila guzien gainean,
38 Ziotclarik : Bencdika bekio Ja u naren ¡zcncan dathorren erregeari ; bake
zeruan, eta ofpc zeru gorenetan.
39 Eta Farifauetarik zembaitck jendepetik erran zioten : Naufia, ichilarazatzu zurc dizipuluak.
40 Jefufck ihardetfi ziotcn: N ik derratzuet, haukiek ichil balcitcz, harriek
oihu eginen dutcla.
4 1 Eta hurbildu zenean, hiria ikhustearekin, harén gaincan nigar egin zuen,
zioelarik :
42 Ai bederen, hire cgun huntan, czagut baheza zerk ekharlezakcan bakca!
Hainan oral citaba dim hirc begicntzat.
43 Hargatik ethorriren ditun hire gainerat cgunak, eta hire ctfayck ínguraturen haute errekaz, eta aide orotarik hertfaturen haute ;
44 Eta lurrerat arthikiren zaituztctc
hi eta harnean ditunan hire umeak, eta
harria harriaren gaincan ez diten hitan
utziko, zeren cz dunan czagutu hire
Jainkoa ikhuílera ethorri zinan eguna.
45 Gero tcmploan farthurik, abiatu
zen han faltzen eta croflcn hari zirenen
kamporat iraizten,
46 Zcrrotclarik: Iíkribatua da: Enc
ctchea, othoitzeko etchca da. Z uck ordean ohoin zilho bat egin duzue hunta
rik.
47 Eta egun oroz hari zen tcmploan
irakhaílen. Bada aphez nauliak, eta ls-
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kribauak eta populuko aitzindariak hura da premua; dezagun hil, geldi dakigun
galdu beharrez zabiltzan.
ondoregoa.
48
Eta ezin aurkhi ziozoketen zer 15 Eta mahaílitik khendurik,.hil izan
egin. E zcn populu guzia ederretfia za- zuten. Z e r eginen diotc beraz mahasgoen harén cntzutean.
tiarcn jabeak ?
16 Ethorriko da, eta galduko ditu ctchetiar hekiek, eta mahaília bertze baX X . K ap .
tzuei emanen diote. Hori aditurik, ihardetfi zuten: Agían ez!
J ? T A egun hekietarik batez, populuari
17 Bainan Jefufek begiratzen ziotelatemploan irakhaflen eta ebanjelioa- rik, erran zuen : Z e r da bada iíkribatua
ren ematen hari zelarik, gcrthatu ziren den hitz hau: Etchc egileek tzartzat
aphez nauiiak eta Iikribauak zaharrc- utzi harria, hura da izkina harri bilhakakin ethortzera.
tua ?
^ 2 Eta hari buruz hau erran zuten:
18 Nor-erc harri harén gainera eroriErraguzu zer ahalez cgiten ditutzun ho ko baita zathikaturen da ; aldiz edozeiriek ? edo: Nork cman darotzu ahal nen gainera cror dadien, chehakatuko du
hori ?
haina.
3 Jcfufek berriz, ihardeilean erran
19 Eta aphez naufick eta Iíkribauek
ziotcn: N ik crc zuei galde bat eginen han bercan nahi zuketen cíkua Jefufen
darotzuet. Ihardets darotazue:
gaincan ezarri, czagutu baitzuten bcrcn4 Zerutikakoa, ala gizonen ganikakoa tzat atheratu ziotcla idurikantza hura ;
othe zen Joanefen bathayoa?
bainan populuaren beldurrak iduki zituen.
5 Hainan hekiek gogoeta egiten zuteil
20 Eta ñola begiz baitzadukaten, igo
bereu baithan, zerratelarik: Zerutikakoa rri ziozkaten zelatari batzu, prcíluarcna
zela badiogu, erranen daroku : Zcrgatik egiten zutenak, bcre hitzetan harrapa zcberaz ez duzue finhetfi ?
zaten, gero aitzindarien eta gobernado6 Aldiz erraten badugu: Gizonen ga- rearen eíkuetan ezartzcko.
nikakoa, populu guziak harrikaturen gai2 1 Eta haukiek galdcka haritu zitzaiztu ; ezcn gerthu dadukate profeta zcla kon, ziotclarik : Naufia, badakigu zu
Joancs.
zen mintzo zarcla eta halaber irakhaílen
7 Eta ihardetii zuten, ctzakitcla non- duzula; eta etzarela begiratzen ñor ñor
dikakoa zen.
den, bainan zintafunean irakhaílen duzu
8 Jefufek crc erran zioten : E z daro la Jainkoaren ganako bidea.
tzuet erranen nik ere zer ahalez cgitcn
22 Zefarri zergaren ematea haizu zaiditudan horiek.
ku, ala ez ?
9 Orduan populuari abiatu zitzayoen
23 Ikhuítcn baitzuen ordean hekien
parabola hunen erraten: Gizon batck maltzuikcria, Jefufek erran zioten: Z e r
landatu zuen mahaili bat, eta ezarri zu tako zabiltzatc ni zertan khaufi ?
en etchetiarretan, eta egon zen bidayetan
24 Erakhuts dizadazuet denario bat.
luzez.
Norenak dire huntako itchura eta iíkri10 Eta mahats aroan, felii bat bidali bua ? Ihardeílcan, erran zuten : Zcfaziotcn etchctiarrci, hari eman ziozoten rrenak.
mahailitik hartzeko zuen fruitua. He
25 Eta Jefufek erran ziotcn : Beraz
kiek ordean jo zuten eta hutfik igorri.
Zcfarrcnak Zefarri bihur zatzuc, eta
1 1 Bidali zioten berriz bertze lehi bat. Jainkoari Jainkoarenak.
Hekiek aldiz hura ere jo zuten, laidoz26 Eta ezin jazarri zioten herc hitza
tatu eta hutfik igorri.
populuaren aitzinean; eta harén ihardes12 Eta bidali zioten oraino hirugarren teaz balditurik, gelditu ziren ichilik.
bat, eta hura crc farraikitan iraizi zuten.
27 Bada, Saduzearretarik (zeinck u13 Orduan mahadiaren jabeak erran khatzcn baitute hilen phiztea) hurbildu
zuen: Z e r eginen dut? igorriko dut enc ziren zembait, eta galde bat egin zioten,
ferne maitea; beharbada, hau ikhuilen
28 Z iotclarik: Naufia,M oifefck iíkridutencan, herabe izanen dire.
batu daroku manamendu hau : Baldin
14 Etchctiarrck ikhuft zutenean, be norbaitcn anaya hiltzera heldu bada, ereu baithan egin zuten eta erran: Hau mazte duelarik eta haurrik gabe, anayak
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har beza anayaren emaztea, cta ondore
eraik biozo bere anayari.
29 Baziren bada zazpi anaya; eta lchembizikoa ezkondu, cta haurrik gäbe
hil izan zen.
30 Eta ondokoak hartu zuen baren
emaztea, eta hura ere haurrik gäbe hil
izan zen.
3 1 Eta hirugarrenak hartu zuen cmaztc hura. Eta halabcr zazpiek, cta etzuten ondorcrik utzi, cta hil izan ziren.
32 Guzicn ondutik hil zen emaztekia
bera ere.
33 Bcraz, hilak bizten direncan, zei
nen emazte izanen da, ezik zazpiek izan
dute emaztetzat ?
34 Eta Jefufek erran zioten : Mende
huntako umeak ezkontzen dirc, cta czkontzaz emanak dire.
35 Bainan dathorren mendeko cta hiletarik bizteko merezdun aurkhituak iza
nen direnak, ez dire ezkonduko cta ez
dute emazterik hartuko ;
36 Alabainan ezin hilen diregehiago;
ezik izanen dire aingeruckin bardin eta
Jainkoaren ume, bigarren bizitzearen ume diren bcr.
37 Bcrriz, hilak biztuko direla, Moifcfck berak crakhurtcn du, fafi ondoan
deitzen duenean Jauna, Abrahamen Jainkoa, eta Iiaakcn Jainkoa, eta Jakoben
Jainkoa.
38 Alabainan Jainkoa, ez da hilen
Jainkoa bainan bizidunena, ezik baren
aitzinean bizidun dirc guziak.
39 Horren gaincan, Kkribauetarik
zembaitek ihardetfiz, erran zioten: Naufia, ongi erran duzu.
40 Eta gehiago ctzitzaizkon deuferen
galdatzcra aufartatzen.
4 1 Bainan berak erran zioten: Nolaz
diote Dabiden feine dela Krifto ?
42 Eta Dabidck berak Pfalmoetako liburuan erran du: Jaunak ene Jaunari
erran dio : Ja r zaite ene eíkuincan,
43 Z u re etfayak czar detzadan arfeo
zure oinen-peko alkhi ?
44 Dabidek bcraz Jauna deitzen du
hura j eta ñola da harén ferne ?
45 Gero populu guziak aditzen zuclarik, bere dizipuluci erran zioten :
46 Berautzue Kkribauetarik, zeinck
foin luzetan nahi baitute ibili, eta lakhct
baitituzte agurrak plazetan, lehcmbiziko
alkhiak ftnagogetan eta mahain buruak
barazkarietan ;

47 Zeinek alhargunaren ctchea ¡reden
baitute beren othoitz luzeen aitzakietan.
Horiek kondenamendu garratzagoa jafa
nen dute.
X X I. K ap.
D A D A , begira zagoclarik, Jefufek ikhufi zituen abcratfak beren emaitzcn arthikitzen temploko khutehara.
2 Ikhufi zuen, berriz, alharguntfa bchartto bat ere kobrezko bi diruttoren cmaten.
3 Eta erran zuen : Egiaz dcrratzuet
alhargun behar hunck, bcrtzc guziek bai
no gehiago eman du.
4 Ezen horiek orok nafai dutenetik
egin diozkate Jainkoari emaitzak; hunek
aldiz, cíkas duenetik, bizitzeko zuen guzia eman izan du.
5 Eta tcmploaz zioten batzuei, harri
ederrez egina cta cmaitza abcratfez aphaindua zela, erran zaroten:
6 Ethorriko dire egunak, zcinctan ikhuften ditutzucn horietarik harria harriaren gaincan ez baita urratu gäbe geldituko.
7 Orduan galdatu zioten: Naufta,noiz
gerthatzekoak dirc horiek, eta zertarik
ezagutuko da gcrthatzera dihoazela ?
8 Jefufek ihardctfi zuen: Berautzue
nihork engana zaitzazten ; ezik afko ene
izenean ethorriren dirc, diotelarik: N i
naiz Krillo. Orduan hurbil da muga,
berautzue bcraz hekiei jarraikitzetik.
9 Entzuncn ditutzuencan arren gudu
cta bihurrialdi otfak, ez iz i; holakoak
behar dire lchcnik gerthatu, bainan cz da
oraino berehalakoan akhabantza.
10 Eta erraten zioten: Jaikiko dirc
jendaya jendayaren kontra, errefuma errefumaren kontra ;
1 1 Eta izanen dirc tokika lur ikhara
gaitzak, cta izurriteak, cta gofetcak, cta
zerutik ikharagarrikcriak cta fendagaila
lazgarriak.
12 Bainan horiek oro baino leben,
gaichtaginek czarriko darozkitzuete cskuak gaincan, cta jazarriko darotzucte,
Anagoga cta prcfondcgictara eramanez,
errege eta gobernadoreen aitzincra herrertatuz, ene izenaren ariaz.
13 Bada, horiek gerthaturen zaizkitzue, nitaz lekhukotafun bihur dezazuentzat.

14 Bcraz har zazuc burutan, cz duzuela aitzinetik egon behar zer ihardetfiko duzucn orduan.
1 5 Ezen nik emanen darotzuct mihia
eta zuhurtafun bat zeinari zuen ctfai gu• ziek ezin ihardukiko baitute, ez-cta ihardctfiko.
16 Berriz, zuen burhafoak,eta anayak,
cta ahaideak, cta adiíkideak izanen dire
zuen galarazlc, eta zuetarik afko izanen
dire hcriotzcz joak;
17 Eta ene izenaren ariaz izanen zarete guziei hafgarri;
18 Eta zuen burutik ile bat cz da calduko.
19 Zuen pairakortafunaz izanen zarete zuen arimen naufi.
20 Berriz, ikhufiko duzucncan armadek inguratzcn dutela Jerufalcme ; jakizue orduan hurbil dela harén defmalia.
2 1 Orduan Judean direnek, ihes egin
bezate mendietara ; hirian direnak, ilkhi
beitez, eta bazterretan direnak ez far
barnerat.
22 Ezen hckiek dirc afpcrreko egunak,
bethe ditezen iíkribatuak diren guziak.
23 Aldiz, zorigaitz ¡zorra eta unhide
dircnci egun hekietan: ezen hcftura gai
tzak idukiko du lekhua eta hafarrea jautliko da populu hunen gainera.
24 Eta gizonak eroriko dirc czpataren azpira, eta jendaki guzietara izanen
dirc erainanak gathibu, cta Jerufalcme
oinen azpian jendayez izanen da erabilia,
hckicn egunak bethe ditezen arteo.
25 Eta izanen dirc fendagailak iguzkian, cta ilhargian, cta ¡zarretan, eta lurrean jendayak hefturctan, itfafoarcn eta
uhinen orroak laztuko baititu.
26 Gizonak ihartuko dirc izialdurarckin, cta mundu guziari gerthatzcra dihoakionaren igurikimencan ; ezen zeructako armadak khordokan izanen dire.
^ 27 Eta orduan ikhufiko da gizonaren
Semea, hedoyen gaincan dathorla bothere
eta mayeftate handitan.
28 Bada, horiek gcrthatzcn hafiko d¡renean, begira zazue, eta goiti zatzuc
buruak, hurbil baita zuen berrerofpena.
29 Eta iduripen bat erran zioten: Ikhufatzuc pikondoa eta arbola guziak :
30 Ninika beren baitharik arthikitzen
duten orduan, badakizue uda hurbil dela.
31 Halaber zuek ere ikhufiko duzuc
ncan horiek gcrthatzcn direla, jakizuc
hurbil dela Jainkoaren errefuma.
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32 Egiaz dcrratzuet cz delà gizate
hau iraganen, non ez diren horiek oro
gcrthatzcn.
,
33 Zcru-lurrak iraganen dire, bainan
ene hitzak ez dire iraganen.
34 Begira bcraz zuen buruei, thoil ez
ditezen zuen bihotzak afectan, hordikerian eta bizitze huntako arthetan, eta cgun hura batbatcan gainera ez dakizuen
eror ;
35 Ezen fare bat bezala jautfiko da
lurraren hedaduran daudenen guzicn gai
nera.
36 Hargatik zaudezte atzarriak, ordu
oroz othoitz eginez, merezdun aurkhi
tuak izan zaitezten gerthatzekoak diren
horiei orori itzurtzeko, cta gizonaren Semearen aitzincra agertzcko.
37 Hórrela egunaz temploan hari zen
irakharten ; gauaz berriz, ilkhirik egotcn zen Olibadicta deitzen den mendian.
38 Eta populu guzia goiztiar heldu
zen harén gana tcmplora, harén entzutcko.
X X II. K ap.
B a d a , hurbil zen Airifctako berta
cguna, zeina deitzen baita Bazko ;
2 Eta aplicz naufiak cta Ifkribauak
bilha zabiltzan ñola hilaraz Jefus ; bai
nan populuaren ziren beldur.
3 Orduan fatan farthu zitzayoen Ju daíi, zeina Iíkariot deitzen baitzuten ;
eta hura hamabietarik bat zen.
4 Eta goan zen, eta aphezcn buruzagickin cta kargudunekin mintzatu zen
hean ñola eíkuetaratuko zioten Jefus.
5 Eta hckiek boztu ziren, eta egin
zuten emanen ziotela hunembertzeko
bat.
6 Judafek eman zuen bere hitza. Eta
arte on baten bilha zabilan hura hckicn
clkuetara cmateko harramantzik gabe.
7 Ethorri zen bada Airifctako eguna,
zeintan behar baitzcn imolatu bazkoa.
8 Etajefufek bidali zituen Piarres eta
Joanes, zioelarik : Zoazte, chuchent
zazue bazkoa,jan dezagun.
9 Hckiek berriz, erran zuten : Zcin
tokitan nahi duzu egin dezagun ?
10 Eta ihardctfi zioten: Hara, hirian
farthuko zaretenean, aitzincra ethorriko
zaitzuc gizon bat, pegar bat ur buruan,
cta jarraik zakizkiotc zcin etchetara ere
farthuko baita,

7*
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1 1 Eta erranen diozue hango etchcko
jaunari: Hau dio naufiak : Non da tokia, zeintan ene dizipuluekin jan baitezaket bazkoa ?
12 Eta harek erakhutfiko darotzuc
falha handi bat aphaindua, eta han chuchent zazue behar dcna.
13 Goan ziren beraz ; Jcfufck erran
bczala aurkhitu zituzten oro, eta chuchendu zuten bazkoa.
14 Eta ethorri zenean ordua, jarri
zen mahainean, eta hamabi Apoftoluak
harckin.
15 P-ta erran ziotcn : Lehia handia
izatu dut zuckin bazko huncn jateko,
jafan dezadan baino lchen.
16 Erraten darotzuet czen, gaurgeroz
ez dúdala janen bazkorik, Jainkoarcn
errefuman bethe dadien arteo.
17 Orduan harturik cdateko untzia,
efkerrak bihurtu, eta erran zuen : Har
zazue eta huts zuen artean.
18 Dcrratzuct czen, gehiago cz dú
dala aihenaren gozotik edanen, Jainkoa
rcn crrcfuma cthor dadien arteo.
19 Gero, ogia harturik, efkerrak bi
hurtu zituen ; hautfi zuen eta cman zaroeten, ziolelarik: Hau ene gorphutza
da, zuentzat ematen dena; hau cgizue
ene orhoitzapenetan.
20 Halaber, afaldu ondoan, hartu zu
en cdateko untzia, zioelarik : Kalitza
hau da bat-tafun berria cnc odolarcn bidez,zeina izanen baita zuentzat ichuria.
2 1 Bizkitartcan, huna faltzcn naucnaren cfkua cnekin mahainean dela.
22 Alabainan gizonaren Scmca bado
ha, ifkribatua denaren arabera; zorigaitz
ordean gizonari,zcintaz izanen baita faldua.
23 Eta bereu artean abiatu ziren,zein
othe zen holakorik cginen zuena.
24 Gero makhur bat atheratu zen
hekien artean, hean zein iduki behar
othe zen hekietan handientzat.
25 Bainan Jefufek erran ziotcn : Jcn dayen erregeek hekien gainean derabilkate naufitafuna ; eta hekien gainean bai
tute indarra,ongiegiletzat dituzte deitzen.
26 Z u ck ordean ez duzue hola eginen : aitzitik zuen arteko handiena, biz
ttipiena bezala; eta aitzindari dena, biz
zerbitzatzen dueña iduri.
27 Alabainan zein da handiena, mahainean jartzen dena, ala mahaina zerbi
tzatzen dueña ? cz othe da mahainean

jartzen dena ? N i bizkitartcan zuen erdian naiz zerbitzatzen dueña bezala.
28 Aldiz zuck zarcte enekin egon
zaretenak ene ordu gaitzetan ;
29 Eta nik aphaintzen darotzuct ene
errefuma, niri Aitak aphaindu izan darotan bezala,
30 Ene errefuman jan eta edan dezazuen ene mahainean, eta tronuen gai
nean jar zaitezten, Ifraelgo hamabi leinuen juyatzcko.
3 1 Gcro erran zuen Jaunak : Simón,
Simón, hara fatanck galdatu duela zuen
bahatzea ogia bahean bezala ;
32 Eta nik zuretzat egin dut othoitz,
zurc fmheftcak cz dezan egin am or;
eta zuk, egun batez, itzulirik, gogor zatzu zure anayak.
33 Piarrcfek ihardetfi zioen : Zurekin
banago, Jauna, bai prefondegira, bai heriotzcra goatera.
34 Bainan Jefufek erran zioen : Piarres, nik derratzut, gaur ez du oilarrak
joko, non cz duzun hiruretan ukhatu,
ez nauzula ezagutzcn. Gcro erran zaroeten:
35 Igorri zaituztcdancan, cz moltfa,
ez murtchila, ez oinctakorik gabe, izan
othe duzuc deufen cíkafik?
36 Eta ihardetfi zuten : E z batere.
Erran zaroetcn b eraz: Bainan orai ducnak moltfa, har beza, eta halabcr mur
tchila e re ; eta ezpata gahe denak, fal
beza foina, baten croftcko.
37 Ezen nik derratzuet, ene gainean
bethe behar dela iíkribatua den hitz hau:
Eta gaichtaginckilako ezarria izan da.
Akhabantzan dire alabainan nitaz iíkribatuak diren guziak.
38 Hckick berriz, erran ziotcn : Ja u 
na, huna hemen bi ezpata. Eta harek
ihardetfi zuen : Aíki da.
39 Orduan ilkhirik bazihoan ohi zuen
bezala Olibetako mendira. Berriz, d¡zipuluak ere jarraiki zitzaizkon.
40 Eta tokira heldu izan zenean, crran ziotcn : Egizue othoitz, gaitzerat
eror etzaitezten.
4 1 Eta bcra hekietarik baztertu zen
harri befagain batean ; eta bclhaunikaturik, othoitzean zagoen,
42 Zioelarik : Aita, nahi baduzu, urrun zazu kalitza hau ene ganile; ez
bedi hargatik ene nahia egin, bainan bai
zurea.
43 Orduan zcrutik agertu zitzayoen
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aingeru bat, indar cmatcn zioena. Eta
azkcn hcfturara eroria, are gehiago hari
zen othoitzean.
44 Eta izerdi lekak atheratu zitzaiz
kon, iduri odol chortak, lurreraino zariotcnak.
45 Eta othoitzctik jaiki, eta bere dizipuluetara ethorri zenean, aurkhitu zu
en, bcren bihotzctako ilhunduran loak
hartu zitucla.
46 Eta erran ziotcn : Zertako zaudezte lo? Jaiki zaitezte; cgizue othoitz,
etzaitezten gaitzerat eror.
47 Oraino mintzo zelarik, hara gizon
oftc bat; eta Judas deitzen zena, hamabietarik bat, hekien aitzinean heldu
zen, eta Jcfufi hurbildu zitzayoen mufu
cmateko.
48 Eta Jefufek erran zioen : Z er,
Judas! mufu batez faltzcn duzu gizona
ren Semea ?
49 Harén inguruan zirenek berriz,
ikhufirik zer zihoan gerthatzcra, erran
ziotcn : Jauna, ezpatarekin hafiko gare
joka ?
50 Eta hekietarik batek jo zuen aphez bandiaren muthil bat, eta moztu
zioen cfkuineko beharria.
5 1 Bainan Jefufek hitza harturik, crran z u en : Utzatzue hunat. Eta ukiturik harén beharria, fendatu zuen.
52 Gcro Jefufek erran ziotcn liaren
hartzera ethorri ziren aphez naufici,
tcmploko aitzindariei eta zaharrei : Ohoin baten ondoan bczala, czpatekin eta
makhilckin ilkhi zaretc.
53 Egun oroz zuekin tcmploan nintzencan, cz duzuc cnc gainera cíkurik
hedatu : bainan hau da zuen ordua eta
ilhumbcek indar dutena.
54 Hckick aldiz, harturik craman zu
ten aphez handiaren ctchcra : Piarres be
rriz, jarraikitzen zen urrundik.
55 Bada, fuá ezkaratzaren erdian biztu-eta hckick inguruan jarriak zirelarik,
hekien artean zagoen Piarres.
56 Neíkato bat oharturik fuaren ai
tzinean jarria zagoela, begiratu zioen,
eta erran zuen : Hau ere horrekin zen.
57 Bainan harek ukhatu zuen, zioclarik : Emaztckia, cz dut-eta ezagutzcn.
58 Eta aphur baten buruan, bertze
norbaitek ikhufirik, erran zioen : Eta
zu ere horietarik zare. Bainan Piarrcfek
ihardetfi zuen : E z , gizona, ez naiz
hala.
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59 Oren baten heina iragan zenean,
bertze batek oraino kautuki erran zuen :
Hau ere fegurki horrekin zen ; czik G alilcarra ere da.
60 Eta Piarrcfek ihardetfi zuen: Gizona
cz dakit zer diozun. Eta bcrehala, hura
mintzo zelarik oraino, jo zuen oilarrak.
61 Orduan itzulirik, Jaunak begiratu
zioen Piarrefi. Eta Piarres orhoitu zen
Jaunaren hitzaz, ñola erran izan zioen :
Oilarrak jo baino lehen, hiruretan ukhatuko nauzu.
62 Eta kamporat goanik, nigar minak
ichuri zituen Piarrcfek.
63 Eta Jefus zadukatcnak, cíkarnioka eta joka hari zitzaizkon.
64 fiegiak eftali ziozkaten eta jotzcn
zuten begithartean, eta galdatzcn ziotcn
gcro : Errak, nork jo hauen ?
65 Eta bertze aíko ahapaldi atheratzen zuten harén gainean.
66 Argitu zeneko, bildu ziren populuko zaharrak, aphez naufiak eta Iíkribauak, eta beren biltzarraren erdira cramanik, Jcfufi erran ziotcn : Z u balimbazarc Krifto, erraguzu.
67 Ihardetfi ziotcn : Erraten badarotzuet, ez nauzue finhetfiko.
68 Aldiz, ni ere galdeka abiatzen balimbanaiz, cz darotazuet ihardetfiko, eta
cz nauzue utziko.
69 Bainan huntarik lckhora, gizona
ren Semea jarria izanen da Jainkoarcn
indarraren eíkuincan.
70 Orduan guziek erran ziotcn : Z u
zare beraz Jainkoarcn Semea? Ihardetfi
zuen : Zeronek diozue, hala naiz.
71 Eta hekiek erran zuten : Z er dugu gehiago lekhukotalun beharrik ? ezen
geronek beraren ahotik dugu entzun.
X X I I I . K ap.

ETA moltzoan

jaikirik guziak, eraman zuten Pilatorcn gana.
2 Han jazarka abiatu zitzaizkon, ziotclarik : Gizon hau atzeman dugu hari
zela gure jendakiaren makhurrarazten,
Zefarri zergaren ematetik debckatzen,
eta erraten ezen bcra dela Krifto errege.
3 Bada, Pilatok galdegin zioen : Z u
zare Juduen errege ? Eta ihardetfi zu
en : Zeronek diozu.
4 Pilatok berriz, aphez naufici eta
populuari erran zioten : E z dut aurkhitzen gizon huncn baithun lopiderik ba
tere.
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5 Hainan hckiek muthiritzcnago zi
ren, ziotelarik: Subermatzen du populua, irakhaften hariz Judea guzia gaindi,
Galileatik hafirik eta hunaraino.
6 Pilatok entzun zuenean Galileazko
aiphua, galdcgin zuen hean Galilearra
zen gizona.
7 Eta jakin bczain farri Ilcrodcfen
elkukoetarik zela, bidali zioen Herodefi,
zcina orduan Jerufalemen gerthatzen
baitzen.
8 Bada, Herodes boztu zen Jefufcn
ikhulteaz, alabainan afpaldi zuen harén
ikhufteko lehian zagocla, hartaz aditu
baitzituen hainitz gauza, eta phclkiza
baitzuen fendagaila zerbaiten cgiten ikhufiko zuela.
9 Hainitz folafez bilhatu zuen beraz.
Bainan Jefufek ctziocn deufere ihardcsten.
10 Bizkitartcan aphez naufiak eta
Iíkribauak han zauden Jcfufi bcthi jazarka.
1 1 Aldiz Herodcfck berekilakoekin
erdeinutan iduki zuen Jc lu s ; eta trufatzeko, loin churi bat jauntzarazirik, gibelcrat igorri zioen Pilatori.
12 Egun hartan adifkidetu zircn He
rodes eta Pilato; czcn elkharren ctfai
ziren aitzincan.
13 Pilatok bada, bilarazirik aphez
nauhak, kargudunak eta populua,
14 Erran zioten: Erakharri darotadazuc gizon hau, populu bihurrarazle
bat bezala; eta huna zuen aitzincan bil
hatu dudanean, ez dúdala hunen baithan
aurkhitu zuek jazartzen diozuen hobe
netarik batere ;
15 Ez-eta Herodcfck e re ; ezcn igo
rri zaituztet harén aitzinera, eta hara ez
dela hunen gainean heriotzca galdatzen
duen erabakirik email batere.
16 Igorrircn dut beraz azurrialdi batekin.
17 Bada, bella egunean populuari
utzi behar zioen prefo zirenetarik norbait.
18 Bainan olle guziak batean oihu cgin zuen, zerralarik : Hilarazazu hori,
eta iguzu Barrabas:
19 Zcina prefo czarria izan baitzen
hirian egin zen bihurrialdi baten ariaz
eta gizon hiltze baten gatik.
20 Bada, Pilato, Jcfus atheratu nahiz, bcrriz-erc mintzatu zitzayoten.
2 1 Bainan lie-kick marrumaka hari

zircn erranez : Gurutzcfika, gurutzefika
zazu hori.
22 Harek berriz, hirugarren aldiko
erran zioten: Hunek zer gaizki egin du
bada ? Hilaraztcko ariarik hunen baithan
ez dut aurkhitzen : azurriaturen dut be
raz, eta utziko dut gero.
23 Hekiek ordean hertfatzen zuten
oihu patarraka galdatuz, izan zadicn gurutzefikatua, eta naufitzen ziren hekien
izkolak ;
24 Eta Pilatok manatu zuen, egin
zadicn galdatzen zutena.
25 Utzi zioten beraz hiltzeketaren
eta bihurrialdiaren ariaz prefo czarria i
zan zena, zcina baitzuten galdatzen, eta
hekien oldera email zuen Jcfus.
26 Eta bazaramatelarik, hartu zuten
Simon, Zircncar gizon bat, bcrc bazterrctchetik hcldu zena, eta bortchatu zu
ten, Jefufen ondotik gurutzearen eramatera.
27 Bada, populu eta emazteki olle
handi bat bazarraikion ondotik, hura
deithoratuz eta auhendatuz.
28 Bainan hekien alderat itzulirik,
Jefufek erran zioten : Jcrufalcmcko alabak, ene gainean nigarrik ez egin, bainan
zuen buruen eta zuen uinccn gainean
egizuc nigar.
29 Ezcn hor hcldu dire cgunak, zeinetan erranen baitute : Dohatfu agorrak
eta amatu ez diren fabclak, eta hazi ez
duten bulharrak.
30 Orduan abiaturen dire erraten
mendiei : Eror zaitezte gure gainera ·,
eta aldapei: Eilal gaitzatzue.
3 1 Alabainan hunela egiten badiotc
cgur hezearijzer etzayo eginen iharrari ?
32 Bada, Jefufekin bertze hi gizon
ere, bi gaichtagin bazaramatzaten hiltzera.
33 Eta hcldu izan zirencan Kalbarioa
dcitzen den tokira, han gurutzefikatu
zuten Jefus ; eta ohoinak, bata elkuinctarik, eta bertzea ezkerretarik.
34 Jefufek berriz, erraten zuen : Aita, barkha biozozutc, alabainan ez dakite zer hari diren. Bada, zorthca arthikiz phartitu zituzten harén foinekoak.
35 Eta populua chutrk zagoen begira,
eta buruzagiek burlatzen zuten Jcfus
hekiekin batean, ziotelarik : Atheratu
ditu bertzeak ; bcrc burua athera beza,
hori balimbada K rillo, Jainkoaren hautetfia.
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36 Aldiz, foldadoek cre trufa egiten
zioten hurbilduz eta minagrea elkaintzean,
37 Eta erranez : Hi balimbahaiz Ju ducn erregea, falba zak hire burua.
38 Bada, ilkribu bat ere bazen hären
gaineko aldean greziaraz, latinez eta hcbrearaz: H a u d a J u d u e n e r r e g e .
39 Habeetarik dilindan zauden ohoinetarik bat halaber burhoka hari zitzayon erranez: Hi bahaiz K rillo, falba
zak hire burua, eta gu crc-bai.
40 Bertzeak ordcan ihardetfiz, gaizkiak erraten zarozkan, zioelarik : Hik
ez duk Jainkoaren bcldurrik cre, heroni
heriotze berera kondenatua haizclarik.
4 1 E ta zinez ere gurca zuzena duk,
czen gurc egintzek merczitu faria izaten
diagu ; hunck ordcan gaizkirik ez dik
cgin batcre.
42 Eta Jefufi erraten zioen : Jauna,
orhoit zaitc nitaz,zure errefumara hcldu
zarctckcenean.
43 Eta Jefufek ihardctfi zioen: Egiaz
derratzut, egun parabifuan cnekin izanen zare.
44 Bada, fei orenetako heina zen, eta
ilhumheak lur guziaren gainean jarri zi
rcn bcderatzictaraino.
45 Eta itfutua izan zen iguzkia, eta
temploko bela bi erdi egina.
46 Eta oihu handi batekin, Jefufek
erran zuen : Aita, zure eikuetan czartzen dut cne arima. Eta hori erratearekin, hatfak cgin zioen.
47 Bada, chuntariak gerthatu zena
ikhufirik, aithor bihurtu zioen Jainkoari, erraten zuelarik : Egiazki zuzena
zen gizon hau.
48 Eta ikhulkari hortara ethorriak clkharrekin zaudezen guziak, eta gerthatu
ziren gauzen lekhuko zirenak, beren
bulharrak joz zihoazen gibelerat.
__49 Berriz, Jefufen ezagunak oro, eta
Galileatik jarraiki zitzaizkon emaztekiak, urrundik zauden horici begira.
50 Eta bazen gizori bat, Jofep deitzen zena, kargutakoa, gizon prcilu eta
zuzena
5 1 Harek ctzuen bcrc aithorrik eman
ez bertzeen chcdeci, ez cgintzei j Arimathea deitzen den Judeako hiri batctakoa zen, eta harek ere igurikitzen zu
en Jainkoaren errefuma.
52 Hura goan zitzayoen Pilatori, eta
galdatu zioen Jefufen gorphutza :
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53 kta gurutzetik jautfi zuenean, inguratu zuen mihil'e batez eta czarri zuen
harrian zilhatua zen hobi batean,zeintan
cz baitzen oraino nihor izan cmanik.
54 Bada, egun hura, aphainketako eguna zen, eta larumbata haltera zihoan.
55 Galilcatik Jefufekin ethorri zircn
emaztekiek berriz, Jofepi jarraikirik,
ikhufi zuten hobia, eta ñola ezarria zen
Jefufcn gorphutza.
56 Gero gibelerat itzulirik, aphaindu
zituzten baltfamuak eta gantzugailuak,
eta larumbat cguna iragan zuten geldirik,
legearen arabera.
X X IV . K

ap.

J ^ A I N A N allearen lehembiziko egunean, goizcan goizik argi zirrintan
ethorri ziren hobira, zakharztelarik aphaindu zituzten baltfamuak ;
2 Eta aurkhitu zuten harria hobitik
ambildua.
3 Sarthu zirencan, etzuten atzeman
Jefus Jaunaren gorphutza.
4 Eta gerthatu zen, hortaz gogohurrituak zaudczclarik, bi gizon aldean agertu zitzaizkotela foineko argi batzuckin.
5 Bada, ñola emaztekiak laztuak baitziren eta begitharteak lurrera beheititzen baitzituzten, hekiek erran zioten :
Zcrtako bilhatzen duzuc hilen artean
bizi dena ?
6 E z da hemen, bainan biztua da :
orhoit zaitezte ñola mintzatu izan zitzaitzuen, noiz-etare Galilean baitzen oraino,
7 Zionean : Premia da gizonaren Semea, gaichtagincn eíkuetara izan dadien
emana, eta gurutzcfikatua, eta bitz da
dien hirugarren egunean.
8 Eta orhoitu ziren Jaunaren hitzez.
9 Eta hobitik itzulirik, berri horiek
oro eman ziozkatcn hamekei eta bertze
guziei.
10 Bada, horiek Apoíloluei erran ziozkatcnak ziren Maria Magdalena, Jo a11a eta Maria Jakobcrena, eta bertze he
kiekin zirenak.
1 1 Bainan folas horiek hekien begietan izan zircn burtzoraldi baten iduriko
eta etzituzten finhetfi.
12 Piarrefek ordean jaikirik laílcr egin
zuen hobira ; eta makhurtu zen eta o¡halak ikliuli zituen bakharrik lurrean, c-
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ta ¡tzuli zen, gerthatu zena cderretftz
bere baithan.
13 Eta hara egun bcrean hekictarik
bia zihoazela Emaus dcitzen de» herri
batera, zeina Jcrufalemetik liirur hogoi
eftadiotan baita,
14 Eta beren artean mintzo ziren
gerthau ziren horiez orotaz.
15 Eta gerthatu zen, folafean hari eta
beren artean gauzak iragaiten zituztelarik, hurbildu zitzayotcla Jcfus bcra, eta
hckiekin zihuan ;
16 Bainan pochelatuak zituzten begiak, ctzczatentzat czagut.
17 Eta erran zioten Ja u n ak : Z c r d¡tutzue bidean zuen artean dcrabilzkatzuen folas horick, eta zergatik zarete
ilhun ?
18 Eta batck, Klcophas dcitzen zcnak, ¡hardetfiz erran zioen : Bakharra
othe zare Jcrufalcmcn hunembat arrotz,
non cz baititzu jakin ere hor egun haukictan tragan direnak ?
19 Jaunak erran zioten : Z e r gertha
tu da? Eta ¡hardetfí zuten : Mintzo g¡nen Jcfus Nazaretharraz, zeina izatu
baitá profeta bat, eginkariz eta hitzez ahalduna, Jainkoaren eta populu guziaren
aitzinean;
20 Eta ñola aphez naufiek eta gure
buruzagiek igorri duten heriotzera kondenaraztera, eta ñola gurutzcfikatu du
ten.
2 1 Bada, gu igurikitzen ginen harek
zuela berrerofiren Ifrael ; eta orai ho
nen guzien gainera huna egun hirugarren eguna horick egin izan dircla.
22 Halabaderc, harritu gaituzte gurckilako cmazteki batzuck, zeinak argi
aitzinean izatu baitirc hobian ;
23 Eta cz atzemanik liaren gorphutza, ethorri dire diotclarik, agertu zaizkotela aingeru batzu, zeinek erran baitiotc bizi déla.
24 Eta guthartckoctarik zembait hobira goan izan dire ; eta ñola emaztekiek erran, hala atzeman dituzte oro ;
bainan bera cz dute aurkhitu.
25 Eta Jaunak erran zioten : Oi zoroak, eta bihotzez uzkur zaudeztcnak
fínheftera profetek erran izan darozkitzueten guziak!
26 E z othe zen premia Kriftok egar
zetzan horiek, eta horreletan far zadicn
bere ofpean ?
27 Eta Moifcfc» ganik halirik, eta

profeta guziak iraganez, erakhuften ziozkaten Kkritura guzictan hartaz ziren
folafak.
28 Zihoazen herrira hurbildu ziren,
eta harck urrunago goateko alegia egin
zucn.
29 Eta hckick gelditzera behartu zu
ten, erraten ziotelarik : Zaude gurckin,
ezen beranta dihoa eta ja beheratua da
eguna. Eta farthu zen hekickin.
30 Eta mahaincan hekickin jarria zcIarik, hartu zucn ogia, eta benedikatu,
eta hautft, eta eikaintzen zioten.
3 1 Eta orduan ideki ziren hekien bcgiak eta ezagutu zuten ; bainan hura
funtfitu zitzayoten bcgictarik.
32 Eta clkharri erran zuten: Gure
bihotza ez othe zagoen futan gure bai
than, bidean mintzo zencan, eta Ifkriturak agertzen zarozkigunean ?
33 Eta ordu berean jaikirik, bihurtu
ziren Jcrufalemera, eta bilduak aurkhitu
zituzten hamekak eta hekiekilakoak,
34 Eta erraten zu teil: Egiazki biztu
da Jauna, eta Simoni agertu zayo.
35 Eta haukiek ere erran zuteil zcr
gerthatu zitzayoten bidean, eta nola ezagutu zuten ogiaren hauftetik.
36 Eta gauza horicz folas dutclarik,
Jefus agertzen zayote erdira, eta erraten
diotc : Bakca dela zuckin ; ni naiz, cz
izi.
37 Bainan hckick, nahaftak eta izituak, ulte zuten izpiritu bat ikhuften
zutela.
38 Eta Jefufck erran zioten : Zerga
tik zarctc afaldatuak, eta nolaz hcldu
zaizkitzue holako gogaramenduak bihotzera ?
39 Ikhufatzuc cnc cfkuak eta oinak,
ni neroni naizela ; uki zazue eta begira ;
ezen izpiritu batck cz du haragirik eta
hczurrik, hala-nola ikhuften baituzue
nik baditudala.
40 Eta horiek erranik, erakutfi ziozkaten cfkuak eta oinak.
41 Bainan cz baitzuten oraino finhesten, eta bozkarioz jauziak baitziren, e
rran zaroeten : Baduzue hemen jateko
zerbait ?
42 Efkaini zioten arrainki errea eta
crie orraze batetarik.
43 Eta hekien aitzinean janik, -gainerakoak hartu eta email ziozkaten.
44 Erran zioten gcro: Haukiek dire
zuei erran narozkitzucn hitzak, zuckin
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nintzenean oraino, premia zela czen
Moifcfen legean, profetetan eta pfalmoetan nitaz ifkribatuak diren guziak bethe
zitezen.
45 Orduan ideki zioten adimendua,
ardiets zetzazten Ifkriturak.
46 Eta erran zaroetcn: Hórrela da
iíkribatua ; hórrela ere zen premia, jalan
zezan Kriftok, eta hiletarik bitz zadicn
hirugarren egunean,
47 Eta harén izenean crantzun ditezen Jerufalcmctik hafirik jendaki guzic
tan bckhatuen urrikia eta barkhamendua.
48 Bada, zuck zarete haukien lckhuko.

<H3

49 Eta nik igortzera dohakizuct ene
Aitak agindu darotzuena ; zuek aldiz
zaudezte hirian, gaineko indarraz jauntziak izan zaiteztezen arteo.
50 Eraman zituen gero Bethaniara,
eta efkuak altchaturik, benedikatu zi
tuen.
5
r Eta bcnedikatzen zituelarik, goan
zen hekien ganik eta zerurat altchatu
zen.
52 Eta hckiek adoratzen zutelarik,
bozkario handitan itzuli ziren Jerufalemcra.
53 Eta temploan zauden bethi, Jainkoa laudatuz eta benedikatuz. Halabiz.

JESU -KRISTO REN EBA N JELIO SAINDUA
JO AN ESEN ARA BERA .
I. K

ap.

U A S T A P E N E A N zen Hitza, eta
Hitza Jainkoaren baithan zen, eta
Hitza Jainko zen.
2 Haftapenean Jainkoaren baithan
zen.
3 Gauza guziak harek eginak dire,
eta egina denik ez da hura gäbe egin
deufcrc.
4 Haren baithan zen bizia, eta bizia
gizonen argia zen.
5 Eta argiak ilhumbcctan argitzcn du,
eta ilhumbeek cz dute czagutu.
6 Jainkoak igorria, gizon bat izatu da
Joancs dcitzen zena.
7 Hura ethorri zen lekhukotzat, argiari eman ziozon lekhukotafun, orok
harén ariaz liar zezaten finhefte.
8 Hura ctzcn argia, bainan zen argiari lekhukotafun bihurtzcko.
9 Hau zen argi cgiazkoa, mundu
huntara dathortzcn gizon guziak argitzen dituena.
10 Munduan zen, eta berak egin zu
cn mundua, eta munduak cz du ezagutu.
1 1 Ethorri da bere izatectara eta bcrcek ez dute onhctfi.
12 Bainan zembatck-cre onhctfi bai
tute, hainci eman diotc Jainkoaren ume

bilhakatzcko ahala, hainci zeinek harén
izenean finhefte baitute ;
13 Zeinak ez odoletik, ez harngiaren
nahitik, cz gizonaren oldetik, bainan
Jainkoaren ganik baitirc forthu.
14 Eta Hitza haragi egin izan da, eta
egotu da gure artean, graziaz eta egiaz
bethea, eta ikhufi izan dugu harén ofpea,
Aita ganikako feme bakharraren ofpea
bezala.
15 Joanefek hartaz bihurtzen du lekhukotafun, eta oiliu egiten du, dioelarik : Hau zen nik erraten nuena: Ene
ondotik ethortzckoa dena, ene gaineko
ezarria da, zeren ni baino lehenagokoa
baitzen.
16 Eta guk izatu dugu guziek harén
bethetafunetik, eta grazia graziaren or
dain.
17 Alabaman Moifefcz emana izan da
legea; grazia eta egia Jefu-K riftoz dire
egin.
18 Egundaino nihork ez du Jainkoa
ikhufi; Seine bakharrak, Aitaren galtzarrean denak, harek du ezagutarazi.
19 Eta hau da Joanefen lekhukotafuna, Jerufalemdik Juduek aphez eta lebitar batzu bidali ziozkatenean galdcgitera : Ñ or zare zu ?
20 Eta aithortu zuen, eta cz ukhatu,
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eta aithor hau eman zuen : E z naiz ni
Krifto.
2 1 Eta galdatu zioten : Z c r zarc ba
da ? Elias zare zu ? Eta erran zuen :
E z naiz hura. Profeta zarc zu ? Eta
ihardetfi zuen : E z .
.
22 Erran zioten beraz : Ñ or zarc, 1hardets diozotegun bidali gaituztcnei ?
Z c r diozu zurc buruaz ?
_
_
23 Erran zuen : N i naiz llamaren
mintzoa, zeinak mortuan oihu egitcn
baitu : Aphain zazue Jaunaren bidea,
Ifaias profetale erran izan duen bczala.
24 Eta harén ganat igorriak zirenak,
Farifauetarik ziren.
25 Eta galdatu eta erran zioten : Z c r
hari zare bathayatzcn, ez bazare ez
Krifto, cz-eta Elias, cz-ctare profeta ?
26 Joanefek ihardctfi zaroten, zioelarik : N ik urean dut bathayatzcn; bada
ordean zuen erdian bertze bat, zuek ezagutzen ez duzucna.
27 Hura da ene ondotik cthortzekoa
dena, ene gaincko czarria dena; ni ez
bainaiz harén oinctakoen lokharriarcn
urratzcko ere.
28 Haukick gerthatu ziren Bcthanian, Jordanez haindian, non hari baitzen
Joanes bathayatzcn.
29 Biharamunean Joanefek ikhufi zu
en Jcfus heldu zitzayocla, eta erran zu
en : Huna Jainkoarcn bildotfa, huna
munduaren bekhatua khcntzen dueña.
30 Hau da haina, zeintaz erran bai
t u t : Ene ondotik dathor gizon bat, nitaz gorago czarria dena, zeren ni baino
lehenago baitzen.
3 1 Eta nik ez nuen czagutzcn ; bainan Ifraclen czagutua izan dadien, hargatik ethorri naiz ni urean bathayatzcra.
32 Eta Joanefek lekhukotafun bihurtu zuen, zioclarik : Ikhufi dut nik Izpiritua ufo bat iduri zcrutik jauften, eta
Jiuncn gainean gelditu da.
33 Eta nik ez nuen czagutzen ; bainan urean bathayatzcn haritzera bidali
nauenak, hainak erran izan darot: Zeinaren gainerat ere ikhufiren baituzu Izpiritua jauften eta harén gainean geldi
tzen, hura da Izpiritu fainduan bathayatzen dueña.
34 Eta ikhufi dut nik, eta lekhukota
fun bihurtu dut, hau déla Jainkoarcn Semea.
35 Ondoko cguncan, Joanes han jarri
zen berriz, eta harén bi dizipulu ere-bai.

36 Eta ikhuftearekin Jefus bideaz zihoala, erraten d u : Horra Jainkoarcn
bildotfa.
37 Bi dizipuluck aditu zuten mintzatzcn, eta jarraiki ziren Jefufi.
38 Eta itzulirik, eta jarraikitzcn z¡tzaizkola oharturik, Jcfulek erraten dio
te : Zeren ondoan zabiltzáte ? Hekick
ihardctft zioten : Rabbi (erran-nahi-baita Naufia), non egoten zarc ?
39 Erraten diote : Zatozte eta ikhufazuc. Goan ziren eta ikhufi zuten non
zagoen, eta harén baithan egotu ziren
egun hura ; czcn hamar orenetako heina
zen.
40 Bada, Andres, Simon Piarrefen a
naya, Joanefcn ganik aditu zuten, eta
Jelufi jarraiki ziren bietarik bat zen.
4 1 Harck atzcmatcn du lchcmbizikorik Simon, bcrc anaya, eta erraten dio:
Aurkhitu dugu Mciias (erran-nahi-baita
Krifto).
42 Eta crakharri zuen Jefufen gana.
Jcfufek begiratu ondoan, erran zioten:
Z u , Simon zarc Joanefcn femea; dcithuko zare Zcphas (horrek erran nahi baitu
Harria).
43 Biharamunean Jcfufek nahi izan
zuen Galilcara ilkhi, eta aurkhitu zuen
Filipe, eta erran zioen : Jarraik zakizkit.
44 Bada, Filipe Bcthfaidako zen,
Andrefcn eta Piarrefen hiri berckoa.
45 Filipek atzematen du Nathanael
eta erraten dio : Aurkhitu dugu Moifefck
legean ifkribuz eta profetck aiphatu dutena, Jeíus Nazarethekoa, Jofcpen fé
nica.
46 EtaNathanaelck erraten dio: Z crbait onik athera othe ditckc Nazarethctik ? Filipek ihardeften dio : Zato eta
ikhufazu.
47 Jcfufek ¡khuftcn du Nathanael
heldu zayocla, eta hartaz erraten du :
Huna zinez Ifraeldar bat, zeinaren baithan maltzurkcriarik ez baita.
48 Nathanaelck erraten d io: Nondik
czagutzcn nauzu ? Jefufek ihardeften
eta erraten dio : Filipek deith zintzan
baino lehen, piko azpian zinaudelarik, ikhufi zaitut.
49 Nathanaelck ihardeften eta erra
ten dio: Rabbi, zu Jainkoarcn Semea
zare, zu zarc Ifraclgo Errege.
50 Jefufek ihardeften eta erraten dio:
Sinheften duzu,zeren erran darotzudan:
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Piko azpian ikhufi zaitut; hori baino
15 Eta azotea bezalako bat eginik fohandiagorik ikhufiren duzu.
katto batzuz, tcmplotik iraizi zituen o
51
Eta erraten dio ; Egiazki, egiazki ro, ardiak eta idiak ere, eta ichuri zituen
dcrratzuet nik, ikhufiren ditutzucla zc- aldatzailecn diruak eta mahainak uzkaili.
rua idekia eta Jainkoaren aingeruak ¡gal
16 Eta ufo faltzaileei erran zioten :
ten eta jauften gizonaren Semcarcn gai Khen zatzue lioriek hemendik, eta ene
nera.
Altaren etchcaz ez egin tratuko etche
bat.
17 Orhoitu ziren orduan harén dizi
II. K a p .
puluak ñola den iíkribatua: Zure etcheJ - J A N D I K liirugarren cguncan, eztei aren alderako kharrak crrctzen hari ñau.
batzu egin ziren Kana Galileakoan,
18 Jabetu ziren beraz Juduak, eta
eta han zen Jefufen ama.
erran zioten : Z e r czagutkariz erakhu2 Bada, Jefus ere eta bere dizipuluak tfiko darokuzu, baduzula horien egiteko
czteyetara dcithuak izan ziren.
cíkua ?
3 Eta arnoa cíkaftcra baitzihoan, Jc 19 Jcfufek ihardetfi eta erran zioten :
fufi erran zioen bcrc amak : Arnorik ez Urra zazue templo hau, eta chutituko
dute.
dut hirur egunik harnean.
4 Eta Jcfufek erran zioen: Emaztc20 Horren gainean Juduek erran zu
kia, zcr da ene eta zure arteko ? ene ten : Berrogoi eta fei urthe eman dituzte
ordua ez da cthorria oraino.
templo hunen egitcn, eta zuk hirur egu5 Haren amak erraten diote fehici : nez eginen baituzu ?
'/.c r-crc erranen baitarotzue, eta hura c
2 1 Jefus mintzo zen ordean bere
ta hura egizuc.
gorphutzcko temploaz.
6 Bada, han baziren fei untzi harriz22 Hiletarik biztu zenean beraz, ha
ko, Juduen chahualdictakotzat czarriak, rén dizipuluak orhoitu ziren hori erran
bizpahiruna metreta zadukatenak.
izan zucla, eta finhetfi zituzten líkri7 Jcfufek erraten diote: Urez bethe tura eta Jcfufek erran hitza.
zatzue untziak. Eta bethe zituzten gai23 Bada, ñola Jcrufalcmen baitzen
neraino.
Bazko beftetan, aíkok, ikhufirik harek
8 Eta Jcfufek erraten diotc: Erautfa- egitcn zituen fendagailak, finhcftc hartu
zuc orai, eta crcmozue mahain arthatzai- zuten harén ¡zenean.
leari. Eta craman zuten.
24 Bainan Jefus etzagoen hekien gai
9 Bada, mahain arthatzaileak daftatu nean, zeren-eta ezagutzcn baitzituen oro,
zucncko arno bilhakatua zen 11ra, (ñola
25 Eta beharrik ez baitzuen, nihork
ez baitzakien nondik heldu zen, bainan lckhukotafunik egin ziozon nihoren gai
ura ckharri zuten fehiek bazakiten), dei- nean ; alabainan bazakien berak zer za
tzcn du jaun efpofa,
goen gizonaren barncan.
10 Eta erraten dio: Nor-nahik haftetik mahainean ezartzen du arno 011a, eta
tcharragoa, jendea edana denean ; zuk
III. K a p .
aldiz, orai arteo iduki duzu arno 011a.
n Hori egin zuen Jcfufek bere leB A D A , bazen Farifauen arteko gizon
hembiziko fendagaila, Kana Galileakoan,
bat, Nikodemo deitzcn zena, Ju eta czagutarazi zuen bere ofpca, eta lia ductan aitzindari.
ren baithan finhetfi zuten liaren dizipu
2 Hura Jefufen gana ethorri zen galuck.
baz, eta erran zioen : Naufia, badakigu
12 Gero jautfi zen Kapharnaumera irakhafle zarcla Jainkoaren ganik ctho
eta harekin batean harén ama, anayak rria ; alabainan zuk egitcn duzun holako
eta dizipuluak, eta han ctzuten eman fendagailarik nihork ez dezake egin, non
hambat egun.
ez den Jainkoa harekin.
13 Hurbil zen Juduen Bazko, eta
3 Jefufek ihardetfi eta erran zioen :
Jefus igan zen Jcrufalem era;
Zin-zinez derratzut nik, nihork ezin
14 Eta temploan atzeman zituen idi, ikhus dezakecla Jainkoaren errefuma,beardi eta ufo faltzailc batzu, eta diru nl- rritan fort ez badadi.
datzaileak jarriak.
4 Nikodemok erraten d io : Gizona
7o
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ñola for daitcke bcrriz, bchin zahartua
denean ? bigarrencan far othc daitcke bere amaren íabelean, eta bcrritan fort ?
5 Jefufek ihardeften du: Egiazki, cgiazki darotzut crraten, urctik eta Izpiritu faindutik fortzen ez dcna, czin far
daitekeela Jainkoarcn crrcfutnan.
6 Haragitik forthua,haragida: eta izpiritutik forthua, izpiritu.
7 E z harri, zcrcn erran darotzudan :
Premia da berritan for zaitezten.
8 Haizeak nahi ducn aldea jotzen du,
eta aditzcn duzu harén harrabotfa, bainan
ez dakizu nondik hcldu den, ez norat dihoan ; bala-hala da izpiritutik forthua
denaz.
9 Nikodemok ihardetfi eta erran ziocn : Ñola egin daizteke horiek ?
10 Ihardetfi zuen Jefufek eta erran
zioen : Irakhafle zare Ifraelen, eta ctzare horietaz jakintfun ?
1 1 Egiazki, egiazki crraten darotzut,
dakigunaz garcía mintzo, eta ikhufi dugunaz egiten dugula lckhukotalun, eta
gurc lekhukotafuna ez duzue onheften.
12 Baldinctaria, ni zuci lurreko gauzez mintzatu, eta ez baduzue finheften;
ñola finhctfiren duzue, zcrukoez mintzatzen banatzaitzuc ?
13 Nihor ez da zcrurat igan, zerutik
jautli dena baizik, gizonaren Scmca, zci11a zeructan baita.
14 Eta ñola Moifcfek mortuan altchatu baitzuen fugea, hala gizonaren Sc
mca behar da izan goratua ;
15 Edozein, harén baithan finhefte
duenik gal ez dadien, aitzitik izan dezan
bethiko bizitzea.
16 Alabainan Jainkoak haletan du
mundua maithatu, non bere Scmc bakharra eman baitu, hunen baithan finheften
duen nihor ez dadien gal, aitzitik izan
dezan bethiko bizitzea.
17 Ezen Jainkoak mundurat igorri
du bere Scmea, ez munduaren juyatzera,
bainan harén bidez falba dadien mundua.
18 Hunen baithan finhefte dueña ez
da juyatua j bainan finheften ez dueña,
oraitik juyatua da, íinhcfterik ez duclakoz Jainkoarcn Scmc bakharraren izcncan.
,
19 Bada, huna juyamendu horren aria :
argia ethorri da lurrera, eta gizonek argia baino nahiago izan dituzte ilhumbeak
maithatu ; ezik egitatc tzarrak zituzten.
20 Alabainan gaizki egiten hari denak

higuin du argia, eta ez da argirat hurbiltzcn, ager ditezen beldurrcz harén eginkariak.
2 1 Bainan egia bcthctzen dueña, ar
gira heldu da, ager ditezen harén egintzak, zeren Jainkoa baithan eginak baitire.
22 Haukicn ondoan, ilkhi zen Jcfus,
eta harén dizipuluak ere, Judeako lurre
ra; eta han zagoen hekiekin, eta hari
zen bathayatzcn.
*
23 Bada, Joanes ere bathayatzcn hari
zen Enoncn, Salimgo ondoan, ur hainitz
bazelakoz aurkhintza hartan, eta jondea
ethortzcn zen eta bathayatua izaten ze n ;
24 Ezik Joanes ctzen prefo ezarria
izan oraino.
25 Bada, Joancfcn dizipuluek Juduckin makhur zerbait izatu zuten chahupenaren gainetik.
26 Eta ethorri ziren Joancfcn gana,
eta erran ziotcn : Naufia, Jordanez
haindian zurekin zena, zeinari lckhukotafun bihurtu baitiozu, liara hura ere
bathayatzen hari déla, eta harén gana
doazi guziak.
27 Joancfek ihardetfi zuen eta erran :
Deuferc ez dezakc izan gizonak, zerutik
ematen ez bazayo.
28 Zerorrek lekhukotafun bihurtzcn
darotadazuc, erran dúdala: E z naiz ni
Krifto, bainan harén aitzincan izan naiz
bidalia.
29 Andrc efpofa dueña, hura da jaun
cfpolii; bainan jaun efpofaren adifkidca,
harén lagun cthorria eta harén entzuten
dagoena, bozkarioz da bozten, aditzcn
duelakoz jaun efpofaren mintzoa. Beraz halacheko bozkarioa bethea da ene
baithan.
30 Hura behar da berhatu ; ni bcrriz,
gutitu.
" 31 Gainetik dathorrena, guzicn garai
da. Lurretikako dena, lurrekoa da, eta
lurtiar hitzak ditu; zerutikakoa dena,
ororen gaineko da.
32 Eta zer-cre ikhufi eta aditu baitu,
hartaz lekhukotafun egiten du ; eta nihork ez du onheften harén lekhukota
funa:
33 Harén lekhukotafuna onhctfi duenak, aithor bihurtzcn du zina déla Jain 
koa.
_
_
34 Ezen Jainkoak bidalia denak, Jain 
koarcn hitzak crraten ditu; Jainkoak
alabainan ez du ncurtuz ematen izpiritua.
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35 Aitak maite du Scmca, eta harén
eíkuctara eman ditu gauza guziak.
36 Semearen baithan finheften duenak badu bcthiercko bizitzea ; aldiz Se
mearen alderat finheftegabe denak ez du
bizitzea ikhufiren, bainan Jainkoarcn hafarrea harén gainean dago.
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uretik edanen dueña ordean, ez da behincrc egarrituren ;
14 Bainan nik emanen diodan ura,
bilhakaturen da ithurri bat bethiereko
bizitzeraino joko dueña.
15 Emaztekiak crraten dio: U r har
tarik indazu niri, Jauna, gehiago ez 11adientzat cgarri, cz-cta cthor hunat urke
ta.
16 Jefufek crraten dio: Z oaz, deith
I V. K a p .
zazu zure fenharra, eta zato hunat.
E S U S E K nabaritu zuenean bcraz,
17 Emaztekiak ihardetfi eta erran
ñola Farifauak cntzunak ziren, zioen : E z dut fenharrik. Jefufek cJoancfek baino dizipulu gehiago egiten rraten dio : Ongi diozu : E z dut fenha
rrik ;
eta gehiago bathayatzen zucla Jefufek,
2
(N ahiz Jcfus ctzcdin bathayatzen 18 Ezen izan ditutzu bortz fenhar,
hari, bainan bai harén dizipuluak),
eta orai duzuna, cz da zure fenharra;
3
Utzi zuen Judca, eta goan zenhori egia erran duzu.
bcrriz Galilcara.
19 Emaztekiak erratcn dio: Jauna,
4
Bada, Samaria barna iragan beharikhuften dut profeta zarela zu.
zen.
20 Gurc arbafoak mendi horren gai5
Ethorri zen bcraz Samariako hiri,nean haritu diré adoratzcn; eta zuek
Sikar dcitzen den hatera, Jakobek bere diozuc, Jcrufalcme déla tokia, zeintan
leme Jofepi eman izan zioen lurretik behar baita adoratu.
hurbil.
2 1 Jefufek crraten dio: Emaztekia,
6
Han zen ere Jakoben ithurria. Jcfusfmhcts nczazu, zeren hcldu baita ordua,
bcraz bideaz nckhatua, jarria zagoen ha non ez baituzu cz mendi hortan cz-cta
la ithurri gainean. Sei orcnctako iria zen. Jcrufalemen adoraturen Aita.
7
Samariako cmazteki bat urketa 22 Zuek ezagutzen ez duzuena adoethorri zen. Jefufek crraten dio: Inda- ratzen duzue ; guk ezagutzen duguna
zu edatera.
adoratzcn dugu; alabainan Juduetarik
8
(Dizipuluak ezen jatcko crofteradathor falbamendua.
goanak ziren hirira.)
23 Bainan hcldu da ordua, eta orai
9
Samariar emaztcki harek erratcn dioda, non egiazko adoratzailcck, izpirituz
bcraz: Z u , Judua izaki, eta nolaz galda- eta zintafuncan baitute adoraturen Aita ;
tzen darotadazu edatera naizcn bezalako halabadcrc Aitak holako adoratzailcak
cmazteki Samariarrari ? Juduck alabai ditu galdatzcn.
nan ez dute Samariarrckin ihardukitzcn.
24 Jainkoa izpiritu da, eta hura ado10
Jefufek ihardetfi eta erran zioen: ratzen dutcnck, izpirituz eta zintafuncan
Ezagutzen bazindu Jainkoarcn dohaina, behar dute adoratu.
eta ñor den zuri erratcn darotzuna: Inda25 Emaztekiak erratcn dio : Badakit
zu edatera, zu abiatuko zinarozkion bc- badathorla Mefias(crran-nahi-da Krifto);
harbada galdeka, eta emanen baitzaro- hura dathorkeencan, orotaz argituren
tzun ur bizi batetarik.
gaitu.
11
Emaztekiak erratcn d io: Jauna, 26 Jefufek crraten dio: Hura,ni naiz,
cz duzu-eta zertaz athera ere, eta putzua mintzo natzaitzun bcr-bcra.
barrena d a; nondik zinuke bcraz ur bi27 Eta hambatckin ethorri ziren dizi
zia ?
puluak, eta harritzcn ziren cmazteki ba12
Ala gehiago othc zare gure aitatekin zclakoz mintzo. Guzia gatik, niJakob baino, zcinak eman izan baitaroku hork ctzucn erran. Z c r galdatzcn duzu,
putzua, bcrak ere huntarik edan izan cdo nolaz mintzo zare horrekin ?
baitu, eta harén umcck eta harén azicn28 Bada, emaztekiak utzi zuen bere
pegarra, jo zuen hirira, eta erratcn diote
dek ere ?
13
Jefufek ihardetfi eta erran zioen : hango gizonei:
Edozeinek edan dezan ur huntarik, cga29 Zatozte, eta ikhufazue gizon bat,
rrituren da bcrriz ; nik emanen diodan zcinak erran baitarozkit egin izan ditu-
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dan gu ziak: hura othc da bcdercn Kristo ?
30 Ilkhi ziren bcraz hiritik, cta Jefus
gana zihoazcn.
3 1 Bizkitartcan dizipuluek othoizten
zutcn, ziotclarik: Naufia, jan zazu.
32 Bainan harck ihardeftcn diotc:
Z uck ez dakizucn janhari bat badut nik
hartzcko.
33 Hargatik dizipuluek zerafaten batak bertzeari: Norbaitck jatcra ckharri
othe dio ?
34 Jcfufck erraten diote : Ene janharia da, cgitea bidali nauenaren nahia,
ofoki bethe dezadan harén ganikako lana.
35 Z uck ez othc duzue erraten, oraino badircla lau hilabethe, eta orduan ethorriren dcla uzta ? Huna non erraten
darotzuedan n ik : Goiti zatzuc begiak,
eta ikhufazue bazterrak jadanik chuhailduak direla uztaren egitcko heineraino.
36 Eta uzta blitzen duenak izaten du
faria, eta fruitu altchatzcn du bethiereko
bizitzerako; craileak cta biltzaileak, biek
batean har dezaten bozkario.
37 Ezen hortan cgia gerthatzen da
erran h au: Bertzcrik dela crailca, eta
bertzerik biltzailea.
38 Z uck bidali zaituztet nik, lanthu
ez duzuen lurrcan biltzera ; bertze batzu
haritu dirc lantzen, cta zuck hekien lanetan zarete farthu.
39 Bada, hiri hartarik Samariar afleok
Jcfufen baithan finhefte bartu zutcn, lekhukotafun bihurtzen zuen emaztekiaren
liitz hunen gaincan: Baizik-cta erran baitarozkit cgin izan ditudanak oro.
40 Samariarrak ethorri zirenean bcraz
harén gana, othoiztu zutcn hekien tokian
egoteaz j cta han egotu zen bi cgun.
4 1 Eta hainitz gehiagok finhetfi zu
teil hären baithan, egin zituen folafen
ariaz.
42 Eta emaztekiari erraten zioten :
Oraikotik ez dugu zurc erranaren gainean finheften; ezen geronck entzun
dugu, eta badakigu hau dela munduaren
Salbatzailea.
43 Bada, bi egunen buruan ilkhi zen
handik, eta goan zen Galileara.
„
44 Ezen Jefufcn beraren ahoko hitza
da, profeta batentzat ez dela ikhuftatcrik
hären herrian.
45 Ethorri zenean bcraz Galileara,
ontfa hartu zutcn Galilearrck, zeren ikhufi baitzituzten Jerufalemen bella egu-

nean egin zituen guziak ; czik berak ere
bellan izatuak ziren.
46 Goan zen beraz berritan Kami
Galilcakora, ura amo egin zuen tokira.
Eta han bazcn aitzindari bat, zcinaren
femea eri baitzen Kapharnaumen.
47 Harek aditu zuenean Jefus heldu
zela Judcatik Galileara, goan zitzayoen,
cta othoiztu zuen jauts zadien cta leuda
zezon bcre femea, ezen hiltzcra zihoakon.
48 Jefufck erran zioen beraz: E z
duzue finheften, non ez duzuen fendagailarik eta mirakulurik ikhuften.
49 Aitzindariak erraten dio : Jauna,
zato ene femea hil baino lehen.
50 Jcfufck ihardeftcn dio: Z o az, zu
rc femea ongi da. Gizonak finhctfi zu
en Jcfufek erran hitza, etabazihoan.
5 1 Bada, hura orduko jauften hari
zelarik, buruz buru egin zuten berc fehiek, cta berria eman zioten ofagarritan
zucla femea.
52 Galdcgin zuen hckien ganik zer
mugaz hobekitu zen haurra. Eta ihardeth zioten : Atzo, zazpi orcnctan, fukharrak utzi du.
53 Aitak czagutu zuen bcraz, hura
zela ordua, non erran baitzioen Jefufck :
Ongi da zurc femea. Eta finhefte hartu
zuten harck eta harén etchc guziak.
54 Scndagaila hori berriz, bigarrena
cgin zuen Jcfufek, Judeatik Galileara
ethorri zenean.
V. K
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U O R I E Z geroz ethorri zen Juduen
1 * bella, eta Jclus igan zen Jerufalcmera.
2 Bada, berriz, Jerufalemcn ardi urtcgi bat, hebrearaz Bethfaida deitzen zena,
bortz lorioekilakoa.
3 Eri, itfu, maingu, aldcrdi ihardun
bainitz, hckietan ctzanak egoten ziren,
uraren higitzeari iguri.
4 Ezik Jaunaren aingerua noizctik
noizera jauften zen urtegira, eta higitzcn
zuen ura. Eta urtegira lehembizikorik
jauften zena, ura higitua izan ondoan,
fafualtzcn zen, edozein erítafunek zadukan arreo.
5 Bada, han bazen gizon bat, hogoi
cta hemezortzi urthe hartan bcre gaitzarekin zena.
6 Jefufck ikhuft zuenean ctzana, cta

jakin zuenean, ordukoz afpaldian hala
zela, erraten dio: Nahi zare fafualdu ?
7 Eriak ihardeftcn dio: Jauna, nihor
ez dut urtegira igorriko nauenik, ura hi
gitua izaten denean; eta ni nohan artean,
bertzc bat jauften da ni baino lehen.
8 Jcfufek erraten dio: Jaiki zaite,har
zazu zure ohca, eta ibil zaite.
9 Eta han bercan fafualdua izan zen
gizon hura; cta hartu zuen bcre ohea,
cta bazabilan. Bada, larumbata zen egun hura.
10 Hargatik Juduck fendatua izan
zenari erraten zioten : Larumbata da,
etzaitzu zilhegi zure ohearen eramatea.
1 1 Ihardeth zioten: Nork-ere fendatu
bainau, hainak erran izan darot: Har
zazu zurc ohca, eta ibil zaite.
12 Galdatu zioten bcraz: Ñ or da
gizon hura, zeinak erran baitarotzu:
Fiar zazu zure ohca, cta ibil zaite?
13 Bainan ctzakien ñor zen fendatua
izan zenak; ezen Jefus aldaratu zen hara bildua zen jende murrutik.
14 Gcroago Jcfufek aurkhitu zuen
temploan,eta erran zioen: Horra fenda
tua zarela ; bekhaturik ez egin gehiago,
zerbait gaitzagorik gertha dakizun bcldurrez.
15 Goan zen gizon hura eta erran
zioten Juduei, Jefus zela hura fendatu
zuena.
16 Aria hortaz Jcfufi jazartzcn zioten
Juduek, horiek egiten zituclakoz larumbat egunean.
17 Bainan Jcfufek ihardctfi zioten :
Bethi hari da ene Aita, eta hari naiz ni
ere.
18 Hargatik bcraz are gehiago bilhatzcn zuten Juduek liaren hiltzca, ez czik hauften zuclakoz larumbata, bainan
zioelakoz Jainkoa zuela Aita, bcre burua Jainkoarcn bardin eginez.- Aria hor
taz Jcfufek ihardetfi eta erran zioten :
19 Egiazki, egiazki dcrratzuet nik:
Semeak bcre baitharik ez dezake egin
deufere, egiten ikhuften dioena baizik
bere A itari; ezen Aitak egiten dituenak
oro, Semeak ere halaber egiten ditu.
20 Alabainan Aitak maitc du Seniea,
eta erakhuften diozka berak egiten dituen
guziak ; cta liaukiek baino handiagorik
ere crakhutfiko dio, zcronek ederreften
egonen baitzarctc.
·
2 1 Ezen ñola Aitak bizten baititu
hilak cta bizia baitaroe cmatcn, halaber
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femeak ere nahi duenari ematcn dio bi
zia.
22 Alabadere ez du nihor juyatzen
Aitak, bainan Scmeari eman dio juyamendua oro ;
23 Guziek ohora dezaten Semca, A i
ta ohoratzcn duten b czala: ohoratzen
ez duenak Semca, Aita ere, hura bidali
dueña, ez du ohoratzcn.
24 Egiazki, egiazki dcrratzuet nik,
ene hitza entzuten cta ni bidali nauena
ren baithan finheften dueña, bethiereko
bizitzearen jabe dela, eta ez dela juyamenduaren azpira erortzen, bainan heriotzetik bizitzera dela iragaiten.
25 Egiazki, egiazki erraten darotzuet,
heldu dela ordua, eta orantchctan dela,
non hilek entzunen baitute Jainkoarcn
Semcaren mintzoa; eta entzunen dutenak, biziko dirc.
26 Alabainan ñola baitu Aitak bere
baithan bizia, hala Semeari ere eman dio
bizia bere baithan izatca.
27 Eta eman dio juyatzeko eíkua ere,
gizonaren Semca delakoz.
28 Hortaz ez baldi, zeren heldu baita
ordua non hobictan diren guziek entzu
nen baitute Jainkoarcn Semcaren min
tzoa ;
29 Eta ongi cgin dutenak bizitzera
bizteko dirc ilkhircn; gaizki egin dutenak
berriz, juyamendura bizteko.
30 N ik ez dezaket ene burutarik egin
deufere ; ñola aditu, hala juyatzen dut,
cta zuzena da ene juyamendua, ez baitut
ene nahia bilhatzcn, bainan bai bidali
nauenaren nahia.
3 1 Fine buruaz neronek egiten badut
lekhukotafun, ene Ickhukotaluna ez da
egiazkoa.
32 Bertze bat da nitaz lekhukotafun
egiten dueña, eta badakit egiazkoa dela
nitaz dakharren lckhukotafuna.
33 Z u ek bidali duzue Joanefen gana,
cta harek egiari lekhukotafun bihurtu i
zan dio.
34 N ik ez dut ordean gizon lekhukotafunik atheratzcn; bainan hunela mintzo naiz, zuek falbarazi beharrez.
35 Hura zen zuzi fuduna eta argia;
zuek berriz, aphur bat harén argitara
nahi izan zarcte boztu.
36 Bainan nik lekhukotafun bat badut
Joancfcna baino handiagoa; ezen egitera
Aitak eman darozkidan lanck, nik egiten
ditudan lanek bcrck, nitaz lekhukotafun
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dakharte, ene Aitak bidali nauela.
37 Eta Aitak, hi bidali naucnak, bcrak
egin du lekhukotafun n itaz; cta zuck cz
duzue hären mintzoa entzun behinere,
ez-eta hären begithartea ikhufi ;
38 Eta ez dadukazue hären hitza zuen
baithan gclditua; zeren nor-ere bidali
baitu, haina cz baituzuc Einheiten.
39 Ikhar zatzuc Ifkriturak, uftc duzucnaz geroz hekicn bidez izan bethicrcko bizia; hekick dire bada, nitaz le
khukotafun dematenak.
40 Eta ez duzue ene ganat cthorri
nahi, biziaren izatcko.
4 1 E z dut ene ofpea gizonctarik atheratzcn.
42 Bainan czagutzen zaituztet, zuen
baithan Jainkoarcn amodiorik cz duzucla.
43 N i ene Altaren izenean ethorri
naiz, cta ez nauzue onheften ; bere izcnean ethor balitzaitzue bcrtze bat, hura
onhets zinezakete.
44 Nola finhcts dezakczue zuck, zeinek zuen ofpea batzuek bertzecn ganik
atheratzcn baituzue eta ez bilhatzcn
Jainko bakharraren ganik dathorrena?
45 E z ufte izan nik cratchikiren darotzuedala Aitarcn aitzinean ; zuen kontra
jazartzen dueña, Moifes da, zcintan bai
tuzuc zuen pheikiza.
46 Ezen finhcts bazindczatc Moifes,
ni cre finhcts nindezakezuc ciki ; harck
alabainan nitaz iíkribatu izan du.
47 Bainan harck iikribatuak cz baditutzue linheften, ene hitzak nola finhctfircn ditutzuc ?

V I. K ap.

J

E SU Sgoan zcn gcro Galilcako (crrannahi Tiberiafako) itfafoaz haindiraj
2 Eta bazarraikion jendetzc handia,
cri zirencn gainean egitcn zitucn fendagailak ikhuften baitzituzten.
3 Aldaratu zen beraz mendi batetara,
cta han jarria zagocn bere dizipuluckin.
4 Bada, hurbil zcn Bazko, Juduen
bcfta eguna.
5 Jcfufek bcgiak goititu cta ohartu
zcncan orte bat gaitza hcldu zitzayocla,
erran zioen Filiperi : Nondik erofiko
dugu ogia, jan dezaten horiek orok ?
6 Bada, baren frogatzeko erraten zuen
hori, bazakien ezik zeren egitcra zihoan.
7 Filipek ihardetfi zioen : Bcrrchun

denarioren ogia cre ez lukete afki, bakhotchak izpi baten izateko.
8 Bere dizipuluetarik bcrtze batck,
Andres, Simon Piarrefen anayak, erraten
dio :
9 Bada hemen muthikobat, bortz ga
ragar ogi cta bi arrain dituena ; bainan
zer da hori hunembat gizonen artcko ?
10 Jefufek erran zuen beraz : Jarrazkitzue. Bada, toki hartan ederra zcn
belharra ; eta jarri zen bortz mila gizo
nen heina.
1 1 Jefufek hartu zitucn beraz ogiak,
eta efkerrak hihurtu ondoan,zathitu ziozkaten jarriak zirenei, cta arrainetarik
halaber nahi zuteil bczembat.
12 Afe zirencan, berriz erran zioten
dizipuluei : Bil zatzue foberatu diren
puikak, gal cz ditezen.
13 Bildu zituzten beraz, eta bortz
garagar ogietarik jaleei foberatu pufkez
bethe zituzten hamabi fafki.
14 Gizon hekick beraz, ikhufi zutenean Jefufek egin fendagaila, erraten zu
teil : Hau da egiazki mundurat ethortzekoa den profeta hura.
15 Jefufek ezagutu baitzuen ordean,
ethortzekotan zirela hären hartzera eta
errege egitcra, berriz mendirat ¡lies egin
zuen bakharrik.
16 Bada, arratfa egin zcncko, hären
dizipuluak jautfi ziren itfafora.
17 Eta untzi batcra iganik, itfafoz
haindira hart ziren Kapharnaumgoaldera ;
eta orduko ilhun beltza zcn, cta Jefus
etzen hekien ganat ethorria.
18 Bizkitartean, haize handi batek
ematen baitzuen, hafarrctzen hari zen
itfafoa.
19 Beraz hogoi cta bortz edo hogoi
eta hamar eftadio bczala arrauka egin
zituztencan, ikhuften dute Jefus itfafoaren gainean dabilala, eta untzirat hurbiltzen, eta izitu ziren.
20 Bainan harck erran zioten : Ni
naiz, cz izi.
2 1 Nahi izan zuten beraz untzirat
bartu, eta berchala untzia heldua gerthatu zen hekick zihoazen leihorraren
aidera.
22 Biharamuncan, itfafoz hunaindian
zagocn ofteak ikhuften zuen han ctzela
crthatu bcrtze untzirik bat baizen, eta
efus ctzela bere dizipuluekin untzira
fart hu, bainan bakharrik goan zirela hä
ren dizipuluak.
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23 Bainan, Jaunak cíkcrrak bihurtu
ondoan, ogia jan zuten tokiko bazterrera
cthorri ziren orduan Tiberiaftik bcrtze
untzi batzu ;
24 Ikhufirik beraz ctzircla han Jefus
cz-etare harén dizipuluak, untzietara igan cta Kapharnaumera goan ziren Jcfufen ondoan.
25 Eta itfafoz haindian aurkhiturik,
erran ziotcn : Naufia, noiz ethorri zarc
hunat ?
26 Jefufek ihardctfi eta erran zarocten : Zin-zinez erraten darotzuct, bilhatzen nauzue, ez fendagailak ikhufi ditutzuclakoz, bainan zeren jan duzucn ogitik cta afe zarctcn.
27 Berma zaitezte, ez galtzcn den
janhari baten gatik, bainan bcthicreko
bizitzeraino dirauenaren ariaz, zcina g¡zonaren Semcak emanen baitarotzucte ;
hau da ezen Jainkó Aitak bere zigiluaren hatzaz berezi izan dueña.
28 Hekiek erran zioten b eraz: Z c r
eginen dugu Jainkoarcn araberako eginkarietan haritzeko ?
29 Jefufek ihardctfi cta erran ziotcn :
Hau da Jainkoarcn araberako lana, finhets dezazuen ni bidali nauenaren bai
than.
30 Haletan, Jefufi erran ziotcn : Eta
zer fendagaila egiten duzu, hura iklius
cta zure baithan íinhets dezagun ? zer cgiten duzu ?
3 1 Gurc arbafock mortuan jan izan
dute mana, ifkribatua den bezala: Jatcrat
email diotet zcrutikako ogia.
32 Jefufek erran ziotcn beraz: E gi
azki, egiazki derratzuet nik : E z darotzuc Moifefck eman zcrutikako ogia, bai
nan ene Aitak cmatcn darotzuc zerutikako ogi cgiazkoa.
33 Ezen Jainkoaren ogia da zerutik
jauíten dena eta munduari bizia ematen
dioena.
34 Horren gaincan, erran ziotcn he
kiek : Jauna, iguzu bethi ogi hartarik.
35 Jefufek aldiz ihardetft zioten : N i
naiz bizitzerako ogia : ene gana datho
rrena ez da gofeturen, eta ene baithan
finhcften duenak ez du behinere egarririk czaguturen.
36 Bainan erran darotzuct, bai ikhufi
nauzucla cta ez finhctfi.
37 Aitak niri cmatcn daroztan guziak, ene ganat ethorriko d ire; cta ene
gana dathorrena ez dut kamporat iraiziren ;
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38 Zeren jautfi bainaiz zerutik, egiteko cz ene nahia, bainan bai bidali nau
enaren nahia.
39 Huna bada, Altaren, ni igorri nau
enaren nahia, eman darozkidan guzietarik cz dezadan batere gal, bainan bitzaraz detzadan azken cgunean.
40 Bada, ene Aita bidali nauenaren
nahia hau da, Scmca ¡khuftcn cta finheften duten guziek, izan dezaten bcthicrcko bizitzca; cta nik bitzaraziren
ditut azken cgunean.
4 1 Erafiaka zauden bada Juduak lia
ren kontra, zeren erran zuen : N i naiz
ogi bizia, zerutik jautfi naizena.
42 Eta zioten : Hori ez da Jefus,
Jofcpcn femea, zeinaren ait-amak ezagutzen baititugu ? Nolaz dio beraz horrek : Zerutik jautfi naiz ni ?
43 Horren gaincan, Jefufek ihardetfi
cta erran ziotcn : Zuen artean ez crabil
erafiarik:
44 Ene gana nihor ezin dathorke,non
ene Aita ni bidali naucnak ez duen crakhartzen ; cta nik hura bitzaraziren dut
azken eguncan.
45 Profetetan iíkribatua da : Eta guziak ¡zanen dire Jainkoaren irakhafmenaren menean; Aita cntzun duten guziak, eta argitu direnak, eneganako diré.
46 E z bada hori, nihork ikhufi duelakoan Aita, non cz Jainkoa ganikakoa
denak; harek ikhufi du Aita.
47 Egiazki, egiazki derratzuet nik :
Nitan finheften dueña da bethiercko bizitzcarcn jabe.
48 N i naiz bizirako ogia.
49 Zuen arbafoek mortuan jan izan
dute mana, cta hil izan dire.
50 Bainan huna zerutik jauften den
ogia, huntarik janen dueña, ez dadientzat hil.
51 N i naiz ogi bizia, zerutik jautfi
naizena.
52 Norbaitek ogi huntarik jaten badu,
biziko da bethiere ; cta nik emanen du
dan ogia, da ene haragia munduaren biziarentzat.
53 Bada, Juduek clkharrcn artean ja 
zartzen zuten : Horrek nola eman diazakegu jatera bere haragia ?
54 Jefufek beraz erran zioten : E gi
azki, egiazki derratzuet nik: Non ez duzuen jaten gizonaren Scmcaren haragia
eta edaten harén odola, bizitzca ez duzue
zuen baithan ¡zanen.
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dakharte, enc Aitak bidali nauela.
37 Eta Aitak, ni bidali naucnak, berak
egin du lekhukotafun nitaz ; cta zuck cz
duzue hären mintzoa entzun behincrc,
ez-eta hären begithartca ikhufi;
38 Eta cz dadukazuc hären hitza zucn
baithan gclditua; zeren nor-ere bidali
baitu, haina cz baituzue finheften.
39 Ikhar zatzuc Ifkriturak, uftc duzuenaz geroz hekien bidez izan bcthicreko b izia; hekick dire bada, nitaz lckhukotafun dematenak.
40 Eta ez duzue enc ganat ethorri
nahi, biziaren izatcko.
4 1 E z dut enc ofpca gizonetarik atheratzen.
42 Bainan ezagutzen zaituztet, zucn
baithan Jainkoarcn amodiorik ez duzucla.
43 N i ene Altaren izenean ethorri
naiz, cta ez nauzue onheften ; berc ize
nean ethor balitzaitzuc bertzc bat, hura
onhets zinezakete.
44 Nola finhets dezakezue zuck, zeinek zucn ofpea batzuek bertzeen ganik
atheratzen baituzue eta ez bilhatzen
Jainko bakharraren ganik dathorrena?
45 E z uftc izan nik cratchikircn darotzuedala Aitaren aitzinean ; zucn kontra
jazartzen dueña, Moifes da, zcintan bai
tuzue zucn pheikiza.
46 Ezen finhets bazindezate Moifes,
ni ere finhets nindezakezue eiki ; barek
alabainan nitaz iíkribatu izan du.
47 Bainan harck ifkribatuak ez baditutzuc finheften, ene hitzak nola iinhetfiren ditutzuc ?

V I. K.AP.
E S U S goan zen gero Galilcako (errannahi Tiberiafako) itfafoaz haindira;
2 Eta bazarraikion jendctzc handia,
cri zirenen gainean egitcn zituen fendagailak ikhuften baitzituzten.
3 Aldaratu zen beraz mendi batetara,
cta han jarria zagoen bere dizipuluekin.
4 Bada, hurbil zen Bazko, Juducn
befta eguna.
5 Jcfufek begiak goititu eta ohartu
zenean ofte bat gaitza heldu zitzayoela,
erran zioen F ilip eri: Nondik erofiko
dugu ogia, jan dezaten horiek orok ?
6 Bada, harén frogatzcko erraten zucn
hori, bazakien ezik zeren egitera zihoan.
7 Filipek ihardetfi zio en : Bcrrchun
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denarioren ogia ere ez lukctc aíki, bakhotchak izpi baten izatcko.
8 Bere dizipuluetarik bertzc batck,
Andres, Simon Piarrefen anayak, erraten
d io :
9 Bada hemen muthikobat, bortz ga
ragar ogi cta bi arrain dituena; bainan
zer da hori hunembat gizonen arteko ?
10 Jcfufek erran zuen beraz : Jarrazkitzuc. Bada, toki hartan ederra zen
bclharra ; eta jarri zen bortz mila gizo
nen heina.
1 1 Jcfufek hartu zituen beraz ogiak,
eta eíkerrak bihurtu ondoan,zathitu ziozkatcn jarriak zircnci, eta arrainctarik
halaber nahi zuten bezembat.
12 Afc zirenean, berriz erran ziotcn
dizipuluei: Bil zatzuc foberatu diren
puíkak, gal cz ditezen.
13 Bildu zituzten beraz, cta bortz
garagar ogietarik jaleei foberatu puíkez
bethe zituzten hamabi faíki.
14 Gizon hekick beraz, ikhufi zutenean Jcfufek egin fendagaila, erraten zu
ten : Hau da cgiazki mundurat cthortzckoa den profeta hura.
15 Jcfufek czagutu baitzuen ordean,
cthortzekotan zirela harén hartzera eta
errege egitera, berriz mendirat ibes egin
zuen bakhamk.
16 Bada, arratfa egin zcneko, harén
dizipuluak jautfi ziren itfafora.
17 Eta untzi hatera iganik, itfafoz
haindira hari ziren Kapharnaumgoaldera;
eta orduko ilhun beltza zen, eta Jefus
ctzen hckien ganat cthorria.
18 Bizkitartcan, haize handi batek
ematen baitzuen, hafarretzen hari zen
itfafoa.
19 Beraz hogoi cta bortz cdo hogoi
eta hamar eftadio bezahl arrauka egin
zituztenean, ikhuften dute Jefus itiafoaren gainean dabilala, cta untzirat hurbiltzen, eta izitu ziren.
20 Bainan harck erran zioten: N i
naiz, cz izi.
2 1 Nahi izan zuten beraz untzirat
hartu, eta berchala untzia heldua gerthatu zen hekick zihoazen leihorraren
aldcra.
22 Biharamunean, itfafoz hunaindian
zagoen ofteak ikhuften zucn han ctzela
gerthatu bertzc untzirik bat baizcn, cta
Jefus ctzela bere dizipuluekin untzira
¡arthu, bainan bakharrik goan zirela lia
ren dizipuluak.

VI. KAP.
23 Bainan, Jaunak eíkerrak bihurtu
ondoan, ogia jan zuten tokiko bazterrera
ethorri ziren orduan Tibcriaftik bertzc
untzi batzu ;
24 Ikhufirik beraz etzirela han Jefus
cz-etarc harén dizipuluak, untzictara igan cta Kapharnaumera goan ziren Tefufen ondoan.
25 Eta itfafoz haindian aurkhiturik,
erran ziotcn : Naufia, noiz ethorri zarc
hunat ?
26 Jcfufek ihardetfi eta erran zarocten : Zin-zinez erraten darotzuet, bilha
tzen nauzuc, ez fendagailak ikhufi ditutzuclakoz, bainan zeren jan duzucn ogitik eta afe zaretcn.
27 Berma zaitezte, ez galtzen den
janhari baten gatik, bainan bethiereko
bizitzeraino dirauenaren ariaz, zeina gizonaren Scmcak emanen baitarotzuete ;
hau da ezen Jainko Aitak bere zigiluaren hatzaz berezi izan dueña.
28 Hekick erran zioten b eraz: Z e r
eginen dugu Jainkoaren araberako eginkarietan haritzeko ?
29 Jcfufek ihardetfi cta erran ziotcn :
Hau da Jainkoaren araberako lana, fin
hets dezazuen ni bidali nauenaren bai
than.
30 Halctan, Jefufi erran ziotcn : Eta
zer fendagaila egiten duzu, hura ikhus
cta zurc baithan finhets dezagun ? zer cgitcn duzu ?
3 1 Gure arbafoek mortuan jan izan
dute mana, ¡íkribatua den bezala: Jaterat
eman diotet zerutikako ogia.
32 Jcfufek erran zioten b eraz: E gi
azki, cgiazki derratzuct nik : E z darotzuc Moifefek eman zerutikako ogia, bai
nan enc Aitak ematen darotzue zeruti
kako ogi egiazkoa.
33 Ezen Jainkoaren ogia da zerutik
jauften dena eta munduari bizia ematen
dioena.
34 Horren gainean, erran ziotcn hckiek : Jauna, iguzu bethi ogi hartarik.
35 Jcfufek aldiz ihardetfi zioten : Ni
naiz bizitzerako ogia : ene gana datho
rrena cz da gofeturen, eta ene baithan
finheften duenak ez du behincrc egarririk ezaguturen.
36 Bainan erran darotzuet, liai ikhufi
nauzuela cta cz finhetfi.
37 Aitak niri ematen daroztan guziak, ene ganat cthorriko dire ; cta ene
gana dathorrena ez dut kamporat iraiziren ;
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38 Zeren jautfi bainaiz zerutik, egiteko ez enc nahia, bainan bai bidali nau
enaren nahia.
39 Huna bada, Aitaren, ni igorri nau
enaren nahia, eman darozkidan guzietarik cz dezadan batere gal, bainan bitzaraz detzadan azken egunean.
40 Bada, ene Aita bidali nauenaren
nahia hau da, Semea ikhuften eta fin
heften duten guziek, izan dezaten bcthiercko bizitzea; eta nik bitzaraziren
ditut azken egunean.
4 1 Erafiaka zauden bada Juduak lia
ren kontra, zeren erran zuen : N i naiz
ogi bizia, zerutik jautfi naizena.
42 Eta ziotcn : Hori ez da Jefus,
Jofepen femea, zeinaren ait-amak ezagutzcn baititugu ? Nolaz dio beraz horrek : Zerutik jautfi naiz ni ?
43 Horren gainean, Jcfufek ihardetfi
eta erran ziotcn : Zuen artean ez erabil
erafiarik :
44 Enc gana nihor ezin dathorkc,non
ene Aita ni bidali nauenak cz duen crakhartzen ; cta nik hura bitzaraziren dut
azken egunean.
45 Profetctan ¡íkribatua da : Eta guziak izanen dire Jainkoaren irakhafmcnaren menean; Aita entzun duten guziak, eta argitu direnak, cncganako dire.
46 E z bada hori, nihork ikhufi duelakoan Aita, 11011 ez Jainkoa ganikakoa
denak ; harek ikhufi du Aita.
47 Egiazki, cgiazki derratzuet n ik :
Nitan finheften dueña da bethiereko b¡zitzearen jabe.
48 N i naiz bizirako ogia.
49 Zucn arbafoek mortuan jan izan
dute mana, eta hil izan dire.
50 Bainan huna zerutik jauften den
ogia, huntarik janen dueña, ez dadicntzat hil.
51 N i naiz ogi bizia, zerutik jautfi
naizena.
52 Norbaitek ogi huntarik jaten badu,
biziko da bethiere ; cta nik emanen du
dan ogia, da ene haragia munduaren biziarentzat.
53 Bada, Juduek clkharren artean ja
zartzen zuten : Horrek nola eman diazakcgu jatera bere haragia ?
54 Jcfufek beraz erran zioten : E gi
azki, egiazki derratzuct n ik: Non ez du
zucn jaten gizonaren Scmcarcn haragia
cta edaten harén odola, bizitzea cz duzue
zuen baithan izanen.
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55 Ene haragia jaten eta ene odola
edaten duenak,badu bethiereko bizitzea ;
eta nik bizturen dut hura azken egunean.
56 Ezcn egiazki ene haragia janhari
da, eta ene odola cdari da egiazki.
57 Ene haragia jaten eta ene odola
edaten dueña, ene baithan dago, eta ni
harén baithan.
58 Ñola Aita bizi denak igorri bainau, eta ni bizi bainaiz Altaren ariatik,
haina ere ene ariatik biziko da.
59 Hau da zcrutik jautfi den ogia.
E z da zuen arbafoek jan duten mana iduri, eta gero hil izan baitirc. Ogi hun
tarik jaten dueña, bethi guzian da bizi
ko.
60 Kapharnaumcn erran zituen horiek, finagogan irakhaftcn hari zclarik.
6 1 Beraz ñola bere dizipuluetarik
hainitzek entzutcn baitzuten, erran izan
zutcn : Gogorra da folas hori, eta nork
entzun ere dczake ?
62 Jcfufck ordcan bere baithan baitzakien, hortaz crauntfian hari zirela ha
rén dizipuluak, erran zaroeten : Hortaz
gogoanbchartzen zarctc ?
63 Ikhuften bazindutc bada gizonaren Semea lchenago zcn tokirat igaiten ?
64 Izpiritua da bizia demana ; hara
gia deufetako ez da baliatzen. N ik zuci
erran hitzak, bizi eta ¡zpiritu diré.
65 Badire ordean zuetarik batzu fm
heften ez dutenak. Ezcn haftetik bazakien Jefufek zein ziren fmheften etzutcnak, eta nork falduko zuen bera.
66 Eta erraten zuen : Aria hortaz e
rran darotzuct, nihor ez dathorkccla ene
gana, non etzayoen ene Aita ganik emana.
67 Ordutik harén dizipulu aíkok gibelerat egin izan zuten, eta etziren gchiago harekin ibiltzcn.
68 Horren gaincan Jefufek erran zioten hamabiei: Zuek ere goan gogo otbe
zarete ?
69 Simón Piarrcfek ihardctfi zioen bcraz : Jauna, noren gana gindohazke ?
Z u k ditutzu bethiereko bizitzcko hitzak.
70 Eta guk finhetfi eta ezagutu dugu, zu zarela ezen Krifto Jainkoaren Se
mea.
^
7 1 Jefufek ihardetfi zioten : Zuek
hamabiak ez othe zaituztct neronck hautatu ? Bizkitartcan debru bat da zuetarik
bat.
72 Judas líkariot, Simoncn femea,

zuen aiphatzcn, hura zen czik harén faltzaile izan behar zena, hamabictarik bat
zen arren.
V II. K a p .
E J A N D I K harat Galilean zabilan Je fus; ctzucn alabainan Judean ibili
nahi, Juduek harén hiltzca bilhatzen
zutelakoz.
2 Bada, hurbildua zen Juduen bella,
Tabernaklcctakoa dcitzéh dena.
3 Bere anayek erran zioten b eraz;
Ilkhi zaite hemendik eta zoaz Judeara,
hango zurc dizipuluek ere ikhus detzazten zuk egiten ditutzun gauzak.
4 Nihork ez du alabainan zerbait cgiten gordeka, bere burua agerira beharrez hari denean. Horiek egiten ditutzunaz geroztik, munduari agerrozu zure burua.
5 Ezen harén anayek berek ctzuten
harén baithan fmheften.
6 Jefufek erran zioten beraz : Ene
ordua ez da oraino cthorria ; noiz-nahi
da ordean zuen muga.
7 Munduak ez lezake izan zuentzat
gaitzirizkorik; ni gaitzets ñau ordean,
zeren lekhukotafun harén kontra bihurtzcn baitut, tzarrak direla harén eginkariak.
8 Zoaztc zuek befta hortara; ni or
dean ez naiz hortara goatcn, zeren ene
cguna ez baita oraino bethea.
9 Horiek erranik, bera Galilean gelditu zcn.
10 Bainan goan zireneko harén anayak, bera ere beftara goan zcn, ez ageriki, bainan ichilka bezala.
11 Beraz befta egunean, Juduak ha
rén bilha zabiltzan, eta erraten zuten :
Non othe da hura ?
12 Eta harén gainean erafia handia
zabilan ahapetik jendeetan. E zik batzuek zioten : Prcftua da. Bertzeek
berriz, erraten zuten ; E z da hala, bai
nan jende amainatzaile bat.
13 Guzia gatik nihor etzen, Juduen
beldurrez, hartaz agerian mintzo.
14 Bada, ordukoz befta erditfutara cthorria zelank, Jefus igan zen templorn,
eta irakhaftcn abiatu zen.
15 Eta baldituak zauden Juduak, ziotelarik : Hunek nondik ditu jakitate horick, ikhaften egotu gabetarik ?
16 Jefufek ihardctii eta erran zaroe
ten : Ene irakhalincna ez da enea, bai-
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nan ni bidali nauenarena.
17 Hainaren nahia egin nahi badu
norbaitek, ezaguturen du hcan irakhasmen hau Jainkoaren ganikakoa den, ala
ene baitharik naizen mintzo.
18 Bere burutarik mintzo dena, bere
buruari lelo ematera darraikio ; nork-ere
ordean bilhatzen baitu bera igorri ducnaren goreftea, haina zina da, eta zuzen
ez denik harén baithan ez da.
19 E z darotzuc Moifefek cman legea,
eta zuetarik legea ez baitu bethctzen nihork-crc ?
20 Zertan zabiltzatc ni hil beharrez ?
Populuak ihardetfi eta erran zuen ; Dcbruak zabiltza ; nork nahi zaitu hil ?
21 Jefufek ihardetfi eta erran zaro
eten : Gauza bat egin dut, eta guziak
harrituak zarete.
22 Bada, Moifefek cman izan darotzuc
ingurephaitza ; (ez Moifefen ganikakoa
delakoz, bainan arbafoetarikakoa,) ingurephaiten duzue gizonkia larumbat cguncan ere.
23 Baldin ingurcphaitcn bada gizona
larumbat egunez, Moifefen legearen ez
hauftea gatik, nolaz fumintzen zakizkidate, zeren larumbat egunarekin fafualdu
dudan gizon bat bere gorphutz guzian ?
24 É z juya itchuratik, bainan juyamendu zuzen bat arthikazue.
25 Bada, Jerufalemdarretarik zembaitek erraten zuten : E z othe da hau hiltzeko bilhatzen duten hura ?
_
_
26 IIuna non mintzo den guzien aitzinean, eta ez diotc deuferc erraten.
Buruzagick egiazki ezagutu othe dute
Krifto déla hau ?
27 Bainan badakigu nongoa den hau ;
Krifto cthorriko denean ordean, nihork
ez du jakinen nongoa den.
28 Jefufek beraz, temploan irakhastcn hari zclarik, oihu egiten zuen : Eta
badakizuc ñor naizen, eta badakizue
nondik heldu naizen ; eta bada, ez naiz
ene burutarik cthorria ; bainan zina da
ni bidali nauena, hura ez baituzue ezagutzcn.
29 N ik ezagutzcn dut hura, zeren
harén ganikakoa bainaiz ni, eta harek
berak bainau igorri.
30 Juduak beraz hura hartu beharrez
zabiltzan ; bainan nihork etzioen eíkua
gainera czarri, zeren oraino harén ordua
ez baitzen ethorria.
3 1 Bizkitartcan populutik aíkok fin-
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hetfi zuten harén baithan, eta erraten
zuten : Krifto ethorri ditekeenean, eginen othe du hunek egiten duen baino
fendagaila gehiago ?
32 Fariíauck aditu zuten populua Je fufez horicn eraften hari zela ; eta buruzagiek eta Earifauck beren gizonctarik igorri zituzten harén hartzera.
33 Orduan Jefufek erran zioten ; O raino aphur bat zuekin naiz, eta gero
banoha bidali nauenaren gana.
34 Bilhaturcn nauzuc, eta ez aurkhituren ; eta ni izanen naizen tokira, zuek
ezin cthor zaitezkcte.
35 Juduek beraz zcrafaten beren artcan: Norat goanen da, guk ezin aurkhituren baitugu ? Ala orotan barrayatuak diren jendayetara goatckoa eta bekiei
irakhaftcn haritzekoa othe da ?
36 Z er da erran duen hitz hau ; Bilhaturen nauzue, eta ez aurkhiturcn ; eta
ni izanen naizen tokira, zuek ezin cthor
zaitezkcte ?
37 Bada, beftako azken egun handian, han zen Jefus, eta oihu egiten zuen,
zioelarik: Nihor bada egarri, bethor ene
gana, eta edan beza.
38 Ene baithan finheften duenari, Iskriturak dioen bezala, ur bizizko ibayak
jarioko zaizko barnetik.
39 Bada, erraten zuen hori, harén
baithan fmhcfte zutenak ¡zatekoa zuten
Izpirituaren aria z; ezik oraino Izpiri
tua etzen emana, zeren Jefus ez baitzen
oraino ofpctan jarria.
40 Aíkok beraz jendetze hartarik, fo
las horiek aditu ondoan, erraten zuten :
Egiazki profeta da gizon hori.
_ 4 i Bertze batzuek erraten zuten :
Krifto da hori. Zembaitek berriz, zerraten : Galileatik ethorriren othe da
Krifto ?
42 E z othe dio Iíkriturak : Dabiden odoletik cthortzckoa déla Krifto, eta Bethlehcmgo herritik, zeintakoa baitzen
Dabid ?
43 Jcfufen gainetik horrelako eíkatima altchatu zcn beraz jendeen artean.
44 Bada, hekietarik zembaitek hartu
nahi zuketcn ; bainan nihork etzucn eskua harén gaincan ezarri.
45 Hartako igorri gizonak itzuli zi
ren beraz aphez naufictara eta Farifauetara. Haukiek erran zaroeten ; Nolaz
ez duzue crakharri ?
46 Hekiek ihardetfi zuten; Gizon
7 h

JOANESEN EBANJELIOA.

1*5+

hori bezala, cgundaino cz da gizonik
mintzatu.
47 Farifauek jazarri ziotcn : Atzcmanak othe zarctc zuek ere ?
48 Buruzagietan, edo Farifauetan othe da nihor horri finhefterik eman izan
dioenik ?
49 Ordean jende purruíka, legea ezagutzcn ez duten horiek, madarikatu batzu dire.
·
50 Bcrcn artekoctarik batck, Nikodemok, Jcfufen gana gauaz ethorri izan
zen harctchck erran ziotcn :
5 1 Gurc legeak juyatzcn othe du gizona, non ez den lchenik cntzuna, eta
zer egin duen argitu gabe ?
52 Nikodemori ihardetfi eta erran zi
otcn : Galilearra othe zarc zu ere ? Ikhar zatzu Ifkriturak, eta jakizu Galilcatik cz déla profetarik atheratzcn.
53 Eta itzuli ziren zein bcrc ctchera.
V III. K ap.
D A D A , Jcfus goan zen Olibadictako
mendira;
2 Eta argitzean, berriz ethorri zen
templora, eta populu guzia ethorri zitzayocn, eta jarririk irakhaften hari zitzayen.
3 Orduan Iíkribauek eta Farifauek
erakharri zuten emaztcki bat, bcre fenharraz bertzckin lohikcrian atzcmana ;
eta guzien erdian ezarri zuten chutik,
4 E ta erran zioten Je fu fi: Naufia,
emaztcki liau orantche atzcmana izan
da lohikcrian.
5 Bada, Moifcfck legean manatu izan
daroku harrika detzagun holakoak. Zuk
bcraz, zer diozu ?
6 Hori erraten zuten bada, hura zcrtan khaufi, gero zertaz jazar izatea gatik. Bainan Jefus, beheiti bcrc burua
makhurtuz, crhiaz hari zen lurrean iskribatzcn.
7 Ñola bcraz aitzina galdcz baitzagozkion, chuchendu zen, eta erran zio
ten : Zuctarik bckhatu gabeadenak arthik
biozo lehembiziko harria.
8 Eta bcrriz-crc makhurturik, ifkribatzcn zuen lurrean.
9 Bainan hckiek aditu zutencan, bat
bertzearen ondotik ilkhi ziren, zaharrenctarik hafirik; eta bakharrik gelditu
zen Jcfus ; eta emaztekia erdian chutik.
10 Bada, chuchendurik, Jefufck erran
zioen : Emaztekia, non dire zuri jazar-

tzen zutenak ? nihork kondenatu zaitu ?
1 1 Harck ihardetfi zuen : Nihork,
Jauna. Aldiz Jefufck erran zioen : N ik
ere ctzaitut kondcnatuko. Z oaz, eta gehiago bckhaturik ez egin.
12 Jefus oraino ere mintzatu zen populuari, zioelarik: N i naiz munduaren
argia ; niri darraitana, cz dabila ilhumbeka, eta izanen du bizitzeko argia.
13 Horren gainean, Farifauek erran
zioten : Zurc buruari zcroni atheratzcn
zatzaizkio lckhuko ; zure lekhukotafuna cz da zina.
14 Jefufck ¡hardetfi eta erran zioten :
Ene buruari lckhukotafun ncronek egin
diozadan arren, zina da ene lckhukotafuna, zeren baitakit nondik heldu naizen, eta norat nohan; zuck berriz, cz
dakizuc nondik nathorren edo norat nohan.
15 Zuek haragiaren arabera juyatzcn
duzuc ; nik, nihor cz dut juyatzcn ;
16 Eta egiten badut, zina da ene juyamendua; zeren cz bainaiz bakharrik ;
bainan ni eta ni igorri nauena, Aita.
17 Eta zuen legean iíkribatua da, zi
na déla bi gizonen lekhukotafuna.
18 N i naiz ene buruari lekhukotafun
egiten dudana; eta Aitak, ni bidali nauenak ere lekhukotafun ematen darot.
19 Hckiek erraten ziotcn bcraz :
Non da zure Aita ? Jefufck ihardctfi
zuen : E z gaituzuc czagutzcn ez ni ez
ene Aita ; ezagutzen baninduzue ni, ene
Aita ere ezagut bidé zinezakctc.
20 Jefufck khutehategian erran zitucn folas horiek, irakhaften hari zelarik
tcmploan ; eta nihor etzitzayoen lothu,
zeren harén ordua cz baitzen oraino ethorria.
2 1 Bcrriz-crc erran ziotcn Jefu fck :
N i banoha, eta bilhaturen nauzuc, eta
zuen bckhatuan hilen zarctc. Ni nohan
tokira, zuek ezin cthor zaitezkctc ?
22 Juduck bcraz erraten zuten : Bcrak hilen othe du bcrc burua; dio czen :
N i nohan tokira, zuek ezin cthor zaitezkete ?
23 Eta Jefufck erraten ziotcn: Z u ek,
behcrctikakoak zarctc ; ni, gainctikakoa
naiz. Z u ek , mundu huntarikakoak zarete ; ni cz naiz mundu huntarikakoa.
24 Aria hortaz erran darotzuct: Z u 
en bckhatuan hilen zaretcla; alabainan
fmhcftcn ez baduzue nornaizen ni,zuen
bckhatuan zarctc hilen.
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25 Erraten ziotcn bcraz: N or zare
zu? Jefufek ihardetfi zaroctcn : Guzien
hatfarrea, ni orai zuei mintzo natzaitzucna.
26 Hainitz nuke zuctaz errateko eta
zuctan azurriatzeko j bainan zina da ni
bidali nauena; eta nik, zer-cre baitut
haren ganik entzun, hura derrat munduan.
27 Eta hckiek ctzuten czagutu erra
ten zucla Jainkoa zcla haren Aita.
28 Jefufek erran ziotcn bcraz : Goititu dukezuenean gizonaren Semea, or
duan ezaguturen duzuc nor naizen ni,
eta deufere ez dudala enc burutarik egi
ten, bainan nola irakhatft baitarot Aitak,
eta hala naizcla mintzo ;
_
29 Eta ni igorri nauena, cnekin d a ;
eta ez nau bakharrik u tz i; zeren nik
haren gogarako dena egiten baitut bethi.
30 Horick erraten zituenean, aikok
finheftc hartu zuten haren baithan.
3 1 Jefufek bcraz, finhetfi zuten Ju duci erraten zaroeten : Baldin zuek gogor egoten bazarctc enc hitzean, egiazki
ene dizipulu izanen zarete;
>
32 Eta ezaguturen duzue egia, eta
egiak ezarriren zaituztc zuen buruen jabc.
33 Ihardetfi ziotcn: Abrahamen odolctik gare, eta egundaino nihoren mencko cz gare izatu ; nolaz diozu : Zuen
cikuko izanen zarctc ?
.
.
34 Jefufek ihardetfi ziotcn : Egiazki,
egiazki dcrratzuct nik, bekhatu egiten
duena czen, bekhatuaren gathibu dela.
35 Bada, gathibua ez dago bethi etche
bateau; femea ordean etchean dago bethiko.
36 Baldin bcraz zuen cfkukotafuna
badcmazuc Scmcak, egiazki zuen eikuko izanen zarete.
37 Badakit Abrahamen umcak zare
tcla ; bainan enc hiltzea bilhatzen du
zuc, zeren enc hitzak zuen baithan ez
baitu hartzen.
t
38 N ik erraten dut ene Aitarcn bai
than ikhufi dudana ; eta zuek, zuen aitaren baithan ikhufi duzuena egiten duzue.
.
39 Ihardetfi eta erran ziotcn : Abra
ham da gurc aita. Jefufek erraten daroe : Baldin Abrahamen feme bazarcte,
Abrahamen egintzak egizkitzuc.
40 Orai ordean ni hil beharrez zabiltzate, ni, gizon bat, Jainkoarcn ganik
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aditu egia erran darotzuedana ; Abrahamck holakorik cz du egin.
4 1 Zuen aitaren lanak egiten ditutzue. Ihardetfi zuten : E z gare likhiskeriatik forthuak ; aita bakhar bat dutru.
Jainkoa.
b ’
42 Jefufck erran zioten bcraz : Jain 
koa balitz zuen aita, eiki onhets nindezakezue. Ezen ni Jainkoarcn ganik
ilkhi naiz eta ethorri ; ez naiz alabainan
cue burutarik hunatu, bainan harek nau
bidali.
43 Zergatik cz duzue ardieften enc
hizkuntza ? Zeren ezin dezakezuen en
tzun enc hitza.
44 Z u ek, debruaren umeak zarete ;
eta zuen aitaren nahikarien egitcra zare
te aiher. Hura gizon hiltzaile zen haftapenetik, eta ez du egian iraun, zeren egia cz baita haren baithan. Gczurrcz
mintzo denean, here berctik mintzo da ;
czen gezurtia da, eta gezurraren aita.
45 N ik berriz, erraten badut egia, ez
nauzuc finheften.
46 Nork zuctarik frogaturen darot
bekhatu bat ? Baldin egia erraten badarotzuet,zergatik cz nauzue finheften?
47 Jainkoarcn ganikakoa denak, Ja m 
b a re n hitzak entzuten ditu. Hargatik
ez ditutzue zuek entzuten, ctzaretclakoz Jainkoarcn ganikakoak.
48 Horren gainean, Juduek ihardetfi
eta erran ziotcn : Gurc hitza cz othc da
ongi errana, Samariar bat zarcla, eta debrua duzula zurckin ?
49 Jefufek ihardetfi zuen : E z da dcbrurik enckin \ bainan ohorc bihurtzen
diot nik enc Aitari, eta zuek niri defohore.
50 N i ordean cz nabila cnctzat ofpeketa ; bainan bada dabilana eta juyatzcn
duena.
3 3
5 1 Egiazki dcrratzuct, egiazki, norkcrc begiraturen baitu cue hitza, hainak
ez du nihoiz-erc ikhufiren hcrioa.
52 Juduek erran ziotcn bcraz: Orai
czagutzcn dugu debrua duzula. Hil i
zan da Abraham, eta profetak ere-bai ;
eta diozu zuk : Norbaitck ene hitza begiratzen badu, harck cz du nihoiz hcriotzea jafanen.
53 Ala gchiago zarc zu, ezenez Abra
ham gure aita, zeina hil izan baita ? Hil
izan dire profetak ere. N or egiten duzu
zure burua ?
54 Jefufek ihardetfi zuen : Ofpe e-
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maten badiot ene buruari, deufik ez da
ene ofpea : niri ofpe ematen darotana, da
ene Aita, zeina baiterrazue zuen Jainkoa
delà,
55 Eta ez duzue ezagutu halere ; nik
bai ordean, ezagutzcn dut. Eta erran
baneza ez dúdala ezagutzcn, zuen iduriko nintckc, gezurti. Bainan ezagutzcn
dut, eta begiratzen dut harén hitza.
56 Abraham, zuen aita, lchiatu izan
da enc egunaren ikhuftera ; ikhufi du,
eta bozkariotan farthu da.
57 Horren gainean, Juduek erran zioten : E z dituzu oraino bcrrogoi eta hamar urthe, eta zuk ikhufi baituzu Abra
ham ?
58 Jcfufek ihardetfi zaroctcn : Egiazki derratzuet, egiazki ; ni banaiz, Abra
ham izan den baino lehenagodanik.
59 Orduan Juduek hartu zituzten harriak, Jefuft arthikitzcko ; bainan itzali
zen Jcfu s, eta ilkhi zen tcmplotik.
I X . K ap .
p 'T A iragaiten zelarik, Jcfufek ikhufi
zuen gizon bat, fortzetik itfua.
2 Eta galdegin zioten bere dizipuluck :
Naufia, zcinek egin izan dutc bekhatu,
horrck ala horren burhafoek, hola itfu
forthu baita ?
3 Jefufek ihardetfi zu en : E z horrck,
ez horren burhafoek ez dute bekhatu cgin ; bainan hola da, horren baithan agcr ditczcn Jainkoaren lanak.
4 N i bidali naucnaren lanak cgin bchar
ditut, egunak diraucno ; hcldu da gaua,
zeintan nihor ez baititake hincan hari.
5 Munduan naizcno, munduaren argia naiz.
6 Horiek erran ondoan, thu cgin zuen
lurrerat, eta ahogozoarekin cgin zuen lohi izpi bat, eta lohia hedatu ltfuaren begien gainean.
7 Eta erran ziocn : Z o az, garbi zaite Siloeko mainhatokian (Silock erran
nahi baitu Bidalia).
Goan zen beraz,
eta garbitu, eta itzuli zen begiak argiturik.
8 Hargatik hauzoek, eta lehcnago cflce
ikhufi zutenek, erraten zuten : E z othe
da hau jarririk eíke zagoen hura ? Z io 
ten batzuck : Hura da.
9 Bertze batzuek berriz : E z , bainan
liaren iduriko bat. Harek zioen ordean :
Ber-bcra naiz.

10 Galdatzcn zaroeten beraz : Nola
ideki zaizkitzu begiak ?
1 1 Ihardetfi zuen : Jcfus deitzcn den
gizon harek egin izan du lohi izpi bat,
ferekatu ditu cue begiak, eta erran da
rot : Zoaz Siloeko mainhatokira eta gar
bi zaite. Eta goan naiz, eta garbitu, eta
ikhuflcn dut.
12 Eta erran zioten: Non da hura?
Ihardetfi zuen : E z dakit.
13 Orduan Fariiauetara eraman zuten
itfu izatu gizona.
14 Larumbat eguna zen bada, Jcfufek
lohia egin eta itfuaren begiak argitu zitucncan.
15 Farifauak ere huni galdeka hari zitzaizkon, hean nola argitu zen. Harek
aldiz erran zioten : Lohi izpi bat ezarri
izan darot begien gainean, eta garbitu
naiz, eta ikhuften dut.
16 Erraten zuten beraz Farifauetarik
batzuck: E z da Jainkoaren ganikakoa
gizon hura, larumbata ez duenaz geroz
begiratzen. Zioten, berriz, bertze ba
tzuck : Gizon bekhatore batek nola cgin detzazke horrclako fcndagailak ? Eta
efkatima zen hekicn artean.
17 Berritan beraz erraten diote itfu izatuari: Hik zer diok hire begiak argitu
dituenaz? Harek ihardetfi zioten: Pro
feta déla.
18 Juduek ordean ctzuten finhetfi, gi
zon hori itfu izatua eta gero argitua izan
zcla, deithu zituzten arteo argitua izan
zenaren burhafoak ;
19 Eta hekiei galdatu zioten : Hau
da zuen feme itfu forthu dela diozuen hu
ra ? Nolaz bada ikhuften du orai ?
20 Harén burhafoek ihardetfi eta erran
zioten : G uk dakiguna da, hau gure femca dela, eta itfu dela forthu ;
21 Bainan nolaz duen ikhuften, hori
cz dakigu, ez-etare nork ideki diozkien
begiak ; berari galdegiozue; adinak baditu, bera mintza bedi bere buruaz.
22 Horreletan miutzatu ziren harén
burhafoak, Juduen bcldur zirclakoz; alabainan Juduak hitzartuak ziren orduko, baizik-eta nihork aithor bihurtzen bazuen Jefus Krifto zela, haina finagogatik
kampo ezarria izanen zela.
23 Hargatik erran zuten ait-am ek:
Badu adina, berari galdegiozue.
24 Berriz deithu zuten beraz itfu iza
tu gizona, eta erran zioten : Aithor Jainkoari bihurrok ; bazakiagu bekhatore bat
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dela gizon hura.
25 Ihardetfi zioten harek : Bekhatore
bada ere, nik ez dakit; gauza bat dakit;
itfu izan ondoan, orai ikhuften dúdala.
26 Hekick erran zioten: Z er cgindarok ? begiak nola ideki darozkik ?
27 Ihardetfi zioten : Erran darotzuet
oraikoz, eta aditu duzue : zertako nahi
duzue berriz entzun ? Ala zuck ere hä
ren dizipulu jarri nahi zarete ?
28 Orduan madarikatu zuten gizona,
eta erran zioten : Hi, izan behedi hären
dizipulu ; gu, Moifefen dizipulu gaituk.
29 Bazakiagu Moifefi mintzatu dela
Ja in k o a; bainan hau, etzakiagu nongo
den.
30 Gizon harek ihardetfi eta erran
zioten : Hortaz da bada harritzeko, zu
ck cz baitakizue nondikakoa den, eta ha
rek niri begiak ideki.
3 1 Bada, guk badakigu ez dituela Jainkoak gaichtaginak entzuten ; bainan norbait liaren zerbitzari bada, eta hären 11ahia cgiten badu, entzuten du hura.
32" Egundaino ez da aditu, norbaitck
itfu forthuari begiak ideki diozkiela.
33 Hura cz balitz Jainkoa ganikakoa,
cz laiteke deuferen egitcko gai.
34 Hekiek ihardetfi zioten eta erran :
Bekhatutan ithoa fortu haiz, eta guri irakhatfi nahi darokuk ? Eta kamporat
cman zuten.
35 Aditu zuen Jcfufek, kamporat cman zu tela; eta bat-tu zuencan, erran
zioen : Sinheftcn duzu Jainkoaren Semearen baithan ?
36 Ihardetfi eta erran zuen : Zein da
hura, Jauna, finhets dezadan hären baithan?
.
—* t r
37 Eta Jefufek erran ziocn : Ikhuli
duzu bada, eta zurekin inintzo dena hu
ra bera da.
38 Orduan gizonak erran zuen : S111heften dut, Jauna. Eta lurrerat croriz
adoratu zuen.
39 Eta Jefufek erran ziocn : Z uzcnari bere bidearen ematera naiz mundu
huntarat ethorri, argiak itfu ditezen eta
itfuak argi.
40 Aditu zuten harckin ziren iarifau
batzuek eta erran zioten : Eta gu, itfuak
othe gare ?
4 1 Jefufek ihardetfi zioten: Itfuak bazinezte, bekhaturik ctzindukete. Diozue ordcan o rai: Bai-eta ikhuften baitugu. Zuen bekhatuak cre badirau.
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j ^ G I A Z K I derratzuet, egiazki: Arditegian athetik fartzen ez dena, bai
nan bertze nombaitik igaiten, haina ebafle cta ohoin bat da.
2 Athetik fartzen dena ordean, hura
da arthaldeko artzaina.
3 Huni idekitzen dio athezainak, cta
ardick ezagutzen dute hunen mintzoa,
cta bere ardiak deitzcn ditu beren izenez, eta alhara badaramatza.
4 Eta ilkhiarazi ditucncan bere ardi
ak, badoha hekien aitzinean, eta jarraikitzen zaizko ardiak, ezagutzcn baitute
harén deya.
5
darraizkio ordean arrotz batí;
aitzitik ¡lies egitcn diote, zeren ez baitute
arrotzen mintzoa ezagutzen.
6 Jefufek idurikantza hori atheratu zio
ten ; hekiek ordean etzutcn ezagutu zer
erraten zuen.
7 Jefufek beraz erran zioten oraino
ere : Egiazki, egiazki derratzuet nik, ni
naizela ardien athea.
8 Ethorri izan diren guziak oro ebasleak ziren cta ohoinak, cta ardick ez dituzte entzun izan.
9 N i naiz athea. Nitarik fartzen ba
da norbait, falbaturcn d a; far-ilkhiak bere eíkuko izanen ditu, cta aurkhiturcn du
alhapide.
10 Ohoina cz da ethortzen, baizik-ere
ebaftera, hiltzera eta chahutzera : ni ethorri naiz izan dezaten bizia cta nafayago izan dezaten.
1 1 N i naiz artzain ona. Artzain onak bere bizia ematen du bere ardientzat.
12 Bainan faritako gizonak, eta ar
tzain ez denak, zcinak ez baititu ardiak
bereak, ikhuften du otfoa dathorla, eta
uzten ditu ardiak, cta ihes badihoa ; eta
otfoak ardiak harrapatzen eta barrayatzen ditu.
13 Bada faritako gizona ihefari ema
ten da, farizale delakoz, eta ardiez ez
baitihoakio.
14 N i naiz artzain ona: eta ezagu
tzen ditut ene ardiak, eta eneek ezagu
tzen naute,
15 Hala-nola ezagutzen bainau ene
Aitak, eta nik ezagutzen baitut enc A i
ta, eta ene ardien gatik demat ene bizia.
16 Baditut bertze ardi batzu ere, hespil huntakoak cz direnak; hekiek ere c-
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rakharri bchar ciitut; cta entzunen dute
ene mintzoa, eta arthalde bakhar bat cta
artzain bakhar bat izanen da.
17 Hargatik nau Aitak maite ; nik cmaten baitut ene bizia, gero hartzeko bcrriz.
18 Nihork ez darot khentzen ; aitzitik nik ematen dut ene oldctara; cta badut harén uzteko alíala, eta badut hären
berriz hartzeko ahala. Hori da ene Aitaren ganik izatu dudan manamendua.
19 Makhurra berriz-crc Juducn artcan atheratu zen folas horien ariaz.
20 Zioten bada hekietarik aikok : Debrua du, eta erhotua da; zergatik entzuten duzuc ?
2 1 Bertzeck zioten : Horiek ez dire
debrudunaren folafak ; debruak itfucn begiak idek ahal othe detzazke ?
22 Bada, Dcdikazioneko befta cgitcn
zuteil Jerufalcmcn, cta negua zen.
23 Eta Jefus temploan zabilan, Salo
monen lorioan.
24 Juduak bildu ziren beraz hären ingurura, cta erran zioten : N oiz arteo idukiren ditutzu gurc arimak gogoetaka ?
Baldin zu bazare Krifto, erraguzu garbiki.
25 Jcfufek ihardetfi zioten : Mintzo
natzaitzuc, cta ez duzuc finheften. Enc
Aitarcn izcncan nik daramatzadan eginkariek bcrck nitaz lekhukotafun bihurtzen dute;
26 Z u ek ordean ez duzuc finheften,
ez baitzarete ene ardietarik.
27 Enc ardiek entzuten dute ene min
tzoa ; cta nik czagutzcn ditut bckick, c
ta niri jarraikitzen dire ;
28 Eta nik demotet bizitze bethierek o a ; cta nihoiz ez dire galduko, eta ni
hork ez ditu ene cfkutik cramancn.
29 Ene Aitak niri eman darotana, gauza guziak baino handiagoa da, eta nihork
ez dezake enc Aitarcn cfkutik eraman.
30 N i cta enc Aita, biak gauza bat
gare.
3 1 Orduan Juduck harriak hartu zi
tuzten Jefufen harrikatzeko.
32 Jcfufck erran zioten : Ene Altaren
ganik dathortzen egintza 011 afkoren lekhuko egin izan zaituztet ; hekietarik
zcinen ariaz nauzue harrikatzen ?
33 Juduek ihardetfi zioten : E z ongi
egin aren, bainan burhoaren ariaz harri
katzen zaitugu ; cta zeren, gizon bat zarelarikjZure burua Jainko cgiten baituzu.

34 Jefufek ihardetfi zioten : E z da
ifkribatua zuen legean : N ik erran dut:
Jainkoak zaretc ?
35 Baldin jainko deithu baditu hainak
zcineri atheratu baitzayote Jainkoarcn
hitza, (cta Ifkritura ezin urmariatuzkoa
da);
36 Aitak faindu egin eta mundura bidali duenari nolaz derrozue : Burho arthiki duzu erran duzulakoz : Jainkoaren
Semea naiz ni ?
37 Baldin ez baditut enc Aitarcn cginkariak cgiten, ez ni finhets.
38 Egiten baditut ordean, cta ez banauzue finhetfi nahi, egintzak finhetfatzuc, ezagut dezazuen eta finhets enc
baithan dela Aita, eta ni Aitarcn baithan.
39 Hura hartu beharrcz zabiltzan be
raz, bainan hekien efkuetarik atheratu
zen.
40 Berriz-ere Jordancz haindira goan
zen, Joancs lehenago bathayatzen haritu
tokira, cta han egotu zen.
4 1 Eta jende afko goan ziren hären
gana, cta erraten zu teil: Joanefek hala
badere ez du fendagailarik egin baterc.
42 Joanefek ordean huntaz erran guzi-guziak cgiak ziren. Eta hainitzek Í111hetfi zuten Jefufen baithan.

X I. K ap.
D A Z E N , berriz, gizon bat eri, Láza
ro deitzen zena, Bcthaniakoa, M ariaren cta baren ahizpa Martharen herrikoa.
2 (Maria zen bada, Jaunarcn gainera
gantzugailua ichuri cta hären oinak bere
ileez chukhatu izan zituen emaztekia, cta
hären anaya Lazaro zen eri).
3 Haren arrebek igorri zuten beraz
Jcl'ufi erratera: Jauna, huna zuk maite
duzuna eri delà.
4 Jcfufek berriz, aditzearekin erran
zioten mandatariei : Gaitz hori ez da heriotzerakoa, bainan Jainkoaren ofpagarri,
eta horren bidez gorets dadientzat Ja in 
koaren Semea.
5 Bada, Jefufek maite zituen Martha,
hären ahizpa Maria cta Lazaro.
6 Eta aditu zuenaz geroztik eri zcla
Lazaro, bi cgun egotu zen halere toki
berean.
7 Gero hekien buruan, erran zioten
bere dizipuluci : Goazen berriz Judeara.

8 Dizipuluek erraten diotc: Naufia,
Juduak orayetan zabiltzan zu harrikatu
beharrcz, eta oraino ere harat hari zare ?
9 Jcfufek ihardetfi zioten : Egunak ez
otlic ditu hamabi oren ? Egunaz dabilanak ez du behaztoparik cgiten, zerencta ikhuften baitu mundu huntako argia ;
10 Gauaz badabila ordean, behaztopatzen da, argia ez delakoz harekin.
1 1 Horiek erran zituen, cta horien 011doan erran zuen berriz: L o datza L a 
zaro gure adifkidea, bainan banohakio lo
tarik iratzartzera.
12 Dizipuluek ihardetfi zioten beraz :
L o badago, ofafuncrako da.
13 Haren heriotzeaz mintzatu zen or
dean Jefus ; hckick aldiz, ufte izan zu
ten lo egitcaz zucla aiphu.
14 Orduan beraz Jefufek garbiki e
rran zioten : Hil da Lazaro.
15 Eta zuen gatik atfegin dut ez bainintzen han, finheftc har dezazuen ; bai
nan goazen harén gana.
16 Tomafek beraz, Didimo deitzen
zutenak, erran zioten dizipulu lagunei:
Goazen gu ere, hil gaitezen hunckin.
17 Haie tan ethorri zen Jefus, cta aurkhitu zuen Lazarok ordukoz lau cgun
bazituela hobian zela.
18 (Bada, Bethania Jerufalcmctik hurbil zen, hamaboltz eftadiotan bezala.)
19 Baziren, berriz, Juductarik afko,
Marthari eta Marian bereu anayaren gaineko zerbait gozakari cmatcra ethorriak.
20 Marthak nabaritu zueneko beraz
Jefus hurbiltzcn hari zela, goan zen hä
ren bidera; aldiz Maria gclditu zen ctchean.
2 1 Eta Marthak erran ziocn Jcfufi :
Jauna, hemen izan bazinc, etzen hilen
ene anaya.
.
22 Hainan oraino crc badakit, czen
Jainkoari galdaturen diozkatzun guziak,
Jainkoak emanen darozkitzula.
23 Jefufek ihardeften dio : Biztuko da
zure anaya.
24 Bai, dio Marthak, badakit biztuko
dela azken eguncko biztean.
25 Jefufek erran ziocn : N i naiz biztca eta bizitzea: enc baithan finheften
dueña, hila balitz erc, biziko da.
26 Eta bizi den eta enc baithan finheften ducn edozein, ez da hilen bchincre. Sinheften duzu hori ?
27 Ihardetfi ziocn: Bai, Ja u n a ; fin
heften dut nik Krifto zarela, Jainko bi-

1159

ziaren Semea, mundu huntara ethorri zarena.
^ Horiek erran ondoan, goan zen,
eta ichilik deithu zuen Maria, bcre ahizpa, zioelarik : Naufia hemen da, cta
zure galdea du.
29 Aditu zueneko, hura jaiki zen berehala, eta goan zen Jefufen gana;
30 E zik Jefus etzen oraino herrira cthorria, bainan Martha atheratu zitzayoen
toki berean zen.
3 1 Mariarckin ctchean ziren Juduak,
cta hari gozakari ematen hari zirenak, ohartu zirenean ñola batbatean jaiki eta
ilkhi zen, ondotik abiatu zitzaizkon, zerratelarik: Hobira doha, han nigar cin
tera.
°
b
32 Bada, Maria heldu izan zenean Je fus zagoen tokira, hura ¡khuftearekin oinctara erori zitzayoen, cta erraten dio :
Jauna, hemen izan bazinc, etzen hileii
ene anaya.
33 Jcfufek beraz ikhufi zuenean nigarrez eta harekin ethorri Juduak ere n¡garrez, baruca laztu zitzayoen, eta kantitu zen,
34 Eta erran zuen : Non ezarri duzue ? Ihardctfi zioten : Jauna, zato eta
ikhufazu.
35 Eta nigar egin zuen Jcfufek.
36 Horren gainean, Juduek erran zu
ten : Bcgira ñola zuen maite.
37 Aldiz hekietarik zembaitek erran
zuten : Sortzetikako itfuarcn begiak ideki dituenak, ez othe zezakeen bada hau
hiltzetik debeka ?
38 Jefus berriz-ere bcre baithan lazten zelarik, ethorri zen hobira. Hura
zen har-zilo bat, eta lauza bat zuen irainetik.
b
39 Jcfufek erran zuen : KLhcn zazue
harria. Jauna, dio Marthak, hil zenaren
arrebak, ufaindua da oraikoz, ezcn hau
laugarren eguna da.
40 Jefufek ihardeften dio : E z othe
darotzut erran, ezcn finheftea balimbaduzu, ikhufiren duzula Jainkoaren indar
ofpetfua ?
4 1 Khcndu zuten beraz harria. J c 
fufek berriz, begiak zcrura goitituz, erran
zuen : Aita, clkcrrak darozkitzut bihurtzcn, zeren entzun bainauzu.
42 N ik bada banakien, entzunen nauzula bethi; bainan mintzatu naiz inguruan dagoen populu hunen ariaz, finhets
dezaten zuk bidalia naizela.
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43 Horiek erran ondoan, gora egin zucn oihu : Lazaro, kampora zato.
44 Eta berehala hila ilkhi zcn, oinak
eta cíkuak chcrrendez lothuak, eta hil
oihala begithartcan : Jefufek erran zucn :
Khen diozotzuc lokharriak ; eta bego goatera.
45 Hainitzek beraz, Mariaren eta Mar
tharen gana ethorri, eta Jefufek egina ikhufi zutcn Juduetarik, finhetfi zutcn
harén baithan.
46 Bainan hckietarik batzu Farifauetara goan ziren, eta erran ziotcn zer egin
zucn Jefufek.
47 Aphez naufiek eta Farifauek bildu
zuten beraz batzarra, eta zioten : Z e r hari gare, ezen hainitz fendagaila egiten du
gizon horrek ?
48 Hola uzten badugu, guzick finheílc
emanen diote; eta ethorriko dire Erromarrak, eta chahutuko dituzte gure lekhua eta gure jendakia.
49 Bada, hckietarik Kaiphas dcitzcn
zen batek, ñola urthe hartakotzat aphez
handi baitzen, erran zucn : Z u ek dcufik
ez dakizue ;
50 Eta etzaitzuc bururatzcn, egoki zaitzuela hil dadien gizon bakhar bat populuarcntzat, ezenez gal dadien jendaki guzia.
5 1 Etzuen bada bere baitharik erran
hori ; bainan ñola urthe hartako aphez
handi baitzen, profctifatu egin zuen, Je fus hiltzckoa zela jendakiarentzat,
52 Eta ez bakharrik jendakiarentzat,
bainan ora¡no Jainkoaren ume barrayatuak zirencn batera biltzeko.
53 Egun hartaz geroztik burutan hartu zuten beraz hilarazi bchar zutcla.
54 Hargatik Jefus ctzcn gchiago ageriki Juducn artean ibiltzen, bainan mortu aldera egin zuen, Efrem deitzcn den
hirira, eta han zagoen bere dizipuluckin.
55 Bada, hurbildua zcn Juduen Bazko, eta aurkhintza hartarik hainitzak Je rufalemera igan ziren Bazko aitzinean,
bcrcn buruen garbitzera.
56 Bilhatzcn zutcn beraz Jefus, eta
temploan zaudelarik, zioten elkharri:
Z e r zaitzue, bella egun huntara ez baita
ethorri ? Bada aphez naufick eta Farifauck emana zuten manua, norbaitek
jakiten bazuen non zen, erran zezan, gcro harén hartzea gatik.

X I I . K ap.
D A Z K O R A fei egun, Jefus ethorri
zen Bcthaniara, non hil izan baitzen
Lazaro, gero biztu zuena.
2 Han egin ziotcn afari b a t; Martha
hari zen zerbitzatzcn ; Lazaro berriz,
Jcfufekin mahaincan zirenctarik bat zcn.
3 Mariak aldiz, hartu zuen nardo hobcrenctikako gantzugailu balios batetik
libera b a t; Jcfufcn oinak gantzutu zituen eta bere ileez chukhatu ; eta gantzugailuarcn ufainaz bethe zcn ctchca.
4 Orduan dizipuluctarik batek, J u 
das Iíkariot Jefus faldu bchar zuenak crran zu en :
5 Zergatik gantzugailu hori ez da hirur ehun denariotan faldu, eta beharrei
eman ?
6 Bada, erran zuen hori, ez beharrez
khechu zelakoz, bainan zeren ohoina
baitzen, eta ñola harek baitzuen moltfa,
berak baitzerabilzkan hartan czartzen
zirenak.
7 Jefufek ihardetfi zuen beraz : Utzazue, ene chortz eguneko begiratu
baitu hau.
8 Alabainan bethi zuen artean izanen
ditutzue beharrak, ni ordean ez nauzuc
izanen bethi.
9 Bada, Juduetarik oíle handi batek
jakin zuen han zela Je fu s ; eta ethorri
ziren, cz-czik harén aríaz, bainan ikhustea gatik Lazaro, hiletarik biztu zuena.
10 Aphez naufiek aldiz, burutan crabili zuten hilarazi bchar zutcla Lazaro
ere,
1 1 Zeren Juduetarik hainitzek uzten
baitzituzten harén ariaz, eta Jefufi finheíte ematcn baitzioten.
12 Biharamunean berriz, beílara cthorriak ziren oíleek aditu zutencan Je fus heldu zela Jcrufalemera,
13 Palma adarrak hartu zituzten, eta
bidera goan zitzaizkon, eta oihu egiten
zuten : Hofanna, ongi-ethorri Ifraclgo erregeri, Jaunaren izenean dathorrenari.
14 Eta Jefufek aurkhitu zucn aítokume bat, eta gainean jarri zitzayoen,
iíkribatua denaren arabera:
15 E z izan bcldurrik, Siongo alaba;
huna zure erregea alio baten umearen
gainean jarririk dathorla.
16 Dizipuluek ctzutcn lehembizian
ezagutu gauza ; bainan gero, noiz-cre Je fus farthu izan baitzen bere ofpean, or-
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duan ohartu ziren horiek hartaz zircla d u a; orai da iraiziren kamporat mundu
iíkribatuak, eta berak izatu zitzaizkiola hunen buruzagia.
egilc.
32 Eta nik, lurretik goratua izanen
17 Bada, Lazaro hobitik deithu eta naizean, oro bilduren ditut ene gana.
hiletarik biztu zuencan Jefufek, hare33 (Zioen bada hori, erakhullekotzat
kin zen oítcak lekhukotafun bihurtzen zer heriotzez zen hil beharra).
zuen.
34 Populuak ihardetfi zioen : G u en18 Aria hortaz ere populua ethorri tzunak gare legetik, Kriílok bethi guzizitzayoen bidera, aditu baitzuten ñola c- an duela iraunen ; eta zuk, nolaz diozu:
gin zuen fendagaila hori.
Gizonaren Semea bchar da goitifua i
19 Farifauek erran zuten beraz elkha zan ? Ñ or da gizonaren Seme hura ?
rri : Ikhuílen duzue ez dugula deufik a35 Jefufek erran zioten beraz: Aphur
theratzen ? horra ondotik dihoakiola mun- batentzat oraino zuekin da argia. I hil
zaítezte argia duzueno, etzaitzazten ildu guzia.
20 Bada, bella cguncan adoratzcra e- humbeek harrapa. Ilhumbekadabilanak,
thorri zirenetan baziren pagano zemhait.
norat hari den ez daki.
21 Hekick beraz hurbildu zitzaizkon
36 Argia duzueno, izan zazue argian
Filiperi, zeina Bcthfaida Galileakoa bai finheílc, argiaren ume zaitezten izan.
tzen, eta othoizten zutcn, ziotelarik: Horiek erran zituen Jefufek, eta goan,
Jauna, ikhufi nahi ginduke Jefus.
eta hekien ganik gorde zen.
22 Badoha Filipc, eta erraten dio A1137 Bada, hekien aitzinean hambatcko
drefi; Andrefck berriz eta Filipek erran fendagailak egin zituen arren, etzutcn
harén baithan finheílen,
ziotcn Jefufi.
23 Jefufek aldiz huncla ihardetfi zio
38 Bethe zadientzat Ifaias profetak
tcn : Ethorria da ordua, zeintan goretfi- huncla erran hitza : Jauna, nork finhctfi
ko baita gizonaren Semea.
du guk crantzun duguna, eta norentzat
24 EgiazkijCgiazki darotzuet erraten : izan da Jaunaren befoa ageri ?
ogi biliia lurrerat crori ondoan hiltzen ez
39 Hargatik ezin fmhcts zezaketen,
bada, bera dago bakharrik ; baldin orde Ifaiafek erran izan baitu oraino:
an hil izan bada, fruitu hainitz dakhar40 Itfutu ditu hekien begiak eta gogortu hekien bihotza, ez dczatcntzat bctzi.
.
25 Bere bizia duenak mane, galdurcn giz iklius, cz bihotzcz ad i; beldurrezdu ; eta bere bizia mundu human gai- eta itzul ditezcn eta fenda detzadan.
tzets duenak, bethiko bizitzerako du bc41 Ifaiafek erran ditu horiek, ikhufi
izan zuenean harén ofpca, eta hartaz
giratzcn.
,
26 Baldin norbaitek naln banau zer- mintzatu izan denean.
bitzatu, jarraik bckit, eta non izanen
42 Guzia gatik buruzagietarik ere hai
baínaíz ni, ene zerbitzaria ere han iza- nitzek finhetíi zuten harén baithan; bai
nen da. Baldin zerbitzatzen banau nor nan Farifauen ariaz etzutcn aithortzcn,
baitek, ohore hainari emanen dio ene finagogatik iraiziak ez izatea gatik ;
43 Alabainan gogoanago izatu zuten
Aitak.
.
27 Orai nahafia dago ene arinia. Eta gizonen arteko ofpca, ezenez Jainkoazer derraket ? Aita, begira nezazu ordu rena.
huntarik. Bainan huntakotzat,oren hun . 44 Rada, Jefufek oihu egin eta erran
tara ko naiz ethorria.
izan zuen : Ene baithan finheílen due
28 Aita, zure izenari emozu ofpe. nak, cz du ene baithan íinhclle, bainan
Eta mintzo bat ethorri zen zcrutik : Ebai ni bidali nauenaren baithan;
man diot, eta emanen diot bcrriz-crc.
45 Eta ni ikhuílen nauenak, ni bidali
29 Han zagoen ollcak entzun zucn, nauena du ikhuílen.
eta zioen ihurtzuria egin zela. Bertzc
46 N i, argia naiz mundu huntarat ebatzuek ziotcn : Aingerua mintzatu za- thorri, ene baithan finheílen duenik nihor ez dadien ilhumbcctan gcldi.
yo.
.
30 Jefufek ihardetfi eta erran zioten :
47 Eta baldin norbaitek baditu ene
E z da ene gatik jautfi mintzo hori, bai- liitzak entzuten eta ez begiratzen, ez
dut nik juvatzen hura. E z naiz alabai
nan bai zucn ariaz.
3 1 Orai dihoa munduaren juyamen- nan munduaren juyatzera ethorri, bai-
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nan bai munduaren falbatzcra.
48 N i arbuyatzen, cta cne hitzak onheftcn ez dituenak badu nork juyaturen
baitu. N ik ckharri dudan hitza, harek
juyaturen du azkcn cguncan.
49 Ezen ni, ez naiz cne burutarik
mintzatu ; bainan Aita, ni bidali naucnak, harek darot manatu zer erran eta
zertaz mintza.
50 Eta badakit hären manamendua
bcthiercko bizitzea dcla. N ik dcrratzadanak bcraz, ñola Aitak erran, hala-hala
dcrrazkit.
X I I I . K ap.
g A Z K O befta egunarcn aitzinean, Jc fufek zakiclarik cthorria zuela, mundu huntarik Altaren gana goateko ordua;
ñola maite izan baitzitucn bcreak, munduan zirenak, azkeneraino izan zitucn
maite.
2 Eta afaldu zircnean, nola ordukoz
debruak Judas, Simon Iikarioten fcmcari bihotzera cman baitziocn Jauna fal zezan ;
3 Zakiclarik Jcfufek Aitak gauza guziak eikuetara cman zioizkiela, cta Jainkoarcn ganik zela ilkhitzcn, cta Jainkoarcn gana zihoala;
4 Jaikitzcn da mahainetik, craunzten
ditu fbinckoak, hartzen du oihal bat, eta
tinkatzcn du gerrian.
5 Gero untzi batcra ichurtzcn du ura
cta abiatzen da dizipuluen oinen garbi
tzen eta gerrian zuen oihalaz chukhatzen.
6 Heldu da bcraz Simon Piarrefcn ga
na. Eta Piarrefek erraten dio : Z er, Ja u 
na, zuk niri oinak chahu ?
7 Jcfufek ihardeften dio cta erraten:
Orai ez dakizu zer hari naizen; bainan
geroago jakinen duzu.
8 Piarrefek erraten dio : Egun-cta-iguzki ez darotadazu oinik garbituko. Ihardeften dio Jcfufek : E z bazaitut chahutzen, enekin ez duzu ikhuftckorik izanen.
9 Simon Piarrefek erraten dio : Jauna,
cz-ezik oinak, bainan eikuak cta burua
cre.
10 Chaliutua denak, dio Jcfufek, oi
nen garbitzca baizik ez du elkas, bertzenaz garbi da guzia. Z u ck erc garbi
zarctc, bainan ez guziak.
1 1 Bazakicn alabainan zcin zen fal-

duko zuena ; hargatik ere erran zuen :
Etzarete guziak garbi.
12 Beraz oinak chahutu cta foinekoak hartu ondoan, berriz mahainean jarri
zencan, erran zioten : Badakizue zer cgin darotzuedan ?
13 Z u ck deitzen nauzue Naufia eta
Jauna, cta ongi mintzo zarete, ezen hala
naiz ere.
14 Baldin bcraz nik, Jaunak cta N aufiak, garbitu baditut zuen oinak, zuck
cre batak bertzeari oinak garbitu bchar
diozkatzue.
15 Alabainan cman darotzuet irakhasbidca; nik nola, zuck ere cgin dezazuen
hala.
16 Egiazki derratzuet, cgiazki: Schia ez da naufia baino gchiago, ez-eta
apoftolua bidali duena baino.
17 Balimbadazkitzatzuc horiek, dohatfu zarctekc, baldin egiten baditutzuc.
18 E z natzaitzuc zuez guziez min
tzo (badakit ezen zein ditudan hautatu),
bainan Iikritura bethe dadientzat: Ogia
enekin jäten duenak, cne kontra du altchaturen hindagora.
19 Oraidanik darotzuet erraten, gertha dadien baino lehen, arren-eta egin
daitckeenean, finhets dezazuen nor nai
zen ni.
20 Egiazki, cgiazki derratzuet n ik :
Nork-erc nik bidali dukedana baitu har
tzen, ni ncroni nau hartzen ; berriz, ni
hartzen nauenak, ni bidali nauena du
hartzen.
2 1 Horiek erran ondoan, Jefufi kantitu zitzayoen tentua ; mintzatu zen goraki cta erran zuen : Egiaz derratzuet
cgiaz, zuetarik batek falduko nauela.
22 Dizipuluak beraz elkharri begira
zauden, ez jakincz zeintaz othe zen
mintzo.
23 Bada, dizipuluetarik bat, Jcfufek
maite zuena, etzana zagoen Jefufen bulharren gainera.
24 Simon Piarrefek kheinu egin zioen
beraz, cta erran zioen : Zeintaz da min
tzo ?
25 Hargatik, Jefufen bulharren gai
nera makhurturik, dizipulu harek erra
ten dio : N or da, Jauna ?
26 Jcfufek ihardctfi zuen : Haina zeinari ogi buftia cfkainiko baitiot. Eta
ogia buftirik, Judas Iikarioti, Simonen
femcari cman zioen.
27 Eta ahamenaren ondotik,fatan far-

thu zitzayoen barncra. E ta Jcfufck crran zioen : Egitcn hari duzuna, lehenbai-lchen egizu.
28 Bainan mahaincan zircnctarik n¡hork etzuen czagutu zertako erran zio
en hori.
29 E zik, Judafek zuclakoz moltfa,
batzuek uftc izan zuten Jcfufck erratcn
ziocla : Berta cguncko behar ditugunak
erofatzu ; cdo jende beharrei zerbait eman ziozotcn.
30 Pochia hartu-cta, Judas ilkhi zen
bcrchala. Bada, gaua zen ordukoz.
3 1 Ilkhi zencan bcraz, Jcfufck erran
zu en : Orantchc gorctfia da gizonaren
Scmea, eta Jainkoa goretfia da harén
baithan.
32 Baldin liaren baithan goretfia bada
Jainkoa, Jainkoak erc bere baithan gorctfiko du hura ; cta lafter goretfiko du.
33 Haurttoak, aphur bat naiz oraino
zuckin ; bilhatuko nauzue, cta Juduci
erran izan diotedan bezala: N i nohan
tokira zuek ezin cthor zaitczkete ; zuei
cre halaber derratzuet orai.
34 Ematen darotzuet manamendu bcrri b a t: Elkhar maitha dezazuen ; nik
maite izan zaituztedan bezala, zuek erc
maitha dezazuen elkhar.
35 Hortan ezagutuko dute guzick c11c dizipuluak zarctcla, maitetafunik balimbaduzue elkharrentzat.
36 Simón Piarrefek erratcn dio : Norat
zoaz, Jaun a? Jefufck ¡harderten du :
N i nohan tokira, zu ezin jarraik zakizket orai; bainan geroago jarraikiko zare.
37 Zertako, dio Piarrefek, ezin jarraik
nakikczu orai ? Zuretzat emanen dut ene
bizia.
38 Jcfufek ihardeften d io : Enctzat
emanen duzu zurc bizia ? Egiazki, cgi
azki derratzut nik, oilarrak ez du joko,
non ez nauzun hirurctan ukhatu.
X I V . K ap.
p ' Z bedi nahas zuen bihotza. Jainkoaren baithan finheften duzue, finhetfazue ene baithan ere.
2 Aíko cgon-lekhu dire ene Aitaren
ctchcan. Hala ez balitz, erran narokezuen, ezen banoha zuei tokiaren aphaintzera.
_
3 Eta goan naitekeenean eta tokia
aphaindu darotzuedan ondoan, berriz banatlior, cta hartuko zaituztet ene gana,
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ni naizen tokian izan zaitezten zuek ere.
4 Eta ñora nohan badakizue, cta badakizuc bidea.
5 Tom afck erraten d io : Jauna, ez
dakigu ñora zoazen ; eta nola dakikegu
bidea ?
6 Jcfufek ihardeften dio : N i naiz bi
dea, eta egia, eta b izia; nihor ez da A itaren ganat cthortzen, baizik-ere ene bidcz.
7 Ezagutzen baninduzue, ezagut zinezakete ene Aita c r e ; cta ezagutuko
duzue lafter, cta ikhufi duzue.
8 Filipck erraten d io ; Jauna, crakhuts dizaguzu Aita, eta aíki zaiku.
9 Jefufck ihardeften dio : Hain afpaldian zuckin naiz, cta ez nauzue ezagu
tzen bada ? Filipe, ni ikhuften naue
nak, ikhuftcn du Aita cre. Nolaz diozu
beraz ; Erakhuts dizaguzu Aita ?
10 E z duzue finheften ni Aitaren
baithan naizela, eta Aita ene baithan ?
N ik erraten darozkitzucdan folafak, ez
dcrrazkitzuet ene burutarik. Bainan c
ne baithan dagoen Aitak, berak egiten
ditu gauzak.
1 1 E z duzue finheften ni Aitaren
baithan naizela, eta Aita cne baithan ?
12 Egintzen ariaz bederen finhetfazuc. Egiazki derratzuet, egiazki : Ene
baithan íinheften duenak, nik egiten di
tudan eginkariak cgineii ditu hark cre, eta
haukiek baino handiagorik eginen du ;
alabainan ni Aitaren gana banoha.
13 Eta cdozein gauza Aitari galda
diozozuen cne izenean, eginen dut hura,
Aita gorctfia izan dadicn Semearen bai
than.
14 Zerbait eíkatzen badarotadazue
ene izenean, eginen dut hura.
15 N i maite balimbanauzuc, ene manamenduak begira zatzuc.
16 Eta nik othoizturcn dut Aita, eta
bidaliren darotzue, zuckin dagoentzat
bethi guzian, bertze Sofegatzaile bat,
17 ízpiritu egiazkoa, munduak ezin
izan dezakecna, zeren ez baitu ez ikhusten ez ezagutzen. Zuek ordean czagutuko duzue, zuckin egonen eta zuetan
izanen baita.
18 Etzaituztet utziko umezurtz ; cthorriko naiz zuen gana.
19 Oraino aphur bat, cta ez nau gehiago ikhufiko munduak. Bainan zuek,
ikhuftko nauzue, zeren ni bizi bainaiz,
cta zuek cre biziko baitzarete.
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20 Egun hartan ezagutuko duzuc, ni
ene A ¡taren baithan naizcla, eta zuek c
ne baithan, eta ni zuen baithan.
21 Nork-ere ene inanamenduak izan,
eta bcgiratzen baititu, hura da ni maite
nauena. Bada, ni maite nauena, ene Aitaz maithatua izanen da, eta maite izanen dut nik ere, eta hari agcrtuko diot
ene burua.
22 Erraten dio Judafek, ez Ifkariot
deitzen zen harek: Jauna, zer aria da,
guri agcrtuko baituzu zure burua, eta
munduari ez ?
23 Jefufek ihardetfi eta erran zioen :
Norbaitek maite balimbanau, begiratuko
du ene hitza; ene Aitak ere maithatuko
du hura, eta liaren gana ethorriko gare,
eta harén baithan eginen dugu gure egoitza.
24 N i maite ez nauenak ez ditu ene
hitzak begiratzen ; eta entzun duzuen
hitza ez da enea, bainan bai ni bidali ñau
en Aitarena.
25 Haukick erran darozkitzuct zuc
kin naizelarik.
26 Sofegatzailcak ordean, Izpiritu fainduak, zeina ene izencan igorriren baitu
Aitak, harek irakhatfiren darozkitzue
guziak, eta orhoitarazircn zaituztete nik
erran darozkitzucdan guziez.
27 Uztcn darotzuet bakea, ematen
darotzuct ene bakea ; nik ematen daro
tzuet, ez munduak deman arara. Zuen
bihotza ez bedi ez nahas ez ikhara.
28 Aditu duzuc ñola erran darotzuedan : Banoha, eta heldu natzaitzuc.
Maite baninduzue, bai bozkariotan lar
zintezkete, zcren Altaren gana nohan,
Aita ni baino handiagoa baita.
29 Eta orai darotzuet erraten, gertha
dadien baino lehen, gerthatu ditekeenean,
eman dezazuen finhefte.
30 E z naiz gaurgeroz zuekin hambat
mintzatuko; ezik heldu da mundu hunen buruzagia, nahiz ez duen ene gui
ñean ikhuftckorik batere.
3 1 Bainan hola da, czagut dezan
munduak, nik maite dúdala Aita, eta
ñola niri Aitak manatu, hala egiten dú
dala. Jaiki zaitezte, goazcn heincndik.

guziak khenduko ditu, eta fruitu ckhartzcn dutenak oro chedcrratuko ditu, ckhar dezaten gehiago oraino.
3 Zuek jadanik garbi zarete, nik zuci
erran izan darotzuedan folafaren ariaz.
4 Zaudeztc nitan, eta ni zuctan. N ola adarrak fruiturik ezin eman baitezake,
non ez dagoen aihenaren gainean; czeta zuek ere, non etzaretcn nitan egoten.
5 N i naiz aihena, zuek adarrak ; zeinerc baitago nitan, eta ni hartan, hainak ekharriren du fruitu hainitz ; ezen
ni gabe, ezin egin dezakezue deuferc.
6 Nitan ez dagoena, kamporat arthikia izanen da adar ezdeufa bezala, eta
ihartuko da, eta bilduko dute gero, eta
furat arthikiko ; etacrrekoda.
7 Baldin nitan egoten bazarctc, eta
ene hitzak zuctan badaudczi, cdozein
gauza nahi izan dezazuen, galdatuko
duzuc, eta egina izanen zaitzue.
8 Huntan goreften da ene Aita, fruitu
hainitz ekhar dezazuen, eta egin zaiteztcn ene dizipulu.
9 Aitak ni maithatu nauen bezala,
nik ere zuek zaituztct maithatu. Z audezte ene onhefgoan.
10 Baldin ene inanamenduak begira
tzen baditutzue, ene onhcígoan egonen
zarete, hala-nola nik ere ene Altaren
inanamenduak begiratu baititut, eta ha
rén onhcígoan bainago.
1 1 Horick erran darozkitzuct, ene
bozkarioa zuctan egon, eta zuena be
thea izan dadien.
12 Hau da ene manamendua, elkhar
maitha dezazuen, nik maite izan zaituztedan bezala.
13 Nihork ez dezake crakhuts amodio handiagorik, ñola bere bizia bere adiíkideentzat ematean.
14 Zuek ene adiíkideak zarete, bal
din nik manátzcn darozkitzucdanak egi
ten baditutzue.
15 Etzaituztct gaurgeroz zerbitzariak
deithuko, zeren ez baitaki zerbitzariak
zer hari den harén naufia. Deithu zaituztet ordean adiíkideak, zeren ene A l
taren ganik entzun ditudanez jakintfun
egin baitzaituztet guziez.
16 Zuek ez nauzue ni hautatu, bai
X V . K ap.
nan nik zuek hautatu zaituztet; eta c1 naiz aihen egiazkoa, eta ene Aita zarri zaituztet, goan zaitezten, eta frui
tu ekhar dezazuen, eta zuen fruituak
mahaftizaina da.
2 Nitan fruiturik ez dakhartcn adar iraun dezan; ene Aitak eman dezazuen,
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ene izcnean galdatuko duzuen cdozein
gauza.
17 N ik manatzen darotzucdana da,
elkhar maitha dezazuen.
18 Gaitzeílen bazaituzte munduak,
jakizue ni zuek baino lehen gaitzetfi
nauela.
19 Mundutikakoak bazincte, mun
duak bcrea maitha lezakc ; zeren ordean
etzaretcn mundutikakoak, bainan nik
mundutik hautatu zaituztedan, hargatik
gaitzets zaituzte munduak.
20 Orhoit bekizuc nik zuei erran hi
tza : Schia ez da naufía baino gehiago.
Jazarri badarotet niri, jazarriren darotzuctc zuei ere; begiratu badute ene hi
tza, zuena ere begiraturen dute.
2 1 Bainan gaizki horick oro eginen
darozkitzuete ene izenaren ariaz, zeren
ni ¡gorri nauena ez baitute czagutzen.
22 Baldin ethorri izan ez banintz eta
ez banintzayotc mintzatu, hobenik etzuketen j bainan orai beren hobenarentzat
aitzakiarik ez dute.
23 N i higuin nauenak, higuin du ene
Aita ere.
24 Baldin hekien erdian egin ez banitu
bertze nihork egin ez dituen eginkariak,
bekhaturik etzuketen; bainan orai, eta
ikhufidutc, eta higuin gaituzte bai ni eta
bai ene Aita,
25 Bainan hori izatu da, bethe zadientzat hekien legean iíkribatua den hi
tza : Ariarik gabe izan naute higuintzetan.
26 Ordean, noiz-crc ethorriko baita
nik Altaren ganik bidaliko dudan Sofcgatzailca, cgiazko izpiritua, Aitaren ga
nik iraulgitzcn dena, harek bihurturen
du lekhukotafun nitaz.
27 Zuek ere lekhukotafun bihurturen
duzuc, zeren haftetik enckin baitzarctc.

X V I . K ap.
JA R R A N darozkitzuct horick, gaizbidetan etzaitezten eror.
2 Sinagogetarik khenduko zaituztete,
eta heldu da ordua, non edozeinck luí
zaitzazten, uílcko baitu Jainkoari gogara
egiten dioela.
3 Eta horick eginen darozkitzuete,
zeren ez baikaituzte czagutzen ez Aita,
ez ni.
4 Bada, haukick erraten darozkitzuct,
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orhoit zaitezten ordua ethorri ditekecnean, ñola erran izan darozkitzuctan.
5 Hailctik ordean ez darozkitzuet
erran, zeren zuekin bainintzen. Eta
orai banoha bidali nauenaren gana, eta
batek-cre zuetarik ez darot galdegiten :
Nora zoaz ?
6 Bainan erran darozkitzuedalakoz,
¡lhundurak bethe du zuen bihotza.
7 Bizkitartcan egia derratzuet: zuen
011a da goan nadicn; ezen goan ez banindedi, Sofegatzailca ez litzaitzucke ethor; aldiz balimbanoha, igorriko dut zu
en gana.
8 Eta ethorri ditekeenean, mundua
agerraraziko du hobendun bckhatuaz,zuzembideaz eta juyam enduaz;
9 Bckhatuaz behin, zeren ez duten
ene baithan finhctfi;
10 Zuzembideraz aldiz, zeren ene
Aitaren gana bainoha, eta ez bainauzue
gehiago ikhuíiren ;
1 1 Juyamenduaz gero, zeren juyatua
baita jadanik mundu huntako buruzagia.
12 Oraino baditut bertze aíko zuei
erratcko, bainan ctzarete orai egartzeko
gai.
13 Noiz-erc ordean ethorriren baita
cgiazko Izpiritu hura, irakhatfiren darotzue egia guzia; ez da ezen bere baitharik mintzaturen, bainan zer-cre entzun
baitukc, hura erranen du, eta cthorkizuneko gauzez argituren zaituzte.
14 Harek ñau goretfiren, zeren cnetik
hartuko baitu, eta ezagutaraziko baitarotzuc.
15 Aitak dituenak oro eneak dire.
Hargatik erran darotzuet: Enetik hartu
ko du eta zuei ezagutaraziko darotzue.
16 Oraino aphur bat, eta ez nauzue
gehiago ¡khufircn, etaberriz bertze aphur
bat, eta ikhufiko nauzue, zeren Aitaren
gana bainoha.
17 Dizipuluctarik batzuek erran zuten bcraz clkharrcn artcan : Z e r othe da
guri derragun hau: Oraino aphur bat,
eta ez nauzue ikhufiko; eta berriz bertze
aphur bat, eta ikhufiko nauzue, zeren
Aitaren gana bainoha ?
18 Zioten beraz: Z e r da aiphatzen
duen Aphurra ? E z dakigu zertaz den
mintzo.
19 Bada, Jefufek czagutu zuen, galde
ka abiatu nahi zitzaizkola, eta erran ziotcn : Zuen artean hortaz bilhatzen zarctc, zeren erran baitarotzuet: Oraino
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aphur bat cta cz nauzue ikhuilko ; eta
berriz bcrtze aphur bat, eta ikhufiren
nauzue.
20 Egiazki, egiazki derratzuct nik :
Z u ck auhen eta nigar eginen duzuc, eta
mundua boztuko da ; zuek aldiz atfckabctuko zarete, bainan zuen atfckabca
bozkariotara bihurtuko da.
2 1 Emaztcki batek erditzcan atfekabe
du, zcrcn ethorria baita hären ordua;
bainan ferne batez crdi dcnean, cz da
orduan bere hefturaz orhoitzen bozkarioarcn ariaz, zeren gizon bat mundura
forthu baita.
22 Zuek ere beraz orai atfckabetan
zarete, hala da ; bainan ikhufiren zaituztet berriz, cta bozturen da zuen bihotza,
cta zuen baitharik nihork ez du khcnduko zuen bozkarioa.
23 Eta egun hartan deufetaz ctzarozkidate galdeka hariko. Egiaz derratzuct
cgiaz, baldin zcrbait galdcgitcn badiozue
Aitari ene izenean, emanen darotzue.
24 Orai artco dcus cz duzuc galdegin
cnc izenean ; galda zazuc, cta izancn du
zuc, zuen bozkarioa izan dadien bethea.
25 Haukiek iduripcnctan erran darozkitzuet. Hcldu da ordua, non cz bainatzaitzuc gchiago iduripenetan mintzatuko, bainan ene Aitaz garbiki eginen baitarotzuet folas.
26 Egun hartan ene izenean galdeginen duzue, cta nik cz darotzuct erraten
zuentzat othoizturen dúdala Aita ;
27 Alabainan Aitak berak maite zaituzte, zcrcn zuck maithatu bainauzuc,
eta finhctfi baituzuc ni Jainkoaren ganik
ilkhi naizcla.
28 Aitaren ganik ilkhi naiz, cta mundurat ethorri; berriz uzten dut mundua,
eta Aitaren gana banoha.
29 Dizipuluek erraten diotc: Huna,
orai garbiki mintzo zarc, eta zurc folafetan ez da itehurapenik batcrc.
30 Orai ikhuften dugu gauza orotaz
jakintfun zarcla, cta benarnk ez duzula
nihor hari dakizun galdeka : horren gatik
finheften dugu Jainkoaren ganik iíkhia
zarela.
3 1 Jefufek ihardeften diotc: Sinhcften
duzue orai ?
32 Huna, hcldu da ordua, eta jadanik
ethorria da, non barrayatuak izancn baitzaretc zcin zuen aide, cta bakharrik
utziko bainauzuc.
E z naiz bada ba
kharrik, czen Aita cnckin da.
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33
Horiek erran darozkitzuet, bakca
izan dezazuen cnc baithan. Munduan
izancn duzuc heftura ; bainan zaudezte
gogoak fendorik, nik garhaitu dut mun
dua.
X V II. K

ap.

E S U S E E hitz horiek egin zituen, eta
begiak zcrura goititurik, erran zuen :
Aita, ethorri da ordua; gorctfazu zurc
Semea, gorets zaitzan zure Scmcak ere ;
2
Gizon guzien gaincan cíku cman
diozun bezala, berak cman diozotcn bethicreko bizitzea zuk harén eíkuan czarri
ditutzun guziei.
3
Hau da bada bcthiereko bizitzea :
Ezagutzca zu, egiazko Jainko bakharra,
eta Jcfu-K rifto zuk bidali izan duzuna.
4
N ik lurraren gaincan gorctfi zaitut;
akhabatu dut zuk egitera cman izan
darotazun lana.
5
Eta orai, Aita, zure baithan gorets
nczazu, nik, mundua forthu baino lchen,
zurc baithan izatu dudan ofpeaz.
6
Zure izena ezagutarazi dut niri
mundutik cman darozkidatzun gizonen
aitzincan. Zurcak ziren, eta cman izan
daroztadatzu, cta begiratu dute zure
hitza.
7
Orai ezagutu dute, zuk niri cman
gauza guziak zurc ganik hcldu direla ;
8
Zcrcn zuk niri cman hitzak cman
baitiozkatet haukici ; eta onhetfi dituzte
berek, eta zin-zinez ezagutu dute zure
ganik ilkhi naizcla, cta finhetfi dute zuk
bidali nauzula.
9
N i haukicntzat nagotzu othoitzez ;
ez darotzut othoitz egiten munduarentzat, bainan bai niri cman izan daroztadatzunentzat, zurcak direlakoz.
10
Eta eneak diren gauza guziak,
zureak dire ; cta zurcak, eneak dire,
cta hekíetan naiz goretfia.
11
E z naiz ja gehiago munduan, cta
haukiek munduan dire, cta ni zure ganat
hcldu naiz. Aita faindua, zurc izencan
zain zatzu niri cman izan daroztadatzunak, izan ditezen guziak bat, zu cta ni
garen bezala.
12
Haukiekin nintzeno, bcgiratzcn
nituen zurc izencan. Zaindu ditut cman
daroztadatzunak ; eta haukietarik nihor
ez da galdu, galdu behar zena baizik,
bethe zadicn Ilkritura.
13 Orai bada, zurc ganat heldu naiz,
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eta huncla mintzo natzayote munduan,
beren baithan izan dezaten ene bozkarioaren bethetafuna.
14 Email diotet zure hitza, eta gaitzctfi ditu munduak, zcrcn ez baitire
mundutikakoak, hala-nola ez bainaiz ni
ere mundutikakoa.
15 Etzaitut othoizten craman detzatzun mundutik, bainan begira detzatzun
gaizkitik.
16 E z diré mundutikakoak, ni ere
mundutikakoa ez naizcn bezala.
17 Egian egin zatzu faindu. Zure
hitza egia bera da.
18 Z u k ni mundura igorri nauzun
bezala, nik ere haukiek mundura ¡corrí
ditut.
19 Eta nik haukien gatik faindu egiten
dut ene burua, haukiek ere egian "izan
ditezen faindu eginak.
20 Eta cz-ezik haukicntzat egiten da
rotzut othoitz, bainan oramo haukien h¡tzaren bidez ene baithan fmhetfiko dutenentzat;
21 Guziak bat izan ditezen, hala-nola,
Aita, zu ene baithan, cta ni zure baithan,
haukiek ere bat izan ditezen gure bai
than ; finhets dezan munduak zuk bi
dali nauzula.
22 Eta zuk niri cman ofpea, nik ere
cman diotet haukici, bat izan ditezen,
gu bat garen bezala.
23 N i haukietan naiz, eta zu ene bai
than, bat-tafunean izan ditezen urthuak,
eta czagut dezan munduak zuk bidali
nauzula, cta maithatu ditutzula, ni mai
thatu nauzun bezala.
24 Aita, nahi dut izan ditezen enekin
ni izatcn naizcn tokian, niri cman daroztadatzunak ere, ikhus dezaten ene ofpea,
zuk niri emana, maithatu nauzulakoz
mundua egina izan den baino lchcnagodanik.
25 Aita zuzena, munduak ctzaitu eza
gutu ; nik ordean ezagutu zaitut, cta
haukiek ere ezagutu dute zuk nauzula
bidali.
26 Eta ezagutarazi, cta czagutaraziren diotet zure izena; haukien baithan
izan dadicn amodioa zeintaz ni maithatu
bainauzu, cta ni ere haukien baithan.
X V III . K ap.
J 1J O R I E K erran ondoan, Jcfus berc
dizipuluckin atheratu zen Zcdrongo
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errekaz haindira, han baitzen baratze
bat, eta hartan íarthu zen, cta dizipuluak
cre-bai.
2 Bada, Judafck ere, zeinak faltzen
baitzuen, ezagutzcn zuen tokia, zeren
niaiz harat bildu izan baitzen Jcfus bere
dizipuluckin.
3 Beraz, harturik foldado andana bat
cta aphez naufien cta Farifauen ganik inuthil batzu, Judas harat ethorri zen lanternckin, zuziekin eta harmekin.
4 Hargatik, Jefufek baitzakizkicn bere gaincan gerthatu behar zitzaizkon gu
ziak, aitzinatu zen eta erran zioten:
Ñ or bilhatzcn duzue ?
5 Ihardctfi zioten: Jcfus Nazaretharra.
Jefufck erratcn diotc: N i naiz.
Bada, Judas harén faltzailea ere han zen
hckickin.
6 Beraz Jefufek erran orduko : N i
naiz, gibelka goan cta lurrerat erori ziren.
7 Bigarrenean galdatu zioten beraz:
Ñ or bilhatzcn duzue ? Hckick aldiz e
rran zuten : Jcfus Nazarctharra.
8 Jefufek ihardeften diotc : Erran da
rotzuct ni naizcla; baldin beraz ene on
doan bazabiltzate, uzkitzuc haukiek goatera.
9 Bethe zadicn erran zuen hitza :
Ernán daroztadatzunctarik ez dut batcrc
galdu.
10 Orduan Simón Piarrcfck, ezpata bat
baitzuen, hura atheratu eta aphez handi
aren muthil bat jo zuen, cta moztu zioen
cíkuincko beharria. Eta muthil hura
Malko deitzen zen.
1 1 Bainan Jefufek erran zioen Piarrefi:
Emazu zure ezpata maginan. Ala A i
tak niri cman kalitza cz othe dut edanen ?
12 Soldadoek beraz, cta hekien aitzindariak cta aphez handiaren muthilek
hartu zuten Jcfus cta cftekatu ;
13 Eta eraman zuten lehenik Anafen
aitzincra, czcn Kaiphafen aitaginarreba
zen hura, eta Kaiphas zen urthe hartakotzat aphez handi.
14 Hura zen bada Juduei kontfeilu
han cman ziotcna : Mcngoa da gizon
bakhar bat hil dadicn populuarentzat.
15 Simón Piarrcs berriz, cta bcrtzc dizipulu bat ere jarraikitzen zitzaizkon
Jefufi. Dizipulu hura aldiz, aphez han
diaren czaguna zen, eta Jefufekin farthu
zen aphez handiaren ezkaratzcan.
16 Piarres berriz, athearen kampoko
aldean zagoen chutik. Ilkhi zen beraz
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bcrtze dizipulu, aphcz handiarcn ezagun zazuc zuck, eta juya zazue zuen lcgeahura, eta ncíkato athalzainari crranik, ren arabera. Juduek horren gainean ihardetfi zioten : Guri ctzaiku haizu n¡farrarazi zucn Piarres.
17 Neíkato athalzainak crraten dio horen hiltzea.
32 Bethe zadicn Jefufek erran hitza,
Piarrefi: Z u ere etzare gizon horren dizipuluctarik? Harek ihardeften dio: E z erakhuftcra cman zuencan zer hcriotzez
zen hil behar.
naiz hala.
33 Pilato berriz farthu zen beraz
18 Bada, fehiak eta foldadoak fuaren
aitzinean zauden, hotz zelakoz, eta bc- jauregira, dcithu zuen Jefus eta erran
rotzcn hari ziren ; berriz, Piarres ere he- zioen : Z u zare Juduen errege ?
34 Jefufek ihardetfi zioen : Z urc baikickin zen, eta berotzen zagoen.
19 Bizkitartean aphcz handia Jefufi tharik diozu hori, ala bcrtzcek erran dagaldeka haíl zitzayoen berc dizipuluen rotzutc nitaz ?
35 Pilatok ihardetfi zuen : Judua oeta ¡rakhafmenarcn gainean.
20 Jefufek ihardetfi zioen : N i ageri- the naiz ni ? Zure jendakiak eta aphez
an mintzatu natzayo jendeari; finago- handiek ezarri zaituzte ene cíkuetan :
gan eta temploan, Juduak hiltzen diren zer egin duzu ?
36 Jefufek ihardetfi zu en : Ene erretokian irakhatfi izan dut, eta ez dut gorfuma ez da mundu huntarikakoa; baldin
dcka dcuftk erran.
2 1 Zertako hari zakizkit galdatzcn ? mundu huntarikakoa izan balitz ene cEntzun dutcnei galdegiozutc zcr erran rrefuma, ene azpikoak gudukatu zitezdiotedan; hara hekiek badakitc ñola min kccn fegurki, ni Juduen eíkuctara ez
uztcko ; bainan ene errefuma ez da hetzatu naizcn ni.
22 Hitz horick atheratu orduko, hc- mendikakoa.
37 Hargatik Pilatok erran zioen : Be
kickin ziren fehictarik batck mazclako
bat cman zioen Jefufi, zerralarik : Hó raz errege zare zu ? Jefufek ihardetfi
zuen : Z u k diozuna, hala naiz. Hortarrela ihardeften diok aphcz handiari ?
ko naiz forthu eta hortara naiz mundu23 Jefufek ihardetfi zioen : Gaizki
mintzatu banaiz, crakhutfazu erran izan rat ethorri, lckhukotafun bihur diozodan
dudan gaizkia; aldiz ongi mintzatu ba egiari; egiatik dathortzcn guziek entzutcn dute ene mintzoa.
naiz, zergatik jotzen nauzu ?
38 Pilatok crraten d io : Z e r da egia ?
24 Eta Anafck cftckatua igorri zuen
Eta hori erran ondoan, berriz ilkhitzcn
Kaiphas aphcz handiarcn aitzincra.
25 Bizkitartean Simón Piarres chutik da Juduetara, eta erraten diotc : Nik ez
zagoen eta berotzen. Erran zioten bc- dut gizon hunen baithan lophiderik baraz : Z u ere etzare horren dizipulucta- tere aurkhitzen.
39 Bainan ñola aztura baita, Bazkoz
rik ? Ukhatu zuen harek eta erran : E z
utz dezazuedan norbait; nahi duzuc ba
naiz hala.
26 Aphez handiarcn fehictarik, Piarrc- da eman dezazuedan Juduen errege ?
40 Eta berriz abiatu ziren guziak oifek beharria moztu zioenaren ahaide zen
batek, erraten dio: N ik ez othe zaitut huka, ziotelarik : E z hori, bainan Ba
rrabas bai. Bada, ohoin bat zen Barra
horrekin baratzcan ikhufi ?
27 Bcrriz-ere ukhatu zuen Piarrefek, bas.
eta oilarrak jo zuen bcrehala.
28 Baderamate beraz Jefus KaiphaX IX . K ap.
fen ganik gobernadorcaren jauregira.
Goiza zen orduko; eta berak etziren ("A R D U A N beraz Pilatok hartu zuen
Jefus, eta azotarazi zuen.
jauregian farthu, ez khutfatzca gatik,
2 Eta foldadock clhorrizko khoro bat
Bazkoaren jatcko ariaz.
29 Pilato kamporat ilkhi zen beraz bihurturik, ezarri zioten buruan, eta purhekietara, eta erran zioten : Z cr hoben purazko foin batez inguratu zuten bcra.
3 Eta bazihoazkion, eta erraten zu
ckhartzen duzuc gizon hunen kontra ?
30 Ihardetfi eta erran zioten : Gaich- ten : Agur, Juduen errege, eta behatagin bat izan ez balitz, ez ahal ginaro- rrondokoka hari zitzaikon.
4 Pilato berriz-crc ilkhi zen beraz
tzun eíkuctara emanen.
3 1 Pilatok erran zioten beraz : Har kamporat, eta crraten diote Ju d u e i: H11-
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na non erakhartzen darotzuedan kampo
rat, jakin dezazuen ez dudala hunen bai
than niholazko lophiderik aurkhitzen.
5 Jefus atheratu zen beraz elhorrizko
khoroarckin eta purpurazko foinaz jauntzia, eta Pilatok erraten diote: Huna trizona.
6 Eta, ikhufi zuteneko, aphcz nauftak
eta hekien gizonak izkolaka hafi ziren,
ziotelarik : Gurutzefika zazu, gurutzefika. Pilatok erraten diotc : Har zazuc
zuck, eta gurutzefika zazue, ezen nik cz
diot ariarik aurkhitzen.
7 Juduek ihardetfi zuten : G uk badugu lege bat, eta legearen arabera hil bchar da, zeren ducn egin bere burua Jainkoaren Seme.
8 Pilato, hitz horiek aditu-eta, lotfatu
zen are gchiago.
9 Eta berriz jauregira farthu zen, eta
erran zioen Jefufi : Nongoa zarc ? A l
diz Jefufek etzioen ihardetfi.
10 Pilatok erraten dio beraz : Niri ctzaizkit mintzatzen? E z dakizu cne eskuan delà zurc gurutzefikaraztea, eta enc
eikuan delà zure libratzea ?
1 1 Jefufek ihardetfi zu en : Etzindu
ke ene gaincan ahalik batcrc, baldin ez
balitzaitzu gainctik cman. Hargatik du
bekhatu handiagoa ni zurc eikuetan ezarri nauenak.
12 Geroztik-cre Pilatok bilhatzen zu
cn hären libratzea; bainan Juduak garrafika hari ziren, ziotelarik : Uzten
baduzu hori, ctzarc Zefarrcn adiikidc, ezen berc burua erregetzat ematen ducnak, bihurri egiten dio Zefarri.
13 Bada, Pilatok aditu zituenean folas horiek, kamporat ilkhiarazi zuen J e 
fus, ctajarri zenjuye alkhian, Lithoftrotos deitzen den tokian, hebrearaz aldiz,
Gabbatha.
14 Hura zen bada Bazkoaren aphaintzeko cguna, feyetako mugatfuan ; eta crran zioten Juduei : Huna zuen errege.
15 Hekiek berriz, oihu egiten zuteil :
Khcn, khen, gurutzefika.
Pilatok crraten diote : Gurutzcfikaturen othe dut
zuen erregea ? Aphez naufick ihardetfi
zuteil : G uk ez dugu Zefarrcz bertze
erregerik.
16 Orduan beraz cman zioten guru
tzefika zezaten. Hekiek berriz, hartu
eta eraman zuteil Jefus.
17 E ta beretzat gurutzea bizkarrcan,
ilkhi zen Kalbarioa erraten dioten toki-
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ra, hebrearaz aldiz Golgotha ;
18 Non gurutzefikatu baitzuten, eta
harekin bertze bia, hainditik eta hunainditik, Jefus berriz erdian.
19 Pilatok bada, egin zuen iikribuzko
ageri bat, eta ezarrarazi zuen gurutzcaren muthurrean. Hartan hau zen iskribatua : Jefus Nazaretharra, Juduen
Errege.
20 Ageri hura beraz Judu hainitzek
irakurtu zuten, zeren hiritik hurbil baitzen Jefus gurutzefikatu zuten tokia. E 
ta ageria czarria zen hebrearaz, greziaraz eta latinez.
2 1 Pilatori erraten zioten beraz Ju duen aphez naufiek : E z czar Juduen
E rrege; bainan berak erran duela: J u 
duen Errege naiz.
22 Pilatok ihardetfi zioten : Iikribatu
dudana, iikribatu dut.
23 Soldadoek beraz, gurutzefikatu zutcncan Jefus, hartu zituzten hären foinckoak eta foingainekoa, eta berezi zi
tuzten lau aldetara, foldado bakhotcharentzat zathi bat. Soingainekoa ordean
jofturagabca zen, gainetik beherera bate
an ehoa.
24 Beren artean erran zuten b eraz:
E z dezagun hauts, bainan zorthe arthik
dezagun, hean norena izanen den ; bethe
zadicn Iikritura, zeinak baitio : Phartitu
dituzte ene foinekoak beren artean, eta
zorthera arthiki dute ene foina. Eta ha
la egin cre zuten foldadoek.
25 Bada, Jcfufen gurutzearen aldean
zauden harén ama, eta harén amaren ahizpa, Maria Klcophafena, eta Maria
Magdalena.
26 Jefufek ikhufirik beraz ama, eta
aldean maite zuen dizipulua, erraten dio
bere am ari: Emaztekia, horra zure Ce
rnea.
27 Gero dizipuluari erraten dio : Ho
rra zurc ama. Eta ordudanik hartu zu
en dizipuluak bere ganat.
28 Gero, Jefufek baitzakien gauzak
oro betheak zircla, Iikritura cre bethe
zadientzat erran zuen : Egarri naiz.
29 Bada han bazen untzi bat minagrez bethea. Soldadoek berriz, hifopozko makhila baten muthurrean chuchcndurik cfponja bat minagrez afea, Jefufi
cman zioten ahora.
30 Jefufek hartu ondoan beraz minagretik, erran zuen : Akhabo da. Eta bu
rua makhurturik, cman zuen azken hatfu.
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JOANESEN EBANJELIOA.
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3 1 Bada Juduck (aphainkcta cguna
baitzen), gorphutzak etzitezen larumbatarckin gurutzcan egon (ezik handia
zen larumbat egun hura), othoiztu zuten Pilato, hautfaraz ziotzotcn zangarrak eta khenaraz zctzan handik.
32 Ethorri zirea bcraz foldadoak, c
ta karraíkatu zituzten lehcmbizikoarcn
zangarrak, cta harekin gurutzcfikatua
zea bertzeareaak orobat.
33 Baiaaa Jcfufca gaaa ethorri zircncaa, ikhufirik ordukoz hila zela, etzituztea treakatu harca zaagarrak.
34 Baiaaa foldadoctarik batek berc
laatzaz ideki zioea fahetfa, eta ilkhi zen
berehala ur cta odol.
35 Eta ikhufi izan duenak egiten du
lekhukotafua, eta egiazkoa da harca lckhukotafuaa. Eta harek badaki egia dioela, fmhcts dezazuentzat zuck ere.
36 E z e a horiek gerthatu dire, bethe
zadicn iíkribatua dena: Hczurrik phorroíkaturen cz diozue.
37 Eta bertzc aldi batean iíkribatua
da: Ikhufircn dute itzatu dutenaren har
nea.
38 Horicn ondoan berriz, Jofcp Arimathearrak (Jefufcn dizipulua baitzen,
baiaan ichilikakoa, Juducn bcldurrez) Pilatori galdatu zioea utz.ziozon eramatera Jefufen gorphutza. Eta Pilatok utzi
zioen cíkua. Ethorri zen bcraz eta craman zuen Jefufcn gorphutza.
39 Aldiz Nikodemo ere, lchcmbizian
gauaz Jefufen gana ethorri zea hura be
ra, ethorri zen ckhartzen zuelarik mirra
aloefarekia baltfaturik ehua liberaren hei
na.
40 Hartu zuten bcraz Jcfufca gorphu
tza eta oihaletan tiakatu zuten baltlamuckin, Juduek ehorztcko dutea ohitzaren
arabera.
4 1 Bada, Jcfus gurutzefikatu zuten
tokiaa bazen baratzc bat, eta baratzcan
hobi berri bat, zciataa ez baitzen oramo
nihor ezarri izan.
42 Juducn aphainkctako eguna bai
tzen, hobia hurbil zclakoz hartan ezarri
zuten Jefufcn gorphutza.
X X . K a i\
D A D A , larumbat biharamun goizcan,
ilhun zelarik oraino, Maria Magda
lena hobira goan zea, cta ikhufi zuea ha
rria hobitik khcadua.

2 Laftcrrari cman zen bcraz cta etho
rri zea Simón Piarrefen gana eta Jcfufek
malte zuen bertze dizipuluaren gana, eta
erraten diotc : Eraman dute Jauna hobi
tik, eta ez dakigu non ezarri duten.
3 Ilkhi zirea bcraz Piarrcs cta bertze
dizipulu hura eta goan zirea hobira.
4 Bada, biak lafterka zihoazen bate
an, eta bcrtzc dizipulu hura aitziacan
goan zea Piarrcs baino lehcaago, cta lehembizikorik heldu izan zea hobira.
5 Eta makhurtu zenean ikhufi zituen
oihalak lurrean ; etzea hargatik farthu.
6 Simón Piarrcs ethorri zea beraz ha
rca ondotik eta hobira farthu zen, eta ikhufi zituen oihalak lurrean ;
7 Eta Jefufen buruaa izatu burukoa
etzen bertze oihalckin, baiaan bcrcz bazter batean biribilkatua.
8 Orduan beraz bertzc dizipulu lehembizikorik hobira heldu izan zen hu
ra ere farthu zea, cta ikhufi eta fmhetfi
zuen ;
9 Ezen etzakitea oraino Iíkriturak dakharreaa, Jauna behar zela hiletarik biztu.
10 Dizipuluak berriz, goan ziren be
raz etcherat.
1 1 Bada, Maria kampoan zagoen hobiarea aldean nigarrez. Nigarrez zagoclarik beraz, makhurtu zen eta begiratu
zuen hobi barncra;
12 Eta ikhufi zituen bi aiageru foineko churitan, jarriak, bat buruko eta bertzea oinetako aldetik, Jefufen gorphutza
ezarria izan zea tokian.
13 Aiagcruck erraten diote: Em aztekia, zcrgatik egiten duzu nigar ? Ihardeften du : Zerea eraman baitute ene
Jauna, cta ez dakit non ezarri dutea.
14 Hori erraaik, gibelerat itzuli eta ikhuften du Jefus chutik, cta ctzuca ezagutzea Jefus zela.
15 Jcfufek erraten dio: Emaztckia,
zcrgatik egiten duzu nigar? ñor bilhatzea duzu ? Harek, uftez baratzezaina
zela ihardeíten dio : Jauna, zuk khcadu
baduzu, erradazu non ezarri duzun, eta
eramanen dut nik.
16 Jcfufek erraten dio: Maria. Ha
rek, itzulirik ihardeften d u : Rabboni,
erraa-nahi-baita Naufia.
17 E z ni hunki, dio Jefufek, ezea ez
aaiz oraino igaa ene Aitarea gana; bai
aan zoaz ene anayetara eta erroezute :
Igaitcn aaiz ene Altaren eta zuen Aita-
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ren gana, ene Jainkoaren eta zuen Jainkoarea gana.
18 Maria Magdalena goan zen, dizipuluci berriaren cramatera: Ikhufi dut
Jauna, cta huaclako folafak erran darozkit.
19 Egun hartan beraz, larumbat biha
ramun can, arratfa zelarik, eta Juducn beldurrez athcak hertfiak zirclarik dizipu
luak bilduak zauden tokian, ethorri zen
Jefus, eta erdian baratu cta erran ziotcn :
Bakea zuei.
20 Eta hori erran ondoan, crakhutfi
ziozkaten cíkuak eta fahetía. Dizipulu
ak bcraz bozkariotan farthu ziren Jauna
ikhufirik.
21 Eta erran zaroetcn berriz : Bakea
zuei. N i Aitak bidali nanea bczala, nik
ere bidaltzcn zaituztet zuck.
22 Horiek erranik, haizc egia zuen
hckien gaincra, cta erran ziotcn: Har
zazue Izpiritu faindua.
23 Bekhatuak barkhatuko diozkatzueteaei, barkhatuak izanen zaizkiote, cta
idukiko diozkatzuetenci, izanen zaizki
ote idukiak.
24 Bada, Tom as, hamabietarik bat,
Didimo deitzea zutena, etzen hekiekin
Jefus ethorri zenean.
25 Erran ziotcn beraz bertzc dizipuluek : Ikhufi dugu Jauna. Harek aldiz
ihardetfi zuen : Non ez ditudan ikhusten harén eíkuetan itzeen zilhoak, cta cz
dudan ene crhia ezartzcn itzeen tokian,
eta cmatcn cz dudan ene cíkua harén fahetfcan, cz dut finhetfiren.
26 Eta handik zortzi egunen buruan,
Jefufen dizipuluak harnean ziren berriz
ere, cta hekiekin zen Tom as. Jefus cthorri zen atheak hertfiak zirelarik, eta
cman zen hekien erdian, eta erran zioten : Bakea zuei.
27 Gcro erraten dio Tom ad : E khar zazu hunat zuro erhia, cta ikhufatzu ene cíkuak, hurbil zazu zurc cíkua
eta czar zazu ene fahetfean; eta cz izan
finhetfgaitz, bai ordean zin.
28 Tomafek ihardetfi cta erran zu
en : Ene Jauna, eta ene Jainkoa.
29 Jcfufek erran zioen: Ikhufi natizulakoz, Tom as, finhctfi du zu : dohatfu cz ikhufi, cta finhctfi dutenak.
30 Bada, Jefufek egin izan du berc d¡zipulucn aitzincan bcrtzc aíko fendagaila, liburu huntan cmanak ez direnak.
3 1 Haukiek aldiz iíkribatuak izan d¡-
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re, finhets dezazuentzat ezen Jefus dela
Kriilo, Jainkoaren Semca ; eta finhetfirik, hären izenean izan dezazuen bizitzea.
X X I . K ap.
( ^ E R O Z T I K Jefus agertu zitzayoten
berriz dizipuluci Tiberiafgo itfas-hegian. Bada, huna nola agertu zen :
2 Elkharrckin ziren Simon Piarres, c
ta Tornas, Didimo deitzen zutena, eta
Nathanacl, zcina Kana Galileakoa bai
tzen, eta Zebedeoren femeak, eta baren
dizipuluetarik bertze bia.
3 Simon Piarrefek erraten diote : Ba
noha arrantzatzera. Hckick ihardeften
dute: Heldu gare gu ere zurekin. Eta
ilkhi ziren cta igan untzi batetara, eta
gau hartan etzuten deufere harrapatu.
4 Bada, goiza ethorri zenean, Jefus agertu zen ur hegian ; dizipuluck harga
tik etzuten ezagutu Jefus zcla.
5 Jefufek erran ziotcn beraz : Haurrak, baduzue jatekorik bäte re ? Ihar
detfi zioten czetz.
6 Jefufek erraten diote : Arthikazuc
farea untzitik eikuin, cta atzemanen duzuc. Arthiki zuten beraz, cta etziren
gchiago hären biltzeko gai, arrainketaren
handiz.
7 Orduan Jcfufek maitc zucn dizipu
lu harck erran zioen Piarrefi : Jauna da
hori. Simon Piarrefek aditu zuenean Ja u 
na zela, jauntzi zuen foina, ezen biluzia
zen, eta jauzi egin zucn itfafora.
8 Bertzc dizipuluak berriz, farea arrainekin herreftatuz, ethorri ziren untzian, czik etziren leihorretik urrun, bainan berrehun befotan bezala.
9 Lurrera jautfi zirenean beraz, ikhufi
zituzten ikhatzak biztuak, arraina fuan,
cta ogia.
10 Jcfufek erran ziotcn : Ekharrazue
orai hartu duzucn arrainetarik.
1 1 Simon Piarrcs goan zen, eta lcihorrcra herreftatu zuen farea, zazpitan hogoi eta hamahirur arrain handiz bethea.
Eta hambat zen arren, farea ctzen lehertu.
12 Jefufek erraten diote : Zatozte, jan
zazuc. Eta jäten hari zirenetarik nihor
etzen aufartatzen galdatzcra : N or zare
zu ? baitzakiten Jauna zcla.
13 Hurbiltzen da Jefus, hartzen du ogia cta cmaten diote, cta arrainkia oro
bat.
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14 Hau izan zen hirugarren aldia Je fus bere dizipuluci agertu zitzayotena, hiletarik biztu zenaz gcroztik.
15 Jan dutencan beraz, Jefufek erra
ten dio Simon Piarrefi : Simon, Joanefen
fcmea, maite nauzu haukiek baino gehiago? Ihardeften du : Bai, Jauna, badakizu maite zaitudala. Jefufek erraten
dio : Alha zatzu ene bildotfak.
16 Erraten dio berriz: Simon, Jo a 
nefen fcmea, maite nauzu ? Harck ihar
deften du : Bai, Jauna, badakizu maite
zaitudala. Jefufek erraten dio : Alha za
tzu ene bildotfak.
17 Hirugarrcnenean erraten dio: Si
mon, Joanefen fcmea, maite nauzu ? Piarrefck minean hartu zucn, zeren hiruga
rren aldiko galdatzen zioen : Maite nau
zu ? eta ihardctfi zioen: Jauna, gauza
guziz jakintfun zarc ; badakizu maite
zaitudala. Jefufek erran zioen : Alha
zatzu enc ardiak.
18 Egiazki, derratzut, egiazki, gazteago zinenean, zeronck tinkatzen zinduen
zurc gerria, eta bazinoazen nahi zinduen
alderat; bainan za hartu izanen zarcncan,
hedatuko ditutzu cfkuak, eta bertze batek tinkatuko eta nahi cz duzun tokirat
eramanen zaitu.
19 Bada, erran zucn hori, adiarazteko zer heriotzeren bidez beharko zioen
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T E H E M B I Z I K O folas bat atheratu
'L / izan dut, oi Theofilo, Jefufek egin
eta irakhatfi dituen guziez,
2 Zerurat altchatua izan zen cguncraino, Izpiritu fainduaz argitu zituen ondoan berak hautatu Apoftoluak ;
3 Zeinei, bere pairamenaz geroztik,
aíko frogantzaz crakhutfi baitzioten b¡zirik zela, hekiei berrogoi egunez agertzen eta Jainkoaren errefumaz mmtzatzen zitzayoetclarik.
4 Eta hckiekin jaten zuen, eta mana-

Jainkoari ofpc atheratu. Eta hitz horiek
egin-cta, erran zioen : Jarraik zakizkit.
20 Itzuli zen Piarrcs eta ikhufi zuen
ondotik heldu zela Jefufek maite zuen
dizipulua, azkcn afanan Jefufen bulharren gainera egotu zen hura, eta zeinak
erran baitzuen : Jauna, ñor da falduko
zaituena ?
2 1 Piarrefek hura ikhufi zuenean bc
raz, erran zioen Jc fu fi: Hau berriz,
Jauna, zer eginen da ?
22 Jefufek erraten dio: Hori nahi dut
hola egon dadicn, ni ethor nadien arteo;
zer dihoakizu zuri ? Z u behintzat, ja
rraik zakizkit.
23 Solas hau atheratu zen bcraz anayen artean, etzcla hilen dizipulu hura.
Jefufek ordean ctzioen Piarrefi erran :
E z da hilen; bainan: Hori nahi dut hola
egon dadien, ni ethor nadien arteo ; zer
zaitzu zuri ?
24 Dizipulu hura da, haukietaz lckhukotafun bihurtzcn dueña, eta haukick iskribatu dituena; eta hadakigu zina déla
harén lekhukotafuna.
25 Bada, oraino badire bertze hainitz
gauza ere Jefufek eginak ; zeinak ifkriba balcitez bat banazka, cz baitut ufte
munduak berak ere iduk ahai letzazkccla iíkribatzeko litazkccn liburuak.
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tu ziotcn etzitezen goan Jcrufalemetik,
bainan igurik zezaten Aitaren agintza,
zeina (zioen) ene ahotik cntzun baituzue;
5 Ezen Joanefek uraz bathayatu izan
du j zuck ordean, egun laburrik harnean,
Izpiritu fainduaz izanen zarete bathayatuak.
6 Bilduak ziren dizipuluck egin zio
tcn galde hau : Jauna orduan berrituko
duzu Ifraclgo errefuma ?
7 Horren gainean ihardetfi ziotcn : E z
da zuei jakitea Aitak bere botherean bcrezi dituen mugak eta orduak ;

8 Bainan zuen gainera jautfiko den Iz  bilduak egotu direnctarik Jefus Jauna
piritu fainduaren ¡ndarra hartuko duzuc, gure artean ibili den ephe guzian,
eta ene lekhuko izanen zarete Jcrufalc22 Joanefen bathayotik eta gure ga
men, Judea guzian, Samarían eta lurra- nik eramana izan den eguneraino, hau
ren bertze bazterreraino,
kietarik bat gurekin behar da harén bir9 Eta horiek erran ondoan, hekick phizteaz lekhuko jarri.
ikhuftcn zutclarik altchatu izan zen, eta
23 Eta aitzinera atheratu zituzten
hedoi batek itzali zuen hekien begieta- bia, Jofep, Barfabas dcitzen zena eta
rik.
izengoitiz Zuzena, eta Mathias.
10 Eta begira zagozkiolarik ñola ¡gal
24 Eta othoitzean jarririk, erran zuten hari zen zerurat, hara hekien aldean ten : Jauna, zuk, guzien bihotzak ezagclditu zirela bi gizon, churiz jauntziak, gutzen ditutzuna, erakhutfazu haukie
1 1 Zcinek erran ere baitzioten : G a- tarik bietarik zein duzun hautatu,
lilear gizonak, zertan zaudezte zerurat
25 Egimbide haukien eta Apoftolu
begira ? Zuen ganik zerurat altchatua i karguaren hartzeko, Judas huntarik mazan den Jefus hori cthorriko da, zerurat khurtu baita bere tokira goateko.
goaten ikhufi duzucn bczala-bezala.
26 Eta zortheak email ziozkaten, eta
12 Orduan Jcrufalemera itzuli ziren, zorthea Mathiafen gainera erori zen, eta
Olibadieta dcitzen den menditik, zeina hameka Apoftoluckilako egina izan zen
Jcrufalemetik hurbil baita, larumbat e- hura.
gunez egin daitekecn bidetan bczala.
II. K ap.
13 Eta etchcan farthurik, igan ziren,
Piarres eta Joanes, Jakobe eta Andres,
Jy / [ E N D E K O S T E K O egunak bethe
Filipe eta Tom as, Bartolomeo eta Mazirenean, guziak clkharrekin ziren
thiu, Jakobe Alphcorena, Simon Khar- toki bcrean;
tfua eta Juda Jakoberena egoten ziren
2 Eta bat-batean zerutik egin zen hatokira.
rrabots bat, haize muthiri heldu den ba14 Hekiek guziak bihotzbatez jarrai- tena iduri, eta bethe zuen hekick jarriak
kitzen ziren othoitzari emaztekiekin, e zauden ctchea.
ta Maria Jefufen amarekin, eta harén a3 Eta agertu zitzaizkoten mihi batzu
nayekin.
barrayatuak, fuak iduri, eta bat jarri zi15 Egun hekietan, chutiturik anayen tzayoen bakhotchari gainean ;
erdian (bada gizonak baziren fei hogo4 Eta guziak Izpiritu fainduaz beyen ingurutfua), Piarrefek erran zucn :
theak izan ziren, eta hafi ziren aíko
16 Anayak, bethe behar zen Izpiritu mintzayaz mintzatzcn, Izpiritu fainduak
fainduak Dabiden ahoz Iíkrituran aitzi- mintzarazten zituenaren arabera.
nctik erran zuena Judafez, zeina izatu
5 Bada orduan Jcrufalemen baziren
baita Jefus hartu dutenen aitzinckoa.
Judu jainkotiarrak, zeruaren azpiko jen17 Hura gure artcko khondatua zen, daki guzietarikakoak.
eta egimbide haukietan harek ere pharte
6 Gauza horren haroa hedatu zencan
izatu du.
beraz, oftc handi bat bildu zen, eta ha18 Eta hura,gaichtakeriaren faritik c- rridurak hartu zuen,batbederak bere min
gin izan da landa baten ja b e ; eta urkha- tzayaz aditzen zituelakoz mintzatzcn.
turik bere burua, lehertu da erditik, eta
7 Balditzcn ziren guziak eta mireften
barrayatu dire harén hertzeak.
zuten, ziotclarik : Mintzo diren haukick
19 Eta hori czagutua izan da Jeruía- oro ez othe diré Galilearrak ?
lemen egoten diren guziez, haletan non
8 Eta nolaz aditzen ditugu mintzahekien mintzayan landa hura dcithua i • tzcn, bakhotchak fortzctik dugun min
zan baita Hazcldama, erran-nahi-da o- tzayan ?
dolarcn landa.
9 Parthiarrek, Mediarrck, Elamda20 líkribatua da ezen Pfalmoetako 1¡- rrek, eta Mcfopotamian, Judean, Kapaburuan: Mortu bilhaka bedi hekien e- dozian, Pontoan, A fian,
goitza, eta nihor ez bedi izan han ego
10 Friyian, Pamfilian, Egipton, eta
nen denik, eta bertze batek har beza ha Libiako aurkhintza Zircncko inguruan
rén kargua.
direnetan egoten garenek ; eta Erromar
2 1 Beraz gizon haukietarik, gurekin arrotzek ;
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1 1 Juduek ere, eta profelitck, Kretarrek eta Arabiarrek, guziek gure mintzayetan erantzuten aditzcn diozkategu
Jainkoarcn fendagaila handiak.
12 Harritzen ziren gu ziak; eta ederretfiz, batak bertzeari egiten zioen :
Z er erran nahi du hunek ?
13 Bertze batzuck aldiz, burlaz erra
ten zuten : Bai, limurretaz afeak baitirc.
14 Orduan Piarres hamcka Apoftoluckin atheratu zen guzicn aitzincra ;
altchatu zuen mintzoa, eta erran ziotcn:
Judear gizon eta Jerufalemen zaudezten guziak, huntaz jakintfun egin bezaitezte, eta zuen beharriek ardiets bctzate ene hitzak.
15 Ezen gizon haukick ez diré, zuek
ufte duzuen bezala mozkorrak, oraino
ez direnaz geroztik cgungo hirur orenak
baizik.
16 Bainan orai gerthatzen dena da
Joel profetaren ahoz errana izan dena:
17 Ichuriko dut azken egunetan ene
Izpiritutik gizon guzicn gaincra, eta profetifaturen dute zuen femeek eta zuen
alabek, eta ¡khufpenak izanen dituzte
zuen gizon gazteek, eta ametfak zuen
zaharrek.
18 Eta cgun hekietan ene Izpiritutik
ichuriko dut ene muthilen eta ene neíkatoen gainera, eta profetifaturen dute.
19 Eta agerraraziko ditut, gaincan
fendagailak, eta beherean, lurraren gai
ncan, czagutkariak, odol, fu eta khe
hatfak.
20 Iguzkia ilhumbetara bihurturen
da, eta ilhargia odoletara, Jaunaren cgun
handi eta ageria cthor dadien aitzinean.
21 Eta hau izanen da : Dei Jauna
ren izenari egin diozon edozeinek, haina
falbatua izanen da.
22 Ifracldar gizonak, adi zatzue hitz
haukick: Jcfus Nazaretharra, zuen artean Jainkoaz aithortua zen gizona, Jainkoak harén bidez zuen erdian egin izan
dituen gauza harrigarri, fendagaila eta
ezagutkariez, zerorrek ere dakizuen be
zala ;
23 Hura Jainkoarcn bcrariazko erabakiz eta aitzinetikako jakintafunez zu
en eíkuctara emana izanik, hilarazi duzue gaichtaginen cíkuz jorik.
24 Jainkoak, urmariaturik hobiko
hcfturak, bitzarazi du, ezina zen bezala
hura iduk zezan hobiak.

25 Ezen hartaz dio Dabidek: Begien
aitzinean nadukan bethi Jauna, zeren
ene cfkuinetik baitago, khordoka ez nadien ariaz.
26 Hargatik da boztu ene bihotza, c
ta ene mihiak bozkarioz du kantatu, eta
bertzalde pheíkiza ederrean da phaufaturen ene gorphutza ;
27 Zeren ez baituzu ifernuan utziko
ene arima, eta ufteldura zurc Sainduari
ez baitiozu utziko ikhullera.
28 Ezagutarazi daroztadatzu zure bideak, eta zure bcgithartcarekin goihcretafunez nauzu betheko.
29 Anayak, onhets biazazuet zuei
heraberik gabe Dabid patriarkaz erratea, hil izan déla eta chortzi; eta cgun
go eguneraino gure erdian da harén hobia.
30 Beraz, ñola profeta baitzcn, eta
baitzakien Jainkoak zin eginez agindu
ziocla harén fabcleko fruitutik jarriko
zela harén jarlckhuan ;
3 1 Aitzinctik ikhufiz mintzatu izan
da FCriftoren biztcaz, zioelarik ez déla
hobian utzia izan, eta harén haragiak ez
duela ufteldura ezagutu.
32 Jcfus hura du Jainkoak hiletarik
biztu, hortaz gu lckhuko baikarc gu
ziak.
33 Beraz Jainkoarcn cíkuinaz altchatua izan ondoan, eta Aitarcn ganik Iz piritu fainduaren agintza izanik, ichuri
izan du ikhuften eta aditzcn duzuen Iz piritu hau.
34 Ezen ez da zcrurat igan Dabid :
halerc bcrak erran izan du : Jaunak ene
Jaunari erran d io : Ja r zaitc ene eíkuincan,
35 Zure ctlayak czar detzadan arteo
zurc oinetako aíkhi.
36 Segurtafun ofotan jakin beza bcraz Ifraelgo etchc guziak, eta Jau n eta
Krifto egin izan duela Jainkoak zuek
gurutzcfikatu duzuen Jefus hura.
37 Bada, horiek aditu zituztcncan,
bihotzez urrikitara crori ziren, eta erran
zioten Piarrefi eta bertze Apoftoluci :
Anayak, zer eginen dugu ?
38 Aldiz Piarrefek erran ziotcn : Pcnitcntzia egizuc, eta Jcfu-Kriftorcn izcnean zuetarik batbedera bathayatua izan
bedi berc bckhatuen barkhamendutan,
eta hartuko duzuc Izpiritu fainduaren
dohaina.
39 Alabainan zuentzat da agintza, c-

ta zuen haurrentzat, eta urrun direnentzat, gure Jainko Jaunak dcithuko di
tuen guzientzat.
40 Bertze afko folafez ere lckhukotafun egin zuen : eta berotzen zituen, crraten ziotelarik: Gizate galdu hortarik
itzur zaitezte.
4 1 Haren hitza onhctfi zutenak be
raz, bathayatuak izan ziren, eta bildu
ziren cgun hartan hiru mila arimen ingurua.
42 Bazirautcn bada Apoftolucn irakhafmenean, eta ogiaren liaufpeneko batkhidantzan, eta othoitzetan.
_ 43 Beldurra berriz, arima guzietan
jartzcn z e n ; hainitz fendagaila eta mirakulu Jerufalemen egiten ere ziren A poftoluen bidez, eta guzien baithan handia zen ikhara.
44 Sinheftun guziak halaber elkharri
iratchikiak zauden, eta baltfako zituzten
gauzak oro.
45 Saltzen zituzten beren ontafun, izateak, eta bakhotchak zuen beharraren
arabera, guzici phartitzen zituzten.
46 Egun oroz halaber gogo batekin
jarraikiak zauden tcmploan, häuften zu
ten ogia ctchcctan eta bozkarioz eta bihotzeko lainotafuncan hartzen zuten be
ren jana,
47 Batean laudatuz Jainkoa, eta populu guziaren ganik begitharte zutelarik.
Jaunak berriz, egun oroz berhatzen zi
tuen, bat-tafun hartan falbamendura hcldu behar zirenak.

III. K ap.
B A D A >Piarres eta Joanes bederatzigarren oreneko othoitzcra igaiten hari
ziren templora ;
2 Eta gizon bat, berc amaren fabcletik maingu zcna,ekhartzen zuten etchckoek,egun oroz ezartzen baitzuten teinploko athe, Edcrra deitzen denean, tcmplora fartzen zirenei amoinaren cíkatzeko.
3 Gizon harek ikhufi zituenean Pia
rres eta Joanes tcmploan fartzera zihoazcla,othoizka abiatu zen amoinaren izatcko.
4 Piarrefek aldiz, Joanefekin begiak
harén gaincra cmanik, erran zioen : Begira dizaguzu.
5 Eta hura begira zagokiotcn, uftez
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hckicn ganik zerbaitcn izatera zihoala.
6 Piarrefek erran zion ordean : Ene
baithan ez da ez urherik, ez zilharrik ;
bainan dudana cmaten darotzut : JefuKrifto Nazaretharraren izcncan jaiki eta
ibil zaite.
7 Eta harén eíku eíkuina harturik,
chutitu zuen, eta hambatean gogortu zi
ren harén hindagorak eta oin zolak.
8 Eta jauzian zangoen gaincan gelditu zen eta bazabilan ; eta temploan hekiekin farthu zen, bera ibiliz, eta jauzika, eta Jainkoa laudatuz.
9 Eta populu guziak ikhufi zuen ñola
zabilan eta laudatzen zuen Jainkoa.
10 Ezagutzcn zuten bada, temploko
athe Ederrean cíkatzeko jartzen zen hu
ra bera zela ; eta hari gerthatu zitzayoenaz, oro harrituak zauden eta efpantatuak.
1 1 Eta ñola Piarrefi eta Joanefi lothua baitzagoen gizona, ederretfiz popu
lu guziak hekien gana lafter egin zuen
Salomonen izcnctik deitzen den loriora.
12 Hori ikhufirik, populuari erran zi
oen Piarrefek : Ifracldar gizonak : Z e rgatik harritzen zarete, edo zertako zaudezte guri begira, guk gure indarrez e
do ahalez ibilarazi bagindu bezala gizon
hau ?
.
13 Abrahamen Jainkoak, Ifaaken J a 
inkoak, Jakoben Jainkoak, gure arbafoen Jainkoak ofpe atheratu dio Jefus bere
femeari, zeina zuek Pilatoren aitzinean
ezarri eta ukhatu baituzue, Pilatok juyatzen zuclarik libro igorri behar zela.
14 Z u ek ordean ukhatu duzuc faindua, preftua, eta galdegin duzue gizon
hiltzaile bat eman zakizuen ;
15 Hilarazi duzue aldiz biziaren egilea ; Jainkoak ordean hiletarik biztu du,
hortaz gu lckhuko baikare.
16 Eta harén izenaren gaineko finheftearen ariaz, harén izenak gothortu
du zuek ikhufi eta ezagutzcn duzuen
gizon hau ; eta harén bidezko fedeak egin du fendapen ofo hau zuen guzicn ai
tzinean.
17 Eta orai, anayak, badakit ez-jakinkeriaz egin duzucla, hala-nola zuen
buruzagick ere.
18 Bainan Jainkoak horreletan bethe
du, aitzinctik profeta guzien ahoz erantzun zuena Kriftok izanen zuela jafaiteko.
19 Sar zaitezte beraz urrikitan eta

1176

APOSTOLUEN EGINTZAK.

bihur zaitezte, zucn bckhatuak izan d¡tezen ezeztatuak,
20 Ethorriko direnean gozakarizko
cgunak, Jaunak berckin ekharriko ditucnak, eta bidalircn duenean Jefu-K rifto,
aitzinctik agindua zaitzucna,
2 1 Zeina bizkitartean zeruak behar
baitu iduki, gauza guziak bcrritan chuchcnduak izanen diren cguneraino, Jainkoak halletik bcrc profeta fainduen ahoz
ezagutarazi duen bezala.
22 Moifcfek ezen hau erran du: Nola zuen Jainko Jaunak ni bezalako pro
feta bat eraikiren baitarotzuete zucn anayen artetik, hura entzunen duzue erranen darozkitzucn gauza guzictan.
23 Hau izanen da berriz : Edozeinek ez dezan entzun profeta hura, populuarcn erditik chahutua izanen da.
24. Eta Samuelen ganik hafirik eta
geroztik mintzatu diren profeta guzick
ezagutarazi dituzte cgungo egunak.
25 Zuek zarctc profetcn haurrak eta
bat-tafun hartakoak, zeina Jainkoak zu
en arbafockin baitzuen egin, Abrahami
erran zionean : Lurreko jendaki guziak
izanen dire zure ganikako iraulgiaren bidez benedikatuak.
26 Jainkoak zuei craikiz bcrc Semea,
zucn gana bidali izan du zuen benedikatzera, batbedera bere tzartafunctik ilkhi
dadientzat.

IV . K a p .
jD A D A , populuari mintzo zirelarik, cthorri ziren aphezak, eta temploaren kargua zuena, eta Saduzearrak ;
2 Min baitzuten zeren Apoftoluak
hari ziren populuari irakhaften, eta Je fufen baithan entzuten zutclakoz hilen
arrebiztca ;
3 Eta elkuak arthiki ziozkatcn gai
nera, eta prefondegi bateau czarri zituz
ten biharamuna arteo, ezen arratfa zen
orduko.
4 Bada, hitza entzun zutenetarik hainitzek finhefte hartu zuten, eta halakoak
izatu ziren bortz mila.
5 Biharamunean berriz, Juduen aitzindariak, zaharrak eta Iikribauak Je rufalemen bildu ziren,
6 Eta hckickin Anas aphez handia,
Kaiphas, Joanes eta Aletfandro, eta ap
hez odoletik ziren guziak.

7 Eta bereu erdira erakharririk Apostoluak, galdatu zioten : Z er ahalez, edo
zer izenctan egin duzue hori ?
8 Orduan, Izpiritu fainduaz bethea,
Piarrefck erran zioten : Populuko buruzagiak, cta zaharrak, adi zazuc :
9 Egun bilhatuak garenaz geroztik
gizon crrezelatu bati egin ongiaren gaincan, eta noletan izan den fendatua;
10 Zuek orok eta Ifraelgo populu
guziak jakizuc : Nazaretheko JefuKrifto gurc Jaunaren izencan, zuek gurutzeftkatu eta Jainkoak hiletarik biztu
duenaren izencan, horra ñola den gizon
hau fafualik zucn aitzinean.
1 1 Z u ek, etchegileek, bazterrcrat
utzi harri hura da izkina buruko harri
egina;
12 Eta bertze edozeintaz ez da falbamendurik. Alabainan erc zeruaren
azpian ez da bertze izen bat gizonci cmanik, zeinaren bidez falbatuak izan bchar baikare.
13 Bada, ikhuftcarckin Piarrefen cta
Joancfen fendotafuna, ñola erc baitzakiten gizon eikolagabe eta jakitategabeak
zirela, harritzen ziren ; bazakiten halaber Jefufckin izatuak zirela ;
14 Eta fendatua izan zen gizona erc
ikhuften baitzuten hekiekin, deuferc ezin jazar zezaketen.
15 Manatu zioten beraz biltzarrctik
kamporat athera zitezen, eta beren artean zauden,
16 Ziotelarik: Z e r eginen diotegu gi
zon horiei l alabainan horien bidez egin
izan da fendagaila bat, Jcrufalcmcn dauden guzicz czagutua dena; gauza ageria
da, cta czin ukha dezakegu.
17 Bainan populuaren baithan ez da
dien gehiago barraya, larderia detzagun
ez ditezen hemendik aitzina izen hortan
mintza nihori.
18 Eta deithurik debekatu zioten dengutiena mintzatzca cta Jefufen izencan
irakhaftca.
19 Bainan Piarrefck eta Joanefek ihardcftcan erran zioten: Zerorrek ikhufazuc hean Jainkoaren aitzinean zuzen
denctz, zuck lehenago entzutca Jainkoa
bera baino ;
20 Ezen gu ez gaudezke ikhufi cta
aditu ditugunak erran gäbe.
2 1 Hekick ordcan dichidurekin igorri
zituzten, ez aurkhitzenez nola gaztiga,
populuaren ariaz, zeren guziek gerthatu

V. KAP.
zenaz Jainkoari aithor ematen baitzioten ;
22 Alabainan berrogoi urthez goitikoa zen gizona zeinaren baithan gertha
tu baitzen fendagailazko fendatze hura.
23 Utzi zituztenean beraz ; goan zi
ren bereu anayetara, eta jakintfun egin
zituzten aphez naufiek eta zaharrek e
rran ziozkaten guziez.
24 Hekick, aditu ondoan, bihotz batez altchatu zioten Jainkoari mintzoa,
ziotelarik: Jauna, zu zare zeru-lurren
cta hekietan diren guzien egilea;
25 Gure aita Dabid zure zerbitzariaren ahoz, Izpiritu fainduaren bidez crran duzuna : Zertako fuhartu dirc jendayak cta afmu alferrak erabili dituzte
populuck ?
26 Jaiki dirc lurreko erregeak, eta
clkharretara bildu dirc buruzagiak, Ja u 
naren kontra cta hären Kriftorcn kon
tra ?
27 Hin huntan ezen, Jefufen kontra,
zure umc faindu gantzutu duzunaren
kontra, egiazki bildu izan dire Herodes
cta Ponzio Pilato jendayekin cta Ifraclgo populuekin,
28 Egitekotzat zer-ere zure ahalak
cta zure gogoak chcdatu baitzuen egin
bcharrik zela.
29 Eta orai, Jauna, ikhufatzu horien
dichiduak, eta zure zerbitzariei emozute,
lotfarik gäbe zure hitzaren crantzutcko
indarra;
30 Zure eikua hedatuz, fendatze, fen
dagaila eta mirakulu cgitcko, Jefus zure
ferne fainduaren izenean.
3 1 Eta othoitz egin zuteil ondoan,
iharrofi zen hekick bilduak zauden tokia, cta Izpiritu fainduaz bethe ziren o
ro, cta lotfarik gäbe erantzuten zuten
Jainkoaren hitza.
32 Bada, finheftunen oftcak bihotz
bat eta arima bat baizik etzuen ; eta
hekietarik nihork, jabc zen ontafunetarik etzuen deuferc bcrca zuela erraten,
bainan baltfako zituzten gauza guziak.
33 Apoftoluek khabu handirekin lekhukotafun bihurtzen zuten Jcfu-K rifto
gure Jaunaren bizteaz, cta grazia han
dia zen hekien ororen baithan.
34 Ezen hekien artcan beharrik nihor etzen. Alabainan zembat-ere baitziren lur edo ctchccn jabc zirenik, falduz ckhartzen zuten faldu zutenaren
balioa,
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35 Eta Apoíloluen oinetan ezartzen
zuten. Batbederari gcro phartitzen zitzayoen, bakhotchak zuen beharraren arabera.
36 Jofcpck erc, Apoftoluck Barnabas
dcithu zutenak (horrek erran nahi baitu
Gozakarizko umea), zeina lebitarra bai
tzen eta fortzez Ziproarra,
37 Baztcr bat izan-eta, faldu zucn
hura, eta ekharri zuen balioa, eta Apostolucn oinetan czarri zucn.
V. K ap.
^ L D I Z , Ananias deitzen zen gizon
batek, bcrc emaztc Saphirarekin
faldu zuen bazter bat,
_ 2 Eta lurraren baliotik, emaztearen
jakinean gordc zuen ; cta zerbait ckharririk, czarri zuen Apoftoluen oinetan.
3 Bainan erran ziocn Piarrefek : D cbruak nolaz eragin dio zure bihotzari,
Izpiritu fainduari gezur egiteko eta lu
rraren baliotik gordetzeko ?
4 Lurra idukiz, ez othc zitzaitzun
zuretzat gelditzcn ; eta falduz, dirua ez
othe zen zure efkuko ? Zertako czarri
duzu zure bihotzean holako chcde bat ?
E z duzu gezurrik erran gizonci, bainanbai Jainkoari.
5 Bada, hitz horiek aditzearckin, A 
nanias crori zen cta eman zuen azken
hatfa. Eta izialdura handia jarri zen
aditu zuten guzicn gainean.
6 Orduan gizon gaztc batzuek, jaikirik altchatu zuten, cta eramanik ehortzi.
7 Berriz, handik hirur orenen heina
bezala tragan zen, cta harén cmaztea
farthu zen jakin gabe zer zen gerthatu.
b Erran zioen aldiz Piarrefek : Erradazu, emaztekia, hean hunembertzetan
faldu duzuen baztcr hura ? Eta harek
ihardetfi zucn : Bai, horrembertzetan.
9 Piarrefek erran zioen orduan: Z ertaz hitzartu zarete bada, frogetan ezartzeko Jaunaren Izpiritua ? Horra athirian zure (enharra ehortzi dutenen urhatfok, eta cramancn zaituzte zu ere.
10 Han bcrcan erori zen harén oinctan, eta hatfak cgin zioen. Gizon gazte-ek berriz, fartzearekin atzeman zuten
hila, cta craman cta bcrc fenharraren aldean ehortzi zuten.
1 1 Eta izialdura handia jarri zen cliza guzian, cta horiek aditu zituzten gu
zicn baithan.
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12 Bada, Apoftoluck fendagaila cta
mirakulu handiak egiten zituztcn popu
luaren arican. Eta guziak bat-tafunean
egotcn ziren Salomoncn lorioan.
13 Bcrtzcctarik berriz, nihor etzcn
aufartatzen hekickin bat-tzera ; populuak ordean laudorio handiak zitucn hckientzat.
_
14 Bainan gizon eta cmaztcki, Jau naren baithan finheften zutenen oftea,
geroago eta berhatuagoz zihoan ·,
15 Haletan non karriketara athcratzen baitzituzten criak ; eta ohc cta lastairctan ezartzcn zituztcn, Piarrcs iragaitean liaren itzala bedcrcn eror zadicn
hckietarik zcmbaitcn gainera, cta fenda
zitezen beren gaitzetarik.
16 Hauzo hirictarik berriz, ofteak
Jerufalcmera lafter egiten zuen, ckharriz eriak eta izpiritu lohicz oinhaztatuak zirenak, zeinak fendatzcn baitziren
oro.
17 Bainan jaikirik aphez handia eta
harekin ziren guziak, zeinak Saduzearren aldebandakoak baitziren, fuminduraz bethe ziren,
18 Eta eíkuak arthiki zituztcn Apostolucn gainera, cta hiriko prefondegian
czarri zituztcn.
19 Bainan Jaunaren Aingcruak, gabaz prefondegiko atheak idekirik eta ¡1khiarazirik, erran zioten :
20 Zoaztc, ager zaitezte tcmplora c
ta populuaren aitzinean erantzun zatzue
bizitzc huntako hitzak oro.
2 1 Hori aditu ondoan, haukick tcm
plora farthu ziren argitzcan, cta irakhnsten hari ziren. Aphez handiak berriz,
eta harekin zirenek, ethorririk bildu zi
tuztcn biltzarra cta Ifraclgo umeen arteko zahar guziak, cta prefondegira igorri
zuten Apoftolucn bilha.
22 Bainan bilhariak goan zirenean,
cta prefondegia idekirik ctzituztcnean
aurkhitu, itzulirik ckharri zuten berria,
23 Ziotelarik : Prefondegia khaufitu
dugu behar zen artha guziarekin hertfia,
cta& zainak athe aitzinetan zaudcla ; bai
nan ideki-eta, nihor ez dugu harnean atzeman.
24 Tcmploko aitzindariak berriz, eta
aphez naufick aditu zituztencko Iblas
horiek, gogoak alhatzen zituzten hcan
zer behar othe zen hortarik atheratu.
25 Bainan cthorri zen norbait, eta eman zioten berria : Hara zuck prefo e-

zarri gizonak temploan daudcla cta populuari irakhaften hari dircla.
_
26 Goan zen orduan tcmploko aitzindaria berc gizonekin, cta crakharri
zitucn bortcharik gäbe; populuaren lotfa
ziren czik, harrika zetzan bcldurrez.
27 Eta crakharririk Apoftoluak, cza
rri zituzten biltzarraren aitzinean. Eta
aphez handia galdcka abiatu zitzayotcn,
28 Zioelarik : Hcrtfiki daroizucgu
debekatu izen hortan irakhaften haritzea ; cta horra bethe duzucla Jerufalcme zuen irakhafmcnaz, cta gurc gain
nahi duzucla egin gizon harén odola.
29 Piarrefek aldiz eta Apoftoluek ihardeftean erran zu ten : Premiago da
Jainkoari bcgiratzca, ezenez gizonci.
30 G urc arbafocn Jainkoak biztu du
Jefus, zuek, zur batetarik urkhatuz hilarazi izan duzuena.
3 1 Hura altchatu du Jainkoak berc
eíkuinaz, Ifracli ekhartzea gatik urrikia
eta bekhatucn barkhamendua.
32 Eta gauza horien lekhuko garc
gu, gu cta Izpiritu faindua, Jainkoak
ethordun zatzaizkonei eman izan diotc11a.
_
33 Horiek aditu zituztencan, ihartzen zaudcn, eta hckicn hilarazteko asmuak zcrabiizkatcn.
34 Bainan Gamaliel deitzcn zen harifau bat, legearen irakhafle, populu gu
ziak ohoratzen zuena, jaiki zen biltzarrcan, eta manatu zuen aphur batentzat
kamporat ilkhiaraz zetzazten Apofto
luak.
t
35 Eta bertzeci erran zioten : O hart-cmazue zeren egitera zihoazten gi
zon horien gaincan.
36 E zik egun haukick baino lchen
jaiki izan da Theodas, bcre burua norbaitentzat aiphatuz; liaren alde atheratu
diré lau ehun gizon bczala; hila izan da
hura; cta harén baithan fmhcfte zutenak, oro izan diré barrayatuak cta ezdeufetaratuak.
37 Hartaz geroztik atheratu da Judas
Galilcarra, jendearen khondatzcko cgunctan ; eta bereganatu du populua, eta
galdu da bcra ; eta hari bat-tu ziren gu
ziak, barrayatuak izan dire.
38 Orai nik erraten darotzuet bcraz :
Aldara zaitezte gizon haukietarik cta
utzatzue ; ezcn gizonetarikakoa balimbada afmu edo lan hori, urmariaturen
da.

39 Ordean Jainkoarcn ganikakoa balimbada, ezin urraturen duzuc, cta beldur izateko duzuc Jainkoarcn beraren
kontra gudutan aurkhi zaiteztezen. Ba
da, harckilako jarri ziren.
40 Eta bereu aitzincra dcithurik A poftoluak, joarazirik debekatu zioten Jc iiifen izen can ctzitczcn dcn-gutienckorik mintza, cta igorri zituzten.
4 1 Eta hekick biltzarraren aitzinctik
boztuz zihoazcn, doi aurkhituak izan zirclakoz Jefufen izenaren gatik hidoi ¡afaiteko.
J
42 Etzircn bada baratzcn egun oroz
temploan cta etchcctan irakhaften eta
Jclu-Kriftoren erantzuten haritzetik.
VI. K ap.
D A D A , egun hckictan, ñola dizipuluen moltzoa hari baitzcn berhatzcn,
Hcbrearrcn kontra crafia bat atheratu
zen Greziarren ganik, haukien alhargunentzat ikhuftatcrik etzela egun orozko
jatccmateetan.
2 Orduan hamabiek bilarazirik dizipulu guziak, erran zu ten : E z da bidé
utz dezagun Jainkoarcn hitza, mahainen
zcrbitzatzcko.
3 Anayak, zuen artetik bcraz ikhufatzue aithor oncko zazpi gizon, Izpiritu
fainduaz eta zuhurtziaz betheak, zeinak
czarriko baititugu lan horren buruko.
4 G u aldiz, othoitzari eta hitzaren erantzuteari jarraikiko gare.
5 Solas hori oftc guziaren gogarako
izatu zen. Eta hautatu zituztcn Eztebe,
finheftez cta Izpiritu fainduaz hethea
zen gizona, Filipc, Prokoro, Nikanor,
Tim on, Parmenas eta Nikolas, Antiokiako arrotza.
6 Erakharri zituztcn Apoftolucn ai
tzincra ; eta haukick, othoitzcan egonik,
eíkuak czarri ziozkatcn gaincan.
7 Eta Jaunaren hitza hedatzen hari
zen, eta hainitz berhatuz zihoazcn dizipuluak Jerufalemen.
8 Eztebck berriz, graziaz cta indarrez bethea baitzcn, fendagaila eta mira
kulu handiak egiten zitucn populuaren
arrean.
9 Bada, Libratucn cta Zirenearren c
ta Alctfandriarrcn, cta Ziliziako eta Afiako direnen deitzcn den fmagogatik ilkhi
ziren gizon batzu, Eztebcrcn kontra
hizkatzcn zirenak ;
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10 Eta czin iharduk ziozoketen hä
ren alioz mintzo zen zuhurtzia eta Izpirituari.
1 1 Orduan atheratu ziozkatcn gizon
batzu, erranen zutenak hura aditu zutela Moifcfcn cta Jainkoaren kontra burhozko folafcn arthikitzen.
12 Builan czarri zituzten beraz po
pulua, zaharrak eta Iikribauak ; cta
lafter eginik, bortchaka eraman eta bil
tzarraren aitzinera crakharri zuten.
13 Eta atheratu zituztcn gezurrezko
lekhukoak, ziotenak : Gizon hau toki
fainduaren eta legearen kontra mintzatzetik cz da baratzcn.
14 E zik aditu diogu errraten, Jefus
Nazarethar harck urratuko duela toki
hau cta aldatuko dituela Moifclek email
darozkigun legeak.
15 E ta biltzarrean jarriak ziren guzick haren gainean baitzaduzkaten begiak,
ikhufi zuten haren hegithartea Aingeru
batena iduri.
V I I . K ap.
ß A D A , aphez handiak erran zioen :
Hola dire horiek ?
2 Ihardetfi zuen : Anayak cta aitak,
adi zazue. Gurc aita Abrahami, Mefopotamian zagocncan Karanen egon bai
no lehen,agertu zitzayocn ofpezko Jainkoa,
3 Eta erran zioen : Ilkhi zaitc zure
lurretik cta zure ahaideen artetik, eta
zato nik erakhutfiko darotzudan lurrera.
4 Orduan ilkhi zen Kaldcarrcn lu
rretik, cta egotu zen Karanen. Eta
haren aita hil zenean, Jainkoak erakha
rri zuen liandik, orai zuek zaudezten
lur huntara.
5 Eta hemcn etzioen bercrik email,
urhats baten cremurik ere ; bainan agindu zioen hau gozamenetan emanen
zioela, cta haren ondotik haren ganikako
iraulgiari, haurrik etzuen arren orduan.
6 Bainan erran zioen Jainkoak, ha
ren umenk lur arrotz bateau egoiliar izanen zirela, fehi eginen cta gaizki erabiliko zituztela lau ehun urtlicz.
7 Eta Jaunak erran zuen : Hekiek
zerbitzatuko duten jendakia juyaturen
dut nik ; eta gero ilkhiko dire, cta ni
zerbitzatuko naute toki huntan.
8 Eta eman zioten ingurephaitza battafuneko feinaletzat ; eta halctan Abra
ham aitatu zen Ifaakez, cta ingurebaki
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zuen zortzigarren egunean; eta Ifaakek
izan zuen Jakob, cta Jakobck hamabi
Patriarkak.
9 Bckhaizgotan farthurik, Patriarkek
Egiptora falcl u zuten Jofep, eta harekin
zen Jainkoa :
10 Eta heftura guzictarik atheratu
zuen, eta eman zioen zuhurtzia, cta E giptoko crrege Faraonen gogarako izatea ; eta hunek ezarri zuen Egiptoarcn
eta bere etche guziaren buruko.
1 1 Bada, goíctca eta heftura gaitz bat
cthorri ziren Egipto guzira cta Kanaanera, cta etzuten gurc arbafoek jatekorik aurkhitzcn.
12 Jakobck ordean, aditurik Egipton
ogia bazcla, harat lchcn aldiko igorri zituen gure aitak.
13 Eta bigarrcn aldian, Jofep ezagutua izan zen bere anaycz; eta harén
cthorkiaz Faraón jakintfun egina izan
zen.
14 Orduan Jofcpek igorri zuen bere
aita Jakoben eta etcheko guzien bilha,
hirur hogoi eta hamabortz baitzircn.
15 Eta Jakob Egiptora jautfi zen cta
han hil izan ziren hura eta gure arbafoak.
16 Eta ekharriak izan ziren Sikemera
eta ezarriak Abrahamck dirutan Hcmorrcn umcci, Sikcmen arrefemeei, crofi
hobian.
17 Bada, ñola hurbiltzcn hari baitzen
Jainkoak Abrahami egin agintzarcn ordua,populuaberhatu etaoftetan igan zen
Egipton,
18 Jofep czagutu etzuen bertze erre
ge bat Egipton jaiki zen eguncraino.
19 Harek gure jendakiari jazarriz,
heftutu zituen gure arbafoak bortchatzeraino bidé bazterretan bere haurren
uztera, galaraztekotzat hekien odola.
20 Muga bcrcan forthu zen M oifes;
Jainkoaren gogarako izan zen hura, cta
hirur hilabethez bere aitaren etchcan hazia izan zen.
2 1 Gero utzia izan baitzen, Farao
nen alabak altchatu eta bere femetzat
hazi zuen.
22 Eta Moifes argitua izan zen Egiptoarren jakitate guziez, cta ahaldun zen
bere folas eta egintzetan.
23 Bainan berrogoi urthetako adina
bethe zuenean, burutara cthorri zitzayoen bere anayen, Ifraclcn umeen ikhustcn ibili behar zuela.

24 Eta ñola ikhufi baitzuen hckietarik bat zerbait bidegaberen jafaiten, aspertu zuen ; eta Egiptoar bat hilik asperkunde eman zioen bidegabea cgartzen
zuenari.
25 Uftc zuen bada harén anayek czagutzen zutela, Jainkoak harén cíkuz
emanen ziotela librantza; bainan hekiek
etzuten ezagutu.
26 Biharamuncan berriz, cíkatiman
hari ziren batzuetara agertu zen, eta
baketzen zituen, erranez: Gizonak, anayak zarete, elkharri zertako gaizki egin ?
27 Bainan bere lagunari bidegabe egitcn hari zenak haftandu zuen, zerralarik : Hi gurc gainean nork ezarri hau
buruzagi eta juye ?
28 N i ere hil nahi othe nauk, atzo
Egiptoarra hil dukan bezala ?
29 Moifcfek aldiz, hitz horren gaincan, ihes egin zuen, eta Madiango lurrcan arrotz egotu zen, non izan baitzituen bi feme.
30 Handik berrogoi urtheren buruan,
Aingeru bat agertu zitzayoen Sina mendiko mortuan, futan zen 1'aft batcko ga
rrean.
3 1 Bada, Moifes ohartzearekin harri
tu zen horren ikhufteaz, cta bcgiratzcko
hurbiltzcn zelarik, Jauna mintzatu zi
tzayoen, erraren ziolarik :
32 N i naiz zurc arbafoen Jainkoa,
Abrahamen Jainkoa, Ifaaken Jainkoa e
ta Jakoben Jainkoa. Moifes berriz, ikharan, begiratzera etzen aufartatzen.
33 Aldiz Jaunak erran zio en : Soinetik khen zatzu zure oinctakoak, ezcn
zu zauden tokia, lur íaindua da.
34 Ene begiz ikhufi dut ene populu
Egiptoan llenaren heftura, cta aditu dut
hekien auhena, cta hekien athcratzera
jautfi naiz. Eta orai zato, cta bidaliko
zaitut Egiptora.
35 Hekiek ukhntu zuten Moifes hu
ra, erranez : Nork ezarri hau buruzagi
eta juye ? hura igorri zuen Jainkoak bu
ruzagi eta atheratzaile, faftan agertu zi
tzayoen Aingcruaren cíkuz.
36 Harek crakharri zituen, fendagailak cta czagutkariak eginez Egiptoko
lurrean, itfafo Gorrian eta mortuan be
rrogoi urthez.
37 Moifes hura da, Ifraclcn umcci
erran diotcna : Profeta bat craikircn darotzuetc Jainkoak zuen anayen artetik,
ni bezala; hura cntzun zazuc.
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38 Hura da baldarnan zcna mortuan,
Sina mendin mintzatz.cn Aingcruarekin,
eta gurc a'nekin ; bizitzerako hitzak harck izatu zituen guri cmatcko.
39 Gure arbafoak etziren hari bcgiratu nahi izan ; bainan arbuyo ziotcn egin, cta bihotzcz Egiptora itzuli zircn,
40 Aaroni erraten ziotelarik : Gure
aitzinean goanen diren jainkoak egizkigutzu ; alababan ez dakigu zer gerthatu
zayoen, Egiptoko lurretik erakharri gaituen Moifes hari.
4 1 Eta orduko egunctan egin izan zuten aratche bat, eta bitima eíkaintzen haritu ziren jainko-moldcari, cta bozkario
zuten bcrcn cíkuetako lañe tan.
42 Aldiz Jainkoa aldaratu zen, eta utzi zituen zeruetako armadaren zerbitzatzera, Profetcn liburuan iíkribatua den
bczala : Ifraelen ctchca, mortuan berrogoi urthez niri eíkaini othe ditutzu bitimak cta holokauftak ?
43 Eta hartu ditutzuc Molokcn tabernaklea, eta zuen jainko Erremphamen
¡zarra, adoratzcko egin ditutzuen molde
batzu. Eta nik Babilonaz haindirat cramanen zaituztet.
44 Lekhukotafuncko tabernaklca mor
tuan izatu da gurc arbafockin, Jainkoak
manatu ziotcn bczala, Moifefi erran zionean, egin zezan hura, ikhufi izan zuen
moldearen arabera.
45 Gurc arbafock harturik, Jofucrckin
craman zuten jendayek gozatzen zuten
lurrera, eta Jainkoak hckiek gurc arbafoen aitzinean iraizi zituen, cta han ego
tu da tabernaklca Dabiden egunetaraino.
46 Dabidek cíkcr aurkhitu zuen Jainkoaren aitzinean, cta Jakoben Jainkoari
egoitza baten altchatzea galdatu zuen.
47 Salomonek ordean egin zioen temploa.
48 Bainan Guziz-Gora cz dago cíkuz
eginikako egoitzetan, profetak dioen bez a la :
49 Zerua da ene jarlekhua ; lurra bcrriz, ene oinctako alkhia. Z e r ctchc cginen darotadazue, diojaunak? cdo zein
izanen da ene phaufuko toki hura ?
50 E z othe ditu ene cíkuak egin hau
kick oro ?
_
5 1 Buru gogorreko gizonak, bihotz c
ta beharri ingurebakigabckoak, zuck Izpiritu fainduari gogor egiten diozuc bethi; ñola zuen arbafock, hala zuck ere.
52 Profctctarik zein da zuen aitek hai-
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nari cz baitiote jazarri ? Hil izan dituzte Zuzcnaren ethortzeaz aitzinctik berri
cmaten zutcnak, orai zuck izatu baitzarcte hären faltzailc eta hiltzailc;
53 Z u ck , Aingerucn eikutik legea izatu-cta, begiratu cz duzuenak.
54 Bada, horiek aditzean, bihotzez ihartzen cta hären kontra hortzez karraskaka hari ziren.
55 Ordean, Izpiritu fainduaz bethea
baitzen, zerura begiratzean ikhufi zituen
Jainkoarcn ofpca, eta Jefus chutik zagocla Jainkoarcn cikuincan. Eta erran zucn : Hara, ikhuften ditut zeruak zabalduak, eta gizonaren Scmca Jainkoarcn
cikuincan dagoela.
56 Hckick aldiz, marrumaka hafirik,
tapatu zituzten bcharriak, cta guziak ba
tean jauzi zitzaizkon gaincra.
57 Eta hiriz kamporat herreftaturik,
harrikatu zuten ; cta lckhukoek utzi zi
tuzten beren foinekoak Saul deitzen zen
gizon gazte baten oinctan.
58 Eta harrikatzen zuten Eztebe, zcinak dei cgincz erraten baitzucn: Jefus
Jauna, har zazu ene arima.
59 Gero belhaunikaturik, gora cgin
zucn oihu, zioclarik: Jauna, ez horien
gain czar bekhatua. Eta hori erran zucncan lohakhartu zen Jaunaren baithan.
Saul berriz, gogoz hären heriotzean bar
ne zen.
V III. K ap.
Q R D U A N bada, gogorki jazarri izan
zitzayoen Jerufalemcn zen Elizar i ; cta guziak, Apoftoluak lckhat, barrayatuak izan ziren Judeako eta Samariako eremuak gaindi.
2 Bainan Jainkoarcn beldur ziren gi
zon batzuek artha izan zuten Eztebez,
eta deithore handi bat cgin zuten hären
gainean.
3 Saulck berriz, dcfmafiatzcn zuen
E liz a ; ctchcctan farthuz, cta gizon cta
emaztekiak herreftatuz, prefo czartzen
zituen.
4 Bazterrctara barrayatuak zirenak bcraz, bazabiltzan Jainkoarcn hitza crantzuncz.
5 Berriz, Samariako hirira jautfirik,
Filipek Samariarrei crantzutcn zaroctcn
Kriito.
6 Jendeak aldiz atzarriak zauden F ilipcrcn crranci, bihotz batean entzuten
egonez cta ikhuften baitzituzten harek
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egiten zituen fendagailak.
7 Ezen ¡zpiritu lohiak dcihadarka ¡1khitzen ziren aíko dcbrudunen baitharik.
8 Sendatuak izan ziren, berriz, hai
nitz emblai eta maingu.
9 Hargatik bozkario handi bat egin
zen hiri hartan. Bazen bada gizon bat,
Simón dcitzen zena, hirian lehcnago azti izatua, eta Samariako jcndea zoratzen
zuena, bcrc burua norbait handircntzat
emancz ;
10 Eta guziak, chumccnetik handieneraino, hari bcgiratzen ziren, ziotclarik : Hau da Jainkoarcn indar, handia
deitzen dcna.
1 1 Bada, harén ondotik zabiltzan, zeren afpaldi hartan tentua galarazi baitzioten berc gaizkinkericz.
12 Bainan finhefte eman ziotencan Filipcri, zeinak erantzutcn baitziotcn Jainkoaren errefuma, gizonek eta cmaztckick bathayoa hartzen zutcn Jefu-Kriftorcn izenean.
13 Orduan Simonck berak ere finhetfi zucn ; eta bathayatua izan zen ondoan, Filipcri iratchikia zagoen. Ikhuften
baitzitucn halaber egiten ziren fendagaila eta mirakulu handiak, harriturik espantatzcn zen.
14 Bada, Jerufalcmen ziren Apoftoluck aditu zutenean Samariarrek onhetfi
zurcía Jainkoarcn hitza, hekien gana bidali zituzten Piarres eta Joancs,
15 Zcinek, ethorri-eta, hekientzat othoitz egin baitzuten, izan zczatcntzat
Izpiritu faindua ;
16 E zik ctzen oraino hckietarik nihoren gaincra jautfi, bainan bathayatuak
ziren bakharrik Jcfus Jaunaren izenean.
17 Orduan Apoftoluck eíkuak czartzcn zituzten hekien gaincan, eta izaten
zuten Izpiritu faindua.
18 Aldiz Simonek ikhufi zuenean, Apoftolucn cíku czartzcaren bidez ematen
zela Izpiritu faindua, cíkaini zioten diru,
19 Zioclarik : Niri ere indazuc ahal
hori, edozeinek, nik eíkuak gaincan czarri ondoan, izan dezan Izpiritu faindua.
Piarrefck ordean erran zioen :
20 Hirc dirua galtzapcnctarako izan
bedi hirekin, zeren ufte izan dukan di
rutan izan daitckcla Jainkoarcn dohaina.
2 1 E z haiz phartedun eta ikhuftekorik ez duk gauza hortan, ezen hirc bihotza ez duk Jainkoarcn aitzinean zuzcna.

22 Tzarkeria hortaz urrikitan far hadi beraz eta othoitz egiok Jainkoari, hcan bederen barkhatuko derayan hire bihotzeko afmu hori.
23 Ikhuften diat alabainan kheldcrraren kharaftafuncan eta gaichtakeriarcn
lokharrietan hagocla.
24 Simonck aldiz ihardeftean erran
zucn : Z u ek enetzat Jaunari egiozue othoitz, zuek erran horictarik ez dakidan
deufere gertha.
25 Eta hckick, lckhukotafun eginik c
ta Jaunaren hitza erantzunik, Jcrufalemera bihurtzen ziren, eta Samariarren
aurkhintza aíkotan hedatzcn zutcn ebanjclioa.
26 Bada Jaunaren Aingerua Filipcri
mintzatu zitzayoen, erraten zuelarik:
Jaiki zaite eta zoaz hcgoaldcra, Jcrufalcmetik Gazara jauften den bidera; chahutua baita hiri hura.
27 Eta jaikirik goan zen. E ta hara
Ethiopiar gizon ebaki bat, Ethiopiako crregina Kandazcn azpiko handietarik, erreginaren khuteha guzictako kargua zu
ena, adoratzcra cthorri zela Jcrufalcmcra.
28 Eta bcrc orga-laftcrrcan jarria itzultzcn zen, Ifaias profetaren irakurtzen
hari zelarik.
29 Izpirituak berriz, Filipcri erran zio
en : Aitzina zaite eta hurbil zakizkio orga-laftcr horri.
30 Orduan lafter eginik, Filipck aditu
zucn Ifaias profetaren irakurtzen hari ze
la, eta erran zioen : Ufte duzu ardieften
duzula irakurtzen duzuna ?
3 1 Harek ihardetfi zucn : Eta noletan
dezaket, baldin ez badarot norbaitck erakhuften ? Eta othoiztu zucn Filipe igan
eta jar zadicn harekin.
32 Hau zen bada, irakurtzen hari zu
cn líkriturako aurkhintza : Ardi bat be
zahl hützera eramana izan da ; eta ñola
ichilik baitago bildotfa murrizten hari
duenaren aitzinean, hala da egotu ahorik
ideki gäbe.
33 Bcheramenduan, hautfia izan da
harén kontrako juyamendua. Nork crranen du harén cthorkia, ezen lurretik
khendua izanen da harén bizia ?
34 Horren gaincan ebakiak erran zio
en F ilipcri: Erradazu othoi, nortaz dio
profetak hori ? bere buruaz, ala bertze
norbaitez ?
35 Orduan Filipck hitza harturik, eta

líkriturako aurkhintza hortan hafirik, czagutarazi zioen Jcfus.
36 Eta bidean zihoazelarik, ethorri zircii ur batetara, eta ebakiak erran zu cn :
Z e r traba da ni bathaya nadicn ?
37 Aldiz Filipck erran zucn : Egin
daitckc, baldin bihotz oroz finheften baduzu. Eta ihardctfi zucn: Sinhcftcn dut
Jefu-K rifto Jainkoarcn femea déla.
38 Eta gcldiarazi zucn orga-lafterra;
Filipe eta cbakia jautfi ziren biak urcra,
eta bathayatua izan zen cbakia.
39 Gero uretik igan zircncan Jauna
ren Izpirituak eraman zucn Filipe, eta
ebakiak ctzuen gehiago ikhufi, bainan
bozkariotan goan zen bcrc bidean.
40 Filipe berriz, Azoten khaufitu
zen, eta iragaitean cbanjelioa erantzutcn
zaroten hiri guzici Zeíiireara heldu artco.
IX . K ap.
D A D A , Saúl, Jaunaren dizipulucntzat
dichidu eta farrafkiz bertzerik burutan gäbe, aphez handiáren gana goan
zen,
2 Eta Damaferako gutunak galdatu
ziozkan finagogentzat; arren-eta khaulitzen bazuen urhats hortako gizonik c
ta emaztekirik, prefo ckhar zetzan Jerufalemera.
3 Eta bidean zihoalarik, gerthatu zen
Damafera hurbiltzearekin, argi batck zcrutik bat-batcan aldc orotarik jo zucla.
4 Eta lurrerat erortzean, aditu zuen
mintzo bat erraten zioena: Saúl, Saúl,
zertako darotak jazartzcn ?
5 Harek ihardetfi zucn : Ñ or zarc,
fauna ? Eta mintzoak : N i nauk Jcfus,
hik jazartzcn diokan hura; gogor zaik
hiri akhuloari uztarka haritzea.
6 Eta ikharan eta laztua, erran zu cn :
Jauna, zer nahi duzu egin dezadan ?
7 Jaunak ihardctfi zioen: Jaiki hadi
eta far hirian, eta han errana izanen zaik
zer dukan egin beharrik. Harckilako lagunak aldiz, harrituak zauden, mintzo
hat aditzcn baitzuten, nihor ordean ez ikhuften.
8 Saúl berriz, lurretik jaiki zen, eta
begiak ideki, eta deufere etzuen ikhustcn.
Eta eíkutik eramanez farrarazi
zuten Damafen.
9 Eta han zen hirur egun hartan, ctzuelarik ikhuften, eta ctzuen cz jan ez
edan.
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10 Bazen bada Damafen dizipulu bat,
Ananias dcitzen zena ; eta ikhufpen ba
tean Jaunak erran zioen : Ananias. E ta
harek ihardetfi zucn : Huna ni, Jauna.
1 1 Eta Jaunak hari: Jaiki zaite eta
zoaz karrika Zuzena deitzen dutenera,
eta Judafen ctchean bilha zazu Säulen izena duen Tarfoar bat; hara ezen othoitzean hari déla.
12 (E ta Saulek ikhuften zuen Ana
nias deitzen zen gizon bat fartzen, eta
eíkuak gainean ezartzcn ziozkala, argia
bihur zakion begietara.)
13 Ananiafck berriz, ihardetfi zuen:
Jauna, gizon hortaz aíkorcn ganik aditua
naiz zembateko gaizkiak Jerufalcmen cgin dituen zure fainduci.
14 Eta badu harek aphez buruzag'etarik, zure izcnari dei egiten diotenen
prefo hartzcko eíkua.
1 5 Jaunak ordean erran zioen : Z oaz,
zeren hura baita ene hautuko gizona, ene
izenaren atheratzcko jendayen, erregeen
eta Ifraclgo umeen aitzincra.
16 Ezen crakhutfiko diot nik zembat
beharko duen ene izenaren ariaz cgarri.
17 Eta goan zen Ananias, farthu zen
etchcan, eta Sauli eíkuak gaincan ezar
tzcn ziozkalarik, erran zioen : Saul ana
ya, heldu zinclarik bidean agertu zaitzun
Jcfus Jaunak bidali ñau, ikhus dezazun,
eta Izpiritu fainduaz bethe zadicntzat.
18 Eta han berean liaren begietarik crori ziren ezkatak bezalako batzu, eta
argia itzuli zitzayoen begietara ; eta jai
kirik, bathayatua izan zen.
19 Eta zerbait jan ondoan, indar hartu zuen. Gero zembait egunez egotu zen
Damafen ziren dizipuluekin.
20 Eta berchala abiatu zen Jcfufen crantzuten, hura zela ezen Jainkoaren Scmea.
2 1 Bada, hura aditzen zuten guziak
harritzen ziren eta erraten zuten : E z othe da bada hau, izen horri dei egiten ziotcnak Jerufalcmen eragozten zituen hu
ra ; eta ez othe da hunat cthorria halakoen prefo cramatcko aphez nauficn aitzinera ?
22 Bainan Saul geroaeo eta hainitzcz
naufituzago zihoan, eta Damafen egoten
ziren Juduak ahalkctan ezartzcn zituen,
Jefufi aithor emancz, hura zela Krifto.
23 Aíko egun holetan bethe ziren on
doan, Juduek clkharren artcan iragan zu
tcn hilarazi behar zutcla.
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24 Bainan Saulen jakincra cthorri ziren hekien zelatak. Bada, gau-egun zaintzen zituzten athcak ere, hura hil bcharrez.
25 Dizipuluek ordean, gabaz harturik, faíki batean jautfiz harraften gainetik igorri zuten.
26 G cro, Jcrufalemera cthorri zenean, dizipuluckin bat-tu beharrez zabilan,
eta guziak haren bcldur ziren, ez baitzuten finheften dizipulu zela.
27 Bainan Barnabafek harturik, Apostoluctara craman zuen, eta erran zaroctcn nola bidean ikhufi izan zuen Jauna
eta mintzatu zitzayocla, eta nola Damafen heraberik gabe haritu zen Jefufcn izenean.
28 Eta Jerufalemcn egotu zen, hekiekin crabiliz here far-ilkhiak, eta herabe
rik gabe mintzatuz Jaunaren izenean.
29 Mintzatzen zen halaber jendayci,
eta ihardukika haritzen zen Greziarrck in ; haukiek berriz, hura hil beharrez
zabiltzan.
30 Anayck czagutu zutenean hori,
Zcfarcara eraman, eta Tarfora igorri zu
ten.
3 1 Bizkitartcan Elizakbakca zuen J u 
dea guzian, Galilean eta Samarían, eta
altchatzcn hari zen, Jaunaren bcldurrcan ibiliz; eta Izpiritu fainduaren gozakarick bethetzen zuten.
32 Bada,dizipulu guzien baithan gaindi iragaiten zelarik Piar res, gerthatu zen
Lidan zauden fainductara cthorri zela.
33 Han aurkhitu zuen, berriz, Eneas
deitzen zen gizon bat, zortzi urthe har
tan emblai ohcan zatzana.
34 Eta Piarrcfek erran zioen : Eneas,
Jcfu-K rifto Jaunak fendatzen zaitu. Jaiki zaite eta egizu zurc ohca. Eta jaiki
zen berehala.
35 Eta ikhufi zuten Lidan eta Saronan egoten ziren guziek eta hartu zuten
Jaunaren lcgca.
36 Jopen berriz, dizipulen artcan cmazteki bat bazen, Tabitha deitzen zcna, bertzenaz erran-nahi-baita Dorkas.
Haren bizia cgintza onez eta egiten zituen karitatcez bethea zen.
37 Gerthatu zen bada cgun hckictan
eriturik hil zela. Garbitu zuten ondoan, ezarri zuten gaincko gelan.
38 Eta nolaLidatik hurbil baitzen J o 
pe, dizipuluek aditurik han zela Piarrcs,
igorri zituzten bi gizon othoitz hunckin :

E z berant gurc gana ethortzera.
39 Aldiz Piarres, jaikirik hekiekin go
an zen ; eta heldu izan zcncan, craman
zuten gaineko gclara, eta alharguntfa gu
ziak ingurura bildu zitzaizkon, crakhusten zaroztelarik Dorkafek egiten ziozkaten foinak eta aldatzekoak.
40 Orduan guziak ilkhiarazirik, Pia
rres belhaunikatuz othoitzean egotu zen,
eta gorphutzarcn alderat hurbildurik e
rran zuen : Tabitha, jaiki zaitc. Eta
harek ideki zituen begiak, eta ikhuftrik
Piarrcs, jarri zen.
4 1 Piarrcfek berriz,cfkua émanez chutiarazi zuen ; eta dcithu ondoan fainduak
eta alhargunak, bizirik bihurtu zioten.
42 Bada, fendagaila hori Jope guzian
jakina izan zen, eta hainitzek Jaunaren
baithan hartu zuten finhefte.
43 Piarres berriz, aíko cgun egotu zen
Jopen, Simon deitzen zuten zurratzaile
baten etebean.
X . K ap.
D A D A , Zefarcan bazen gizon bat, izena baitzuen Kornclio, Italiarra
deitzen den ezkardan Ehuntari,
2 Gizon jainkotiarra, eta berc ctche
guziarekin Jainkoarcn beldur zena, jendeari amoina hainitz egiten eta bethi Jainkoari othoitzean zagoena.
3 Bchin, bederatzi orenen gainera, ikhufpcn batean garbiki ikhufi zuen Jainkoaren Aingerua haren aitzincra cthortzen eta erraten ziocla : Kornclio.
4 Eta Aingcruari begiratzcan, izialdura lothurik, erran zuen : Z c r da, Jauna ?
Aingcruak aldiz ihardctfi zioen : Zure
othoitz eta amoinak orhoitgarri igan di
re Jainkoarcn aitzincra.
5 Eta orai Jopcra igor zatzu gizonak,
eta crakharraraz zazu Simon, izengoitiz
Piarres deitzen den bat.
6 Hura oftatatua da zurratzaile baten
ctchean, Simonen baithan, zeinaren ctchca itfas-aldean baita : harek erranen
darotzu zcr egin behar duzun.
7 Eta hari mintzo zen Aingerua goan
zcncan, dcithu zituen berc bi muthil eta
Jainkoarcn bcldur zen foldado bat, berc
azpikoctarik.
8 Hekiei gauza guziak erranik, Jo pc
ra bidali zituen.
9 Bilharamuncan berriz, hekiek bide
an zihoazclarik eta hirirat hurbiltzen ha-

ri, Piarres othoitz egitera gaincko fclharura igan zen feyetako heinean.
10 Eta gofetu baitzen, nahi izan zuen
jan. Bainan jatckoa aphaintzen zioten
artean, izpiritu jauzte batck hartu zuen ;
1 1 Eta ikhuli zituen zerua idekia eta
halako oihal bat, faihal handi bat iduri,
jauften zena, eta lau mokoetarik zerutik
lurrera beheititzen zutena.
12 Hartan baziren lau hatzetako aberc, lurreko zicrpecta zeruko hegaftin guzictarik.
13 Eta mintzo bat egin zitzayoen
Piarres: Jaiki hadi, Piarres j hil eta jan
zak.
14 Piarrcfek ordean erran zuen : E z
holakorik, Jauna ; ezen arrontckorik eta
lohi denik ez dut egundaino jan izan.
15 Eta bigarren aldian mintzoak erran
zioen : Arrontzat ez aipha Jainkoak chahu egin dueña. '
16 Bada, hiruretan egin izan zen ho
ri ; eta berchala gcro, oihala zcrurat bildua izan zen.
17 Eta duda-mudaka zabilalarik Pia
rres zcr othe zen izatu zuen ikhufpcna, hara Korncliok bidali gizonak, Simo
nen ctchcaz galdeka, athera agertu zircla.
18 Eta hela egin ondoan, galdatzen
zuten hcan harat biltzcn zen Simon, izengoitiz Piarres.
19 Aldiz ikhufpcnaz gogoctaka zagoclarik Piarres, Izpirituak erran zioen :
Horra hirur gizon zure galdcz.
20 Chuti zaitc beraz, jauts zaitc, eta
dcblauki zoaz horiekin, zeren nik bidaliak baitirc.
2 1 Orduan gizonetara jautfirik, Pia
rrcfek erran zioten : Huna, ni naiz zuek
bilhatzcn duzuena; zcr ariak zerakharzte ?
>
22 Hekiek ihardctfi zuten : Kornclio
Ehuntariak, gizon zuzen eta Jainkoarcn
bcldur denak, eta Juduen jendaki guziaren aithor 011a duenak, Aingeru faindu
baten ganik izatu du mezua crakharraraz
zaitzan bcre etchcra, eta entzun detzan
zurc ganikako hitzak.
23 Barnera farrarazirik beraz, Piarrc
fek lcihorrera hartu zituen. Biharamunean berriz, jaikirik bideari eman zen he
kiekin ; eta anayetarik zembait Jopetik
goan ziren harén lagun ;
24 Eta biharamunagoan farthu ziren
Zefarcan. Bada, hekien iguri zagoen
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Kornclio, berc ahaideak eta adiíkide minenak bildurik.
25 Eta Piarres farthu zcncan, Kornelio aitzincra goan zitzayoen, eta haren
oinetara eroririk, adoratu zuen.
26 Bainan Piarrcfek chutiarazi zuen,
zerralarik: Jaiki zaite, gizon bat naiz ni
ere.
27 Eta harekin mintzo zelarik, farthu
zen, eta hainitz jende atzcman zituen bilduak;
28 Eta erran zarocten: Zuek badakizuc zein hafgarri den Judu batentzat
arrotzari iratchikitzca edo hurbiltzea;
bainan ¡rakhatfi izan darot Jainkoak, gizonctarik ez déla nihor arront edo lohitzat iduki behar.
29 Hargatik, deithua izan naizen bcr,
ethorri naiz dcblauki. Galdegiten dut
beraz, hean zcr ariaz bidali duzucn ene
bilha ?
30 Korncliok ihardctfi zuen : Orai
duela laur cgun, bederatzi orenetan, othoitzcan nindagoen ctchean; eta hara
gizon bat gelditu déla ene aitzinean, foineko chuman, eta erran izan darot:
3 1 Kornclio, cntzuna da zure othoitza, eta zurc amoinak orhoituak izan di
re Jainkoarcn aitzinean.
32 Bidalazu beraz Jopcra eta crakha
rraraz zazu Simón, izengoitiz Piarres
deitzen dena ; Simón zurratzailearen ctchcan itfas-aldean dago.
33 Hargatik berchala igorri dut zurc
bilha, eta ongi-ethorri zarela. Orai bcraz hemen gare zure aitzinean guziak,
Jaunak manatu darozkitzun guzicn entzutckotzat.
34 Orduan Piarrcfek, ahoa idekirik crran zuen: Zin-zinez ikhuílen dut, nornor-den ez duela Jainkoak bcgiratzen ;
35 Bainan haren beldur dena eta zuzembidean dabilana haren gogarako déla
cdozein jendakitan.
3b Jainkoak Ifraclgo umeei igorri dio
te hitza, bakea crantzunez Je(u-Kriftoren arartekoz : (hau da guzien Jauna.)
37 Zuek badakizue zcr den gerthatu
Judcan, Galilcatik hafirik, Joancfek erantzun izan duen bathayoaren ondoan ;
38 Nola Jainkoak Izpiritu fainduaz
eta ¡ndarraz gantzutu izan duen Jefus
Nazarethckoa, zeina iragan baita eginez
ongia eta fendatuz debruak heftutzen zituenak oro, zeren harekin baitzen fainkoa.
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39 E ta g u , Juducn herrialdcan eta Je rufalemen egin izan dituen guziez lekhuko gare ; eta hil izan dutc habe batetik
dilindan.
40 Jainkoak hura biztu du hirugarren
egunean, eta ager zadien nahi izan du,
4 1 E z populu guziari, bainan Ja in 
koak aitzinetik berezi lekhukoei, gurí,
zeinek hiletarik biztu den ondoan harekin jan eta edan izan baitugu.
42 Eta manatu darokit populuaren aitzinean erantzun eta lekhukotafun bihur dezagun, hura delà Jainkoak hilen
eta bizicn juye ezarri dueña.
43 Profeta guzick lekhukotafun ekhartzen diote, harén baithan finhefte
duten guziek, harén izenaren bidez ardietfiko dutcla bekhatuen barkhamendua.
44 Piarrefek hitz horiek ahoan zituelarik oraino, Izpiritu faindua jautfi zen
hitza entzuten z.utcn guzien gainera.
45 Eta Piarrefekin ingurebakietarik
ethorriak ziren fededunak harritu ziren,
Izpiritu fainduaren grazia hedatu zelakoz paganoen gainera ;
4b Aditzen zituzten ezik aiko mintzayetan folas egiten eta Jainkoaren handieften.
47 Piarrefek erran zuen orduan : N ihork debeka othe dezakc ura, guk bczala Izpiritu faindua izatu duten hau
kick ez ditezen bathaya ?
48 Eta manatu zuen izan zitezen
Jcfu-K rifto Jaunaren izoncan bathayatuak. Orduan hekiek othoiztu zuten
egon zadien zembait egun hekicn bai
than.

XI.

K

ap.

D A D A , Judean ziren Apoftoluck eta
anayck aditu zuten jcndayck ere iza
tu zutela Jainkoaren hitza.
2 Berriz, Jerufalcmcra igan zenean
Piarres, ingurebakietarik zirenak, haren
kontra hari ziren ihardukika,
3 Ziotelarik: Ingurcbakigabcetara zertako farthu zare eta hekiekin jan izan
duzu ?
4 Piarrefek aldiz, hafirik chchatu ziozkaten gauzak lerroan, zioelarik :
5 Jopeko hirian nintzen othoitzean
hari, eta izpirituko altchapen batean iza
tu mien ikhufpen bat, jaulten zen halako
oihal bat, faihal handi bat iduri, lau mokoctarik zerutik beheititzen baitzuten,

eta ene alderaino ethorri zen.
6 Hartara begiak cmanik, begira nindagoen, cta ikhufi izan nituen lau hatzctako aziendak, eta lurreko bafabereak,
cta zierpeak eta zeruko hegaftinak.
7 Bada, mintzo bat ere aditu izan
nucn zerratana : Jaiki hadi, Piarres ; hil
eta jan zak.
8 Aldiz ihardetfi nuen : E z , Jauna,
zeren arrontekorik edo lohirik cgundaino
ez baita enc ahoan farthu.
9 Bainan bigarren aldian zerutikako
mintzoak erran izan zarodan : Jainkoak
chahu cgin duena, hik ez deith arronteko.
10 Bada, hori hirur alditaraino gerthatu izan zen ; eta gero guziak zerurat
bildunk izan ziren.
1 1 Eta hara ordu berean, hirur gizon
Zefareatik ene gana bidaliak baratzen
direla ni nindagoen etchcan.
12 Izpirituak berriz, erran zarodan,
deblauki nindohala hekickin. Aldiz fei
anaya haukiek cre enckin ethorri ziren,
cta farthu ginen gizonaren etchean.
13 Harek berriz, erran zarokun nola
ikhufi izan zuen Aingcru bat berc etche
an chutik cta erraten zio n a: Bidalazu
Jopera eta crakharraz zazu Simon, izengoitiz Piarres deitzen dena,
14 Harek erranen baitarozkitzu hitzak zcinen bidez falbaturcn baitzarete,
zu eta zure ctche guzia.
15 Bada, mintzatzen abiatu nintzencan, hekien gainera jautfi zen Izpiritu
faindua, hala-nola hatfarrean gure gai
nera.
16 Orduan orhoitu nintzen Jaunaren
hitzaz, nola erraten zuen : Joanefek urez bathayatu izan d u ; zuck ordean
Izpiritu fainduaz izanen zaretc bathayatuak.
17 Baldin beraz Jainkoak hekiei cman izan badiotc grazia bera nola guri,
Jefu-Krifto Jaunaren baithan fmhetfi
dugunci, nor nintzen ni Jainkoari bihurri cgiteko ?
18 Horiek entzunik ichildu ziren, eta
goretfi zuten Jainkoa, ziotclarik: Jain 
koak jendayei ere eman izan diotc beraz
bizitzerako urrikia.
19 Eta-bada, Ezteberen cgunetan cgin izan zen heilurak barrayatu dizipuluak ibili ziren Phenizia barna, Z.iproa
eta Antiokia gaindi, Juduci baizik bertzc nihori erantzun gäbe hitza.

20 Bainan hekietarik zembait Ziproarrak ziren eta Zircnearrak, cta Antiokiara farthu ondoan, Greziarrei erc min
tzatzen ziren crantzuncz Jcfus Jauna.
2 1 Eta hekickin zen Jaunaren elkua,
eta finheften zuten hainitz Jaunaren ganat itzuli ziren.
22 Bada, berri horrek jo zuen Jeru falcmcn zen elizara, cta Antiokiaraino
bidali zuten Barnabas.
23 Ethorri eta Jaunaren grazia ikhufi
zuenean, boztu zen cta hizitatzen zitucn oro, Jaunarekin gogo hazkarrez egotera ;
24 E zik gizon preftua zen, fedez eta
Izpiritu fainduaz bethea. Eta olle handia iratchiki zen Jaunari.
25 Gero Barnabas Säulen bilha goan
zen Tarfora ; eta aurkhiturik, Antiokiara erakharri zuen.
26 Eta urthc'ofoa eman zuteil hango
Elizan, cta ofte handia argitu zuten, haletan non Antiokiako dizipuluak lehenak
izatu baitziren Kriftau izenez deithuak.
27 Orduko egunetan berriz, Jerufalcmctik Antiokiara ethorri ziren proteta
batzu;
.
28 Eta hekietarik Agabo deitzen batek, jaikirik, Izpiritu fainduaren arg.z crantzuten zuen gofete handi bat lurreko
bazter orotara ethortzekoa zela, gerthatu
zen bezala Klaudioren cgunetan.
29 Orduan dizipuluek burutan hartu
zuten, bakhotchak zuenaren arabera laguntzak igortzca Judean egoten ziren
anayci;
. .
.
30 Hala ere cgin izan zuten, zaharrei
Barnabafcn cta Säulen eikuz bidaliz.
X II.

K

ap

.

f ^ R D U hckictan berctan abiatu zcn
^
Herodes errcgea Eüzaren umc batzuei heftura cmaten. _
2 Ezpatatik hilarazi zucn bcraz J a 
kobe, Joanefcn anaya.
3 Ikhufirik, berriz, Juduen gogara
egitcn zu da, harrarazi zuen i íarrcs crc.
Bada, Airifetako egunak zircn.
4 Hartu ondoan.prefo ezarri zuen,eta
lau foldado andanei eman zioten zaintzera, Bazko ondoan populuaren aitzinera nahi baitzuen ilkhiarazi.
5 Piarrcs bcraz prefondegia» zamdua
zcn. Elizatik berriz, othoitza harentzat
baratu gäbe egiten zcn Jainkoari.
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6 Bada,noiz-erc Herodcfek atheratzera baitzaramakan, aitzineko gauean be
rean Piarres lo zagoen bi íoldadoren an
tean, bi gathez tinkatua ; eta zainak athe aitzinean zauden prefondegiaren bcgiratzen.
7 Eta hara agertu zela Jaunaren Aingerua, eta argi batek dirdiratu zuen toki
hartan; cta fahctfean jorik Aingeruak
atzarrarazi zuen Piarres, erraten zioela
rik : Jaiki zaitc laílcr. E ta burdinak erori ziren haren eíkuctarik.
8 Aingeruak erran zioen orduan:
E zar zazu gerrikoa eta jauntz oinetakoak. Eta hala cgin zuen. Eta Ain
geruak erran zioen : Ezar zazu foingainckoa eta jarraik zakizkit.
9 Eta ilkhirik jarraikitzen zitzayoen ;
eta etzakien zinezkoa zela Aingcruaren
bidez egiten zen g a u z a; bainan uíle
zuen idurikundc bat ikhuften zuela.
xo Iraganik ordean lehembiziko eta
bigarren zain araldeak, heldu ziren hirira daraman burdinazko athera, zeina bere baitharik ideki baitzitzayoten. Eta
ilkhirik goan ziren karrika bat gaindi,
eta bat-batean Aingerua galdu zen haren
ganik.
1 1 Eta bcre baithara itzulirik, Fiarrcfek erran zuen : Orai ikhuften dut
zinez, berc Aingerua igorri duela Jain 
koak, eta itzurrarazi naucla Herodefen
aztaparrei cta Judu populuaren igurikitza guziari.
12 Eta gogocta horietan ethorri zen
Manaren etchcra (María hura zen, Jo anes izengoitiz M ark deitzen zutenaren
am a); cta han baziren aíko bilduak eta
othoitzean zaudezenak.
13 Bada, etchc fartzeko athea jo zu
enean, Errhode deitzen zen neíkatcha
bat ethorri zen entzutera.
14 Eta Piarrefen mintzoa czagutu zueneko, bozkarioaren bozkarioz ctzuen
athea ideki, bainan barnera lafter eginez
berria eraman zuen, athean zagoela Pia
rres.
15 Bainan hckiek erran zioten : Burutik goan zare. Aldiz hura thematzen
zen, hala zela. Hekiek zioten ordean :
Haren Aingerua da.
16 Piarres, berriz, aitzina hari zen
joka. Eta ideki zutenean, ikhufi zuten
eta harritu ziren.
} 7 Bainan ichil zitezen eíkuz kheinu
eginik, erran zioten noletan prefondegi-
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tile atheratu zuen Jaunak, cta erran zuen oraino : Berria eremozucte Jakoberi
cta anayei. Eta ilkhirik goan zen bertze
toki batetara.
.
18 Bada, argitu zcncan, etzen nahastura chumca foldadoen artcan, hcan zer
egin othe zen Piarrcs.
19 Hcrodefck berriz, bilharazi cta
khaufitu etzuenean,eftiran crabilirik zainak, manatu zuen hiltzerat eraman zetzazten ; eta Judeatik Zcfareara jautfirik, han egotu izan zen.
20 Bada Tiriarren cta Sidondarrentzat haíarrc zen. Bainan hekick gogo
bcr-batcan ethorri zitzaizkon ; eta amainaturik Blafto, erregeren gelazaina, galdatu zuten bakea, zeren erregeren lurrctarik hazten baitziren hckien tokiak.
2 1 Egun berezian beraz, errege foinckotan Heredes tronuan jarri zen, eta
pergario bat egitcn zioten.
22 Populuak berriz, oihu egitcn zu
en : Jainkoaren hitzak diré boriek, eta
ez gizon batcnak.
23 Bainan Jaunarcn Aingcruak jo
zuen han bcrean, zeren etzioen Jainkoari aitlior bihurtu ; eta harrek irctíia hil
izan zen.
24 Bada, Jaunaren hitza aitzinatuz
cta hedatuz zihoan.
25 Berriz, Barnabas eta Saúl Jcrufalcmctik itzuli ziren,beren egimbidea betherik, cta bcrekin harturik Joanes, izcngoitiz Mark dcitzen zutena.

X III. K

ap.

JD A Z I R E N orduan Antiokiako Elizan
profetak eta irakhafdunak, zeinen
arteko baitziren Barnabas, cta Simon,
Beltza dcitzen zutena, Luzio Zircnearra, eta Manahen, Hcrodes tetrarkaren
unhithaurridea, cta Saul.
2 Bada Jaunarcn egimbideetan etc barurcan bizi zirelarik, Izpiritu fainduak
erran zioten : Berezkidatatzue Saul eta
Barnabas, nik hartu ditudan lanekotzat.
3 Orduan, barur eta othoitz cginik,
eta cfkuak gainean czarririk, igorri zituztcn.
4 Izpiritu fainduak bidali zituen bczala, Seleuziara goan ziren, cta handik
itfafoz Ziprora.
5 Eta Salaminara ethorri zircncan,
Judueit finagogetan crantzuten zuten

Jainkoarcn hitza. Joanefes berriz, han
zuten beren zerbitzuko.
6 Eta irla guzian Paphoferaino ibili
ominan, aurkhitu zuten Barjefu deitzen
zen halako Judu gizon azti eta profetaizun bat,
7 Zeina baitzagocn Scrjio Paulo, kontfulordc, gizon zuhurrarekin. Hunck,
Jainkoarcn hitzaren lchiarekin, galdatu
zituen Barnabas eta Saul.
8 Bainan Elimas aztiak (czen hori
erran nahi zuen harén izenak) zeiher egiten zuen, fedetik gibelarazi beharrez
kontfulordca.
9 Orduan Saul, zeina Paulo ere dei
tzen baita, Izpiritu fainduaz bethea, begira jarri zitzayocn,
10 Eta erran zuen : Oi gizon zimarkhuz eta zer-nahi maltzurkeriaz bethea,
debru femca, zuzentafun guzien ctfaya,
ez haiz baratzen Jaunarcn bide zuzenen makhurraraztetik.
1 1 Eta orai huna Jaunarcn cikua hi
re gainean, eta itfu izanen haiz, noizbait
arteo cz baituk ikhuftren iguzkiaren argia. Eta han bercan lambro bat eta ilhumbeak jautfi ziren harén gainera, cta
inguruka ibiliz bilhatzen zuen hean,
nork emanen zioen eikua.
12 Orduan, gerthatu zena ikhufirik,
finhetfi zuen kontfulordcak cta ederresten zuen Jaunaren irakhafmena.
13 Paphofetik ilkhi zirenean Paulo
eta here lagunak, Pcrje Pamphiliakora
goan ziren. Joanes aldiz, hekiek utzirik, Jerufalemcra bihurtu zen.
14 Bertzeak berriz, Pcrje gaindi iraganik ethorri ziren Antiokia Pifidiakora,
eta larumbat batez finagogan farthu cta
jarri ziren.
15 Bada, legea eta profetak irakurtuak izan zirenean, finagogako aitzindariek hekicn gana bidali zuten erratera :
Anayak, zuetarik nihor balimbada populuarentzal folas on zerbait duenik, crrazue.
16 Orduan, chutiturik eta ichil zitczen elkuaz kheinu cginik, erran zuen
Paulok : Ifraeldar gizonak, eta Jainkoaren bcldur zarctenak, adi zazue.
17 Ifraelgo populuaren Jainkoak hautatu zituen gure arbafoak, eta altchatu
populua, Egiptoko lurrean egoiliar ziren
egunetan, eta handik here efkuaren indarraz zituen crakharri ;
18 Eta mortuan berrogoi urthez ja-

fan zituen hekicn aztura tzarrak.
19 Eta zazpi jendaki chahuturik K anaango lurrean, zorthcra berezi ziozkaten hckien lurrak,
20 Lau chun berrogoi eta hamar urtheren buruan bezala ; eta gero juyeak
email ziozkaten, Samuel profetara dino.
2 1 Ordutik galdatu zuten errege bat;
eta Saul, Zifen iemea, Benjaminen lcinukoa email zioten Jainkoak berrogoi ur
thez.
22 Eta hura khendurik, erregetzat craiki zioten Dabid, zeinari lekhukotafun
bihurtu baitzion, zioclarik: Ene bihotzaren araberako gizona aurkhitu dut Da
bid, Jeferen umea, zeinak eginen baititu
cne nahi guziak.
_
_
23 Hünen ganikako iraulgitik Jainkoak, here agintzaren arabera, Ifraeli
(albatzaile atheratu dio Jefus,
24 Hura ethortzeko aitzinean, Jo anefek populu guziari crantzun ondoan
urrikizko bathayoa.
25 Bada, here aldia akhabatzerakoan
Joanefek erraten zuen : E z naiz ni zu
ck ufte nauzuena, bainan huna cne ondotik dathorren bat, dina cz bainaiz ha
rén oinetako lokharricn barrayatzeko.
26 A n a y a k , A b r a h a m e n o d o le t ik a k o
u m e a k , c t a z u e n a r tc a n J a i n k o a r c n b c l
d u r d ir e n a k , fa lb a m c n d u z k o h it z h o ri
z u e i z a it z u e b id a lia .

27 Ezcn ezagutu gabez hura, cta larumbatetan irakurtzen diren profeten
hitzak, bethe dituzte Jcrufalcmgo egoi
liar cta buruzagiek, juyatu dutenean J e 
* 28 Eta heriotzerako ariarik batere
harén baithan aurkhi etzezaten arren,
Pilatori galdcgin diotc hilaraz zezala.
29 Eta hartaz iikribatuak diren gu
ziak bethe dituzten ondoan, habetik jautfirik hobian czarri dutc.
30 Bainan Jainkoak hirugarren egunean hiletarik biztu du ; cta alko egunez
hura ikhufi izan dute
31 Harekin Galileatik Jerufalemcra
ethorriak zirenck, zeinak orai arteo lekhuko baitire populuaren aitzinean.
32 Eta guk zuei ckhartzen darotzucgu berria, gure arbafoci cgina izan den
agintza hura,
T.
33 Gure haurrei bethe diotela Jain 
koak, biztu duenean Jefus, hala-nola ere
baita bigarren Pfidmoan iíkribatua : Ene
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Scmca zarc zu, egun zaitut nik munduratu.
34 Eta nola hiletarik biztu baitu, ez
dadicn gehiago uileltzera bihur, hunela
mintzatu da: Bctheko darozkitzuet Dabidi cgin diozkadan agintza zinak.
35 Eta oraino bertzerik crc baderra :
Urteldura zure Sainduari ikhuftera ez
diozu utziko.
36 Ezen Dabid, bere mendean Jain 
koarcn nahien bethetzen haritu ondoan,
lokhartu izan da ; eta bere arbafoen ai
deau ezarri dutc, eta ikhufi izan du usteldura.
37 Zeina ordean Jainkoak hiletarik
biztu baitu, ez du harek ufteldura ikhuii.
38 Jakizue beraz, anayak, harén bidez zaitzuela erantzuten bekhatùcn barkhamendua ; cta Moifcfen legeaz ezin
garbitu izan zaitcztcn gauza guzicz,
39 Hortaz delà garbitzen finheilen
duen bakhotcha.
40 Begira beraz zuei ez dakizuen
gertha profetetan errana dena :
4 1 Ikhufazue, arbuyariak, harri eta
urth zaitczte ; zeren lan bat eginen bai
tut zuen egunetan, lan bat finhetfiko ez
duzuena, norbaitek erran balezazuete
ere.
42 Bada, ilkhitzen zirclarik, othoiztu
zituztcn, ondoko larumbatean mintza
zckizkiotcn gauza horietaz.
43 Eta finagoga huilearekin, Juduetarik cta Jainkoa adoratzen zuten arrotzetarik moltzo bat jarraiki zen Paulori
eta Barnabaft, zeinek beren folafez ekhartzen baitzituzten Jainkoaren grazian gogor egotera.
44 Ondoko larumbatean berriz, hurran hiri guzia bildu zen Jainkoaren hi
tzaren entzutera.
45 Bainan Juduek ikhufi zituztenean
gizon murru hekiek, bekhaizgoz bethe
ziren, cta burhoka liariz zeiher egiten
zioten Pauloren erranei.
46 Orduan Paulok eta Barnabafek
hcraberik gabe erran zioten : Zuei behar zitzaitzuen lchcnik adiarazi Jainko
aren hitza ; bainan haftantzen duzuenaz geroztik, eta czagutzen duzuenaz
geroz etzaretela bcthicreko bizitzeaz
merczdun, huna non jendayen gana itzultzcn garen.
47 Jaunak alabainan huneletan gaitu
manatu : Ezarri zaitut jendayen argi-
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tzat, izan zaitezen hekien falbagarri lurrarcn bazterretaraino.
48 Paganoak aldiz, hori entzunik,
bozkariotan farthu ziren, eta goreften
zuteil Jaunaren hitza ; eta finhefte hartu zuteil Jainkoaz aitzinetik bcthiko bizitzcrako hautctfiak ziren guziek.
49 Horreletan aurkhintza guzia gaindi barrayatzen zcn Jaunaren hitza.
50 Hainau Juduek fubcrmatu zituz
ten emazteki jainkotiar eta handietarikako batzu, eta hiritar lchembizikoak,
eta jazarkcta bat bitzarazi zuteil Pauloren eta Barnabafcn kontra, eta bereu ercmuetarik iraizi zituzten.
5 1 Hekick berriz, oinctako herrautfa hekien kontra jorik, Ikoniora goan
ziren.
52 Dizipuluak bizkitartean, bozkarioz eta Izpiritu fainduaz betheak ziren.

nen gainera chuchen. Eta jauzi zen,
eta bazabilan.
10 Jcndcek berriz, ikhufi zutenean
Paulok egin zuena, altchatu zituzten
mintzoak, likaonaraz erraten zutclarik :
Jainkoak, gizon itehuraren azpian, gure
gana jautfi dire.
1 1 Eta Barnabas, Jupiter deitzen zu
teil ; eta Paulo, M crkurio; zeren hunck
ekhartzen baitzucn hitza.
12 Jupitcrrcn apheza ere, zeina hin
buruan baitzen, athearen aitzinera ethorri zen, zezenak eta khoroak ckharriz,
eta populuarekin fakriftzioak nalii zitucn
egin.
13 Bainan Apoftoluek, Barnabafek
eta Paulok, hori aditu zutencko, beren
foinekoak urraturik jcndcarcn erdira jau
zi ziren, oihu eginez
14 Eta erranez: Gizonak, zer hari
zarctc ? G u ere hilkizun gare, zuck bczalako gizonak, zuei crantzuten hari garenak, gauza Initial horictarik bihur zaiX IV . K ap.
tezten Jainko biziaren ganat, zeinak eD A D A , Ikonion gerthatu zcn, Juducn gin izan baititu zcru-lur-itfafoak, eta
finagogara farthu zirela biak batean, hekictan diren guziak ;
15 Zeinak iragan mendectan utzi bai
eta halctan mintzatu zirela, non Judu
eta Grcziar aralde handi batck hartu bai- titu jendayakoro beren bideetan ibiltzcra.
16 Halabadere, cz du bere burua lctzucn finhefte.
2 Bainan finhefgogor gelditu ziren khukotafunik gäbe utzi, ongia zerutik
Juduek jauzarazi zituzten paganoen go- eginez, uriak eta fruitu aroak igorriz,
goak eta fumindu zituzten anayen kon hazkurria nafai einancz, eta bozkarioz
bethez gure bihotzak.
tra.
17 Eta horrela mintzatuz, ctzuten
3 L u zcz egotu ziren beraz, heraberik gäbe harituz Jaunaren egimbideetan, nekhez baizik bitimak bereu buruci inioeta Jaunak bere hitzari lekhukotafun c- latzctik baratu populua.
18 Bada, Antiokiatik eta Ikoniotik
giten zioen, hekien bidez fcndagailak eta
ethorri ziren Judu batzu ; eta bereturik
mirakuluak eginez.
4 Hiriko jendea berriz, bi aldctara ja- populua, Paulo harrikaturik, hila zclarria zcn, batzu Juducn aide, eta bertze- koan hiriz kampora herreftatu zuteil.
19 Bainan dizipuluak ingurura bilduak Apoftoluentzat.
rik, jaiki eta hirira farthu zen,eta bihara5 Bainan nola paganoak eta Juduak
baitzabiltzan hekiei irain egin nahiz eta munean Derbera goan zen Barnabafeharrikatu bcharrcz;
kin.
6 Nabariturik, Apoftoluek ihes egin
20 Eta hin hari erantzunik ebanjelioa,
zuten Likaoniako hirietara, Liftrara, eta hainitz jende argitu ondoan, itzuli
Derbera, eta inguruan aurkhintza guzi- ziren Liftrara, Ikoniora eta Andokiara.
2 1 Dizipuluen gogoak hazkartuz, eta
ra, eta han crantzuten zuten ebanjelioa.
7 Liftran bazen gizon bat, oinctarik fedean irautera berotuz, zeren-eta aiko
hebain izanez, bethi jarririk egoten ze- hefturen artetik Jainkoarcn errefuman
n a,amaren fabela danik maingu zclakoz, behar baikare farthu.
22 Eta eliza bakhotchcan aphezak cegundaino cz baitzen ibili.
8 Harek aditu zucn mintzatzen Pau zarri ondoan, eta barur eta othoitzetan
lo. Paulok begiratu zioen, eta ikhufirik egonik, gomendatu zituzten Jaunari,
zcinaren baithan hartu baitzuten iinfinheften zucla fendatuko zela,
9 Erran zioen goraki: Jaiki zaite oi- hefte.

23 Gero Pifidia gaindi ethorri ziren
Pamphiliara,
24 Eta Penen erantzunik Jaunaren
hitza, jautfi ziren Ataliara.
25 Handik itlafoz goan ziren Antiokiara, hiri hartara zeintarik igorriak izan
baitziren Jainkoarcn graziara, egin zu
ten lanerakotzat.
26 Haratu ondoan berriz, eta Eliza
bilarazirik, erran zituzten zenibateko
gauzak egin zitucn Jainkoak hekien bi
dez, eta nola jendayei ideki zuen fedearen athea.
27 Eta han dizipuluckin egotu ziren
cz ephe laburra.
X V . K ap.
D A D A , Judcatik jauften ziren batzuck, irakhafmen hau ematen zioten
anayei : Baldin Moifefen legearen arabera ingurephaiten cz bazarctc, czin falba zaitczkctc.
2 Nola beraz hazkarki ihardetfi baitzioten Paulok eta Barnabafek, chedatua
izan zen Paulo eta Barnabas, eta bertzectarik ere zembait, gauza hortaz goanen zirela Jcrufalcmcra Apoftoluen eta
aphezen gana.
3 Elizakock beraz hiritik lagundurik,
Phcnizia eta Samaria gaindi iragaiten zi
ren, jendayen bihurpenaren berria éma
nez, eta bozkario handitan ezartzen zi
tuzten anayak oro.
4 Aldiz, Jcrufalcmcra ethorri zirenean, berria émanez zenibateko gauzak egin zituen Jainkoak hekickin, beren ga
nat hartu zituzten Elizak, Apoftoluek
eta zaharrck.
5 Bada, Farifaucn aldcbandatikako
finhcftun zembait jaiki ziren, ziotelarik,
premia zela ingurebak zitezen paganoctarikakoak, eta manatu behar zitzayotela halaber iduk zczaten Moifefen lcgca.
#
.
6 Apoftoluak eta zaharrak bildu zi
ren ikhufteko zer egin behar zen.gauza
horren gaincan.
.
7 Eta hortaz ongi bilhatu zircncan,
Piarrefek chutiturik erran zioten : Ana
yak, badakizuc Jainkoak afpaldi danik
gure artean hautu egin duela, jcndayck
cnc ahotik adi dezaten Ebanjelioko hi
tza, eta har dezaten finhefte. _
_
8 Eta bihotzetako berri dakien Jainkoak, lekhukotafun egin izan du, hekiei
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guri bezala emanez Izpiritu faindua ;
9 Eta hekien bihotzak fedeaz garbi
tuz, ez du egin hekien eta gure artean
niholazko berezkuntzarik.
10 Orai beraz, zergatik frogetan ezartzen duzue Jainkoa, ez gure arbafoek
cz guk czin jafan dugun uztarri bat di
zipuluen lephoetara emanez ?
1 1 Bainan Jefu-K rifto Jaunari eiker,
falba ufte dugu, hala-nola hekiek ere.
12 Bada, bilkhua oro ichilik gelditu
zen, eta entzuten zituzten Barnabas eta
Paulo, zeinck ezagutarazten baitziozkaten nolako mirakulu eta fcndagailak jen
dayen artean hekien bidez egin zituen
Jainkoak.
13 Eta ichildu zirenean, Jakobe min
tzatu zen zioclarik: Anayak, entzun nezazue.
14 Simonek chehcki erran du, nola
Jainkoak begiratu duen haftetik, bere izenari jendayen artetik bereztekotzat populu bat.
15 Eta hortara bat daude profeten
erranak, ifkribatua den bezala :
16 Bihurturen naiz gero, eta berriz
altchaturcn dut Dabiden etche eroria ;
ofaturen ditut zathi urratuak, eta altcha
turcn dut hura ;
17 Bilha dezaten Jauna gainerako gizonck eta jendaya guziek zeinen gainera
deithua baita ene izena, dio horick egiten
ditucn Jaunak.
18 Jaunak cgundainotik ezagutzen du
bere obra.
19 Hargatik dadukat nik; khechurik
cz delà cmatcko jendayetarik Jaunaren
ganat itzultzen direnci ;
20 Bainan iikribatu behar zayotela,
begira ditezen idoletan khutfatzetik, lohikeria, haragi itho eta odoletarik.
21 Alabainan beihala danik Moifefek
hiri bakhotchcan baditu ezagutarazten
dutenak finagogetan, zeinetan irakurtzen baita larumbat oroz.
22 Orduan Apoftolu eta zaharren gogarako izatu zen Eliza guziarckin, be
reu artean gizon zembaiten hautatzca,
eta Paulorekin eta Barnabafekin Antiokiara bidaltzea Juda, izengoitiz Barfabas, eta Silas, anayen artean lchembizi
koak zirenak,
23 Hekickin hau ifkribatzen zutelarik : Apoftoluek eta anaya zaharrck A11tiokian, Sirian eta Zilizian diren jendayetarikako anayei, agur.
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24 Nabarituak baikare, gutarikako a
naya batzuek nahafi zaituztetela beren
folafcz, afaldatuz zuen arimak, guk manatu izan gabetarik;
25 Elkhar gana bildurik egotu ondoan, gurc gogarako izatu da hautatzea gizonak eta zuen gana bidaltzea hekick,
Paulo eta Barnabas chitezkoekin,
26 Zcinak baitire gizon batzu beren
biziak eikaini dituztenak Jcfu-K rifto
gure Jaunaren izena gatik.
27 Bidali darozkitzuegu beraz Juda
eta Silas, zeinek gauza berak hitzez crrancn baitarozkitzuete.
28 Alabainan iduritu zayo Izpiritu
fainduari eta guri ere-bai, bcrtzc egimbidcrik gainera ctzaitzucla cman bchar,
baizik-ere prcmiazko haukiek:
29 Begira zaitezten idolei imolatu
gauzetarik,odoletik,haragi ithotik eta lohikcriatik, zeinetarik zuen buruak zain
duz ontfa eginen baituzue. Izan ongi.
30 Bidaliak zircnak beraz Antiokiara
jautfi zircn, eta finheftunak bilarazirik,
cman zioten gutuna.
3 1 Bozkarioz eta gozakariz bethe
ziren, hura irakurtu zutcnean.
32 Aldiz Judak eta Silafek, zeinak
berak ere profetak baitziren, anayei alko
folas onez gozakari email zioten, eta
hazkartu zituzten.
33 Hein bat han egotu ziren ondoan
berriz, anayek bakean igorri zituzten
beren bidaltzailcen gana.
34 Bada, Silafi ongi iduritu zitzayoen
han gelditzea; Juda beraz Jerufalemera
bihurtu zen bakharrik.
35 Paulo berriz eta Barnabas Antiokian zaudezen, Jaunaren hitza irakhas
ten eta bertzc afleo lagunekin irakhaften
zutelarik.
36 Bada, handik zembait cgunen buruan, Barnabafl erran ziocn Paulok:
Goazen berriz anayen ikhuftera Ja u 
naren hitza erantzun izan dugun hiri guziak gaindi, hean ñola othe duren.
37 Barnabafek aldiz berckin hartu
nahi zuen Joanes, M ark deitzen zutena.
38 Paulok ordean erraten zioen etzela
laguntzat onhefteko hekien ganik Pamphilia danik gibclerat egin zuen gizona,
eta hekiekin lanera goan etzena.
39 Horren gainean makhurtu ziren,
haletan non elkharren ganik berezi bai
tziren ; eta M ark harturik, Barnabafek
itfafoz egin zuen Ziprora.

40 Aldiz, Paulok hautatu zuen Silas,
eta bideari cman zen, anayek Jainkoaren graziara igorririk.
4 1 Holetan Siria eta Zilizia gaindi
bazabilan, Elizak gogortuz, eta Apoilolucn eta zaharren manamenduâk begiratzea manatuz.
X V I. K ap.
J^ A D A , Derbcra eta Liftrara heldu i
zan zen. Eta hara dizipulu bat han
bazela, Fimotheo deitzen zena, cmazteki Judu fededun baten eta aita pagano
baten femea.
2 Liftran eta Ikonion ziren anayek aithor ona cgiten zuten hartaz.
3 Paulok nahi izan zuen berekin craman ; eta harturik ingurebaki zuen,
aurkhintza hekietako Juduen ariaz ; bazakiten ezik orok paganoa zela harén
aita.
4 Bada, hiriz hiri ibiliz, hangoei begiratzera ematen ziozkaten Apoftoluen
eta Jerufalcmcn ziren zaharren ganikako
erabakiak.
5 Eta horreletan fedean gogortzen zi
ren Elizak, eta egunetik egunera ufutzenago ziren.
6 Bainan Friyia eta Galaziako aurkhintzak iragaiten zituztelarik, Izpiritu
fainduak debekatu zioten A flan erantzutca Jaunaren hitza.
7 Bada, Miñara cthorri ondoan, Bithiniara hari ziren, eta Jefufen Izpirituak etzituen utzi.
8 Mifia iragan zutenean beraz, T roadera jautfi ziren ;
9 Eta gabaz ikhufpen bat agertu zi
tzayoen Paulori : Mazedoniar gizon bat
chutik zagokion, othoizka, eta erranez :
Mazcdoniara iraganez, iguzu laguntza.
10 Ikhufpen hori izatu zueneko be
raz, berehala bilhatu ginduen Mazedoniara goatea, Jainkoak hangoei ebanjelioarcn ematera deithu gintuelakoan.
1 1 Horren gainean, Troadetik itfafoz
chuchen ethorri ginen Samothraziara,
eta biharamuncan Naplefera ;
12 Eta handik Filipcfera, zeina baita
Mazcdoniako aurkhintza hartako lehcmbiziko hiria eta kolonia. Hiri har
tan berriz, zer egin clkharren artean e
gotu ginen zembait egunez.
13 Larumbat eguncan aldiz, ilkhi gi
nen athez kampo ibai aidera, iduri bai-
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tzuen han zela othoitzeko lekhua; eta
26 Bat-batean berriz, lur ikhara handi
jarririk folafean ginaudezen bildu ziren bat egin zen, haletan non prefondegiaren
afentuak khordokatzen baitziren. Eta
cmaztekiekin.
14 Thiatirako emazteki purpuragin hambatekin zabaldu ziren atheak oro,
bat, Lidia deitzen zena, eta Jainkoa o- eta guzien lokharriak zartatu.
horatzen zuena, aditzen egotu ze n ; Jain 
27 Aldiz, prefondegizaina atzarri zen,
koak ideki zucn hären bihotza Paulo- eta ikhullcarekin prefondegiko atheak
zabalduak, ezpata biluzirik, hil nahi zuen
ren folafcn entzuteko.
15 Bathayatuak izan zirenean beraz bere burua, prefonierek ihes egin zutclahura eta hären ctchekoak, othoitz hau koan.
28 Bainan Paulok oihu handi bat egiegin zarokun : Iduri bazaitzuc Jainkoaren alderat zin nagoela, far eta egon zai- nez erran ziocn : Minik ez egin zure
tezte enc ctchcan. Eta bortchatu gin- buruari, ezen hemen gare guziak.
tucn.
29 Eta argia galdaturik, farthu zen
¡zona ; eta guzia ikharan, Paulorcn eta
16 Bada, othoitzera gindoazelarik,
ilafen oinetara erori zen ;
urckin buruz buru cgitcra gerthatu zen
30 Ilkhiarazi zitucn kamporat, eta
ithon izpiritua zuen ncikatcha bat, zeinak, afmatzen hariz, irabazi handia bere erran zaroeten : Jaunak, zer egin behar
dut falbatua izatcko?
naufici ematen baitzioten.
17
Paulorcn eta gurc ondotik jarraiki 3 1 Eta ihardetfl zuten: Jcfus Ja u 
zen, oihu cgitcn zuelarik eta erraten : naren baithan fmhetfazu, eta zu eta zure
Gizon haukiek dirc Jainko guziz gora- ctchekoak falbatuak izanen zaretc.
32 Eta hari eta hären etcheko guziei
ren zerbitzari batzu, falbamenduko bidea
erantzun zaroeten Jaunaren hitza.
crantzuten darotzuetenak.
18
Bada, afleo egunez egin zuen hori. 33 Eta prefondegizainak hartu zitucn
Bainan khechatzcn baitzen Paulo, itzu- gabazko oren berean, garbitu ziozkaten
lirik izpirituari erran ziocn : Jefu-Krifto- beren zauriak, eta berehala bathayatua
ren izcncan manatzen dayat ilkhi hadien izan zen bere etchcko guziekin.
34 Gero, bere ctchcrat cramanik,
horren baitharik. Eta ordu berean ilkhi
mahaina ezarri zioten aitzinean ; eta
zen.
19
Neikatcharcn nauflek ordean i-boztu ziren hura eta hären ctchekoak,
khuflen baitzuten galdu zirela hekien ira- Jainkoaren baithan flnhefle harturik.
35 Argitu zencan, kargudunck guarbaziko pheikizak, Paulori eta Silafi lothurik, plazara eraman zituzten buruza- diak erratcra bidali zituzten : Utzatzu
gizon horick.
gien aitzinera ;
20
Eta kargudurici erakharririk, erran 36 Prefondegizainak aldiz, Paulori czuten : Gizon haukiek nahaften dutc man zioen berri hori : Kargudunck igurc hiria, Juduak ere dire ;
gorri dute zucn uzteko manua j orai
21
Eta bizi molde bat crantzuten du beraz ilkhirik zoazte bakean.
tc, hartzca eta begiratzca haizu ctzai37 Bainan guardici erran zioten Pau
lok : Agerian jorik, prefo ezarri gaituzte
kuna, Erromarrak garen bezala.
22
Eta populuak hekien kontra laftergu Erromar gizonak ; eta orai ichilean
egin zuen ; kargudunck urrarazi za- atheratzen gaituztete ? E z holakorik ;
roezten foinekoak, eta azota zetzazten bainan ethor beitez,
cman zuten manua.
38 Eta bcrck athera begaitzazte.
23
Eta zauriz bethe ondoan, prefo Guardick beraz kargudunei eraman zioz
igorri zituzten, eta zainci manatu, ongi katen folas horiek. Eta hekiek izitu
ziren, Erromarrak zirela aditurik ;
zaint zetzazten.
24
Holako manuaren gainean, prefon 39 Eta ethorri ondoan, errekeitu zi
degizainak barncko chochan ezarri zitu- tuzten, eta kamporat cmatcan othoiztu
cn, eta oinak zur batez tinkatu ziozka- zituzten hiritik goan zitezen.
40 Orduan prefondegitik atheraturik,
ten.
25
Bada, gauherdi gainean, Paulok Lidiaren ctchera farthu ziren ; ikhufi
eta Silafek, othoitzean hariz, laudatzen zituzten anayak, gozakari cman zaroe
zuten Jainkoa ; eta prefondegian zirenek ten, eta gcro abiatu ziren.
aditzen zituzten.
7 *

f
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APOSTOLUEN E G IN T Z A K .
X V II. K ap.

J g A D A , Amphipolifcn eta Apolonian
gaindi ¡bilí ondoan, ethorri ziren
Thefalonikara, eta han bazen Juduen
Anagoga bat.
2 Ohi zuen bezala hekietara farthu
zen Paulo, et hirur larumbatez Iíkriturez Tolas eman zioten,
3 Erakhutfíz eta adiaraziz Kriftok
jafan behar zucla : eta nik czagutarazten
darotzuedana, hura da Krifto.
4 Eta hckietarik, Paulori eta Silafi
iratchiki ziren ílnhefte hartu zuten zembait, eta Jainkoa adoratzen zuten paganoetarikako ofte handi bat, eta emazteki
aitorcn alabetarik ere ez guti.
5 Bainan bekhaizgotan farthurik, eta
aphaleko jendctik gizon tzar batzu harturik, Juduck bildu zituzten murruka
eta afaldu eman zioten hiriari; eta Ja fonen etchera ethorririk, Paulo eta Silas
populuaren aitzinera eraman beharrcz
zabiltzan.
6 Bainan ñola ez baitzituzten atzemaii, Jafon eta anayetarik zembait zaramatzaten hiriko buruzagien aitzinera,
oihu eginez: Haukiek diré hiria afaldatzen dutenak ; haukiek diré hunat cthorri,
7 Jafonck berc ganat hartu ditu, eta
haukiek oro Zefarren erabakien kontra
dabiltza, erranez badela bertze errege
bat, JeTus.
·
8 Hórrela fubcrmatu zituzten populua
eta horiek aditzen zituzten hiriko aitzindariak.
9 Eta Jafonen eta bertzeen ganik
bermeak hartu-eta, utzi zituzten.
10 Anayek berriz, bcrehala gabaz
Bercara igorri zituzten Paulo eta Silas.
Harat heldu izan zirenean, haukiek far
thu ziren Juduen finagogan.
i J Bada, Bcreako Juduak gizonagoak
ziren Thefalonikan direnak baino; lehia
handirekin onhetfi zuten hitza, Iíkriturak egun oroz ikhartzen zituztelarik,
hean hala othe ziren gauzak.
1 2 Eta íinhefte eman zuten hekietarik,
eta emazteki pagano aberatfetarik haitzek, eta gizonetarik ez gutik.
1 3 Bainan Thefalonikan diren Juduek
jakin zutenean, Paulok Berean ercerantzun zuela Jainkoaren hitza, harat goan
ziren popuiuaren fubermatzera eta nahaftera.

14 Orduan berehala anayek igorri zu
ten Paulo, zihoala itfas-bazterreraino;
han gelditu ziren berriz, Silas eta Tim otheo.
15 Aldiz Paulo laguntzen zutenck,
Atheneferaino eraman zuten ; eta harén
ganik Silafentzat eta Timotheorcntzat
mezua harturik, ahalik lafterrena ethor
zitezela harén gana, gibelerat goan ziren.
16 Bada, Athencfen hekien begirazagoelarik, Paulori bere baithan khechatzen
zitzayoen gogoa, hiri hura ikhuftcan
jainko-aizunei emana.
17 Sinagogan bcraz Juduekin eta
Jainkoa adoratzen zutcnckin, eta plazan,
han gcrthatzen zirenekin hari zen egun
oroz ihardukika.
18 Baziren berriz, zembait filofofo
Epikurotiar eta Eftoiziar harekin ihar
dukika haritzen zirenak ¡ eta batzuek
zioten : Z e r derafa elhuntzi horrek ?
Bertze batzuek aldiz : Jainko berri erantzulc bat iduri du ; zeren Jefus eta hiletarik biztea czagutarazten baitzituen.
19 Eta harturik, Arcopagora eraman
zuten erraten zutclarik : Jakin dezakegu
zer den zuk aiphatzcn duzun irakhafpen
berri hori ?
20 Ezen gure beharrietara ckhartzen
ditutzu halako gauza berri batzu : nah i
gindukc beraz jakin zer diren.
21 (Bada, Athcneftar guzick eta
han egoten ziren arrotzek ctzutcn deufere bertze lanik egiten, berri erraten
cdo aditzen haritzea baizik.)
22 Paulok beraz Areopagoaren erdian
chutik, erran zuen : Athcneftar gizonak, gauza guzietan jainkozalcegi bezala
iduritzen zarozkidate.
23 Iragaitean ezik eta zuen jainkomoldcak ikhuftean, aldare bat ere aurkhitu izan dut, zeintan ifkribatua baitzen : Ezagutugabeko Jainkoari. Beraz
ezagutu gäbe adoratzen duzucn hura
czagutarazten darotzuet orai nik.
24 Mundua eta munduan diren gauza
guziak egin dituen Jainkoa, zcru-lurren Jauna den bezala, ez da cíkuz eginikako temploetan egoten,
25 Ez-cta ez da gizonen lanez ohoratzen, zerbaiten eneas balitz bezala
noiz-cre bcrak guzici cmaten baitiozkate
bizia, hatfa eta gaincrakoak oro.
26 Baten ganik gizate guzia forrarazi
du, lurraren hedadura guzian egon dadicntzat, chedatzen ziozkatclarik beren
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iraupcneko mugak, eta cgon-lekhuetako
zedarriak,
27 Bilha dezaten Jainkoa, hean atzemanen eta aurkhituren duten, nahiz
ez dugun bakhotcharen ganik urrun ;
28 Ezen harén baithan gare bizi, eta
higitzen, eta gare geroni; zuen bertfulari
batzuek erran duten bezala: Jainkoaren
beraren ganikako iraulgia gare.
29 Beraz Jainkoaren ganikako iraul
gia garen ber, ez dugu uftc izateko,
gizonaren antzeak eta afmuak moldatu
urhc, zilhar edo harri baten iduriko déla
Jainkoaren izantza.
30 Eta horrelako iakitate eíkafeko
mendeez nardaturik, Jainkoak orai g¡zonei erantzuten diotc, toki orotan guziak
urrikitako eginkarietara ditezen eror;
3 1 Zeren berezi baitu cguna, zeintan
zuzentafunaren arabera juyaturen baitu
mundua, hortakotzat hautatu duen gizo
naren bidez, finheftcko aria guziei eman
ondoan, hura hiletarik biztuz.
32 Bada, hilen bizteko folafa aditu
zutenean, irriz abiatu ziren batzu ; bertzeck berriz, erran zuten : Horren gainean bertze aldi batez entzunen zaitugu.
33 Hórrela ilkhi zen Paulo hekien
crditik.
3 4 Bainan gizon zembait harén gana
bildu ziren, finnefte hartu baitzuten ; hekietan zen Denis Areopagotarra ere, eta
Damaris deitzen zen emazteki bat, eta
bertze batzu hckiekin.
X V I I I . K ap .
D A U L O ilkhi zen gero Athcncfctik,
1
eta Korinthora goan zen.
2 Eta aurkhiturik Akila deitzen zen
Judu bat,cthorkiz Pontoarra, eta Italiatik
berriki cthorria berc cmazte Prizilarckin
(Klaudiok Erromatik manatu baitzituen
Judu guziak) hekien gana bildu zen.
3 Eta ñola hekien ofrzio berekoa baitzen, hekien etchean egoten eta Janean
hari zen : bada, olhaginak ziren ofizioz.
4 Eta larumbat oroz finagogan mintzatzen zen, Jefus Jaunarcn izena aiphatuz, eta finheftetan farrarazten zituen
Juduak eta Greziarrak ere.
5 Aldiz, Mazcdoniatik ethorri zirene
an Silas eta Timotheo, hitzari jarraiki
zen Paulo, Jefus Krifto zela Juduci lekhukotafun eginez.
6 Bainan bihurtzen baitziren Juduak
eta burhoka hari, Paulok berc foinekoak
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iharrofiz, erran zioten : Zuen gain zuen
odola, garbi naiz ni, oraidanik paganoetara banoha.
7 Eta handik goanik, farthu zen Tito
Ju fto deitzen zen Jainkoaren adoratzailc baten etchean, zeina baitzen finagogari iratc’nikia.
8 Sinagogako buruzagiak berriz, Krispok, berc etche guziarekin finhctfi zuen
Jaunarcn baithan; eta Korinthoar hainitzek ere aditurik finheften zuten eta bathayatzen ziren.
9 Bada, Jaunak gabaz ikhufpen bate
an erran zioen Paulori: E z izan beldurrik, bainan mintza zaitc, eta ez egon
ichilik;
10 Zeren ni zurekin bainaiz; eta
nihor etzaitzu bidegabe egitera ethorriko,
hiri huntan baitut populu handi bat enea.
11 Han egotu zen beraz hemezortzi
hilabethe, irakhatfiz Jainkoaren hitza.
12 Bada, Galion zelarik Akayako
kontfulorde, Juduak gogo batean jaiki
ziren Paulorcn kontra, eta harén tribunalaren aitzinera eraman zuten,
13 Ziotclarik: Hunek jendeak biltzen
ditu legearen kontra den bezala Jainkoa
ren adoratzcra.
14 Aldiz ahoaren idekitzera abiatzearekin Paulo, Galionek Juduei erran zi
oten : Baldin zerbait bidegabe cdo egitate
gaichtoz Tolas balitz, oi Judear gizonak,
entzun zintzazketct ongi.
15 Bainan hitzez, izenez eta zuen
legeaz balimbada, zeronek ikhufircn duzue ; ez dut ezen holakoen juye izan
nahi.
16 Eta tribunaletik cragin zioten.
i? Orduan guziek batean harturik
Softhcncs finagogako buruzagia, jotzcn
zuten tribunal aitzincan, eta Galionek
etzucn hckictaz batere ardurarik.
18 Paulo berriz, han egotu ondoan
afko egun oraino, anayei agur eginik, itfafoz Siriara goan zen (eta Prizila eta
Akila harekin ziren ); eta burua murriztu zuen Zcnkrean, ezen hala zuen
botua.
19 Eta Ephcforat ethorri, eta hekiek
han utzi zituen. Aldiz berak, finagogara goanez, Juduekin ihardukitzcn
zuen.
20 Othoiztu zuten bada luzekiago
hckiekin egon zadicn; ctzuen onhetfi ordcan,
2 1 Bainan agurrak eginik eta erranik :
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Bcrriz zuen ganat itzuliko naiz Jainkoalc
nahi balimbadu ; goan zen Ephefotik.
22 Eta Zefarean leihorrera jautfirik,
Jerufalemera igan zen, eta Elizari agur
eginik, Antiokiara goan zen.
23 Han dembora aphur bat eman
ondoan, bideari lothu zen, lcrroan Galaziako eta Friyiako eremuak gaindi ibiliz,
dizipulu guziak fedean gogortuz.
24 Bada, Apolon deitzen zuten Judu
bat, cthorkiz Àletfandriara, eta Ifkrituretan jakina, ethorri zen Ephefora.
25 J aunaren bidean argitua zen ; izpi
ritu khartfuarekin mintzatzen zen, eta
arthatfuki irakhaften zituen Jefufi darontzonak, Joancfcn bathayoaz baizik
etzclarik oraino jakintfun.
26 Heraberik gabe abiatu zen beraz
finagogan mintzatzen. Prizilak eta Akilak aditu zutenean, hartu eta hobeki
argitu zuten Jaunaren bideaz.
27 Eta nola Akayara goan nahi baitzen, anayek berotu zuten eta iikribatu
zioten dizipuluci, Apoloni egin zezoten
ongi-cthorri. Heldu izan zen ondoan,
finheftunei hainitz baliatu zitzayoten.
28 E zik guzicn aitzincan indar handirekin Juduei garaya eramaten zioten,
Iikriturctarik erakhutfiz Krifto zcla
Je fu s.

X I X . K ap.
g A D A , Korinthon zelarik Apolon, gerthatu zen Ephefora ethorri zela Pau
lo gainaldeko ephaitzak iraganik, eta atzeman zituela dizipulu zembait,
2 Eta erran zioten : Sinhefte hartu
duzuenek izatu duzuc Izpiritu faindua ?
Hekiek bcrriz, ihardetfi zioten : E z dugu entzun badenez cre Izpiritu faindua.
3 Harck aldiz erran zuen : Z e r bathayoz zarete beraz bathayatuak ? Ihardetfi zuten : Joancfen bathayoaz.
4 Orduan Paul k erran zuen : Joancfck bathayatu izan du populua urrikizko
bathayoaz, zioelarik, finhets zezatcla ha
rén ondotik cthortzekoa zenaren baithan,
erran-nahi Jefufen baithan.
5 Horick aditu ondoan, bathayatuak i
zan ziren Jefus Jaunaren izenean.
6 Eta Paulok cfkuak gainean ezarri
ziozkatenean, Izpiritu faindua hekien gai
nera jautfi zen, eta mintzo ziren aiko
mintzayaz, eta profetifatzen zuten.
7 Bada, oro hatnabi gizonen ingurua
ziren.
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8 Bcrriz, finagogara goanez, Paulo he
raberik gabe mintzatu zen hirur hilabethez, Juduekin ihardukiz eta Jainkoaren
errefuinari darontzotenetan finhefte harraraziz.
9 Bainan nola gogortzen baitziren
zembait, eta cz baitzuten finheften, gu
zicn aitzinean Jaunaren bideaz ahapaldika mintzatuz, hekictarik gibclatu zen
Paulo, dizipuluak berezi zituen, eta egun
oroz Tirano deitzen zen baten etchean
irakhaften hari zen.
10 Bada, horrck iraun zuen bi urthez,
haletan non A fian egoten ziren Judu eta
pagano guzick aditu baitzuten Jaunaren
hitza.
1 1 Eta Jainkoak Paulorcn bidez egiten zituen fendagaila handienak ;
12 Hartarainokoan non, harén gorphutzetik mokanefak eta gerrikoak crien gai
nera eramaten baitzituztcn, eta hekien
ganik goaten ziren gaitzak, eta izpiritu
gaichtoak ilkhitzen.
13 Buda, tokiz toki zabiltzan Judu
debru iraizleetarik ere zembait abiatu zi
ren izpiritu gaichtoak zituztenen gaine
ra deitzen Jefus Jaunaren izena, erraten
zutelarik: Paulok crantzuten duen J c fufez errekeitzen zaituztet.
14 Horren egilcak bcrriz, Scba Juduaren, aphez naufi baten zazpi femeak zi
ren.
15 Bainan izpiritu gaichtoak ihardestcan, erran zioten : Ezagutzen dut J e 
fus, eta Paulo ñor den badakit ; zuck ordcan nor zarete ?
16 Eta gizona, zeinaren baithan baitzen debru bat guziz gaichtoa, hekien
gainera jauzi zen, eta bia atzemanik, bain
ongi hezi zituen, non biluzgorririk eta odoletan ihes egin baitzuten etchc harta
rik.
17 Bada, Ephcfon egoten ziren Judu
eta pagano guzicz jakina izan zen hori,
eta izialdura crori zen hekien ororen gai
nera, eta goreften zuten Jefus Jaunaren
izena.
18 Eta fmhcfhmetarik hainitz heldu
ziren beren eginkaricn erratera eta aithortzera.
19 Bcrriz hckietarik, gaizkinkericz ar
gitu nahiz ibili ziren hainitzek, beren liburuak ekharri eta guzicn aitzinean erre
zituzten ·, eta khondaturik liburu hekien
balioa, atzeman zen berrogoi eta hamar
mila denar¡otara igaiten zela.
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20 Horreletan hazkarki hcdatzen cta
gogortzen zen Jainkoaren hitza.
21 Bada, horick egin ondoan, Paulok,
Izpirituaren eragintzaz burutan hartu zu
en, Mazedonia eta Akaya gaindi Jerufa
lemera goatca, zioelarik : Hango itzulia
eginik, Erroma cre ikhufi behar dut.
22 Mazedoniara igorri zituen beraz
berc zerbitzarictarik bia, Timotheo eta
Eralfo, eta bera A fian gclditu zen oraino
behin.
23 Egun hekietan bcrriz, gerthatu zen
nahafmcndu bat ezaphurra Jaunaren bi
deari darontzoten gauzetan.
24 Ezik Demetrio deitzen zen zilhargin batck, Dianari zilharrezko tcmplotto
batzu eginez, ofizialcci cmaten ziotcn irabazbidc bat handia.
25 Hckick eta ofizio berckoak bilarazirik, erran zioten : Gizonak, badakizue
ofizio huntarik dugula gurc irabazia j
26 Ikhuílen eta aditzen duzuc, Paulo
horrek ofte gaitza duela gibelatzen, cz
Ephcfon baknarrik, bainan oraino A fia
guzian abantzu, erranez: Eíkuz egiten
diren gauzak cz direjainko.
27 Bada, cz da bakharrik beldur izatcko arbuyotara cror dadicn gure ofizioa,
bainan oraino czdcufentzat idukia izan
dadicn Diana handia ; cta Afia guziak c
ta munduak ohoratzcn duenaren mayestatea cre ezcztatzen hafiko da.
28 Hori aditurik, hafarrez bethe zi
ren, cta oihuka hafi, ziotelarik : Ephefoarren Diana handia.
29 Eta afalduz bethe zen hiri gu zia;
cta harrapaturik bi Mazcdoniar Pauloren
lagunak, Gayo cta Ariftarko, guziek ba
tean triatura oldarrean jo zuten.
30 Paulok berriz, populuaren crdira
nahi baitzuen farthu, dizipuluck etzuten
utzi.
3 1 Afiako buruzagictarik ere harén adiíkidc ziren batzuek othoizka gaztiatu
zioten etzadicn ager triatura.
32 Bizkitartean batzuek huía egiten
zuten oihu eta bertzeele hala ; ezen bilkhu nahafia zen, eta gchicnek zertaz bilduak ziren etzakiten.
3 3 Juduck orduan, forka aitzinaraziz
Alctfandro, builaren crditik atheratu zu
ten. Aletfandrok bcrriz, cíku kheinuka galdatzen zuen ichil zitezen, populuari nahi baitzioen eman garbitafun zerbait.
34 Judua zela czagutu zuteneko, gu

ziak batean oihuka haritu ziren bi orenen
heina : Ephefoarrcn Diana handia.
35 Eta iíkribauak eztiarazi zuenean
jendea, erran zu en : Ephefoar gizonak,
nor da ez dakiena, Ephcfoko hiria Dia
na handi cta Jupitcrren umearen adoratzailc déla ?
36 Hori ezin ukhatua denaz geroztik,
premia da geldirik egon zaitezten eta zu
hur ez denik cz dezazuen egin dcuferc.
37 Alabainan crakharri ditutzue gizon
haukiek ez dirclarik hobendun ez fakrilioz ez burhoz zuen jainkofaren kontra.
38 Norbaitckin churitzeko zerbait balimbadute Demetriok eta horrekin diren
langilcek, juye bilkhuak egiten dire, badire kontfulordcak e re ; hekien aitzinc
an jazar biozote batzuek bertzeei.
39 Aldiz, bertze zerbaiten ondoan bazabiltzate, zuzembidezko bilkhu batean
churi daitcke.
40 Ezen oraikoan beldur izatcko dugu erran dizaguten bihurrialdi bat daramagula, eftakururik batere cz dugunaz
geroztik ckhar dezakegunik tarrapata bu
llen ariatzat. Eta horick erran ondoan,
igorri zuen bilkhua.
X X . K ap.
D A D A , tarrapata gclditu ondoan, Pau
lok deithu zituen dizipuluak, cta folas onez beroturik hekiek, Mazedoniara
goateko bideari lothu zen.
2 Gero, aurkhintza hekiek iragan z¡tuenean, cta anayak aíko folaftaldiz bcrotu, Greziara cthorri zen.
3 Han hirur hilabethe eman ondoan,
Siriara itfafoz goatekotan zelarik, Juduek
hedatu ziozkatcn zelatak, cta burutan
hartu zuen Mazedonia gaindi bihurtzca.
4 Bada, lagun goan zitzaizkon Sopater, Pirrho Berearraren fe m ea; Ariftarko
eta Sekundo, Thcfalonikarrak ; Gayo
Derbearra; Timotheo, Tikiko cta T rophimo Afiarrak.
5 Aitzincan goan baitziren horick, iguriki gintuzten Troadcn.
6 G uk bcrriz Airifetako egunen on
dotik, itlafoa hartu ginduen Filipefen, eta
bortz egunen buruko hekien gana hel
du ginen Troadera, han egotu baikinen
zazpi egun.
7 Bada, larumbatetik lehembiziko egunean, ogiaren hauftcko bilduak ginclarik, Paulok ihardukitzen zuen dizipu-
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luckin, eta biharamunean goatekoa bai
l e n , folafari gauhcrditaraino iraunarazi
zioen.
_ 8 -Eta argi hainitz bazircn gu bilduak
ginauden falhan.
9 Berriz, Utiko deitzen zutcn gizon
gazte bat, leiho baten gainean jarria zagoclarik, lógale handiak arthikitzen baitzuen Paulo mintzo zen artcan, loak eramanik erori zen hirugarrcn fclharutik
beheiti, eta hila altchatu zutcn.
10 Harén gana jautfirik, Paulo ctzan
zitzayocn gainera, eta bcfarkatu ondoan
erran zuen : E z afalda nihor, ezen bcrekin du bizia.
1 1 G ero, iganik hautfi zuen ogia, jan
zuen eta argitzeraino folas eginik, horrelctan abiatu zen bideari.
12 Bada, bizirik crakharri zutcn gi
zon gaztca, eta hekicn baithako gozakaria etzcn aphurra izatu.
13 G u k berriz, untzirat iganik Afonera jo ginduen, handik hartu behar baikinduen Paulo; ezen hala manatu zuen,
berak leihorrez nahi baitzuen egin bidca.
14 Afonen gutaratu zenean beraz, hu
ra harturik Mitilenera goan ginen,
15 Eta handik urez Kioko parrera
heldu izan ginen biharamunean ; biharamunagoan jo ginduen Samofera, eta
ondoko eguncan Miletora ethorri ginen.
16 Ezen Paulok Ephefo bazterrerat
uztcko afmua zuen, Alian trikabiderik
etzakioen gertha. Higitzen zen alabainan Jerufalemen eman beharrez, ahal
bazuen, Mcndekofte eguna.
17 Milctotik beraz Ephefora igorririk,
deithu zituen Elizako aphezak.
18 Harén ganat ethorri eta batera bildu zirenean, Paulok erran zioten: Alian
farthu naizen cgunctik badakizuc nola
zuckin izatu naizen bethi,
19 Jauna zerbitzatuz aphalguratafun
ofotan, nigarrekin, era Juduen zelatetarik gerthatu zaizkitan frogapenen crdian ;
20 Ñola ez dudan gorde zuentzat on
zenik deufere, non ez darotzuedan ezagutarazi eta ctzaituztcdan argitu kampoan eta barnetan ¡
21 Juduei eta paganoei crantzuncz
oraki Jainkoaren alderat urrikia, eta
cfu-Krillo gurc Jaunaren ganat linhcstea.
22 Eta orai huna non izpirituaren
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lokharriaz hertfatua, Jerufalcmcra nohan, jakin gäbe han zer behar zaitan
gerthatu,
23 Baizik-ere bideko hiri guzietan Izpiritu fainduak garbiki darotala erraten,
burdinak eta hcllurak daudcla Jerufalcmen ene goait.
24 Bainan den-gutienik ez naiz hckien bcldur ; ez dadukat ere ene bizia
ene burua baino guphideago, bururatuko
ditudan ber-bai ene urhatfa, bai-eta Jcfus
Jaunaren ganik hartu dudan hitzeko kargua, hura baita Jainkoaren graziazko E banjelioari lckhukotafun egitea.
25 Eta orai huna, nik badakit zuck
orok zeinen erditik iragan bainaiz crantzunez Jainkoaren errefuma, ene begithartea ez duzucla gehiago ikhufiren.
26 Hargatik cgungo eguncan zin cgiten darotzuct, zuen guzien odolctik
garbi naizela.
27 E z naiz alabainan gibelatu zuci
erantzutetik Jainkoaren chede ofoa.
28 Atzarriak zaudezte beraz zuen
buruei eta zuen arthaldc guziari, hären
gainean aphezpiku czarri baitzaituzte
Izpiritu fainduak, hotfeman diozozucn
Jainkoaren Elizari zeinaren jabe berc
odolaren goíluz egin izan baita.
29 N ik badakit, ni goan ondoan, arthaldea urrikari izanen ez duten otfo
harrapariak zuen artera farthuko direla.
30 Zuetarik beretarik ere jaikiko dire
gizonak, dizipuluak berenganatu beha
rrez tzarkerian mintzatuko direnak.
3 1 Hargatik erne zaudezte, gogoan
idukiz, hirur urthez gauaz eta egunaz
ez naizela baratu zuetarik bakhotchari
nigarrekin atzar cmatetik.
32 Eta orai gomendatzen zaituztet
Jainkoari eta hären graziazko hitzari,
Elizaren altchatzeko eta bere primantzan faindu guziekin phartc cmateko ahala duenari.
33 Nihorcn zilhar, urhe edo philden
lchiarik ez dut izatu.
34 Zeronck lekhuko zarctc, clku
haukiek ni eta enekin zirenak behar
ginduenaz mantenatu gaituztcla.
35 Orotaz argitu zaituztet; mengoa
delakoz hola laucan hariz hcrbalen laguntzca ; eta Jefus Jaunaren hitzaz orhoitzea, harek erran du c z ik : E mateaz zorion gehiago da czcncz hartzeaz.
36 Eta horick crran-cta, bclhaunika-

turik othoitz egin zuen hckickin ororekin.
37 Orduan nigar marralkaz jarri ziren guziak, eta Paulori iephotik lothurik
mufu ematen zioten,
38 Bihozmin handia baitzuten, erran
zaroten hitzaz, gehiago ctzutela ezen
harén begitharterik ikhufiren. E ta untziraino lagundu zuten.
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thoizten ginduen guk eta toki hartan
zirenek etzadien Jerufalemera goan.
13 Orduan ihardetfi eta erran zuen:
Z e r hari zarete nigarrez eta ene bihotzari min ematen ? Banago ezen, ez czik
eftekatua izatera, bainan Jerufalcmen hiltzera ere Jefus Jaunaren izenaren gatik.
14 Eta nola czin finhetfaraz baikiniozokeen, baratu ginen, erraten ginduclarik : Jaunaren nahia egin bedi.
15 Egun hekien buruan chuchcndurik
X X I . K ap .
Jerufalemera igan ginen.
hekien ganik berezi ginene16 Zefareako dizipuletarik cre gurekin
tik, bide zuzcnaz itfaftatu ginen Ko- ethorri ziren zembait, berekin zakharfera, biharamunean Errhodefera, eta han telarik afpaldiko dizipulu bat, Mnafon
dik Patarata.
Ziproarra, zeinaren etchean izan behar
2 Eta han aurkhitu baikinduen Pheni- baikinduen leihorra.
ziara zihoan untzi bat, hartara iganik
17 Eta Jerufalemera ethorri ginenean,
itfafoari eman ginen.
begithartez hartu gintuzten anayck.
3 Zipro gainera agertzearekin, hura
18 Biharamunean berriz, Paulo gure
ezker utziz, Siriari buruz goan eta T ikin fartzen zen Jakoberen etchean, eta
rrera hcldu ginen ; ezen untziak han u- bildu ziren zahar guziak.
tzi behar zuen karga.
19 Paulok agurrak egin izan ziozka4 Bada, dizipulu batzu aurkhiturik, ten ondoan, chehcki erran zioten zer eta
han egotu ginen zazpi egun ; hekiek, zer egin zitucn Jainkoak hären arartekoz
Izpirituaren eragintzaz Paulori erraten jendayen erdian.
zioten, Jerufalcmera ctzadiela goan.
20 Horiek aditurik handiellcn zutcn
5 Egun hekien buruan abiaturik ba- Jainkoa, eta Paulori erran zioten : Ana
gindoazen, guziek lagunduz hiriz kam- ya, ikhuften duzu zembat mila diren
poraino beren haur eta emazteekin ; eta Juduen artcan fmhctfi dutenak, eta gu
itfas-hegian bclliaunikaturik othoitz egin ziak legearen aldcra khartfu dire.
ginduen.
21 Bada, zutaz denaz adituak dire,
6 Eta elkharri ofagarri on erranik, un- jendayetan gaindi daudezen Juduei ira
tzira igan ginen gu ; hekiek berriz, e- khallen diozutela Moifefi ukho egin diotchalde itzuli ziren.
zoten, erranez ez dituztela beren femeak
7 Itfafoko aldia eginik, jautfi ginen ingurebaki behar, eta berek ere ez dutcla
Tirretik Ptolcmaidara ; eta anayei agur zeren bizi ohitzaren arabera.
egitera goanik, egun bat egotu ginen hc22 Z e r egin beraz? hoberenik da gu
kiekin.
zien bilaraztea; alabainan jakinen dutc
8 Biharamunean berriz, abiatu eta ethorria zarcla.
Zefarcara heldu ginen. Eta Filipc c23 Egizu bada guk erraten darotzubanjeliltaren etchean farthurik (Eilipe guna. Baditugu laur gizon botu bat be
zazpietarik bat zen), harén baithan ego ren gainean dutenak.
tu ginen.
24 Hekiek harturik, hekickin faindu9 Bazitucn lau alaba birjina, profetifa- ets zaitezi, eta hekien galluak cgizkitzu,
tzen zutenak.
murritz detzazten beren buruak; eta
10 Eta nola luzatu baikinduen zem- guziek jakinen dute gezurrak direla zutaz
bait egun, Judeatik ethorri zen Agabo aditu dituztenak, bainan legea begiratuz
deitzen zutcn profeta bat.
zabiltzala zu cre.
1 1 Gure ganat cthorri-eta, hartu zuen
25 Paganoctarik finheftc hartu duten
Paulorcn gerrikoa, eta bcrc zangoak eta hekicz denaz, ilkribatu diotegu, gurc ccíkuak ellekaturik, erran zuen : Hau dio rabakia dela begira ditezen idoletarik,
Izpiritu fainduak: Juduck huncla elle- haragi imolatuetarik, odoletik, haragi ikatuko dutc gerriko hunen jabea, eta thotik eta lohikeriatik.
paganoen eíkuetara emanen dute.
26 Paulok orduan lau gizonak hartu
12 Hori aditu ginduenean, Paulo orik, biharamunean hekiekin bere burua
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chahutu ondoan, cgin zucn tcmploko
fartzea, crantzutcn zuclarik zein cgunez
akhabatuko ziren chahuketak, eta noiz
cginen zcn bakhotcharcntzatcko eikaintza.
27 Bainan zazpi egunak iragaitcn zirelarik, Afiako ziren Juduck, tcmploan
ikhufi zutencan, fumindu zuteil populu
guzia, eta cikua gaincra cman zioten,
oihu egiten zutclarik:
28 Hel, Ifraeldar gizonak; hau da
populuarcn, legearen eta toki hunen kon
tra orotan irakhaften hari den hura; eta
gehiago denik, paganoak crc templora
crakharririk, toki faindu hau khutfatu
duena.
29 Ezen hirian harekin ikhufi baitzuten Trophimo Ephefoarra, ufte zuten
templora crakharri zuela Paulok.
30 Eta afaldutan jarri zcn hiri guzia,
eta murruka bildu zen populua. Eta
Paulo harturik, templotik kamporat hcrreftatzen zuten, eta atheak hertfi ziren
berchala.
3 1 Bada, hura hil bcharrcz zabiltzalarik, berria hcldu zioten ezkardako buruzagiari, gainazpikatzen hari zcla Je rufalemc guzia.
32 Harek bcrehala foldadoak eta chuntariak harturik, Juduetara laftcr cgin
zuen. Hekiek ikhufi zutenean aitzindaria foldadockin, Pauloren jotzetik baratu ziren.
33 Orduan hurbildurik hartu zucn
aitzindariak; bi gathez amarra zezatcla
manatu zuen, eta galdatzen zucn hea
nor zcn eta zer cgin zucn.
34 Bainan jendepetik, batzuck hula,
bertzeek hala oihu egiten zuten. Eta
nola cz baitzezakeen argudioareu ariaz
gerthurik jakin deufere, manatu zucn
gaztelura eraman zezaten.
35 Eta mailctara heldu izan zcncan
Paulo, gerthatu zen foldadock befoetan
eraman behar izan zutcla populutzc gaitzaren ariaz.
36 Alababan populu murrua jarraikitzen zen oihu eginez : Hil zazu.
37 Eta gaztelura fartzerakoan, Paulok
erran zioen buruzagiari: Haizu zait zuri hitz baten erratea ? Harek ihardetfi
zucn : Badakizu greziaraz mintzatzen ?
38 Etzarc zu, aitzin hortan buila bat
jauzarazi eta mortura lau mila manduler
eraman dituen Egiptoar hura ?
39 Eta Paulok erran zioen : J udua

naiz zinez, Tarfo Ziliziakoa, hiri czagutuko hiritarra. Bainan utz nczazu othoi populuari mintzatzera.
40
Eta nola haizu eman baitzioen,
Paulok mail burutik populuari eikuz
kheinu cgin zioen ; eta oro ichildurik,
hebrearaz huncla mintzatu z c n :
X X II. K ap.
^ ^ N A Y A K eta aitak, adi zatzue, orai
ematen darozkitzuedan ariak.
2 Aditu zutencan bada, hebrearaz
mintzatzen zitzayotcla, ichilago gclditu
ziren oraino.
3 Eta erraten du : N i naiz Judu bat,
Tarfo Ziliziakoan forthua, hiri hartan
hazia, Galamiclen oinctan arbafoen legeko garbitafunean argitua, legearen alderat khartfu, zuek oro cgungo cgunean
bczala.
4 Heriotzeraino finhefte huni jazarri izan diot, gizonak eta emaztekiak estckatuz eta prefondcgictara arthikiz,
5 Lckhukotafun egiten darotadetan
bezala aphez handiak eta zahar guzick,
zeinen ganik gutunak izanik, Dainafeko
anayetara bainindohan, handik burdinctan erakhar netzan gaztigaraztekotzat.
6 Bainan bidean nindohalarik, eta ordukoz Damafera hurbildua, eguerdirian
gerthatu zen argi handi batek bet-betan
inguratu ninduela;
7 Eta lurrerat eroririk aditu nuen mintzo bat erraten zarodana : Saul, Saul,
zertako darotak jazartzen ?
8 N ik berriz, ihardetfi nuen : N or zare zu, Jauna? Eta erran zarotan : Ni
nauk Jefus Nazarethckoa, zeinari jazar
tzen baitiok.
9 Eta enekin zircnck ikhufi zuten argia, bainan etzuten aditu enekin ihardukitzen zucn mintzoa.
10 Eta erran nuen : Z e r eginen dut,
Jauna ? Orduan Jaunak erran zarotan:
Jaikirik hoa Damafera, eta han erranen
zaik cgin bebar du kan guzia.
1 1 Eta nola cz bainuen ikhuften, itfutu ninduelakoz argi hären dirdirak,l:i—
gunck efkutik eramancz hcldu izan nintzen Damafera.
12 Bada, Ananias deitzen zen bat,
legearen araberako gizona, hango Judu
guzick lckhukotafun ematen ziotenaz,
13 Ethorri zen ene gana, eta hurbil
durik erran zarotan : Saul anaya, begiia

X X III. KAP.
zazu. Eta ordu bercan begiratu nioen.
14 Eta erran zarotan: Gure arba
foen Jainkoak aitzinctik berezi zaitu,
harén nahia ezagut, zuzena ikhus eta
harén ahotiknko hitza adi dezazun.
15 Ezen ikhufi eta aditu ditutzunez
izanen zarc gizon guzien aitzincan ha
rén lekhuko.
16 Eta orai zertan zaudc hor? Ja iki, bathaya, eta zure bekhatuetarik,
Jaunaren izena deithuz, garbi zaitezi.
17 Bada, Jerufalemera bihurtu on
doan, eta tcmploan othoitzean nindagoelarik, izpiritu jauzte bat gerthatu zitzaitan ;
18 Eta ikhufi nuen Jauna, zcinak
erraten baitzarodan : Higi zaitc eta Je rufalemetik laftcr ilkhi; zeren cz bai
tute onhetfiko nitaz egiten duzun lekhukotafuna.
19 Eta erran nuen nik: Jauna, berek
badakitc ni nintzela, zure baithan finheften dutenen prefo ezarlc eta finagogetan zehatzailc;
20 Eta Eztcbe zure lekhukoarcn odola ¡churtzen zenean, han nintzela ni,
onheften nucía liaren hcriotzea, eta ha
rén hiltzailcen foinckoak nik zaintzcn
nituela.
2 1 Eta erran zarodan : Z oaz, zeren
nik jendayetara bidaliko baitzaitut urrun.
22 Bada, hitz hortaraino entzuten
bazauden, eta altchatu zuten mintzoa,
ziotelarik: Khcn lurretik horrelako gi
zona, cz du ezen bizia zilhegi.
23 Eta marrumaka, eta bcren foinckoen arthikitzen, eta goiti herrauts igortzcn hafi baitziren,
24 Buruzagiak manatu zucn gazte
lura far zezaten Paulo, azota eta cftiran
czar zezaten, jakitekotzat zergatik egi
ten ziozkatcn halako patarrak.
25 Eta nola hedez tinkatu baitzuten,
Pauiok aldean zuen ehuntari bati erra
ten d io : Haizu othe zaitzue azotatzea
Erromar hiritar bat eta kondenatugabea?
26 Hori aditu zuenean, buruzagiari
goan zitzayoen chumaría, eta jakintfun
egin zuen, zioelarik : Zcrtara zoaz ?
ezen gizon hori Erromako hiritar da.
27 Orduan hurbildurik, Paulori erran
zioen buruzagiak: Erradazu hcan Erro
mako hiritar zaren ? Eta harek ihar
detfi zucn : Bai, hala naiz.
28 Eta buruzagiak erran zu en : Di-
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rutze ederrari eíker ardictfi dut hiritargo
hori. Eta Paulok ihardetfi zu en : N i
berriz, fortzez naiz hala.
29 Haren eftiratzera zoazcnak bcraz
urrundu zitzaizkon berchala. Buruzagia ere beldurtu zen jakin zuenean Erro
mako hiritarra zela, eta zeren hedez
tinkatu baitzuen.
30 Biharamuncan berriz, hobeki ja 
kin nahiz hean zcr ariaz jazartzen zio
ten Juduek, khendu ziozkan burdinak,
eta manatu zuen bil zitezen aphezak
eta biltzar guzia; eta crakharririk Paulo,
czarri zucn hekien erdian.
X X I I I . K ap.
J ^ A D A , Paulok biltzarraren gainera emanez begiak, erran zu en : Anayak, orai artco ene barneko zuzentafun
bethean ibili naiz Jainkoaren aitzincan.
2 Horren gainean Ananias aphez
handiak aldean zituenci manatu zioten
mazclako bat cman ziozotcn Paulori.
3 Paulok erran zioen orduan: Z u ,
Jainkoak joko zaitu, harrafi zuritua.
Z e r ! legearen arabera ene juyatzeko
jarria zare, eta legearen kontra manatzcn duzu jo nezatcn ?
4 Eta han zirenek erran zuten: Jain 
koaren aphez handia madarikatzen duk?
5 Aldiz Paulok ihardetfi zuen: Anayak, cz nakien aphez handia zela. Iíkribatua da ezen : E z duzu madarikaturen
zure populuko buruzagia.
6 Bada, Paulok baitzakien, Saduzcarrak zircla batzu, eta bertzcak Farifauak,
biltzarraren erdian oihu egin zuen: Anayak, Farifaua naiz eta Farifau femea, eta
geroko igurikimenaren eta hilen biztearen ariaz naiz juyamendutan.
7 Eta horiek erran zituencan, makhurra forthu zen Farifaucn eta Saduzearren artean, eta b¡ aldctara jarri ziren
guziak.
8 Saduzearrek diote ezen, ez berrizbizterik, ez Aingcrurik, ez Izpiriturik
cz déla; Farifauck aldiz aithortzen dute
bata eta bertzea.
9 Bada argudio handi bat biztu zen.
Farifau batzuck, jaikirik jazartzen zu
ten eta erraten : Gaizkirik gizon hunen
baithan ez dugu aurkhitzen batere.
Nork daki hean Izpiritu cdo Aingeru
bat mintzatu zayonez ?
7o
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10 E ta ñola gaiztu baitzen borroka,
Toldado buruzagiak, Paulo chchaka zezaten bcldurrez, foldadoci manatu zio
ten, jautfirik har zezatcn hekien crditik
Paulo eta gaztclura eraman zczatcn.
1 1 Ondoko gaucan bcrriz, Paulori
agerturik erran zioen Ja u n ak : Zaude
fendorik; czcn nola Jcrufalcmen nitaz
lekhukotafun bihurtu baituzu, hala cgin
behar duzu Erroman ere.
1 2 Bada, argitu zenean, elkharretara
bildu ziren Juduetarik zembait, eta botuz bercn buruak lothu zituzten, ziotelarik, etzutela cz janen, cz edanen, Pau
lo hil zczatcn arteo.
13 Eta zin-hartze borren cgileak tazircn berrogoyez goiti.
14 Aphez naufietara eta zaharretara
goan ziren, eta erran zaroeten: Botuz
hartu ditugu gurc buruak, Paulo hil dezagun arteo ez dugula dcuferc daftaturen.
15 Biltzarrarckin bcraz orai zuck,
zerbait gerthuagorik hären ganik jakitcko itchuran, foldadocn buruzagiari gaztia
diozozuc, zuen aitzincra agerraraz dczan. G u aldiz, hären hiltzera jarriak
gaude zuctaratuko den baino lchcn.
16 Nola ordean Pauloren arrcbaren
femeak jakin baitzuen zimarkhua, goan
eta gaztclura farthurik, jakintfun cgin
zuen Paulo.
17 Paulok berriz, chuntarietarik bat
deithurik, erran zioen: Buruzagiarcn
aitzincra eramazu gizon gaztc hau, badu
ezcn argitafun zerbait hari cmateko.
18 Ehuntariak harturik eraman zuen
buruzagiarcn gana, eta erran zuen: Pau
lo prefo denak othoiztu nau zure aitzinera erakhar dezadan gizon gazte hau,
zerbait baduclakoz zuri erran beharrik.
ig Buruzagiak eikutik bazterrerat craman eta galdatu zioen : Z e r argitafun
duzu niri cmateko?
20 Aldiz muthikoak ihardetfi zioen :
Juduak hitzartuak dire zure othoizteko,
Paulo biltzarraren aitzincra agerraraz
dezazun bihar, zerbait gerthuagorik hä
ren ganik jakin behar balute bezala.
21 Z uk ordean ez biatzatzu fmhets;
czen hekietarik berrogoi gizon baino gchiago badire Paulo zclatatzcn dutenak,
bereu buruak botuz harturik cz dutela
ez janen ez edanen hura hil dezaten ar
teo ; eta orai zuri agintzaren iguri, chuchenduak daude.
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22 Buruzagiak igorri zuen beraz gi
zon gaztea, manaturik nihori etziotzon
aipha ezagutarazi ziozkan gauzak.
23 Deithu zituen bi chuntari eta crran zioten : Gabazko hirugarren oreneko aphain zatzue berrehun oinezko, hirur hogoi eta hamar zaldizko eta berre
hun lantzadun, Zcfarcara goateko;
24 Eta zaldiak chuchenatzue, Paulo
gaincan ezarririk,minik gäbe eraman de
zaten Feliz gobcrnadorcaren gana.
25 (Beldurrak hartu zuen alabainan,
Juduck etzezaten bedere ebats eta hil,
eta berak jafan zezan gero bidegabe zer
bait, diru izateko haritu balitz bezala.)
26 Eta gutun bat ifkribatu zuen, hau
zadukana: Klaudio Lifiafck, beliz gobernadore guziz onari, agur.
27 Erromarra zcla jakinik gizon hau,
foldadockin goanez atheratu dut fuduek
atzeman eta hiltzera zaramatelarik.
28 Eta jakin nahiz zertaz jazartzen
zioten, hekien biltzarrcra eraman izan
dut.
29 Aurkhitu dut beren legeko aria
batzuez jazartzen ziotela, bainan heriotzea edo burdinak merczi duketen hobe
netarik garbi.
30 Eta nola falhatua izan baitzait zclatak hedatzen diozkatela, zure gana
igorri dut, jazarleei erc ezagutaraziz zu
re aitzincra athera dezaten befen erratekoa. Izan ongi.
3 1 Soldadoek beraz, manatua zutenaren arabera, Paulo harturik, gabaz craman zuten Antipatridcra.
32 Eta biharamunean, zaldizkoei utzirik, goan zitezen harekin, gaztclura
itzuli ziren.
33 Zcfarcara heldu eta gutuna gobernadoreari eman ondoan, Paulo ere czarri
zuten hären aitzinean.
34 Gobernadoreak irakurtu eta gal
datu ondoan zcin herrialdetako zen, eta
Ziliziarra zcla jakinik,
35 Erran zioen: Zure jazarlcak ethorri diren ondoan entzunen zaitut. Eta
manatu zuen, Herodefen jauregian zain
zczatcn.
X X I V . K ap.
D A D A , bortz egunen buruan jautfi
D
zen Ananias aphez handia, zahar
batzuekin, eta Tertulo zclako hizdun
batekin, eta gobernadorearen aitzincra
agertu ziren Pauloren kontra.

XXV . KAP.

2 Eta Paulo dcithua izanik, jazartzen
abiatu zen "Fcrtulo, zioelarik: Nola ba
ke handitan zuri cíker bizi baikare, eta
makhur aíko zurc atzarritafunari eíker
baitirc chuchentzcn,
3 H ori aithortzen dugu bethi eta bazter orotan, oi Feliz guziz ona, cíkcrrik
handienak bihurtuz.
4 Bainan ctzaitzadan luzez iduk, othoizten zaitut aphurtto bat entzun gaitzatzun zure ohiko gozotafunarekin.
5 Gizon izurriztari hau atzeman du
gu, lurreko bazter orotan builetan Judu
guzien ezartzen hari, eta Nazarcthiarren aldebandako itchindi.
6 Temploa khutfatu beharrez ere ¡bi
lí da ; hartu eta gurc legearen arabera
nahi izan dugu juyatu.
7 Bainan Liftas, foldado ezkardako
buruzagia, cthorri da, eta inuthiritafun
gaitzcan khendu daroku eíkuetarik,
8 Manatuz zure aitzincra cthorztezen horren jazarlcak; horren bcrarcn
ganik, guk eratchikitzcn diozkagun guziez argitu ahalko zarc.
g Horren gainera berriz, erran zuten
Juduck ere hola zirela horick oro.
10 Bada, gobernadoreak kheinu eginik mintza zadieia, Paulok ihardetfi zu
en : Nola baitakit urthe aíko haukictan
populu hunen juye zarela, gogo fendoagoz churituko dut ene burua.
1 1 Jakin dezazuke czen cz duela hamabi cgun baino gehiago, adoratzera
ethorri naizcla Jerufalcmera;
12 Eta cz naute tcmploan atzeman
nihorekin eíkatimatzcn, cdo jende murru biltzen ez finagogctan,
13 Ez-ctare hirian: eta ez dire gai,
orai ene gain cmaten dituztenen frogatzeko zure aitzinean.
14 Hau aithortzen darotzut ordean,
horiek aldcbandakcria dcitzen duten finheílcarcn arabera zerbitzatzen dúdala
Aita eta ene Jainkoa, legean eta profetetan ifkribatuak direnak oro íinhetfiz ;
15 Jainkoarcn baithan dudalarik ho
riek duten igurikimen bera, cgun batez
preíluen eta gaichtagincn arrebiztea ethorriko déla.
16 Aria hortaz bermatzcn naiz, Jain
koarcn eta gizonen alderat ene harnea
notlurik gabe idukitzera bethi.
17 Bada, zembait urtheren buruan
ethorri naiz amoina batzuen egitera ene
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hcrritarrci, eíkaintza eta botuak ene
Jainkoari.
18 Eginkari horietan aurkhitu naute
temploan garbitua, eta ez jende murru
baten eta argudioen erdian.
19 Afiatik ethorri Judu batzu ziren
zure aitzinerat agertu behar zutenak
eta iratchikile jarri, ene kontra balimbazuten zerbait erratcko;
20 Edo erran bezate haukiek berck,
hean biltzarraren aitzinean nintzenean
tzarkeriarik atzeman duten ene baithan;
2 1 Non cz darotedan jazartzen, guzien aitzinean nindagoelarik, goraki e
rran dudan Tolas bakhar huntaz: Hilen
biztearen ariaz egun juyatzen nauzue.
22 Bada, Felizek baitzakien ongi zer
erran nahi zuen Tolas horrck, bertze aldi
batetaraino igorri zitucn, zioelarik : L ifias ezkardaria ethorri den ondoan, entzunen zaituztet.
23 Eta chuntari bati manatu zioen
zain zezan Paulo, eta utz zezon pliauTua, eta hären lagunetarik nihor ctzezan
debeka hären zerbitzatzetik.
24 Zembait egunen buruan berriz,
Feliz ethorri zen bere emazte Drufilarckin, zeina Judua baitzen. Dcithu zuen
Paulo, eta hären ganik entzun zuen nolakoa den JeTu-Kriftoren bailhako Tedea.
25 Bainan garbitaTunetan Tartzen baitzen juftiziaz, eta chahutafunaz, eta cthortzekoa den juyatnenduaz, lotTaturik
Felizek erran zioen : Afki aldi huntako,
zoaz ; bainan ordu oncan deithuko zaitut.
26 Hambatekin crc, Paulok diru zer
bait emanen zioelako uftekerian, aria
hortaz erc maiz deithuz, TolaTean egoten
zen harckin.
27 Bada, bi urthe iragan zirencan,
Felizek bere ordain izatu zuen Porzio
Fefto. Berriz, Juducn gogara cgin nahiz, Felizek prcTo utzi zuen Paulo.

XXV. K ap.
C V E ST O ethorri zcncan beraz tokiaren
gaincra, hirur egunen buruan ZcTareatik Jerufalemera igan zen.
2 Aphcz nauTiak eta Juduetarik lehembizikoak Pauloren kontra goan zitzaizkon, eta othoizten zuteil,
3 Haren kontra begithartc eflcatuz,
mana zezan hura Jerufalemera crakharria izan zedin, zelatak hedatzen baitzi·
tuzten hären hiltzeko bidean.
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4 Bainan Feftok ihardctfi zioten, Z e farean zaindua zcla Paulo ; bera bcrriz,
lafter goatckoa zcla.
5 Eta erran zioten : Zein-crc baitire
beraz zuetan lehcmbizikoak, hekick jauts
beitez enekin, cta gizon harén baithan
gaizki zerbait balimbada, jazar biozotc.
6 Bada, hekien anean, zembait egun
egonik, ez zortzi edo llamar baino gehiago, Zefareara jautfi zen, cta biharamunean jarri zen bere tribunalcan eta
manatu zuen crakhar zezaten Paulo.
7 Agertu zenean, inguruan jarri zitzaizkon Jerufalemetik ethorri Juduak,
gainera eniaten ziozkatelarik hoben hai
nitz eta gaichtoak, bainan ezin froga
zctzazketen.
8 Paulok hunda garbitu zuen bere
burua : E z dut hutfegin cz legearen, ez
temploaren, ez Zcfarren kontra.
9 Feftok ordean, Juduen gogara egin
beharrez, Paulori erran zioen: Nahi duzu Jcrulalemera igan, eta han gauza
horietaz ene aitzinean juyatua izan ?
10 Paulok berriz, ihardctfi zuen:
Zcfarren tribunalarcn aitzinean naiz,
hemen behar dut izan juyatua ; cz diotet
Juduei bidegaberik egin, zerorrek arras
ontlà dakizun bezala.
1 1 Bidegaberik egin badut ezen, edo
heriotzea zor zayoenik zerbait, hiltzea
onheften dut; bainan horicn jazarrietan
egiarik deufere cz bada, nihork cz nezake horicn eikuetarat eman. Zefarri hel
egiten diot.
12 Orduan bere biltzarrarekin mintzaturik, Feftok erran zuen : Zefarri hel
egin diozu, Zefarren aitzinera goanen
zare.
13 Handik zembait egunen buruan,
Feftori agur egitera Agripa erregea eta
Bcrenize jautfi ziren Zefareara.
14 Eta ñola han egun aphur bat ego
tu baitziren, Feftok erregeri aiphatu zi
oen Pauloz, zerralarik : Gizon bat bada
Felizek prefo utzia,
15 Zcintaz, Jcrufalemcn nintzenean,
ethorri baitzarozkitan Juduetako aphez
naufiak cta zaharrak, harén kondenamenduaren cike.
16 Ihardctfi nioten : E z da Erromarren ohitza gizon baten kondenatzea, eratchikimenduen azpian denak aitzinera
izan detzan baino lehen bere jazarleak,
cta izan dezan hoben eratchikictarik
garbitzeko bidca.

17 Hunat ethorri zirencan beraz, luzamendurik batere gäbe, biharamuncan
jarri nintzen tribunalcan cta manatu
nucn erakhar zezaten gizona.
18 Eratchikitzaileak hären aitzinean
jarri ondoan, etzioten deufere jazartzen
nik ufte nuen bczalako hobenik ;
19 Bainan hären kontra halako errateko batzu zituzten bereu erliyioncko
fino batzuez eta Jefus zelako hil baten
gaincan, zcintaz Paulok ihardukitzen
baitzucn bizi zcla.
20 N ik horrclako ikhuftckotan e z ja kinez zer egin, galdatu nioen, hean Je rufalemera goan nahi zuenez, eta han i
zan hekien gaincan juyatua.
2 1 Paulok ordean hel cginik, Augustori utz zekion egitckoaren ezagutza,
manatu dut zain dezaten Zefarren aitzi
nera igor dezadan arteo.
22 Orduan Feftori erran zioen Agrip a k : Neronek cre nahi nuke aditu gi
zona. Ihardetfi zioen : Adituko duzu
bihar.
23 Biharamuncan beraz, Agripa cta
Berenizc fiza handitan ethorri, eta aditokira farthu zirencan milatarickin eta
hiriko Ichcmbizikockin, Feftok manaturik crakharri zuten Paulo.
24 Eta erraten du Feftok : Agripa erregea, eta zuck oro gurekin hemen zaretenak ikhuften duzuc gizona, zeintaz
Juduen populu guziak Jcrufalcmcn bilhatu bainau, galdatuz, eta oihu egincz
cz dela gehiago bizitzera utzi bchar.
25 N ik ordean ez dut aurkhitu, he
riotzea zor zayoen gaizkirik egin duela
batere. Bainan nola berak Auguftori
hel egin izan baitio, crabaki dut igorria
izanen zayoela.
26 Gauza garbirik cz dut horren gainean gure Jaunari iikribatzeko. Hargatik agerrarazi dut zuen aitzinera, eta
guziz zure aitzinera, errege Agripa,
bilhatu ondoan, izateko zertaz iikriba.
27 Iduritzen zait alabainan kanorik
ez dela prefonier baten igortzca, cta hä
ren gaineko ariak ez ezagutaraztea.
X X V I. K ap.
A , Paulori erran zioen Agripak :
ß A DHaizu
zaitzu zure aide mintzatzea.
Orduan Paulok, eikua hedaturik, hafi
zuen cgitekoa churitzcn :
2 Dohatlu dadukat ene burua, oi c-

X X V I. E A P .
rrege Agripa, zeren zure aitzinean behar
naizen garbitu egun Juduek jazartzen
darozkidaten gauzetarik ;
3 Ezen arras ontfa argitua zare gauza
guziez cta Juduen arteko ohitza eta
gora-beherez.
4 Behintzat ene bizia gazte danik
nolakoa izatu den haftetik ene herritarren erdian Jcrufalemcn, jakintfun dire
Ju du guziak ;
5 Badakitc, baldin lckhukotafun bihurtu nahi badute, haftetik bizi izan
naizela Farifau arara, gure erliyioncko
aralde ikhufienaren arabera.
6 Eta orai, juyamendu baten menean
nago, Jainkoak gure arbafoci egin agintzaren igurikitza gatik,
7 Hartara hcltzcko pheikizan bizi dirclarik gure hamabi leinuak, gau cta
egun zerbitzatuz Jauna.
Igurikimcn
hortaz Juduek hoben cgiten darotade, oi
errege.
8 Jainkoak bizturen dituela hilak,
hortan zer dadukazue ezin-finhctfizkorik ?
9 N ik halabadere ufte izan nuen,
ahalaz zeiher egin behar niocla Nazaretheko Jefufen izenari.
10 Hala egin dut ere Jerufalcmcn,
cta aphez naufietarik eikuak izanik, pre
fo ezarri ditut fainduetarik aiko; eta
hiltzen zituztenean, onheften nuen crabakia.
1 1 Eta finagoga guzietan gaztigatzen
nituelarik, bortchatzen nituen burho cgitera ; eta geroago eta gehiago erhotua
hekien kontra, hiri arrotzetaraino jarraikitzen nintzayoctcn.
12 Horrclako urhatfean Damafcra
nindohalarik egun batez, aphez naufiek
eman indar eta eikuekin,
13 Egucrdi bethean, oi errege, bidcan
ikhufi nucn zerutikako argi batck, iguzkiarena baino dirdirigarriagoa zenak, inguratu gintuela ni eta enekin batean
zirenak.
14 Eta nola guziak lurrcrat crori baikinen, aditu nucn mintzo bat, hebrearaz
erraten zarotana: Saul, Saul, zertako
jazartzen darotadak ? Gogor zaik akhuloari uztar egitca.
15 Aldiz nik erran nuen: N or zare
zu, Jauna ? Eta Jaunak ihardctfi zuen :
N i nauk Jefu s, hik jazartzen diokana.
16 Bainan jaiki hadi eta oinen gainera
chnti ; ezen huna zertako agertu natzai-
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kan, czar hezadan kargudun eta lekhuko
ikhufi ditukan eta ikhufaraziren darozkiatan gauzen gaincan,
17 Athcratuko baihaut populuaren
aztaparretik eta jendayenetarik, zeinen
gana bidaltzen baihaut orai,
18 Hckiei begien idekitzera, ilhumbectarik argira eta fatanen eikupetik
Jainkoaren gana bihur ditezen, izatekotzat bekhatuen barkhamendua eta fainduen artean pharte ene baithako fedearen bidez.
19 Aria hortaz, errege Agripa, zeru
tikako ikhufpenari ez nintzayoen linhetfgaitz egotu ;
20 Aitzitik, Damafcn, Jerufalemen
eta Judeako cremu guzian daudezenak,
cta paganoak ere deitzen nituen urrikitan
fartzera eta Jainkoaren gana bihurtzera
urrikizko eginkariei lothuz.
21 Horra zer ariaz Juduek, tcmploan
nintzenean harturik, ni hil beharrez zaramatzaten bereu egin-ahalak.
22 Bainan oraidinokoan, Jainkoaren
laguntza heldurik, badiraukat, ttipi-handien aitzinean lckhukotafun eginez, dcufere erran gäbe bertzerik, profetek cta
Moifefck gerthatzekoak zircla aiphatu
dituztenak baizik,
23 Kriftok jafan behar zucla, hiletarik lchembizi bizturik populuari eta jendayei argia czagutarazircn ziotela.
24 Horicn erraten cta gauzen churi
tzcn hari zelarik, gora-gora erran zioen
F e fto k : Zoratzen zare, Paulo; zure
jakitate handiak burtzoratzen zaitu.
25 Eta Paulok ihardetfi zio en : E z
noha burutik, Fcfto guziz ona, bainan
egiazko cta zuhurtziazko folafak atheratzen ditut.
26 Ezen horietaz jakintfun da errege,
zeinari cre uzkurtalunik gäbe mintzo
bainatzayo; ez dut alabainan ufte deu
fere badela horietan ezagutzen cz duen ik ; ezen hör cz da deufere zokhotan
gerthaturik.
27 Profetctan finhcftcrik baduzu, e
rrege Agripa ? Badakit baduzula.
28 Agripak aldiz Paulori erraten dio :
Guti batik barnean finhetfarazten darotadazu Kriftau egin nadien.
29 Eta Paulok: Ochala cz gutirik
barnean, bainan chahuki, cz zu bakharrik, bainan entzuten dauden guziak erc
cgiten bazinezte egun, ni naizen bczala,
gathe haukiez lekhat.
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30 Eta jaiki zircn errege, gobernadorea, Berenize eta hekiekin jarriak zirenak.
3 1 Eta aldaratu zirenean, clkharren
artean mintzo ziren, zerratelarik: E z
du gizon horrek cgin deufere heriotzea
edo burdinak incrczi dukeenik.
32 Agripak berriz, Feftori erran
zioen : U tz zaitekeen gizon hori, Zclarri hei egin cz balio.
X X V II. K ap.
JD A D A , crabakia izan zen bezain Las
ter, Paulo Italiara itfafoz igorria
izanen zela, eta hura bertze prefonierckin emanen zela, Julio deitzen zen,
Auguilorcn czkardako chuntari baten
elkuan,
2 Adrumetar untzi batera iganik, itfastatzen abiatu ginen Afiako leihorren
bazterraz, gurekin jarraikitzen zclarik
bethi Ariftarko, Thefalonikako Mazedoniarra.
3 Biharamuncan berriz, Sidonera
heldu ginen.
Bada, Juliok Pauloren
alderat gizatiarki cgiten baitzucn, onhetfi zioen adiikidecn ikhuftera eta cgitekoen chuchentzcra goan zadien.
4 Eta handik abiatu ginenean, luya
baikinduen Ziproko gerizaz iragan gi
nen.
5 Eta Ziliziako eta Pamphiliako itfafoa gaindi ethorri ginen Liftrara, zcina
Liziako baita;
6 Eta han, Italiara zihoan Aletfandriar untzi bat aurkhiturik, chuntariak
hartara aldatu gintucn.
7 Afleo eguncz emeki ibili eta nckhe
handirckin Gnidoko parrcra ethorri ondoan, haizeak zeiher cgitcn zarokulakoz,
Krctari buruz Salmonen aldera jo ginduen;
8 Eta hegiz hegi, nckherckin ethorri
ginen Portuona deitzen den toki batetara, zcinari hurbil baita Thalafako hiria.
9 Bada, ñola hainitz dembora goan
baitzen, eta itfas-aroa ordukoz gaiztua,
ezen ordukoz iragana zen barura, Paulok folas cman zioten untzian zirenei,
10 Erraten ziotclarik: Gizonak, ikhuften dut itfaiketa gaitz eta kalte handiren bidc izaten hallen dcla, ez ezik
kargaren eta untziarentzat, bainan oraino
gure bizientzat.
1 1 Khuntariak ordean hobeki linhcs-

ten zituen lemazaina cta maiftrua,ezencz
Pauloren erranak.
12 Eta ñola portua neguaren iragaitcko ez baitzen ona, handik itfafoari
lotzeko afmua hartu zuten gehienek,
hean nihondik negutearen egitera goan
ahal othe zitazkccn Pheniziara, zcina
Kretako portu bat baita, hegoaren eta
ipharrarcn artcko haizcci dagoena.
13 Bada, hegoak ematen zuelakoz,
beren afmua bururaturen zutelako uftean,
Afondik abiaturik bazihoazcn Kretako
leihor bazterraz.
14 Bainan handik lafter irlari buruz
jo zuen iphar-iguzki deitzen duten haizc
buhumba batek.
15 Eta ñola boliaka cramana baitzen
untzia, eta haizeari czin ihardets baitziozokeen, haizeen gogara utzirik, harckin cramanak ginen.
16 Berriz, Kauda deitzen den irla
batetara erortzen hari baikinen, nekhcz
bildu ahal izan ginduen chalupa.
17 Hura goititu ondoan, untzian zircnck baliatzcn zituzten laguntza guziak,
untzia tinkatuz, legar metetara crortzcko bcldurrarekin; cta marta jautfirik,
hala ziren cramanak.
18 Pheftak aitzinat gogorki jotzcn
gintuclakoz, untzia itfafora hurtu zuten
biharamunean ;
19 Eta hirugarren egunean, berek
arthiki zituzten untziko trefnak.
20 Berriz, zembait cgun hartan cz
baitzen ageri ez iguzki cz izar, eta phefla ez baitzen chumctcrat hari, orduko
galdua zen gure ialbatzcko pheflriza guzia.
21 Eta ñola barur baikinaudezcn aspaldian, guzien crdian jaiki zen orduan
Paulo, eta erran z u e n : Gizonak, ni
cntzunik, ctzen Krctatik higitu behar,
horrelako bidegabe eta arthikitzeen egiteko.
22 Aldiz orai erratcn darotzuct, hazkarrik iduk dezazuen bihotza, cz da
ezen zuctarik nihorentzat izanen biziaren galtzcrik; cz da galduko untzia
bcra baizen.
23 Ezen gau huntan, Jainkoarcn
aingeru bat, zeinarena bainaiz ni, cta
zcina zerbitzatzcn baitut, gclditu da ene
aitzinean,
24 D ioelarik: E z izan beldurrik,
Paulo; Zefarren aitzincra agertu behar
z a re ; eta huna Jainkoak cman daroz-
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kitzula zurekin itfafoan dihoazen guzi
ak.
25 Aria hortaz, gizonak, zaudezte
gogoak hazkarrik; Jainkoarcn baithan
badut finhcrtca, ñola errana izan baitzait
hala gerthaturen déla.
26 Bainan irla batera erori behar ga
re.
27 Bada, hamalaugarrcn gaua jautfi
ondoan, Adriatiko itfafoan ginabiltzalarik, itfafturuak nabarmendu zircn leihor
zembaiti hurbiltzen hari zircla.
28 Eta beruna arthikirik, atzeman
zituzten hogoi braza ; eta handik aphur
bat haratago, aurkhitu zituzten hamabortz braza.
29 Orduan, zembait toki gaitzetara
eror gintezcn bcldurrez, untziaren gibeletik lau aingura arthikirik, argiaren iguri
gclditu ginen.
30 Bada, itfafturuck untzitik ihes
goatea bilhatzcn baitzuten, chalupa itfa
fora jautfi ondoan aingurak burukitatik
hedatzera abiatzcko itchuran ;
3 1 Ehuntariari eta foldadoci erran
zioten Paulok : Horick untzian cz badire gelditzen, zuek czin falba zaitezketc.
32 Orduan foldadock ebaki zituzten
chaluparen lokharriak, eta erortzera utzi
zuten.
33 Eta argia hart zenean, Paulok jatera hertfatzen zituen oro, zioclarik :
Gaur hamalaugarrcn eguna da barurik
zaudeztcla iguri, deufere hartu gäbe.
34 Hargatik hertfatzen zaituztct zuen
onetan jan dezazuen zerbait, ezen ez da
zuetarik nihoren burutik ile bat galduko.
35 Hori erran ondoan, ogia harturik,
guzien aitzinean Jainkoari clkcr bihurtu
zioen, cta hautfirik jäten hart zen.
36 Orduan jabalago cgin ziren guzien
barncak, eta jatekoa hartu zuten hekick
ere.
37 Bada, untzian orotara baginen hamahirutan hogoi eta hamafci arima.
38 Eta jatekoz afc ondoan, itfaforat
bihia arthikiz arindu zuten untzia.
39 Argia zabaldu-eta berriz, ctzutcn
leihorra ezagutzen; bainan hegi 011a zuen
golkho bati ohartu ziren, hartara afmu
baitzuten, ahal bazen untziaren crorraraztea.
40 Eta aingurak altchatu ondoan, lcmako lokharri guziak batean lachatuz,
itfafoari utzi zituzten bereu buruak ; eta

behercko bcla haizeari cmanik, leihorrera jokhatu zircn.
4 1 E ta ñola erori baikinen, bi alderetarik ura duen lur zerrenda batera, ondartu zuten untzia; eta aitzineko muthu
rra farthua gogor zagoen ; itfafoaren indarrak ordean urratzen zuen gibelaldea.
42 Bada, foldadoen afmua zen prefonieren hiltzea, beldurrez-cta igerika atheraturik itzur zadien zembait.
43 Bainan, Paulo falbatu nahiz, ehuntariak debekatu zuen holakorik cgitca;
eta manatu zuen igerika zitazkcenek,
lehenik arthik zetzazten beren buruak,
eíkapa zitezcn cta leihorrerat athera.
44 Eta gainerakoak, batzu oholen
gainean, eta bcrtzcak untzi puíkcn gainean cramanak zircn ; eta hórrela gertliatu zen, guziak leihorrera itzuri zirela.
X X V I I I . K ap .
J T Z U R I ginenean, orduan jakin ginuen Malta deitzen zela irla hura.
Bafatarrek berriz, crakhutrt zarokuten
gizatiartafun ez chumea.
2 Ezen cgur zaina bati fu cmanik
bcrotu gintuzten guziak, uri dichiduak
baitziren eta hotz hari.
3 Paulok berriz, aihen zamachka bat
bildu eta Cuan ezarririk, beroak ilkhiarazi zuen bipera bat, eta eíkutik lothu
zitzayoen.
4 Bafatarrek ikhufi zutenean zierpe
hura harén eíkutik dilindan, clkharri e
rraten z u te n : Gizon hori heriotzegin
zembait ahal da, itfafoari itzuri ondoan,
zeruko afperrak bizitzera uzten cz duenaz geroztik.
5 Paulok ordean, lurat iharrofirik zierpea, ininik etzuen izatu baterc.
6 Bafatarrek aldiz uíle zuten hantuko
cta bat-batean eroririk hilen zela. Bai
nan luzcz iguri egonik, ikhufi zutenean
gaitzagorik etzitzayocla gerthatzen, gogoz aldatuz, Jainko bat zela zerafaten.
7 Bada, aurkhintza hartan ziren irlako buruzagiaren ontafunak; Publio zuen
izena, eta bere ctcherat harturik, begitharterekin iduki gintucn hirur cgunez.
8 Berriz, gerthatu zen Publioren aita
fukharrarekin eta beheitikoarekin eri ohean. Ikhuftera goan zitzayoen Paulo;
cta othoitz eginik eta eíkuak harén gaincan ezarririk, ofagarritara bihurtu zuen.
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9 Hori gerthatu ondoan, ¡rían gaitz
zcrbait zutcn guziak hurbiltzen cta fendatzen ziren.
10 Halabadere ohore handialc egin
zarozkiguten, cta itfafoari lotzcan, behar
zen guzia harrarazi zarokuten :
1 1 Bada, hirur hilabethcren buruan
hartu ginduen itfafoa Aletfandriar untzi
batean, zeinak irían egin baitzuen ncgutea, eta Kaftor zuen ezagutkaritzat.
12 Sirakul'ara heldu izan gincnean,
han baratu ginen hirur cgunez.
13 Handik lcihor hegiz ethorri ginen
Errheyiora; eta biharamunean hcgoak enianik, ethorri ginen bigarrcn egunean
Puzolera,
14 Non anaya batzu aurkhiturik, othoiztuak izan baikinen hekiekin cgotera
zazpi egu n ; eta gero hartu ginduen
Erromako urhatfa.
15 Aditu zutcncan hango anayek, bidera ethorri zarozkigun Apioren plazaraino eta Hirur-Oftatuetara.
Hckiek
ikhuftearckin, Paulok eíkcrrak bihurtu
ziozkan Jainkoari eta onthu zitzayoen
gogoa.
;
16 Bada, Erromara heldu izan ginenean, haizu utzi zioten Paulori bere gain
egotea zaintzen zuen foldadoarekin.
17 Hirur eguncn buruan bcrriz, Ju duetarik lehcmbizikoak deithu zituen
Paulok.
Eta ethorri zircnean, erran
zioten : Anayak, deuferc cz nuclarik egiten nik, ez populuarcn ez arbafoen ganikako azturen kontra, Jerufalcmen hartu
cta Erromarren eíkuetan ezarri naute.
18 Ene gainean garbitafunak egin on
doan, haukiek igorri nahi izan naute,
zeren ene baithan cz baitzen heriotzezko
ariarik batere.
19 Bainan zciher egiten zutelakoz
Juduek, Zefarri hel cgitera bortchatua
izatu naiz, cz bada ene jendakiari zerbait
cratchikitzeko gogoz.
20 Hargatik bcraz galdatu dut zuen
ikhuftea eta zuei mintzatzea. Alabainan Ifraelen igurikimenari eíker naiz
gathc huntaz inguratua.
2 1 Eta hekiek ihardctfi zioten: Ju -

deatik ez dugu zutazko gutunik izatu ;
eta anayctarik nihor ez da ethorri zurc
kontrako berriekin cdo zerbait gaizkircn
erratera.
22 Galdatzen dugu beraz zcrorren
ganik aditzea zcr duzun bihotzcan, ezen
nabarituak gare aldebanda hortaz, orotan
zciher egiten diotcla.
23 Bada, Paulori berezi baitziotcn
egun bat, moltzo handitan ethorri zitzaizkon egotcn zen tokira; cta Paulok,
erakhuften zioten Jainkoaren errefuma
lekhukotafunak atheratuz, eta goizetik
arrats hariz Moifefen legetik cta profetetarik hekiei Jefufen gaincko finheftca
harrarazi bcharrez.
24 Eta batzuek finheften zituztcn
harén erranak; bertzeek berriz, ctzituztcn finheften.
25 Eta ñola cz baitziren bcren artean
batera crortzcn, gibelerat goan ziren,
Paulok atheratzen ziotelarik hitz bakhar
hau : Ala ongi mintzatu baita gure arbafoei Izpiritu faindua, Ifaias profetarcn
ahoz,
26 Erran duenean: Z oaz populu
horren gana, eta errozute: Beharriz
cntzunen duzue eta ez adituko, bcgiz
ikhufircn duzue, cta etzarete ohartuko.
27 Thoildua da ezik populu horren
bihotza; cta beharri gortuekin cntzun,
cta begiak hertfi dituztc, beldurrez ikhus
bcgiz, ardiets beharriz, adi bihotzcz,
itzul ditezen eta fenda detzadan.
28 Jakizue beraz jendayei bidalia zayotela Jainkoaren ganikako falbamendu
hori, eta onhctfiko dutcla hckiek.
29 Eta horiek erran zituenean, harén
ganik goan ziren Juduak, eíkatima han
ditan beren artean.
30 Bada, bi urthe ofo eman zituen
hartu zuen ctchcan, eta harén gana
ethortzen ziren guziei begitharte egiten
zioten,
3 1 Erantzuncz Jainkoaren errefuma,
eta Jefu-Krifto Jaunari darontzonak irakhatfiz, heraberik batere gabe, eta nihork debekatu gabetarik.

ERRO M ARREI JA U N DONE PAULOREN
GUTUNA.
I. K a p .
p A U L O , Jefu-Kriftorcn zerbitzaria,
deithua Apoftolutzat, berezia Ja in 
koaren Ebanjclioko,
2 Hura Jainkoak lchenago agindu
baitzuen bere profeten arartekoz Ifkritura fainductan,
3 Aiphatzean bere Scmca, zcina, haragiaren arabera Dabiden cthorkitik forthu baitzayo;
4 Zeina aitzinetik hautetfia izan baita
indarrean Jainkoaren Semetzat, fainducfpencko izpirituaren arabera, hiletarik
Jefu-K rifto gure Jaunaren biztearen bidez;
5 Zeintaz ardictfi baitugu grazia cta
apoftolutafuna, harén izenean fedeari
ethordun eragitcko jendaya guziak,
6 Zeincn arteko baitzarete zuck ere
Jcfu-K riftok dcithurik;
7 Erroman diren guziei, Jainkoaren
maitc, faindu deithuei. Grazia zuei eta
bakea Jainko gure Aitarcn ganik, eta
Jefu-K rifto Jaunaren ganik.
8 Lehembizikorik zuen guzientzat
Jcfu-Kriftoren arartekoz Jainkoari cíkerrak diozkat bihurtzcn, zeren mundu
guzian erantzuten hari den zuen fedea.
9 Alabainan ene gogo guziaz, harén
femearen Ebanjclioa erantzuncz, zcrbitzatzen dudan Jainkoa lekhuko dut,
zuctaz hutfarterik gabe orhoitzapen egitcn dúdala;
10 Ene othoitzctan galdatuz bethi,
hean nolazbait bidé onik ez othe dudan
Jainkoaren nahiarekin noizbait bederc
zuen ganat cthortzeko ;
1 1 Ezen zuen ikkufteko lchictan lla
go, zerbait grazia ifpirítual zuen gainera
jautfaraztca gatik, hazkar zaiteztentzat,
12 Erran-nahi-da, elkharrekin zuen
baithan gozakari har dezngun zuek eta
nik bat-tafunean dugun fedearen bidez.
13 E z dut bada nahi, anayak, egon
zaitezten jakin gabetarik, ardura gogoan
hartu dúdala zuen ganat ethortzea (eta

gibelamenduak ditut orai arteo); zerbait
fruitu atheratu nahiz zuen artean ere
hala-nola bertze jendakien artean.
1 4 Greziarren eta Bafatarrcn, jakintfunen eta jakingabeen alderat zordun
naiz.
15 Plorrcla (nitan den bezembatean)
Erroman zarcten zuei ere Ebanjelioaren
erantzutera ekharria nago.
16 E z naiz ezen Ebanjelioaz ahalkc.
Hura da alabainan Jainkoaren indarra
falbatzeko finhcftun edozein, lchenik
Judua, Greziarra gero.
17 Ezen hartan da agertzcn Jainkoa
ren zuzentafuna, fedetikakoa federa,
¡íkribatua den bezala. Fedeaz da bizi
gizon zuzena.
18 Agertzen da ezen Jainkoaren hafarrea zcrutik jautfiko dena ere hainen
gogorkeria eta gaichtakeria guziaren gai
nera, zeinck bidegabeke.riaren azpian
baitadukatc Jainkoaren egia;
19 Zeren Jainkoaren gainean ezagutua dena, hckientzat ageri baita, Jain 
koak ezen agertu diote berak.
20 Alabainan mundua kreatu denetik
eginak diren gauzcn bidez ageri dire
liaren baithako indar czin-ikhulizkoak;
halaber harén bethicreko abala eta Jainkotafuna; haletan non aitzakiarik gabe
baitire gizon hckiek.
2 1 Zeren czagutzen zutelarik Jain 
koa, ez baitute Jainko bezala ofpatu,
edo beren eíkcrrak bihurtu cz baitiozkat c ; bainan beren afmuctan ilhaundu
baitire, cta ilhundu baita hekien bihotz
zoroa.
22 Alabainan beren buruak zuhur
zerraztelarik, erhotu egin dire.
23 Eta czin-andcatuzko Jainkoaren
ofpea, gizon andeakor, hegaftin, lau
hatzetako abere cta zierpeen itchuretara
aldatu dute.
24 Hargatik utzi ditu Jainkoak bcren
zalekcrictara, lohikcriara; bcren buruak
defohora detzaztela
25 Jainkoaren egia gezurretara aldatu
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dutcnek eta nahiago izan dutcnek krcatura adoratu eta zcrbitzatu, ezcncz
mendeetan benedikatua den kreatzailea.
Halabiz.
26 Hargatik utzi ditu Jainkoak lehia
laidotfuenetara. Hekien emazteek ezik,
ethorkiaren araberako erabilkuntza, cthorkiaren kontra den hartara aldatu dute.
27 Halaber aldiz, cmaztcckilako crabilkuntza bcrc bidczkoa utzirik, gizonkiak ere clkharrcntzatcko lchicz
khaldatu dire, gizonck gizonen gainean
itfuíkeriak erabiliz, eta bcren baithara
bilduz hekien crhokeriari zor zitzayoen
faria.
28 Eta erakhutfi ez duten bczala,
badutela Jainkoaren ezagutzarik, Jain 
koak ere bcren ufna tzarretara utzi ditu,
eder cz diren gauzak egin detzaztela,
29 Zcr-nahi bidegabekeriaz, maltzurkeriaz, lohikcriaz, jaramankeriaz, tzarkeriaz betheak; bekhaizgoz, hiltzcketaz,
aharraz, zimarkhuz, gaichtakeriaz gaindituak; falhatari,
30 Mihi-gaichto, Jainkoari haígarri,
irainti, hampurutfu, burgoi, gaizki afinatzaile, burhafocntzat bihurri,
3 1 Zoro, naliafi, bihozgabe, fedegabe, urrikalmcndugabc.
32 Jainkoaren zorroztafuna czagutucta, cz dute aditu hcriotzca dutela mcrczi horrelakoen egilcck ; eta cz ezik horrclakoak egiten dituztenck, bainan oraino egilcak ongi hartzen dituztenck.

II.

K

a p

.

f ^ A R G A T I K , oi gizon juyatzcn hari
haizena, nor-nahi izan hadicn, cz
haiz aitzakiadun. Alabainan zertan-ere
juyatzcn baituk laguna, hartan kondenatzen duk hirc burua, czen herorrek
egiten dukan gauza beraren juyatzen
hari haiz.
2 Bazakiagu alabainan, holakoak egi
ten dituztenen gainean egiaren araberakoa déla Jainkoaren erabakia.
3 Uftc otile duk bada, oi gizona, halakocn egilcak juyatzen ditukana, eta
herorrek berak halakoak egiten, itzuriko
haizcla hi Jainkoaren crabakiari ?
4 Ala crdeinu duk liaren ontafun,
jafankortafun eta luzakortaíuneko aberaftafunentzat ? Ala ez duk czagutzcn
Jainkoaren ontafunak urrikira haucla
dcitzcn ?

5 Eta halere hirc gogortafunaz cta
bihotz damugabeaz hirc gainera murrukatzen duk Jainkoaren hafarrea, haren
hafarreko eta erabaki zuzenaren agerpeneko egunekotzat ;
6 Harek bakhotchari berc eginen arabera bihurturen baitio,
7 Bcthicreko bizitzea hainei, zeinek
eginkari onetan ihardukiz, bilhatzen baitituzte zeruko ofpc, ohorc, ezin-andeatzeak ;
8 Hafarrea aldiz eta gaitzirizkoa efkatimari, egia ez onheften cta tzarkeria
finheften dutcnci ;
9 Ondiko, hcfturak gaichtakerian dabiltzan gizon guzicn anmei, Juduari lehembizikorik, Greziarrari gero ;
10 Bainan ofpc, ohorc cta bakc ongia
egiten duten guzici, Juduari lehenik,
gero Greziarrari.
1 1 E zcn nor-nor-den begiratzerik cz
da Jainkoaren baithan.
12 Izatez-ere, cdozcinck legea gabe
cgin dukeen bekhatu, legea gabe galduko da ; eta legean bekatu egin dukeen
edozein, legeaz juyatuko da.
13 E z dire alabainan legearen entzuIcak Jainkoaren aitzincan zuzen, bainan
bethetzaileak atherako dire zuzentzat.
14 Holetan jendayek, legea ez dutelarik, berenez egiten dituztencan legezko
gauzak, legerik ez duten arreu, beren
burua dute lege ;
15 Hekick legcko egimbideak bihotzean ifkribatuak dituztela erakhuften
dute beren barneak ematen dioten lekhukotafunaz eta beren gogoetez, zeinek
clkharri jazartzen cdo bertzenaz clkhar
garbitzen baitutc,
16 Agcrtuko den bczala, Jainkoak
egun bâtez Jcfu-Kriftorcn ahoz juyatuko
dituenean gizonen gauza gordeak eue
Ebanjelioarcn arabera.
17 Bainan, zu, Judu dcitzcn, cta le
gearen gainean egoten, cta Jainkoaz buruyopetfu zarena ;
18 Eta haren nahia ezagutzen, cta
legeaz argitua zarclakoz zer den hoberenik ikhuften duzuna ;
19 Zure burua dadukazu itfu bidari,
ilhumbetan direnen argi,
20 E z dakitenen irakhafle, haurren
naufi, legetik jakitate eta egiaren arien
jabc.
_
21 Bizkitartcan, bertzeen argitzaile
zarena, ez duzu argitzen zurc burua ;

cz delà ebatfi behar crantzutcn duzuna,
ohointzan hari zare ;
22 E z delà bertzeen emazteekin ibili
behar diozuna, zeror khutfatzen zare ;
jainko-aizunak halgarri daduzkatzuna,
fakrilioak egiten ditutzu j
23 Legeaz khe duzuna, legea hautfiz
laidoztatzen duzu Jainkoa.
24 (Zucn ariaz alabainan, ifkribatua
den bczala, jendayen artcan burhoztatzen
da Jainkoaren izena.)
25 Ingurephaitza izatez on da, begiratzen baduzu legea ; lege häufle balimbazarc ordean, czeztatzen da zure ingu
rephaitza.
26 Baldin beraz ingurebakia cz denak
legeko egimbideak begiratzen baditu, ha
ren ingurebakitafuna ez othe da ingurephaitzatzat idukiko?
27 Eta berenez ingurebakigabca de
nak, eta legea bethetzen, cz othe zaitu
kondenatuko zu, legearen hitza eta
ingurephaitza ditutzularik, legea häuften
duzuna?
28 Ezcn Judua cz da ageri dcnctik
Judu, ez-etare ingurephaitza haragian
ageri dcnctik.
29 Bainan Judu da, barnez hala dé
lia ; cta bihotzcko ingurephaitza, izpiritutikakoa da, eta cz hitzetikakoa ; cta
hajako Juduak, ez gizonetarik, bainan
Jainkoaren ganik du bcrc aithorra.
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Z E R da beraz gehiagorik Judua, cdo
nolakoa da ingurephaitzaren 011a ?
2 Handia aide orotara.
Behintzat
Juduci emana izan zayotc Jainkoaren
hitza zaintzera.
3 Ezcn hekietarik batzuek finhetfi cz
badutc crc, halakoen finhets gogortafunak ezeztaturen othe du Jainkoaren zintafuna ? Urrun dago.
4 Jainkoa cgiati da bada, gizona bcrriz gezurti, ifkribatua den bczala : Zin
czagutuko zare zure hitzetan, eta garaitiar zutaz atherako diren juyamenduetan.
5 Aldiz, gurc tzartafunak argitanago
erakhuften badu Jainkoaren zuzental'una, zer erranen dugu ? E z othe da
bidegabetia gaitzirizkoa derabilan Jain 
koa ?
6 (Gizonarcn arabera diot). Urrun
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dago. Bertzenaz Jainkoa ñola laiteke
mundu hunen juye ?
7 Bainan ene gezurraz Jainkoaren
zintafuna harén ofpctara bihurtzcn bada,
zertako bekhatorctzat ni kondena oraino ?
8 Eta zertako ez egin gaizkia ongiaren eraikhitzeko (hori derragula, zembaitek gure belzteko dioten bczala)? Z u zena da hekien kondenamendua.
9 Z e r beraz, jendayak baino hobeak
othe garc ? Batere. Erakhutft dugu
czen, Judu cta Greziar, oro bekhatuaren azpian direla;
10 líkribatua den bczala: Garbi denik nihor ez da ;
1 1 Adigarria duenik ez da, Jainkoa
bilhatzen duenik ez da.
12 Oro zcihertu, oro alfer bilhakatu
diré; ongia egiten duenik cz da, ez
bakhar bat ere.
13 Hobi zabaldti bat da hekien zintzurra; maltzurkerian erabili dituzte
beren mihiak, afpikaren phozoina dute
ezpain-pean;
14 Madarizionez eta uherduraz bcthea da hekien ahoa ;
15 Odolarcn ichurtzera arin dituzte
oinak;
16 Chahutzc, afturugaitzak dire hckien bideetan.
17 Eta bakerako bidea ez dute eza
gutzen.
18 Jainkoaren bcldurra ez dago hckien begicn aitzinean.
19 Badakigu bada, legeak diozkanak
oro, legearen azpian dircnci mintzo dire
la, tapatuak geldi ditezcn aho guziak eta
mundu guziak ezagut dezan Jainkoaren
azpiko déla;
20 Zercn nihor ez baita legeko eginkarien bidez Jainkoaren aitzinean
garbi athcratuko. Ezen legetik dathorrena, hckhatuaren czagutza da.
21 Orai aldiz, legea gabe Jainkoaren
ganikako zuzentafuna agertua zaiku ;
legeak eta profetck lekhukotafun egiten
diote.
22 Jainkoaren ganikako zuzentafuna
berriz, Jefu-Kriftoren baithako fedearen
bidez dathor harén baithan finheften du
ten guzictara eta guzicn gainera; ezen
berezgorik cz da ;
23 Orok alabainan egin dute bekha
tu, eta Jainkoa ganik indar beharretan
diré.
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24 Harén graziaz, Jefu-Kriftoren ga- 1
nikako bcrrerofpenaren bidcz, dohainik
zuzen eraginak direj
25 Jainkoak hura eman baitu, jabalgarri izateko harén odolaren gaincko fcdeaz, berc zuzentafunaren crakhufteko,
aitzineko bekhatucn barkhamenduaren
arietan,
26 Berc jafankortafunarcn ondotik,
oraiko egunetan erakhuftckotzat berc
zuzentafuna ; bcra zuzena baita eta zu
zen eragiten baitu Jefu-Kriftoren fedcari
atchikitzen dena.
27 Non diré zure cfpantagailuak ?
Baztcrrerat cmanak dire. Zcin legcz ?
Eginkarietakoaz ? E z , bainan-bai fedcko legeaz.
28 Hartzcn dugu alabainan, fcdeaz
zuzentzat athcratzcn déla gizona, legeko
eginkaririk gabe.
29 Ala Juducna da bakharrik Jainkoa ? ez othe da jendayena ere ? Segurki, jendayena ere da.
30 Alabainan bakharra da Jainkoa, fcdearen bidez zuzentzat athcratzcn dituena ingurebakiak, eta fcdeaz ingurebakigabeak.
3 1 Fcdeaz ezcztatzcn othe dugu ba
da legea ? Urrun dago; aitzitik gogortzcn dugu.IV
.
IV .

K
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.

Z E R aurkhitu duela erranen dugu bcraz Abrahamck, haragiaren araberako gure aitak ?
2 Alabainan eginkariez zuzen bilhakatu bada Abraham, ofpc badu, ez ordean Jainkoaren aitzinean.
3 Z e r dio czcn Iíkriturak ? Abra
hamck finhctfi zuen Jainkoa, eta hori
zuzentafunerako iratchikia izan zitzayocn.
4 Bada, lanean hari denari ctzayo fa
ria ematen grazia bezala, bainan zor bczala.
5 Aldiz lanik egiten ez duenari, bai
nan bekhatorca garbitzen duenaren baithan finheften duenari, berc fedea iratchikitzcn zayo zuzentafuntzat, Jainkoa
ren graziazko crabakiaren arabera.
6 Hala-nola Dabidek ere baitio, dohatfu déla gizona, zeinari Jainkoak iratchikitzen baitio zuzentafuna eginkari
rik gab e:
7 Dohatfu hainak zeinen gaiz.kiak

barkhatuak baitirc, eta bekhatuak cftaliak.
8 Dohatfu gizona, zeinari Jainkoak
bckhaturik ez baitio iratchiki.
9 Bada, dohatfutafun hori ez othe da
go ingurebakientzat baizik, ala ingurcbakigabeentzat ere ? Diogu bada, Abrahami zuzentafuntzat iratchikia izan zayoela bcre fedea.
10 Bainan noiz izan zayo iratchikia ?
Ingurebaki ondoan, ala aitzinean ? E z
ondoan, bainan aitzinean.
1 1 Eta ingurephaitzako ezagutkaria
izatu zuen, ingurebakia etzelarik fcdeaz
mcrezitu zuzentafunaren zigilutzat, izan
zadicn ingurebakigabeak direlarik futhestcn duten guzicn aita, liekici ere beren
fedea zuzentafunerako iratchikia izan
dakiotcn ;
12 Eta izan zadien ingurephaitzako
aita, ez bakharrik ingurephaitzatikakoentzat, bainan oraino, Abraham gure ai
tak ingurebakigabean zuen fedearen hatzci jarraikitzcn direnena.
13 Ezen Abrahami cdo harén ganikako iraulgiari ctzayo legeari cíker agindua izan munduko primantza, bainanbai fedetikako zuzentafunaren ariaz.
14 Primantza,legetikakoena balimbada, hutfal eragiten da fedea, czeztatua agintza.
15 Alabainan hafarrea dakhar legeak.
Ezen legerik cz dencan, lege haufterik
ere ez.
16 Horreletan bcraz fedearen burutik
gare premu ; iraulgi guziari egin agintza,
graziari cíker gogor egon dadien, ez ba
kharrik lcgetikakoarentzat,bainan oraino
Abrahamen fcdetikakoarcntzat,hura bai
ta gure guzien aita
T7 (Ifkribatua den bezala : Egin zaitut aíko jendakiren aita) Jainkoaren ai
tzinean, zcina finhetfi izan baitu, zcinak
hilci bizia ematen baitiotc, eta cz dire—
nak bezala dcitzen baititu.
18 Abrahamck finhefte eman zioen
igurikimenaren kontrako igurikimenari,
eginen zela aíko jendakiren aita, errana
izan zitzayoen bezala : Hala izanen da
zutarikako iraulgia.
19 Eta etzucn amor egin harén fcdeak, eta etzucn begiratu czindua zucla
gorphutza, ordukoz chun urtheren hcina
zuenaz geroztik, eta czindua zela Sara
ren fabcla.
20 Halabcr Jainkoaren agintzan fin-

hefgaiztafunak etzucn khordokan crabil i ; bainan fcdeaz hazkarturik, ofpc b¡hurtu zioen Jainkoari,
2 1 Sinhertc ofoa izanez, edozein gauza agin dezan Jainkoak, harén egiteko
ahala baducla.
22 Hargatik zuzentafunerako izan
zitzayoen iratchikia.
23 E z da bada harén ariaz iíkribatua
bakharrik, zuzentafunerako iratchikia
izan zitzayoela,
24 Bainan gure gatik ere, zeinci ira
tchikia izanen baitzaiku, finhefte ematen
diogularik hiletarik biztu duenari JefuKrifto gure Jauna,
25 Zcina izan baita gure bekhatucn
gatik heriotzeari emana, eta arrebiztu
baita gure garbitzca gatik.
V.

K

a p

.

D E R A Z fedearen bidez zuzen atheratuak, dugun Jainkoarekin bakea,
Jefu-K rifto gure Jauna ararteko,
2 Harén bidez ere baitugu fedearen
ariaz helbide grazia huntara, zcintan go
gor baikaude, eta gure buruak Jainkoa
ren umccntzatcko ofpearen igurikimencan goreften ditugu;
3 Eta cz hartan bakharrik, bainan oraino hefturctan goreften garc, dakigulakoz hefturak dakharla jafankortafuna,
4 Jafankortafunak frogapena, frogapenak berriz pheíkiza.
5 Bada, cz da enganati pheíkiza hura,
zeren guii emana izan zaikun Izpiritu
fainduaren eragintzaz gure bihotzetara
ichuria baita Jainkoaren amodioa.
6 Izatez-erc, eri ginencan oraino, hil
izan da Krifto ginen gaichtagincntzat ?
7 Ezen preliu batcntzat nekhcz hil
laitckc norbaitj alabainan ñor cdo ñor
beharbada balciteke preftu baten gatik
hiltzeko gai laitckccnik.
8 Bainan argitanago erakhuften du
Jainkoak gure aldcrako amodioa, zeren
bekhatorc ginelarik oraino, muga bcrczian,
9 Gure gatik hil izan baita Krifto.
Orai bcraz, harén odolari cíker zuzen
tzat athcratuak, hainitzez hobeki harén
bidez izanen gare Jainkoaren hafarretik
begiratuak.
10 Alabainan etfai ginencan, Jainkoa
rekin baketuak izan bagare harén Sctnearen hcriotzearen bidez; hainitzez hobe-
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k¡, baketuak garenean, izanen gare falbatuak liaren beraren bizitzeaz.
1 1 Eta ez ezik gare baketuak, bai
nan oraino Jainkoaren baithan goreften
gare Jefu-K rifto gure Jaunaren bidez,
zeinari cíker orai ardictíi baitugu bake
tuak izatca.
12 Hargatik, ñola gizon bakhar baten
bidez mundu huntara farthu baita bckhatua,eta bckhatuaren bidez heriotzca, ha
la ere gizon guzietara iragan da heriotzca gizon harén bidez zeinaren baithan
orok egin izan baitute bekhatu.
13 Bekhatua ezen legea ethortzcko
aitzinean ere munduan zen ; bainan le
gea ez baitzcn oraino, bekhatua etzcn
iratchikia.
14 Bizkitartcan Adamen ganik Moifefen ganaraino erreginatu da heriotzca be
khatu egin izan dutenen gaincan, bekha
tu hala-nola Adamck, zcina baitzcn cthortzckoa zenaren itchura.
15 Bainan bekhatua nolakoa, dohaina
ez da halakoa. Ezen bakhar baten bekhatuaz hil izan badire hainitzak, are
gaindikiago hainitzen baithara Jainkoa
ren grazia eta dohaina nafaitu dire gizon
bakhar bati cíker, hura baita Jefu-Krifto.
16 Eta bekhatu bakhar harek ekharri
ondorioa ez da dohainaren cragintzarcn
bethe ; ezen bekhatu bakhar baten gatik
izan da kondenamenduko crabakia ; graziak ordean hainitz bekhatutarik garbi
tzen du.
17 Alabainan baten bekhatuaren gatik
erreginatu balimbada heriotzca gizon ba
khar bati dagokola, are hobeki, JefuK rifto bakharrari eíkcr, bizitzcan erreginaturen dire, graziazko, eta dohainezko, eta zuzentafunezko nafaizia izaten
dutenak.
18 Bcraz ñola baten bckhatuaren bi
dez kondenamenduaren azpira erori ba
dire gizon guziak, hala ere baten zuzentafunak zuzen cragin ditu guziak.
19 E zik baten bihurtzcak hainitzak
bekhatorc egin dituen bezala, baten ethorkortafunak zuzenduren ditu haini
tzak.
20 Bada ethorri da legea, eta haletan
nafaitu bekhatua. Bainan non-ere nafai
tu baita bekhatua, gainditu da grazia ;
21 Arren-eta, ñola hcriotzerako erre
ginatu baita bekhatua, hala bethiko bizitzerako erregina dadien grazia zuzenespenaz, Jefu-K rifto gure Jaunaren bidez.

VIII. KAP.

ERROMARREI.
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VV I. KAP.
K ap.
^ L R erranen dugu beraz ? Bckhatutan
egonen gare, nafai dadientzat grazia ?
2 Urrun hortarik. Ezcn bekhatuari
hil garenak, hartan ñola biziko gare oraino ?
3 Ala ez dakizuc Jcfu-Kriftoren baithan bathayatuak izan garenak, hären hcriotzean garela bathayatu ?
4 E zik bathayoaz harekin chortziak
izan gare bekhatuari hiltzeko; arren-eta,
Krifto Altaren ofpeaz biletarik biztu den
bczala, hala guk ere bizitze berri batean
crabil detzagun gure urhatfak.
5 Alaba inan hären hcriotzearen idurikundean harekin chortziak izan balimbagare, hären arrebiztearen idurikundean
ere batean jaikiko gare ;
6 Dakigunaz geroztik, harekin bate
an gurutzefikatua izan déla gure gizon
zaharra, ezezta dadientzat bekhatuaren
izatca, eta ez dezagun gehiago bekhatua
zerbitza.
7 Ezen hila dena, bekhatutik garbitua
da.
8 Bada Kriftorckin hilak bagare, finheften dugu, Kriftorekin batean halabcr
biziko garela;
9 Baitakigu, hiletarik biztu denetik
Krifto, ez dcla gehiago hilen, gehiago herioa etzayola naufituren.
10 Alabainan bekhatuarentzat hil dcnaz, behin hil d a ; bizi denaz ordean,
Jainkoarcntzat bizi da.
1 1 Halabcr zuck crc idukatzuc zuen
buruak bekhatuari hiltzat, Jainkoarcn
tzat ordean bizi Jefu-K rifto gure Jaunaren baithan.
12 E z bedi beraz erregina bekhatua
zuen gorphutz hilkizunctan, hären zalekerici amor cgitcko.
1 3 Zuen alderdiak ere tzarkeriako
trefnatzat bekhatuari ez cman ; bainan
hiletarik biztuak zareten bezala, Jainkoari eikain diozotzue zuen buruak eta zuzembidezko trefnatzat zuen alderdiak.
14 Ezen ctzaitzue bekhatua naufituko, etzaretelakoz legearen azpian, bainan-bai graziarenean.
15 Z e r bada ! bekhatu cginen othe
dugu zeren ez garen legearen azpian,
bainan-bai graziarenean? Urrun holakorik.
16 Norbaiten zerbitzuan, hären m.v

nuko jartzen zaretenean, ez othe daki
zuc hainaren gathibu zaretela zeinaren
manuak egiten baititutzue, cdo bckhatuarenak heriotzcrako, cdo cthorduntafunarenak zuzentafunerako ?
17 Bainan Jainkoari cíkerrak, zeren
zarcten, bekhatuarcn gathibu izanik, bcfarkatu duzucn irakhalmencko legeari cthordun.
18 Horrelctan bekhatuarcn lokharrietarik atheraturik, zuzembidearen zerbitzari jarri ¿arete.
19 Gizon arara mintzo naiz, zuen haragiaren herbaltafunaren gatik: ezen nola lohikeriarcn eta tzarkeriaren zerbitzu
an tzarkeriakotzat crabili baititutzue zu
en alderdiak, orobat zuzenaren zerbi
tzuan zuen fainducfpcncrako balia zatzue
orai.
20 Ezen bekhatuarcn gathibu zinctencan, zuzenaren lokharririk gabe zinabiltzaten.
2 1 Z c r on izatu duzuc bada orduan
eginkari hckictarik, zcinetaz ahalke baitzarctc orai ? Alabainan heríotzea da hckien azken burua.
22 Orai aldiz, bckhatutik libratuak eta
Jainkoarcn gathibu eginak, fainducfpcna
da atheratzen duzucn 011a, azken burutzat berriz, bethicreko bizitzca.
23 Hcriotzca da ezen bekhatuarcn fa
ria; aldiz, Jefu -K riílo gure Jaunaren bidez bcthiercko bizitzca da Jainkoak do
man grazia.

V II. K a p .
A ^ N A Y A K , cz othcdakizue (ezen lcgcaz jakintfun direnei naiz mintzo),
legeak azpian ez dadukala gizona, bizi
deno baizik ?
2 Alabainan fenharraren meneko den
emaztekia, fenharra bizi deno legearen
lokharrietan da ; hiltzera heldu bada or
dean fenharra, harén legearen azpitik atheratzen da emaztea.
3 Beraz fenharra bizi duelarik, lohi
dcithua izanen da, bcrtzc batekin egon
bada ; bainan fenharraren legetik atheratu da, hiltzera cthorri bada hura, haletan
non ez baita lohi bcrtzc batekin czkondurik ere.
4 Horreletan, anayak, Kriílorcn gorphutzarcn bidez legeari hilak zarctc, hi
letarik biztua den bcrtzc batcnak Ízateko, athera detzagun Jainkoarcntzatcko
fruituak.

5 E zik haragiaren manuko ginenean,
legearen burutik zathortzen lehia tzarrek, heriotzcrako fruitu ckharraztera
hari zitzaizkoten gure aldcrdiei.
6 Bainan orai hcriotzearen lege, idukitzen gintuenaren azpitik athcratuak ga
rc ; haletan non Jainkoa zerbitzatzen
baitugu izpirituaren berritafunean, eta cz
hitzaren zahartafunean.
7 Z cr erranen dugu beraz ? Bekhatu
da legea ? Urrun dago. Bainan legearen
bidez baizik cz dut ezagutu bekhatua;
ezen ez nukecn zalckcria ezagutu, lege
ak cz balarot erran : E z zale.
8 Manamendutik ordean bidé harturik,
bekhatuak ene baithan forrarazi ditu zalhekcria guziak. Ezen legea gabe, hila
zen bekhatua.
9 Bada, lehen ni legea gabe nintzen
bizi ; bainan manamendua etliorri denean arrebiztu da bekhatua.
10 Eta ni hila naiz ; eta gerthatu zait
hiltzcrako, bizitzerako zen manamen
dua.
11 Bekhatuak alabainan, manamendu
tik bidé harturik, enganatu eta manamenduaz hil ñau.
12 Halarik-ere faindua da legea; eta
manamendua, (hindú, zuzcn eta ona.
13 Z e r beraz, ona dena ene hilgarri
egin othe da ? Urrun dago. Bainan zcna zenarentzat agertzcko, bekhatuak
gauza onaz eman darot hcriotzca ; haletan non bckhatua manamenduaz baliatu
baita gaizkiari gaindi cragiteko.
14 Badakigu ezen izpirituzkoa déla le
gea ; ni ordean haragizkoa, bekhatuarcn
meneko faldua.
15 Alabainan egiten dudana ez dut aditzen, zeren nahi dudan ongi hura ez
baitut egiten ; ordean higuin dudan gaizkia, hura egiten dut.
16 Bada, nahi cz dudana egiten badut,
legeari ona déla aithor cmaten diot.
17 Orai ordean cz naiz ni harén egilea, bainan-bai ene baithan dagoen be
khatua.
18 Badakit alabainan onik cz déla ene
baithan, erran-nahi-da ene haragian; ene
baithan da ezen nahia, cz dut ordean
aurkhitzcn ñola egin ongia.
19 E z dut alabainan egiten nahi du
dan ongia ; ordean nahi ez dudan gaizkia, hura egiten dut.
20 Baldin beraz nahi ez dudan gaizkia egiten badut, ez naiz ni liaren egile,
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bainan-bai enc baithan dagoen bekhatua.
2 1 Ongia cgin nahi dudanean beraz,
kontrako lege bat aurkhitzen dut, enc
baithan delakoz gaizkia ;
22 Ezen Jainkoarcn legeari gozo
hartzen diot, gizon barrenkoyaren arabera;
23 Bainan ene alderdietan ikhuilcn
dut bertze lege bat, ene izpirituko le
geari borroka cgiten dioena, eta enc
alderdietan den bekhatuaren legean ga
thibu nadukana.
24 Naizen gizon dohakabca, nork
libraturen nau gorphutz hilgarri hunta
rik ?
25 Jainkoarcn graziak, Jcfu -K riilo
gurç Jaunarcn bidez.
Gogoz beraz
zerbitzatzen dut Jainkoarcn legea ; haragiz ordcan, bekhatuarena.
V III. K ap.

O R A I beraz kondenamendurik ez da
batere Jefu-Kriílorcn baithan bizi
eta haragiaren arabera ibiltzcn direnentzat.
2 Alabainan Jefu-Kriílorcn baithan
den bizizko izpirituaren legeak atheratu
nau bekhatuarcn eta herioaren legepetik.
3 Ezen haragiak erkhitzcn zuelakoz
legearentzat ezin-zena, Jainkoak egin
izan du, bckhatuzko haragia bezalako
batean igorriz bere Semca, eta bekha
tuaren ariatik haragian kondenatu du
bckhatua;
4 Legeak galdatzcn duen zuzempena
bethe zadien gutan, ez haragiaren, bai
nan izpirituaren arabera gabiltzanen bai
than.
5 Izatcz-ere, haragiaren arabera bizi
direnck, haragiaren gauzei gozo hartzen
diote; aldiz, izpirituaren arabera bizi
direnck, izpirituari dagozkiotcnak dituztc lakhet.
6 Bada haragiaren oldea heriotzea da;
izpirituarena berriz, bizitzca eta bakca ;
7 Zeren haragiaren oldea Jainkoarcn
etfai baita, cz dago ezik Jainkoarcn le
gearen azpian, alabainan-crc ezin dagokc.
8 Bada, haragiaren arabera bizi dircnak ezin daitczkc Jainkoaren gogarako.
9 Zuek ordean etzaretc haragiaren arabera bizi, bainan-bai izpirituaren ara
bera ; baldin bizkitartcan zuen baithan
badago Jainkoaren Izpiritua.
Aitzitik
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norbaitek ez badu Kriftoren Izpiritua,
hura ez da harena.
10 Bainan zuen baithan balimbada
Krifto, bekhatuaren gatik hila da bai
gorphutza, izpiritua ordean bizi da zuzempenarcn ariaz.
1 1 Jcfus hilctarik biztu ducnaren Iz piritua zucn baithan balimbada, JefuKrifto hiletarik biztu duenak, zuen gorphutz hilkizunci ere emanen diote bizia,
zuen baithan dagocn Izpiritu harén ariaz.
12 Horrcletan, anayak, ez gare haragiaren aldcrat zordun, haragiarcn arabera bizitzeko.
13 Alabaman bizitzen bazarete hara
giarcn arabera, hilen zarete ; aldiz izpirituaz hiltzen baditutzue haragiarcn eginkariak, biziko zarete.
14 Ezen Jainkoarcn Izpirituak derabiltzanak, hekiek dire Jainkoarcn umeak.
15 E z duzue alabainan gathibutafuneko izpiritua izatu, oraino ere beldurrean ibiltzeko, bainan izatu duzue fcmcordcgoako izpiritua, zcinarcn ariaz
oihu egten baitugu : Abba (Aita).
16 Ezen Izpirituak bcrak gure izpirituari lekhukotafun cgiten dio, Jainkoaren umc garela.
17 Aldiz, ume bagare, halaber ondorc gare; bada Jainkoarcn ondore, Krifto
ren ondorekhide berriz ; baldin bizkitartcan, harekin ofpatuak izateko, harekin badugu jafaiten.
18 Dadukat bada mcndc huntako jafankizunak, egun batez gure baithan
agertu behar den ofpearen bcthc ez direla.
19 Ezen krcatura guzicn irritfa Jain 
koarcn umccn agertzapenari dago iguri ;
20 Zcren hutfalkcriaren azpiko baitire, ez bcren nahitara, bainan hainaren
gatik zeinak phefkizan ezarri baititu,
2 1 Krcatura bera ere galkortafunaren
azpitik Jainkoaren umcen libertatera
atheratua izanen delà.
22 Ezen badakigu krcatura guziak orai arteo auhen eta crdiminctan dircla.
23 E z dire bada bakharrak, bainan
gu geror-ere, zcinck baititugu izpirituko
pikainak ; geror-ere gure baithan auhcnetan gaudezi, Jainkoarcn femcordegoarcn eta gure gorphutzeko berrerofpenaren iguri.
24 Ezen uftez gare falbatuak. Bada,
ikhuftcn den uftca ez da uftc ; ezen

gauza
ikhuften duenak, ñola ufte izan
¡
dezakc ?
<
25 Bada, ikhuften ez dugunaren uñeitan balimbagaudezi, ephez iguri egoten
\gare.
26 Halaber aldiz Izpirituak ere la|guntzen du gure hcrbaltafuna ; ez dakigu
¡ ezen othoitzcan zer galda behar bc:zala, bainan Izpirituak berak ezin-erranezko
auhenez galdcgitcn du guretzat.
.
27 Bihotzen ikharlcak berriz, Izpirituaren nahikaria czagutzen du, zeren
Jainkoarcn arabera baitu fainduentzat
galdatzen.
28 Badakigu bada, Jainkoa maitc dutcnci, harén erabakiaren arabera faindu
izatera deithuak direnci, gauza guziak
onerat zaizkotcla atheratzen.
29 Alabainan bcrc cgundainotikako
jakitatcan czagutu dituenak, aitzinetik
ere ditu berezi, izan ditezen harén San e
aren iduriko, Semea izan dadicn aíko
anayen artcko lehcnforthua.
30 Bada, aitzinetik berezi dituenak,
deithu ere ditu; cta deithu dituenak,
zuzen ere egin ditu ; zuzcn egin ditue
nak berriz, gorctfi ere ditu.
3 1 Horien gainera zer erranen dugu ?
Jainkoa gure alde balimbada, ñor izanen
da kontra ?
32 Bcrc Semea bcra guphidctfi ez
duenak, bainan gu guzientzat cman, nolaz harckin batean ez darozkigu gauza
guziak emanen ?
33 N ork jazarriren diote Jainkoaren
hautctfiei ? Jainkoa denean garbi atheratzaile,
34 Ñ or izanen da hckien kondenatzcko ? Jefu-K rifto hil dena, eta oraino
arrebiztu ere dena, Jainkoarcn cíkuinean
dagoena, hura da halaber gure alde mintzatzen dena.
35 N ork beraz gu gíbela Kriftoren
amodiotik? Nahigabcak,ala hefturak,ala
gofeak, ala buluztafunak, ala galmcntak,
ala jazartzc, ala ezpatck ?
36 (Iíkribatua den bczala: Egun oroz
zure ariaz hiltzen gaituzte ; hiltzcko ar
di batzuentzat gaduzkate.)
37 Bainan horien ororen crdian, gu
maithatu gaituenari cíker, garaitiar gare
atheratzen.
38 Segur naiz ezen, ez herioak, ez
biziak, ez aingeru, ez buruzagi, ez bothcreek ; ez oraiko, ez geroko gauzek,
ez ¡ndarrak,
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E z goratafunak, ez barnatafunak, cta urrikaltzen natzayoenari crakhutfiren
ez-eta bertze edozein kreaturak, ezin diot urrikalmendu.
gibelatuko gaituztcla Jainkoaren amo16 Hori ez da beraz ez nahi duenaren
dio, Jefu-Krifto gure Jaunaren baithan ez laftcr egiten duenaren eikuan, bainandenctik.
bai Jainko urrikalmendu hartzen ducnarenean.
IX . K ap.
17 Ezen Ifkrituran Faraoni erraten
T E S U - K R I S T O Z , egia diot, ez dut dio: Huntako berekotzat eraiki haut,
J gezurrik erraten, ene barneak lekhu hirc gainean crakhuts dezadan ene indakotafun egiten baitarot Izpiritu fainduaz, rra, eta aipha dadien ene izena lurreko
2 Uhundura handitan nagocla, cta ba- bazter orotan.
ratzcn ez den bihozminean.
18 Nahi duenaz urrikaltzen da beraz,
3 Nahi nukeen ezik Kriftok neroni cta nahi dueña gogortzen du.
anathema egin nintzan, ene anaya, ha19 Hargatik erraten darotadazu : G eragiaren arabera ene odolckoak dircncn- roztik zertako arranguratzen da, ezen
tzat,
nork enferra egiten dio hären nahiari ?
4 Hckick baitirc Ifracldarrak, zcinck
20 Ü i gizona, nor haiz hi Jainkoari
baitituzte feme ordegoa, ofpea, lekhuko- ihardefteko? Lurrczko untziak, egin dutafuna, adoratzcko moldea etaagintzak;
enari erraten othe dio : Hula zergatik c5 Zeinen aitak, patriarkak baitirc, e gin nauzu ?
ta zeinetarik ilkhi baita haragiarcn ara
2 1 Ala ez othe da bachcrcgilearen esbera Krifto, Jainko dena, gauza guzien kuko orhe beretik egitca ohoretako ungaincko, mendeetan benedikatua. Ha- tzi bat, bertze bat berriz ahalkerietalabiz.
ko ?
6 E z da bada crori ere Jainkoaren
22 N ork zer errateko du, Jainkoak
hitza. Ezen Ifraelen ganik ilkhirikako erakhutfi nahiz bcrc hafarrea cta agerraguziak ez dire Ifraeldar,
razi berc ahala, jafankortafun handirekin
7 Eta Abrahamen ganikako guziak jafaiten baditu hafarrezko untzi, galdu be
ez diré harén fem e; bainan lfaaken
har batzu ?
baithan dcithuko zaizkitzu zurc odolc
23 Berc ofpeko aberaftafunen erakhuskoak ;
teko bere ofpckotzat aphaindu dituen
8 Erran-nahi-da haragitik umc dire- urrikalpcnczko untzi batzucn gainean,
nak, ez dircla hckick Jainkoaren haur;
24 Gure gainean, ez Juductarik babainan agintzako umeak, hekiek direla kharrik, bainan jendayetarik erc deithu
iraulgitzat idukiak.
dituenen gainean,
9 Huna ezen agintzako hitza: Urthc
25 Ofccrcn ahoz dioen bezala: Ene
mugan cthorriko naiz, cta Sarak izanen populu dcithuko dut cnc populu etzena;
du feme bat.
ene maitca, maite ez nuena; eta urri10 Eta Sara etzen bakharra; bainan kalmcndu ardictfia, urrikalmendurik arErrebekak erc etzanaldi batetik izan zi- dietfi etzuena.
tucn bi feme gurc aita Ifaakcn ganik.
26 Eta gerthatuko da toki berean
1 1 Ezen oraino forthuak etzirelarik, zcintan errana izan baitzayote: Etzarcte
egin baino lehen zerbait ongi edo gaizki, zuck ene populua, han berean deithuak
(Jainkoaren crabakia gogor egon zadien, izanen dircla Jainko biziaren ume.
hären hautuaren arabera.)
27 Ifaiafek berriz, Ifraelen gatik oihu
12 E z cgintzcn ariatik, bainan dei- egiten du : Ifraelen femeak, balirc cre
tzen duenaren ariatik errana izan zitza- itlafoko legar izpiak bezembat, ondar bat
yoen,
da falbatua izanen denik.
13 Zaharrcnak gazteena zerbitzatuko
28 Jaunak alabainan, bere zuzentafuzucla, iíkribatua den bczala: Maithatu ncan chahutuz cta gutituz, gutitze handut Jakob, aldiz gaitzetfi Efau.
di bat eginen du.
14 Beraz zer erranen dugu ? Zuzcn
29 Eta Ifaiafek aitzinetik erran zuen
ez denik othe da Jainkoarcn baithan ? bezala: Armadctako Jaunak utzi ez balaroku hazia, Sodoma bezala eginak eta
E z horrelakorik.
15 Ezen Moifefi erraten dio: Urri- Gomorrharen iduriko gintezkeen.
kaltzen natzayoena izanen dut urrikari,
30 Z er erranen dugu beraz? Z u 7 R.
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zembideari jarraikitzen ctziren jcndayek tzat Jaun liera da, dei cgiten dioten gubefarkatu dute zuzembidea, eta fedetik zientzat bardin aberatfa.
13 Salbatuak izanen dire alabainan
dathorren zuzembidea.
3 1 Ifrael berriz, zuzembideko lcgeari Jaunaren izenari dei eginen dioten gujarraikiz, zuzembideko legera ez da hel- ziak.
14 Nola ordcan dei eginen dutc findu.
32 Zergatik? Zeren ez fedetik,bainan hefterik ematen ez diotenari ? Edo naeginkarietarik bilhatu baitute ; ezen be- batitu ez dutenari ñola emanen diotc
finhefte ? Berriz, nola aiphatzen adituko
haztopa harria jo dute,
33 Iíkribatua den bczala: H una non dute, crantzulerik gäbe?
15 Haukiek aldiz, nola erantzunen
Sioncn czartzen dudan behaztopa harria
eta gaizbideko harria, eta hartan beren dute, bidaltzcn ez badire ? iíkribatua den
finheftea cmaten dutenetarik nihor ez da bczala : Zein diren eder bakca crantzuten, cgiazko ontafunak crantzutcn dituzahalketara eroriko.
tecn oinak!
16 Bainan ez dire guziak EbanjclioX . K ap.
ari ethordun.
Hargatik dio Ifaiafck:
launa,
guk
erantzunari
nork eman dio
A N A Y A K , egia da, cne bihotzeko
^
nahikaria eta Jainkoari ene othoi- finhefte ?
1 7 Eedca beraz entzutetik hcldu da ;
tzak hekicn falbamenduarentzat daude.
entzutea
aldiz Kriftoren hitzaren cran2 Izatcz-erc, lekhukotafun bihurtzen
diotet, Jainkoaren aldcrat khar badutcla, tzutetik.
18 Diot ordcan: E z othe dute cnbainan ez da jakitatearen araberakoa.
tzun
? Segurki, erantzulecn mintzoa lur
3 Alabainan czagutu gabcz Jainkoa
ren zuzentafuna, eta berena ontzat il- guziaren gainera, eta hekicn hitzak lukhiaraztea bilhatuz, Jainkoaren zuzenta- rraren baztcrrctaraino hedatu dire.
19 Diot oraino: Ifraelek ez othe ditu
funari ez diote amor ekharri.
4 Ezen Krifto da legcaren azken bu czagutu ? Moifefek dio lehenik : Enea
rila, harén baithan finheften duten gu ez den populu batcz bekhaitz eraginen
zaituztet ; jendaki zoro batentzat fuminziak zuzen eragin behar dituena.
5 Moifefek legetik dathorren zuzen- durctara erorraraziko zaituztet.
20 Ifaias berriz, ez da uzkur, eta
tafunaz ifkribatu du ezen, legea bethe
tzen duenak, hartan aurkhituren duela dio : Bilhatzen ez nindutenek aurkhitu
nautc; cne galderik etzutenei garbiki
bizitzea.
6 Bainan huna ñola den mintzo fede agertu natzayote.
2 1 Aldiz Ifracli buruz erraten du:
tik dathorren zuzentafunaz : Zurc bihotzean ez erran : N or iganen da zerura ? Enc befoak cgun guzian hedatuak iduki
diozkat populu finhefgogor eta bihurri
erran-nahi, Kriftoren bilha.
cgilc
horri.
7 Edo nor jautfiko da lezera? errannahi, hiletarik Kriftoren deitzera.
X I. K a p .
8 Bainan zer dio Iíkriturak ? Hurbil
J O T beraz: Jainkoak haftandu ez
da hitza, zurc ahoan da eta zurc bihoothe du bere populua ? Urrun da.
tzean. Hori da, guk crantzutcn dugun
Ezen
neroni ere Ifracldarra naiz, Abra
fedeko h itza;
g Zeren aithortzen badu zurc ahoak hamen odolctik, Bcnjaminen iraulgitik.
2 Jainkoak ez du haftandu bere po
Jefus Jauna, eta Jainkoak hiletarik biztu
duela finheften haduzu bihotzez, falba- pulua, zcina bere baithan cgundainotik
czagutzen baitzuen. Ala ez dakizuc
tua izanen baitzare.
10 Alabainan zuzcntafuncra hcltzcko, zer dioen Iíkriturak Eliafez, Jainkoari
bihotzez finhetfi behar d a ; eta ahoko nola cgin zioen Ifraelcn kontra deihadar ?
3 Jauna, hil dituzte zurc profetak eta
aithorrak ardieften du falbamcndua.
1 1 Hargatik dio Iíkriturak : Edozci- cragotzi zure aldarcak j eta nt bakharra
nek harén baithan finhets dezan, ez da naiz gclditua, eta cne biziaren ondoan
dabiltza.
ahalketarako.
>
4 Bainan zer ihardeften dio Jainkoak ?
12 Hortan ez da bada Judutik Grcziarrera berezkuntzarik; ezen ororen- Enctzat utzi ditut zazpi mila gizon,
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Baalcn aitzinean belhauna lurrerat cman
ez dutenak.
5 Horreletan beraz ordu hckietan ere,
ondar liatzu, harén hautuaren graziaz,
izan dire falbatuak.
*
6 Bada, graziaz balimbazen, etzen eginkarici eík cr; bertzela, grazia ez da
gehiago grazia.
7 Xer gerthatu da beraz? Ifraelek
bilhatzen zuena ez duela ardietfi; hautetfick aldiz, ardictfi dute; bertzeak be
rriz, itfutu egin diré,
8 Iíkribatua den bczala: Jainkoak egun arteo cman diotc lohcriazko izpiritu b a t; begiak, ikhus ez dezatcn, cta
beharriak, ez dezaten adi.
9 Eta dio Dabidek : Arte, eta harrapagailu, cta behaztopagailu, eta beren
fan hilhaka bekiote beren mahaina.
10 Lambro beitez hckien begiak, ikhus ez dezatcn, cta bethi makhur biozozute bizkarra.
1 1 Diot beraz : Eroriak cgotcko behaztopatu othe dire hórrela? Urrun da.
Bainan hekicn hutía jendayen falbagarri
bilhakatu da, hekien ikhuftcak ernaraz
detzan.
12 Juducn hutía munduarentzat aberaftafun balimbada, eta hckicn gutitzca
jendayentzat aberaftafun, zembatez hobeki hekicn bethetafuna ?
13 E zen , jendayak, zuei erraten darotzuct: Jendayen apoftolu izanen naizeno, ohorc emanen diot ene karguari,
14 Bermatuz hean nolazbait bekhaiztera ekhar othe dctzazkcdan cne odolckoak, cta falbatuko othe dudan hckictarik zembait.
15 E zik hekicn galpena munduaren
tzat bakebide izatu bada, zcr izanen da
hekien bihurpena, non ez hiletarik biziratzea ?
16 Pikaina faindu bada, orhea erc-bai;
erroa faindu bada, adarrak cre-bai.
1 7 Baldin adarretarik zembait hautfiak izan badirc, zu berriz, bafaka zinelarik, hckien crdian chcrthatua izan liazare, cta erroan eta olibaren urincan phartedun egina;
18 Adjuren gaincan ez har buruyopcrik. Ezen hartzen baduzu,etzare erroaren
jafaile, bainan erroak egartzen zaitu zu.
19 Erranen duzu beraz: Ene cherthatzcko, adarrak izan diré hautfiak.
20 ün gi diozu; beren finhefgogortafunaren ariaz hautfiak izan dire. Xu
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aldiz fedeaz zaude fendorik ; berautzu
hant, bainan beldur izan zaitezi.
2 1 Ezen baldin Jainkoak ez baditu
bcrebidezko adarrak guphidetfi, zu ere
ez ahal zaitu guphide izanen.
22 Ikhufatzu beraz Jainkoaren ontafun, garraztafunak; garraztafuna erori
direnen alderat; aldiz Jainkoaren ontafuna zure alderat, baldin preftutafunean
irauten baduzu ; zu ere bertzenaz moztua izanen zare.
23 Bainan hekiek ere beren finhesgaiztafunean egoten ez badirc, cherthatuak izanen diré; Jainkoak ezen badu
hckicn berriz chcrthatzeko ahala.
24 Z u alabainan ekharri zaituen olibondo bafakatik cbakia izan bazare, eta
olibondo onean zurc cthorkiaren kontra
chcrthatua; zembatez hobeki hekiek be
ren ethorkiaren arabera izanen dire be
ren olibondoari cherthatuak.
25 E zen , anayak, mifterio hortaz
argitu gäbe ctzaituztet utzi nahi (ctzaitezten zuen idurira zuhur izan), itlumendua erori déla Ifraelgo zathi baten
gaincra, jendayaguziak far ditezcn arteo;
26 E ta gero Ifrael guzia falbatua ¡za
llen déla, hala-ñola iíkribatua baita: S¡ondik ethorriko da, Jakoben ganik tzarkeria khcnduko cta iraiziko dueña.
27 Eta hori da hckickin eginen dudan
bat-tafuna, czeztatu ditukcdancan heki
en bckhatuak.
28 Ebanjelioarcn arabera, hala da, etfai dire zuen aria z; bainan hautefpenaren arabera, chitezko maiteak dire beren
arbafoen gatik.
29 Urrikigabeak dire alabainan Jain 
koaren cmaitza cta deitpena.
30 E zik nola leben Jainkoaren bai
than ez baitzinduten finhefterik, eta orai Juduen finhcfgogortafunaren ariaz urrikalpcn ardietfi baituzuc;
3 1 Hala hekiek ere ez dute finhetfi
zuen alderako urrikalpena, beren aldian
urrikalpen ardiets dezaten.
32 Jainkoak ezen oro finhcfgaiztafun
batean hertfi ditu, guziak gero urrikalmendutan hartzea gatik.
33 Oi Jainkoaren zuhurtzai jakitatcen murru gora : zeihen diren czin-nabarituzkoak harén crabakiak, eta ezinikhartuzkoak harén bideak!
34 N ork ezen ezagutu ditu Jainkoa
ren afmuak, edo ñor farthu da harén
kontfciluko ?
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35 Edo nor haritu zayo lehenik cmaten, gcro izan dczan fari ?
36 Alabainan oro dirc hären ganik,
hären bidcz, hären baithan. Ofpe hari
menderen mendez. Halabiz.
X II.
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T A I N K O A R E N urrikalmenduarcn i»J zencan beraz, anayak, othoiztcn zaituztet eíkain dctzatzuen zucn gorphutzak, hala-ñola bitima bizi, íaindu, Jainkoaren gogarako bat; adimcnduzkoak
izan ditezen zucn errekeyak.
2 E z bczaitczte jar mendc huncn credurako, bainan zucn izpirituaren berritzapenaz alda zaitczte bizitzc berri ha
tera, czagut dezazuen nolakoa den Jainkoaren nahia, harén begietako zer den
°n , gogaragarri cta pcrfet.
3 Niri emana izan znitan graziaz dcrratzuet beraz zuen artcko guzici: Zucn
buruez cz izan premia den baino gehiagoko cíkcrrik ; bainan zuen buruci eíkcrra emozue chuhur, Jainkoak bakhotchari neurtu dicen fedearen arabera.
4 Alabainan, ñola gorphutz bakharrean aíko alderdi baititugu, aldcrdi bakhotchak ordean ez baitute egiteko bera ;
5 Hala Kridoren baithan aíkok egitcn dugu gorphutz bakhar bat; bakhotcha ordean bata bertzearen aldcrdi gare.
6 Bada, batzuek bcrtzcek ez bezalako
dohainak ditugunaz geroztik, emana i
zan zaikun graziaren arabera ; profeziako dohaina duenak, fedeko ariaren ara
bera balia b e z a ;
7 Elizan kargu bat duenak, bcrc cgimbideak bethe betza; irakhafte dena,
irakhaften hari bedi;
8 Dei egileak, folas onez dei egin
beza ; amoina emailea, lainotafunean cmaten hari bedi; buruzagitafuna duenak,
ardurarekin hotfcman beza ; urrikalmenduzko eginkarietan hari dena, goihcreki
hari bedi.
9 Ainodioa alegiagabea izan bedi. Higuint gaizkia, itchik ongiari;
10 Karitate anayakinaz elkhar maitha; chore ckhartzera bata bertzeari
aitzin ;
1 1 Egimbidean ez izan n agi; izan
¡zpirituz khartfu, Jaunaren zcrbitzatzaile,
12 Phefkizan boz, ordu gaitzean jafankor, othoitzari jarraiki,

13 Sainduci beharretan laguntza egile,
arrotzari lcihor cmailc.
14 Bcnedika zatzuc jazarka hari zaizkitzucnak; bcnedika zatzuc, cta bcrautzuc madarikatzetik.
15 Bozten direnekin boz zaitezte; nigarrez daudcnckin nigar egizue.
16 Izan zaitezte clkharrcn artean go
go bercko ; ez lakhet izan afmu gorak,
bainan aphalak onhetfatzue. Zuen buruak gurbiltzat cz iduk.
17 Gaizkia gaizkiarentzat nihori cz
bihur; ongiaren egitera eme zaudezte,
ez czik Jainkoaren aitzinean, bainan g¡zon guzien aitzinean ere.
18 Nihondik ahal bada, zuetan den
bezembatean, guziekin izan zazuc bakea.
19 Anaya guziz maiteak, cz izan
zuen buruei afper emaile, bainan hafarreari goateko emozue bidé. Iíkribatua
da ez en : Niri afpcrtzca; nik farizta,
dio Jaunak.
20 Aitzitik, baldin gofeak badaduka
zure ctfaya, jaterat einozu ; cgarri bada,
edaterat; ezen hórrela eginez, fuko ikbatz.ak bilduko diozkatzu buruaren
gainera.
2t Gaizkiaz zure burua azpiratzcrat
cz utz, bainan ongiaz harrozu gaina.
X III.
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P D O Z E I N , gaincko buruzagicn azpian ethordun egon bedi: buruzagitafunik alabainan cz da Jainkoaren
ganik ez dathorrenik; direnak beraz,
Jainkoak ezarriak dirc.
2 Hargatik buruzagiari bihurtzen denak, Jainkoaren arrimuari egiten dio
bihurri; bihurri egileck berriz, kondenamendua biltzcn dute;
3 Ezen ez da aitzindarien beldurrik
izateko egin den ongiaren gatik, bainanbai gaizkiarcn ariaz.
Beraz buruzagiaren beldurrik ez duzu izan nahi ?
Egizu ongia,] cta harén ganik laudorio
izanen duzu.
4 Alabainan Jainkoaren miniftro da
zure oncrako.
Aldiz, gaizkia egiten
baduzu, bcldur izan zaitezi; ezen ez du
ariarik gabe ekhartzen buruzagiak ezpata. Alabainan Jainkoaren miniftro da,
harén hafarreari afper emateko gaizkia
egiten duenaren gainean.
5 Hargatik premia den bezala izan

zaitezte ethordun, cz czik bcldurrez, bai
nan egimbide jakinez ere.
6 Aria hortaz halabcr cmaten ditutzuc
zcrgak buruzagiei, Jainkoaren miniftro
direlakoz, kargu hortan harén zerbitzatzaile.
7 Batbederari beraz zor diozuena bilnirrozuc ; figoa zor zayoenari, figoa ;
zcrga hartze duenari, zcrg a; beldurra
zor zayoenari, beldurra; ohorea bada,
ohorc.
8 Nihorcn aldcrat deufez zordun cz
geldi, non-cz elkharri zor dugun amo·
dioaz ; ezen laguna maithatzcn duenak,
legea bethetzen du.
9 Alabainan : Etzarc bertzeren cmaztearekin khutfaturen ; E z duzu hilen ;
E z duzu cbatfiko ; Lckhukotafun gezurrezkorik eginen cz duzu ; Bcrtzercnaz
irritftk izanen cz duzu, cta bertze zcrbait manamendu balimbada, oro hitz
huntan fartzen dirc: Maithaturcn duzu
laguna zure burua bezala.
10 Lagunarcntzatcko amodioa ez da
gaizki egiterat hari. Lagunarcntzatcko
amodioa da beraz legearen bethetafuna.
1 1 Eta badakigu hau déla ordua ; zcren ja lotarik atzartzcko muga cthorria
baitugu. Ezen orai, íinhcfte hartu duguncan baino hurbilago da gure falbamendua.
12 Goan hurrana da gaua, eguna be
rriz hurbildua.
Utz detzagun beraz
ilhumbetako eginkariak, eta lóincra har
detzagun argitako harniak.
13 Egunaz bezala onhcftki ibil gaitczen ; ez afeketctan, cz hordikerietan, cz
ohectan,cz likhiíkerietan,ez cíkatimctan,
cz bckhaizgoetan ·,
14 Bainan jauntzi zaitezte Jcfu-K risto Jaunaz, cta haragiaz ez dczazuela i
zan artha, huncn zalhekcrien bethctzeko.

X IV . K ap .
r p E D E A N malbu dena har zazue, us
*
tekericn gainean cztabadarik crabili gäbe.
2 A la b a in a n u fte du b a tc k cd ozein
g a u z a ja n d e z a k c c la ; m alb u d e n a k b e r r iz ,
b a r a tz e k a r ir ik b a iz e n e z déla ja n behar.

3 Jaten duenak jaten cz duenari ez
biozo bayarik eratchik, cta jaten ez due
nak ez beza juya jaten dueña; zeren
Jainkoak berekilako hartu baitu.
_
4 N or zare zu, bertzeren zerbitzari-
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aren juyatzcko ? Gothor badago, edo
crortzen bada, bcre naufiarentzat egiten
da. Bairym gothor egonen da, zeren
harén gothortzeko ahaldun baita Jainkoa.
5 Alabainan batck egunen artean egunak bcreztcn ditu ; bertze batck berriz,
oro bardintzat daduzkitza; zcinck bere
uftearen arabera egin beza.
6 Egunzalc dena, Jainkoaren gatik
da zalc. Eta jaten duenak, Jaunaren
gatik jaten du ; ezen Jainkoari eíkerrak
bihurtzen diozka. Eta jaten ez duenak,
Jaunaren gatik ez du jaten, cta harek
ere eíkerrak bihurtzen diozka Jainkoari.
7 Alabainan gutarik nihor ez da bere
arietan bizitzen, cta nihor cz da bere
arictan hiltzen.
8 E zik, edo bizi gaitezen, eta Jauna
ren ariaz gare bizitzen ; edo hil gaitezen,
eta Jaunaren ariaz gare hiltzen. Beraz,
ala bizi, ala hil gaitezen, bethi Jaunarenak gare.
9 Horren gatik alabainan hil cta biztu
izan da K riíto, hilen cta bizien Jaun
izateko.
10 Z u beraz zer hari zare anayaren
juyatzení edo zuk anayari nolaz bayarik
cratchikitzen diozu ? E zik Kriftoren tribunalcra agcrtzekoak gare guziak.
1 1 Iíkribatua da ezen. Ala n i! dio
Jaunak, ene aitzinean lurra joko duela
belhaun cdozeinek; eta Jainkoari aithor,
cdozein mihik dioela bihurturen.
12 Horreletan gutarik batbederak beretzat Jainkoari garbitafun emanen dio.
13 Elkhar cz dezagun beraz gaurgero
ju y a ; bainan lehenago juya zazue, cz
diozuela anayari behaztopagailurik edo
gaizbiderik aitzinerat cman behar.
14 Badakit, cta Jefus Jaunaren ara
bera gerthu dadukat, deufere cz déla bcrenez arrontekorik j non-ez arrontcko
dadukanarentzat, harentzat déla arrontc
ko.
15 Bainan jaten duzunarcn ariaz zure
anayak izaten badu atfekabe, etzabiltza
geroztik karitatearen arabera. Jaten duzunaz ez gal haina, zeinarentzat hil izan
baita Kriíto.
16 E z bedi beraz gure ona elhe gaichtoen bidetan izan.
17 E zik Jainkoaren errefuma ez dago
jan-cdanctan; bainan-bai zuzembidean,
bakcan cta Izpiritu fainduaren ganikako
bozkarioan ;
18 Alabainan Krifto horreletan zerbi-
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tzatzcn dueña, Jainkoaren gogarako da
eta gizonen aithorrcko.
19 Hargatik detzagun bilha bakeari
datchikoten gauzak, eta batzuck bcrtzccn alderat begira detzagun ombideari
dagozkionak.
20 Jatcko baten gatik cz urra Jain 
koaren lana. Guziak, hala da, bardin
chahu dire ; bainan gaizbidc emancz
jatcn duen gizonak, gaizki egiten du.
21 Ongi da haragirik cz jatea, arnorik
ez cdatca, eta zure anaya behaztoparazten, cdo gaizbidetan ematen, edo critzen ducnik deufcre ez cgitea.
22 Fedcaren jabe zare ? zure baithan
izan zazu Jainkoaren aitzincan: Dohatfu gizona, onheften duen gauzaz bere
burua kondenatzcn ez dueña.
23 Bainan bercztcn, eta halcre jaten
badu, kondcnatua d a ; zercn cz duen
bere íinheftearen arabcra egiten. Bada,
fmheftcaren araberako ez diren guziak,
bekhatu diré.

XV.

K
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.

tJA Z K A R R A G O
garenek bcraz,
hcrbalen ahulkcriak jafan behar
ditugu, eta ez gurc gogarat egin.
2 Ongian ombide emateko, zuctarik
bakhotchak lagunari gogarat egin biozo.
3 Alabainan ere Krifto cz da bere
gogarat egiten haritu, iíkribatua den bez a la : Zuri irainka hari zirenen irainak
ene gainerat crori dire.
4 Ezcn iíkribatuak diren guziak, gure
argitzeko iíkribatuak diré, ííkribuetarik
dathorzkigun jafankortafunaren eta gozoaren bidez phcíkizatfu izan gaitezen.
5 Bada, jafankortafun eta gozakarietako Jainkoak dcmazucla clkharrckilako
gozo hartzca Jcfu-Kriftorcn arabcra ;
6 Bihotz eta aho bcrcz ohorc bihur
diozozuen Jainkoari, Jcfu-K rifto gurc
Jaunaren aitari.
7 Hargatik elkhar onhetfazue, Kriftok
ere Jainkoaren ohoretan onhetfi izan zaituzten bezala.
8 Diot ezcn Jcfu-K rifto izan déla ingurebakien miniftro, hckien arbafoei eginak ziren agintzen bethapenaz agerrarazteko Jainkoaren zintafuna.
9 Jcndayck berriz, ohoratu behar dute
Jainkoa, harén urrikalkortafunarcn ariaz,
iíkribatua den bezala : Hargatik, Jauna,
aithor bihurturen darotzut jendayen cr-

dian, eta kantaturen dut zure izenaren
ofpatzeko.
10 Eta errana da oraino : Jcndayak,
boz zaitezte harén populuarekin.
1 1 Eta oraino ere: Jendayak, lauda
zazue guziek Jauna, eta goretlazue po
pulo guziek.
12 Eta dio Ifaiafck ere : Jcfcrcn errotik ilkhiko da gando bat, eta jendayen
gaincan erreginatzera jaikiko denaren
baithan idukiko dute jcndayck bcrcn
pheíkiza.
13 Bada igurikitzako Jainkoak bozkario guziez eta bakcz bethe betzaiztzate
zuen linheftean; zuen baithan nafai ditezen igurikimena eta Izpiritu fainduaren
ganikako indarra.
14 Ncroni berriz, fegur naiz, anayak,
karitatez betheak zarctela, eta jakitate
orotaz aberaftuak, batak bertzca argi
dezakezuen bezala.
15 Halcre, anayak, horicn orhoitzapcncra zuen bihurrarazteko chedetan,
aufarkichc bezala iíkribatu darotzuet,
Jainkoak cman izan darotan graziaren
ariaz,
16 Jefu-Kriftoren miniílro jendayen
artean izateko, fainduetíiz Jainkoaren
Ebanjclioa, jendayen eíkaintza izan dadicn onhetfia eta Izpiritu fainduaz fainduetfia.
17 Jefu-Kriftoren baithan dut bcraz
Jainkoaren begietako ofpea.
18 Ezcn cz naiz aufartatzcn dcufcren
aiphatzcra Kriftok ene bidez egin ez
dituenez, ethorkortafunaren azpira jen
dayen biltzeko hitzaz eta eginkariez,
19 Sendagailen eta mirakuluen indarraz, Izpiritu fainduaren eragintzari csker; haletan non, Jerufalcmctik lliriara,
inguruan hedatu baitut Kriftorcn Ebanjelioa.
20 Bada, huna ñola crantzun dudan
Ebanjelio hau : cz dut egin, Kriftorcn
izena aiphatua zen tokietan, bertzeek
arthiki afentuen gaincan altchatzcn cz
haritzea gatik; bainan iíkribatua den bcz a la :
2 1 Harén berri izan ez dutenek ikliufiko dute, eta cntzun cz dutenek adituren dute.
22 Horra zcrk aíkotan egin darotan
pochelu, zuen ikhuftcra cthortzcko gogotan nintzelarik, eta trabatu ñau orai
arico.
23 Bainan orai gehiago cz baitut aur-
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khintza haukietan egotcko ariarik, eta
4 (Ene biziarentzat beren buruak
aitzineko hainitz urthe haukietan zuen galbidetan czarri dituzte; ez naiz bakhaganat ethortzeko lehietan bainaiz ;
rrik eíkerrak hekiei bihurtzeko, bainan
24 Pheíkiza badut ikhufiko zaituzte- jendayetako Eliza guziak ere),
5 Eta hckien etcheko Elizari. Agur
dala Efpainiarako bidayari lothuko naizenean, eta harat lagunduko nauzucla, egiozute Epcncto ene adiíkidc maiteari,
behin zuekin gozo aphur bat hartzen zcina baita Aftako Elizaren pikaina K ris
toren baithan.
ahal badut.
6 Agurrak Mariari, zeinak zuen ar
25 Orai bcraz Jerufalemcra abian
naiz, fainduci laguntza zerbaitcn egiteko. tean nekhc handiak crabili baititu.
26 Ezcn Mazedoniak eta A kayak,
7 Agurrak ene ahaide eta prefondeJerufalemen diren fainduen artcko bc- giko lagun Andronikori eta Juniari, zei
harrei laguntza aphur baten emateko nak apoftoluetan aiphatuak baitirc, eta
ni baino lehen Kriftoren legean jarriak.
chedea hartu dute.
8 Agurrak Ampliafi, Jaunaren bai
27 Hola izan dute gogarako, eta zor
ere badiote. Alabainan hckien ontafun than ene guziz maiteari.
9 Agurrak Urbanori, Jcfu-Kriftorcn
ifpirituatetan phartedun egin badirc paganoak, haukick ere mcndckoctarik la zerbitzuan ene laguntzaileari, eta Eftakifi, ene maiteari.
guntza eman behar diote.
28 Gauza hori egin dukedancan bcraz,
10 Agurrak Apelcfi, Kriftoren baieta hckiei erran den laguntza phartiturik, thako preftuari.
1 1 Agurrak Ariftobulorcn etchekoci.
zuen baithan gaindi Efpainiara goanen
Agurrak ene ahaide Hcrodioni. Agurrak
naiz.
29 Badakit aldiz, zuen ganat cthor- Narziforen etcheko, Jaunarenak direnei.
12 Agurrak Triphenari eta Triphofatzean, Kriftorcn Ebanjclioko benedizior i ; zeinek Jaunarentzat nekhc hartzen
nearen nafaizian ethorriko naizcla.
30 Othoizten zaituztet bcraz, ana- baitute. Agurrak Pérfida maite-maiteari,
yak, Jefu-K rifto gure Jaunaz eta Izpiri zcina Jaunarentzat nekhc handitan fartu fainduaren ganikako karitateaz, lagunt thu baita.
13 Agurrak Errufori, Jaunaren haunczazuen Jainkoari cnetzat eginen ditctfiari, eta harén amari, enea bezala
ozkatzuen othoitzez,
3 1 Judean diren fcdegabekocn azta- dadukanari.
14 Agurrak Afinkritori, Phlegoni, Herparrei itzur nadicn, eta Jerufalemen fainduek onhets desaten ene laguntzen cs- mafi, Patrobari, Hermefi, eta hekickin
diren anayei.
kaintza;
32 Gcro zuen ganat, Jainkoaren 11a15 Agurrak Philologori eta Juliari,
hiarekiií, bozkariotan ethortzeko, eta Ncrcori eta liaren arrebari, eta Olimpiazuekin gozo aphur baten hartzeko.
ri, eta hekiekin diren faindu guziei.
33 Jainko bakezkoa berriz, zuekin
16 Mufu faindu batez agur egizuc
elkharri. Kriftoren Eliza guziek gorainororekin izan bedi. Halabiz.
tziak igortzen darozkitzuetc.
17 Othoizten zaituztet bada, anayak,
zuek ikhafi duzuen irakhafmenaren kon
X V I. K a p .
tra makhur eta gaizbidc athcratzcn hari
n ü M E N D A T Z E N darotzuet be- direnei berautzuc, eta hekietarik aldara
rriz, gurc arreba Phebe, Zenkre- zaitezte.
18 Ezcn horrelako jendeek, cz K risako Elizaren zerbitzuan deua;
2 Jaunaren izenean har dezazuen, to gure Jauna, bainan beren fabela zerfainduci dihoakioten bezala, eta lagunt bitzatzen dute; eta lainoak, beren elhe
dezazuen cdozein cgitekotan, zeintan ezti eta legunkeriez balakatzen dituzte.
19 Bada, orotan aiphatua da zuen ebaitu izanen zuen beharra ; alabainan berak aíkori eta niri ere laguntza egin izan thorkortafuna. Bozten naiz bcraz zuen
ariaz.
Bainan ikhufi nahi zaituztet
daroku.
.
3 Ene izenean agur egiozuetc Priíka- ongiko jakintfun, eta laino gaizkiko.
20 Bakczko Jainkoak berriz, lafter
ri eta Akilari, zeinek Jefu-Kriftoren zer
zuen oin-petan lehcr beza Satan. Jefubitzuan lagundu izan bainaute
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Krifto gure Jaunaren grazia zuckin izan
bedi.
2 1 Agur cgitcn darotzuctc Timothco
ene lagunak, eta ene ahaidc Luziok, Ja fonek eta Sofipatcrrek.
22 Jaunaren izenean agur nik, I erziok, gutun hau ifkribatu dudanak.
23 Kayo ene arrotzak eta Eliza guziak agur. Erafto hiriko khutchazainak
eta anaya Kuartok agur cgitcn darotzuetc.
24 Jefu-Krifto gure Jaunaren grazia
zuckin ororckin izan bedi. Halabiz.

25 Aldiz, ofpc ahaldun denari zuen
gogortzeko nik erantzuten ditudan Ebanjclio eta Jefu-Kriftoren Icgean, egundainoko mendeetan gordca egonik, jendaya
guzictan ezagutua den mifterioaren agertzapenaren arabera
26 (Zeina orai agertu baita profeten
Iikriturcn bidez, egundainotik Jainkoak
manatu bczala, fcdcarcn azpira guzicn
biltzeko) ;
27 Jainko bakharrik zuhurrari, JcfuKriltorcn bidez, olpe eta ohorc mcndcrcn
mendetan. Halabiz.

K O RIN TH O ARREI JA U N DONE PAULO
APOSTOLUAREN LEH EM BIZIKO GUTUNA.
I. K a p .
P A U L O , Jninkoarcn nahiaren bidez
*
Jefu-Kriftorcn apoftolu dcithua, eta
Softhenes anaya ;
2 Korinthon den Jainkoarcn Elizari,
Jefu-Kriftoren baithan fainduetfiei, faindu
dcithuei, hekien eta gure tokietan nonnahi Jefu-K rifto gure Jaunaren izenari
dei cgitcn diotenci.
3 Jainko gure Altaren ganik eta Jefu Kriftorcn ganik grazia eta bakc zuei.
4 Ene Jainkoari eíker bihurtzcn hari
natzayo bethi, Jefu-Kriftoren bidez zuei
emana izan zaitzuen Jainkoarcn grazia
gatik ;
#
5 Jefu-Kriftoren bidez aberaftuak izan
baitzarcte dobain guziez, zcr-nahi mintzaya eta jakitatez ;
_
6 Kriftorcn lckhukotafuna zuen bai
than zin atheratu den bczala ;
7 Haletan non dohainik batere ez
baituzue eíkas, Jefu-K rifto gure Jauna
ren agerpenari begira zaudcztenck.
8 Jainkoak halaber azkcneraino finkaturen zaituzte, hobengabe aurkhi zaitezten, Jefu-Krifto gure Jauna ethorriko
den egunean.
_
.
9 Zina da Jainkoa, zcinak deithu baitzaituzte Jefu-K rifto bere feme gure
Jaunaren lagunkhidetafunera.
10 Bada, Jefu-Kriftoren izenean errekeitzcn zaituztet, anayak, mintzaya ber-

batez mintza zaitezten oro, eta ez dadicn
zuen artean izan bcrcztamenik, bainan
izan zaitezten bat, gogo eta fmbeftc bcrckin.
1 1 E zen, anayak, KIoercn ctchekock
ene czagutzara ekharri dute, eíkatimak
zuen artean badirela.
12 Bada, hori diot, zcren zuctarik
bakhotchak erraten duen : Ni Paulorckilako naiz; ni berriz, Apoloren aldcko;
ni aldiz Zcphafekilako; eta ni, Kriftorena.
13 Erdizkatzcn da Krifto? Zucntzat
gurutzefikatua izan othe da Paulo ? ala
Paulorcn izenean bathayatuak izan othe
zarete ?
14 Eíkerrak Jainkoari bihurtzcn diozkat, zuetarik ez dudalakoz nihor bathayatu, Krifpo eta Kayo baizik ;
15 Nihork ez dezan erran ene ize
nean bathayatuak zarctcla.
16 Berriz bathayatu izan dut Eftcphanafen ctchea e re ; eta gaincrakoan ez
dakit hcan bertze nihor bathayatu dudanez.
17 Kriftok ezen ez ñau bathayatzcra
igorri, bainan Ebanjclioarcn crantzutera,
eta ez folafaren zuhurraz, czdeuftua
izan ez dadicn Kriftoren gurutzea.
18 Galtzen direnei alabainan zorokeria bat zayote gurutzearen ariazko
folal'a ; falbatzen direntzat berriz, errannahi-da guretzat, Jainkoarcn indarra da.
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19 Haletan da iíkribatua: Urmariatu- Jefu-K rifto baizik, eta hura gurutzefi
ren dut zuhurrcn zuhurtafuna, eta cra- katua.
3 Eta ni, zuen artean, herbaltafun,
gotziren u mocil umotafuna.
20 Non da zuhurra? non legearen beldur eta ikhara handitan izatu n aiz;
4 Eta ene folafa eta ene irakhafpena
irakhaflea? non da mende huntako gizon
argiketaria ? Jainkoak ez othe du zoro ez zauntzan gizonen zuhurtziaren araberako hitz farkorretan, bainan izpiritu
atherarazi mundu hunen zuhurtafuna ?
21 E zik munduak bere zuhurtziare- eta eraginduraren crakufpenean;
5 Zuen fedea ez dadicn izan gizonen
kin ez baitu Jainkoa ezagutu, Jainkoarcn
eginkarien zuhurtafunean; Jainkoak be- zuhurtziaren gainean jarria, bainan-bai
re gogarako izan du crantzupenaren zo- Jainkoaren indarrean.
6 Guzia gatik gayenei aiphatzen diorokeriaz finheftuncn falbatzea.
22 Ñola Juduck fendagailak galdatzen tegu zuhurtzia, ez ordean mende hunen
baitituzte, eta Grcziarrek zuhurtzia bil- araberakoa, cz-eta mende huntako handien zuhurtzia, zcinak iraungitzcn baihatzen ;
23 G u k berriz, Krifto gurutzefikatua tirc;
7 Bainan erantzuten dugu Jainkoaren
erantzuten dugu, Juducntzat gaizbide,
mifteriozko zuhurtzia, gordea dagoena,
jendayentzat zorokeria;
24 Bainan dcithuak diren Judu eta Jainkoak egundainotik gure ofperako beGreziarrentzat, Krifto Jainkoaren inda rezia,
8 Mende huntako handietarik nihork
rra eta Jainkoarcn zuhurtzia;
25 Zcren Jainkoarcn baithan zoro ezagutu ez dueña; ezen ezagutu izan
dirudicna, zuhurrago baita gizonen afmu balute, nihoiz etzuketcn gurutzcfikatu
guziak baino; eta malbu dirudicna, gi ofpearcn Naufia.
9 Bainan iíkribatua den arren: Bezonen ahal guziak baino hazkarrago.
26 Alabainan ikhufazuc, anayak, ñola giak ez du ikhufi, beharriak ez du aditu,
zareten dcithuak, gutiak zaretela gizo- gizonaren bihotzak ez du nabaritu zer
naren arabera zuhur, gutiak ahaldun, aphaindu duen Jainkoak hura maithatzen dutencntzat;
gutiak handi.
10 Guri ordean bere Izpirituaz agertu
27 Bainan munduaren begiko zoro
direnak hautatu ditu Jainkoak zuhurrcn daroku Jainkoak; Izpiritu ik ezen ikharahalkatzcko; eta herbal direnak, hazka- tzen ditu guziak, Jainkoaren barne in¡nenak ere.
rren ahalkatzcko;
1 1 Alabainan gizonaren baithan zer
28 Eta munduaren begiko aphal, eta
erdeinagarri, eta ezdeus direnak, zerbait den, gizonetarik zeinck daki, baizik-erc
gizonaren izpiritu bere baithan duenak?
direnen ezeztatzcko;
hala ere nihork ez du ezagutzen Jain
29 Arren-eta ez dadicn izan gizonik
bere buruaz harén aitzincan cípantu c- koarcn baithan dena, Jainkoarcn Izpirituak berak baizik.
ginen duenik.
12 G uk aldiz ez dugu mundu huntako
30 Bada, zareten guzia, harén ganik
zarete Jefu-Kriftorcn bidez, zeina eman izpiritua izatu, bainan-bai Jainkoaren gabaitaroku Jainkoak gure zuhurtziatzat, nikako Izpiritua, ezagut detzagun Jain 
zuzembide, fainduefpen eta bcrrcrofpen- koak eman darozkigun dohainak,
13 Zcinak erantzuten ere baititugu,
tzat;
3 1 Arren-eta, iíkribatua den bczala, ez gizonkarako zuhurtziaren folas jakinbere burua goreften duenak, Jaunaren tfunez, bainan Izpirituaren irakhafmcnaren arabera, ifpiritualak ifpiritualki chebidez gorets dezan.
hatuz.
14 Bada, gizon abercak bere aditzan
II. K a p .
ez ditu ardieften Jainkoaren Izpirituaren
p T A ni, anayak, zuctara cthorri nai- arako gauzak; ezen crhokcriak zaizko,
zencan, ez natzaitzuc folas eta zu eta ez da aditzcko gai, zcren ifpiritualki
hurtzia zoragarriekin cthorri Kriftorcn behar baitzayote begiratu.
15 Bainan ifpiritual denak oro juyatzen
lekhukotafunaren crantzutera.
2
E z dut ezik zuen aitzincan buru-ditu, eta bera ez da nihortaz juyatua.
16 Alabainan nork ezagutzen du Jau yoperik crakhutíi zerbait badakidala,
7 R
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naren Izpiritua, nork hári irakhats ? Ba
da guk,
aditza dugu.

Kriftorcn

III. K

a p

.

p 'T A ni, anayak, ezin mintzatu natzaitzuc gizon izpiritutfu batzuci bezala,
bainan haragitfu batzuci bezala. Halanola Jefu-Kriftoren baithan haurtto dircnei,
2 Efnca eman darotzuet cdatcra; cz
darotzuet jatekoa eman, ez baitzinetcn
oraino g a i; eta orai ere ctzarete hala,
zeren haragitfu baitzarcte oraino.
3 Alabainan bckhaizgo eta makhurrak zucn artcan bizi direnaz geroztik,
cz othe zarete haragitfu, eta cz othc zabiltzate gizarara ?
4 Ezcn batck diocnaz geroztik : N i
Paulorekilakoa naiz ; bcrtze batck bcrriz : N i Apolorckilakoa ; cz othc za
rete gizon ? Z c r da bada Apolo? aldiz,
zcr da Paulo ?
5 H amaren miniftroak, zeinarcn bai
than finhetfi baituzue, eta Jaunak bakhotchari eman izan dioenaren arabera.
6 N i landatzcn haritu naiz, Apolo
urztatzcn ; bainan Jainkoa handiarazten.
7 Hargatik, cz landatzailca, cz urztatzailca, cz dire zerbait; bainan handiarazten dueña, Jainkoa, hura da guzia.
8 Bcrriz, landatzailca eta urztatzailca,
biak bat dire. Bakhotchak ordean berc
(aria izanen du, berc lañaren eredura.
9 Alabainan Jainkoarcn laguntzaileak
gare gu ; zuek, Jainkoarcn laborantza,
Jainkoak egitcn dituen etchcak zarete.
10 N ik, emana zaitan graziaren ara
bera, etchcgilc zuhur batck bezala jarri
du afentua; bcrtze batck berriz, gainean
altchatzen du etchca. Batbederak or
dean ikhus beza ñola daraman gaineko
lana.
1 1 Ezen nihork afenturik ezin arthik
dezakc, ¡arria denaz bertzerik, zeina
Jefu-K rifto baita.
12 Baldin norbaitck afentu horren
gainean altchatzcan, ezartzcn badu urhe,
zilhar, harri balios, zur, bclhar, cdo lafto,
13 Ageriko da bakhotcharcn lana;
ezen Jaunaren egunak ezagutaraziko du,
zeren fuak agertuko baitu, eta luak crakhutfiko du nolakoa den bakhotcharcn
lana.
14 Norbaitck afentuaren gainean egin

duen lana gclditzen bada, hainak izanen
du faria.
15 Errctzen bada norbaitcn lana, hai
nak kaltca jafanen du; bera ordean falbatua izanen da; hunela bizkitartean, fuá
gaindi bezala.
16 E z dakizue Jainkoarcn templo zaretela, eta zucn baithan dagola Jainko
arcn Izpiritua ?
17 Bada, norbaitck khutfatzen badu
Jainkoarcn temploa, haina galduko du
Jainkoak. Alabainan faindua da Jainkoaren temploa, eta zuck zarete templo
hura.
18 Nihork ez beza berc burua en
gana. Zucn artcan balimbada norbait
zuhur iduririk mende hunen arabera;
erho bedi, zuhur izatekotzat.
19 Ezen mundu hunen zuhurtzia,crhokeria bat da Jainkoarcn begiko. Iskribatua da alabainan: Zuhurrak bcrcn
zuhurkeriaz atzcmancn ditut.
20 Eta oraino : Ezagutzen du Jain 
koak, hutfalak direla zuhurrcn afmuak.
21 Nihork cz beza beraz gizonctarik
lelo athera.
22 Zuenak dire alabainan nahiz Paulo,
nahiz Apolo, nahiz Zcphas, ala mundua,
ala bizia, ala heriotzea, ala oraiko gauzak,
ala gcrokoak ; zuenak diré alabainan oro.
23 Zuek bcrriz, Kriftorenak zarete ;
Krifto aldiz Jainkoarena.
IV .
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X J U N E L A har begaitzate gizonck,
^
Kridoren miniftroak eta Jainkoarcn
mifterioen crabiltzaileak bezala.
2 Bada, gauzen crabiltzaileetan hau
nahi da, haina fidel aurkhitzca.
3 Aldiz, achola guti da cnetzat, zuctaz
cdo gaincrako gizonez juyatua iza te a ;
halabadere ez dut ene burua juyatzen.
4 Barneak ezen cz darot arrangurarik
egitcn ; bainan ez naiz horren gatik garbi; ezen ene juye dena, Jauna da.
5 Aria hortaz, muga baino lehen juyatzera ez abia, Jauna ethorri arteo; harek
argituko ditu ilhumbctan gordeak diren
gauzak, eta agerira emanen ditu bihotzctako afmuak ; eta orduan izanen du bat
bederak zor zayon laudorioa.
6 Solas hau, anayak, crakhutfi dut
Apolorcn eta ene artcan zuen gatik, gure
gainean ikhas dezazuen, batzuek bcrtzcen kontra buruyoperik cz atheratzcn

norbaitcn izcnctik, aitzincan errana den
bezala.
7 Nork ezen bcreztamenik egiten du
zucn artcan ? Z e r duzu alabainan izan
cz duzunik? Duzuna beraz ¡zana baduzu, nolaz hantzcn zare, izana ez bazindu bezala ?
8 Oraikoz betheak, oraikoz aberats
zarete; erreginatzen zarete gu gäbe; eta
óchala erregina bazindezte, gu ere zuekin
erregina gintezcn !
9 Iduritzcn zait Jainkoak gu, apostoluak, azken lerroko erakhuftcn gaitucla, hiltzeko chcdatuak direnak bezala;
ezen munduari, aingeruei eta gizonei
ikhuíkaritan emanak gare.
10 Gu Kriftorcn gatik erho, zuek or
dean Kriftorcn baithan gurbil zarete; gu
hebain, zuek aldiz hazkar; zuek ohoragarri, gu berriz arbuyagarri.
1 1 Uraidino gofe-egarriek gabiltzate
gu, buluz gare, zaflakoak hartzcn ditugu,
eta ez dugu non bara;
12 Eta gure cíkuz nckhcrckin hari
gare laucan ; bcrtzcck gu madarika,guk
benedika; bertzeek gurí jazar, guk egar;
1 3 Guri burhoak, guk othoitzak;
mundu huntako famatfa bezala, guzicn
chahukina iduri, eginak gare orai arteo.
14 Haukick cz darozkitzuet ahalkcaren ematcko ¡íkribatzen ; bainan ohartematen darotzuet ene bihotzcko ume
maitcci bezala.
_
15 Ezen h a m a r m il a i r a k h a í l e Kriftoren baith an b a lim b a z in itu z te e r e , e z duz u c ordean
E b a n jclio a z

a í k o a it a .
Ni n a i z
Krifto Jefufen b a i t h a n

ezen
a it a t u

z a itu z te d a n a .

16 Othoi beraz ene imitan izan zaitezte, ñola ni Kriftorena.
17 Hargatik bidali darotzuet Tim otheo, ene ferne guziz maite eta zina
Jaunaren baithan, harek ezagutaraziko
baitarozkitzuete ene bideak Krifto Jeíufen legean, orotan, eliza guzictan ira
khaften dudanaren arabera.
18 Gehiago zuetara ethortzekoa ez
banintz bezala, haletan handituak zarete
zem bait.

.

19 Laftcr ordean zuetaratuko naiz,
Jaunak nahi balimbadu ; eta ez dut bcgiratuko hantuak direnen folafei, bainan
hekien eginkariei.
,
20 Ezen ez datza hitzetan Jainkoarcn
errefuma, bainan-bai egintzetan.
_
21 Z cr nahi duzuc ? Zaharoarekin
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ethor nakizuen, ala karitatez eta cztitafuncko izpirituz betherik ?
V.

K

ap

.

( ^ A R B I K I entzuten da lohikeria zuen
artcan dabilala, eta halako lohikeria,
nolakorik paganoen artean ere cz baita,
huntarainokoan non baita norbait berc
altaren emaztcaz gozatzen dena.
2 Eta hantuak zarete ; eta lehcnago,
ez duzuc nigarrik izan, zuen erditik khen
dadien lan horren cgilca !
3 Bada nik, gorphutzez urrun, bainan
izpirituz zuekin, hor banintz bezala juyatu dut holako lana egin dueña,
4 Jefu-K rifto gure Jaunaren izencan
zuek eta ene izpiritua bildu ondoan, Jefus
gure Jaunaren ¡ndarraz,
5 Holako gizona izan dadicn fatani
emana, hil dakion haragia, arimaren falbatzeko Jefu-K rifto gure Jaunaren cgunean.
6 E z duzuc zeren zuen buruez cspantu athera. E z dakizue altchagarri izpi batck galtzen duela orhe guzia ?
7 Altchagarri zaharretik garbi zaitezte, orhe berri izateko, airifak zareten
bezala. Alabainan gure Bazkotzat imolatu da Krifto.
8 Hargatik befta egin dezagun, cz al
tchagarri zaharrarekin, ez-eta maltzurkeria eta tzarkeriako altchagarriarekin,
bainan zintafuneko eta egiako airifekin.
9 Ene gutunean iíkribatu darotzuet:
Lohiekin cz nabas.
10 Hori ez dut erran mundu huntako
lohi, jaraman, harrapari, edo idola zerbitzailecz ; bertzela mundu huntarik ilkhi
behar zintezkete.
1 1 E z nahaftekatzeaz orai iíkribatu
darotzuedana hau d a : balimbada anaya
deitzen den bat, cdo lohi, edo jaraman,
edo idola zerbitzari, cdo ahapaldikari, edo
hordi, edo harrapari; cz jan halako gizonarekin.
12 Ezen zer ikhuftcko dut kampoan
direnen juyatzcko ? E z dire barnekoak
juyatzeko ditutzuenak ?
13 Alabainan kampo direnak, Jain 
koak juyatuko ditu. Z u ek, tzarkeria
khen zazuc zuen erditik.
V I.

K

a p

.

' y U E T A R I K norbaitck anayaren kon
tra churitzcko bat duencan, nolaz
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aufartatzen da gaichtaginen aitzincra justizian dcitzera, cta cz fainducn aitzinera ?
2 Ala ez dakizuc fainduck juyatzekoa
dela mundu hau ? Eta zuck juyatu behar baduzuc mundu hau, cz othc zarctc
orai gauza aphurtto batzucn juyatzcko ?
3 E z dakizuc aingerucn bereu juye
izanen garcía ? Zem batcz hobeki mendeko gauzen ?
4 Baümbaditutzuc mendeko egitekoz
hauziak, clizan aphaltto direnak czar
zatzue juyatzen.
5 Zuen ahalkctara diot: Zuetan nihor cz othc da zuhurrik, anayen artcan
juye izateko ?
6 Bainan anaya anayarekin hauzitan
hari da, cta hori fedegabekoen aitzincan.
7 Zucn artcan hauziak izatca bera,
jadanik bekhatu garbia da. Zcrgatik lehenago ez duzuc bidcgabca jafaiten ?
Zcrgatik lehenago maula cz egar ?
8 Bainan zcrorrck zarctc bidegabc cta
maula cgileak, cta hori anayci.
9 E z dakizuc bidegabc egileck cz dutela Jainkoaren errcfuina gozatuko? Berautzue engana : cz lohick, cz idolazerbitzatzaileck, cz bertzeren cmaztcarckin
khutfatzen dircnck,
10 E z beratzek, ez muthilkoyck, ez
ohoinek, cz jaramanck, cz hordick, ez
ahapaldikariek, cz harraparick ez dute
gozatuko Jainkoaren crrciuma.
1 1 Eta halako izanak zaretc zembait;
bainan garbituak izan zarctc, bainan faindutuak, bainan zuzen cginak zaretc, Jc fu-ivriftogure Jaunaren izenean, cta gurc
Jainkoaren Izpirituarcn eragintzaz.
12 Oro haizu zaizkit, bainan cz dirc
guziak on; oro haizu bai, bainan cz naiz
niholazko ahalarcn azpian jarriko.
13 Jakia fabelcko, fabcla jakiaren ;
Jaunak ordean biak chahutuko. Gorphutza berriz, ez da lohikeriaren, bainan
Jaunaren, cta Jauna gorphutzaren.
14 Jainkoak bada, hiletarik biztu du
Ja u n a ; cta gu crc berc ahalaz bizturen
gaitu.
15 E z dakizue zucn gorphutzak Kris
toren aldcrdi direla? Kriftori beraz bere
alderdiak khendurik, cginen othc ditut
lilitcho baten aldcrdi ? E z holakorik.
16 E z dakizuc lilitchoari iratchikitzen
dena, harckin gorphutz bat cgitcn dela ?
Ezcn errana da : Bia izanen dirc gor
phutz batean.
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17 Aldiz Jaunari iratchikitzen dena,
harckin izpiritu bat da.
18 Ihes lohikeriari. Gizonak eginen
duen bcrtzc cdozein bekhatu, gorphutzetik kampoan da; bainan lohitzcn denak
berc gorphutzari cgitcn dio hoben.
19 Ala cz dakizuc zuen gorphutza
Izpiritu fainduaren templo dela ; zuctan
dagocla Izpiritu faindua, Jainkoaren ganik duzuela, eta zuen buruak cz ditutzucla zcrorrenak ?
20 Handia da alabainan zuck erofiak
zarctcn faria. Jainkoa gorets cta zucn
gorphutzcan crabil zazuc.
V II. K

ap.

■ ^ [ I R I iíkribatu daroztadatzucnen gainean erranen dut: On du gizonak
emaztekiari cz hurbiltzca;
2 Bainan lohikcrian cz khutfatzcko,
gizon bakhotchak izan beza bcre cmaztea, emazteki bakhotchak bcre fenharra.
3 Z or dueña gizonak cmazteari bihur
biozo, cta halabcr emazteak ere gizonari.
4 Emaztca ez da bcrc gorphutzaren
naufi, bainan fenharra da naufi ; gizonak
ere halabcr ez du cíkuko bcrc gorphutza,
bainan emazteak.
5 Elkharri cz egin ukho, non ez onezoncan cphc batcntzat, othoitzari zucn
buruen emateko; gero itzul zaitezte le
hengo urhatfcra, fatanek ez dezazuen
gaitzerat cragin zucn zalekoitafunaz baliatuz.
6 Bainan beraztafunez derratzuct ho
ri, cz manatuz.
7 Nahi nukc czcn guziak ni bczala
izatcn bazinezte; bainan batbederak Jain 
koaren ganik du berc dohaina, batak bu
la, bcrtzcak berriz hala.
8 Diot aldiz czkongci cta alhargun
dircnci, hala egotca on dutcla, ni ncroni
crc nagoen bczala.
9 Ezin iduk badctzazkcte bcrcn bu
ruak, ezkont beitez; erretzea baino czcn,
liobc da ezkontzea.
10 Ezkontzaz bat-tuak direnci berriz,
cz diotct nik manatzen, bai ordean Ja u 
nak, emazteak cz dezan utz fenharra ;
1 1 Uzten badu, czkondu gabe geldi,
cdo bcrc fenharrarekin bake dadien. Eta
gizonak ere ez beza igor bcrc emaztca.
12 Bertzeci aldiz, ni mintzo natzayote, cz Jauna. Anaya zembaitek emaztea balimbadu f.degabca, cz beza

igor, egon nahi bazayo.
13 Eta emazte fededun batck fenhar
fedegabea balimbadu, eta hura, egon na
hi bazayo, cz beza utz.
14 Senhar fedegabea alabainan emazte
fededunaz fainducílen da, cta emazte fe
degabea fenhar fededunaz ; bcrtzcla zucn
haurrak lohi litczke, orai ordean faindu
dire.
15 Baldin fedegabe dena goaten bada,
bihoa ; czcn horrelako gerthakarian, a
naya cdo arreba cz da zorraren azpiko
gclditzen ; bainan bakcan bizitzera deithu gaitu Jaunak.
16 Alabainan, emaztca, zcr dakizu
hean falbaraziko duzun fenharra ? cdo
zuk, gizona, hean falbaraziko duzun cmaztea ?
17 Bainan batbedera ibil bedi Jaunak
email dioenaren arabera, Jainkoak bakhotcha dcithu duen bczala, cta holakoa
da cliza guzietan ene irakhafpcna.
18 Ingurebakia den norbait federa deithua da ? ez beza itfu ingurephaitzako
hatza. Ingurebakigabe bat dcithua da ?
ez bedi ingurebak.
19 Deuferc cz da ingurcphaitza, deuferc cz da ingurebakigabetafuna ; bainan
Jainkoaren manamenduen bcgiratzca,
hura da guzia.
20 Batbedera geldi bedi deithua izan
denean zen bezahl.
21 Gathibu zinelarik dcithua izan
zarc ? cz hortaz khechurik iza n ; bai
nan libratzcn ahal balimbazare, are ho
beki batía zaitc.
22 Jaunak dcithu duen gathibua czen, Jaunaren pelut da ; halabcr dcithua
izan den peluta, Kriftoren gathibu da.
23 Hainitz goilayak zarctc ; cz jar
gizonen gathibu.
24 Z c r heinetan ere, anayak, batbe
dera dcithua izan baita, hartan geldi bedi
Jainkoaren aitzincan.
25 Ezkongcyez denaz, cz dut Jauna
ren ganik manamendurik ; bainan kontl’cilu enlaten dut, fidel izateko grazia
Jaunaren ganik ardictfi dudan bezahl.
26 Uíle dut beraz hori on dela, egun
orotako premiaren ariaz,gizonak on due
la hola egotca.
27 Emazte baten lokharria hartu duzu ? urratzca cz bilha. Emazte lokharririk gäbe zarc ? cmazterik cz bilha
28 Aldiz emazte bat hartu baduzu,
cz duzu bckhaturik egin ; eta ncíkatcha
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bat czkondu bada, ez du bckhaturik egin. Izanen dituzte hargatik gorphutzeko atfckabcak. N ik bada, guphide zaituztet.
29 Anayak, hau diot beraz : Laburra
da dembora; geroz-goiti emaztedun di
renak, bizi beitez gäbe balire bczala;
30 Eta nigarrez daudczcnak, nigarrik
cgitcn cz balute bczala; eta bozten di
renak, bozten ez balire bczala; cta eroílcn dutcnak, gozatzen ez balute bez a la ;
3 1 Eta mupduko gauzak eíkuctan crabiltzcn dituztcnak, crabiltzen ez balituzte bczala; ezcn iragaitcn da mundu
hunen itchura.
32 N ik nahi dut bada,grinarik cz de
zazuen izan. Emazterik gäbe denak
Jaunaren gauzez du ardura, hean ñola
eginen dioen atfcgin.
33 Ezkondua denak aldiz, munduko
gauzez du ardura, atfcgin cmazteari ñola
egin, cta b¡ aldetara dago erdizka.
34 Eta emazteki ezkondugabe batck
cta birjina batck, Jaunaren gauzak di
tuzte gogoan, gorphutzez cta izpirituz
faindu izatca gatik. Aldiz cíkonduak
munduko gauzez du afmu, hean ñola
aurkhituko dioen bcre fenharrari.
35 Bada, zuen onctan naiz hórrela
m intzo; cz zuei farc baten arthikitzcko, bainan zucn ekhartzca gatik bizitzc
fainduago hatera, cta Jaunari pochclamendurik gäbe othoitz cgiteko ahala cmanen darotzucnctara.
36 Norbaiti ordean iduritzcn bazayo
laido duela alaba czkondu gäbe admetan
goan dakioen, eta aria hortaz ezkondu
behar dela; nahi dueña egin beza; ez
du bckhaturik, czkontzcn bada ere.
37 Bainan nihondik premiarik cz, eta
bere nahiaren naufi izaki, eta bcre bihotzcan gogo feudo bat harturik bere baithan crabaki duenak czkondu gäbe alaba
begiratu behar duela, ongi egiten du.
38 Horreletan, bere alaba ezkontzen
duenak ongi egiten du ; cta ezkontzen
cz duenak, hobeki.
39 Senharra bizi dueña, legearen lokharrictan da ; emaztca hiltzen bazayo,
libratua da; nahi duenarekin ezkont bedi; Jaunaren arabera egiten den bcr.
40 Dohatfuago izanen da ordean hala-hala gcldituz, ene kontfeiluaren ara
bera : uíle dut bada, nik ere Jainkoaren
Izpiritua badudala.
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J D O L E I fakrifikatzen dircn gauzcz
denaz aldiz, badakigu guzick jakitatc
badugula. Jakitateak hantzen du, karitateak ordcan ombidatzcn.
2 Bada, norbaitek uile badu badakicla
zcrbait, ez du oraino czagutzcn ñola bo
llar ere den jakin.
3 Bainan norbaitek Jainkoa maitc ba
du, haina ezagatua da Jainkoaz.
4 Idolei imolatzcn dircn jatekoez bczembatean, badakigu idola dcufik cz dé
la munduan, cta nihor cz dela Jainko,
bat bakharra baizik.
5 Ezen, nahiz zeruan, nahiz lurrcan
balimbadire erc jainko deitzen direnak
(hola balitezke aiko jainko cta aiko
naufi);
6 Gurctzat halcrc Jainko bat da, Aita, zeinaren ganik heldu baitirc gauza
guziak, cta zcinak beretzat egin baikaitu ; ctc Jaun bakhar bat, Jefu-K rifto,
zeinaren bidez baitirc gauza guziak, cta
gu crc hären bidez.
7 Bainan cz da guzien baithan jakitatca. Ezen batzuek, oraino crc idola
zerbait badela uftcz, idolari eikaini haragitik jäten dutc, cfkainia izan dclakoan ;
cta malbu baitute kontzientzia, khutfaturik gelditzen da.
8 E z gare bada, janaz Jainkoaren gogarako. Ezik janez cz gare ontzen, jan
gabcz ez gare aphurtzen hären begiko.
g Begira ordcan zucn trebekeria hori
egin dadien malbucn behaztopagailu.
10 Alabainan norbaitek ikhuften ba
du argitua den bat idolatcgian mahainean
ja rria ; kontzientzia malbu izan-cta, ez
othe da hura ere ckharria izanen idolei
eikainirikako gauzetarik jatcra ?
1 1 Eta zure jakintafunari eiker galduko da zure anaya malbu dena, zeinarentzat hil izan baita Krifto.
12 Bada, horreletan anayen kontra
bekhatu cgincz, cta hekien kontzientzia
malbuak zaurthuz, Kriftoren kontra egiten duzu bekhatu.
13 Hargatik janak behaztoparazten
badu anava, bizian ez dut haragirik ja 
nen, ez dadien gaitzerat cror enc anaya.
IX .

K
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p Z naiz libro? E z naiz apoftolu? E z
dut ikhufi Jcfu-K rifto gurc Jaun a?

Etzarete hären baithan ene lana ?
2 Bertzcentzat cz banintz ere após
tol u, zuentzat bederen hala naiz ; ezen
zuek zarete Jaunaren baithan enc apostolutafuncko zigilua.
3 Bilhatzen nautenei hau idardeften
diotet :
4 E z dugu jan-edanen zuzenik ?
5 Emaztcki arreba baten gurckin inguruan erabiltzeko zuzenik cz dugu,
hala-nola apoftoluck, eta Jaunaren anayek, cta Zephafek ?
6 Ala nik cta Barnabafek cz dugu
bakharrik horren egitcko eikurik ?
7 N or egundaino bere goftuz hari da
gcrlan? Nork landatzen du mahaftia,cta
hartako fruituetarik cz jäten ? Nork alhatzen du arthaldea, cta ardien cfnetik cz
edaten ?
8 Hola ez othe naiz gizonaren arabera mintzo, edo legeak erc ez othe du
hori erraten ?
9 E zik Moifcfcn legean iikribatua da:
Bibi jotzen hari den idiari, ez ahoa tra
ba
Idicz othe du Jainkoak berc ar
dura ?
10 Ala hobeki, cz othe du gure gatik
erran hori ? Bai, gure gatik dire horiek
iikribatuak. Ezen iraultzcn hari denak,
gcroko phefkizan behar du irauli ; cta
bihitzailea, fruitu atheratzeko phefkizan
bihitzen hari.
1 1 Ontafun ifpiritualak zucn baithan
crain baditugu, handia othe da zucn
mendeko onetarik biltzen badugu ?
12 Bertzcak zucn ahaletan phartedun
badire, zeren cz gu hobeki ? E z gare
ordcan ahal hortaz baliatu; bainan zernahi jafaiten dugu, den-gutiencko traba·
rik ez cmateko Kriftoren Ebanjelioari.
13 E z dakizuc temploan laucan hari
direnek, temploko gauzetarik jäten dutcla i cta aldarcko cgimbideak cgitcn dituztenak, aldarcarckin phartedun direla ?
14 Hórrela erc manatu diote Jaunak
ebanjelioaren erantzulcci, ebanjeliotik ditezen bizi.
15 N i ordcan cz naiz baterc horietaz
baliatu. Bada, ez darozkitzuct horiek
ifkribatzen, hola egin dadientzat cnc alderat ; ezen nahiago nuke hil, ene ofpca
norbaitek galaraz lezakedan baino lehcn.
16 Alabainan Ebanjelioaren crantzuten hari balimbanaiz, cz da enetzat olpc
bat ; ezik premiak hertfatzen nau ; eta

X. KAP.

1231

zorigaitz niri ez banaiz crantzutcn hari- direla hedoyean eta itfafoan bathayatuak ;
tzen !
17 Alabainan gogo oncz cgitcn badut
3 Eta orok janhari ifpiritual bera jan
hori, badut enc faria ; ordean gogo gai- izan dutela ;
tzcz hari banaiz, karguz izanaren ema4 E ta orok edari ifpiritual bcrctik ctea cgitcn dut.
dan izan dutela (edaten zuten bada on18 Z e r da bada enc iaribidea ? Eban dotik zarraikioten harri ifpiritualetik, ha
jelioaren erantzutean, urrurik hedatzca rri hura Krifto baitzen);
ebanjelioa, baliatu gäbe ebanjeliotik du
5 Etziren ordcan hekietarik gchienak
dan ahalaz.
Jainkoaren gogarako izatu ; ezik mor19 Ezen nihoren lokharririk cz izan- tuan croriak gclditu ziren.
cta, oraren zerbitzari egin naiz, gizon
6 Bada, gauza horiek gutaz denaren
gehiagoren biltzca gatik.
iduripcnctan egin izan dire, gu cz gaite20 Juduekin Juduekilako egin naiz, zen izan zaickcria tzarrei aiher, hekiek
Juducn irabaztea gatik.
izatu dircn bezala.
21 Legearen azpiko direnckin egin
7 Ez-cta ez bilhaka idola adoratzaile,
dut legearen azpian banintz bczala (cz hekietarik batzu bczala, hala-nola iikri
nintzen arren legearen azpiko), legearen batua baita : Populua jarri zen jäten cta
azpian zireuen irabaztea gatik ; legega- edaten, cta doftatzera jaiki zcn.
bekockin egin dut, legerik izan ez banu
8 Lohikeriara ere cz gaitezen Ierra,
bczala (cz nintzen arren Jainkoaren le hekietarik batzu crori ziren bezala, eta
gerik gäbe, aitzitik Kriftoren legearen egun bakharrcan hogoi eta hirur milak
azpian nintzen), legerik gäbe zirenen jo baitzuten lurra.
irabaztea gatik.
9 Eta ez dezagun behar Krifto, he
22 Malbuckin malbu egin naiz, mal kietarik batzuek egin zuten bczala cta
bucn irabaztea gatik. Guziekin guzie- fugcck hil izan baitzituzten.
kilako egin naiz, guzien falbatzea ga
10 Ez-cta arranguraka cz abia, he
tik.
kietarik batzu arranguratu ziren bczala,
23 Berriz, oro cgitcn ditut ebanje eta aingeru chahutzailearcn cfkutik gallioaren ariaz, hartan phartedun izatea du baitziren.
·
1 1 Bada, horiek oro itehurapen arc
gatik.
24 E z dakizuc lafterkatokian laftcr tan gerthatzen zitzaizkoten, cta iikriba
cgitcn dutenek, orok laftcr cgitcn dutc- tuak izan dirc mendeen buruan bizi gala, batek ordcan daramala faria? Ha renen argitzeko.
letai) laftcr cgizue beraz, non atzema12 Hargatik gogor dagoela ufte ducnen baituzuc.
nak, begira beza cz dadien eror.
25 Berriz, plazctako borrokari gu
13 Gizontafunari darraizkion tentaziak, gauza orotan chuhur egoten dire ; zionez bertzerik ez bekizue loth ; aldiz,
eta bada, hekiek andcakor den khoro zina da Ja in k o a ; etzaituztete zucn inbat izaten dutc j guk ordcan czin-gal- darrcz goiti tentatzerat utziko, bainan
duzkoa.
oraino tcntazionctik irabazia atheratuko
26 Nik bada, hunda laftcr egiten dut, du, izan dezazuen ihardukitzeko ahala.
cz itfu-mandoka bczala; hunda guduka14 Hargatik, ene guziz maiteak, idotzen naiz, cz aircari joka bezahl ;
lcn adoratzeari ibes cgiozuc.
27 Bainan zehatzen dut ene gorphu15 Gizon unioci bezala mintzo natza, cta gathibu czartzcn dut ; bcldu- tzaitzuc; zerorrck ikhufazuc zer diodan.
rrez-eta bertzeei erantzun ondoan, 11c16 Bencdikatzcn dugun benedizioroni Jainkoaz iraizia geldi nadien.
nczko kalitza, ez othe da Kriftoren odolcko komunionea ? cta häuften dugun
ogia, cz oriic da Jaunaren gorphutzeko
X. K ap.
komunionea ?
D A D A , cz dut nahi, anayak, cz deza17 Ezen aiko garelarik, ogi bat eta
^ zucn jakin, gurc arbafoak hedoyaren gorphutz bat gare, ogi batetik pharte
azpian izatu eta itfafoa iragan dutela gu- hartzen dugun guziak.
18 Haragiaren arabera ikhufazuc Is
ziek ;
_ ,
2 Eta guziak, Moifcs buruzagi, izan rael : bitimetarik jäten dutenak, cz othe
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diré aldarean phartedun ?
19 Z er beraz ? idolci imolatua, zerbait dela othe diot,edo zerbait dcla idola
bera ?
20 E z , bainan paganock imolatzen
dutena, debruei imolatzen dutela, eta cz
Jainkoari. E z dut bada nahi debruen
phartzuner cgin zaitezten; ezin edan dczakezue Jaunaren kalitzan eta debruen
kalitzatik ;
2 1 Ezin izan zaitezkete phartedun
-Jaunaren mahainean eta debruen mahaincan.
22 Ala Jauna bekhaitzarazi beharrcz
hari gare ? Hura baino hazkarrago othe
gare ? Oro haizu ditut, bainan cz dire
guziak on.
23 Oro haizu ditut, bainan cz dutc
guziak ombidatzen.
24 Nihor ez bedi bere oldearen 011dotik ibil, bainan bertzeenaren ondoan.
25 Merkhatuan faltzcn diren guzictarik jan zazue,barneko arranguraz dcuferc galdatu gäbe.
26 Jaunarenak diré lurra eta hartan
direnak oro.
27 Fedegabekoetarik norbaitek mahainera deitzen bazaituztete, eta goan
nahi baduzue,jan zazue zer-erc aitzincra emanen baitzaitzuc, barncko arrangu
raz dcufik galdatu gäbe.
28 Norbaitek ordean erraten balimbadu: Hau idolei imolatua izana d a ;
cz jan errailcaren ariaz, eta barncko arranguraz;
29 E z diot zuenaren, bainan bertzee
naren ariaz. Alabainan zergatik hobendun egin ene libertatca bertzeen begira ?
30 Efkerrak emanez hartzen badut jäten dudana, zergatik cnc kontra
elhe gaichtoci emanen diotet bidc, eskerrak bihurtzen ditudan gauzen burutik ?
3 1 Beraz, edo jan, edo edan, edo
bertze zerbait egin dezazucn, oro Jainkoaren ofpetarako egizkitzue.
32 Bchaztopabiderik cz cman cz Ju duei, cz paganoei, ez Jainkoaren Elizari ;
3 3 Hala-nola neroni cre gauza guzictan guzien gogarako izatcra hari bainaiz,
cz enctzat on dena bilhatuz, bainan hainitzentzat on dena, falba ditezen ariaz.
X I. K ap.

E1??.imitari izan zaitezte, neroni cre
Kriftoren imitari naizen bezala.

2 Laudatzcn zaituztet, berriz, anayak,
zeren orotan nitaz orhoitzen zarcten,
eta nik eman bezala begiratzen ditutzuen
ene manamenduak.
3 Bainan nahi dut jakin dezazucn
Krifto dela gizonaren burua ; gizona be
rriz, emaztearen burua; aldiz Jainkoa
Kriftoren burua.
4 Edozein gizonek othoitz cgin, edo
profetifa dezan burua eftalirik, laidatzen
du bere burua.
5 Edozein cmaztekik ordean othoitz
egin, edo profetifa dezan burua cftali
gäbe, bere burua itfuften du, czen murriztua balitz bezahl da orobat.
6 Halctan, eftaltzen cz bada cmaztekia, murriztua izan bedi. Bainan itfufi
bazayo emaztekiari murriztua edo khartzoildua izatea, eftal beza burua.
7 Gizonak cz du eftali bchar burua,
zeren den Jainkoaren itchura eta ofpea ;
emaztekia ordean, gizonaren ofpea da.
8 Gizona alabainan cz dathor cmaztekitik, bainan-bai emaztekia gizonetik.
9 Izatez-crc gizona ez da emaztekiaren gatik izan kreatua, bainan emaztekia
gizonaren gatik.
10 Aria hortaz emaztekiak behar du
aingcruen gatik buruan ekharri gizonaren
naufitafunaren czagutkaria.
1 1 Guzia gatik gizona cz da Jaunaren
baithan emaztekia gäbe, ez-eta cmaztekia gizona gäbe.
12 Alabainan nola emaztekia gizona
ren ganik ethorri baita, hala cmaztekiaren ganik dathor gizona; aldiz guziak
Jainkoaren ganik.
13 Zcrrorrck ikhufazuc : emaztekiari
othe dagokio, eftali gäbe Jainkoaren
othoiztea ?
14 Ethorkiak berak cz darotzuc erakhuften ahalkegarri litckccla gizonarentzat bere ilc guziaren haztea ?
15 Emaztekiarentzat ordean eder da i
layaren haztea, zeren ilcak belatzat emanak ditucn.
16 Aldiz khimerari iduri badu norbaitck, cz guk, ez Jainkoaren clizak cz
dugu horrelako azturarik.
17 Berriz, ez baitzait ongi ibil zaitez
ten cz zucn onctan, bainan zuen gaitzctan, hau manatzen dut.
18 Behintzat elizara biltzen zarctcncan, bcrezgoak zucn artean badircla
aditua naiz, eta hein batcraino finhcftcn
dut.
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19 E zik herefiak izan ditezen premia
da, zuen artean ager ditezen berthutc
frogatukoak direnak.
20 Hórrela elkharretara biltzea, cz da
gcroz-goiti Jaunaren afanaren jatea.
2 1 Alabainan bakhotcha aitzinka abiatzen da bere afariaren jäten. Eta horrelctan, bat gofez, eta bertzea hordia
dago.
22 Jatcko eta cdatcko, ez ditutzue
zuen etcheak? ala Jainkoaren elizari arbuyo, eta beharrei ahalkearen ematera
hari zarete ? Z e r erran en darotzuet ?
Laudatzcn zaituztedala? etzaituztet hortan laudatzcn.
23 Alabainan Jaunaren ganik ikhafia
dut zuei irakhatfi cre dudana, Jefus Ja u nak ezen, faldua izatcra zihoan gauean
hartu zuela ogia,
24 Eta eikerrak bihurturik hautfi
zuda, eta erran : Har zazue eta jan,
hau da ene gorphutza, zuentzat emana
izanen dena; hau egizue enc orhoitzapenetan.
25 Orobat afaldu-cta, kalitza hartu
zucn, zioelarik : Hau da bat-tafun bcrriko kalitza cnc odolcan. Edanen duzucn aldi oroz, hau egizue ene orhoitzapenctan.
26 Ezen ogi hau janen eta kalitza
hau edanen duzucn guzian, Jaunaren
heriotzea erantzunen duzue, ethor dadien
eguneraino.
27 Hargatik cdozcinck ogi hura jan,
edo Jaunaren kalitza edan dezan gaizki,
Jaunaren gorphutzaz eta odolaz hobendun izanen da.
28 Gizonak beraz ikhar beza bere
harnea, eta hala jan beza ogi hura eta
edan kalitza hartarik.
29 Ezen gaizki jäten eta edaten ducnak, bere kondenamendua du jäten eta
edaten ; bertze janharien bardineko czarriz Jaunaren gorphutza.
30 Aria hortaz aiko zuen artean eri
dire eta iraungi, eta aiko heriotzeko loaz
daude lo.
3 1 Bada, geronek juyatzen bagintu
gure buruak, ez gintezke juyatuak.
32 Bainan juyatuak garenean, Jaunak
kridantzatzen gaitu, ez gaitezen izan
mundu hunckin juyatuak.
33 Hargatik, anayak, jatcko biltzen
zaretcncan, elkhar igurikazuc.
34 Baldin gofez badago norbait, etchcan jan beza, zucn kondenamendura-
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ko etzaitezten bil. Gaincrakoak berriz,
ethorriko naizenean chuchcnduko ditut.
X I I . K ap.
L D I Z , doliain ifpiritualez, ez dut
nahi, anayak, argirik gabe izan zai
tezten.
2 Badakizue, pagano zinetean idola
mutuetara goaten zinetela,eramaten zinduztctcn bezala.
3 Hargatik erraten darotzuet nik,
Jainkoaren Izpiritutik mintzo den nihork
ez dioela Jcfufi anathema arthikitzen.
Eta nihork czin erran dezake: Jefus
Jauna, non ez Izpiritu fainduaren ganik.
4 Bada, dohainak aíko dire, bainan Iz piritua ber b a t;
5 Karguak aíko, bainan Jauna ber
bat;
6 Zcrutikako eragintzak aíko, bainan
Jainko ber bat, oro orotan cragiten d¡tuena.
7 Bada, Izpirituarcn dohain agertzen
dena, bakhotchari cmaten zayo guzien
onctan.
8 Batck Izpirituaren ganik izatcn ditu
zuhurtziazko hitzak ; bcrtzeak berriz,
Izpiritu beraren ganik jakitatczko hitzak;
9 Bertze batck Izpiritu befaren ganik,
fedea ; bertze batek Izpiritu beraren
ganik fendatzeko dohaina;
10 Bertze batck mirakulu cgitekoa;
bertze batek profeziakoa; bertze batek
izpirituen ezagutza; bertze batek mintzaya moten jakitatea; bertze batek hckien adiaraztcko dohaina.
11 Bada Izpiritu ber batek egiten ditu
horick oro, bakhotchari cmanez nahi
duenaren eredura.
12 Eta nola bat baita gorphutza, eta
aíko alderdi baititu ; eta gorphutzeko
alderdi guziak, aíko diren arren, halarikere gorphutz bakhar bat baitirc, bala-hala
da Krifto ere.
13 Guziak ezen Izpiritu berean bathayatuak izan garc gorphutz bakhar bat
izateko, nahiz Juduak, nahiz paganoak,
nahiz gathibuak, nahiz pelutak ; eta Izpiritu berean cradanak izan garc guziak.
14 Halctan cre gorphutza ez da alderdi bat, bainan alderdi aíko.
15 Oinak erran balcza: E z naizenaz
gcroztik eíkua, cz naiz gorphutzekoa;
gorphutzckoa ez othe da halcre ?
16 Eta beharriak erran baleza: E z
7 s
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naizcnaz geroztik begia, ez naiz gorphutzekoa; cz othe da halcre gorphutzekoa ?
17 Gorphutz guzia begi balitz, non
ütcke adía ? Dcna adi balitz, non liteke
ufna ?
18 Bainan aíko alderdi ezarri ditu
Jainkoak, eta hckictarik bakhotcha gorphutzean berak nahi izan duen bezala.
19 Hekick oro aldcrdi bat balirc, non
liteke gorphutza ?
20 Álderdiak ordean aíko dire, bainan
oro gorphutz bat.
2 1 Bada, begiak ez diozoke eíkuari
erran : E z diat hire lañaren beharrik;
aldiz, buruak oinei: Etzaizkidatc pre
mia.
22 Bainan aitzitik, gorphutzeko al
dcrdi, iduriz ahulenak, hekiek dire prcmienik;
23 Eta putrufenentzat daduzkagun
alderdiak, hekick inguratzen ditugu hobekienik; eta gure alderdi ahalkizunek
dute ikhuítatcrik ederrena.
24 Zein-cre gutan baitire onheítak,
hekick cz dute eftalgi beharrik; bainan
Jainkoak gorphutzari eman diozka bcre
heinak, alderdi eíkafari bihurtuz ohore
gehiago;
25 Gorphutzcan aldebandarik ez da
dien izan, bainan alderdiek clkharrentzat
ardura izan dezaten.
26 Eta atfckabe badu alderdi batck,
atfekabe dute guziek j edo batck atfegin
balimbadu, harekin bozten dire guziak.
27 Bada, zuek Kriftoren gorphutza
zarcte, eta batzu bertzeen alderdi.
28 Eta horreletan Jainkoak clizan
ezarri ditu, lehcmbizikorik apoftoluak,
bigarrcnckorik profetak, hirugarrenckorik irakhafleak, gero mirakulu egileak,
gero fendatzeko dohaina dutcnak, laguntza egileak, hotzemailcak, mintzayetako
dohaina dutenak, mintzayen adiarazleak.
29 Oro apoftolu dire ? oro profeta ?
oro irakhafle ?
30 Orok othe dute mirakulu egiteko
dohaina ? fendatzckoa ? mintzaya guzietan mintzatzekoa ? mintzayen adiaraztckoa ?
3 1 Bada, dohainik hoberenetara lehia
zaitezte. Eta nik bidé bat oraino hobea
irakhaftera daramakizuet.

X I I I . K ap.
Ç I Z O N E N eta amgcruen mintzaya
oroz mintza banintz ere, bainan karitaterik ez badut, foinu egiten duen kobre bat edo zimbala burrumbari bat iduri
dut.
2 Eta balimbanu ere profeziako do
haina, eta ezagutzcn banitu ere miíterio
guziak ctajakitatc guziak, eta balimbanu
ere fede ofoa, balotan non mendiak tokiz
aldatuko baititut ; cz badut ordean karitatea, deufik ez naiz.
3 Beharren janharitan pharti banetza
ere ene ahal guziak, eta erretzera eman
baneza ere ene gorphutza, bainan karitatea ez badut, etzait deufere baliatzen.
4 Karitatea jafankor da, ongikoi da.
Karitatea cz da bekhaizten, cz da ozarki
jokhatzen, ez da hantzen ;
5 E z da irrits-handidun, cz du berc
probctchua bilhatzen, cz da gaitzikor,ez
¡durikor ;
6 Tzarkeriak cz du bozten ; goiherctzen du egiak ;
7 Oro jafaiten, oro fmheftcn, oro igurikitzcn, oro cgartzen ditu.
8 Karitatea behin-erc cz da ahitzen ;
profeziak ordean iraungiko dire, min
tzayetako dohainak gcldituko, jakitateak
ezeztatuko.
9 Ezcn hein bat dakigu, eta hcin ba
tean profetifatzen dugu.
10 Bainan argitafun ofoa cthorri daitckeenean, hein batcko dcna itzaliko da.
r i Haurtto nintzcncan, haur arara
mintzo nintzcn, haurrak bezala ardieften
nuen, haur gogoctak nerabilzkan. Bai
nan gizondu naizcncan, haur lanak utzi
ditut.
1 2 Orai mirad batetik afmakaritan ikhuftcn dugu ; bainan orduan bckhoz
bckho. Orai hein bat ezagutzcn dut ;
bainan ezagutuko dut orduan, ncroni ere
czagutua naizen bezala.
13 Bada, fedea, igurikimena, karitatea,
hirur horiek badaudczi orai ; handicna
ordean, karitatea da.
X IV . K ap.
I ^ I L I I A zazuc karitatea; dohain ifpiritualctara aiher izan zaitezte; aiherrenik ordean profetifatzcra.
2
Ezcn mintzaya arrotzcz mintzatzcn
dcna, ez da gizonci mintzo, bainan Jainkoari ; alabainan nihork cz du aditzen.

Izpirituaren eragintzaz ordean miílcrioak
erraten ditu.
3 Ezcn profetifatzen hari dena, gizonei mintzo da, hckiei ongira eragiteko,
berotzcko eta gozakari emateko.
4 Mintzaya arrotzcz mintzo dena,
beretzat mintzo da; profetifatzen hari
dcna aldiz Jainkoaren elizarentzat.
5 Nahi nukc bada, zuck guziak min
tzaya oroz mintza bazintezte, bainan nahiago profetifa bazinezate. Alabainan
gehiago da profetifatzailea, ezen-ez aíko
mintzayaz mintzo dena, non ez dioten
berc folafci argitafun cmatcn elizaren
ombidetan.
6 Orai bada, anayak, heldu banintzaitzuc mintzaya arrotz bat ahoan, zcr
on ekhar narokezuc, cz banintzaitzue
mintzatzcn gauzak agertuz, jakitateak
cmanez, profetifatuz edo irakhatfiz ?
7 Haletan bizirik cz duten trefila
ozenek, hala-nola chirola edo gitarrek,
ez balute aíko foinu berezi ematen, ñola
jakin chirolan edo gitarran zer aire jotzcn den ?
8 Nola-nahika hari bada turuta, ñor
abiatuko da gudura ?
9 Orobat zuek ere mintzaya batez
mintzatzean, non cz ditutzuen ematen
aditzen diren folafak, ñola jakinen da zcr
diozuen ? Alabainan haizcari hariko zarctc mintzatzcn.
10 Izatcz-ere, hambat mintzaya mota
mundu huntan bada, eta bat ez da bcre
arako hitzak ez dituenik.
1 1 Bada, cz badakit zcr erran nahi
duten hitzek, mintzo natzayoenarcntzat
arrotz izanen naiz, eta mintzatzcn zaitana enetzat arrotz.
12 Haletan zuek ere, dohain ifpiritualcn lehiatfu zaretcnaz geroztik, elizaren
ombidetan nafai izatca bilha zazuc.
13 Hargatik mintzaya batez mintza
tzcn denak, adiaraztcko dohaina galda
beza.
14 Ezcn mintzaya batez othoitz cgiten badut, ene gogoak othoitz egiten
du, bainan ez da baliatzcn ene adimendua.
1 5 Z c r egin bcraz ? Gogoz eginen dut
othoitz, adimenduz erc-bai; kantatuko
dut gogoz, eta kantatuko dut adimen
duz.
16 Bcrtzela, gogoz laudatzen baduzu
Jauna, jende chehcarcn tokian denak
ñola erranen du Amen zurc othoitzarcn
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gainera ? ezcn cz daki zer diozun.
17 Halabadcre onak dire zure cíkerrak, bainan bertzcek ombiderik ez dute.
18 Eíkerrak diozkat ene Jainkoari
zcren zuen ororen mintzayaz naizen
mintzo.
19 Bainan nahiago dut elizan erran
aditzen ditudan bortz hitz bakhar, bcrtzeak ere argi detzadan ; ezen-ez hamar
mila erran mintzaya arrotzez.
20 Anayak, ez izan adimenduz haur,
bainan gaichtotafuncan haurtto izan zai
tezte ; adimenduz bcrriz,gizon helduak.
21 Legean iíkribatua da: Mintzaya arrotzez, hitz arrotzez populu horri mintzaturen natzayo ; eta hala ere ez naute
cntzunen, dio Jaunak.
22 Hargatik mintzayen dohaina, ez
fededunentzat, bainan fcdcgabekoentzat
da ezagutkari ; aldiz profeziena, cz da
fcdcgabekoentzat, bainan-bai fededunen
tzat.
23 Bcraz baldin cliza guzia batera bil,
eta bakhotcha mintzayez abiatzen ba
da ; far ditezen berriz, beren mintzaya
baizik ez dakitenak edo fedegabeak, cz
othe dute erranen erhotu zarctcla ?
24 Bainan orok profetifatzen badute,
far dadien berriz, fedegabe bat edo tokiko
mintzaya baizik ez dakiena, guziek egia
crakhuftcn diotc, guziek juyatzen dute.
25 Hainaren binotzcko gauzagordeak
agerira heldu dire ; eta haletan ahufpez
eroririk adoratuko du Jainkoa, ,ainkoa
zinez zuen erdian déla aithortuz.
26 Anayak, zer duzue bcraz egiteko?
Bilduak zaretencan, bati heldu bazayo
pfalmo baten deya, bertze bati irakhafteko deya, bertzeari agerpen baten egitekoa, mintzaya batez mintzatzekoa, min
tzayen adiaraztckoa ; oro ombidetan egin
beitez.
27 Mintzayetako dohaina dutenak
balimbadire, mintza beitez bia edo gehicnera hirur, eta aldizka, eta bat izan bedi
folafaren adiaraztcko.
28 Bainan adiarazlerik ez bada, bcrtzca ichilik egon bedi clizan ; berc baithan eta Jainkoari mintza bedi.
29 Profetak berriz, bia edo hirur min
tza beitez, eta bertzcek juya bezatc.
30 Jarria den bertze bati agerpen bat
heldu bazayo, lehcmbizikoa ichil bedi.
3 1 Alabainan guziek aldizka profetifa
dezakezue, oro argi ditezen eta ongira
bcro ;
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32 Eta profctcn ¡zpirituak, profetcn
eíkuko diré.
33 Jainkoa czen cz da lipichtari, bainan baketiar, fainduen eliza guzietan irakhaftcn ere dudan bczala.
34 Emaztekiak clizan ichilik egon
beitez, ezen etzayote mintzatzea haizu ;
bainan cthorkor izan behar dire, legeak
ere dioen bezala.
35 Zcrbaitcz ordean argitu nahi badute, etchean fenharrei galda biozote;
emaztekiarentzat ezen itfuft da clizan
mintzatzea.
36 Zuen ganik ilkhi othe da Jainkoaren hitza ? ala zuen gana bakharrik heldu izan othe da ?
37 Norbaitek bere burua profeta edo
izpirituduntzat idukitzen badu, czagut
beza nik zuei iíkribatzcn darozkitzucdan
gauzak Jaunaren manuak direla.
38 Bada, norbaitek hori czagutzen ez
badu, bera ere ez da czagutua izanen.
39 Hargatik, anayak, lchia zaitezte
profeta dohainaren ardi eft era, eta cz debeka mintzayez mintzatzea.
40 Bainan gauza guziak, cgoki den
bczala eta inoldcz egin beitez.

X V .

K

a p

.

Q R H O I T A R A Z I behar zaituztct, anayak, erantzun darotzuedan ebanjelioaz, zeina ere hartu baituzuc, zcintan
ere baitzaudezte,
2 Zeinaren bidez ere falbatuko baitzarete,nik erantzun bezala idukitzen baduzue, non cz duzuen alferretan ftnhetfi.
3 Ezen lehenik irakhatfi darotzuet
neronck ere ikhafi dudana, erran-nahi,
urc bekhatucn gatik hil izan déla Krifto,
íkrituren arabera;
4 Eta ehortzia izan, eta hirugarren
eguncan biztu déla, Iíkrituren arabera;
5 Eta Zephafi agertu zayoela, eta gcro hamekei;
6 Gcro agertu déla aldian bortz chun
anayari baino gehiagori, zeinctarik hainitzak oraino bizi eta zembait hilak baitire;
7 Gcro agertu zayoela Jakobcri, eta
gero apoftolu guziei;
8 Azkenekoz berriz, agertu zaitala
niri, guzicn artcan ilhora bezala naizenari.

Í

9 N i naiz alabainan apoftoluctarik
chumeena, apoftolu deithua izatcko dina
ere ez naizena, zeren jazarri izan diodan
Jainkoarcn elizari.
10 Bainan Jainkoarcn graziari eíkcr
naiz naizen hau, eta harén grazia ene
baithan cz da alferra izatu ; aitzitik bcrtze guzick baino lan gehiago crabili dut,
ez bada nik, bainan Jainkoarcn graziak
cnckin ;
11 Ezen edo nik, edo hckick, hori
bera erantzuten dugu, eta hori bera íinhetfi duzue.
12 Bada, Krifto hiletarik biztu déla
erantzun bazaitzue, nolaz diote zuctarik
batzuek, hilen bizterik ez déla ?
13 Beraz hilen bizterik cz bada, Exis
to ere ez da biztu.
14 Berriz, Krifto biztu cz bada, hutfala da beraz gurc crantzutea, hutfala da
zuen fedea;
15 Berriz, Jainkoarcn alderat ere gczurrczko lckhuko aurkhitzcn gare, Jainkoaren kontra lekhukotafun egin dugulakoz, biztu duela Krifto, zeina ez baitu
biztu, hilak bizten ez badire.
16 Alabainan hilak cz badire bizten,
Krifto ere ez da biztu.
17 Krifto biztu ez bada, hutfala da
zuen fedea, ezen oraino zuen bekhatuetan zarete.
18 Galdu dire beraz Kriftorcn baithan
hil izan direnak.
19 Bizitzc huntako baizcn cz badugu
Kriftorcn baithan igurikimenik, gizon
guzictarik urrikalgarricnak gare.
20 Bainan orai biztua da Krifto, hcriotzean lohakartu direnen pikain,
2 1 Zeren gizon baten bidez cthorri
delakoz heriotzea, gizon baten bidez ere
heldu da hilen biztea.
22 Eta ñola Adamen gatik hiltzcn
baitire guziak, luda ere guziak biztuko
dire Kriftoren gatik;
23 Bainan bakhotcha bere aldian,
Krifto pikain, gero Kriftorcnak direnak,
harén cthorpcncan finhctfi dutenak.
24 Orduan izanen da akhabantza,
Jainko Altaren efkura cman dukccnean
errefuma, ezcztatu ditukcenean buruzagigo, naufigo eta indar guziak.
25 Erreginatu behar da czen, oinen
azpira cman diotzon arteo bere ctfai
guziak.
26 Berriz,chahutua izanen den azkcn
ctlaya, herioa da. Alabainan liaren oin-

XV. KAP.
peko czarri ditu guziak. Bainan erraría
da:
27 Guziak haren-pcko czarriak dire ;
dudarik gabe lekhat haina, zeinak oro
czarri baititu harén azpiko.
28 Gauza guziak izanen direnean bcraz harén azpian czarriak, Semea ere
hainaren azpiko izanen da, zeinak azpikotu baitiozka guziak, Jainkoa izan dadicn oro ororen gainean.
29 Bertzela zer eginen dute hilentzat
bathayatzen direnek, hilak niholaz-ere
bizten ez badire ? zertako bathayatzen
dire hilentzat ?
30 Zertako geror noiz-nahi galmentetan gabiltza ?
3 1 Anayak, Jcfu-K riftogure Jaunaren
baithan zuctarik dudan ofpeaz, cgun oroz
hiltzcn liari naiz.
32 (Gizoncn arara mintzatzeko), E phclbn bafabercen kontra gudukatu banaiz, zer baliatzcn zait baldin ez badire
hilak bizten ? Dugun jan eta edan, bihar
hilen garenaz geroz.
33 Bcrautzuc utz zuen buruak zoratzera: hizketa tzarrek tzartzen dituzte
aztura onak.
34 Prcftuak, ernerik zaudezte eta berautzuc bekhatu egin ; ezen badire zuctan batzu Jainkoa ezagutzcn ez dutenak;
zuen ahajkarazteko mintzo naiz.
35 Bainan norbaitek erranen du: N ola biztuko dire hilak, edo nolako gorphutzetan cthorriko dire ?
36 Zoroa! eraitcn duzuna ez da biz
ten, non cz den hiltzen lehenik.
37 Eta eraitcn duzunean, ez duzu
cthorri behar den gorphutza eraitcn, bai
nan hazi hutfa, hala-ñola ogiarena edo
bertze zerbaitcna.
38 Bainan hari Jainkoak nahi dvicn
bezalako gorphutza ematen dio, eta ha
zi bakhotchari, berari dagokion gorphu
tza.
39 Haragi guziak cz dire haragi bcr
b at; bainan bat da gizonena, bertze bat
abcrcena, bertze bat hegaftinena, bertze
bat arrainena.
40 Badirc gorphutz zerutarrak, badire
lurtarrak; bainan bat da zerutarren argidura, bertze bat aldiz lurtarrena.
4 1 Bat da iguzkiarcn argitafuna, ber
tze bat ilhargiarena, eta bertze bat izarrena. Izarretan berriz, bat bertzea baino
argiagoa da.
42 Hilen biztcaz ere orobatda. Uftel

1237

chortzi gorphutza, czin-uftelduzko biz
tu ren da.
43 Kara gaitzean da ehorztcn, ofpctfu
da bizturen ; iraungi da ehorztcn, indartfu da bizturen ;
44 Abere gorphutz da ehorzten, iz
pirituzko da bizturen. Hala-nola abere
gorphutz bat baita, izpirituzko bat ere
bada, iíkribatua den bezala:
45 Adam, lehembiziko gizona, arima
biziarekin egina izan da; bigarren Adam,
arima biziarazlearekin.
46 E z da ordean izpirituzko dena izan
lehenik egina, bainan abere dena, eta gero
izpirituzkoa.
47 Lehembiziko gizona, lurretikakoa
lurtar da ; bigarren gizona, zerutikakoa
zerutar da.
48 Ñola lehembizikoa lurtar, hala ha
rén umeak ere lurtar; eta ñola bigarrena
zerutar, harén umeak ere zerutar.
49 Beraz lurtarraren itchura erabili
dugun bczala, erabil dezagun zcrutarrarena ere.
50 Hau da bada, anayak, nik diodana:
Odolak eta haragiak czin goza dczakctela Jainkoarcn errefuma, cz-cta andeakorrak cz duela ezin-andcatuzkoa gozaturen.
5 1 Hutía mifterio baten erratera 110hakizuela: Guziak biztuko gare, bainan
guziak cz gare aldatuak izanen.
52 Aphur batez, begi itzuli batean,
azkcn turutaldira (joko du czen turutak,
eta hilak biztuko diré ezin andea ditazkccn bezala), gu ere aldatuak izanen
gare.
53 Alabainan gorphutz andeakor hunek jauntzi behar du andea ezintafuna,
eta gorphutz hilkor hunck hilezintafuna.
54 í-ta gorphutz hilkor hunck jauntzi
dukeenean hilezintafuna, orduan betheko
da iíkribatua den hitz hau : Garhaiziak
itho du herioa.
55 Oi herioa, non duk liire garhaizia?
oi herioa, non duk hire eztena ?
56 Bada, bekhatua da herioaren ez
tena ; legea berriz, bckhatuaren indarra.
57 Eíkerrak beraz diotzogun Jainkoari bihur, zeren Jcfu-K rifto gure Jaunaz
darokun cman garhaizia.
58 Hargatik, ene anaya maiteak, goor eta khordokatu gäbe zaudezte, bethi
aunaren lanean hazkarki hariz, baitakizue alferra izanen ez déla zuen nekhea
Jaunaren baithan.
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KORINTIIOARREI I.
X V I. K ap.

A L D I Z fainduentzat cgitcn dircn bilketez bezembatcan, nola nik Galaziako elizei manatu, zuck ere hala cgizue.
2 Zuctarik bakhotchak aftc-ko lchen
cguncan bcrc ctchcau bazterrcrat cman
beza zerbait, batbederak nahi ducna aldaratuz; arren-eta ni ethorri artco egon
cz ditczcn bilkctcn cgitcko.
3 Eta hör izanen naizcnean, zucn gutunck berczi dituzketen gizonak Jcru falemcra bidaliren ditut zucn amoinen
eramatcra.
4 Eta gauzari balimbadohakio goan
nadin ni ere, cnekin cthorriko dirc.
5 Bada horrako naiz zucn gana, M azcdonia iragan dukedancan, czcn han
gaindi iragancn naiz.
6 Bcrriz, zuen artean geldituko naiz
beharbada, edo emanen ere dut negua,
lagunt nezazuen gero goancn naizen
cdozein tokitara.
7 Ezen etzaituztet bidé nabar ikhufi
nahi, bainan uitc dut zuckin egon aphur
bat, Jaunak ene cikuko uzten badu.
8 Aldiz Mcndckofteraino Ephefon cgonen naiz.
9 Ezen han badut zabaldua athe bat
handia eta agcri dcna, eta ctfai hainitz
cre.
10 Bcrriz, Timotheo zucn gana heldu
bada, izan zazuc artha dcufcrcn bcldurrik izan ez dezan; ezen ni bczala,
Jaunaren lanari buruz hari da.
1 1 E z biozo beraz nihork arbuyorik
cgin, lagunt zazue ordcan bakczki, encganat ethor dadien, ezen igurikitzen dut
anayekin.I.

12 Aldiz Apolo anayaz, zinez dcrratzuet othoitz aíko cgin diodala, anaya
zcmbaitckin zucn ikhuftera ethor da
dien j bainan cz du gogoan orai cthortzca ; artca izanen duen batez ethorriko
da ordcan.
13 Zaudcztc atzarriak cta fedean gogor, gizonki egizue eta hazkartuz zohazte.
14 Karitatea zucn egintza guzietan
far bedi.
15 Badakizue, anayak, Eftcphanafen,
eta Fortunatoren, eta Akaikoren etchekoak dircla Akayako pikainak, cta fainduen zcrbitzatzeko kargua hartu dutcla ;
16 Othoiztcn zaituztet zuek cre cthordun izan zaitezten horrelako gizonen
aldcrat, eta bcren lan cta nekhccz laguntzcn gaituztenen aldcrat.
17 Bozten naiz, berriz, cthorri bait ire
Eftcphanas, Fortunato eta Akaiko, zeren
zuen eíkafa bethe baitute ;
18 Alabainan gozakari ckharri diote
ene izpirituari eta zuenari. Ezagut zatzue bcraz horrelako direnak.
19 Afiako cliza guzick agur egitcn
darotzucte. Akilak eta Prizilak, zeinen
baithan leihorrez bainago, eta hekien
etcheko elizak chitki agur egitcn darotzuctc Jaunaren baithan.
20 Anaya guziek agur. Mufu faindu
batez elkharri agur egizue.
2 1 N ik, Paulok, ene eíkuz iíkribatu
dut ene agurra.
22 Norbaitek cz badu maitc Jefu K rillo gure Jauna, anathema izan bedi,
Maran Atha.
23 Zuekin guzickin da ene karitatea
K riiío Jcfufcn baithan. Halabiz.

K O RIN TH O A RR EI JA U N DONE PAULO
APOSTOLUAREN BIGARREN GUTUNA.
I. K a p .
p A U L O , Jainkoaren nahitik, Jcfu Kriftorcn apoítolua, eta Timotheo
anaya, Korinthon den Jainkoaren eli-

zari, cta Akaya guzian dircn faindu
guzici.
2
Jainko gure Altaren ganik, eta JefuKrifto Jaunaren ganik zuci grazia cta
bake.
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3 Bencdikatua izan bedi Jainkoa, Jc fu-Kriíto gure Jaunaren Aita, urrikalmenduetako Aita, eta gozakari guzietako
Jainkoa,
4 Zeinak gozatzen baikaitu gure atfckabe orotan; guk ere goza ahal dctzagun hclluretan diren guziak, geronek
Jainkoaren ganik izaten dugun gozakari
beraz.
5 Ezen Kriftorencramankizunakgure
baithan nafaitzcn diren ercdur.i, halaber
Kriftorcn bidez nafaitzcn dire gure gozakariak.
6 Bada, atfckabcak erabiltzen bagaitu,
hori zucn argitzcko eta falbatzeko; eta
gozo balitnbadugu, hori zuen gozatzeko;
cta bcrotuak balimbagare, hori zuen bcrotzcko cta zuen falbamcnduko, zeinaren
ariak egitcn baitu jafaiten ditutzucla ge
ronek cre jafaiten ditugun cramankizun ak ;
7 Halctan non zuentzat igurikimen
feudo bat baitugu, dakigulakoz jafankizunetan zaretcn bczala, halaber gozakarietan ere izanen zaretela.
8 Ezen ez dugu nahi izan zaitezten
jakin gäbe zer atfckabc gerthatu zaikun
Afian ; alabainan neurriz cta gure indarrez goiti ehoak gaude, hartarainokoan
non bizia bera higuintzen baitugu.
9 Bainan herioaren larderiak gure bai
than hauteman ditugu, ez dezagun gure
buruen gainean ezar gure finhettea, bainan-bai liilak bizten dituen Jainkoaren
gainean;
10 Zeinak hambateko galmentetarik
atheratu cta atheratzen baikaitu ; zeinak
oraino ere atheratuko gaituela ufte bai
tugu, ^
1 1 Z uck ere zuen othoitzez laguntzen gaituzuelarik; arren-eta hainitzen
ariaz izan dugun dohainaz hainitzek csker bihur dezaten guretzat.
12 Alabainan gure ofpea hau da, gure
barncak egitcn darokun lekhukotafuna,
bizi izan garcía mundu huntan, eta gchicnik zuentzat,bihotzeko lainotafuncan,
eta zintafun jainkotiar batean, ez haragiaren zuhurtziarcn arabera, bainan Jain 
koaren grazian.
13 E z darotzuct izatez iíkribatzen,
lehenago irakurtu cta czagutu ditutzucnez bertzerik. Ene igurikimena da bc
rriz, azkcneraino ezaguturen duzucla,
14 Erdi czagutu ere duzucn bezala,
gu garcía zuen ofpea, hala-nola zuck ere
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gurea, Jefu -K riílo gure Jaunaren eguneko.
15 Eta fidantzia hortan nahi izan dut
orai baino lehen zucn ganat ethorri, bigarren grazia bat izan zinezaten,
16 Eta zuetan gaindi Mazedoniara ira
gan, Mazedoniatik berriz zuctara itzuli,
eta zuetaz lagundua izan Judeara.
17 Clicde hori nuencan bcraz, arinkerian ibili othe naiz ? Ala afmu zerbait
dudancan, haragiaren araberakoa othe da
ene afmua, halctan non baya eta eza ene
baithan aurkhitzen baitire ?
18 Bainan Jainko zina lckhuko, zuei
eman hitzean ez déla ez-bairik.
19 Ezen nitaz, Silbanoz eta Tim othcoz zuen crdian erantzuna izan den
Jefu -K riílo Jainkoaren Seinea, etzen
bai eta e z ; baya da ordean harén bai
than.
20 Ezen zembat-erc baitajainkoaren
agintza, bai da harén baithan; hargatik
ere Jainkoari harén bidez Amen da gure
ofpetan.
21 Berriz, gu zuekin Kriftorcn bai
than finkatzcn gaituena, eta gu gantzutu
gaitnena, Jainkoa da ;
22 Eta hura da gu zigilatu gaituena,
eta gure bihotzctan Izpiritua bahi ezarri
ducna.
23 Aldiz, nik Jainkoa lekhuko deitzen dut ene arimaren gain, zucn guphidez cz naizela oraino Korinthorat etho
rri ; cz, zuen fedearen gainean naufitafunik erabiltzen dugulako ariaz, bainanbai zuen bozkarioari eragile baikare, fe
dean gogor zaudcztelakoz.
II. K a p .
| ? N E baithan gogoan hartu dut bcraz,
zuen gana ez dúdala ethorri behar,
bcldurrez zucn bihotzak eri berriz.
2 Ezen ilhunduran czartzen bazaituztet, ñor da niri bozkariorik eman dezakeena, non cz ncronck ilhunduran czarri dukcdan hura bera ?
3 Eta hori da cre iíkribatu darotzucdana, ez izatea gatik, ethorriko naizenean,atfekabea atlekabearen gaincra hai—
netarik, zcinetaz boztu behar bainuke,
zucn guzien baithan finheftc baitut ene
bozkarioa zuen guzien bozkarioa déla.
4 Alabainan bihotzeko atfekabe cta
hefturan cta nigar hainitzekin iíkribatu
darotzuct, ez zuei uhertafunik eman be-
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harrez, bainan jakin dezazuen zer karitace nafaya dudan bereziki zucntzat.
5 Zuetarik batek atfekabe eman izan
badarot, ez nau hambateraino atfekabetu,
non zuen guzien gain eginen baitut.
6 Horrelako izan denak aiki du baten
baino gehiagoren ganik izan ducn azurrialdi hori ;
7 Halctan non hobercna baita barkha
diozozuen eta gozakari cman,bcldurrezcta atfekabe handiegiak azpira dezan ho
rrelako lañaren egilea.
8 Hargatik othoizten zaituztet hären
alderat erakhuts dezazuen zuen karitatca.
9 Aria hortaz czen iikribatu darotzuet ere, zuck frogatuz, ezagutzea gatik hean gauza guzietan ethordun zarcten.
10 Berriz, zerbait barkhatu diozuenari, nik ere egiten diot j izatcz bar
khatu dudana nik ere, zerbait barkhatu
balimbadut, zuen gatik cgin dut Kriftoren izencan ;
1 1 Atzcman ez gaitzan fatanck, ezen
badakizkigu hären afmuak.
12 Bada, Kriftorcn ebanjelioaren ariazTroadcra ethorri naizenean,eta Ja u nak zabal zezadan arren athea,
13 Grina ezin khendu dut ene gogotik, zeren ez nuen aurkhitu T ito ene a
naya ; bainan hangoei agur eginik, M azedoniara jo dut.
14 Bada, eíkerrak bihurtzen diozkat
Jainkoari, zcinak Jcfu-Kriiloren bidez
garaya ematen baitaroku bethi, eta gurc
bidez toki orotan agerrarazten baitu berc
czagutzarcn ufaina ;
15 Ezen gu gare Jainkoaren aitzinean Kriftorcn ufain ona, lalbatzcn direntzat, bai-eta galtzcn direnentzat ;
16 Batzucntzat herio ufaina hilaraztcko ; bertzeentzat berriz, bizi ufaina
biziarazteko. E ta horietako nor da hain
egoki ?
17 Ezen ez gare aiko bezala Jain 
koaren hitzaren andeatzaile; bainan zintafuncan, bainan Jainkoaren ahotik be
zala, Jainkoaren aitzincan, Kriltorcn izenean gare mintzo.

I I I . K ap .
R E R R I T A N abiatzen othe gare gurc
buruak gomendatu beharrez ? edo

bcrtzc zembait bczala, zuctara cdo zuen
ganik gomendiozko gutun beharretan othe garc ?
2 Z u ck zarete gure gutuna, gure bihotzetan ifkribatua, gizon guziek czagutzen eta irakurtzen dutena ;
3 Erakhutfi baituzue, Kriftoren gu
tuna zaretela, gure arartekoz egina, eta
ifkribatua cz thinduz, bainan Jainko b¡ziaren izpirituarekin; cz harlauzetan,
bainan haragizko bihotzctan.
4 Kriíloren bidez dugu berriz, hambateko fidantzia Jainkoaren baithan ;
5 E z doi garelakoan gure burutarik
afmu zerbaiten egitcko, geronen ganikakoa balitz bezala; bainan gure doitafuna
dathor Jainkoaren ganik,
6 Zcinak halabcr egoki cgin izan baikaitu bat-tafun berriko miniftro izateko,
ez hitzaren arabera, bainan Izpirituaren
arabera ; hitzak ezen hiltzcn du, Izpirituak ordean bizia ematen.
7 Baldin heriotzca ematen zuen hi
tzaren minifterio harlauzetan ifkribatua,
hambateko ofpez bethea izan bada, non
Ifraclen umeek iMoifcfi czin begira baitziozoketen bckhoz bekho, harén begitharteak zuen ofpe iragankorraren ariaz;
b Nolaz ez da Izpirituaren minifterioa
ofpetfuago izanen ?
9 Alabainan ofpedun izan bada kondenamendurako minifterioa,zuzempenerako minifterioa ofpez hainitz nafayago
da.
10 E zik zerk-ere orduko gauzetan
argitu izan baitu,cz daiteke aipha oraiko
ofpe guzizkoaren aldean.
11 Iraungitzen den gauza alabainan
ofpctfu izan badaitckc, hainitzcz ofpe
tfuago irautckoa dena.
12 Horrelako igurikimena dugunaz
gcroztik, fidantzia handitan mintzo irarc ;
13 Eta cz dugu egitcn Moifcfek be
zala, zeinak bcla bat ezartzen baitzuen
begithartean, Ifraelcn umeek ezin jalan
zezaketelakoz harén begithartcko argi
¡ragankorra;
14 Eta hala thoil gelditu da hekien
aditza. Ezen egungo cguna arfeo bcla
hura bera, teftament zaharra irakur
tzen dutenean, altchatu gabe gclditzcn
da (Krifto baita hura khcntzen dueña);
15 Bainan egungo eguna artco, ira
kurtzen zayotcncan Moifes, bcla hedatua egoten da hekien bihotzen gaincan.
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16 Bainan Jaunarcn gana itzuliko dcnean Ifrael, khenduko da bcla ere.
17 Bada, Izpiritu da Ja u n a; berriz,
non-ere baita Jaunarcn Izpiritua,han ere
da libertatca.
18 G u ordean, begithartcak ageririk
Jaunarcn ofpeari begira gaudezenak, iduri berera aldatzcn hari garc argitafunetik argitafunera, Jaunarcn Izpirituaren
cragintzaz bezala.

IV . K ap.
p j A R G A T I K , ardietfi dugun urrikalmenduaren arabera, kargu bat dugunek ez dugu amor egiten,
2 Bainan urhats itfu ahalkagarriei ukho egiten diotegu, amarrurik gäbe ibiliz
eta Jaunarcn hitza andeatu gäbe, bainan
Jainkoaren aitzinean egiaren garbitafunaz gurc buruak gomendatuz gizon guzicn kontzientziari.
3 Baldin itzalcan bada oraino gurc
cbanjelioa, galtzen direnentzat da itzalean,
4 I'edegabe horientzat, zeinen izpirituak,mende huntako Jainkoak itfutu baititu, Jainkoaren iduria den Kriftorcn ospezko ebanjelioaren argiak argi cz dezan
hekien begietara.
5 G uk czen ez ditugu gurc buruak
crantzuten, bainan Jefu-K rifto gurc Ja u 
na crantzutcn dugu ; gu berriz, zuen
zerbitzari egiten gare Jefufen gatik ;
6 Zeren argiari, ilhumbeetarik argi
dczala erran dioen Jainkoak bcrak izarniatu baitu gure bihotzetan, Jefu-K riftoren begithartcaz argiaraztcko Jainkoa
ren argiaren jakitatea.
7 Bada lurrezko untzitan dakharzkagu aberaftafun horick, czagun izan dadicntzat gurc baithan den handitafuna
Jainkoaren ahalctik dathorla eta ez gurc
ganik.
8 Hefturak orotan aurkhitzen ditu
gu, bainan ez garc athekan gclditzcn ;
pochelucn erdian gare, bainan cz gare
farthuak baratzen ;
9 Jafaiten dugu jazarkunde, bainan
cz garc laguntzarik gäbe ; lurrerat arthikiak garc, bainan cz garc galtzcn ;
10 Gurc gorphutzctan Jefufen herio
tzca derabilkagu bethi, Jefufen bizia ere
ager dadientzat gure gorphutzctan.
11 Ezen bethi gu, bizi garenak, hc-

241

riotzeari Jefufen gatik emanak garc, gure gorphutz hilkizunean ager dadien J e 
fufen bizia ere.
12 Herioa bcraz guri hari zaiku, zuci
berriz, bizia.
13 Eta fcdezko izpiritu bera dugulakoz, ifkribatua den bczala: Sinhctfi dut,
hargatik naiz mintzatu ; finhctfi dugu
guk ere, eta hargatik gare mintzo,
14 Zeren baitakigu Jcfus biztu duenak, gu ere Jefufekin biztuko gaitucla,
eta zuckin ofpctan czarriko.
15 Zucntzat dire alabainan horiek o
ro ; arren-cta berhatuz dihoan grazia,
hainitzen eíkcrren bidez berha dadien
oraino Jainkoaren ofpagarri.
16 Hargatik ez du gure gogoak amor
egiten; bainan gal dadien arren gutan
kampotikako gizona, halere cgunctik cgunera berrituz dihoa barnctikakoa.
17 Ezen gure atfekabeari oraiko orduan darraikion jafankizun labur eta
achitak, ncurriz goiti gure baithan craginen du nihonereko ofpe baten hazta
bethi ¡raunen dueña,
18 Zeren cz baitiotegu ikhufkizun
diren gauzei begiratzen, bainan-bai ikhuíkizun cz dircnci ; ageri direnak ala
bainan orayetakoak dire, ageri cz dire
nak ordean bcthirainokoak.
V.

K

a p

.

jß A D A K I G U ezen, urratzcra heldu
bada gauden toki huntako ctchc lurrezkoa, leihor bat emanen darokula
Jainkoak, ez cíkuz eginikakoa, bainan
bethi ¡raunen duen etchc bat zeruetan.
2 Hargatik-crc auhenetan gaudezi, zerutikakoa den gure leihor hura foinera
beharrez,
3 Baldin bizkitartean jauntziak aur
khitzen bagare, eta ez larru gorritan.
4 Alabainan ere etchola limitan gare
nak, kargaren azpian auhendatzen gare,
zeren cz baitugu nahi biluziak izan, bai
nan gainctik jauntziak, gutan hilkizun
dena biziaz izan dadien irctfia.
5 Bada, hortakotzat egin gaituena,
Jainkoa da, zcinak eman baitaroku izpiritua balii.
6 Gogoak bethi hazkar daduzkagu
bcraz, dakigulakoz, gorphutz huntan
gareno arrotz gabiltzala.
7 (Fedearen argitara gabiltza ezen,
eta cz begienetara);
7 T
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8 Gogoak hazkar ditugu beraz, cta
leh¡atzen gare gchiago gorphutz hunta
rik ilkhitzcra Jaunaren aitzinean egotcko.
9 Hargatik-erc hären gogoko izatera
bermatzen gare, nahiz izan gaitezcn harckin, nahiz ez.
10 · Ezen oro behar gare Kriftoren
tribunalaren aitzinera agertu, batbedcrak bere gorphutzean zelarik cgin 011gien edo gaizkien arabcrako (aria izan
dczan.
1 1 Ezagutzen baitugu bcraz Jainkoaren beldurra, gizonen baithan farraraztera hari gare. Hada, Jainkoak badaki nor garen, eta uilc dugu zuen barneek erc ezagutzen gaituztela.
12 Oraikoan ere cz gabiltza gure buruak zuen finheftean farrarazi beharrcz,
bainan gure ariaz zuen buruen goratzeko bidea ematen darotzucgu, izan dezazuen zer ihardcts ageriko gauzez khe
dutcnei eta ez barnekoez.
13 Ezen edo jauz ditezcn gure izpirituak, hori Jainkoaren ariaz d a ; edo
jabal cgon gaitezcn, hori zuen gatik da.
14 Alabainan Kriftoren amodioak
hcrtfatzen gaitu ; hau baitadukagu ezen,
bat hil izan balimbada guzientzat, hil
izan direla beraz guziak ;
15 Eta guzientzat hil dcla Krifto, bi
zi direnak ez ditezcn gaurgero berentzat bizi, bainan hekien gatik hil cta
biztu denarentzat.
16 Hargatik gchiago ez dugu nihor
haragiaren arabera ezagutzen. Eta bal
din haragiaren arabera czagutu izan badugu Krifto, orai ez dugu hala ezagu
tzen.
_
17 Beraz Kriftorena balimbada ni
hor, kreatura berri bat d a ; bcihalako
gauzak goanak diré, huna non berrituak
diren oro.
18 Bada, oro heldu diré Jainkoaren
ganik, zeinak Kriftoren bidez bcrekin
baketu baikaitu, cta guri eman daroku
bakepcneko kargua.
19 Alabainan Kriftoren baithan zen
Jainkoa, bcrckin bakctzcn zuenean
mundua, gizonci gchiago bcrcn hobenak
iratchiki gäbe; eta gutan czarri du ba
kepcneko hitza.
20 Kriftorentzat bidalkin egimbidea
bethetzen dugu beraz, Jainkoak gure ahoz hcrtfatzen bazintuzte bezala. K ris
toren izcnean errekeitzcn zaituztegu,

Jainkoarekin bake zaitezten.
21
Bekhatua czagutzcn etzuenarcn
gain ezarri du gure gatik bekhatua, ha
rén bidez guri cmateko Jainkoaren ara
bcrako zuzentafuna.
V I. K a p .

T

A I N K O A R E N laguntzaile garen be
zala, hertfatzcn zaituztegu ez dezazuen alferretan har Jainkoaren grazia.
2
Dio bcrak czen : Ordu oncan cntzun zaitut, eta falbamenduko eguncan
lagundu. Huna orai dcla ordu on hura,
huna orai falbamenduko eguna.
3
Gaizbiderik ez diogu nihori ema
ten, bayarik ez diozoten iratchik gure
lanari;
4
Bainan gauza guzietan gure buruak
Jainkoaren miniftro bezala erakuts dctzagun jafankortafun handi batez, atfckabe, premia, hcfturetan ;
5
Ukhaldi, prefondegi, bihurrialdi, nekhe, beila, baruretan;
6
Garbitafunaz, jakitateaz, eztitafun
iraunkorraz, Izpiritu fainduaren dohainez, karitate alegiagabekoaz;
7
Egiazko hitzaz, Jainkoaren ganikako khabuaz, zuzentafuneko harmez
czkcr cta eíkuin ;
8
Ofpc, laidotan; aiphamcn on eta
tzarretan ; batzuen ahotan enganatzailc,
bertzeenetan egiati; behin ezagutugabeak, bcrtzcan ezagutuak,
9
Batean hiltzera dohazenak iduri,
bertzcan hara b iz i; joak bezala, cta lia
ra ez hilak;
10
llhun direnak iduri, bainan bethi
bozkariotan ; beharrak iduri, bainan askoren aberaílc ; buluz hutlak iduri, cta
oraren jabe.
11
Zuentzat, oi Korinthoarrak, idekia dago gure ahoa, zabaldua gure bihotza.
12
Gure bihotzcan etzarete hertfiki,
zuena da ordean enetzat hcrtfi.
13
Bihur darotadazuet bada ordaina ;
ume batzuci bezala derratzuet, zuck ere
zabal zatzue bihotzak.
14
U (larri bcr bat ez crabil fedegabekoekin. Alabainan zer phartzunergo daitekc zuzentafunaren cta tzarkeriaren artcan ? Edo zer baltfa argiaren eta ilhumbcen arican ?
15 Z er patu Kriftoren eta Belialcn

artcan ? Edo zer ikhuftcko fededunaren
eta fedegabearen artcan ?
16 Z er aria Jainkoaren tcmploaren eta
idolen artcan ? Z uck zarcte ezen Jainko
biziaren tcmploak, Jainkoak berak dioen
bezala : Morien baithan egonen, horicn
crdian ibiliko n aiz; eta ni izanen naiz
horicn Jainkoa, cta horiek ene populua.
17 Hargatik ilkhi zaitezte gaichtaginen artetik ; berez zaitezte, dio Jaunak,
eta loht denik bcrautzuc u k i;
18 Eta nik befoetara hartuko zaituzte t; cta ni izanen natzaitzuc aita, eta
zuck izanen zarozkidate ferne eta alaba,
dio Jaun ahalorotakoak.

VII. K a p .
O O R R E L A K O agintzak ditugunaz
geroztik, oi anaya guziz maiteak,
gure baitharik haragiko eta izpirituko
khutfadura tzar guziak chahu detzagun,
Jainkoaren beldurrean ofatzen dugularik
gure fainduefpena.
2 Har gaitzatzuc. Nihori ez diogu
bidegaberik egin, nihor cz dugu galdu,
nihor ez dugu enganatu.
3 Hori ez dut zuen kontra erraten.
Aitzinean erran darotzucgu ezen, hileko
cta biziko gure bihotzetan zaretela.
4 Zuen baithan fidantzia handia dut,
zuen ganik ol'pe handia dathorkit, gozoz
ez nagoke, bozkarioak gaindi egiten darot
gure atfekabe guzien crdian.
5 Alabainan erc Mazedoniara ethorri
garencan, niholazko phaufurik ez du gure
haragiak izatu, kampoan guduak, ikharak
barncan.
6 Aphalci ordean gozakari cmaile dcnak, Jainkoak gozo eman daroku Titoren ethortzeaz;
7 Eta cz ezik hären ethortzeaz, bainan
oraino zuen crdian aurkhitu duen gozamenduaz, ezagutarazi baitarozkigu zuen
lehia, zuen nigarrak, ene aldcrat duzucn
kharra, halctan non gehiago boztu bainaiz oraino.
8 Ezen atfekabe eman balimbadarotzuct ere, cz naiz urrikitan ; urriki izan
badut erc, ikhufirik „tfekabc eman zarotzuctela ene gutunak (nahiz aphur batentzat),
_
9 Bozkario dut orai, cz atfekabe zindutclakoz, bainan zeren urrikitara ckharri zaituzteten zuen atfekabcak. Ezen
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Jainkoaren araberakoa izatu da zuen atfckabea, gure ganik niholazko bidegabe
rik jafan cz duzucn bezala.
10 Jainkoaren araberako atfckabeak
alabainan, falbamcndurako iraunkor den
urrikia deragi; mcndcko atfckabeak aldiz,
hcriotzea dakhar.
1 1 Horra ezen, Jainkoaren arabera
atfekabe hartzeak berak, zcmbateko gri
lla duen biztu zuen baithan ; eta oraino,
zer khechua zuen buruen churitzeko,
gaizkiaren kontra zer fumindura, Jainkoarentzat zer bcldurra, zer lehia, zer
kharra, tzarkeriaren kontra zer afperra.
Aide oroz crakhutfi duzue etzinetela
halako laucan khutfatzen.
12 Bcraz, iíkribatu balimbadarotzuet
ere, cz dut egin, ez gaizkia egin duenaren ariaz, cz-cta jafan duenaren gatik ;
bainan-bai erakhuftekotzat zer ardura
dadukagun zuentzat
13 Jainkoaren aitzincan; horrekeman
dio gure barneari gozo. Bainan gure
gozoan, Titorcn bozkarioaz gurca ge
hiago berhatu da oraino, ikhufiz, guziek
onthu diozuela gogoa.
14 Eta zuetaz ongi zerbait erran izan
badiot, cz dut hortaz ahalkcrik ; bainan
ñola egiaren arabera erran baitarozkitzuegu gauza guziak, halctan ere zuetaz
Titori erran diogun ona, egiazko atlieratu d a ;
15 Eta zuen alderat gehiago eragiten
dio bihotzak, orhoitzearekin zuen guzien
cthorkortafunaz, cta nolako beldur cta
ikharetan hartu duzucn.
16 Bozten naiz beraz zeren gauza
guzietan fida naitekeen zuen gaincan.
V III. K ap.
D E R R I Z , zuen cgazutzara ckhartzen
dugu Jainkoak Mazedoniako Elizei
eman diotcn grazia,
2 Atfckabearen frogapen handiaren
crdian, nafaya izan baita hekien bozkarioa, cta liekicn behartafun gaitza, lainotafuncko aberaftafunetan gainditu baita ;
3 Ezen lckhukotafun bihurtzen diotet,
bereu abalaren arabcrako cta ahalaz goitiko oldea ere erakhutfi dutcla,
4 Othoitz errekeika hertfatu gaituztcnean har ginetzan hekien amoinak eta
fainduci egiten zaizkoten laguntzetako
phartca.
5 Eta egin dute, cz czik igurikitzcn
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ginduena, bainan bercn buruak ere eman
dituzte, Jaunari lehenik, eta gero guri,
Jainkoarcn nahiaren arabera,
6 Haletan non othoiztu baitugu T ito,
hafi duen bezala, zuen artean akhaba dczan eginkari on h ori;
7 Arrcn-eta, gauza oroz aberats zarcten bezala, fedez, hitzez, jakitatez, zcrnahi arduraz, eta bertzalde gure ganako
amodioz, horrelako graziaz ere orobat
izan zaitezten aberats.
8 E z naiz mintzo manatuz bezala;
bainan zuei crakhutfiz bertzeek duten
ardura, halabcr eraginez zuen karitatearen jaidura onari.
9 Ezagutzen duzue alabainan JefuKrifto gure Jaunarcn karitatea ; aberats
zelarik, gure gatik behar egin déla, harén
behartafunaren bidez izan zintezten abe
rats.
10 Eta hortan kontfeilu bat cmaten
darotzuct; hori czcn ona da zuentzat,
zeinak jazdanik abiatu baitzarete, ez ezik
egiten, bainan nahi izaten ere.
1 1 Orai bcraz akhaba zazue lan hori;
arren-eta, lehiatzera eme izatu den be
zala zuen oldea, duzucnctik akhabatzcra
ere orobat izan dadicn.
12 Ezcn nahikari bizi bat denean,
Jainkoak onheftcn du, batbederak duenaren, eta ez ez duenaren arabera.
13 E z dut nahi alabainan bertzeek
izan detzazten cztitafun guziak, zuck
aldiz heílurak, bainan oro bardin izan
zaitezten.
14 Oraiko orduan, zuen nafaiziak eftal
beza hekien eíkafta ; zuek cíkas duzuena
halaber cftalia izan dadicn hekiek nafai
dutenetik, eta egin dadicn bardintafuna,
iíkribatua den bezala:
15 Hainitz bildu zuenak, etzucn gaind i; eta guti bildu zuenak, etzucn cfkas.
16 Bada, eíkerrak bihurtzcn diozkat
Jainkoari, zeinak ezarri baitu Titoren
bihotzean nik zuentat dudan ardura bera;
17 Onhetíi du ezcn ene oithoitza,
bainan ardura handiagoa zuelakoz, berc
baitharik lothu da zuen ganatcko bideari.
18 Harekin bidali dugu halabcr anaya
bat, zeinak ebanjelioaren ariaz laudorioak
baititu eliza guzietan ;
19 Eta ez hori bakharrik, bainan oraino
clizcz bcrezia izan baita gure laguntzat
derabilzkagun urhatfctan, anayentzat amoina biltzeko Jainkoarcn ofpetan eta
oldc onari bidé cmatean,

20 Hórrela begiratzcn garelarik nihork
erratekorik ez dezan aurkhi, gure cíkuz
egiten diren amoina handi haukictan.
2 1 Atzarriak gaude ezcn ongiaren
egitera, ez ezik Jainkoaren aitzincan, bai
nan gizonen begietan ere.
22 Hekiekin igorri dugu bada, bcrtzc
anaya bat ere, maiz afleo gauzetan ezagutu duguna arduratfu, oraikoan aldiz
hainitz arduratfuago dena, zuen gaineko
finhefte handiaren ariaz
23 Gngi cthorri eginen diozuctela,
nahiz 1 itoren gatik, zcina ene laguna
baita, eta zuen onctan laguntzen nauena;
nahiz bcrtzc anayen gatik, zeinak Elizctako Apoílolu eta Kriftoren ofpe baitirc.
24 Elizcn aitzincan erakhutíbzuete
beraz nolakoa den zuen karitatea, eta
ofpe athcratzcn ahal dugula zuetarik.
IX . K ap.
^ / ^ L F E R litekc luzckiago zuei ifleribatzea fainducntzatcko laguntzaren
gaincan ;
2 Ezagutzen dut ezik zuen gogo fuharra, zeintaz ofpe atheratzen baitut
Mazedoniarren aitzincan, Akaya jazdanik
egimbidetan jarria zclakoz, eta zuen
kharrak atzarri dituclakoz bcrtzc aíko.
3 Bada, bidali darozkitzuet gure anayak, buru hortarik urmaria ez dadicn
zuetarik atheratu dudan fcndagaíla, eta
ncurritan izan zaitezten, erran izan du
dan bezala ;
4 Bcldurrez - eta, cnckin ethorriko
direnean Mazcdoniarrak, eta zuek neurritan ez aurkhitu, gauza hortan ahalkca
gure gainera eror dadicn (zuen gainera
ez crrateko).
5 Uftc izan dut bcraz premia zela
anayak othoiztea, aitzina har zezaten
zuen ganat, eta izan dezaten agindu
amoinaren chuchcntarazteko artha, egiazko karitate bat bezala, eta ez zekhenkeria bat iduri.
6 Hau diot bada : Chuhur craiten
duenak, chuhur ere bilduko du ; eta na
fai craiten duenak, nafai ere du bilduko.
7 Bakhotchak bcraz gogoan hartu
duen hura eman beza, ez ilhunik, edo
ezin bcrtzez bezala ; Jainkoak czcn emailc goiherca du maite.
8 Bada, Jainkoak zuen baithan grazia
guziak nafayaraz dctzazke ; arren-eta,
gauza guzietan izanez bethi behar den

guzia, eginkari on guzictako izan dezazuen naíiii,
9 Iíkribatua den bezala : Barrayatzen
haritu da ; beharrei laguntza egin diotc ;
inenderen mendetan iraunen du harén
zuzentafunak.
10 Berriz, eraileari hazia cmaten diocnak, ogia ere jateko emanen darotzuete,
eta popularaziko du zuen hazia, eta berharaziko ditu zuen zuzentafunaren fruitu ak;
1 1 Arren-eta, orotaz aberats, karita
tea lainotafun ofoarekin cgiteko ahala izan
dezazuen, horrek gure ahotik Jainkoarentzat atheratzen baititu cíker onak.
12 Ezen amoina haukien emaitzak,
ez ezik eftaltzcn ditu fainduen beharrak,
bainan oraino Jainkoari bihurrarazten
dio eíker on hainitz;
13 Gure arartckoz egiten den ongia
ren frogantzaren ariaz, fainduek ofpatzen
baitute Jainkoa, Kriftoren Ebanjelioari
ekhartzen diozuen aithor ethorkorraren
gatik, eta hekiei eta bcrtzc guziei lainoki
egiten ditutzuen karitatccn gatik ;
14 Eta zuentzat egiten dituzten othoitzez crakhuften dute zcmhat diren
zuen alderat ekharriak, Jainkoak eman
darotzuen grazia ederreftekoaren ariaz.
15 Eíkerrak Jainkoari harén ezincrranczko dohainaren gatik.

X . K ap.
D A D A , Kriftoren cztitafun begiratuaren izenean errekcitzcn zaituztct
nik Paulok, zuen artean, diotenaz, itchuraz eme, bainan urrundik buruyopetfu
agertzcn naizenak zuen alderat.
2 Othoizten zaituztct bada, ez nezazuen bortcha hör izanen naizenean erra
ten duten buruyopea erabiltzcra gizon
batzuen kontra, zeinek ufte baitute haragiaren arabera gabiltzala.
3 Halabadcre haragian gabiltzalarik,
ez gare haragiaren arabera gudukatzen.
4 Ezen gudutako gure harmak ez
dire haragizkoak, bainan Jainkoaren ganik
indar dutenak hazkargailuen urratzeko,
hekiekin urmariarazten baititugu gizonen
afmuak,
5 Eta Jainkoarcn jakitatearen kontra
goratzen diren buruyope guziak ; eta
Kriftoren azpian gathibu czartzen bai
titugu izpiritu guziak,
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6 Etabihurrikcria guzicn gaztigatzcko
ahala baitugu, zuek ethorduntafuncko
egimbideak bethe dituzketzuen ondoan.
7 Agcri diren bezala ikhufatzue gauzak.
Norbaitek Kriftorena badaduka
bere burua, hau ere gogoan iragan beza,
ezcn bera Kriftorena den bezala, gu ere
hala garcía.
8 Ezen ene buruari eman banezo ere
eíker zerbait gehiago Jaunak zuen ombidetan eta ez galbidetan eman izan darokun ahalaz, ez nukc batere ahalkatzcko.
9 Bainan gutunez zuek izitu beharrez
bezala nabilalako uftekcriarik ez dadicn
izan
10 (Ezcn Pauloren gutunak, diotenaz,
zorrotzak dire eta borthitzak ; bainan
bera ikhuften denean, itchuraz tchar eta
folafez erdeinagarri),
1 1 Hortako denak burutan iragan
beza ezen, nolakoak baikare urrundik
hitzez gutunctan, hala-halakoak garcía
aldctik egintzetan.
1 2 E z gare aufartatzen bcren buruak
edertzcn dituztenen artcko jartzera, edo
gure buruak hekien aldcko ezartzcra;
bainan garenarekin ncurtzcn ditugu gurc buruak, eta gure burua gure buruarekin erkhatzcn dugu.
13 E z ditugu bada gure buruak neurriz goiti ederrctfiko, bainan Jainkoak
eman izan darokun neurriaren heinean ;
zuen ganat heldu izan garcía, hori da
gure ofpearen ncurria.
14 E z gare alabainan gure zedarrietarik haratago hedatzen, iduri ez garcía
zuen ganat heldu izan, ezen zuetaraino
heldu izan gare Kriftoren Ebanjelioarekin.
15 E z gare, bertzeen lanez jabetuz,
neurriz goiti handitzen ; bainan gure
pheíkiza da, berhatuz goanen déla zuen
fedea, eta zuen ariaz ofpe nafaya atheratuko dugula, emana zaikun eremuan,
16 Eta zuen ganik haratago diren
aurkhintzetan ere erantzunen dugula ebanjclioa, bertzeen eremuetan eginak
diren lanez jabetu gäbe.
17 Ofpe atheratzen duenak beraz,
Jaunarcn baithan athera beza.
18 E z da ezen bere buruaren aithorra
dueña ontzat ezagutua, bainan-bai haina
zeinari Jainkoak aithor cmaten baitio.
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X I. K ap.

Q C H A L A aphur bat jafan bazinczatc
ene fcndolceria ! bainan ni cre jafan
nczazue;
2 Ezen Jainkoaren gatik ckhartzcn darotzuet amodio bekhaizkorrena. Alabainan nik fenhar bati ezkontzaz agindu
zaituztet, ncfkatcha garbi bat bczala cmateko Kriftori.
3 Bainan beldar naiz, fugeak Eba
amarruka enganatu zuen bczala, andca
ditczen zuen izpirituak cre, eta makhur
ditezcn Kriftoren araberako lainotafunctik.
4 Ezen heldu den batck erantzun
balezazuctc bcrtze Krifto bat guk eran
tzun ez duguna; cdo izan bazinezate
izpiritu bat izatu cz duzuena, edo Ebanjelio bat zuck izatu gabca ; zuzcmbidcan
jafan zinezakete.
5 E z dut ordean uftc apoftolu handiek
baino dcufere gutiago cgin izan dúdala.
6 Mintzatzeko, antzegabea banaiz
ere, ez naiz jakitategabea; eta gauza
guzietan zuen artean erakhutfi ditugu
gure buruak.
7 Ala gaizki egin othc dut, zuen goratzeko ene buruarcn beheratzca, zercn
urrurik erantzun darotzuedan Jainkoaren
Ebanjclioa ?
8 Bcrtze elizci khcndu diotct, hekicn ganik hartuz zuen zcrbitzatzeko
faria.
9 Eta zuen baithan nintzcncan, eta
beharretan, ez naiz nihoren bizkar izatu,
ezen Mazedoniatik cthorri anayck eftali
dituzte ene eikafak; eta dcufctan-erc
zuen behargarri izan gäbe, zerbitzatu
zaituztet, eta oraino eginen erc.
10 Kriftoren cgia ene baithan denaz
hitz darotzuet, ofpe hori ez dúdala galduko Akayako eremuetan.
1 1 Zergatik ? Zeren etzaituztedan
niaite ? Jainkoak badaki.
12 Bainan egiten dudana, eginen cre
d u t; arren-eta hauts diozotedan bidea
bideketa dabiltzanci, ofpe atheratzen duten gauzetan hekiek gure iduriko aurkhituak izateko.
13 Ezen halako apoftolu-aizunak,
langile amarrutfu batzu dire, Kriftoren
apoftolucn itchura jaunzten dutenak.
14 Eta ez da harritzeko; czik fatanck berak cre hartzen du aingcru argidunaren itchura.

15 E z da beraz handia, harén zerbitzarick cre hartzen badute zuzenaren
zerbitzarien itchura ; bainan beren cgintzen araberako akhabantza izanen
dute.
16 Diot berriz ere (nihork cz beza
ufte izan buru harro bat naizela, bertzcnaz buru harro bezala har nezazue, nik
ere ene buruari lelo zerbait cman diozodan),
17 Lelo aria hortan erratcn dudana
bihoa cz dúdala Jainkoaren arabera crraten, bainan buru harrokeriaz bezala.
18 Afkok haragiaren araberako efpantuak dituztenaz geroztik, nik ere hala
eginen dut.
19 Alabainan zuhurrak zarctcn arren,
gogo onez jafaiten ditutzuc harroak.
20 Jafaiten duzuc ezik, norbaitek azpikotzen bazaituzte, norbaitek ireften,
norbaitek larrutzcn, norbaitek burgoiki
crabiltzen, norbaitek begithartean jotzen.
2 1 Laidoarcn ariaz diot, horren gaincan ilhaun izan baginc bezala. Bcrtzeak aufartatzcn diren gauzetara (harrokerian mintzo naiz) aufartatzcn naiz
ni erc.
22 Hcbrcarrak diré ? N i ere-bai. Israeldarrak dire? N i ere-bai. Abrahamcn
odoletik dire? Ni ere-bai.
23 Kriftoren miniftro dire ? (Zoroa
bezala mintzo naiz), ni hobeki; izatu
naiz nekhe gehiagotan, prefondegitan
maizago, zaurthua eragabeki, ardura
heriotzearen menean.
24 Juduen ganik azote ukhaldiak
hartu ditut berrogoi, bat guti.
25 Hiruretan zaharoz joa izan naiz;
behin harrikatua ; itfafoan kofta jo dut
hiruretan ; gau bat cta egun bat eman
ditut itfafpean.
26 M aiz izatu naiz bidé gainctan,
galmentetan ibayen gaincan, galmentetan
ohoinen artean, ene herritarren aldctik
galmentetan, jendayen aldctik galmente
tan, hirian galmentetan, mortuan galmentetan, itfafoan galmentetan, anaya
maltzurren artean galmentetan.
27 Ibili naiz nekhe, akhidura, beila,
gofe, egarri, barur aíko, hotz, buluztafunen erdian.
28 Kampotikakoak diren gaitz horiez
bertzalde, egun guzietako cgitekoak,
Eliza guzicn grina cnckin crabili ditut.
29 Ñor critzcn da, eta ni cre cz ba
naiz critzen ? ñor da bidakhaizten, ni

ere ez banaiz crretzcn ?
30 Efpantu egin behar bada, jafan
ditudan gaitzcz fendagaila eginen dut.
3 1 Jainkoak, Jefu-K rifto gure Jau naren Aitak badaki cz naizela gezurrez
mintzo.
32 Arctas erregearentzat Damafcko
populuaren buruzagi zenak, ene harrapatzcko zaintzen zuen Damafcko hiria ;
33 Eta lciho batetarik faíki batean
jautfi ninduten hiriko harrafia behera,
eta haletan itzuri nintzen harén eíkuetarik.

X II. K ap.
E L O atheratu behar bada (ez da
bada on ere), Jaunaren ganikako
¡khufpen cta agerpenen aiphatzen abiatuko naiz.
2 Kriftoren baithan badakit halako
gizon bat, duela hamalaur urthe hirugarren zeruraino altchatua izan dena; ala
bcre gorphutzarekin, ala gorphutzik gä
be, bori ez dakit, Jainkoak daki.
3 E ta badakit halako gizon hura (cdo
bcre gorphutzarekin, edo gorphutza gä
be, ez dakit, Jainkoak daki),
4 Parabifura altchatua izan déla, cta
folas gorde batzu aditu ditucla, hekien
erratca gizonari cz baitzayo zilhegi.
5 Halako gizonarentzat fendagaila cgin dezaket; enetzat ordean, ene gaitzcz
baizik cz dut eginen batere.
6 Alabainan ene burua goratu nahi
banu, cz litekc zorokeriarik ene baithan,
zercn cgia bainerrake; herabez uzten
dut ordean, beldurrcz-eta, norbaitek,
nitan ikhuften edo nitaz aditzcn duenetik zerbait gehiago banaizela ufte izan
dezan.
7 Eta ez nezan hantaraz agerpenen
handitafunak, haragian emana izan zait
akhulo bat, fatanen aingeru, j ka hari
zaitan bat.
8 Hargatik hiruretan othoiztu dut
Jauna, ene ganik urrun dezan ;
9 Eta ihardctfi izan darot: Aíkiduzu
ene grazia; ezen herbaltafunak ckhartzen du ofotafunera indarra
Gogotik
eginen dut beraz ene hcrbaleriaz fenda
gaila, ene baithan egon dadicn Kriftoren
indarra.
_
10 Aria hortaz lakhet naiz ene gaitz,
laido, behar, jazarri, hcfturetan Kriftoren
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gatik ; ezen herbal naizenean, orduan
naiz hazkar.
1 1 Zoratu naiz ; zuek bortchatu nauzuc. Zuei zen alabainan ene goratzea;
ez dut ezen deufere cgin apoftolu handienek baino gutiago, deufik cz naizcn
arren.
12 Halabadere zuen artean agertu
diré ene apoftolutafuneko ezagutkariak,
ene jafankortafun ofoaz, fendagaila, mirakulu eta harritzeko gauzez.
1 3 Ezen bertzc elizek baino zer izan
duzue gutiago, ez bada zuen bizkar ez
naizela izatu ? Hoben hori barkha dizadazuet.
14 Huna hirugarren aldia zuen ikhustera abian naizela; cta oraikoan ere ez
naiz zuen bizkar izanen. Ezen cz na
bila zuenaren ondoan, bainan zuek bilhatzen zaituztet. Halabadere ez da haurrei ontafun biltzea burhafoentzat, bainanbai burhafoei haurrentzat.
15 N ik aldiz zuen arimentzat, ditudanak eman netzazke, eta ene arima
gainetik ; nahiz gehiago maithatzen zaituztedanean, gutiago naizen maithatua.
16 Bainan bihoa! Zuen bizkar ez
naiz izatu ; chothila bainaiz, amarruka
atzcman zaituztet.
17 Zuen gana bidali ditudanctarik
norbaitez enganatu othe zaituztet bada ?
18 Othoiztu dut T ito, cta harekin
bidali dut bertzc anaya bat. T itok en
ganatu othe zaituzte ? cz othe gare izpiritu bercan ibili ? hatz berei jarraiki ?
19 Ufte othe duzue oraino, zuen begietan gure buruak garbitu beharrez hari
garcía ? Jainkoaren aitzincan Kriftoren
baithan mintzo gare; eta gure hitz guziak, anaya maiteak, zuen onctako dire.
20 Bcldur naiz ezen, ctzezaztcdan
aurkhi, cthorriko naizenean, nahi zintuzkctedan bezalakoak; cta zuek ere ni
aurkhi nczazuen nahi cz nindukezuen
bezalakorik; bcldur naiz zuen artean
ikhus detzadan khimerak, bckhaizgoak, aiherkundeak, eíkatimak, erauntfia
gaichtoak, falhuak, hampurufkcriak, b¡hurrialdiak ;
21 Eta berriz zuen baithara cthorriko
naizean, aphal nezan Jainkoak, cta nigar
beharko dudan cgin aíkoren gaincan hai—
nctarik, zcinek, lehenago bekhatutan erori, eta penitentzia ez baitute cgin erabili dituzten lohikeria, khutfatze eta likhiíkeriez.

II. KAP.

G A LA Z IA R R EI.
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X I I I . K ap.

HU N A

hirugarren aldiko zuetara nathorla ; bi edo hirur lekhukoren
ahotik goanen da gauza guzia.
2 Lehenago erran dut, eta erraten
dut oraino hor ez naizclarik, hor banintz
bezala, bcrriz ethortzen balimbanaiz, ez
ditudala guphidctfiko aitzincan bckhatu
egin izan dutcnak, ez-ctarc bertze guziak.
3 Ala frogatu beharrcz zabiltzatc
Kriftoren indarra, Krifto, zeina cne ahoz mintzo baita, zeina ez baita zuen
artcan hebain agertu, bainan-bai ahaldun
zuen crdian ?
4 E zik haragiko herbaltafunaren arabera gurutzcfikatua izan d a ; bainan
Jainkoarcn indarraz bizi da. Halaber gu
ere harekin herbal gare, bainan harekin biziko gare, Jainkoak zuen artcan
crakhuften duen indarraz.
5 Ikhar zatzue zuen buruak, bean
fedcan zarcten ; froga zatzue zuen bu
ruak. Ala ez duzue ezagutzcn zuen
baithan dela Krifto Jcfus ? ez bazarete
bederen bide onetik makhurtuak.
6 Bainan ullc dut ezagutuko du zuen,I.

cz garela gu makhurtuak.
7 Bada, othoizten dugu Jainkoa, n¡holaz cz dezazucn gaizkirik egin ; ez
hori gu preílutzat ikhufiak izan gaitezcn,
bainan zuck egin dezazuen ongi dena;
nahiz guk prcftu itchurarik cz izan.
8 Alabainan ahalik cz dugu cgiarcn
kontra, bainan-bai cgiarcn aldc.
9 Halabadcre bozten gare, zeren hcrbal garen gu, zuck aldiz hazkar. Hau
ere galdegiten diogu Jainkoari, eman diczazucn perfetafuna.
10 Ilemendik iíkribatzen darozkitzuet gauza horiek, horratu-eta cz nahiz
gogorki crabili Jaunak eman darotan ahala, altchatzeko eta cz arthikitzeko.
1 1 Gainerakoan, anayak, boz zaitezte,
izan pcrfet, bero clkhar, izan gogo bereko, bizi bakean, eta bakczko eta amodiozko Jainkoa zuekin izanen da.
12 Mufu faindu batez elkharri agur
egizuc. Saindu guzick igortzen darotzuete goraintzi.
13 Zuekin guzickin izan beitez JefuKrifto gurc Jaunaren grazia, eta Jain 
koarcn amodioa, eta Izpirituarcn dohaina. Halabiz.

G A L A Z IA R R E I JA U N DONE PAULO
APOSTOLUAREN GUTUNA.
I. K a p .
p A U L O apoftolu dena, ez gizonck
ezarririk, ez-cta gizon baten eíkuz ;
bainan Jcfu-Kriíloren eta hura hilctarik
biztu duen Jainko Altaren eíkuz ;
2 Eta cnekin dircn anaya guziak, G alaziako clizci.
3 Grazia zuei eta bakca Jainko Alta
ren ganik, eta Jefu -K riílo gure Jaunaren
ganik,
4 Zcinak bcre burua gure bekhatuentzat eman baitu, gure itzurraraztcko oraiko mende gaichtoari, hala nahi zuen
bezala Jainko gurc Aitak,
5 Zcinari menderen mendetan ofpe
zor baitzayo. Halabiz.

6 Harritzcn naiz nola hunen laftcr iragaiten zarcten Kriftoren graziara dcithu zaituztenaren ganik bertze ebanjelio
batetara ;
7 Zeren cz baita bertzerik, bainanbai halako gizon batzu nahaften zaituztetenak, eta Kriftoren ebanjelioa gainazpikatu nahi dutenak.
8 Bainan guk, edo zerutik cthorri
aingeru batek erantzun balezazuctc ere
guk erantzun darotzuegun ebanjelioaz
bertzerik, anathema izan bedi.
9 Erran izan darotzuegun bezala, orai ere erraten darotzuct berriz: Izatu
duzuen ebanjelioaz bertzerik erantzuten
badarotzuete norbaitek, bedi anathema.
10 Orai ezik, gizonci aurkhitu bc-

harrez othe nabila, ala Jainkoari ? Ala
gizonen gogoko izatca bilhatzen othe
dut ? Gizonen gogara egin baneza oraino, cz nintekc Kriftoren zerbitzari.
1 : Nik erranik jakizue, anayak, nitaz
crantzuna izan den ebanjelioa, ez dela
gizonen araberakoa;
12 E z dut czen gizonaren ganik cz
izan, ez ikhafi, bainan Jefu-Kriftok agerturik.
13 Aditu duzuc alabainan, nola Ju duen legean bizi izan naizen lehen, czin
gehiago jazartzcn nioela Jainkoarcn Elizari, eta gudukatzen nucía,
14 Eta cne burua Judu legean erakhuftcn nucía cne odolcko adinkhidc gehicncn gainetik, khar handiagoa ekharriz
arbafoen ganikako irakhafpenentzat.
15 Bainan ene amaren fabeletik bcrezi
eta bcrc graziaz dcithu nauenaren gogarako izan dcncan
16 Niri czagutaraztea bcrc Scmea,
jendayetan crantzun nezan harén izena ;
ordu beretik cz naiz begiratu cz haragiari, cz odolari j
17 Jerufalcmcrat ere ez naiz cthorri
ene aitzincko npoftolucn gana; bainan
jo dut Arabiara, eta Damafcra bcrriz itzuli naiz;
18 Gcro, hirur urtheren buruan, Je rufalemera cthorri naiz Piarrefen ikhustera, eta liaren baithan eman ditut hamabortz cgun.
19 E z dut orduan bertze apoftolurik
nihor ikhufi, Jakobe baizik, Jaunaren
anaya.
20 Eta huna, Jainkoa lekhuko, iíkri
batzen darozkitzucdanctan cz dela gezurrik.
2 1 Gcro cthorri naiz Siriako eta Z iliziako aurkhintzetara.
22 Bada, Kriftoren baithan íinheílen
zuten Judcako elizez ez nintzcn ikhustez ezagutua;
23 Bakharrik aditzc hau zuten : L chenago jazartzcn zarokunak, orai eran
tzuten du bertze orduz gudukatzen zuen
fedea.
24 Eta ene ariaz ofpe bihurtzcn zioten Jainkoari.
II. K ap .
( " J E R O A G O , hamalaur urtheren bu
ruan, Barnabafekin, eta 1ito harturik, berriz igan nintzcn Jcrufalcmera.
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2 Izatu nuen agerpen baten ariaz igan
nintzcn ; eta orai jendayetan erantzuten
dudan ebanjelioa chehatu nuen orduan
hckicn aitzincan, eta berezean ikhuficnak zirenen aitzincan, beldurrez-eta
urhats alferrak egin, edo lehenago eginak
alferrak izan zitezen.
3 Bainan T ito, enekin zena, jendayetarikakoa zen arren, ingurebakia izatera
etzuten bortchatu.
4 Eta nahiz han baziren anaya-aizunak, amarruz farthuak ikhuftera zcr li
bértate dugun Jefu-Kriftoren baithan,
gu legearen uztarrian ezarri beharrez;
5 Aphur batentzat ere ez ginaroten
amorrik egin, hekien nahia onhetfiz;
arren-cta ebanjelioa zuen artcan egon
zadien bcrc egian.
6 Bada zerbait iduri zutcnck (lehe
nago zcr ziren ez da achola, nor-nor-den
Jainkoa cz da begiratzen), zerbait iduritzcn zitzaizkitanck, berriagorik deuferc
etzarotedan irakhatfi.
7 Bainan aitzitik ikhufi zutcncan jendayci cbanjclioaren crantzuteko kargua
niri emana zela, hala-nola Piarrefi ingurebakiei crantzutekoa:
8 (Ezen ingurebakien apoftolutafunean Piarres ezarri duenak, ezarri ñau
ni ere jendayen artean apoftolu) ;
9 Niri emana zitzaitan grazia czagutu zutcncan beraz Jakobck, Zcphafck eta Joanefck, zeinck habeak iduri
baitzuten, lagunkhidctafuneko eíkua eman zarokuten niri eta Barnabafi, gu
jendayetan ibiltzcko, eta hckick ingurcbakietan.
10 Bakharrik mezutu gintuzten jende
beharrez orhoitzeaz; horren egiterat ere
arduratfu izan naiz.
1 1 Bada, Antiokiara cthorri zencan
Zephas, begithartera ihardctfi nioen,
gaizkien aditzcko bidetan jarri baitzen.
12 Ezen Jakobcren ganik gizon batzu
ethorri aitzincan, jendayetarikakockin
jatcn zuen ; bainan hckick ethorri zircnean, itzaltzcn zen eta jendayetarikakoetarik aldaratzen, ingurebakietarikakoen bcldurrcz.
13 Bertze Juduak halaber amarru
hortara erori ziren, halctan non Barnabas
ere hortara ekharria izan baitzen.
14 Bainan ikhufi nuenean etzabiltzala chuchen ebanjelioko egiaren bideaz,
guzicn aitzincan erran nioen Zcphaii :
Baldin zu, Judua izan-eta, jendayen a7 u
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rara bizi bazarc, cta ez Juducn arara,
nolaz Juduek bezala cgitera bortchatzen
ditutzu jendayak ?
15 Juduak garc ethorkiz, eta cz jcndayctarikako bckhatoreak.
16 Bada, dakigulakoz gizona ez déla
legeko eginkaricz garbitzen, bainan-bai
Jefu-K ri floren baithako fedeaz, guk ere
Krifto Jefufi fmhefte eman diogu, K ris
toren baithako fedearen bidez zuzentzat atheratzcko, eta ez legeko eginkariez, zeren gizonik ez baita legeko eginkariez garbituko.
17 Kriftoren bidez zuzen atheratzca
bilhatzen dugularik, bekhatore aurkliituak bagare geroni ere, bekhatuaren
zerbitzari othe da bada Krifto ? E z holakorik.
18 Alabainan urratu dudana ofatzen
badut berriz, lege haufle ezartzc» dut
ene bu rita.
19 Ezen ni legeaz naiz legeari hila,
Jainkoarentzat bizitzeko. Kriftorckin
gurutzcari jofta naiz.
20 Eta bizi naiz; cdo ez naiz ja bizi,
bainan Krifto da ene baithan bizi ; edo
haragi huntan bizi banaiz ere, ni maithatu eta enetzat bere burua eman duen
Jainko Scmearen baithako fedean bizi
naiz.
2 1 E z dut haftantzen Jainkoaren
grazia. Ezen legeak eman badezake
zuzentafuna, alferretan hil da bcraz
Krifto.
III. K ap.
O 1 Galaziar adimendugabeak, nork
zoratu zaituzte egiari hórrela b¡hurtzeko, zuek, zeinen begien aitzinean
czarria izan baita Jcfu-K rifto, zuentzat
gurutzefikatua izan dena ?
2 Hau bakharrik nahi dut zuen ganik
jakin : Legeko cginkarictarik, ala fedea
ren entzutetik izan duzuc Izpiritua?
3 Hain zoroak zarete, non izpiritutik
haít eta haragitik akhabatuko baituzue?
4 Alferretan jafan duzuc horrembertze ? alferretan bada hargatik.
5 Zuci Izpiritua envaten eta zuen
crdian fendagailak egiten dituena, legeko
eginkarictarik, ala cntzun duzuen fedetik
hari othe da ?
6 Ifkribatua den bezala: Abrahamek
finhetíi zuen Jainkoa, eta hori zuzentafuncrako iratchikia izan zitzayoen.
7 Jakizue bcraz fedctikakoak direnak,

hekiek direla Abrahamen time.
8 Bada, aitzinetik ikhuftencz Jainkoak fedetik iratchikiko ziotela jendayci
zuzentafuna, Ifkriturak agintza hau egin
zioen Abraham i: Zure baithan benedikatuko diré jendaki guziak.
9 Fedetik direnak beraz, Abraham
fededunarekin dire bencdikatuko.
10 Ezen legeko eginkariei datchikotcn
guziak, madarizionearen azpian dire, iskribatua da ezen : Madarikatua, legeko
liburuan ifkribatuak diren guzietan ego
nen ez den gizona, hckicn bethetzcko.
1 1 Agcri da nihor ez déla Jainkoaren
aitzinean legeaz garbitzen, fedetik bizi
denaz gcroztik gizon zuzena.
12 Legea berriz, ez da fcdctikakoa,
bainan erraten du : Haukiek egiten di
tuena, haukien bidez biziko da.
13 Kriftok legeko madarizionetik atheratu gaitu, bere burua gure orde madarikatu eginik, ifkribatua da ezen : M a
darikatua habetik dilindan dena;
14 Jendaycn gaincra Krifto Jcfufez
itzul zadicn Abrahami eman benedizionea, arren-eta fedearen bidez izan ginczan agindua zen Izpiritua.
15 Anayak(gizon arara naiz mintzo),
ageriz norbaitek egin badu teftament bat,
nihork ez dezake ez guti, cz berha.
16 Agintzak Abrahami cta harén ga
nik denari eginak diré. E z du erraten :
Eta harén ganikakoei, aíkorcntzat balitz
bezala; bainan batentzat bezala. Eta
zure ganik iraulgiko denari; hura baita
Krifto.
17 Hau diot bada: Jainkoak teftamenta finkatu du ; lau ehun cta hogoi
eta hamar urtheren buruan egina izan
den legeak ez du hutfaltzcn hura, agintzaren ezeztatzeko.
18 Alabainan legctik heldu bada ondoregoa, cz dathor agintzatik. Bada, agintzaz eman dio Jainkoak Abrahami.
19 Z e r da beraz legea ? Legea ezarria izan da bekhatuen ariaz, forthu
behar zena ethor zadin artco, agintza
hari baitzen egina, aingeruek arartcko
baten bithartez eman erabakietan.
20 Bada, arartckoa etzen bakhar ba
ten arartcko; aldiz bakharra da Jainkoa.
2 1 Legea bcraz Jainkoaren agintzaren
kontra othe dolía? Urrun da. Ezen
bizia eman dezakeen lege bat izan balitz
emana, egiazki legctik lathorke zuzenta
funa.

IV. KAP.
22 Bainan Ifkriturak oro bekhatuaren
azpian hertfi ditu, agindua zena eman
zakiotcn finhcftunci Jcfu-Kriftoren bai
thako fedearen bidez.
23 Bada, fedea cthorri aitzinean, legcaren azpian hertfirik begiratuak ginen,
agertzekoa zen fede hunentzat.
24 Halctan legea izatu da efkola naufi
bat bezala, Kriftoren gana gure biltzcko,
fedearen bidez izan gintezen zuzen
eginak.
25 Bainan fedea cthorriz gcroztik, cz
gare gehiago efkola nauftaren azpiko.
26 Alabainan Jefu-Kriftoren baithako
fedeaz guziak Jainkoaren ume garc.
27 Ezen Kriftoren izcncan bathayatuak izan zareten guziek, Krifto jauntzi
duzue.
28 Orai cz da cz Judu, cz Grcziar,
ez gathibu, ez pelut, cz gizonki, cz
cmazteki; ezen guziak bat zarete Krifto
Jcfulen baithan.
29 Bada, Kriftorcnak balimbazaretc,
Abrahamen ganikako iraulgia zarete,
eta ondokoak agintzaren arabera.
IV . K a p .
¡ } I O r berriz: Haurtto deno ondokoa,
fehitik cz da deufetan berezten,
ororen naufia den arren ;
2 Bainan zaintzaile cta arthatzaileen
azpiko da aitak crabaki orduraino.
3 Haladle gu ere haur ginenean, munduaren lehcmbiziko eíkolari ginarraizkon.
4 Bainan muga cthorri dencko, Jain 
koak bidali du bere Scmca, emaztekiaren
ganik egina, legearcn azpiko ezarria,
5 Legearcn azpian zi relien berrerofte-

ko, feme-orde eginak izan gintezen.
6 Eta harén ume zarctelakoz, Jain 
koak zuen bihotzetara igorri du bere Semearen Izpiritua, oihu egiten dueña:
Abba (Aita).
7 Hargatik ctzarctc gehiago fehi, bai
nan ume. Ume dena, ondoko ere da
Jainkoaren graziaz.
8 Bainan zuek Jainkoa ezagutzen
ctzinduten orduan, bereu izatez jainko
cz diren batzu zerbitzatzen zinituzten.
9 Orai ordean, Jainkoa czagutu du
zuen ondoan, cdo hobeki mintzatzeko,
Jainkoak ezagutu zaituztetcnean, nolaz
itzultzcn zarete berriz lehcmbiziko irakhafpcn erphil eta eíkafetara, zeinen
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azpiko nahi baituzue oraino ere jarri ?
10 Begiratzen ditutzue cgunak eta
hilabetheak, mugak eta urtheak.
1 1 Zuentzat beldur naiz, nekhe alferrak erabili ditudala zuen artean.
12 N i bezala egon zaitezte, ni ere
zuek bezala naizenaz geroztik; othoizten
zaituztet, anayak. E z darotadazue bchin-cre gaizkirik egin.
13 Badakizue berriz; lehcnik haragiaren gaitzcn crdian crantzun darotzuedala cbanjclioa; eta ene haragian jafaiten
nituenek etzaituztcte hizitatu
14 E z crdeinatzera, ez-etare nardatzera; bainan hartu nauzue Jainkoaren
aingerua bezala, Jcfu-K rifto bcra bezala.
15 Non da bada orduko zuen zoriona ? Ezen lekhukotafun hau bihurtuko
darotzuet, zuen begiak, daitckeen gauza
balitz, iraizi eta niri emanen zintuzketela.
16 Zuci egia erratean bilhakatu naiz
beraz zuen etfai ?
17 Zuen ondotik dabiltzanak badire,
ez bidé onez ; bainan ene ganik berezi
nahi zaituztetc, cta berei jarraikarazi.
18 Bada, ongiari ongi jarraik zakizkiote bethi, eta ez bakharrik ni zuckin
nagoenean.
19 Ene haurttoak, zcinetaz berriz
crditzen bainaiz, Krifto zuen artean jar
dadien arteo,
20 Orai nahi nuke bada zuekin izan,
eta buril orotara zuei itzuli ene folafa,
ezik ahalkctan nago zuen ariaz.
21 Erradazue legearen azpiko izan
nahi duzuenek, irakurtu duzue legea ?
22 Ezen ifkribatua da: Abrahamek
izatu zituen b¡ femé, bat fehiaren cta
bertzea pelutaren ganik.
23 Bainan fehiaren ganikakoa, haragiaren arabera forthu zen ; aldiz pcluta
rena, agintzaren ariatik.
24 Horiek itchurapen baten azpian
erranak dire. Bi cmazteki horiek ezen,
b¡ legeak dire; bata Sina mendikoa,gathibutafunera íbrrarazlea, hura baita Agar ;
25 E zik Sina Arabiako mendi bat da,
lurreko Jcrufalemeri ariaz eratchikia de
na, eta bere umeekin gathibu da.
26 Bertzea ordean, gaineko Jerufaleme, pelut da ; hura da gure ama.
27 Ifkribatua da ezen : Boz zaite,
haurrik izaten ez dugun agorra; jauz
zaite, eta cgizkitzu bozkariozko oihuak,
haur minetan jartzcn etzarena; zeren
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fenhardunak baino, bazterrcrat utzia zcnak ume gchiago baitu.
28 G u aldiz, anayak, ITaaken ariatik
agintzarcn ume gare.
29 Eta nola orduan haragiarcn arabera forthua zenak, izpirituaren arabera
forthua zenari jazartzen baitzioen; halahala da orai cre.
30 Bainan zcr dio Iíkriturak ? Iraizatzu fehia eta bcrc femea, cz da czik
fehiaren femea pelutaren femearekin ondore izanen.
3 1 Horreletan, anayak, ez gare gu
fehiaren femcak, bainan-bai pclutarcnak;
eta Krillok eman izan daroku gure pclutafuna.
V . K ap .
* 7 A U D E Z T E gogor, eta ez bcrriz jar
gathibutafunarcn uztarripcan.
2 Huna nik, Paulok, erraten darotzuct, ingurephaiten bazarcte, dcufik etzaitzuela baliaturen Krillo.
3 Berriz-erc feguratzen diot ingure
phaiten den gizonari, lege guziaren bcthetzca zor duela.
4 Zucn zuzempena legean bilhatzen
dtizucnak, atzetuak zarcte Krillorcn ganik ; graziatik eroriak zarete.
5 G uk ordean izpirituaz fedetik igurikitzen dugu gure zuzempena.
6 Alabainan ingurebaki edo cz, cz da
Jefu-Kriftorcn baithan zerbait baliatzen;
bainan bakharrik karitateak dcrabilkan
fedea baliatzen da.
7 Urhats ona zinaramaten ; nork gibelatu zaituzte egiari ethordun izatetik ?
8 Burutan czarri darotzueten hori, cz
da zuck deitzen zaituztenaren ganikakoa.
9 Altchagarri guti batek mintzen du
orhe guzia.
10 Ene buruari agintzen diot zuen
ganik, ene irakhafmenaz bertze bati cz
diozucla clkerrik izanen; bainan zucn
nahallen dabilanak, nor-nahi izan dadien,
zor zayon juyamendua izanen du.
1 1 N ik bada, anayak, ingurephaitza
erantzuten balimbadut oraino, egundainoko jazargoak nolaz ditut jafaiteko ?
Ezeztatua da beraz gurutzearen gaizbidca.
12 Ochala zuck nahallen zaituztenak
oroz oro ebakiak balire !
13 Ezen, anayak, zuck libertatcra
deithuak zarcte; bakharrik begira har li

bértate hortarik haragiarcn arabera bizitzekobidea; bainan karitatezko Izpirituz
elkhar laguntzazue.
14 Alabainan hitz batean fartzen da
lege gu zia: Laguna maithatuko duzu
zure burua bezala.
15 Elkharri afikika eta janka hari bazaretc, berautzue elkhar chahu.
16 Diot bada: Izpirituaren arabera
ibil zaitezte, eta haragiarcn zalekeriak
ez ditutzue betheko.
17 Alabainan haragiak izpirituaren
kontrako zalekeriak ditu, eta izpirituak
haragiarcn kontrako lehiak ; biek ezen
elkharri zeiher cgitcn diotc; balotan non
zer-ere nahi baitzinduketc, hura ez baituzuc cgitcn.
18 Baldin izpirituak bazeramatzatc,
etzarete legearen azpian.
19 Bada, agerikoak dirc haragiarcn
eginkariak, khutfatzeak, likhifkeriak, ahalkegabekeriak, lizunkeriak,
20 Idola adoratzeak, phozoindatzeak,
etfaigoak, makhurrak, bekhaizgoak, hafarrcak, jokak, cfkatimak, aldcbandak,
21 Lchiakarreak, hiltzeketak, liordikeriak, afeketak, eta bertze horrelakoak,
zeinctaz baiterratzuet, lehen ere erran
izan darotzuedan bezala, holako cgileek
cz dutela Jainkoarcn errefuma ardietftko.
22 Aldiz Izpirituaren cragintzak dirc
karitatea, bozkarioa, bakea, jafankortafuna, emctafuna,ontafuna, luzakortafuna,
23 Eztitafuna, zintaluna, herabetafuna, begiratiartafuna, garbitafuna. L cgea ez doha holako direnen kontra.
24 Bada, Kriftorcnak direnck, bereu
haragia gurutzefikatu dutc bereu lehia
tzar eta zalckcrickin.
25 Baldin izpirituaz bizi bagare, halaber izpirituaz ibil gaitezen.
26 E z gaitezen egin lelo aller baten
guratfu, elkhar tarritatuz, elkharri bckhaiztuz.

VI.

K ap.

A N A Y A K , norbait oharkabcan hoben
zerbaitez atzemana balimbada, zu
ck, izpiritudun zaretcnck, argi zazuc
eztitafunezko izpiriturekin, zucn burucn
gainean gogoetak eginez, beldurrez zuck
orobat izan zaitezten.
2
Eramazkitzuc batak bertzearen for
thak, eta hala betheko duzuc Krillorcn
legea.

3 Ezen norbaitek here burua zerbaitentzat hartzen badu, deufik cz den arren, bore burua enganatzen du.
4 Bada, nork bcrc eginkariak hazta
betza, eta hala izanen du bereaz bakha
rrik lelo, eta cz bertzeen ariatik.
5 Batbederak ezen eramanen du berc
fortha.
6 Nor-crc hitzaz argitzen hari baita,
hainak argiak ematen diozkanari egin
biozo here ontafun orotarik laguntza.
7 E z engana zucn buruak ; Jainkoaz
ez da trufatzerik.
8 Alabainan zer-ere crainen baitu gizonak, hura bera du bilduko.
E zik
haragian erainen duenak, bilduko ere du
haragitik ulleldura; aldiz izpirituan crainen duenak, bilduko ere du izpiritutik
bethirainoko bizitzea.
9 Ongiaren cgitcan ez gaitezen beraz
a k h i; ezik akhitzen cz bagare, uzta
here mugan altchaturcn dugu.
10 Ordu deno beraz orori egin diozoguten ongia; bereziki ordean fedearen
baldarnakoci.
1 1 Ikhufazuc zer gut una ilkribatu
darotzuctan one elkuz.

12 Zcin-crc baitire haragiari aurkhitu
nahi diotenak, ingurephaitera hekiek hertfatzen zaituztete ; aria huntaz bakha
rrik, ez jalan nahiz Krillorcn gurutzeari
darraizkion jazarketak.
13 E zik ingurephaiten diren hekiek
ez dutc berek legea begiratzen ; bainan
ingurebakarazi nahi zaituztete, zucn ha
ragitik bereu buruei lelo cmateko.
14 Bainan urrun enc ganik, lelorik na
hi baituket, non cz Jefu -K rillo gu rejau naren gurutzetik, Jefu -K rillo, zcintaz
cnctzat mundua gurutzefikatua baita, eta
ni ere munduarentzat.
15 Alabainan ez da Krillorcn baithan
deulik baliatzen ingurephaitza edo ingurczephaitza, bainan bakharrik gizon bcrria.
16 Eta cre horri jarraikiko diren guzien gainera eta Jainkoarcn Ifraclen gai
nera, bake eta urrikalmendu.
17 Gaincrakoan nihork cz biazat atfekaberik eman, zeren cne gorphutzean
baitakharzkat Jcfus Jaunarcn hatzak.
18 Anayak, Jcfu-Krifloren grazia zu
cn izpirituarekin izan bedi. Halabiz.

E P H E S O A R R E I JA U N
A PO STO LU A REN
I. K a p .
D A U L O , Jainkoarcn nahiz Jcfu-K ristoren apollolu dena, Ephefon dauden faindu guziei, eta Krillo Jefufcn
baithan fededun direnei.
2 Grazia zuci eta bakea Jainko gure
Altaren ganik eta Jefu -K rillo gure Jau naren ganik.
3 Bencdikatua izan bedi Jainkoa, J e 
fu-Krillo gure Jaunaren Aita, zeinak
benedizionc ifpiritual guziez Krillo bai
than zerurako benedikatu baikaitu,
4 Berak baren baithan hautetfi gaituen
bezala mundua egin izan duen baino le
hen, izan gaitezen karitateaz laindu eta
nothagabe hären aitzinean. ^
5 Harek berc feme-ordc izatcko Jelu-
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Krillorcn bidez aitzinetik berezi gaitu
bcrc nahiko afmuaren arabera,
6 Bere Seme maitearen baithan eman
darokun grazia izan dadien ofpetfuki
laudatua.
7 Jefu-Krillorcn baithan dugu berrerofpena hären odolaren bidez, eta bekhatuen barkhamendua hären graziako aberaftafunen arabera,
. .
8 Grazia, zeina gutan gaindiarazi bai
tu zuhurtziaren eta gurbiltafunaren nafaiziarekin ;
9 G un czagutaraztcko Here naniarcu
millerioa, bere oldearen arabera eta bere
baithan chedatu zuen bezala,
10 Ordu berezia bethetzearekin, K ris
toren baithan berrituko zituela gauza
guziak,' zerukoak eta lurrekoak.
P
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1 1 Kriftorcn haithan halaber priman- fedegabeko umeen izpirituaren arabera,
tzara deithuak izan gare, gu, aitzinetik
3 Zeinen erdian gu cre noizbait chautetfiak ginenak hainaren chedetik, gotu baikare, gurc haragiaren lehien ara
zcinak egitcn baititu gauza guziak bere bera biziz, haragiaren nahikari eta gonahiko afmuen arabera;
goak eginez, eta ethorkiz bertzeak bezala
12 Haren ofpearen Iaudabidc izan gai- hafarrearen ume baikinen ;
tezentzat gu, Kriftoren baithan lchcm4 Urrikalmenduz aberats den Jain 
bizikoak izan garcnak gure phefkizaren koak ordcan,ckharri darokun amodioaren
czartzen.
handiz,
13 Haren baithan zuck erc, entzun
5 Eta hilak ginaduzkanean bekhatuak,
ondoan egiazko hitza, falbamenduko c- bizia bihurtu daroku Kriftoren baithan
banjclioa, zigilatuak izan zarete agindua (zeinaren graziaz falbatuak baitzarcte),
zcn Izpirituaz,
6 Eta Jefu-Kriftorckin batean bitza14 Zeina baita gure primantzaren ba razi eta zcructan jarrarazi gaitu ;
hía, Kriftok beretu duen populuarcn be7 Erakhuftckotzat, Jefu - Kriftoren
rrerofpencrako, bere ofpearen laudagarri.
baithan guretzat agertu duen ontafunaz,
15 Hargatik, entzunik nik erc nolakoa bere graziaren aberaftafun nafayak.
den Jcfu-Kriftoren baithan zucn fedea,
8 Alabainan fedcari eiker graziak falnolakoa zucn( amodioa Dguzientzat,'
batu zaituzte; eta hori ez da zuen ga10
E z naiz baratzen zucntzat cfke- nik heldu, czen Jainkoaren dohain bat
rrak bihurtzetik, zuetaz enc othoitzetan da ;
cginez orhoitzapen ;
9 E z dathor cginkarictarik, nihork ez
17 Jainkoak, Jefu-K rifto gure Jauna- dezan bere buruaz efpanturik izan.
rcn ofpczko Aitak, eman dezazuen zu10 Ezen harck berak eginak gare, Je hurtziazko cta argizko izpiritua baren fu-Kriftoren baithan kreatuak Jainkoak
beraren czagutzeko ;
aphaindu ditucn cginkari onetan, gu he18 Argi dctzan zucn bihotzcko be- kictan ibil gaitezentzat.
giak, arren-eta jakin dezazuen zer igu1 1 Hargatik orhoit zaitezte fortzcz
rikimenetara deithu zaituzten,eta nolako pagano zinetcla lchen, ingurebakigabeak
primantza aberats eta ofpetfua dadukan deitzen direnetarik, ingurebakiak deitzen
direnen ariatik, efkuz hekien haragian cbere fainduentzat,
19 E ta zer handitafun gaitza duen ginikako ingurephaitzaren gatik;
12 Orhoit zaitezte, orduan Krifto
hären indarrak gure gaincan, gu, zeinek
finhcften baitugu hären ahal guzizkoaren gäbe zinetcla, Ifraelgo baldarnatik atze,
agintzako patuetarik arrotz, igurikimenik
eragintzaren ariaz,
20 Eragintza, Kriftorcn gaincan era- eta Jainkorik gäbe mundu huntan.
bili dueña, hura hiletarik biztuz eta zc13 Orai ordean, Jefu-Kriftori eiker,
ruetan bere aldcan czarriz,
lehen urrun zinetenak, aldean ezarriak
2 1 Gorago printzete guziak baino, zarcte Kriftoren odolaz.
botherc, indar, naufi, izen guziak baino,
14 Ezen hura da gure bakca, bi poez ezik mcnde huntan, bainan ethortze- puluetarik bat egin duena, bere haragian
ko mendean izen bat dutcnak baino.
urraturik bien arteko harrafta, erran-nahi
22 Eta hären oinen azpiko ezarri di- ctfaigoa ;
tu gauza guziak, eta hura eman dio gai15 Bere crabakiez manamenduetako
neko buru eliza guziari,
legea ezeztaturik, bi populuetarik bere
23 Zeina baita hären beraren gorphu- baithan gizon berri baten cgiteko, hekien
tza, cta guziak guzictan bethetzen di- artcan bakea ezarriz;
tuenaren bethetaluna.
16 Eta gorphutz batean bien baketzeko Jainkoarekin gurutzeaz, bere bai
than ithorik hekien arteko etfaigoak.
II. K ap.
17 Eta ethorririk, ala urrun zinctenci,
J C 'l 'A zuck, hilak zinetenean zucn ho ala hurbil zirenei, orori crantzun daroben eta bekhatuez,
tzuetc bakea;
2
Zeinen erdian baitzinabiltzaten le 18 Ezen hari eiker dugu batzuek eta
hen mundu lumen izpirituaren arabera, bertzeek Aitaren ganat helbidc Izpiritu
aireko bothereen buruzagiaren arabera, beraren cragintzaz.
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19 Etzarcte bcraz gehiago ez arrotz,
ez atze ; bainan fainduen herritarrak za
rcte, Jainkoaren ctchckoak,
20 Apoftoluen eta profetcn afentuen
gainean altchatuak, Krifto Jefus bcra
delarik ¡zkinako harri handia,
21 Zeinaren gainean jarria den leihorra handitzcn hari baita, templo faindu
Jaunarcntzat bilhakatzcraino;
22 Eta zuek ere templo liaren zathi
egiten hari zaretc Jainkoaren cgon-lekhutzat Izpirituaren cragintzaz.

III. K a f.
A

R I a hortarako, ni Paulo, Jcfu -K ristoren gatik prefo naizena, zuentzat
berezia izan naiz, paganoak ;
2 Ezik aditu duzue, zuen gaincra
Jainkoaren graziaren hcdatzcko kargua
emana izan zaitala,
3 Agerpen batean izatu baitut mifterio
horren czagutza, gorago hitz laburrez
iíkribatu darotzucdan bezala;
4 Eta irakurtuz czagut dezakezue
ñola izan naizen argitua Kriftoren misterioaz,
5 Zeina ez baita bertzc gizaldietan
gizafemeei agertua izan, hala-nola Izpirituaz orai harén apoftolu eta profetei;
6 Erran-nahi, jendayak ondorekide,
gorphuzkide eta Jainkoaren agintzan
phartedun dircla Jefu-Kriftoren baithan
ebanjelioaz,
7 Zeinaren miniftro egina bainaiz,
Jainkoaren graziaren dohain niri emana
izan zaitanaz, harén ahalak egin bezala.
8 N iri, faindu guzietarik ttipienari e
mana izan zait bcraz Kriftoren czinikhartuzko aberaftafunak jendayei erantzuteko grazia,
9 Eta gizon guzien argitzckoa, hcan
zer den, mendeen haftetik Jainko gauza
guzien kreatzailearen baithan gordea dagoen mifterio horren cmaitza ;
10 Printzete eta bothereck zeruetan
Elizarcn bidez czagut dezatentzat Jain 
koaren aíko moldetako zuhurtzia,
1 1 Egundainotik zucn eta orai bethe
duen chedearen arabcra Jefu-K rifto gure
Jaunaren bidez,
12 Zeinaren baithako fedeaz baitugu
Jainkoaren ganako fidantzia eta helbide
fidantziazkoa.
13 Hargatik othoi, ez gogoa gal, zuen

gatik ditudan atfekabccn ariaz, hekietan
baita zuen ofpea.
14 Gauza horri eiker, belhauncz jo
tzen dut lurra Jefu-K rifto gure Jaunaren
Aitaren aitzinean,
15 Zeinaren ganik deitzen baitirc zcru-lurrctan aita izena ekhartzen duten
guziak ;
16 Bere ofpeko aberaftafunen arabera
eman dezazuen, bere Izpirituaren cra
gintzaz gizon barrentian gogortzeko indarra ;
17 Eman dezazuen, Kriftok fedearen
ariaz zuen bihotzetan cgitea bere egoit z a ; arren-eta karitatean zucn erroak
cginik eta afentuak jarririk,
18 Saindu guziekin adi ahal dezazuckeen zer diren zabaltafuna, luzetafuna,
goratafuna eta barrentafuna,
19 Eta ezagut Kriftoren karitatea,
jakitatc guzicz goragokoa, Jainkoaren
bethetafuneko dohainez bethe zaiteztentzat.
?o Galdatzen duguna, edo gurc bai
than cragitcn duen indarrari eiker aditzen duguna baino nafaikiago cgiteko
abaldun denari
21 Ofpe bihur bekio Elizaz eta Jcfu Kriftoz, menderen mendetako gizaldi
guzictan. H alabiz.

IV . K a p .
t_t
r i A R G A T IK o th o iz te n zaituztct nik,

Jaunaren gatik burdinetan naizcnak, behar den bezala ibil zaitezten deithuak zareten bidean;
2 Aphalguratafun oforekin, eztitafunckin, jafankortafunekin, batak bertzea
karitaterekin cgarriz,
3 Ardura izanez babearen lokharrian
begiratzcko izpiritu beraren bat-tafuna.
4 Izan zaitezte gorphutz bat eta izpi
ritu bat, igurikimen ber hatera dcithuak
izan zareten bezala.
5 Jaun bat da, fede bat, bathayo bat.
6 Jainko bat da eta guzien Aita, guzicn gaineko dena, gauza orotara hedatzcn dena, eta gure guzien baithan dagona.
7 Bada, gutarik bakhotchari grazia
emana izan zaiku, Kriftok eman neurriaren arabcra.
8 Hargatik errana d a ; Goiti igaitcan eraman ditu gathibu elemeniak;
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gizonen gainera ichuri ditu berc cmaitzak.
9 Eta igan dela, zer erran nahi da,
non ez lehenik jautfi dela lurrcko aurkhintza beherenetara ?
10 Jautfi dena, hura bera da zcina
zeru guziez goiti ¡gan ere baita, gauza
guzien bethetzeko.
1 1 Harek berak eman ditu batzu apoftolutzat, batzu berriz profetatzat,
bertze batzu berriz ebanjelift-tzat, bertzc batzu berriz, artzain cta irakhafletz a t;
1 2 Hari ditezen fainducn perfet cgitcn,
bereu egimbideen bethetzen, Kriftorcn
gorphutzaren egiten ;
13 Guziak hcl gaitezen arteo fedeko
eta Jainko Sanearen ezagutzako battafuncra, gizon perfet izatera, Kriftorcn
adineko bethetafunaren ncurrira ;
14 Arren-cta gehiago izan cz gaite
zen haur aldakor batzuen iduriko, cta
itzulika cz gaitezen irakhafmcnctako
haize orotara gizonen gaichtakcriaren
bidez, eta enganatzeko duten chothiltafunaz.
15 Bainan karitatcaz cgiari bere bidea
emancz, Jefu-Krifto gute buruzagiaren
baithan berha gaitezen;
16 Hardn ganik, gorphutza oro batean
iratchikia eta bildua giltzadura guziaren
bidez, alderdi bakhotchak egiteko ducn
lañaren arabera, hari da berhatzen, karitateaz ofo egin dadien arteo.
1 7 Hau erraten darotzuet beraz, cta
Jaunaz errekeitzen zaituztet, gaurgero
ctzaitezten ibil, bereu gogoko hutfalkerian dabiltzan bezala jendayak,
18 Zeinck adimendua ilhumbez itfutua baitute; zeinak, bereu bihotzeko itfutafunaren gatik duten jakitatc eikafaz
Jainkoaren biziari atzetuak baitire ;
19 Zcinek etfian bereu buruak eman
baitituzte lizunkeriari, zer-nahi lohikeriaren egitcari cta jaramankeriari.
20 Z u ck ordean Kriftoren ganik ez
duzuc horrclakorik ikhafi;
2 1 Baldin bizkitartean hura entzun
baduzue ; eta Jefufen baithako egiaren
arabera, ikhafiak bazaretc
22 Eraunztcn gizon zaharra, zeinaren
arabera baitzineten bcihala bizi, cta zcina
andeatzen baita zalckcricn zoramenduari
jarraikiz.
23 Berri zaitezte bada izpirituz cta
gogoz,

VI. KAP.

24 Eta jauntzazue gizon berria, zeina
Jainkoaren arabera zuzcntafuncan cta
cgiazko faindutafuncan kreatua baita.
25 Aria hortaz, utzirik gezurra, cgiaz
mintza zaitezte zein zuen lagunari, zcren batzu bertzeen zathi baitzarctc.
26 Samurtzen bazaretc, berautzue
bekhaturat eror ; zuen hafarrcaren gai
nera ez bedi ctzan iguzkia.
27 Debruari lophiderik ez utz ;
28 Ohointzan zabilanak cz beza gaurgeroz ebats ; bainan hobeki, lancan hari
bedi, berc eikuz on den zerbait eginez,
izan dezan nondik eman beharraren azpian denari.
29 Niholazko elhc gaichtorik zuen ahotik cz bedi athera ; bainan fedearen
goragarri izan bedi zuen folas bakhotcha,
aditzen dutenei graziaren cmateko.
30 Eta atfekaberik cz eman Jainkoa
ren Izpiritu fainduari, zcintaz zigilatuak
baitzarctc berrerofpencko egunerakotzat.
3 1 Uhcrdura, hafarre, fumindura, oihu, ahapaldiak, zuctarik iraiz beitez
maltzurkeria guziekin.
32 Elkharrentzat izan zaitezte on, urrikalmendutfu ; barkha elkharn, Jainkoak ere zuei Kriftorcn baithan barkhatu
darotzuctcn bezala.
V. K a p .
TT M E niaitc batzu bezala, izan zaitezte
Jainkoaren iinitari ;
2 Eta amodioan ibil zaitezte, Kriftok
crc gu maithatu gaituen bezala, cta berc
burua guretzat eman baitu eikaintzetan
eta bitiniatzat, Jainkoari urrin gozotan.
3 Berriz, haragiko bekhatuaren eta
edozein lohikeriaren edo jaramankeriaren izenik cre cz bedi zuen artean aipha,
fainduei dagokioten bezala ·,
4 E z itfulkeria, ez elhc zoro, cz harrokeria eder ez denik cz bedi entzun ;
bainan hobeki, eiker onezko folafak.
5 Jakizue czcn, ez haragikoi, ez lohi,
ez jaramanik (halakock idolak zerbitzatzen dituzte) cz delà Kriftorcn cta Jain 
koaren errefuman phartedun.
6 Elhc huts batzuez nihork ez bezaitzate zoraraz, czcn holako gauzek jautfarazten dutc Jainkoaren hafarrea fedegabeko umeen gainera.
7 Halako gizonckin cz izan beraz
baltfarik.
8 Lehen ilhumbc zinctcn alabainan ;

orai ordean argi zarete Jaunarcn baithan.
Argiarcn umeak bezala ibil zaitezte ;
9 Ezcn argiarcn cragintza, ontafun,
zuzentafun cta egiaren araberako eginkarictan da.
10 Ikhufazuc zer daitekeen Jainkoa
ren gogarako,
1 1 Eta ez bezaitezte khutfa ilhumbectako cgintza agorretan ; aitzitik kondena zatzuc.
12 Ezcn halako gizonek itzalean cgiten dutena, aiphatzeko crc itfufi da.
13 Bada, azurriagarri direnak oro,
argiak czartzen ditu agerian; argia da
alabainan gauza guziak agertzen dituena.
14 Aria hortaz erraten da: Jaiki, lotan hagoena, jaiki hilen artetik, eta argituren hau Kriftok.
15 Hargatik, anayak, ikhufazuc nola
ibiliko zareten ernerik ; ez zoroak iduri,
16 Bainan zuhurrak bezala, deinborari atzemancz, gaitzak direlakoz oraiko
cgunak.
17 E z beraz ergel izan, bainan ezagutazue zer den Jainkoaren nahia.
18 Eta arnoan cz far, hartan baitago
limburkeria; bainan Izpiritu fainduaz
bethe zaitezte,
19 Zuen artean pfalmoz, eta himnoz,
eta kantika ifpiritualez folas duzuelarik,
Jaunari zuen bihotzen erditik kantikak
eta pfalinoak kantatuz;
20 Orotaz bethi, Jefu-Krifto gure
Jaunarcn izencan, Jainko Aitari efkerrak bihurtuz.
2 1 Kriftoren beldurrean elkharri a
mor ekharrazuc.
22 Emaztcak bereu fenharrci Jaunari
bezala izan beitez ethordun ;
23 Zeren fenharra baita emaztearen
burua, hala-nola Krifto Elizaren burua
baita, baren gorphutzaren ialbatzailca.
24 Eta nola Kriftori ethordun baitzayo Eliza, cmazteck ere beren fenharrci orotan hala izan behar dutc.
25 Gizonak, maitha zatzuc zuen emazteak, Kriftok ere Eliza maithatu cta
bere burua harentzat eman duen bezala,
26 Haren faindutzea gatik, urezko
bathayoan biziko hitzaz garbiturik,
27 Berc aitzinera ofpetfu agerraraz
dezan, notnarik, ziinurrik, edo bertze
holakorik gäbe, bainan faindu cta notharik gäbe.
28 Orobat fenharrck crc beren emaz-
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teak maithatu behar dituzte bcren gorphutzak bezala. Bcrc emaztea maitc
duenak, bcrc burua maitc du.
29 Alabainan cgundaino nihork ez du
bere haragia gaitzetfi; bainan hazten du,
cta ahalik hobekiena egiten dio, Kriftok
crc Elizari bezala ;
30 Harén gorphutzeko aldcrdiak garelakoz, harén haragi cta hezurretarikakoak.
3 1 Hargatik gizonak utziko ditu bere
ait-amak, cta iratchikiko da bere emazteari, cta haragi batean bia izanen diré.
32 Handia da fakramendu hori, diot
bada, Kriftoren baithan eta Elizan.
33 Zuek crc beraz maitha zazuc batbederak zuen emaztea zuen burua bczala ; emaztea berriz, fenharraren larderian bizi bedi.

VI.

K ap.

t - I A U R R A K , Jaunarcn ariaz zuen
burhafoen aldcrat ethorkor izan
zaitezte ; ezik zuzen da hori.
2 Ohora ait-amak (manamendu hori
da, fari agintza duen lcheinbizikoa),
3 Lurraren gaincan izan dezazun zorion cta bizitze luzca.
4 Eta zuek, aitak, fumintzera ez ckhar zuen haurrak; bainan altcha zatzuc
Jaunarcn araberako irakhafpcn eta kridantzetan.
5 Sehiak, haragiaren araberako zuen
naufiei, Kriftori bezala jauts zakizkiotc,
beldurrean eta agur ekharriz bihotzeko
lainotalunean ;
6 E z bakharrik begiko zerbitzatuz,
gizonci aurkhitzea gatik bezala; bainan
hala-nola Kriftoren zerbitzariek, Jain 
koaren nahia bihotzctik eginez,
7 Gogotik zerbitzatuz, Jauna zerbitzatzcn bazindute bezala eta ez gizon
batzu,
8 Jakin cz, zer ongi egin baitukezuc
bakhotchak, eta liaren faria Jaunarcn
ganik izanen duzucla, ala gathibuak, ala
pelutak.
9 Eta zuek, naufiak, halabcr egiozuetc, larderiak utziz, jakincz eta hekien
cta zuen Jauna zeructan dela, cta nornor-den hura ez dela bcgiratzcn.
10 Gainerakoan, anayak, Jaunaren
baithan cta harén ahal handitako inda—
rrcan gothor zaitezte.
11 Jainkoaren harma guziak foinera
7x
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har zatzue, ¡hardcts ahal dezazuen dcbruarcn maltzurkeriei.
12 E z dugu ezen gudukatzeko haragiarea eta odolaren kontra, bainan-bai
printzete eta botherccn kontra, mundu
ilhun huntako buruzagien kontra, aireko
izpiritu gaizkinen kontra.
13 Hargatik har zatzue Jainkoaren
harmak, cgun gaitzean ihardets ahal dezazuentzat eta fendorik egon gauza guzietan.
14 Zaudczte beraz gogor, egiaz gerria tinkaturik, eta zuzentafuneko gerruntzca foinean,
15 Eta oinctakoak jauntzirik, bakezko Ebanjelioaren bidean aitzinatzeko;
16 Ordu oroz fedearen crredola eskuan, hartaz iraungi ahal dctzatzucn
etfai gaichtoaren fuzko geziak ;
17 Eta har zazuc falbamcnduko kaska, eta czpata ifpirituala (hura baita
Jainkoaren hitza),
18 Noiz-nahi gogoz othoitz eta errekeika hariz, ardura handirckin atzarriak

egonez othoitz cgitera iaindu guzientzat
19 Eta cnetzat; arren-eta, ahoa idckitzen dudancan, Jainkoak hitza eman
dezadan, heraberik gäbe erantzutcko E banjclioaren mifterioa,
20 Zeintako izan kargua, burdinetan
bethetzen baitut orai; haletan non mintzo bainaiz behar den khabu guziarekin.
21 Berriz, zuck ere jakin detzatzuen
ene inguruko egitekoak eta zer hari naizen, horietaz orotaz argituko zaituzte
Tikikok, anaya guziz maitc eta Jaunaren zerbitzari zinak,
22 Zeina hortako bereko igorri baitarotzuet, jakintfun izan zaitezten gure
inguruko gauzez, eta gozakari eman
diozoten zuen bihotzei.
23 Bakea anayei, eta fedearekin karitatea Jainko Aitaren eta Jefu -K riflo gu
re Jaunaren ganik.
24 Amodio garbiz Jcfu -K riilo gure
launa maite du ten guziekin izan bedi
grazia. Halabiz.

FILIP EST A R R EI JA U N DONE PAULO
APOSTOLUAREN GUTUNA.
I. K a p .
TD A U LO cta Timothco, Jcfu -K riílo ren zerbitzariak, Jefu-Kriftoren baithako faindu Filipcfen diren guziei, aphezpiku eta diakrcckin.
2 Grazia zuei cta bakca, Jainko gure
Aitaren ganik, eta Jcfu-K riíto gure Ja u 
naren ganik.
3 Zuetaz orhoitzen naizen aldi oroz,
ene Jainkoari bihurtzcn diozkat eíkcrrak,
4 Bethi ene othoitz guzictan zuentzat ororentzat bozkariorekin othoitz eginez,
5 Kri floren Ebanjcliokotzat lchcmbiziko cgunetik orai artco egiten ditutzuen laguntzen ariaz ;
6 Sinhcílea dudalarik ezen, zuen baithan lan 011a hafi duenak ofaturen duela
Kriílo Jefufen eguneraino,
7 Zuzen den bezala zuetaz orotaz
íinhefte hori izan dezadan, bihotzean

zaituztedalakoz, zeren Ebanjelioaren geritzatzeko eta gogortzeko ariaz burdine
tan izatcaz dudan bozkarioan farthu baitzarete guziak.
8 Alababan lekhuko dut Jainkoa,
zuek oro Jefu-Kriftoren galtzarrean
zembat zaituztedan inaitc.
9 Eta huntaz othoiztcn dut, argiz cta
adimendu ofoz geroago eta gehiago abe
ralluz dihoala zuen karitatca;
10 Ezagut dezazuen zer den hobercnik,egon zaitezten zin eta hobenik gäbe
Krifloren eguneraino,
1 1 Eta zuzentafuneko fruituez bethcak Jefu-Kriftoren cragintzaz, Jain 
koaren ofpc cta laudoriotarako.
12 Nahi dut bada jakin dezazuen, anayak, niri gerthatu zarozkidanak, E banjelioarcn gehiago hedaraztcko ethorri
dircla ;
13 Halctan non ene burdinak preto
rio guzian cta bertze lekhu orotan K ris
toren ofpagarri baitirc aiphutan ;

II. KAP.
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14
Eta Jaunaren baithako anayetarik hori Jainkoaren gan ik;
aíkok, ene burdinen ariaz bihotz hartu29 Zeren Kriflori eíker emana izan
rik, khabu gehiago baitute beldurrik gä baitzaitzuc,cz ezik harén baithan fmhesbe Jainkoaren hitzaren crantzuteko.
tea, bainan jafaitea ere harén gatik ;
J5 Batzu, hala da, bckhaizgoz eta
30 Duzuenaz geroz ene baithan ieíkatimako izpirituz mintzo dire ; ber- khufi eta nitaz aditu duzuen gudu bcra.
tzeek ordean gogo zabalez erantzuten
dute K riílo ;
II. K a p .
16 Eta badire karitateak derabilzkaD A L I M B A D A beraz gozorik K riílo
nak, dakitelakoz Ebanjelioari geriza egiren baithan, on zerbait karitatcan ;
teko naizcla ezarria;
17 Badire bcrriz, liphichtaz, zintafu- balimbada izpirituzko bat-tafunik, bihonik gäbe K riflo erantzuten dutcnak, niri tzcko urrikalmcndurik,
2 Ofo egizuc ene bozkarioa, gauza
ene burdinetan atfekabe eman uítez.
18 Bainan zer achola da ? nahiz ger- bcrci gozo hartuz, karitatc bera izanez,
tlukariz, nahiz kharraren zintafunez, gogo bcrean eta olde bcrctan egonez,
3 Hifiaka eta cfpantuka deuferc cz cK riílo nolazbait erantzuten den ber,
hortaz bozten eta bozturen ere naiz o- g in ez; bainan aphaltafuneko izpirituz
bcrtzeak bcra baino handiagotzat iduraino.
19 Badakit alabainan hori ene falba- kiz ;
4 E z bakhotcha bereari, bainan bermendurako baliaturen déla, zuen othoitzei eíker eta Jefu-Kriftoren Izpirituaren tzeenari begiratuz.
5 Zuen baithan olde berak izan zacragintzaz;
20 Igurikitzen cta ufte dudan bezala, tzuc ñola Jefu-K riílok,
6 Zeinak, Jainkoaren iduriko zelacz naizcla deufetan ahalketara eroriko ;
bainan finheíle ofoa baitut, bethi bezala koz, baitzakien zuzembidez Jainkoaren
orai ere ene gorphutzean, edo ene bi- bardin zela,
zitzeaz, edo heriotzcaz gorctfiren déla
7 Eta halerc bere burua ezdeuílu bai
Kriílo.
tu, fehi baten itchura hartuz, gizona be2 1 E zik cnetzat K riílo bizitzca da, zalakatuz, eta ageri zenctik gizontzat
cta hiltzca probetchu.
iraganez.
22 Gorphutz huntan bizitzcaz ene
8 Aphaldu du bere burua, cthordun
lanak zerbait onik eman behar badarot, eginez heriotzcraino; bada, gurutzcko
heriotzeraino.
cz dakit orduan zer hauta.
23 Horreletan b¡ aldcctarik heftura
9 Hargatik-erc altchatu du Jainkoak,
d u t; ezen hiltzcko cta Kriftorekin iza- eta eman dio izen bat izcn guziez goratcko lchietan naiz, hori bailitekc hobcrc- gokoa;
n ik ;
10 Jefufen izencra, beheiti ditezen
24 Bizirik egon nadien, hori berriz bclhaun guziak zcru-lur-ifernuetan ;
zuentzat prcmicnik.
1 1 Eta aho guzick aitor dezaten Jain 
25 Eta uíle horrekin, buruan dut c- ko Aitaren ofpean déla Jcfu -K riílo Jau gonen naizcla cta iraunen dúdala zuen na.
12 Hargatik, ene guziz maiteak (be
guzien onarentzat eta fededunen bozkathi ethordun izan zareten bezala), hari
rioarentzat;
26 Arren-eta, ni berriz zuetara ctho- zaitezte, ez ezik ene aitzinean, bainan
hobeki oraino zuekin cz naizenean, belrriko naizenean, ene ariaz Jefu-Kriílori
dur cta ikharekin zuen falbamenduaren
nafai bihur diozotzucn eíkerrak.
27 Bakharrik, Kriíloren Ebanjelioari egiten.
13 Alabainan Jainkoa da, bere olde
dagokion bezala bizi zaitezte; edo ethorririk ikhus, edo urrundik zuetaz adi onaren arabera, zuen baithan forrarazten
dezadan, guziak izpiritu batean gogor dituena nahi izatea eta egitea.
14 Gauza guziak egizkitzue bada azaudeztela, guziak Ebanjelioko fedearrangurarik cta duda-mudarik gäbe ;
rentzat berm atuz;
15 Eftakurugabcak izan zaitezten eta
28 Eta etfayek etzaituztcla batere
lotfatzen, hori baita hekien galpeneko a Jainkoaren ume lainoak, errateko gabeak
ria, zuentzat aldiz falbamendukoa, cta jendaki tzar eta gaichtagin baten erdian,

1 260

IV. KAP.

FILIPESTARREI.

zeinaren artcan diftiratzen baituzuc, hala-nola argizagi batzuek munduan,
16 Zuen baithan baitckharrazuc bizitzeko hitza, eue ofpetarako Jaunaren
egunean, ez naizelakoz alferretan ibiii
ez-eta alferretan laucan haritu.
17 Bainan iinolatu ere behar banaiz
zuen fakrifizioarcn eta cfkaintzaren gai
nera, bozten naiz eta zuckin ororekin
atfegin hartzen dut.
18 Aldiz, zuek ere boz zaitcztc eta
cnckin atfegin har zazue.
19 Bada, ufte dut, Jefus Jaunak nahi
duelarik, lafter bidaliko darotzucdala T imotheo ; arren-eta nik ere, zuen berriak jakinez izan dezadan bihotza onik.
20 E z dut ezen bertze bat, cnekin
hain gogo batekorik, zuctaz amodio zinez arduratfu denik.
2 1 Alabainan guziak beren onaren ondoan dabiltza, ez Jefu-Kriftoren ondoan.
22 Ikhufazue, berriz, nola frogatua i
zan den, ezik Ebanjclioaren hedatzean,
zerbitzatu nau femc batek bere aita bezala.
23 Ufte dut bada, hau zuei igor, ene
inguruko egitekoak ikhufi ditukedan bezain farri.
24 Berriz, Jainkoaren ganik enc buruari agintzen diot, neroni ere zuen ganat ethorriko naizcla lafter.
25 Berriz, Epaphrodito anaya, lan eta
gudutan ene laguna, aldiz zuen apoftolua eta enc behar-orduetan zerbitzatu
nauena, ufte izan dut premia zela zuctara bidal neznn,
26 Zcren zuen guzien ikhufteko lehian baitzen, eta khechuz baitzagon, critu zela aditu zindutelakoz.
27 Izatez-crc, hiltzeko hcincraino izatu da eri ; bainan hartaz urrikaldu da
Ja u n a ; eta ez hartaz bakharrik, bainan
nitaz ere, izan ez nezan atlckabea atfekabearen gainera.
28 Hargatik beraz igorri darotzuet lehcn-bai-lehen, hura ikhufiz bozkario har
zinezaten berriz, eta ni ere atfekabcrik
gabe izan nindadien.
29 Har zazue beraz Jaunaren araberako bozkario guzietan, eta ohorc emozuetc horrclako gizonci.
30 Ezen Kriftorentzateko lanaren ariaz hiltzeko heincan izan da, bethetzea
gatik zerorrek niri ezin bihur zinetzazketen zcrbitzuak.

III . K

ap.

Q A I N E R A K O A N , anayak, boz zaitezte Jaunaren baithan. Gauza bcren ¡íkribatzca, niri ctzait damu ; bainan
achola da zuentzat.
2 Berautzuc zakhurrei,bcrautzue langilc tzarrei, berautzuc ¡ngurebaki gaichtoei.
3 Ezen ¡ngurebaki onak, gu garc, izpirituz Jainkoa zerbitzatzcn dugunak,eta Jefu-Kriftoren baithan cfparitatzen garenak, cta haragian gure gogoa ontzen
ez dugunak,
4 Nahiz haragitik ere athera dezakedan lelo. Norbaitck ufte badu haragiaz
badukccla fendagaila, nik gehiago,
5 Naizenaz geroz zortzigarren eguncan ingurebakia, Ifraclcn odolctik, Benjaminen aldakatik, Hcbrcarra Hebrcar
aitetarik, lege arara Farifaua;
6 Khar arara, Jainkoaren Elizari jazarlca; legetikako zuzcn arara, notharik gabe bizi izan naizena.
7 Bainan orduko onak, gaiztzat daduzkat orai Jefu-Kriftoren ariaz.
8 Eta gehiago dona, gaiztzat daduz
kak guziak Jcfu-K rifto ene Jaunaren czagutza oroz gaincko hunen aldean; ha
rén gatik ezen utzi ditut oro, cta gorotzaren bardin daduzkat, irabaztea gatik
Krifto,
9 Eta harén baithan aurkhitua izatca
gatik, ez legetikako enc zuzentafunaren
jabe, bainan Jefu-Kriftoren baithako fedetik heldu denarckin,zcina fedearen bidez Jainkoak cmatcn duen zuzentafuna
baita,
10 Ezagutzeko Jcfu-K rifto cta harén
hcriotzcarcn indarra, cta harén oinhazeen phartzunergoa, harén heriotzearcn
ereduko bilhakaturik,
11 Nolazbait hiletarikako arrebiztera
heltzen alud banaiz.
12 E z bada ardietfi dúdala oraino, cdo oraikoz perfet naizela; banarraikio
ordean, hean nondik helduko naizen buru hartara, zeintarako hartu bainau JefuKriftok.
13 E z , anayak, ez dut ufte heldua
naizcla oraino. Bainan batí narrayo ; e
ne gibelean direnak ahantziz, eta aitzinean ditudanctara eginez,
14 Chede burura lafter egiten dut,
Jainkoak Jefu-K riftoz zeruetan crakhutft faria atzcman beharrez.

15 Bizkitartcan, ardictfi ditugunez
bezembatean, gauden · gure huntan, cta
iduk diozogun gure errcgclari.
16 Perfet garenek beraz hori hauteman dezagun, eta bcrtzclako afmutan
bazarctc, harén gaincan ere argituko zaituzte Jainkoak.
17 Anayak, izan zaitcztc ene imitar!,
eta hainci begira zaitcztc, zeinak baitabiltza gure baithan ikhuftcn duzucn
moldearen arabera.
18 Alabainan badirc, maíz aiphatzcn
narozkitzucn aíko (cta orai ere nigarrekin erraten dut), Kriftorcn gurutzcaren
ctfai dabiltzanak,
19 Zeinen azken burua heriotzca bai
ta, zeinen Jainkoa beren (abela, zeinek
bcren leloa beren ahalkcan baitadukatc,
zeinek lurreko gauzci baizik ez baitiote
gozorik hartzen.
20 Gure bizia ordean zeruetan d a ;
handik ere igurikitzen dugu Salbatzailca,
Jcfu-K rifto gure Jauna,
21 Zeinak aldaturcn baitu gure lurrezko gorphutza here gorphutz ofpezkoaren inoldera, ahal harén cragintzaz,
zeinaren bidez gauza guziak bcre azpiko
ezar baitctzazkc.
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8 Gaincrakoan, anayak, zer-erc baita
egiarik, zer-cre onheftik, zcr-cre zuzenik, zcr-ere faindurik, zer-erc maithagarririk, zer-erc ornen onckorik, zer-cre
berthutezkorik, zer-erc laudagarririk, hckiez alha zatzue zuen gogoak.
9 Zer-ere ene ganik baituzuc ikhaíi,
hartu, entzun, ikhufi, hura egizuc, eta
zuckin izanen da bakezko Jainkoa.
10 Bada, bozkario handia izatu dut
Jaunaren baithan, zcren noizbait bederen zuen baithan atzarri den berriz enc
alderako gogoa, lchenago zinduten beza
hl ; bainan pochclatuak zineten.
1 1 E z dut erraten hori zerbaitez cíkas
banintz bezala ; ikhafi dut ezen dudanaz
doi egiten.
12 Badakit aphurki bizitzen ; badakit
nafayean nal'aycko arara egiten; nonnahi eta gauza orotara jarria naiz, afeari
cta gofeari, nafaiziaren cta cíkafaren
egartzeari.
13 ürotako gai naiz indar ematen
darotadanaren baithan.
14 Guzia gatik ongi egin duzue ene
hcfturari laguntza ekhartzea.
15 Etzaretc berriz, Filipeftarrak, zu
ek ere jakin gäbe, Ebanjelioaren haftapenean, Mazedoniatik goan naizencan,
IV . K a p .
nihongo Elizak, eman eta hartuaren aJ J A R G A T I K , anaya guziz maitc, gu- riaz,cz darotadala berc onetarikeman,zu
ziz onhetfiak, ene bozkario, ene ek berek baizik ;
16 Ezen behin cta bietan ere Thcfakhoroak, hórrela gogor zaudezte, mai
lonikara igorri darotadazue behar nuena.
teak, Jaunaren baithan.
2 Othoizten dut Ebodia eta crrckei1 7 E z nabila bada emaitzen ondoan ;
tzen Sintika, gogo bcr batean egon ditc- bainan zuentzat fari 011 baten lehia dut.
18 Bada, orai hemen ditut oro, eta
zen Jaunaren baithan.
3 Othoizten zaitut zu ere, ene lagun- nafaitafunean naiz. Gaindi naiz, Epakhide zina, laguut detzatzun, cnckin phroditoren eíkutik izanik zuek igorri
Ebanjelioarentzat laucan haritu diren ditutzucnak, ufain oncko cfkaintza bat
emaztekiak, enekin, Klementckin eta bezala, Jainkoak onhcftcn duen eta harén
bertze ene laguntzaileekin, zeinen ize- gogorako den Intima bat bezala.
19 Aldiz, ene Jainkoak, bere aberasnak bizitzeko liburuan ifkribatuak baitafunen arabera, zuen nahikari guziak
tire.
4 Bozkaria zaitcztc Jaunaren baithan; betlic betza bere ofpean Jefu-K riftoz.
20 Berriz, ofpe Jainkoari, gure Aitari,
berriz ere diot, bozkaria zaitezte.
5 Zuen modeftia gizon gtiziez cza- menderen mendetan. Halabiz.
21 Saindu guziei enc izenean agur
gutua izan bedi. Hurbil da Jauna.
6 E z izan deufetaz khechu ; bainan egiozuetc Jefu-Kriftoz.
22 Enekin diren anayck agur egiten
gauza orotan zuen galdeak Jainkoaren
aitzinera hel zatzue zuen othoitz cta darotzucte. Agur egiten darotzuete faindu guziek, bcreziki Zefarren etchckock.
errekeyez, zuen eíker onekin.
23 Jefu-K rifto gure Jaunaren grazia
7 Eta Jainkoaren bake, iduripen gu
ziak gainditzen dituenak zaint betza zuckin izan bedi. Halabiz.
zuen bihotz eta izpirituak Krifto Jcfufcn
baithan.

II. KAP.

KO LO STARREI JA U N DONE PAULO
APOSTOLUAREN GUTUNA.
13 Zeinak ilhumbeen naufitafunaren
azpitik atheratu eta bere Seme maitearen
D A U L O , Jainkoaren nahitik Jefu- errefumara iraganarazi baikaitu ;
A Kriftoren apoftolua, eta Timotheo
14 Seme, zcinaren odolari efker baititugu gure berrcrofpcna eta bekhatuen
anaya,
2 Kolofcn diren faindu eta anaya zinei barkhamendua;
Krifto Jcfufcn baithan.
15 Hura baita czin-ikhufizko Jain 
3 Grazia zuei eta bakc Jainko gurc koaren itchura, kreatura guzietarik leAitaren ganik eta Jefu -K rilío Jaunaren henforthua;
ganik.
Eíkerrak bihurtzcn diozkagu
16 Ezen harck eginak dirc zeru-luJainkoari, Jefu Krifto gure Jaunaren rretan gauza guziak, ikhuikizun direnak
Aitari, zuentzat bethi othoitz egiten du- eta ez direnak, ala tronu, ala nau fite, ala
printzctc, ala bothere, oro harek eta hagularik,
4 Jakin dugunaz geroztik zuen fedea rentzat eginak dirc.
Krifto-Jcfufen baithan, eta faindu guzien
17 Eta bera oro baino lehenagokoa
da, eta orok hären bidez diraute.
alderat duzucn karitatea,
5 Zeructan zuentzat dauden ontafunen
18 Eta bera da Elizaren gorphutzeko
igurikimenaren ariaz, zeinen gaincan burua, haftapena, hiletarik lehenforthua,
argitu baitzaituzte Ebanjelioko egiaren bera izateko guzien buruzagi.
19 Ezen Aitaren gogarako izatu da
hitzak;
6 Ebanjelioa zuetara heldu izan baita, hären baithan datzan bethetafun ofoa,
20 Eta berc baithan hären bidez gau
hala-nola mundu guzirat ere, eta orotan
fruitu ematen baitu, eta berhatzen baita, za guzien baketzea, hären gurutzeko ozuen artean bczala, Jainkoaren grazia dolaz baketuz, ala lurrcan, ala zeruetan
egiaren arabera entzun eta ezagutu du- direnak.
21 Eta zuck lehen atzetuak zineten
zuen cgunctik,
7 Ikhafi duzuen bezala gure lagun arren, eta izpirituz etfai zuen cgintza
guziz maite Epafrafen ganik, zcina baita gaichtoen ariaz,
22 Orai aldiz, bere haragizko gorzuentzat Jcfu-Kriftorcn miniftro zina,
8 Zeinak czagutarazi ere baitaroku phutzean heriotzeaz baketu zaituzte,
zuen karitatc izpirituzkoa.
zuck bere aitzincan faindu, garbi eta
9 Hargatik gu ere, aditu dugun cgu- eftakurugabe atheratzca gatik ;
netik ez gare baratzcn zuentzat othoitz
23 Baldin bizkitartcan fedean afentaegitetik eta Jainkoari galdatzetik berc tuaketa gogoregoten bazarete, eta Ebannahiaren ezagutzaz bethe zaitzazten zu- jclioko igurikimenetik higitu gäbe, zuek
hurtzia ofo eta izpirituko adimenduare- entzun eta zeruaren azpian diren krea
tura guzietara heldua izan den Ebanjek in ;
10 Jainkoari dagokion bezala ibil zai- liotik, zcinaren miniftro ezarria bainaiz
tezten, orotan harén gogara eginez, egin- ni, Paulo,
kari on guzictan fruitu ckharriz, Jainkoa
24 Zuen gatik jafaiten ditudan gaitzez bozten naizena, Kriftorcn oinhazeek
ren czagutzan aitzinatuz,
i
x Harén ofpezko ahalarcn cragintzaz
eikas zutena cne gorphutzean bethetzen
hazkarturik indarrean, jafankortafun eta dudana, hären gorphutzaren ordc, hura
eztitafun iraunkoreta bozkariotfu batean; baita E liza,
12
Eíkerrak bihurtuz Jainko Aitari, 25 Zeinarcn miniftro ezarria izan bai
zeinak bere argiaz egin baikaitu fainduen naiz, Jainkoak niri zuen gainean eman
primantzan pharte hartzeko bethe;
karguaren arabera, bethe dezadantzat
I. K a p .

Jainkoaren hitzaren crantzutcko egimbidea,
26 Ezagutaraziz cgundainotik eta
gizamende guzictan gordea egon den
mifterioa, eta orai agertua dena harén
fainduci,
27 Zcinei Jainkoak ezagutarazi nahi
izan baitiozkate jendayetan mifterio hartako aberaftafun ofpczkoak, mifterio hu
ra baita Krifto, zuen ofpcko phcíkiza.
28 Guk hura erantzuten dugu, gizon
guziak kridantzatuz, eta gizon guziak
zuhurtzia ofo batean argituz, Jcfu-K ristoren baithan perfet eragiteko gizon
guziak.
29 Hargatik-erc laucan hari naiz,
gudukatuz harén eragintzaren arabera,
zeinak hazkarki eragiten baitu ene bai
than.
II. K a p .
' ^ A H I dut alabainan jakin dezazuen
nolako ardura dudan zuzentzat,
Laodizean direnentzat, eta ene begithartca haragitan ikhufi cz dutcncntzat,
2 Gozakari izan dezaten hekien bihotzek, karitateaz argiturik eta adimenduaren bethetafunaz aberafturik, czagut
dezaten ongi Jainko Aitaren mifterioa
eta Jefu-Kriftorena,
3 Zeinarcn baithan bilduak baitirc
zuhurtziaren eta jakintafunaren aberastafun guziak.
4 Bada, hori erraten dut, nihork folafen edertalunaz engana ctzezaztcn.
5 Ezen gorphutzez hor ez banaiz ere,
gogoz zuckin naiz, bozkariorckin ikhusten dudalarik zuen arrinxu ederra, eta
Kriftoren baithan duzuen fedearen hazkartafuna.
6 Jcfu-Krifto Jauna onhetfi duzuen
bczala, ibil zaitezte bcraz harén bidectan,
7 Harén gaincan zuen erroa eginik,
eta zuen afentuak czarririk, fedean gogorturik, ikhafiak ere zareten bczala, eta
zuen eíker onen bidez harén baithan abcraftuz.
8 Berautzue nihork amaina zetzazten
íllofofiaz eta itchurapen liuts zerbaitez,
gizonen arteko errankizunen arabera,
munduko finhefteen arabera, eta ez K ris
toren arabera;
9 Ezen jainkotafunaren bethetafun guzia gorphutzez datza harén baithan ;
10 Eta harén baithan betheak zarctc,
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hura denaz geroztik printzetc eta bothere
guzien burua.
1 1 Harén baithan ere ingurebakiak
zarete, ez cíkuz eginikako ingurephaitzaz, haragia biluziz eginaz, bainan K ris
toren ganikako ingurephaitzaz;
12 Harekin chortziak izanik bathayoaz, zeintan ere berriz biztu baitzarete
zuen fedearen bidez Jainkoaren eragintzan, zeinak hiletarik biztu baitu Krifto.
13 Eta zuek bekhatupean eta haragiko ingurephaitzarik gäbe hilak zinaudeztenean, Jefu-Kriftok berekin bitzarazi zaituzte, bekhatu guziak barkha
tzen zarozkitzuctelarik,
14 Urratuz gure kontra zena, gurc
kontrako erabakiaren ageria, eta gurutzeari itzatuz khendu du gure crditik;
15 Eta printzete eta bothereei ahal
guziak khendurik, munduaren ikhufgarri
ezarri ditu, ageriki bere indarraz trionfan eramanez.
16 Nihork ez bezaitzazte bcraz juya
jan-edanen ariaz, cdo befta egunen, edo
ilhargi berrien, edo larumbatcn ariaz,
17 Zeinak ethorkizuneko gauzen itchurapen batzu baitirc, Krifto aldiz izantza.
18 Nihork ez bezaitzazte engana alegiazko aphalguratafun eta aingeruen alderako erliyionc batez,cz dakienaz mintzatuz, bere izpiritu haragitarraz hutfalki
hantuz,
19 Eta iratchikia ez egonez buruari,
zeintarik gorphutz guzia, giltzcz eta lotkurez bildua eta zerbitzatua, handitzen
baita Jainkoak ematen dioen berhatzapenaz.
20 Baldin beraz munduaren lehembiziko irakhaíkariei hilak bazarctc Kristorekin, nolaz oraino, munduaz bizi
bazinetc bezala erabakitzen duzuc,
21 Diozuelarik: Hau ez uki, hori cz
dafta, ez khutfa hartan ?
22 Moriek oro, erabiliz galtzen diren
gauza batzu dirc, gizonen erranctik eta
uftekerien arabera debekatuak,
23 Zuhur itchura zerbait halabadere
dutenak, fino eta fardunazko aphalgura
tafun batzuen bidez, bainan gorphutza
urrikari ez dutenak, eta haragiari haztcko
behar dueña ematen cz diotcnak.

KOLOSTARREI.
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III.

K ap.

J ^ E R A Z Kriftorekin biztu balimbazaretc, zeruko gauzcn ondoan ibil zai
tezte, zeruan baita Krifto Jainkoaren al
dea» jarria ;
2 Zeruko gauzci gozo har biozozuete,
eta ez lurrekoei.
3 Ezcn hilak zaretc, eta zuen bizia
Kriftorekin Jainkoaren baithan gordea
dago.
4 Krifto, zuen bizia, agertuko dcncan,
orduan zuck ere harekin agertuko zaretc
ofpearen erdian.
5 Hilarazkitzue beraz zuen baithan
den gizon lurtiarraren aldcrdiak, lohikeria, likhiíkeria, muthilkoikeria, zalckeria
tzarrak, eta jaramankeria, zeina idola
zerbitzu bat baita.
6 Horiek jautfarazi dute Jainkoaren
hafarrea ftnhcftegabeko umeen gainera ;
7 Eta horictan zuek ere ibili zaretc
beihala, horictan bizi zinctenca».
8 Orai ordean, halaber utzatzuc guziak, hafarre, gaitzirizko, maltzurkeria,
ahapaldi, Tolas itfufiak zuen ahotik.
9 Elkharri gezurrik ez egin ; crauntz
gizon zaharra bcrc eginkariekin,
xo E ta jauntz gizon berria, bcrc kreatzailearcn idurira berritzen dena harén
ezagutzan aitzinatuz ;
1 1 Han ez baita, ez pagano, ez Ju durik ; ez ingurephaitzadun, ez ingurephaitzagaberik, ez Bafatarrik, ez Sitiarrik, ez gathiburik, ez pelutik ; bainan
oro eta orotan Krifto da.
12 Beraz Jainkoaren hautetfi, faindu
eta maitcek bezala, jauntzatzue barncko
urrikalkortafuna, aphalguratafuna, herabetafuna, jafankortafuna ;
13 Elkhar egarriz, batzuck bcrtzcei
barkhatuz balimbaduzuc elkharrcn artcko arrangurarik ; ñola Jaunak ere barkhatu baitarotzuctc, hala egizue zuck
ere.
14 Bainan horicn ororen gainetik, izan
zazuc karitatea, zeina baita pcrfetalunaren lokharria ·,
15 Eta zuen bihotzetan gaina emozue
Kriftorcn bakeari, zeintara deithuak izan
baitzarete, guzick gorphutz bakhar bat
baizik ez cgitcko ; eta izan zaitezte cskerdun.
16 Kriftoren hitza zuen aho-mihitan
izan bedi ufu, zuhurtzia ofo batekin, el
khar argitzcn eta bcrotzen duzuelarik

II. K A P .

pfalmo, himno eta kantika ifpiritualez,
Jainkoari eíkerrekin bihotzetik kantatuz.
17 Edozein gauza egin dezazuen edo
hitzcz, edo egitatez, oro Jefu-K rifto
Jaunarcn izcnean cgizkitzue, liaren bidez Jainko Aitari eíkerrak bihurtuz.
18 Emaztekiak,zuen fenharrei jauíkor
izan zakizkiote, behar ere den bezala
Jaunarcn arabera.
19 Gizonak, maitha zatzuc zuen cmazteak, eta ez izan hekien alderat
uher.
20 Haurrak, zuen burhafoei orotan
izan zakizkiote ethorkor; liori da ezcn
Jaunarcn gogarako.
2 1 Aitak, ez fumintaraz zuen haurrak,
ez dakioten hil gogoa.
22 Schiak, haragiaren araberako zuen
naufick manatua egizue, ez begiko zerbitzatuz, gizonei aurkhitu beharrez be
zala ; bainan bihotzeko lainotafunean
Jainkoaren bcldurrarekin.
23 Edozein gauza egin dezazuen, bi
hotzetik egizue, Jaunartntzat bezala, ez
gizonentzat,
24 Baitakizuc Jaunarcn ganik izanen
duzucla primantzako faria. Krifto Ja u na zcrbitza zazuc.
25 Alabainan gaizkia egiten duenak,
gaizki Caria izanen d u ; eta nor-nor-den
begiratzcrik ez da Jainkoaren baithan.

hotzei gozakari ematera bidali darotzuet,
9 Onefimo anaya guziz maite eta
zinarekin, zeina zuen herritarra baita.
Horien ahotik jakinen ditutzuc hemengo
gora-beherak.
10 Agur egiten darotzuetc Ariftarkok,
burdinetako ene lagunak, eta M arkok,
Barnabafen kufiak, zeinaren gainean zcrbait gaztiatu baitarotzuet; zuen ganat
heldu bada, egiozue ongi-ethorri.
1 1 Jelus, Juftua deitzen denak ere
goraintzi. Ingurebakietarik dire horiek,
eta bakharrak Jainkoaren errefumaren
aitzinarazten laguntzcn nautcnctan ene
gozagarri izatu direnak.
12 Agur egiten darotzuetc EpaTrafck,
zeina zuen herritarra baita, Jcfu-K riftoren zerbitzaria, bcre othoitzctan bethi
zuetaz ardura dueña, Jainkoaren nahi gu-

JVT A U S IA K , zuzen eta bidezko dena
bihurrozucte fehiei, baitakizuc zuek
ere Ñ au Ti bat baduzuela zeruan.
2 Jarraik othoitzari eta hartara atzarriak egon, eíkerrak bihurtuz ;
3 Batean guretzat ere othoitz eginez,
Jainkoak idek dezagun hitzaren bidea
erantzutekotzat Kriftoren mifterioa (zeinaren gatik ere bainaiz burdinetan),
4 Eta crantzun ahal dezadan, mintzatu behar naizen moldean.
5 Kampoan dircnckin ibil zaitezte
zuhurki eta demborari atzemanez.
6 Zuen folafak izan betza bethi eíker
ederra eta zuhurtziarcn gatza, jakin de
zazuen ñola bakhotchari behar diozuen
ihardctfi.
7 Ene inguruko gauza guziez jakintfun eginen zaituzte Tikiko anaya guziz
maiteak, miniuro zin eta Jaunaren bai
than ene lagunkhidc denak.
8 Ñola zareten jakitera, eta zuen bi-

zictan egon zaitezten oíoki eta betheki.
13 Ezen lekhukotafun ekhartzen diot
nekhe hainitz baderabilala zuen gatik,
Laodizear eta Hierapoliftarren gatik.
14 Agur egiten darotzuetc L u k , midiku guziz maiteak, eta Demafek.
15 Agur egiozuete Laodizcako anayei,
Nimphafi eta harén etcheko elizari.
16 Eta gutun hau zuen artean irakurtu ondoan, irakurraraz zazuc Laodizcarren clizan ; eta zuek irakurrazue Laodizcarrentzatckoa.
17 Eta Arkipori errozute: Jaunak
zer kargu cman darotzun ikhufazu,
bethe dezazun ongi.
18 Eneagurra, Pauloren cíkutikakoa.
Orhoit zaitezte ene burdinez. Grazia
déla zuckin. Halabiz.

TH ESA LO N IK ARREI JA U N DONE PAULO
APOSTOLUAREN LEHEM BIZIKO GUTUNA.
I. K a p .

I V. K a p .

1265

D A U L O , Silbano eta Timothco, Thc1 falonikarrcn elizari, Jainko Aitaren
eta Jefu-K rifto Jaunaren baithan.
2 Grazia eta bakca beitez zuckin.
Zuentzat Jainkoari eíkerrak bihurtzcn
diozkagu bethi, hutíik gäbe gurc othoi
tzctan zuetaz orhoitzapen eginez,
3 Jainko gurc Aitaren aitzinean orhoituz zuen fedearen eginkariez, zuen
karitateaz, eta Jefu-K rifto gurc Jaunaren
baithan duzucn igurikimenaren fendotafunaz ;
4 Zcrcn baitakigu, anaya Jainkoaz
maithatuak, ñola hautetfiak izan zare
ten ;
5 Etzaitzue alabainan agertua izan
gure Ebanjclioa hitzaz bakharrik, bainan
mirakuluez ere, Izpiritu fainduaren dohainez eta grazien bethetafun ofoaz,
dakizuen bezala zuen alderat nolakoak
izan garen zuen onctan.
6 Eta zuck egin zaretc gurc eta Ja u 
narcn imitari, aíko atfekabeen erdian on-

hctfiz Jainkoaren hitza Izpiritu fainduarcn bozkarioarckin ;
7 Haletan non Mazedonian eta A kayan finheftun guzien ikhuikari egin
baitzarctc.
8 Ezen ez duzue bakharrik Mazedo
nian eta Akayan lelotan ezarri Jaunarcn
hitza, bainan oraino Jainkoaren baithan
duzucn fedeak toki orotan hambateko
bidea egin du, non zerbaitcn crratea erc
ez baitzaiku premia.
9 Alabainan orok erraten dute goraki
nolako fartzea izan dugun zuen baithan,
idolctarik nola itzuli zarcten Jainkoaren
ganat, Jainko bizi eta egiazkoaren zerbitzatzeko,
10 Eta zerutik igurikitzeko Jefus hä
ren Semea, hiletarik biztu dueña, eta
ethorkizuneko hafarrearen menetik atheratu gaituena.
II. K a p .
j p 'Z I K zerorrek badakizue, anayak,
zuctara ez garcía alferretan farthu;
7 Y
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V. KAP.
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2 Bainan lehcnik Filipefcn aiko jafanik eta hidoi egarririk, dakizuen bezala,
gure Jainkoak lagunduz, uzkurtafunik
gäbe, aiko borroken erdian erantzun
darotzuegu Jainkoaren Ebanjclioa.
3 Ezen gure crantzupena ez da, ez
makhurretikakoa, ez lohikeriazkoa, ez
zimarkhutfua izatu ;
4 Bahian Jainkoak ezagutu gaituen
bezala, Ebanjelioaren kargna emateko
guri, hala mintzatzen gare, ez gizonei
aurkbitzeko gogoarekin, bainan Jainkoari, zeinak ikhuften baititu gure bihotzak.
5 E zen , dakizuen bezala, ez gare cgundaino balakuzko folafetan aurkhitu,
cz-eta jaramankeriako bidean, Jainkoa
lekhuko da,
6 Ez-etarc gizonen ganik lelo bcharrez, ez zuen, ez bertzeen ganik.
7 Zuen bizkar egoten ahal ginelarik,
Kriftorcn apoftolu bezala, chumetto cgin
gare zuen artean, here haurrak tnainatzen dituen unhide bat iduri :
8 Hain lchiatfuki maite zintuztegun,
non-nahi baikindukcen zuei eman, ez
ezik Ebanjclioa, bainan gure biziak ere,
hambat baitzincten gure bihotzetan bar
ita farthuak.
g Ezen orhoit ahal zarete, anayak, gurc lan eta nekheez, nola zuetarik nihoren behargarri ez izatca gatik, gau eta
cgun lancan hariz, zuen artean erantzun
dugun Jainkoaren Ebanjclioa.
10 Lekhuko zarete, eta Jainkoa crcbai, zein fainduki, zein zuzen eta errateko biderik gäbe ibili garen fmhcftc hartu duzucnckin ;
1 1 Eta badakizuc nola (aita batek he
re haurra bezala) zuetarik batbedera
12 Othoiztuz eta gozatuz, errekeitu
zaituztegun ibil zintezten, here errefumara eta ofpera deithu zaituzten Jainkoari dagokion bezala.
13 Hargatikguk ere Jainkoari baratu
gäbe diozkagu cikerrak bihurtzen, zeren
gure aliotik onhetfi zindutenean Jainko
aren aiphamcncko hitza, hartu zinduten
hura, ez gizonen folafa bezala, bainan
(hala ere baita egiazki) finhetfi duzuenen baitan eragiten duen Jainkoaren hi
tza bezala.
14 Alabaman, anayak, Kriftorcn baitlian finhetfi duten Judcako Jainkoaren
Elizen imitari cgin zarete; zuek ere
ezen zuen herritarren ganik hala-halako

atfekabcak jafan ditutzue, nola hekick
Juduen aldctik,
15 Zcinek Jefus Jauna bcra eta profctaíc hil izan baitituzte, eta guri jazarri;
zeinak ez baitirc Jainkoaren gogoko, eta
gizon guziei bidegabe egiten baitiotc
16 G u debekatuz jendayci erantzutetik falbatu behar dituen hitza; hola ba
ratu gabe bethetzcn baitute beren bekhatuen ncurria ; ezen Jainkoaren hafarrea
hckien gaincra jautfi da azkcneraino.
17 G u k bada, anayak, zuen ganik
aphur batentzat urrunduak izanik begithartez, ez bihotzez, hambatenaz lchia
gehiago ginduen zuen ikhufteko.
18 Hargatik nahi izan dugu zuen ganat cthorri; eta nik Paulok gogotan i
zan dut behin eta bietan ere, bainan fatanek pochelu eman daroku.
ig Alabainan zcr da gure phefkiza,
gure bozkarioa, gure ofpeko khoroa r E z
othe zuck Jcfu-K rifto gure Jaunaren
aitzincan, ethorriko den cguneko ?
20 Ezen zuek zarcte gure ofpc bozkarioak.
I I I . K ap .
J - J A R G A T I K , gehiago czin ihardukiz, burutan hartu ginduen Athcncfen bakharrik gclditzca;
2 Eta bidali ginarotzuegun Timotheo,
gure anaya eta Jcfu-Kriftorcn Ebanjelioko Jainkoaren miniftroa, zuen gogortzera eta fedean berotzera ;
3 Nihor ctzadien hcílura haukictan
khordoka ; zerorrek ezen badakizuc
hortako bcreziak garela.
4 Alabainan zuckin ginencan ere, aitzinctik erran ginarotzuegun atfekabeek
hertfaturen gintuztela, eta hala gerthatu
ere da, dakizuen bczala.
5 Hargatik nik ere, gehiago czin ihardukiz, bidali dut Timotheo zuen fe
deraren ezagutzera, beldurrez-eta tcntatu
zintuzketcn tcntatzaileak, eta hutfal zadien gure lana.
6 Orai ordean, zuctarik gutaratu dcnean 'I'imotheo, eta jakintfun egin gaitucncan zuen fedeaz eta karitateaz, eta
gutazko orhoitzapcn 011a dadukazuela
bethi, gure ¡khultcko lchietan zaretela,
hala-ñola gu ere zuen ikhultekoan;
7 Hargatik, anayak, zuen fedeak go
zakari eman daroku gure premia eta
atfckabe guzien erdian ;
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Ezen orai bizi garc, Jaunaren bai-iíkriba dezazuegun premiarik ez da ; ethan gogor zaudeztenaz geroztik.
zen Jainkoaren ganik zerorrek ikhafi
g Alabainan nolako eíkerrak Jainkoa duzue clkhar maitha dezazucla.
ri bihurtzen ahal diozkagu zuen ariaz,
10 Halabadere anayen guzien alderat
gure Jainkoaren aitzinean zuen gatik hori egiten duzue Mazcdonia guzian.
Othoizten zaituztegu ordean, anaya
bozten gaituen bozkarioaren erdian,
10 Gau eta egun othoitz nafayak egi- maitcak, aitzinago goan zaitezten amotcn ditugularik zuen begithartearen i- dio hortan,
1 1 Eta cgin dezazuen bakean bizikhufteko, eta zuen fedeak eíkas ductzera, zeinek zuen egitekoei hotfematenaren bcthctzcko ?
1 1 Jainkoak berak, gure Aitak, eta ra, eta manatu darotzuegun bezala, zuen
Jcfu-K rifto gure Jaunak, aphain biaza- eíkuez hari zaitezten lanean ; eta azkenckoz behar den bezala ibil zaitezten
tegu beraz zuetarako bidea.
12 Bcrriz, Jaunak berha eta gaindia- kampokoekin, eta bertzeren gauzaren
raz beza clkharrentzat eta guzientzat lehiarik izan ez dezazuen.
12 Bada, ez dugu nahi, anayak, hezuen karitatea, hala-nola gurea ere bai
riotzeko loan daudenez deufere jakin
ta zuentzat;
13 Zuen bihotzak hazkar ditezcn, gabe izan zaitezten, ez dezazuen ilhunfaindutafuncan itzalik gäbe izateko Jain  durarik har, igurikimenik ez duten berkoaren aitzinean, Jcfu-K rifto gure Jauna tzeck bczala.
13 Sinheften badugu alabainan hil eta
bcrc faindu guziekin ethorriko den cgubiztu izan déla Jefus, finheftcko dugu
nekotzat. Halabiz.
halaber Jcfufcn baithan lokhartu direnak,
harekin crakharriko ditucla Jainkoak.
I V. K a p .
14 Haletan Jaunaren hitzctik derraQ A I N E R A K O A N , anayak, Jefus tzuegu, ezen gu bizi garenak, eta Jauna
Jaunaz othoizten eta errekcitzen ethortzen dcneko azken gclditu gaiztezaituztegu, gure ganik ikhafi duzucn kcenak, lo daudenci ez garcía aitzindubezala nola behar zarcten ibili, hala ere ko.
15 E zik arkanjcluarcn manura eta
ibil zaitezten, geroago eta gehiago aitzioihura eta Jainkoaren turutara, Jauna
natzckotzat;
2 Badakizuc ezik zcr manamendu e- bera zerutik jautfiko da, eta Kriftoren
man izan darotzuetan Jefus Jaunaren baithan hil direnak lchembizikorik biztuko dire.
izencan.
16 Gcro gu, bizi eta geldituak gaiz3 Hau da ezen Jainkoaren nahia, i
zan zaitezten faindu, lohikcriatik begira tekccnak, hckickin batean airctan eramanak izanen gare hedoyetan gora Ja u 
zaitezten,
4 Jakin dezan zuctarik batbederak naren bidera, eta haletan bethiraino Ja u bcrc gorphutzaren faindu eta garbi idu- narekin izanen gare.
17 Hitz horictaz clkharri emozue be
kitzcn,
5 E z zalhekerien oldarrari jarraikiz, raz gozakari.
Jainkoa czagutzen ez duten jendayak
V. K a p .
bczala;
13
A
D
A
,
mugez
eta orduez, ez duzue,
6 Eta nihor ez dadien bcrc anayaren
anayak, nik iíkribatu beharrik.
gainctik ibil, eta ez diozon egitekoetan
2 Zerorrek ezen badakizuc ongi, nobidegaberik egin ; zeren Jaunak horietaz orotaz afperkunde atheratzcn baitu, la gabaz ohoina, hala ethorriko déla
lchcnago erran eta lekhukotafun cgin Jaunaren cguna.
3 Ezik noiz-ere erranen baitute : Badarotzuegun bczala.
7 Alabainan ez gaitu lohitafunera dei kea, deíkantfua, orduan batbateko chathu Jainkoak, bainan-bai faindutafuncra. hupena gainera ethorriko zayotc, crdi8 Hori arbuyatzcn duenak beraz ez minak ¡zorra denari bczala, eta ez dire
du gizon bat arbuyatzcn, bainan Jainkoa, itzuriko.
4 Zuek ordean, anayak, ctzarete ilIzpiritu faindua ere eman izan darokuhumbetan, egun harek ohoinak bezala
na.
.
,
·
atzematcko ;

g Anaycn artcko amodioaz bcrriz,
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5 Alabainan argiaren umcak zarcte
guziak eta egunaren umcak ; cz gare cz
gauarcn cz ilhumbeen umcak.
6 E z gaitezen bcraz bcrtzeak bczala
lo egon; bainan izan gaitezen atzarri
eta begiratu.
7 Ezen lo egileek, gabaz egiten dute
lo ; eta hordiak gabaz mozkortzen dire.
8 G u ordean, egunaren ume garenak,
izan gaitezen begiratu, fcdeko eta karitatcko gcrruntzca lomean, eta falbamenduko pheíkiza kaíkatzat buruan ;
g Zercn Jainkoak cz baikaitu berc
halarregailu ezarri, bainan-bai falbamenduaren ardietfaraztcko Jcfu-K rifto gure
Jaunaz,
10 Zeina guretzat hil baita, arreneta, nahiz gaudezen lo, nahiz atzarriak,
harekin batean bizi gaitezen.
1 1 Hargatik batak bertzeari emozue
gozakari, eta clkhar ombida zazue, egi
ten ere duzucn bczala.
12 Bcrriz, anayak, othoiztcn zaituztegu, ¡khuílate izan dezazuen zuen artean laucan, hotfematcn eta atzar ematen
hari direnentzat,
13 Eta karitate nafayagoa ekbar diozozueten, beren lañaren ariaz; bakea
izan zazue hekiekin.
14 Oraino, anayak, othoiztcn zaituztegu, kridantza zatzue khcchuak, haz-

kar khabugabeak, foinka herbalak; guzicn alderat izan jafankor.
15 Begira nihork nihori bihur cz diozon gaizkia gaizkiarentzat; bainan jarraik zaitezte bethi elkharri eta guziei
ongiaren egiteari.
16 Izan zaitezte bethi goihcrc.
1 7 Baratu gäbe jarraik othoitzari.
18 Gauza guziez eíkcrrak bihur ; ezen hori da Jainkoak zuen ganik JefuKrifto gure Jaunaren bidez nahi dueña.
19 E z iraungi izpiritua.
20 E z arbuya profeziak.
2 1 Oro hazta, on dena iduk.
22 Bego gaitz itchura duen guzia.
23 Berriz, bakezko Jainkoak orotan
fainduets zaitzatcla, zuen izpiritu-arimagorphutzak, garbi eta notharik gäbe cgon ditezen, Jefu-K rifto gure Jauna
ethorriren deneko.
24 Zina da zuek dcithu zaituztena;
harek ere eginen du bori.
25 Anayak, othoitz egizuc guretzat.
26 Mu(u faindu batez agur egiozucte
anaya guziei.
27 Jaunaren izcnean othoiztcn zaituztet, gutun hau anaya guziei irakur
dadien.
28 Bcdi zuekin Jcfu-K rifto gure Ja u 
naren grazia. Halabiz.

TH ESA LO N IK A R REI JA U N DONE PAULO
APOSTOLUAREN BIGARREN GUTUNA.
I. K a p .
p A U L O , Timotheo eta Silbano, T h efalonikako Elizari Jainko gure Aitaren eta Jefu -K rifto Jaunaren baithan.
2 Grazia zuei eta bakc Jainko gure
Altaren eta Jefu-K rifto Jaunaren ganik.
3 Zuen ariaz, anayak, eíkcrrak bethi
bihurtzeko ditugu, zercn zabalduz dihoan bethi zuen fedea eta handituz
batbederak clkharrentzat duzuen amodioa ;
4 Hale tan non geronek ere zuctaz
lelo atheratzen baitugu Jainkoarui eli-

zetan, zuen jafankortafunaren eta fedearen ariatik, eta cgartzen ditutzuen jazarpen guzicn eta atfckabecn gatik,
5 Jainkoaren crabaki zuzenaren crakhuíkari, nierezdun izan zaitezten Ja in 
koaren errefumaz, zeinaren gatik ere
oinhazetan baitzaretc.
6 Halabadere Jainkoaren aitzinean
zuzcn da atfekabc ematen darotzuctenei
bihur diozoten atfekabca fari,
7 Eta zuei, atfckabctan zaretcnci,
pbaufua gurekin, Jefus Jauna zcrutik
agertuko dencan berc armadako aingeruekin,
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Su garren crdian afperkunde athe-guzitan, fendagaila eta gezurrezko miraratzcra, Jainkoa ezagutu cz dutenen eta kulucn crdian,
Jefu-K rifto gure Jaunaren Ebanjelioari
10 Eta tzarkeriaren zoragarrikeria
ethordun cz direnen gainean.
guzietan ethorriko baitzayotc galdu beg Jaunaren eta harén armada ofpe- bar direnci, ez dutelakoz falbatzekotzat
tfuaren aitzinetik goanen dire galpeneko ardietfi egiaren amodioa. Hargatik Jain 
gaztigu bethirainokoetara,
koak igorriko diote cnganiozko eragintza
10
Ethorriko dencan izatera bere bat, gezurra finhetfaraziko diotcna ;
fainductan ofpatua, eta liaren baithan
1 1 Kondenatuak izan ditezen egia
finhetfi dutcnctan ederretfia, egun harén finhetfi ez duten guziak eta gaichtakc;ainean egin darotzucgun lckliukotafuna riari cíku cman diotenak.
inhetfi duzuenaz gcroztik.
12 G uk ordean, anaya Jainkoaz mai11
Hargatik-cre zuentzat othoitzcan thatuak, Jainkoari zuentzat cíkerrak begaude bethi, gure Jainkoak bere deith- bar diozkagu bihurtu bethi, zercn zaipenaren merezdun egin zetzazten, eta tuzteten pikain hautatu zuen falbatzeko
bethe dezan bere nahikunde 011a eta izpirituko faindupenaz eta egiaren gaibere ahalaz akhaba zuen fedearen lana j
neko fedeaz,
12 Arrcn-eta zuen baithan diftira
13 Zeintara gure Ebanjelioaz deithu
dadien Jcfu-K rifto guie Jaunaren izcna, ere baitzaituzte, Jefu-K rifto gure Ja u 
eta zuek harén baithan, gure Jainkoaren naren Iegea irabaz dezazuentzat.
14 Hargatik, anayak, zaudezte gogor,
eta Jefu-K rifto Jaunaren graziaz.
eta idukatzuc bitzcz eta gure gutunaz
irakhatfi darozkitzuegun gauzen gaineko
irakhafmenak.
II. K a p .
15 Aldiz Jcfu-K rifto gure Jaunak,
p A D A , othoiztcn zaituztegu, anayak, eta Jainko Aitak, zeinak maithatu bai
Jefu-Krifto gure Jaunaren ethor- kaitu eta bere graziaz cman baitarozkigu
penaz eta harekilako gure batpenaz,
bethirainoko gozakaria eta pheíkiza 011a,
2 Etzaitcztcn nola-nahi aldara zuen
16 Suzta betza zuen bihotzak, eta go
finhcftetik, eta ez profezia, cz folas, ez gor zaitzatcla cgmkari eta folas on guguk igorri dukegulako gutunez ctzaitez- zictan.
tcn izi, gaincra heldu balitz bczala Ja u 
naren eguna.
III. K ap .
3 Berautzuc nihork engana niholazA I N E R A K O A N , anayak, othoitz
cre, ezen ez da ethorriko egun hura,
egizuc guretzat, heda dadien Jain 
non cz den lchenik ethorri arnegamendua eta agertu bekhatuko gizona, galpe- koaren hitza, eta ofpc izan dezan zuen
artean bezala;
ncko umea,
2 Eta libratuak izan gaitezen gizon
4 Zeina ctfai atheratuko baita, eta
Jainko deitzen cdo adoratzen den guzia- makhur eta gaichtoctarik, fedea ezen ez
ren kontra altchatuko; halctan non da guziei emana.
3 Zina da ordean Ja in k o a ; harek
Jainkoaren temploan jarriko baita, bere
gogortuko eta gaitzctik zainduko zaituzburua Jainko balitz bezahl erakhutfíz.
5 Etzarctc orhoit, zuekin nintzenean tete.
4 Bada, zuetaz denaz, ufte dugu,
oraino, horiek erraten narozkitzucla ?
6 Eta orai badakizue, agertzctik zerk Jaunaren graziarekin egiten eta eginen
ere ditutzucla guk manatu darozkitzuedadukan bere orduraino.
7 Ezen oraidanik chuchentzen hari gunak.
5 Jaunak aldiz, Jainkoaren amodioan
da tzarkeriazko miftcrioa ; bakharrik orai ihardukitzcn duenak, iharduk beza eta Jefu-Kriftoren jafankortafunean biela
betza zuen bihotzak.
hura chahutu artco.
6 Zuei berriz, anayak, Jcfu-K rifto
8 Eta orduan agertuko da gaicbtagin
hura, zeina Jefus Jaunak berc ahoko gure Jaunaren izcnean manatzcn darohatfaz, hilen eta berc cthorpeneko argiaz tzucgu, barrayatuki eta ez gure ganik
izan duten ¡rakhafmcnaren arabera daczcztatuko baitu;
9 Zeina fatanen cragintzaz, bothere biltzan anaya guzietarik gíbela zaitezten.

?
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7 Zerorrek badakizue alabainan zer
egin behar duzuen gure iduriko izatekotzat ; cz dugu ezen nahaikeriarik zuen
artean erabili ;
8 Nihoren eikutik ez dugu urrurik
jan ogia, bainan-bai gau eta cgun lannekhcak crabiliz, zuctarik norbaitcn bchargarri izan bcldurrez.
9 E z da bada hortako eikurik ez ginducla ; bainan gure buruak irakhaikari
zuei ematea gatik, gero zuck guk bczala
egin dczazuen.
10 Haletan-cre zuckin ginencan erra
ten ginarotzucgun, lanean bari nahi ez
ducnak, ez duela ere jan bebar.
1 1 Bada, adituak gare, zuen artean
zembait nahafkerian, dcufik hart gäbe,
non zer ikbus dabiltzala.
12 Halako direnei manatzen diotcgu

beraz eta othoiztcn ditugu Jefu-K rifto
Jaunaren izenean, ichilik lanean hariz
jan dezatcn beren ogia.
13 Z u ck berriz, anayak, ongi egiten
cz akhi.
14 Baldin norbait, gutun huntako gurc hitzctara ethordun ez bada, nabarmen
crakhutfazue eta cz iharduk hainarckin,
ahaika dadientzat ;
15 Guzia gatik ez ctlaitzat iduk, bai
nan anaya bat bezala kridantza zazuc.
16 Bada, bakea non-nahi eman biazazuctc bakczko Jaunak. Zuckin ororckin izan bedi Jauna.
17 N ik Paulok ene cíkuz ¡(kribatzcn
dut agurra ; gutun guzietan hori baita
ene fcinalea. Hola iíkribatzen dut.
18 Jefu-K rifto gure Jaunaren grazia
zuckin ororekin izan bedi. Halabiz.

TIM OTHEORI JA U N DONE PAULO APOSTO LUAREN LEHEM BIZIKO GUTUNA.
I. K a p .
D A U L O , Jcfu -K riftoren apoftolua,
Jainko Salbatzailcarcn, eta JefuKrifto gure igurikimenaren manuz ·,
2 Timotheori,fedctikako feme maitcari. Grazia, urrikalmendu eta bakc zuri
Jainko Aitaren eta Jefu-K rifto gure
Jaunaren ganik.
3 Othoiztcn zaitut, lchen ere M azcdoniarakoan egin zaitudan bczala, Ephcfon egon zaitezen, eta mezu detzatzun
zembait gizon ez ditezen hari gutaz
bcrtzela irakhaften,
4 Eta beren ardura ez dezaten czar
clhc chahar eta burugabeko iraulgi bilhaketetan, zcinak hobeak baitire cztabada biztcko,ezcn-cz Jainkoarcn lañaren
aitzinarazteko, hori fedeaz egiten baita.
5 Bada, manamenduen azken burua
karitatea da, bihotz garbi batetik, kontzicntzia on eta fede ¡tchurazkoa ez denctik heldu dena.
6 Batzu, hckictarik makhurtuz, elhe
alferretara itzuli diré,
7 Lcgearcn irakhade izan nahiz, bc-

rck cz dakitelarik ez zer derafaten, ez
zer feguratzen duten.
8 Bada, legea 011a déla badakigu, zu
zen den bczala crabiltzcn badu norbaitck,
9 Ezagutuz legea cz déla preftuarentzat ezarria, bainan-bai gaizkian eta bihurrikerian dabiltzanentzat, impío eta
bekhatorecntzat, gaichtagin eta khutfatuentzat; aita, ama eta gizon hiltzailccntzat;
10 Emakoi, muthilkoi, gathibuen ha
rrapari, gezurti eta zin hauflcentzat, eta
irakhafpcn onari hoben egiten diotenentzat;
1 1 Irakhafpen hau baita Jainko dohatfuaren ofpcarcn araberako Ebanjclioa,
eta crantzutcra niri emana izan dena.
12 Eíkcrrak diozkat bihurtzen ni
hazkartu nauenari, Jefu-Krifto gure
Jaunari, zeren nauen zintzat iduki, kargu huntan ezartzean
13 N i, aitzinean arnegu, jazarpen
eta ¡rain egile izan naizena; bainan
Jainkoarcn urrikalmendua ardietfi dut,
zeren jakin gabez eta federik cz izanez
hari bainintzen.

14 Ene gainera ordean graziak gaindi egin du fedearekin eta Krifto Jcfufcn
baithan den karitatearekin.
15 Gauza egiazkoa eta aria oroz
onhcftekoa da, mundu huntara cthorri
déla Krifto Jcfus bekhatoreen falbatzera,
hckicn artean ni bainaiz lchcna.
16 Bainan huna zertako ardictfi du
dan urrikalmendu : Krifto Jefufek ene
gainean lebenik erakhuts zezan jafankortafun ofo bat, harén baitban finhetftko dutenen argigarri, bcthicreko bizitzera heltzekotzat.
17 Bada, mendeetako Errege, ezin
hil, ezin ikhus daitekeenari, Jainko bakharrari,ohorc eta ofpe menderen mendetan. Halabiz.
18 Hau mczutzcn darotzut, Tim otheo ene femea, zutaz izan diren profezicn arabera, hekiek nahi bezala guduka zaitezen gudulari onen arara,
19 Idukiz fedea eta kontzientzia ona,
zeinetarik urrunduz batzuek fedean
kofta jo baitute.
20 Hckictarik diré Himeneo eta Aletfandro, zcinak eman baititut fatani, ikhas dezatcn burhoaren uzten.
II. K

ap.

J 3 E R A Z ,g a u z a orotarik lchena,othoizten zaitut egin ditezen othoitz,
errekci, galde, cíkcr onak gizon guzicntzat,
2 Errcgccntzat eta kargutan gora di
ren guzientzat, bizitzc jabal eta gozo
bat izan dezagun, jainkotiartafun eta
garbitafun ofoekin.
3 Ezcn hori gauza ona da eta onhetfia Jainko gure Salbatzaileaz,
4 Zcinak nahi baitu gizon guziak
falba eta egiaren czagutzara hel ditezen.
5 Ezen Jainko bakhar bat da, arartcko bakbar bat ere Jainkoarcn eta gizonen artean, Jcfu-K rifto gizona,
6 Zcinak guzicn berrcroftcko eman
baitu bcrc burua, muga bereziari lekhukotafunetan.
7 Hargatik ni izan naiz ezarria (egiaz
mintzo naiz eta ez gezurrez) crantzule,
Apoftolu, jendayen irakhafle fedean eta
karitatean.
8 Nahi dut beraz gizonck toki orotan
othoitz egin dezatcn, cíku garbiak al
tchatuz, bafarre eta efkatimarik gäbe.
9 Orobat egin bezatc emaztekiek ere,
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behar-bczalako jauntzian, beren buruak
aphainduz ahalkefunckin eta zuhurki;
ez ile kuíkuilatuckin, urhe, perla eta foincko baliofekin;
10 Bainan eginkari onez jainkotiarta
fun erakhuftcn duten emaztckiei dagokioten bczala.
1 1 Emaztckia ikhaften egon bedi ichilik eta jaufpen ofoarckin.
12 Emaztekiari berriz, irakhaften
haritzea cz diot zilhegi uzten, bainan
ichilik egon bedi.
13 Ezen Adam lehembizikorik egina
izan da, gero Eba ;
14 Eta Adam ez da enganatua izan ;
emaztckia ordean, enganatua izanik,
Jainko legearen hauftcra erori da.
15 Guzia gatik falbatuko da eginen
dituen haurren ariaz, irauten balimbadu
fedean, karitatean, eta faindutafuncan
bizi-molde zuhur batekin.
I I I . K ap .
jR^GIA da, norbaitck aphczpikutafunaren lehia balimbadu, gauza onaren
lehia duela.
2 Aphczpikua izan behar da beraz
bayagabea, behin baizik cz ezkondua,
fabel zuhurrekoa, umoa, gurbila, garbia,
arrozkina, irakhafle on a;
3 E z arnozalea, ez joilea, bainan
modefta; cz khimeraria, ez dirukoya,
bainan
4 Bcrc ctcheari ongi hotfemancn diocna, haur ethorkor eta ofoki garbiak dituena.
5 Norbaitck alabainan bcre etcheari
hotlematen ez badaki, ñola hartuko ahal
du artha Jainkoarcn E lizaz ?
6 Aphezpikutzat ez da kriftau berria
izan behar, beldurrez-eta hampuruíkcrictan iganik debruaren kondenamendura eror dadien.
7 Bada, aithor ona ere behar du
kampoan direnetarik, laidotara eta de
bruaren arteetara ez dadien cror.
8 Diakreak halabcr izan behar diré
garbiak, cz bi hitzctakoak, cz arnoari emanak, eta irabazi itfufici darraizkotenak;
9 Bainan fedeko miftcrioa bihotz garbian bcgiratzcn dutenak.
10 Hekiek ere behar dire lehenik
frogatu, eta gero kargutan farthu, hobenik ez badute gainean.
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1 1 Emaztckiak halabcr ¡zancn dire
garbiak, ez mihi gaiehtokoak, bainan
begiratuak eta orotan fidelak.
12 Diakreak izan beitez, emaztc bat
baizik hartu ez duten gizonak, bereu
haur eta etcheei ongi hotfematen dutenak.
13 E zik bereu egimbideak ongi betheko dituztenck, kargu handiak ardietfiko dituztc eta fidantzia hainitz JefuKriftoren baithako fedean.
14 Hau kiek ifkribatzcn darozkitzut,
uíte dudan arren laftcr zure ganat cthor r i;
15 Bainan berantzera heldu balimbanintz erc, jakin dezazun zcr duzun egin bcharrik Jainkoaren etchean, zeina
baita Jainkoaren Eliza, egiarcn habea
eta afentua.
16 Eta ageri da zerbait handirik dcla
urrikalmenduzko mifterio, haragian erakhutfia izan dena, izpirituaren aithorra
dueña, aingcruci agertu eta jendayei crantzuten zayotena, munduan finhetfia
eta ofpetara altchatua izan dena.
IV . K a p .

BAI?A’ garbiki

dio Izpirituak, ethorkizunean izanen direla fedetik gibelatuko diren batzu, jarraikiz enganiozko izpirituari eta debruen irakhafmenci,
2 Gezurra itchura ederraren azpian
erranen, eta kontzientzia orbainduak dituztenei,
3 Debekatuko dutenei ezkontza eta
jatea haragictarik, fededunck eta cgia ezagutzen dutenclc efker onak bihurtuz
jateko Jainkoak cgin dituenctarik.
4 Ezen onak dire Jainkoak cgin gauza guziak, eta eiker onekin jäten direnetarik, cz da deuferc uzteko ;
5 Jainkoaren ganako hitzaz eta othoitzaz faindueften dire alabainan.
6 Horiek anayei irakhatfiz, izanen
zare Jc fu -K ridoren minidro on bat, fedeko eta ikhafi duzun irakhafmen oneko
hitzaz hazia.
7 Bcrriz, elhe chahar eta choroci urrun egiozutc, bainan jainkotiartafunari
jarraik zaite.
8 Ezen dcus-gutitako baliatzen da
gorphutzaren erabiltzea, bainan orotako
on da jainkotiartafuna, hunck baitu oraiko eta gcroko bizitzearen agintza.
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VI. KAP.

TIM O TH EO RI I.
9 Egia garbia da hori, cta guziek onhetfi beharra.
10 Alabainan aria hortaz nekhe eta
madarizioneak egartzcn ditugu, gurc
pheíkiza delakoz Jainko biziaren baithan, zeina gizon guzien Salbatzailca
baita, cta bercziki fededunena.
1 1 Horiek erantzun eta irakhatfatzu.
12 Egizu nihork etzaitzan arbuya
zure gaztetafunaren ariaz ; bainan fededunen ikhufkari izan zaitc zure hitz,
urhats, karitatc, fede eta garbitafunaz.
13 N i ethorri artco, jarraik zaitc irakurtzeari, cta bertzeen berotzcari cta
argitzeari.
14 E z utz ardurarik gabe zure baithan den grazia, profezia baten ariaz
aphezck cíkuak zure gaincra cmanik
izan duzuna.
15 Horicz alha zazu zure gogoa, horietan idukazu ; zure aitzinamendua guzicntzat izan dadicn ageri.
16 Erne zaudc zure buruaren gaincra eta bertzeen argitzera; horictan ber
ma zaite; ezen hoja egtnez falbatuko
ditutzu cta zure burua cta zure cntzulcak.
V . K ap .
p Z azurria gizon zaharra, bainan errekei zazu aita bat bczala; gizon gazteak, anaya batzu bczala ;
2 Emazteki zaharrak, ama batzu bc
zala ; neíkatchak, arreba batzu bczala,
garbitafun ofoarekin ;
3 Ohora emazteki alhargun, zinez alhargun direnak.
4 Alhargun batck femeak edo arrefemeak balimbaditu, lchcnik ikhas beza
bere ctcheari hotfematen cta bere burhafoei ordainez egimbideen bihurtzen;
hori da ezen Jainkoaren gogarako.
5 Bainan cgiazki alhargun cta zurtz
denak, Jainkoaren baithan iduk beza berc igurikimena, cta othoitz-errekcyci ja
rraik bedi gabaz cta egunaz.
6 Ezen gurikerien erdian bizi dena,
bizi delarik hila da.
7 Eta hau mana zozute, edakurugabeak izan ditczcla.
8 Norbaitck bere odolckocz, eta bereziki etchekoez artharik cz badu, ukho
egin dio fedeari, cta fedegabekoaz arca
go da.
g Hautatzcn den alharguna, cz bedi

izan hirur hogoi urthez azpikoa,cta fenhar bat baino gehiago izan dueña ;
10 Izan beza eginkari onen aithorra,
hcan ongi altchatu dituen bere haurrak,
arrotzci leihorra eman, fainduen oinak
garbitu, atfekabedunak lagundu ; hcan
eginkari on guzici jarraiki denez.
1 1 Bainan cz onhets alhargun gazteagorik ; ezen Kridoren zerbitzuan guriki bizi ondoan, ezkondu nahi dute,
1 2 Beren kondenamendua biltzen dutclarik, hutfaltzcn dutclakoz aitzincan
eman fedea.
1 3 Hambatean berriz, ikhaden dute
alferrik etchez ctche ibiltzen ·, ez ezik
alfer, bainan oraino clhuntzi, cta oro ja 
kin nahi, behargabeko gauzcz mintzatuz.
1 4 Nahi dut bcraz czkont ditezen,
haurrak cgin detzazten, ama familiako
izan ditezen, arren-eta ichterbegiei cz
diozotcn niholaz gaizki mintzatzeko biderik eman.
15 Jadanik alabainan badire zembait,
fatani jarraikitzcko itzuli direnak.
16 Fcdcdun zembaitck odolean ba
limbaditu alhargunak, behar dutena cman biozotc, Elizaren bizkar ez ditezen
geldi, cta Elizak izan dezan cgiazki al
hargun direnen doya.
17 Hotfcmaile on diren aphczak, hie
lan izan beitez ohoratuak, bercziki hi
tzaren cta irakhafmcnaren erantzuten
hari direnak.
18 D io ezen Iíkriturak : Bihi jotzcn
hari den idiari ez diozu muthurrekorik
ezarriko; langilcak merezi du bere (aria.
19 Aphezaren kontrako cratchikpenik cz onhets, bi edo hirur lckhukorcn
ahotik baizen.
20 Bekhatu egileak guzien aitzincan
azurria zatzu, beldurra izan dezaten
bcrtzcek erc.
2 1 Jainkoaren aitzincan, Jefu-Kristoren cta aingeru hautctlicn aitzincan crrckeitzcn zaitut, horiek iduk dctzatzun,
aitzinetikako iduripenik gabe, eta batarentzat hartu gabe bertzearen aldcrat
baino ichuri gehiago.
22 Nihorcn gainean efkuak ez czar
bcrehalakoan,cta bertzeen bekhatuan cz
khutfa. Idukazu zure burua garbi.
23 E z egon oraino ur hutía edanez;
bainan amo chorta bat har zazu zure
urdailaren cta ardurako tcharraldicn gatik.

24 Gizon batzucn bckhatuak juyamendua baino Iehen ageri dire; bertzc
batzuenak berriz, hari darraizkola.
25 Halabcr eginkari onak erc ageri
dire ; eta bertzcla direnak, ez ditezke
gordeak egon.
V I. K ap.
Q A T H I B U T A S U N E K O uztarriaren azpian dircnck iduk bezate, ohorc guziak beren naufiei zor diozkatela ; arren-eta Jaunaren izcnak eta irakhafmenak cz dezaten ahapaldirik jafan.
2 Bada, naufi fededunak dituztenek,
cz betzate gutiets, anayak direlakoan ;
aitzitik zerbitzu hobea cgin biozotc, fe
dedunak direlakoz eta maithatzekoak,
zeren grazian phartedun baitire. Hori
irakhatfozute eta hortara dcitzatzu.
3 Baldin norbaitck bertzcla irakhastcn badu, eta Jefu-K rifto gurc Jaunaren
folas íalbagarrietara eta jainkotiartafunaren araberako irakhafmenera erortzcn ez
bada,
4 Hampurutfu bat da, dcufik cz dakiena, bainan gogo cri bat dabilana hitzezko aria eta eztabadcn ondoan, zeinetarik ilkhitzen baitire bckhaizgo, makhur,
ahapaldi, aiheru tzar,
5 Khimcrak, barne galduko gizonen
artcan, halakoak egiaz gabetuak baitire,
cta uftc baitute irabazbide bat déla Jain 
koaren zcrbitzua.
6 Bada, gutiaz doi egiten duen jainkotiartafuncan datza irabazbide handia.
7 Alabainan cz dugu mundu humara
deufere ekharri, cta lcgurki cz dezakegu
deufik craman ere.
8 Dugunean bcraz zcr jan cta zertaz
cílal, aíki izan behar zaiku.
9 Ezen aberaftu nahi direnak erortzen diré tcntazionera, debruaren artcctara, behargabeko lehia gaichto hainitzetara, zeinck hcriotzean eta galpenean
pulumpatzen baitituzte gizonak.
10 Alabainan aberaitu naliia, gaitz
guzien erroa da ; eta hartaz atzemanak
diren zembait, fedetik zeihertu cta atfekabe hainitzcn crdira farthu diré.
1 1 Z u k ordean, oi Jainkoaren gizo11a, holako gauzei ibes egiozutc j aitzitik
zuzembideari, jainkotiartafunari, fedea
ri, karitateari, jafankortafunari, cztitafunari zarraizkiote bethi.
12 Fedearen gudu oncan guduka zai1 z
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te ; loth zakizkio bethiercko bizitzeari,
zeintara deithua baitzare, eta zc’maren
gatik aithor ona eman baituzu liambat
lekhukoren aitzinean.
13 Jainkoaren aitzinean, zeinak gauza guzici cmaten baitiote bizia, eta J e 
fu-Kriftoren aitzinean, zeinak Ponzio
Pilatoren aitzinean lekhukotafun eta ai
thor ona egiari bihurtu izan baitio, manatzen darotzut,
14 Iduk dezazun cnc manamendua
notharik gäbe eta garbirik, ethor dadicn
artco Jefu-K rifto gure Jauna,
15 Zeina agerraraziko baitu bere mu
gan dohatl'u eta bakharrik ahaldun denak, erregeen Erregeak, jaunen Jaunak,
16 Zeinak bakharrik baitu hilczintafuna, eta egiten baitu bere egoitza nihor
czin-hurbilduzko argiaren erdian; zeina
gizonetarik nihork ez baitu ikhufi, czeta ikhus ahal ere; zeinarenak baitire

bethi guzian ohorca eta naufitafuna. Halabiz.
17 Mcnde huntako aberatfei mana zozute, cz dezatcn hampuruíkerian har
bcren gozoa, ez-eta aberaftafun galkorretan czar bcren pheflíiza; bainan behar direnak oro nafai gozatzcra ematen
darozkigun Jaitiko biziaren arabera;
18 ü n g i ibil ditezen, eginkari onez
aberats egin, gogotik eman, dutcnetik
beharrak lagunt,
ig Eta gerokotzat bcren buruei afentu on bat egin diotzotcn, cgiazko b¡zitzcarcn ardieftcko.
20 Oi Timothco, zaintzera emana
begira zazu ; ihes egiozute hitzetako
bcrrikuntza arrotzci, eta jakitate faltfu
baten enferrei;
21 Haren hedatzen hari diren zembait, fedetik zeihertu baitire. Grazia dela zurekin. Halabiz.

TIM OTHEORI JA U N DONE PAULO
APOSTOLUAREN BIGARREN GUTUNA.
I. K a p .

p A U L O , Jefu-Kriftoren apoftolua,
* Jainkoaren nahitik, Jefu-Kriftoren
baithan dugun bizitzcko agintzaren ara
bera ;
2 Timotheo feme guziz maitcari.
Jainko Aitak eta Jefu -K rifto gurc Jaunak eman biazazute grazia, urrikalmcndu eta bake.
3 Ene arbafoctarik nik ere bihotz
garbiz zerbitzatzcn dudan Jainkoari
diozkat eíkcrrak bihurtzen, zeren gabaz
eta cgunaz hutfik gabe zutaz orhoitzcn
naizcn ene othoitzctan ;
4 E zik orhoit baititut zure nigarrak,
zure ikhufteko lehian nago, bozkarioz
bethe nadien,
5 Gogoratuz zure baithan den fede
zina, lchenik Loide zure amaforen eta
Unize zure amaren baithan izan dena,

eta zure baithan ere dagoela fegur naizena.
6 Hargatik berritan bitzaraz zazu
othoi, Jainkoaren grazia, nik zure gainean eíkuak czarririk,zurc baithan dena.
7 Jainkoak czcn cz daroku eman uzkurtafuncko izpiritu bat, bainan khabuzkoa, amodiozkoa eta zuhurtziazkoa.
8 E z izan bcraz ahalkcrik aithor cmateko Jaunari cz-cta niri, liaren gatik
burdinetan naizenari, bainan jalan zazu
zuk ere ebanjelioaren gatik, Jainkoak
eman indarraren arabera;
g Harek falbatu eta bcrc dei fainduaz
dcithu baikaitu ; cz gure cgintzen ariaz,
bainan bcrc afmuz, eta mendeetako cgunak baino lehen Jefu-Kriftoren bidez
emana izan zaikun graziaren arabera.
10
Bada, argitara cthorria da orai gra
zia hura, agertu denaz gcroztik JefuKrifto gurc Salbatzailca, zeinak heriotzea

czeztatu, bizia aldiz eta andea-ezintafuna
ebanjelioaz agerrarazi baititu.
1 1 Hargatik czarria naiz ni jendayen
erantzule, apoftolu eta irakhafle.
12 Aria hortaz ere jafaiten ditut bur
dina haukiek; bainan ez naiz ahalke.
Badakit ezen nori fidatu naizen, eta fe
gur naiz ga¡ déla nik harén eíkuetan czarriaren begiratzeko cgun handikotzat.
13 Modelatzat har zatzu ene ganik
aditu ditutzun folas onak fedearen eta
Jefu-Kriftoren baithako amodioaren gaincan.
.
14 Gure baithan dagoen Izpiritu fainduaren laguntzaz zain zazu zure bai
than emana den depot baliofa.
_
15 Badakizuc ene ganik aldaratu direla Afian diren guziak ; hekietarik bai
tire Phiyelo eta Hermoycncs.
16 Jaunak Onefiphororcn ctchcarcn
gaincrat ichur beza bcrc urrikalmendua j
zeren afkotan hura izan baita niri gozakari eman darotadana, eta ene burdinez
cz baitu ahalkcrik izan ;
17 Aitzitik, Erro mará cthorri dencan,
ardurarekin biihatu bainan eta kaufitu.
18 Jaunak bcrc aitzinean urrikalmendu aurkhiaraz biozo bertze cgun har
tan ; nihork baino hobeki ezen badakizu
zembateko laguntzak egin darozkidan
Ephefon.
II. K a p .
r7 U bcraz, ene femea, hazkar zaitezi
Krifto Jefufen baithan den grazian ;
2 Eta hainitz lekhukoren aitzinean e
ne ganik cntzun ditutzun gauzak, mezu
zatzu gizon fededun eta bertzeen argitzcko gai direnei.
3 Berma zaitc Krifto Jefufen foldado
on bat bezala.
4 Jainkoaren aide gudukatzcn dena,
cz da mendeko egitekoen pochéluan fartzen, hainari aurkhi ahal diozon zcinari
eman baitio bcrc burua.
5 Alabainan ere gudu-tokian gudukatu
denak cz du khoroa izaten, non cz den
bidezki gudukatu.
6 Laucan hari den laborariak lehembizikorik behar du fruituetarik berea i7 Adi zazu erraten darotzudana; czen Jaunak gauza guzietan emanen da
rotzu adigarria.
8 Orhoit zaite Jefu-K rifto Jauna,
Pabiden odoletik dena, hiletarik biztu
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déla, erraten dudan bezala ene ebanjelioan,
g Zcinarcn ariaz jafaiten baitut bur
dinetan izateraino, gaizki egile bat iduri;
bainan Jainkoaren hitza ez da eftckatua.
10 Aria hortaz zcr-nahi jafaiten dut
hautetficn gatik,hekick ere ardiets dezatcn Jefu-Kriftoren baithan den falbamendua, zeructako ofpcarckin.
1 1 Hitz fegura da, Jefufekin hiltzen
bagare, harekin biziko garcía ;
12 Harekin jafaiten badugu, harekin
errcginatuko garcía ¡ ukhatzen badugu,
harek ere ukhatuko gaituela j
13 G uk federik ez izanik ere, hura
fidel egonen da ; ezin uklia dezake bere
burua.
14 Horiek cmatzu bcgictara, lckhuko
hartuz Jainkoa. E z eraunts eztabadaka,
hori ez baita on deufetako, czbada entzuleen galgarri.
15 Ardurarekin berma zaite zure bu
rua jainkoari aithorkizun crakhuftcra,hala-nola ahalkagarri cz den laxigije, egiaren hitza zuzenki dcrabilkana.
16 Solas arrotz eta huts erralcei urrun
egiozute, ezen lafterrean daramate tzarkeriara;
. . .
17 Eta hekien elliea, min-bjzia bezala
eincki-cmeki bidé éginez dihoa: halakoetarik diré Himeneo eta Philcto,
18 Zeinak egiatik aldaratu baitire, hi
len biztea jadanik egina déla erranez, e
ta zeinek fedea galarazi baitiote zembaiti.
ig Bainan gogorrik dago Jainkoaren
afentua, zigilutzat duelarik hitz h a u :
Jaunak czagutzen ditu zein dituen bcreak ; eta hau e re : Edozeinck dei egin
diozon Jaunaren izcnari, ihes egin biozo
gaizkiari.
20 Bada, ctchc handi batean badirc
cz ezik urhezko eta zilharrezko untziak,
bainan zurezkoak eta lurrezkoak ere,
eta batzu diré ohorezko zcrbitzuetako,
eta bertzeak eder ez direnctako.
2 1 Baldin beraz gaizki hekietarik
norbaitek zaintzen badu bcre burua, ¡za
llen da ohorezko zerbitzuctako fainduetlia den untzi bat, Jaunaren zerbitzuko
011 dena, eginkari on guzietako aphaindua.
22 Ihes egiozute bada gogo gazteei,
eta Jaunari bihotz garbiz dei egiten dutcnekin zarraizkiote zuzentafunari, fc-
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dcari, karitateari cta bakeari.
23 Urrun zaite aldiz folaíbide zoro
cta zuhurtzia gabckoctarik, dakizulakoz
ez dircla eíkatimen forrarazteko baizik.
24 Bada, Jaunaren zcrbitzaria cz da
izan behar eztabadakari, bainan guzicn
aldcrat ezti, ¡rakhaflc gai eta jafankor,
25 Egiari bihiirtzcn dircnen kridantzatzailc eme, Jainkoak noizbait ema
nen diotelakoan urrikia, cgiarcn ezagutzcko,
26 Eta debruaren arteetarik itzuriko
dirclakoan, harek gathibu baitaduzka,
hekictaz nahi duenaren cgitcko.
I I I . K ap.
D A D A , hau jakizu, azken egunctan
jautfiko direla aldartc gaitzak ;
2 Izanen dircla bereu buruak baizik
maite cz dituzten gizon batzu, jaraman,
hampurutfu, mihi gaichto, burhafoei bihurri cgilc, eikergabc, gaichtagin,
3 Bihotz gogor, bakcaren ctfai, bclztaile, barrayatu, mokhor, prcftucn ctfai,
4 Traidore, ozar, bcren buruaz hantuak, eta Jainkoa baino atfcgina maitcago dutcnak;
5 Jainkotiartafunaren itchura dutcnak
bai, hären indarra ordcan häuften dutenak. Hekici ere ihes cgiozutc;
6 Hckictarik dire ezen ctcheetara
fartzen direnak eta gathibu daramazkatcnak cmatchar batzu, bekhatuz maldatuak, bereu lchick derabilzkatcnak ;
7 Bcthi ikhaften hari, cta coiaren ezagutzara behinerc hcltzen ez direnak.
8 Bada, nola Janefek cta Mambrcfek
beihala iharduki baitziotcn Moifcfi, orobat ere ihardeften diote egiari, izpiritu
galduko gizon fcdctik zeihcrtu hekiek
ere.
9 Bainan ez dutc hobeagorik athcratuko; ezcn guzientzat ageri izanen da
haukien erhokeria, bertze hekiena ere
izan zen bczala.
10 Z u k ordean badakizkitzu nolakoak diren ene irakhafmcna, bizitzea,
chcdeak, fedea, jafankortafuna, amodioa,
pairua;
1 1 Egarri ditudan jazargo, atfekabeak ; nolako gogorkeriak eginak izan
zaizkidan Antiokian, Ikonion, Liftran ;
nolako jazargoak ditudan jalan, eta orotarik athera naucla Jaunak.
12 Halabadere jainkotiarki Jefu-K ris-

toren baithan bizi nahi dutcnck izanen
dutc jazargo egartzeko.
13 Bainan gizon tzar cta enganatzaileak gaizkian barnago farthuko dire, berak makhurrean ibiliz cta bcrtzeei makhurrerat craginez.
14 Z u ordean zaude gogorrik ikhaft
ditutzun cta zure gomcndioko cmanak
diren gauzetan, orhoituz noren ganik
ikhafi ditutzun,
15 Eta haurrctik jakintfun egin zarcla
Iíkritura fainduetan, zeinck falbamendukotzat argi ahal baitzczazketc, Krifto
Jefufcn baithako fedearen bidez.
16 Jainkoarcn ganikako helduratik
diren iíkritura guziak on dire irakhafteko, azurriatzcko, kridantzatzcko, cta
zuzembidean argitzeko ;
17 Jainkoarcn gizona izan dadicntzat
perfet cta lan on guzictarako ikhafia.
IV .

K

a p

10 Krczcntc berriz Galatiara, T ito
Dalinatiara.
'
1 1 Luk da bakharrik cnckin. Har
zazu Mark eta erakhar zurekin ; ezen
hainitz on zait cgimbidekotzat.
12 Tikiko berriz, Ephefora bidali dut.
13 Hunatckoan zurekin ckhar zazu,
Troaden, Karporen baithan utzi dudan
kapa ; liburuak cre bai, cta-bcreziki paperak.
#
14 Alctfandro kobreginak afko bidcgabe jafanarazi darozkit ; Jaunak bihurtuko dio bcrc cgintzen arabera.
15 Bazterrcrat egiozu zuk erc ; czcn
gogorki enferra egin diotc gurc hitzei.
16 Nihork cz nau lagundu cnc egitckoaren churitzen lehembiziko aldian ;
bainan utzi naute guziek : hori ez bckiotc iratchik.
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17 Jaunak ordean lagundu eta hazkartu nau, ene bidez bethe dadicntzat
erantzupena, cta adi dezaten jendaya guzick ·, cta lehoinaren ahotik libratua izan
naiz.
18 Eíkukhaldi gaichto guzietarik li
bratu nau Jaunak, eta falburik cramanen
nau zeruetako bcrc errefu niara ; hari ospc menderen mendetan. Halabiz.
19 Agur egiozute Priíkari cta Akilari,
cta Onefiphororcn ctchckoei.
20 Korinthon gclditu da Erafto. T ro phimo berriz, Milcton utzi dut eri.
2 1 Higi zaitc, negu aitzinean ethortzcko.
Eubulok, Pudentek, Linok,
Klaudiak eta anaya guziek goraintzi.
22 Jcfu-K rifto Jauna zure izpirituarckin izan bedi. Grazia zuekin izan bedi. Halabiz.

.

T A I N K O A R E N aitzinean, cta JcfuJ Kriftoren aitzinean, zeinak bcrc cthorpcneko cta bcrc erreinuko cguncan
juyaturen baititu hílale eta biziak, errekeitzcn zaitut,
2-Erantzun zazu hitza, alde-ta-molde
hertfa zatzu gizonak ; azurria, errekeit,
larderia zatzu behar den emetafunarekin
cta ongi argituz.
3 Ezcn egun bat cthorriko da non cz
baitute jafanen irakhafmcn on a; bainan
bcrcn beharri kilikatu nahien gatik, bilaraziko dutc irakhaílc oftc bat,
4 Eta egiatik bcrcn beharriak aldaratuko cta clhe chaharretara itzuliko dituzte.
5 Z u ordean, zaude gauza guzietara
atzarria, jafan zazu, egizu ebanjelift on
baten lana: bethe zatzu zure egimbideak. Gurbil izan zaitc.
6 Jadanik ezcn ni imolatzcra noha;
gainean dut hilen naizcn ordua.
7 Gudu oncan egin dut gudu, akhabatu dut bidea, fedea begiratu dut.
8 Gainerakoan, cnctzat bcrezia dago
zuzentafuneko khoroa, Jaunak, juye zuzenak egun hartan emanen darotana, czbada niri bakharrik, bainan ere harén ethorpena maitc dutenei. Higi zaite ene
gana lafter cthortzcra.
9 Ezen utzi ñau Dcmafek, maitc bai
tu mende hau, cta Thefalonikara goan
da;

T I T O R I J A U N DONE PAULO
APOSTOLUAREN GUTUNA.
I. K

ap.

D A U L O , Jainkoaren zcrbitzaria, cta
* Jcfu-Kriftorcn apoftolua, Jainkoarcn hautetfien argitzcko fedean eta cgiaren czagutzan, zeina jainkotiartafunarcn
arabcra baita,
2 Eta zcinak baitakhar, Jainko gezurrik ez ducnak rncndc guziak baiito lehcnagodanik agindu ducn bcthicreko bizitzcaren igurikimcna;
3 Ezcn muga cthorri dcncan, bcrc
hitza agcrrarazi du erantzupcnaz, zeinarcn kargua, Jainko gurc Salbatzailcarcn
manuz niri emana izan baitzait:
4 Titori, bat-tafunean dugun fedearen
araberako femé maiteari, grazia cta bake
Jainko Altaren cta Jcfu -kritlo gurc Salbatzailcaren ganik.
5 Kretan utzi zaitut, makhur direnak
chuchen dctzatzun, cta hirictan gaindi

czar detzatzun aphczak, manatu ere darotzudan bczala.
6 Hartako nihor izan behar da cftakurugabea, behin baizik cz ezkondua 5
haurrak fededunak, zabarkeriako errankizunik gabeak cta ethordunak dituena,
7 Aphczpiku bat ezcn, Jainkoarcn
miniftro den bczala, hobengabea izan
behar da ; cta cz hampurutfu, jauzkor,
arnozale, joilc, irabazi itfuften gofe ;
8 Bainan arrozkin, eme, gurbil, zu
zen, faindu, begiratu,
9 Fcdcko hitzak daduzkana, irakhatfi zaizkon bczala; gai izan dadientzat,
irakhafmcn onaz bertzeen argitzcko cta
bihurtzen direnen ichilaraztcko.
10 Ezcn aíko badire, ingurebakikakoctan bercziki, bihurriak, clhc huts crralcak cta enganatzaileak,
1 1 Ichilarazi behar direnak, etchc ofoak nahaften dituztcnak, irabazi zikhirj
baten gatik behar ez dena irakhatfiz.
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12 Hekictarik batek, hckien bcrcn
profetak erran izan du : Kretarrak bethi gezurti, abere tzar, trimpoil alfcr batzu dirc.
13 Egiazkoa da lekhukotafun hori.
Aria hortaz, garrazki azurria zatzu, garbi egon ditezen fedean,
14 Bcharria eman gäbe Juduen clhe
chaharrei,eta egiatik gibelatzen diren gizonen manamenduei.
15 Garbientzat, gauza guziak garbi
d ire; khutfatuentzat berriz, eta fedegabekoentzat, deus ez da garbirik; bainan
lohituak dirc hekien gogo-barneak.
16 Jainkoa ezagutzen dutcla, ahoz
aithortzen, bcrcn egintzez ordean ukhatzen dutc, hafgarri direnaz geroztik, finhefgogor eta eginkari onctako cz gai.

II.

K ap.

7 U K ordean irakhafmen onari dagozkion gauzak irakhatfatzu.
2 Zaharrak izan beitcz gurbil, chahu,
umo ; fedean, karitatcan, jafankortafunean garb i;

3 Atfoak halaber egon beitcz bizitzc
faindu batean, ez gaizkikari, arnozale,
bainan ongiaren irakhafle,
4 Neikatchei irakhaftcko zuhur izaten, bcrcn fenharren eta umeen maithatzen ;
5 Um o, garbi, begiratu izaten; etchcaz artha hartzen ; eme eta bereu fenharrei ethordun izaten, Jainkoarcn hitzak
cz dezan burhorik jafan.
6 Hcrtfa zatzu gizon gazteak cre be
giratu izatera.
7 Gauza guzietan zurc burua egin
kari onen irakhafbidc cmazu, zure irakhafmenaren garbitafunaz, zure bizitzc
itzalgabcaz, zurc fentontafunaz ·,
8 Zure irakhafmena izan bedi narriorik eta erratckobidcrik gabea, ahalkctan
geldi dadien ichtcrbcgia, guretzat gaizki
mintzatzeko biderik ez izanez.
9 Ekhar zatzu fehiak bcrcn naufiei
ethordun izatera, orotan hckien gogara
egitera, deufetan cz bihurtzera,
10 Maularik cz egitera, bainan gauza
guzietan fideltafun olo baten crakhuftcra ; arrcn-cta guzien begietara eder agcrraraz dezaten gurc Jainkoarcn irakhasmena.
1 1 Ezen gizon guziei agertu zayotc
Jainko gure Salbatzailcaren grazia,

1 2 Argitzen gaituelarik,arrcn-eta tzarkeriari eta mendeko lehiei ukho cginik,
mende huntan bizi gaitezen begiratuki,
zuzentafunean eta jainkotiarki,
13 Igurikiz guk igurikitzen dugun
Jainko handiaren eta Jcfu-K rifto gure
Salbatzailcaren ofpezko ethorpena ;
14 Jefu-K riftok bere burua guretzat
eman baitu, bekhatu orotarik gure bcrrcrofteko, eta gutarik beretzat cgiteko
populu garbi, onhefgarri, eta cgintza onei
jarraikitzen den bat.
15 Horiek adiaraz zatzu; eta cfkudantzia ofoarekin hari zaite hertfatzen
eta kridantzatzen. Nihork ez bezaitza
erdeina.
III. K ap.
O H A R T A R A Z zatzu buruzagi eta
kargudunci ethordun izatera, hc
kien hitzari jauftera, eta eginkari 011 guzietara abian egotera ;
2 Nihori ahapaldirik cz arthikitzera,
hauzilari ez izatera, bainan-bai bakctiar, emetafun ofo bat crakhutfiz gizon
guzien alderat.
3 Bcrtzc orduz alabainan geror cre
ginen zoro, finhefgaitz, makhurrean ginabiltzanak, aiko lehien eta zalekerien
gathibu, maltzurkcrian eta bekhaizgoan
hari ginenak, haftiagarriak, eta clkhar
hailiatzen ginuenak.
4 Bainan agertu direnaz geroztik
Jainko gure Salbatzailcaren ontafuna eta
gizonen aldcrako amodioa,
5 Salbatu gaitu, cz gure cgintzcn zuzentafunari eiker, bainan bere urrikalmenduaren arabera, bizitzc berri bat emancz bathayoaz eta gcroni berrituz Izpiritu fainduaz,
6 Zcina gurc gainera nafaiki hedatu
baitu Jcfu-K rifto gure Salbatzailcaren
bidez ;
7 Arren-cta hären graziaz zuzentafuna ardietfirik, izan gaitezen, ufte du
gun bezahl, bcthicreko bizitzearen pre
mu.
8 Egia garbiak dire horiek, eta nahi
nuke nnka bazinetza jcndcctan ; Ja in 
koarcn baithan fmhcilcn dutenek artha
izan dezaten eginkari on guzien buruan
agertzeko. Horiek dire gizoncntzat gau
za on eta behar bezalakoak.
9 Baztcrrerat egiozute ordean folasbide ahulci, iraulgiketci, eikatima eta lcgearen gaineko eztabadei; alferrak dire

ezen eta deufetako baliatzcn ez direnak.
10 Herctikoarcn ganik aldara zaite,
behin eta bietan kridantzatu ondoan ;
1 1 Baitakizu halako dena galdua de
là, eta bekhatu egiten duela, bere ahoko
juyamendutik bcrctik kondenatua delà.
12 Bidali darotzukedanean Artcmas
edo Tikiko, higi zaite Nikopolifera ene
ganat ethortzera ; burutan dut ezen ncgua han iragaitea.
13 Zenas lege-jakina eta Apolo ai-
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tzinean igorratzu artharckin, deuferen
eíkafik izan ez dezaten.
14 Bada, gurc anayek ere ikhas bezatc eginkari onen buruan agertzen be
har diren gauzetako, fruiturik gabeak
izan ez ditezen.
15 Enekin diren guziek agur cgitcn
darotzutc. Agur cgiozutc fedean maite
gaituztenei. Jainkoarcn grazia zuckin
ororekin izan bedi.

PHILEMONERI JA U N DONE PAULO
APOSTOLUAREN GUTUNA.
D A U L O , Jefu-Kriílorcn gatik burdinctan dena, eta Timotheo anaya,
Philemon gure maite eta laguntzailcari,
2 Eta arreba guziz maite Apiari, eta
gure guduetako lagun Arkipori,cta zurc
ctchean den clizari.
3 Jainko gure Aitaren eta Jefu-K risto gure Jaunarcn ganik zuei grazia eta
bake.
4 Enc Jainkoari diozkat cikerrak bihurtzen, enc othoitzetan zutaz orhoitzapen eginez bethi,
5 Aditzen baitut nolako fedea duzun
Jcfus Jaunarcn baithan, eta zer karitatca
faindu guzicn aldcrat;
6 Hambatean non Jcfu-Kriftoren ga
tik zuen artcan egiten den ongiak, gu
zien czagutzara ethorriz, agerian ematen baitu zurc fedearen bizartafuna.
7 Ezen atfeginez eta bozkarioz bethc
nau zure karitateak ; zeren zuk, anaya,
jabaldu baituzu fainduen baithan gofea.
8 Aria hortaz, zembat-nahi cfku du
dan Jcfu-Kriftoren ganik, zer-erc baitagoki gauzari eta hura zuri manatzeko;
9 Halerc, zuretzat dudan amodioaren ariaz, nahiago zaitut othoiztu nik,
naizen bezalakoak, Paulo zaharrak, orai
Jefu-Kriftoren gatik burdinetan naizenak.
10 Ene othoitza ene feme Oncfimorentzat da, burdinetan naizclarik ene
haur cgin dudanarentzat;

1 1 Zeina lehen deufetako ez baitzaitzu izatu ; orai ordean on izanen da bai
zuretzat eta bai enetzat.
12 Gibelerat bidali darotzut. Z u k aldiz begithartez har zazu ene bihotza bcra bezala.
13 Nahi nuen enekin iduki, zure ordainez zerbitza nintzan, ebanjelioaren
gatik jafaiten ditudan burdina haukietan;
14 Bainan cz dut zure aithorra gabc
nahi izan deufere egin, arrcn-cta galdatzen darotzudan ongia cz dadien ethor
ezin-bertzetik bezala, bainan zure oldctik.
15 Ezen beharbada zure ganik aphur
batentzat urrundu izan da, gero bil dezazun bethikotzat,
16 E z gehiago gathibu bezala, bainan
gathibuaren ordainez, anaya guziz maite
bat bezala, bcrcziki enetzat ; zembatenaz bada zuretzat hobeki, nahiz haragiaren, nahiz Jaunaren legez ?
17 Baldin beraz zure laguntzat banadukuzu, neroniri bezala egiozu begitharte.
18 Aldiz bidegabe cgin cdo zerbait
zor badarotzu, ene gainera cmazu.
19 N ik Paulok iikribatu darotzut ene
cikuz ; nik bihurturen darotzut ordaina,
zuri ez erratcko, zurc burua niri zor
duzula ;
20 Hola, anaya. Jaunarcn gatik gozo
hau ethor bekit zure ganik : Jaunarcn
¡¿encan bizia emozu cnc bihotzari.

-

III. KAP.

HEBREARREI.
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2 1 Zure cthorkortafunaz fida ¡zanez
iíkribatu darotzut, baitakit erratcn dudan
baino gchiago ere egincn duzula.
22 Hambatean berriz, leihor bat chu
chen dizadazut othoi; czik zuen othoitzei cíkcr, zuci emana izancn natzaitzuelako phcíkizan bizi naiz.

23 Agur egitcn darotzute Epafrafck,
enekin Krifto Jcfufcn gatik prefo dcnak,
24 Eta M arkek, Ariftarkok, Demafek eta Lukek, ene laguntzen hari direnek.
25 Jefu-K rifto gurc Jaunaren grazia
zuen ¡zpirituarekin izan bedi. Halabiz.

H EB R EA R R EI JA U N DONE PAULO
APOSTOLUAREN GUTUNA.
I. K a p .
D E I H A L A aíko aldiz eta aíko moldcz
gurc arbafoci profetcn arartekoz mintzatu zayoten ondoan Jainkoa, azkcnik
2 Egun haukietan mintzatu izan zaiku bcrc Scmcaren ahoz, zeina czarri bai
tu gauza guzien premu, zeinaren bidcz
egin baititu mendeak ere j
3 Zeina, harén ofpearcn diítiradura c
ta harén izantzaren itchura den bezala,
gauza guziak bcrc hitzarcn indarraz jafaiten ditucna; bckhatuen chahupena eginik, ¡arria baitago mayeftatearcn eíkuinean zeru gorcnetan,
4 Hambatenaz aingerucn garai, zcnv
batenaz-ere harek izatu duen izenak abgeruenarcn gaincan baiteramaka.
5 Ezcn aingeruetarik zeini egundaino
erran izan dio Jain koak: Ene Semca
zare, egun aitatu naiz zutaz ? Eta orai110: N i izancn natzayo Aitatzat, eta hura
fcmetzat izanen zait ?
6 E ta oraino ere, lurrcra dakharrcncan bere lchcnforthua, erratcn du: A 
dora bezatc Jainkoarcn aingeru guzick.
7 Eta aingerucz, hau dio: Izpirituak
egitcn ditu bere aingeru, eta fu garrak
bere zerbitzari.
8 Bainan Semeari: Jainkoa, zure tronua menderen mendetako izanen da; zu
re errege makhila,zuzcmbideko makhila.
9 Maithatu duzu zuzena, eta higuindu makhurra; hargatik, oi Jainkoa, zure
Jainkoak zaitu bozkariozko olioaz gantzutu, zurekin phartedun direnen gainetik.

10 Eta oraino: Haftapcncan, Jauna,
zuk egin duzu lurra bere afentuen gainean, eta zure eíkuetako lanak dire zeruak.
1 1 Galduko diré hekiek ; zuk ordean
iraunen duzu, eta hekiek oro foincko bat
bezala ihetchetuko dire;
12 Eta aldagarri bat bezala aldaturen
ditutzu, eta aldatuak izanen diré; zu
ordean bethi bat zare, eta ez dire akhituren zure urtheak.
13 Bcrriz, aingeruetarik zeini egun
daino erran izan dio : Ja r zaite ene elkuincan, zure ctfayak czar detzadan arteo
zure oimpeko alkhi ?
14 Aingeruak ez othe diré izpiritu
zcrbitzariak, falbamcnduko primantza ardictfiko dutenen gatik bidaliak, egimbide
zerbaiten bethetzera ?

II. K a p .
U A R G A T I K behar ditugu cntzun
* A ditugunak hobeki begiratu, ez gaitezen ura bezala funtfi.
2 Ezcn aingeruek erran hitza gogor
egotu balimbada, eta lege hauftc eta bihurrialdi guzick izan badute bcrcn faria;
3 Ñola itzuriko garc gu,baldin bazterrcrat uzten badugu ¡rakhafpcn hain falbagarria, zeina Jaunak bcrak erantzuten
abiatu ondoan haftean, aditu dutenek bai
tute gurc baithan feguratu ;
4 Jainkoak lekhukotafun egitcn zuelarik, hambat ezagutkariz, fcndagailaz,
eta mirakuluz, eta Izpiritu faindua bcrak
nahi duenaren gainerat ichuriz ?

5 Jainkoak alababan ez du aingerucn
azpiko ezarri, aiphatzcn dugun mundu
cthorkizunekoa.
6 Bcrtze toki batean bcrriz, norbaitek
lekhukotafun hau egiten du, dioelarik :
Z c r da gizona, hartaz orhoit zaitezentz a t; cdo gizafemea, ikhuítera ethor zakizkioentzat ?
7 Aingeruak baino aphur batentzat
gutiago egin duzu ; ofpcz eta ohorez
khoroatu, eta zure eíkuetako lanen gainean nauft czarri duzu.
8 Oinen-peko czarri diozkatzu gauza
guziak. Bada, haren-pcko ezarri ditucnaz geroz gauza guziak, ez du deufere
utzi hari azpikotua ez denik. Orai or
dean ez dugu ikliuílcn oraino harén azpian dircla guziak.
9 Bainan Jcfus, aingeruak baino aphur batentzat aphalagotua izan zena,
ofpez eta ohorez khoroatua ikhuften du
gu, jafan duen heriotzearen ariaz ; Jain 
koak, bere ontafunean, nahi izan baitu
guzicntzat hil zadicn.
10 Bazagokion ezcn Jainkoari, zeinarentzat eta zcintaz baitire gauza gu
ziak, zcinak ofpera nahi baitzuen eratnan
bere haurren oftea, beharamendutik ospera oinhazcaren bidez altcha zezan falbainenduaren cragilca.
1 1 Alababan faindutzailea eta íaindutua dena, guziak ethorki batetarik diré.
Hargatik ahalkerik ez du, hekiek anaya
izenaz deitzcko, dioenean :
12 Ene anayci erantzunen diotct zu
re izcna, Elizaren erdian zaitut lauda
turen.
13 Eta berriz: Harén gainean ftda izanen naiz. Eta oraino: Huna ni, eta
Jainkoak eman darozkidan haurrak.
14 Ñola beraz odolean eta haragian
phartedun baitziren haurrak, hura ere
hala izatu da ; arren-eta bcrc heriotzeaz
chahu zezan heriotzearen bothcrca zucna, erran-nahi-da debrua;
15 Eta libra zetzan, beren bizi guzian
heriotzearen larderiaren azpian bizi behar
zirenak.
16 Ezcn ez ditu aingeruak liartu, bai

nan Abrahamen umeei lothu zayote.
17 Hargatik gauza guzietan behar i
zan da bere anayen iduriko, egin zadientzat urrikalmcndutíu eta Jainkoarcn aitzinean zinczko aphez naufi, populuaren
bckhatuen barkhamenduaren ardiefteko.
18 Ezcn jafan duenaren eta frogatua

1281

izan denaren aria beraz da ahaldun frogctan direnci laguntza egiteko.

III.

K ap.

p j A R G A T I K , anaya faindu, zeruetarako deyean barne zarctcnak, begien
aitzincan idukazuc Jefus, guk aithortzen
dugun fcdeko apoftolu eta aphez naufia.
2 Zeina ezarri duenari fidel baitzayo,
hala· ñola Moifes ere harén ctche guzian.
3 Ezcn hambatenaz ofpe handiagoren
merczdun idukia izatu da, zembatenaz
ohore gehiago baitu etchea egin duenak,
etchcak bcrak baino.
4 Alababan etche bakhotchak badu
norbait egile j bainan gauza guzien egilca, Jainkoa da.
5 Moifefcz denaz, fidel izan da Jain 
koarcn etche guzian, zerbitzari bezala,
erran behar ziren gauza guzien lekhukotafunaren egiteko;
6 Krifto fidel izan da ordean, femea
bere etchcan bezala ; eta etche hura gu
garc, baldin azkeneraino gogorrik idukitzen badugu gurc fidantzia eta ¡gurikimen
ofpctfua.
7 Hargatik, Izpiritu fainduak dioen
bezala : Baldin egun, harén mintzoa entzuten baduzuc,
8 E z gogor zuen bihotzak, hala-nola
mortuko fumintaldian, tentazioneko egunean ;
9 Noiz-ere tentatu baininduten zuen
arbafoek, eta ene egintzak frogatu eta
ikhufi baitzituzten
10 Berrogoi urthez; aria hortaz fcphan egon natzayo populu horri, eta crran d u t: Makhur dabila bethi horien
bihotza. Ene bideak berriz, ez dituzte
horiek ezagutu j
1 1 Hórrela ere ene hafarrean zin egin
d u t: Ala ! ene phaufuan fartzen badirc.
12 Bcrautzue, anayak, zuetarik norbaiten baithan ez dadien gertha finhefgogorkeriako izpiritu gaichtoa, Jainko biziaren ganik urrunarazteraino;
13 Bainan egun oroz elkhar bero zazue, Egun dcitzen den mugak diraueno;
zuetarik nihor gogor ez dezan bckhatuaren zoramenduak.
14 Ezcn Kriftorcn phartzuner eginak
garc, baldin bizkitartcan azkeneraino
gogorrik idukitzcn badugu harén izan
tzaren haftapena.
15 Erraten deno: Egun, harén min
8 A

I
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h e b r e a r r e i.

tan fartzera, gutarik nihor cz dadien cror
halako finheigogorkeriara.
_ _
12 Ezen Jainkoaren hitza bizia da cta
eragilea, cta bi ahotako edozein czpata
haino farkorragoa, eta heltzen dena arimaren cta gogoaren artcraino, giltzetara crc
cta muinctara, cta bihotzeko afmu cta
chedeak berezten dituena.
13 Eta baren aitzinean cz da czinikhufizko kreaturarik, cta gauza guziak
ageriak eta zabalduak dire guk aiphatzen
dugunaren begien azpian.
14 Dugunaz geroz aphez handitzat
zeruetan iarthu dena, Jcfus Jainkoaren
Scmca, gogorrik gaudezen gure aithorreko fedeari.
IV . K ap.
15 E z dugu ezen gure malbutafunez
urrikal
cz dezakeen aphez naufrrik; bai
D E L D U R izan gaitcn beraz ezen,
Jainkoaren phaufuan fartzeko agin- nan badugu gu bezala gauza guzietan
tzaz ardurarik cz eginez, kampo gcldi tentatua izan dena, bekhatuan bertzalde.
16 Lotfarik gälte hurbil gaitezen beraz
dadien zuctarik norbait.
2 Alabainan erantzuna izan zaiku gu- graziazko tronuaren aitzinera, ardiets deri ere bckici bezala; bainan hekici etza- zagun urrikalmendu cta gure behar-oryote dcufcrc baliatu aditu duten hitza, c- duetan aurkhi dezagun grazia.
tzelakoz lagundua aditzailecn fcdcaz.
3 Gu bada, fmhctfi dugunak, farthuko
V . K ap.
gare phaufuan, hckicz erraría izan zayoA L A B A I N A N crc gizonen artetik
tenaz gcroztik : Enc hafarrcan zin egin
hartua den edozein aphez naufi, gidudan bezala, a la ! fartzen badirc enc ^
phaufuan; erran-nahi-da mundua cginik, zonentzat czarria da Jainkoa ukitzen du
ten gauzetan, bekhatuentzat eikain dclan guziak akhabatu ondoko phaufuan.
4 Ezen hau errana izan da nombait tzan emaitzak cta fakrifizioak,
2 Eta urrikal ahal dakioten jakingazazpigarren egunaz: Eta Jainkoa bere
lan guzietarik phaufatu zen zazpigarren bctafuncan eta makhurrean dabiltzanci;
zeren-eta malbutafunez baita inguratua
egunean.
5 Eta dio bcrriz e re : A la ! fartzen bera c r e ;
3 Eta hargatik, populuarentzat bezala
badirc cne phaufuan.
beretzat
cre eikaini behar ditu bekhatua6 Dircnaz gcroztik batzu hartan farrentzateko
fakrifizioak.
tzckoak, cta lehembizi'ko aditzaileak cz
4 Eta nihor cz da ohorc hortaz jaltcdircnaz geroz farthu bereit finhefgogor
tzen, baizik-crc Aaron bezala Jainkoaz
tafunaren aria z;
7 Berezten du Jainkoak halako cgun deithua dena.
5 Halstan crc Kriftok ez du berak
bat, Egun deitzen dueña, Dabidcn ahoz
dioenean hambat demboren buruan, go- hartu apheznaufitafuneko kargu ohorarago errana den bezala ; Egun entzuten garria ; bainan hainak cman dio, zcinak
baduzuc enc mintzoa, ez gogor zuen erran baitio; Z u zare enc Scmca, nik
egun aitatu naiz zutaz.
bihotzak.
<
6 Hala-nola crc baitio bertze toki ba
8 Jofuek alabainan cman izan baliotc
tean
: Bethiko zu zare aphez Mclkilcphaufua, ez litekc gcroz-goiti bertze
deken
arara.
egunik aipha.
7 Harek, bere gizontafuncko cgunc9 Jainkoaren populuari gclditzen zayo
tan, hcriotzetik itzurraraz zczakecnari
beraz beftatzeko phaufua.
10 Ezen Jainkoaren phaufuan farthua eikaini baitziozkan bere othoitz-erredenak, harck crc bere lanctarik phaufu keyak, oihu-min cta nigarrckin, entzuna
izan da Aitari ekhartzen zioen agurraren
hartu du, Jainkoak bercctarik bezala.
gatik.
11 Lchia gaitezen beraz phaufu har-

tzoa entzun badezazue, ez gogor zuen
bihotzak, hala-nola fumintaldi hartan.
16 Ezen aditzailectarik batzuek fumintarazi zuten Jainkoa, bainan ez Moifefekin Egiptotik abiatu ziren guzick.
17 Nori bada, gaizturik cgon zen bcrrogoi urthez ? E z othc bekhatu egin zutenei, hckien gorphutzak mortuan etzanak gcldit« baitziren ?
iS" Nori bcrriz, zin egin zuen etzela
hären phafuan farthuko, cz bazen finhcsgogor gclditu zirenei ?
ig Eta ikhuftcn dugu czin farthu zirela bercn finhefgogortafunaren gatik.
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zen ez dakharrenean, gaitzetfia eta madarizioneari hurbil dago ; futik goanen
zayo azken burua.
9 Bainan, guziz maiteak, hórrela mintzo garen arren, zuetaz eta zuen falbamenduaz fmhefte hobea dugu.
10 Ezen Jainkoa cz da makhurra ahanztekotzat zuek egin duzuena, eta
liaren izenean fainduci egin cta egiten
ditutzuen laguntzez erakhutfi duzuen
karitatca.
1 1 Bada, gure lchia da zuetarik batbcdcrak azkencraino erakhuts dezan ar
dura bera, bethe dadicn zuen phelkiza,
12 Eta etzaiteztcn nagi, bainan beren
fede eta jafankortafunaren bidez agintzen
premu egin direnen imitan izan zaiteztcn.
13 Alabainan-crc Abrahami agintzen
egitean, Jainkoak ez baitzuen nihor bera
baino handiagorik hartaz zin egiteko,
bere buruaz zin egin zuen,
14 Zioelarik : Ala ! benedikatuz benedikaturen cta berhatuz berhaturen zaitudala.
15 Eta hórrela jafankorki igurikiz, A brahamek ardietfi du agindua izan zitzaV I. K a p .
yoena.
16 Izatcz-ere gizonek berak baino
T J T Z I Z beraz Kriftoren legearen irakhafpcncko abiadurak, goazen bc- handiagoaz egiten dute zin, eta zina ere
thetafunera, bcrriz hari gäbe afcntutzat da hekicn makhur guzien akhabantza,
ematen eginkari hilen urrikia, eta Jain  gauzaren finkatzeko.
17 Hala-hala Jainkoak agintzaren prekoaren baithako fedea,
2 Bathayoaren gaincko irakhaftnena, muci erakhutfi nahiz ezin-khordokatuzcfkuert cmatekoa, hilen biztekoa cta be koa zela haren chcdea, hitzari cratchiki
zioen zina,
thiko juyamendukoa.
18 Arren-cta Jainkoak uklia ez dc3 Eta hori eginen dugu, Jainkoak uz
tzazkeen bi gauza ezin-khordokatuzko
ten bagaitu.
4 Alabainan czina da, bchin argitu i horien bidez, gozakaririk fendoena izan
zan direnak, zeruko dohainak cre daftatu dezagun, aitzincrat emana zaikun phesdituztenak, eta Izpiritu fainduan phartc- kiza iheftokitzat hartzen dugunek,
19 Hura baitugu arimaren aingura
dun egin izan direnak,
5 Jainkoaren hitz onari eta ethorri hazkar eta fegur bat bezala, helaren
behar den mendeko gauza harrigarriei barncraino fartzen dena,
20 Jefus gure aitzin-bidaria farthu den
gozo hartu diotenak,
tokiraino,
Melkifedekcn arara egina zela6 Eta gero crori direnak, oraino itzul
ditezen urrikiaz berritzera, noiz-ere berri- koz bethiereko aphez naufi.
tan hari baitirc bereu buruei gurutzefikatzen Jainkoaren Semea, cta laidagarri
V I I . K ap .
crakhuiten.
p 'Z E N Mclkifcdek hura, Salcmgo c7 Ezen lur batck edaten duenean
rrege, Jainko handiaren apheza, zeigainera maiz heldu zavoen uria, cta cna
biderat
atheratu baitzitzayoen Abra
maten duenean hura lantzen dutenentzat on den belharra, Jainkoaren benedi- hami, erregeak chahuturik itzultzcn zencan, eta benedikatu baitzuen ;
zionea izaten du.
,
2 Zeinari crc Abrahamek email bai8 Bainan elhorri cta aftokharlorik bai-

8 Eta Jainkoaren Seme zen nrren, jafan dituen ganzen bidez ikliafi du ethorkortafuna ;
9 Eta bere fakrifizioan ahituz bilhakatu da ethordun zaizkion guzientzat
bethiko falbamenduarcn eragile,
10 Jainkoak deithu zuen bezala M clkifedeken araberako aphez naufia.
1 1 Hortaz baginduke hitz handi cta
ederrik, bainan gaitzegiak errateko, ¡1haunduak zaretelakoz aditzeko.
12 Alabainan-ere afpaldi duclakoz argitzen zaituztetela, oraiko naufi izan
behar bidean, Jainkoaren hitzaren lehembiziko abiaduren ikhafteko beharra
duzuc oraino; eta egin zarcte halako,
non efnez haztekoak baitzarete eta cz jaki
fendoz.
13 Bada, efnez hazten dena, zuzentafunaren gaincko folafaren ardielteko ez
da g a i; haurregi da ezen.
14 Bainan gizon cgincntzat da jan
fendoa, hainentzat zeinen adimenduak
ohiduraz ikhafiak baitirc on-gaitzen czagutzen.
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tziozkan harrapakin guziaren hamarrcnak, zeinarcn izenak behintzat erran-nahi-baitu zuzembidezko errege, eta gero
baitzen Salemgo errege, erran-nahi bakezko errege;
3 Zeinari ez baitzayo aiphatzen cz
aitarik, ez amarik, cz iraulgirik, ez biziaren hafte eta akhabantzarik, hórrela
Jainkoaren Scmcarean iduriko egina, bethiereko aphez gclditzen da.
4 Ikhuíazue bada zembat handi zen
haina, zeinari Abraham patriarkak cman baitziozkan bere gauza hoberenen
hamarrenak.
5 Haletan Lebircn umcetarik apheztafunera heltzen direnck, zuzen dutc legearen arabera hamarrenen altchatzea
populuaren ganik, erran-nahi-da beren
anayen ganik, nahiz haukiek ere Abra
hamen fabeletik ilkhitzen diren.
6 Bainan hekien iraulgian aurkhitzen
etzenak Abrahamen ganik hartu zituen
hamarrenak, eta benedikatu zuen agintzen jabe zena.
7 Ezin ukha daiteke bada, chumcago
denak handiago denaren ganik hartzen
duela benedizionea.
8 Eta hemen, hamarrenen hartzaileak
gizon hilkizun batzu dire ¡ han berriz,
lekhukotafun egiten da bizi dela.
9 Eta (errateko moldez) Lebik, zei
nak altchatzen baititu hamarrenak, berak
ere email izan ditu Abrahamen bidez;
10 E zik oraino here aitaren fabclean
zen, harén bidcra goan zenean Mclkifedek.
1 1 Bada, Lebircn apheztafunarcn bi
dez (ezik harén azpian izan zuen populuak legea) gizonak hel balimbazitczkecn
zuzentafun ofora, gcroz-goiti zer premia
zen bertze aphez bat altcha zadien Melkifedeken arakoa eta cz Aaronen arakoa?
12 Alabainan aldatu denaz gcroztik
apheztafuna, premia da egin dadien legcaren aldapena ere.
13 Ezcn nortaz-cre horiek erranak
baitirc, bertze leinu batetarik da, hartarik
egundaino nihor ez baita aldarean zerbitzatu.
14 Ageri da alabainan gurc Jauna ¡1khi dela Judaren leinutik, zeinarentzat
Moifefek cz baitu apheztafunean ikhustekorik batere aiphatu.
15 Eta hori ageriago da oraino, Mclkifedeken arara ilkhitzen denaz gcroztik
bertze aphez bat,

16 Ezarria ez dena haragiari manatzen duen legearen arabera, bainan-bai
czin-ahituzko bizitzearen berthuteak agintzcn duen bczala.
17 Errana da ezen : Bethiko aphez
zare zu, Mclkifedekcn arara.
18 Khendua da bcraz aitzineko legea,
hutfal cta alferra delakoz ;
19 E z du alabainan deufik ofotafuncra
ckharri; ethorri zaiku ordean igurikimen
hobc bat, Jainkoaren ganat hurbilaraztcn
gaituena.
20 Eta zcmbatenaz-crc baita jarria,
ez zinik gabe (bertzeak bada zinile gabe
aphez eginak izan diré,
2 1 Hau ordean zinekin egina izan da
hainaz, zeinak erran baitio: Z in egin du
Jaunak eta ctzayo urrikituren; bethiko
aphez zare zu) ;
22 Hambatcnaz bat-tafun hobearen
berme jarri izan da Jefus.
23 Bertzectarik orai arteo izatu da
aíko aphez, zcren-cta hcriotzeak cz baitzituen bethi irautera uzten ;
24 Hunek ordean dirauclakoz bethi,
bethirainoko apheztafuna badu.
25 Hargatik, gurc arartcko izateko
bethi bizi denak, bethi falba dctzazkc
harén bidez Jainkoaren ganat hurbiltzen
direnak.
26 Egoki zen alabainan izan ginezan
halako aphez naufi bat, faindua, hobengabea,khutfatugabea, bekhatorcctarik berezia, cta zeruetarik gorago altchatua ;
27 Zeinak ez baitu bertze aphezek
bczala cgun oroz bitiinarik cíkaini behar, lehcnik bcrc bekhatuentzat, eta gero
populuarenentzat; ezen hau behin egin
izan du berc burua cíkaintzcan.
28 Legeak aphez egin ditu alabainan
gizon crphil batzu; baiuan legeaz gcroz
tik zinekin atheratu den hitzak, Scmc
perfet dena.
V I I I . K ap.
U O R R E N gaineko folas guzia huntan
d a : Halako aphez naufi bat dugula, non zcruetan jarria baitago GuzizHandiaren tronuaren eíkuincan,
2 Saindutegiko cta Jaunak (ez gi
zonak) egin duen egiazko tabcrnakle hartako miniftro dclarik.
3 E zik edozein aphez naufi cmaitza
eta bitiina eíkaintzeko czartzcn da ; aria
hortaz premia da izan dezan hunek ere
cíkaintzckorik zerbait.

4 Izan cz balitz beraz lurraren gainckotzat baizik, etzen batere izanen aphez, cmaitzak legearen arabera eíkaintzen zituztcnak bazirenaz geroztik,
5 Zeinen zerbitzuak crakhuften bai
titu zcruko gauzcn itchurapen eta itzalak, Moifcfi errana izan zitzayoen bczala
akhabatzcn zuenean tabernaklea: Ohartemazu gauza guziak egin dedatzun mendi gainean crakhutfi zaitzun moldearen
arabera.
6 Orai ordean hambatcnaz izatu du
gure aphczak minifterio hobea, zembatenaz-cre baita bat-tafun hobearen, eta
bat-tafun agintza bobeen gainean jarria
denaren bitharteko.
7 Ezen bayarik gabe izan balitz lehembiziko bat-tafuna, bigarren baten ezar beharrik ctzitekccn.
8 Bada, Ifracldarrei gaizkiak erratean,
hunela mintzo da Jain koa: Hara cthorriko direla egunak, dio Jaunak, cta battafun berri bat eginen dut Ifraelgo ctchearekin cta Judako etchearckin;
9 E z horien aitekin (cíkutik hartu n¡tuenean Egiptoko Iurretik atheratzeko)
egin nuen bat-tafuna bezalakoa ; ezen cz
diré enckilako bat-tafunean egotu, cta
bazterrerat utzi ditut nik ere; dio launak;
10 Ezen hau da egun haukicn ondotik Ifraelgo ctchcarcntzat chuchcndu
dudan bat-tafuna, dio Jau n ak : Ene le
geak farthuko ditut horien gogoan, eta
iíkribatuko ditut horien bihotzean ; eta
ni izanen naiz horien Jainkoa eta horiek
ene populua;
1 1 Eta batbedera cz da hariko bcre
lagunari irakhaften, cta bcre lagunari crraten : Ezagut zazu Jauna ; zeren chumeenctik handienera orok ezagutuko bainaute;
12 Barkhatuko diozkatet ezen bcren
gaizkiak, cta hekien bekhatuez ez naiz
gehiago orhoituren.
13 Aldiz bat-tafun berriaz aiphatu ducncan, zahar crakhutfi du lchenekoa;
cta zahartzen cta noizbaitkotzen hari
den gauza, akhabantzatik hurbil da.

IX . K ap.
P" G I A da ere lchcmbiziko bat-tafunak
^
izan ditucla Jainkoaren zcrbitzuko
legeak eta mcndeko faindutegia.
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2 Tabernakleari ezen egin izan zioten aitzindegi bat, Saindua deitzen zena,
zeintan baitziren ganderailua, mahaina cta
ogi cíkainiak.
3 Berriz, bigarren helaren gibelean
zen fainduren Saindua deitzen zen ber
tze tabernakle bat;
4 Han baitziren urhczko ifentfuntzia,
bat-tafuneko arkha, aide orotarik urhez
eftalia, eta harén harnean urhezko untzi
bat manaz bethea, Aaronen zigor hoftatu
zena eta bat-tafuneko lauzak,
5 Eta gainean ziren Kerubin ofpetfuak, propiziatorioari itzal egiten ziotenak;
bainan ez da hemen gauza bakhotchaz
aldizka mintzatu beharrik.
6 Horiek hola chudiendu ondoan, aphezak, fakrifizioetako egimbideen bethetzean, noiz-nahi fartzen ziren aitzineko
tabcrnaklcan.
7 Bainan bigarren tabcrnaklcan, aphez
naufia bakharra fartzen da urthean behin,
cz odolik gabe, zeina cíkaintzen baitu
berc eta populuaren bekhatuentzat;
8 Hortaz crakhuften baitzuen Izpiritu
fainduak, egiazko faindutegiaren bidea etzela oraino idekia, lehembiziko tabernakleak ziraueno.
9 Horiek ziren oraiko demboraren itchurapcna, zeinaren arabera eíkaintzen
baitire emaitzak eta bitimak, ohorc hckien bihurtzailea kontzientziaren arabera
garbitafun ofoan czin eman zezaketenak,
janhari cta edari batzuez bakharrik,
10 Eta garbiketa eta bertze zeremonia, legearen bcrritzcko orduraino czarriak ziren batzuez.
1 1 Bainan ethorri dcncan Krifto, cthorkizuneko ontafunetako aphez naufia, tabcrnakle handiago eta perfetago
batetarik, cz eíkuz eginctik, erran-nahida hemen egiten direnak bezalakotik,
12 Saindutegian farthu da behin, cta
cz akher edo aratcheen odolarcn bidez,
bainan ber-beraren odolaren bidez, bethicreko berrerofpena guretzat ardictíirik.
13 Ezen baldin akher eta zezenen odolak cta miga hauts urztatuak, haragiaren garbipenetan faindüeften baditu khutlatu direnak ;
14 Zcmbatez hobeki Kriíloren odolak, Krifto zeinak bcre buru nothagabea
Izpiritu fainduaz cíkaini baitio Jainkoari,
gure kontzientzia garbituko du eginkari
hiletarik, Jainko biziaren zerbitzatzera
gurc ckhartzea gatik.
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15 Eta haletan da teftament bcrriaren
ararteko; arren-eta, teftament zaharraren azpian egin dircn bekhatuen bcrrcroftekotzat jafan duen hcriotzeari cikcr,
dcithuak direaek ardiets dezatca agiadua
dea primaatza bethierckoa.
16 E zea teftament bat dea tokian,
premia da hiltzera ethor dadiea tcftamentarea egilea.
17 Hcriotzcak alabaiaaa ematca dio
teftamentari bcrc iadarra; bcrtzcla ez
da balios, teftamentarea egilea bizi dcno.
18 Hargatik lehembiziko teftamcnta
erc etzea odolik gäbe faikatua izan.
19 E zea, popula guziari irakurtu ondoaa legeko maaameadu guziak, Moifci'ck urarekia harturik aratchcea eta akherrea odola, eta batean ile eikarlatez
gorritua eta hifopoa, ihiaztatu zituen liburua bcra eta popula guzia,
20 Zioelarik: Hau da Jaiakoak begiratzera cinaa darotzuetea teftamenteko odola.
21 Tabcrnaklea erc eta Jaiakoaren
zerbitzuko trefna guziak odolcz ihinztatu zituen.
22 Eta lcgearea arabera, hurran gauza guziak odolarekia garbitzea dire, eta
odol ichurketarik gäbe ez da barkhamcadurik egitca.
23 Premia zea beraz zeruko gauzen
itchurak izan zitczea holako bitimen
bidez garbituak, bainan zeruko gauzak
bcrak horiek baino bitima bobcagoez.
24 Jefus ezea, ez da eikuz cgiaikako
l'aiadutegian iarthu, egiazko Saindutcgiaren itchura zea hartan; bainan zeruaa bcrcan farthu da, orai gurctzat agcrtzcko Jaiakoaren aitziaera;
25 Eta ez aikotaa eikaintzcko berc
burua, hala-nela aphcz naufia urthe bakhotch faiadutegiaa fartzen baita bereaz
bertzcea odolarekia ·,
26 Bertzela, behar zitckcca Kriftok
aikotaa jafaa zezan inunduarea haftetik
huaat; orai ordean bchla meadeca akhabantzan agertu da, bitimatzat bcrc
burua efkainiz bckhatuarcn ezeztatzcko.
27 Eta aula gizonei crabakia baitzayote bchin hiltzea, horren ondotik berriz
juyam endua;
28 Halaber Krifto ere behia izan da
efkainia, haiaitzca bekhatuen irauagitzeko; bertzc aldi bat agertuko da, bekhatu
ariarik gäbe, hären iguri daudczenca
lalbatzcko.

X . K ap.

T

E G E A K alabainaa cthorkizuneko
J ontafuaea itzala baitzuea, eta ez
gauzen moldea bera; urthe oroz baratu
gabe eíkaiatzen dituztea bitima bcrcz
ez ditczke garbitafua oforat ckhar hurbiltzea direaak;
2
Bertzenaz, baratuko zirea cíkaintzctik, zeren-eta eíkaiatzailcck ez baitzutea, behia garbituz geroztik, berea
baithaa gehiago hautemanen bekhatua ;
3
Eta bizkitartcan urthe oroz fakrifizio hekietaa cgitca da bekhatuea orhoitzapena.
4
Alabaiaaa zezeaen eta akherrea odolaz bekhatuea khcatzca, czia dea
gauza da.
5
Hargatik dio Kriftok mundura fartzcan : E z duzu nahi izan ez bitimarik
ez efkaiatzarik, bainan gorphutz bat
egia darotadazu;
6
Bekhatuareatzateko holokauftak ez
dire zure gogarako izatu.
7
Erran dut orduaa: Huaa heldu
naizcla, aitaz liburuarea burilan iíkribatua den bczala: Heldu naiz, Jaiakoa,
zure nahiaren egitera.
8
Behia erran ondoaa : E z duzu na
hi izan bekhatuareatzateko bitimarik,
eíkaintzarik eta holokauftarik, eta lcgcaren araberako fakrifizioak ez diré zure
gogarako ;
9
Erran dut orduaa: Huna non heldu
naizen, oi Jaiakoa, zure nahiaren egite
ra. Jainkoak haletan kheatzea du Ichembiziko fakrifizioa, bigarrenarea jartzcko.
10
Jaiakoarca nahi horrek faiaduetfi
gaitu, Jefu-Kriftoren gorphutzaren cskaiatza behingoarea bidez.
11
Eta aoiz-erc egun oroz aphez gu
ziak fakrifizio egitera goatca baitirc, askotaa clkaiaiz, bekhatua aiholaz-ere
czia khen dezaketea bitima ber batzu ;
12
Hura aldiz, bitima bakhar bat bckhatuareatzat eíkaini ondoaa, Jainkoarea efkuinean bethikotzat jarria dago,
13
Gainerako bcthetzckoak direaea
iguri, berc ctlayak oimpeko alkhi ezarriak izan dakizkion artco.
14
Alabainm eíkaintza bakhar batez
ofoki garbitu ditu bethiko faiaduetft dituenak.
15 Bada, Izpiritu fainduak berak hor-
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Niri dago afpcrtzea; nik bihur faria.
taz ematca daroku lckhukotafun. E zik
Eta oraino: Jaunak juyaturea du bere
erran ondoaa :
16
Hau da berriz, horiekia eginenpopulua.
3 1 Ala izigarri baita erortzea Jaiako
dudan bat-tafuaa cgua hekiea buruan,
dio Ja u n a k : Ene legeak czarriko ditut biziaren cíkuea artera !
32 Gogorat crakhar zatzue bada beihorica bihotzctan eta iíkribatuko bórica
halako
egunak, argituak izaaik jaíaftca
gogoetan ;
"17 Eta horicn bekhatu eta gaichtakc- ziautcaeaa atfekabcea gudu gogorra ;
33 Aldc batetik zinetcncaa laido eta
riez ez aaiz ordutik orhoiturcn gehiago.
18 Bada, bekhatuak barkhatuak dirc- jazarketen ariaz munduaren ikhuígarri
acan, bckhatuarcatzat ez da gehiago eginak; bertzctik berriz, halako hcfturetaa zaudezenea lagun bilhakatuak.
eíkaintzarik cgitcko.
34 Alabaiaaa ere burdinctaa zireaei
19 Bcraz, anayak, gogoa ondurik,
Kriftoren odolaren bidez Car gaiztckecla urrikaldu zatz.aizkiote, eta bozkariorekia
ikhuft ditutzue zuea buruak zuca ontafaindutegiaa
20 Bitle bizi eta berritik, zeina bcrak fuaetarik larrutzcn, baitziaakitea Ízate
lehcnik idcki baitu helaren itchuran, hu hobearen eta irautea duenaren jabe zarctcla.
ra baita harén gorphutza;
35 E z beraz gal, fari haadia izanca
2 1 Eta badugula aphcz handi bat
duea zuea fidaatzia hori.
Jainkoarea etchearea buruan;
36 Jafankortafuna ezea prcmiazkoa
* 22 Hurbil gaitezen bihotz laino batckia eta fede zabalean, kontzicntzia da zucatzat; arrea-eta Jaiakoaren nahia
gaichtoarca khutfuetarik chahuturik b¡- eginez, ardiets dezazuea agindua zaihotzak, eta ur garbiz garbiturik gorphu tzuena.
37 E zik oraino aphurtto bat, eta etza ;
23 Gurc phcíkizarca aithorra iduk thortzekoa dena ethorrirea da, eta ez
dezagua khordokatuko ez dea bczala du beraaduko.
38 Bada, fedetik bizi da caca dea
(zina da ezea gurí agiatzak egia darozpreftua ; baldía gibelcrat egitea badu, ez
kiguna),
24 Eta clkharri begira dezagua, batak da cae arimaren gogarako izanca.
39 Gu ordean, ez gare gure galpenebertzcarca berotzeko karitatera eta ctan gibelcrat barí garen umeak ; bainan
giatza oaetara;
25 E z utziz gurc bilkhuak, zembai- arimaren falbatzeko fedeari garraizkiotek ohi dutea bezala; bainan clkhar aak gare.
berotuz, eta hambatcnaz hobeki, zembatcaaz-erc ikhuftca baituzue hurbiltzea
cguaa.
X I . K ap.
26 Alabaiaaa egiarea czagutza izanez
l í A D A , fedea da igurikitzcko dirca
geroztik, egitea badugu berariaz bekha
gauzen izaatza, eta ageri ez direaea
tu, bckhatuarcatzat ez da gehiago biti
erakhufpena.
marik gelditzcn;
2 Harén ariaz czcn ardictfi dute za27 Baiaaa-bai juyamenduaren igurikitzc ikharagarri bat, eta Jaiakoaren c- harrek lekliukotafun oaa.
3 Fcdeaz dakigu Jainkoarea hitzak
tfayak irctíi behar dituea fu gaitza.
28 Moifcfen legea haullca dueña, gu- egia duela mundua; haletan non ageri
phiderik gabe heriotzcra igortzcn da bi ctzircaetarik egia baitirc ageri dirca gau
cdo hirur lekhukoren erruaarca gai- zak.
4 Fedearcn ariaz Abelek Jainkoari
n ean ;
29 Zembat ullc duzue oinhazc ga- eíkaini zioca Kaiaek baino bitima hobea;
rratzagoak dituela merezi hainak, zci- hartaz ardietfi zuea preftua zelako Icnak oiakatu baitukc Jaiakoaren Scmca, khukotafuna, Jaiakoak erakhutfi baitzugauza zikhin bat bezala erabili bat-ta- cn onheften zituela harén eíkaintzak; eta
fuacko odola, zeiataz izan baita íaindue- fcdeaz, hila dea arrea, miatzo da oraino.
5 Fedearcn ariaz altchatua izan zea
tfia, eta hidoi egin baitio graziazko izpiHenok,
etzezaa ikhus heriotzea ; eta erituari ?
30 E zea badakigu nork erran duen : tzea gehiago ageri, zerea-cta Jainkoak
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craman baitzuen; ezik tokiz aldatua i
zan baino lehen izan zuen Jainkoaren
gogara ibili zelako lckhukotafuna.
6 Bada, Jainkoaren gogara egitea, fedea gäbe czin den gauza da. Alabainan
Jainkoari hurbiltzen denak finhetfi behar du, badcla Jainkoa, eta bilhatzen
dutenen fariztatzaile dcla.
7 Fedcarcn ariaz N oek, zerutik oraino ageri etziren gauzez mezu izanik,
beldurra hartu eta arkha bat cgin zuen
bere ctchearcn falbatzcko, hartaz kondenatu baitzuen mundua, eta egin baitzen fedetik heldu den zuzentafunaren
premu.
8 Fedcaren bidez, Abraham deitzen
denak onhctfi zuen goatea primantzaz
izan bchar zuen toki batetara, eta ilkhi
zen norat zihoan jakin gäbe.
9 Fedcaren ariaz, lur arrotz batean
bczala egotu zen lur aginduan, olhctan
eginez bere egoitza Ifaakekin eta Jakobekin, agintza beraren prcinukhideckin.
10 Igurikitzcn zuen czik afentuak
dituen hiria, zeinaren egilea eta aphaintzailca Jainkoa baita.
1 1 Fedeari eiker Sarak ere, agorra
zelarik, izan zuen amatzeko ahala, nahiz adinetan iragana crc zen, finhetfi
zuelakoz zina zela agintzaren egilea.
12 Hargatik gizon bakhar baten ganik(eta czindua zelarik hura) ilkhi ziren
zeruan izar den bezembat umc, eta itiasbazterrean diren ezin-khondatuzko legar
izpiak bezembat.
13 Hckick oro fedean hil izan dire,
agindu gauzak izatu gäbe ; bainan urrunera ikhuften eta agur cgitcn ziotelarik,
eta aithortuz lurraren gainean arrotz eta
bidcant zirela.
14 Alabainan hala rnintzo dircnck crakhuften dute bereu herriaren bilha dabiltzala.
15 Eta zcin herritarik crc ilkhiak baitziren, hura izan balute gogoan, fegurki
bazuketen itzultzeko aftia.
16 Bainan hobeago baten, erran-nahida zerukoaren lehia zuten. Hargatik
Jainkoa ez da ahalke, hekien Jainkoa
deithua izatcaz, zeren hiri bat hekientzat aphaindu baitu.
17 Ifaak fedearen ariaz cfkaini zuen
Abrahamck, frogapenaren azpian zclarik, eta bere ferne bakharra efkaintzen
zuen agintzen jabe zenak,
18 Zeinari errana izan baitzitzayoen :

Ifaakcn ganik ilkhiko da zure izeneko
iraulgia.
_
19 Bainan Abrahamck bere baithan
egiten zuen Jainkoak hilen artetik ere
bitzaraz zezakeela ; hargatik erc hartu
zuen gcro gerthatuko zenaren itchurapen bat bezala.
20 Fedearen eragintzaz Ifaakek cre
eman zioten Jakobcri eta Efauri ethorkizunari zagokion benedizione bat.
2 1 Fedcaren cragintzat Jakobek hiltzcrakoan aldizka benedikatu 7,¡tuen Jo fepen femcak, eta agur ekharri zioen
hären manamenduko makhilari.
22 Fedearen eragintzaz Jofep mintzatu zen Ifraelen umeen ilkhipenaz,cta
mezutu zitucn bere hezurrez.
23 Fedearen eragintzaz, forthu zcnean Moifcs, hären burhafoek ikhufirik
hären edertafuna,gorde zuten hirur hilabethez, eta ctzituen erregeren erabakiak
lotfatu.
24 Fedearen ariaz Moifefek, handitu
zenean, ukho cgin zioen Faraonen ala
baren ferne izenari,
25 Nahiagoz Jainkoaren populuarekin atfekabetan egon, ezen-cz bekhatuko
atfegin iragankorraz gozatu ;
26 Egiptoarrcn aberaftafunak baino
ontafun handiagotzat baitzadukan Kris
toren laidoa; czik (ariari begiratzen zen.
27 Fedcaren bidez, utzi zuen Egiptoa, erregen fephaz acholarik gäbe ; czik
egotu zen gogor, ikhus ez daitekeena
ikhultcn balu bczala.
28 Fedearen ariaz egin zitucn Bazko
bella eta odolarcn ichurpcna; arren-eta
lehenforthuak chahutzen zituenak ctzctzan uki Ifraelen umeak.
29 Fedearen eragintzaz iragan zuten
itfafo Gorria, leihor idor bat bczala ·, eta
Egiptoarrak, bidc beraz abiaturik, iretfi
zitucn itfafoak.
30 Fedearen eragintzaz erori ziren
Jcrikoko harrafiak, zazpi egunez Il'raeldarrek hekien ingurua egin zuten ondoan.
3 1 fedearen ariaz ctzen finheftegabekockin galdu Errahab lilitchoa, zelatariak gorde zituena.
32 Eta zererranen dut oraino ? Aftiak
eikas egin legiket aipha banetza Jedeon,
Barak, Samfon, Jephte, Dabid, Samuel
eta profetak,
33 Zeinek fedearen eragintzaz gar
haitu baitituzte errefumak, zuzenari e-

XII. KAP.
man bere bidea, agintzen ondorcak ardietfi, lehoinen ahoak hertfi,
34 Suaren indarra iraungi j zeinak
czpataren ahoari itzuri baitire, gaitzetarik fendatu, gerlan hazkar egin ; zeinek
chahutu baitituzte ctfayen armadak ;
35 Zeinek emaztekiei bereu haur hilak bizturik bihurtu baitiozkate. Batzu
eftiretan crabiliak izan dire, etzutelakoz
bereu bizia erofi nahi, hobeago baten
aurkhitzeko berriz biztearekin.
36 Bertze batzuek aldiz jafan dituzte
trufak, azotcak, burdinak eta prefondegiak ;
37 Izatu dire harrikatuak, zathikatuak, frogatuak, ezpataz hilak ; iheika
ibili izan dire, ardi eta ahuntz larruz
jauntziak, orotaz gabetuak, hefturctan
eta atfekabeetan ;
38 Mundua ctzclarik hekien dina,
mortu, mendi, harpe, lurreko zilhoketan
gaindi gordeka zabiltzan.
39 Eta hekick guziek, fedearen lckhukotafunaz frogatuak izan ondoan, ez
dute halcre ardictli agindu faria ;
40 Jainkoak guretzat baitzadukan hoberik zerbait, gu gäbe etzezaten izan
zorion ofoa.

X II . K a p .
A IT Z IN E A N
dugunaz gcroztik
hambateko lekhuko araldca, athera
gaiten fortha guzien azpitik ; utz dezagun inguratzen gaituen bekhatua ; eta
jafankortafunaren bideaz dugun laftcr cgin guretzat dagoen gudura ¡
2 Bcgiratuz Jefu fi, fedearen emaileari
eta bethetzaileari, zeinak bizitze gozo
bat bere eikuko zuelarik, ahalkea arbuyatuz jafan baitu gurutzea, eta orai jarria baitago Jainkoaren tronuaren efkuincan.
3 Bckhatorecn ganik hambateko bihurrikeria jafan dueña ckharrazue beraz
gogoan ; beldurrez eta cror dakizuen bihotza eta ahiturik geldi zaitezten.
4 Ezen ez duzuc oraino, bekhatuaren kontra gudukatuz, odolcraino iharduki ;
5 Eta ahantzi duzuc zuei, umc batzuei bezala, errana den hitz gozagarri
hau : Ene haurra, Jaunaren ganikako
kridantzamenduaz ez izan acholagabe ;
eta akiduran ez cror azurriatzen zaitucncan.
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6 Ezen Jaunak gaztigatzen du maite
dueña, eta azotatzen bere umetzat aithortzen dueña.
7 Ihardukazue kridantzamenduko orduan. Jainkoak umc batzuei bczala crakhuften darotzue bere burua; zein da
ezen haurra bere aitak azurriatzen ez
dueña ?
8 Baldin ez bazarcte azurriatuak,ber
tze guziak hala direnean, bazterrekoak
zarete beraz, eta ez zuzembideko umcak.
9 Gurc gorphutzaren aitei, azurriatu
gaituztenean, ikhuftate ekharri badiotegu, zembatez jautfiago ez dugu izateko
izpirituen Altaren alderat, hala ardietfiko
baitugu bizia?
10 Bada, gure aitck, egun laburretako bizi hunen arietan,kridantzatzen gintuzten, iduritzen zitzayotenaren araber a ; Jainkoak ordean, on denaren arabera, kridantzatzen gaitu, gu bere faindutafunean farraraztea gatik.
1 1 Bada, kridantzaldiak orduaren gaincan ez du bozgarri iduri, bainan-bai
atfekabegarri; gerorat ordean hartaz fro
gatuak direnci ekhartzen diotc zuzentafuncko fruiturik fofeguzkoenak.
12 Goiti zatzue beraz zuen eiku ahituak eta zuen bclhaun croriak,
13 Eta zuen oinei cragiozucte urhatfa
chuchen ; arren-eta nihork ez dezan
mainguturik zeiherrerat egin, bainan lehenago fmka dadien onean.
14 Guziekin bakea bilha zazuc eta
biziaren faindutafuna, zeina gäbe nihork
ez baitu ikhufiren Jainkoa ;
15 Bcgiratuz nihork ez diozon Ja in 
koaren graziari hutfegin; beldurrcz-eta
erro kharats zembaitek, aldaikak arthikiz goiti, pochclu egin dezan, eta hartaz
khutfatuak izan ditezen hainitzak.
16 Berautzue nihor izan ez dadien
lizunik edo tzarrik hala-nola Efiiu, zei
nak jaki batentzat faldu baitzuen bere
premutafuna.
17 Jakizue ezen, nola ondoan nahi
baitzuen benedizionearen primantza,hastandua izan z e la ; ctzucn alabainan alta
ren urrikiarazteko biderik aurkhitu, nigarrekin galda zczan arren.
18 Etzarete hurbildu uki daitekeen
mendi batí, erretzen ducn fu bati, chirimola, hedoi eta phefia batzuei,
19 'Furuta baten durrundari, eta halako rnintzo bati, non aditu zutenek gal8 B
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datu baitzutcn hitza ctzakioten gehiago edertafuna, eta efpos ohea bedi notharik
gabe. Jainkoak ezen juyaturen ditu loberei buruz athera.
20 Alabainan ezin jafan zczaketen To hiak eta bertzeen oheen khutfatzaileak.
5 Zuen bizia jaramankeriarik gabea
las hau : Aberc batek bcrak ukitzen ba
izan bedi, duzuenaz gogoari doi eginez ;
dil mendia, harrikatua izancn da.
2 1 Eta agcri zena hain zen lazgarri, ezcn Jainkoak bcrak erran du: Etzaitut
non Moifefck erran baitzuen : Izitua utziko, ez-eta bazterrerat emanen.
6 Aria hortaz derragu gogoa zabalik:
eta ikharatua nago.
22 Z uck ordcan hurbildu zarcte Si- Jainkoa dut laguntzaue ; gizonak egin
ongo mcndiari, eta Jainko biziaren hiria- diazakedanaren beldur ez naiz izanen.
7 Orhoit zaitezte zuetaz kargutuak
r¡, zeruko Jerufalemcri, eta aíko miletazirenez, zeinek erantzun baitarotzuetc
ko aingeru multzoaren gana,
23 Eta zeructan iíkribatuak diren lc- Jainkoaren hitza ; eta begiratuz nolakoa
henforthuen Elizara, eta guzien juye izan den hckicn biziaren akhabantza, i
den Jainkoaren gana, eta zorionera hel- mita zazue hekien fedea.
8 Jefu-Krifto atzo zen, egun ere da,
duak diren preftuen izpirituen gana,
24 Eta bat-tafun berriko arartekoaren eta hura bera mendeetan izancn da.
9 Irakhafpen aíkotara eta atzctara
gana, Jefufcn gana, eta ichuri den odolera, zcina mintzo baita Abelcna baino go- cz utz zuen buruak. Alabainan hobcrenik da graziaz gothortzca bihotza, eta
rago.
25 Berautzue arbuya mintzo zaitzuc- ez bermatzea ianhari berezictan, zeinak
na. Alabainan lurraren gaincan mintzo deufetako cz baitirc baliatu hekien arazenean arbuyatu zutenak ezin itzuri ba- bcra ibili direnei.
10 Aldare bat dugu, zcintarik beren
dire, hambatez gutiago, zcrutik mintzo
buruen hazteko cíkua cz baitute taberdenean baztertzen garenak.
26 Harén mintzoak orduan ikharatu naklcan zerbitzatzen direnek.
1 1 Alabainan olhetarik kampoan errezuen lurra ; orai aldiz agintza berri bat
egiten du, dioclarik : Oraino behin ikha- tzen diré azienden gorphutzak, zcinen
ratuko dut, cz bakharrik lurra, bainan odola bekhatuarcntzat faindutegira eramaten baitu aphez naufiak.
zerua ere.
12 Aria hortaz Jeíiifek ere, populua
27 Bada, dioenean: Oraino behin,
garbiki dio aldakizun diren gauzak alda- fainduets zezan bere odolaz, heriotzca
tuko dituela, beren aldia egina duten be- athez kampoan jafan du.
13 Ilkhi gaiten bcraz olhetarik kamzala, czin-aldatuzkoak direnak iraun dcpo harén ganat, foinean daramagularik
zaten bakharrik.
28 Hargatik ezin-aldatuzko errefu- harén gurutzearen laidoa.
14 Ezen ez dugu hemen hiri iraunmaren gozamena hartzcan, badugu grazia zeinaren bidez Jainkoa bere gogara garririk, bainan cthortzekoa denaren bilzerbitzatu behar baitugu Jjeldur eta i- ha gabiltza.
15 Jefufcn bidez baratu gabe eíkain
khararekin.
29 Ezcn fu erregarri bat da gurc diozogun beraz laudoriozko fakrifizioa,
erran-nahi-da harén izenari aithor bihurJainkoa.
tzcn diotcn ezpainen fruitua.
16 E z ahantz aldiz ongiaren cgitca
X III. K ap.
eta duzuenctik bertzcei cmatca, ezen
A N A Y E N alderako karitatea zuen holako fakrifizioez merezitzen da Jain 
koa.
baithan egon bedi.
17 Ethordun izan zakizkiotc zuen
2 E z ahantz arrotzei leihor cmatca ;
ezcn haletan batzuek jakin gabean ain- buruzagi ezarriak direnei eta izan zai
tezte hekien erranetara eroriak; ezen
geruak ctcherat hartu dituzte.
3 Orhoit zaitezte burdinetan direnez, hckick dando atzarriak, zuen arimez on
hckiekin burdinetan bazinete bezala ; c egin beharko duten bezala; arren-eta
ta borroketan nekhatzcn direnez, zero- bozkariorekin bethe dezatcn beren 0rrek ere gorphutz beharkor batean zau- giinbidea, eta cz hafbehcr.apcnka, ezen
dezten bezala.
hori ez litekc zuen onetan.
18 Othoitz egizue guretzat; czik
4 Niholerc ezkontzak iduk beza bere

barncak Ickhukotafun ona cmatcn daroku, gauza guzietan fainduki nahi garcía
ibili.
19 Eta oraino horren cgitcaz minkiago othoizten zaituztet, Jainkoak zuei b¡hur nezan lafterrago.
20 Bakczko Jainkoak berriz, zeinak
bethirainoko bat-tafuncko odolari cíkcr,
hilen artetik atheratu baitu ardien ar
tzain handia, Jefu-K rifto gure Jauna,
2 1 Eginkari on guzietarako aphain
betza zuen izpirituak; egin dezazuen
harén nahia, bcrak zuen baithan bere
gogarako dueña egiten duclarik Jefu-
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Kriftoz, zcinari ofpe zor baitzayo menderen mendetan. Halabiz.
22 Bcrtzalde othoizten zaituztet, anayak, onhets dezazuen gozakarizko Co
las hau, hitz gutirekin iíkribatu darotzuedan arren.
23 Jakizue libratua déla gure anaya
Timotheo ; zeinarekin, lafter heldu ba
da, ethorriko bainatzaitzue ikhuftera.
24 Agur egiozuete zuen buruzagi eta
faindu guziei; Italiatik goraintziak gaztiatzcn darozkitzuete anayek.
25 Zuckin ororekin izan bedi grazia.
Halabiz.

JA U N DONE JAKO BE APOSTOLUAREN
GUTUN KATOLIKOA.
zeren baita belharrarcn lorea bezala iraganen.
A K O B E K ,Jain k o a ren eta Jcfu-K ris1 1 Ezen ilkhi da iguzkia bere khalto gurc Jaunarcn zerbitzariak, h.ama- darekin; ihartzen du belharra, erortzen
bi leinu barrayatuak direnei, agur.
da lorea, eta hiften da harén edertafuna;
2
Anayak, guzizko bozkanotzat idu-hala-hala bere bideetan iraungitzcn da
katzue heltzen zaizkitzuen nola-nahiko abcratfa ere.
12 Dohatfu gizona, tentazionea ongi
atfckabcak ;
jafaitcn dueña ; zeren-eta, frogatua izan
3
Zeren baitakizue jafankortafuna daondoan, emanen baitzayo Jainkoak bere
kharla zuen fedearen frogapenak.
4
Jafankortafunak berriz, obra perfomaithatzaileei agindu dioten bizitzcko
ra dakhar, ofoki perfet eta itzalgabc i khoroa.
zan zaitezten, deuferen elkas izanen c13 Nihork, tcntatua denean, ez beza
erran Jainkoak tcntatzcn duela; ezen
tzarctcn bezala.
5
Zuetarik norbait zuhurtziaren cíka-Jainkoa ez da gaizkirat hizitatzaile ; hafean bada, galda biozo Jainkoari, zeinak rek berriz, cz du nihor tentatzen.
14 Bainan batbedera bere zalckcriaz
lainoki eta iroirik gabe guzien gainerat
ichurtzen baititu bere dohainak, eta e da tcntatua, bildua eta amainatua.
mana izanen zayo.
15 Gcro, gozo hartu ondoan, zalckc6
Bainan federekin galda beza, batereria bekhatuaz erditzen da ; bckhatuak
khordokatu gabe ; khordokatzcn denak aldiz, obratua denean, fortzen du herioezen iduri du itfafoko uhina, haizeak e- tzea.
16 Hargatik, anaya guziz maiteak,
rabiltzen eta inguruka eramaten dueña.
7
Beraz halako gizona cz bedi igurikmakhurrean ez jo.
17 Gainetikakoak dire grazia guziz
Jainkoaren ganik zerbaiten izatera.
8
Gogoa bi aldctara dadukan gizona,on eta dohain bethe guziak ; argicn Aitaren ganik jauften dire, harén baithan
aldakor da bere bide guzietan.
9
Bada, apílala den anayak ofpe atheez baita ez aldatzc, ez aldarte itzalik.
18 Ezen bere oldetara aitatu da gutaz
ra beza bere goratafunaz ;
10 Abcratfak aldiz bere aphaltafunaz, egiaren hitzaz, izan gaitezen harén krea-
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turen pikainak bezala.
19 Badakizuc hori, anaya guziz mai
teak. Berriz, gizona izan bedi aditzerat
eme, bainan mintzatzerat herabe, eta
hafarretzerat nagi.
20 Alabainan gizonaren fepha ez dabila Jainkoaren arabcrako eginkari zuzenetan.
2 1 Hargatik haftandurik lizunkeria
guziak eta gaichtakeriako urhatfak oro,
cmctafunckin onhetfazuc zuen baithan
craina den hitza, zeinak falba baitctzazke zuen arimak.
22 Berriz, hitzaren obratzaile izan
zaitezte, eta ez bakharrik entzule, zuen
buruak cnganatuz.
23 Alabainan aditzaile denak, eta ez
egile, iduri du mirad batean bcre ahurpegiari begira dagoen gizona ;
24 E zik bere buruari begira egon, eta
goan da, eta nolakoa den ahantzi du bcrehala.
25 Bainan nork-ere libcrtatcko lege
perfetari begiratuko baitio, eta hartan cgoncn baita, ez aditzaile ahanzkor, bai
nan lañaren egile bezala; haina bere eginkarien bidez izanen da dohatfu.
26 Baldin norbaitek bcre burua jainkotiar badaduka, bere mihia ez duelarik
trabatzen, bai ordean bere bihotza enganatzcn ; alferra da hainarcn jainkotiartafuna.
27 Jainko Aitaren aitzinean garbia eta
nothagabea den jainkotiartafuna, hau da:
Umezurtz eta alharguncn ikhuftcra goatca bercn atfekabcctan, eta mcnde hunen ganik bere burua garbi idukitzca.

II. K a p .
A N A Y A K , Jefu-K rifto gurc Jaunaren ofpean finheftc duzuen bezala,
nor-nor-dcn niholaz ez begira.
2 Alabainan-ere zuen bilkhura fartzcn
bada gizon bat urhe erreztuna erhian eta
aldagarri cdcr bat foincan; berriz, bchartto bat ere fartzcn bada philda tcharrekin ;
3 Eta aldagarri ederra foinean duenari
begira jarri, eta erraten badiozuc : Ohorezki jar zaite hemen ; beharrari aldiz
erraten badiozuc : Hi, ago hor chutik ;
edo jar hadi ene oinetako alkhiaren behcrcko aldcan ;
4. E z othe duzue zuen baithan juya-

tzen, eta ez othe zarcte gogoeta tzarretako juyeak egin ?
5 Adi zazuc, anaya guziz maiteak,
Jainkoak ez othe ditu mundu huntan
beharrak hautatu, fedean aberats egiteko, eta maitc dutenci agindu dioten crrefumaren premutzat ?
6 Zuek aitzitik, beharra arbuyatzen
duzue. E z othe dire aberatfak, bercn
ahalarcn bidez zapbatzen eta juyeen aitzinera hcrreftatzcn zaituztenak ?
7 E z othe diré hckiek, zuen gaincra
dcithua den izen faindua burhoztatzcn
dutenak ?
8 Baldin bada, Ifkriturcn arabera bcthctzcn baduzue errege legea : Z u rc la
guna maitha zazu zure burua bezala ;
ongi egiten duzue.
9 Nor-nor-den bcgiratzen bazarctc
ordean, bekhatu egiten duzue, eta lcgcak lege haufle bezala kondcnatzcn
zaituzte.
10 Bada, nork-ere lege guzia idukitzcn baitu, bainan gauza batean dainatzen, guziaz hobendun egin da.
1 1 Alabainan erran duenak : Bertzcren emaztearekin etzare khutfatuko, e
rran du halaber: E z duzu hilen. Bal
din ez bazarc khutfatzen, bainan hiltzen
baduzu, legearen hauftc zare.
12 Hala mintza eta hala egizue, ñola
libertatcko legeaz juyatuak izatera bazindohazte.
13 Ezcn urrikalmcndu gabeko juyamendua dago, urrikalmendurik hartu ez
duenarentzat ¡ bainan urrikalmendua juyamenduaren garai da.
14 Anayak, zcr baliaturen da gizona,
fedea baducla erranez, egintzarik cz balimbadu ? Harén falbatzcko gai othe da
fedea ?
15 Bada zurc anaya eta arreba biluz
balimbadirc, eta eílcas badute egunean
eguncko jatckoa;
16 Eta erran diozotcn zuctarik nor
baitek : Zoaztc bakearekin, bero eta afe
zaitezte ; bainan gorphutzeko behar dutcna ez badiozuetc cmatcn, zcr baliatuko dire ?
17 Hórrela fedea ere, eginkaririk gabe
bada, berenez hila dago.
18 Bainan erranen du norbaitek: Z uk
fedea duzu, eta nik egintzak ; crakhuts
dizadazut zure fedea eginkaririk gabe,
eta nik crakhutfiko darotzut egintzetarik ene fedea.

19 Z uk finheften duzu Jainko bakhar bat déla; ongi egiten duzu : debruek ere finheften dute, eta ikharatzen
diré.
20 Oi gizon hutfala, nahi duzu bada
jakin, fedea ñola den hila eginkaririk ga
be ?
2 1 Abraham gurc aita ez othe zen
cgintzcn bidez zuzentzat atheratu, Ifaak
bere femea zucncan aldarcaren gainean
cíkaini ?
22 E z duzu ikhuften fedeak laguntzen zitucla harén egintzak, eta egintzck fedean cmatcn ziotcla bethetafuna?
23 Eta orduan bethe zen Iíkriturak
dioena: Abrabamek fmhetfi zuen Jainkoa, eta zuzentafuntzat iratchikia izan
zitzayoen, eta Jainkoaren adiíkidc izan
zen dcithua.
24 Ikhuften duzue ñola eginkarien
bidez zuzcn athcratzcn den gizona, eta
cz bakharrik fedearen bidez ?
25 Errahab lilitchoa ere ez othe zen
eginkarici cíker zuzcn atheratu, bere
ctcherat hartu zituenean berriketariak,
eta bertze bide batetik gibelerat igorri ?
26 Alabainan gorphutza ñola, arima
gabe hila baita, orobat egintzarik gabe
hila da fedea.
III . K ap.
A N A Y A K , cz bezaitezte jar aíko
naufi, dakizuclakoz juyamendu garratzagoarcn mencko zaretela jartzen.
2 Guziak ezcn aíkotan gare behaztopatzcn. Norbaitek mihitik ez badu hutfegiten, haina gizon perfeta da ; gorphutz guzia ere inguruka erabil dezake
kapreftutik bezala.
3 Bada, zaldiei ahoan czartzcn badiotegu muthurrekoa gurc nahiaren cginarazteko, itzulika erabiltzcn dugu hekien gorphutz guzia.
4 liara untziak ere,zembat-nahi handiak izan ditezen, eta liaizc hazkarrek
cragin diozotcn, lema chumctto batck
¡nguruan derabilzka, lemazainak nahi
izanen duen aldcrdira.
5 Halaber mihia ere gauza aphurra
da, eta handiak eginarazten ditu. Hara
zcin phindar chumeak, zein oihan handia duen erretzcn !
6 Mihia ere fu bat da, tzarkcriazko
mundu bat. Mihia gure aldcrdicn ar
ican dago, gorphutz guzia nothatzen
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dueña; eta ifcrnuak khaldaturik, futan
ezartzen du gure biziaren iraupen guzia.
7 Gizonak ezcn, bafabere, hegaftin,
zierpe eta diren bertze guziak hezten
ditu eta heziak daduzka.
8 Bainan ez da gizonik hez dezakecnik mihia, gaitz khcchu eta phozoin
hilgarriz bethea.
9 Mihiarekin bencdikatzen dugu Jain 
ko gure Aita, eta mihiarekin madarikatzen ditugu gizonak, Jainkoaren idurira eginak direnak.
10 Aho beretik ilkhitzcn diré bencdizionea eta madarizionea. Anayak, ez
diré horick hola behar.
1 1 Itliurri batck zirritu beretik ichurtzcn othe ditu ur eztia eta ur kharatfa ?
12 Anayak, pikondo batck ekhar ahal
othe detzazkc mahatfak, eta aihen batck
pikoak ? Hala-hala ithurri gaziak ez
dezake ur cztirik cman.
13 Ñ or da zuen artean zuhurrik eta
jakinik ? Hainak crakhuts betza bere
eginkariak bizitze on batetik zuhurtziaren cztitafunaz.
14 Bainan bckhaizgo uherra, eta eskatimak balimbadaudc zuen bihotzetan,
efpanturik ez erabil, eta egiaren kontra
cz izan gezurti.
15 E z da hori gainetik jauften den
zuhurtzia ; bainan-bai lurtiarra, abereen
eta debruen araberakoa.
JÓ Ezik non-ere baitaude bekhaizgoa
eta khimera, han ere diré nahaíkeria eta
lan tzar guziak.
17 Bainan gainetik heldu den zuhur
tzia, behin garbia da, gero baketiarra,
emea, bil-errecha, ongirat crorkor, urrikalmcnduz eta eginkari onez bethea, ez
juyatzailc, ez alegiakari.
18 Bada, zuzentafuneko fruitua, bakcan eraitcn dute, bakczko lanak egiten
dituztenek.
IV . K a p .
X J O N D 1K heldu dire zuen arteko
gcrla-hauziak ? E z othe hunta
rik, zuen baithan borrokan hari diren
zalekerietarik ?
2 Zale zarcte, eta cz duzue izaten ;
hiltzen duzue, eta bekhaizti zarcte, eta
ezin ardiets ; badcrabilazue hauzi eta gathaíka, eta ez duzue izaten, zcren-cta
ez baituzue galdatzen.
3 Galdatzen duzue, eta etzaitzue
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hcldu, zeren gaizki galdatzen baituzue,
V . K ap.
zucn zalckericn afctzca gatik.
O E A N orai, aberatfak, nigarrari eman
4 Bertzeen ohcen khutfatzailcak, ez
zaiteztc, orrobiak egincz gerthadakizue mundu hunckilako adiikidegoa,
Jainkoarekilako etfaigoa delà ? Nor-ere tzera dihoazkitzucn gaitzen ariaz.
2 Ufteldu dirc zuen aberaftafunak;
beraz mundu hunen adiikide izan nahi
biphiek jan dituzte zuen aldagarriak ;
baita, Jainkoarcn etfai jartzen da.
3 Herdoildu dirc zuen urhc-zilha5 Ala ufte duzuc alferrctan diocla
Kkriturak : Bckhaiztiki du maite zuen rrak ; cta hekien herdoila lckhuko zuen
kontra izanen da, cta fuak bezala irctfibaithan dagoen izpirituak ?
6 Grazia handiagoa cmatcn du or- ko ditu zucn haragiak. Zucn azken cdcan. Hargatik crraten du : Burgoyei gunen gainera murrukatu duzue Jain 
gogor cgiten diotc Jainkoak ; aphalei koarcn hafarrea.
4 Harazucn lurretan uzta cgin duten
aldiz ematcn diote grazia.
7 Jauikor izan zakizkiote bcraz Jain- langileci ebatfi diozuctcn fariak oihu ckoari ; aitzitik bihur zaiteztc debruari, giten duela, cta hekien deihadarrak jo du
armadetako Jaunaren bcharria.
cta zuen ganik ihes cgincn du.
5 Gozo-pean bizi izan zaretc lurrarcn
8 Jainkoarcn ganat hurbil zaiteztc,
cta hurbilduko zaitzue. Garbi zatzue gaincan, cta atfegin-pean hazi izan ditucikuak, bekhatorcak ; cta chahu zatzue tzue zuen bihotzak fakrifizioko cgunekotzat.
bihotzak, bi aldctara zaudeztenek.
6 Prcftua kondenatu cta hil duzuc
9 Ja r zaitezte minez, auhen cta nigarrctan ; zuen irria nigarretara itzul eta ctzaitzuc bihurtu.
7 Z u ck bada, anayak, jafankor izan
bedi, zuen bozkarioa kuintetara.
10 Aphal zaitezte Jaunaren aitzinean, zaitezte, Jauna ethorriko den eguncraino. Hara laboraría badagoela lurrcko
cta harck goratuko zaituztc.
1 1 Anayak, elkharrentzat ez mintza fruitu baliofaren iguri, emcki jafanez
gaizki ; anayarcntzat gaizkika, cdo haren izan artco uri goiztiarra cta berantarojuyatzen hari dena, legcarentzat gaizki koa.
8 Z uck cre beraz jafankor izan zai
ka eta lcgearen juyatzen hari da. Bada,
lcgea juyatzen baduzu, ctzare legearen tezte, cta hazkar zatzue zuen bihotzak,
zeren hurbil baita Jauna ethorriko den
bcthetzaile, bainan juye.
12 Legc cmaile bat bakharra da, cta eguna.
9 Anayak, kuintarik ez egin batak
juye bat, zeinak gai cdo falba baitczake.
13 N or zarc ordcan zu, laguna juya bertzearen kontra, izan etzaitezten kontzen duzuna? Huna orai, erraten du- denatuak. Hara juyea athe aitzincan chuzucnak : Egun cdo bihar hulako hirira tik.
10 Anayak, Jaunaren izcncan mingoanen gare ; ban egonen gare urthe
bat, cta hariko gare tratuan, cta cgincn tzatu diren profetak har zatzue, ondorio
gaitzen, nekheen cta jal'ankortafunarcn
dugu irabazi ;
14 E z dakizuc-cta zer izancn dcn irakhafkari.
1 1 Hara jafailcak dohatfu deithuko
bihar.
Aditu duzue Joben jafan15 Z e r da ezen zuen bizia? aphur ditugula.
bat agertzen dcn bafada, cta gero iraun- kortafuna, eta ikhuli Jaunaren akhabangiko dena, hargatik erran dezazuentzat : tza, ezen urrikalkor cta urrikalmcndutfu
Jainkoak nahi izaten badu ; cta hau da Jauna.
12 Bainan, anayak, oro baino lehen,
ere : Bizi izaten bagare, eginen dugu
zinik ez arthik cz zeruaz, ez lurraz, czhau edo hori.
16 Orai aitzitik zuen hampurulke- cta edozein bertze gauzaz. Bainan hau
rietan goratzen zarete. Gaichtoak dire izan bedi zucn hizkuntza: Hola da, cz
da hola; cror etzaitezten juyamenduahorrclako burgoikeria guziak.
17 Dakienak beraz zer ongi behar ren azpira.
13 llhuntzcn da zuctarik norbait?
duen cgin, cta cz cgiten halerc, hainak
othoitzegin beza. Gozoan da? kantikak
bekhatu cgiten du.
kanta betza.
14 Zuctarik norbait critzcn da? deith

betza Elizako aphezak, cta othoitz egin
bezatc haren gainera, Jaunaren izcncan
olioz gantzutzen dutclarik;
15 Eta fedezko othoitzak falbatuko
du eria, cta Jaunak arinduko du ; eta
bekhatutan balimbada, barkhatuak iza
ncn zaizko.
16 Elkharri egiozuc zuen bckhatucn
aithorra, cta elkharrcntzat othoitz cgizue, falba zaitezten ; czik indar handia
du preftuaren othoitz jarraikiak.
17 Elias gizon bat zen gu bezala
gaitzaren mcncko; cta minki othoitz
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egin zuen uririk ctzadien lurraren gainerat eror, eta hirur urthe cta fei hilabcthez etzcn uririk egin.
18 Eta berriz egin zuen othoitz, eta
zeruak eman zuen uria, cta lurrak ckharri bcre fruitua.
19 Anayak, zuetarik bat egiatik makhurtzen bada, eta norbaitek handik itzularazten badu ;
20 Jakitcko du, bekhatorea bere bidé
zeiherrctik itzularaziko duenak, heriotzetik falbatuko duela haren arima, eta
bekhatu murru bat cftaliko duela.

DONE PE T R I APOSTOLUAREN LEHEMBIZIKO GUTUNA.
I.

K

a p

.

p i A R R E S E K , Jcfu-Kriftorcn apoftoluak, Ponton, Galatian, Kapadozian, Afian cta Bithinian barrayatuak
diren arrotz,
2 Jainko Aitarcn egundainotikako jakitatearen arabera, Izpirituaz, cthorduntafunaz eta Jcfu-Kriftorcn odol ichuriaz
faindutzeko hautctfici: Grazia cta bakca gaindi bekizkitzue.
3 Bcnedikatua izan bedi Jainkoa, Jc fu-Krifto gurc Jaunaren Aita, zeinak
bcrc urrikalmcndu handiaren arabera,
hiletarik bitzaraziz Jefu-K rifto, geroni
fortberritu baikaitu pheikiza bizi batctara,
4 Ardiefteko ezin-andca, ezin-narria,
ezin hits daitekeen primantza, zeruetan
begiratua dena zuentzat,
5 Zeinak, fedcari ciker, Jainkoaren
eragintzaz zainduak baitzarcte, azken
egunetan agertzokotzat aphaindua dcn
falbamcndurako.
6 Hargatik boztuko zarete, orai aphur bat hcftutuak izan behar bazarcte
ere aiko frogapenez,
7 Arrcn-eta frogatua izanen denean
zuen fedea, fuaz frogatzen dcn urhea
baino baliofagoa dena, aurkhi dadien
laudorio, ohore cta ofperen mcrezdun,
noiz-cre agertuko baita Jefu-K rifto,

8 Zeina baituzuc maite, nahiz cz duzuen ikhufi; zeinaren baithan orai ere,
nahiz cz duzuen ikhuften, fmheften
baituzuc ¡ iinheften duzuclakoz ordean
boztuko zarete ezin-erranezko bozkario
ofpetfuaz,
9 Irabaziz zuen fedearen azken faria,
hura baita arimen falbamendua.
10 Salbamendu hari zarraizkion eta
hartaz bilhatzen ziren, zuek izatekoa
zinduten graziaz aitzinctik aiphatu duten
profetak,
n Ikhartuz noiz edo nolako ordiia
feinalatzen zuen hekien baithan Kriftoren Izpirituak, aitzinctik ezagutaraztean
Kriftok jalan behar zituen oinhazeak cta
ondoko ofpeak.
12 Agertua izan zitzayoten etzituztcla berentzat, bainan-bai zuentzat czagutarazten, orai zuei erantzunak zaizkitzuen gauzak, Ebanjclioa ckharri darotzueten gizonez, zerutik hidalia izan
den cta aingcruck ikhufi nahi duten Izpiritu fainduaren eragintzaz.
13 Aria hortaz, gogoak berorik, atzartafun ofo batean igurikazuc, Jclu Krifto agertuko denean ekharriko zaitzuen grazia j
14 Ume cthordun batzu bezala zaretclarik, cz eroriak, argituak etzineteneko zuen lehia zaharretara,
15 Bainan zuek dcithu zaituztena
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Saindu den bezala, zeronck ere zuen bizi-molde guzian faindu izan zaitcztc ;
16 Zercn-cta iíkribatua baita: Saindu
izan zaiteztc, zeren ni faindu bainaiz.
17 Eta nor-nor-dcn begiratu gabe,
batbedera berc egintzen arabcra juyatzen dueña Aitatzat deitzen duzucnaz
gcroztik, beldurrean bizi zaiteztc zuen
arrozgoko egunetan ;
18 Dakizuelakoz etzaretela gauza
andeakor batzuz, urhe cdo zilharrez
bcrrcrofiak izan bizitze hutfal zuen al
ten ganik zinutenctik;
19 Bainan-bai Kriftoren odol baliofaz, Krifto bildots garbi eta nothagabea
den bezala,
20 Mundua egin baino lehcn ezagutua, azken demboretan berriz, agertu
dena zuen gatik,
2 1 Zcinak harén bidez fededun baitzarete Jainkoaren baithan, harek biztu
duelakoz hilen artetik, eta ofpctan ezarri, Jainkoaren baithan egon ditezen
zuen fedea eta igurikimena.
22 Garbitafuna zuen arimei ematen
diozuelarik karitatearen cthorkortafunaz,
anayen arteko amodioaz, ardura handirckin elkhar maitha zazue bihotz lainoz,
23 Berritan forthuak zaretcn bezala,
ez hazi andeakizun batetarik, bainan
ezin-andeatuzkotik, Jainko biziaren eta
bethi guziko dirauenaren hitzaz.
24 Alabainan bclharra bezala da gizona, eta harén ofpe guzia belhar lorearen iduriko; eta ihartu da bclharra eta
erortzen Jorca ;
25 Jaunaren hitzak ordean iraunen
du bethi guzian. Hitz hura berriz, zu
ei crantzun den Ebanjelioa da.
II. K a p .
F J T Z I R I K beraz maltzurkcria guziak, zimarkhu guziak, alegia, bckhaizgo eta mihi ukhaldi guziak,
2 Haur forthu-berri batzu bezala,
lehia zaitcztc efne ifpiritual garbira, ha
rén bidez handi zaitezten falbamendurako ;
3 Baldin bizkitartean daftatu baduzue
zein gozoa den Jauna.
4 Hurbiltzen zaretelarik harri bizi
hartara, zeina gizonez bazterrerat utzia
baita, Jainkoaz ordean hautatua eta ohoratua,
5 Zeronek ere harri bizi batzu bezala

harén gainean altcha zaiteztc ctchc ifpiritualetan, aphez faindu, eíkaintzekotzat
bitima ifpiritualak, Jainkoari Jefu -K ristoren bidez gogaragarri izanen zaizkonak.
6 Hargatik da Ifkrituran errana: Hu
na Sioncn jartzen dúdala izkinako harri
handi, hautatu, baliofa; eta hartan finhctfiko duenak cz du ahalkcrik ikhufiko.
7 Hura beraz finheften duzucncntzat
ohore d a ; bainan finheften cz dutenez
bezembatean, ctche egileek haftandu
harria, hura egin da izkina buruko harri,
8 Eta behaztopa harri, eta gaizbide
harri hitzaren gainean behaztopatzen direnentzat, eta berak jarriak diren harrian finhefterik cz dutenentzat.
9 Z u ck zarcte ordean jendnki bautatua, errcge-aphczak, jendaya faindua,
berrcrofpencko populua, crantzun detzatzucn hainaren fendagailak, zcinak
ilhumbeetarik bere argi ederrefgarrirat
baitzaituzte dcithu ;
10 Z u ek, lehcnago liaren populu etzinetclarik, orai ordean Jainkoaren po
pulu zarctenak; urrikalmcndu ardietfi
ctzinutclarik, orai aldiz urrikalmendu
ardietfi duzuenak.
1 1 Othoiztcn zaituztct, guziz mai
teak, mundu huntan arrotz eta bideant
zareten bezala, arimari gerla egiten dio
ten zalckcria haragikoyetarik begira zai
tezten,
12 Bizi-molde faindu bat jendayen
artcan idukiz ; arrcn-cta zuentzat gaichtagin batzucntzat bezala gaizki mintzatzeko bidean, zuen eginkari onetarik
zuentzat hartuz ikhuftate, ofpe bihur
diozoten Jainkoari, agcrtuko den cgunean.
13 Jainkoaren gatik beraz jaufpen
ckharrozuetc edozein gizoni, nahiz erregeri, buruzagi den bezala,
14 Nahiz kargudunci, harek bidaliak
direnei bezala gaichtagincn gaztigatzcko,
eta onei ohore cmateko ;
' 15 Zeren hori baita Jainkoaren nahia, ongi eginez herts dezazuen jakitategabeko gizon zoroen ahoa ;
16 Pclutak zareten bezala, eta ez
zuen pelutafuna gaizki cftalgitzat bazindute bezala, bainan-bai Jainkoaren zcrbitzari bezala egitcko.
17 Ciuzici bihurrozuctc ohore, anayatiartafuna maitha zazue, Jainkoaren beldur izan zaiteztc, ohora zazue errege.

III. KAP.
18 Sehiak, behar den herabetafun guziarekin izan zaiteztc jauíkor zuen naufiei, ez ezik on eta czti direnei, bainan
ckhargaitzei ere.
19 Ezen hunck du cíkcr, norbaitek
Jainkoaren ariaz cgartzen baditu zuzengabeko atfekabeak.
20 Alabainan zer ofpe izanen duzu,
baldin bekhatu eginik eta joak izanik
cgartzen baduzue ? Bainan ongi egiten
duzuelarik, jafankorki cgartzen balimbaduzue, horrek du cíker Jainkoaren a¡tzinean.
21 Ezen hortara dcithuak izan zarctc ; Kriftok ere alabainan guretzat jafan du,uztcn zarotzuctclarik irakhafbide
bat harén urhatfei jarraikitzeko ;
22 Harek, zcinak cz baitu bekhaturik
egin, zeinaren ahoan ez baita gezurrik
aurkhitu ;
23 Zeinak, madarikatzcn zutenean,
ez baitzuen madarizioncka ihardeften j
gaizki crabiltzen zutenean, cz baitzuen
dichidurik arthikitzen, aitzitik berc bu
ematen baitzuen gaizki juyatzen
zuenaren eíkura;
24 Zcinak gurc bckhatuak berc gorphutzcan craman baititu gurutzearcn
gainera; arren-eta bekhatuarentzat hilik, zuzentafunarentzat bizi gaitezen ¡
zeinaren zauriez fendatuak izan baitzarctc.
25 Alabainan ardi errebelatuak bezala
zineten, orai ordean itzuliak zaretc zuen
arimen artzain eta aphezpikuaren gana.

rila

III. K ap.
J T M A Z T E K I E K ere bcrcn fenharrei
J jaufpen ckhar biozote ; arren-eta
hekietan balimbada hitznri fin hefte ema
ten ez dioenik, emaztekien bizi-molde
onaz izan ditezen hitza gäbe ¡rabaziak,
2 Ikhuftearckin, Jainkoaren beldurrez dadukazucn bizitze garbia.
3 Emaztekien aphaindura ez bedi
kampotikakoa izan, hala-ñola ¡le kufltuilatu, urhe gathe, foineko ederrak ;
4 Bainan-bai bihotzcko gizon gordea,
izpiritu baketiar eta eme baten garbitafun ezin-andeatuzkoan, hura baita Jain 
koaren begietan aberats.
5 Ezen beihala, Jainkoaren baithan
bcrcn phefkiza zadukatcn emazteki fainduck ere, bórrela berrcgintzcn zituzten
beren buruak, bcrcn fenharren manuko
egonez;
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6 Hala-nola jaufpen ckhartzen baitzioen Abrahami eta bere jaun deitzen
baitzuen Sarak, zeinaren alaba baitzarete, ongi egitearekin nahaíkeriaren lotfarik batere gäbe.
7 Gizonak, zuek halaber zuhurki bi
zi zaitezte zuen cmazteekin, untzi flochago bati bezala cmaztekiei ikhuftate
ekharriz, diren ere bezala biziaren grazian zuekin ondorekhide ; arren-eta tra
ba cz ditezen zuen othoitzak.
8 Azkenaz-goiti izan zaitcztc guziak
gogo bateko, urrikalkor, anayatiar, urrikalmendutfu, eme eta aphalgura;
9 Gaizkia gaizkiaren ez bihurtuz, ezcta ahapaldia ahapaldiaren, bainan aitzi
tik ongi mintzatuz, zeren hortara deithuak baitzarete primantzaz, benedizionearen gozatzeko.
10 Ezen bizia maitc duenak, eta cgun onak nahi dituenak ikhuíi, clhc
gaichtoctarik zaint beza bere mihia, eta
fiaren ezpainek ez bezate maltzurkcriako folafik athera.
1 1 Haina gaizkitik aldara bedi, eta egin beza ongia; bilha beza bakea eta
barí jarraik bekio.
12 Alabainan Jaunaren begiak emerik daudc preftuen gainean, eta harén
beharriak ernerik hekien othoitzci; bai
nan Jaunaren bckhurundea landatua da
go gaizkia egiten dutenen gainera.
13 Eta ñor izanen da zuei gaizkiaren
egitcko, zuek ongirat arduratfu bazarete ?
14 Bainan zuzembidearen gatik zerbait jafaitcn baduzue ere, zorion z u e i!
E z lotfa beraz gaizki cgilcen larderiez,
eta cz bezaitezte afalda.
15 Bainan zuen bihotzetan bihurrozuc Krifto Jaunari bere faindutafunaz
ofpe, bethi zaudcztelarik ¡hardefterat
erne, zuen baithan den fedearen ariaz
galdeka hariko zaitzuenari;
16 Bainan cmetafunekin eta licrabcki,
zuen harnea garbirik idukiz; arren-eta
Kriftoren baithan daramazuen bizi-mol
de fainduaren beizten hari direnak ahalka ditezen beren crafia tzarrez.
17 Hobe da ezen jafaitea (Jainkoak
hala nahi badu) ongia eginez, gaizkia eginez baino.
18 Alabainan gure bekhatuen gatik,
behin hil izan da Krifto ere, preftua
gaichtaginentzat, arrcn-cta Jainkoari eskain gintzan gu, bcra hil ondoan bere
8c
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haragian, bainan biztu izpirituan,
19 Zeinarçn eragintzaz goan baitzcn
erantzutera prefondegian zauden izpirituci,
20 Zeinak bcihala finhcfgogor gclditu
baitzircn, Jainkoaren jafankortafunari igurikitzen zirclarik Noeren egunetan,
egiten hari zencan arkha, zcinaren har
nean guti bat, erran-nahi-da zortzi arima falbatu baitziren uraren crdian.
21 Z u ek ere bathayoak orai-orduko
gauzen itchurapenaren azpian falbatzcn
zaituztete ; bathayo hau cz da haragiko
zikhinak khentzen dituena, bainan Jain 
koaren aitzinean kontzientzia onari 1ckhukotafun egiten dioena, hilctarik biztu
delakoz Jefu-K rifto,
22 Zeina Jainkoaren eikuinean jarria
baitago herioa chahuturik, gu bethiereko
bizitzeaz premu cgitekotzat ; eta zerurat igan baita, eta bere azpiko baititu
aingeruak, bothcrcak eta bcrthutcak.
IV . K a p .
TZ R I S T O K heriotzea gorphutzean jafan duenaz geroztik, zuek ere har
ina zaitezte gogorapen huntaz, ezen haragiari hila dena, bekhatutik baratua de
là ;
.
.
.
2 E z gizonen zalckericn arabera, bai
nan Jainkoaren nahiaren arabera bizitzeko haragian email behar duen eplie
hondarra.
3 E zik iragan denibora paganock nahi bczala chahutu izatca aiki dute ibili
direnek lohikeria, lchia tzar, hordikeria,
jan-cdanctan eta idolen zerbitzu dcbckatuctan.
4 Orai harritzen dire, zeren ez duzuen hekiekin itfufkcria berctara laftcr
egiten, eta ahapaldika hari dire.
5 Bainan ihaidetfi beharko diote hi
len eta bizien juyatzeko jarria denari.
6 Hargatik ezen hilei ere erantzun
zayote ebanjelioa, arren-eta gizonen aitzinean haragiaren arabera juyatuak izanik, Jainkoaren baithan bizi ditezen Izpirituaren arabera.
7 Hurbildua da bada, gauza guzicn
akhabantza. Izan zaitezte beraz zu
hur, eta othoitzetan atzarririk zaudezte.
8 Bainan, ororen lehen, clkharreiitzat izan zazuc baratzen cz den karitatea, karitateak ezen bekhatu murruak
cftaltzen ditu.

9 Erafiarik gäbe izan zaitezte clkharren alderat oftatu cmaile.
10 Batbedcrak, izan duen dohainaren
arabera zerbitza betza bertzeak, Jain 
koaren aiko moldetako grazien hedatzaile oil zarcten bezahl.
1 1 Norbait mintzo bada, harén folafa
izan bedi Jainkoaren ahoko hitza iduri;
kargu bat bethetzen duenak, egin beza
Jainkoak ematen duen indarretik hari
balitz bczala ; arren-eta gauza guzictan
Jainkoa izan dadicn ohoratua Jefu-K ristoren bidez, zeinarenak baitire ofpea eta
ohorca inendcrcn niendetan. Halabiz.
12 G uziz niaitcak, zuen frogatzeko
heldu zaizkitzuen khechaldictan, zuen
gogoa cz bedi norapait barraya, iduri nihoiz-cz-bezalako zerbait gerthatzen zaitzu cla;
13 Aitzitik boz zaitezte Kriftorcn eramankizunetan phartedun izatcaz, zu
ck ere bozkarioz gaindi zaitezten, liaren
ofpea agertuko den orduan.
14 Baldin Kriftorcn izenaren gatik
arbuyatzen bazaituzte, dohatfu zarctc ;
zeren Jainkoaren ohorc, ofpc, indar guzjak eta baren Izpiritua zuen gaincan
baitaude.
15 Bainan zuctarik nihork ez beza
jalan, gizon hiltzaile, edo ohoin, edo
bertzeren onaren harrapatzaile bczala.
16 Bainan Kriftau bezala jafaiten badu, cz bedi ahalka; izen hortaz ordcan
ofpe bihur biozo Jainkoari.
17 Ezen huna Jainkoaren ctchctik
juyamendua hartera dohan m uga; eta
lchcnik gure ganik harten bada, zer izanen da Jainkoaren ebanjelioa finheftcn
cz dutenen akhabantza ?
18 Eta baldin nckhez falbatuko bada
prertua, norako dire gizon tzarra eta
bekhatorea ?
19 Hargatik-ere Jainkoaren nahiaren
arabera egartzeko dutcnck, bereu ongicginez goinenda biotzote bereu ariinak
kreatu dituen Jainko zinari.
V . K ap.
r ^ T H O I Z T E N ditut beraz zuen artean diren aphezak, nik, lickick
bczala aphez naizenak, eta Kriftorcn
cramankizunez lekhuko, eta egun batez
agertzekoa den ofpean phartedun ;
2
Alha zazuc Jainkoaren arthalde
zuen eikuctan dena, arthatuz, ez bor-

tchaka, bainan zuen oldcz, Jainko.iren
arabera ; cz irabazi zikhin baten gatik,
bainan gogo oncz ;
3 E z naufitafun erabiliz Jaunaren
primantzen gainean, bainan bihotzetik
arthaldcaren irakhalkari bilhakatuz.
4 Eta agerturen dcncan artzainen buruzagia, ofpezko khoro bat izanen duzuc czin bits daitekeena.
5 Gazteak, zuek halaber zaharrei
jaufpen ckharrozuete. Berriz, guziek
elkharrcn bihotzetara farraraz zazue aphalguratafuna, zeren burgoyei bihurtzen baita Jainkoa, cta aphalci ematen
baitu grazia.
6 Aphal zaitezte beraz Jainkoaren
eiku ahaldunarcn azpian, goiti zaitzazten ethorriko den egunean.
7 Zuen grina guziak hären gainera
utzatzuc, zeren harck berak artha battu
zuctaz.
8 Jan-cdanetan izan zaitezte zuhur,
eta atzarriak zaudezte, zeren debrua,
zuen etfaya, lehoina orroaz bezala, in-
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guruka baitabila nor irets.
9 Hari buru egiozue, fedean gogor
egonez, dakizuelakoz heftura beretan
dabiltzala munduan ditutzuen anaya gu
ziak.
10 Bainan grazia guzictako Jainkoak,
bere bethiereko ofpera Krifto Jcfufen
bidez deithu gaituenak, aphur bat jafan
dukezuen ondoan, berak eginen zaituzte perfet, finkatuko cta gogortuko zaituzte.
1 1 Hari ofpc cta jauntafuna menderen
mendetan. Halabiz.
12 Laburzki ifkribatu darotzuet ene
uftcz Silbano gure anaya zinaz, feguratuz eta lekhukotafun egincz, hau delà
Jainkoaren cgiazko grazia, zcintan-ere
fendorik baitzaudezte.
13 Babilonan den Elizak, zuckin hautatuak, cta M ark ene femcak agur egi
ten darotzuetc.
14 Mufu faindu batez clkharri agur
egizue. Grazia izan bedi zuckin ororckin, Jefu-K rifto baithan zaretenak.

JA U N DONE PETR I APOSTOLUAREN
BIG A RREN GUTUNA.
I. K a p .
C I M O N Piarres, Jefu-Kriftoren zerbitzari eta apoftolua, guk bezala
bardin fedea izan dutenei gurc Jainko
eta Salbatzaile Jefu-Kriftoren zuzentafunari eíkcr.
2 Zuen baithan grazia eta bakca bcthe ditczcla Jainkoaren eta Jefu-Krifto
gure Jaunaren ezagutzarcn bidez.
3 Harén jainkozko berthutearen do
hain biziari,cta jainkotiartafunari dagozkiotcn guziak emanak zaizkigun bezala
hainaren ezagutzaren bidez, zeinak dei
thu baikaitu berc alial ofpetfuaz,
4 Eta zeinaren bidez Jainkoak email
baitarozkigu, guri aginduak ziren grazia
guziz handi cta baliofak, hekien ariatik
egin zaitezten jainkozko izantzan phar
tedun, ihes eginez munduko lchia tzarren galdukeriari;
5 Zuek ere beraz artha ofoa ekharriz,
cratchikazuc fedeari berthutea, berthutcari berriz jakitatca,

6 Jakitatcari berriz begirakortafuna,
begirakortafunari berriz jainkotiartafuna,
7 Jainkotiartafunari berriz anayatiartafuna, anayatiartafunari berriz karitatea.
8 Horick alabainan zuen baithan izaten eta gainditzen balimbadirc, zuetan
ez dute hutfik utziko cz-eta fruiturik
gabe Jaunaren czagutza.
9 Ezen horiek ez dituena, itfu bat da
haztaka dabilana, eta lcheneko bekhatuez ñola garbitu den, ardurarik gabe
ahanzten dueña.
10 Hargatik, anayak, geroago eta gehiago berma zaitezte, eginkari onez ieguratzera zuen deitpena cta hautcfpena;
ezen hori eginez, nihoiz etzaretc bckhaturat croriko.
1 1 Haletan czik fartze zabala ema
nen zaitzue Jefu-K rifto gure Jaun eta
Salbatzailcaren bethiereko errefuman.
12 Aria hortaz hariko natzaitzue bethi gauza horictaz orhoitarazten, nahiz
argituak cta ftnkatuak zareten oraiko cgian.

PIARRES II.

3oo

13 Uftc duc ordean ene egimbidea
delà, olha hunen harnean nagoeno, orhoitzapen hortan zuek atzarriak idukitzea ;
14 Garbiki baitakit, Jcfu-K rifto gure
Jaunak ere ezagutarazi darotan bezala,
lafter utzi bebarko dúdala ene olha.
15 Bainan artha hartuko dut, horictaz maiz orhoitzapen egin ahal dezazuen
ni hil ondean ere.
16 E z darozkitzucgu izatez, khondera eder zembaiti jarraikiz ezagutarazi
Jefu-K rifto gure Jaunaren botherea cta
ethorpena ; bainan geror baren ofpearen
ikhufle izanik.
17 Ezen Jainko Altaren ganik izan
zuen ofpe eta ohore, argizko hedoyetik
jautfi zencan hitz hau : Hau da ene
Seme maitca, zeinaren baithan ezarri
baitut ene gogo guzia ; hau entzun zazue.
18 Eta guk aditu ginduen zerutik atheratu zen mintzo hori, harckin mendi
fainduaren gaincan ginclarik.
19 Eta badugu oraino profeten hitz
hobea, zeinari ongi cgitcn baituzue bcgiratzea, lckhu ilhunean argitzen duen
argiari bezala, eguna zabal, eta artizarra
zuen bihotzetara ilkhi artco,
20 Lchcmbizikorik burutan duzuclarik, Hkriturako edozein profezia ez
delà atheratu duenaren burutik ethorria.
2 1 Ezen beihalako profeziak ez dire
gizonaren nahitik ethorri ; bainan Jainkoaren gizon fainduak Izpiritu faindua
ren cragintzaz dire mintzatu.
II. K a p.
J^ A D A , profetaizunak crc populuaren
altean izatu dire, hala-nola izanen
baitire zuen artean nauft gczurtiak, aldebanda galgarriak forraraziko dituztcnak;
cta berak berrerofi dituen Jauna arne
gatzen dute, beren gainera jautfarazten
dutelarik chahupen lafterra.
2 Eta aiko jarraikiko dire hekien galdukcrici, cta halakoen ariaz burroztatua izanen da cgiaren bidca ;
3 Eta beren jaramankerian zuctaz
tratu cginen dute beren gezurrczko folafckin, bainan hcldu da hekientzat al’paldidanik dagoen kondenamendua, eta ez
dago lotan chahutuko dituen eikua.
4 Jainkoak ezen guphidetft ez baditu
bekhaturat crori diren aingeruak, bainan

lezerat arthiki baditu, ifernuko gatheetara igorririk eftiratzera, juyatnenduraino
begiratuak izateko;
5 Eta guphidetfi cz badu mundu zaharra, bainan zortzigarren begiratu badu
N oe, juftiziaren crantzulca, gaientaginen
munduaren gainerat erakharri zucncan
uholdca;
6 Eta herrautfetaratuz Sodomarrcn
eta Gomorrharren hiriak, chahupenera
kondenatu baditu, tzarkerian ibiliko direnen ikhufgarri egincz;
7 Eta itzurrarazi badu Loth preftua,
haigarri hekien irain cta bizi-molde itfuiiak hefturan zadukatena;
8 Begiak ezen eta beharriak chahu
zituen egoten zencan gaichtagin hekiekin, zcinek egunctik egunera atfekabetan baitzadukaten ariina zuzen hura ;
9 Jainkoak badaki gaitzetarik atheratzen jainkotiar direnak, eta berriz gaichtaginen idukitzen juyamenduko cguncrakotzat, eftiratuak izan ditezen ;
10 Gehienik ordean, haragiaren ondotik atfegin lohietan dabiltzanak, naufitafuna arbuyatzen dutenak, ozarrak,
beren burucz hantuak, burho egileak
eta hereden forrarazteko bcldur cz dire
nak ;
11 Noiz-cta-crc aingcruek,ahalcz eta
indarrez handiago diren arren, ez baitutc elkharren kontra burhozko juyamendurik ekhartzen.
12 Bainan haukick, adimendugabeko
aberc batzu iduri, berenez harrapatuak
izateko eta galtzeko forthuak, ezagutzen
cz dicuztcn gauzen kontra burhoka hariz, bereu tzarkerian galduko dire,
13 Izaten dutelarik beren gaichtakeriaren faria, egun bateko atfegina nihojiercko gozotzat baitadukate, beren atfcginctan khutfapen cta likhifkeriaz be
thetzen baitire, zabarkeria guzietan fartzen baitire zuckilako bazkarictan,
14 Begiak bertzeen cmazteen ganako
Iehiaz betheak cta bekhatuzko ithurriak
bezala baitituzte. Amainatzen dituzte
izpiritu zuzikak; bihotza jaramankerian
trebatua dute; madarizionezko umcak
dire;
15 Bidé zuzena utziz, makhurtu di
ré, jarraikirik Balaami, Boforren femcari, zcinak gozo hartu baitzioen tzarkeriaren fariari;
16 Bainan azurriatua izan zen bere
zorokeriatik, abere hezi mutuak, gizon

III. KAP.
bat bezala mintzaturik, farrarazi bai
tzioen profetari berc crhokeria.
17 Hekick ur gabeko ithurriak dire,
eta haize chirimolak dcrabilzkan lanho
batzu, zeinentzat baitaudc ilhumbe beltzak.
18 E zik beren efpantu hutfalckin,
haragiko irrits lizunez amainatzen di
tuzte, makhurrcan bizi direnetarik berriki urrundu zirenak j
19 Hekici aginduz libertatca, berak
galdukeriarcn gathibu diren arren ; ezik
garhaitua dena, garhaitzailearen gathibu
izatcn ohi da.
20 Alabainan baldin Jcfu-K rifto gurc
Jaun eta Salbatzailearcn czagutzari esker behin atheratu badirc munduko likhifkerietarik, eta berriz hekietan biribilkaturik garhaituak izatcn badirc, ondoko afturugaitzak lehembizikoak baino
areago egiten zaizkote.
21 Ezik hobe zukcten ez balute zuzembidea ezagutu, ezen-cz ezagutu ondoan gibelcrat egitea emana zitzayoten
lege faindutik.
22 Bainan erran-zahar cgiazko batck
dioena gerthatu zayotc : Zakhurra berc
goiti-eginera itzuli da ; eta bertze hau :
Ürdea, garbitu ondoan itzuli da berc lohian ihauíkatzera.
III . K a p .
I - J U N A bigarren gutuna iíkribatzen
darotzuedala, eta bictan atzar enla
ten diot zuen gogo zinari;
2 Burutan iduk dctzatzuen profeta
fainduen ganikako hitz aitzincan aiphatu
darozkitzuedanak, eta zuen apoftoluenak, zcinak Salbatzaile Jaunaren mana·
menduak baitire.
3 Jakizuc behintzat, azken cgunctan
ethorriko dircla zoratzaile amarrutfu ba
tzu, beren zalckericn oldera ibiliko di
renak,
4 Diotclarik: Non da agintza, cdo
harén ethorpena ? ezen hcriotzeko loan
farthu direnaz geroztik lehembiziko
burhafoak, gauzek hola-hola diraute
munduaren haftapenetik.
5 Bainan cz dakitc, hala nahi baitute,
Jainkoaren hitzak egin zituela zeruak
lehenik, cta lurra, urctik atheratua cta
uraz dirauena ;
6 Hekick galdu baitzuten urez cftalirik orduko mundua.
7 Bada, hitz berak idukitzen ditu
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oraiko zeru-lurrak, eta juyamenduko eta
gaichtaginen chahupeneko eguneraino
begiratuak diré, fuz erreak izateko.
8 Bainan, guziz maiteak, ctzaretc
behar hau jakin gäbe,Jaunaren aitzinean
egun bat déla mila urthe bezala, eta
mila urthe egun bat bezala.
9 Jaunak bere agintzaren bethetzea
ez du luzatzen, zembaitck ufte duten
bezala; bainan ephez dago zuen alderat,
ez nahiz gal dadien nihor, bainan guziak urrikitara itzul ditezen.
10 Bada, ohoin bat iduri ethorriko da
Jaunaren eguna; orduan karrafka gaitzaren erdian goanen diré zeruak, fuaren
khaldak urraturen ditu gauzen geyak,
eta erreko dire lurra cta hartan diren
obrak oro.
n Horick guziak chahutzekoak di
renaz geroztik, nolakoak ctzaretc izan
behar zuen bizitze faindu eta eginkari
jainkotiarretan,
12 Iguri zaudeztelarik eta lehian
Jaunaren cgunaren ethorpenari; noizeta-cre zeruak khaldan czeztatuko bai
tire, eta fuaren indarrak iraungiko baititu gauza guzicn geyak ?
13 G uk bada, agintzen arabera igurikitzen ditugu zeru berriak cta lur berri
bat, zeintan izanen baitu zuzentafunak
bere egoitza.
14 Hargatik, guziz maiteak, horien
iguri zaudeztenaz geroztik, berma zaitezte Jaunaz aurkhituak izatera bakearekin, chahu eta bayarik gäbe.
15 Eta ufte izan zazuc Jaunaren luzakortafuna, zuen falbamenduari dagoel a ; Paulo gurc anaya guziz maiteak,
emana zayoen zuhurtziaren arabera iskribatu darotzuen bezala,
16 Egiten ere duen bezala horictaz
aiphatzcn duen gutun guzietan, zcinetan baitire gauza batzu aditzcko gaitzak,
jakitategabeko gizon crgel zembaitek be
ren galgarri makhurrerat itzultzen dituztenak, hala-nola bertze Iíkriturak
crc.
17 Z uck bcraz, anayak, aitzinctik
argituak baitzarete, begira zatzue zuen
buruak, beldurrez-cta zoro hekien ma
khurrerat bildurik, eror zaitezten oraiko
zuen fendotafunctik.
18 Aitzitik grazian cta Jefu-K rifto
gure Jaunaren eta Salbatzailcaren ezagutzan aitzina zaitezte. Hari ofpc orai
cta bethiko egunean. Halabiz.
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JA U N DONE JOANES APOSTOLUAREN
LEHEM BIZIKO GUTUNA.
I. K a p .
L J A S T A P E N E T I K izan dcna, aditu
duguna cta gure begiz ikhufi, begira
egotu gatzayocna cta gurc efkuck ukitu
dutena, bizitzcko hitzaz;
2 Ezen agertu da bizia bcra, eta ikhufi dugu, eta Ickhukotafun egitcn diogu, cta erantzutcn darotzuegu bcthiercko bizia, Aitarcn baithan zena, cta guri
agertu zaikuna ;
3 Ikhufi cta aditu duguna erantzutcn
darotzuegu ; zuck crc gurckin phartzunergoan izan zaitcztcn, cta gurc phartzunergoa izan dadien Aitarekin cta
haren Scmc Jeiu-Kriftorekin bateau.
4 Eta hau iikribatzen darotzuctegu,
boz zaiteztentzat, cta bethea izan dadicn zuen bozkarioa.
5 Eta hau da Jcfu-Kriftorcn ganik
entzun duguna, eta guk cre zuci erantzuten darotzueguna : Jainkoa argia
delà, cta niholazko ilhumberik cz delà
haren baithan.
6 Eta erraten balimbadugu harekin
phartzuncrgoan garda, cta ilhumbetan
ibilki, gezurrez mintzo gare, cta cz da
gurc ahoan egia.
7 Bainan argian balimbagiltza, hura
crc argian den bezala, clkharrckilako
phartzuncrgoa badugu, cta Jefu-Krifto
haren Scmearcn odolak bekhatu guzietarik garbitzen gaitu.
8 Baldin erraten badugu bekhaturik
cz dugula, enganatzen ditugu gurc buruak, cta cz da gurc baithan egia.
9 Aithortzen baditugu gurc bekhatuak, zina eta zuzena da Jainkoa, guri
barkhatzcko gurc bekhatuak eta gaizki
orotarik gurc garbitzeko.
10 Erraten badugu cz dugula bekha
turik egin, gezurti egitcn dugu Jainkoa,
cta cz da gurc baithan haren hitza.

II. K a p .
p N E haurttoak, hau iikribatzen darotzuet, cz dezazuen bekhaturik egin.
Bainan norbaitek bekhatu egin baleza

ere, Aitarcn aitzincan badugu arartcko
bat, Jefu-K rifto juftu dcna ;
2 Eta hura da gurc bekhatuentzat jabalpeneko bitima; cz ezik bada,gurecntzat bakharrik, bainan mundu guziarenentzat crc.
3 Eta huntarik dakigu ezagutzen du
gula, baldinctaria haren manamenduak
idukitzen baditugu.
4 Nork-crc baitio ezagutzen duela,
cta haren manamenduak ez begiratzen,
gezurti bat da, eta hortan cgiarik cz da.
5 Norbaitek ordean begiratzen badu
haren hitza, hortan da cgiazki ofo Jainkoaren ganako amodioa ; cta hortarik czagutzen dugu haren baithan garda.
6 Zeinak-cre baitio haren baithan
dagocla, haina ere, hura dabilan bezala
behar da ibili.
7 G u ziz maitcak, ez darotzuet manamendu berri bat iikribatzen, bainan
manamendu zaharra, hailetik izatu duzuena ; manamendu zaharra, aditu duzuen hitza da.
8 Guzia gatik manamendu berria iskribatzen darotzuet, haren cta zuen bai
than egia dcna, zeren ilhumbcak iragan
baitire, cta cgiazko argiak oraikoz argitzen baitu.
9 Nork-erc baitio argian delà, cta bcrc anaya higuin izaki, haina ilhumbectan
da oraidino.
10 Nork-crc maite baitu bcrc anaya,
haina argian dago, eta behaztopabiderik
ez da haren baithan.
1 1 Bainan nork-erc higuin baitu bere
anaya, ilhumbetan da haina, cta ilhumbetan dabila, eta ez daki norat dohan,
zeren ilhumbcck itfutu baitiozkatc begiak.
12 Haurttoak, iikribatzen darotzuet,
zeren-eta Jefu-Kriilorcn ¡¿encan barkhatuak baitzaizkitzuc bekhatuak.
13 Aitak, zuci iikribatzen darotzuet,
czagutu duzuclakoz haftapenctik dcna.
Gizon gaztettoak, zuci iikribatzen da
rotzuet, zeren garhaitu duzuen izpiritu
gaiehtoa.

III. KAP.
14 Haurrak, zuci iikribatzen daro
tzuet, zeren ezagutu duzuen Aita. G i
zon gazteak, zuci iikribatzen darotzuct,
hazkarrak zarctclakoz, cta zuen baithan
dagoclakoz Jainkoaren hitza, cta garhai
tu duzuelakoz izpiritu gaichtoa.
15 E z maitha mundua, cz-cta munduan diren gauzak. Norbaitek maite
badu mundua, Aitarentzateko amodioa
cz dago haren baithan ;
16 Ezen munduan den guzia da, edo
haragiaren zalekeria, edo begien zale
a r ía , edo biziko hampuruíkeria; horick ez diré Altaren ganikakoak, bainan
mundutikakoak.
17 Eta iragaiten dire mundua eta
hartako zalekeriak. Bainan Jainkoaren
nahia egiten duenak, bethiraino badirau.
18 Haurttoak, hau da azken ordua;
eta ñola aditu haituzuc heldu déla antekriilo, oraidanik ere atheratu da antekrifto bat baino gehiago, hortarik daki
gu azken ordua déla.
19 Guthartetik ilkhi dire, bainan etziren gutarikakoak. Ezen gutarikakoak
izan balirc, gurekin egotu zitezkeen;
bainan hola da, ageri izan zadicn ez
dircla guziak gutarikakoak.
20 Zuek ordean Sainduarcn ganik izatu duzue gantzudura, eta orotaz jakintfun zarcte.
2 1 E z darotzuet egia czagutzcn cz
dutcnci bezala ¡(kribatu, bainan-bai dakitenci bezala ; cta dakizuelakoz, egiatik cz déla dcn-guticneko gezurrik atheratzen.
22 Ñ or da gezurti, non ez Jefus
Kriíto déla ukhatzcn dueña? Haina da
antckrifto, zcinak ukhatzcn baititu Aita
cta Scmea.
23 Nork-cre ukhatzen baitu Scmea,
Aitarcn baithan ere finhefterik ez d u ;
Scmea aithortzen duenak, fínheften du
Altaren baithan ere.
24 Haftetik aditu dtizucna zuen bai
than egon hedí. Zuen baithan egoten ba
da haftetik aditu duzuena, zuek ere Semearen eta A ¡taren baithan egonen zaretc.
25 Eta hau da berak egin darokun
agintza, bethiereko bizia.
26 Horra zcr iikribatzen darotzuedan, zuen amainatzen dabiltzancn gainean.
27 Eta zuek haren ganik izan duzuen
gantzudura, zuen baithan egon bedi. E -
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ta ez duzue beharrik nihork irakhats
dezazuen; bainan harén gantzudurak orotaz argitzen zaituzteten bezala,eta egiazkoa baita, cta cz gezurrezkoa; zer-cre
irakhatfi baitarotzuete, hartan zaudezte.
28 Eta orai, ene haurttoak, haren bai
than egon zaitezte ·, hura agertuko denean, gogoa on izan dezagun, cta ez
gaitzan, cthorriko denean, ahalketan ezar.
29 Balimbadakizue zuzena déla, jakizue zuzembidean dabilana ere, haren
ganik déla forthua.
III. K ap.
J K H U S A Z U E zer amodioa Aitak ichuri duen gure gainera, guri ematcraino Jainkoaren umeen izena, eta hala
ere izan gintezen. Hargatik ez gaitu
ezagutzen munduak, zeren ez baitu hura
ere ezagutzen.
2 G uziz maitcak, orai garc Jainkoa
ren u m e; eta zcr izanen garen, ez da
oraino ageri.
Badakigu hura agertuko
denean, harén iduriko izanen garcía, den
bezala ikhufiren baitugu.
3 Eta ¡gurikimen hori dueña, faindutzen da, hura bcra ere faindu den bezala.
4 Nork-ere bekhatu egiten baitu, legca hauften d u ; ezen bckhatua, lege
hauftea da.
5 Badakizue Jainkoa agertu déla gu
rc bckhatuen hartzeko, eta liaren baithan
bekhaturik ez da.
6 Harén baithan dagoenak ez du be
khaturik egitcn; cta bekhatu egiten du
enak ez du ikhufi hura, eta ez du eza
gutu.
7 Haurttoak, bcrautzuc nihork enga
na. Zuzembidean dabilana, zuzena da,
hura ere zuzena den bezala.
8 Bekhatu cgilca, debruaren umea da;
zeren debruak haftedanik egiten baitu
bekhatu. Debruaren lanen urratzeko agertu da Jainkoaren Scmea.
9 Jainkoaren ganik forthu denak ez
du bekhaturik egiten, haren baithan gel
ditzen delakoz Jainkoaren h azia; eta
bekhaturik egin cz dezake, zeren den
Jainkoaren ganik forthua.
10 Hortan dire czagun Jainkoaren umeak eta debruaren umeak. Zuzena cz
den cdozein, ez da Jainkoaren ganikako,
ez-eta bere anaya maite cz dueña cre ;
11 Hau da ezen haftetik aditu duzuen
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crantzupena, maitha dezazucn elkhar.
12 E z cgin Kainek bezala, zeina dcbruarcn ganikakoa baitzcn, cta hil baitzuen berc anaya. Eta zergatik hil zuen ? Zeren bcrak eginkari tzarrak baitzitucn, anayak berriz onak.
13 Anayak, cz harri higuin balimbazaituztc munduak.
14 G u k badakigu hcriotzetik bizitzcra
iraganak garda, zeren maite baititugu anayak. Maithatzaile ez dena, heriotzean
egoten da.
15 Bere anayaren gaitzefle dena, gizon hiltzaile da. Eta badakizuc gizon
hiltzailerik cz delà, bethiereko bizitzea
bere baithan duenik.
16 Huntan ezagutu dugu Jainkoaren
amodioa, harck guretzat cman baitu bere
bizia, cta guk ere gurc anayentzat cman
behar ditugu gure biziak.
17 Norbaitck mundu huntako ontalunetarik izaki, eta bere anaya beharretan
ikhuften, eta hertfiko badio bere bihotza,
hainaren baithan nola egonen da Jainko
aren amodioa ?
18 Ene haurttoak, ez dezagun maitha
hitzez cta mihiz, bainan eginkariz eta
zintafunean.
19 Hortarik ezagutzen dugu, eta gure
bihotzei Jainkoaren aitzincan feguramendua harrarazten diotegu cgiaren umcak
garda.
20 Alabainan jazartzen badaroku gure
bihotzak, Jainkoa gure bihotza baino
handiagoa da, cta badakizki gauzaguziak.
21 G u ziz maiteak, cz badaroku gure
bihotzak jazartzen, fidantziarckin gogoan gaitezke Jainkoaren ganat ;
22 Eta edozein gauza galda dezagun,
ardietfiko dugu hären ganik ·, zaintzen
ditugulakoz hären manamenduak, eta cgiten baren aitzincan gogaragarri diren
gauzak.
23 Eta hau da hären manamendua :
Jefu-K rifto hären Semearen izenean cman dezagun finhertc, cta elkhar maitha,
manatu darokun bezala.
24 Eta Jainkoaren manamenduak zain
tzen dituena, Jainkoaren baithan dago,
eta Jainkoa hainaren baithan ; cta hortan cman darokun Izpirituaren ganik czagutzen dugu gure baithan dagoela.
IV . K a p .
r ^ U Z I Z maiteak, edozein izpirituri
fmhefterik ez cman, bainan froga

zatzuc izpirituak hean Jainkoaren ganikakoak diren ; ezik profetaizun aíko ilkhi
dire mundura.
2 Huntarik ezagutzen da Jainkoaren
ganikako izpiritua: edozein izpirituk aithor dezan Jcfu-K rifto haragitan cthorri
déla, Jainkoaren ganikakoa da ;
3 Eta cdozeinek berczkuntza zerbait
egin dezan Jefufen baithan, hura cz da
Jainkoaren ganikakoa, cta hura da antckrifto, zeintaz adituak baitzarcte heldu
déla, cta oraikoz munduan da.
4 Ene haurttoak, zuek Jainkoaren ganikakoak zarete, cta garhaitu duzuc antekrifto, zeren den handiagoa zuen bai
than dena, munduan dena baino.
5 Mundutikakoak diré hckick; hargatik-cre munduko hizkuntzaz diré mintzo,
eta entzuten ditu munduak.
6 G u , Jainkoaren ganikakoak garc.
Jainkoa ezagutzen duenak, entzuten gaitu gu ; Jainkoaren ganikakoa cz denak,
ez gaitu entzuten; hortarik ezagutzen
ditugu egiatikako izpiritua eta gezurretikakoa.
7 G uziz maiteak, clkhar dezagun
maitha, zeren Jainkoaren ganikakoa baita amodioa. Eta edozein izan dadien
maithatzaile, haina Jainkoaren ganik forthua da, eta ezagutzen du Jainkoa.
8 E z denak maithatzaile, ez du eza
gutzen Jainkoa, amodio da czcn Jainkoa.
9 Huntan agertu da Jainkoaren guretzateko amodioa, zeren Jainkoak mun
dura igorri baitu bere Seme bakharra,
harén bidez bizi gaitezentzat.
10 Eta huntan datza amodio hori, cz
guk maithatu dugulakoan Jainkoa, bainan
harck gu lehenik maithatu, eta berc Scmea gure bekhatuentzat bitima jabalgarri
bidali izan baitu.
1 1 G u ziz maiteak, Jainkoak hórrela
maithatu izan bagaitu, guk ere elkhar
maithatu behar dugu.
12 Egundaino nihork cz du ikhufl
Jainkoa. Baldin clkhar maithatzen ba^ug u> gurc baithan dago Jainkoa, cta ofoa da gure baithan Jainkoaren amodioa.
13 Eta huntarik ezagutzen dugu, Jain 
koaren baithan gaudczela, cta hura gurc
baithan, zeren bere Izpiritutik cman izan
baitaroku.
14 Eta guk ikhuft eta lekhukotafun
bihurtzcn dugu, Jainkoak berc Scmea
munduaren Salbatzailetzat igorri duela.
15 Edozeinek aithor dezan Jainkoa-

ren Seme delà Jcfus, hären baithan dago
Jainkoa eta hura Jainkoaren baithan.
16 Eta guk czagutu eta iinhetfi dugu
Jainkoak guretzat duen amodioa. Amo
dio da Jainkoa ; cta amodioan dagoena,
Jainkoaren baithan dago, cta Jainkoa hä
ren baithan.
17 Huntan da ofo gure baithan Jain 
koaren amodioa ; fidantziaz betheak garencan juyamcnduko egunekotzat, hura
bera den bezalakoak garelakoz gu erc
mundu huntan.
18 Beldurra ez dabila amodioarekin,
bainan amodio ofoak kamporat igortzen
du beldurra; czcn beldurra ez da gogoan-beharrik gäbe ; cta beldur dena cz da
perlet amodioan.
19 Maitha dezagun beraz Jainkoa,
Jainkoak lehenik maithatu gaituenaz gcroztik.
20 Norbaitck erraten badu : Maite
dut Jainkoa; cta higuin badu bere anaya,
gezurti bat da. Ezen ikhuften duen a
naya maite cz duenak, nola maitha dczake ikhuften cz duen Jainkoa ?
21 Eta Jainkoaren ganik dugu manamendu hau: Jainkoa maite duenak, mai
tha beza bere anaya erc.

V . K ap.
J p D O Z E I N E K finhets dezan Jefus
Krifto delà, Jainkoaren ganik forthua
da. Eta nork-ere aita maite baitu, haren
ganik forthua dena cre maite du.
2 Maite ditugula Jainkoaren umeak,
huntan ezagutzen dugu : Jainkoa mai
thatzen, eta haren manamenduak bethe
tzen ditugunean.
3 Ezcn halakoa da Jainkoaren amo
dioa, non haren manamenduak zaintzen
baititugu ; cta cz dire gaitzak haren manamenduak.
4 Alabainan Jainkoaren ganik forthuak diren guziek, garhaitzen dute mundua ; cta gure fedca da munduari garhaizia hori cramaten dioena.
5 N or da munduaren garhaitzaile, non
cz haina, zeinak Jcfus Jainkoaren Semca
delà fmheftcn baitu ?
6 Jcfu-K rifto hura bera da, zeina urarckin eta odolarekin ethorri baita ; ez
bakharrik urarekin, bainan urarckin eta
odolarekin. Eta Krifto egia delà, Izpi-
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rituak egiten du lekhukotafun.
7 Ezen hirur dire lekhukotafun egi
ten dutcnak zeruan : Aita, Hitza cta Izpiritu faindua; eta hirur haukick bat
diré.
8 Eta hirur diré lekhukotafun egiten
dutcnak lurrean: Izpiritua, ura cta odola;
eta hirur horiek bat diré.
9 On hartzen badugu gizonen lekhukotafuna, Jainkoaren lekhukotafuna
handiagoa da ; eta lekhukotafun handiena
den hori da Jainkoak berc Semcari bihurtu dioena.
10 Jainkoaren Scmcarcn baithan norkere baitu fmheftcn, hainak berc baithan
du Jainkoaren lekhukotafuna. Semcari
linhefte cmaten ez dioenak, Jainkoa e
iten du gezurti, zeren cz baitu fmheftcn
ainkoak berc Semcaz cgin duen lekhu
kotafuna.
1 1 Eta hau da lekhukotafuna, baizikcrc Jainkoak cman darokula bethicrcko
bizitzea. Eta haren Semearen baithan
datza bizitzc hura.
12 Semca dadukanak, bizitzea daduk a ; Semca cz dadukanak, ez daduka bi
zitzea.
13 Horiek ¡íkribatzen darozkitzuet,
jakin dezazuen Jainkoaren Semearen bai
than finheften duzuenck baduzucla bcthicreko bizitzea.
14 Eta huna zer fidantzia dugun Jain 
koaren baithan : Haren nahiaren araberako edozein gauza galdcgin diozogun,
entzuten gaituela orotan.
15 Eta badakigu entzunen gaituela
galdatuko ditugun gauza guzictan, zeren
ardietft baititugu egin diozkagun galde
guziak.
16 Norbaitek balimbadaki berc anayak
egin duela heriotzera ez daraman bckhatu bat, galda beza, eta heriotzera cz da
raman bekhatua egin duenari emanen
zayo bizia.
Bada heriotzera daraman
bekhatua ez dut erraten harentzat be
har déla othoitz egin.
17 Edozein gaizki, bckhatu da ; bai
nan bada heriotzera daraman bekha
tua.
18 Badakigu cz déla bckhaturatzen
Jainkoaren ganik forthua dena; bainan
Jainkoaren ganik iraulgi izatcak zain
tzen du eta izpiritu gaichtoak ez du ukitzen.
19 Badakigu Jainkoaren ganikakoak
8 D
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garela,cta mundu guzia ¡/.pirita gaichtoaren azpiko delà.
20 Badalcigu erc cthorri delà Jainkoaren Semea, cta adimendua eman darokula, ezagut dezagun cgiazko Jain-

koa, eta bizi gaitczen harcn cgiazko
Sanearen baithan. Hura da cgiazko
Jainkoa eta bcthicreko bizitzca.
2 i Enc haurttoak, jainko-moldcctarik
begira zaitezte. Halabiz.

J AUN DONE JOANES APOSTOLUAREN
BIG A RREN GUTUNA.
J A H A R R A , andre Elcktrari cta harcn
haurrei, zeinak cgian maitc baitit u t ; eta cz nik bakharrik, bainan egia
ezagutzcn duten guziek cre ;
2 Gure baithan dagocn eta bcthi cgonen den egia harcn gatik.
3 Jainko Altaren ganik cta Altaren
Seme Jcfu-Kriftorcn ganik, grazia, urrikalmcndu eta bakea zuckin izan beitez
cgian eta karitatcan.
4 Bozkario handia izan dut,zurc haurrctarik aurkhitu ditudalakoz egiaren bidcan dabiltzanak, Aitaren ganik manua
izan dugun bezala.
5 Eta orai othoizten zaitut, andrea,
ez iikribatzen banarotzu bezala manamendu berri bat, bainan-bai haftetik izan
duguna, maitha dezagun elkhar.
6 Eta Jainkoaren manamenduen arabera ibiltzea, hori da karitatca;
7 Ezen mundurat ilkhi dirc a(ko enganatzaile, aithortzen ez dutenak JefuKrifto haragitan ethorri dcla. Holakoa

da enganatzailc cta antekrifto.
8 Zaudczte zuen buruen gainean
erne, cz galtzeko erabili ditutzuen lanak,
bainan izateko hckien íiiri bethea.
9 Nork-erc gibelerat egiten baitu cta
ez baita Kriftoren irakhafmenean egotcn, hainak cz du bcrc baithan Jain koa;
irakhafmenean dagoenak, harctchek ditu, eta Aita, cta Semea.
10 Zuetara norbait heldu balimbada,
cta ¡rakhafmen bori ez badu ckhartzen,
etzazuela etchcrat har, eta agurrik ere
hainari cz egin.
1 1 Ezen agur egiten dioena, phartcdun egiten da harén eginkari tzarretan.
12 Aíko gauza ditudan arren zuei
iíkribatzeko,ez dutnahi izan paperarekin
eta thinduarekin egin ; zeren zuetara ethorriren naizelako pheíkiza baitut, cta
ahotik ahora mintzatuko natzaitzuela, ofoa izan dadicn zuen bozkarioa.
13 Zure ahizpa Elektrarcn haurrek
agur egiten darotzutc.

JA U N DONE JOANES APOSTOLUAREN
H IR U G A R REN GUTUNA.
J A H A R R A , zintafunean maitc dudan
Gayo guziz maiteari.

2 G uziz maitca, othoitz egiten dut
zure cgitekoak cta ofafuna hain onak izan

ditezen, ñola ontfa baita zure arima.
3 Handizki boztu naiz, ethorri direnean anayak, eta lekhukotafun egin diotencan zure egiazko fedeari, eta egiaren
arabera zabiltzala.
4 Enetzat bozkario handiagorik ez da
jakitca baino, egiaren arabera dabiltzala
ene haurrak.
5 G uziz maitca, fededun 011a bezala
hari zarc, anayentzat egiten ditutzun
gauza guzietan, eta bercziki arrotzentzat,
6 Zeinck Eliza guziaren aitzincan zu
re karitatcari lekhukotafun bihurtu baitiote ; cta ongi eginen duzu hckien laguntzca bideetan Jainkoari dagokion hó
zala.
7 Ezen harcn izenaren gatik abiatu
dirc bideari, paganoen ganik dcufik cz
hartuz.
8 Behar ditugu beraz hórrela dabiltza
nak gurc ganat hartu, egiarentzateko lanctan far dezagun cíkua guk ere.
9 Ifkribatu nukecn beharbada Elizari,
bainan Diotrcphcfek, horkoen gainean
buruzagitafuna erabili nahi duenak, ez
gaitu onhcften.
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10 Hargatik, cthortzen balimbanaiz,
ezagutaraziko diot zcr lana daraman,
gure kontra clhe gaichtoak barrayatuz ;
cta hori aíki cz balitzayo bezala, ez ditu
anayak bere ganat hartzcn ; cta hartzen
dituztcnci, dcbekatzcn diotc, eta Elizatik
iraizten ditu.
1 1 G uziz maitca, gaizkia cz imita,
bainan-bai ongia. Ongiaren egilea Ja in 
koaren ume da ; gaizki egileak ez du
Jainkoa ezagutzcn.
12 Demctriori guziek lekhukotafun
bihurtzen diote ; egiak berak cre bihurtzen dio ; aldiz guk ere bihurtzen diogu,
eta badakizu egia delà gure lckhukotafuna.
13 Aíko gauza banituen zuri iíkribatzeko, bainan cz darozkitzut thinduz eta
lumez nahi izan ifkribatu.
14 Pheíkiza badut ordean lafterikhufiko zaitudala, eta buruz burutan min
tzatuko gare. Bakea izan bedi zurekin.
Adiíkideek agur egiten darotzutc. Adiíkideci zeini bere izcncan agur egiozute.

JA U N DONE JU D A APOSTOLUAREN
GUTUN KATOLIKOA.
U D A , Jcfu-Kriftorcn zerbitzari cta Jainkoaren grazia zabarkcrictara bihur
Jakobcren anaya, Jainko Aitak mai- tzen, eta Jefu-K rifto, gure Nauft eta
thatu eta Jefu-K riftok deithu eta begiratu Jaun bakharra ukhatzen dutenak.
dituenei.
5 Bada, orhoitarazi nahi zaituztet, ho2
Urrikalmenduaren, bakcarcn eta ka-riek oro lehendanik dakizkitzuen arren,
ritatearen bethetafuna zuen baitha egin Jefufek populua Egiptoko lurretik craiki
bedi.
zuen ondoan, galdu zituela gero finhes3
Zuen guzicn falbamenduaren gai terik ctzutcnak;
nean, guziz maiteak, zuei iíkribatzeko
6 Aingeruak aldiz, bcrcn lehcinbiziko
ardura handiena bainuen, orai premia da- urhatfean egotu ez direnak, bainan beren
dukat zuei iíkribatzea, zuen othoiztea egoitzako tokia utzi dutenak, ilhumbeen
gatik guduka zaitezten fáinduei behin e azpian daduzkala, bethiko burdinetan emana izan zayoten fedearen alde.
gun handiko juyamenduraino.
4
Zuen artera lerratu dirc ezen gizon 7 Ñola Sodoma cta Gomorrha eta hiri
gaichto batzu (zeinak, kondenatuak iza- mugakhideak hala-lialako lohikerietan
teko, afpalditik bereziak baitirc), gure farthu baitziren; cta haragi arrotzaren
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ondoan zabiltzalakoz, bertzccn ikhufgarri bilhakatu baitire, bethicreko fuarcn
gaztigua jafaiten dutelarik;
8 Gizon tzar haukiek orobat khutfatzen dute bereu haragia, eta arbuyatzcn
Jainkoaren naufitafuna, eta burhoztatzcn
harén maycftatca.
9 Moifefen gorphutzarcn gainetik dcbruarekin gudukatu zenean Michel arkanjelua, etzcn atrebitu bari burhozko
kondenamenduarcn arthikitzera ; bainan
erran zioen: Jaunak here naufitafuna hire
gaincan erakhuts beza.
10 Haukiek ordean burhoka aiphatzen dituzte ezagutzen ez dituzten gauzak; eta zer-ere ethorkiz ezagutzen baitutc, hartan bereu buruak andeatzen di
tuzte adimendugabeko aberc batzuek
bezala.
1 1 Zorigaitz horiei, zeren Kaincn bideaz baitohazi; Balaam bezala fariaren
irritfak amainatzen baititu ; eta Korc be
zala bihurtuz, orobat galtzcn baitire.
12 Horiek, beren bazkarictako laidagarri dire, mahainctan ahalkerik gäbe jaten eta beren burucn afetzen bari direnak ¡ hcdoi agorrak, haizeck inguruka
dcrabilzkatenak, udazkeneko arbola fruitu gabeak, bietan hilak eta erroetarik
goanak;
13 Itfafoko drain muthiriak, beren itfufkcriak harrapoa bezala arthikitzen dituztcnak ; izar bidetik makhurtuak, zeincntzat bcthi guziko baitaudc ilhumbcetako chirimolak.
14 Horictaz profctifatu du Enokck,
Adamen ganik zazpigarrcn patriarkak,
erran ducnean: Hara non heldu den
Jauna, here fainducn elemcniaz inguratua,
15 Gizon guzicn kontra juyamcnduaren ckhartzcra, gaichtagin guziei frogatzcra, gaichtoki erabili dituzten tzarke-

riazko egitate guziak, eta bckhatorc tzarrek Jainkoaren kontra athera dituzten
ahapaldi gaichtoak.
t6 Hekiek dire marmazikari arranguratiak, beren lehicn oldera dabiltzanak ;
eta efpantuz bethea da hekicn ahoa, gi
zon batzuez fendagaila eginez, zerbaiten irabazteko ariaz.
17 Zuek ordean, guziz maitcak, orhoit zaitezte zer profetifatu darotzueten
Jcfu-K rifto gurc Jaunarcn apoftoluek,
18 Zeinck erran baitarotzucte, azlccn
demboran ethorriko dircla enganatzaile
batzu, beren lehicn oldera tzarkcrictan
ibiliko direnak.
19 Halakoak dire, berak berezten di
renak, aberckarako gizonak, Izpiritua ez
dutenak.
20 Zuek ordean, guziz maiteak, zuen
fcJc guziz fainduaren gaincan zuen bu
ruak altchatuz, eta Izpiritu faindua ararteko othoitz eginez,
21 Bcgira zaitezte Jainkoaren ganako
amodioan, bethiereko bizira licltzekotzat igurikiz, Jcfu-K rifto gurc Jaunarcn
urrikalmcndua.
22 Batzu, kondenamenduaren azpiko
jarri direnak, kridantza zatzuc ;
23 Bcrtze batzu, futik athcraz, falba
zatzuc. Bertzeci berriz, lotfa handirekin
urrikal zaitezte; higuinduz haragitikakoa den foineko nothatu hura ere.
24 Bekhaturik gäbe zuen begiratzeko, eta Jcfu-K rifto gure Jauna ethorriko
dcncan, bere ofpearen aitzincra notharik
gäbe eta bozkarioz betheak zuen agerrarazteko ahaldun denari;
25 Gurc Jainko Salbatzailcari bakharrik, Jefu-Krifto gurc Jaunarcn bidez,
ofpe, handiefpen, naufitafun eta botherc,
mende guzicn aitzincan, eta orai, eta
menderen mendetan. Halabiz.
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JAUN DONE JOANES APOSTOLUAREN
APOKALIPZA.
I. K a p .
T E S U - K R I S T O R E N Apokalipza,
Jainkoak email dioena, lafter gcrtliatu lichar direnen agertzekotzat bere zerbitzariei; eta ezagutza email dio, here
Aingerua igorriz, Joanes bere zerbitzariari,
2 Zeinak lekluikotafun ekharri baitio
Jainkoaren hitzari, eta Jcfu-Kriftorcn
lekhukotafuna ikhuft duen guziari.
3 Dohatfu profezia huntako hitzak
irakurtzen eta entzuten ditucna,cta huntan iikribatuak direnak begiratzen ditucna ; hurbil da czen ordua.
4 Joanefek Afian diren zazpi elizei.
Grazia eta bake zuei, denaren, zenaren
eta etbortzekoa denaren ganik, eta haren
tronuaren aitzincan daudezen zazpi izpirituen ganik;
5 Eta Jcfu-Kriftorcn ganik, zeina baita lekbuko zina, hiletarik lchcnforthua,
eta lurreko erregeen buruzagia ; gu maithatu eta bere odolcan gure bekhatuctarik garbitu gaituena,
6 Eta egin gaituena Jainko bere Aitaren errefuma eta aphez: hari ofpe,
buruzagitafunak, menderen mendeetan.
Halabiz.
7 Huna non heldu den hcdoyckin;
eta edozein begik ikhufiko du, eta hura
zilhakatu dutenek ere-bai. Eta lurreko
jendaki guziak auhenetan jarriko dire
haren aitzincan : B a i: Halabiz.
8 N i naiz a eta w, haftca eta akhabantza, dio Jainko Jaunak, denak, zenak, cthorriren denak, ahalorotakoak.
9 N i, Joanes, zuen anaya eta laguna
atfekabean, eta errefuman, eta jafaiteetan Krifto Jefufen ariaz 5 Patmos deitzen den irlan izatu naiz Jainkoaren hi
tzaren gatik, eta Jefufen gaineko lekhukotafunaren gatik ;
10 Igandc cgun batez gogotan eraikia izan nintzen, eta cue gibclean aditu
nuen mintzo gaitz bat, hala-nola turuta
batena,

J

1 1 Zeinak baitziocn: Ikhuftcn duzuna czar zazu liburu batean ifkribuz,
eta bidalazu Afian diren zazpi Elizei,
Ephcfon, Smirnan, Pcrgamon,Thiatiran,
Sardefen, Philadelphian eta Laodizean.
12 Eta itzuli nintzen ikhuftekotzat
niri hari zitzaitan mintzoa; eta itzuli
nintzencan, ikhuft nituen urhezko zaz
pi gandcrailu ;
13 Eta zazpi gandcrailu urhezkocn
erdian, gizonaren Scmea iduri zuen norbait, foin luzeaz jauntzia, eta urhezko
gerriko batez bulhar azpian tinkatua ;
14 Haren burua berriz, eta ilcak churiak ziren ardi ilc churia bezala eta clhurra bezala, eta haren bcgick fu garra
iduri zuten ;
15 Haren oinck iduri zuten letoina
labe gorrian bezala, eta haren mintzoak
iduri zuen ur handicn orroa;
16 Eta elku cfkuincan bazituen zazpi
izar ; eta haren ahotik ilkhitzen zen czpata bat bi aldeetarik zorroztua; eta ha
ren begitharteak argitzen zuen hala-nola
iguzkiak bere indarrean.
17 Eta hura ikhuft nuenean, hila be
zala crori nintzen haren oinetara. Eta
bere elku cfkuina gaincan ezarri zarotan, erraten zuelarik: E z izi ; ni naiz
lehena eta azkena,
18 Eta bizi naizena; eta hila izatu
naiz, eta huna non bizi naizen mende
ren mendetan, eta nik daduzkat hcriotzearen gakhoak eta ifernukoak ere.
19 Ezarzkitzu bada ifkribuz ikhuftcn
ditutzunak, eta direnak, eta haukien ondotik gerthatu bchar direnak.
20 Enc efkc efkuinean ikhuft ditutzun
zazpi izarren mifterioa, eta zazpi urhez
ko ganderailuena: zazpi izarrak zazpi
elizetako aingcruak dire ; eta zazpi ganderailuak zazpi elizak dire.
II. K ap .
S K R IB A zozu Ephefoko clizarcn aingeruari: Huna zer diocn zazpi iza-
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rrak eiku cikuinean daduzkanak, cta
zazpi urhczko ganderailuen artcan dabilan ak:
2 Badakizkit zure cginak cta nekhcak,
cta cgartzcakjCta czin jafan dczazketzula gaichtaginak; cta haztatu ditutzula be
reu buruak apoftolutzat ematen dituztenak, cta hala ez direnak; cta gezurrctan
atzeman ditutzu;
3 Eta jafankor zarc, cta egarri izan
duzu ene izenaren gatik, cta ez duzu a
mor cgin.
4 Bainan badut zurctzat crratcko bat,
utzi baituzu zurc lehembiziko karitatca.
5 Orhoit zaitc beraz nondik zaren crori, cta cgizu penitentzia eta bihur zaitc
lcheneko egintzetara. Ezen bertzcla,
heldu natzaitzu, cta bere tokitik aldaratuko dut zurc ganderailua, egiten cz baduzu penitentzia.
6 Hau ordcan baduzu, haftio ditutzu
la Nikolaftiarren cgitatcak, zeinak ncronck erc higuin baititut.
7 Beharririk duenak entzun beza Izpirituak clizci diotena: Garhailcari ema
nen diot jatera bizitzeko arbolatik, zcina ene Jainkoaren parabifuan baitago.
8 E ta Smirnako elizaren aingeruari
iikriba zozu : Hau dio lchcna cta azkena denak, hil izan eta bizi denak :
9 Badakizkit zure atfckabca cta behartafuna, bainan zare aberats; cta zu
rctzat ahapaldika hari dirc beren buruak
Judutzat ematen dituzten batzu; cta ez
diré hala, bainan fätanen bilkhua dirc.
10 Jafaitera zohazenez bcldurrik ez
izan batcrc. Huna non debruak prefondegira igorriko dituen zuctarik zembait, zuck gaizkirat ekharri beharrcz ;
cta hamar cguncz izanen duzuc atfekabc. Hcriotzeraino zaude gogor, cta ctnanen darotzut bizitzeko khoroa.
1 1 Beharririk duenak entzun beza
Izpirituak elizei diotena: Garhaile atherako denak, bigarren heriotzetik cz du
bidegaberik izanen.
12 Eta iikriba zozu Pergamoko clizaren aingeruari : Hau dio, bi aldcctarik ezpata zorroztua dadukanak:
13 Badakit non duzun egoitza, fatanen alkhia dagoen tokian ; eta idukitzen
duzu ene izena, cta cz duzu ukhatu ene
finheftca. Ez-ctarc egun hckictan, zcinetan Antipas, ene aithorlc zina, hila

izan baita zuen artcan, non baitaduka fatanck egoitza.
14 Bainan zurctzat badut errateko
zerbait, zeren ditutzun hör Balaamen irakhafpenarentzat dadukaten batzu, harck Balaki irakhaften baitzioen Ifraclen,
umeci aitzincra behaztopagailu atheratzen, fori etziren gauzetarik janarazten,
cta lohikeriara lerrarazten.
15 Halaber baditutzu erc Nikolaftia
rren irakhafpenarentzat dadukatenak.
16 Orobat cgizu penitentzia; ber
tzcla horrako natzaitzu laftcr, eta gudu
emanen diotet ene ahoko ezpatarekin.
17 Beharririk duenak adi beza Izpi
rituak elizei diotena : Garhaizia daramanari emanen diot mana gordea, cta ema
nen diot harri churitto bat, cta harriaren
gainean iikribatua izen berri bat, hartzailcak baizik nihork cz dakiena.
18 Eta iikriba zozu Thiatirako eli
zaren aingeruari : Hau dio Jainkoaren
Semcak, zeinak baititu begiak fuko ga
rra bczala, cta zangoak lctoina iduri:
19 Ezagutzen ditut zurc cgitatcak
eta fedea, zure karitatea cta cgimbidecn
bethetzca, zurc jafankortafuna, cta azkeneko eginkariak, lehenckoak gainditzen dituztenak.
20 Bainan zurctzat badut errateko
zerbait, uzten duzulakoz Jczabcl, bere
burua profetatzat ematen duen emazteki
bat, irakhafpen egitcra cta ene zerbitzarien enganatzera, hekien limburraraztera
eta jainko-moldcei cikainictarik hekici
janaraztera.
21 Ernán izan diot penitentzia cgitcko aftia, cta ez du nahi urrikitara ethorri.
22 Huna bada ohatuko dúdala; cta
harekin khutfatzen direnak, hefturarjk
gaitzencan izanen dire, baldin bereu
tzarkeriez cz badutc penitentzia egiten.
23 Eta hären umcak heriotzez hilen
ditut, cta jakintfun izanen dirc cliza guziak, ni naizela bihotzak eta barneak
ondoraino haztatzen ditudana ; eta zuc
tarik batbederari cgincn diot bere egitateen arabera. Zuci berriz, erraten darotzuct,
24 EtaThiatiran zarctcn gainerakoci:
Irakhafpen hau cz dadukaten guziei, cta
czagutu cz dituztenei fatanen barnatafunak, bcrck dioten bczala, bertzc karga
rik cz darotzuct gainerat emanen.

III. KAP.
25 Behintzat hargatik, duzucna idukazuc ni cthorri bizkitartean.
26 Eta garai atherako denari cta ene
egintzak azkencraino begiratu ditukccnari, naufitafuna emanen diot jendayen
gainean;
27 Eta burdinazko zigorraz crabiliko
ditu, cta lurrczko untzi bat bczala ¡za
llen dire zathikatuak,
28 Ncronck ere ene Aitaren ganik
izan dudan ahalaren arabera ; cta ema
nen diot artizarra.
29 Beharririk duenak adi beza Izpirituak clizci diotena.
III. K a p.
p P T A Sardefcko elizaren aingeruari iskriba zozu : Hau dio Jainkoaren
zazpi Izpirituak cta zazpi izarrak dituen ak : Badakizkit zure egitateak, baduzula bizi zarclako izena, eta hila zarela.
2 Zaudc atzarri, cta hazkar zatzu
hiltzera zihoazen bertzeak. E z ditut
ezen zurc egintzak betheak aurkhitzcn
ene Jainkoaren aitzinean.
3 Gogoan idukazu bcraz zcr izan c
ta zer aditu duzun; cta beglra zazu, cta
penitentzia cgin. E z bazaude ordcan atzarria, cthorriko natzaitzu ohoina bc
zala, cta cz duzu jakinen zein orduz cthorriko natzaitzun.
4 Sardefen hargatik, baditutzu izen
bakhar batzu, licren foinckoak zikhindu
cz dituztenak, eta hctchek enckin foineko churitan ibiliko dirc, zeren mcrczdun
baitire.
5 Garhaizia eramanen dueña, hórrela
izanen da foincko churiz jauntzia ; cta
harén izena cz dut bizitzcko liburutik
czeztatuko, cta aithortuko dut harén izena ene Aitaren aitzinean eta harén
aingeruen aitzinean.
6 Beharririk duenak adi beza Izpirituak clizci diotena.
7 Eta iíkriba zozu Philadelphiako clizaren aingeruari: Hau dio Sainduak eta
Egiatiak, Dabiden gakhoa dadukanak,
zeinak idckitzcn baitu, cta nihork cz
herften; zeinak herften baitu, cta nihork
ez idckitzcn.
8 Badakizkit zurc cginak. Iluna non
aitzinean zabaldurik czarri darotzudan
nihork ezin herís dezakcen athea; in
dar guti duzulakoz, cta ene hitza duzu-
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lakoz begiratu, cta cz duzulakoz ukhatu
ene izená.
9 Huna non fatanen bilkhutik ema
nen darozkitzudan Juduak dircla erra
ten duten batzu ; cta cz dire hala, eta
gezurrez mintzo dire : Huna non cthorraraziko ditudan, eta khurtuko dire zu
rc oinen aitzinean, cta jakintfun eginen
dire ñola zaitudan maitc.
10 Zeren begiratu duzun ene jafanpcncko hitza, nik ere begiraturen zaitut
frogetako orduan, zeina mundu guzirat
cthortzekoa baita, lurrean bizi direnen
frogatzcra.
1 1 Huna non heldu naizen bcrchala :
idukazu cfkuan duzuna, nihork har cz
dezan zure khoroa.
12 Garhaile atheratzen denaz habe
bat eginen dut ene Jainkoaren temploan,
cta cz da gehiago kamporat ilkhircn ; c
ta harén gainean iíkribatuko dut ene
Jainkoaren hiriaren izena, Jcrufaleme
berriarena, zcrutik jauften dena ene
Jainkoaren ganik, eta ene izen berria.
13 Beharririk duenak adi beza Izpirituak elizei diotena.
14 Eta iíkriba zozu Laodizeako eli
zaren aingeruari: Hau dio Egiak, lckhuko zin cta cgiazkoak, zeina baita
Jainkoaren kreaturen cthorburua.
15 Badakizkit zurc egitateak, ctzarela cz hotza, cz beroa: balimba bazine
cdo hotz, edo bcro !
16 Bainan ephcla baitzare, cta etzarclakoz cz hotza, ez beroa, hafiko na
tzaitzu ene ahotik arthikitzen.
1 7 Diozu ezen: Aberats naiz eta ontafundun, cta cz naiz nihoren behar ; eta
cz dakizu zarela erromes, cta urrikaltzcko, eta behar, cta itfu, cta buluz.
18 Sinhets nczazu,cros dizadazut fuan garbiturikako urhea, aberats cgin zaitezen, cta jauntz detzatzun foincko churiak, cta ager cz dadien zure buluztafunaren ahalkcria; eta begi-urez bufti zatzu
zure begiak, ikhus ahal dezazun.
19 N ik, tnaite ditudanak azurriatzen
cta gaztigatzen ditut. Erna zaitc bcraz,
cta cgizu penitentzia.
20 Huna athe aitzinean nagocla, eta
jotzen d u t: nihork aditzcn badu ene oihua, eta idekitzcn badarot athea, farthuko naiz harén gana, eta afalduko naiz
harekin, cta hura enckin.
21 Garhaile athcratuko denari cma-
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10 Ahufpez hogoi cta lau zaharrak
neu diot jartzea cnckin cnc tronuan ;
hala-nola garhaitu baitut nik cre, eta ja- erortzen ziren tronuan jarria zagoenaren
aitzincan, eta adoratzcn zuten menderen
rri bainaiz cnc Aitarekin hären tronuan.
22
ßcharririk duenak adi beza Izpi- mendetan bizi dena, eta beren khoroak
tronuaren aitzincra arthikitzen zituzten,
rituak clizci diotena.
ziotelarik:
1 1 Badagokizu, gurc Jainko Jauna,
IV . K a p .
izan dezazun ofpc, ohore cta indar; ze( ^ E R O ikhufi izan nucn : eta hara a- ren zuk egin izan baititutzu guziak, eta
the bat zabaldua zeruan; eta turuta zure nahiz baitziren eta eginak baitire.
bezala niri mintzatzen aditu izan nuen
lehembiziko mintzoak erran zarotan : IV. K ap.
gan zaitc hunat, eta crakhutfiren darozI
^
T
A
tronuan
jarririk zagoenaren cíku
kitzut horien ondotik gerthatu behar dicfkuinean ikhufi nuen liburu bat,
renak.
2 Eta ordu berean gogoz han nin- barnctik cta kampotik iíkribatua, cta
tzen ; eta hara jartoki bat czarria zcla zazpi zigiluz zigilatua.
2 Eta ikhuft nuen aingeru indardun
zeruan, eta jartokian bazcla norbait jabat, goraki oihu egiten: Liburuarcn irririk ;
3 Eta jarria zenak begira iduri zucn dckitzeko cta zigiluen urratzeko bethe
jafpe eta Tardío harria ; eta jartokiaren in- denik ñor da ?
3 Eta nihor ctzcn ez zeruan, cz luguruan bazen ortzadar bat efmcraldaren
rrcan, ez luphean ere liburua zabal, czitchurakoa.
4 Eta jartokiaren inguruan baziren etare hari begira zezakeenik.
4 Eta ni, nigar minetan nindagoen,
bertze hogoi eta lau jarlekhu; eta alkhien gainean hogoi eta lau zahar ja- nihor ctzelakoz aurkhitu liburuarcn zarriak,foineko churitan,eta urhezko kho- baltzcko bethe, ez-ctarc hari begiratzeko.
roak buruan.
5 Eta zaharretarik batck erran zaro
5 Eta tronutik ilkhitzen ziren chimistak, heyagora eta ihurtzuriak, eta tronu- tan : E z egin nigarrik: huna non Ju aren aitzinean baziren zazpi argi biz- daren iraulgiko lehoina, Dabiden gandoa,
tuak, zcinak baitire Jainkoaren zazpi garaitiar athcratzcn déla liburuaren zabaltzeko, eta zazpi zigiluen urratzeko.
Izpirituak.
6 Eta ikhufi nucn; cta hara tronua
6 Eta bazen tronuaren aitzinean bcrinazko itfafo bat bezala, kriftaila iduri; ren erdian, eta lau abereen arican, eta
eta jarlekhuaren erdian eta jarlekhuarcn zaharren erdian, Bildots bat chutik, iinguruan lau abere, aitzin-gibeletan bc- molatua iduri; bazituen zazpi adar, cta
zazpi begi, zeinak baitire Jainkoaren
giz betheak.
7 Eta lehembiziko abereak iduri zucn zazpi Izpiritu, lurraren hedadurara igolehoina, eta bigarrenak aratchca, eta hi- rriak direnak.
7 Eta ethorri zen ; cta tronuan jarria
rugarren abereak begitharte bat zuen
gizonarena bezalakoa, eta laugarren a- zagoenaren cíku cíkuinetik hartu zuen
bereak iduri zuen hcgaldaka dohan arra- liburua.
8 Eta zabaldu zuencan, lau abereak
noa.
>
8 Eta lau abereek bazituzten feira cta hogoi eta lau zaharrak ahufpez erori
hegal, eta inguruan eta barncko aldean ziren Bildotfarcn aitzincan, guziek csbetheak ziren begiz; eta ez egunaz cz kuetan zaduzkatclarik gitarrak, eta ur
gabaz, hats hartu gäbe erraten zuten: hezko untzi batzu betheak ufain gozoz,
zcinak baitire fainduen othoitzak.
Saindu, Saindu, Saindua Jainko Jaun
9 Eta kantika berri bat kantatzcn zu
guziz ahalduna, zcina baitzen, zcina
ten ziotelarik: Badagokizu, Jauna, li
baita, eta zcina ethorriren baita.
9 Eta abere hekiek ofpe, ohore eta buruarcn zabaltzea cta hortako zigiluen
benedizione ematen haritzen zirenean urratzca; aeren izan baitzare heriotzcz
tronuaren gainean jarria zagoenari, men- hila, eta Jainkoarcntzat zure odolaz c
roft baikaituzu lcinu, eta mintzaya, cta
deren mendetan bizi denari,

populu, cta jendaki guzictarik.
10 Eta egin izan gaituzu gure Jainkoarentzateko errege cta aphez ; cta erreginaturen gare lurraren gainean.
1 1 Eta ikhuft nuen, cta aditu hainitz
aingeruren mintzoa, tronuaren, abereen
eta zaharren inguruan ; eta mila eta m¡laka zen oftea,
12 Oih.uka erraten zutenena: Badagokio hila izan den Bildotfari izan dezan
ahal, jainkotafun, zuhurtzia, indar, ohore, ofpe eta benedizione.
13 Eta zeruan, cta lurraren gainean
cta luphean diren kreatura guziei, eta
¡tfafoan eta harén harnean dircnci, orori
aditu nioten erraten : Tronuan jarria de
nari eta Bildotfari, benedizione, ohore,
ofpe cta botherc menderen mendetan.
14 Eta lau abereek erraten zuten:
Halabiz. Eta hogoi cta lau zaharrak
ahufpez erori ziren, eta adoratu zuten
menderen mendetan bizi dena.

VI.

K ap.

JG 'T A ikhuft nucn, Bildotfak ideki zuela zazpi zigiluetarik b at; eta aditu
nucn lau abereetarik bat, ihurtzuria bezalako mintzo batekin erraten: Zato cta
¡khufazu.
2 Eta ikhufi nuen; cta hara zaldi
zuri bat, cta harén gainean jarria zenak
bazuen arrambela bat, eta cman zioten
khoro b a t; eta garhailc, garhaitzerat atheratu zen.
3 Eta ideki zuenean bigarren zigilua,
bigarren abcrea aditu nuen erraten : Z a 
to eta ¡khufazu.
4 Eta athera zen bertze zaldi bat go
rrada ; cta harén gainean jarria zenari
cman izan zitzayoen lurretik bakcarcn
khentzca, eta gizonak beren artean hilka
hariaraztea, eta ezpata handi bat cman
zitzayoen.
5 Eta ideki zuencan hirugarren zigi
lua, aditu nuen hirugarren abcrca erra
ten : Zato eta ¡khufazu. Eta hara zaldi
bcltz bat; cta harén gainean jarria ze
nak, balantza bat zadukan eficuan.
6 Eta mintzo bat bezala aditu nuen
lau abereen erditik erraten: Bi laurden
ogi denario batean, cta fei laurden garagiír denario batean ; cta cz andea arnoa
eta olioa.
, .
7 Eta ideki zuenean laugarren zigi
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lua, aditu nucn laugarren aberearen min
tzoa erraten : Zato eta ¡khufazu.
8 Eta hara zaldi hits bat; cta harén
gainean jarria zenak izena zuen Hcrioa,
eta zarraikioen ifernua, eta eíku eman
zitzayoen lurraren lau bazterren gainean,
hiltzeko ezpataz, eta gofetez, cta hcldez, eta lurreko bafabercez.
9 Eta ideki zuenean bortzgarren zigi
lua, aldarearen azpian ikhufi nituen,
Jainkoaren hitzaren gatik eta ekharri
zuten lekhukotafunaren gatik hilak izan
zirenen arimak ;
10 Eta deihadar handitan hari ziren,
ziotelarik: N oiz arteo, Jauna (faindu
eta egiati zarena), egonen zare zuzenari
bcre bidea cta gure odolari afperkundc
emateko, lurraren gainean bizi diren ho
rien kontra?
1 1 Eta bakhotchari eman zitzayoen
foin churi baña; cta erraría izan zitzayoten, igurik zezaten aphur bat oraino,
hekien zerbitzari lagun eta anaya, he
kiek bezala hiltzckoak zirenen andana
ofa zadien arteo.
12 Eta ikhufi nucn, ideki zuenean
feigarren zigilua ; cta hara, lur ikhara
handi bat egin izan zen, cta iguzkia
belztu zen ilczko zakhu bat bezala, cta
ilhargia dena odola bezala egin izan zen.
13 Eta izarrak erori ziren zerutik
lurrera, hala-nola pikondoak ¡churtzen
baititu bere pikoak, haizc handi batck
iharroften duenean.
14 Eta zerua bildu zen, liburu bat
biribilkatzcn den bezala ; cta mendi gu
ziak eta irlak higitu ziren beren tokietarik.
15 Eta errege, buruzagi, foldado aitzindari, aberats, botheredun, gathibu
cta pelut, guziak gorde ziren har-ziloetan
eta mendietako harkadietan.
16 Eta mendiei eta harkadici erraten
zioten : Eror zaitezte gure gaincra, eta
gorde gaitzatzue tronuaren gainean ja
rria dagoenaren ikhufmcnctik cta Bildotfaren hafarretik;
17 Zeren ethorri baita hekien halarrezko egun gaitza, cta nork iraun oinen
gainean ?

V II. K a p .
T I O R I E T A R I K lekhora, ikhufi ni
tuen lau aingeru lurraren lau izki8 E
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nctan chiitik, lurrcko lau haizeak atchi- badakizu. Eta erran zarotan : Horick
kitzen zituztcla, eman ctzczaten lurra- dire heftura handien artetik hunat ethorcn gainera, ez-cta itfafora, cz-ctarc ar rri direnak, eta beren foinekoak Bildotfabola bakhar baten gainera.
ren odolcan garbitu eta churitu dituzte2 Eta ikhufi nuen bertze aingeru bat nak.
iguzki fortzetik igaiten, Jainko biziaren
15 Hargatik daude Jainkoaren tro
zigilua zadukalarik ; cta lurrari cta itfa- nuaren aitzincan, cta gau cta egun zerfoari bidegabe egiteko efkua zuten lau bitzatzen dutc bcrc temploan ; eta tro
aingeruei oihu handi bat egin zioten,
nuan jarria dena egonen du horicn gai3 Zerrotclarik : Kalterik cz egin lu ncan ;
rrari, ez itlalbari, ez-cta arbolei, kopetan
16 Eta cz dutc gehiago goferik cz czigiluaren hatza czar diozotegun artean garririk ikhufiko, eta cz da horien gai
. gurc Jainkoaren zerbitzarici.
nera croriko cz iguzkia, ez-cta niholaz4 Eta aditu nuen zembat ziren zigi
ko berorik;
luaren hatzaz joak, zazpitan hogoi eta
17 Zcren tronuaren crdian dagoen
lau niila zigilatuak Ifraelen femeen lcinu
Bildotfak hotfemanen baitiotc eta biziguzietarik.
tzcko ithur-urctan cradanen baititu, cta
5 Judaren errotik hamabi mila zigi- Jainkoak horien begictarik chukhatuko
latu ; Errubcnen errotik hamabi mila baititu nigar guziak.
zigilatu ; Gaden errotik hamabi mila zigilatu ;
V III. K ap.
6 Afcrren leinutik hamabi mila zigi
latu ; Ncfthaliren errotik hamabi mila
p 1 A id c k i z u e n c a n z a z p ig a r r e n z i g i 
zigilatu ; Manaferen errotik hamabi mi
lu a , z e r u a ic h ilt a fu n e a n g e ld it u z e n
la zigilatu ;
o r e n e rd i b a t b e z a la .
j Simeonen errotik hamabi mila zi
2 Eta ikhufi nituen Jainkoaren aîgilatu ; Lebiren errotik hamabi mila zi tzinean chutik zazpi aingeru ; eta eman
gilatu ; Ii'akarrcn errotik hamabi mila ziozkaten zazpi turuta.
zigilatu ;
3 Eta cthorri zen bertze aingeru bat,
8
Zabulonen errotik hamabi mila zieta gelditu zen aldarearcn aitzincan, urgilatu ; Jofepcn errotik hamabi mila zi hczko ifcntfuntzi bat cikuan ; eta eman
gilatu ; Bcnjaminen errotik hamabi mi zioten ifcntfu hainitz, czar zezan faindu
la zigilatu.
guzien othoitzetarik Jainkoaren tronu
g Ikhufi nuen gero nihork ezin khon- aitzinean den urhezko aldarearcn gaidatuzko ofte handi bat, jendaki, lcinu, nean.
populu, mintzaya guzietarik, tronuaren
4 Eta aingeruaren e/kutik Jainkoaren
eta Bildotfàren aitzincan chutik, foineko aitzinera igan zen fainduen othoitzetarichuritan cta palmak cikuan ;
kako ifcntfucn khea.
10 Eta goraki oihuz zauden, erraten
5 Eta aingeruak hartu zuen ifentfunzutelarik : Agur gurc Jainko tronuan tzia, cta bethe zuen aldarcko futik ; eta
jarria dagoenari eta Bildotfari.
lurraren gainera arthiki zuen, cta jauzi
1 1 Eta aingeru guziak chutik zauden ziren ihurtzuri, deihadar, chimifta cta
tronuaren, cta zaharren, cta lau abercen lur ikhara gaitzak.
inguruan ; eta ahufpez erori ziren tro
6 Eta zazpi turutak zituzten zazpi
nuaren aitzincan, eta adoratu zuten aingeruak abiatu ziren turuta jotzera.
Jainkoa,
7 Eta lehembiziko aingeruak jo zuen
12 Ziotelarik : Biz. Benedizione, os- turuta, eta egin izan zen harria cta fua,
pe, zuhurtzia, cfker, ohore, bothere eta odolarekin nahafte ; cta arthikia izan
indar gure Jainkoari menderen mende- zen lurraren gainera, cta lurraren herena
tan : Malabiz.
errea izan zen, cta arbolen herena kis—
13 Eta zahar bat mintzatu zen, cta kailia eta belhar ferdc guzia chigortua.
erran zarotan : Nor dire foineko churi
8 Eta turuta jo zuen bigarrai ainge
tan dauden horick ? eta nondik cthorri ruak ; cta futan den mendi handi bat
dire ?
bezala itfafora arthiki zen, eta itfafoaren
14 Eta ihardetfi nioen : Jauna, zuk herena odol bilhakatu zen,

IX. KAP.
9 Eta itfafoan bizia zuten krcaturctarik herena hil izan zen, eta chahutu
zen untzictarik herena.
10 Eta hirugarren aingeruak jo zuen
turuta, cta zcrutik crori zen ¡zar handi
bat fu garretan, zuzi bat bezala, eta erori izan zen ibayen hereneta, cta ithur-uretara.
1 1 Eta izar harén izcna zen Zizaribclharra; cta uren herena zizari-belbarra
bilhakatu zen, cta gizon hainitz hil izan
zen ur hekietarik, kharaftu zirelakoz.
12 Eta turuta jo zuen laugarren ain
geruak ; cta joak izan ziren iguzkiaren
herena, eta ilhargiaren herena, cta izarren herena; halctan non ilhundu baitzitzayoten hirugarren zathia, eta hiru
garren zathiak ez baitzioen gehiago argirik cmatcn cz egunari, cz halaber
gauari.
13 Eta ikhuft nuen, cta aditu nuen
zeruaren erditik hegaldaka zihoan a
rrano baten boza, zeinak hazkarki oihu
egiten baitzuen : Zorigaitz ! zorigaitz I
zorigaitz lurrean bizi dircnci, turutaren
jotzekotan diren bertze hirur aingeruek
erranen dutenaren gatik!
IX. K a p .
J ^ T A bortzgarren aingeruak jo zuen
J turuta ; cta ikhufi nuen izar bat zc
rutik lurrera erori zela, cta emana izan
zitzayoen lczeko putzuarcn gakhoa.
2 Eta idcki zuen lczeko putzua, cta
igan zen putzuko klica, labe handi bateko khea bezala; eta iguzkia, eta airea
¡Ihunduuk izan ziren putzuko kheaz ;
3 Eta putzuko khetik ilkhi ziren lu
rrera chartalak; eta emana izan zitzayoten alíala, lurreko harrobiek duten bczalako ahala;
4 Eta manatu zitzayoten bidegaberik
ez egitcaz ez lurreko belharrari, cz bcrde den guziari, cz-eta arbola bakhar ba
tí ere; bainan-bai Jainkoaren hatza ko
petan cz duten gizonci;
5 Eta cíkua eman izan zitzayoten,
ez hckicn hiltzeko, baizik-ere hckiei
bortz hilabethez oinhaze cm ateko; cta
hekien ganikako oinhazcak ziren harrobiak gizona afikitzen duencan bezalako
oinhazcak.
6 Eta egun hckictan heriotzea bilhatuko dutc itizonck. eta ez dute aurklii-
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turen ; cta nahiko dutc hil, cta ihes eginen diotc herioak.
7 Eta chartalak bezalako hekiek iduri
zuten zaldi gudukotzat aphainduak ; cta
buruan bazituzten khoroak bezalako batzu, urhearen idurikoak; cta hekien mu
thurra, gizon begithartea bezalakoa zen.
8 Eta zituzten ileak, emazteki ileak
iduri ; eta hortzak lehoinen hortzak bezalakoak ;
9 Eta bazituzten bulharretakoak, burdinazko bulharretakoak iduri ; eta hekien
hcgalen harrabotfak iduri zuen zaldi hainitzekin gerlara tarrapatan dihoazen orga-lafterren harrabotfa ;
10 Eta zituzten buztanak harrobicnak iduri, cta eztenak baziren hekien
buztanetan ; cta bazuten gizonei bortz
hilabethez kalte egiteko ahala; cta zuten
beren gainean
1 1 Erregetzat lczeko aingerua, licbrearaz Abaddon deitzen dena, greziaraz
Apollyon, latinez Exterminans.
12 Ondiko bat iragan zen ; eta huna
non liaren ondotik heldu diren oraino
bertze bi ondiko.
13 Eta feigarren aingeruak jo zuen
turuta; cta Jainkoaren bcgithartcaren ai
tzinean den urhezko aldarearen lau izkinetarik aditu nuen mintzo bat,
14 Seigarren aingeru turutadunari crraten : Ufratako ibai handian eflckatuak diren lau aingeruen lokharriak urra
zatzik.
15 Eta eílekatik atheratuak izan zi
ren lau aingeruak, zeinak abian baitzauden orcneko, eta cguncko, eta hilabetheko, eta urtheko, gizonen herenaren hiltzckotzat.
16 Eta zaldizko armada, hogoi miletan llamar miletara heltzen zen. Aditu
nuen ezik zembat ziren.
17 Eta bula ikhufi nituen zaldiak ikhuiiildi hartan ; eta hekien gainean jarriak zirenek bazituzten fuzko, moredinczko eta fufrczko bulharretakoak ; eta
zaldien buruak ziren lehoin buruak bczalakoak ; cta hckicn aliotik ilkhitzcn
zen fu, khe eta fufre.
18 Eta hckicn ahotik ilkhitzcn ziren
fu, khe cta fufrcaz, hirur izurri horictaz
hila izan zen gizonen herena.
19 Ezcn zamari hekien ahala datza
ahoan eta buztancan; zeren hckicn buz
tanak, fugeen idurikoak, buruekin dire ;

XII. KAP.

APOKALIPZA.

1316

eta hckictaz zaurtzen dute.
20 Eta izurri hekiek hil etzituzten
gizonak, etziren halerc bereu efkuctako
egitatecz urrikitan farthu, gehiago ez adoratzeko debruak, urhezko, zilharrczko, kobrezko,harrizko eta zurezko jainko-moldeak, zeinek czin baitezakcte, ez
ikhus, ez adi, eta ezin ibil baititezkc.
2 1 Eta ctzuten penitentziarik cgiu
bereu gizon hiltzc, phozoindatze, lizunkcria eta ohointzez.
X .

K

a p

.

uucu bertze aiugcru hazE ™kar ikhufi
bat zerutik jauftcn, hcdoi batez
jauntzia, eta ortzadar bat buruan ; eta
hären begithartea zcn iguzkia iduri, eta
hären zangoak l'uzko habe batzu bczala;
2 Eta etkuan bazucn liburutto bat zabaldua ; eta efkuineko zangoa ezarri zuen itfafoaren gainean, eta czkerrckoa lurraren gainean ;
3 Eta hazkarki oihu cgin zuen, lehoinak marruma cgitcn duencan bczala. Eta
oihu egin zuenean, zazpi ihurtzurik adiarazi zituzten bereu mintzoak.
4 Eta zazpi ihurtzurick adiarazi zituztenean bereu mintzoak, ni ifkribatzera nindohan; eta zerutik aditu nuen
mintzo bat niri erraten: Zigila zatzu
zazpi ihurtzurien erranak, eta ez iikriba
horiek.
5 Eta itfafoaren eta lurrarcn gainean
chutik ikhufi nuen aingeruak zerura goititu zuen efkua,
6 Eta zin cgin zuen menderen mendetan bizi denaz, zeinak cgin baititu zcrua eta hartan direnak, lurra eta hartan
direnak, itfafoa eta hartan direnak: Gaurgeroz demborarik ez da gehiago izanen ;
7 Bainan zazpigarren aingerua mintzatuko den egunctan, turutaka hafiko
denean, betheko da Jainkoarcn mifterioa, berc zerbitzari profeten ahoz crantzun duen bczala.
8 Eta zeruko mintzoa aditu nuen berriz niri mintzatzen eta erraten : Zoaz,
eta itfafoaren eta lurrarcn gainean chutik
jarria den aingeruaren cfkutik har zazu
idekia den liburua.
9 Eta goan natzayoen aingeruari, e
rraten nioclarik cman zezadan liburua.
Eta ihardetfi zarotan : Har zazu eta ircts ; eta kharats cginen darotzu fabcla,

bainan ahoan gozo izanen duzu eztia bezala.
10 Eta aingeruaren eíkutik hartu nuen
liburua, eta iretfi nuen j eta gozo zen e
ne ahoan eztia bezala; eta irctfi nucncan, kharaftu zcn ene fabela.
1 1 Eta erran zarotan: Oraino ere
profetifatu behar duzu jendayen, eta populuen, eta mintzayen, eta errege aíkoren aitzincan.

X I.
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JJ^ T A eman zarotedan neurtzcko makhila bezalako khanabera b a t; eta
errana izan zitzaitan: Jaiki zaitc, eta
neur zatzu Jainkoarcn temploa eta aldarea, eta hor adoran daudezenak.
2 Aldiz kampoan den lorioa, bego
kampo, eta ctzazula neur; zcren-eta
jendaki atzeci emana izan baitzayotc ;
eta hckick, berrogoi eta bi hilabethez
oin-petan crabiliko dute hiri faindua.
3 E ta ene bi lekhukori cíku emanen
diotct, eta zurdatzak jauntzirik profetifatuko dute hamabi ehun eta hirur hogoi
cgunez.
4 Hekick dire lurraren Jaunaren aitzinean dauden bi olibondo eta bi ganderailu.
5 Eta norbaitek gaizkirik cgin nahi
badiotc, fuá ilkhiko da hekien ahotik,
eta iretfiko ditu hekien etfayak; eta nor
baitek bidegabe ckharri nahi badiotc, hainak hala behar du izan hila.
6 Hekiek badute zeruaren hcrftcko
eíkua, uririk cgin cz dadicn, berak profctifatzcn hariko diren cgunetan ; eta eskua badute uren gainean, odoletara he
kien bihurrarazteko, eta edozein izurriz
lurrarcn jotzeko nahiko duten aldi guziez.
7 Eta akhabatu duketencan beren lekhukotafuna, lezetik igaitcn den bafabereak gcrla cginen diote, eta garhaituko,
eta hilen ditu.
8 Eta hekien gorphutzak hedaturik
egonen dire hiri handiko plazetan, zeina
ilpiritualki Sodoma eta Egipto dcitzen
baita, non ere hekien Jauna izan baita
gurutzclikatua.
9 Eta aíko leinu eta popuiu, eta
mintzaya eta jendakietako gizonek, hi
rur cgun eta crdiz ikhufiren dituzte he
kien gorphutzak, eta ez dituzte hobitan
ezartzcrat utziko.

10 Eta lurrean bizi direnak boztuko
dire hekien heriotzcaz, eta gozo hartuko
dute, eta clkharri emaitza bidaltzen ha
riko dire, bi profeta hekick atfckabetan
iduki zituztelakoz lurrean egoten zirenak.
1 1 Eta hirur egun eta erdiren buruan,
biziaren hatfa Jainkoaren ganik farthu
zen hekien baithan. Eta ornen gainera
jaiki ziren, eta izialdura gaitza crori
zcn hekien ikhuflecn gainera.
12 Eta zerutik aditu zuten mintzo
hazkar bat, lickiei erraten : Igan zaitezte
hunat. Eta hcdoi batean igan ziren ze
rura ; eta ikhufi zituzten beren ctfayek.
13 Eta ordu bcrean cgin izan zcn lur
ikhara handi bat, eta hiriaren hamargarren bat lehertu zcn ; eta lur ikhara har
tan hil izan ziren zazpi niila gizon ; eta
laíluak gelditu ziren bcrtzeak, eta zeru
ko Jainkoari ofpe bihurtu zioten.
14 Tragan da bigarren ondikoa; eta
huna lafter cthorriko déla hirugarrena.
15 J o zuen turuta zazpigarren ainge
ruak ; eta zeruan egin ziren boz handi
batzu, erraten zutenak : Gurc Jaunaren
eta liaren Kriftorena cgin da mundu huntako crregegoa, eta menderen-mendetan
da erreginaturen. Halabiz.
x6 Eta Jainkoarcn aitzincan beren alkhictan jarriak dauden hogoi eta lau zaharrak, ahufpez crori ziren, eta adoratu
zuten Jainkoa, erraten zutelarik :
17 Eíkerrak bihurtzen darozkitzugu,
Jainko Jaun guziz ahalduna, zarena, eta
zinena, eta cthorriko zarena, zcren zure
indar handiaz jabetu baitzare, eta zure
errcgctafuncan jarri.
18 Eta fumindu diré jgndayak, eta
jauzi da zure hafarrea, eta ethorri da hi
len juyatzcko ordua ; eta zure zerbitzari
profetei, eta fainduei, eta zure izenaren
beldur direnci, ttipici eta handici, beren
fariaren bihurtzckoa, eta lurra gaizkindu
dutcucn kalitzckoa.
19 Eta zabaldu izan zen Jainkoaren
teni])loa zeruan, eta ikhufi izan zen lia
ren bat-tafuncko khuteha harén tcmploan; eta egin izan zen chimifta, eta oiliu,
eta lur ikhara, eta harritc handia.
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guratua foin batez bezala, eta harén o¡nen azpian ilhargia, eta hamabi izarretako khoro bat liaren buruaren gainean ;
2 Eta fabelcan haurdun baitzen, oihuz zagoen haur minctan, eta oinhazetan erditzeko.
3 Zeruan agertu zen bcrtzc ikhuíkari
bat ere ; eta hara crainfuge handi gorraft
bat, zazpi buru eta hamar adar zituena,
eta zazpi bclharreko zazpi buruetan ;
4 Eta bcre buztanarckin herreftan zaraman zeruko izarretarik herena, eta erorrarazi zituen lurraren gainera ; etaerainfugea gelditu zen haur minetan zagoen
andrearen aitzincan, hura crditzenzcnean
ireftekotzat harén haurra.
5 Eta crdi zcn muthikoki batez, zei
nak burdin zigorrarekin hotfemanen baitiote jendaya guziei ; eta haur hori eraikia izan zcn zerura, Jainkoaren gana,
harén tronuaren aidera ;
6 Eta andreak ihes egin zuen mortu
batera, non baitzuen Jainkoak aphaindurikako toki bat, han hamabi ehun eta hi
rur hogoi cgunez hazia izatcko.
7 Eta egin zen gudu handi bat ze
ruan : eta M ichelek eta bcre aingeruck
gudu ematcn zioten erainfugeari, eta crainfugea gudukatzcn zcn eta harekilako
aingeruak ere-bai ;
8 Eta etziren naufitu, eta hckicntzat
etzen gehiago zeruan tokirik aurkhitu.
9 Eta iraizia izan zcn crainfuge handi
hura, fuge zaharra, debrua eta fatan dei
tzen dena, mundu guzia cnganatzen due
ña ; eta ambildua izan zen lurrera, eta
liaren aingeruak harekin batean izan zi
ren iraiziak.
10 Eta mintzo handi bat aditu nuen
zeruan, erraten zuena: Orai egin dire
falbamendua, eta indarra, eta gurc Jain 
koaren errefuma j eta harén Kriftorena ;
zcren iraizia izan baita gure anayen iratchikitzailca, eta gau eta cgun hckientzat Jainkoaren aitzincan iratchikika ba
rí zena.
1 1 Eta hura bcrek garhaitu dute Bildotfaren odolaz, eta hitzari egin dioten
lekhukotafunaz ; eta beren biziak cz di
tuzte maite izan heriotzeari ihes egiteraino.
12 Hargatik boz zaitezte, zcruak, eta
zuek ere zeruetan zaudeztenak. Zorigaitz lur-itfafoci, zeren debrua zuetara
jautfi baita, fepha gaitza bihotzean da-
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kiclakoz labur duela ephea.
13 Eta ikhufi zuenean erainfugeak
bcrc burua lurrerat arthikia, feme batez
erdi zen andreari oldartu zitzayoen.
14 Eta arrano handi baten bi hegal
emanak izan zitzaizkon andreari, hegalda zadientzat mortuko bere tokira, non
liazia baita cphc bat, ephetan, eta cphe
baten crdia, fugearen ganik urrun.
15 Eta fugeak ahotik ura ¡baya be
zala arthiki zioen andreari gibeletik, ibayak cisman zezan nahiz.
16 Bainan lurrak lagundu zuen an
drea ; eta bere ahoa idekirik, iretfi zuen
erainfugeak ahotik igorririkako ¡baya.
17 Eta andreari fumindu zitzayoen crainiugea j eta goan zen gudu ematera
harén odoletikako bertzc umeei, zeinck
Jainkoaren manamenduak bcgiratzcn
baitituzte, eta Kriítori lekhukotafun egiten.
18 Eta baratu zen itfafoko legarraren
gainean.
X III. K ap.

ETA

ik h u ft n u e n itfa fo tik ig a ite n b a fa b e r e b a t , z a z p i b u r u e t a lla m a r a d a r

z i t u e n a , e t a lla m a r a d a r r e t a n h a m a r b c lh a r r e k o , e ta z a z p i b u r u e t a n b u r h o z k o izenak.

2 Eta ikhufi nuen bafabereak, iduri
zuen lehoinabarra; eta harén hatzak
hartzarenak bezalakoak ziren, eta harén
ahoa lchoinarcna bezalakoa. Eta erainfu
geak email zioen bere indarra eta ahal
handia.
3 Eta ikhufi nuen harén buruetarik
bat joa hiltzckotan bezala ; eta harén fakhi hilgarria fendatua izan zen. Eta lur
guzia ederretfirik zohan bafaberearen
ondotik.
4 Eta adoratu zuten crainfugca, zcinak bafabereari cman baitzioen abala ;
eta adoratu zuten bafaberea ere, ziotclarik : Ñ or da bafaberearen iduriko? eta
nork eginen ahal dio guduka ?
5 Eta emana izan zitzayoen aho bat
efpantuz eta burhoz bethea ; eta berrogoi eta bi hilabethez gaizki egitcko ahala
eman zitzayoen.
6 Eta Jainkoari, eta harén izenarí, eta
liaren tabcrnakleari, eta zeruan daudczenei burhoka haritzcko ideki zuen ahoa.
7 Eta emana izan zitzayoen fainduei

J

gcrla egitcko eta hckien garhaitzeko ahala. Eta leinu, eta populu, eta mintzaya, eta jendaki guzicn gainean eíku eman zitzayoen;
8 Eta adoratu zuten lurreko egoiliar
hainek orok, zeinen izcnak cz baitirc
munduaren haílapenctik iíkribatuak izatu hila izan den Bildotfarcn bizitzcko liburuan.
9 Nihork beharririk balimbadu, adi
beza.
10 Gathibu eramaile dena, bcra gathibu goanen d a ; ezpataz hiltzaile dena,
bera ezpatatik goan behar da. Hortan
datza fainduen jafankortafuna eta fedea.
1 1 Eta ikhufi nuen lurretik igaiten
bertze bafabere bat, eta bazituen bi adar
Bildotfarenak bezalakoak ; bainan erainfugea bezala mintzo zen.
12 Eta lehembiziko bafaberearen eskudantzia bera bazerabilan harén aitzinean ; eta lurrari eta lurrean daudezcnei
adorarazi zioten lehembiziko bafaberea,
zeinaren heriozko fakhia fendatua izan
baitzen.
13 Eta egin zituen fendagaila handiak, fuá gizonen aitzinean zerutik jautfarazterainokoan.
14 Eta bafaberearen aitzinean egitcko
ahala zuen fendagailen ariaz, liluratu zi
tuen lurreko egoiliarrak, erraten ziotelarik, czpataren ¿rraíkia izanik bizi zen
bafaberearen itchura bat egin zezatcn.
15 Eta bafaberearen itcliurari biziaren
cmatcko ahala cman zitzayoen, eta itchura harén mintzaraztekoa, eta itchura
adoratuko etzuten guzicn hilaraztekoa.
16 Eta eginen du, guziek, ttipi eta
handick, aberats eta beharrek, pelut eta
gathibuek izan dezaten eíku elkuinean
edo bel harrean bafaberearen hatza ;
17 Eta nihork faltzcrik edo crolterik
ez dezan egin ahal, non ez duen bafabe
rearen hatza, edo izena, edo izcnaren
zembatckoa.
18 Huntan da jakin-beharra. Ducnak
adimendu, berez beza zembatetara heltzcn den bafaberearen zembatckoa. Ezik
gizon baten hambatckoa da ; eta harén
hambatekoa, fei ehun eta liirur hogoi eta
fei.

X I V . K ap.

ETA ikhufi

nuen; eta liara Siongo
mendiaren gainean chutik zagoela

1319
Bildotfa, eta harekin zazpitan hogoi eta fulen baithako finheflea begiratzen dilau mila, harén izena eta harén Aitaren i- tuztenena.
zena bclharrean iíkribaturik zakhartenak.
13 Eta zerutik aditu nuen mintzo
2 Eta zerutik aditu nuen mintzo bat, bat, erraten zarotana : lik rib az az u : Dour handien harrabotía iduri, eta ihurtzuri hatfu hilak, Jaunaren baithan hiltzen di
gaitz baten burrumba bezalakoa; eta nik renak. Oraidanik, dio Izpirituak, hats
aditu nuen mintzoa, gitarrarien gitarrak har dezaten beren nekheetarik, badahari direnean bezalakoa zen.
rraizkiote czcn beren eginkariak.
3 Eta tronuaren eta lau ábcrcen eta
14 Eta ikhufi nuen, cta hara hedoi
zaharren aitzinean kantatzen zuten kan- zuri bat, eta hedoyaren gainean jarririk
tika berri bat bezala ; eta nihork ezin e- norbait, gizonaren Semcaren idurikoa,
man zczakcen kantu hura, zazpitan ho urhezko khoro bat buruan, eta fega zogoi eta lau mila lurretik crofiak izan zi rrotz bat eikuan.
ren hckick baizik.
15 E ta tcmplotik atheratu zen bertze
4 Horick diré emaztekiarekin khutfa- aingcru bat, hedoyaren gainean jarria zetugabeak, ezik birjina diré. Horick diré, nari goraki oihu egiten zioena: J o fegaz,
Bildotfa, nora-nahi goan dadicn, harén eta ebakitzen hari zaite; zeren cthorri
ondotik ihiltzcn direnak. Horick gizonc- baita ephai aroa,zorhitu da ezen lurreko
tarik erofiak izatu dire, Jainkoari eta Bil- uzta.
dotfari pikain bezala;
16 Eta hedoyaren gainean jarria ze5 Eta gezurra cz da horien ahoan nak lurrari arthiki zioen bere fega, eta
aurkhitu; alabainan notharik gäbe diré ebakia izan zen lurra.
Jainkoaren tronuaren aitzinean.
17 Eta bertze aingcru bat ilkhi zen
6 Eta bertze aingeru bat ikhufi nuen zeruan den tcmplotik, liura ere fega zozeru crdia gaindi hcgaldaka zihoala, E - rrotz bat eikuan.
banjelio bethierekoa zadukalarik, irakhas18 Eta aldarctik athera zen bertze
teko lurrean daudezcnei, eta iendaki, eta aingeru bat, fuaren gainean efku zuena ;
leinu, eta mintzaya, eta populu guzici;
cta fega zorrotza zadukanari hazkarki
7 Dcihadarka zioclarik : Zaitcztcn oihu egin zioen, zerralarik ; Jo zure fe
Jaunaren bcldur, eta ohore ekharrozuc, ga zorrotzaz, eta motz lurreko aihcnccz en ethorria da harén crabakietako or- tako molkhoak, ezen onthuak dirc hango
dua ; eta adora zazuc zeru, lur, itfafo eta mahatfak.
ithur-uren egilea.
19 Eta aingeruak lurrera hedatu zuen
8 Eta ondotik cthorri zen bertze ain bcrc fega zorrotza ; cta bildu zituen lu
geru bat, zioena : Erori da, erori Babi- rreko mahatfak, eta arthiki zituen Ja in 
lona handia, jendaya guziei edanarazi di- koaren hafarrcko thina handira;
otcna bere limburkericn amo hafarretik.
20 Eta hiriz kampoan oinkatua izan
9 Eta hirugarren aingeru bat bertzcci zen thina, eta handik odola atheratu zen
jarraiki zen, dcihadarka zioclarik: Nork- zaldien kabreftuetaraino hamafei ehun
ere bafaberea eta harén itchura adoratu, eftadioren cremuan.
eta bclharrean edo eíkuan hartu baituke
harén hatza;
X V . K ap.
10 Hainak edanen du Jainkoaren hafarrezko arnotik, zeina huts-hutfa chu, zeruan ikhufi nuen bertze czachendua baitago Jainkoaren hafarrezko
gutkari gaitz eta ederrefgarri b a t;
untzian ; eta luz eta fufrez oinhaztatua zazpi aingcru, azkeneko zazpi izurriak
izanen da aingeru fainduen eta Bildotfa- zaduzkatenak ; hckick bethetzen baitutc
ren aitzinean;
Jainkoaren hafarrca.
1 1 Eta menderen mendetan iganen da
2 Eta ikhufi nuen bcrinazko itfiifo bat
hckien oinliazeetako kh ca; eta ez egu- bczala, fuarekin nahafia ; eta balabercanaz cz gabaz onik izanen ez dute bafa- ren, cta hären itchuraren, eta hären izeberca eta harén itchura adoratu, eta ha neko zembataren garhaitzaileak berinazrén izcnaren hatza ckharri dukctcnck.
ko itfafoaren gainean chutik, Jainkoaren
12 Human datza fainduen jafankor gitarrak efkuctan ;
tafuna, Jainkoaren manamenduak e ta je 3 Eta kantatzen zuteil Moifes Jain-
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7 E ta aditu nuen bertze bat, aldarctik
erraten: Bai, Jainko Jaun , guziz ahalduna, zinak cta zuzenak dirc zurc crabakiak.
8 Eta laugarren aingeruak iguzkiaren
gainera ichuri zuen bere untzia, eta e
mana izan zitzayoen gizonak beroaz
eta fuaz jotzea.
9 Eta beroak chigortzen zituen gizo
nak ; eta izurri horien gainean eiku
ducn Jainkoaren izena burhoztatzen zu
teil ; eta etziren urrikitan fartliu, ofpe
hari bihurtzeko.
10 Eta bortzgarren aingeruak bafabcrearen jarlckhura ichuri zuen bere un
tzia j cta ilhundu zen baren errefuma;
cta minaren minez, gizonek jäten zituz
ten bere mihiak.
1 1 Eta burboka haritu zitzaizkon
zeruko Jainkoari beren oinhaze eta zaurien gatik; eta beren egitateez ctzuten
penitentziarik egin.
12 Eta feigarren aingeruak bere un
tzia huftu zuen Ufratako ibai handi
hartara ; eta agortu zuen hango ura, bidcaren aphaintzeko iguzkialdetikako errcgcci.
13 Eta crainfugearen abotik, cta bafaberearen ahotik, cta profetaizunaren
ahotik atheratzen ikhufi nituen birur izX V I. K ap.
piritu lohi igelen idurian.
14 Ezcn debrucn izpirituak dire hep T A templotik mintzo hazkar bat aditu nuen zazpi aingcruci erraten : kick, harritzeko fendagailak egiten diZoazte, cta Jainkoaren hafarrcko zaz tuztenak, eta lurrcko errege guzien gana
pi untziak lurraren gainera ichur zatzue. badohazi, gudura hekien biltzeko, Jain 
2 Eta goan zen lchcmbizikoa, cta ko guziz ahaldunarcn cgun handikotzat.
15 Huna non hcldu naizen ohoina
lurraren gainera huftu zuen berc untzia,
eta bafaberearen hatza zutcnci, eta hä bczala. Dohatfu atzarririk dagoena cta
ren itchura adoratu zutenei egin zitza- bere foinckoak begiratzen dituena, buluyoten zauri bat gaichtoa eta ahalik gai- fik ibil ez dadien, cta ikhus cz dezaten
hären ahalkea.
tzena.
16 Eta hebrearaz Armagedon deitzen
3 Eta bigarren aingeruak itfafora hustu zuen berc untzia, eta itfafoa egin zen den tokira bilaraziren ditu.
17 Eta zazpigarren aingeruak airera
hil baten odola bezaJa ; eta itfafoan bizia
huftu zuen bere untzia, cta temploko
zuen guzia, hil izan zen.
4 Eta hirugarrenak bere untzia ichuri tronutik ilkhi zen mintzo hazkar bat,
zuen ibayetara eta ithur-urctara, cta o- zioena: Egin da.
18 Eta jauzi ziren chimiftak, eta
dol egin ziren.
5 Eta aditu nuen urctako aingerua deihadarrak, eta ihurtzuriak, eta egin
erraten : Zuzena zare, Jauna, faindu zen lur ikhara handi bat, halako lur
zarena eta zinena, huneletan crabaki ikhara, non hain handirik cz baitzen
egundaino gerthatu gizonak lurrarcn gai
duzuna ;
6 Sainduen cta profeten odola dutc- nean bizi direnaz geroztik.
19 E ta hirur zathitan egin zen hiri
lakoz ichuri, zuk cre odola cman diozute
handia, cta lehertu ziren jendayen hiedatera ; czik hala zuten merezi.

koaren zerbitzariaren kantika, cta Bildotfarcn kantika, ziotelarik : Handi cta
edcrrefgarri dire zurc egintzak, Jainko
Jaun guziz ahalduna; zuzenak cta zinak dire zurc bidcak, oi mendeetako E rregea.
4 N or ez da zurc bcldur izanen, Jauna, eta nork cz du goretfiren zurc izcna ? czen zu zare bakbarrik urrikalmcndutfu, cthorriko baitirc jendaki euziak,
cta zurc aitzinean adoran jarriko baitirc,
ageriratu dirclakoz zurc crabakiak.
5 Eta gero ikhufi nuen, cta hara zcruan ideki zcla lekhukotafuneko tabernaklcarcn temploa ;
6 Eta templotik ilkhi ziren, zazpi
izurriak daduzkatcn zazpi aingeruak,
Iiho churi eta garbiz jauntziak, eta urhczko gerrikoz bulharretan tinkatuak.
7 Eta lau abereetarik batek zazpi
aingcruci cman ziozkaten zazpi untzi,
Jainko menderen mendetan bizi denaren
hafarreaz betheak.
8 Eta khez bethe zen temploa Jainkoaren handitafunaren gatik, cta baren
indarraren ariaz ; cta tcmploan, zazpi
aingeruen zazpi izurriak iragan artcan,
nihor ezin far zitekeen.

riak. Eta Jainkoaren aitzinean orhoitzapenetara ethorri zen Babilona handia,
edatcra cman zakioen Jainkoaren fumindurako hafarrearen arnoko untzia.
20 Eta ihes egin zuten irla guziek,
eta etziren aurkhitu mendiak.
2 1 Eta harrite handi bat, pikorra talcndua bezalakoa, zerutik erori zen gizonen gainera ; cta gizonek Jainkoari
burhoka erauntfi zioten, harrizko ¡zu
rriaren gatik, zeren ikharagarri handia
baitzen.
X V II. K ap.
■ JT TA zazpi untziak zaduzkaten zazpi
_ aingeruetarik bat ethorri zen, eta
mintzatu zitzaitan, zioclarik : Zato, ur
handien gainean jarria dagoen cmatzar
handiaren kondenamendua crakhutfiko
darotzut ;
2 Zeinarekin khutfatu baitirc lurreko
erregeak, eta horditu hären limburkeriako arnoz lurrean bizi direnak.
3 Eta gogotan eraiki ninducn mortura. Eta emazteki bat ikhufi nuen ja 
rria, cikarlata kolorczko bafabere, burhozko izenez bethea zen baten gainean,
zeinak baitzituen zazpi buru cta hamar
adar.
4 Eta emaztekia zagoen purpuraz eta
eikarlataz inguraturik; cta urhez, cta ha
rri baliofez, eta pcrlaz aphaindurik, cta
cfkuan zadukan urhezko ophor bat, dcna halgarrikeriaz cta bere limburkeriako
zikhinez bethea ;
5 Eta hären belharrean iikribatua zen
izen bat : Miftcrioa : Babilona handia,
lurreko limburkerien cta hafgarrikerien
ama.
6 Eta ikhufi nuen emaztekia, fainduen odolaz eta Jefufcn martiren odolaz
hordi Eta harrigarriki laztu nintzen hä
ren ikhufteaz.
7 Eta erran zarotan aingeruak: Zerk
harritzen zaitu ? Nik erranen darozkitzut emaztekiaren cgia gordea, eta hori
dakharkan zazpi burutako eta hamar adarrctako abarearena.
8 Ikhufi duzun bafaberca, izatu da,
eta cz da ; eta lezetik igaitekoa da, eta
hiltzerat goanen da ; eta harrituko dire
lurrean bizi direnak, zcinen izenak cz
baitirc munduaren haftetik bizitzeko Liburuan iikribatuak, ikhufteaz bazcla ba
faberca, eta gehiago cz delà.
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9 Eta huna zer erran nahi duen, zuhurtziaz bethea den gauza horrek: Z a z 
pi buruak dire zazpi mendi, zcinen gai
nean baitago jarririk emaztekia; eta erregeak ere zazpi dirc.
10 Bortz croriak dire, bat badago,
eta bertzca cz da oraino ethorria; eta
ethorri daitekeenean, guti egotekoa da.
1 1 Eta bafaberca, zena eta ez dena,
hurache da zortzigarren; eta zazpiekilakoa da, cta hiltzera dihoa.
12 Eta ikhufi ditutzun hamar adarrak, dirc hamar errege, errefuma izatu
cz dutenak oraino, bainan bafaberearen
ondotik botherca ordu berean izanen
dute errege bezala.
13 Horiek afmu ber-bateko dire guz ia k ; eta bafabereari emanen diozkatc
beren indar-ahalak.
14 Horiek Bildotfari cginen diotc gud u ; bainan garhaituren ditu Bildotfak ;
zeren jaunen Jauna baita, eta erregeen
Erregea; eta harekilakoak dire deithuak,
hautetfiak cta zinak.
15 Eta erran zarotan: Ikhufi ditu
tzun urak, zeinen gainean jarria baitago
ematzarra, dirc populuak, eta jendayak,
cta mintzayak.
16 Eta bafabereari ikhufi diozkatzun
hamar adarrak, hekick gaitzetfiren dute
limburkoya ; bakharrik cta buluzik ezarriren dute ; janen diozkatc haragiak, eta
bera fuan erreko dute.
17 Jainkoak czen berak nahi duena
egitca ezarri diotc bihotzean, bafabe
reari cman diozoten bereu errefuma, be
the ditezen artco Jainkoaren hitzak.
18 Eta zuk ikhufi emaztekia, da lurrcko erregeen gainean erreginatzen den
hiri handia.
X V III. K ap.
£ T A gero zerutik jauften ikhufi nuen
bertze aingcru bat, ahal handitakoa;
cta baren ofpeak argitan ezarri zuen lur
guzia.
2 Eta indarrckin oihu egin zuen, e
rraten zuelarik: Erori da, erori Babilona
handia; cta debruen cgon-lekhu egin
da, cta izpiritu lohi guzien ihes-lekhu,
cta hegaftin lohi cta higuingarri guzien
zilho ;
3 Zeren jendaya guziek hären limburkeriaren hafarrezko arnotik edan bai8 F
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tute, eta lurreko errcgeak harekin khutfatu baitire, eta lurreko tratulariak harén
gozokcrictako indarretik baitire aberaftu.
4 Etazerutik bcrtze mintzo bat aditu
nuen erraten: Ilkhi zaite hortik, ene
populua, beldurrez-eta phartedun egin
zaiten horren tzarkeñetan, eta atzcman
dezazun horren gaitzctarik.
5 Ezen horren bekhatuak zeruraino
heldu izan dire, eta horren gaichtakcriez
orhoitu da Jauna.
6 Bihurrozuc, bcrak ere ernan izan
darotzucten bczala ; bikhun egiozue bcre bchingo egintzen arabera; eta edatera
eman izan darotzuetcn untzi berean, cdanaraz zozue bietan.
7 Zembat-ere gorctfi baita eta gozatu, hambat emozue oinhaze eta atfekabe ; zcren erraten duen bcrc bihotzean:
Erregina jarria nago eta ez naiz alhargun, eta dolurik ikhufiren cz dut.
8 Hargatik egun batean eth.irriko di
re horren gaitzak, hcriotzca, eta nigarrak, eta gofca, eta erreko da fuan; zc
ren indardun baita hori juyatuko duen
Jainkoa.
9 Eta horren gatik nigarrez eta deithoretan egonen dire horrekin khutfatu
eta atfegin-pean bizi izan diren lurreko
errcgeak, ikhuliko dutenean horren crrctzeko kh ea;
10 Eta horren oinhazcek lazturik, urrunera chutik erraten hariko diré : Z o rigaitz, zorigaitz, Babilona, hiri handi,
hiri hazkar horrentzat; oren batik har
nean cthorri baita hire kondenamendua.
1 1 Eta lurreko tratularick horren gui
ñean nigar eta auhen eginen dute, zcren
gehiago nihork cz baititu erofiko hckien
faltzekoak;
12 Eta urhczko, eta zílharrezko, eta
harri baliofezko, eta perlazko, eta liho
mehezkoz, eta purpurazko, eta fcdazko,
eta eíkarlatazko faltzekoak, eta zur u
fain gozodun guziak, eta bolizko eta
harri baliofezko untzi guziak, eta kobrezkoak, eta burdinazkoak, eta marmolazkoak,
13 Eta zinamoma, eta ufain onak eta
gantzugailuak, eta ifentfua, eta arnoa,
eta olioa, eta irin lorea, eta ogi bihia,
eta kargako abereak, eta ardiak, eta zamariak, eta orga-lafterrak, eta gathibuak
eta gizonen arimak.
14 Eta goan ditun hire ganik hire ari-

maren irritfeko fruifuak; eta gauza gori,
eder guziak galdu zaizkin,cta hckiek ez
dire gehiago aurkhiturcn.
15
Hckien falerofle aberaftu direnak,
horren oinhazcek lazturik, auhen eta nigarretan horren ganik urrun egonen dire,
^ 16 Diotelarik : Ai zer zorigaitza hiri
handi horrentzat, zcina liho mehez, eta
purpuraz, eta efkarlataz jauntzia, eta
urhez cftalia, eta harri baliofez, eta perlaz aphaindurik baitzagoen j
17 Zcren oren batik harnean galdu
baitire hambatcko aberaftafunak, eta lcmazain guziak, eta itfafoan dabiltzan
guziak, eta ¡tfafturuak, eta itfafoko lanctan hari direnak urrun gelditu baitire,
18 Eta ikhuftearekin horren erre lckhua, oihuka hafi baitire, diotelarik:
Zein hiri egundaino izatu da hiri handi
horren bardin ?
19 Eta herrautfcz cftali dituzte buruak, eta hcyagoraka haritu diré, nigar
eta auhcnctan diotelarik : Zorigaitz, zo
rigaitz hiri horrentzat, zcinak bcre ontafunez aberaftu baititu itfafoan untzirik
zuten guziak ; ezen oren batik harnean
mortu egin izan da.
20 Zcrua, bozkarioz jauz zaite, eta
zuck ere apoftolu fainduak eta profetak;
zcren Jainkoak horri jazarri baitio zuci
eginikako gaizkia.
21 Eta aingeru hazkar batck goititu
zuen harri bat, ihara harri handi bat bczalakoa, eta ¡tfafora arthiki zuen, zioelarik: Holako oldarrcan eragotziko da
Babilona, hiri handi hori, eta ez da ge
hiago aurkhituren.
22 Eta ez da gehiago hire baithan
entzunen gitarrarien, kantarien, chirolarien eta turutaricn otfik j eta hitan cz
da gehiago aurkhiturcn niholazko langilerik niholazko lanctan ; eta cz du iharaharriak gehiago iiire crdian adiaraziko
bere harrabotfa;
23 Eta ez du gehiago hire baithan
argituren krifeluaren argiak; eta gaur
gero ezkomberrien mintzorik ez da hire
baithan entzunen; zeren hire tratula
riak baitziren lurreko buruzagi, eta hire
forginkeriek zorarazi baitituzte jendaya
guziak.
24 Eta hartan aurkhitu da fainduen
eta profeten odola, eta lurrean hcriotzez
hílale izatu diren guzicna.
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I iduri, eta buruan bazituen belharreko
| hainitz, eta bazuen ifkribatua izen bat,
E R O aditu nituen oftc handi ba- | berak baizik nihork cz dakiena.
tzuen mintzoak bezala, zeruetan
13 Eta jauntzia zen foin odoleztatu
erraten: Alleluia : Agur, ofpe eta indar batcz; eta hären izena zen Jainkoaren
gurc Jainkoaren baithan d a ;
Hitza.
2 Zcren baitire zinak eta zuzenak
14 Eta zeruan diren armadak, zaldi
harén erabakiak, juyatu baitu lilitcho zuritan jarraikitzen zitzaizkon, liho me
handia, lurra bere tzarkeriez galarazi hezko foin churi eta garbiz jauntzirik.
dueña, eta afpcrtu baitu bere zerbitza15 Eta hären ahotik atheratzen zen
rien odol, liaren eíkuek ichuri dutena.
ezpata bat bi aldcetarik zorroztua, har3 Eta berriz-ere erran zuten : Allclu- taz populucn jotzeko. Eta berak hotfeia. Eta menderen mendetan igaiten da manen diote burdinazko zigorrarekin ; e
harén erretzcko khea.
ta Jainko guziz ahaldunaren hafarre gai4 Eta hogoi eta lau zaharrak eta lau tzeko arnoaren thina oinkatzen du berak.
abereak ahufpcz crori ziren, eta adoratu
16 Eta du ilkribaturik foinckoan eta
zuten tronuaren gainean jarria dagoen ichterrean : Erregccn Erregea, eta jau
Jainkoa, erraten zutelarik : B i z : Alle nen Jauna.
luia.
J 7 Eta bertzc aingeru bat ikhufi nuen
5 Eta tronutik ilkhi zen mintzo bat iguzkian chutik, eta hazkarki oihu cgin
zioena : Ofpa zazue gure Jainkoa, harén zuen, erraten ziotelarik zeru erdiagaindi
zerbitzari guziek, eta harén bcldur za- hcgaldaka zabiltzan hegaftinei: Zatozte
rcten ttipi-handiek.
eta bil Jainkoaren afari handira,
6 Eta ofte handi baten haroa bczala,
18 Ja n detzatzucn erregeen haragiak,
eta ur handicn harrabotfa bezala eta i- eta armadetako aitzindarien haragiak, eta
hurtzuri gaitzen burrumba bezala aditu hazkarren haragiak, eta zaldien haragiak,
nuen erraten : Alleluia, zeren bere erre- eta hekien gainckocnak, eta pelut eta
gctafunean jarri baita gurc Jainko Jaun gathibu guzien haragiak, eta ttipienak
ahalorotakoa.
eta handienak.
7 Boz gaitezen, jauz gaitezen, eman
19 Eta zaldi zuriaren gainean jarria
diozogun ofpe ; zeren ethorri baitire Bil- zagoenari eta baren armadari gudu emadotfaren czteyak, eta hekietarakoz a- teko bilduak ikhufi nitucn bafaberea, eta
phaindu baita harén andre beharra.
lurreko erregeak eta hckien armadak.
8 Eta emana izan ¿ayo liho mchc,
20 Eta harrapatua izan zen bafaberea
churi eta diftiragarriz jauntzia izatea. eta harekin profetaizuna, zcinak baren
Ezen liho mehezko jauntzia, fainduen aitzinean egin baitzitucn fendagailak, eta
eginkari zuzenak diré.
hekien bidez enganatu bafaberearen ha9 Eta erran zarotan: Iíkriba z a z u : tza hartu zutenak eta hären itchura aDohatfu Bildotíarcn ezteyetako afarira doratu zutenak. Eta lickiek biak, fufrez
deithuak izan direnak. Eta erran zaro irakitzen dagoen ofinera izan ziren artan : Egiazkoak dire Jainkoaren hitz thikiak.
haukick.
2 1 Eta zaldiarcn gainean jarria da10 Eta liaren oinctara erori nintzcn goenaren ahotik ilkhitzen den ezpataz
harén adoratzeko. Eta erran zarotan : hilak izan ziren gainerakoak, eta hekien
Bcrautzu holakorik egin; zurc zerbi- haragiz ale ziren hegaftin guziak.
tzari laguna naiz, eta Jefufcz lekhukotafun egiten duten anayena. Jainkoa a
X X . K ap .
dora zazu. Ezen Jefufen lekhukotafunean datza profeziazko izpiritua.
J p ' T A ik h u fi n u e n z e r u t i k ja u f t e n a in 
g e r u b a t, l e z e k o g a k h o a e ta g a t h e
11 Eta zabaldua ikhuli nuen zcrua,
eta liara zaldi zuri bat, eta harén gainean h a n d i b a t c ik u c t a n .
2 Eta atzeman zuen erainfugea, fu^e
jarria zena deitzen zen Leyala eta Egiatia, zuzenki erabakitzcn dueña eta gu- zaharra, zcina baita debrua eta fatan, eta
eftekatu zuen inila urtherentzat;
dukatzcn dena.
3 Eta ambildu zuen lezera, eta hau
12 Aldiz, harén begiak ziren fu garra
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hercfi zuen, cta gaincra zigilatu zioen a- zaduzkan hilak, eta herioak cta ifernuak
thea, jendayak etzetzan gchiago engana, beren hilak, bcrckin zaduzkatenak; eta
mila urtheak bethe artco; gero aphur juyatuak izan ziren, nor bere eginkarien
arabera.
batentzat behar baita eftckatik atheratu.
14 Eta ifernua cta hcrioa arthikiak i
4 E ta ikhufi nituen jarlekhu batzu,
eta hekien gaincan jarri ziren, eta hainei zan ziren fuzko ofinera. Hori da bigaemana izan zitzayoten erabakitzcko cs- rren heriotzea.
15 Eta bizitzeko Liburuan iikribatua
kua ; eta ikhufi nituen Jefufi egin lekhukotafunaren ariaz cta Jainkoaren hi- aurkhitu etzena, fuzko ofinera arthikia
tzarcn gatik buruak moztuak izan zi- izan zen.
tuztenen arimak, bafabcrea eta hären iX X I . K ap.
tchura adoratu etzutenak, eta baren hatza bereu bc'.har cdo eikuctan hartu e- J h' T A ikhufi nituen zeru berri bat cta
tzutenak j cta Kriftorekin bizi cta crrelur berri b a t; goan ziren ezik lchembiziko zerua cta lehembiziko lurra ;
ginatu ziren mila urthez.
5 Bertze hilak etziren bizitzera itzuli cta itfafoa ez da gchiago.
2 Eta nik, Joanefek, ikhufi nucn hiri
mila urtheak bethe artco: Hau da lefaindua, Jerufaleme berria, zerutik jaus
hembiziko birphiztea.
6 Dohatfu eta faindu lehembiziko bir- ten Jainkoaren ganik, aphaindua halaphiztcan phartedun dena: ez du biga- nola andre ezkomberria bere fenharrarren hcriotzeak halakocn gaincan ciku- rentzat berregintzen baita.
3 Eta mintzo handi bat aditu nuen
r ik ; bainan Jainkoaren eta Kriftoren
aphez izanen, cta harekin mila urthez tronutik erraten: Gizonckilako huna
Jainkoaren egon-lckhua, eta hekiekin
errcginatuko dire.
7 Eta bethe ditezkcenean mila ur egonen da. Eta izanen dire baren poputheak, prcfondcgiko cfteka hautfiko zayo lu, eta Jainkoa bera hekien artean hekien
fatani, cta ilkhiko da, eta cnganatuko ditu Jainko izanen d a ;
turraren lau izkinctan dircn populuak,
4 Eta Jainkoak nigar oro hekien beG og eta Magog, eta gudurako bilduko gictarik chukhaturen du ; eta hiltzerik
ditu hambat, non hekien oftca itfafoko ez da izanen gchiago, ez-eta nigarrik, ez
heyagorarik, ez oinhazerik gchiago, zelegarra bezala izanen baita.
8 Eta hedatu ziren lurraren zabalera, ren goan baitirc lehembizikoak.
5 Eta tronuan jarria zagoenak erran
eta inguratu zituzten fainduen kampak
zuen: Huna non berri egiten ditudan
eta hiri maitca.
9 Eta Jainkoaren ganik jautfi zen zc- gauza guziak. Eta erran zarotan : likrirutik fua, cta iretfi zitucn ; cta debrua, ba zazu, ezen hitz haukiek ofoki dire
hekien enganatzen hari zena, arthikia i zinak eta egiak.
6 Eta erran zarotan: Egin da. Ni
zan zen fuzko eta fufrezko ofinera, zeintan bafabcrea ere
naiz a eta w, haftca cta akhabantza.
10 Eta profetaizuna gau cta egun Egarri denari nik urrurik emanen diot bi
menderen mendetan izanen baitirc oin- zitzeko uraren ithurritik.
hazetan erabiliak.
7 Garaitiar atheratuko denak izanen
1 1 Eta ikhufi nuen tronu zuri handi ditu horiek ; eta ni izanen naiz hären
bat, eta hären gaincan jarririk zagoena, Jainko, eta hura izanen da ene feine.
zeinaren aitzinetik ihes egin baitzuten
8 Uzkurrentzat ordean, eta finhetszeru-lurrck, eta hekien tokirik crc etzen gaitz, eta hafgarri, eta gizon hiltzaile,
aurkhitu.
eta lohi, eta phozoindatzaile, eta jainko12 Eta ikhufi nituen hilak, ttipi-han- aizuntiar, cta gezurti guzientzat, hekien
diak tronuaren aitzincan chutik ; eta li- zathia izanen da fuz eta fufrez khaldaburuak zabalduak izan ziren ; cta zabal- tua den oftnean; hura baita bigarren he
dua izan zen bertze Liburu bat crc,zcina riotzea.
baita bizitzekoa ; cta hilak juyatuak izan
9 Eta azken zazpi izurricz untziak
ziren libuructan iikribatua zenetik, nor betherik zaduzkaten zazpi aingeruetarik
bere egintzen arabera.
bat ethorri zen, eta enekin mintzatu zen,
13 Eta itfafoak bihurtu zitucn bcrckin zioclarik : Zato cta erakhutfiko darotzut
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czkomberria, Bildotfaren andrea.
10 Eta gogotan eraiki ninduen mendi
handi cta gora batetara, eta crakhutfi za
rotan hiri faindua, Jerufaleme zerutik
jauften Jainkoaren ganik,
1 1 Jainkoaren argiaz argitua ; eta ha
rén argia zen harri baliofarena bezalakoa,
hala-ñola jafpe harriarena, kriftaila iduri.
12 Eta inguruan bazuen harrafi handi
gora bat, hamabi atherekin ; eta atheetan
hamabi aingeru, eta iíkribatuak izcn ba
tzu, zeinak baitire Ifraclgo femeen ha
mabi leinuen izenak.
13 Hirur athe ziren iguzki fortzetik,
cta hirur ipharrctik, eta hirur hegoatik,
eta hirur iguzki fartzctik.
14 Eta hiriko harrafiak zitucn hamabi
afentu, cta hamabi hekietan, Bildotfaren
apoftoíuen hamabi izenak.
15 Eta enekin mintzo zenak bazuen
urhczko khanabera bat neurritzat, bin
aren, cta hango atheen cta harrafiaren
ncurtzeko.
16 Eta hiria lau izkinetakoa zen, cta
harén luzetafuna zabaltafunarcn bethe
zen ; cta urhezko khanaberarekin ncurtu zucn hiria hamabi elladio; cta liaren
luzetafuna, goratufuna eta zabaltafuna
bardinak ziren.
17 Eta neurtu zuen harrafia zazpitan hogoi cta lau befo, gizon neurri,
zeina baitzen aingeruarena ere.
18 Eta jafpe harriz egina zen barrafia j aldiz, hiria bera zen urhc garbiz,
berina arrafoa iduri.
19 Eta hiriko harrafiaren afentuak
harri balios orotaz berreginduak ziren.
Lehembiziko afentua zen jafpez, bigarrena zafirrez, hirugarrena kalzcdonioz,
laugarrena efmeraldaz,
20 Bortzgarrena lardonizez, feigarre11a fardioz, zazpigarrena krifolitaz, zor·
tzigarrena beriloz, bederatzigarrena topazaz, hamargarrena krifoprafaz, hamekagarrena moredinez, hamabigarrena ametiftaz.
_
_
21 Eta hamabi athcak hamabi perla
diré bakhotchka, perla batez egina athe
bakhotcha; eta hiriko plaza zen urhe
garbiz, berina argia iduri.
22 Eta cz nuen hartan tcmplorik ikhufi. Alabainan Jainko Jaun guziz ahalduna eta Bildotía dire hango templo.
23 Eta hiriak, argitua izateko, cz du
cz iguzki cz ilhargi beliarrik. Ezen
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Jainkoaren argiak argitzen du, eta Bildotfa da harén zuzia.
24 Eta harén argitara ibiliko diré jendaki guziak, eta Iurreko erregcck hartara
ckharriko dituzte beren ofpc-ohoreak.
25 Eta hango atheak ez dire egunaz
hertfiko, ezen ez da han gaurik izanen.
26 Eta harat ekharriko dituzte jendayen ofpc-ohoreak.
27 Eta ez da han farthuko deus khutfaturik, ez-eta itfuíkeria egilcrik, ez-cta
gezurtirik, baizik-ere Bildotfaren bizi
tzeko Liburuan iíkribatuak direnak.
X X II. K ap.
p T A crakhutfi zarotan bizitzeko ura
ren ¡baya, kriílaila bezain argi, Ja in 
koaren cta Bildotfaren jarlckhutik atheratzcn dena.
2 Hango plazaren erdian, cta ibayaren bi aldcetarik, dago bizitzeko arbo
la, zeinak ekhartzen baititu hamabi fruitu, hilabethe oroz ekhartzen duelarik bere
fruitua, eta arbolaren hoftoak jendayen
fendatzeko dire.
3 Eta cz da gehiago niholazko madarizioncrik izanen ; bainan han izanen
dire Jainkoaren eta Bildotfaren jarlekhuak, eta zerbitzatuko dute bere zerbitzarick.
4 Eta ikhufiren dute harén begithartca, cta beren belharretan ckharriko dute
harén izena.
5 Eta ez da gehiago gaurik izanen ;
cz dute krifelu argirik ez-eta iguzki argirik beharko, zeren Jainko Jaunak argituren baititu, cta nienderen mendetan
erreginaturen dire.
6 Eta erran zarotan : Hitz horiek ofoki zinak dire eta egiak. Eta profeten
izpirituen Jainko Jaunak igorri izan du
bere aingerua bere zerbitzariei crakhustera zer gerthatu behar den laíler.
7 Eta huna non heldu naizcn zalhuk¡. Dohatfu liburu huntako profeziaren
liitzak idukiko dituena.
8 E tajo a n es naiz ni, horiek aditu eta
ikhufi ditudana. Eta horiek aditu cta
ikhufi ondoan, lurrerat erori nintzen adoratzekotzat, horiek erakhutíi zarozkidan aingeruaren oinetan.
9 Eta erran zarotan : Bcrautzu holakorik egin ; zeren zure zerbitzari laguna
bainaiz, eta zure anaya profetena, eta 1¡-
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buru huntako profcziaren hitzak bcgiratzen dituztenena; Jainkoa adora zazu.
10 Eta erran zarotan : E z zigila li
buru huntako profeziako hitzak ; czen
hurbil da muga.
1 1 Bidegabc cgiten ducnak, oraino ere
egin b e za; eta lohikerian dagoena, lohi
bedi oraino ; eta zuzena dcna, zuzen bcd¡ oraino; eta faindu dena, faindu bedi
oraino.
12 Ezcn huna non heldu naizen las
ter; eta enekin dut ene faria, batbederari
bcrc cgincn arabcra bihurtzeko.
13 Ni naiz a eta w, lchcna eta azkena, haftea eta akhabantza.
14 Dohatfu bercn l'oinekoak Bildotfaren odolean garbitzcn dituztenak; zu
zen izan dezaten bizitzcko arbolan, eta
atheetarik far ditczcn hirian.
15 Kamporat zakhurrak, eta phozoindatzaileak, eta lohiak, eta gizon hiltzaileak, eta jainkoaizuntiarrak, eta gezurra maite eta cgiten dutcn guziak.
16 N ik, Jcfufek, bidali dut ene aingerua, horien lekhukotafuna zuei cgite-

B IB L E

kotzat clizetan. N i naiz Dabiden ganikako aldaíka eta cthorkia, ¡zar argi, goizekoa.
17 Eta izpirituak eta andre efpofak
diotc : Zato. Eta aditzen duenak erran
beza: Zato. Eta bethor cgarri dena;
eta urrurik izan beza nahi ducnak bi
zitzcko urctik.
18 Bainan hitz diot liburu huntako
profeziako hitzak aditzen dituen edozein i: Baldin nihork iratchikitzen badiote
zcrbait, berari Jainkoak iratchikiko diozkala liburu huntan iíkribatuak diren
izurriak.
tg Eta baldin norbaitek gutitzen badu liburu huntako profcziaren hitzetarik,
Jainkoak khenduko duela harén ikhustckoa bizitzcko liburutik, eta hiri faindutik, eta liburu huntan iíkribatuak dircnetarik.
20 Dio haukicn lekhukotafuna cgiten
ducnak : Bai, heldu naiz lafter: Halabiz. Zato, Jefus Jauna.
2 1 Jefu -K riílo gure Jaunaren grazia
bedi zuekin ororckin. Halabiz.

S A IN D U A R E N

AKH ABAN TZA.

JUDAKO ER R EG E M AN ASEREN OTHOITZA, BABILONAN GATHIBU ZEN EA N
IDUKIA.
A U N guziz ahalduna, gure arbafo
Abrahamen, eta Ifaaken, eta Ja k o 
ben, eta hekien ganikako iraulgi fainduaren Ja in k o a; zeinak egin izan baititutzu zeru-lurrak beren edergailu guziekin, zeinak zurc manamcnduko hitzaz
gakhatu baituzu itfafoa, zeinak hertft
baituzu lezea, eta zigilatu zure izen ikharagarri eta laudagarriaz; zu, zeinaren beldurrean bizi, eta zeinaren indarraren aitzinean ikharan baitaude guziak,
zeren ezin-egarrizkoa baita zure ofpcaren handitafuna, eta ezin-jafanezkoa
zure hafarrearen dichidua bekhatorecn
kontra; bainan ondogabea eta czinneurtuzkoa agindu duzun urrikalmcndua; czen zu zareJauna, guziz gora, ona,
luzakorra, guziz bera, eta gizonen hobeneí urrikaltzcn zarena. Z u k , Jauna,
zure nihonereko ontafunaren arabcra,
zurc kontra bekhatu egin dutenei agindu
diozute urrikalpen eta barkhamendu;
eta zure nihonereko urrikalkortafunaren
arabcra, urrikitara deithu ditutzu bekhatorcak falbaraztekotzat. Z u k beraz,
Jauna, zuzenen Jainkoa, cz diozute urrikitzea manatu Abrahami, Ilaaki, J a 
kobi, zeinck cz baitute zure kontra
bekhatu egin ; bainan niri manatu darotadazu urrikia, naizen bekhatoreari; ezen ene tzarkeriek gainditzcn dituzte
itfafoko legar izpiak. Murrutan igan di-
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re, Jauna, ene gaizkiak; murrutan igan
dire ene gaizkiak, eta ez naiz begiaren
altchatzeko, eta zeruaren goratafunari
begiratzeko, ene tzarkerien murru gaitzaren ariaz. Makhurtua nago ene burdinazko gathe guzicn azpian, ezin goiti
baitezaket burua, eta hurran hatfik gabe
bainaiz, bitzarazi dudalakoz zure hafarrea, eta zure aitzinean egin gaizkia.
E z dut egin zurc nahia, eta ez ditut begiratu zurc manamenduak ; hafgarrikeriak chutik czarri eta behaztopagailuak
ufutu ditut. Orai ordean amor ematen
du ene bihotzak, eta hel egiten diot zure
ontafunari. Bekhatu egin dut, Jauna, be
khatu egin dut, eta czagutzen ditut ene
gaichtakeriak. Hargatik othoizka galdatzen darotzut, barkha niri, Jauna, barkha
niri, eta ez benezazu gal ene tzarkeriekin, eta bethiraino hafarre egonez, ez
nezazula oinhazeen azpian begira, eta
lupheko lezeetara kondena ; Jainko zare
alabainan, diot, urrikidunen Jain k o a; c
ta ene gainean erakhutfiren duzu zure
ontafun gu zia; zeren merezi cz dudan
arren, falbaturen bainauzu zurc urrikalkortal'un handiaren arabera; eta bethi
ene biziko egun guzietan laudaturen
zaitut, zeruetako ahal guziak laudatzen
zaituen bezala, eta zuri baitagokizu ospca menderen mendetan. Halabiz.

ESDRASEN H IRU G A RREN LIBURUA.
I. K a p .
r ^ T A Jofiafck Jaunari beftatu zioen
Bazkoa Jerufalemen, eta Bazkoa
imolatu zuen lehembiziko hilabetheko ilhargiaren hamalaugarren egunean,

2 Aphczak ezarririk Jaunaren temploan zein beren aldietan, aphez foinekoak jauntzirik.
3 Eta lebitarrei, Ifraclgo zerbitzari
fakratuei, erran zioten, beren buruak
Jaunari fainduets ziotzoten, Salomon
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Dabidcn fcmeak altchatu tcmploan zelakoz Jaunaren arkha faindua.
4 Sorbalden gainean cz duzue gehiago craman beharko. Eta orai zerbitza
zazuc zuen Jauna, eta Ifraclgo populu
huntaz artha izan zazuc, zeinek zuen
hcrri cta lcinucn arabcra,
5 Dabid Ifraclgo crrcgck ifkribatu
ducn bczala cta hären ferne Salomonck
manatu edergailuekin, guzick tcmploan
zerbitzatuz, cta beren anaya Ifraclgo
femeen aitzincan daudenek îdukiz, zeinck bere arbafoctarik hcldu zayon buruzagitafuncko phartca.
6 Imola zazuc Bazkoa, aphain zatzuc
fakrifizioak zuen anayentzat, cta Jainkoak Moifcfi eman manamenduaren arabera egizue.
7 Eta han aurkhitu zen populuari,
Jofiafek eman ziozkan hogoi cta hamar
mila ardi, bildots, pittika cta ahuntz, cta
hirur mila aratche.
8 Horiek erregeren ontafunetarik cmanak izan ziren, agintza egina zen bc
zala. Populuari cta aphezei eman ziren
oraino Bazko hartan bi mila ardi cta c
hun aratche.
9 Jckoniafek eta Semciafck eta N athanaclek harén anayek, eta Hafabiafek
eta üzielek cta Korabak, Bazkoaren cgitcko eman zituztcn bortz mila ardi
cta bortz ehun aratche.
10 Eta horiek ederki cgitcn zirenean,
lebitarrak jarri ziren leinu bakhotcharen buruan ogi aîrifekin.
1 1 Eta batbederak bere arbafoctarik
zadukan karguaren arabcra, Jaunari eskaintzak cgitcn ziozkaten populuaren
aitzincan, Moifefcn liburuan ifkribatuak
direnen arabera ;
12 Eta gogotik fuan erre zituztcn
behar zen bezembat Bazko bildots ; cta
duphina cta cltzeetan egofi zituztcn bitimak ;
13 E ta craman ziozkaten populuko
guzici, eta gero chuchcndu zituzten bcrentzat, cta aphezentzat ;
14 Aphezak ezen bilgor eikaintzen
barí ziren, muga iragan zen artco, cta
lebitarrek chuchcndu zuten jatekoa berentzat cta beren anaya Aaroncn femeentzat.
15 Eta kantari fakratuak, Afaphcn
fcmeak, han ziren lerroan, Dabidck manatu bezala, Afaph, Zakarias eta Jedimo,
zeina erregeren kantari baitzen.

16 Eta athalzainak athe bakhotchctan zauden, haletan non beren egimbideetarik nihor cz baitzen urrundu ; ezen
anayek aphaindu zioten jatekoa.
17 Eta hórrela akhabatu ziren Ja u 
naren fakrifizioari dagozkionak.
18 Eta egun hartan egin zuten Baz
koa, cta Jaunari fakrifiziotan cikaini zi
ozkaten bitimak errege Jofiafcn manuaren arabera.
19 Etaorduan aurkhitu ziren Ifraclgo
umeek egin zuten Bazkoa, eta beftatu
zuten zazpi egunez airifetako befta-burua ;
20 Eta etzen halako Bazkorik Ifraelen beftatu Samuel profetaren egunez
gcroztik ;
2 1 Eta Ifraelgo errege guziek etzuten
halako Bazkorik beftatu, nola egin baitzuen Jofiafek, cta harekin aphezek, le
bitarrek, Judcarrck eta Ifracldik egoitzaz Jerufalemen aurkhitu ziren guzick.
22 Joftas hemezortzigarren urthean
errege zelarik beftatu zen Bazko hura.
23 Eta Jofiafcn egintzak zuzenak i
zan ziren Jaunaren aitzincan, cta gogo
bethearekin bizi izan zen harén bcldurrean.
24 Eta ageri zaharretan dire harek eman crabakiak gaichtagincn kontra, zeinek beren buruak Jaunaren alderat tzarrago erakhutfi baitzituzten jendayek
berek baino, cta ez baitziren jarraiki
Jaunak Ifraeli eman legcci.
25 Eta Jofiafek horiek oro egin zituen ondoan, Faraón Egiptoko errege igan zen, Karkamifera hcldu zcla, Ufrata
gainera daraman bidetik, eta Joñas atheratu zitzayoen bidera.
26 Eta Egiptoko erregek Jofiafcn ga
na bidali zuen, gaztiatzen zioelarik :
Judako errege, zer makhur da zure cta
cnc artcan ?
27 E z naiz zuri gudu ematera Jaunaz igorria ; Ufrata gainean da ene gerla ; egizu lafter gibelerat.
28 Eta Joñas etzen bere orga-lafterrcan gibelerat itzuli ; bainan Egiptoarrari gudu ematera bermatu zen, profeta
batek Jaunaren ahotik ckhartzen zioen
hitzarentzat ikhuftaterik gäbe,
29 Eta Mayedoko zelhayean guduka
hafi zitzayoen. Eta etfayetako aitzindariak jautft ziren errege Jofiafen gainera.
30 Eta crrcgck erran zioten bere fchici : Athera nezazuc gudutik, ezen
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fakhi gaitza hartua nago. Eta berchala
fehick Icrroctarik aldaratu zuten.
3 1 Eta igan zen berc bigarren orgalafterrcra, cta Jerufalemcra hcldu izan
zcncan hil izan zen, eta berc arbafoen
hobian chortzi zuten.
32 Eta Judea guziak nigar egin zuen
Jofiafen gainean ; eta deithoreetako buruzagiek beren emazteekin deithoratzen
dute oraiko eguneraino. E ta hola egitca
bethi Ifraelgo ume guzien artcan cmana
izan da.
33 Horiek berriz, ifkribatuak dirc J u 
dako erregeen iftorioctako liburuan; cta
halaber Jofiafcn cginkari bakhotcha, cta
hären ofpca, eta Jaunaren legean zuen
czagutza ; harck egin gauza guziak eta
Ifraelgo cta Judako erregeen liburuan
ifkribatuak ez direnak.
34 Eta populuko gizonek harturik
Jckonias Jofiafen femea, errege czarri
zuten bere aita Jofiafen ordc, hogoi eta
hamahirur urthetan.
35 Hirur hilabethez erreginatu zen
Ifraelen gainean. Egiptoko crrcgck etzuen utzi Jerufalemen erreginatzera;
36 Eta populua zergatu zuen chun
talcndu zilharrezkoz cta urhezko talendu batez.
37 Eta Egiptoko crrcgck czarri zuen
Joazim , Jekoniafen anaya, Judako eta
Jcrufalemeko errege.
38 Eta eftekatu zituen Joazimen kargudunak cta Zarazcl hären anaya; cta
harturik, berekin craman zituen Egiptora.
39 Joazim ck hogoi cta bortz urthe
zituen erreginatzen abiatu zcncan Juda
ko lurrean cta Jerufalemen ; eta gaizkia
egin zuen Jaunaren aitzincan.
40 Bada, hären kontra igan zen N abukodonofor, Babilonako errege, eta burdinaz kargaturik craman zuen Babilonara.
41 Eta Nabukodonoforrck hartu zitucn Jaunaren untzi fakratuak, eta cra
man eta berc tcmploan kontfekratu zitucn Babilonan.
42 Eta Joazimen lohikeriaz cta impiokeriaz aiphatua da erregeen demboretako liburuan.
43 Eta Joachin, hären femea, erregi
natu zen hären ordc. Hemczortzi urthe
zituen errege ezarria izan zenean.
44 Bada, hirur hilabethez eta hamar
egunez erreginatu zen Jerufalemen, cta
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gaizkia egin zuen Jaunaren aitzincan.
45 Fta urthearen buruan, Nabuko
donoforrck armada bat igorririk, Babilonara eramanarazi zuen Joachin, cta ha
rekin batean Jaunaren untzi fakratuak.
46 E ta Sedczias czarri zuen errege
Judan eta Jerufalemen, hogoi eta bat
urthe zituelarik ; bada, hameka urthez
erreginatu zen.
47 Gaizkia egin zuen Jaunaren ai
tzincan, eta etzuten lotfatu Jeremias
profetak Jaunaren ahotik erran ziozkan
hitzek.
48 E ta Nabukodonofor erregeari eman fedea hutfaldu zuen, cta bere zina
hautfiz urrundu zen ; eta bere buru eta
bihotz gogorkerian, hautfi zituen Ifrael
go Jainko Jaunaren legeak.
49 Eta Jaunaren populuko buruzagiek hainitz tzarkeria crabili zuteil, eta
jendayen itfufkeria guziak gaichtoki gainditu zituztcn, eta khutfatu zuteil Ja u 
naren templo faindu Jerufalemen zena.
50 Eta hekien arbafoen Jainkoak, aingcru baten bidez nahi izan zituen bere
ganat itzularazi, guphidc zituclakoz hckiek cta berc temploa.
5 1 Hckick ordean burlatzcn ziren
hären aingeruez ; cta mintzatu zitzayotenean Jauna, trufaka zcrabilzkatcn hä
ren profetak.
52 Berc populuaren kontra hafarretzera ekharria izan zen Jauna hären
tzartafunaren ariaz, cta Kaldcarrcn erregeci manatu zioten igan zitezten Je rufalemera.
53 Kaldearrekezpatazhil izan zituz
ten Judako gizon gazteak beren templo
fainduaren inguruan, cta etzituzten guphidetfi cz zahar, ez gazte, cz nefkatcha, ez muthiko gazteak ;
54 Bainan guziak izan ziren hekien
cfkuctara arthikiak; eta harturik Ja u 
naren untzi fakratuak oro eta erregeren
khutchak, ctfayck Babilonara eraman
zituzten.
55 Eta erre zuten Jaunaren etchea,
urratu zituzten Jcrufalemeko harrafiak,
cta fuz erre hango dorreak.
56 Chahutu cta ezeztatu zituzten
hango ohoragailu guziak, eta czpatari
itzuri gizonak Babilonara eraman zi
tuzten.
57 Eta Nabukodonoforrcn gathibu i
zan ziren, Perfiarrak erreginatzera etliorri artco, bethe zadientzat Jeremiafen
8 Q

1330

III. KAP.

ESDRAS. III.

urhezko gorgoilak, hogoi eta hamar;
ahoz Jaunak erran hitza :
58
Lurrak gozoki egin zctzan arteo zilharrezkoak, bi mila, cta bertzc mila
bcre larumbatak ; ezen hutfa cgon zcn untzi.
14 Aldiz, urhezko eta zilharrezko
dembora guzian, hirur hogoi cta hamar
trefna
guziak ziren bortz mila, zortzi c
urthcz ¡raun zuen hären larumbatak.
hun eta hirur hogoi.
15 Eta khondatuak izan zitzaizkon
II. K a p .
Salmanafarri, Babilonako gathibutafune^ I R O Perfiarrcn errege zclarik, bethc tik Jerufalemera ethorri zirenckin ba
zadien Jaunak Jcrcmiafcn ahoz e tcan.
16 Bada, Artatfcrtfes Perfiarrcn errcrran hitza,
2 Jaunak eragin zioen Ziroren izpi- geren egunetan, hunclacheko gutun bat
rituari, cta Zirok bcre crrefuma guzian iikribatu zioten Artatfcrtfes erregeari, J u 
batcan erantzunarazi zuen iikribuzko dean cta Jerufalemcn egoten ziren batzuck, Balfamok, Mithridatefek, Sabcmezu bat,
3 Erraten zuena : Huna zcr dioen liok, Errathimok, Balthemok, Samelio
Zirok, Perfiarrcn errcgek: Ifraelgo Ja u  iikribauak, cta Samariako bertzc ingunak, Jaun guziz gorak czarri nau lurra- ruetako egoiliarrek:
17 Jauna, zure zerbitzariek, Errathircn bazter guzien gainean errege ;
4 Eta manatu darot templo bat altclia mo gerthakaricz kargu duenak, Sabelio
diozodan Jerufalemcn, zcina Judean iikribauak, Zelefirian cta Phcnizian den
zure tribunaleko juyeek, agur.
baita.
18 Gure errege jaunaren jakineko i
5 Zuen odoletikakorik nihon balimbada, bcre Jaunak lagun beza Jcrufale- zan bedi, ezen zuen ganik gutara igan
diren Juduek, ethorririk Jerufalemera,
mera.
6 Inguruetan egoten diren guziek la- hin bihurri eta guziz gaichtora, hartako
guntza egin biozotc beraz hekien tokie- labcak cgiten, harrafiak altchatzen, cta
temploa berritzen dituztela.
tan direnei urhez eta zilharrcz,
19 Akhabatzcn balimbadire hiri hori
7 Zaldiak cta kargako abereak éma
nez, Jerufalemcn den Jaunaren ctchera eta harrafiak, cz czik cz dutc jafanen
botuz cramaicn diren bertzc gauza gu- zergarik pagatzca, bainan oraino crrcgeei cre bihurtuko dire.
ziekin.
20 Eta nola holako gauzak gerthatzen
8 Eta bildu ziren lcinuctako cta hcrrietako buruzagiak, eta Bciijumincn baitire temploarcn inguruan, uftc izan
leinutikakö Juduak, aphezak eta lebita- dugu ongi dcla hortaz acholarik gäbe ez
rrak, eta Jaunak Judeara itzultzeko cta egotea;
21 Bainan errege jaunari ezagutza cJerufalemcn den temploarcn altchatzeko
gogoa cman ziotenak, cta inguruetan zi matca, arren-eta iduritzen bazaitzu, crrege, bilhaketak egin ditezen zure arren guziak ;
9 Eta gogoak berotuak zituzten hai- baioen liburuetan,
22 Eta oharmcnctan aurkhituren dinitzek laguntza egin zuteil bereu urhe,
tutzu horien gainean ifkribatuak direnak,
zilhar, zaldi eta botu aikoz.
10 Eta Z iro erregeak hartu zituen hiri hura izan déla bihurri, eta erregeei
Nabukodonofor Babilonako errcgek Je - eta jendayei gcrla emaile;
23 Eta Juduak bihurtzaile, cta cgunrufalemctik ekharri cta bere jainkoaizunari kontfekratu zituen Jaunaren untzi dainotik bereu hirian gudukari izatu direla, hargatik izan baita hiri hura bcre
fakratuak.
1 1 Eta hekiek crakharririk, Ziro e- populuaz gabetua.
24 ürai beraz, errege jauna, czagurregeak cman ziozkan Mithridatcfi, zeitarazten darotzugu ezen, hiri hura be
na hären khutchen zaina baitzen.
12 Berriz, hunen arartekoz emanak rritzen, eta hartako harrafiak altchatzen
izan ziren Salmanafarri, Judcako go- badire, Zelefiriara eta Pheniziara jaufteko biderik ez duzula izanen.
bernadorcari.
25 Orduan Errathimori, gerthakarien
13 Bada, huna zembat ziren : Ichurketetako untziak, bi mila cta laur ehun; ifkribatzaileari, cta Balthcniori, eta Sa
zilharrezko ophorrak, hogoi eta hamar j belio iikribauari, eta bertzc kargudunci

eta Siriako eta Pheniziako cgoiliarrei erregek iikribatu zioten ondoko folas hau :
26 Irakurtu dut iikribatu darotadazuen gutuna. Manatu dut beraz bilha
ketak egin zitezen, cta aurkhitu da, hiri
hura egundainotik erregeei bihurri egile
izan zayotcla,
27 Eta hango gizonak makhurrak eta
hiri hartan gudukari zirela ; cta Jcrufalcmcn izatu direla indar handitako erregeak, naufitafun zerabilkatenak, eta
zergatzen zutenak Zelefiria eta Phenizia.
_ 28 Orai beraz manatu dut gizon horiei debeka dakioten hiri hären altchatzea, eta hartan lanik batcrc cgitea;
29 Eta aitzinago cz ditezen goan maltzurkeriako bideetan, haletan non gaitz
zerbait ekhar bailczoketc erregeei.
30 Orduan errege Artatfcrtfefek iskribatu gauza horick irakurturik, Errathimo, eta Sabelio iikribatia, eta hekiekin kargutan zirenak, bcrchala goan zi
ren Jerufalemera zaldizkockin, cta oinczko armadarckin ;
3 1 Eta abiatu ziren langilecn debckatzen ; eta Jerufalemcn, tcmploko laiiak gcldituak cgon ziren, Dario, Perfia
rrcn erregearen bigarren urtheraino.
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fT R R E G E Dariok barazkari handi bat
cman zioten bere ctcheko gizonci,
cta Mediako cta Pcrfiako kargudun guziei,
2 Purpuradun guziei, juye, armadako
aitzindari, eta Indietarik Ethiopiaraino
hedatzen diren fei hogoi cta zazpi herrialdctako gobernadoreci.
3 Eta jan cta edan zutenean, cta aferik goan ziren ondoan, Dario ctzan zen
bere ohean, Io egin zuen eta atzarri zcn.
4 Anartcan hirur gizon gazte gorputzainck, erregeren gorphutza zaintzen
zutenck, erran zuteil clkharri :
5 Gutarik bakhotchak athera dezagun
premia edcrrcko folas bana; cta zeinaren
iolafa agertuko baita bertzeena baino zu
hurragoa, hainari errege Dariok cginen
diozka emaitza handiak,
6 Purpurazjaunzteko zuzena, urhez
ko untzian edatea, urhezko ohean lo cgitea, cta izatea orga-laftcrra hede urheztatuckin, liho mehezko burukoa, cta
gatliea lephoan ;
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7 Eta Dariorcn aldean bigarren jarlekhuan jarriko da bere zuhurtafunaren
ariaz, eta Darioren ahaidc izena ekharriko du.
8 Orduan bakhotchak iikribaturik berc folafa, zigilatu eta errege Darioren
burukitaren azpian ezarri zituzten,
9 Eta erran zuten : Iratzarriko dencan errege, emanen diozkagu gure iskribuak; cta zer-ere erabakiko baitute
hiruren gainean errcgek eta Perfiako
kargudunek, bataren folafa dela zuhurrenik, hainari emanen zayo garhaizia
iikribatua den bezala.
10 Batek iikribatu zu en : Arnoa da
indardun.
1 1 Bertzcak iikribatu zuen : Errcgek
du indarrik handiena.
12 Hirugarrcnak iikribatu zuen: Emaztekiak dirc hazkarrenik ; bainan cgia ororen naufi da.
13 Eta iratzarri zenean errege, hartu
zituzten beren ifkribuak, cta cinan ziozkaten, eta irakurtu zituen.
14 Eta bilha igorririk, deithu zituen
Pcrfiarretako kargudunak, cta Mediarrak, cta purpuradun, juye cta gobernadorcak ;
15 Eta biltzarrean jarri ziren, eta iskribuak irakurtuak izan ziren guzien
aitzincan.
16 Eta errcgek erran zuen: Dcith
zatzuc gizon gazteak ; berek chehatuko
dituzte bereu folaiak. Eta deithu zituz
ten cta farthu ziren.
17 Eta errcgek erran zioten : Cheha
darozkigutzuc iikribatu ditutzuen gau
zak. Eta arnoaren indarraz mintzatu
zena, abiatu zcn lchenik,
18 Eta erran zuen: Jaunak, zembatez ez da hnzkarr-ago arnoa hura edaten
duten guziak baino ! zoratzen diote izpiritna.
19 Errege baten izpiritua cta umezurtz batena orobat hutfaltzcn ditu. Orobat gathibuaren eta pelutaren, beharraren eta aberatfarena;
20 Gogoari enlaten dio dcíkantfua e
ta goiheretafuna,cta edozeini ahantzarazten diozka illiundura cta zorrak ;
2 1 Gauza guziak eder erakhuften di
tu, erregeak eta kargudunak gogotik
khentzen ditu, oro diruz cta ontafunez
mintzarazten ditu.
22 Edanak ahantzarazten diozkate
adiikidantza eta anatiartaluna ; edan-cta
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lafter ezpatari lotzen dire.
23 Eta arnotik atheratu eta jaiki direnean, egin dutenaz ez dire orhoit.
24 Oi jaunak, arnoa cz othe da bada
ororen garai ? nork amcften du horrembertzekorik egitea ? Eta hori crranik ichildu zen.
IV .

K

a p

.

p T A bigarrcna, crregercn indarraz aiphatu zuena, abiatu zen mintzatzen.
2 Oi jaunak, ez othe dire garai gizonak, zeinck beretzen baitituztc lurra, itfafoa eta hekietan dircn gauza guziak ?
3 Bainan errege guzien gaineko da,
guzicn naufi da ; eta cdozein gauza e
rran diozoten bertzeei, egiten dute.
4 Gerlara igortzen baditu, badohazi ;
eta arthikitzen dituztc mcndiak, harrafi
eta dorreak.
5 Lcpho mozten hari dire, eta berci
ere mozten diozkatc ; bainan erregeren
hitza ez da alfer goaten. E zik garhaile
atheratzen direnean, erregeri ekhartzen
diote egin izan duten harrapakin giizia.
6 Halaber bertze guziak ere, eta
zembat-ere baitire gcrla-guductan ez
dabiltzanak, bainan lurreko lanctan hari
direnak ; uzta berriak egiten dituztcnean, erregeri zergak ekhartzen dioz
katc.
7 Eta erregek berak bakharrik norbaitez erraten badu: H il zazu e; hiltzen
dute. Erraten badu : Bego ; uzten dute.
8 Erraten badu : J o zazue ; jotzen
Jute. Erraten badu : Kali zazue ; kalitzen dute. Erraten badu : Etchc bat egizuc ; egiten dute.
9 Erraten badu : Motzazuc ; mozten
dute. Erraten badu : Landa zazue ; landatzen dute.
10 Eta jende chehcak, eta handi-mandick, orok egiten dute haren errana.
Eta horren gainera, bera cmaten da jä 
ten, eta edaten, eta lo egiten.
1 1 Bcrtzcak aldiz, zain jartzen dire
•inguruan ; eta nihor ezin goan daitcke
bere aide eta bcrc cgitckoctara, bainan
ernerik dagozkio, haren manuen bethetzeko.
1 2 Jaunak, nola cz da beraz errege
guzien garai, horrela ohoratua denaz gcroztik ? Eta ichildu zen.
13 Hirugarrcna, cmaztekiak eta cgia

aiphatu zituena, hura baitzen Zorobabel, mintzatzen abiatu zen.
14 Jaunak, ez errege bere handitafunarekin, cz gizon ofte bat, cz arnoa, ez
dire garai. N or da beraz hekicn naufi ?
1 5 E z othe dire cmaztekiak, erregeri,
populu guziari, lur-itfafoen nauiiei cman
diotenak bizia ?
16 Eta ez othe dire hekien ganik
forthu, eta ez othe dituztc hckiek altchatu arnoa ematen duen mahailiaren landatzaileak ?
17 Eta hekick egiten dituztc gizon
guzicn foinckoak, eta hckiek dire gizonen ofpea, eta gizonak ezin dagozke hekietarik berez.
18 Meta betzaztc urbe-zilharrak, eta
nihon dircn gauza eder guziak; agertzen
bazayote emazteki bat ongi aphaindua
eta begitharte ederrekoa,
19 Bertze guziak utzirik, hari gclditzen zaizko, ahoa zabaldurik begira, eta
harentzat irrits gehiago dute, urhe, zilhar eta gauza balios guzientzat baino.
20 Gizonak uzten du bere aita, bere
hazlca; uzten du bere herria, eta cmaztekiari iratchikitzen zayo.
21 Emaztearekin darama bizia; eta
ez du orhoitzen ez aitaz, ez amaz, cz
bere herriaz.
22 Eta hortarik bebar duzuc czagutu,
garai ditutzuela cmaztekiak. E z ditutzue urrikari ?
23 Eta gizonak hartzen du bere czpata, eta ukhitzen da bideetan ohointza eta hiltzeketa egitera, ibai eta itfafoetan gaindi ibiltzcra ;
24 Eta buruz buru egiten du lehoina,
eta zokho ilhunetan fartzen da; eta bere
ohointzak eta zimarkhuak egin ditucnean, bere maiteari ekhartzen diozka
harrapatu dituen guziak.
25 Eta oraino, gizonak maithatzen
du bere cmaztea ait-amen gainctik ;
26 Eta aikok emazteen gatik galdu
dute burua ; eta aiko hekien gatik gathibu egin izan dire ;
27 Eta a(kok beren buruak galdu eta
hil dituztc, eta bekhatu egin dute emaztekien gatik.
28 Sinhcts nezazue handi delà errege
bere botherearen crdian, herri guziak
haren ukitzeko lotfa direnaz geroztik.
29 Halere ikhuften nuen Apemen,
Bezazifen alaba, errege handiaren oliaidea, erregeren aldean eikuinctik jarria,
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30 Bclharrekoa khentzen ziocla burutik eta bercail ezartzen, eta ciku czkerraz erregeri chaflaka hari.
3 1 Eta horien gainera, errege ahoa
zabaldurik begira zagokion ; eta irri egiten bazuen, errege ere irriz; eta famurrarena egiten bazioen, errege laufenguka, haren ciker onera bihurtu arteo.
32 Oi jaunak, nolaz cz dire beraz emaztekiak garayenik ? Handia da lurra,
eta gora da zerua ; nork egin ditu hola ?
33 Orduan errege eta purpuradunak
elkharri begira geldituak zauden ; eta egiaz mintzatzen abiatu zen Zorobabcl.
34 Oi jaunak, cmaztekiak ez othe
dire indardun ? Handia da lurra, eta go
ra da zerua; eta iguzkiak bere urhats
zalhuan inguratzen du zerua eta egun
bâtez bere tokira itzultzen da.
35 E z othe da gorefgarri horien cgilea, eta cgia cz othe da handi eta bertze
gauza guzien garai ?
36 L u r guziak dei egiten dio, zcruak ere benedikatzen du, kreatura gu
ziak ikharatzen eta haren beldur dire,
eta harckin ez da dcufcrc gaichtorik.
37 Gaichtoa da arnoa, gaichtoa da e
rrege, gaichtoak dire cmaztekiak, gizafeme guziak eta hekicn cginkariak oro
gaichtoak dire, eta ez da hekietan cgia,
eta beren tzartafunean gnlduko dire.
38 Bere batean dago cgia, iinkatuz
goanen da bethi guzian, eta bizi da, eta
menderen mendetan gaina eramanen du.
39 Haren baithan ez da nor-nor-den
begiratzerik, cz-eta bcrczgo egiterik;
zuzen dena egiten diote guzici, gaichtaginci eta maltzurrei, eta guzick laudatzen dituztc haren eginak.
40 Haren erabakietan cz da zuzen
ez den gauzarik, bainan mendeetako ¡11darra, naufitafuna, ahala eta mayeftatca.
Bcdi benedikatua cgiarcn Jainkoa.
4 1 Eta mintzatzetik gelditu zen. Eta
populu guziak oihu egin eta crrari zuen:
Handia da egia, eta hura da garai.
42 Orduan Zorobabcli erran zioen
erregek : Galda dizadazu nahi baduzu
iikribatuak diren gauzak baino gehiago,
eta emanen darotzut, aurkhitu zaren bczala zurc lagunak baino zuhurrago, eta
niri hurbilenik jarriko zarc, eta eue ahaide deithuko.
43 Eta ihardetfi zioen erregeri : O r
hoit zaitc, errege jarri zaren egunean cgin duzun botuaz, altchatuko zinduela
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Jerufalcme,
44 Eta bihurraraziko zintuela Jerufalcmctik eramanak izan ziren untzi gu
ziak, zeinak berezi baitzituen Ziro erregeak, jo zuencan Babilona, eta gibelerat nahi izan baitzituen bihurrarazi.
45 Botu egin zinduen altchatuko zinducla Idumearrck erre zuten temploa,
Kaldearrek Judca chahutu zutencan.
46 Eta orai, Jauna, hau da nik galdegiten dudana ; eta galdatzcn dudana da,
eíkatzen darotzudan ohore hau, zurc
ahoz zeruko erregeari egin diozun botua
dezazun bethe.
47 Orduan jaikirik, errege Dariok
befarkatu zuen Zorobabel, eta gutunak
iíkribatu ziozkatcn kargudun, gobernadorc eta purpuradun guzici, lagun zetzazten Zorobabel eta harckin zirenak,
Jerufalemeren altchatzcra zihoazen gu
ziak.
48 Eta Sirian, Phenizian eta Libanen
ziren gobernadore guzici gutunak iíkri
batu ziozkatcn, Libandik Jcrufalemcra
ckhar zetzazten zedro zurak, hekickin
hiriaren cgitcko.
49 Eta errefumatik Judeara igaiten
ziren Judu guzici, libertatcaren ariaz iskribatu ziotcn, ctzela cz handi, ez kar
gudun, ez gobernadore hekien atheetara khecharaztcra ethorriko zenik ;
50 Pelut zutela lchcn berena izan
zuten aurkhintza guzia, eta Idumearrck
huftuko zituztela Judcan zaduzkatcn
gazteluak;
5 1 Temploaren cgitcko emanen z¡rcla hogoi talendu urthe guziez, akhaba
zadien artco;
52 Eta egun oroz holokauftcn eíkaintzeko, legea zuten bezala, urthe oroz cskainiko zircla bertze harnar talendu ;
53 Eta Babilonatik hiriaren egitera
zihoazen guzick libertatca izan zezaten,
hala berek, nola hekien haurrek, eta buruan zihoazen aphezek orok.
54 Iíkribatu zuen oraino eta manatu,
aphczei cman zakiotcn bohar zuten gu
zia, eta tcmploko egimbideen bethetzcko
aldagarriak ;
55 Eta iíkribatu zuen, lebitarrei behar zena emateaz, temploa akhabatu eta
hiria egin arteo;
56 Eta iíkribatu zuen, hiria zaintzen
zuten guzici cman zakizkioten lurrak
eta foldatak.
57 Eta igorri zituen, Zirok Babilo-
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natilc bcrezi zitucn untziak oro ; eta
Zirok erran guziak, berak ere manatu
zucn egin eta Jerufalemera bidal zitezen.
58 Eta gizon gazte hura goan zenean, bcgithartea Jerufalemcko alderat
itzulirik, bcnedikatu zucn zeruko crregea,
59 Eta erran zucn : Zure ganik da
thor garhaizia, eta zure ganik zuhurtzia
eta o(pea. E ta ni zure zerbitzaria naiz.
60 Bcnedikatua zare, oi niri zuhurtafuna email izan darotadazuna ; aithor
bihurturen darotzut, oi gure arbafoen
Jainko Jauna.
61 Eta gutunak harturik, lothu zen
Babilonako bideari : Eta ethorri zenean,
berri horick eman ziozkaten Babilonan
ziren anaya guziei j
62 Eta bcnedikatu zuten bereit arba
foen Jainkoa, zeren eman zaroetcn barkhamendu eta gozo,
63 Judeara igaiteko, eta berritzeko
Jerufalcme eta temploa, zcintan deithua
baita harén izcna ; eta zazpi cgunez
mufikckin egin zituzten bozkariozko
beílak.
V .

K ap.

( '" ’ E R O etcheka eta leinuka hautatu
zituzten herrietako buruzagiak Ju dcara igaiteko, eta batean bcren cmazte,
ferne, alaba, muthil, neíkato eta azicndak.
2 Eta errege Dariok hckickin batean
bidali zituen mila zaldizko, Jerufalemera
lagun zetzazten arteo bakcarckin, mufika, atabala eta chirolekin.
3 Eta anaya guziak bozkariotan zi
ren, eta erregek hcrrialde igorri zitucn
zaldizko hckickin.
4 Eta herrika, leinuka eta familiaka
Judeara igan ziren gizonen izenak hau
kiek dire :
5 Aphczetarik, Aaronen ferne Phineefen um eak; Jefu s, Jofcdekcn femea;
Joazim , Zorobabclen femea, Zorobabel
baitzen Salat hielen femea, Dabiden etchetikakoa, Pharefcn odolctik, Judaren
aldaíkatik.
6 Zorobabel hura mintzatu zen hain
ederki Dario Pcrfiarrcn erregeri, harén
bigarren urthean, Nifango hilabethean,
zeina lehena baita.
7 Aldiz, Nabukodonofor Babilonako
erregek Judcatik Babilonara gathibu c-
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raman zituenetarik Jerufalemera itzuli
zirenak haukick dire.
8 Eta bakhotchak bere hirian Judcako phartea bilhatu zuten Zorobabelekin
eta Jefufekin ethorri zirenck, Nchemiafek, Areorefek, Elimeok, Emaniok,
Mardokeok, Beelfurok, Mekpfatokorrek, Oliorok, Emoniak, zeina hekien
buruzagietarik bat baitzen.
9 Eta huna zembat ziren hekien herritarretarik eta aitzindarietarik : Phare
fcn femeak, b¡ mila ehun eta hirur hogoi
eta hamabi ;
10 Arcfen femeak, hirur mila ehun
eta berrogoi eta hamazazpi ;
1 1 Phemoren femeak, zazpitan hogoi,
ctabia; Jcfufen etajoabefen femeetarik,
hamahirur ehun eta bia ;
12 Demuren femeak, bi mila lau c
hun hirur hogoi eta hamar ; Korabaren
femeak, berrehun eta bortz ; Banikaren
femeak, zortzitan hogoi eta zortzi ;
13 Bcbckcn femeak, laur ehun eta
hirur; Arkaden femeak, laur ehun hogoi
eta zazpi ;
14 Kamen femeak, hogoi eta hama
zazpi ; Zoroarrcn femeak, bi mila hirur
hogoi eta zazpi; Adinen femeak, laur
ehun hirur hogoi eta bat ;
15 Adercktifen femeak, ehun eta zor
tzi ; Ziaforcn eta Zelafen femeak, ehun
eta zazpi ; Azorokcn femeak, laur ehun
hogoi eta hemeretzi ;
16 Jcdarboncrcn femeak, feyetan ho
goi eta hamabi ; Ananiafen femeak, feye
tan hogoi eta hamar ; Afonircn femeak,
laur hogoi eta hamar ;
17 Marfarrcn femeak, laur ehun ho
goi eta bia; Zabarorcn femeak, laur ho
goi eta hamabortz ; Scpolemonen fe
meak, fei hogoi eta hirur ;
18 Ncpopafen umeak, berrogoi eta
hamabortz ; Nckanatoren umeak, zaz
pitan hogoi eta hemezortzi ; Zcbctamoren umeak, fei hogoi eta hamabi ;
19 Krcarpatrofen umeak, hura bera
baita Enokadics, eta Modiarcnak, laur
ehun hogoi eta hirur ; Gramafen eta
Gallearen umeak, fei hogoi eta bat ;
20 Befclonen eta Zeagjcrcn umeak,
hirur hogoi eta bortz ; Baftarorenak,
fei hogoi eta bia ;
21 Bckenobcfenak, berrogoi eta ha
mabortz ; Liptifcnak, zazpitan hogoi c
ta hamabortz ; Labonirenak, zazpitan
hogoi eta hamazazpi ;

22 Sikcmcn umeak, hirur ehun, hirur
hogoi eta hamar ; Suadoncn eta Kliomo
ren umeak, hirur ehun, hirur hogoi eta
hemezortzi ;
23 Erikoren umeak, bi mila ehun be
rrogoi eta bortz ; Anaafen umeak, hirur
ehun hirur hogoi eta hamar. Aphezak:
24 Jcdorcn umeak, hura baitzen Eutherren femea, eta Euther Eliafibena,
hirur ehun hirur hogoi eta hamabi ; E meroren umeak, berrehun berrogoi eta
hamabi ;
25 Phafuriiren umeak, hirur ehun be
rrogoi eta hamazazpi ; Karecren umeak,
berrehun hogoi eta zazpi.
26 Lcbitarrak : Kaduhclcn, Jefufcn
femeak, eta Bamis, Sercbias eta Edias,
hirur hogoi eta hamalau. Hamabi urthetarik goitiko guziak ziren hogoi eta hamar mila, laur ehun, hirur hogoi eta
bia.
27 Muthiko, neíkatcha eta emazteak
hcltzcn ziren oro berrogoi eta bi mila,
ehun eta berrogoi eta bietara.
28 Aphezen femé tcmploan kantatzcn zutenak : Afaphcn umeak, fei ho
goi eta zortzi.
29 Athalzainak berriz : Efmcnircn,
Aferrcn, Amonen, Akubarcn, 'Poparen
eta Tobircn umeak, orotara fei hogoi eta
hemeretzi.
30 Temploan zcrbitzatzcn ziren aphezak : Selen umeak, Gafpharcnak,
Toblokcnak, Kariafenak, Surcnak, HeIurenak, Labanarenak, Armakarenak,
Akubenak, Utharenak, Zetharenak, Agabenak, Obaircnak, Ananirenak, K anarenak, Jcdurcnak,
3 1 Anenak, Erradinenak, Dcfanonenak, Nakobarenak, Kafcbarcnak, G azerenak, Ozuirenak, Sinonercnak, Atrercnak, Haftencnak, Aftanarenak, Mancirenak, Nafifimenak, Akufurenak, Ayistarenak, Azuircnak, Fanoncnak, Phafaloncnak,
32 Meedarenak, Phufarcnak, Karccrenak, Barkufenak, Sarcerenak, Kocftrenak, Nafitenak, Ayiftircnak, Pcdonenak,
33 Haren femé Salomoncnak, Afophotcnak, Phafidarenak, Zclircnak, Dedonenak, Kadahelenak, Scpeyircnak,
34 Agjiarcnak, Sakarethenak, Sabathcncnak, Karonethenak, Malfithenak,
Amafenak, Safufenak, Adufenak, Subarenak, Eurarenak, Errahotifenak, Phas-
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pathenak, Malmoncnak.
35 I cmploko zerbitzari guziak eta
Salomonen fehiak ziren laur ehun, laur
hogoi eta bia.
36 Hekiekdire Ifraclgo umeak T h elmelatik eta Telharfatik igan zirenak,
Kartnelam eta Kareth buruzagi;
37 Eta ezin ezagutarazi zituzten be
reu hiriak eta iraulgiak, crakhuftcko nola ziren Ifraeldikakoak. Aphezetarik:
Dalariren umeak, Tubalenak, Nckodai-·
zirenak,
38 Zcinck bethetzen baitzituzten apheztafuneko egimbidcak ; eta agerictan
etziren khaufitu Obiarcn femcak, Akifofenak eta Adinenak, hunek emazte hartu baitzuen Phargeleurcn alabetarik;
39 Eta Phargeleurcn izenedk deitzen
ziren haurrak ; eta hekien iraulgiko ageria bilhatu zuten harrapakincan ziren iskribuetan, eta etzen aurkhitu, eta apheztafuneko egimbideen bethetzetik debekatuak izan ziren.
40 Eta Nehemiafek eta Aftharafek e
rran zioten, gauza fainductan etzezaten
pharterik har, eraik zadien arteo aphez
handi jakintfun bat, garbitafunaren eta egiaren ilkhiarazteko.
4 1 Bada, Ifraeldar guziak, fehiak farthu gäbe, berrogoi eta bi mila, hirur ehun
eta berrogoi ziren ;
42 Hekien nuithil eta nefkatoak, zaz
pi mila, hirur ehun, hogoi eta hamazazpi;
gizon eta emazteki kantariak, bcrrchun
hirur hogoi eta bortz ;
43 Kameluak,laur ehun hogoi eta ha
mabortz ; zaldiak, zazpi mila hogoi eta
hamafei ; mandoak, berrehun mila, be
rrogoi eta bortz ; uztarriko abereak,
bortz mila, hogoi eta bortz.
44 Jcrufalemcn zen tcmplora hcldu
zirclarik, herrictako aitzindarick botu cgin zuten, temploa bere tokian chutituko zutela, bcren indarraren arabera,
45 Eta templo fainduko khutchan lanctako emanen zituztela hamabi mila mi
na urhezko, eta bortz mila zilharrezko,
eta ehun aphez aldagarri.
46 Aphezck, lebitarrek eta populutik ilkhi zirenek bcren egoitza egin zu
ten Jcrufalemcn eta inguruko aurkhintzan ; eta kantariek, athalzainck eta Is
rael guziak bereu herrietan.
47 Zazpigarren hilabethea hurbil zelarik, Ifraclgo umeak, zein bere gauzctan jarri ondoan,gogo batean bildu ziren
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iguzkialdcko athearen aitizinean zen loriora.
48 Han zauden Jcfus Jofedekcn femea cta bere anaya aphezak, eta Zorobabel Salathiclcn fcmca eta bcre anayak,
cta aldare bat aphaindu zuten,
49 Holokaufta baten cikaintzeko hären
gainean, Moifes Jainkoaren gizonaren liburuan ifkribatuak direnen arabera.
50 Eta harat bildu ziren lurreko bertze
jendakietarik, eta aldare faindua bere tokian chutitu zuten lurreko jendaya guziek, cta Jaunari efkaintzcn ziozkatcn
goizetako bitimak eta holokauftak.
5 1 Eta egin zituzten tabernakleetako
beftak legean manatua den bczala, eta egun oroz fakrifizioak bchar zen bezala;
52 Eta hekien ondotik eikaintza manatuak, larumbatetako bitimak, hilabctheetako halletakoak,cta cgun fainduetfietako befta-buru guzictakoak.
53 Eta zazpigarrcn hilabctheko lehen
cgunctik Jaunari botu zerbait egiten zu
ten guziak abiatu ziren Jainkoari bitimen efkaintzcn, Jaunaren tcmploa egina
etzclarik cre.
54 Eta bozkariorekin diru, jateko cta
edatckoak cmatcn ziozkatcn harri pikatzailcei eta ofizialeei.
55 Sidondarrci cta Tiriarrei cman zi
ozkatcn orgak, Libandik ekhar ziotzoten zcdro lazak, eta urez ekhar zetzaztcn Jopeko portura, Z iro Pcrfiarrcn erregeak igorri zioten erabakiarcn arabera.
56 Bigarren urthean Jerufalemera ethorririk Jainkoaren templora, hafi ziren
Zorobabcl Salathiclcn fcmca, eta Jcfus
Jofedekcn femea, eta hekien anayak, cta
aphezak, eta lebitarrak, cta gathibutafunetik Jerufalemera ethorri ziren guzi
ak ;
57 Eta Jainkoaren temploko afentuak
egin zituzten, Judeara eta Jerufalemera
ethorri zirenetik bigarren urthean eta bi
garren hilabctheko ilhargi berriaren cguncan.
58 Jaunaren lanetan ezarri zituzten
lebitarrak, hogoi urthetarik goitikoak;
eta beren karguetan jarri ziren Jefus, eta
hären femea, eta lebitar anaya guziak go
go berarekin, legea bethez cta Jaunaren
etchcko lanak egincz.
59 Eta agertu ziren aphezak, beren
aldagarriak ibincan eta turutekin, cta Afaphen ferne lebitarrak zimbalekin,
60 Jauna laudatuz cta benedikatuz,

Dabid Ifraelgo erregearen kantuctan ;
61 Eta Jaunari kantatzen zioten kantika hau : Zeren hären eztitafuna cta ospea mendectan hedaturen baitirc Ifracl
guziaren gainera.
62 Eta populu guziak durrundarazi
zituen turutak, cta kantatu zuen goraki,
laudatuz Jauna, zeren berriz altchatzcn
zen Jaunaren ctchea.
63 Eta ethorri ziren aphezetarik, eta
lcbitarretarik cta herrictako aitzindari
zaharretarik, leheneko tcmploa ikhufi
zutenak ;
64 Eta heyagora eta marrafka handitan zauden etche berriari; cta bertze
hainitz durrundaka cta bozkario handiz ;
65 Hambatean non populuak cz baitzituen aditzen turutak, heyagoraka zaudenen marrafken gatik. Oftea alabainan
harrigarriki hari zen turutaka, haletan
non urrunera ageri baitzen.
66 Eta aditu zuten Judako eta Bcnjamingo lcinucn etfayek, eta ethorri ziren
jakitera hean zer ziren turuta harrabots
hckick.
67 Eta jakin zuten, Ifraelgo Jainko
Jaunari teinplo bat altchatzcn ziotela
gathibutafunetik ethorri zirenek.
68 Eta hurbildu zitzaizkoten Zorobabeli, Jcfu fi, cta herrietako buruzagiei
eta erran zioten : G u ere zuekin hariko
gare tcmploaren egiten;
60
Ezcn guk ere ezagutzen dugu zu
en Jainkoa, eta zuck bezala zerbitzatu
izan dugu Afiriarrcn errege Afbazarethen cgunctarik hunat, zeinak toki haukictara aldaratu baikaitu.
70 Eta ihardetfi zaroeten Zorobabelek eta Ifraelgo herrictako aitzindarick:
71 E z da zuei eta guri tcmploaren altchatzea gure Jain k oari; bainan gcronek
bakharrik cginen diogu Ifraelgo Jauna
ri, Ziro Perliarren erregeak manatu izan
darokun bezala.
72 Bada, tokiko jendayek, Juduak zirenen gainerat ethorriz, lanak trabatuz,
zelatak hedatuz cta populuak erakharriz,
tcmploaren egitetik debekatzen zituzten.
73 Eta beren oldarraldicz tcmploa etzuten utzi akhabatzera, Ziro erregearen
biziko dembora guzian, eta lana baratu
zuten bi urthez Dario erregetu artcraino.
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U A D A , Dario errege zenetik bigarren
urthean, Agjeo eta Zakarias Adinen
femea, profetak, Ifraelgo Jainko Jauna
ren izenean Judean eta Jerufalcmen profetifatzen haritu ziren hekien gainean.
2 Orduan jaikirik, Zorobabcl, Salathielcn femea, cta Jefus, Jofcdcken fe
mea, abiatu ziren egiten Jaunaren etche
Jerufalemen dena,
3 Bcrekin zituztelarik Jaunaren pro
fetak, eta hekiek berotzen zituztelarik.
Dembora berean ethorri zitzaizkoten Sifencs, Siriako cta Phcniziako errege-ordca, Satrabuzancs eta hären lagunak,
4 Eta erran zaroeten : Nork manaturik egiten ditutzue etche hori, eta leihor hori, eta egiten ditutzue bertze lan
horiek oro ? Eta nor dirc lan horictako
buruzagiak ?
5 Bainan gathibutafunetik ethorri zi
ren Juduen aitzindarick, ikharpen hori
hekien gainean egin zen ondoan, Jauna
ren ganik grazia izan zuten.
6 Etziren lanctik trabatuak izan, Dariori horictaz guzictaz gaztiatu eta harck
ihardetfi artco.
7 Huna Dariori bidali zioten gutuna:
Sifencs Siriako eta Phcniziako errege-ordeak, eta Satrabuzancfck eta bere lagunck, Sirian eta Phcnizian gobernadore
direnek, errege Dariori, agur.
8 Errege jauna jakintfun izan bedi,
nola Judeako ephaitzara ethorririk eta
Jerufalemen farthu garenean, aurkhitu
ditugun Jainkoari etche handi baten egi
ten hari,
9 Eta templo baten egiten harri 1cgunduz, eta harrafiak gauza handi eta
baliofez edertuz,
10 Eta herrefaka dihoazicla lan ho
riek ; eta orok lagunduz, aitzinatzen direla hekien cfkuctan, eta nihoncreko bcrregintzekin laflcr akhabatzera dihoazela.
1 1 Orduan galdeka hafi gare zaharrci
eta erran diotegu : Nork efku.a cmanik
egiten duzuc etche hori,ct!i abiatzen lan
horiek ?
12 Eta zuri czagutaraztcko gizonak
eta buruzagiak, bilhatu ditugu oraino cta
galdatu diotegu aitzindarien izenen iskribua.
13 Eta ihardetfi darokute, diotclarik :
Zcru-lurrak egin izan dituen Jaunaren
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zerbitzariak gare gu.
14 I emplo hau,ora¡ duela afko urthe,
altchatua izan da Iiraelgo errege handi
eta botheretfu batek eta errea izan da.
15 Bainan gurcaitck famurrarazi baitzuten bekhatu eginez Ifraelgo Jainkoa,
Nabukodonofor Babilonako eta Kaldearren erregeren cfkuetara arthiki zituen ;
16 Eta etche hau errerik urratu zu
ten, eta populua gathibu eraman Babilonara.
17 Ziro Babilonako erregea erregetu
zen lchcmbiziko urthean, Ziro erregeak
ifkríbatu zuen egin zadien templo hau;
18 Eta Nabukodonoforrck Jcrufalemen zen templotik eraman cta bere temploan kontfekratu zituen urhezko eta zilharrezo untziak, berriz hartu zituen Z i
ro erregeak Babilonan zen templotik, eta
Zorobabcli eta Salmanafar crrege-ordcari
emanak izan ziren ;
19 Eta manatua izan zitzayoten untzi
hekiek ekhar cta czar zetzazten Jcru falcmcn zen temploan, cta Jainkoaren
tcmploa bera altcha zezaten bere lehe
neko tokian.
20 Orduan Salmanafarrek Jainkoa
ren etche Jerufalcmen denaren afentuak
abiatu zituen ; cta gcroztik hunat tcm
ploa egiten hari da, eta ez du oraino akhabantza izatu.
21 Orai beraz, oi errege, ongi iduritzen bazaitzu ikhar beitcz Ziro erregea
ren liburutegiak.
22 Eta aurkhitzen bada Ziro erre
gearen gogotik egiten hafia dcla Jauna
ren etche Jerufalemen dena, eta zerbait
iduritzen bazayo gure errege jaunari, horien gainean ifluiba biazagu bere gogokundea.
23 Orduan errege Dariok manatu
zuen, liburutegictan bilhaketak egin zi
tezen ; eta Ekbatanako hirian, zeina M ediarren aurkhintzako toki bat baita, ifkri
batuak aurkhitu ziren folas haukick :
24 Zirorcn crrcgetafuncko lehen ur
thean, Ziro erregeak manatu du, Jauna
ren etche Jerufalemen zena altchatua i
zan dadien, bethi zirauen fua erretzen
egoten zen tokian ;
25 Tcmploaren goratafuna izan da
dien hamar befo, zabaltafuna hirur hogoi
befo lau aldeetara, harri legunduzko hi
rur lerrorekin, lorio berri batekin, cta lo·
rioa lehenekoaren toki bercko zurez, cta
Ziro erregearen etchetik eman dadien
8 H
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tean hotfemancz Siriako aitzindarici.
3 Eta zorioncan aitzinatu ziren tem
plo fainduko lanak, Agjco eta Zakarias
profetek profetifatu bczala.
4 Eta gauza guziak egin zituzten Israclgo Jainko Jaunaren manutik, eta
Pcrnako errege, Z iro, Dario eta Artatfertfefen aithorretik.
5 Eta akhabatua izan zen gure temploa Adarreko hilabethearen hogoi cta
hirugarrenean, Dario erregearen feigarren urthean.
6 Eta Ifraelgo umcck, aphez, lebi—
tar cta gathibutafunetik cthorri zircn
bertzeck egin zituztenMoifefen liburuan
iíkribatuak direnak.
7 Eta Jaunaren tcmploarcn dedikazionekotzat eíkaini zituzten chun zezen,
berrehun ahari cta laur chun bildots,
8 Eta Ifracl guziaren bekhatucntzat
hamabi pittika, Ifraelgo leinuen nombrearen arabera.
9 Aphezck cta lebitarrek, beren aldagarriak foincan, eta beren andanetan,
Moifefen liburuaren arabera bethe zituz
ten Ifraelgo Jainko Jaunaren alderako
egimbide guziak ; cta athalzainak jarri
ziren athe bakhotchetan.
10 Eta Ifraelgo fcmeck, gathibutafunctik cthorri zirenekin, egin zuten Bazko hura lchembiziko hilabetheko ilhargiaren hamalaugarrcn egunean, aphezak
cta lebitarrak fainductfi zircn ondoan.
1 1 Gathibutafunetik cthorri guziak ctziren batean fainductfi ; bainan hala cgin zircn lebitarrak oro.
12 Eta gathibutafunetik cthorri ziren
guzick Bazkoa imolatu zuten beren a
naya aphezentzat eta beren buruentzat.
13 Eta Ifraelgo ferne gathibutafunetik
cthorriek, Jainkoa bilhatuz lurreko jendayen hafgarrikerietarik begiratu ziren
guzick jan zuten,
14 Eta zazpi egunez beftatu zuten
airifetako befta, Jaunaren aitzinean barazkariak eginez.
15 Zercn hckien aldcrat itzuli zuen
Afiriako erregeren gogoa, cta indar eman zioten hckicn eíkuci Ifraelgo Jainko
V II. K a p .
Jaunaren lanen cgiteko.
O
R D U A N Zclefiriako eta Phcniziako
crregc-ordeak, Sifancfck, eta SatraV III. K ap.
buzanefek, eta harén lagunck, eíkua iJ ? T A harén ondotik, Artatfertfes Perfiadukiz errege Dariok atheratu erabakiei,
rren errege zelarik, cthorri zen Es2
Atzarrikicnik prcmiatzen zituzten
lan fainduak, Juduetako zaharrekin ba dras, Azariafen fénica, Azarias Helzia-

gaftuetako dirua;
26 Eta Nabukodonoforrek Jaunaren
etche Jerufalemen zenetik hartu zituen
untzi fakratuak, hala urhezkoak ñola zilharrezkoak, ezar ditezcn leben zircn tokian ;
27 Eta manatu du, Sifenefek, Siriako
eta Pheniziako crregc-ordeak, cta Satrabuzancfek eta harén lagun Sirian eta
Phenizian gobcrnadorc czarriak izan d¡renek, artha har dezaten toki hartara ez
goateaz.
28 Eta nik ere halabcr manatu dut
templo hura bere ofotafuncan cgin da
dien, eta mczu eman dut lagun detzaztcn gathibutafunetikako Juduak, akhaba
dadien arteo Jaunaren etcheko tcmploa ;
29 Eta Zclefiriako eta Pheniziako
zergetarik arthatfuki eman dakioten gizon hckiei, zcincn buruzagi baita Zorobabel, behar dena, zezen, ahari eta bildots fakrifiziocn cgiteko;
30 Halabcr aldiz, lchiarckin cta baterc luzatu gabetarik eman dakioten ogia ere, gatza, arnoa eta olioa, zembatere Jerufalemen diren aphezck erran
baitutc egun oroz chahutzen déla ;
3 1 Arrcn-cta Jainko handiari fakrifizioak efkaint diotzotcn erregercn eta bere haurrentzat, eta othoitz egin dezaten
hckicn biziarentzat;
32 Eta jakinaraz hedí, iíkribatuak di
ren horietarik zerbait häuften cdo crdcinatzen balimbadu nihork, hainarcn bcraren ontafunetarik hartuko déla zur bat,
eta hartarik urkhatua izanen déla, eta
hainarcn izanak errcgerentzat bilduko
direla.
33 Hargatik-cre Jaunak, zeinaren izena toki hartan deithua baita, chahu
beza cdozein errege cta jcndaki oro, bere
eíkua hedatuko dueña, Jaunaren etche
Jerufalemen donaren debekatzcko, edo
hari dainu cgiteko.
34 N ik, Dario erregeak crabaki dut,
ahalik artha handienarekin egin dadien
hitz haukien arabera.
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fen femé baitzen, Hclzias Salomerena,
2 Salome Sadokcna, Sadok Akitobcna, Akitob Amerircna, Ameri Azahcle11a, Azahcl Bokzircna, Bokzi Abifuerc11a, Abifue Phineefena, Phinecs Eleazarrena, Elcazar Aaronena, lchembiziko
aphez handiarena.
3 Efdras hura Babiloniatik igan zen ;
iíkribaua zen cta hainitz jakina Moifefen
legean, zcina ¡rakhaftera cta bethetzera
eman izan baitzuen Ifraelgo Jainko Ja u 
nak.
4 Eta ofpez inguratu zuen erregek,
zercn harén gogarako izat'u baitzen, ardiefteraino kargu cta nahi zituen guziak.
5 Eta harekin batean Jerufalcmcra igan ziren Ifraelgo umcctarik, aphez, lebitar, kantari fakratu, athalzain eta tcmploko zerbitzarietarik.
6 Artatfcrtfefcn crrcgetafuncko zazpigarren urthean, bortzgarren hilabethean,
hura baitzen erregeren zazpigarren urthca, bortzgarren hilabetheko llhargi berrian Babilonatik ilkhirik,
7 Jerufalcmcra cthorri ziren, erregek
manatu bczala, Jaunak bidean zorion emanik.
8 Efdrafek ezcn cthorduntafun handia
ardieften zuen hckien artcan, etzadicn
egin gabe geldi Jaunaren lcgeko cta manamenduetako gauzetarik batere, Ifracl
guziari ¡rakhaften ziozkalarik zuzentafuneko cta preftutafuncko bideak.
9 Bada, Artatfertfes erregearentzat iskribatzen haritzen zi rene tari k zembait
cthorririk, Efdras aphez eta Jaunaren legearen irakurtzailcarentzat Artatfertfes
erregearen ganik heldu zen gutun bat
eman zioten. Huna zcr zadukan gutun
harek:
10 Artatfertfes erregeak Efdras aphezari eta Jaunaren legearen irakurtzailcari, agur.
1 1 Ahalik ongi gehicnarcn cgiteko
gogoa nik harturik, manatu dut czen Ju duen populutik, cta aphezetarik, cta'lebitarretarik ene errefuman direnak beren
gogoz itzuli nahi dutcnak, zurekin ba
tean, goan ditezcn Jerufalcmcra.
12 Zurekin goan nahi dutcnak bcraz,
bil cta bidean loth beitez, niri eta ene
biltzarrcko zazpi adiíkideei gogara izan
zaikunaren arabera;
13 Ikhus dezaten zer gora-behera dabilan Judcan cta Jerufalemen, Jaunaren
lege zuk duzuncan diren manamenduak
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begir.atzen dituztelarik.
14 Eta nik eta ene adiíkidcek Ifraelgo
Jainko Jaunari botuz ematcn diozkagun
gauzak craman betzazte Jerufalemcra,
eta hambatcan Babilonako ephaitzan aurkhitu diren Jaunaren urhe-zilhar guziak
gainerakoarekin craman betzazte Jerufa
lcmcra,
15 Jendaki horri emana baitire Ja u 
naren templo Jerufalemen dcnekotzat ;
urhe-zilhar horiek bil beitez, behar den
bezembat zezen, ahari, bildots cta pittiken crofteko,
16 Jaunari bitimak cíkaint diotzotcn
Jerufalemen duten aldarean.
17 Eta urhe cta zilhar horietarik, zu
ro anayekin egin nahi dituzkctzun gu
ziak, zurc gogara egizkitzu zure Jainko
Jaunaren legearen arabera ;
18 Eta Jaunaren etche Jerufalemen
dcnekotzat ematen zaizkitzun untzi
fainduak,
19 Eta zurc Jainkoarcn tcmplokotzat
behar dituzketzun bertze gauza guziak,
erregeren khutehetarik har zatzu ;
20 Eta urhetik cta zilharretik zerbaitcn egiteko gogoa balimbaduzu zure anayekin, egizu Jaunaren nahiaren ara
bera.
21 Eta nik, Artatfertfes erregeak, Si
riako cta Pheniziako khutchazainei ma
natu diotct, Efdras aphez eta Jaunaren
legearen ¡rakurtzaileak iíkribatzen badiote edozein gauzaren galdea, berehala
eman diozoten, chun zilharrezko talendutaraino, cta urhetik ere orobat,
22 Eta chun gaitzeru ogitaraino, chun
hordi arno, eta nafai diren bertze gauza
guzietarik, faririk galdegin gabe.
23 Oro, Jainko guziz goraren legea
ren arabera egin beitez,beldurrez-eta ha
rén hafarrea jauts dadien erregeren eta
harén femearen, eta femearen Cerneen errefumaren gainera.
24 Erratcn zaitzuc oraino, templo
hartako aphez, lebitar, kantari fakratu,
zerbitzari, iíkribauen gainean,
25 Niholazko figo cta bertze zcrgarik batere cz dadien czar, eta nihork ez
dezan cíkurik izan deufetan-ere hckicn
behartzcko.
26 Z u k berriz, Efdras, Jainkoarcn
zuhurtziaren arabera juyeak cta gizonak
ezar zatzu Siria guziaren cta Phcniziaren gainean ; eta argi zatzu zurc Jain·
koaren legea czagutzcn ez duten guziak ;
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27 Arren-eta legea hautfiko dutcn
guziak, berchala izan ditczen gaztigatuak, edo heriotzcz, edo eílirez, cdo diruzko amandaz, edo defterruz.
28 Eta erran zuen Efdras ilkribauak:
Bcncdika bekio gure arbafocn Jainkoari,
zeinak crregeren bihotzean ezarri baitu,
Jcrufalemen den temploari ofpe emateko
gogoa;
29 Eta ni ohoratu bainau crregeren
aitzinean eta harén bfltzarrekoen eta adiíkidccn eta purpuradunen aitzinean.
30 Eta ene bihotza feudo jarririk ene
Jainko Jaunaren laguntzaren arabcra,
bilarazi ditut Ifraelgo gizonak, cnckin
Jcrufalemera bihurraraztcko.
3 1 Eta haukick diré zcin beren hcrritako eta ephaitzctako airzindari, enekin
Babilonatik igan direnak Artatfcrtfes e
rrege zelarik :
32 Pharefcn umcetarik, Jerfomo ; Siemarithen umcetarik, Ameno ; Dabiden
umcetarik, Ako Seziliarcn fem ca;
33 Pharefcn umcetarik, Zalearías, eta
harekin itzuli ziren ehun eta berrogoi c
ta hamar gizon ;
34 Moabilion aitzindariaren femeetarik, Zarei, eta harekin berrehun eta be
rrogoi eta hamar gizon ;
35 Zakuefen umcetarik, Jekonias Z ckoleirena, eta harekin berrehun eta be
rrogoi eta hamar gizon ;
36 Salaren umcetarik, Maafias Godoliafena, eta harekin hirur hogoi eta hamar gizon;
37 Saphatiafen umcetarik, Zarias M ikaclcna, eta harekin laur hogoi gizon ;
38 Joben umcetarik, Abdias Jchclirena, eta harekin berrehun eta hamabi
gizon.
39 Baniafen umcetarik, Salimoth Jo faphiaren femea, eta harekin zortzitan
hogoi gizon ;
40 Beerrcn femeetarik, Zakarias Bcbeirena, eta harekin berrehun eta zortzi
gizon ;
4 1 Ezcaden umeetarik, Joanes Ekzetanena, eta harekin ehun eta hamar g i
zon ;
42 Adonikamcn umcetarik, zeinak
baitire azkcnak, eta huria hckicn izcn ak : Eliphalam Jcbclcn femea, eta Semeias, eta hekickin hirur hogoi eta hamar gizon.
43 Eta bildu nituen Thia deitzen den
ibayaren hegira, eta han kampatu ginen

hirur egunez, eta begitan iragan nituen.
44 Eta hckietan ez nuen cz aphczen,
ez lebitarren umerik aurkhitu.
45 Eta igorri nioten bilha Elcazarri,
Ekzqloni, Mafmani, Malobani, Enaathani, Samcari, Joribori, Nathani, Enagam¡, Zakariafi eta Mofolamori, zeinak
aitzindarictarik baitziren eta gizon jaki- ·
nak;
46 Eta erran nioten zihoazela Lodeoren gana, zeina khuteha dagoen tokian
buruzagi baitzcn ;
47 Eta mezutu nituen Lodeori, eta
harén anayci, eta khutehategian zirenei
erran ziozotcn bidal zctzaztegula, gure
Jainko Jaunaren ctchean aphez egimbideak bctheko zituzten gizonak.
48 Eta gure Jainkoaren cíku hazkarra alde baikinduen, erakharri zaizkiguten gizon argituak : Moholircn umectarik (Moholi Lebiren femea zen, eta Lcbi
Ifraelena), Sebebia berc ferne eta anayekin, zeinak hemezortzi baitziren ;
49 Aíbia eta Amin, Kananeiaren femeen umcetarik, eta hckicn femeak, ho
goi gizon;
50 Eta Dabidck ezarririk temploa
zerbitzatzen zutenetarik, hckick berak
baitziren tcmploan lebitarrak zerbitza
tzen zituztenen aitzindariak, berrehun
eta hogoi gizon. Hckicn izcn guziak
iíkribuetan aurkhitzen ziren.
5 1 Eta han gazteriari barur bat eginarazi nioen Jaunaren aitzinean, hari
bidaya 011 baten galdatzeko guretzat, c
ta gurekin zirenentzat, eta gure haur e
ta aziendentzat, zelaten bcldurrcz.
52 E zik ahalkc izan nintzcn erregeri
laguntzat galdcgitcko oinczkoak eta zaldizkoak, gure ichtcrbcgietarik bcgiratzcko.
53 Alabainan erregeri erran izan ginaroen, Jainkoaren indarra izanen zela,
hura amodio ofoaz bilhatzcn dutcnckin.
54 Eta aria hortan, berriz othoiztu
ginduen gure Jainko Jauna, zeina ere
alde izan baitugu, eta gure Jainkoaren
laguntzaren jabe izatu gare.
55 Eta populuko aitzindarictarik eta
aphezetarik berezi nituen hamabi gizon,
Scdcbias eta Afana, eta hekickin, hckicn
anayetarik bertze hamar gizon;
56 Eta phifatu niozkatcn urhea, zilharra eta gure Jainkoaren ctcheko untzi fakratuak, erregek eta harén biltzarrckock, eta buruzagick eta Ifracl gu-
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ziak cman zituztenak.
57 Eta phifatu ondoan, eman niozka
tcn zazpitan hogoi eta hamar talendu
zilharrezko, eta ehun talenduren untzi
zilharrezko, eta ehun talendu urhczko,
58 Eta zazpitan hogoi urhezko untzi,
eta hamabi kobrezko untzi, kobrearen
ederrez argitzen eta urhczkoak iduri baitzuten.
59 Eta erran nioten: Z u ek Jaunari
fainductliak zaretc, eta fainduak diré un
tzi haukick ; eta urhc eta zilhar hau gu
re arbafocn Jainko Jaunari botuz emana
da.
60 Zaudczte bcraz erne eta zain zatzuc, populuko aitzindarien, aphczen,
lebitarren eta Ifraelgo hirictako burazagicn cfkuetarik cman detzatzucn artco
Jcrufalemen gure Jainko Jaunaren ctchcko khutehategian.
6t Eta urhea, zilharra eta untziak
hartu zituzten aphezek eta lebitarrek,
eraman zituzten jcrufalemera, Jaunaren
tcmplora.
62 Eta Thiako ibayetik abiatu ginen
lchembiziko hilabethearen hamabigarrenean, Jcrufalemen farthu arteraino.
63 Eta heldu ginenctik hirur egun ira
gan ondoan, laugarrenean berriz, urhea
eta zilharra philiiturik gure Jainko Ja u 
naren ctchean eman zituen Marimoth aphezak, Joriren femeak.
64 Eta harekin ziren Elcazar Phinccfen femea; eta hckiekin ziren Jofado Je furen femea, eta Medias, eta Bani lebitarraren femea, gauza guzien khondatzcko eta phifatzcko.
65 Eta ordu berean ¡(kribuz ezarri
zen hckicn phifua.
66 Gathibutafunetik cthorri zirenek,
berriz, Ifraelgo Jainko Jaunari eíkaini
ziozkatcn fakrifiziotan hamabi zezen Is
rael guziarentzat, eta laur hogoi eta fei
ahari,
67 Hirur hogoi eta hamabi bildots,
bckhatuarcntzat hamabi akhcr, eta falbamendüarentzat hamabi behi, guziak
Jaunari fakrifiziotan.
68 Eta crregeren manuak crakhutfi
ziozkatcn Zeleliriako eta Pheniziako aitzindari eta errege-ordeei; eta hekiek geroztik ohoretan iduki zituzten populua
eta temploa.
69 Horiek egin ziren ondoan, kargudu nak hurbildu zitzaizkidan, ziotelarik:
Ifraelcn iraulgikock, aitzindarick, aphe-
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zck eta lebitarrek,
70 Eta tokiko jendaki arrotz eta populuek ez dituzte beren lohikeriak hautfi Kanaandarrekin, Hcthcarrckin, Phcrczearrckin, Jcbuzearrekin, Moabitarrekin, Egiptoarrekin eta Idumearrckin ;
71 Ezen czkondu dirc hekien alabekin berak eta beren femeak. Odol faindua lurreko jendaki arrotzenarekin nahafi d a ; eta aitzindari eta kargudunak
tzarkeria hortan barne ziren, buruzagi
egin zaren baino lchen.
72 Eta horick aditu nitucneko, urratu
nituen enc foinekoak eta athorra fakratu a; eta enc buruko ileak eta bizarra
atheratzen nituclarik, jarri nintzcn minez
eta ilhunik.
73 Eta Ifraclgo Jainko Jaunaren hitzak ukitzen zituen guziak orduan eile
gana bildu ziren, tzarkeria horren gaincan nigarrez nindagoelarik ; eta ilhunik
jarria egon nintzcn arratfeko fakrifizioraino.
74 Orduan ene barurctik jaikirik, foi
nekoak eta athorra fakratua urratuak nituel.irik, lielhaunikatu nintzcn, eta Ja u 
nari hedatuz efkuak,
75 Erran nuen : Ahalketan eta lotfatua nago zurc aitzinean ;
76 Ezen gure bekhatuak gure buruen
gainean murrukatu, eta gure tzarkeriak
zeruraino igan dire;
77 Zcren gure arbafocn egunctarik orai artco bekhatu handian farthuak baikaude.
78 Eta gure bekhatuen eta gure arbafoenen gatik, arthikiak gaude egun arteo
lurreko erregeen eikuetara, ezpataren azpira, gathibutafuncra, eta larrutzera, ahalkc guziarekin, gu eta gure anayak eta
gure aphezak.
79 Eta orai, Jainko Jauna, zcmbatckoa ez da zurc ganik heldu zaikun urrikalmcndua; eta utzi baitarokuzu erro
bat eta izcn bat zure lckhu fainduan,
80 Gure argia bizturik iduki gure
Jainko Jaunaren ctchean, eta jatckoa eman gure gathibutafuneko dembora guzian
8 1 Eta gathihu ginenean, ez ginen
gure Jainko Jaunaz utziak ; bainan begithartetan czarri gaitu, Perfiarrcn errcgcak ekharriz guri jatckoaren ematcra,
82 Eta gure Jainko Jaunaren tcmplo
an ofpe bihurtzera, eta lurretik Sionen
altchatzera, eta guri Judean eta Jerufalc-
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mcn iraupenezko egoitza baten ematcra.
83 Eta orai, Jauna, zer erranen dugu,
horiek oro ditugunean ? Hautfi ditugu
ezen zure zerbitzari profeten arartckoz
eman darozkigutzun manamenduak,
84 Zinioclarik : Lurra zcintan fartliu
baitzarcte hären gozamenaren izateko,
lur lohitua da lurreko jendaki arrotzen
khutfapenez, cta hekien lohikeriek beren
lohiaz bethe dute guzia.
85 Eta orai ez czkontaraz zuen alabak hekien femeekin, eta ez har bekien
alabak zuen femeentzat,
86 Eta nihoiz-ere ez bilha hekiekin
bakearen izatea, naufiturik jan dezazuen
lurreko gozoetarik, cta zuen feineak ondorecn ondore egin detzatzuen bethi guziraino.
87 Eta guri gerthatzen zaizkigunak,
oro hcldu zaizkigu gurc egitate tzar eta
bekhatu handien gatik.
88 Eta zuk guri halako erroa eman,
eta gu itzuli gare zure legearen hauifera,
haletan non lur huntako jendaki arrotzen
lohikerian nahafi baikarc.
89 E z othe zarc hafarretuko gure galtzeko, gure errorik eta izenik geldi ez
dadien arteo ?
90 Ifraclgo Jainko Jauna, zina zare
zu ; ezen orai arteo iraun du erroak.
9 1 Huna non garen orai zure aitzinean gurc tzarkerien azpian. Ezen zure
aitzinean irauterik ez da hekien erdian.
92 Eta gurturik Efdrafek aithor hori
cgitcn zuenean, nigarrcz, tcmploaren aitzinean lurrcrat eroria, baren aitzinera
Jerufalemctik bildu zen orte bat gaitza,
gizon, emazteki, gizon gazte cta neskatcha. Ezen marrafka handiak ziren
oftc hären erdian.
93 Eta Ifraclgo umeetarik batek, Je konias Jehclirenak oihu egin zuen, eta
erran zioen Efdrafi : Jaunaren kontra
bekhatu egin dugu, zeren emazteak ezkontzaz liartu ditugun lurreko jendaki
arrotzetarik
94 Eta orai zu zare buruzagi Ifrael
guziaren gaincan. Z in egin dezagun arrotzen ganik ditugun emazteak oro iraiziren ditugula bereu haurrckin.
95 Gure arbafoek manatzen darotzu*
ten bezala, jaikirik mintza zaite Jauna
ren legearen arabera.
96 Ezen zuri dagokizu cgitekoa, eta
gu zurckin gare; bchar den larderia erajchutfazu.

97 Eta jaikirik, Efdrafek crrckcitu zituen aphez naufiak, cta lebitarrak cta
Ifrael guzia, egin zezaten erran bezala,
eta zin egin zuten.
IX . K a p .
A temploko lorio aitzinctik jaiki
rik, Efdras goan zen Jonathas N afaben femeak khutehategian zuen gelara,
2 Eta han gclditu zen, cz ogirik ez
urik daftatu gabe populuaren bckhatuaren gatik.
3 Eta Judea guzian cta Jerufalcmen,
gathibutafunctik Jcrufalcmera bilduak zi
ren guziei erantzuna izan zen,
4 Bi edo hirur egunik harnean agertuko ctzirenei czcn, bilduak ziren zaharren erabakiaren arabera, khenduko z¡tzaizkiotcla bcrcn ontafun guziak, eta
gathibutafunctikako populutik atze crakhutftak izanen zirela.
5 Eta hirur egunak harnean Jcrufalemera bildu ziren Judako eta Bcnja·
mingo leinuetarik zirenak. Hura zen bcderatzigarren hilabetheko hogoigarrena.
6 Eta populu guzia jarri zen tcmploko athirian, hotzez ikharan, negua baitzen orduan.
7 Eta chutiturik Efdrafek erran ziotcn : Gaizkia egin duzuc czkontzaz emazteki arrotzak hartuz, Ifraelgo bekhatuci eratchikitzcko.
8 Eta orai aithor eta handiefpen emozuc gurc arbafocn Jainko Jaunari.
9 Eta egizuc liaren nahia, eta gíbela
zaitezte lurreko jendayetarik cta emazte
arrotzetarik.
10 Eta populu guziak oihu egin eta
goraki erran zuen : Z u k diozuna eginen
dugu.
11 Bainan gurc olio bandiaren gatik,
cta negua delakoz, cta hemen laguntzarik gabe cz baikagozkc, eta hau ez baita
guretzat, ez egun baten ez bien lana,
ezen hainitz gare bekhatu hortaz hobendun;
12 Ager beitez populuko kargudunak, eta guthartekoctarik emazte arro
tzak etchean dituztcnak o ro ;
13 Eta toki guzictarik aphczak cta
juyeak hemen egon beitez, cphc hartu
bat, jabalaraz dezaten arteo gaizki hunek Jaunari eman dioen hafarrea.
14 Eta horicn arabera, lañaren buruko jarri ziren Jonathas, Ezeliren Cernea,

eta Ozias Tekamcna ; cta hekien laguntzen baritu ziren Boforamo, Lebis eta
Sabatheo.
15 Eta horicn ororen arabera, agertu
ziren gathibutafunetikakoak ziren gu
ziak.
16 Eta Efdrafek berc laguntzcko gizonak bautatu zituen buruzagi handietan, beren cthorkiaren cta izcnaren ara
bera ; eta hamargarren hilabetheko ilhargi berri egunean jarri ziren egiteko
horren churitzcn.
17 Eta lehcmbiziko hilabetheko illiargi berriaren cgunekoz garbitu ziren
emazte arrotzak zituzten gizonen ikhustckoak ;
18 Eta aphezetarik aurkhitu ziren nahaíturan, emazte arrotzak zituztcnak,
19 Jofedckcn ferne Jefuren cta harén
anayen umeetarik: M aleas,Eliozcro,Joribo cta Joadeo.
20 Eta cíkuak altcbatu zituzten bc
rcn cmazteen iraizteko, eta beren hutfarentzat abari bat cíkaintzeko, beren arimcn chahugarri;
21 Semcriren umeetarik, Mafeas, E fes, Jeclck cta Azarias ;
22 Fofereren umeetarik, Limoílas,
Hifmaenis, Nathanee, Ju fio , Errcdo cta
T h alfas;
23 Eta lebitarretarik, Jorabdo, Scmeis, Kolnis, Kalitas, Fakteas, Koluas
cta Elionas;
24 Kantari fakratuetarik, Eliafib cta
Zakaro ;
25 Athalzainctarik, Salumo cta T o lbanes;
26 Eta Ifraeldik, Fororcn femeetarik,
O zi, Errcmias, Jedias, Melkias, Michel,
Eleazar, Jamebias cta Bañas ;
27 Jolamancn femeetarik, K am as,Zakarias, Jezrclo, Jodio, Erimoth cta He
lias ;
28 Zathoimcn femeetarik, Eliadas,L¡afumo, Zokias, Larimoth, Zabdis cta
Thcbcdias j
29 Zcbefcn femeetarik, Joancs, Amanias, Zabdias cta Emeo ;
30 Banircn femeetarik, Olamo, Maluko, Jcdeo, Jafub, Azabo cta Jcrim otli;
31 Adincn femeetarik, Naatho, Moofias, Kaleo, Erraanas, Maafcas, Mathathias, Befeel, Bono eta Manafes ;
32 Nuacrcn femeetarik, Noneas, Afe
as, Mclkias, Sameas, Simon, Benjamin,
Malko cta M arras;
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33 Afomen femeetarik, Karianeo,M athathias, Baño, Eliphalak, Manafes eta
Sem ei;
34 Baniren femeetarik, Jerem ias,M oadias, Abram, Johel, Bancas, Pelias, J o 
nas, Marimoth, Eliafib, Mathaneo, E 
liafis, Orizas, Dielo, Semedio, Zambris
eta Jo fe p ;
35 Nobeiren femeetarik, Idelo, M athathias, Sabado, Zekeda, Scdmi, Jefe i
eta Bancas.
36 Horiek oro emazte arrotzekin ezkonduak ziren, eta hekick beren haurrekin igorri zituzten.
37 Eta aphczek, cta lebitarrek, eta
Ifraeldarrck beren egoitza egin zuten
Jerufalcmen eta aurkhintza ber-batean
zazpigarren hilabetheko ilhargi berrikotzat. Eta Ifraelgo umeak beren egoitzetan zauden.
38 Eta populu guzia, athe fakratutik
iguzkialdcra dagoen athirira bildu zen.
39 Eta Efdras aphez naufi cta irakurtzaileari erran ziotcn, ekhar zezan Moifefen lege, Ifraelgo Jainko Jaunak eman
zuena.
40 Eta Efdras aphez naufiak legea
ckharri zuen, populu guziari gizonetik
emaztekiraino, cta aphez guziei adiaraztckotzat, zazpigarren hilabetheko ilhargi
berri egunean.
41 Eta temploko athe fakratuko athi
rian irakurtzcn zuen argi lehenetik arratferaino, gizonen eta emaztekien aitzincan. Eta guziak atzarriak egon zitzaizkoen legeari.
42 Eta Efdras aphez eta legearen irakurtzailca jarri zen,zurcz egina zen tri
bunal batean.
43 Eta harén eíkuinean zauden, M athathias, Samo, Ananias, Azarias, Urias,
Ezckias cta Balfamo;
44 Eta ezkcrretik Faldeo, MifaeljMalakias, Abuílhas, Sabo, Nabadias eta Z akarias.
45 Eta populu guziaren aitzinean 1¡burua hartu zuen Efdrafek ; ezik guzien
buruko ofpcrekin jarria zen.
46 Eta Efdrafek hertfi zuenean legea,
oro chutik jarri ziren ; eta Efdrafek bencdikatu zuen Jainko Jaun guziz gora,
armadetako Jainko ahalorotakoa.
47 Eta populu guziak ihardetfi zuen:
Halabiz. Eta cíkuak goititurik, lurrerat
croriz adoratu zuten Jauna.
48 Jcfu s, Banaco, Sarebias, Jadimo,
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Akubo, Sabatheo, Galithes, Azarias, Jo rado, Ananias eta Philias lcbitarrek,
49 Jaunaren legea irakhaften zutenek, oftcari irakurtzen ziotcn Jaunaren
legea, eta bakhutchak argitzen zitucn
legea aditzcn ahal zutenak.
50 Eta Atharathefek erran zioten Esdras aphez naufi eta irakurtzaileari, eta
populua argitzen zutcn lcbitarrei:
5 1 Jaunari lainduetfia zayo egun hau.
Eta oro nigarrez zauden legearen aditzean.
52 Eta Efdrafek erran zucn : Gibelerat goanik, jan zatzue ditutzuen jatekorik gorienak,cta edan, ditutzuen edaririk
gozoenak; eta cz dutcnei, emaitzak egiozkitzuete.

53 Egun hau ezcn, Jaunaren egun
faindua da, eta ilhunduran cz egon. A labainan argi cdcrra egin darotzucte Ja u nak.
54 Eta lcbitarrek ortca gaindi oihu
egiten zuten, orori crrancz : Saindua da
egun hau ; ilhunduran cz egon.
55 Eta guziak goan ziren jatera, cdatera, berta cgitera, eta etzutenei cmatera,
hekiek ere egin zezaten berta. Ezcn
harrigarriki goiherctu zitucn hckien argitzeko folafek.
56 Eta bozkalcntziazko egun harén
bcrtatzera, Ifraelgo Jainko Jaunaren manamenduaren arabera, orduan Jerufalemera bilduak izan ziren Ifraelgo ume
guziak.

ESDRASEN LAUGARREN LIBURUA.
I. K a p .
p ^ S D R A S profetaren bigarren liburua,
hura baitzcn Sareiren femea, Sarci
Azareorena, Azareo Helziafena, Helzias
Sadaniafena, Sadanias Sadokena, Sadok
Akitobena,
2 Akitob Akiafena, Akias Phineefena, Phinees Helirena, Heli Ameriafena,
Amerias Artelcna, Afiel Marimothena,
Marimoth Arnarena, A m a Oziafena,
Ozias Borithcna, Borith Abifeorena, A bifeo Phineefena, Phinees Elcazarrcna,
3 Eleazar Aaroncna, Lcbircn leinukoa, zeina gathibu izan baita Mcdiarren
lurrean, Artatfcrtfes Perfiarrcn errege zclarik.
4 Eta Jauna mintzatu zitzaitan, zioclarik:
5 Z oaz eta ene populuari czagutaraz
diozotzu bcre gaichtakeriak, eta harén
umeei, ene kontra erabili dituzten tzarkeriak, arren-eta umeen umeei jakinaraz
diozoten,
6 Gainditu dituztela bcrcn aitzinekoen bekhatuak. Ezcn ahantzirik ni,
jainko arrotzci fakrifikatzcn haritu diré.
7 E z othe ditut nik atheratu Egiptoko lurretik, gathibutafuneko ctchctik r
Hekiek ordean hafarrearazi naute, eta
crdeinatu dituzte ene mezuak.
8 Z uk aldiz athera zatzu zure buru-

ko ileak, eta gaitz guziak arthikatzu hc
kien gaincra; zeren ene legeari ez baitire ethordun izatu. Ezin-kridantzatuzkoa da populu hori.
9 N oiz artco jafanen ditut, hambat
ongi egin diotedan gizonak ?
10 Horicn gatik aíko errege chahutu
izan ditut. J o ditut Faraón, eta bcre
fehiak, eta bcre armada guzia.
1 1 Horicn aitzincan galdu ditut jendaya guziak; iguzkialderat, Tirreko eta
Sidongo populuak, bi hcrrialdc ofotakoak
funtfíarazi, eta horicn etfai guziak hil i
zan ditut.
12 Z u bcraz mintza zakizkiote, crratcn diozutelarik: Huna zcr dion Ja u nak :
13 N i naiz zuck ¡tfafoaren erditik iraganarazi zaituztedana, eta haftetik hazkartuak ziren hiriak zabaldu darozkitzuedana; nik cman darotzuck Moifes
buruzagi eta Aaron aphez;
14 Suzko habea eman darotzuet argitz a t; fendagaila harrigarriak egin ditut
zuen erdian ; zuek aldiz, ahantzi nauzuc, dio Jaunak.
15 Huna zcr dioen Jaun guziz ahaldunak; Kaila zucn erdian izan da czagutkaritzat, kampak eman darozkitzuet
gcrizatzcko; eta zuck, bethe ditutzue
zuen arrangurez ;
16 Eta etzaretc ene izenean trion-

II. KAP.
fatu zucn ctfayen chahupcnaz, bainan
orai artco erafiaka haritu zarcte.
17 Z er egin dire nik zuei egin ongiak ? Mortuan, gofez zinaudeztenean,
ez othe duzuc niri deihadar egin,
18 Ziniotclarik: Zcrtako crakharri
gaituzu mortu huntan hiltzera ? Höbe
izan gindukccn Egiptoarren zerbitzatzea, mortu huntan hiltzea baino,
19 Urrikaldu zitzaizkitan zuen auhenak, eta mana cman narotzuen janhari. Aingcrucn ogia jan izan duzue.
20 Egarriak zinaduzkatcnean, cz othe dut harria ideki, eta urak turruftaka
atheratu baitziren ? beroen kontra, ar
bola hortoz gerizatu zaituztet.
21 Lur goriak gozatzera eman darozkitzuct; zuen aitzinetik iraizi ditut Kanaandarra, Phcrczearra, Filiftindarra;
Z e r eginen darotzuet oraino ? dio Ja u 
nak.
22 Huna zcr dioen Jaun guziz ahaldunak: Mortuan egarriz zinaudeztenean,
Amorrhearren ibai hegian, eta ene izcnari burhoka hari,
23 E z darotzuet fuá arthiki zuen
burhoen íari; bainan egurkia urean ezarriz, gozotafuna cman diot ibayari.
24 Z er eginen darotzut, Jakob ? E z
duzu cthorkor nahi izan, Juda. Bcrtzc
jendaki batzuetara goanen naiz, eta e
manen diotet ene izena, iduk dezaten ciic legea.
25 Ni utzi nauzuenaz gcroztik, utziko zaituztet nik ere. Zuek niri urrikalmendu galdatzen, eta ni ez natzaitzuc
urrikal duren.
26 Niri deika hariko zaretcnean, nik
ctzaituztct entzunen. Odolcz ezcn khutfatu ditutzue cíku.ak, eta zuen oinak cz
diré nagi hiltzekcta egitera goateko.
27 E z bide nauzuc ni utzi, bainan
zucn buruak utzi ditutzue, dio Jaunak.
28 Huna zer dioen Jaun guziz ahaldunak: Zuctaz cz othe dut ardura izan,
hala-nola aita batck bcre femeaz, ama
batek bere haurraz, unhide batek bcre
bulharrekoaz;
29 Izan zintezten ene populu, eta ni
zuen Ja in k o ; zuek ene haur, eta ni
zuen aita ?
30 Bildu izan zaituztet, hala-nola oilo batck bcre chitok hcgalcn azpira.
Orai bcraz zcr eginen darotzuet? Hastanduren zaituztet ene begien aitzinetik.
3 1 Eíkaintzak ekharriren daroztada-
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I tzuenean, zuen ganik aldaraturen dut
begithartea. Gaitzetfi ditut ezen zucn
berta cgunak, hilabethe haíleak, ingurephaitzak.
32 Zuctara bidali ditut ene zerbitzari
profetak, zcinak hartu eta hil baititutzuc, eta zirtzikatu hckien gorphutzak ;
eta nik bilhatuko dut hckien odola, dio
Jaunak.
33 Huna zer dioen Jaun guziz ahaldunak : Mortu egonen da zuen lurra,
eta nik erabiliko zaituztet haizcak laftoa
bezala ;
34 Eta zucn haurrek ez dute ondorcrik atheratuko, zeren bazterrerat ene
legea utzi eta gaizkia ene aitzincan egin
baitute.
35 Zuen etchcak emanen diozkat
heldu den populu bati, zeinak, ni cz aditu, eta finhetliren bainau ; zeinari cz
baitiozkat ene fendagailak erakhutfi, eta
nik manatua eginen baitu.
36 Ene profetarik cz ikhufi, eta m¡nekin orhoituko da bere gaizkicz.
37 Ene cíker ederrak agintzcn dioz
kat ethortzekoa den populuari, zeinaren
haurrak bozkarioz jauziko baitirc ; ni
gorphutzcko begiez ez nauten arren ikhufi, nik erranak gogoz fintierten dituztclarik.
38 Eta orai, anaya, begira zazu, zcr
ofpca ! Ikhulazu iguzkialdetik dathorren
populua.
39 Buruzagitzat emanen diozkat A 
braham, Ifaak eta Jakob, Ofee, Amos
eta Mikeas, Jo el, Abdias eta Jonas,
40 Nahum, Habakuk eta Sophonias,
Agjco, Zakarias eta Malakias, zeina
dcithua ere baita Jaunaren aingerua.
II. K a p .

HUNAzer dion Jaunak :

Gathibutafunetik nik atheratu dut populu
hori ; ene zerbitzari profeten arartckoz
eman diot ene legea ; eta ez ditu entzun
nahi izan, eta aller eragin ditu ene asmuak.
2 Horiei bizia eman diotcn amak e
rraten diote : Zoaztc, haurrak ; ezen
alhargun naiz eta zurztua.
3 Bozkariorekin hazi zaituztet; eta
minekin eta gogoa bcltzik galdu, zeren
bekhatu egin baituzue zuen Jainko Ja u 
naren aitzincan, eta harén begietan gaizki dena egin baituzue.
8 i
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4 Orai zer cgin dczaket beraz zucntzat ? alhargun naiz cta zurztua ; zoazte, haurrak, eta Jaunari cíka diozozuc
urrikalmendu.
5 Eta nik, o¡ aita, zure lekhukotafuna galdatzen dut gure haurrcn amaren
gainera, ez baitute cnekilako bat-tafuna
nahi izan begiratu.
6 Horiek ahalketara arthikatzu, cta
horien ama harrapakara, horien odoletik
umerik cz dadien athera.
7 Horien izcnak jendayen artcan barrayatuak izan beitez ; chahu beitez bcrak lurraren gainetik ; zeren arbuyatu
duten cnekilako zina.
8 Zorigaitz hiri, Afur, hire hegalpean
gaiehtaginak gcrizatzen ditukana. Jen daki gaichtoa, orhoit hadi zer egin diotedan Sodomari eta Gomorrhari,
9 Zeinen lurra bikhe metaz cta hauts
murruz cftalia baitago. Hola eginen
diotet ni entzun ez nautenei, dio Jaun
guziz ahaldunak.
10 Jaunak huna zer dioen Efdrafi :
Errozu ene populu berriari, emanen diodala Ifraeli eman gogo nioen errefuma.
1 1 Eta Ifraeli khcnduko diot bere ospea; eta ene populu berriari emanen
diozkat, Ifraelentzat aphaindu nituen
bethiereko egoitzak.
12 Eta ene populuari bizitzcko ar
bola emanen dio ufainik gozoena, eta
cz dute gehiago cz lanik cz nekherik izanen.
13 Zoaztc cta izanen duzue. Galda
zazue labur ditezcn egunak, zeinen bu
rilan geldituko baitzaizkitzuc ontafun
hekiek. Oraikoz aphaindua dago zuentzateko errefuma ; zaudezte atzarri.
14 Zeru-lurrak har zatzue lekhuko.
Ezcn chahutu dut gaizkia, eta cgin dut
ungía, ni naiz czen bizi naizena, dio
Jaunak.
15 Am a, befarka zatzu zure haurrak;
bozkariorekin altcha zatzu. Habe bat
bczala gogor zatzu hekien oinak ; ezcn
zu hautatu zaitut, dio Jaunak.
16 Hilak bizturen ditut bcren tokictarik, eta bcren hobietarik craikircn di
tut, zeren ene izena Ifraelcn czagutu
baitut.
1 7 E z izan beldurrik, haurrcn ama ;
zeren zu hautatu baitzaitut, dio Jaunak.
18 Laguntzera igorriko darozkitzut
Ifaias eta Jeremias ene zerbitzariak ;
zeinck ekharri bainaute faindueftera cta

zuretzat aphaintzera hamabi arbola asko fruitu motez lehertuak ;
19 Eta hamabi ithurri, efne eta ezti
dariotenak; eta zazpi mendi gaitz, arrofaz eta liliz eftaliak, eta zcinetan bozkarioz betheko baititut zure haurrak.
20 Alhargunari cta aitarik gabeko
haurrari egiozute zuzembidea, beharrei
eman, umezurtza geriza, buluza cita!,
21 Trenkatua cta crphila archa, mainguari irririk ez cgin, befomotza zaint, c
ta itfuari ene argian pharte eman harén
urhatfa lagunduz.
22 Gizon zaharra cta haurra zaint
zatzu zure lcihorrean;
23 Hilik atzemanen duzunean, hobian czar eta eltal zatzu ; eta nik, biztuko ditudancan hilak, lchembiziko jarlckhua emanen darotzut.
24 Zaude eta deíkantfa zaite, ene populua, ethorriko da czen zure phaufuko
eguna.
25 Unhide 011a, hazatzu zure hau
rrak eta finkaraz hekien oinak.
26 N ik eman darozkitzudan zerbitzarietarik nihor ez da galduko; ezik
zembat-erc baitire, bilhatuko ditut guziak.
27 E z gal gogoa; czen ethorriko direnean hclturako eguna cta athckak,
bertzeak nigarrez egonen dire ; lekhuko
izanen dire; eta zu izanen zare bozkario nafaizietan.
28 Bckhaiztuko dire jendayak, bainan
zure kontra ez dute ahalik izanen, dio
Jaunak.
29 Gcrizatuko zaituzte ene cíkuck,
zure haurrek ikhus ez dezatcn ¡fernuko
lezea.
30 Bozkaria zaite, ama, zure haurrekin, zeren nik itzurraraziko baitzaitut,
dio Jaunak.
3 1 Hcriotzcko loak daduzkan zure
haurrez orhoit zaitezi, czen nik lurraren
barnctik eraikiren ditut; eta urrikalmendua erabiliren dut hckickin, zeren urrikalmendutfu bainaiz, dio Jaun guziz ahaldunak.
32 Zure haurrak bcfoctan idukatzu,
ni ethorri eta urrikalmendu har diozotcdan artco; ezen gaindika dohazi ene ithurriak, eta cz da akhitzen ene grazia.
33 N ik, Efdrafek, Jaunaren ganik Israelcn gana goatcko manamendua Orcbeko mendian hartu dut. Bainan goan
natzoyoctcncan, haílandu naucc, eta ar-
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buyatu dute Jaunaren manua.
bihotzoiki ihardetfi zutelakoz Jaunaren
34 Hargatik dcrratzuet, oi jendayak, izenaren aide.
entzuten cta aditzen duzuenak : Z au  r 48 Orduan erran zarotan aingeruak :
dezte zuen artzainaren iguri, bethiko Z oaz, eta ene populuari ezagutarazozu,
phaufua emanen darotzuete; ezen hurbil Jainko Jaunaren nolako cta zembateko
da mendearen akhabantzan cthortzekoa fendagailak ditutzun ikhufi.
dena.
s
35 Zaudczkiote harén errefumako farici begira, ezcn bcthirainoko argiak zuen
III. K ap.
aincra argituren du bcthirainoko mencctan.
T E R U S A L E M E chahutuz geroztik
36
Ihes egiozuc mende hunen itza- J hogoi eta hamargarren urthean Balari ; zuen ofpcko zorionean far zaitezte. bilonan nintzen ; eta ohean etzana ninN ik lckhukotafun egitcn dut ene falba- dagoelarik, nahafia nintzen eta bihotzatzailcarcn aitzinean.
ren gainera igaiten zarozkidan ene go37
Har zazue nihoncrcko dohain ho- goctak,
ri, cta bozkarioz jauz zaitezte, zeructa2 Ikhuílen bainuen Sion mortu egiko errefumara deithu zaituztenari eíke- na, cta Babilonara ethorri gathibuen osrrak bihurtuz.
tca.
38
Jaiki, hurbil cta ikhufazuc zemba- 3 Eta deboilamendu handitan zabilan
tak diren Jaunaren barazkarirat deithuak. ene gogoa, eta hitz lotfatutan abiatu
39
Ilkhi dire mendcko itzalctik ; foin nintzen Guziz-Gorari mintzatzen,
diftiragarriak Jaunaren ganik izan dituz4 Eta erran nioen : Oi Jauna, guzien
te.
naufia, haftetik, lurra landatu duzunetik
40
Sion, bil zatzu zure umeak ; eta(eta hori zeronck bakharrik), mintzatu
Jaunaren logea betherik, churiz jaun- zare zu, cta manatu ditutzu gizonak ;
tziak direnak berezatzu.
5 Eta Adameri eman zinioen gor41
Zure haurretarik bethea da nahi phutz hilkor bat, eta zure cíkuetako la
zinduen nombrea. Jaun guziz ahalduna na zen hura ; harén baithara buhatu zin
othoitzazu faindu dezan zure populu, duen bizitzcko hatfa, eta hara zure aitzihaftetik deithua izan dena.
ncan biztu zela ;
42
N ik, Efdrafek Siongo mendian i- 6 Eta czarri zinduen atfcginetako bakhufi nuen nihoncrcko oíle bat, ezin ratzean, zeina zure cíkuak landatu baikhondatu nuena ; cta orok batean kanti- tzuen lurrak deufere eman zezan baino
ketan laudatzen zuten Jauna.
lehen.
43
Eta hekien erdian bazen irazki la- 7 Eta hari manatu zinaroen maitha
rriko gizon gazte bat, bertze guziak zetzan zure bideak, eta hura hckietarik
baino nandiagoa; cta guziei buruan c- ilkhi zen, cta bcrehala czarri zinduen
matcn ziozkaten khoroak, eta handituz heriotzcarcn azpiko bere ume guziekin.
zihoan ; nik berriz, mirakulutzat nadu- Sorthu ziren leinuak, populuak eta ezin
kan hori.
khonda daitekeen bezembat jendaki.
44
Eta aingeru batí erran nioen : Ho- 8 Bere oldearen arabera ibili zen jenrick ñor dire, Jauna ?
daya bakhotcha ; izigarrikeriak egitcn
45
Hunela ihardetfi zarotan : Horiek zituzten zure aitzinean, cta arbuyatu zi
dire beren jauntzi hilkorra utzi, cta ezin- tuzten zure manamenduak.
hilezkoa hartu dutcnak, eta Jainkoarcn
9 Orduan zuk uholdca ekharri zin
izcnari aithor eman izan diotcnak ; orai duen mendean bizi zirenen gainera, eta
khoroak eta palmak izatcn dituzte.
galarazi zintuen.
46
Eta erran nioen aingeruari : Ho- 10 Eta hekien baithan gerthatu zen,
riei khoroak buruan czartzcn, eta eíkura Adam hil zen bczala, hekiek ere uholpalmak cmaten diozkatcn gizon gazte dean galdu zircla.
hori ñor da ?
1 1 Hckietarik bat utzi zinduen orde47
Aingeruak ihardeílean erran zaro an, Noe bere etchearekin, cta liaren ga
tan : Hori da Jainkoarcn Semea, zeinari nik ethorri dire preftu guziak.
mendean aithor cgin izan baitiotc. Ni
12 Eta berhatzen hafi ziren lurraren
berriz, hekien goreften abiatu nintzcn, gainean bizi zirenak, eta murrutan igan
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ziren hekien umcak, populu eta jendaya
aíko, cta berriz abiatu ziren tzarkcria egitcn aitzinckoak baino gehiago.
13 Eta gerthatu zen, zure aitzinean
gaizkia cgin zutenean, hautatu zinduela
hekien artetik bat, Abraham deitzen zcna.
14 Eta maithatu zinduen,eta hari bakharrik erakhutfi zinarozkan zure nahiak.
15 Eta harckin cgin zinduen bcthiereko bat-tafuna, cta agindu zinaroen, nihoiz-crc etzinducla baztcrrcrat utziko
harén ganikako iraulgia ; cta eman zi
naroen lí’aak, ctalfaaki eman zinarozkan
Jakob eta Eíau.
16 Eta zuretzat berczi zinduen J a 
kob ; aldiz haftandu zinduen Efau. Eta
Jakoben ganik ilkhi zen populu handi
bat.
17 Eta Egiptotik erakhartzen zinduelarik liaren ganikako iraulgia, eraman
zinduen Sinaiko mendira.
18 Eta zcruak beheititu, cta lurra
goititu, eta mundua dardaratu, eta leze
ondarrak ikhararazi, cta mendea nabas
turan jarrarazi zintuen ;
19 Eta zure ofpeak iragan zituen lau
atheak, fuá, lur ikhara, haizea eta hor
ma, Jakoben ganikako iraulgiari ematcko legea eta lfraelcn umeei manamenduak.
20 Bainan hekien bihotzetik etzinduen maltzurkeria khendu, legeak he
kien baithan athera zezan bere fruitua.
2 1 Alabainan lchembiziko Adamek
bihotz maltzurra zakharren, eta hautfi
zuen legea, cta garhaitua izan zen, cta
harén ganik forthu diren guziak ere.
22 Eta gaitza bizi izan da bethi, cta
legea populuaren bihotzarekin egotu da
maltzurkcriarcn erroarekin batean ; eta
ongia funtfitu da, cta gaizkia gclditu.
23 Eta demborak goan cta urtheak
akhabatu ziren ; cta eraiki zinduen Dabid zure zerbitzaria.
24 Eta erran zinaroen cgin zezan
zure izcneko hiri bat, eta hartan eíkaint
zetzazuzten ifentfua eta fakrifizioak.
25 Eta hori cgin izan zen aíko urthez ; bainan hiri hartan egoten zirenak
bckhatura erori ziren, m
26 Gauza guzietan eginez Adamek
eta harén ganikako iraulgiek egin zutena. Ezcn hekiek ere bihotzaren maltzurtafunetik hari ziren.

27 Eta zure hiria, zure etfayen aztaparretara arthiki duzu.
28 Hobeak othe dire bada Babilonan
egoten direnak ? Eta horren gatik naufituren othe diré Sioni ?
29 Harat goan nintzenean (hogoi cta
hamagarren urthean zen hori), cta hango
tzarkcria nihoncrekoak ikhufi nituenean,
eta ene arimak ikhufi zuenean zembatak
hobenduntzen ziren, urmariatu zen ene
bihotza,
30 Ikhufi bainuen ñola jaíáiten ditutzun bekhatu egilcak, cta guphideíten
tzarkerian dabiltzanak, eta chahutzen
zure populua, eta zaintzen zure ctfayak,
eta cz ezagutarazten horren aria.
3 1 Nihondik ez dut ikhufi, ñola bchar den utzi bidé hori. Sion baino hobea
othe bada Babilona ?
32 Ala Ifraclcz landan, ezagutu othe zaitu bertzc zembait populuk ? edo
zein dire lcinuak, Jakobek bczala zure
legeari finheíle eman diotenak ?
33 E z dute bizkitartean izatu mcrczitu faria, cta hekien lanak ez du fruiturik eman. Ezen iragan naiz jendayetan, eta ikhufi ditut nafaizian bizi, zure
manamenduez etzirelarik orhoitzen.
34 Orai bcraz balantzctan hazta zatzu gure gaizkiak eta munduan bizi direnenak ; eta lfraelcn baizik cz da zure
izena aurkhituko.
35 N oiz egotu dire zure aitzinean
bekhaturik egin gabe lurraren gainean
bizi direnak ? edo guk bezala nork iduki
ditu zure manamenduak ?
30
Gure artean aurkhiturcn ditutzu
zure manamenduak begiratu dituzten askoren izenak; jendayarik ordean ez duzu
atzcmanen.
IV . K a p .

ETA ihardctfi zarotan ene gana igo-

rria izan zen aingeruak, zeina dei
tzen baitzen Uriel,
2 Eta erran zarotan : Afmu zorotara
erori da zure bihotza mende huntan, eta
Guziz-Goraren bidea ezagutu beharrez
zabiltza.
3 Eta ihardetfi nioen: Hala da, Jauna.
Eta erran zarotan: Zuri hirur bideren
erakhuílera igorria naiz, eta zure aitzinean hirur erkhantzaren atheratzera.
4 Hekietarik baten garbitafuna cmatcn badarotazu, nik ere crakhutfiko da-

rotzut ikhufi nahi zindukeen bidea, cta
argituko zaitut, hean nondik heldu den
bihotzaren maltzurtafuna.
5 Eta ihardetfi nioen: Mintza zaite,
Jauna. Eta erran zarotan : Z oaz, erran
dizadazut zer phifu duen fuak, edo zer
ncurri haizeak, edo bihurraraz darotadazu iragan den eguna.
6 Eta ihardetfi nuen: Zein da gizafemea, niri galdatzen duzunetarik egin
dczakecna ?
7 Eta erran zarotan: Galdatu banarotzu: Zembat zokho ditu itfas-bihotzak, edo zembat ithurri leze ondarrak,
edo zembat chirripa dire zeru gainean,
edo zembat ilkhibide parabifuan ;
8 Ihardetfi zinarokedan beharbada:
E z naiz oraino lezera jautíi, cz-etarc
ifernura, eta ez naiz egundaino zcrurat
igan.
9 Bainan ez darotzut orai galdatu fuaz baizik, haizeaz cta iragan duzun egunaz, zeinetaz ezin gäbe baitzaitezke ;
eta ez darotadazu horietaz garbitafunik
eman.
10 Eta erran zarotan : Z uk ezin ezagut detzazuke zure fortkhide diren gauzak ;
1 1 Eta nondik zure buruak idukiko
ahal du Guziz-Goraren bidea, eta ñola
adi dezazukc mende galdu hunen kampotikako galdukcria, ene begictara agerian dagoena ?
12 Eta erran nioen : Höbe gindukecn
ez izatea ere, ezenez oraino huía bizitzea tzarkerietan, cta jafanez, eta czagutu gäbe zer ariaz.
13 Eta aingeruak ihardetfi cta erran
zarotan: Goan naiz zelhaycko arbola
oihanera, eta afmu bat egin zuten arbolak.
14 Eta erran zuten : Zatoztc cta goa z cn ; egin diozogun itfafoari gcrla, gí
bela dadien gure aitzinean, cta egin dctzagun bertzc oihan batzu.
15 Eta orobat itfafoko uhinek egin
zuten hekiek ere afmu bat, eta erran zu
ten : Zatozte, igan gaitezen, gcrla egin
diozotegun zelhaycko oihanei, arren-eta
han ere guretzat har dezagun bertze
ephaitza bat.
16 Eta alferra bilhakatu da oihanaren
afmua, ezen ethorri da fuá, eta erre du
oihana.
17 Orobat gerthatu da itfafoko uhinen afinuaz; ezen aitzinean jarri zayotc
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legarra, eta debekatu ditu.
18 Baldin bcraz horien arteko juye
bazine, zeinen garbi atheratzen, edo zei
nen kondenatzen abia zintezkc ?
19 Eta ihardetfi nuen : Batak cta bertzeak afmu alferrak erabili dituzte ; ala
bainan oihanari emana zayo lurra, eta
itfafoari bere uhinak jafanen diozkan
tokia.
20 Ihardetfi eta erran zarotan : Ongi
juyatu duzu, eta zcrgatik ez duzu zure
buruaz juyamendu bera ckharri ?
2 1 Ezen ñola lurra oihanari, eta itfafoa uhinei cmanak baitire ; hala lurraren
gainean direnek ere ezagut detzazkete
lurraren gaineko gauzak bakharrik j eta
zeru gainean direnek zeruen gainekoak.
22 Eta erran nioen : Othoizten zaitut,
Jauna, eman dakidan aditzeko adigarria.
23 Ezen ez darotzut deufere galdatu
nahi izan zure czagutza goragokoez, bai
nan cgun oroz guthartean iragaiten diren
gauzez. Z e r ariaz cmanak izan dire Ifracl jendayen laidagarri, eta maithatu
duzun populua jendaki tzar batzucn cskuetara ? Zcrgatik gure arbafoen legea
ekharria izan da chahupenetara eta nihon
ez dire khaufitzcn ifkribuzko manamen
duak?
.
24 Eta chartala batzu bezala gare
mundutik iragaiten, cta gure bizia beldur
eta ¡kharctan doha, eta cz gare urrikalmendu ardieílcko dina ere.
25 Bainan zer eginen du Jainkoak bere izenarcntzat, zeina gure gainera deithua baita? Horien gainean haritu 11atzaitzu galdeka.
26 Eta ihardetfi eta erran zarotan :
Maizago hariko zarc ikhartzen, maizago
izanen duzu harritzeko, ezen mendea eginahalka iragaitera hari da ;
27 Eta cz da gai cthortzeko demborctan prcftuci aginduak diren gauzen aditzeko ; zeren gaichtakeriaz eta gaitzez
bethea baita mende hau.
28 Berriz, galdatzen daroztadatzuncn
gainean, erranen darotzut : Gaizkia eraina izan da, eta ez da oraino ethorri
harén ezeztatzeko ordua.
29 Eraina dena bcraz ez balimbada
errotik khcntzen, eta funtfitzcn ez bada
tokia zeintan erain baita gaizkia ; han
crainik ere, cz da ongia cthorriko.
30 Ezen belhar gaichtoaren hazia,
haítetik Adamen bihotzean eraina da ;
cta zembat gaichtakeria ez du orai arteo
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ekharri, eta zembat ez du uztaila cthorri
artco ckharrircn ?
3 1 Bada, zurc baithan jo zazu bean
zembat tzarkeriako fruitu belhar gaiehtoaren haziak cz ducn ekharri;
32 Eta cbakiko direncan belhar harén
buru ezin-khondatuzkoak, zcin uzta gaitzaren egitcn hafiko diren ?
33 Eta ihardetfi eta erran niocn: Noiz
eta ñola gerthatuko diré horiek ? Zertako diré gurc urtheak aphurrak eta gaitzak ?
34 Eta ihardctfi zarotan: E z abia Guziz-Goraren cremuetan lartu beharrez ;
czcn alferretan bermatuko zarc harén ikhuftekoetan fartzera ; handia da czcn
zure ahultafuna.
35 Prelhicn arimak ere zainduak di
ren tokietan ez othe dire horictaz galdcka haritu, ziotelarik: N oiz arteo egonen
garc iguri f noiz ethorriko da gurc fariko
uztaren fruitua ?
36 Eta gauza horici Jcrcmicl arkanjeluak ihanletfi zioten, eta erran zuen :
Zuctan bethea daitekcencan craitcko hazien nombrca; Jaunak czcn balantzctan
phifatu du mcndca,
37 E ta neurriaz neurtu ditu demborak,eta khondatu ditu ; eta cz du deus
higitu, deus aitzinarazi, bethe dadicn ar
teo crrana izan den neurria.
38 Eta orduan ihardetfi eta erran nuen : Oi Jaun gurc naulia,gu ere gaichtakeriaz bctheak gare guziak.
39 Eta beharbada gurc gatik, lurrarcn
gainean bizi garenen bekhatucn gatik cz
da bctheko preftuen nombrca.
40 Eta ihardetfi zarotan: Zoaz, eta
izorra den cmaztckiari galdcgiozu, hean
berc bedcratzi hilabcthcak bcthc dituenean, harén fabclak harnean iduk othe
dczakeen oraino bcre fruitua.
41 Eta erran niocn : E z dezake, Ja u 
ría. Eta ihardetfi zarotan : Ifernuan, arimcn zaintzeko tokiak haur-untziaren
iduriko dire.
42 Ezcn ñola crditzcra dohana haur
minctarik ahalik laftcrrena atheratzcn
baita, hala ifernuak ere ahalik laftcrrena
bihurturen ditu zaintzera emanak zaizkonak.
43 Haftapcnetik erakhutfiko zaizkitzu ikhufi nahi ditutzun gauzak.
44 Eta ihardetfi eta erran niocn: Grazia aurkhitu balimbadut zurc aitzinean,
eta ahal balimbada, eta gai banaiz,

45 Erradazu hean ethortzekorik badenez iraganik baino gehiago, edo iraganik ethortzekorik baino.
46 Badakit zcr den iraganik, bainan
ethortzekorik zer den ez dakit.
47 Eta erran zarotan: Ja r zaite ene
eíkuincko aldctik eta iduripcnka emanen
darozkitzut argitafunak.
48 Eta jarri nintzen, eta ikhufi nuen;
eta hara labe khaldatu bat ene aitzinean
iragan z e la ; eta garra goan zenean, hara
igaiten zela khea.
49 Gcro ene aitzinean iragan zen hedoi urez bethe b a t; eta fharraftaka igorri zuen uhar bat gaitza ; eta uri uharra
gelditu zenean, hedoyean gelditu ziren
chortak.
50 Eta erran zarotan: Zure baithan
gogocta egizu : ñola chortak baino ge
hiago baita uria, eta fuá khea baino ; ha
la iragan denaren neurria da gehiugokoa. Bainan gclditzcn diré chortak eta
khea.
5 1 Othoiztu nuen erran zezadan, hcan ufte zuen egun hekick arteo biziko
nintzen, eta zcr gerthatu behar zitzaitan
egun hekietan.
52 Ihardetfi eta erran zarotan: Niri
galdeka hari zaren czagutkarictarik zerbaitez argitafun cman dezazuket; bai
nan zure biziaz, cz naiz zuri mintzatzera bidalia, eta cz dakit ere.
V. K

ap.

> D IZ czagutkaricz denaz, hara ethorriko direla cgunak, zeinetan lurrcan bizi direnetarik hainitzak chahutuko baitire; eta gordea izanen da egiaren bidea, eta lurra fedetik agor ;
2 Eta gaichtakeria, orai zcronck ikhuftcn duzunetik hainitz gehiago hcdaturen da, eta beihala izan déla entzun
duzunetik erc-bai.
3 Eta orai nauft ¡khuften duzun aurkhintza, oin-pera arthikia ikhufircn duzu, eta mortu egina ikhufiko dute.
4 Aldiz, baldin Guziz-Gorak enlaten
badarotzu orduraino bizitzea, ikhufiko
duzu hirugarren turutaldiaren ondotik,
bat-batean gabaz iguzkiak argitzcn, eta
egun batez ilhargiak hiruretan ;
5 Eta zurak odola izertuko du, eta
harria mintzatuko da, eta populuak afaldutan izanen dire;
6 Eta erreginatuko da haina, zeina cz

baitzuten igurikitzen lurrarcn gainean
bizi direnek, eta norapait eginen dute
hcgaftinck;
7 Sodomako itfafoak arthikiko ditu
bere arrainak, eta gabaz adiaraziko du
bere mintzoa, hainitzck czagutzen etzutcna ; bainan orduan guzick adituko du
te ;
8 Eta hainitz tokitan arrailduko da
lurra, eta maíz arthikiko du fu á; bafabcrcak norapait goanen dire, eta cmaztcki izorrak muftroz erdiko dire ;
9 Ezti ziren urak, gazi aurkhituko
diré ; adifkidcak elkharri gcrlan hariko
dire guziak ; eta orduan adimendua itzaliko da, eta ezagutza berc tokira bildua egonen d a ;
10 Hainitzck hilhatuko dute, eta ez
aurkhituko ; gaichtakeria eta zabarkeria
lurrarcn gainean hedatuko diré.
11 Aurkhintza bat bcre aldckoari gal
deka haíiko zayo, eta erranen dio : Z u tan gaindi iragan da zuzentafuna, preftu
egitcn dueña ? Eta harek ihardetfiko dio
ezetz.
12 Eta orduko egunctnn izanen da,
gizonek pheíkiza handiak izaki, eta deus
cz dutcla ardietfiko ; laucan hari, eta hckien bideak makhur athcratuko direla.
13 Horiek dire czagutkariak zuri crratera haizu zaizkitanak ; bainan orai
bezala, othoitzez eta nigarrez berriz cgotcn bazarc, eta zazpi egunez barur egitcn baduzu ; berriz adituko duzu horick baino handiagorik.
14 Eta atzarri nintzen, eta laztu zen
ene gorphutz guzia, eta behartu zen ene
arima, eíkas egiteko hcineraino.
15 Eta cthorri, eta mintzo zitzaitan
aingeruak atchiki ninduen, eta hazkartu
ninduen eta oinen gainean czarri.
16 Eta handik bigarren gaua egin ze
nean, cthorri zen Salathiel, populuaren
buruzagia, eta erran zarotan : Non zinen ? eta zertako dago zurc begithartca
ilhunik ?
17 Ala cz dakizu zurc gomcndioko
ezarria déla Ifrael bcre deftcrruko tokian ?
18 Jaiki zaite beraz, eta jan zazu
zerbait, eta ez gaitzatzula utz, hala-ñola
artzain batck bcre arthaldea otfo gaitzcn
hortzetara.
19 Eta erran niocn: Zoazkit, eta ez
niri hurbil. Eta erran nueneko,aditu eta
ene ganik urrundu zen.
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20 Eta ni barur egotu nintzen, nigar
eta orrobiaka, Uriel aingeruak manatu
bezala.
21 Eta egun hekien ondoan gerthatu
zcn,berriz-ere ene gogoetek hainitz khechatzen nindutcla,
22 Eta ene arima berriz abiatu zen
gauzen adigarria beharrez, eta berriz hafi
nintzen Guziz-Goraren aitzinean mintzatzen,
23 Eta erran nioen: Jaun ororen naufia, lurreko oihan eta arbola guzietarik, mahaftia bakharra hautatu duzu;
24 Eta lurrarcn hedadura guzian, hau
tatu duzu zilho bat bakharra; eta lore
guzietarik, hautatu duzu lilia bakharrik;
25 Eta itfafoko leze guzien artean,
bethe duzu erreka bat bakharra ; eta eginak izan diren hiri guzietarik, Sion be
ra fainductfi duzu zure izeneko;
26 Eta kreatuak izan diren hegaftin
guzietarik, ufoa bakharrik zuretzat izendatu duzu ; eta eginak izan diren abere
guzietarik, ardia bakharra hautatu duzu;
27 Eta turraren gainean hedatu diren
populu guzietarik, bat bakharra zure eskukotu duzu ; eta hari,zure gogoko izan
den populuari, cman diozu lege bat, gu
zien ahoan laudagarri dena.
28 Eta orai, Jauna, bakhar hura zer
tako arthiki duzu aíkoren aztaparretara?
zertako gando baten gainean aíko chertatu ditutzu, eta zure bakharra aíkoren
crdian barrayatu duzu ?
29 Eta oin-petan erabili dute, zure agintzak ukhatzen eta zure lekhukotafunak finheften etzituztenek.
30 Higuinduraz higuingarri egin bazaitzu populu hura, zurc cíkuz izan be
har da gaztigatua.
3 1 Eta Colas horiek egin nituenean,
aitzincko gau batez ene ganat cthorri i
zan zen aingerua, berriz bidalia izan zi
tzaitan ;
32 Eta erran zarotan : Adi nezazu,
eta argituren zaitut; zaudczkit ernerik,
gchiagokoak agerturen baitarozkitzut.
33 Eta erran nioen : Mintza zaite,
Jauna. Eta erran zarotan: Grilla gaitzetara crori da zurc gogoa Ifraclen ga
tik ; ala egin duenak baino gehiago duzu
maite !
34 Eta erran nioen : E z , Ja u n a ; bai
nan ene minak mintzarazi ñau. Alabainan oren eta ordu guziz oinhazetan da
go ene baruca, Guziz-Goraren bidechka
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atzeman bcharrez, eta harén crabakitik tzen zarenean, zergatik noizetik noizezerbait ezagutu nahiz.
ra ? Othoitzazu beraz eman detzan ha35 Eta erran zarotan : Ezin dczake- mar haur aldian.
47 Eta erran nuen : Ezin dezake ho
zu. Eta ihardetíi nioen : Zergatik, Jauna ? zertako forthu nintzcn ? zertako c la, bainan aldartcka.
48 Eta ihardetfi zarotan : N ik ere lune amaren fabela etzait izan betliiko hobi, ikhus ez netzan Jakoben behardura rra eman diotet amatzat harén gainera
noizetik noizera erainak direnci.
eta Ifraelcn umecn ahidura ?
49 Ezcn ñola haurrak ez baititu za36 Eta ihardetíi zarotan : Erradatzu
oraino gerthatu ez diren gauzak, bil da- harrei dihoazkotcn afmuak, hala nik ere
roztadatzu barrayatuak diren ur ikhinak, chuchcndu dut kreatu dudan mundua.
50 Eta galdatu eta erran nioen : E bitzarazatzu lore ihartuak ;
37 Idek zatzu haizcen bildegiak, eta man izan darotadazunaz geroztik bidea,
ilkhiarazatzu hekietan liertfiak dauden mintzatuko naiz oraino zure aitzinean ;
haizcak ; erakhuts dizadazut mintzoaren ezen gure ama, zeintaz erran baitarotadazu : Oraino gaztea d a ; oraikoz zaitchura; eta orduan erakhutfiko darozkitzut hain khechuki bilhatzcn ditutzun hartzeari hurbiltzen hari zayo.
5 1 Eta ihardetfi zarotan: Erditzcn
gauzak.
hari denari galda zozu, eta erranen da
38 Eta erran nioen : Hala da, Jaun
nauíi zarcna ; ñor da czen horiek. jakin rotzu.
52 Errozu czen : Nolaz zure ganidetzakeena, non-ez lurraren gainean gikako haurrak ez dire zure aitzinckoak
zonekin baltfarik ez dueña ?
39 N ik ordean, naizen hutfalak, ñola iduri, bainan irazki aphurragokoak ?
53 Eta bcrak erranen darotzu : Bcrihardets dezazukct galdatzen daroztadatzelakoak diré gaztetafuneko indarrean
tzun gauzen gainean ?
40 Eta erran zarotan : Ñola ezin bai- forthu haurrak ; eta bertzclakoak adin
tezazukc aiphatu gauzetarik bat bakha- zaharrean, fabela ahitzearekin forthu di
rra, orobat ezin jakinen duzu ene craba- renak.
54 Zule ere ikhufazu beraz irazki lakia, cdo azkencan ene populuari egin
burragokoak zaretcla zuen aitzinean zigogo diodan grazia.
41 Eta erran nioen : Bainan, Jauna, renak baino ;
55 Eta zuen ondotik cthorriko dire
huna zuk ukitzen ditutzu azkcncraino
diren gauzak; eta zer gerthatuko zayo- nak zuck baino chumeagoak izanen di
te guie aitzinekoei, eta gurí, eta gurc re, zahartzera dauden kreaturak bezala
eta gaztetafuneko indarra iragaitcn duteondokoei ?
42 Eta ihardetfi zarotan: Ene cra- nak iduri. Eta erran nioen : Jauna, gra
bakiari emanen diot urtei baten itchura. zia aurkhitu badut zure aitzinean, ezaÑola azkenek ez baitute berantik ¡za gutaraz diozozu othoi zure zerbitzariari
llen, hala lehembizikoek ere ez dute ai- nortaz juyaraziko duzun kreatura.
tzintzerik izanen.
V I. K a p .
43 N ik erran nioen: E z othe zinc'A ihardetfi zarotan: Munduarcn
tzazkeen bada, oro batean egin, izatu
haftapenetik, eta mendearen azkcn
direnak, eta direnak, eta cthortzekoak
direnak, larterrago crakhurtckotzat zure mugak czar zitezen aitzinean, eta haize
bilkhuek beren hatfa eman zezaten baino
crabakia ?
44 Eta ihardetfi zarotan: Kreaturah lehen,
ez dezake kreatzailea aitzin,ez-eta mun2 Eta ihurtzuriek karrafka zezaten
duak batean iduk hartan kreatzekoak di baino lehen, eta chimiften argiak dirdiratu baino lehen, eta parabifuaren afenrenak oro.
45 Eta erran nioen : Ñola zure zer- tuak finkatu baino lehen,
3 Eta lore ederrak ager zitezen baino
bitzariari erran baitiozu, batean egin ditzun kreaturak, batean biztu ditutzula, lehen, eta khordokan zabiltzan berthueta munduak jafan baititu, ez othe dc- teak finkatu baino lehen, eta aingeruen
czin-khoudatuzko armadak bildu baino
tzazke orai ere guziak batean jafan ?
46 Eta ihardetfi zarotan : Galdegiozu lehen,
4 Airea bcre goratafunetan heda zaeta erran emaztekiaren fabelari: Erdi-
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dien baino lehen, zeruen neurriak izcndatu baino lehen, labeak Sionen bero zi
tezen baino lehen,
5 Oraiko cgunak ikhar zitezen baino
lehen, orai bekhatu egiten hari direnen
afmuak hartan zitezen baino lehen, eta
fedezko eginkariz aberarten direnak zigiluaz jo aitzinean ;
6 Ordukoz gogoratu zaizkitan gauza
horiek, eta eginak izan dire nitaz bakharrik, eta ez bertzc batez ; eta akhaban
tza nitaz izanen da, eta ez bertzc nihortaz.
,
7 Eta erran nioen : Ñola izanen da
demboren berezpena, edo noiz akhabatuko da lchembizikoa, eta hafiko bigarrena ?
8 Eta ihardetfi zarotan : Abrahamen
ganik ethorri zenean Ifaak, eta Ifaakcn
ganik forthu zirenean Jakob eta Eíiiu, Ja kobck lchcmbizitik eíkuaz atchikitzen
zuen Efaurcn hindagora ;
9 Efau da mende liaren akhabantza,
eta Jakob ondokoaren haftapena.
10 Gizonarcn cíkua, hindagoraren eta
eíkuaren artcan da. Bertzerik ez bilha,
Efdras.
1 1 Eta ihardetfi eta erran nioen : Oi
Jaun guzien naufia, grazia aurkhitu ba
dut zure aitzinean,
12 Argi zazu othoi zure zerbitzaria
zure czagutkari ondarrez, zcinctarik a¡tzincko gau batez argitzen hart bainauzu.
13 Eta erran zarotan : Oinen gainera
chuti zaite, eta adi zazu orroa gaitzcko
ene mintzoa.
14 Eta izanen da lur ikhara bat beza
la, bainan ez da higituko zu zauden tokia.
15 Beraz mintzatuko derican, ez izi
zu ; czen akhabantzaz izanen da folafa,
eta lurraren afentuak czagutaraziko ditu;
16 Bainan horictaz mintzatzcan ikharatuko eta dardaratuko da ; badaki ezen
hekiek akhabatzcan, berak aldatu behar
duela.
17 Eta hitz horiek cntzunik, oinen
gainera chutitu nintzen, eta aditu nuen,
eta hara mintzoak (olas egiten zuela, eta
harén orroa, ur hainitzcn harrabotfa bczalakoa zen;
18 Eta erran zuen : Hara non heldu
diren cgunak, eta hurbiltzera eginen dudanean, lurrean bizi direnen juyatzcko
izanen da,
19 Beren gaichtakcriaz bidegabea
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gaichtoki egin dutenen bilhatzcn abiatuko naizcncan, eta Sion behar den bezembat aphaldua izanen denean.
20 Eta akhabantzako hatzaz joko de
nean mendea, iragaitcn abiatuko da, e
ta czagutkari haukiek eginen ditut: Z e 
ruen aitzinean zabalduko dire liburuak,
eta guziek batean ikhufiko dituzte;
21 Urtheko haurrak mintzatuko dire;
eta cmazteki izorrek, hirur eta laur hilabethetan eginen dituzte adingabeko hau
rrak, eta biziko eta ibiliko dire.
22 Eta erainak ziren tokiak, bat-batcan agertuko dire craingabeak ; eta bctheak ziren felharuak, aurkhituko dire
hutfak ;
23 Eta ozenki joko du turutak ; eta
aditzearekin, guziak batean Iaztuko diré.
24 Eta orduan adiíkidcak adiíkidca
gudukatuko du etfaya bezala; eta lurra
izituko da horictaz; eta ithurriak baratuko dire, eta hirur orenez ez dute urik
emanen ;
25 Eta cdozein itzur dadien nik zuri
erran horiei orori, haina falbatuko da, eta
ikhufiko ditu ene falbamcndua eta zuen
mendearen akhabantza.
26 Eta forthuz geroztik hil gabe aldaratuak izan direnck ikhufiko dute ; eta
bizi direnen bihotza aldatuko, eta bertzc
aldc batera itzuliko da.
27 Ezcztatuko da ezen gaizkia eta
¡raungiko zimarkhua.
28 Eta lorez bethcko da fedea, garhaituko zabarkeria, agertuko egia, zeina
hambat egunez fruiturik gabe izan baita.
29 Eta hórrela mintzatzen zarotalarik, begiak cmcki emeki goititzen nituen
ene aitzinean zagoenaren gainera.
30 Eta erran zarotan: Ethorri naiz
zuri czagutaraztcra ethortzekoa den gall
aren ordua.
3 1 Baldin beraz berriz othoitz egiten
baduzu, eta berriz zazpi egunez barur
egiten baduzu, nik berriz ere ezagutaraziko darozkitzutjorai aditu ditutzun gau
zak baino gaitzagoak.
32 Ezen zure oihua entzuna izan da
Guziz-Gorarcn baithan. Alabainan indardun denak ikhufi du zure zuzentafuna, eta ezagutu du zure gaztarotik begiratu duzun garbitafuna;
33 Hargatik igorri ñau zuri horicn
guzien agertzera, eta erratera: Zaude
gogoa onik, eta ez izan beldurti;
34 Khechatuki ez ibil iragan dembo-
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rez gogoeta alfer cgiten, eta azkcnerat
cthorriko direnetara lchiatu gäbe cz e
gon.
35 Horien ondoan, nigarrcz egotu
nintzen, eta lehen bezala zazpi cgunez
barur cgin nucn, erran zarozkidan hirur
alteen bcthetzeko.
36 Zortzigarren gaua ethorri zen, eta
berriz ene bihotza afaldatzcn zen ene
baithan,cta mintzatzcn hafi nintzen G uziz-Goraren aitzincan ;
37 E zik futan jartzen zen ene gogoa
eta biziki khechatzen ene arima.
38 Eta erran nuen : Oi Jauna, mundua kreatzcrakoan, lehembiziko orduan,
mintzatu zinen erranez : Zeru-lurrak cgin beitez; eta ordu berean zurc hitza
obratu zen.
39 Eta ordukoz bazen haizea, eta ilhumbeak ¡nguruan zauden, eta ichiltafuna zen, gizon mintzorik oraino cz baitzcn, zutaz laudan.
40 Orduan erran zinduen zure khutchetarik athera zadicn argi ederra, zeinak agerraraziko baitzuen zurc lana.
4 1 Engarren egunean kreatu zinduen
zeruko izpiritua, eta manatu zinaroen
berez zetzan urak bi alcjetara, batzu goit¡ goatcko eta bertzeak bchercan gelditzcko.
42 Hirugarren egunean urei manatu
zinaroten bil zitezen lurraren zazpigarren phartera; bertze feyak berriz, agortu zintuen eta begiratu, hekietarik zure
aitzinean batzu izan zitezen Jainkoaz
erainak eta lanthuak ;
43 Ezcn zurc hitza ilkhi eta ordu bcrean cgiten ziren gauzak.
44 Bat-batean lorthu zen bcraz nihoncrcko fruituketa, ahokotzat afleo gozotakoak,cta loreak ere czin-aldatuzko karantzetakoak, eta ufainak ezin hazta d¡tezkecnak ; eta horiek hirugarren egu
nean egin ziren.
45 Laugarrcn egunean berriz, iguzkiari manatu zinaroen dirdira zezan, ilhargiari cman zezan bcrc argia, eta izarrci jar zitezen zein bere tokian;
46 Eta manatu zinaroten zerbitza zczaten, egitera zinaraman gizona.
47 Bortzgarren egunean berriz, zazpigarren pharteri, urak bilduak ziren tokiari erran zinaroen, egin zetzan abereak, hegaftinak eta arrainak; eta hala
egin zen.
48 Eta ur mutu eta arima gabeak,
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Jainkoaren kheinu batek manatu abereak
cgiten zituen, arrcn-cta lurreko jendakick efpanta zetzazten zure fendagaila
harrigarriak.
49 Eta orduan begiratu zintuen bi a
bere, zeinak deithu baitzintuen, bat Hcnok, eta bertzea Lebiathan ;
50 Eta bata bertzearen ganik berezi
zintuen; ezik zazpigarren phartcak, urak bilduak zauden tokiak ezin iduk zetzazkecn biak.
5 1 Hirugarren egunean agortu ziren
aurkhintzetarik bat eman zinaroen Henoki, han egon zadien, mila mendi diren
tokian.
52 Lcbiathani aldiz, eman zinaroen
zazpigarren aurkhintza, urak dadukana,
eta begiratu zinduen, nahi duzunean eta
naht ditutzunen irclteko izan zadicn.
53 Seigarren egunean berriz, lurrari
manatu zinaroen egin zetzan aziendak,
bafabereak eta zierpeak,
54 Eta bcrtzalde Adam, zeina ezarri
baitzinduen egin zintuen gauza guzicn
naufi, eta zeinaren ganik ilkhitzen baikare gu guziak, hautatu duzun populua.
55 Bada, folas haukick oro zure ai
tzinean atheratu ditut, Jauna, zeren gure gatik egin baituzu mundua.
56 Aldiz Adamen ganik forthu diren
bertze jendakiak, erran duzu deus ez direla, thua bezala direla, eta untzi batí
darion uraren iduriko egin duzu hekien
ofpea.
57 Eta orai huna,Jauna, ezdeufentzat
aiphatuak ziren jendaki hekiek abiatu di
rela guri naufitzen eta gure ireften ;
58 G u berriz, zure lehenforthua, eta
haur bakharra eta zurc gogokoa deithu
duzun populua, hekien eíkuctara arthikiak gare.
59 Eta baldin guretzat egina bada
mundua, zergatik ez dugu munduan gozatzcn gure zuzcncko lurra? N oizartco
iraunen dute gauza haukiek ?
V II. K ap.
^ O L A S horiek akhabatu nituencan, aitzincko gauetan niri igorri aingerua,
berriz bidalia izan zitzaitan ;
2 Eta erran zarotan: Efdras, jaiki
zaite, eta zuri erratera ethorri naizen folafak adi zatzu.
3 Eta ihardetfi nioen: Mintza zaite,
Jauna. Eta erran zuen: Eremu handian

hedatua izan da itfafoa, izan zadicn barna
eta zabal.
4 Hartarako farbidea atheka hertfi ba
tean czarria balitz, eta ibai baten hcincko a;
5 Eta norbaitck nahi balu itfafora farthu, eta hura ikhufi, edo hartaz naufitu,
atheka iragaitcn ez halu, ñola zabalerat
hel litekc ?
6 Oraino hertze folas h a t: Hiri hat
egina eta jarria da bazter ordoki batean ;
bethea da berriz, ontafun guzictarik;
7 Hartarako farbidea aldiz, hertfi eta
patar chut batean ezarria da, eta ditu,
elkuinctik fuá, eta czkerretik ofin barna
bat;
8 Bidechka bat berriz, bakharra da he
kien arican, erran-nahi uraren eta fuaren
artcan, hain hertfia non cz baitu gizon a
ren oinaren tokia baizik.
9 Hiri hura berriz,gizon bati beretzat
eman badakio; gizonak cz badu behinerc iragaitcn aitzinean duen arteka gaitza,
ñola jabetuko da bcrc ontafunaz?
10 Eta erran nuen: Hala da, Jauna.
Eta harek ihardetfi zuen : Hala-hala da
Ifraeli dagokion ikhuflckoa ere.
1 1 Harén gatik ezen egin izan dut
mundua, eta Adainck hautfi zituenean
ene manamenduak, obra egina juyatua
izan zen.
12 Mendc huntarako farbideak eginak
izan dire hertfi, gaitz, atfekabegarri, guti,
gaichto, galbidctfu eta nckhc handiz bctheak.
13 Bainan cthorkizuneko mendc handirako farbideak ¡zallen dire zabalak, fegurak eta bethiko bizitzea emanen dutenak.
14 Bizi direnak beraz arteka hertfi c
ta gaitz hekietarik cz badirc fartzcn, czin ardictfiren dituzte haindian dauden
ontafunak.
15 Orai beraz zergatik nahaílen zarc, andcakoi zarenaz geroztik ? Zerga
tik afaldatzcn zare, hilkor zarenaz gcroz ?
16 Eta zergatik cz duzu bihotzcra
hartu cthorkizuna, eta ez oraiko gau
zak ?
17 Ihardetfi eta erran nioen : Jauna,
naufi zarena, huna zure legeaz ezarri
izan duzula, prcftuck izanen dutcla on
tafun hekien primantza, eta gaichtoak
galduko direla;
18 Preftuek berriz, hcílurak jafanen
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dituztela,' eremu zabalen phcfkizan ; bai
nan gaichtakerian dabiltzanek, hefturak
jafanen, eta eremu zabalak ikhuflko ez
dituztela.
19 Eta erran zarotan : Nihork cz du
Jainkoak bezala juyatzen, nihork cz du
Guziz-Gorak bezala czagutzen.
20 Oraikoetarik hainitzak galtzen di
re, bazterrerat uzten baitute Jainkoaren
lege aitzincan czarria zayotcna.
2 1 Jainkoak ezcn mundurat heldu z¡renei, orduan ezagutarazi diote zer eginez biziko ziren, eta zer begiratuz etziren gaztiguaren azpira croriko.
22 Hekiek ordean ez dute finhetfi eta
Jainkoari bihurri egin diote, eta beren
gogoeten hutfalkeriaz inguratu dire,
23 Eta tzarkeriaz bethe dituzte beren
bideak, eta goraki erran dute Jainkorik
cz déla, eta ez dituzte ezagutu harén bi
deak,
24 Eta arbuyatu dute harén legea, eta
ukho egin diote harén agintzei, eta cz
dire zin egotu harén manamenduetan,
eta cz dituzte harén araberako lanak cgin.
25 Hargatik, Efdras, hutfak hutfei, e
ta betheak betheei.
26 Hara ordua heldu déla; eta hura
izanen da, cthorriko direnean aitzinetik
erran darozkitzudan czagutkariak ; eta
agcrtuko da andre efpofa; eta agertzen
dencan, guzici crakhutfiko zayotc, orai
lurraren harnean dagoena.
27 Eta nor-ere itzuriko baita aitzi
ncan erran afturugaitzci, harek ikhufiren
ditu ene fendagailak.
28 Ezen agcrtuko da Jefus ene femea
berekilakockin, eta gclditu ditezkeenak
bozkariotan izanen dire laur ehun urthez.
29 Eta urthe hekien buruan gerthatuko da, hilen déla Krifto ene femea, eta
hatía duten gizon guziak ere.
30 Eta mundua zazpi cgunez itzulia
egonen da lehencko ichiltafunera, halanola aitzíncko ordu crabakietan, nihor
gcldituko ez den bezala.
3 1 Eta zazpi egunen buruan, iratzarriko da oraino atzarri cz den mendea,
eta tzartua dena hilen da ;
32 Eta lurrak bihurtuko ditu harén
harnean lo daudenak ; eta hcrrautfak, ha
rén harnean ichilik daudenak ; eta zaindegiek bihurtuko dituzte hekien harnean
czarriak dauden arimak.
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33 Orduan G uziz-Gora juyamenduko alkhian agertuko da, cta goanen dire
gaitzak, cta jafankortafuna cz da gehiago
behartuko.
34 Zuzentafuna berriz,bakharrik geldituko da, cta cgia gogortuko cta fedea
naufituko dirc j
35 Eta eginkariak agertuko, eta faria
crakhutfiko, cta zuzembidea naufituko,
cta makhurra azpiratuko dirc.
36 Eta erran nuen : Lehembizikorik
Abrahamek Sodomarrentzat othoitz cgin
zuen, eta Moifcfck gurc arba(b mortuan
bekhatu cgin zutenentzat;
37 Eta hären ondotik ethorri zirenek
Ifraelentzat, Akazen cta Samuelen egunetan ;
38 Dabidck etfayen haufteko, cta Salomonek tcmploaren fainduefpencra ethorri zirenentzat;
3g Eliafck uri bcharretan zirenentzat,
eta hil bat bitz zadien;
40 Ezekiafek populuarentzat, Scnakeriben cgunetan ; cta bertze aikok hainitzentzat.
4 1 Orai beraz galdukcria berhatu c
ta makhurra gainditu dircncan, prcftuck
gaichtaginentzat othoitz egiten badutc,
zertako orai erc cz litekc hala gertha ?
42 Eta ihardetfi zarotan : üraiko
mendea ez da akhabantza, huntan geldi
tzen da maiz egintza ofpagarririk ; eta
aria hortaz, halakoen cgileek malbu direnentzat othoitz egiten dutc.
43 Alabainan juyamenduko eguna izanen da mende hunen akhabantza, eta
bethiereko bizitzearen mende haftapena,
zeintan in nt (i tu ko baita tzarkeria.
44 Zabarkeria czeztatuko, finhcfgogortafuna urmariatuko,aldiz zuzena naulituko eta egia forthuko dire.
45 Orduan nihork ezin falbatuko du
galdu dena, cz-cta cragotziko garhaile
atheratu dena. Eta ihardetfi nuen
46 Eta erran: Hau da eile lchembiziko folafa cta hau bera azkena, höbe izanen zela Adameri ez cmanik lurra;
edo hehin emancz geroztik, hären bortchatzca bekhaturik ez cgitera.
47 Alabainan zer 011 du gizonak, orai
ilhunduran bizitzeaz, eta hil gerokotzat
gaztiguaren igurikitzeaz ?
48 Eta hik, Adam, zer egin duk ? E zen bekhatu egin baduk, cz haiz hirctzat bakharrik crori,bainan guretzat cre,
hire ganik ethorri garenentzat.

49 E zik zer baliatzen gare, bethiereko
bizitzca agindua balimbazaiku cre, bainan egintza hilgarriak badaramazkigu ?
50 Ezen bethiaren pheikiza crakhutfia
zaiku ; gu ordean tzar cta hutfal cgin
gare;
5 1 Ezen phaufuzko eta defkantfuzko
egoitzak begictara emanak zaizkigu ; gu
ordean gaizkian gare bizi.
52 Ezen Guziz-Gorarcn ofpea aitzincra emana zaiku, jafankortafunean bizi
izan direnen gozagarri ; gu ordean bide
tzarrcnctarik gabiltza.
53 Ezen crakhuften zaiku parabilua,
zeintako fruitu ezin-andcatuzkoak irauten baitu bethi, cta zeintan aurkhitzen
baitire bakea eta gozoa ;
54 Gu ordean cz gare hartaratuko,
eikergaitzeko tokitan bizi ondoan.
55 Azkcnaz goiti, izarrak berak baino
argiago izanen dituzte begitharteak begiratuki bizi izan dircnck ; guk aldiz ¡1humbcak berak baino beltzago.
56 Alabainan gure bizian, bekhatu egiten hari ginenean, ez dugu gogoan iragan, hil-eta abiatuko gincla jalaitcn.
57 Eta ihardetfi cta erran zarotan:
Hitz horiek gogorat ekhartzen dutc gudua, lurraren gaincra forthu den gizonak
crabiliko dueña;
58 Arren-eta, garhaitua bada, jafan
dezan zuk diozuna; garhaitzen badu or
dean, izan dezan nik diodana ;
59 Ezen hori da bizitzea, zeintaz
Moifefek berc bizian aiphatzen baitzioen
populuari, zioenean : Hauta zazu bizia,
bizi zadientzat.
60 Etzuten ordean fmhetfi hura, ezcta hären ondotik profetak, ez-ctarc ni
ncroni erran diotedanean,
61 Dcufik cz dcla izanen galduko di
renen zorigaitza, falbamcnduko finheftea
izan dutcnci emanen zayoten bozkarioaren aldcan.
62 Eta ihardetfi cta erran nioen : Badakit, Jauna, G uziz-G ora deithua dcla
urrikalmendutfua, urrikaltzen zayotelakoz oraino mundurat ethorri ez dircnci;
63 Eta urrikaltzen zayotelakoz hären
legean bizitzen dircnci;
64 Eta luzakor dela,a(Ha ematen baitiote bereu egintzetan bekhatu egin du
tcnci ;
65 Eta bizarra déla, beharren arabera
cman nahi duenaz geroztik ;
66 Eta urrikalmendu handitakoa dela,
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berc urrikalmcnduak nafai ichurtzen dituenaz geroztik orai direnen, goan dire
nen cta ethorriko direnen gainera.
67 Ezen gaindi cz balitu ichurtzen
berc urrikalmcnduak, ezin bizi ahal litezke mende huntako gizonak,ez-ctahekien ondotik ethorriko direnak.
68 Eta barkhatzen du ; bere ontafunaz ezen barkhatzen ez balu, bereu bekhatuetarik garbi ditezen gaizkia cgin
dutenak, hamar mila gizonctarik bat czin bizi ahal liteke ;
69 Eta baldin juyeak barkhatzen ez
baliotc hären hitzaz garbituak dircnci,
eta ezeztatzen ez balu hekien gaizkien
inurrua, ezin-khondatuzko oftetik ez li
tekc geldi bakhar batzu baizik.
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dueña, biak begiratuak izanen dire ; eta
fabclak noizbait bihurtzen du harén har
nean begiratu eta handitu dena.
10 Eta alderdi hekietarik zembaiti, erran-nahi-da bulharrei, manatu diozute
cfnea email diozoten fabelaren fruituari,
1 1 Aphur bat haz dadicn obratua de
na, liaren gaincan gero erabil ahal dezazun zure urrikalmendua.
12 Zure zuzentafuna ematen diozu
hazkurri, zure legea argigarri, cta zure
zuhurtzia kridantzagarri;
13 Hilaraztcn duzu zure kreatura be
zala, eta bitzarazten duzu gero zure eskuetako lana bczala.
14 Galtzcn balimbaduzu beraz hambat artharekin egin zinduena, zure hitzari ez othe lakiokc crrcch gauzak chuchentzea zurc lana begiratuko den be
V III. K ap.
zala ?
’ A ihardetfi cta erran zarotan : G u15 Eta orai, Jauna, ez ditut gizon guziz-Gorak hainitzentzat egin izan ziak aiphatuko (zeronck hobeki dakizu
du mende hau ; bainan gutirentzat c- zer gogo duzun hekien gainean), bainan
thorkizunekoa.
mintzatuko natzaitzu zurc populuaz,
2 Efdras, zurc aitzincan eginen dut zeinaren gainean minez bainago;
idurikantza hau : Nola lurrari galdatzen
16 Zure primantzaz, zeinak atherabazinio, erran bailezazukc, untzi egitcko tzen baitarozkit nigarrak ; Ilraclcz, zei
lur hainitz emanen duela, bainan urhe- naren gatik ilhunik bainago, cta Jakotako g u ti; hala-hala cre da oraiko mun- bez, zeina baita cue erdiragarri.
duaren eginkaricz.
17 Abiatuko naiz beraz ene othoitzen
3 Ezen gizon hainitz bada kreaturik, zurc aitzinerat ichurtzen enc gatik cta
bainan gutiak dirc falbatuko direnak.
hekien gatik, zeren ikhuften baititut, lu
4 Orduan ene buruari erran nioen : rraren gainean bizi garenen bchaztopa
Ikhufak zer erran nahi ducn folas ho- guziak.
rrek, cta alha hadi ezagutzen dukanaz ;
18 Badakit bat-batean ethorriko dcla
5 Ezen argitzera ethorri haiz, cta pro- gure juyea.
fetifatu nahi huke. Alabainan bizitzeko
19 Hargatik, Jauna, entzun zazu ene
baizik ctzaik tokia emana.
othoitza, beharria emozu cue folafariy
6 Eta aingcruari erran nioen: Oi Ja u  cta mintzatuko naiz zure aitzincan.
na ; onhellcn cz badiozu zurc zerbitzaria20 Efdrafcn folafcn haftea, lurretik alri othoitz zetzan,cta gure bihotzci ez ba- tchatua izan zadien baino lehen : Eta e
diozutc ematen zurc hazitik eta gure a- rran nuen: Jauna, munduaren gainean
dimenduari argitafuna, nondik forthuko erreginatzen zarena, zeru gorenen eta
da fruitua, cta nondik bizi daitcke gizon aireen hedadura guziaren gainean begiak
andcatua ? nork emanen dio behar ducn daduzkatzuna;
laguntza ?
21 Zeinaren tronua gurc afmu guziez
7 Ezen bakharra zarc zu ahaldun,eta gainetikakoa baita, eta ofpea izpirituaz
gu zure efkuetako lanetarik bat gare, ezin-ardictfizkoz ; zeinaren aitzincan izerorrek erran duzun bezala.
kharan baitago aingeruen armada,
8 Orai emaztekiaren fabclcan egiten
22 Gauza guziak aireaz eta fuaz be
da gorphutza, cta ematen diozkatzu be giratzen dituena ; oi zu, zeinaren hitza
rc alderdiak ; fuak cta urak begiratzen zina baita, zeinaren errana iragaiten ez
dutc zure cfkuctako lana, cta bederatzi dena;
hilabethez irauten du emaztekiaren fabe23 Zeinaren manua indarduna, zei
lean egin duzun lanak;
naren crabakia ikharatzekoa; zeinaren
9 Eta begiratua dena cta begiratzen bekhurundeak agortzen baititu ondar le-
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zealc; zcinaren hafarreak ¡hartzcn baititu mendiak ; zeinaren egiari gauza guzick lckhukotafun egiten baitiotc;
24 Entzun zazu zure zcrbitzariarcn
othoitza,eta zure beharriak onhets betza
zure kreaturaren crrekcyak.
25 Ezen hatfa dudano,altchaturcn dut
mintzoa ; cta ezagutza dudano, cz naiz
ichilduren.
26 Ikhuftatcrik ez izan zure populuko gizon bekhatutan bizi diren othoitzentzat, bainan-bai zintafunean zerbitzatzen zaituztenen galdeentzat.
27 E z begira jendaycn tzarkeriei jarraiki direnei, bainan-bai atfekabeen crdian zure lcgea zaindu dutenei.
28 E z orhoit zure aitzinean tzarkcrictan bizi izan dircncz, bainan cz ahantz beldurra zure ariaz czagutu dutcnak.
29 E z hekiek gal abcreak bczala bizi
izan dircnen gatik, bainan begira diozozutc zure legea goraki irakhatii dutenei.
30 Zure haíiirrea cz bedi phitz abercak baino areago agcrtu dircnen gatik,
bainan maitha gaitzatzu zure zuzentafunaren cta ofpearen gainean bcthi finheílea idukitzen dugunak.
3 1 Ezen gu eta gure arbafoak horrclako gaitzez joak gaudc ; zu ordean, gu
aren bekhatoreen gatik deithuko zarc
ainko urrikalmendutfua.
32 Alabainan gutaz urrikalmcndu hartu nahi baduzu, orduan deithuko zare
urrikalmendutfua, gure baithan cz denaz
gcroztik zuzcntafunarí zor zayocn eginkaririk.
33 Bainan eginkari onak dituzten
preftuek beren cginkarietarik beretarik
atheratuko dute beren furia.
34 Z e r da bada berenez gizona harén
kontra jaiki dadien zure hafarrca, cdo
arraza galgarri hau, hórrela uher izan
zakizkioen ?
35 Egia da, forthu dircnetarik nihor
cz déla gaizkia cgin ez ducnik, cz-eta
zure izena aithortzen dutenetan ere ho
benetara erori ez denik.
36 Bainan hortan agcrtuko diré, Jauna, zure zuzentafuna eta ontafuna, urrikalmcndutan hartuko ditutzuncan egin
kari onen zuzenik ez dutenak.
37 Eta ihardetfi eta erran zarotan:
Zuzenki mintzatu zare gauza batzueta n ; eta zuk galdatu bezala ere eginen
da.

38 Ezen egiazki ez dut crabakiko bekhatorecn cginkaricn gainean hcriotzea
baino lehen, juyamcndua baino lehen,
galpcneko eguna baino lehen.
39 Aitzitik ene gozoa izancn da prestucn eginkarici begiratzea; eta ez ditut
ahantziko ez hekicn dcfterrua, cz egin
kari onak, ez faria mcreziten dioten lanak.
40 Bcraz ñola mintzatu bainaiz, hala
ere izanen da.
4 1 Bainan laborariak lurrcan aíko hafi
eraitcn duen bezala, cta landare hai
nitzen landatzen, demboran ez baitire
ordean crain guziak falbatzen, eta landatu guziek ere ez baitute erro hartzcn ;
hala mendcan eraitcn diren gizon guziak
ere ez dire falbatuko.
42 E ta ihardetli cta erran nioen: Gra- ‘
zia aurkhitu badut zure aitzinean, mintzatuko n aiz:
43 Hala-nola laborariaren hazia for
tzen cz bada, edo ez badil izatcn aroan
aroko uria, edo uri foberaz uftcltzen
bada,
44 Galtzen baita; orobat gizona ere,
zure eíkuz egin duzuna, zeina zure itchurara déla errana baita, zure itchura
cman diozunaz gcroztik; zeinarentzat egin baititutzu gauza guziak, laborariaren
haziaren pare egiten duzu bizkitartcan.
45 E z hafarre gure kontra, bainan
guphidetfazu zure populua, eta urrikal
zakizkio zure primantzari. Urrikalmendutan hartuko alud duzu zure kreatura.
46 Eta ihardetft zarotan : Oraikogauzak oraikoentzat diré, eta gerokoak gcrokoentzat.
47 Ezen urrun zarc ene kreatura nik
baino gehiago maitha ahal baitezazuke:
zuri berriz, eta hari maíz hurbildu natzaitzue, gaichtaginari ordean egundaino.
48 Bainan huntaz zarc G uzíz-Goraren aitzinean eder,
49 Zeren aphaldu zaren, zuri zagokizun birzala, cta cz duzun zure burua
juyatu, preftuen artean ofpatua izateko
bethe.
50 Bainan mcndcko azken cgunctan
biziko direnek hainitz afturugaitz jafanen dute, eta deithoragarri eginen dire ;
zeren burgoitafun handitan ibiliko bai
tire.
5 1 Zutaz denaz, ezagutazu, eta zure
idurikoez denaz, ikhufazu nolakoa daitekeen zuen ofpea.

52 Ezen zuentzat daude parabifua
zabaldua, bizitzeko arbola landatua, ethorkizuncko mendea aphaindua, nafaizia chuchcndua, hiri faindua egina, phaufua,ontafuna eta zuhurtzia beren ofotafunean ezarriak.
53 Gaizkiaren erroa zuetarik khendua izanen d a ; gerizatuak izanen zaretc
eritafunetik eta harretarik; eta ifernura
ihes eginen du andeakortafunak, han ahantzia izateko.
54 Oinhazeetako egunak iragan, cta
ja agertzen dire bethiereko bizitzeko ontafunak.
55 E z beraz gehiago bilha galtzen direnen ofteaz.
56 Ezen beren libertatcaz jabetuz, arbuyatu dute Guziz-Gora, erdeinatu dute
harén legea, utzi dituzte harén bideak.
57 Eta oraino oin-petan erabili dituzte
harén umeak,
58 Eta beren bihotzctan erran dute,
Jainkorik ez déla, zakitcn arren heriotzearen azpira erori behar zirela.
59 Bainan ñola zuek izanen baititutzue aginduak zaizkitzuen ontafunak;
hala hekiek ere izanen dituzte hekientzat chuchenduak duuden cgarria cta estirak. Jainkoak bizkitartcan cz du nahi
gal dadien gizona.
60 Bainan gizonak, kreatua izan den
ondoan, lohitu du bcrc kreatzailearen izena, eta cíkergaichtorik baizcn ez dio
erakhutfi bere biziaren cmaileari.
61 Hargatik ene juyamcndua lafter
hurbiltzera dihoakiote.
62 Horiek oro cz ditut zuri eta zu
bezalako bakhar batzuei baizik agertu.
Eta ihardctfi eta erran nuen :
63 Huna, Jauna, orai agertu daroztadatzula azken egunetan ilkhiaraziko
ditutzun ezagutkariak; bainan ez, noiz
izanen den ordu hura.
IX . K

ap.

p T A ihardetfi zarotan cta erran zuen:
Gogoz neurt zazu dembora, eta
noiz-ere ikhufiko baituzu iragan direla
crnmak diren ezagutkarictarik zembait,
2 Orduan ezagutuko duzu ethorri
déla ordua, zcintan Guziz-Gora ikhartzcn abiatuko baitzayo berak cgin duen
mendeari.
3 Eta munduan ikhufiko dircncan lur
ikharatzeak eta populuen afalduak,
4 Orduan ezagutuko duzu, hekietaz
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mintzatu déla G uziz-G ora, haftetik, zu
ro egunak baino lehenagodanik.
5 Ezen ñola lurraren gainean eginak
diren gauza guziek baitute hafte bat, halaber ere akhabantza bat, cta ageri dena
da akhabantza;
6 Orobat ere Guziz-Gorak egin mendeek haftapenak ageri izan dituzte fendagaila eta gauza harrigarriez, cta akhabantzak ageriko dire ezagutkari gaitzctarik.
7 Eta gerthatuko da, falbatuak ditezkeen guziak, eta beren eginkarien eta
zuck linhefte cman diozuen fedearen bidez itzuri ahal ditezkecnak,
8 Geldituren direla erran diren gal
menten artetik, eta ene ganikako falbainendua ikhufiren dutela ene errefuman
eta ene zcruetan, zeren cnetzat hautatu
baititut egundainotik.
9 Eta orduan deithoragarri bilhakatuko dire ene bideak lohitu dituztenak,
eta oinhazetan egonen dire hekien arbuyatzen haritu direnak.
bizian ene onei,10 Alabainan beren
,
D
cgmez gozatzen ziren arren, ez naute
czagutu;
1 1 Eta beren buruen jabe zirenean oraino, nardatu dire ene legeaz ;
12 Eta urrikiaren bidea zabaldua zutcnean oraino, ez dute czagutu, bainanbai erdeinatu : bcraz hil ondoan, oinhazeen crdian czagutu behar dute.
13 Bada, zu ez gehiago ibil jakin beharrez ñola cftiratuko diren gaichtaginak, bainan bilha zaite ñola falbatuko
diren preftuak, eta norentzat, cta noren
gatik, eta noiz izanen den ethorkizuneko
mendea.
14 Eta ihardetfi cta erran nuen :
15 Erran dut,lehen, eta diot orai, eta
gero ere erranen dut: Gehiago dire galtzcn direnak, falbatuko direnak baino,
16 Ur chorta baino uhina handiago
den bezala. Eta ihardetft eta erran za
rotan :
17 Nolakoa landa, halakoak ere haziak ; loreak nolakoak, halakoak ere karantzak; langilea nolakoa, halakoa ere
lan a; nolakoa laboraría, halakoa ere laborantza; ezen arrimu hortakoa zen
mendea.
18 Mundua cgin aitzinean, harén aphaintzen hari nintzenean oraiko gizonentzat, hartan izan zezaten beren ewoitza, nihor ctzen ene nahiari bihurtzcti.
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19 Orduan oro ethordun ziren; eta
orai, inundua aphaindua dencan, gcroago
cta gchiago eta ezin-ezagutuzko lege ba
ten arabera, galdu dire hckien azturak.
20 Eta mendeari begira egotu natzayo, cta ikhufi dut galmentarik baizik
etzela, hartan forthu diren afmuen gatik.
2 1 Eta ikhufi dut, eta hainitz guphide
izan dut, eta mahats molkhotik begiratu
dut bihi bat, andana handitik laudare bat.
22 Gal bedi beraz, behar gäbe forthu
den oílea, eta begira beitez ene bihia eta
ene landarea ; ezen artha handiak goíla
zaizkit.
23 Z u k aldiz, cmatzu oraino zazpi
egun, bainan barurtu gäbe j
24 Goanen zarc Toreetako landara,
zeintan cz baita etcherik egin j eta lorcctarik bakharrik janen duzu ; ez duzu
haragirik janen, ez arnorik edanen ; bai
nan bakharrik lorez haziko zare.
25 Baratu gäbe othoitzazu GuzizG o r a ; eta ethorriko naiz, cta mintzatuko natzaitzu.
26 Eta erran zarotan bezahl goan nintzen lauda hatera, zeina deitzen baitzcn
Ardath ·, cta han ¡oreen crdian jarri nintzen. Jan nuen landako bclharretarik,cta
bazuten nik behar nuen hazkurri guzia.
27 Eta goan ziren zazpi egunak, eta
belharraren gainean etzana nindagoen,
eta berriz-ere lehcn bezala nahaílen zen
ene bihotza.
28 Eta ideki zen ene ahoa, eta abiatu
nintzen Guziz-Goraren aitzincan mintzatzen, eta erran nuen :
29 Oi Jauna, guri agertu baino lehen,
agertu zare gure arbaloci mortuan, toki
agor cta oinak zaphatzen ez ducncan,
Egiptotik ilkhitzcn zirenean ; cta erran
zinaroten :
30 Z u k , Ifracl, adi nezazu ; cta zuk,
Jakoben ganikako iraulgia, beharria cmozute ene hitzei;
3 1 Huna ezen zuen baithan craitcra
daramadala ene legea, eta zuen baithan
fruitu emanen du, cta harén bidez lelo izanen duzuc menderen mendetan.
32 Bainan zuen arbafoek legea hartu
zuten eta ez begiratu ; etzituzten iduki
ene manamenduak, cta legea egin zen
fruituz agor; ezen ckhar ere etzezakeen,
fruitua zuen ganik athera behar zclakoz.
33 Bainan legea hartu zutenak galdu
dire, zcren ez duten begiratu hckien bai
than crain hazia.

34 Eta huna, lurrak hartzcn duenean
hazia, edo itfafoak untzia, cdo bacherak
zerbait jatcko cdo edari, chahutzen denean gauza zeintan crain cdo czarri bai
ta, ohi da
35 Erain edo ezarri dena, cdo idukiak diren gauzak, idukitzen dituen untziarekin batean chahutzen dircla ; eta
idukiak ziren gauzak cz dire gehiago
gurekin ; bainan guri ctzaiku hala egin
izan.
36 Egia da, gu, legea hartu dugunak,
bckhatu eginik galdu garcía, eta halabcr
gure bihotza, legea zadukana ;
37 Legea ez da ordean galdu, bainan
bcre indar guzian badago.
38 Horiek ene gogoan ncrabilzkalarik, ene begiek begiratu zuten, eta cmaztcki bat ikhufi nuen eíkuineko aldean; eta hara nigar eta marraíkctan zagocla, eta min handia zuen bihotzetik,
eta phorrokatuak zituen foinekoak, eta
harén burua hautfez eílalia zen.
39 Orduan utzirik buruan nerabilzkan gogoctak, itzuli nintzen harén aldcrat, cta erran nioen :
40 Zertako zaude nigarrez, eta zcren
mina du zurc bihotzak ? cta ihardetfi
zarotan :
4 1 Ene Jainko Jauna, utz nezazu
auhcndatzcra, eta ene atfekabeari geroago cta gchiago eragitera ; ezen min gaitza dut bihotzetik, cta nahigabe handiaren azpira eroria nago.
42 Eta erran nioen : Z er gerthatu
zaitzu? erradazu othoi. Eta huía mintzatu zitzaitan :
43 Zure neíkatoa agor izatua da ;
fenharrarekin hogoi eta hamar urthez b¡zi ondoan, cz naiz amatu.
44 Egun oroz, oren oroz, hogoi cta
hamar urthe horietan, gau eta egun othoizka egotu natzayo Guziz-Gorari.
45 Eta hogoi eta hamar urtheren bu
ruan entzun du Jainkoak zure neíkatoa ;
ikhufi du harén ahalkea, urrikaldu zayo
harén atfekabeari, eta eman dio femé
bat. Haur hori izan da ene gozoa, ene
fenharrarena eta ene herritar guziena ;
eta cíker handiak bihurtu diozkagu Indardun denari.
46 Artha handirekin hazi izan dut
haurra.
47 Eta handitu dencan, cta czkontzera ethorri, beftatu izan dut ezteyetako
eguna.
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J7* T A gerthatu da, ene femea bere efpos
ohera fartzean hil gogorra crori déla.
2 Orduan hil ditugu argi guziak, cta
ene herritarrak oro ethorri dire ene kontfolatzera; cta hekiekin zerbait gozakar¡ hartu dut biharamun arratfa arteo.
3 Bainan niri gozakari cmatetik gclditu direnean, phaufu hartzera uzteko,
gabaz jaikirik ihes egin dut, cta landa
huntara ethorri naiz ikhuílen duzun be
zala ;
4 Eta orai gogoan dut hirira gchiago
ez itzultzca, bainan hemen egotea; jan
cta edan gäbe, eta baratu gäbe nigar egitea, eta barur egotea hil arteraino.
5 Eta nik utzi nituen aitzincan ncrabilzkan folafak, cta hafarrerekin ihardetfi
eta erran nioen:
6 Oi cmakumectarik chorocna, cz ditutzu ikhuílen gure atfckabea, eta gu atzeman gaituen zorigaitza ?
7 Ezen Sion, gure ama, bihotzeko
belztura handienaz goibeldua, ahalkc guziez eílalia, nigar uharretan urtzen dago.
8 Eta orai, oro nigarretan eta ilhunik
gaudcncan, oro bihotz hcílurctan, zu
berriz ferne baten gatik deithoratzen za
rc ?
9 Galda diozozu lurrari, eta harek crranen darotzu, hura déla deithoratu be-,
har dena, hambat gauza liaren baitharik
ilkhi direnen galtzapcnaz.
10 Ezik haíletik, harén baitharik for
thu diré gizon guziak, cta gcroztikakoak ere harén ganik heldu diré; eta
hara, guziak hurran galpcncra dihoazela,
eta chahutzekoak dircla gehienak.
1 1 Nork du beraz nigar gehicnik egiteko, non ez hambatcko oílea galdu
duenak, zuk baino hobeki, zeina baten
gatik deithoratzen baitzare ? Erraten badarotazu ordean:
12 Ene deithorca ez da lurrarenaren
idurikoa; ezen nik ene fabcleko fruitua
galdu dut, minen crdian jafan eta oinhazeetan mundurat eman dudana;
13 Lurra ordean bere bidcaz dihoa;
ethorri bezala harén baithara crortzen da
oraiko oílea ; eta nik erranen darotzut:
14 Nekherekin crdi zaren bezala, lu
rrak ere haíletik hala ematen dio bere
fruitua, lantzen duen gizonari.
15 Orai beraz zure baithan idukazu
zurc m ina; cta bihotzekin jafan zazu
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atzeman zaituen zorigaitza·
16 Ezik Jainkoaren zuzentafuna ezagutzen baduzu egiten dituen gauzen
buruan, eta demborako harén chedea
onheílcn baduzu, hortaz izanen ere du
zu laudorio.
17 Itzul zaite beraz hirira zurc fenharraren gana. Eta erran zarotan :
18 E z dut eginen, eta ez naiz hirian
farthuko, bainan hemen hilen naiz.
19 Eta abiatu nintzayoen berriz mintzatzen, eta erran nioen :
20 E z egin horrelako lanik, bainan
fmhctfazu ene errana. Z e r ez da Sionen
zorigaitza ? Jerufalcmercn minctarik ikhafazu zurearen jafaiten.
21 Ikhuílen ditutzu alabainan gure
íáindutegia mortu egina, gure aldarea urratua, gure temploa lurrerat arthikia ;
22 Mututu diré gure mariiurrak, ichildu gure himnoak, ezcztatu gure bozkariozko beílak, gure ganderailuan iraungi da argia, ohoinek harrapakara i
zan dute bat-tafuneko arkha, lohituak
izan diré gure gauza fakratuak, eta gure
gaincra deithua den izcn faindua profanatzer da, laidoa jafan dute gure haurrek, erreak izan diré gure aphezak, gathibu goan diré gure lebitarrak, garbitafuna khutfatu diote gure ncíkatchei,
bortcha egin gure cmazteei, burdinak eman gure gizon preíluei, galdu dituzte
gure haur cheheak, gathibu czarri gizon
gazteak, embalditu Ifraelgo hazkarrak ;
23 Eta zorigaitzik latzcna, bere ospeaz gabetua da Sion. Ezen higuin gaituztenen aztaparretara arthikia dago.
24 Z u k beraz iharrofazu zure ilhundura fobcrakitua, eta jabal zazu zure
bihotzmin gaitzegia, begithartez itzul
dakizun Indardun dena, Guziz-Gorak
eman dezazun phaufua, cta goza detzan
zure atfekabeak.
25 Eta tnintzo nintzayoelarik, batbatean argitu zen harén begithartca, eta
dirdiratzen zuen harén begiak, haletan
non izitua bainindagokocn, cta gogoetan
zer otile zen hura.
26 Eta hara bat-batcan atheratu zuela
deihadar handi eta lazgarri bat, hambateraino non emaztekiaren oihuak ikharatu baitzuen lurra. Eta begiratu nuen ;
27 Eta hara, emaztekia etzela gchia
go ene aitzincan, bainan hiri bat altcha
tzen zen, handia afentuek crakhuílen
zutcnctik. Izitu nintzen ; egin nuen oi-
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hu handi bat, cta erran nuen:
28 Non da Uriel aingerua, haftctik
ene ganat ethorri izan dcna ? czcn harck
ezarri ñau izpirituko afaldu huntan ; eta
ene azken burua galtzapcnctara eta ene
othoitza ahalkctara itzuli diré.
29 Hórrela mintzo nintzclarik, etho
rri zen eta begiratu zarotan.
30 Eta liara, hila bezala nindagoen
lurrean, eta ezagutzaz gabetua nintzen;
eta hartu ninduen eíkutik, indarrez bcthe, cta oinen gaincra chutiarazi, cta e
rran zarotan:
3 1 Z c r duzu ? eta zertako nahafiak
dire zure czagutza eta zure bihotzeko
ufna ? zerk afaldatzen zaitu ? Eta ihardetfi nuen:
32 Zeren utzi bainauzu, eta nik bizkitartean zure hitzen arabera egin izan
dut, eta landa huntara ilkhi n aiz; eta
huna ikhufi eta oraino ere ikhuften d¡tudala ezin erran detzazkedan gauzak.
Eta erran zarotan:
33 Gizona bezala zaudc, cta argituko
zaitut. Eta ihardctfi nioen :
34 M intza zaitc, Ja u n a ; zaudc enckin, eta cz nezazuía utz, beldurrez-eta
laguntza gabez hil nadien ;
35 Ezcn ikhufi ditut ez nakizkicn
gauzak, eta aditzen ditut cz dakitzadanak.
36 Choratua othe dut adimendua, edo
ametfetan othe dago ene izpiritua ?
37 Orai bcraz othoizten zaitut, harritzeko gauza horien gaincan argi dezazun
zure zerbitzaria. Eta ihardetU eta erran
zarotan:
t
38 Adi nezazu, cta argituren zaitut,
eta erranen darotzut zer diren izitzcn
zaituzten gauza horiek; czcn jadanik
Guziz-Gorak agertu darozkitzu afko
mifterio.
39 Ikhufi izan du zure bidé zuzena,
zure populuaren gatik baratu gabe atfekabetan, cta Sionen gatik auhenctan zaudezela.
,
40 Huna bcraz zcr erran nahi duen,
orai duela aphur bat agertu zaitzun ikhufpenak :
4 1 Gozakari cman beharrez abiatu
zaizkio nigarretan ikhuften zinduen emaztekiari.
42 Orai bada, cz duzu gehiago ikhuften cmaztekiaren itchura, bainan cgitcn hari den hiri bat agertu zaitzu.
43 Eta ñola mintzo baitzaitzun bcrc

femearen hcriotzeaz, huna argitafuna.
44 Ikhufi duzun emaztekia, hura da
Sion, zeina mintzatu baitzaitzu, cta orai ikhuften baituzu hiri egin bat bezala.
45 Eta ñola erran baitu, hogoi cta
hamar urthez agor izatu déla, hori zioen
hogoi eta hamar urthecz, zcinctan cz
baitzen oraino harén crdian fakrifiziorik
eíkaini.
46 Eta hogoi cta hamar urtheen buruan Salomonek altchatu zuen hiria, eta
eíkaini zituen fakrifizioak : ordu hura
zen, agorra feme batez crdi zena.
47 Eta erran baitarotzu, nckhc erabili zucla harén haztcko, horrek erakhuften ditu Jerufalemeren cgitcko crabili diren lanak.
48 Eta ñola erran baitarotzu harén
femea oherakoan hil zela, eta zer zorigaitzak atzeman zuen, horrek erran na
hi du Jerufalemeren chahupcna.
49 Eta hara ikhufi duzula liaren itchura ; cta ñola bcrc femearen gainean
nigarrez baitzagoen, gozakari cmatera
abiatu zaizkio. Gerthatu diren gauzetarik, horiek ziren zuri agcrtzckoak.
50 Eta orai ikhuften baitu GuzizGorak, arimatik zarcla hiratua, eta zure
bihotz guziaz jafaiten duzula Sionen ga
tik, erakhutfi darozkitzu harck izan hchar dituen ofpe cta edertafun diftiragarriak.
51 Aria hortaz erran darotzut, etchc
eginik ez den landa hatera cthor zintezen.
_
5 2 Banakien ezik, G uziz-G ora ho
rien zuri erakhuftera abian zela.
53 Horra zertako erran darotzudan,
lcihor afenturik ctzen bazter hatera cthor zintezen.
54 Ezen gizonaren cíkutikako lcihor
batek ezin iraunen zuen, Jainkoak bcrc
hiria erakhuftera zaraman tokian.
55 E z bcraz izi, eta zure bihotza cz
bedi harri ; bainan lar zaitc, eta ikhufatzu hiriaren edertafuna eta handitafuna,
ikhufteko gai den bezembat begietako
bichta.
56 Eta gero cntzuten egonen zare,
beharrietako adia aditzeko gai den be
zembat.
. .
57 Ezcn dohatfu zare bcrtzc haini
tzen gainetik, cta gutiak diren bezala
zare dcithua Guziz-Gorarcn baldarnara.
58 Gaurko gaua berriz, zaudc licmen
bercan ;
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59 Eta Guziz gorak crakhutfiren da
rozkitzu azken orduetako itehurapenak,
hean zer eginen dioten Guziz-Gorak
ondar egunetan lurraren gaincan izanen
diren gizonei.
60 Eta gau hura eta bertzea lo egon
nintzen, aingeruak erran zarotan bezala.
X I. K ap.
C T A izan nuen amets bat, eta hara itfafotik igaitcn zela arrano bat, hamabi Ilegal eta hirur buru zituena.
2 Eta ikhufi nuen cta hara lur guziaren gainera hcdatzcn zitucla bcrc hegalak j cta zeruko haize guziak bildurik,
harén gaincra haizcka hari ziren.
3 Eta ikhuft nuen, eta harén hegatfetarik fortzcn ziren kontrako hegats batzu, eta hckietarik egitcn ziren hegaltto
batzu laburrak cta chumeak. '
4 Arranoarcn buruak lo zauden, eta
crdiko burua bertzeak baino handiagoa
zen, bainan hura ere hekiekin lo zagoen.
5 Eta ikhufi nuen, cta hara arranoa
hcgaldatu zela bcrc hegalen gainean, eta
erreginatu zen lurraren cta hartan dauden guzien gaincan.
6 Eta ikhufí nuen, harén azpiko zircla zeruaren-pean diren guziak, eta nihor etzitzayoen bihurtzen, ez-eta lurra
ren gainean diren kreaturetarik bat ere.
7 "Eta ikhufí nuen, eta hara non jaiki
zen arranoa bcrc aztaparren gainera, eta
mintzatu zitzayotcn bcre hegalei, zioclarik :
8 E z egon guziak batean atzarriak ;
bainan aldizka zaudezte atzarriak eta lo.
9 Buruak ordean, azkcneko bcude.
10 Eta ikhufí nuen, cta hara arranoa
rcn inintzoa etzcla harén buruetarik athcratzen, bainan gorphutzaren crditik.
1 1 Eta khondatu nuen zembat ziren
kontrako hegalak, eta hara zortzi zirela.
12 Eta ikhufí nuen, eta hara non eskuineko aldctik jaiki zen hegal bat, eta
lur guziaren gainean erreginatu zen.
13 Eta erreginatzen zelarik, hau ger
thatu zen: akhabantza ethorri zitzayoen,
cta harén tokia ere ctzen gehiago ageri.
Eta jaiki zen harén ondokoa, eta erre
ginatu zen, eta hainitz demboraz iraun
zuen.
_
14 Eta erreginatzen zelarik, akhaban
tza heldu zitzayoen, lehembizikoa bezala funtfi zadien.
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15 E ta hara mintzo batatheratu zela,
erraten zioena :
16 Lurraren gainean hambat dembo
raz erreginatu haizena, adi zak. Hau
jakinarazten dayat, funtfitzera egin dezakan baino lehen :
17 Hire ondotik nihork ez dik hik
bezembat dembora ¡hardukiren, ez-eta
erdia ere.
18 Eta jaiki zen hirugarren hegala,
eta lchembizikoek bezala izan zuen naufitafuna, eta funtfitu zen hura ere.
19 Eta orobat gcrthatzen zitzayotcn
aldizka bertze guzici ere, naufitafuna erabiltzea, etc gero funtfitzca.
20 Eta ikhufí nuen, eta hara noiztenka eíkuineko aldctik jaikitzcn zirela 011doko hegalak, hckick ere buruzagitafunaren ¡dukitzeko ; eta hekietarik ziren
izaten zutenak, bainan funtfitzcn ziren
bcrehala.
21 Ezcn hckietarik bertze batzu ere
jaikitzcn ziren, bainan ctziren erregina
tzen.
22 E ta gero ikhufí nuen, eta hara etzirela gehiago ageri hamabi hegal handiak cta lii chume ;
23 Eta arranoarcn gorphutzean ctzen
dcuíerc gclditzen, lo zauden bi buru baizik, eta lei hegal chume.
24 E ta ikhufí nuen, eta hara non fei
hegalttoetarik bia berezi ziren, cta eíkuineko aldean zen buruaren azpian baratu
ziren. Bainan beren tokian gelditu ziren
bertze laurak.
25 Eta ikhufí nuen, cta hara azpiko
hcgalttoek ere burutan zutela jaikitzea,
cta buruzagitafunaz jabetzea.
26 Eta ikhufí nuen, eta hara bat jaiki
zela, bainan funtfitu zen ordu bcrean.
27 Eta bigarren andana lehembizikoa
baino lafterrago funtfitu zen.
28 Eta ikhuft nuen, eta hara gelditu
ziren bi hcgalek gogoan zcrabilkatela,
hekiek ere erreginatu behar zutela.
29 Eta gogocta hurtan zirelarik, hara
non iratzarri zen lo zauden buruetarik
erdikoa, zeina baitzen bertze biak baino
handiagoa.
30 Eta ikhufí nuen guziak elkharri
lothuak zirela.
3 1 Eta hara non buru handia itzuli
zen bcrc lagunekin, eta iretft zituen az
piko hegal, erreginatzea afmatzen zute
nak.
32 Eta buru harck laztu zuen mundu
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guzia; eta naufitafuna borthizki zerabilan munduan, bizi ziren lurreko egoiIiarren gainean; eta munduarcn gainean
iduki zuen buruzagitafuna bertze hegal
guziek baino luzczagoz.
33 Eta gero ilchuli nucn, eta hara non
bat-batean erdiko burua funtfitu zcn, hegalak egin ziren bczala.
34 Gelditzen ziren bada bi buru zcinak halabcr crreginatu baitzircn hckiek
ere lurraren gainean, eta hartan bizi zirencn gainean.
35 Eta ikhufi nuen, eta hara eíkuinaldeko buruak czkcrretikakoa irctfi zucla.
36 Eta mintzo bat aditu nucn, erra
ten zarotana: Begira zazu aitzinerat, eta
ikhuften duzunari zaudczkio begiz.
37 Eta ikhufi nuen, eta hara non oihanetik orroaz ilkhi zcn lehoina bczalako
bat; eta ikhufi nuen arranoari gizon mintzoz erraten zioela :
38 Adi zak, hik; hiri mintzo nauk;
huna zcr derrayan G uziz-G orak:
39 E z otlic haiz h¡ gclditu haizena
ene munduan crreginarazi ditudan lau abcreetarik, eta nahi izan baitut akhaba
zctzaztcn batzuck bcrtzeen egunak ?
40 Laugarrcnak, cthorririk garhaitu
ditu bertze abcrc guziak, zeinak funtfitu
baitire; eta berc azpian iduki du lurra
laztura gaitzean, eta mundu guzia nckherik gogorrcncan, eta hambat dcmboraz lurraren gainean bizi izan da zimarkhuz bcthea.
4 1 E z duk zintafunarcn arabera juyatu lurra.
42 Hefturan iduki dituk prcftuak, b¡dcgabe egin diotck baketiarrei, maitc izan
dituk gezurtiak, urratu dituk irabazian
zihoazencn cgoitzak, lurrerat arthiki di
tuk gaizkirik egin ez darotcyancn ctcheak.
43 Hire gaichtakeria igan duk GuzizGoraren aitzineraino, eta hire burgoikeria Indardunaren aitzinera.
44 Guziz-Gorak bcgiratu diote mcndc burgoi horiei, eta hara itzali direla;
eta orai bethea duk hire tzarkericn neurria.
45 Hargatik, funtfi hadi, arranoa, hi
eta hire hegal izigarriak, hire hegats tzarrak, hire buru maltzurrak, hire aztapar gaichtoak, eta hire gorphutz hutfal
guzia;
46 Arrcn-eta hire gogorkcrien azpitik
itzuririk, lurrak hats har dczan, eta berc
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kreatzailearcn ganik izan dezan zuzcmbidearen eta urrikalmcnduarcn pheíkiza.
X II. K

ap.

r T A lehoinak arranoari erran zioz■*“ ' kan folas horiek; eta ikhufi nuen,
2 Eta hara, funtfitu zirela gelditu zcn
burua eta harén aldcrat iragan ziren lau
hegalak, erreginatzeko altchatu zirenak,
laburra eta nahafkcriaz bethea izan baitzen hekien erreinua.
3 Eta ikhufi nuen, eta hara funtfitu
zirela, eta fu garretan zen arranoaren gor
phutz guzia, eta laztura handitan zagoen
lurra oro; eta ni crori nintzcn afaldu eta
izialdurctarik atheratu nintzcn; eta ene
izpirituari erran nioen:
4 Hik ezarri nauk heftura hortan,
Guziz-Goraren bideak ezagutu beharrez.
5 Huna non ahitua dudan oraino bihotza, eta guziz czindua gogoa, eta gau
huntan ikharatu nauen izialdurarcn indarra ez da aphurra.
6 Orai bcraz othoiztuko dut GuzizGora, hazkar nozan akhabantzaraino.
7 Eta erran nioen: Jauna, guzien naufia, grazia aurkhitu balimbadut zure a¡tzinean, eta bertze aíko baino auzenagotzat onhetfia banaiz zure bcgictan, eta
ene othoitza zure begithartearen aitzinera
fegurki igaiten bada,
8 Indar cmadazut, eta zure zerbitzariari erakhutfozu zer erran llalli duen ikhufpen izigarri horrek, arren-cta gozakari ofo bat izan dezan ene arimak;
9 Alabainan niri crakhufteko azken
mendectako gauzak, bethe iduki nauzu.
E ta erran zarotan:
10 Huna zer erran nahi duen ikhufpcn
horrek:
1 1 Itfafotik igaiten ikhufi duzun arra
noa, Daniel zure anayak ikhufpcn batean
ikhufi zuen errefuma da.
12 Bainan ctzitzayoen cman horren
argitafuna; hargatik orai nik ematcn darotzut zuri.
13 Huna non heldu diren egunak, eta
lurraren gainean altchatuko da errefuma
bat, harén aitzincan izan diren guziak
baino ikharagarriagoa.
14 Bada, harén gainean crreginatuko
dire bat bertzcarcn ondotik harnabi errege·
15 Bainan bigarrena abiatuko da erre-

ginatzcn, eta berak luzezago idukiren du
buruzagitafuna bertze hamabietarik edozcinck baino.
16 Horra zer erran nahiduten, ikhufi
ditutzun harnabi hegalck.
17 Eta ez arranoaren buruetarik, bai
nan harén gorphutzarcn crditik mintzatzcn aditu duzun mintzoak,
18 Hau erran nahi du: Errefuma ha
rén demborak eginak ditezkeenean, forthuko dire eíkatima gaitzak; ctaerortzcko menean izanen da; bainan ez da orduan croriko, eta berc haftean bczala jarriko da berriz.
19 Eta ñola ikhufi baititutzu harén
hegalei lothuak zortzi hegalpeko,
20 Hau erran nahi dute: Errefuma
hartan jaikiko dire zortzi errege, zeinen
dembora izanen baita laburra, eta urthcak, lafter goanen direnak, eta hekietarik bia galduko diré.
2 1 Bainan demboraren crdia hurbiltzearekin, lau begiratuak izanen dire ordukotzat, dembora abiatuko denean hurbiltzcn, zeintan akhabatu beharko baita
errefuma ; eta bertze biak akhabantzako
izanen diré idukiak.
22 Eta ikhufi baititutzu hirur buru
lotan,
23 Huna hekien gaineko argitafuna:
Errefuma harén azken cgunetan, GuzizGorak craikiko ditu bertze hirur errefu
ma, eta hekietara bilduko ditu bertze hai
nitz, eta lur guziaren naufi izanen dire ;
24 Eta lurraren gainean bizi direnak,
hainitz gogorkiago crabiliko dituzte he
kien aitzineko guziek baino. Horren gatik deithuak dire arranoaren buruak.
25 Ezen hckiek eginen dute arranoa
ren tzarkericn khondua, eta chahutuko
dute bcra.
26 Eta ñola ikhufi baituzu bururik
handiena funtfitzen, horrek erran nahi
du, hekietarik bat berc ohean hilen déla,
bainan ez bcrenez.
27 Eta harén ondotik gelditu ditczkcen
biak, czpatak cramanen ditu.
28 Ezen batck czpataz hilen du berc
laguna, eta azkencan ezpataren azpiracroriko da bcra.
29 Eta ñola ikhufi baititutzu bi he
galpeko, cíkuinetik zcn burura ¡ragaiten,
30 Huna horren argitafuna: Hckiek
dire Guziz-Gorak azken cgunctako bc
giratu dituenak, erran-nahi-da errefuma
tchar eta nahaíkcriaz bethe baten egitcko.
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3 1 Ñola ikhufi baituzu lehoin bat ere,
eta oihanctik orroaz ikhufi baituzu ilkhitzen, eta arranoari mintzatzen, eta hari
jazartzen; eta ñola aditu baituzu zcr-nahi folafez jazartzen ziozkala bere tzarkeriak;
3 2 Hura da haizea, Guziz-Gorak az
ken egunetako bcgiratu dueña, gaichtagin
hekien gainera eta hekien tzarkericn gai
nera igortzeko ; eta erauntfiko diotc, e
ta aitzinera barrayatuko diozkate beren
gaichtakeriak ;
3 3 Eta bizirik ekharriko ditu bere
juyamendura, eta hobenak frogaturik,
gaztigaturen ditu.
34 Bainan ene populu ondarra, ene
ercmuctan falbatu dena, afturugaitzetarik athcratuko du, eta gozoz bctheko du
cthorri artco akhabantza, juyamenduko
eguna, zcintaz haftetik mintzatu bainatzaitzu.
35 Hori da zuk izan duzun ametfa,
eta horiek dire argipenak.
36 Z u bakharra izan zare bada G u 
ziz-Goraren mifterioaren ezagutzeko be
the aurkhitua.
37 Ikhufi ditutzun guziak iíkriba zatzu beraz liburu batean, eta toki gorde
batean czar zatzu ;
38 Eta irakhatfiren diozkatzuetc zure
herritarren arteko gizon zuhurrei,zeinen
bihotzak czagutuko baititutzu mifterio
horien aditzeko eta zaintzeko gai.
39 Z u berriz, zaudc oraino hemen
bertze zazpi egunez, eta ikhufiko duzu
zer-cre Guziz-Gorari ¡durituko baitzayo
agertu behar zaitzula.
40 Eta goan zen ene ganik. Eta populuak aditu zuenean zazpi egun iragan
zirela, eta ez nintzcla hirirat itzuli, bildu
ziren guziak ttipienetik handieneraino ;
eta cthorri ziren ene gana, eta erran zarotedan :
4 1 Z e r huts, zer gaizki egin darotzugu, zu ,gu utzirik, toki huntan jartzcko ?
42 Ezen populu guzitik zu bakharra
gelditzen zarozkigu, molkhoa mahaftian
bczala,argia toki ilkhuncan bczala,portu
bat bczala, eta phcfiari itzuri den untzia
iduri.
4 3 E z othe gintuen aíki, atzeman
gaituzten ondikoak ?
44 Eta uzten balimbagaituzu, zembatez ez gindukeen hobe erre izan baginc gu ere, Sion erre duen fuarekin.
45 Ezen gu, ez gare han hil izan di-
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renak baino hobeak. Eta abiatu ziren
nigar eta marraíkaz. Eta nik erran nioten :
46 Ifrael, har zak fidantzia; eta hik,
Jakoben ctchca, ilhundurari ez utz hire
burua.
47 E zik zuen orhoitzapena G uzizGoraren aitzinean dago, eta Indardunak
etzaituztete frogapenaren erdian ahantzi.
48 N ik ere etzaituztet utzi, eta ez
naiz zuctarik gibelatu ; bainan toki hun
tara cthorri naiz Sionen inkoniamenduaren gatik othoitz egitera, eta urrikalmendu eíkatzera lurraren bardin egina delakoz zuen faindutegia.
49 Eta orai zoazte zein zuen etchctara, eta ni ethorriko natzaitzue cgun
haukien buruan.
50 Eta nik erran bezala, hirirat itzuli
zen populua.
5 1 N i berriz, laudan egotu nintzen
zazpi egunez, manatua zitzaitan bezala;
eta loreetarik jatcn nuen bakharrik, eta
egun hekietan belliarra izan zen ene
hazkurri.

XIII.

K

ap.

^ ' l ' A zazpi egunen buruan,gabaz izan
nuen amets bat.
2 Eta hara itfafotik jaikitzen zela haizc bat, uhinak oro nahaften zituena.
3 Eta ikhufi nuen, eta hara naufitzen
zela gizon hura zeructako izpiritu ofte
batckin; eta edozein aldctara itzul zczan begithartea begiratzeko, ikharan jartzen ziren harén begiaren azpian ageri
ziren guziak ;
4 Eta norat-nahi ilkhi zadien harén
ahotik mimzoa, hura aditzcn zuten gu
ziak lutan jartzen ziren, hala-nola fuak
erretzen dituenean bazterrak.
5 Eta gero ikhufi nuen, eta hara zcruetako lau haizeetarik biltzcn zela nihonercko gizon ofte bat, itlaíotik igan
zen gizonaren gudukatzcko.
6 Eta ikhufi nuen, eta hara bere cskuz egin zuela mendi handi bat, eta hegaldatu zen harén gaincra.
7 Eta ni bilha nindabilan ikhufi nahiz hcan zein aurkhintza cdo tokitarik
egina izan zen mendi hura, eta ezin ikliufi nuen.
8 Eta ikhufi nuen, eta hara, gizonaten kontra gudukatzcra bildu zirenak,
bcldur handitan zirela ; eta halare gudukatzera aufartatzen ziren.

9 Eta hara, oftea ikhufi zuencan oldartzera heldu zela, ctzuen cíkurik altchatu, eta etzadukan czpatarik, ez-eta
gerlako bertze niholazko trcfnarik ; bai
nan bakharrik, ikhufi nuen bezala,
10 Ahotik arthiki zuen fuzko hats
bat bezala, eta czpainetarik garrczko
haize bat; eta harén mihiak igortzen zituen phindarrak eta phefiak; eta hatera
bildu ziren fuzko hats hura, eta garrezko
haizea, eta phefia guziak;
1 1 Eta arthiki zituen,gudukatzcra oldarrean heldu zen oftearen gaincra, eta
erre zituen guziak, haletan non bat-batean ezin-khondatuzko ofte hartarik nihor ez baitzen ageri, non ez bakharrik
hautfa eta khc ufaina; eta ikhufi eta izitu nintzen.
12 Eta gero ikhufi nuen gizon hura
menditik jaulten, eta bertze oíte baketiar baten bere ganat deitzen.
13 Eta harén ganat igaitcn zen gizon
oftearen begithartcak, batzu ziren bozkarioz betheak, eta bertzeak ilhunduraz
goibelduak ; bertze gizon batzu eftcka
tuak ziren ; bertze batzuek berriz, eskaintzetan ematcn ohi diren gauza ba
tzu ekhartzen zituzten. Eta izialduraren handiz alditchartu nintzen ; eta iratzarri nintzen, eta erran nuen :
14 Z u k haftetik fendagaüa horiek zure zerbitzariari erakhutfi diozkatzu, Jau na, eta merezdun aíki aurkhitu nauzu
ene othoitzaren entzuteko ;
15 Eta orai emadazut othoi amets
horren garbitafuna ere.
16 Ezcn ene adimenduari iduritzen
zayoenaz, zorigaitz egun hekietan lurrean utziak direnei,eta zorigaitz hainitz
handiagoa utziak ez dircnci.
17 ilhunik zauden alabainan utziak
ctzirenak.
18 Orai czagutzen ditut azken cgunetako begiratuak diren helkariak, ez
bakharrik orduan geldituak ez dircnci,
bainan geldituak direnei ere gerthatuko
zaizkotenak.
19 Hargatik czen, amets haukiek erakhuften duten bezala, galmcnta handien eta behardura gaitzen crdira diré
erori.
20 Galmentan denari bizkitartean crrechago zayo hortaratzca,ezen-ez mendetik hedoi bat bezala iragaitca, eta orai
¡khuftea zer gerthatuko den azken cgunetan. Eta ihardetfi eta erran zarotan :

XILI. KAP.
2 1 Ikhufpcn horren argitafuna ema
nen darotzut, eta agertuko darozkitzut
aiphatu ditutzun gauzak.
22 Mintzatu zare gclditu direnez;
huna hckicn gaineko garbitafuna :
23 Nork-ere orduan aldaratzen baitu
galmcnta, hain.uk zaindu du bere burua;
galmentan erori direnak, hekiek diré cginlcariak eta Guziz-Indardunaren ganako fedea dituztenak.
24 Jakizu beraz, geldituak hainitzez
dohatfuago diré hil izan direnak baino.
25 Ñola ikhufi baituzu ¡tfafoaren crditik gizon bat igaitcn, huna ikhufpcnaren garbitafuna.
26 Gizon hura da Guziz-Gorak aspaldidanik begiratzcn dueña; bcrak bcrc kreatura libratuko, eta gclditu ditezkccnak antolatuko dituena.
27 Eta ñola ¡lkhitzen harén ahotik
ikhufi baititutzu haizea bezalako bat,eta
fuá, eta phefia;
28 Eta ñola ez baitzadukan ez ezpatarik, cz-cta gerlako trefnarik; bainan
harén oldarrak chahutu baititu guduka
tzcra heldu zitzaizkocn ofteak, huna
garbitafuna :
29 Hara heldu dircla egunak, zeinctan Guziz-Gora abiatuko baita lurrean
direnen libratzera;
30 Eta ethorriko da, eta izialdurak
harrituko ditu lurraren gainean bizi dire
nak.
3 1 Burutan izanen dute batzuek bertzcci gerla egitea, hiriak hiriari, tokiak
tokiari, jendakiak jendakiari, errefumak
errefumari.
32 Eta horiek gerthatuko, eta nik ai
tzinean zuri erakhutfi ezagutkariak ethorriko direnean, orduan agertuko da
ene femea, itfafotik igaitcn zen gizona
ren itchuran ikhufi duzuna.
33 Eta populuek adituko dutencan ha
rén mintzoa, orok utziko dituzte, zeinck
bere ephaitzan, elkharrcn arteko gerlak;
34 Eta ezin-khondatuzko ofte hura
hatera bilduko da, hala-nola cthorri nahi
balitzayo gudukatzcra.
35 Hura ordean Siongo mendi kaskoan egonen da.
36 bion berriz, agertuko da, eta guzick ikhufiko dute egina eta aphaindua,
hala-nola ikhufi baituzu nihoren eíkuek
egin ez duten mendia.
37 Orduan ene femeak juyatuko ditu
populuek crabili gaichtakeriak, tzarkeria
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hekiek, zeinck arthiki haitituzte beren
aftnu gaichtoen ariaz phcfiaren erdira eta
orduan jafaiten abiatuko diren cftirctara.
38 Eftira hekiek garren itchuran agertu diré; eta ene femeak errcchki chahutuko ditu gaichtaginak legeaz, zeina
fuaren itchuran agertu baita.
39 Eta ñola ikhufi baituzu bere gana
biltzcn zuda bertze bakczko gizon ofte
bat,
40 Hekiek dire llamar leinuak, Salmanafar Afiriarren erregek, Ofee erregcaren egunetan beren lurretik gathibu
hartu zituenak ; eta craman zuen Ofee
gathibu, eta hekiek craman zituen ibayaz haindira, eta lur arrotz hatera deíherrituak izan ziren.
41 Bainan burutan hartu zuten utzi
behar zituztela jendayen ofteak, eta haratago goan, gizafemerik egundaino bizi
izan etzcn aurkhintza hatera,
42 Han begiratzeko beren lege herrian begiratu etzituztenak.
43 Bada, harat farthu ziren Ufratako
farbide hertfietarik j
44 Ezen Guziz-Gorak hckientzat egin zituen orduan fendagailak, eta baratu
zituen, hekiek iragan arteo, ibayaren erreketako urak.
45 Hainitz luzca zen alabainan aur
khintza hartarako bidea ; urthe bat eta
erdi behar zen harén cgiteko; eta toki
harek izcna zuen Arfareth.
46 Orduan han egin zuten beren egoitza azken menderaino, eta abiatuko
direnean gibelerat itzultzen,
47 Guziz-Gorak berriz-ere baratuko
ditu ibayeko ur crrekak, iragan ahal ditezen ; horra zertako ikhufi duzun bakearekilako oftea.
48 Eta zure populutik gclditu diren
hctchek ere diré ene eremuetan aurkhitzcn direnak.
49 Eta Guziz-G ora abiatuko dencan
bilduak diren jendaya hekien oftearen
chahutzcra,zainduko ditu populutik gelditu direnak,
50 Eta orduan hckientzat aíko fendagaila gaitz eginen ditu.
5 1 Eta nik erran nuen: Jaun ororen
naufia, hau crakhuts dizadazut, zer den
¡tfafoaren erditik igaitcn ikhufi dudan gizona. Eta ihardetfi zarotan :
52 Ñola ezin ikhar cdo jakin baitezazuke zer den itfafoaren ondar Uzean,
hala nihork ezin ikhufiren ditu lurraren
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gainean ene fcmea eta harekin dircnak,
non-ez azken eguneko orduan.
53 Horra izan duzun amctfaren garbitafuna,cta bakharra zare bortaz argitua
denik.
54 Alabainan zure iduriko lcgca utzi
duzu eta eneari eratchiki eta hartan bermatu zare.
55 Zuhurtziari ezen eman diozu zure
bizia, eta adimcndua dcithu duzu zure
am a;
56 E ta horren gatik erakhutfi darotzut zure faria Guziz-Gorarcn baithan ;
ezik bertze hirur cgunen buruan, mintzatuko natzaitzu bcrriz, eta gauza mengoazko eta harritzekoak crakhutfiko darozkitzut.
57 Eta abiatu nintzcn eta bazterrak
gaindi nindabilan Guziz-Gorari ofpe eta
laudorio bihurtuz, noizetik noizcra egiten zituen fendagaila cdcrrefgarriez ;
58 Zeren harek hotfematen baitiote
dcmborari eta demborek dakharzkatcn
gauzei. Eta han egotu nintzcn hirur egun.
X IV . K ap.
p T T A ethorri zen hirugarten cguna, eta
ni haritz baten azpian jarria nindagoen.
2 Eta liara mintzo bat ene parrcan
fafi batctik ilkhi zela, eta erraten zuen :
Efdras, Efdras. Eta nik ihardctíi nucn:
Huna ni, Jauna. Eta oincn gainera jaiki
nintzcn. Eta mintzoak erran zarotan :
3 Safian agertu izan natzayo eta mintzatu Moifcfi, ene populua Egipton zencan gathibu.
4 Eta nik hura bidalirik, Egiptotik erakharri nucn ene populua, eta Sinako
mcndira craman nuen; eta han cnckin
iduki nuen afko eguncz.
5 Eta czagutarazi niozkan aíko gau
za cderrcfgarri, eta agertu niozkan mendeetako mifterioak eta hekien akhabant z a ; eta manatu nuen crranez:
6 Hulako gauzak agerturen ditutzu,
eta halakoak gordeko.
7 Eta orai, zuri hau dcrratzut:
8 Zure bihotzean ¡dukatzu erakhutfi
darozkitzudan czagutkariak, eta izan ditutzun amctfak, eta eman zaizkitzun
garbitrtfunak;
9 Ezen gizonen artetik eramana izanen zare ; eta bakharra gclditurik, itzuliko zare ene chcdccn bethctzcra zure

XV. KAP.

iduriko batzuekin demborak akhabatzcrakoan.
10 Mendcak alabainan galdu du bcre
gaztetafuna, eta demborak zahartzera
daudc.
1 1 E zik hamabi zathitan berczia da
mendea, eta iragan dirc hamarrak eta
hamekagarrcnaren crdia.
12 Bada, hamar eta crdircn gaincrakoa gelditzcn da.
13 Orai bcraz antola zatzu zure egitekoak, kridantza zatzu zure hcrritarrak, gozakari emozute herrefiatuak direnei, eta oraitik ukho cgiozu tzarkeriari’

.

.

14 Utzatzu gizon gogocta hilgarriak,
foinetik arthikatzu lurrcko gauzcn ar
thak, biluz zaite zure cthorki critik, aide
bat utzatzu zure gogocta khechagarriak,
eta egizu mendc huntarik lehen-bai-lehcn ilkhitzcra.
15 Ezen gerthatu zaizkola ikhuii ditutzun gaitz horiek baino areagoak cgincn zaizk o ;
16 Halabadere, zcmbatcnaz zahartzcak criago cginen baitu mendea, hambatenaz gaitzak berhatuko dirc bizi direnen gaincra.
17 Alabainan urrunduzago dihoa egia,
eta hurbilduzago gezurra. Eta oraikoz
bidcan ethortzera behartzen da zuk ikhufi duzun agerpena.
18 Eta ihardetfi, eta zure aitzinean
hau erran nucn, Ja u n a:
19 Huna ni, zuk manatu bezala goanen naizela; eta kridantzaturen dut oraiko populua. Bainan nork argituren
ditu gerorat forthuko dircnak ?
20 Alabainan ilhumbccn erdian dago
mendea, eta argirik gäbe dirc liuntan bi
zi dircnak.
2 1 Errc da ezen zure legea; hargatik
nihork cz dakizki zuk cgin ditutzun
gauzak, cz-etarc cgitera dihoazenak.
22 Zure aitzinean bcraz aurkhitu badut grazia, enc baithara bidalazu Izpiritu
faindua, eta iAcribatuko ditut munduan
haftedanik cgin diren gauza guziak, zeinak zure legean iAcribatuak baitziren, arren-eta aurkhi ahal dezaten gizonck
zure bidca, eta azkcncraino bizi nahi direnak, bizi ahal ditezen.
23 Eta ihardetfi eta erran zarotan:
Goanik bilarazazu populua, eta erranen
diozute, berrogoi egunez etzaitzaten bilha.
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24 Z uk bcrriz, aphain zatzu ezpelkiz tziaren barnekoak iduri zuen ura; bai
ohol moltzo handi bat, eta zurekin har nan karaz fuá bezalakoa zen.
zatzu Sareas, Dabrias, Salemias, Ekano
40 Eta hartu nuen eta edan ; eta edaeta Afiel, bortz horiek baitakitc zalhuki nueneko, ene bihotza adigarriz erretzen
iAcribatzen.
hari zen, eta ene harnean zuhurtzia han25 Gero zato hunat, eta nik zure bi ditzen. Ene izpiritua bcrriz, orhoitzapehotzean biztuko dut adiaren argia, ez nez bethctzcn zen.
baita ahituko, hafiko duzuna ifkribatu
4 1 Ene ahoa ideki zen, eta etzen gedukezun arteo.
hiago hertfi.
26 Eta orduan preftuei agertuko dioz42 Guziz-Gorak aditza eman zioten
katzute gauza batzu, eta zuhurrei ichi- bortz gizonei ere, eta iAcribatu zituzten,
lean emanen diozkatzute bertze zem- gabaz erra ten ziren gauza harrigarriak,
bait. Biliar muga huntan berean hafiko bainan zcr ziren etzuten ezagutzen.
zarc ifleribatzen.
43 Ogia gabaz jaten zuten ; bainan
27 Eta goan nintzcn, manatu zarotan ni, egunaz mintzatzcn nintzen, eta ga
bezala, eta bilarazirik populu guzia, c- baz cz ichiltzen.
rran nuen:
44 Bada, berrogoi egunez iAcribatu
zituzten berrehun eta lau liburu.
28 Hitz haukiek adi zatzik, Ifracl:
29 Gure arbafoak haitetik Egipton a45 Eta berrogoi egunak bethe zirerrotz ibili izan dire, eta atheratu ziren nean, G uziz-G ora mintzatu zen hunela:
handik ;
IAcribatu ditutzun lehcmbiziko liburuak,
30 Eta izan zuten bizitzeko legea; czar zatzu agerian, eta irakur betzazte
bainan ctzuten begiratu, zuck ere hekien merezdun direnek eta cz direnek.
ondotik hautfi duzuen bezala;
46 Bainan azken hirur hogoi eta ha
3 1 Eta zorthera eman zitzaitzuen lu- marrak bcgiratuko ditutzu, populuaren
rra, Siongo lurra; bainan zuen arbafock, artean zuhurrak direnei emateko;
eta zuck ere gaizkia cgin izan duzuc, eta
47 Ezen hekien baithan badirc adietzaretc egon Guziz-Gorak zuci mana menduzko ithurri bat, zuhurtziazko utu bideetan;
har bat eta jakitatczko ibai bat. Eta hala
32 Eta juyc zuzena den bezala, eman egin nucn.
zarotzuetena, aphur batentzat khendu
darotzucte.
33 E ta orai zuck hemen zarete, eta
X V . K ap.
anayetarik zuen artcan cz da nihor cAcas.
34 Baldin bcraz zuen tentu lurtiarrei
J - J U N A , ene populuaren beharrietara
manatzen badiozucte, eta zuen bihotza
erantzun zatzu zure ahoan czarriko
argitzen baduzuc, bizirik egonen zarete, ditudan profcziazko hitzak, dio Jaunak ;
eta hil ondoan urrikalmcndu ardietfiren
2 Eta paper batean iAcribarazatzu, ze
duzuc.
ren cgiazkoak eta zinak baitire.
35 Hil ondoan alabainan, ethorriko
3 E z lotfa zure kontrako afmuez eta
da juyamendua, bigarren aldiko biztuko ez khecha finheften ez dutela erranen dugarencan; eta orduan prefinen izenak tenen clheez ;
agertuko, eta gaichtaginen lanak guzien
4 Zeren finhesgaitzak, beren finhesaitzinean erakhutfiko dirc.
gaizkcrian hilen baitire guziak.
36 Orai bcraz nihor ez bekit hurbil,
5 Huna, dio Jaunak, lurraren gainera
eta ez beneza bilha berrogoi egun bethe igortzcn ditudala gaitzak, ezpata,gofetca,
arteo.
heriotzea eta chahupcna ;
6 Zeren gaichtakeriak lohitu baitu lu
37 Eta, manatua zitzaitan bezala,
hartu nitucn bortz gizonak, eta laudara rraren hedadura guzia, eta mukhurru
dire gizonen egitate tzarrak.
goan eta han egon guien.
7 Hargatik, dio Jaunak :
38 Eta biharamuna ethorri zen, eta
8 Oraidanik ez naiz afpertzetik barahara mintzo batek dcithu ninduela, zioclarik : Efdras, idekazu ahoa, eta edan tuko, gaichtoki egiten dituzten impiokeriez, eta ez ditut gehiago jaianen horiek
nik emanen darotzudana.
39 Eta ideki nuen ahoa, eta hara derabilzkaten zimarkhuak. Hara odol
cAcaintzen zitzaitala untzi bethe bat. Un- hobengabe preftua niri dcihadarka da8 M
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goela, ota preftuen arimdc barató gäbe
oihu egiten .dutela.
9 Afperkundc lazgarriaz afpcrturcn
ditut, eta hekien ganik ene gain hartzen
dut ichuri den odol hobengabe guzia.
10 Hara non arthalde bat bczala
gaichtaginck hiltzera daramaten ene populua \ c.7j dut gehiago jafanen egon da
dien Egiptoko lurrcan.
1 1 Bainan atheratuko dut ene cíku
ahaldunaz eta befo goraz ; eta lchcn bc
zala izurriz joko dut lur hura, eta chahutuko dut bururen buru.
12 Nigarrez egonen da Egiptoa, erroetaraino jo duelakoz izurriak,eta Jainkoak igorriko dioen gaztiguaren gatik.
13 Nigarrez egonen diré lurra lantzen
dutenak, lanhadurak, harriak eta izar
ikharagarriek galduko baitituztc hekien
haziak.
14 Zorigaitz mendeari eta hartan bizi
direnei,
15 Zcrcn hurbil baitire czpata eta hckicn chahupena ¡ eta jcndayak jcndayaren kontra gudura laílcr eginen du, eta
oraikoz czpata hekien eíkuetan da.
16 Eta builan izanen dire gizonak;
eta batak bertzea garhaituz, nihork ez
du berc erregearentzat ikhuftatcrik iza
nen, eta buruzagick beren indarrean
hartuko dituzte beren egitateen ariak.
17 Gizonak hirira goan nahiko du, c
ta ezin íarthuko da.
18 Ezcn gaichtagincn burgoikcriak czarriko ditu hiriak nahafturan, ctcheak
lurrean eta gizonak ikharctan.
19 Etzayo gizona gizonari urrikalduko; gofeak eta heftura gaitzak ctcheetan
farraraziko dituzte, ezpata cíkuan, hango
onen harrapatzcko.
20 Huna, dio Jaunak, iguzkialdetik,
hegoatik, ipharretik eta Libandik bilarazten ditudala errege guziak, ene larderiaz jotzcko, beren baithan far ditezen,
eta berei bihur dakiotcn bcrtzeei egin
diotena;
21 Ezcn ñola egin baitiotc orai arteo
ene hautetfici, hala eginen eta bihurtuko
diotet nik ere. Huna zcr dioen Jainko
Ja u n a k :
22 Ene eíkuak cz ditu guphidetfiko
bekhatoreak, eta czpata cz da baratuko
odol hobengabea lurrerat ichuri dutenen
gainctik.
23 Haren hafarretik ilkhi da fuá ; eta
lurra erroetaraino erre du, eta bekihato-

reak ihaurkin errca bezala dire.
24 Zorigaitz bekhatu egiten eta eile
manamenduak begiratzen ez dituztenei,
dio Ja u n a k ;
25 E z daroet barkhatuko. Eta zuck,
cne haurrak, urrun zaitezte gaichtaginen
menetik. Etzazuela lohi cne izen faind u a;
26 Zcrcn Jaunak czagutzcn baititu
hären kontra bekhatu egiten dutenak;
hargatik arthikiko ditu heriotzeari eta
farrafkiari.
27 Ezcn oraikoz afturugaitzak hedatu dire tnundu guzira, eta hekien erdian
geldituko zarctej ezcn Jainkoak etzaituzte itzurraraziko, bekhatu cgin duzuelakoz hären kontra.
28 Eta hara ikhufpen izigarri bat, c
ta iguzkialdetik dago.
29 Eta Arabiatik orga-laftcr hainitzen
gainean ilkhiko dire erainfuge arrazak,
eta haizea bezala cramanak izanen dire
lurreko cremuetara, halctan non hekick
adituko dituzten guziei lothuko baitzaizkote beldur eta ikhara.
30 Eta hafarreak erhotuko ditu K armollarrak, eta ilkhiko dire bafurdeak oihanctik bezala, eta indar handitan ethorriko dire, eta erainfugeekin lothuko dire
gudutan, eta Afiriarren aurkhintza bat
chahutuko dute.
3 1 Eta gcro crainfugeak, beren fortzeaz orhoituz, naufituko dire, eta itzulirik, indar handitan bilduko dire, hekiei
ondotik jarraikitzeko.
32 Hekiek berriz, nahafiko eta ichilik
egonen dire hambateko indarraren aitzinean; eta oinak ihefera itzuliko dituzte.
33 Eta Afiriarren lurretik zelatari batek inguratuko ditu, eta chahutuko du
hekietarik b a t; eta izialdura eta ikhara
jarriko dire hekien armadan, eta niakhurra hekien erregeen artean.
34 Hara hedoi batzu iguzkialdetik,
eta ipharretik hegoaraino; eta izigarria
da hekien itchura, hafarrez eta phefiaz
bethea.
35 Eta elkhar joko dute, eta lurrerat
erorraraziko dituzte izar hainitz, eta he
kien izarra erc ; eta ezpatak ichuri odola,
fabeleraino izanen d a ;
36 Eta kameluak gizon uftelduzko ihaurkina harbaldaraino izanen du, eta
lurraren gainean izanen dire izialdura
eta ikhara handia,
3 1 Eta laztuko dire egun hartako ha-
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farrea ikhufiko dutenak, eta ikhara lo
thuko zayote. Eta gcro hedoi hainitz
higituko dire
38 Hegoatik eta ipharretik, eta bertze
pharte bat mendebaletik ;
39 Bainan iguzkitik naufituko dire
haizeak, eta heftutuko dituzte pharte
hura, eta ene hafarrcan eraiki dudan hedoya ; eta iguzki haizea eta mendebala
iziturik ihes igorri behar zituen ¡zarra,
liera izanen da bortchatua ;
40 Eta jaikiko dire hedoi handi eta
hazkarrak, hafarrez betherik, eta izarra
cre, izialduraz jotzcko lur guzia eta har
tan bizi direnak ; eta toki gora eta bizkar
guzictara liedatuko dituzte izar ikharagarria,
4 1 Sua, harria, ezpatak hegaldaka, eta
ur uharrak, bethe ditezen arteo bazterrak oro eta crrcka guziak urketa gaitzaren gaindiaz.
42 E ta chahutuko dituzte hiriak, eta
harrafiak, eta mendi eta munhoak, eta
oihanctako arbolak, eta forhoetako belharra, eta lurreko uztak.
43 Eta baratu gäbe joko dute Babilonaraino, eta hartara arthikiko dute izi
aldura ;
44 Eta hären ondora bilduko dire, eta
inguratuko dute, eta hären gainera ar
thikiko dute izarra eta bereu hafarrc gu
zia, eta hartako herrautfa eta khea zcruetaraino ¡ganen dire, eta inguruko populu guziak hären deithoratzen hariko
dire ;
45 Eta hartan gelditu ditezkeenak,
chahutzailecn gathibu goanen dire.
46 Eta hi, Afia, Babilonarcn gainean
hadukana hire phdkiza guzia, eta hartaz
lelo egiten buena,
47 Zorigaitz hin, dohakabea, hären
iduriko egin baihaiz, eta hire alabak aphaindu baititun lohikeriakotzat, bethitik
hirckin baltfatzcko zalc izan diren hire
galayekin gozo eta atfegin hartzca gatik.
48 Hire egitate eta afmu guzietan,
liiri hafgarri hura imitatu dun. Aria hortaz, dio Jainko Jaunak :
49 Gainera igorriren daizkinat gaitz
guziak, alharguntaluna, erromeferia, gofetca, ezpata eta izurritca, hire ctchecn
chahutzcko bortchakez, eta heriotzez,
eta hire ofpearen eragozpenaz.
50 Jaikiko denean hire gainera igo
rriko den khalda, ihartzen den lorca 6czala

5 1 Erkhituren haiz, iduri zirtzil bat
bertze emaztekiek jo eta zehatu dutena,
botheredunek eta galayek ez hezaten
gehiago har beren befoetara.
52 N i hunembat aiher izanen othe
nintzainan, dio Jaunak,
53 Baldinetaria egundainotik hil ez
bahitu ene hautetfiak, jotzcko altchatuz
hire eikuak, eta hekiek hil ondoan, hordia hintzenean, trufaka errancz :
54 Aphain zak hire begitharte ederra?
55 Hirckin dun hire lohikerien faria ;
hargatik bihurtuko zain ordaina.
56 Ñola egin baitioten ene hautetfiei,
dio Jaunak, líala eginen daun Jainkoak,
eta zorigaitzari arthikiko hau.
57 Gofeak hilen ditin hire umeak; eta
hi, ezpataren azpira eroriko haiz ; eta
herrauftuak izanen ditun hire hiriak, eta
ezpatak lurra joaraziko zioteat kanipoctan ditunan gizon guziei.
58 Eta golez hilen ditun mendietan
direnak; eta gofeak janaraziko zioyen
beren haragia, eta egarriak edanaraziko
beren odola.
59 Hire zorigaitzean, ibiliko haiz itfafoak gaindi, eta has-berri izanen ditun
ondikoak.
60 Etfayek iragaitean chehatuko dine
hiria ordukoz hila, eta herraulluko hire
lurraren pharte bat, eta Babilona chahutura gibelcrat liihurtzean iraungiko dine
hire ofpearen pharte bat.
61 Eta urratua izanen haiz chitchuritako, eta fu izanen ditun hirctzat.
62 Eta iretfiko haute hi, hire hiriak,
hire lurrak eta hire niendiak, eta erreko
ditinc hire oilian eta fruitutako arbola
guziak.
63 Hire femcak gathibu eramanen,
eta hire ontafunak harrapakara izanen
ditinc, eta ezeztatuko dine hire begithartearen ofpea.
X V I. K ap.
T ’ O R I G A I T Z hiri, Babilona, zori^ gaitz Afiari, zorigaitz zuei, Egipto
eta Siria;
2 Jauntzatzue zakhuak eta zurdatzak j deithora zatzue zuen femcak, eta
zaudezte heyagoraka ; ezcn hurbil duzue chahupena.
3 Ezpata zuen kontra igorria da, eta
nork aldaratuko ahal du P
4 Sua zuen kontra igorria da, eta
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nork hilen áhal du ?
5 Gaitz guziak zuen gainerat igorriak
dire, eta nork gibclaraziren ahal ditu ?
6 Nihor othe da haftanduko ducnik
lehoin gofea oihanean, edo fuá laftoan
hilen duenik, gar arthikitzen hafi ondoan ?
7 Nihork gibclcrat eraginen othe dio,
arrambelari hazkarrak igorri duen geziari ?
8 Jaun indardunak igorriren ditu gaitzak, eta nork gibclerat eraginen diote?
9 Harén haiarretik ilkhi da fuá, eta
nork hilen du ?
10 Chimiftak eginen ditu, eta ñor ez
da lotfatuko ? Ihurtzuriak karraíkaraziko ditu, eta ñor cz da ikharatuko ?
1 1 Jaunak dichidatuko du, eta ñor ez
da urthuko harén aitzinean ?
12 Ikharatu dire lurra eta harén afcntuak, itfafoa ondar lezeetarik jauzten da;
eta Jaunarcn aitzinean eta harén indarreko ofpearen aitzinean nahafi dire itfaIbko tirainak eta harriduran gelditu arrain ak ;
13 Ezcn hazkarra da arrambcla hedatzen ducnaren eíkuina; zorrotzak dire
harek igortzcn dituen gcziak, eta ez diré
nagituko, lurraren azken mugetaraino abiatuko denean hekien igortzcn.
14 Hara igortzcn dituela gaitzak, eta
ez dire gibclerat itzuliko lurrcrat hcldu
gabe.
15 Biztcn da fuá, eta ez da hilen, lu
rra crroetaraino erre dczan artco.
16 Ñola cz baita gibclerat itzultzen
arrambelari hazkarrak igorri gezia, ha'a
lurraren gainerat igorri gaitzek ere ez
dute gibclerat eginen.
17 Zongaitz niri, zorigaitz in ri; nork
atherako ñau egun hekietan ?
18 Hura izanen da oinhaze eta auhen
minen haftea, gofetearen eta heriotze
hainitzcn haftea, gerlateen haftea eta bcldurrak joko ditu bothercdunak, gaitzcn
haftea eta ikharatuko guziak.
19 Z e r eginen dut orduan, gaitzak
jautfiko direnean ?
20 Hara gofetea, eta izurriak, eta zaphak, eta hcfturak, azotetzat igorriak
direla, gizonen medcarazteko;
2 1 Eta horicn ororen gatik, cz dire
beren gaichtakerietarik itzuliko, ctalafter
galduko dute azotccn orhoitzapena.
22 Hara ezdcufetan izanen direla bizigarriak, haletan non gizonek uftcko

baitute bake bethean direla; eta orduan
lurraren gainean forthuko dire gaitzak,
ezpata, gofetea eta ikharagarriko nahastura.
23 Golcak cramancn ditu lurrean bizi
direnetarik hainitzak, eta ezpatak eramanen ditu gofeak utzi dituenak,
24 Eta hilak arthikiko diré famatfa
bezala, eta nihor cz da izanen hckiei hobiko gozoaren ematcko. Alabainan mortu geldituko da lurra, eta herrautfctan
czarriko dire hiriak.
25 Nihor cz da gclditurcn lurraren
lantzeko eta liaren craiteko.
26 Arbolck emanen dituzte fruituak,
eta nork bilduko ditu ?
27 Mahatfak onthuko diré, eta nork
lehcrtuko ditu ? czen handia izanen da
tokian jendezko hutfaldia.
28 Gizona egonen da orduan bcrtzc
gizon baten ikhuftcko edo harén mintzoaren aditzeko lehian.
29 Ezcn hiri batetik ez diré geldituko
hamar baizen ; eta bazter herritik bia,
zcinak oihan bcltzenetan eta gerenden
arteketan gordeko baitire.
30 Ñola olibadian, ondo bakhotcharcn
gainean gclditzen baitire hirur edo lau
oliba;
3 1 Edo ñola mahafti bilduan, biltzaile arthatfuci itzurtzen baitzaizkote
molkho bakharrak ;
32 Hala egun hekietan, ezpata efkuan
etcheetan bilhatzen hariko direnci itzuriko zaizkote hirur edo lau.
33 Eta mortu geldituko da lurra, eta
larre goanen diré hango landak, eta clhorriz bctheko hango bidé eta bidcchkak, zeren gizonik cz baita handik
iraganen.
34 Nigarrcz egonen diré ncíkatcha
gazteak, gizongeirik ez dutelakoz ezkontzcko ; cmaztckiak, fenharrak galdu
dituztelakoz; hekien alabak, laguntzailerik gäbe direlakoz.
35 Batzucn gizongeyak gcrlan, eta
bertzccn fenharrak gofctcan galduko diré.
36 Adi zatzue beraz horiek, eta ezagut zatzue, oi Jaunarcn zcrbitzariak.
37 Huna Jaunarcn hitza, onhetfezazuc. Sinhcfterik ez email Jaunak aiphätu
darozkitzuetcn jainkoetan.
38 Huna hurbiltzcn hari direla gai
tzak, eta ez dute luzatuko.
39 Ñola cmazteki ¡zorra, bcrc haurraz erditzcn denean bcderatzi hilabe-
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theen gaincra, crditzcko ordua hurbiltze- gainean, zcinak erranen baitu: E z dut
arekin bi edo hirur oren aitzincra, harén bckhaturik egin Jainko Jaunarcn aitzi
fabelari lotzcn baitzaizko ininak, eta hau- nean eta harén izen ofpetfuaren kontra.
rra fabeletik ilkki-cta, aphur bat ere ez
55 Hara Jaunak czagutzen dituela gi
baitute luzatzcn ;
zonen egitate, afmu, gogoeta, bihotz gu40 Hala gaitzek ere cz dute luzaturen ziak.
lurraren gaincra hcdatzeko, eta kuintaz
56 Harek erran du ezen : Egin bedi
egonen da mendea, eta alde orotarik lo- lurra, eta egin izan da : egin bedi zerua,
thuko zaizko oinhazeak.
eta egin izan da.
.
41 Adi zazu ene hitza, oi ene popu57 Harén hitzera egin dire izarrak,
lua ; antola zaitezte gudurako, eta gai eta harek daki zembat izar den.
tzcn crdian, tokiari arrotz direnak bezala
58 Harek ikhartzen ditu lezea eta
izan zaitezte.
hango gordegailuak; harek ncurtzen ditu
42 Saltzen duenak fal beza, ihes egi- itfafoa eta harén barneko eremuak.
terakoan bezala ; croften duenak, galdu
59 Harek bere hitzaz hertft ditu itfa
bohar balu bezala;
foa eta hango urak, eta uren gainean e43 Tratu egitcn duenak, irabazirik zarri du lurra.
60 Harek hedatu du zerua bobeda bat
behar cz balu bezala ; ctchc bat egiten
duenak, hartan bizi ez behar balitz be bezala, eta uren gainean afentatu du.
zala ;
6 1 Harek ithur-urak ezarri ditu mor
44 Eraiten duenak, bildu ez behar tual! eta ur bildegiak mendi kaíkoetan,
balu bezala; mahaftia mozten duenak, gerenda goren gainetik uren igortzcko
mahatfik altchatu behar ez balu bezala ; lurraren hezatzera.
45 Ezkontzen denak, egin beza hau62 Harek egin du gizona, eta gorphurrik izanen cz balu bezala ; ezkontzen tzaren crdian ezarri dio bihotza, eta eez denak, alhargun balitz bezala.
man diozka izpiritua, bizia, eta aditza,
46 Alabainan laucan hari direnck, al63 Jainko guziz ahaldunarcn hatfa ;
ferretan hartzen dute nekhe ;
harek lurreko gordcgailuctan gordeak di47 Ezcn arrotzek bilduko dituzte he ren gauza guziak ikhartzen ditu.
kien uztak, cramancn hekien onak, ar
64 Harek czagutzen ditu zuen afmu
thikiko hekien etcheak, gathibu eginen eta zuen bihotzeko gogoetak, bckhatu
hekien haurrak; ezik gathibutafuneko egiten eta zuen bckhatuak cftali nahi di
edo gofeak hiltzeko egiten dituzte beren tu tzucncan.
65 Hargatik zuen eginkari guziak 011umeak.
48 Harrapakcrian dabiltzanek, zem- gi ikhartu ditu Jaunak, eta juyamendura
bat-erc aphaintzcn baitituzte beren hiri, ilkhiaraziko zaituzte guziak;
beren ctchc, beren ontafun eta beren bu66 Eta ahalkez urthuak geldituko zaretc, gizon guzien aitzinean athcratuko
ruak ;
49 Hambatenaz aiherrago izanen naiz direnean zuen bckhatuak; eta egun har
hekien bekhatuei, dio Jaunak.
tan, zuen gaichtakcriák izanen diré zuei
50 Ñola lilitcho zikhina zuzeneko c- jazartzera jaikiko direnak.
67 Z er eginen duzuc ? ñola gordeko
mazte preftuari hainitz aiher baitzayo ;
5 1 Hala zuzena makhurrari aiher iza ditutzue zuen bckhatuak Jainkoaren eta
nen zayo, gaizkiarcn bidez aphaintzcn harén aingeruen aitzinean ?
68 Hara, Jainkoa da zuen ju y e a ; ha
denean, eta aitzinctik jazarriren dio, lurrera cthorriko denean fiilbatuko dueña, rén beldur izan zaitezte. Bara zaitezte
bckhatu guzien bilhatzcra.
zuen bekhatuctarik, eta ahantzatzuc zu
52 Hargatik ctzaitcztcla egin harén en gaichtakeriak, egun eta iguzki ez deiduriko, eta ez erabil harek bezalako la- zazuen halakorik egin ; eta Jainkoak hcmendik eramanen, eta hcftura guzietarik
n ik ;
53 Ezcn oraino aphur bat, eta gaizkia athcratuko zaituzte.
69 Hara ofte handi baten fuá zuen
iraiziko da lurretik, eta zuzena erreginakontra khaldatzen hari déla; eta atzcmatuko da zuen gainean.
54 E z beza erran bekhatorcak, cz nen dituzte zuctarik zembait, eta hilik
duela bckhaturik egin ; zeren fuko ikha- beren jainko-moldeei emanen diozkate
tzak khaldatuko baitire hablaren buru ja te ra ;
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70 Eta hekicn nahietara eroriko dircnak, izanen dirc hckien irrigarri, cikarniagarri cta oftikagarri.
7 1 Alabainan bazter herrictan eta hauzoko hirietan jaikialdi bat izanen dajaunaren beldur direnen kontra.
72 Errabiatuak iduri, nihor cz dute
guphidetfiko, oraino Jaunarcn beldur direnak larrutu eta chahutu beharrez,
73 Ezen chahutuko eta larrutulco dituzte hekien onak, eta bereu etcheetarik
iraiziko dituzte berak.
74 Orduan ene hautetfiak frogatuak
. izanen dire,urhca fuaz frogatzen den bezala.
_
75 Adi zazuc, ene maiteak, dio Jau-

nak : Huna non ditutzucn hefturako e
gunak ; bainan atherako zaituztet nik.
76 E z lotfa, ez durduza; Jainkoa da
zucn buruzagi.
77 Bakhotchak begira betza ene ma·
namendu cta erabakiak, dio Jainko Ja u nak,beldurrcz-cta naufi dakizkitzuen zuen bekhatuak eta eraman dezazuctcn gai
na.
78 Zorigaitz beren bekhatuck lokharrietan, cta beren gaichtakeriek azpian
daduzkatenei, iduri baitute oihanak ithoa
dadukan bazter bat, eta lapharrek iresten duten bide bat, zeintarik cz baita iragaiten gizona ; eta halakoa khentzen
eta l'uari erretzerat ematen da.
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