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JONASEN PROFEZIA.

I. K ap.

JA U N A K  adiazi ziin here hitza Jonas Ama- 
thiïn semiai, eta erran ziakozun:

2 Jeiki hai, eta hail Ninibako liiri handiat, 
eta han pedeika zak : zeen lia'in gachtakeria 
alchatu baita ene aintzineat.

3 Abiatu zuün beliz Jonas, Tharsiseat Jau- 
na'in biehtatik ihes ’itia ’ tik. Joppeat heldu ze- 
nian, hatzeman ziin Tharsiseat zuan untzi bat: 
eta haat juaiteko Jaunain biehtatik, pasaya pali- 
tuik, sarthu zuün untzi hartan.
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4 Jaunak haatik itsasoat liaize liandi bat 
igorri ziin : eta tempesta bat liandia jalgi zuün 
itsasuan, nun untzia porroskatzeko hirrískian 
baizen.

5 Ordian maíñelak beldurtu zitzun, eta 
othoiztu zizien beren Jin laia : geo untziaín 
ahintzia ’tik, hartako kargak aurthiki zitzien 
itsasoat. Joñas haatik deutsi zuün untziaín 
behereat, ba-eta han lokhartu harria bezala.

6 Hola zolaík juan ziziakozun untziaín gi- 
dairia, eta erten diakozu: Ñola zaude hola luán 
sarthuik ? Jeiki zite, eta othoitz ’azu zuro Jin- 
kua, heldu ’ada gutaz ohituko ’uzu, eta ezkitzi 
hilaaziko.

7 Batzuk bester erran zizien: Zaurte, tilia 
dezaün chortia, jakiteko ñor déla kausa jin zaün 
nahicabe lian. Thiiitu zizien beliz: eta Joñas

O

zuün eori.
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8 Erran ziakozien ordian: Jakinaüz ezaüzu 
zertaík heldu zaün lanjer hau. Zer da zure 
ofiziua? Nungo zira? Noät ari zira? Azken- 
tsun, zer jendetaik atheiitzen zira?

9 Hebrotarra nuzu, ihardesten diezu, eta ze- 
ria eta lurra ’in ’tien Jinko Jaiuia zerbitzatzen 
dizit.

10 Hori aitziaikin oro laztatzen ’tzu, eta er
ten diakozie: Zer aizan zira? (alainan ere hain 
beaín ahotik jakin zizien Jaunaín bichtatik ibes 
zaílela.)

11 Erran ziakozien beliz: Zer ’inen dauzuü 
itsasua baa dakíun amokatik ? zeen hur-kolpiak 
mulkatzen, eta handitzen zitzun.

12 Ihardesten diezu: Har, eta aurthik ne- 
zazie itsasoat, eta itsasua geldituko zauzie: ezik 
baziaizut ni nizala kasu ukan duziela tempesta 
luindi hau.



6 JONASEN PROFEZIA.

13 Maiñelak haatik entseatzen zitzun lei- 
horreat heldu nahiz, bainan debalde znün : 
zeen-eta itsasua baizaílan, eta hura buru-gai- 
netik baizizen juaíten.

14 Oiliu ’ in zizien beliz Jaunaí, eta erran 
ziakozien: Othoizten zituii, Jauna, gizon hunen 
heriotzia eztai'n izan gn hilaazteko suyeta, eta 
eztain ichur gure gaineat odol inozenta: zeen, 
Jauna, zuk nahi ’uznn bezala ’in baita gauza 
hau.

15 Hori erran zuteneko, harta eta aurthiki 
zizien Joñas itsasoiit: eta beliala itsasua apaza- 
tui'k jarri zuiin bere furiatik.

16 Ordian beldur handi batek liartu zitzin 
Jaima'índako, biktimak ofeitu, eta botiak ’in 
ziazkotzien.
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II. K ap.

J g A I N A N  Jinkuak han ziaukezun prest a
rrain handi bat Jonasen iesteko: eta Joñas 

egon zuün haín sabelian hiru egun, eta hiru 
ganez.

2 Othoiztu zi'in bere Jinko Jauna arrainaín 
barnetik.

3 Erran zi'in: Jaunai' oiliu ’in dizit ene pe- 
nai'k handienian, eta intzun nizi: hobiai'n zola- 
tik oiliu ’in dizit, eta aitu ’uzu ene botza.

4 Aurthiki nuzu itsasuai'n erdiüt liurain zo- 
la'áno, eta hurak nizi inguatu: zure hur-rnendoi,
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eta turrusta guziak igaan ziazkiatzu buriain 
gainetik.

5 Ordian erran dizit: Zure begien aintzine- 
tik igorri nuzu: halere berriz ikusiko ’izit zure 
templo seindia.

6 Ilurek ezarri nizie azken estremitatian : 
leizia alde otaík nizin, osinak estali ziín ene 
bnria.

7 Deutsi nuzn mendien errnak bezain be
berá : lurra zerraliilu, sekulakotz lietsia nin- 
tzmi: bainan, ene Jinko Jauna, ene bizia etzu 
utziko andeátzea.

8 Ene arima hestura borthitzenian zela'ík, zu- 
taz, Janna, ohitu nuzu: ene othoitza zure ’anat, 
eta zure templo seindiaín ’nat alclia dalla.

9 Auferretan banitatiak beíratzen ’tuztenek, 
galtzen dizie beendako den miserikordia.

10 Bainan nik aboz laudatzen zitualaík ofei-

tukó dauzkitzut : Jaunaï errendatuko ’tzit ni- 
haun salbatzia'indako ’in ’tuän botu guziak.

11 Ordian Jaunak manatu ziïn arrainai kam- 
poät email zezan Jonas: eta leihorreät botatu 
ziïn.

JONASEN PKOFEZIA. 9



10 JONASEN PROFEZIA.

III. K ap.

J g E R R I Z  -ER E  Jauna mintzatu zuiin Jonasi, 
erten zakolaik:

2 Jeiki hai, eta hail oai berian Ninibako hiri 
handiat: eta ban errazkik nik erraiten dezteii- 
tanak.

3 Jonas beaz beliala abiatu zuiin, eta juan 
Ninibaiit Jaunain maniain aabera: Niniba zuiin 
liiri liandi bat zointan hiru egunen bidia baizen 
buru-bat-etaik besteii juaiteko.

4 Jonas liasi zuiin hirian sartzen eta iili eminO
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bat osoik. Oihu ’ten ziin: Ono berrogoi egun, 
eta Niniba empboildia izain duzu.

5 Ninibatarrek Jinkuain liitza sinbetsi zizien, 
eta barurtzia manatu : hasiik bandienetik ttipie- 
nciino, oro zakbuz estalii'k jarri zitzun.

6 Berri bori intzun zien bezain laster, Nini
bako errege jeiki bere tronutik, kbendu bere 
arropak bere soinetik, zakbu batez estali zuiin, 
eta jarri bautsai’n gainian.

7 Oihu ’naazi, eta kridaiizi zii’n erregein eta 
printzen phartez, erten zeelaik: Gizonek, zama- 
riek, idiek, eta bazinda-cburiek eztezatela deus 
ahuan czar: eztitela bazka, ez-eta edanaaz.

8 Jendiak, eta animaliak zakbuz estaliak izan 
ditela, eta ’in-abala Jauna'i oihu ’in dezatela, 
bakhotchak utz dezala bere bidé gacbtua, eta 
bai'n eskiak zikintzen dien inikitatia.

9 Nok taki Jinkua eztela itzuliko gure ’anat



12 JONASEN PEOFEZIA.

guri barkhatzeko, eta bere kolerain bortbizta- 
suna eztiela aphazaäziko gure esparniatzeko ?

10 Peetchatu zitzin beäz Jinkuak hein obrak, 
zeen combertitu baiziren jalgiz bereu bide gacli- 
tuetatik: eta Jinkuak hetaz pietate izanik, baätu 
zuün igorri gäbe delibelitu zitien gaitsak, eta 
utzi zitzin deus ’in gäbe.
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IV. K ap.

X ONAS ordian desolatu zuün bandizki, ba-eta 
kolean sarthu:

2 Jaunaí mintzo zelai'k, erran ziin: Errazu 
othoi, Jauna, he'd eztenez gerthatu nik erten 
niena, neure herrian nintzan demboran? bor- 
tako delibeatu nizin ibes juaitia Tbarsisei.it. Ba- 
ziai'zut ei'ki Jinko bat zi'ela ainultsia, buna, 
pazienta, miserikordia bandi batez betliia, eta 
barkbatzen zula bekbatiak.

3 Oiii beliz, Jauna, atbeiiz ’aiizu otlioi batsa
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gorphutzetik: zeen liobio baita enetako liiltzia 
bizitzia baño.

4 Bainan Jaunak erran ziakoznn: Usté ’uka 
arrazoin dukala bolakatzeko?

5 Ilortan jalgi zuiin Joñas hiritik, eta jarri 
hirian iruzkiko aldetik: lian ’ in ziin itzalgune 
bat, zoinain-pian egon baizen ikhusteko hiriaí zer 
gertatuko zizakon.

6 Jaunak arte hartan sorralizi ziin huntz-osto 
liandi bat, zoina alchatu baizen donasen bnria 
baño goro, barí itzal ’iteko, eta hain sokorri- 
tzeko (ezik beruak ahuntzen ziin). Plazerrik 
liandienaikin beliz ikhusten ziin Jonasek huntz- 
osto-ondo liura.

7 Bainan bihamun goizian argi - phuntako 
Jinkuak igorri ziin liar bat, zoinak chilatuik, 
eiharraiizi baizien oiulua.

8 Noiz-eta-ere jeiki baizen iruzkia, Jaunak
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alclializi ziin baize bero bat klialdatzen ziena. 
Iruzkiak buria erreik, Jonas hatsankatuik zio- 
zun. Hiltzia desiatzen zielaik bere baithan, 
erran ziin : liobio ’uzu enetako liiltzia bizitzia 
baño.

9 Ordian Jaunak erran ziakozun Jonasi : Usté 
’uka arrazoin dukala kole’átzeko liuntz-osto-ondo 
hau déla kasu ? Ba’, ihardesten diakozu, untsa 
arrazoin baitut koleiitzeko hiltzia desiatzekolino.

10 Jaunak haatik erran ziakozun : Hik pena 
’uk galduz liuntz-osto-ondo bat deusik gosta ez 
’aukanaz, zoina handitu baita hire laguntza gäbe, 
sortliu dena gau batez, eta beste ats batez ei- 
hartu.

11 Eta nik eztuta barkhatuko Niniba liiri 
handiai, zointan baitira sei eta liogoi mila ariina 
baño gehio, eztakitenak zoin duten ez eskuña 
ez ezkerra, eta kabala lianitz ?
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