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Lombíiico Capitulua.

A SIERAN itza zan, 
XjL eta Itza zanJnun- 
goicoarcquin, eta Itza 
zan Jaungoicoa.

2 Au, itza daña, a- 
sierau Jaungoieoare- 
quin zaii.
3 Gauza guziac egui- 

fiac izan ziran artaz, 
eta liara gabo cz zan 
ezer egnin, eguiña izan 
zanetic.
■1 Bizia avegan zego- 

eu, eta bizia zan gui- 
zonen Arguia.

5 Eta Arguiac disti- 
atu du illumbetan, eta 
illumbeac ez dute eza- 
gutu.

0 1f Izan zan guizon 
bat .Taungoicoac bial- 

3

dua, Juan izeña zu- 
cna.
7 Au etorri zan lecu- 

coa izateco, eta Arguia
ren lecucotasuna enm- 
teco, guziac artaz fe- 
dea izan zezaten.

8 llu ra ez zan Ar
guia, baizic etorrizan 
Arguiaren leeucota- 
smui eniatera.
í) Hura, zeña zan Ar

güí eguiazcoa,da muu- 
du onotara datorren

argüíguizon guziari 
eguiten diona.

10 Munduan zegoeu, 
eta mundua berac 
eguiña izan zan, eta 
niunduac bera eza-
gutu ez zuen.
11 Bero cebera etorri 

zan, eta beretaeoac ez 
zuten errezibitu.
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EVAN J ELT O A [1 Cap

12 Baño bera errczi- 
bitu duten guziai, eman 
dioto Jaungoicoaren 
semetzoco nausitasu- 
n a ; [esan nai da] bere 
izenean fedea izan (lu
ten nyei;

13 Zeñnc ez dirá izan 
sortuac odolez, ez ara- 
guiaren boromlatez, ez 
guizonaron boronda- 
tez,baizicJaungoicoaz.

14 Eta Itzaoguin zan 
aragui, eta bizitu zan 
guro artean ; eta icusi 
guenduen beraren "lo
ria, Aitaren Semo JBa- 
carra bezelacoaren glo
ria ; doayaz eta ogui- 
az betea.

15 Juanee eman zuen
lecucotasuna boragaz, 
eta deadar cgnin zuen, 
esanaz: Au da zeñetaz 
esan nuen : Nero ondo- 
ren etorri bear duenac, 
nere aurretic joan bear 
du, zergatic ni baño le- 
nago zan. >

1(J E ta guc guzioc 
errezibitn degu aren 

4 .

betetasuuotie, pusca 
bat, bere doayaz erre- 
zibitutaco doayaraño.

17 Zergatic leguea 
Moisesec emaua izan 
zan ; doaya eta cguia 
J esu Cristoz etorri 
dira.

18 Iñorc oz du ieusi 
beñore Jaungoicoa; 
Aitaren galtzarrean 
dagoen Semo Bacarrac 
berac, ezagüernzo du 
au.
1!) 11 E ta  au da Juan

en lecucotasuna, Ju- 
duac bialdu zituztene- 
an Jerusalemdic bera- 
gana sazerdoteac eta 
Levitac berari galde- 
tzera : ¿ Zeñ zera zu ?
20 Eta nitortu zuen, 

eta ez zuen ucatu, baño 
nitortu zuen: Ez naiz 
ni Cristoa.

21 E ta  galdetu zioten: 
¿ Zer zera bada ? ¿ Zu 
zera Elias ? E ta esan 
zuon: Ez naiz. ¿ Zu ze
ra Profeta ? E ta eran- 
zun zuen: Ez.

22 Orduan esan zio- 
te n : ¿ Zeñ zera ? bial
du gaituztenai zerbait 
eranzun dizayegun:
¿ Zerorrotaz zerdiozu ?

23 Esan zuen: Ni 
naiz eremuau dcadar 
eguiten duen baten 
boza: Zuzendu zazuto 
.Taimaren bidea: Isaí
as Profetacesan zuen 
bezela.

24 Eta arengana bi- 
alduac ziran Eariscoe- 
taeo batzuec.

25 E ta galdetu zio- 
ten, eta esan zioten : 
¿Zergatic bada bata- 
yatzen dezu,zuez baze- 
ra ez Cristo, cz Elias, 
ez da ere Profeta ?

2G Juanee eranzun 
zioten, esanaz: Nic 
batayatzen (let m ean; 
baño zuen artean dago 
bat, zubec czagutzen 
ez dezutena.

27 Bera da, nere on- 
doron etorriaz,nere au
rretic joan bear dueña; 
zeñen oñctacoen locar- 
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1 Cap.] JUANEN AlíAUEA. 
ria ascatzeco ez naiz 
ni diña.

28 Au guertatu zan 
Betabaran, Jordanaz 
beste aldetic, Juan ba- 
tayatzon arquitzen zan 
lecuan.
29 11 Biaramonean 

J nanee icusi zuen Jesús 
beragana zetorrela, eta 
esan zuen : ¡ Onaemen 
Jaungoicoaren Areu- 
mea, munduco pecatua 
quentzen dueña !

30 Au da zeñetaz nic 
esan nuen : Nere on- 
doren etorrico da gui- 
zon bat, nere aurretic 
joan bear dueña, zer- 
■xatic ni baño lenago 
zan.

31 Eta nic cz nuen 
bera ezngutzcn ; baño 
Israelen aguertua izan 
zedin, orregatic etorri 
naiz ni urean bataya
tzen.

32 E ta Juanee eman 
zuen lecucotasuna esa
naz : Icusi nuen Espiri- 
tua zerutic jacbitzen,



EVANJELIOA [1 Cap.
uso bat bezela; eta egon 
zan beraren gañean.

33 Eta nic ez míen 
bera ezagutzeu; baño 
ni urean batayatzera 
bialclu ninduenao be- 
rac, esan zidan: Noven 
gañera icusten dezun 
Espiritua jachitzen 
dala, eta bere gañean 
egoten dala, nu da 
Espíritu Santuan ba- 
tayatzen dueña.
34 E ta nic au icusi 

det, eta eman det lecu- 
cotasuna,au dala Jaun- 
goicoaren Semea.
35 1Í Biaramonean 

zeuden berriro, Juan 
eta bere diszipuluetaco

36 Etabeguiratu zion 
Jesusi, zebillela, eta 
esan zuen: Ona emen 
Jaungoicoaren Arcu- 
in ea.
37 Eta bi dizipuluac 

aditu znten itzquetan, 
eta seguitu zioten Jo- 
susi.

38 E ta Jesús itzuli

zan, eta icusi zuen se- 
guitzen ziotola, eta 
esan zioten : ¿ Zer bi- 
llatzen dezute? Eta 
ayec esan zioten: Bab- 
bi, (zeñac esau naiduen 
Maisua) ¿ non bizi 
zera ?

39 Esan zioten: A- 
tozte, eta icusi zazute. 
Joan ziran, eta icusi 
zuten non bizi zan ; eta 
berarequin guelditu 
ziran egun nrtan; eta 
zan amarrac aldeco 
ordua.

40 Juani au esaten 
aditu zioten, eta Je
susi seguitu zioten bie- 
taco bat, zan Andrés, 
Simón Pedroren a
naya.

41 Au izan du zan 
lembizico bero anaya 
Simón arquitu zuena, 
eta esan zion : Arquitu 
degu Mesías, zeñac 
esan naiduen Cristo.
42 Eta eraman zuen 

Jesusengana. Eta Je 
susee beguiratu zion,

eta esan zuen: Zu ze
ra Simón, Jonasen se
mea: zu izango zera 
deitua Quéfns, zeñac 
naidu esan Pedro. 

431íBiaramonoan Je
suseo nai izan zuen 
joan andic Galileara; 
eta arquitu zuen Fe
lipe, eta esan zion : Se
guí nazazu.

44 Eta Felipe zan 
Betsaidaeoa, Andresen 
ota Pedroren iría.

45 Felipec arquitu zu
en Natanael, eta esan 
zion: Arquitu degu Je
sús, José Nazaretoca
ren semea, zeñetaz 
Moisesec leguean, ota 
Profetao escribitu zu
ten.

46 E ta Natauaelec 
esan zion: ¿Nazaret- 
coa dan zorbait, ona 
izan litequo ? Felipec 
esan zion: Atoz, eta 
icusi zazu.
47 Jesusee icusi zuen 

Natanael beragana ze- 
torrela, eta artaz itz
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1 Cap.] JUANEN
eguitean, esan zuen: 
Ona emen Israelita 
eguiazco bat, zeñegan 
ez dago engañuric.

48 Natanaelec esan 
zion: ¿ Nondic ozagu- 
tzen nuzu ? Jesusee e- 
ranzun zion, eta esan 
zion: Felipec deitu 
zintzan baño lonago, 
picopean zoundeía, 
icusi zindudan.
49 Natanaelec eran- 

zun zion, eta esan zion: 
Maisua, zu zera Jaun
goicoaren Semea; zu 
zera Israeleco Erre- 
guea.

50 Jesuseo eranzun 
zion, eta esan zion: 
¿Nic esan dizudalaco: 
picopean icusi zindu
dan, fedea daucazu ni- 
gan? Abec baño gauza 
aundiagoao icusico 
dituzu.

01 Eta esan zion: 
Kgniazqui, egniazqui 
esaten clizutet, ernen- 
dicaurrera, icusico de- 
zutela zerua idiquia,

ARAURA.
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ctaJaungoicoarenAin- 
gueruac igotzen eta ja- 
chitzen GuizonarenSe- 
mearon gañera.

Bigarren Capitulua.

I^TA irugarren egu- 
J nean izan ziran 

eztai batzuec Cana Ga- 
lileacoan; eta Jesusen 
mna an zan.
2 E ta Jesus ero con- 

vidatua izan zan czta- 
yetara boro diszipulua- 
quin.
3 E ta ardua aquitu- 

ric, Jesusen amac esan 
zion: Ez daucato nr- 
doric.
4 Eta Jesusee esan 

zion: ¿ Emacumea, zer 
eguiteco det nie zure- 
quin? oraindic ez da 
ncre ordua otorri.

5 Bere amac esan zio- 
ten servitzariai: Eguin 
zazuto bcrac esaten 
dizuten guzia.

3 E ta an jarri ziran,

sei arrizeo ontzi, Ju- 
duac garbitzeco usari- 
oa zuton bezela, zeñe- 
tatic bacoitzac bi edo 
iru sulla cabitzen zitu- 
cn.

7 Jesusee esan zioten: 
Bete ontziac urez. Eta 
bete zituzten goraño.
S E ta esan zioten: 

Atera orain, eta era- 
mayozuto salaco a- 
guintariari. E ta era- 
man zuten.

9 E ta salaco aguin- 
tariac dastatu zuenean 
ura ardo eguin zana, 
nongoa zan jaquin gä
be, servitzari ura ate- 
ratu zutenae jaquin ar- 
ren ere, deitu zion es- 
posoari,

10 Eta esan zion: 
Guztiac servitzen dute 
ardoona lombizico; eta 
convidatuac ondo eda- 
nac (lauden orduan, 
ipintzen dute aiñ oua 
ezdana;zuegordodezu 
ardo ona oraindaüo.

11 Au izan zan Jesu·

JUANEN ABAUEA.2 Cap.]
sec Cana Galileacoan 
eguin znen lembizieo 
milagrua, eta aguertu 
zuen bere gloria; eta 
aren diszipuluac izan 
zuten fedea beragan.

12 Onen ondorean ja 
chi ziran Gafarnaum- 
era bera, ota bere ama, 
eta bere senideac, ota 
bere diszipuluac; baño 
éz ziran guelditu an 
egun ascotan.

13 H Eta Juduen Pas
cua aldean zan, eta 
Jesús igo zan Jerusa- 
lemera.

14 Eta arquitu zituen 
teinploan idiac eta ar- 
diac, eta usuac saltzen 
zituztenae, ota gambi- 
atzalleac eseriac.

15 Eta eguin zuen so
casco azote bat, eta bo
ta zituen guziac tem- 
plotic, eta ardiac, ota 
idiac; eta barrayatu 
zuen lurrera gambia- 
tzalien dirua, eta irauli 
zituen ayen mayac;

16 Eta usoac saltzen

zituztenai esan zioten t 
Quendu dizazute gauza 
abec omondic; etanero 
Altaren echea, ez zazu- 
tela eguin tratuco le- 
cua.

17 Eta bere diszipu
luac oroitu ziran escri- 
bitua dagoela: Zuro 
ecliearen zeloac jan 
ñau.

18 Orduan eranzun 
zuten Juduac ota esan 
zioten: ¿ Zer milagro- 
requin eracusitzen gai- 
tuzu zuro nausitasuna 
gauza abec eguiteeo ?

19 Jesusee eranzun 
zuen, eta osan zioten: 
Lurreratu zazuto tem
ido an, eta iru egu- 
nen barrumbean al- 
chatuco det bera.

20 Orduan esan zuten 
Juduac: Berroguei eta 
sei urto joan dirá tem
plo au eguiten; ¿ eta 
zuc alchatuco dezu be
ra iru eguuen barrum- 
bean ?
21 Baño bcrac itz

¡ft;3



EVANJELIOA 
eguiten zuen boro gor- 
putzaren temploaz.
22 Baño illen avtetic 

piztu zanean, bere dis- 
zipulnac oroitu ziran 
au esan ziotela, ota fe- 
dea izan zuten Escritu
ran, eta Jesusee esan 
zuen itzean.

23 E ta  Jerusalomen 
zcgoala Pascuaco festa 
demboran, ascoc icusi- 
ric eguiten zituon mi- 
lagroac, fedea izan zu
ten aren izenean.

24 Baño Jesús bera 
ez zan fiatzen ayetaz, 
zergatic guziac ezagu- 
tzen zituen;

25 Eta zergatic ez 
zuen bearric inore be- 
rari ematea guizona- 
ren lecucotasuna; be- 
rac ezagutzen zuelaco 
zor zegwP'-guiKonareu 
barrQ iJ^O t

[2, 3 Cap.

Iragarren Capitalna.

ETA Fariseoen artean 
bazan guizonbat, 

Nicodemo izena zuena, 
Juduenprinzipea.

2 Au etorri zan Jcsu- 
sengana gabaz, eta e- 
san zion: Maisua, bftda-

Juigu zerala Maisua 
aungoicoa-gandic e- 

torria, zergatic inore e- 
zin eguin litzaquo zuo
eguiten dituzun mi 
lagro abec, Jaungoicoa 
berarequin ez bale- 
oque.

3 Jesusee oranzun zi
on,eta esan zion: Egui- 
azqui, eguiazqui esa- 
ten dizut, inore ezin 
icusi dezaqueala Jaun- 
goicoaren errcinua.ber- 
riz jayotzen ez bada. _

4 Nicodeinoc esan zi
on : ¿ Ñola jayo liteque

\  kguizon bat zarra iza- 
( fie  ? ¿ Sartu liteque os
' lera amaren zabelera,

^  //8tu berriz jayoV■ —H¥

3 Cap.] JUANEN
5 Jesusee eranzun zu

en: Eguiazqui, egui
azqui esaten dizut, i- 
ñor ezin sartu litequea- 
la Jaungoicoaren errei- 
nuan, urotic eta Espi- 
ritutic jayoa ez bada.

6 Araguitic jayoa da
ña, araguia da: eta 
Espiritutic jayoa daña, 
espiritua da.

7 Ez zaitezala arritu 
esan dizntalaco: Izan 
bear dezuto berriz ja- 
yoac.
' 8 Aizcac buliatzen du 
nai dueu toquira, eta 
aditzen dezu aren otsa, 
baño ez daquizu non- 
dic datorren, ez da ere 
ñora dijoan. Ala da 
Espiritutic jayoa dan 
guziarequin.

9 Nicodemoc eranzun 
zuen, eta esan zion: 
¿ Ñola izan ditequo au ?

10 Jesusee eranzun 
zuen, eta esan zion: 
¿ Zu zora Israeleco Mai
sua eta au ez daquizu ?

11 Eguiazqui, egui- 
11

ABATIRA, 
azqui esaten dizut, gu 
gaudeladaquigunaz itz 
eguiten, eta icusi degu> 
naz lecucotasuna enla
ten : eta zuce ez dezute 
errezibitzen gure le
cucotasuna.

12 Lurrean pasatzen 
dirán gauzaz itz oguiu 
badizutet, eta feoeric 
ez badezute, ¿ ñola i
zango dezute, zeruau 
pasatzen dirán gauzaz 
itz eguiugo banizu-
tequo ?

13 Eta ez da iñor ze- 
rura igo, baizic zerutic 
jachi daña, Guizona- 
ren Semea, zeruan da- 
goena.

11 Eta Moiseseo ere- 
muan suguea goitaltza- 
tu  zuen bezola, ala Gui- 
zonaren Semeac izan 
bear du goitaltzatua,
15 Beragan fedea du- 

en guzia, galdu ez de
din, baizic hético bizia 
izan dezar..

16 Zergatic aiñ maite 
izan du Jaungoicoao
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mundua, non eman du- 
en bere Serao Bacan a 
beragan fedeaduan gu- 
zia galdu ez dedin, bai- 
zic izan dezan betico 
bizia.

17 Zergatic ez du 
Jaungoicoao inundara 
bere Semea bialdu 
inundua condenatzeco, 
buizic mundua salva 
dedin beragaz.

1S Beragan fedea 
dueña,ez da eondcna- 
tna izango; baño fedea 
ez daucana,condenatua 
gnelditzen da, zergatic 
sinistu ez duen Jaun- 
goi coaren Semo Bacar- 
raren izenean.

19Etaau daberecon- 
denazioaren arrazoya: 
Arguia etorri dala 
mundura, eta guizonnc 
maiteagoizandituztela 
illumbeao Arguia ba
ño; zergatic beren e- 
guindeac gaiztoac zi- 
rau.

2U Zergatic gaizqui 
eguiten duen guziac, 

12

gorrotatsen du Arguia, 
eta ez da etortzen Ar
güirá, boro eguiudeac 
miniztatuac ez dite- 
zen;

21 Baño eguiaren 
arabera eguiten dueña, 
etortzen da Argüirá, 
boro eguiudeac aguer- 
tu ditezen; zergatic i
zan dirán eguiñac Ja- 
ungoicoaren arabera.

22 1Í Onen ondoreu 
Jesús joan zan bcredis- 
zipnluaquin Judeaco 
lurrera; eta an zegoen 
ayequin, eta bnta- 
yatzon zuen:

23 Eta Juanee ero 
batayatzen zuen Euo- 
nen, Snlimgo ondoan; 
zergatic an lira asco 
zan: eta etortzen ziran 
jendoac, ota bataya
tzen ziran.

21 Zergatic Juan ez 
zan oraindic preson- 
deguian sartua.

25 Orduan Juanea 
diszipulunc izan zuten 
leiquitz bat Judua-

JtJANEN ARAURA.
quin, garbitasunaron 
gañean;

26 Eta joan ziran 
Ju anón-gana, eta esan 
zioten: Maisua, zure- 
quin Jordanez beste 
aldetic zegoanac, zeñe- 
taz lecucotnsuna zuc 
eman dezu, ona emen 
batayatzon du, eta gu
ziac joaten dirá aren- 
gana.

27 Juanee eranzun 
zuen, eta esan zuen: 
Guizon iñorc ez le- 
zaque ezer artu, zerutic 
emana ez bada.
2S Zuce zoroc ematcn 

nazuto lccucotasuna c- 
san detala : ez naiz ni 
Cristo, baizic naizela 
beraren aurretic bi- 
aldua.

29 Esposoa da esposa 
daucana; baño esposo- 
aren adisquidea, be
raren ondoan dagoena 
eta aditzen diona,pozoz 
botetzen da, zergatic 
aditzen duen esposo- 
nren itz otsa. Ala

b C.vr.j
bada, ñero poz au betea 
da.

30 Gauza bearra da 
bera azitzea, eta ni 
chiquitzea.

31 Goitic datorrena 
guztien garaicoa da. 
Lurrocoa daña, lur- 
corra da, ota lurrecoaz 
bezela itz oguiten du. 
Zerutic datorrena guz
tien garaicoa da,
32 Eta icusi duenaz 

eta aditu duenaz, enla
ten du lecucotnsuna; 
baño iñorc ez du er- 
rczibitzcn aren lecu- 
cotasuna.
33 Errezibitu due- 

nac, eman du lecucota- 
suna ziguilluarequin 
Jaungoicoa eguiazcoa 
dala.

34 Zergatic Jaun- 
goicoac bialdu duenac 
esaten ditu Jaungoi- 
coaron itzac; zergatic 
Jaungoicoao ez dio 
ematen Espirituaneur- 
riaz.

35 Aitao maite du
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Semen, eta gauza guz- 
tiac ipiñi ditu bere 
escuetan.

36 Semengan fedea 
duenac, betico bizia 
du ; baño Semengan 
fede obedilea ez due
nac, ez dn icusico bizia, 
baizic Jaungoicoaren 
ira dago bere gañean.

Laugarrcn Capitulua.

BADA Jaunacezagu- 
tu zuenean F  arise- 

oac nditu zutela Jesu
see Juanee baño diszi- 
pulo gueyago eguin 
et a batayatzen zituela, 

2 (Jesusee berac ba
tayatzen ez bazuau ere 
baizic bero diszipu- 
loac ;)

3 Utzi zuen Judea, 
eta joan zan berriz 
Galileara.

4 Eta bear zuen igaro 
Samariatic.

5 Allegatu zan bada 
Samnriaco iri hatera, 

14

Sicar deitua, Jacobec 
bere seme Josefi eman 
zion soroaren ondoan.

6 Eta an zegoen Ja 
coben iturria. Bada 
Jesus, bideaz unatua, 
argatic escri zan, itur- 
riaren urbilleau, sei 
orduotaco inguruan.

7 Eta etorri zan Sa- 
mariatic emneumo bat 
ura ateratzera. Jesusee 
esan zion: Indazu 
edaten.

8 (Zergatic bere dis- 
zipuluac joan ziran 
irira jatecoac erostera.)
9 Esan zion badaema- 

cume Samnritnnac: 
¿ñola da zuc, Judua 
izanie, escatzen nazu 
edaten neri Samari- 
tana naizonari? Zer
gatic Juduac ez dute 
elcartasunic Samari- 
tanoaquin.

10 Jesusee eranzun 
zion, ota esan zion: 
Zuc ozngutu bazendu 
Jaungoicoaren doayn, 
eta zeñ dan esaten di

4 Cap. | JUANEN AKAUHA.
zuna: Indazu edaten ; 1 
zuc escatuco ziñiou 
berari, eta berac eman- 
go zizun biziaren ura.

11 Esan zionemacu- 
m eac: Jauna, ez dezu 
zerequin ura ateraric, 
eta putsua ubarna 
d a : ¿ nondio dezu bada 
biziaren ura ?

12 ¿ Andiagoa al zera 
zu gure aita Jacob ba
ño, zeñec eman zigun 
putsua, zeñetatic edan 
baizuten berac, bere 
aurrac, eta bere gana- 
duac ?

13 Eranzun zuen Je
susee, eta esan zion: U r 
onetatic edaten duen 
hura guzia, berriz e- 
garrituco d a ;

14 Baño nic emango 
diotan uretic edaten 
duenac, ez dn egun- 
daño egarriric izango; 
bada nic emango dio
tan ura, izango da be- 
raren barrenean urezco 
iturri bat betico bizia 
emango dueña.

15 Emacumeac esan 
zion : Jauna, indazu ur 
oretatic, egarritu ez 
nadin, ota onera ez na- 
din etorri ura atera
tzera.
16 Jesusee osan zion: 

Zoaz deizayozu zuro 
senarrari, eta biur zai- 
te onera.
17 Eranzun zuen ema

cumeac, eta esan zion: 
Ez dot sonarric. Jesu
see esan zion: Ondo e- 
san dezu: Ez det se- 
narric;

18 Zergatic izan di- 
tuzu bost señar; eta 
orain daucazuna, ez da 
zuro senarra: eguiaz 
an esan dezu.

19 Emacumeac esan 
zion: Jauna, nic icus- 
ten dot zu Profeta ze- 
rala.
20 Gure gurasoacado- 

ratu zuten mendi one- 
tan ; eta zuoc esaten 
dezute, Jerusalemen 
dagoala adoratu bear 
dan leeua.
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21 Jesusee esan zion: 

Emacumea, Izan zazu 
fedea nigan, badator 
ordua, zeñetan ez nien- 
di onetan, eta ez Jeru- 
salemen adoratuco ez 
dezuten Aita.

22 Zuec adoratzen 
dezutena, ez dezute 
ezagutzen: guc adora- 
tzeu deguna, ezagu- 
tzen degu; zergatíe 
Salvazioae etorri bear 
du Jndnetatic.

23 Baño badator or
dua, eta etorri da, ze- 
ñotan eguiazco adora- 
tzalleao adoratuco du- 
ten Aita espirituan eta 
eguian; zergatie Aitac 
orrelacoac billatzon d¡- 
tu bera adora dezateu.

24 Jaungoieoa espiri- 
tua da, eta adoratzen 
dutenac, bear dute ado- 
ratu espirituau eta 
eguian.

25 Emacumeac osan 
zion: Badaquit Mesi- 
asec, (Cristo esan nai 
duenne,) etorri bear

[4 Cap. 
duela; bora datorrene- 
an azalduco digu guzia.

26 Jesusee esan zion: 
Ni, zurequin itz egui- 
ten detaua, nerau naiz.

27 E ta onetan bere 
diszipuluac biurtu zi- 
ran, eta inirotsi ziran 
einacumearequiu itz 
eguiten zegoalaeo; ba
ño ayetaco iñore ez zi
on esan: ¿ Zer billa- 
tzen dezu ? edo ¿ Zerga- 
tic orrequin itz eguiten 
dezu?

28 Orduan emacu
meac utzi zuen bere 
pegarra, eta joan zan 
irirá, eta esan zion 
jendeai:

29 Atozto, eta icusi 
zazuto guizon bat esan 
ditana nic eguin dotan 
guzia. ¿ Au oto da 
Cristo ?

30 Orduan irten ziran 
intic, eta etorri ziran 
beragana.
31 Bitartean otoitzen 

zioten diszipuluac esa- 
nuz: Maisua, jan zazu

32 Eta berac esan zio
ten: Nic daucat jate
co janari bat, zuec eza- 
gutzen ez dezutena.
33 Bada diszipuluac 

alcarri esaten zioten : 
¿Norbaitec ecarri ote 
dio oni jaten?
34 Jesusee esan zio

ten: Nere janaria da 
eguitea ni bial du 
ninduanaren naya, ota 
bero obra osatzea.

35 ¿Ez dezute zuec 
esaten: Oraindic ba
daude lau illa boto itai- 
tea allegatu arto ? Ona 
ornen, nic esaten dizu- 
tet : Alcba beguiac, eta 
beguira soroac, zeñac 
zuriac dando itaitzeeo.

36 Eta itaiten due- 
nac errozibitzen du sa
na, eta billatzen du 
botieo biziraco frutua ; 
ala ereiten dueña, ñola 
itaitzen dueña, alcarro- 
quiu poztu ditezen.

37 Bada onetan guer- 
tatzen da eguiazco e- 
saera: Bat da ereiten
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dueña, eta beste bat 
itaitzen dueña.

38 Nic bialdu zai- 
tuztet itaitzerazuec lau 
eguin ezdezutena; bes- 
teac lau eguin dute, 
eta zuec sartu zerate 
ayen Janean.

39 Eta iri artaco Sa- 
maritano ascoc fedea 
iz¡ui zuten beragan, e- 
niacumearen esanaz, 
zeñec eman zuen lecu- 
cotasuna au : “ Esan 
dit nic eguin detan gu
zia.”

40 Ala bada Sama- 
ritanoac etorri zirane- 
an beragana, otoiztu 
zuten aycquiu guoldi- 
tzeco : eta an guelditu 
zan bi egunean.

41 Eta asco gueyagoc
fedea izan zuten bera
gan, berac esan zuena- 
gatic ; .
42 E ta esaten zioten 

emacuineari ; Ez de
gu bada federic zuro c- 
sanaz, baizican guc 
gueroc aditu degulaco,
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eta daquigulaco an da
la eguiazqui mundua- 
ren Salvatzallea, Cris- 
toa.

43 If Etabi egun ayen 
ondorean, irten zan au- 
dic,

44 E ta joan zan Ga
lilea aidera. [Baño ez 
zan joan Eazareta], 
zergatic Jesusee berac 
eman zuen lecucotasu- 
na ez dala profetarie 
bero errian honoria or- 
rezibitzen duanic.

45 E ta Galileara alle- 
gatu zanean, Galilea- 
coac eiTezibitu zuten, 
icusiric Jenisalemen 
eguin zituen gauza gu- 
ziac testa demboran ; 
bada ayec ere joan zi- 
ran testara.
46 Joan zan bada ber- 

riz Jésus Cana Gali- 
leacora, non ura eguin 
zuen ardoa. E ta an 
bazan erregueren mi- 
uistro bat, zeñaren so
mea gaisho zogoun Ca- 
farnaumen.
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47 Onec, adituric Jé
sus etorri zala Judeatic 
Galileara, joan zan be- 
ragana, eta erregutu 
zion jachi zedilla eta 
senda zezala aren se- 
mea, zergatic ilzerazi- 
joan.

48 Orduan Jesusee e- 
san zion : Ez badezute 
icusten mirari rie eta 
gauza izugarriric, ez 
dezute izango federic.

49 Erregueren mi- 
nistroac esan zion : 
Jauna, jachi zaitez 
nere semeagana, il 
dedin baño lenago.
50 Jesusee esan zion : 

Zoaz, zuro semea bizi 
da. E ta guizonac izan 
zuen fedea Jesusee e- 
san zion itzean, eta jo
an zan.

51 Eta bera Cal'arna- 
um aidera jachitzen 
zijoala, arquitu zuten 
bore servitzariac, eta 
gaztiatu zioten, esa- 
naz: Zuro semea bizi 
da.
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52 Orduan galdetu zio

ten zer ordutan obéra 
eman zuen. E ta esan 
zioten : Atso zazpigar- 
ren orduun, aide eguin 
zion sucarrac.

53 Orduan jaquin zu
en aitac, hura zala or- 
dua, zeñetan Jesusee 
esan zion : Zure semea 
bizi da. E ta izan zn- 
ten feden, berac eta be
ro echeco guziac.

54 Au izan zan bigar- 
ren milagrua Jesus
ee eguin znena, J udoa- 
tic Galileara etorri 
ezqueroztic.

Bostgfcrren Capitulua.

GAUZA aben ondo- 
ren zan Juduen 

testa bat, eta Jésus 
igo zan Jcrusalcmora. 

2 E ta Jerusalemen, 
ardien atoaren ondoan 
dago bañu toqui bat, 
hebreoz Betesda dei- 
tua, bost atari leorpe 
dituena.

3 Abetan etzinda 
zeuden anitz asco eri, 
ichuao, erronac, elbar- 
riac, uraren muguidari 
ichoten.

4 Zergatic aingueru 
bat jachitzen zau dem- 
bora jaquin batean, ba
ñu toquira, eta mugui- 
tzen zuen ura; ordu
an, lembizi zartzen 
zana, ura muguitu 
ondoren, sendatzen 
zim edozeñ gaitz iza- 
nagatic.
5 E ta an zegoan gui- 

zon bat ogueita eme- 
zortzi urtcan eri zego- 
ana.

6 Jesusee icusi zuo 
nean etzinda zogoala. 
ota ezaguturic dembu- 
ra luzcan eri egon du 
zala, esan zion: ¿Nai 
dezu sendatu ?

7 Eriac eranzun zion: 
Jauna, ura muguitzon 
dauean oz det iñor ba
ñu toquian sartzeco; 
zergatic ni sartzera nu- 
an bitartean, besto bat
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ni baño lenago sartzen 
da.
8 Jesusee esan zion : 

Alcha zaite, ar zaza 
zure oichoa, eta ibill 
zaite.
9 Eta bereala guizona 

sendatu zan, eta arta 
zuen bere oichoa, eta 
ibilli zan. E ta egan 
liura deseansuco eguna 
zan.

10 Orduan Juduac 
esaten zioten sendatu 
zauari: Deseansuco e- 
guna d a : zillcgui dezu 
oichoa artzea.

11 Eranzun zioten: 
Sendatu nauenacberac 
esan ziran : Ar zaza zu
ro oichoa eta ibill zai
te.
12 Orduan galdetu zio

ten : ¿Zeñ da guizon 
esan zizuua: Ar zazu 
zure oichoa eta ibill 
zaite ?

13 Baño sendatu za- 
nac ez zequien hura 
zoñzan; zergatic Jesu
see alde eguin zuen
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lecu artatic, an jendo 
asco zegoalaric.

14 Onetaz gueroztio 
Jesusee arquitu zuen 
bera Temploun, eta 
esan zion: Ona emen, 
sendatu zera, ez deza- 
zula gueyago pecaturic 
eguin, gauza oquerra- 
goren bat guertatu ez 
daquizun.

15 Joan zan guizon 
hura, ota jaquinadazi 
zion Juduai, Jesús zala 
bera sendatu zuena.
16 Eta argatic J  uduac 

pcrseguitzen zuten Jo- 
sus, eta aleguiña egui- 
tcn zuten iltzeco, zer
gatic gauza abec eguin 
zituen deseansuco egu- 
nean.

17 Eta Jesusee eran
zun zioten: Ñero Aita 
lanean aditu da orain- 
daño; eta ni aditu naiz 
lanean.

1S Orduan, orrenga- 
tic, aleguiña gueyago 
eguiten zuten Juduac 
hura iltzeco, ez zerga-

tic deseansuco eguna 
ansí zuelaco bacarric; 
baizic ere esan zuelaco 
Jaungoicoa bcre Aita 
propiyua zala; bera 
Jaungoicoarequin ber- 
dinduaz.

19 Orduan eranzun 
zuen Jesusee, eta esan 
zioten: Eguiazqui, c- 
guiazqui esaten dizu- 
tet, Scmeac ezin eguin 
dezaqueala ezererc be- 
raz ; ez bada Aitari 
eguiten icusten diona; 
zergatic Aitac eguiten 
dueña, Semeac ero oro- 
bat eguiten du.
20 ZergaticAitac mai- 

to du Semea, ota era- 
custen diozca bcrac e- 
guiten dituen gauza 
guztiac; eta abec baño 
obra andiagoac eracu- 
sico diozca, zuec arritu 
zaitezten.

21 Zergatic ñola Ai
tac piztutzen dituen 
iliac, eta bizia enlaten 
dien, modu onetan 
Semeac ere ematen
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dio bizia nai due-
nai.

22 Zergatic Aitac ez 
du iñor ecadoitzen, bai
zic ecadoitzeco podo- 
rio guzia eman zion 
Semeari,

23 Guztiac Semea 
honoratu dezaten, Ai
ta  honoratzen duten 
bezela. Semea honora
tzen ez duenac, ez du 
honoratzen Aita, hura 
bialdu dueña.

24 Eguiazqui, egui
azqui esaten dizutet, 
nere itza aditzen duc- 
nnc, eta ni bialdu nau
enenn fedea daucanac, 
duela betico bizia, eta 
ez duela izan bear eca- 
doitua, baizic igaro 
dala eriotzetic bizi- 
rn.

25 Eguiazqui, egui
azqui esaten dizutet, 
badatorrela ordua, eta 
etorri dala, zeñetan 
illac adituco duto 
Jauugoicoaren Seme- 
aren boza, eta hura

ARAUitA.
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aditzen dutcnac, bizico 
dira.

26 Zergatic nola Ai- 
tac ber beragan (laucan 
bizia, modu onetan c- 
man dio Semeari ere 
ber beragan bizia iza- 
tea.

27 E ta  eman dio ere 
ecadoitzeco nausitasu- 
na, Guizonaren Semoa 
dalaco.
28 Ez zaiteztela arri- 

tu  onetaz; zergatic ba- 
dator ordua, zeñetan 
obietan dauden guzti- 
ac, ad i tuco dute bera- 
ren boza;

29 Eta irtengo dira, 
ondo eguin dutenac, 
bizitzaco piztucrara, e
ta gaizqui eguin dute
nac ecadoico piztue- 
rara.

30 Nienerez ezdeza- 
quct eguin ezerore. 
Aditzen detan bozela 
ecadoitu bear det, eta 
nere ecadoyac izan bo
ar du zuzona; zergatic 
ez det billatzen noro
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liorondatoa, baizic ñero 
Alta bialdu nauenaren 
borondatea.

31 Nic ematen de- 
talaco neronen lecuco- 
tasuna, ¿ argatic ez da 
eguiazcoa ñero lecuco
tasuna ?

32 Bada beste bat 
lccucotasuna ematen 
dueña nitaz, eta ba- 
daquit eguiazcoa dala 
borac nitaz ematen du- 
en lecucotasuna.

33 Zuec bialdu ditu- 
zute niandatariac Jua- 
nengaua, eta berac o- 
mandio lecucotasuna 
eguiari.

34 Baño nic errezi- 
bitu boar detan lecu
cotasuna, ez da guizo
naren gandic irteten; 
ala ore au esaten det 
zuec salva zaitezten.

35 Bora zan argui on- 
tzi bat, sututzen eta 
distiatzen dueña; eta 
zuec nai izan zendu- 
ten, ordu batez, bero 
arguiarequin poztu.

5 Cai\] JUANEN ARAUBA.
30 Bañan nic badet 

lecucotasuna Juanena 
baño andiagoa daña ; 
zorgatic ñero Aitac bc- 
tetzeco eman dizqui- 
dan obrac, zcñac dira, 
ni eguiten ari naizen 
obrac berac, lecucota
suna ematen dute ni
taz, ñero Aitac bialdu 
ñauóla.

37 Eta nore Aitac 
bialdu nauenac, berac 
eman du lecucotasuna 
nitaz : zeñen boza ez 
dezuto zuec beñere 
aditu, cz da ore icusi 
bere beguitartea.

38 Ez da ero beraren 
itza bizlzucquin ; zer
gatic zuec ez dczute 
íederic bialdu zuen 
arengan.
39 Billaquiu dizazuto 

Escriturac ; zergatic 
zuec usté dezuto nyo- 
taz daueazutela betico 
bizia ; ota ala ere, be
rne dira lecucotasuna 
ematen dutcnac nitaz,

40 Relien gana etorri

nai cz dczute, bizia 
izan dezazuten.

41 Guizonengandic 
datorren gloria, ez det 
errezibitu boar;

42 Baña ezagutzen 
det zuec ez daucazute- 
la Jaungoicoarcn amo- 
rioa zuengan.

43 Ni etorri naiz nere 
Altaren izenean, eta ni 
ez nazute errczibitzcn; 
liesto bat ctortzen ba- 
litz boro izenean bere- 
an, hura errczibituco 
dezuto.

44 ¿ Nola izan al de- 
zazutequo fedea zuec, 
batzuec besteengandie 
gloria errezibitzen 
zaudetenac, eta Jaun- 
goicoa-gandio bacarric 
datorren gloria ez ba- 
dezute bülatzen ?
45 ¿ Usto dezuto nic 

salatuco zaituzto dala 
ñero Altaren aurrean ? 
Bada bat salatu bear 
zaituztena: Moisés, ze- 
íietan zuec espero de- 
zuten.
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46 Zergatic izan ba- 

zendutcn fedea Moi- 
sesengan, izango zon- 
duten nignn; zergatic 
berac cscribitu duen 
nitaz.
47 Baño ez badezute 

federic aren escriture- 
tan, ¿ñola i zango de- 
zute nere itzetan ?

Soigarrcn Capitnlua.

ONEN ondoren joan 
zan Jesns, ota ¡ga

ró zuenGalileaco icna- 
soa,zeñ da Tiberiascoa.

2 Eta seguitzen zion 
jende ascoc; zergatic 
icusi zituzten eriaquin 
egnin zitnen mirariac.

3 Eta Jesús igo zan 
mendira, eta an eseri 
zan bere diszipulua- 
quin.

4 Eta Juduon festa, 
Pascua deitua, urbil- 
tzen zan.

5 Ordnan Jesusee 
alclia zituon beguiac, 
eta icusi zuen jende 
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asco zetorrela beraga- 
n a ; eta esan zion Pe- 
liperi: ¿Nondic erosico 
degu oguia, abec jan 
dezaten ?

6 Baño au esan zuen 
hura progatzeagatic; 
zergatic berac buzequi- 
cn zer eguitera zijoan.

7 Felipec eranzun 
zion: Borroun zillar 
diruren oguia cz (luto 
asco, ayetaco bacoitzac 
pizca bat ar dezan.
8 Bore diszipuluotaco 

batee, Andrés, Simón 
Pedroren anavac, esan 
zion:

9 Badago emon mutil 
gazto bat baearra, dau- 
cazquiena bost ogui 
garagarresco, ' eta bi 
a rra i: baño ¿ zer da au 
aimbesterentzat ?

10 Eta Jesusee esan
zuen: Eserierazo za- 
zuto jondea jaleco. E ta 
bolar asco zegoan lecu 
altan. Eseri ziranbada 
guizonac, bost milla 
oezela. .

11 Eta Jesusee artu 
zjtuen oguiac, eta gra- 
ziac emanic, partitu 
zituen bere diszipulucn 
artean, eta diszipuluac 
esenta zeudenen arte
an ; eta orobat arraye- 
tatic ore nai zuten gu- 
zia.
12 E ta ase ziraueau, 

esan zion boro diszipu- 
ln a i: Bildu dizazute 
sobratu dirán puscac, 
ezer galdu ez dedin.

13 Bildu zitusten 
bada, eta beto zitusten 
amabi sasqui, sobratu 
ziran garagarresco bost 
oguien puscaquin, jen- 
deac jan. zuen ondo- 
rean.

14 Orduan icusiric 
Jesusee eguin zuen 
milagroa, esan zuten: 
Au da eguiazqui inun
dara etorri bear zuen 
Profeta.

15 Orduan Jesusee 
iguerriric etortzera zi- 
joasela hura arrapatu, 
eta erreguo eguiteco,

6 Cap.J JUANEN
joan zan berriz men
dira, bera bacarric.

16 E ta arratsaldea 
igorri zanean, bere dis
zipuluac jachi ziran 
ichasora;

17 Eta, ontzian sar- 
turic, zijoasen igaro- 
tzen ichasoa Cafama- 
um-alderonz. Eta i- 
llundu zuenean, Jesús 
ez zan oraindic ayetara 
etorri.

18 E ta ichasoa an
di tzen zan buhatzen 
zuen aizo portitzare- 
quin.

19 Eta oguoita bost 
edo ogueita amar es
tadio bezela ammnean 
egnin zitustenean, icu
si zuten Jesús zetorrela 
ibillinz iehas-gañean, 
eta alderatzen outzira: 
eta bildurtu ziran.
20 Baño berac esan 

zioten: Ni naiz; ez 
bildurtu.
21 Orduan, nai izan 

zuten ontzian orrezi- 
b itu ; eta bereala on-

c
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tzia leorreratu zan, 
noronz zijoazen.

22 Biaramonean i- 
chasoaz beste aldetic 
zegoen jendeac, icusi 
zueu an ez zegoala 
beste ontzi chiquiric, 
baizican hura bacarric, 
zeñetan sarta ziran 
Jesusen diszipuluac, 
eta bera ez zala sartu 
ontzi artan ayequin, 
baizic bero uiszipu- 
luac joan zirala bacar- 
xic;

23 Eta beste ontzi 
chiquiac etorri zirala 
Tiberiasdic ayec oguia 
jan zutcn toqui aren 
ondora, Jaunac graziac 
einan ondoren,

24 Jendeac icusi zu-
enean Jesus an ez ze
goala, ez da ere bere 
diszipuluac, ayec ere 
sartu ziran ontziotan, 
eta joan ziran Cafar- 
uaumera, Jesusen bi
lla. .

25 E ta hura avqui- 
turic ichasoaz beste
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aldean, esan zioteu: 
Maisua, ¿ noiz etorri 
ziñan onera?

26 Jesusee eranzun 
zioteu, eta esan zuen: 
Eguiazqni, eguiazqui, 
esaten d izutet: Billa- 
tzen nazute, ez mila- 
gruac icusi dituzute- 
laco, baizic oguietatic 
jan zendutelaco, eta 
asó ziñatelaco.

27 Lan eguizute, ez 
aitzen dan janariagatic 
bacarric, baizic betieo 
bizia emateco iraupe- 
na duen janariagatic, 
zeña einango dizuto 
Guizonaren Semeac · 
zergatic au da ñero 
Aita Jaungoicoac se- 
ñalatu dueña berc se- 
lloaz.

28 Orduan esan zio- 
ten : ¿Zer cguin bear 
degu, Jaungoicoaren 
obrotan lan-eguitcco ?

29 Jesusee eranzun 
zuen, eta esan zioteu: 
Au da Jaungoicoaren 
obra, izan dezazutela
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fedea berac bialdu 
duenngan.
30 Orduan esan zio- 

te n : ¿ Zer milagro 
eguiten dezu bada zuc, 
icusi dezagun, eta izan 
dezagun fedea zugan ? 
¿ Zer obra eguiten 
dezu ?

31 Gure gurasoac jan 
zuten maná oremuan, 
escribítua dagoon be- 
zela: Ernán zioteu ja- 
ten zeruco oguia.
32 Orduan Jesusee 

esan zioten: Eguiaz
qui, eguiazqui esaten 
dizutet: Eguiazco o
guia, ez da Moisesec 
eman zizuten zeruco 
oguia, baizic nere 
Aitac ematen dizuten 
zeruco oguia.

33 Zergatic Jaun
goicoaren oguia da ze- 
rutic jachitzen daño, 
eta munduari bizia 
ematen diona.
34 Orduan esan zio

ten : Jauna, iguzu beti 
ogui au.

27

6 Cai\J
3o E ta Jesusee esan 

zioten : Ni naiz liizico 
oguia; nigana dator- 
renac ez du goseric 
izango, eta nigan fedea 
duenac, ez du beñere 
egarriric izango.

36 Baña esati dizutet 
zuei, icusi nazutelaric 
ere, ez dezutela fcdoric 
nigan.

37 Nere Aitac ema
ten dizquidun guziac, 
etorrico dirá nigana; 
eta nigana datorrena, 
ez det campora botaco.
38 Zergatic zerutic 

jachi naiz, ez ñero 
borondatea eguiteco, 
baizic ni bialdu nau- 
enaren borondatea.

39 E ta au da nere 
Aita ni bialdu nauon- 
aren borondatea, nic 
ez dezadala guldu ba- 
tere eman dizquidan 
gnzietatie, baizic nic 
piztu dizadala az- 
queneco egunean.

40 Au da ere ni bial- 
du nauenaren boroiula-

c 2



te a ; Semea icuslen 
duen guziac eta bera- 
gnn fedea dauean gu
ziac, izau dezala hético 
bizia, eta nic piztu 
dezadala azqueneco 
egunean.

41 Orduan Judnac 
gaizqui itz egniten zu- 
ten beragaz. zergatic 
esnn zuen: Ni naizze- 
rutic jachi dau oguia.

42 Éta esateu zuten: 
¿Ez da au Jesús, Jose- 
ren Semea, zeñen aita 
eta zeñen ama guc ezu- 
gutzeu ditugu? Bada 
¿ ñola esaten d u : Zeru
tic jachi naiz?

43 Orduan Jesusee 
• eranzun zuen, eta esan

zioten: Ez gaizqui itz 
eguin alcarren artean.

44 Ezin iñor ctorri 
1 iteque nignna, ñero 
Aita ni bialdu nauenac 
ez badu ecartzcn; eta 
nic piztuco det azque
neco egunean.

45 Profetetari escri- 
bitua dugo: E ta guzi-
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nc izango dirá iracasi- 
ac Jaungoicoaz. Arga- 
tic, Aitagandic aditu 
eta icasi duen guzia, 
nigana doctor.

46 Ez norbaitec Aita 
icnsi dualaco, ez bada 
Jaungoicoagandic e- 
torri dauac; once icusi 
du Aita.

47 Eguiazqui, egni- 
azqui esaten dizutet: 
Nigan fedea daucanac, 
dauca hético bizia.

48 Ni naiz bizico o-
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guia.
49 Zuen gnrasoac jan 

zuten maná cremuan, 
ota il ziran:

50 Baña oguia au dá 
zerutic jachi daná, one- 
tatic jaton duen bacoi- 
tza il ez dedin.

51 Ni naiz bizico o
guia zerutic jachi da
lia; norbaitec jaten ba
la ogui onetatic, beti ■ 
coz bizico din Esaten 
dizutet ero, nic eman- 
go dotan oguia, ñero 
araguia d a ; zeñn nio

6 Cap.] JUANEN 
emango det inumlu- 
aren hiziagatic.

52 Orduan Juduac 
leyatzen ziran beren 
artean, esanaz: ¿Ñola 
eman dizaguque onec 
jaten bere araguia?

53 Bada Jesusee esan
zioten: Eguiazqui,
eguiazqui esaten dizu- 
to t: Baldin ez bade- 
zuto jaten Guizonaren 
Semearen araguia, eta 
ez badezuto edaten be- 
ro odola, ez dezutela 
izango bizia zuengan.

54 Nerc araguia jaten 
duenac, eta ñero odola 
edaten duenac, dauca 
betico bizia, eta nic 
piztuco det azqueneco 
egunean.

55 Zergatic ñero ara- 
guia, eguiazqui, janaria 
d a ; eta ñero odola, 
eguiazqui, edaria da.

56 Ñero araguia jaton 
dueña, ota ñero odola 
edaten dueña; nigan 
bizi da, eta ni boragan.

57 Ñola ñero Aita
23

bizia ematen duenac 
bialdu nauen, eta ni 
beragatic bizi naizen; 
ala, ni jaten nauona 
ere, bizico da nigatic.
58 Ogui au da zerutic 

jachi daña jaton dueña 
il ez dedin, zuen gu- 
raso maná jan zutonac 
il ziran bezela: ogui au 
jaton dueña, bizico dá 
betico.
59 Gauza abec esan 

zituen Jesusee sinago- 
gan eracusten ari zala 
Cafarnatimen.
Cü Orduan bere dis- 

zipuluetatic ascoc, au 
aditu zutonac, esan zu
ten: Gogorra da esan 
a u : ¿ norc aditu deza- 
quo ?

61 Baño Jesusee, ja- 
quiñic beragan, bere 
diszipuluac gaizquie- 
saca zeudela onetuz, o- 
sau zioten: ¿ au da 
gaitzbide bat zuenzat ?

62 ¿ Bada zer esango 
zendutequo icusten ba- 
zen dute Guizonaren

ARAURA.
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Semea len zegoen to- 
quira igotzon ?

63 Espiritua cia bi- 
zia ematen dueña; ara- 
gu iae ez du ezer pro- 
vechatzen ; nie esnten 
dizqnizutedan itzac,es-

iritua dira baita ere 
izia.
64 Baño zuetatic ba- 

clira bntzuec nigau fe- 
(lerie ez dutenac. Zer- 
gatic Jesusee baze- 
quien lendandic, zeñ 
ziran beragan federic 
ez zutenac, cta zeñ zan 
bera escumatzera zijo- 
ana.

65 Eta esan zuen: 
Onega tic nie esan di- 
zutet ezin ctorri dite- 
quela iñor ni gana, ez 
bada ñero Altaren c- 
maitaz.

66 Ordutic bere dis- 
eipuluetatio asco biur- 
tu ziran atzera, eta ez 
zebiltzan gueyngo be- 
rarcquin.

67 Esan zioten bada 
Jesusee amabiai : ¿zu-
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ec ere joan nai de- 
zute ?

68 Orduan eranzun 
zion Simon Pedroc: 
Jauna, ¿ norengana jo- 
ango güera? Zuc di- 
tuzxi betico biziaren 
itzac;

69 Eta guc fedoa 
degu, eta ezagutzen 
degu zu zerala Cristo, 
Jauwgoico bizia orna
to)) duenaren Semea.

70 Jesusee eranzuu 
zioten : ¿ Ez zaituztet 
nie zuec amabiae au- 
tatu  ? eta ala ere zue- 
taco bat deabrua da.

71 E ta itz eguitea 
zuen Judas Iscariote, 
Simonen semeagaz; 
zergatic, au, nmabieta- 
tie bat izanic, zijoan 
hura escumatzera.

Zazpigarron Capitulua.

ETA Jesus onen on- 
doren, zebillen 

Galilean; zergatic ez 
zuen nai izan Judean

ibilli, zergatic Juduac 
aleguiña eguiten zu- 
ten bera iltzeco.

2 E ta alderatu za- 
nean Juduen testa, 
Tabernaculoena dei- 
tzen zayona,

3 Bero senideac esau 
zioten: Aldo eguizu 
emendic, eta zoaz 
Jadeara, zuro diszipu- 
luao ere icusi dizaten 
zuc eguiten dituzun 
obrac.

4 Zergatic ezagutua 
izatea nniduen inore, 
ez du ezer eguiten ez- 
cutuan: gauza abec 
eguiten dituzun ez- 
queroztjc, nguer zaitez 
mundura.

5 Zergatic bero seni
deac ere ez zuten í’ede- 
ric beragan.

6 Orduan Jesusee 
esan zioten: Oraindic 
ez da nllegatu ñero 
dembora; baño zuena 
beti prest dago.

7 Munduac ezin 
gorrota zaitzateque

SI
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zuec; baño ni gorrota- 
tzen ñau, zergatic nic 
enlaten detan lecuco- 
tasuna bere obrac gaiz- 
tuac dirala.

8 Igo zaitezto zuec 
festa onetara; ni ez 
naiz igotzen oruindic 
bertara; zergatic ñero 
dembora ez da orain
dic boten.

9 E ta au ayei esanic, 
guelditu zan Galilean.

10 Baño bere seni
deac igo ziranean, or
duan bera ere igo zan 
testara, ez aguerian, 
baizic ezcutunn bezela.

11 Orduan Juduac 
billatzcn zuten testan, 
etaesatenzuteu: ¿Non 
da?

12 Etasurmur andia 
zegoen beragaz jen- 
cleon artean; batzuec 
esaten zuten : Ona da ; 
besteac esaten zuten: 
Ez, baizic engañatzen 
ditu jendeac.

13 Bañoiñorcez zuen 
itz eguiten beragaz
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aguerian, Juduen bil- 
durraz.

14 E ta itesta erdian 
bezela, igo zan Jesus 
templora, eta eracusteu 
zegoen.

15 Eta Juduac arri- 
tzen ziran, eta esaten 
zuten : ¿ Ñola daquiz- 
qui onec izqueriac icu- 
si cz baditu ?

16 Jesusee erauzuu 
zioten, eta esau zueu : 
Nero iracasdea ez da 
nerea, baizic ni bialdu 
nauenarena.

17 Baldin norbaitee 
eguin nai badu Jaun- 
goicoaren borondatea, 
ezagutuco du nere 
iracasdea Jaungoicoa- 
rena dan, edo nie 
nerez itz eguiten ote 
detan.

18 Nor beraz itz e- 
guiten duenac, billa- 
tzen du boro burilaren 
gloria; baño bialtzen 
duenaren gloria billa- 
tzen dueña, eguiazeoa 
da, eta batere bidega-

32

bequeriaric beragan ez 
dago.

19 ¿ Ez da Moisés le- 
guea eman zizutena? 
Eta ala ere zuetaco 
inore ez du cumplitzon 
leguea. ¿ Zergatic il 
nai nazute ?
20 Jendeac erauzun 

zuen, ota esan zuen: 
Uemonioa dezu zurc- 
quin: ¿ zeñec il nai 
zaitu ?

21 Jesusee oranzun 
zuen, eta esan zioten : 
Obra bat eguin det, 
zoñetaz guziac arritzen 
zerate.

22 Znec Moisesec 
eman dizutelaco zir- 
eunzisioa, (zeñ ez bai- 
tzanetorri lembiziMoi- 
sesengandic, baizio 
gurasoengandie,) zir- 
cunzidatzen deznto 
guizon bat descansuco 
egunean ere.

23 Baldin guizon ba
tee errezibitu bear ba
du zircunzisioa descan
suco eguneau, Moises-
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en leguea autsia izan 
ez dedin, ¿sumiutzen 
zerate ñero cont ra, des
cansuco egunean gui- 
zon bat osoro sendatu 
detalaco ?

24 Ez zazutola eea- 
doitu ieburaz, baizic 
ecodoitu zazute ecadoi 
zuzenarequin.

25 Orduan Jerusa
lemeco zembaitec esan 
zuten: ¿ Ez da ati il- 
tzeco billatzen dutena?

26 Eta ona emen non 
aguerian itz eguiten 
duen, eta ez diote ezer 
esaten. ¿ Menturaz 
aguintariac badaquite 
au dala eguiazqui Cris- 
toa ?

27 Baño badaquigu 
au nongoa dan: eta 
Cristo datorrenean, i- 
ñorc jaquin bear ez du 
nondic etorri dan.

28 Orduan Jesusee 
temploan eracusten ze- 
goalaric, dcadar eguin 
zuen, eta esan zuen: 
¿ Ni ezagutzen nazute,

33

baita ere nondic etorri 
naizen ? Ez naiz etorri 
neronetaz, baño egui- 
azcoa da ni bialdu 
nauena, zeña zuec ez 
dezute ezagutzen.

29 Baño nie ezagu- 
tzen det, zergatic ni 
beragandic etorri naiz, 
ota bcra da ni bialdu 
nauena.

30 Orduan atzeman 
naizuten; baño iñorc ez 
zion escuric ezarri; 
zergatic ez zan orain- 
dic etorri bere or- 
dua.

31 Eta jendeetatic 
ascoc izan zuten fedea 
beragan eta esaten zu
teil : Cristo datorre
nean, ¿menturaz mi
lagro guoyagoeguingo 
ditu onec eguin ditue- 
nac baño?

32 Fariseoac aditu 
zuten jendeac mur- 
muratzen zutela gauza 
abee beragaz; ota ayeo 
eta sazerdoteen aguin- 
tariac bialdu zitusteu

o ;t
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serví tzariac luirá atze- 
matera.

33 Jesusee, bada, c- 
san zioten : Oraindic 
dembora guchico egon 
bear det zuequin, eta 
gnero joan bear det 
bialdu ninduon aren- 
gana.

34 Nere billa ibillico 
zerate, baño ez nazute 
arquituco; eta liic e- 
cron bear detan leoura, 
zuoc ezm etorri zaitez- 
tequo.

35 Orduan Juduac 
esan znten beren ar- 
tean : ¿ Nora joan bear 
dn once, non gue arqui
tuco ez degun? ¿Joan 
bear du jentileu artenn 
banatuac dauden Ju- 
duetara, eta jontilai 
e races tera ?

36 ¿ Zer da esan duen 
itz au : Ibillico zerate 
ñero billa, baño ez na- 
zute arquituco; eta uic 
egon bear detan le- 
cura, zuec eziu etorri 
zaitozteque ?

37 Etu fostaco azquo- 
neco egun andian, Je
sús jarri zan zutic, eta 
deadar cguin zuon,esa- 
naz: Ñor bait egarri 
bada, betor nigana, eta 
edan boza.

38 Escriturac esan 
duen arabera, nigan 
fedea daucanaren bar
renotic, irtengo dirá 
biziaren urezco ibayac.

39 Eta au esun zuen 
berngan fedea zutonae 
errozibitu bear zuten 
Espirituaz; bada orain
dic ez zan etorri 
Espíritu Santua, zer- 
gatic Jesús ere ez zan 
oraindie glorificatu.

•10 Orduan beraren 
itza aditu zuten jen- 
dectatic aseoc, esan 
zuten: Au da cguiaz- 
qui Profeta.

11 Bestoac esan zu
ten : Au da Cristo. 
Baño besteac esan zu
ten : Bada,¿ Galiloatic 
etorri bear du Cristoc ?

12 ¿Ez du Escritu*

7, 8 Cai>.] JUANEN 
rae osan Cristoc etorri 
bear duela Daviden 
odoletic, Betlehenioco 
iritic non zegoen Da
vid ?

43 Bazan bada lei- 
quitza jondeen arteiui 
bera zala bidé;

41 Eta ayetaco ba- 
tznee nai zuten hura 
atzeman; baño iñorc 
ez ziozcan escuao ezar- 
ri.

45 Orduan servitza- 
riao biurtu ziran sazor- 
doteen aguintarietara, 
eta Enriseoetara; eta 
abec asan zioton: 
¿ Zergatie ez dezute 
ecarri hura?
46 Servitzariac eran- 

zun zuten : Ez du gni- 
zonac iñoiz itz eguin o
neo itz eguiten duen 
bezela.

47 Orduan Fariseoac 
oranzun zioton: ¿ Zuec 
ero engañatuac zau- 
doto ?
48 ; Aguintarictacoen 

edo Eariseootacoen ba-

tec izan aldu fedea
beragan ?

19 Bada leguea ez 
daquiten jende abec 
madaricatuac dirá.
50 Nicodemoe, gabaz 

Jesusengana etorri za
na, eta ayetaco bat 
zanac esan zioten:

51 ¿Gurelegueao cea 
doitzen du guizon bat 
lendundic bera aditu 
gabe, eta zer eguin 
duen jaquin gabe ?

52 Eranzun zuten, 
eta esan zioten: ¿ Zu 
ere Galileacoa zera ? 
Billaquin zazu eta be- 
guiia zazu ez duela 
profeta bateo jaiqui 
bear Galileatic.
53 Eta joan zan ba- 

coitza bero ecllera.

Zortziga-ron Capitnlna.

BAÑO Jesús joan zan 
Olivoetaco men- 

dira.
2 Eta goiz goizetio 

etorri zan ostera tem-

ARAUEA.
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plora, eta jende gnzia 
zetorren beragana; eta 
eseriric, eracusten zio
ten.

3 E ta escribac eta 
Fariseoac ecarri zioten 
emacumo bat adulteri- 
oan arrapatua; eta, 
erdian jarrino,

4 Esan zioten : Mai- 
sua, emacumo au izan 
da arrapatua adulteri- 
oa yauquitzeco »mean;

5 Eta, leguean, Mo- 
isesecaguindu dign ar- 
ricatzea onelaco abec: 
¿Batía, zuc zer diozu ?

G An esan zuten hura 
tentatzeco, eta izan ze- 
zaten hura zertaz ncu- 
satu. Baño Jesusee, 
macurturic, escribi- 
tzenzuen beatzarequin 
lurrean;

7 E ta ñola leyatzen 
ziran galdesca, zuzon- 
du, zan, eta esan zio
ten : Zuctacopeeaturic 
gabo dagoena, izan de
cidla lembizico ari 
arriya tiratzen diona.
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8 E ta ostera macurtu 
zan, eta seguitzenzuen 
escribitzen lurrean.

9 Eta ayec, au aditu- 
ric, eta bero conzien- 
ziazminiztatuaoizanic, 
zijoasen irteten bata 
bestearen ondoron, 
zarrenetatic abiatu, e ta 
azquenetacoetaraño; e
ta ntsi zuten baearric 
Jesús, eta emacume 
erdian zutic egondu 
zana.

10 Eta Jesusee zu- 
zendu zanean, eta icusi 
ez zuoncan iñor emae- 
umea bestericj.esan zi
on : Emacumea, ¿ non 
dirá zure salatzalleac ? 
¿ inoro ez zaitu con- 
denatu?

11 Eta berac esan 
zuen: Inore ez, Jauna. 
E ta Jesusee esan ziou: 
Nic ere oz zaitut con- 
denatzou; zoaz, eta 
ez guoyngo peeaturic 
eguin.

12 Orduan Jesuseo 
itz eguiten zioten ber-

riz jendeai, esanaz: Ni 
naiz manduco Arguia; 
seguitzen nauena ez da 
ibillico illumbctan, 
baizic izango du betico 
bizia.

13 Orduan Eariseoac 
esan zioten: Zuc enla
ten dezu zororren lecu- 
cotasuna; argatic zu
re lecucotasuna ez da 
eguiazcoa.

14 Eranzun zuen Je
susee, eta esan zioten: 
Nie neronen lecueo- 
tasuna omaton badet 
ere, ñero lecucotasuna 
eguiazcoa da, zergatic 
nic badaquit nondic 
etorri naizen, eta ñora 
nonn, eta zuec ez da- 
quizuto nondic nator- 
ren, ez da ero ñora 
nonn.

15 Zuec ecndoitzcn 
nazute araguiaren ara- 
bera, ni ez migo iñor 
ecadoitzen;

1G Bada nic ero ecn- 
doitu bear badet, 
ñero ecadoyac izan 
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bear du eguiazcoa; 
zergatic ez det ecadoi- 
tu bear baearric, bai
zic nere Aitn ni bialdn 
nauenareqnin.

17 Eta zuen leguean 
ere escribitua dngo, bi 
guizonen lecucotasuna 
eguiazcoa dala.
18 Ni naiz bat neronen 

lecucotasuna ematen 
dedana; eta ñero Aita 
ni bialdunauenacema- 
ton du lecucotasuna 
nitaz.

19 Orduan esan zio
ten : ¿Non da zure 
Aita ? Eranzun zuen 
Jesusee: Ez nazuto 
ezagutzen ni, ez da ero 
nere A ita : ni ezagutu 
banin duzuten, czagu- 
tuco zenduten ero 
nere Aita.
20 Itz abec esan zi- 

tuen Jesusee tesoroeo 
atoan, eracutziaz tem- 
ploan. Eta iñorc ez 
zuen atzeman, zcrgatio 
ez zan oraindic allega- 
tu beraren ordua.



E VAX J ELIO A [8 Cap.
21 Eta Jesusee esan 

zioten berriz: Ni ba- 
noa, eta zuce billatuco 
nazute, eta zuen pe- 
cntunn ileo zerate; ni 
noan toqui ra, zuec eziu 
joan zindezteque.

22 Orduan Juduac 
esan zuten : ¿ Bere bu
rila ileo oto du, eta 
orrengatic esaten ote 
d u : Ni noan toquira, 
zuec ezin joan zindez- 
tequo ?

28 Eta esan zioten r 
Zuec becoetacoac ze
rate ; ni goicoetacoa 
nniz: zuec zerate mim- 
du onetacoetacoac; ni 
ez naiz raundu oneta- 
coetacoa.

24 Artncoz esandizu- 
tet, zuen pecatuetan 
ileo zoratela; zergntic 
ez badezute federic ni 
Cristo naizela,ilco zera
te zuen pecatuetan.

25 Orduan esan zio
ten ; ¿Zu ñor zera? Eta 
Jesusee esan zioten; 
Leinbizian esan uizu-
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ten guzia esaten d¡- 
zutet orain e ro :

2(i Gauza asco dau- 
cazquit esateco, eta 
ecadoitzeeo zuetaz; 
bada bialdu nanena 
eguiazcoa da, eta nie 
mundnan esaten deta
na, da bcrac neri esan 
ditana.

27 Ez zuten ezagutu 
itz agüiten zuela boro 
Aitaz.

28 Orduan Jesusee 
esan zioten: Guizona- 
ren Somoa gora nl- 
chatzen dezutenean, 
orduan jaquingo dezu- 
te ni naizela Cristo; 
eta nie neronegaz ez 
detala ezer eguiten, 
baizic itz eguiten deta
la nere Aitae eracutzi 
ditana.

29 Eta ni bialdu nau- 
ena, nerequin dngo; 
bere Aitae ez lian ba- 
carricutsi; zergaticnic 
eguiten det beti berari 
on iritzitzen zayona.

30 Berno gauza abeo

8 CAr.] JUANEN 
esanaz, ascoc berngan 
fedea izan zuten.

31 Orduan Jesusee 
berogan fedea izan zu
ten Juduai esan zio
ten : zueo nere itzean 
bertirnuntzen baze- 
rate, izango zerate 
eguiazqui lloro diszi- 
puluac;

32 E ta fzagutuco de- 
zute eguia, eta eguiac 
libro cguingo zaituzte.
33 Eranzun zioten: 

Abrahamen etorticoae 
güera; eta bañero ez 
güera inoren mein peco 
izan : ¿ Ñola bada zuc 
esaten dezu, izango ze
rate libratuac?

34 Jesusee eranzun
zioten: Eguiazqui,
eguiazqui esaten dizu- 
tet, pecatua eguiten 
duon guzia, dula peca- 
tuaren mempccoa.

35 Eta mempeeoa ez 
da hético bertirnun- 
tzon echeau ; baño be- 
tico bortirauiitzen da 
Semen.
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36 Baldin beraz So- 
mcac libratzeu bazai- 
tuzte, eguiazqui li
bratuac izango zerate.
37 Nie badaquit A- 

brabamen etorquiac 
zeratela, bano il nai 
nazute; zergatic nere 
itzac zuetau lecurio ez 
duuean.

38 Nie itz eguiten 
det nero Aitareqnin 
nagoela icusi detana; 
eta ala zueo eguiten 
dezuto icusi dezutona 
zuen Aitarequin zau- 
detola.

39 Eranzun zioten, 
eta esan zioten : Abra
ham da gure aita. 
Jesuseo csau zioten : 
Abrahamen aurrac ba- 
zinateque, Abrahamon 
obrac eguiugo zinduz- 
tequo;
40 Bano orain billa- 

tzen dezuto ni ilarazten, 
ni izanio guizona e- 
san dizutedana eguia, 
Jaungoicoagandie ndi- 
tu  detana. Orrelaco

ABATTRA.
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gauzic ez zuon Abra- 
harnee eguin.

41 Zuec eguiten di- 
tuzute zuen aitaren 
obrac. Orduan esan 
zioten: Gu ez güera 
mnlrequetatic jayoac; 
aita bat bacana dogu, 
zeñ da Janngoicoa.

42 Bada Jesusee esan 
zioten: Baldin Jann
goicoa balitz zuen 
Aita, maitatuco nindu 
zuten ; zergatic ni sor- 
tu  naiz ota etorri naiz 
Jaungoicoagandic; eta 
zergatic ez naizen 
etorri ni neregaz, 
baizic berac bialdu 
nauen.
43 ¿Zergatic ez de- 

zute entenditzen nic 
esaten detana ? Da 
zergatic ezin aditu 
dezuten ñero itza.

44 Zuec dauca zute 
aitatzat deabrua; eta 
eguicaritu nai ditu- 
zute zuen aitaren de- 
seoac. Bera lembizi- 
tic guizerallea izan du

40

da; eta ez du iraun 
eguian, zergatic eguia 
ez dagoen beragan. 
Gnezurra esatau duo- 
nean, itz eguiten du 
bereetaco batee be- 
zela; zergatic guezur- 
tia da, eta guezurraren 
aita.

45 E ta zergatic nic 
eguia esaten detail, ez 
daucazute federic ni- 
gan.
' 46 ¿ Zeñ zuetacoc e- 
ranzuquitzen dit neri 
pecatuaz ? eta eguia 
esaten badet, ¿zerga
tic ez dezute zuec 
federic nigan ?

47 Jauugoicoarena 
danac, Jaungoicoaren 
itzac aditzen d ita ; ar- 
gatic zuec aditzen ez 
dituzute, zergatic cz 
zeraton Jaungoicoare- 
nac.
48 Orduan Juduac 

eranzuu zioten, eta 
esan zioten: ¿ Ez degu 
guc oudo esaten, zu 
tíauiaritano bat zorala,

eta demonio bat. dau- 
cazula zurequin ?

49. Jesusee eranzuu 
zuen: Nic ez daucat 
nereqnin demonioric; 
baizic nic honratzen 
det ñera Aita, eta zuec 
deslionratzen nazute 
ni.

50 Ez det nic ñero 
gloria billatzon, baño 
liada bat billatzon du
eña, eta izan bear du 
ecadoya.

51 Éguiazqui, egui- 
azqui esaten dizutet, 
baldin norbaiteo nere 
itza gordetzen badu, 
ez da iñoiz ileo.

52 Orduan Juduac 
esan zioten : Orain da- 
quigu zurequin dauca- 
zula demonio bat. A- 
brabam il zan, eta il 
zirau profetac; eta zuc 
esatou dezu; baldin 
norbaitec gordetzen 
badu nere itza ez da 
iñoiz ileo.

53 ¿ Zu andiagoa zera 
gure aita Abraham il

41
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zana baño ? ¿ eta il zi- 
ran jiro te tac baño? Zuc 
¿ zeñetaz daucazu zuro 
burua ?
54 Jesusee eranzuu 

zuen: N i neroni glori- 
licatzen banaiz, cz da 
ezer ñero gloria. Ni 
gloriiicatu bear nau- 
ena da nere Aita, zeñe
taz zuec esaten dezute 
zuen Jaungoicoa dala:
55 E ta ala ero ez 

dezute ezagutu; baño, 
nic ezagutzen d e t ; ota 
esango banuquo ez do- 
tala ezagutzen, izango 
uinzaqne, zuec bezela, 
guezurti bat. Bada oza- 
gutzeu det, eta gorde
tzen det bere itza.

56 Abraham zuen ai
ta nlegueratu zan icusi 
bear zuelacoz ñero c- 
guna; eta icusi zuen, 
eta poztu zan.

57 Orduan Juduac 
esan zioten; Oraindic 
ez dituzu berroguei 
eta amar urte, ¿eta 
icusi dezu Abralium ?

ABAUBA.
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58 Jesusee esan zio- 

ten; Eguiazqui, egui- 
azqui esaten dizutet 
Abraham eguiña izan 
zan baño lenago, ni 
naiz.

59 Orduan bildu zi
tuzten arriac berari 
tiratzeco; baño Jesus 
gordo zan, eta irten 
zan templotic, ayen er- 
ditie pasaturic ; ota 
onda joan zan aurrera.

Bodoratzigarrcn Capltulua.

IJTA  igarotzean, i- 
lí cusí zuen guizon 

bat, jayotzetic ichua.
2 Ê ta bere diszipu- 

luaceguinzioten galde 
au: jfaisua, ¿guizon 
onec jayo bear zuen 
ichua, berac pecatu 
eguin zuelaco, edo be- 
ro gurasoac pecatu e- 
gnin zutelaco?

3 Jesusee eranzun 
zuen ; Ez onec pecatu 
eguin zuelaco, ez da

ero onen gurasoac pe- 
catu eguin zutelaco; 
baizic onegan Jaun- 
goicoaren obrac aguer- 
tn ditezon.

4 Nic lana eguin be
ar det, eguna dan bi- 
tartean, nic bialdu 
nauenaron obretan; 
gabac etorri bear du, 
zeñetan iñorc ezin de- 
zaquo lanic eguin.

5 Munduan nagoen 
bitartean, manduco 
Arguia naiz.

0 Au esan zuenoan, 
tustatu zuen lurrera, 
ota istuarequin eguin 
zuen loya, eta loyare- 
quin gantzutu zituen 
ichuaren begniac;

7 E ta esan zion : Zo- 
az, eta garbitn dizazu 
begniac Siloeco putzu- 
an (Siloe nai du esan, 
Bialdua). Joan zan 
bada, eta garbitn zan, 
eta biurtu zan vistare- 
quin.

8 Orduan auzocoac, 
eta lenago ichua zala
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icusi zutenac, osan zu
teil : ¿ Ez da au escrita 
zegoana eta limosna 
escatzen zuena?

9 Batzuec esaten zu- 
te n : Au d a ; eta bes- 
teac: Beraron antza 
duen bat d a : Baño be
rac esaten zuen : N i 
naiz.

10 Orduan esan zio- 
te u : ¿ Ñola idiqui zaiz- 
quitzu beguiac?

11 Berac eranzun zu
en, eta esan zuen: Je 
sus doitzen zayon gui
zon batee, eguin zuen 
loya, eta gantzutu ziz- 
quidan beguiac loya- 
requin, eta esan zulan : 
Zoaz Siloeco putzura, 
eta garbi zaite. Eta 
joan ninzan, eta garbi- 
tu  ninzan, eta errezi- 
bitu nuen vista.

12 Orduan esan zio- 
ten: ¿Non da hura? 
Esan zuen: Ez daquit.

13 Len ichua zegoe- 
na eraman zuten Fa- 
riseoetara.

Í3

14 E ta descan8tico 
eguna zan Jesusee lo

a eguin zuena, eta 
eguiae idiqui zios-

cana.
15 Orduan Fariseoac 

ero galdetzen ziotcn, 
ñola vista errezibitu zu
en. E ta berac esan zio- 
ten: Jarri zuen loya 
nere beguien gañean, 
eta garbitn ninzan, eta 
icusten dot.

1G Orduan esan zu
ten Fariseoetuco batzu- 
ec: Guizon au ez da 
etorri .Jaungoicoagan- 
dic, zergatic ez du gor- 
detzen descansuco egu
na. Besteac esaten zu
ten : ¿ Ñola guizon pe- 
catari batee eguin al- 
dizaque onelaco mila- 
groac? Eta bazan lci- 
quitza ayen artcan.

17 Esan ziotcn borriz 
ichuari: ¿ Zer esan be
ar dezu zuc artaz be
guiac idiqui dizquizu- 
laco ? Eta berac esan 
zuen: Profeta da,
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Jauna. Eta adoratu 
zuen auzpezturic.
391Í Eta Jesusee esan 

zuen: Ni etorri naiz 
inundu onetara zuzen 
ecadoitzeco; icusten 
ez dutenac, icusi deza- 
ten eta icusten du
tenac, iehutu ditezen.

40 Eta berarequin 
zeuden Fariseoac, au 
aditu zuten, eta esan 
zioten: ¿ Gu ero iclm- 
ac güera?
41 Jesusee esan zio

ten : Ichuac izan bazi- 
naten, ez zenduten 
pecaturic izango; baño 
orain esaten dezute · 
Icusten degn; argatio 
zuen pecatua bortan 
dago.

Amargarrcn Capitulna.

T1GUIAZQUI, egui- 
JEi azqui esaten dizu- 
tet, ardí teguian atetie 
sartzen ez dann, baizic 
beste lecu batetic igo- 
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tzen daña sartzeco, 
luirá da basnlaria eta 
lapurra.
2 Baño atetic sartzen 

daña, da ardien arzaya.
3 On¡ atezayac idi- 

quitzen d io ; eta ardiac 
aditzen dute beraron 
boza, eta deitzen ditu 
bere ardiac bereu ize- 
naz,eta campora atera- 
tzen ditu.

4 E ta bere ardiac ato
ra dituanean, ayen 
aurretic dijoa; eta ar- 
diac seguitzen dute, 
zergatic ezagutzen clu- 
tcn beraren boza.

5 Baño, arrotz bat ez 
dute seguituco, baizie 
igues eguingo dute 
beragandic; zergatic 
ez dnton ezagutzen ar- 
rotzen boza.

6 Jesusee esan zioton 
ayoi esangui au ; baño 
ayec ez zuten entendi- 
tu esaten ziotcna.

7 Argatic Jesusee 
borriz osan zioteu: E- 
guiazqui, eguiazqui o-
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satén dizutet: Ni naiz 
ardien atea.

8 Ni baño lenago e- 
torri dirán guziae, ba- 
salariac eta lapurrac i
zan d irá ; baño ardiac 
ez zioten ayoi aditu.

9 Ni naiz atoa. Nor- 
bait sartzen bada ni- 
taz, salvatuco da ; eta 
sartuco da, eta irtengo 
da, eta arquituco ditu 
larreac.

10 Basalaria ez dator 
ardiac ostutzcco, iltze- 
co eta ondatzeco bai
zic ; ni etorri naiz bizia 
izan dezaten, eta bizia 
ugariago izan deza
ten.

11 Ni naiz arzai ona; 
arzai onac enlaten du 
bere bizia boro ardien- 
gatic.

12 Baño alogueratua 
danac, eta arzaya ez 
danac, eta ardiac be- 
reac ez dituenac, otsoa 
etortzen .icusten due- 
nean, usten ditu ardi
ac, eta igues eguiton
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d u ; eta otsoacarrapatu 
eta banatzeu ditu.

13 E ta argatic alo- 
gueratuac igues egui- 
ten du, zergatic alo
gueratua dan, eta ez 
zayon ezer ardienga- 
tic.

14 Ni naiz arzai ona; 
eta ezagutzen ditut no- 
re ardiac, eta nere ar
diac ezagutzen naute 
ni.

15 Nere Aitac ni e- 
zagutzen nauen bozela, 
eta nic nere Aita cza- 
gutzen detail bezela. 
E ta ematen dot nere 
bizia nere ardiengatic.

16 Baditut ere besto 
ardiac, arditegui one- 
tacoac ez diranac; ze- 
nac ere bearra da nic 
quidatzea; etaadituco 
duto nere boza; eta i
zango da artaldo bat 
bacarra, eta arzai bat 
bacaria.

17 Urrcgatic nere 
Aitac ni maite nau, zer
gatic nic emateu detau
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nere bizia, be im  ar- 
tzeco.

18 Inore ezdit quen
tzen ; baizic nie enla
ten det nerogaz ; badet 
nausitasona emateco, 
eta badet nausitasuna 
borriz artzoco. Man- 
damentu au errezibitu 
det nere Aita gandió.

19 Orduan izan zan 
borriz leiquitza Judu- 
en nrtean, itz aben ga- 
tie; ^
20 Eta ayetaco aseoc 

esaten zuten: Demo
nio bat dauca beragan, 
eta croa dago ; ¿ zerga- 
tic aditzen diozute?
21 Besteac esaten 

zuton : itz abec ez di
ra demoniatu batenac ; 
¿demonio batee idiqui 
dizaque icliuou bogui- 
ae?

22 If E ta Dodicazioco 
festa ogorri zanean, Je- 
rusalemen negua zan ;
> 23 Eta Jesus zebilloa 
bitartoan temploan Sa
lomonen ntari-lorpean,

21 Ingnrntu zuten 
Juduac, ota esan zio- 
ten : ¿ noiz arte ecarri 
bear dezu zalantzan 
guro anima ? Zu Cris
to bazera, esan gaituzu 
arguiro.
2o Jesusee cranznn 

zioten: Esan dizutet 
bada, eta ez daucazute 
federio. Nic eguiten 
ditudan obrac, nere 
Altaren izenean, ema- 
ten dato lecucotasunu 
ni taz ;

20 Baña zuce ez de- 
zuto federie; zergatic 
ez zeraten ñero ardie- 
tacoae.
27 Esan dizutedan 

bezola, ñero ardiae 
aditzen duto ñero bo
za; ota nic ezagutzon 
d itu t; eta berac sogui- 
tzen nauto;

28 Eta nic ematen 
diotet betieo bizia ; ota 
ez dirá secutan izacal- 
duco, eta ez ditu 
iñorc arraputuco ñero 
cscutic.

29 Ñero Aita, ayec 
Ornan dizquidana, guz- 
iac baño andiagoa da ; 
eta iñorc ezin arrapatu 
dizaque ayec ñero Ai- 
taren escutic.

30 Ni, ota nere Aita, 
güera bat bera.

31 Orduan Juduac 
arta zituzten berriz ar
rise llura arricatzeco.
32 Jesusee eranzun 

zioten: Obra on asco, 
nere Aitarenac bezela- 
coac, eracutsi dizqui- 
zu te t: ¿ ayetaco zeñon- 
gatic arricatzen na- 
zuto ?

33 Juduac eranzun 
zioten, esanaz: Ez zai- 
tugu arricatzen obra 
onarengatic, baizic ar- 
negua gatic ; eta zer
gatic zu, guizon bat 
izanie, eguiten zoran 
Jaungoicoa.

31 Jesusee eranzun 
zioten: ¿ Ez dago zuen 
leguean escribitua: 
Nic esan nuen: Jaun- 
goicoac zerate ?
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35 Baldin deitu ba- 

diote jaincoac, ayei, 
zeñei etorri zitzayen 
Jaungoicoarcn itza, eta 
ez balitequo autsi 
Escritura;

36 ¿ Esaten dezute 
zuec, nic arnegatzen 
dedala, nic, Aitac san- 
tificatu nauenac, eta 
bialdu nauenac mun- 
dura, zergatic esan de
tan : Jaungoicoaren 
Semea naiz ?

37 Nere Altaren o- 
brac eguiten ez badi- 
tut, ez izan federio 
nigaz.
38 Baña eguiten ba- 

ditut, nigau ez izana- 
gatic, izan zazute ñero 
obretan, ezagutu deza- 
zuten, eta fedea izan 
dezazuten nere Aita 
nigan dagoela, cía ni 
nagoela beragan.

39 Orduan berriz ale- 
guiña eguiten zuten 
atzemateco; baño irten 
zan ayeu esen nrtetic.

-10 Eta joau zau ber-

ARAU11A.
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riz Jordanez beste ai
dera, non Juan egon 
zan batavatzen asie- 
rotic ; eta an guelditu 
zan.

41 Eta asco joan zi- 
ran bera gana, eta esan 
zuten : Eguiaz, Juanee 
ez zuen milagro batero 
eguin; baño berac e- 
san zitueu gauza guz- 
tiac onetaz, eguiazeoae 
ziran.
42 Eta an zeuden as- 

coc izan zuten fedea 
beragan.

Amaioagarron Capitulua.

ETA eri zegoen gui- 
zon bat,Lazaro dei- 

tua, Betaniacoa, Maria 
eta Marta bere aizpa- 
ren aldeerria ;

2 E ta Maria, zeñaren 
»maya Lazaro zegoau 
cri, zan Jauna oquen- 
duz gantzutu zueun, 
eta bere illearequm 
oñac chucatu ziozeana. 

oo

3 Onen arrebac bial- 
du zuten bada berari 
csatera: Jauna, ona 
emeu, zuc maite dezu
na, eri dago.
4 Eta Jesusee enzun 

znenean, esau zuen: 
Eritasun au ez da e- 
torri il dedin, baizic 
Jauugoicoaren gloria
ren oneau, Jaungoicoa- 
ren Semen gloriiicatua 
¡zan dedin artaz.
5 E ta Jesusee maite 

zituen Maita, eta bero 
aizpn, eta Lazaro;

ti Bada aditu zuenean 
au eri zegoala, ala ere, 
guelditu zan oraindie 
bi egunean, zegoeu le- 
cu artan.

7 Orduan, onetaz güe
ro, esan ziotcn bere 
diszipuluai: Guazen 
berriz Judeara.

8 Bere diszipuluac 
esan zioten: Maisua, 
dembora guchi da Ju- 
duae aleguiña eguiten 
zutela zu arricatzeco; 
¿ eta berriz ara zoaz ?

JUANEN AlvAUKA.
9 Jesusee eranzun

zuen: ¿Ez dirá amabi 
egunaren orduac? E- 
gunaz dabillenac, ez 
du beatztopatzen, zer- 
gatie icusten duen 
mundo onetaco ar
gu ia ; .

10 Baño gabaz dabil
lenac, beatztopatzen 
du, zergatio munduco 
arguia ez dago are- 
quin.

11 Au osan zuen on- 
dorean, esan zioten 
e re : Guro adisquido 
Lazaro lo dago; baño 
banoa hura esnatzeco.
12 Orduan esau zu

ten bero diszipuluac: 
Jauna, lo badago, sal- 
vntuco da.

13 Bada Jesusee itz 
eguin zuen aren erio- 
tzaz, eta nyec usto zu
ten aren eguiazco loaz 
itz eguiten zucla.

14 Orduan bada, Je
susee esan zioten ar- 
guiro: Lazaro il d a :

15 Eta atseguin det 
61
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zuecgatic ni an ez ego- 
teaz, fedea izan de- 
zazuten. Baño goazen 
beragana.

1G Orduan Tomasec, 
Didimo dcituac, esan 
zioten boro icaslequi- 
deai: Goazen gu ere 
berarequin il gaite- 
zen.

17 Eta Jeáus etorri- 
ric, arquitu zuen lau 
egun artan Lazaro e- 
bortzian zegoala.

18 Eta Betania, ze 
goen Jorusalem-dic al- 
de, amabost estadio 
bezela.

19 Eta Juduetaco as
eo etorri ziran Marta 
eta Mariaren laguna- 
qum eleartzeco, beren 
auayaz consolatzera.

20 Orduan Marta, 
aditu zuenean Jesús 
zotorrela, irten zitza- 
yon bidora; eta María 
guelditu zan echean 
eseriric,

21 Orduan Martac 
esan zion Jesusi:

d 2
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Jauna, baldía emen 
izan bazina, ñero anaya 
ez zan ileo;

22 Baño badaquit 
Jaungoicoac emango 
dizula orain ero esca- 
tzen diozun edozeñ 
gauza.

23 Jesusee esan zion : 
Zure auaya piztuco 
da.

21 Martae esan zion: 
Badaquit piztuco dala 
pitzairan azqueneco 
egunean.
25 Jesusee esan zion: 

Ni naiz pitzaira eta 
bizia; neregau fedea 
daucana, illagatic bi- 
zieo da.
26 Eta bizi dan gu- 

zia, eta neregan fedea 
daucan guzia, ez da 
seculun ileo. ¿ Zuc 
sinisten dezu au?
27 Esan zion : Bai, 

Jauna, nic sinisten 
det zu Cristo zeraln, 
Jaungoicoaren Semea, 
mundura etorri bear 
zuena.
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28 Eta au esnnic, joan 
zan, eta deitu zion isi- 
lic bero aizpa Mariari, 
eta esan zion : Maisua 
emen dago, eta deitzen 
dizu.

29 Bera, au aditu 
zuenean, alchazan be- 
reala, eta joan zan 
arengana

30 Eta Jesns ez zan 
oraindic sartu aldeer- 
rian, baizic zegoan 
Martae billatu zuen 
tequian.
31 ürduan Juduac 

Mariarequin ecliean 
zeudenac eta bera 
consolatzen zutcnac, 
icusiric hura ain laster 
aleliatzen eta joaten, 
seguitu zioten csanaz: 
obira dijoa an negar 
eguitera.

32 Orduan María, 
Jesús zegoen lecura, 
allegatu zanean, ota 
hura icusi zuenean, 
auzpertu zan beraren 
oñetan, eta esan zion: 
Jauna, zu emen e
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gongo bazina, 
anaya ez zan ileo.

33 Orduan Jesusee, 
icusiric hura negarrez, 
baita ero arequin ctor- 
ri zan Juduac, asbera- 
tu zan bere espirituan 
eta guenastu zan,

34 Eta, esan zuen : 
¿Nonipiñi dezute be
ra ? Esan zioten : 
Jauna, atoz icustera.

35 Jesusee negar e- 
guin zuen.

36 Orduan Juduac 
esan zuten: ¡Ona c- 
men ñola maito zuen !

37 Eta ayetaco bat- 
zuec esan zuten : ¿ I- 
chuaren beguiac idiqui 
zituan onec ezin eguin 
zezaquean ere au ez 
iltzea ?

38 Orduan Jesús, 
beragan asberatuaz, 
allegatu zan obira, zo
na zan arzulo bat ; eta 
aren sarreran ipinia 
zegoan arri bat.
39 Jesusee esan zuen : 

Atera arria. Marta,
53

illaren arrebac esan 
zion: Jauna usandua 
dago, zergatic lau egu
nean egondu da illa.

40 Jesusee esan zion 
berari: ¿ Ez dizut ba
da esan, fedea izaten 
bazendu, icusico dezula 
Jaungoicoaren gloria ?

41 Orduan ateratu 
zuten arria illa zegoan 
toquitic. E ta Jesusee 
alcliatu zituen goronz 
beguiac, eta esan zu
en : Aita, esquerrac 
ematen dizquitzut zer- 
gatic aditu nazun.

42 Nic jaquiñic, zuc 
beti aditzen nazula, 
ala, emen arquitzen 
dirán jendeen gatic au 
osan det, fedea izan 
dezaten zuc bialdu na- 
zula.

43 Eta au esanic, 
deadar eguin zuen 
goraqui: Lazara, atoz 
campora.

44 Eta illa irten zan, 
oñetatic eta escuetatio 
bendaz lotua, eta ar-

JUANEN A lt AUNA, 
nere
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S uia izorcari batez 
ua. Jesusee esan 

zioten: Asea zazute, 
ota utsi zayozuto joa- 
ton.

45 Orcluan María 
visitatzera etorri ziran 
Jmluetaco ascoc, icu- 
siric Jesusee eguiu zu- 
ena, fedea izau zuten 
beragan.
46 Baño, ayetaco ba- 

tzueo joan ziran Fari- 
seoetara, eta esan zio
ten Jesusee cguin zu- 
ena.
47 Orduan sazerdo- 

teetaco aguintariac eta 
Fariseoac batzurrea 
bildu zuten, ota esan 
zuten: ¿ Zcr eguin
bear degu ? Zergatic 
guizon onec milagro 
ascoeguiten ditu.

48 Onela usten badi- 
ogu, guziae izango 
duto fedea beragan; 
eta Romanoac etorrieo 
dirá, eta ondatuco di- 
tuzte guretemploa eta 
gure dierria.
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49 Eta ayetaco ba
tee, Caifas deituac, 
zeña zan urto artan, 
goyeueco sazerdotea, 
esan zioten: zuec ez 
daquizute ezer;
5U Ez dezute ere pen- 

satzon, conveni zaigula 
guizon bat bacarra il- 
tzea erriagatic, eta ez 
dcdilla izacaldu dierri 
guzia.

51 Etaau ez zuen esan 
beragatic bacarric; ez 
bada zergatic izauic 
urto artan goyenoco sa
zerdotea, asmeguitatu 
zuen Jesusee il bear 
zucla diorriagatic;
52 Eta ez dierriaga- 

tic bacarric, baizic ore 
batzarro batean bildu- 
tzceo J  aungoicoaren so 
me banatuac.
53 Ala bada, egun 

artatic, liitzeraquidatu 
zuten, beren artean, 
hura iltzeco.
54 Ortacoz Jesús ez 

zan gueyago ibiltzen 
aguinan Juduen arte-

11, 12 Caí·.] JUANEN ARAURA.
an, bada erretiratu zan 
andic eremnaren urbi- 
lleco lecu hatera, 
El'rain deitzen zayon 
iri hatera, etaanzegoan 
bero diszipuluaqum.

5511 Eta Juduen Pas
cua nrbiltzen zanean, 
asco igo ziran campotio 
J orusalema Pascua ba
ño lenago, garbitu zi- 
tozen.

56 Eta billatzen zu
ten Jesús, ota alcarri 
esaten zioten, templo- 
an zeudela : ¿ Zor idu- 
ritzen zaizuto ? ¿ Ez 
dala etorrieo testara ?

57 Baita ere sazer-
doteen aguintariac eta 
Fariseoao aguindu zu
ten, baldin norbaitec 
balequique, non zego- 
an Jesús, señala zezala, 
preso .v

Amabigarren Capitalna.

ETA Jesus, sei egu- 
nez Pascua baño 

lenago, allegatu zan 
Betaniara, non zogoen 
Lazaro, illa egon zana, 
eta zeñ Jesusee piztu 
zuen ilion artetic.

2 Eta an eman zioten 
afari bat, zeñetan Mar- 
tac sorvitzcn zuen; eta 
Lazaro zan mayean 
berarequin jarrita zou- 
denetatic bat.

3 Orduan Mariae ar- 
tu zuen libra bat 
oquendu acara garbi 
garbicoa, chit baliot- 
sua, eta gantzutu zituen 
Jesusen oñac, eta chu- 
catu zituen bcre illea- 
requin; eta echca beto 
zan oquenduareu u- 
sayez.

4 Orduan, Judas Is
cariote Simonen so- 
meac, zeña zan bere
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diszipuluetaco bat eta 
bera saldu bear zuena, 
esan zuen:

5 ¿ Zergatic ez da sal- 
du oquendu au irureun 
denariotan, ota diru 
hura ez zayo ornan 
boartuai ?

G Bada au esan zuen 
ez beartuez ajolic z¡ 
tzayolaco, baizic lapur- 
ra zalaco, eta bolsa idu- 
quiric, au botatzen za
na atoratzen zuelaco.
7 Orduan esan zuen 

Jesusee: Utsi zayo- 
zuto: au gorde du ni 
balsamatzeco cgune- 
raco.
8 Zergatic beartuac 

beti zuequin daucaz- 
quizute; baño ni ez na- 
zute beti iduquieo.

9 Eta Judu talde an
di batee jaquin zuen 
Jesús an zegoala; eta 
etorri ziran, ez beraga- 
tic bacarric, baizic ere 
Lazaro icusteagatie, 
zeña piztu zuen illenj 
artetic.
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10 Eta sazerdoteen 
aguintariac erabaqui 
zuten Lazaro ere il- 
tzea;

11 Zergatic Juduc- 
taco ascoc beragatic ai
de eguiton zuten aye- 
t atie,eta fedea zoucaten 
Jesusengan.

12 Biaramonean fes
tara etorri zan jendo 
taldo andi batee, adi- 
turic Jesús zetorrela 
Jerusalema,

13 Artu zitusten pal
men adarrae, eta irten 
ziran hura errezibi- 
tzera, eta deadar cguin 
zuten : ¡ Ilosana ! ¡ be- 
dincatua izan dedilla 
Israeleco erregue, Jau- 
naren, izenean dator- 
rena !

11 Eta Jesusee arqui- 
tu zuen astocho bat, 
eta eseri zan aren ga
llean, eseribitua da- 
goon bezela :

15 Ez iduqui bildur- 
ric, Sionen alaba ; ona 
emeu, zure erreguea

dator astocho baten ga
llean escrita.

1G Eta au ez zuten 
entenditu lembizicoan 
bere diszipuluac; baña, 
Jesus gloriíieatua izan 
zaneau, orduan oroitu 
ziran, ari oguin zioz- 
eaten gauza abee, e- 
scribituac zeudela be- 
ragaz.

17 Orduan berare-
uin egondu zan jen-
eac, Ijazarori obitic

deitu zionean, eta i- 
lleen artetic piztu zue- 
neau, oniatcn zuen le- 
cucotasuna artaz.

18 Eta orrengatic 
jondea irten zan hura 
errezibitzera, aditu zu- 
elaco milagro au cgum 
zuela.
19 E ta Fariseoac o

san zuten bereu arto- 
nn : ¿ Icusten dezute ez 
dezutela ezor aurrera- 
tzen ? Ona einen, muu- 
du guzia joan da bera- 
ren ondoren.

2 0 Et a bazirau jen- 
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til batzuec festa dem* 
boran adoratzera igo 
ziraneu artean,

21 Zeñae alderatu zi- 
tzayozcan Felipe Be- 
tsaidacoari, Galilean, 
ota erregutzon zioten, 
esanaz: Jauna, Jesus 
icusi nai degu.

22 Felipe joan zan 
eta ori esan zion An- 
dresí; eta Audresec 
eta Felipec ere esan 
zioten ori Jesusi.

23 Eta Jesusee eran- 
znn zioten, esanaz: 
Etorri da ordua zeñe- 
tan Guizonaren se- 
meac izan bear duen 
gloriatua.

24 Eguiazqui, egui- 
azqui csaten dizutet, 
bald in gari ale bat ez 
bada eroritzen lurrean, 
eta iltzen, bacarric 
guelditzen d a ; baño 
iitzen bada, frutu aseo 
ematen du.

25 Bere biziu maite 
duonac, bizia galduco 

|du:  baño bere bizia
d 3
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mundu onetan gorrota- 
tzen duenac, gordeco 
du betico biziraco.

26 Norbaitec servi- 
tzcn bauau, seguinaza; 
eta ni nauen lecimn, 
an egongo da ere nere 
servítzaria; eta nor
baitec servitzen bañan, 
hura nere Aitac bono- 
ratuco du.

27 Oraiu nere anima 
guenasia dago; eta 
¿zer esan bear det? 
¿ Aita, ordn ontatic sal
va naza zu ? bada orre- 
gatic etorri naiz, ordu 
au allegatu dedin.

2S Aita, gloriatu zazu 
zure izena, Orduan e- 
torri zan zerutic boz 
bat, esan zuena: tílo- 
riatu det, eta berriz 
ere gloriatuco det.

29 Eta an zeuden 
jendeetatic batzuec, 
boz liura aditu zute- 
nean, esan zuten tur- 
moi bat izan zala; 
besteac esan zuten: 
Jaungoicoaren inan

es

datari batee itz eguin 
dio.

30 Jesusee cranzun 
zuen, eta esan zuen : 
Boz au ez da etorri 
nigatic, baizic zuen- 
gatic,

31 Orain izan bear 
du ecadoitua mundu 
onec; orain mundu 
onetacopriuzipeac izan 
bear du cam pora bota- 
tua.
32 Eta nic, lurretic 

gora alebatua izaten 
naizencan, ecarrico di- 
tut guziac neronen 
gana.

33 E ta au esan zuen 
adiarazitzeco zer erio- 
taz il bear zuen.
34 Jendeac eranzun 

zion : Guc aditu degu 
legnean iracurtzen- 
Cristoc iraun bear due 
la betico. Bada ¿ñola 
esaten dezu zuc gora 
alebatua izan bear due
la Guizonaren Sem- 
eac? ¿Zeñ da Guizo
naren Seme au ?

12 Cap.] JUANEN AKAUItA.
35 Orduan Jesusee 

esan zioten: Oraiiulic 
dembora guebico ba- 
carric, Arguia dago 
zuequin; ibilli Argüía 
daucazuten bitartean, 
illunac eraspetu ez zai- 
tza ten ; bada illumbe- 
tan dabillenac, ez da- 
qui ñora dijoan.
36 Arguia daucazu

ten bitartean, iduqui 
i'edeaArguian, Arguia
ron semeac izan zai- 
tezten. Jesús, au esan 
ondorean, joan eta ez- 
cutatu zan ayetatic.

37 11 Eta aimbeste 
milagro eguin zituala- 
ric ayen aurrean, ez 
zeucatén fedoric bera- 
gan;

38 Isaías profetac e- 
san zuen itza cumplí 
zedin : ¡ Jauna! ¿ zeñec 
izandu du fedea esan 
degunaz; eta zefii a- 
guertu zayo Jaungoi
coaren besoaren podo- 
rioa?

39 Onegatic ezin i- 
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zan zezatequeen fede- 
ric, zergatic Isaiasec 
ere esan zuen:

40 Beguiac iebutu 
diozcate, eta biotza go- 
gortu diote; beguia- 
quin icusi ez dezaten, 
biotzarequin entenditu 
ez dezaten, convertitu 
ez ditezen, eta nic sen- 
datu ez ditzadan.

41 (Au esau zuen 
Isaiasec Jesusea gloria 
icusi zuenean,eta bera- 
gaz itz eguin zue- 
nean.)
42 Ala ere prinzi- 

peen beretaco ascoc 
izan zuten fedea bera- 
gan; baño Fariseo en- 
gatic ez zuten aitor- 
tzen, sinagogatic boti- 
ac izan ez zitezen :

43 Zergatic maiteago 
izan zuten guizonen- 
gandic datorren gloria, 
Jaungoicoaren gandic 
datorrena baño.

44 Eta Jesusee dea- 
dar eguin zuen, eta 
esan zuen: Neregan



fedea daucanac, ez 
dauea iedea uigan 
bacarric, baita ero ai 
bialdu ninduanngan:
45 E la ai icusten 

nauenac, icusten du 
ero ai bialdu aauena.
46 Ni, Arguia izauic, 

etorri aaiz mandara 
uigan fodea daucan 
guzia illumbetan guel- 
ditu ez dedin.

47 Eta baldía norbai- 
teo adituco balituque 
aere itzac, eta ez balu- 
que nigan federic iza- 
ten, aic ez det orain 
eeadoitzen; zergatie 
cz aaiz etorri mandila 
ecadoitzeco, baizic 
muadua salvatzeco.

4S Ni utsastea aau- 
eaac, eta aere itzac 
errezibítzen ez ditue- 
nac, baila bera ccadoi- 
tzeu dagoena; aic o
san detau itzac, eca- 
doituco du bera az- 
queneco cguneau.
49 Zergatie aic ez 

det itz eguiten ai 
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neregaz, baizic aero 
Aita, ni bialdu nauen- 
ac, nguindu dit zer e- 
saa bear dedan, eta zer 
itz eguin bear dedan.

¿0 Etabadaquitbera- 
reu mandameatua be- 
tico bizia dala. Bada 
nic esateu ditudaa 
gauzac, esaten ditut 
aere Aitac neri esaa 
dizquidau bezela.

Amairugarron Capitulua

ETA Pascunco festa 
baño lcnago, Jesu

see, jaquiñic allegatu 
zala bero ordua, zeñe- 
taa mundu onetatic 
joan bear zuea bere 
Aitagana, maitatu 
izanic bereac, mundu- 
au zcudenac, maitatu 
zituon azqueneraño;

2 Eta afaria etorri 
zaueaa, deabruac ipiñi- 
ric Judas Iscariote, 
Simonen semearoa vi-

JUANEX ARAUEA.
otzean hura escumat- 
zea,

3 Jesusee jaquiñic be- 
re Aitac jarri ziozcala 
gauza guziao escuetan, 
eta Jaungoicoa gandió 
etorri zala, ota Jaun
goicoa gana zijoala,
4 Alehat u zan afaritic, 

eta eranzi zituen soñe- 
coao; eta escu-zapi 
bat arturic, guorricatu 
zan berarequin.

5 Güero bota zuea 
ura aspillean, eta abia- 
tu  zan berediszipuluen 
oñacgarbitzen,etaclm- 
catzon, guerrian zeu- 
cau escu-zapiurequiu.

6 Orduan etorri zan 
Simón Podro-gana, eta 
oneo esan zion: Jauna, 
¿ zuc garbitzen aaz- 
quizu oñac ?

7 Jesusee eranzun zu- 
en, eta esaa zion : Nic 
eguiten dedana, zuc ez 
dezu orain entenditzen, 
baño eutendituco dezu 
güero.
8 Pedroc esan zion :
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Zuc oz aazquizu beñe- 
ro aeri oñac garbituoo. 
Jesusee eranzun zion : 
Garbitzen ez badisqui- 
zut, ez dezu izango 
parteric nerequia.

9 Simon Pedroc esan 
zion: Jauna, ez oñac 
bacarric, baita ero 
escuao eta burua.

10 Jesusee esan zion:
Ureztua dagoenac, ez 
du garbitu bear oñac 
baizic, bada guzia gar- 
bitua dogo. E ta  zuce 
garbiac zaudote, baño 
ez guziac. .

11 Zergatie ezagu- 
tzen zuea zeñ zan bera 
escumatu bear zuena ; 
eta onegatic esan zu- 
en: Ez zaudote guziac 
garbiac.

12 Eta oñac garbitu 
ziozcateaeau, ota bero 
soñecoao arta zituene- 
au, berriz eseri zan 
mayean, eta esaa zio- 
ten : ¿ Entenditzen de- 
zute aic zuequin eguin 
detaua ?
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13 Zuec deitzen na- 

zute zuen Maisua, eta 
zuen Jau n a ; eta ondo 
diozute, zergatic ala 
naiz;

14 Bada baldin nic 
zueu Jauna eta Maisua 
izanic, garbitu badiz 
quizutet oñac, zuec ere 
garbitu bear diozca- 
zute nlearri oñac.

15 Zergatic eman 
dizutet ejemploa, zuec 
ere eguin dezazuten, 
nic zuequin eguin de
tana bezela:

1(3 Eguiazqui, cgui- 
azqui esaten dizutet 
servitzaria ez dalabere 
nagusia baño andia- 
goa; ez da bialdua ere, 
bialdu dueña baño 
andiagoa.

17 Baldin gauza abec 
entenditzen baditu- 
zute, doatsuac izango 
zerate, baldin eguiten 
badituzute.

18 Ez det itz eguiten 
zuetnz guzioz; nic 
ezagutzen ditut autu-
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tu  ditu danac; baño 
da Escritura cumplí 
dedin : Nerequin o
guia jaten duenac, 
ñero contra alcbatu du 
bore orpoa.

19 Orain danic esa
ten dizutet au, guertá 
dedin baño lenago, 
guertatzen danean, si- 
nista dezazuten ni nai- 
zela Cristoa.

20 Eguiazqui, egui
azqui esaten dizutet: 
Nic bialtzen dotan e- 
dozcñ errezibitzcn du
enac, ni errezibitzcn 
ñau; eta ni errezibi
tzcn nauenac,ni bialdu 
nauenaerrezibitzen du.

21 Au esanic, Jesús 
guenastu zan espiritu- 
an, eta lecueotasuna 
eman zuen arguiro, 
eta osan zuen: Egui
azqui eguiazqui esaten 
dizutet, zuetaco batee 
escumatuco nauela.

22 Orduan diszipu- 
lime beguiratzen zio-

| ten alcarri, ez jaquiñic

13 C a p .] JUANEN 
nortazitz eguiten ote 
zuen.

23 E ta ayctaco bat, 
zeña Jesuseo maito 
zuen, zogoan Jesusen 
bulnrren gañean burua 
m acurtuta:

24 Oni bada, Simon 
Pedroc eguin zionque- 
ñu bat buruarequin, 
galde zeyola Jaunari 
zein zan zeñetaz itz 
eguiten zuen.
25 Eta onoc, Jesusen 

bularren gañean burua 
macurturic esan zion: 
Jauna, ¿ zein da ?

26 Jesuseo eranzun 
zuen: Da hura, zeñi 
emango diot ogui mo- 
cadu 'bat, busti ondo- 
rean. E ta mocadua 
bustiric, eman ziou 
Judas Iscariote, Simo
nen 8emeari.

27 E ta mocadua artu 
ondorean, Satanás sar- 
tu  zan aregau. Or
duan Jesusee esan 
zion: Eguitera zuaze- 
na, eguizu laster.
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28 Baño mayean jar- 
tzen ziranetatic, iñorc 
ez zuen jaquindu, zer
gatic au esan zion.

29 Zergatic batzuec 
usté zuten, Judasee 
bolsa znolacoz, Jesusee 
esan ziola: Erosi zazu 
iestaraco boar deguna; 
edo, eman zeyela zer- 
bait pobreai.

30 llura bada, moca
dua arturic, irten zan 
bereala; eta gaba zan.
31 1Í Bada, Judas 

irten zanean, Jesusee 
esan zuen : Orain izan 
bear du glorifícatua 
Guizonarcn Semeac, 
eta Jaungoicoae izan 
bear du glorifícatua 
artan.

32 Eta Jaungoicoae 
izan bear badil glorifi- 
catua artan, Jaungoi- 
coac ero gloriíicatuco 
du hura beragan ; eta 
laster izango da.
33 Humechoac, ora- 

indic, dembora guclii-
I co, zuequin nago. Ibi-

ABAURA.
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llico zerato nere billa, 
ota .1 uduai esan nioten 
bozela, orobat esa ten 
dizutet zuei orain : Ni 
noan toquira,zuec ezin 
etorri zaitezteque.

34 Mandameutu berri 
bat eraaten dizutet: 
Maitatu dezazutela 
batac bestea : eta nie 
zuec maitatu zaituz- 
tedan bezela, zuoc ore 
maitatu dezazuten 
batac bestea.
35 Baldin batac bes- 

tearenzat aiporioa ba- 
dezute, onetan guziac 
ezagutuco dute, nere 
diszipuluac zeratela.
3(5 Simón Pedroc esan 

zion: Jauna, ¿ ñora 
zoaz ? Jesusee eranzun 
zion: Ni noan toquira, 
zuc oraiu ezin seguitu 
nazazuque; baño güe
ro seguituco nazu.

37 Pedroc esan zion: 
Jauna, ¿ zergatie ora
in ezin seguitu zaitza- 
quet ? Nic emango det 
nere bizia zugatic.

64

38 Jasusec eranzun 
zion ; ¿ Emango dezu 
zuc bizia nigatic ? E- 
guiazqui,eguiazqui e- 
saten dizut: Ez du 
ollarrac cantatuco non 
ez nazun iru bider 
ucatuco.

Amalaugarrea Capitulas.

EZ bedi guenastu 
zuen biotza. Izan 

fedea Jaungoicoagan; 
izan ere nigan.

2 Nere Altaren ecbe- 
an bizitegui asco 
dando, ala ez balitz, 
esango nizuten; ni 
banoa zuenzat lecu 
prestatzera.

3 Eta joana naizen- 
ean, eta zuenzat lecuu 
prestatu detauean, e- 
torrico naiz berriz, ota 
eramango zaituztetne- 
requin nigana; ni 
nagoeu toquian, egon 
zaitezten zuec ero.

14 Cap.] JUANEN
4 Eta badaquizuto 

ni ñora noan; eta 
badaquizuto bidea.

5 Tomasec esan zion : 
Jauna, ez daquigu ño
ra zoazen ; badu, ¿ ñola 
jaquin dezaguque bi
dea?

6 Jesusee esan zion : 
Ni naiz bidea, ota e- 
guia, eta bizia: iñor 
ez dijoa ñero Aitagana, 
ez bada nigaz.

7 Ni ezagutu banin- 
duzuten, ñero Aita 
ero ezagutuco zendu- 
te n ; eta orain danic 
ezagutzen dezute, eta 
icusten dezute.

8 Felipcc esan zion : 
Jauna; eracusi zaiguzu 
zuro Aita, eta au asco 
degu.

Ü Jesusee esan zion: 
¿ Aimbcsto dembora 
da zuequin nagoola, 
eta ez nazu ezagutzen, 
Felipe ? Ni icusten 
nuuonnc, icusten du 
ñero Aita e re : ¿ ñola, 
bada, zuc esaten dezu: 
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Eracusi gaitzazu zure 
Aita ?

10 ¿ Ez dezu sinisten 
ni nere Aitagan na
güela, eta nere Aita 
neregan (lagoela? Nic 
esaten dizquitzutedan 
itzac, ez ditut esaten 
nerez; eta nere Aita 
nigan dagoenac, berac 
eguiten ditu nere o- 
brac.

11 Izan zazute fedea 
nigan, esaten dotnnean 
ni nere Aitagan na
güela, eta nere Aita ni
gan dagoela: beztela 
izan zazute fedea ni
gan, neronen obrac 
gatic.

12 Eguiazqui, egui- 
azqui esaten dizutet, 
neregan fedea dauca- 
nac, nic eguiten ditu- 
dan obrac berac e- 
guingo dituela; eta e- 
gningo ditu abec baño 
andiagoac, zergatie ni 
nere Aitagana baño an ;

13 Eta nere izenean 
escatzen dezuten edo-



zeñ gauza, eguingo 
d o t; ucro Aita boro 
Semeagan glorificatua 
izan dediu.

14 Zcrbait ñero ize- 
nean escatzen bade- 
zute, nic eguingo det.

15 Baldin maite ba- 
nazuto, gordo ditzazuto 
ñero mandamentuac;

16 Eta nic erregutu- 
co diot ñero Aitari, 
ota borao cmango di- 
znto besto Consola- 
tzalle but, zuequin be- 
tico bizitzeco;

17 Zeña da eguiaron 
Espirita a, zeña miin- 
duac ezin errezibitn 
dezaque, zergatic icusi 
bear ez duen, eta oza- 
gutu bear ez duen; 
baño zuce ezagntu be
ar dezute; zergatic 
zuequin bizi bear du ; 
etazuenganegongo da.

18 Ez zaituztet liu- 
meznrtz utsico; biurtu 
bear dot zuengana.

19 Oraindic gueldi- 
tzen da dembora pisca
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bat, eta orduan mun- 
dnao ez ñau gueyago 
icusico; baño zuce icu- 
sico nazute. Nic bizi 
bear detalaco, zuec ere 
bizico zerate.

20 Egun arlan eza- 
gutuco dezute zuce, ni 
ñero Aitagan nagoela, 
eta zuec nigan zaude- 
tela, eta ni zuengan 
nagoela.

21 Ñero ínandamcn* 
time errezibitn dituo- 
na, ota gordetzcn ditu- 
ena, hura da ni maite 
nauena. Eta ni maite 
nauona, izango da ñero 
Aitac maitatua; eta 
nic muitatuco det hura, 
ota aguertuco nuzayo.

22 Esan zion Juda- 
sec, oz Iscariotec: 
Jauna, ¿ ñola izango 
da zn aguertzora zoa- 
zela gurí, eta ez mun- 
duari ?
23 Jesusee cranzun 

znen, ota esan zion: 
Baldin norbaitcc maite 
bañan, gordoco du

ARAUKA.14 Cap.] JUANEN 
ñero itza, eta nere 
Aitac maiteco du llu
ra, eta etorrico güera 
arengana, eta bizico 
güera arequin.

24 Maite ez nauenac, 
ez dita gordetzcn nere 
itzae; eta aditzen zau- 
deton itza, ez da nerea, 
baizic nere Aita ni 
bialdu nauenarena.

25 Gauza abec esaten 
dizquitzutct zuequin 
bizi naizen bitartean;
26 Baño Consola- 

tzalle, Espíritu Santu, 
ñero Aitac ñero ize- 
ncan bialduco duenac, 
eracusico dizquizute 
gauza guziac, eta oroi- 
tuarasico dizute nic 
esan dizutedan guzia.

27 Utsitzen dizutet 
paquea; enlaten dizu
tet ñero paquea; nic 
ez dizutet ematcn 
munduac ematen duen 
bezela; ez dedilla guo- 
nastu zuon biotza, ez 
da ere desalaitu.

2S Aditu nazute esan 
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dizutedala: Banoa, eta 
banator zucngann. Mai- 
to izan baninduzuten 
pozalduco ziñaten nic 
osan nizutolaco: Ñero 
Aitagana noa: zerga- 
tic ñero Aita ni baño 
andiagoa da.

29 Eta oraiu esaten 
dizntet, guerta dedin 
baño lenago, guerta- 
tzen danoan, fedea izan 
dezazuten nigan.

30 Ez dot bada asco 
itz eguingo zuequin; 
zergatic badator inun- 
du onetaco prinzipea, 
zeñec ez du ezer ui- 
gan ;
31 Baño da munduac 

ezagutu dezan nic ñe
ro Aita maito dótala, 
eta eguiten dótala, be- 
rac aguindu ditana. 
Alcba zaitezte¿i_gqa- 
zen emendijSf^Qf ^
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Amabostgarrcn Capitulua.

naiz egniazco 
mats ondoa; eta 

nere Aita da nccazaria.
2 Nigan fruturic e- 

maten ez duen sar- 
mentn guzia, ebaqui- 
tzen d n ; eta frutu 
ematen duen guzia, 
garbitzen du, frutu 
guoyago email dezan.

3 13uda zuee garbiac 
zaudete, nic esan dizu- 
tedau itza gatic.

4 Egon zaitozto ni
gan, eta ni egongo naiz 
zuengan. Sarmentuac 
mats ondoan egon ga
be, beragaz bacarric 
fruturic ezin email de
zaquean bezola, ara- 
bera zuec ere ezin deza- 
zuteque, neregan e- 
goten ez bazerate.
, 5 Ni naiz mats on- 
doa; zuec zerato sar
mentuac. Nigan ego- 
ten danac, eta ni bera- 
gan, ouec ematen du

frutu asco; zergatic ni 
gabe, ezin ezer eguin 
dezazuteque.

6 Nigan ez dagoenac, 
izan bear du campora 
botatua, eta socatu be
ar du sarmentu batee 
bezela; eta guizonae 
biltzen dituzte, eta 
surtara botatzen dituz
te ; eta erretzen dira.
7 Baldin nigan ego- 

ten bazerate, eta nere 
itzac egoten badira 
zuengan, escatimo de- 
zute naidezuten guzia, 
eta eguingo zaizute.

8 Onetan izan bear 
du glorificatua nere 
Aitac, zuec frutu asco 
ematean; eta onela i
zango zerate nere diszi- 
puluac.

9 Nere Aitac ni maite 
izan nauen bezela, nic 
ero zuec maite izan 
zaituztet; egon zai- 
tezto nere amorioan.

10 Nere mandamen- 
tuac gordetzen badi- 
tuzuto, egongo zerate

ñero amorioan; nic 
nere Altaren manda- 
mentuac gordo ditu- 
dan bezela, eta migo 
bero amorioan.

11 Gauzaabec esaton 
dizquizutet zuequin 
detan pozaldeac iraun 
dedin, eta zuen pozal- 
dea cumplí dedin.

12 Au ua ñero man- 
damentua, batnc bes- 
tea maite izan dezazu- 
tela, nic zuec maite 
izan zaituztedau be
zela.

13 Ez du inore amo- 
rio andiagoric, non 
ematea bere bizia bere 
adisquideengatic.

14 Zuec zerato nere 
adisquideac, eguiten 
badezute nic esaten 
dizutedan guzia.

15 Ez dizutet gue- 
yago doitu bear servi- 
tzariae, zergatio servi- 
tzariac ez daqui zer 
eguiten duen bere na- 
gusiac; baño doitzen 
dizutet adisquideac;
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zergatic adicrazo dizu- 
tedan ñero Aitac neri 
esan ditan guzia.

1G Ez nazute zuec ni 
aututu baizic nic zuec 
aututu zaituztet, joan 
zaitezten, eta l'rutua 
email dezazuten; eta 
zuen frutuac iraun 
dezan; nere Aitac 
email deizuten, ñero 
izenean escatzen dio- 
zuten guzia.

17 Au aguintzen di- 
zu tet, batac bestea ma i- 
to izan dezazutela.

18 Munduac gorro- 
tatzen bazaituzte, 
badaquizute zuec baño 
lenago ni gorrotatu 
ñauóla.

19 Munducoac ba- 
zinateque, munduac 
maite izango zindiiztc- 
quo, bere gauza be
zela ; baño ñola mun- 
ducoac ez zeraten, bai
zic nic munducoen 
arican aututu zaituzte- 
dan, argatic munduac 
gorrotatzen zaituzte.

ARAU1ÍA.
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20 Oroitu zaitezte 

nio esau dizutedan i- 
tzaz: Ez da servitzaria 
bero nagusia baño an- 
diagoa. "Ni perseguí tu 
banaute, zuec ere per- 
seguituco zaituzte; ñe
ro itza gordo baduio, 
zuena ere gordeco 
dute.

21 Bada gauza abec 
guziae eguingo dizqui- 
zute ñero izenagatic, 
zergatic ez duten cza- 
gutzeu ni bialdu ñau
en a.

22 Ni etorri ez banitz 
eta ez bauioten itz 
eguin, ez luteque i
zango alaco pecaturic; 
baila orain ez daucate 
aitzaquiric beren pe- 
catuaz.

23 Ni gorrotatzen 
nauenac, gorrotatzen 
du ñero Aita ere.

24 Nic eguin bani- 
tuen ayen altean, inore 
eguin ez dituen beze- 
laco obrac, ez lntequo 
izaugo alaco pecatu-

ric ; baño orain icusi 
dute, eta gorrotatu 
dute, ez ni bacarric, 
baita ero nere Aita.
25 Bada, an da, beren 

leguean eseribitua da- 
goen itza cumplí 
dedin: Gorrotatunaute 
bidé gäbe.

26 Baño Cousolatza- 
llea etortzen danean, 
zeñanic bialduco dizu- 
tet ñero Altaren ize- 
nean, eguiarcn Espiri- 
tua, ñero Aita gandió 
datorrena, berac e- 
maugo du locucotasuna 
nitaz;

27 Eta zuec ero e- 
maugo dezuto lecu- 
cotasuna; zergatic 
asieratic nerequin egon 
zeraten.

Amaseigarrea Capitulua.

GAUZA abeo csaten 
dizquizutet, gaitz- 

bidetuac izan ez 
zaitezten.

2 Botaco zaituzte 
sinagoguetatic; ota 
oraindic etorri bear 
du orduac, zeñetan zu
ec iltzen zaituzten 
edozeñec usteco du 
servitzen duela Jaun- 
goicoa.

3 E ta gauza abec 
eguingo dituzte zue- 
quin, zergatic ez gai- 
tuzten ezagutzen ez ne
re Aita, eta ez ni.

4 Bada esaten dizqui
zutet, ordua etortzen 
danean oroitu zaitez
ten, nic esan dizquizu- 
tedalu. Eta ez nizqui- 
zuten esan lembizitio, 
zergatic zuequin neu- 
goan. ·

5 Bada orain bialdu 
nauen arcngana noa; 
eta zuetaco iñorc ez 
dit galdotzen: [Nora 
zoaz ?

6 Bada gauza abec 
esan dizquizutedalaco, 
tristura« bete du zuen 
biotza.
7 "f Ala ere, nic eguia
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esaten dizntet, zuenzat 
mesede dala ni joatea; 
zergatic ez banoa, Cou- 
solatzallea ez da ctor- 
rico zuengana; baño, 
joaten banaiz, bialduco 
dizutet.

8 E ta bera datorre- 
nean, miniztatuco ditu 
munducoac pecatua- 
ren gañean, suzentasu- 
naren gañean, eta 
ecadoyareu gañean.

9 Peeatuaren gañean, 
eguinzqni, zergatic ni- 
gan federic ez dauca- 
tc u ;

10 Suzentasuuareu 
gañean ñero Aitaren- 
gana noalaeo, eta gue- 
yago icusi bear ez na- 
zutelaco;

11 E ta eeadoyaren 
gañean, zergatic raun- 
du onetaco prinzipeac 
eeadoitua izan bear 
duen.

12 Gauza asco ditut 
oraindic zuei esateco; 
baño orain ezin errezi- 
bitu dizazuteque.
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diguna ? Denibora gu
chiz ondoren, ez nazu
te icusico; ota beste 
denibora guchi batez 
ondoren, icusico nazu
t e ; eta zergatio ui 
ñero Aita gana noa?

18 Eta esan zuteil:
¿ zer esaten du denibo
ra guchizen gañean ? 
Ez daquigu zertaz itz 
eguiten duen.

1!) E ta Jesusee oza- 
gutu zuen galdo eguiu 
naiziotela, eta esan 
zioten : ; Itzaldiatzen 
zaudete alcarrequin nie 
esan ilizutedanaron
gañean: dembora gu
chiz ondoren ez nazu
te icusico; eta beste 
denibora guchi batez 
ondoren icusico nazu
te? .

20 Eguiazqui, egui- 
azqui esaten dizutet, 
zuoc negar eguingo 
dezutelu, eta erosta- 
tuco dezutela, baño 
muudua poztuco dala; 
eta zuec goibolduac i-
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zanagatic, zuen goi- 
beltasuna biurtuco da 
poza.

21 Einacmno batee 
orditzean tristura dnu- 
ca, zergatic boro ordua 
etorri d an ; baño aurrn 
eguin duenean, ez da 
gueyago oroitzen bere 
naigabeaz, niunduan 
guizon bat jayo dalaco 
pozez.

22 Ala, zuec ero ora
in, eguiazqui, dauea- 
zuto tristura; bañonic 
berriz icusicozaituztet, 
eta orcluan poztuco da 
zuen hiotza, eta inore 
ez ilizute ateraco zuen 
poza.
23 Eta egun nrtan 

ez nazüte ezer esca- 
tuco. Eguiazqui, egui- 
azqui esaten dizutet, 
ñero Aitae cmnngo di
zutela, nere izenean 
cscatzen iliozutcn gu- 
zin.

24 Orain daño ez dio- 
zute ezer escatu nere 
izenean; esca zayo-
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zute, eta errezibituco 
dozute, zuen poza izan 
dedin betea.

25 Gauza abec esan 
ilizquizutet parabole- 
tan ; baño badator 
ordua, zeñotan ez di
zutet itz eguingo gue- 
vago paraholotan, 
baizic eracusico diz- 
quizutet arguiro nero 
Altaren gauzac.

26 Egun artan es- 
catuco dozute nere 
izenean, eta ez dizutet 
esaten nic erregutuco 
diotala nere Aituri 
zuengatic ;
27 Zergatic nero Ai- 

tao berac niaite zai
tuzte, zergatic zuec ni 
niaito izan nazuten, ota 
sinistu dozuten ni 
Jaungoicoagandic sor- 
tua naizela.

28 Aitagandic sortua 
naiz, eta etorri naiz 
mundura; berriz utsi- 
tzen ilet mundua, eta 
noa nere Aitagana.

20 Bere diszipuluao
E

13 Baño Consolatza- d 
Hea datorrcnean, zona c 
da eguiazco Éspiri- t  
tua, guidfttuco zaituzte <1 
cguia gnzian: zerga- o 
tic ez du itz egningo t 
beragaz, baizic esango r 
du aditu dezaquen 
guzia; ota eracusico ¿ 
dizquizute etorri bear i 
duten gauzac.

14  Berac glorificad ( 
nau, zergatic errezibi- 
tuco du neretic, eta ¡ 
eracusico dizute.

15 Ñero Aitac dan- : 
can guzia, nerea d a ; ' 
argatic esan det, uero- 
tic errezibituco duela, 
eta eracusico dizutela.

10 Dembora gucbiz 
ondorcu cz nazuto icu- 
pico; eta beste (tam
bora guchi batcz ondo- 
ren, icusico nazute; zer
gatic ni ñero Aitagana 
noa.

17 Orduan bere (lis- 
zipuluetatio batzuec 
esan zioten alcarri: 
; Zer da guri (»aten 
6 72
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esan zioten: ona emen, 
orain itz eguiten dezu 
aiguiro, eta parabola 
batere esaten ez dezu.

30 Orain daquigu 
gauza guziac ezagu- 
tzen dituzula, eta ez 
dezula bearric more 
zuri galdeac eguitea. 
Onegatic sinisten degu 
Jaungoicoagandic sor- 
tua zerala.

31 Jesusee eranzun 
zioten: ¿Orain sinis
ten dezute ?

32 Ona emen, ctor- 
tzera dijoa ordua, eta 
ctorri da, zeñetan i
zango zeratc banatuac 
bacoitza bero aldera, 
eta utsico nazute ba- 
carric: baño ez naiz 
bacarric egongo, zer- 
gatic nero Aita egon
go da nerequin.

33 Gauza abec esan 
dizquizutot, uigan pa
quea izan dezazu- 
ie n ; muiuluan ¡zan
go dezuto naigabea; 
baño auzuo biotz o n ;
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nic garaitu det inun- 
dua.

Amazazpigarron 'Capitnlaa.

TESUSEC gauza abec 
el esanic, alcha zituen 
beguiac zerura, eta e- 
san zuen: Aita, etorri 
da ordua; glorifica- 
zazu zuro Semea, zuro 
Semeac ere zu glorifica 
zaitzan;

2 Aragui guztiaren 
gañean nausitasuna c- 
man diozun bezela, 
berac ornan dedien 
betico bizia zuc eman 
diozcazim guzioi.

3 E ta au da betico 
bizia: ezagutu zai- 
tzatela zu, eguiazco 
Jaungoico bacarra, 
eta Jesu-Cristo, zuc 
bialdu dezuna.

4 Nic glorificatu zai- 
tu t zu lurrean; 
bucatu dot eguiteeo 
eman nazun obra,

5 Eta orain zuc, Aita, 
glorifica nazazu ni, zu- 
requin nagoela, mun- 
dua izan zan baño le- 
nago, zurequin negoe- 
nean, izan nuen glorin- 
requin.

6 Ezagutuarasi diot 
zure izena munducoen 
artetic eman nazqui- 
zun guizonai. Zureac 
ziran, eta eman naz- 
quizu; eta gorde duto 
zure itza.

7 Orain ezagutzcn 
dute eman nazquizun 
gauza guziac, zugan- 
(íic etorri d irala;

8 Zergatic nic eman 
diozcatet zuc eman 
nazquizun itzac; eta 
berac errezibitn di- 
tuzte, eta eguiazqui 
badaquite, ni zugandic 
sortua naizela, eta 
sinisten dute zuc 
bialdu nazula.

9 Nic erregutzen di- 
zut ayongatic; ez 
dizut erregutzen mun- 
duagatic, baizic eman
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nazquizunengatie; zor- 
gatic zureac dirá.

10 Eta nere guziac 
zureac dirá, eta zureac, 
nearac; eta ayetan 
glorificatua izan* bear 
det.

11 E ta ni ez nago 
gueyago munduan; 
baño abec guelditzen 
dirá munduan, eta ni 
zugana nato r; ¡ Aita 
Santua! eman nazqui- 
zunae, gorde dizazu 
zure izenean, izan di- 
tezon bat bacarra, gu 
gueran bezela.

12 Ni beraquin mun
duan egon naizen bi- 
tartean, gordo ditut 
zuro izenean; gordo 
ditut zuc eman nazqui- 
zunac, eta ayotatic bat 
ero ez da galdu, baizic 
galeraco semea, Escri
tura cumplitua izan 
zedin.

13 Baño orain zu
gana non, eta gauza 
abec esnten ditut mun
duan, ayec beren ar-

v, 3

ABATIRA.
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tean cumplitun izan I 
dezaton nic izaugo (le- 
tan poza.

14 Nio eman diotet 
zuro itza, eta mmidunc 
gorrotatu ditu, zerga- 
tic munducoac ez dirán, 
ni ere munducoa ez 
naizen bezela.

15 Ez dizut erregu-i 
tzen mundntic atora 
dizazula, baizic gaitze- 
tic libra dizazula.

1G Ayeo ez dirá 
munducoac, ni ere 
munducoa ez naizen 
bezela.

17 Santifica dizazu 
zure eguiaz; zuro itza 
eguia da.

18 Zuo ni mundura 
bialdu nazun bezela, 
nic ero ala bialdu di- 
tu t ayec m undura;

19 Étaberen amorioa- 
gatic ni neroni san- 
tificatzen naiz, ayec 
ere eantificatuac izan 
ditezen eguiaz.

20 E ta  ez dizut erre- 
gutzen aben gatic
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bacarric, baita ero 
nigan íedoa daucate- 
nen gatic, beraren i- 
tzez ;

21 Guziac bat ba- 
carra izan ditozon; ota 
zu, Aita, nigan bacarra 
zeran bezela, eta ni, 
zugan bacarra naizen 
bezela, ala, ayec ere 
izan ditezen bat ba
carra guregan; mun- 
duac sinistu dezan zuo 
bialdu nazula.

22 Eta onetaraco nic 
eman diotet zuc neri 
eman nazun gloria; 
izan ditezen bat bacar
ra, gu bat bacarra 
gueran bezela;

23 Ni bat bacarra 
izanic ayengan, ota zu 
bat bacarra nigan, bat 
bacarrean bucatuac 
izan ditozen, eta mun- 
duac ezagutu dezan 
zuo bialdu nazula, eta 
zuemaitoizan dituzula 
ayec, ni maito izan na
zun bezela.

24 Aita, naidet zuc
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eman zizquidazun a-

Eec borac, nic egon 
ear detan lecu al tan 

bortan egotea; icusi 
dezaten zuc eman 
nazun gloria; zergatic 
maite izan ninduzun 
munduaren ondequi- 
datzea baño lenago.
25 ¡ Aita J  ustua!

munduac zu ezagutzen 
ez zaituelaric, nic eza
gutzen zaitut,etaabec 
ezagutzen dato zuc 
bialdu nazula;

26 E ta ezagüerazi 
diotet zuro izona, eta 
ezagüerazico diotet o- 
raindic, zuc ni maite 
izan nazun amorioa, 
egon dodin ayequin, 
eta ni egon nadin 
uyequin.

Emezortzigarren Capitalua.

AUZA abec esanic 
Jesús irten zan 

iritic boro diszipu- 
luaquin, eta joan zan 
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Zedroneco errecaz 
beste aldera, non bai- 
tzan baratza bat, zeñe- 
tan sartu zirau bera, 
eta bere diszipu- 
luac.

2 E ta bera escumntu 
bear zuen Judasec 
ero, ezagutzen zuen 
lecu luirá, zergatic 
Jesús ascotan joan 
zan ara bere diszipu- 
lnaquiu.
3 Judas bada solda- 

duetaco lugunquida 
bat arturic, eta suzer- 
doteen aguintarietaco 
servitzari batzuec, eta 
Fariseoetacoac, etorri 
zan ara escu-arguia- 
quin eta zuziaquin, eta 
armaquin.

4 E ta Jesusee jaqui- 
ñic guertatu bear zi- 
zayon guzia, irten zan, 
eta esan zioten : ¿ Ñor 
billatzen dezute ?

5 Eranzun zioten: 
Jesús Nazarenoa. Je
susee esan zioten: Ni 
naiz. E ta J  udas hura



escumatu bear zuena 
ore, ayequin zan.

6 E ta osan ziotenean: 
Ni naiz, atzera biurtu 
ziran, eta lurrera erori 
zirnn.

7 Orduan galde eguin- 
zioten berriz: ¿Ñor 
billatzon dezute? Eta 
berac esan zutcn, Jesús 
Nazarenoa.

S Jesusee eranzun 
zuen: Esan dizutet ni 
naizela; ni billatzen 
nazuten czqueroz, utsi 
zayozute abei j oaten:
9 Cumplitu zedin esan 

zuen itza : Eman naz- 
quizunetatic, ez det 
bat-ero galdu.

10 Orduan Simón 
Pedroe, ezpata bat iza- 
nic, atera zuen, eta 
eritu zuen sazerdotee- 
tacoaguintavi andiena- 
ren morroya, eta eba- 
qui zion escuyeco be- 
larria; eta morroyaren 
izena zan Maleo.

11 Orduan Jesusee 
esan zion Pedrori:
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Sarta zazu zuro ezpata 
bere zorruan; nere 
Aitac enuin ditan cali
za, ¿ ez det edan bear ?

12 Eta lagunquidac, 
eta bere capitauac, eta 
Juduen servitzariac 
atzaman zuten Jesús, 
eta lotu zuten,

13 Eta eraman zuten 
lembizi Annasen eclie- 
r a ; zergatic au zan 
Caifasen aitaguinarre- 
ba, zeña zan sazerdo- 
toetaeo aguintari andi- 
cna urte artan ;

11 Eta zan Juduai 
consejil au eman zio- 
tena conveni zala gui- 
zon bat il zedin erria- 
gatic.

15 Eta Simón Pe
droc, etabestediszipulu 
batee seguitzen zioten 
Jesusi; eta diszipulo 
hura zan sazerdotee- 
taco aguintari andiena- 
ren ezaguna, eta sartu 
zan beraren palazioan, 
Jesusequin batean.

16 Bada Pedro ze-
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goan ateaz cnmpoan. 
Ürduan beste uiszi- 
pulo, sazordoteetaco 
aguintari andienaren 
ezaguna, irten zan, eta 
itz egnin zion ema- 
ciuno-atezayari, eta 
sarrerozi zuen Pedro.

17 Eta nescamo-ate- 
ziyac esan zion Pe
drori : ¿ zu ere guizon 
onen diszipuluetaco 
bat zera? Berac esan 
zuen: Ez naiz.

18 Eta morroyac eta 
servitzariac zeuden, 
ieatz sua eguinic, aren 
ondoan zutic, zergatic 
otz eguiten zuen, eta 
borotzen ziran; eta 
Pedro zegoen zutic 
nyequin, berotzen.

19 Orduan sazerdo- 
tcetaco aguintari undi- 
enae galuetu zion Je 
susi bero diszipuluen 
ganean, eta bero cra- 
custearen ganean.
20 Jesusec eranzun 

zion: Nie aguirian itz 
eguin diot munduari;
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nie beti eracutsi det 
sinagogan, eta tem- 
ploan, ñora J  uduac beti 
billatzen baidira; eta 
ez det ezer esau ezeu- 
tuan.

21 ¿Zergatic galde- 
tzen nazu neri ? Galdo 
zayozu ni aditu naute- 
nai, nie zer esan nio- 
ten: ona einen, abec 
daquito nie esan de
tana.

22 Eta Jesusec au 
esau zuenean, iugu- 
ruan zeuden servitza- 
rietaco batee eman 
zion mnsallcco bat, eta 
esan zuen: ¿orrelae- 
ranzuten diozu sazer- 
doteen aguintari andi- 
enari ?

23 Jesusec eranzun 
zion: Gaizqui itz eguin 
badet emazu lecuco- 
tasuna gaizquiarena, 
baño, omlo itz eguin 
badet, ¿ zergatic jotzen 
nazu ?

21 Annasec bialdu 
zuen lotua, Caifas sa-
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zordoteen aguintari an- 
dienarengana.

25 E ta Simón Pedro 
an zegoen, zutic, bcro- 
tzen. Orduan esan zio- 
te n : ¿ Zu ero aren 
diszipuluetaco bat ze- 
ra ? Berac ucatu zuen, 
eta esan zuen: Ez 
naiz.

26 Sazerdoteetaco a- 
guintari andienaren 
morroi batee, zeña zan 
Pedroe belarria chaqui 
zionaren aidea, esan 
zion: ¿ Nic ez zindntan 
icusi baratzan berare- 
qnin?

27 Orduan Pedroe 
ucatn zuen berriz ; eta 
bereala eantatu zuen 
ollnrrac.

28 U Eta Jesús era- 
man zuten Caifasen 
ecbotic Pretoriora; 
eta goiza zan: eta ayec 
ez ziran sartu Pretori- 
oan, ziquin zitezten 
bildurrez, Pascuaco 
arcumea jan al ze- 
zaten.

SO

29 Pilatoc bada, ir
ten zan ayetara, eta 
esan zuen: ¿ zer sala- 
quizun dacarzuto gui- 
zon oneu contra?

30 Eranzun zuten, 
ota esan zioten: Au 
gaitzguillea ez balitz 
ez guenizun zuri es- 
cumatuco.

31 Orduan Pilatoc 
esan zioten : Ar zazute 
luirá zuec, ota ecadoi 
zazute zuen legucaren 
arabera. E ta Juduac 
esan zioten: Ez da 
zillegui guretzat iñor 
ilaraztea:

32 Au guertatu zan 
Jesusee esan zuen itza 
cumplitu zedin, adie- 
raziaz zer eriotzcz il 
bear zuen.

33 Orduan Pilato sar
tu zan berriz Pretori- 
oan, ota deitu zion Je
susi, eta esan zion · 
¿ Zu zera Juduen erro 
guea?

34 Jesusee eranzun 
zion: ¿ Zue zerez dezu
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au, edo besteac esan 
dizute nitaz?

35 Pilatoc eranzun 
zuen: ¿N i Judua al 
naiz bada? Zura di- 
erriac eta sazerdoteon 
aguintariac esenmatu 
zaituzte n igana: ¿ Zer 
eguin dezu?

30 Jesusee eranzun 
zuen: Nere erreinua 
ez da mundu onetacoa; 
baldin ñero erreinua 
mundu onetacoa balitz, 
nere servitzariac ale- 
guiña eguingo zuten 
ni escumatua ez iza- 
teco Juduai; baño, 
eguiazqui nere er
reinua ez da emengoa. 
37 Orduan esan zion 

Pilatoc: ¿ Ez zera ba
da zu erregue ? J esusec 
eranzun zuen: Zuc di- 
ozu; zergatic ni erre
gue naiz: onetaraco 
jayo ninzan, eta one
taraco munduan sartu 
ninzan, eguinren lecu- 
cotasuna emateco. E- 
guiarena dan arree 
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guziac aditzcn du ñero 
boza.

38 Esan zion Pila
toc : ¿ Zer da eguia ? 
Eta, au csanic, irten 
zan berriz Juduetara, 
eta osan zioten: Nic 
ez det arquitzen are- 
gau salaquizun batero 
íltzeco.

39 Eta ñola baitan 
oitura, nic Pascuaco 
festan preso bat zuei 
ascatzea: ¿nai dezute 
bada asea tu dizutedan 
Juduen erreguea?
40 Orduan guziac 

berriro deadar eguin 
zuten, esanaz : Ez au, 
baizic Barrabas. Eta 
Barrabas lapurra zap.

Emorotzigarron Capitulua.

ORDUAN bada P i
latoc artu zuen 

Jesús, eta zealdu zuen. 
2 E ta soldaduac e- 

guin zuten elorrizco 
core bat, eta jarri zio» 

Z 3-



ten tramaren gañean, 
eta jan-i zioten oyal 
govrizco soñeco bat,

3 E ta esaten zuten: 
¡Agur, Juduen erre- 
guea! E ta ématen zi- 
ozcaten masallecoac.

4 Orduan irten zan 
berriz eampora i ’ilato, 
eta osan zioten: Ona 
emen, eampora ecar- 
tzen dizutet, jaquin 
dezazuten ez dótala 
beragan nrqnitzen sa- 
laquizunic hatero il- 
tzeco.

5 Orduan irten zan
eampora Jesús, ze- 
ramala elorrizco coroa 
eta oyal gorrizco soñe- 
coa; "eta Pilatoc esan 
zioten: ¡ Ona emen
guizona!

G Bada sazerdoteeu 
aguintariac eta serve 
tzariao icnsi zntenean, 
deadar eguin zuten, 
esan a z : ¡ Gurutziltzatu 
zazu, gurutziltzatu za- 
zu! Pilatoc esan zio
ten: Ar znzute zuec 
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eta gurutziltzatu zazu- 
to zergatic nic ez det 
arquitzcn . beragan 
salaquizunio batere 
iltzeco.

7 Juduac eranzun zi
oten: Guc leguo bat 
degu, ota gure legue- 
aren arabera il bear 
d u : zergatic eguin dan 
Jaungoicoaren Semea.

8 E ta Pilatoc au esa-
tcn aditu zuonean, gue- 
yago bildm-rez beto 
zan; _

9 E ta sartu zan berriz 
Pretorioan, eta esan 
zionJcsusi: ¿Nondic 
etorri zera zu? Baño 
Jesusee ez zion eran
zun.

10 Orduan esan zion 
Pilatoc: ¿ Ez nazu neri 
itz eguiten ? ¿ ez da- 
quizu badetala aguin- 
tea zu gurutziltzatu- 
tzeco, eta badetala a- 
guintea zu ascatzeco?

11 Jesusee eranzun 
zuen: Ez zenuen izan
do aguinterio hateroO C
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nere contra, goitic 
eman ez bazitzaizun; 
onegatic, ni zugana 
escumatu nauenac, pe- 
catu andiagoa dauca.

12 Ordutic Pilatoc a- 
leguiña eguiten zuen 
ascatzeco. Baño Ju- 
duac deadar eguiten 
zuten, esanaz: Baldiu 
au ascatzon badezu, ez 
zera Zesaren adisqtii- 
d ea : erreguo eguiton 
daña, Zesaren contra 
da.

13 Eta Pilatoc au e- 
saten aditu zuenean, 
atera zuen Jesús cam- 
pora, eta eseri zan tri
bunaleco sillan, Litos- 
troto deitzen zayon 
lecuan, eta liobreoz 
Gabbata.

14 E ta  zan Pascoaco 
prestaora eguna, eta 
seigarren oraua beze- 
la. Eta esan zion Ju- 
d u a i: ¡ Ona emen zuen 
erreguea!

15 Baño nyec deadar 
eguin zuten: quentza-
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zu, quentzazu, guru
tziltzatu zazu. Pilatoc 
esan zioten : ¿ Guru
tziltzatu bear det zuen 
erreguea ? Sazerdoteeu 
aguintariac eranzun zu
ten: Ez degu beste 
erregneric Zesar bai- 
zie.

1G Orduan bada berai 
escumatu zioten, gu- 
rntziltzatua izan zediu, 
*[ E ta arta zuten bere- 
quin Jesús, eta oraman 
zuten andic.

17 Eta hura, bere 
gurutzea zoramala, ir
ten zan Calavera dei
tzen zayon lecu aldera, 
hebreoz Golgota esan 
naiduena;

18 Zoñetan guru
tziltzatu zuten, etabe- 
rarequin besto bi, bat 
alde bacoitzean, eta 
Jesús erdian.

19 E ta Pilatoc ero 
escribitu zuen gaizen- 
da bat, eta ipiñi zuen 
gurutzearen gnñean: 
eta escribitua zan
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J e s ú s  N a z a b e t c o a ,
JUDUEN E r REGUEA.

20 Eta Juduetaco 
ascoc iracurri zuten

aizenda a u ; zergatic 
esus gurutziltzatu zu

ten lecua iritic urbil 
zegoen: eta gaizenda 
zegoen escribatua lie- 
breoz, griegoz eta la- 
tinez.

21 Orduan Juduen 
sazerdoteen aguintari- 
acesan zioten Pilatori: 
Ez zazula escribatu: 
Juduen Erreguea: bai- 
zic bernc.esan zuela: 
Juduen erregue naiz.

22 Pilatoc eranzun 
zuen: Escribatu de
tana escribatu det.

23 E ta soldaduac, 
Jesús gurutziltzatu zu- 
teneau, artu zituzten 
aren soñecoac, eta e- 
guin zituzten ayetatic 
lau parte, soldada baco- 
itzarentzat parto b a t; 
artu zuten ero aren tú
nica, zeña zan joscura 
gabea, eoa goitic bera.

24 Esan zioten bada 
batac besteai: Ez de- 
zagun urratu, baizic 
cbocli egnin dezagun 
jaquiteco norenzat i
zango dan. Au guer- 
tatu zan cumplí zedin 
Escritura, zeñac esaten 
duen: Partitu zituzten 
ñero soñccoao beren 
artcan ; eta ñero tuni- 
caren gañean cliocli 
eguin zuten.

25 Ala bada, solda- 
duac eguin zituzten 
gauza abec: etazeuden 
desusen gurutzearen 
ondoan bere ama eta 
bere amaren aizpa, 
María, Cleopasen e- 
maztea, ota María 
Magdalena.

20 Jesusee bada, i- 
cusiric bere ama, eta 
berac maito zuen dis- 
zipulua, zeña zegoen 
ondoan, esan zion bere 
am ari: Emacumea, o- 
na emen zuro semoa.

27 Güero osan zion 
diszipuluari: ona emen
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zure ama. Eta ordu 
artatic diszipuluao er- 
rezibitu zuen bere e- 
cliean.

28 Onetaz güero, Je
susee, jaquiñic guzia 
bucaquidatua zegoala, 
Escritura cumplí ze
din, esan zuen: Egar- 
riac nago. .
29 E ta au ipiñia ze

goen edontzi bat oz- 
piñez botea, eta batzu- 
ec uraunditu zuten 
arroqui bat ozpiñetan, 
eta jarri zuten liisopu- 
an, eta alderatu zioten 
aora. _

30 Jesusee bada ozpi- 
ña errezibitu zuenéan, 
osan zuen: Bucaquida- 
tna dago; eta burua 
macurturic, eman zuen 
espiritua.

3 1 II Eta Juduac,gor- 
putzao gueldi ez zi
tezen gurutzcan des- 
cansuco egimean (zor- 
gatic descansuco egun 
hura egun andia zan, 
eta auzanproparazioco

eguun), otoiztu zioten 
Pilatori autsi zeizqui- 
ela zancoac, eta atera 
zitzatela.

32. Etorri ziran bada 
soldaduac, eta autsi 
zituzten lembizicoaren 
zancoac, eta borarequin 
gurutziltzatua izan zan 
bestearenac;

33 Baño Jcsusengana 
etorri ziranean, ñola 
icusi zuten illa zego
ala, ez ziozcaton autsi 
zancoac;

34 Baño soldaduetaeo 
batee idiqui zion saye- 
tsa lanza batequin, ota 
bereala irtcn zan odola 
eta ura.

35 Eta icusi duenac 
(zeñen lecucotasuna e- 
guiazcoa da,, eta ze- 
ñec badaqui esaten 
dueña eguin dala), e- 
maten du lecucota
suna, zuec sinista 
dezazuten;

36 Zergatic gauza 
abec guertatu ziran 
Escritura cumplí ze-
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din: Ez zayo autsico 
ezur bat ere.

37 Eta beste Escri
tura batee ere diona: 
Icusico dute ziragandu 
zutena.

38 Eta, onetaz güero, 
Josef Arimateacoac 
(zeñ zan Jesusen dis- 
zipulua, naiz ezcutuan, 
Juduen bildurrez,) o- 
toiztu zion Pilatori 
zillegui zeyola Jesusen 
gorputza ateratzea: o
ta  Pilatoc zilleguizion. 
Joan zan bada, eta 
atera zuen Jesusen 
gorputza.
39 Eta joan zan Ni

codemo ere, zeñ izan 
zan lembizicoan, ga- 
baz, Jesus ieusteu, eta 
eraman zitueu eun li
bra bezela mirra eta 
zumintza nastuac.

40 Artu zuten bada 
Jesusen gorputza, eta 
licurtaquin eunezco 
zapietan bildu zuten, 
Juduac obiratzeco e- 
guin oiduten bezela.

41 Eta gurutziltzatu 
zuten lecuan, zan 
baratza b a t ; eta ba
rnizan, obi berri bat, 
zeñetau cz zan orain- 
dic iñor obiratu.
42 An, bada, Juduen 

preparazioaren ogtma 
zalaco, eta zergatic 
obia urbil zegoan, 
ipiñi zuten Jesús.

Oguoigarroa Capitulua.

ETA astearen lembi- 
zieo egunoco goi- 

zean, oraindic illun ze- 
goala, María Magdale
na etorri zan obira, eta 
icusi zueu arria audie 
quendua.

2 ürduan joan zan 
corrica Simón Pedro 
gana, ota besto diszi- 
pulo .lesusec maite 
zuenaren gana, eta e- 
san zioten: Quendu 
dute Jauna obitic, eta 
ez dnquigu non ipiñi 
duten.
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3 Orduan irten ziran 

Pedro, ota besto diszi- 
pulua, ota joan ziran 
obira.

4 E ta biac corritzen 
zuten alcarrequin; ba
ño besto diszipulua 
aurreratu zan Pedroc 
baño gueyago corri- 
turic, eta allegatu zan 
lembizico obira;

5 E ta macurtnric, 
icusi zituen zapiac 
lurrean boteac, baño 
ez zan sartu.
G ürduan etorri zan 

Simon Pedro, ari se- 
guitzon, eta sartu zan 
obiau, ota icusi zituen 
zapiac lurrean,

7 E ta Jesusen buru 
gañean ogon-zau izer- 
caria, ez botea besto 
zapiaquin, baizic bil- 
dua besto lecu berezi 
batean.

8 E ta orduan obira 
lembizico allegatu zan 
diszipulua ere sartu 
zan, ota icusi zueu, eta 
sinistu zueu.
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9 Zergatic oraindio
ez zuten entonditu 
Escrituraz, J  esusec
piztu bear zuela illen 
artetic.

10 Orduan diszipu- 
luac biurtu ziran bcr- 
riz bereu echeetara.

11 Baño Maria ze-
oen zutic obiaren on-
oan, negarrez cam-

poan. E ta negarrez ze- 
goala, macurtu zan 
obi aidera,

12 E ta icusi zituen 
bi Aiugueru, cliuriz 
janziac, eseriac Jesu- 
son gorputza ipiñia 
izan zan lecuan, bat 
buraco aldetic, eta 
besten oñetaco aldetic.

13 Eta ayec csan zio- 
tcn : Emacuinea, ¿zer
gatic negar eguiten 
dezu ? Esan zioten : 
Zergatic quendu du
ten ñero Jauna, eta 
ez daquit non ipiñi 
duten.

14 Eta, au esanic 
biurtu zan atze aidera,
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ota icusi zuen Jesús 
zutic zegoala; baño ez 
zuen iaquin Jesús zala.

15 Jesusee esan zion: 
Emncutnea, ¿ zergatic 
negar eguiten dezu ? 
¿zeñ billatzeu dezu? 
Are, bamtza-zaya zu
laco ustez, esan zion: 
Jauna, baldiu zuc 
quendu badezu hura 
emendic, esan nazu 
non ipiñi dezun, eta 
nic artuco det.

16 Jesusee esan zion : 
¡ M aria! Are biurturic, 
esan zion: ¡ Eabboni! 
esan uai dueña, ¡Mai- 
sua!

17 Jesusee esan zion: 
Ez nazazula icutu, zer
gatic ez det oraindic 
igo bear nere Aita- 
gana; baño zoaz nere 
senideetara, eta esan 
diezu, igotzera noala 
nere Aita gana, eta 
zuen Aita gana, eta 
nere Jaungoicoa gana, 
eta zuen Jaungoicoa 
gana.

18 Maria Magdalena 
joan zan diszipuluai 
adierazotzera icusi zu- 
ela Jauna, eta berac 
gauza abee esan zioz- 
cala.

19 E ta asto artaco 
lembizico eguneco ar- 
tzaldea etorri zanean, 
eta ateac icbiac ego- 
nic, non zeuden diszi-

uluac beren artean
ilduae, Juduen bil- 

durrez, etorri zan Je
sús, eta jan·i zan zutic 
ayen erdian, eta esan 
zioten: Paquea izan 
bedi zuequiu.

20 Eta au esanic, ora- 
cusi zioten escuac eta 
sayotsa. Eta diszipu- 
ltiac postu ziran .launa 
icusi zutenean.

21 Orduan Jesusee 
esan zioten berriz: Pa
quea izan bedi zue- 
qu in : nere Aitac ni 
bialdu nauen bezela, 
nic ere bialtzen zai- 
tuztet zuec.

22 E ta au esauia
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buhatu zuen ayen 
gañera, ota esan zio
ten : Errezibitu zazute 
Espíritu Santua;

23 Nori ero bareatzen 
diezcatzuten pecatuac, 
barcatuac izaten zaiz- 
cate; eta guelditzen 
dieztezutenai, gueldi- 
tuac izaten zaizcate.

24 Baño Tomas (I)i- 
dimo deitua), amabi- 
etaco bat, ez zegoan 
ayequin Jesus etorri 
zanean.
25 Eta besto diszi-

Íuluac esan zioten: 
cusí degn Jauna. Eta 

berac esan zioten : Ez 
badet icusten aren es
cudan iltzeen señale- 
ric, eta iltzeen toquian 
nere beatza sartzen ez 
badet, eta aren saye- 
tsan ñero escua sartzen 
ez badot, sinistuco ez 
det.

26 Eta sortzi egunez 
ondoren zeuden berriz 
boro diszipuluac echo 
bamtmbean, eta To

se

mas ayequin, eta ateac 
ichiric, etorri zan Je
sús, eta jarri zan zutic 
ayen erdian, ota esan 
zuen: Paquea izan 
bedi zuequin.

27 Orduan osan zion 
Tomasi: Aldea zazu 
beatza, ota ona emen 
nere escuac; ota aldea 
zazu escua, eta sar 
zazu nere sayetsan; 
eta ez izan sinits 
gogorra, baizic sinistu 
zazu.

28 E ta Toraasec e-
ranzun zuen, eta esan 
zion; ¡ Ñero Jauna,
eta ñero Jaungoicoa!

29 Jesusee osan zion: 
Zergatic icusi nazun, 
Tomas, sinistu dezu; 
doatsuac icusi gabe, 
sinistu dutenac.

30 Eta oguinz, besto 
milagro asco ero eguiii 
zituen Jcsusoc bere 
diszipuluen aurrean, 
cscribituac ez daude- 
nac libra onctan;

31 Baño abec escri-
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bitu dirá, sinista de- 
zazuten Jesús Cristoa 
dala, Jauugoicoaren 
Semea; eta siuistuaz, 
izan dezazuteu bizia 
bere izenean.

Ogueitabatgarren Capitulan.

/ANEN ondoren Jesus 
v  aguertu zitzayo- 
ten berriz bere dis- 
zipuluai, Tiberiasco 
icuasoaren ondoan; eta 
aguertu zan modu 
onetan.

2 Zeudeu alcarrequiu 
Simón Pedro eta To
mas, Didimo deitua, 
eta Nat anací Galilea- 
co Canucoa, eta Ze- 
bedeoren semeac, eta 
beste bi bere diszipu- 
luetacoac.

3 Simon Pcdroc osan 
zioten: Arrantzaranoa. 
Esan zioten: Bagoaz 
gu ere zurequin. Irten 
ziran, eta igo zirau 
bereala ontzira; baño

gau artan ez znten 
ezer arrapatu.

4 Eta goiza etorriric 
jarri zan Jesus zutic 
ur bastorrean; baño 
diszipuluac ez zuten 
jaquindu Jesus zala.

5 Orduan esan zio
ten ; Someac, ¿ bade- 
zuto zerbait jateco ? 
Erauzun zioten: Ez.

6 E ta berac esan 
zioten: Bota zazutc 
sarea ontziaren eseu- 
yera, eta arquituco 
dezuto. Orduan bota 
zuton, eta ezin atera 
zuten arrayen inultsu- 
tasunez.

7 Orduan Jesusee 
maite zuen diszipulo 
arree esan zion Pedro- 
r i : Jauna da. Eta 
Simon Pedroc adita 
zuenean Jauna zala, 
guerricatu zuen bere 
túnica (zergatic eran- 
tzia zegoan), eta salta
tu zuen ichasora.
S E ta beste diszipu

luac etorri ziran ontzi-
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an (zergatic ez zeuden 
lurretic urruti, baizic 
berreun beso bezela), 
arrayaquin zegoen sa- 
reari tiraca.

9 E ta lurrera saltatu 
zutenean, an icusi 
zuten su bat icatzare- 
quin eguiña, eta arrai 
bat gañean jam a, eta 
oguia.

10 Jesusee esan zio
ten : Ecarri dizazute 
orain arrapatu dituzu- 
ten arrayetatic batzu- 
ee.

11 Simón Pedro igo 
zan ontzira, eta atora 
zuen sarea lurrera, eun 
eta berroguei eta ama- 
iru arrái andiz betea; 
eta, aiinbeste izanic 
ero; cz zan urra.tu 
sarea.

12 Jesusee esan zio
ten : Atozto jatera. Eta 
diszipiduetatic bat ore 
ez zan menturatzen 
borari galdetzera; 
¿ Zeñ zera zu ? jaqniñic 
Jauna zala.
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13 Orduan etorri zan 
Jesús, eta artu zuen 
oguia, ota eman zioten, 
eta orobat arraya.

14 Au izan zan iru- 
garren aldia, Jesús 
bere diszipuluai a- 
guertu zitzayoten illen 
artetio piztu zan ezque- 
ro.

15 Eta jan zutenean, 
Jesusee esan zion Si
món Pedrori: Simón, 
Jonasen Semea, ¿ zuc 
maitcnazu ni abec ba
ño gueyago ? Esan 
zion: Bai, Jauna: zuc 
badaquizu maite zaitu- 
dala. Esan zion: Baz- 
ca ditzazu nere arcu- 
meac.

10 Ostera bigarren 
aldian esan zion : Si
món, Jonasen somea, 
¿ maite nazu ? Esan zi
on: Bai, Jauna; zuc ba
daquizu maite zaituda 
la. Esan zion; Bazea 
ditzazu nereardiac.

17 Esan zion irugur- 
ren aldian: Simón,



EVANJELIOA [21 Cap.
Jonasen semen, ¿mai- 
te nazu? Pedro goi- 
belda znn irugarren 
aldian esan ziolaco: 
¿maitenazu? eta esan 
zion: Jauna, zuc da- 

uizu guzia; zuc ba- 
aquizu maite zaituda- 

la. Jesusee esan zion : 
Bazca ditzazu ñero 
ardiac.

18 Eguiazqui, egui- 
azqui esaten dizut, 
gazteago ziñanean, zu 
zerorrec guerricatzen 
zenuela soñeeoa, eta 
joaten ziñala nni zen- 
iduen lecura; baño snr- 
tzen zerancan luzatuco 
dituzula escuac, eta 
bestec guerrieatuco 
dizula soñeeoa, eta 
eramango zaituela nai 
ez dezun lecura.

19 Eta au esan zuen, 
ndierazotzeco zer erio- 
tzez Pedro© glorifi- 
catu bear zuen Jaun- 
goicoa. E ta au esanic, 
esan zion: Seguí na- 
zazu.
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20 Eta Pedroc itzu- 
lirio, icusi zuen segni- 
tzen zuela Jesusee 
maito zuen diszipulua, 
eta atarían aren bular- 
ren gañean burila ma- 
curturio egon zana, 
eta esan zuena: Jauna, 
¿ zeñ da zu escumatu 
bear zaituena?

21 Pedroc, diszipulu 
au icusiric, esan zion 
Jesusi: Jauna, ¿eta 
zer izango da onetaz ?
22 Jesusee esan zion : 

Nie nai badet egon 
dedin ni etorri ar- 
teraño, ¿ zer zaitzu 
zuri? Zuc seguí na- 
zazu.

23 Orduan itz au za- 
baldu zan senideen 
al tean, diszipulu arree 
ez zuela il bear. Baño 
Jesusee ez zion esan, 
il bear ez zuela, baizic: 
Nie nai badet egon 
dedin ni etorri nrte- 
raño, ¿ zer zaitzu zuri ?

24 Diszipulo hura 
da gauza aben locu-

21 Cat.] .1ÜANEN 
cotasuna omaten due
ña, eta escribitu ditu- 
ena; eta badaquign 
bernron lecucotasuua 
eguiazcoa dala.

25 Eta beste gauza 
asco ere badira Jesu-

ARATJBA. 
see egnin zituenac 
zeñetatic escribituco 
balitz bacoitza, usté 
dot muuduan berean 
ez liraquela cabituco 
escribitu bearco lira- 
quen libruac. Ala da.










