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Daniel

Çapitro 1
En la tria jaro de la re¸ado de Jehojakim, re¸o de Judujo, venis
Nebukadnecar, re¸o de Babel, al Jerusalem, kaj eksie¸is ¸in. 2 Kaj la
Sinjoro transdonis en lian manon Jehojakimon, re¸on de Judujo, kaj
parton de la vazoj de la domo de Dio; kaj li venigis ilin en la landon
Ÿinar, en la domon de sia dio, kaj la vazojn li metis en la trezorejon
de sia dio. 3 Kaj la re¸o diris al Aÿpenaz, la estro de liaj korteganoj,
ke el la Izraelidoj, el la re¸a idaro kaj el la nobelaro, li venigu 4 knabojn sendifektajn, belaspektajn, komprenemajn por çiu sa¸aîo, klerajn, scienckomprenantajn, kaj kapablajn servi en la palaco de la
re¸o, kaj ke oni lernigu al ili la skribadon kaj la lingvon ˘aldean. 5
Kaj la re¸o destinis por ili por çiu tago man¸aîojn de la re¸a tablo,
kaj vinon el tiu, kiun li mem trinkadis, kaj li ordonis eduki ilin dum
tri jaroj, post kies ﬁni¸o ili estis komencontaj la servadon antaû la
re¸o. 6 El la idoj de Jehuda estis inter ili Daniel, ˘ananja, Miÿael, kaj
Azarja. 7 La estro de la korteganoj donis al ili aliajn nomojn; kaj li
donis al Daniel la nomon Beltÿacar; al ˘ananja, Ÿadra˛; al Miÿael,
Meÿa˛; kaj al Azarja, Abed-Nego. 8 Daniel metis en sian koron, ke
li ne malpurigos sin per la man¸aîoj de la re¸o, nek per la vino, kiun
çi tiu trinkas; tial li petis la korteganestron, ke al li estu permesate
ne malpurigi sin. 9 Dio donis al Daniel favoron kaj simpation çe la
korteganestro. 10 Kaj la korteganestro diris al Daniel: Mi timas mian
sinjoron, la re¸on, kiu mem destinis por vi, kion vi devas man¸i kaj
1

3

eLIBRO

L A SANKTA BIBLIO

trinki; sed li vidos, ke viaj viza¸oj estas malpli grasaj, ol çe aliaj knaboj, viaj sama¸uloj, tiam vi farus mian kapon kulpa antaû la re¸o.
11 Tiam Daniel diris al la inspektisto, al kiu la korteganestro komisiis Danielon, ˘ananjan, Miÿaelon, kaj Azarjan: 12 Faru, mi petas,
provon kun viaj servantoj dum dek tagoj; oni donadu al ni por
man¸i legomojn, kaj por trinki akvon; 13 poste montri¸u al vi nia aspekto, kaj la aspekto de la knaboj, kiuj man¸as la man¸aîon de la
re¸o; kaj poste agu kun viaj servantoj laû tio, kion vi vidos. 14 Li
obeis ilin en tio kaj faris kun ili provon dum dek tagoj. 15 Post paso
de la dek tagoj montri¸is, ke ili estas pli bonaspektaj kaj pli bonkorpaj, ol çiuj knaboj, kiuj man¸is la man¸aîon de la re¸o. 16 Tia la inspektisto forportadis ilian man¸aîon, kaj la vinon, kiu estis destinita
al ili por trinki, kaj donadis al ili legomojn. 17 Kaj al tiuj kvar knaboj Dio donis kapablojn kaj komprenemecon pri çiuj libroj kaj sa¸aîo, kaj Daniel estis ankaû kompetenta pri çiaj vizioj kaj son¸oj. 18
Kiam pasis la tempo, kiun la re¸o diﬁnis por ilia venigo, la korteganestro prezentis ilin al Nebukadnecar. 19 La re¸o parolis kun ili,
kaj el ili çiuj trovi¸is neniu egala al Daniel, ˘ananja, Miÿael, kaj
Azarja. Kaj ili komencis servadi antaû la re¸o. 20 Kaj koncerne çiujn aferojn de sa¸o kaj scio, pri kiuj la re¸o ilin demandis, li trovis ilin
dekoble pli sa¸aj, ol çiuj astrologoj kaj magiistoj, kiuj estis en lia tuta
regno. 21 Daniel estis tie ¸is la unua jaro de la re¸o Ciro.
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Çapitro 2
En la dua jaro de la re¸ado de Nebukadnecar aperis al Nebukadnecar son¸oj; kaj konfuzi¸is lia spirito, kaj li ne povis dormi. 2 Kaj
la re¸o ordonis alvoki la astrologojn, magiistojn, sorçistojn, kaj ˘aldeojn, por ke ili diru al la re¸o liajn son¸ojn. Kaj ili venis kaj stari¸is
antaû la re¸o. 3 Kaj la re¸o diris al ili: Mi havis son¸on, kaj mia spirito maltrankvili¸is, dezirante scii, kio estis tiu son¸o. 4 La ˘aldeoj
respondis al la re¸o en la lingvo Siria: Ho re¸o, vivu eterne! diru la
son¸on al viaj servantoj, kaj ni klarigos ¸ian signifon. 5 Sed la re¸o
respondis kaj diris al la ˘aldeoj: La enhavon mi forgesis. Tamen, se
vi ne diros al mi la son¸on kaj ¸ian signifon, vi estos dishakitaj en
pecojn kaj viaj domoj estos ruinigitaj. 6 Sed se vi rakontos al mi la
son¸on kaj ¸ian signifon, vi ricevos de mi donacojn, rekompencon,
kaj grandan honoron. Tial diru al mi la son¸on kaj ¸ian signifon. 7
Ili denove respondis: La re¸o diru sian son¸on al siaj servantoj, kaj
ni klarigos ¸ian signifon. 8 La re¸o diris: Mi scias bone, ke vi deziras gajni tempon, çar vi vidas, ke la afero malaperis el mia memoro. 9 Se vi ne diros al mi la son¸on, tio montros, ke vi havas unu intencon: vi preparas vin, por doni al mi mensogan kaj sentaûgan
respondon, ¸is la tempo pasos. Tial rakontu al mi la son¸on, tiam
mi konvinki¸os, ke vi povas klarigi al mi ankaû ¸ian signifon. 10 La
˘aldeoj respondis al la re¸o kaj diris: Ne ekzistas sur la tero tia
homo, kiu povus plenumi la deziron de la re¸o; tial neniu re¸o, kiel
ajn granda kaj potenca li estus, postulis iam similan respondon de
iu astrologo, magiisto, aû ˘aldeo; 11 la afero, kiun la re¸o postulas,
estas tiel eksterordinara, ke neniu povas tion plenumi al la re¸o,
krom la dioj, kiuj ne vivas inter karnuloj. 12 Tiam la re¸o forte indignis kaj koleris, kaj ordonis pereigi çiujn sa¸ulojn de Babel. 13
Kiam la dekreto eliris, oni komencis la mortigadon de la sa¸uloj, kaj
1
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oni volis mortigi ankaû Danielon kaj liajn kamaradojn. 14 Tiam Daniel faris sa¸an kaj prudentan rediron al Arjo˛, la estro de la re¸aj
korpogardistoj, kiu eliris, por mortigi la sa¸ulojn de Babel; 15 li demandis Arjo˛on, la potenculon de la re¸o, dirante: Pro kio eliris de
la re¸o tia severa ordono? Tiam Arjo˛ rakontis al Daniel la tutan
aferon. 16 Daniel iris kaj petis la re¸on, ke li donu al li templimon,
kaj li prezentos al la re¸o la klarigon.
17 Poste Daniel iris en sian domon, kaj rakontis la aferon al siaj
kamaradoj ˘ananja, Miÿael, kaj Azarja, 18 por ke ili petegu la kompateman Dion de la çielo malkaÿi tiun kaÿitan aferon, por ke Daniel
kaj liaj kamaradoj ne pereu kun la aliaj sa¸uloj de Babel. 19 Kaj tiam
la kaÿitaîo malkaÿi¸is al Daniel en nokta vizio, kaj Daniel dankis pro
tio Dion de la çielo. 20 Kaj Daniel ekparolis, kaj diris: Estu benata la
nomo de Dio de eterne ¸is eterne; çar al Li apartenas sa¸o kaj forto; 21 Li ÿan¸as la tempojn kaj jarojn; Li faligas re¸ojn kaj starigas
re¸ojn; Li donas sa¸on al la sa¸uloj kaj prudenton al la prudentuloj; 22 Li malkaÿas la profundaîon kaj kaÿitaîon; Li scias, kio estas en
la mallumo, kaj lumo estas en Li. 23 Vin, ho Dio de miaj patroj, mi
dankas kaj gloras; çar Vi donis al mi sa¸on kaj forton, kaj malkaÿis
al mi tion, pri kio ni Vin petis; çar Vi malkaÿis al ni la aferon de la
re¸o. 24 Poste Daniel iris al Arjo˛, al kiu la re¸o komisiis mortigi la
sa¸ulojn de Babel; li venis, kaj diris al li tiel: Ne mortigu la sa¸ulojn
de Babel, konduku min al la re¸o, kaj mi diros al la re¸o la klarigon.
25 Tiam Arjo˛ tuj enkondukis Danielon al la re¸o, kaj diris al çi
tiu tiele: Inter la translo¸igitaj ﬁloj de Judujo mi trovis homon, kiu
povas doni al la re¸o klarigon. 26 Tiam ekparolis la re¸o, kaj diris al
Daniel, kies nomo estis nun Beltÿacar: Çu vi povas sciigi al mi la
son¸on, kiun mi vidis, kaj ¸ian signifon? 27 Daniel respondis al la
re¸o kaj diris: La kaÿitaîon, pri kiu la re¸o demandas, ne povas malkaÿi al la re¸o la sa¸uloj, nek la sorçistoj, nek la astrologoj, nek la
6
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divenistoj; 28 sed en la çielo ekzistas Dio, kiu malkaÿas kaÿitaîon; Li
malkaÿis al la re¸o Nebukadnecar tion, kio estos en tempo estonta. Via son¸o kaj la vizioj de via kapo sur via lito estis jenaj: 29 vi, ho
re¸o, meditis sur via lito pri tio, kio estos poste; kaj la Malkaÿanto
de kaÿitaîoj montris al vi, kio estos. 30 Kaj al mi tiu kaÿitaîo malkaÿi¸is ne pro tio, ke mi kvazaû estus pli sa¸a ol çiuj vivantoj, sed
por tio, ke la re¸o ricevu klarigon kaj ke vi eksciu la pensojn de via
koro. 31 Vi, ho re¸o, havis vizion: jen staris granda statuo; grandega statuo tio estis; en eksterordinara brilo ¸i staris antaû vi, kaj ¸ia
aspekto estis terura. 32 La kapo de tiu statuo estis el pura oro; ¸iaj
brusto kaj manoj estis el ar¸ento, la ventro kaj femuroj el kupro; 33
¸iaj kruroj estis el fero, ¸iaj piedoj estis parte el fero, parte el argilo. 34 Vi vidis poste, ke ÿtono deÿiri¸is sen ago de ia mano, frapis la
statuon, ¸iajn ferajn kaj argilajn piedojn, kaj frakasis ilin. 35 Tiam çio
kune frakasi¸is: la fero, argilo, kupro, ar¸ento, kaj oro fari¸is kiel
grenventumaîo sur somera draÿejo, kaj la vento ilin forportis, kaj ne
restis postesigno post ili; sed la ÿtono, kiu frakasis la statuon, fari¸is
granda monto kaj plenigis la tutan teron. 36 Tio estas la son¸o. Nun
mi diros al la re¸o la signifon. 37 Vi, ho re¸o, estas re¸o super re¸oj,
al kiu Dio de la çielo donis regnon, potencon, forton, kaj gloron; 38
kaj çie, kie ajn lo¸as homoj, Li transdonis en viajn manojn la bestojn
de la kampo kaj la birdojn de la çielo, kaj faris vin reganto super ili
çiuj. Vi estas la ora kapo. 39 Post vi aperos nova regno, malpli alta
ol via, kaj ankoraû tria regno, kupra, kiu regos super la tuta tero. 40
La kvara regno estos malmola, kiel fero; çar kiel fero disbatas kaj
frakasas çion, tiel ankaû ¸i, simile al çiofrakasanta fero, disbatados
kaj frakasados. 41 Kaj ke vi vidis la piedojn kaj la ﬁngrojn parte el potargilo kaj parte el fero—tio estos regno de miksita konsisto, kaj ¸i
enhavos parte la malmolecon de fero, çar vi vidis feron miksitan
kun potargilo. 42 Sed kiel la ﬁngroj de la piedoj estis parte el fero,
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parte el argilo, tiel ankaû la regno estos parte fortika, parte rompebla. 43 Kaj ke vi vidis feron, miksitan kun potargilo, tio signifas, ke
ili estos kunigitaj per forto homa, sed ne kunfandi¸os inter si, kiel
fero ne kunfandi¸as kun argilo. 44 Sed en la tempo de tiuj re¸oj Dio
de la çielo starigos regnon, kiu neniam detrui¸os, kaj ¸ia re¸ado ne
transiros al alia popolo; ¸i frakasos kaj detruos çiujn regnojn, sed
¸i mem staros eterne. 45 Vi vidis, ke ÿtono sen ia mano deÿiri¸is de
monto, kaj frakasis feron, kupron, argilon, ar¸enton, kaj oron; la
granda Dio montris al la re¸o, kio estos poste. Tia estas precize la
son¸o kaj ¸ia ¸usta klarigo. 46 Tiam la re¸o Nebukadnecar îetis sin
viza¸altere kaj adorklini¸is al Daniel kaj ordonis alporti al li donacojn kaj bonodorajn incensojn. 47 La re¸o ekparolis al Daniel, kaj
diris: Vere, via Dio estas Dio de la dioj kaj Reganto de la re¸oj, malkaÿanta kaÿitaîojn, kaj tial vi povis malkaÿi tiun kaÿitaîon. 48 Tiam
la re¸o altigis Danielon, donis al li grandajn kaj riçajn donacojn, kaj
faris lin reganto super la tuta lando de Babel kaj çefo super çiuj
sa¸uloj de Babel. 49 Daniel petis la re¸on, kaj çi tiu starigis Ÿadra˛on, Meÿa˛on, kaj Abed-Negon super la aferoj de la lando Babela; kaj Daniel mem restis çe la kortego de la re¸o.
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Çapitro 3
La re¸o Nebukadnecar faris oran statuon, kiu havis la alton de
sesdek ulnoj kaj la lar¸on de ses ulnoj; kaj li starigis ¸in en la valo
Dura en la lando Babela. 2 Kaj la re¸o Nebukadnecar sendis al la
satrapoj, regionestroj, militestroj, çefaj ju¸istoj, urbestroj, le¸istoj,
oﬁcistoj, kaj potenculoj de la lando, ke ili venu al la solena malkovro
de la statuo, kiun starigis la re¸o Nebukadnecar. 3 Tiam kunvenis
la satrapoj, regionestroj, militestroj, çefaj ju¸istoj, urbestroj, le¸istoj,
oﬁcistoj, kaj potenculoj de la lando, al la solena malkovro de la statuo, kiun la re¸o Nebukadnecar starigis; kaj ili stari¸is antaû la statuo, kiun Nebukadnecar starigis. 4 Kaj heroldo laûte proklamis: Estas sciigate al vi, ho popoloj, gentoj, kaj lingvoj: 5 kiam vi aûdos la
sonon de korno, ﬂuto, harpo, sabeko, psaltero, sakfajﬁlo, kaj diversaj muzikaj instrumentoj, tiam faligu vin kaj adorklini¸u al la ora
statuo, kiun starigis la re¸o Nebukadnecar. 6 Kiu ne faligos sin kaj
ne adorklini¸os, tiu tuj estos îetita en ardantan fornon. 7 Tial, kiam
çiuj popoloj ekaûdis la sonon de korno, ﬂuto, harpo, sabeko, psaltero, kaj diversaj muzikaj instrumentoj, ili faligis sin kaj adorklini¸is
al la ora statuo, kiun starigis la re¸o Nebukadnecar. 8 En tiu tempo tuj aliris kelkaj ˘aldeoj kaj akuzis la Judojn. 9 Ili ekparolis, kaj diris al la re¸o Nebukadnecar: Ho re¸o, vivu eterne! 10 Vi, ho re¸o, ordonis, ke çiu homo, kiu aûdos la sonon de korno, ﬂuto, harpo, sabeko, psaltero, sakfajﬁlo, kaj diversaj muzikaj instrumentoj, faligu
sin kaj adorklini¸u al la ora statuo; 11 kaj kiu ne faligos sin kaj ne
adorklini¸os, tiu estu îetita en ardantan fornon. 12 Ekzistas tamen
viroj Judaj, kiujn vi starigis super la aferoj de la lando Babela, Ÿadra˛, Meÿa˛, kaj Abed-Nego; kaj tiuj homoj ne obeas vian ordonon,
ho re¸o, ne servas al viaj dioj, kaj ne adorklini¸as al la ora statuo,
kiun vi starigis. 13 Tiam Nebukadnecar en kolero kaj furiozo ordo1
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nis venigi Ÿadra˛on, Meÿa˛on, kaj Abed-Negon; kaj oni tuj venigis
tiujn virojn al la re¸o. 14 Nebukadnecar ekparolis, kaj diris al ili: Çu
intence vi, ho Ÿadra˛, Meÿa˛, kaj Abed-Nego, ne servas al miaj dioj,
kaj ne adorklini¸as al la ora statuo, kiun mi starigis? 15 De nun, kiam
vi ekaûdos la sonon de korno, ﬂuto, harpo, sabeko, psaltero, sakfajﬁlo, kaj diversaj muzikaj instrumentoj, estu pretaj tuj faligi vin kaj
adorklini¸i al la statuo, kiun mi faris; se vi ne adorklini¸os, tiam vi
tuj estos îetitaj en ardantan fornon; kaj tiam kia dio savos vin el miaj
manoj? 16 Ÿadra˛, Meÿa˛, kaj Abed-Nego respondis kaj diris al la
re¸o: Ho Nebukadnecar, ne estas al ni malfacile respondi al vi pri
tio. 17 Ni havas Dion, al kiu ni servas; Li povas savi nin el la ardanta forno kaj ankaû savi nin el via mano, ho re¸o. 18 Kaj se Li eç tion
ne faros, vi tamen sciu, ho re¸o, ke al viaj dioj ni ne servos, kaj al
la ora statuo, kiun vi starigis, ni ne adorklini¸os. 19 Tiam Nebukadnecar pleni¸is de furiozo, kaj la aspekto de lia viza¸o ÿan¸i¸is pro
kolero kontraû Ÿadra˛, Meÿa˛, kaj Abed-Nego; kaj li ordonis ardigi
la fornon sepoble pli forte, ol oni faradis ordinare. 20 Kaj al la plej
fortaj militistoj el sia militistaro li ordonis ligi Ÿadra˛on, Meÿa˛on,
kaj Abed-Negon, kaj îeti ilin en la ardantan fornon. 21 Tiam oni ligis tiujn virojn en ilia suba kaj supra vesto, en iliaj kapkovroj kaj
aliaj vestoj, kaj oni îetis ilin en la ardantan fornon. 22 Kaj çar la ordono de la re¸o estis severa kaj la forno estis ardigita treege, tial
tiujn homojn, kiuj îetis Ÿadra˛on, Me˛a˛on, kaj Abed-Negon, mortigis la ﬂamo de la fajro. 23 Kaj tiuj tri viroj, Ÿadra˛, Meÿa˛, kaj
Abed-Nego, falis ligitaj en la ardantan fornon. 24 Tiam la re¸o Nebukadnecar ekmiregis, kaj en teruro li levi¸is, ekparolis, kaj diris al
siaj konsilistoj: Çu ne tri virojn ni îetis ligitajn en la fajron? Ili respondis al la re¸o: Tiel estas, ho re¸o. 25 Sed li parolis plue, kaj diris: Jen mi vidas kvar virojn, ne ligitajn, kiuj iras meze de la fajro kaj
estas sendifektaj; kaj la kvara aspektas kvazaû ﬁlo de la dioj. 26 Kaj
10
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Nebukadnecar aliris al la aperturo de la ardanta forno, ekparolis,
kaj diris: Ho Ÿadra˛, Meÿa˛, kaj Abed-Nego, servantoj de Dio la
Plejalta! eliru, kaj aliru. Tiam Ÿadra˛, Meÿa˛, kaj Abed- Nego eliris el meze de la fajro. 27 Kaj la satrapoj, regionestroj, militestroj, kaj
konsilistoj de la re¸o kunvenis, kaj pririgardis tiujn virojn, super
kies korpoj la fajro havis nenian forton, tiel, ke eç haro sur ilia kapo
ne bruldifekti¸is, iliaj vestoj ne ÿan¸i¸is, kaj eç odoron de fajro oni
ne sentis sur ili. 28 Nebukadnecar ekparolis, kaj diris: Benata estu
Dio de Ÿadra˛, Meÿa˛, kaj Abed-Nego, kiu sendis Sian an¸elon, kaj
savis Siajn servantojn pro tio, ke ili ﬁdis je Li, ne obeis la ordonon
de la re¸o, kaj oferis siajn korpojn, por ne servi kaj adorklini¸i al alia
dio, krom sia Dio. 29 Nun mi donas ordonon: Se iu el ia popolo, gento, aû lingvo eldiros blasfemon kontraû Dio de Ÿadra˛, Meÿa˛, kaj
Abed- Nego, tiu estos hakita en pecojn kaj lia domo estos ruinigita; çar ne ekzistas alia dio, kiu povus savi tiamaniere. 30 Kaj la re¸o
denove tre altigis Ÿadra˛on, Meÿa˛on, kaj Abed-Negon en la lando Babela.
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Çapitro 4
La re¸o Nebukadnecar al çiuj popoloj, gentoj, kaj lingvoj, kiuj estas sur la tuta tero: Kresku via bonstato! 2 Mi trovas bona konigi la
pruvosignojn kaj miraklojn, kiujn faris sur mi Dio la Plejalta. 3 Kiel
grandaj estas Liaj pruvosignoj, kaj kiel potencaj estas Liaj mirakloj!
Lia re¸ado estas eterna, kaj Lia regado estas en çiuj generacioj.
4 Mi, Nebukadnecar, estis trankvila en mia domo kaj bonfarta en
mia palaco. 5 Sed mi vidis son¸on, kiu teruris min, kaj la meditado
sur mia lito kaj la vizioj de mia kapo min konsternis. 6 Kaj mi donis ordonon venigi al mi çiujn sa¸ulojn de Babel, por ke ili diru al
mi la signifon de la son¸o. 7 Tiam venis la astrologoj, sorçistoj, ˘aldeoj, kaj divenistoj; mi rakontis al ili la son¸on, sed ili ne povis klarigi al mi ¸ian signifon. 8 Fine venis al mi Daniel, al kiu estis donis
la nomo Beltÿacar, laû la nomo de mia dio, kaj kiu havas en si la
spiriton de la sanktaj dioj; mi rakontis al li la son¸on: 9 Ho Beltÿacar, çefo de la astrologoj, pri kiu mi scias, ke en vi estas la spirito de
la sanktaj dioj kaj nenia kaÿitaîo vin embarasas: klarigu al mi la vizion de mia son¸o kaj ¸ian signifon. 10 La vizio de mia kapo sur mia
lito estis jena: mi vidis, ke jen meze de la tero staras arbo tre alta;
11 tiu arbo estas bonkreska kaj forta, kaj ¸ia alto atingas la çielon,
kaj oni ¸in vidas ¸is la randoj de la tuta tero; 12 ¸ia foliaro estas bela,
kaj multe da fruktoj estas sur ¸i, kaj sur ¸i trovi¸as man¸aîo por çiuj;
en la ombro sub ¸i kaÿas sin bestoj de la kampo, kaj sur ¸iaj brançoj
sidas birdoj de la çielo, kaj çiu karno nutras sin de ¸i. 13 Kaj mi vidis en la vizioj de mia kapo sur mia lito, ke jen sankta prizorganto
malsupreniris de la çielo, 14 kaj per laûta voço li diris: Dehaku çi tiun
arbon, çirkaûhaku ¸iajn brançojn, deprenu de ¸i la foliaron, kaj
disîetu ¸iajn fruktojn, por ke fori¸u la bestoj, kiuj estas sub ¸i, kaj
la birdoj forﬂugu de ¸iaj brançoj. 15 Sed ¸ian çefan radikon restigu
1
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en la tero, en çenoj feraj kaj kupraj, meze de la herbo de la kampo;
¸in trinkigu la roso de la çielo, kaj kune kun la bestoj ¸i nutru sin
per la herboj de la tero. 16 La homa koro estos prenita for de ¸i, kaj
¸i ricevos koron bestan, kaj tiel pasos super ¸i sep jaroj. 17 Per la ordono de la prizorgantoj tio estas decidita, kaj per la dekreto de la
sanktuloj tio estas destinita, por ke la vivantoj sciu, ke la Plejaltulo
regas en la regno de la homoj, kaj donas ¸in al tiu, al kiu Li volas,
kaj starigas super ¸i la plej humilan el la homoj. 18 Tian son¸on vidis mi, re¸o Nebukadnecar. Kaj vi, ho Beltÿacar, diru ¸ian signifon;
çar neniu el la sa¸uloj en mia regno povas klarigi ¸ian signifon, sed
vi povas, çar vi havas en vi la spiriton de la sanktaj dioj.
19 Tiam Daniel, kiu havis la nomon Beltÿacar, en la daûro de unu
horo staris konsternite, kaj liaj pensoj lin mal¸ojigis. La re¸o ekparolis, kaj diris: Ho Beltÿacar, ne embarasu vin la son¸o kaj ¸ia signifo. Beltÿacar respondis kaj diris: Ho mia sinjoro, por viaj malamikoj estu tiu son¸o, kaj por viaj malamantoj estu ¸ia signifo. 20 La
arbo, kiun vi vidis, kiu elkreskis alte kaj forte, atingis per sia pinto
la çielon, kaj estis videbla sur la tuta tero, 21 kaj sur kiu estis bela foliaro, multe da fruktoj kaj man¸aîo por çiuj, sub kiu sidis bestoj de
la kampo, kaj sur kies brançoj sidis birdoj de la çielo— 22 tio estas
vi, ho re¸o alti¸inta; via grandeco kreskis kaj atingis ¸is la çielo, kaj
via potenco ¸is la randoj de la tero. 23 Kaj ke la re¸o vidis sanktan
prizorganton, kiu malsupreniris de la çielo, kaj diris: Dehaku la arbon kaj ekstermu ¸in, sed nur ¸ian çefan radikon restigu en la tero,
en çenoj feraj kaj kupraj, meze de la herbo de la kampo, ¸in trinkigu la roso de la çielo, kaj ¸i havu la sorton de la bestoj de la kampo, ¸is pasos super ¸i sep jaroj— 24 jen estas la signifo de tio, ho
re¸o: tio estas dekreto de la Plejaltulo, kiu trafos mian sinjoron, la
re¸on. 25 Vi estos elpuÿita el meze de la homoj, kaj vi vivos kun la
bestoj de la kampo; per herbo oni vin nutros, kiel bovojn; roson de
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la çielo oni trinkigos al vi; kaj sep jaroj pasos super vi, ¸is vi ekscios, ke super la regno de homoj regas la Plejaltulo, kaj donas ¸in al
tiu, al kiu Li volas. 26 Kaj ke estas ordonite restigi la çefan radikon
de la arbo—tio signifas, ke via regno estos redonita al vi, kiam vi
konfesos la potencon de la çielo. 27 Tial, ho re¸o, volu favore akcepti
mian konsilon: liberigu vin de viaj pekoj per justeco kaj de viaj malbonagoj per favorkoreco al malriçuloj; per tio via bonstato fari¸os
longedaûra. 28 Çio çi tio efektivi¸is sur la re¸o Nebukadnecar. 29 Post
paso de dek du monatoj, promenante tra la re¸a palaco en Babel,
30 la re¸o ekparolis, kaj diris: Çu tio ne estas la majesta Babel, kiun
por restado de la re¸o mi aran¸is per la forto de mia potenco kaj
por la gloro de mia majesto? 31 Kiam çi tiu parolo estis ankoraû en
la buÿo de la re¸o, eksonis voço el la çielo: Al vi, ho re¸o Nebukadnecar, estas dirate: La regno estas prenata for de vi; 32 kaj vi estas
elpuÿata el meze de la homoj, kaj vi vivos kun la bestoj de la kampo; per herbo oni vin nutros, kiel bovojn; kaj sep jaroj pasos super
vi, ¸is vi ekscios, ke super la regno de homoj regas la Plejaltulo, kaj
donas ¸in al tiu, al kiu Li volas. 33 Tuj plenumi¸is tiu verdikto sur
Nebukadnecar; li estis elpuÿita el meze de la homoj, li komencis
man¸is herbon, kiel bovoj, lia korpo estis trinkigata de la roso de la
çielo, tiel, ke liaj haroj kreskis kiel la plumoj de aglo kaj liaj ungoj
fari¸is kiel çe birdo. 34 Post paso de la diﬁnita tempo, mi, Nebukadnecar, levis miajn okulojn al la çielo, kaj mia prudento revenis al mi;
kaj mi benis la Plejaltulon, mi laûdis kaj gloris Tiun, kiu vivas eterne, kies regado estas regado eterna kaj kies regno daûras en çiuj generacioj. 35 Çiuj, kiuj vivas sur la tero, estas kalkuleblaj kiel nenio.
Laû Sia volo Li agas, kiel kun la armeo de la çielo, tiel kun la vivantoj
sur la tero; kaj ekzistas neniu, kiu povus kontraûstari al Lia mano,
aû demandi Lin: Kion Vi faras? 36 En tiu tempo revenis al mi mia
prudento, kaj mi ricevis denove mian re¸an honoron, mian majes14
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ton, kaj mian antaûan aspekton; tiam elserçis min miaj konsilistoj
kaj miaj altranguloj, mi estis denove starigita super mia regno, kaj
mia majesto fari¸is ankoraû pli granda. 37 Nun mi, Nebukadnecar,
laûdas, altigas, kaj gloras la Re¸on de la çielo, kies çiuj faroj estas
veraj kaj kies vojoj estas ¸ustaj, kaj kiu la ﬁerulojn povas humiligi.
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Çapitro 5
La re¸o Belÿacar faris grandan festenon por siaj mil eminentuloj
kaj multe drinkis kun tiuj mil. 2 Fari¸inte ebria, Belÿacar ordonis
alporti la orajn kaj ar¸entajn vazojn, kiujn lia patro Nebukadnecar
venigis el la templo de Jerusalem, por ke el ili trinku la re¸o kaj liaj
eminentuloj, liaj edzinoj kaj kromvirinoj. 3 Tiam oni alportis la orajn
vazojn, kiuj estis prenitaj el la sanktejo de la domo de Dio en Jerusalem; kaj trinkis el ili la re¸o kaj liaj eminentuloj, liaj edzinoj kaj
kromvirinoj. 4 Ili trinkis vinon, kaj gloris la diojn orajn kaj ar¸entajn,
kuprajn, ferajn, lignajn, kaj ÿtonajn. 5 En tiu momento aperis ﬁngroj
de homa mano kaj komencis skribi kontraû la kandelabro sur la
kalkita muro de la re¸a salono; kaj la re¸o vidis la manon, kiu skribis. 6 Tiam ÿan¸i¸is la viza¸aspekto de la re¸o, liaj pensoj konfuzi¸is,
la ligiloj de liaj lumboj malstreçi¸is, kaj liaj genuoj tremante kunfrapi¸adis. 7 La re¸o laûtege ekkriis, ke oni venigu la magiistojn,
˘aldeojn, kaj divenistojn. La re¸o ekparolis, kaj diris al la sa¸uloj de
Babel: Kiu ajn tralegos çi tiun surskribon kaj klarigos al mi ¸ian
signifon, tiu ricevos purpuran veston, ora çeno estos sur lia kolo, kaj
li estos la tria reganto en la regno. 8 Tiam venis çiuj sa¸uloj de la
re¸o; sed ili ne povis tralegi la surskribon, nek klarigi al la re¸o ¸ian
signifon. 9 La re¸o Belÿacar forte maltrankvili¸is, kaj lia viza¸aspekto ÿan¸i¸is, kaj antaû liaj eminentuloj konfuzi¸is. 10 Çe tiu okazintaîo, kiu fari¸is al la re¸o kaj al liaj altranguloj, en la salonon de la
festeno eniris la re¸ino. La re¸ino ekparolis, kaj diris: Ho re¸o, vivu
eterne! Ne konsternu vin viaj pensoj, kaj ne ÿan¸i¸u via viza¸aspekto. 11 En via regno ekzistas viro, kiu havas en si la spiriton de la
sanktaj dioj; en la tempo de via patro oni trovis en li lumon, prudenton, kaj sa¸on, similan al la sa¸o de la dioj; kaj la re¸o Nebukadnecar, via patro, la re¸o mem, via patro, faris lin çefo de la astrolo1
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goj, sorçistoj, ˘aldeoj, kaj divenistoj; 12 çar en li oni trovis altan
spiriton, scion, kaj prudenton, por klarigi son¸ojn, komentarii sentencojn, kaj malkaÿi kaÿitaîojn. Tio estas Daniel, al kiu la re¸o donis la nomon Beltÿacar. Tial oni voku Danielon, kaj li klarigos la
signifon.
13 Tiam oni alkondukis Danielon antaû la re¸on; kaj la re¸o ekparolis, kaj diris al Daniel: Çu vi estas Daniel, unu el la forkaptitaj
ﬁloj de Judujo, kiujn mia patro, la re¸o, venigis el Judujo? 14 Mi aûdis pri vi, ke la spirito de la dioj estas en vi, kaj ke lumo, prudento,
kaj eksterordinara sa¸o trovi¸as en vi. 15 Nun estis alkondukitaj al
mi la sa¸uloj kaj magiistoj, por tralegi çi tiun surskribon kaj klarigi al mi ¸ian signifon; sed ili ne povis klarigi al mi la sencon de çi
tiuj vortoj. 16 Sed mi aûdis pri vi, ke vi povoscias klarigi signifon kaj
malkaÿi kaÿitaîon. Tial, se vi povas tralegi çi tiun surskribon kaj klarigi al mi ¸ian signifon, vi ricevos purpuran veston, ora çeno estos
sur via kolo, kaj vi estos la tria reganto en la regno. 17 Tiam Daniel
respondis kaj diris al la re¸o: Viaj donacoj restu çe vi, viajn rekompencojn donu al iu alia; mi tamen tralegos al la re¸o la surskribon,
kaj mi klarigos al li la signifon. 18 Ho re¸o! Dio la Plejalta donis al
vi patro Nebukadnecar regnon, potencon, honoron, kaj gloron. 19
Pro la potenco, kiun Li donis al li, çiuj popoloj, gentoj, kaj lingvoj
tremis kaj havis timon antaû li; kiun li volis, li mortigis, kaj kiun li
volis, li lasis vivi; kiun li volis, li altigis, kaj kiun li volis, li malaltigis. 20 Sed kiam lia koro ﬁeri¸is kaj lia spirito malhumili¸is, li estis
deîetita el sia re¸a trono kaj senigita je sia gloro; 21 kaj li estis elpuÿita el meze de la homoj, kaj lia koro fari¸is simila al koro de besto,
kaj li vivis kun sova¸aj azenoj; li man¸is herbon, kiel la bovoj, kaj
lia korpo estis trinkigata per la roso de la çielo; ¸is li eksciis, ke super la regno de homoj regas Dio la Plejalta, kaj donis ¸in al tiu, al
kiu Li volas. 22 Vi, lia ﬁlo, ho Belÿacar, ne humiligis vian koron,
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kvankam vi sciis çion tion; 23 sed vi levis vin kontraû la Reganton
de la çielo, tiel, ke la vazojn el Lia domo oni alportis al vi, kaj vi kun
viaj eminentuloj, kun viaj edzinoj kaj kromvirinoj, trinkis vinon el
ili; kaj vi gloris la diojn ar¸entajn kaj orajn, kuprajn, ferajn, lignajn,
kaj ÿtonajn, kiuj ne vidas, ne aûdas, kaj ne pensas; kaj Dion, en kies
mano estas la spiro de via vivo kaj çiuj viaj vojoj, vi ne gloris. 24 Pro
tio estas sendita de Li la mano kaj skribita çi tiu surskribo. 25 Jen estas la surskribo, kiu estas desegnita: MENE, MENE, TEKEL, UFARSIN. 26 Jen estas la signifo de la vortoj: MENE: Dio kalkulis la tempon de via re¸ado kaj metis al ¸i ﬁnon; 27 TEKEL: vi estas pesita sur
pesilo kaj trovita tro malpeza; 28 PERES: via regno estas dividita kaj
donita al la Medoj kaj Persoj. 29 Tiam laû ordono de Belÿacar oni
metis purpuran veston sur Danielon kaj oran çenon sur lian kolon,
kaj oni proklamis lin la tria reganto en la regno. 30 En tiu sama nokto Belÿacar, re¸o de la ˘aldeoj, estis mortigita. 31 Dario, la Medo,
ricevis la regnon, havante la a¸on de sesdek du jaroj.
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Çapitro 6
Kaj Dario bonvolis starigi super sia regno cent dudek satrapojn,
por administri lian tutan regnon; 2 kaj super ili tri çefajn estrojn,
inter kiuj estis ankaû Daniel, por ke la satrapoj donadu al li kalkulraportojn, kaj por ke la re¸o ne havu malproﬁton. 3 Sed Daniel superis la aliajn çefajn estrojn kaj satrapojn, çar li havis eksterordinaran sa¸on; kaj la re¸o havis jam la intencon starigi lin super la tuta
regno. 4 Tiam la çefaj estroj kaj la satrapoj komencis serçi pretekston, por akuzi Danielon koncerne la aferojn de la regno. Sed ili povis trovi nenian pretekston nek kulpon; çar li estis ﬁdela, kaj nenia
kulpo nek krimo estis trovebla en li. 5 Tiam tiuj homoj diris: Ni ne
povos trovi kulpon en tiu Daniel, se ni ne trovos ion kontraû li en
la le¸oj de lia Dio. 6 Kaj tiuj çefaj estroj kaj satrapoj venis al Dario,
kaj diris al li tiel: Ho re¸o Dario, vivu eterne! 7 Çiuj çefaj estroj de
la regno, regionestroj, satrapoj, konsilistoj, kaj militestroj interkonsentis, ke oni devas elirigi re¸an dekreton kaj severe ordoni, ke çiun,
kiu en la daûro de tridek tagoj petos ion de ia dio aû homo anstataû de vi, ho re¸o, oni îetu en kavon de leonoj. 8 Tial konﬁrmu, ho
re¸o, çi tiun decidon, kaj subskribu la ordonon, por ke ¸i ne estu
malobeata, kiel le¸o de Medujo kaj Persujo, kiun neniu povas senvalorigi. 9 La re¸o Dario subskribis la dekreton. 10 Kiam Daniel eksciis, ke estas subskribita tia ordono, li iris en sian domon, kaj antaû
la fenestroj de sia çambro, malfermitaj en la direkto al Jerusalem,
li tri fojojn çiutage genuis kaj pre¸is al sia Dio kaj gloradis Lin, kiel
li faradis antaûe. 11 Tiam tiuj homoj çirkaûis Danielon, kaj trovis lin
pre¸anta kaj petanta favorkorecon antaû sia Dio. 12 Kaj ili iris, kaj
diris al la re¸o koncerne la re¸an dekreton: Çu vi ne ordonis per
dekreto, ke çiun homon, kiu en la daûro de tridek tagoj petos ion
de ia dio aû homo krom vi, ho re¸o, oni îetu en kavon de leonoj? La
1
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re¸o respondis kaj diris: Jes, tio efektive estas dekretita, kiel neforigebla le¸o de Medujo kaj Persujo. 13 Tiam ili respondis kaj diris al
la re¸o: Jen Daniel, kiu estas el la translo¸igitaj ﬁloj de Judujo, ne
atentas vin, ho re¸o, nek la dekreton, subskribitan de vi, sed tri fojojn çiutage li pre¸as siajn pre¸ojn. 14 Aûdinte tion, la re¸o forte
aﬂikti¸is en sia animo, kaj, dezirante savi Danielon, li multe klopodis ¸is la subiro de la suno, por liberigi lin. 15 Sed tiuj homoj çirkaûis
la re¸on, kaj diris al li: Sciu, ho re¸o, ke laû la le¸oj de Medujo kaj
Persujo çiu malpermeso aû ordono, konﬁrmita de la re¸o, devas
resti neÿan¸ebla. 16 Tiam la re¸o ordonis, kaj oni alkondukis Danielon, kaj îetis lin en kavon de leonoj. Sed la re¸o diris al Daniel: Via
Dio, al kiu vi sençese servas, savu vin! 17 Kaj oni alportis ÿtonon kaj
metis ¸in sur la aperturon de la kavo; kaj la re¸o sigelis ¸in per sia
ringo kaj per la ringo de siaj altranguloj, por ke ne fari¸u ia ÿan¸o
koncerne Danielon. 18 Poste la re¸o iris en sian palacon, pasigis la
nokton en fastado, eç ne permesis alporti al li man¸aîon; kaj ankaû
dormi li ne povis. 19 Matene la re¸o levi¸is çe la tagi¸o kaj iris rapide al la kavo de la leonoj. 20 Kaj kiam li alvenis al la kavo, li vokis
per mal¸oja voço Danielon; kaj ekparolinte, la re¸o diris al Daniel:
Ho Daniel, servanto de la vivanta Dio! çu via Dio, al kiu vi sençese
servas, povis savi vin de la leonoj? 21 Tiam Daniel respondis al la
re¸o: Ho re¸o, vivu eterne! 22 Mia Dio sendis Sian an¸elon, kaj baris la buÿon de la leonoj, kaj ili faris al mi nenian difekton; çar mi
estis trovita pura antaû Li; kaj ankaû antaû vi, ho re¸o, mi ne faris
krimon. 23 Tiam la re¸o tre ek¸ojis pri li kaj ordonis levi Danielon
el la kavo. Kaj oni eligis Danielon el la kavo, kaj nenia difekto montri¸is sur li; çar li kredis al sia Dio. 24 Kaj la re¸o ordonis alkonduki
tiujn virojn, kiuj per sia akuzo volis pereigi Danielon, kaj îeti en la
kavon de la leonoj ilin mem, kaj ankaû iliajn infanojn kaj iliajn ed-
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zinojn; kaj ankoraû antaû ol ili atingis la fundon de la kavo, la leonoj kaptis ilin kaj frakasis çiujn iliajn ostojn.
25 Post tio la re¸o Dario skribis al çiuj popoloj, gentoj, kaj lingvoj de la tuta tero: Kresku via bonfarto! 26 Mi donas ordonon, ke en
çiu regiono de mia regno oni timu kaj respektu Dion de Daniel; çar
Li estas Dio vivanta kaj eterne restanta, Lia regno estas nedetruebla, kaj Lia regado estas senﬁna. 27 Li liberigas kaj savas, Li faras miraklojn kaj pruvosignojn en la çielo kaj sur la tero; Li savis Danielon
kontraû leonoj. 28 Kaj Daniel havis sukceson dum la re¸ado de Dario, kaj dum la re¸ado de Ciro, la Perso.
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Çapitro 7
En la unua jaro de Belÿacar, re¸o de Babel, Daniel havis son¸on
kaj vizion de sia kapo sur sia lito. Li enskribis tiun son¸on, prezentinte la esencon de la afero. 2 Daniel komencis sian rakonton, dirante: Mi vidis en mia nokta vizio, ke jen kvar ventoj de la çielo batalas inter si sur granda maro. 3 Kaj eliris el la maro kvar grandegaj
bestoj malsimilaj unu al alia. 4 La unua estis kiel leono, sed ¸i havis ﬂugilojn de aglo; mi vidis, kiel ﬁne oni deÿiris de ¸i la ﬂugilojn,
oni levis ¸in de la tero, kaj starigis sur piedoj, kiel homon, kaj homa
koro estis donita al ¸i. 5 Jen ankaû dua besto, simila al urso, staris
çe ¸ia ﬂanko, kaj tri kojnodentojn ¸i havis en sia buÿo, inter siaj
dentoj. Kaj estis dirite al ¸i: Levi¸u, kaj man¸u multe da karno. 6
Poste mi vidis ankoraû unu beston, similan al leopardo; sur sia dorso ¸i havis kvar ﬂugilojn de birdo, kaj kvar kapojn havis tiu besto,
kaj potenco estis donita al ¸i. 7 Poste mi vidis en la nokta vizio beston kvaran, teruran, monstran, kaj tre fortan; ¸i havis grandegajn
ferajn dentojn; ¸i man¸egis kaj frakasis, kaj la restaîon ¸i dispremis
per la piedoj; ¸i estis malsimila al çiuj antaûaj bestoj kaj havis dek
kornojn. 8 Mi rigardis tiujn kornojn, kaj jen inter ili aperis alia korno, malgranda; kaj tri el la antaûaj kornoj estis elÿiritaj antaû ¸i kun
la radiko; kaj jen montri¸is, ke tiu korno havas okulojn, kiel okuloj
de homo, kaj buÿon, kiu parolas malhumile. 9 Fine mi vidis, ke estas starigitaj tronoj, kaj sidi¸is la Antaûtempulo. Lia vesto estis blanka kiel ne¸o, kaj la haroj sur Lia kapo estis kiel pura lano; Lia trono estis brilantaj ﬂamoj, ¸iaj radoj estis ﬂamanta fajro. 10 Fajra rivero elﬂuis kaj disverÿi¸is antaû Li; miloj da miloj servis al Li, kaj
dekmiloj da dekmiloj staris antaû Li. La ju¸antoj sidi¸is, kaj la libroj
malfermi¸is. 11 Tiam mi vidis, kiel ﬁne, pro la malhumilaj vortoj,
kiujn parolis la korno, la besto estis mortigita, kaj ¸ia korpo estis
1
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frakasita, kaj îetita en fajron, por forbruli. 12 Ankaû de la aliaj bestoj
oni forprenis ilian potencon, kaj daûro de la vivo estis donita al ili
nur por diﬁnita tempo kaj ¸is diﬁnita templimo. 13 Poste mi vidis en
la nokta vizio, ke jen en la nuboj de la çielo iris kvazaû ﬁlo de homo,
venis al la Antaûtempulo, kaj estis alkondukita al Li. 14 Kaj al li estis donita potenco, gloro, kaj regno, por ke çiuj popoloj, gentoj, kaj
lingvoj servu al li; lia regado estas regado eterna, kiu ne çesi¸os, kaj
lia regno ne detrui¸os.
15 Çe mi, Daniel, ektremis mia spirito en mia korpo, kaj la vizio
de mia kapo konsternis min. 16 Mi aliris al unu el la antaûstarantoj
kaj demandis lin pri la vera signifo de çio çi tio, kaj li komencis paroli al mi kaj klarigis al mi la sencon de la diritaîo. 17 Tiuj kvar grandaj bestoj signifas, ke kvar regnoj formi¸os sur la tero. 18 Poste prenos la regnon la sanktuloj de la Plejaltulo, kaj ili posedos la regnon
eterne, en eterna eterneco. 19 Tiam mi deziris havi precizan klarigon pri la kvara besto, kiu estis malsimila al çiuj, kaj terura, kun
feraj dentoj kaj kupraj ungegoj, man¸egis kaj frakasis kaj la restaîon
dispremis per la piedoj; 20 kaj pri la dek kornoj, kiuj estis sur ¸ia
kapo, kaj pri la alia, kiu poste eliris kaj antaû kiu elfalis tri, pri tiu
sama korno, kiu havis okulojn kaj buÿon parolantan malhumile, kaj
kiu laû sia aspekto estis pli granda ol la aliaj. 21 Mi vidis, kiel tiu
korno komencis bataladon kontraû la sanktuloj kaj estis jam venkanta ilin, 22 ¸is venis la Antaûtempulo; tiam la ju¸o estis farita por
la sanktuloj de la Plejaltulo, kaj venis la tempo, kiam la regnon ekposedis la sanktuloj. 23 Kaj li diris: La kvara besto estas la kvara regno, kiu estos sur la tero, malsimila al çiuj regnoj, kaj ¸i man¸egos
la tutan teron, piedpremos kaj frakasos ¸in. 24 La dek kornoj signifas, ke el tiu regno aperos dek re¸oj, kaj post ili eliros alia, malsimila
al la antaûaj, kaj faligos tri re¸ojn. 25 Li blasfemos kontraû la Plejaltulo kaj frapos la sanktulojn de la Plejaltulo; li eç arogos al si ÿan¸i
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la tempojn kaj le¸ojn. Ili estos transdonitaj en lian manon ¸is paso
de unu tempo kaj du tempoj kaj duono de tempo. 26 Poste aperos
ju¸o, kaj ¸i forprenos de li la potencon, por lia pereo kaj plena ekstermi¸o. 27 Sed la regado, potenco, kaj grandeco de la regnoj sub
la tuta çielo estos donita al la sankta popolo de la Plejaltulo, kies
regno estas regno eterna, kaj çiuj potenculoj servados kaj obeados
al Li. 28 Çi tie ﬁni¸as la parolo. Mi, Daniel, estis tre konsternita de
mia meditado, kaj mia viza¸aspekto ÿan¸i¸is sur mi; sed la parolon
mi konservis en mia koro.
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Çapitro 8
En la tria jaro de re¸ado de la re¸o Belÿacar aperis al mi, al Daniel,
vizio, post tiu, kiu aperis al mi en la komenco. 2 Kiam mi vidis la
vizion, mi estis en la kastelurbo Ÿuÿan, kiu trovi¸as en la lando
Elam; sed en la vizio mi vidis, ke mi estas çe la rivero Ulaj. 3 Mi levis miajn okulojn, kaj mi ekvidis: jen unu virÿafo staras çe la rivero; ¸i havas du kornojn, kaj ambaû kornoj estas altaj, sed unu estas pli alta ol la dua, kaj la pli alta elkreskis poste. 4 Mi vidis, ke tiu
virÿafo kornopuÿas okcidenten, norden, kaj suden, kaj nenia besto
povas kontraûstari al ¸i, kaj neniu povas savi kontraû ¸ia forto; kaj
¸i faras çion, kion ¸i volas, kaj ¸i estas granda. 5 Dum mi atente ¸in
rigardis, jen de okcidente iras virkapro sur la tutan teron, kaj ¸i ne
tuÿas la teron. Tiu virkapro havis bone videblan kornon inter siaj
okuloj. 6 Kaj ¸i iris al tiu kornohava virÿafo, kiun mi vidis starantan
çe la rivero, kaj îetis sin sur ¸in kun furioza forto; 7 kaj mi vidis, ke,
alproksimi¸inte al la virÿafo, ¸i furiozi¸is kontraû ¸i, frapis la virÿafon, kaj rompis ambaû ¸iajn kornojn; kaj la virÿafo ne havis la forton, por kontraûstari al ¸i, kaj çi tiu îetis ¸in sur la teron kaj disbatis ¸in per la piedoj; kaj neniu povis savi la virÿafon kontraû ¸ia forto. 8 Tiam la virkapro forte grandi¸is. Kiam ¸i fari¸is tre forta, rompi¸is la granda korno, kaj anstataû ¸i eliris kvar aliaj en la direkto
al la kvar ventoj de la çielo. 9 El unu el ili eliris alia korno malgranda, kiu forte kreskis suden kaj orienten kaj al la plej bela lando. 10
Kaj ¸i kreskis ¸is la armeo de la çielo, kaj ¸i îetis sur la teron parton de tiu armeo kaj de la steloj, kaj dispremis ilin per la piedoj. 11
Kaj eç kontraû la armeestron ¸i levi¸is, forprenis de li la çiutagajn
oferojn, kaj ruinigis lian sanktan lo¸ejon. 12 Forto estis donita al ¸i
kontraû la çiutagaj oferoj pro peko; kaj ¸i îetis la veron sur la teron
kaj laboris kun sukceso. 13 Kaj mi aûdis unu sanktulon, kiu parolis,
1
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kaj tiu sanktulo diris al iu, kiu demandis: ¯is kiam havos forton la
profetaîo pri la çiutagaj oferoj kaj pri la terura peko, ke la sanktejo
kaj la armeo estos piedpremataj? 14 Kaj li diris al mi: ¯is pasos du
mil tricent vesperoj kaj matenoj; tiam la sanktejo denove estos
sanktigita.
15 Dum mi, Daniel, estis rigardanta tiun vizion kaj serçanta ¸ian
signifon, jen stari¸is antaû mi bildo de viro. 16 Kaj el meze de Ulaj mi
aûdis homan voçon, kiu vokis kaj diris: Gabriel, klarigu al li la vizion.
17 Kaj li aliris al tiu loko, kie mi staris; kaj kiam li venis, mi eksentis
teruron kaj falis viza¸altere; kaj li diris al mi: Sciu, ho homido, ke la
vizio koncernas la ﬁnon de la tempo. 18 Kiam li parolis al mi, mi kuÿis
senkonscie sur la tero; sed li ektuÿis min kaj starigis min sur mia loko.
19 Kaj li diris: Jen mi sciigas al vi, kio estos çe la ﬁno de la kolero; çar
tio koncernas la ﬁnan tempon. 20 La virÿafo, kiun vi vidis kun la du
kornoj, estas la re¸oj de Medujo kaj Persujo; 21 kaj la vila virkapro
estas la re¸o de Grekujo; la granda korno inter ¸iaj okuloj estas la
unua re¸o; 22 ¸i rompi¸is, kaj anstataû ¸i eliris kvar aliaj; kvar regnoj
formi¸os el la nacio, sed ne tiel fortaj, kiel ¸i estis antaûe. 23 En la ﬁna
tempo de tiuj regnoj, kiam la perﬁduloj havos sukceson, aperos re¸o
malmodesta, lerta ruzulo. 24 Li fari¸os potenca, sed ne per sia forto;
li faros grandan dezertigadon, li havos sukceson en siaj faroj, li pereigos fortulojn kaj la popolon de la sanktuloj. 25 Kaj pro lia sa¸eco liaj
ruzaîoj sukcesos en lia mano, kaj li ﬁeri¸os, kaj meze de paco li multajn pereigos, kaj li levi¸os kontraû la Princon de la princoj; sed li
estos frakasita, kvankam ne per mano. 26 La vizio pri la vespero kaj
la mateno, kiu estas dirita al vi, estas vera; sed tenu la vizion sekrete, çar ¸i rilatas tempon malproksiman. 27 Kaj mi, Daniel, senforti¸is,
kaj estis malsana dum kelke da tagoj. Poste mi levi¸is kaj komencis
okupadi min per la aferoj de la re¸o. Mi estis konsternita de la vizio, sed neniu tion rimarkis.
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Çapitro 9
En la unua jaro de Dario, ﬁlo de A˛aÿveroÿ, el la gento Meda, kiu
fari¸is re¸o super la regno de la ˘aldeoj, 2 en la unua jaro de lia
re¸ado, mi, Daniel, rimarkis en la libroj la nombron de la jaroj, pri
kiuj la Eternulo parolis al la profeto Jeremia, ke devas ﬁni¸i sepdek
jaroj de la dezerteco de Jerusalem. 3 Kaj mi turnis mian viza¸on al
Dio, la Sinjoro, por pre¸i kaj petegi, en fastado, sakaîo, kaj cindro.
4 Kaj mi pre¸is al la Eternulo, mia Dio, mi faris konfeson, kaj mi
diris: Mi petas Vin, ho Sinjoro, Dio granda kaj timinda, kiu konservas la interligon kaj favorkorecon al Liaj amantoj kaj al la plenumantoj de Liaj ordonoj! 5 Ni pekis, ni malbonagis, ni estis malpiaj,
ni ribelis, kaj ni defalis de Viaj ordonoj kaj decidoj; 6 ni ne aûskultis Viajn servantojn, la profetojn, kiuj parolis en Via nomo al niaj
re¸oj, estroj, kaj patroj, kaj al la tuta popolo de la lando. 7 Vi, ho
Sinjoro, estas prava, kaj ni devas honti, kiel nun, çiu Judo, la lo¸antoj de Jerusalem kaj la tuta Izrael, la proksimaj kaj la malproksimaj,
en çiuj landoj, kien Vi dispelis ilin pro iliaj malbonagoj, kiujn ili faris
koncerne Vin. 8 Ho Sinjoro! ni hontas pro niaj re¸oj, estroj, kaj patroj, kiuj pekis antaû Vi. 9 Sed la Sinjoro, nia Dio, havas kompatemon kaj pardonemon, kvankam ni defalis de Li 10 kaj ne aûskultis
la voçon de la Eternulo, nia Dio, por iradi laû Liaj instruoj, kiujn Li
donis al ni per Siaj servantoj, la profetoj. 11 La tuta Izrael malobeis
Vian instruon, kaj deturnis sin, por ne aûskulti Vian voçon; pro tio
traﬁs nin la malbeno kaj la îuro, pri kiuj estas skribite en la instruo
de Moseo, servanto de Dio; çar ni pekis kontraû Li. 12 Kaj Li plenumis Sian vorton, kiun Li diris pri ni, kaj pri niaj ju¸istoj, kiuj faradis ju¸on çe ni, kaj Li venigis sur nin grandan malfeliçon; sub la tuta
çielo nenie fari¸is tio, kio fari¸is al Jerusalem. 13 Kiel estas skribite
en la instruo de Moseo, tiel traﬁs nin tiu tuta malfeliço; ni tamen ne
1
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pre¸is antaû la Eternulo, nia Dio, deturnante nin de niaj malbonagoj kaj penante kompreni Vian veron. 14 Kaj la Eternulo viglis super la malfeliço kaj venigis ¸in sur nin; çar justa estas la Eternulo,
nia Dio, en çiuj Siaj faroj, kiujn Li faras, sed ni ne aûskultis Lian
voçon. 15 Kaj nun, ho Sinjoro, nia Dio, kiu elkondukis Vian popolon el la lando Egipta per forta mano, kaj faris al Vi gloran nomon,
kiel ¸i nun estas, ni pekis, ni estis malpiaj. 16 Ho Sinjoro, konforme
al Via tuta bonfaremeco deturni¸u nun Via kolero kaj Via indigno
de Via urbo Jerusalem, de Via sankta monto; çar pro niaj pekoj kaj
pro la malbonagoj de niaj patroj Jerusalem kaj Via popolo estas
hontindaîo antaû çiuj niaj çirkaûantoj. 17 Kaj nun aûskultu, ho nia
Dio, la pre¸on de Via servanto kaj lian petegon, kaj lumu per Via
viza¸o sur Vian dezertigitan sanktejon, pro la Sinjoro. 18 Klinu, ho
mia Dio, Vian orelon, kaj aûskultu; malfermu Viajn okulojn, kaj
vidu nian ruinigitecon, kaj la urbon, kiu estas nomata per Via nomo; çar ne pro nia praveco, sed pro Via granda kompatemeco, ni
faligas antaû Vi nian pre¸on. 19 Ho Sinjoro, aûskultu! ho Sinjoro,
pardonu! ho Sinjoro, atentu kaj agu, ne prokrastu, pro Vi mem, ho
mia Dio, çar Vian nomon portas Via urbo kaj Via popolo.
20 Dum mi ankoraû parolis kaj pre¸is kaj konfesis miajn pekojn
kaj la pekojn de mia popolo Izrael kaj metis mian petegon antaû la
Eternulon, mian Dion, pri la sankta monto de mia Dio; 21 dum mi
ankoraû parolis pre¸ante, la viro Gabriel, kiun mi vidis antaûe en
la vizio, alﬂugis, kaj ektuÿis min çirkaû la tempo de la vespera ofero; 22 kaj, klarigante, li ekparolis al mi, kaj diris: Ho Daniel, nun mi
eliris, por komprenigi al vi la aferon. 23 Çe la komenco de via pre¸ado eliris ordono, kaj mi venas, por sciigi ¸in, çar vi estas homo
agrabla al Dio; atentu la vorton, kaj komprenu la vizion. 24 Sepdek
jarsepoj estas destinitaj por via popolo kaj por via sankta urbo, por
ke kovri¸u la kulpo, sigeli¸u la pekoj, kaj pardoni¸u la malbonagoj,
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por ke venu justeco eterna, sigeli¸u la vizio kaj profetaîo, kaj sanktolei¸u Plejsanktulo. 25 Sciu, kaj komprenu: de la momento, kiam
eliros la ordono, ke Jerusalem estu denove konstruata, ¸is la sanktoleado de la estro pasos sep jarsepoj kaj sesdek du jarsepoj; kaj
denove estos konstruitaj la stratoj kaj muroj, kvankam en tempo
malfacila. 26 Post la sesdek du jarsepoj la sanktoleito estos pereigita kaj jam ne ekzistos; kaj la urbon kun ¸ia sanktejo pereigos popolo
de estro, kiu venos, kaj ¸ia ﬁno estos kiel de inundego; kaj ¸is la ﬁno
de la milito ¸i estos tute dezertigita. 27 En la daûro de unu jarsepo
estos konﬁrmita la interligo kun multaj, kaj meze de la jarsepo estos çesigitaj buçoferoj kaj farunoferoj; sur la ﬂugiloj de la sanktejo
estos abomeninda dezerteco, ¸is la ﬁna destinita pereo falos sur la
ruinojn.
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Çapitro 10
En la tria jaro de Ciro, re¸o de Persujo, vorto estis malkaÿita al
Daniel, kiu havis la nomon Beltÿacar; kaj vera estis tiu vorto kaj tre
grava. Li komprenis la vorton kaj komprenis bone la vizion. 2 En tiu
tempo mi, Daniel, funebris dum tri semajnoj. 3 Bongustan man¸aîon mi ne man¸is, viando kaj vino ne venis en mian buÿon, kaj
per oleo mi min ne ÿmiris, ¸is la ﬁno de la tri semajnoj. 4 En la dudek-kvara tago de la unua monato mi estis sur la bordo de granda
rivero, nome de ˘idekel. 5 Kaj levinte miajn okulojn, mi ekvidis: jen
staras unu viro, vestita per tolaj vestoj, kaj liaj lumboj estas zonitaj
per pura oro el Ufaz. 6 Lia korpo estas kiel turkiso, lia viza¸o aspektas kiel fulmo, liaj okuloj kiel fajraj ﬂamoj, liaj brakoj kaj kruroj
kiel brilanta kupro, kaj la voço de lia parolado estas kiel voço de
amaso da homoj. 7 Nur mi sola, Daniel, vidis tiun vizion; la homoj,
kiuj estis kun mi, ne vidis la vizion; tamen granda timo falis sur ilin,
kaj ili forkuris, por sin kaÿi. 8 Mi restis sola, kaj mi rigardis tiun grandan vizion; ne restis en mi forto, mia viza¸aspekto ÿan¸i¸is terure,
kaj mi ne povis rekolekti miajn fortojn. 9 Kaj mi ekaûdis la voçon de
liaj vortoj; kaj kiam mi ekaûdis la voçon de liaj vortoj, mi senkonscie
falis viza¸altere. 10 Sed jen mano ektuÿis min kaj levis min sur miajn genuojn kaj manplatojn. 11 Kaj li diris al mi: Ho Daniel, viro
agrabla al Dio! atentu la vortojn, kiujn mi diros al vi, kaj stari¸u sur
via loko, çar mi nun estas sendita al vi. Kiam li tion parolis al mi, mi
staris tremante. 12 Li diris al mi: Ne timu, Daniel, çar de la unua
tago, kiam vi sincere penis kompreni kaj pentofari antaû via Dio,
viaj vortoj estis aûditaj; kaj mi venis laû via peto. 13 Sed la protektanto de la Persa regno kontraûstaris al mi dum dudek unu tagoj,
kaj , ¸is Mi˛ael, unu el la plej çefaj protektantoj, venis kun helpo al
mi, mi restis tie apud la re¸oj de Persujo. 14 Nun mi venis, por in1
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formi vin, kio estos kun via popolo en la estonta tempo, çar la vizio koncernas tempon estontan. 15 Dum li parolis al mi tiujn vortojn, mi almetis mian viza¸on al la tero kaj silentis. 16 Sed jen iu,
simila al homido, ektuÿis miajn lipojn, kaj mi malfermis mian buÿon, ekparolis kaj diris al tiu, kiu staris kontraû mi: Ho mia sinjoro,
de çi tiu vizio kurbi¸is mia viza¸o, kaj mi jam ne havas fortojn. 17 Kaj
kiel la sklavo de mia sinjoro povas paroli kun tia mia sinjoro, se mi
jam ne havas forton kaj mi jam ne havas spiron? 18 Tiam denove
ektuÿis min tiu bildo de homo kaj refortigis min. 19 Kaj li diris: Ne
timu, ho simpatia homo, paco estu al vi, kaj estu kura¸a. Kaj dum
li parolis al mi, mi kura¸i¸is, kaj diris: Parolu, ho mia sinjoro, çar vi
min refortigis. 20 Tiam li diris: Çu vi scias, por kio mi venis al vi? nun
mi iras denove, por batali kontraû la protektanto de Persujo; sed
kiam mi foriros, venos la protektanto de Grekujo. 21 Tamen mi sciigos al vi, kio estas notita en la vera skribo; kaj estas neniu, kiu subtenus min kontraû tiuj, krom Mi˛ael, via protektanto.
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Çapitro 11
En la unua jaro de Dario, la Medo, mi staris, por subteni kaj fortigi min.
2 Kaj nun mi sciigos al vi la veron: jen ankoraû tri re¸oj estos en
Persujo; la kvara superos çiujn per sia riçeco; kaj kiam li fari¸os forta per sia riçeco, li ekscitos çiujn kontraû la regnon Grekan. 3 Aperos re¸o potenca, kiu regos kun granda forto, kaj faros çion, kion li
volos. 4 Sed dum lia starado lia regno disrompi¸os kaj dividi¸os laû
la kvar ventoj de la çielo, kaj ¸i transiros ne al liaj idoj, kaj ne kun
tiu potenco, kun kiu li regis; lia regno estos disÿirita kaj transiros al
homoj fremdaj. 5 Forti¸os unu el liaj princoj, la re¸o suda, kaj fari¸os pli forta ol li, kaj regos; lia potenco estos granda. 6 Sed post
kelke da jaroj ili kuni¸os inter si; kaj la ﬁlino de la suda re¸o venos
al la norda re¸o, por aran¸i la aferon inter ili; sed ÿi ne retenos la
forton en sia mano, kaj ankaû li kun sia forto ne restos; ÿi kaj ÿiaj
akompanantoj kaj ÿia infano kaj ÿia kelktempa fortiganto estos
transdonitaj. 7 Tamen el ÿia trunko aperos branço, venos kun militistaro, venos al la fortikaîo de la norda re¸o, kaj venkos. 8 Ankaû
iliajn diojn, kun iliaj statuoj, kaj kun iliaj grandvaloraj vazoj ar¸entaj
kaj oraj, li forportos en Egiptujon, kaj por kelke da jaroj li restos
malproksima de la norda re¸o. 9 Çi tiu iros al la regno de la suda
re¸o, sed revenos en sian landon. 10 Poste liaj ﬁloj sin armos kaj
kolektos grandan militistaron; kaj unu iros rapide, disverÿi¸os kiel
inundo, kaj denove faros militon ¸is lia fortikaîo. 11 Tiam la suda
re¸o indignos, eliros kaj militos kontraû li, kontraû la norda re¸o,
kaj starigos grandan homomulton, kaj tiu homamaso estos transdonita en lian manon. 12 Li forkondukos tiun homamason, kaj ﬁeri¸os lia koro; sed kvankam li venkos multajn milojn, li tamen ne
fari¸os pli forta. 13 La norda re¸o denove starigos homomulton, pli
1
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grandan ol la antaûa, kaj post kelka tempo li eliros kun granda militistaro kaj kun granda riçeco. 14 En tiu tempo multaj stari¸os kontraû la suda re¸o, kaj malkvietaj ﬁloj de via popolo levi¸os, por ke
plenumi¸u la profetaîo, sed ili falos. 15 Kaj venos la norda re¸o, ÿutaran¸os remparon, kaj venkoprenos la fortikigitan urbon; kaj la
forto de la sudo ne povos kontraûstari, kaj ¸ia plej bona militistaro ne havos forton, por rezisti. 16 Kaj çiu, kiu venos al li, faros tion,
kion li postulos, neniu povos kontraûstari al li; li stari¸os en la plej
bela lando, kaj pereigos ¸in per sia mano. 17 Kaj li intencos veni kun
la potenco de sia tuta regno kaj kun siaj bravuloj, kaj li tion faros;
kaj la urbo de virinoj estos donita al li por ekstermi; kaj ¸i ne povos
kontraûstari; sed ¸i ankaû ne fari¸os lia. 18 Kaj li direktos sian viza¸on al la insuloj kaj venkoprenos multajn; sed unu princo çesigos
lian malhonoradon, ke li ne plu malhonoru. 19 Tiam li denove turnos sin al la fortikaîoj de sia lando; sed li falpuÿi¸os, falos, kaj oni
lin jam ne trovos. 20 Sur lia loko stari¸os tia, kiu sendos impostiston tra la tuta glora regno; sed post kelke da tagoj li pereos, kvankam ne per kolero kaj ne per batalo. 21 Sur lia loko stari¸os homo
malestimata, sur kiun oni ne metos la re¸an ornamon; sed li venos
kun trankvileco, kaj ekposedos la regnon per ﬂataîoj. 22 Kaj la dronigantaj taçmentegoj estos dronigitaj kaj frakasitaj de li, kaj ankaû
la princo, kun kiu estis farita la interligo. 23 Kaj post la interamiki¸o
li faros kontraû li malicaîon, iros, kaj superfortos lin per malmulte
da homoj. 24 En la pacajn kaj plej bonstatajn urbojn de la lando li
venos, kaj faros tion, kion ne faris liaj patroj nek liaj prapatroj; la
kaptaîon, rabaîon, kaj havaîon li disîetos; kaj li direktos siajn intencojn kontraû la fortikigitajn urbojn, sed nur ¸is certa tempo. 25 Poste
li ekscitos sian forton kaj sian koron kontraû la re¸on sudan kun
grandega militistaro, kaj la suda re¸o eliros milite kun granda kaj
tre forta militistaro; sed li ne eltenos, çar estos faritaj atencoj kon33
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traû li. 26 Tiuj, kiuj man¸as çe lia tablo, pereigos lin, kaj lia armeo
disverÿi¸os, kaj falos multe da mortigitoj. 27 Ambaû re¸oj havos en
sia koro malbonajn intencojn, kaj çe la sama tablo ili parolos malveraîon; sed ili ne sukcesos, çar la ﬁno estas ankoraû prokrastita ¸is
certa tempo. 28 Li iros returne al sia lando kun granda havaîo, kaj
kun intencoj kontraû la sankta interligo; kaj li plenumos, kaj venos
en sian landon. 29 En diﬁnita tempo li denove iros suden; sed la
lasta fojo ne estos tia, kiel la unua. 30 Çar venos kontraû lin ÿipoj de
la Kitidoj, kaj li perdos la kura¸on; kaj li denove fari¸os kolera kontraû la sankta interligo, kaj denove agos kaj interkonsentos kun la
forlasintoj de la sankta interligo. 31 Helpantoj estos starigitaj de li;
ili malsanktigos la fortodonan sanktejon, çesigos la çiutagajn oferojn, kaj faros abomenindan ruinigon. 32 Tiujn, kiuj malbonagas
kontraû la interligo, li allogos per ﬂataîoj. Sed la homoj, kiuj konas
sian Dion, fari¸os kura¸aj kaj komencos agi. 33 La klerigantoj de la
popolo klerigos multajn, kvankam dum kelka tempo ili falados de
glavo, fajro, mallibereco, kaj prirabado. 34 Dum sia falado ili ricevos
kelkan helpon, sed multaj ali¸os al ili hipokrite. 35 Kelkaj el la klerigantoj falos por tio, ke ili refandi¸u, puri¸u, kaj blanki¸u ¸is la ﬁna
tempo; çar estas ankoraû tempo. 36 La re¸o farados, kion li volos, kaj
li ﬁeri¸os, kaj rigardos sin kiel pli altan ol çiu dio, kaj pri Dio de la
dioj li parolos teruraîojn, kaj li havos sukceson, ¸is pleni¸os la kolero; çar kio estas decidita, tio plenumi¸os. 37 Kaj pri la dioj de siaj
patroj li ne pensos, li ne atentos çarmon de virinoj, nek ian dion, sed
li tenos sin pli alte ol çio. 38 Nur la dion de fortikaîoj sur sia loko li
honoros, kaj tiun dion, kiun ne konis liaj patroj, li honoros per oro,
ar¸ento, multekostaj ÿtonoj, kaj juveloj. 39 Kaj li konstruos por la
urboj fortikaîojn sub la nomo de fremda dio; kiu akceptos çi tiun,
al tiu li plimultigos la honorojn kaj donos potencon super multaj kaj
rekompence disdonos teron. 40 Fine ekbatalos kontraû li la suda
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re¸o, kaj îetos sin sur lin la norda re¸o kun çaroj, rajdistoj, kaj multe
da ÿipoj, atakos la regionojn, inundos, kaj trairos. 41 Kaj li venos en
la plej belan landon, kaj multaj pereos; savi¸os kontraû lia mano
nur jenaj: Edom, Moab, kaj la çefaj el la Amonidoj. 42 Kaj li etendos
sian manon kontraû diversajn landojn; ankaû la lando Egipta ne
savi¸os. 43 Kaj li fari¸os mastro super la trezoroj de oro, ar¸ento, kaj
çiuj grandvaloraîoj de Egiptujo; Luboj kaj Etiopoj sekvos liajn paÿojn. 44 Sed ektimigos lin famoj de oriento kaj de nordo, kaj li eliros kun granda furiozo, por pereigi kaj ekstermi multajn. 45 Kaj li
starigos sian belegan tendon inter la maro kaj la monto de la bela
sanktejo; sed li venos al sia ﬁno, kaj neniu helpos al li.
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Çapitro 12
En tiu tempo levi¸os Mi˛ael, la granda protektanto, kiu defendas
la ﬁlojn de via popolo; kaj venos tempo malfacila, kia ne ekzistis de
tiu tempo, kiam aperis homoj, ¸is la nuna tempo; sed savi¸os en tiu
tempo el via popolo çiuj, kiuj trovi¸os enskribitaj en la libro. 2 Kaj
multaj el tiuj, kiuj dormas en la tero, veki¸os, unuj por vivo eterna,
aliaj por eterna malhonoro kaj honto. 3 Kaj la klerigantoj brilos, kiel
la brilo de la çielo; kaj la virtigantoj de multaj, kiel steloj por çiam
kaj eterne. 4 Kaj vi, ho Daniel, kaÿu la vortojn kaj sigelu la libron ¸is
la ﬁna tempo; multaj ¸in tralegos, kaj multi¸os la scio.
5 Tiam mi, Daniel, ekrigardis, kaj jen staras du aliaj, unu sur unu
bordo de la rivero kaj la dua sur la alia bordo de la rivero. 6 Kaj li
diris al la viro en la tolaj vestoj, kiu staris super la akvo de la rivero: Kiam estos la ﬁno de la mirindaîoj? 7 Kaj mi aûskultis la viron en
la tolaj vestoj, kiu staris super la akvo de la rivero; li levis sian dekstran manon kaj sian maldekstran manon al la çielo, kaj îuris per
Tiu, kiu vivas eterne, ke tio estos post la paso de tempo kaj tempoj
kaj duono de tempo; kaj kiam ﬁni¸os la dissemiteco de la sankta
popolo, tiam plenumi¸os çio çi tio. 8 Mi aûdis, sed mi ne komprenis; kaj mi diris: Ho mia sinjoro, kio estos post tio? 9 Kaj li respondis: Iru, Daniel, çar tio estas kaÿita kaj sigelita ¸is la ﬁna tempo. 10
Multaj estos purigitaj, blankigitaj, kaj elprovitaj; la malpiuloj faros
malpiaîojn, kaj çiuj malpiuloj ne komprenos; sed la klerigantoj
komprenos. 11 Kaj de la tempo, kiam çesi¸os la çiutagaj oferoj kaj
fari¸os abomeninda ruini¸o, pasos mil ducent naûdek tagoj. 12 Feliça estas tiu, kiu atendas kaj atingos la tempon de mil tricent tridek
kvin tagoj! 13 Kaj vi, ho Daniel, foriru ¸is la ﬁno; kaj ripozu, kaj vi
stari¸os por via sorto en la ﬁno de la tempoj.
1
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Hoÿea

Çapitro 1
Vorto de la Eternulo, kiu aperis al Hoÿea, ﬁlo de Beeri, en la tempo
de Uzija, Jotan, A˛az, kaj ˘izkija, re¸oj de Judujo, kaj en la tempo
de Jerobeam, ﬁlo de Joaÿ, re¸o de Izrael.
2 Kiam la Eternulo komencis paroli al Hoÿea, la Eternulo diris al
Hoÿea: Iru, prenu al vi edzinon malçastulinon kaj naskigu infanojn
malçastajn, çar la lando malçasti¸is for de la Eternulo. 3 Kaj li iris,
kaj prenis Gomeron, ﬁlinon de Diblaim; kaj ÿi gravedi¸is kaj naskis
al li ﬁlon. 4 Kaj la Eternulo diris al li: Donu al li la nomon Jizreel; çar
baldaû Mi punos pro la sango de Jizreel la domon de Jehu, kaj Mi
metos ﬁnon al la regno de la domo de Izrael. 5 En tiu tempo Mi
rompos la pafarkon de Izrael en la valo Jizreel. 6 Kaj ÿi denove gravedi¸is kaj naskis ﬁlinon; kaj Li diris al li: Donu al ÿi la nomon LoRu˛ama; çar Mi ne plu kompatos la domon de Izrael, sed postulos
de ili pagon. 7 Tamen la domon de Jehuda mi kompatos, kaj Mi
helpos al ili per la Eternulo, ilia Dio; Mi ne helpos al ili per pafarko, glavo, kaj batalo, nek per çevaloj kaj rajdantoj. 8 Kiam ÿi demamigis Lo-Ru˛aman, ÿi gravedi¸is kaj naskis ﬁlon. 9 Kaj Li diris: Donu al li la nomon Lo-Ami; çar vi ne estas Mia popolo, kaj Mi ne
estos por vi.
10 Tamen la nombro de la Izraelidoj estos kiel la sablo çe la maro,
ne mezurebla kaj ne kalkulebla. Kaj sur la sama loko, kie estis dirite al ili: Vi ne estas Mia popolo, oni diros al ili: Infanoj de la viv1
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anta Dio. 11 Kolekti¸os kune la idoj de Jehuda kaj la idoj de Izrael,
kaj faros al si unu çefon, kaj iros el la lando; çar granda estos la tago
de Jizreel.
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Çapitro 2
Nomu viajn fratojn Mia popolo, kaj viajn fratinojn Kompatataj. 2
Havu ju¸on kontraû via patrino, havu ju¸on, çar ÿi ne estas Mia
edzino, kaj Mi ne estas ÿia edzo; ÿi forigu la malçastecon de sia viza¸o kaj la adultemecon de siaj mamoj, 3 por ke Mi ne senvestigu ÿin
¸is nudeco, kaj ne prezentu ÿin tia, kia ÿi estis en la tago de sia naski¸o, ke Mi ne faru ÿin kiel dezerto, ne faru ÿin kiel tero senakva,
kaj ne mortigu ÿin per soifo. 4 Ankaû ÿiajn infanojn Mi ne kompatus, çar ili estas infanoj de malçasto; 5 çar ilia patrino malçastis, ilia
naskintino malhonoris sin; çar ÿi diris: Mi sekvos miajn amistojn,
kiuj donas al mi mian panon kaj mian akvon, miajn lanaîojn kaj
miajn linaîojn, mian oleon kaj miajn drinkaîojn. 6 Pro tio Mi baros
vian vojon per dornoj, Mi çirkaûbaros ÿin, ke ÿi ne trovos siajn vojojn. 7 Ÿi postkuros siajn amistojn, sed ÿi ne kuratingos ilin; ÿi serços
ilin, sed ne trovos; kaj ÿi diros: Mi iros returne al mia unua edzo, çar
pli bone estis al mi tiam, ol nun. 8 Kaj ÿi ne sciis, ke Mi estis tiu, kiu
donadis al ÿi panon kaj moston kaj oleon, Mi donis al ÿi multe da
ar¸ento kaj oro, kiun ili uzis por Baal. 9 Tial Mi prenos returne Mian
panon kaj Mian moston iliatempe, Mi forprenos Mian lanaîon kaj
Mian linaîon, per kiu ÿi kovris sian nudecon. 10 Kaj nun Mi malkaÿos
ÿian hontindaîon antaû la okuloj de ÿiaj amistoj, kaj neniu savos ÿin
el Mia mano. 11 Mi çesigos çian ÿian gajecon, ÿiajn festojn, monatkomencojn, kaj sabatojn, kaj çiujn ÿiajn solenajn kunvenojn. 12 Mi
dezertigos ÿiajn vinbertrunkojn kaj ÿiajn ﬁgarbojn, pri kiuj ÿi diras:
Tio estas donaco, kiun donis al mi miaj amistoj; Mi faros ilin arbaro,
kaj la bestoj de la kampo ilin man¸os. 13 Mi punos ÿin pro la tagoj
de la Baaloj, al kiuj ÿi incensis, ornaminte sin per siaj ringoj kaj siaj
çirkaûkoloj, kaj sekvante siajn amistojn, dum Min ÿi forgesis, diras
la Eternulo. 14 Tial jen Mi allogos ÿin, kondukos ÿin en dezerton, kaj
1
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parolos al ÿi agrablajn vortojn; 15 kaj Mi donos al ÿi ÿiajn vinber¸ardenojn el tie, kaj la valon de mal¸ojo Mi faros pordo de espero;
kaj tie ÿi kantos, kiel en la tagoj de sia juneco kaj kiel en la tempo
de sia elirado el la lando Egipta. 16 En tiu tempo, diras la Eternulo,
ÿi nomos min: Mia edzo; ÿi ne plu nomos Min: Mia mastro. 17 Mi
forigos de ÿia buÿo la nomojn de la Baaloj, kaj oni ne plu rememoros ilin laû ilia nomo. 18 Kaj Mi faros por ili en tiu tempo interligon
kun la bestoj de la kampo, kun la birdoj de la çielo, kaj kun la rampaîoj de la tero; pafarkon, glavon, kaj militon Mi ekstermos el la
lando, kaj Mi donos al ili la eblon dormi eksterdan¸ere. 19 Mi ﬁançi¸os kun vi por çiam, Mi ﬁançi¸os kun vi en vero kaj justo, en favorkoreco kaj kompatemeco. 20 Mi ﬁançi¸os kun vi en ﬁdeleco, kaj
vi ekkonos la Eternulon. 21 En tiu tempo Mi favoros, diras la Eternulo, Mi favoros la çielon, kaj ¸i favoros la teron; 22 kaj la tero favoros la grenon, moston, kaj oleon, kaj çi tiuj favoros Jizreelon. 23
Mi faros ÿin al Mi fruktoporta sur la tero, kaj Mi kompatos la nekompatitinon; kaj al tiu, kiu estis ne Mia popolo, Mi diros: Vi estas
Mia popolo; kaj ¸i diros: Vi estas mia Dio.
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Çapitro 3
Kaj la Eternulo diris al mi plue: Iru, kaj komencu amaîon kun virino, kiun amas ÿia edzo, sed kiu adultas, simile al tio, kiel la Eternulo amas la Izraelidojn, sed ili turnas sin al aliaj dioj kaj amas iliajn vinberkukojn. 2 Kaj mi akiris ÿin al mi per dek kvin ar¸entaj
moneroj kaj ˛omero kaj duono da hordeo. 3 Kaj mi diris al ÿi: Longan tempon restu çe mi; ne malçastu, kaj fordonu vin al neniu viro;
tiel same mi agos kun vi. 4 Çar dum longa tempo la Izraelidoj restos sen re¸o, sen estro, sen oferoj, sen statuo, sen efodo, kaj sen domaj dioj; 5 poste la Izraelidoj returnos sin, kaj serços la Eternulon,
sian Dion, kaj Davidon, sian re¸on, kaj ili respektegos la Eternulon
kaj Lian bonon en la ﬁna tempo.
1

41

eLIBRO

L A SANKTA BIBLIO

Çapitro 4
Aûskultu la vorton de la Eternulo, ho Izraelidoj; çar la Eternulo
havas ju¸an disputon kun la lo¸antoj de la tero; çar sur la tero ne
ekzistas vero, nek amo, nek konado de Dio. 2 Malbenado kaj trompado, mortigado, ÿtelado, kaj adultado tre disvasti¸is, kaj sangoverÿo sekvas sangoverÿon. 3 Pro tio ekploros la tero, kaj malfeliço
trafos çiujn ¸iajn lo¸antojn kaj la bestojn de la kampo kaj la birdojn
de la çielo; eç la ﬁÿoj de la maro malaperos. 4 Sed neniu malpacu,
neniu riproçu; via popolo estas kiel insultantoj de pastro. 5 Vi falos
meze de la tago, kaj ankaû la profeto falos kun vi en la nokto; kaj
Mi pereigos vian patrinon. 6 Mia popolo pereos pro tio, ke ¸i ne havas scion. Çar vi forpuÿis la scion, tial Mi vin forpuÿos, ke vi ne plu
estu Mia pastro. Çar vi forgesis la instruon de via Dio, tial ankaû Mi
forgesos viajn infanojn. 7 Ju pli ili multi¸as, des pli ili pekas kontraû
Mi; ilian honoron Mi faros senhonoreco. 8 Per la pekoj de Mia popolo ili sin nutras, kaj al ¸ia malpieco strebas ilia animo. 9 Kaj fari¸os al la popolo tiel same, kiel al la pastroj: Mi punos ¸in pro ¸ia
konduto, kaj Mi repagos al ¸i pro ¸iaj agoj. 10 Ili man¸os kaj ne sati¸os, ili malçastos kaj ne disvasti¸os; çar ili forlasis la Eternulon kaj
ne atentas Lin. 11 Malçastado, vino, kaj mosto forprenas la prudenton. 12 Mia popolo demandas sian lignon, kaj ¸ia bastono donas al
¸i respondon; çar la spirito de malçasteco erarigas ilin, kaj ili malçastas kontraû sia Dio. 13 Sur la supro de montoj ili alportas oferojn,
kaj sur montetoj ili incensas sub kverko, poplo, kaj terebintarbo, çar
bona estas ilia ombro. Tial malçastos viaj ﬁlinoj, kaj viaj boﬁlinoj
adultos. 14 Çu Mi povas ne puni viajn ﬁlinojn, se ili malçastas, kaj
viajn boﬁlinojn, se ili adultas, se ili aparti¸as kune kun la malçastistinoj kaj alportas oferojn kune kun la publikaj virinoj, kaj la malklera popolo pereas? 15 Se malçastas vi, ho Izrael, tiam almenaû
1
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Jehuda ne kulpi¸u; ne iru en Gilgalon, ne iru en Bet-Avenon, kaj ne
îuru: Kiel vivas la Eternulo. 16 Çar Izrael obstinas, kiel obstina bovino; çu nun la Eternulo povas paÿti ilin, kiel ÿaﬁdon sur vasta paÿtejo? 17 Efraim ali¸is al idoloj; lasu lin. 18 Abomeninda fari¸is ilia
drinkado; ili fordonis sin al malçastado kaj malhonora amo; honto al iliaj protektantoj. 19 La vento forportos ilin per siaj ﬂugiloj, kaj
ili hontos pri siaj oferoj.
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Çapitro 5
Aûskultu tion, ho pastroj, atentu, ho domo de Izrael, kaj prenu en
viajn orelojn, ho re¸a domo; çar vin trafos ju¸o pro tio, ke vi estis
kaptilo en Micpa kaj etendita reto sur Tabor. 2 Per premado ili profundigis la pekojn; Mi punos çiujn. 3 Mi konas Efraimon, kaj Izrael ne estas kaÿita antaû Mi: vi nun malçastas, ho Efraim, kaj Izrael
malpuri¸is. 4 Iliaj agoj ne permesas al ili reveni al ilia Dio, çar spirito de malçasteco estas en ili kaj la Eternulon ili ne konas. 5 La
malmodesteco de Izrael parolas kontraû li antaû lia viza¸o; tial Izrael kaj Efraim falos pro siaj malbonagoj; ankaû Jehuda falos kun ili.
6 Kun siaj ÿafoj kaj bovoj ili iros serçi la Eternulon, sed ne trovos; Li
fori¸is de ili. 7 Ili perﬁdis al la Eternulo, kaj naskis fremdajn infanojn; tial ekstermos ilin la monato kune kun ilia havaîo. 8 Blovu per
korno en Gibea, per trumpeto en Rama; bruu en Bet- Aven, post vi,
ho Benjamen! 9 Efraim fari¸os dezerto en la tago de la puno; inter
la triboj de Izrael Mi avertis ﬁdele. 10 La princoj de Jehuda fari¸is similaj al forÿovantoj de limo; Mi elverÿos sur ilin Mian koleron kiel
akvon. 11 Efraim estas premata, frapita de la ju¸o; çar li memvole
sekvis homan ordonon. 12 Mi estos por Efraim kiel tineo, kiel putro por la domo de Jehuda. 13 Efraim vidis sian malsanon, kaj Jehuda sian vundon; tiam Efraim iris al Asirio, kaj sendis al re¸o, kiu
ven¸us pro li; sed li ne povas sanigi vin, ne forigos de vi la vundon.
14 Çar Mi estas kiel leono por Efraim, kiel leonido por la domo de
Jehuda; Mi, Mi disÿiros kaj foriros; Mi forportos, kaj neniu povos
savi. 15 Mi iros returne sur Mian lokon, ¸is ili konfesos sian kulpon
kaj serços Mian viza¸on; kiam ili suferos, ili Min serços, kaj diros:
1
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Çapitro 6
Ni iru, ni revenu al la Eternulo; çar Li disÿiris, sed Li ankaû resanigos nin, Li frapis, kaj Li ankaû banda¸os niajn vundojn. 2 Li revivigos nin post du tagoj; en la tria tago Li restarigos nin, kaj ni vivos
antaû Li. 3 Kaj ni havos scion, kaj ni penos koni la Eternulon. Li eliros, kiel bela matenru¸o; Li venos al ni, kiel pluvo, kiel printempa
pluvo, kiu malsekigas la teron.
4 Kion Mi faru al vi, ho Efraim? Kion Mi faru al vi, ho Jehuda? Via
pieco estas kiel matena nebulo, kaj kiel roso, kiu frue malaperas. 5
Tial Mi hakas per la profetoj, Mi mortigas ilin per la vortoj el Mia
buÿo; kaj justeco koncerne vin eliros kiel lumo. 6 Çar Mi deziras
bonfaradon, sed ne oferon, kaj konadon de Dio Mi preferas ol bruloferojn. 7 Sed ili rompis la interligon, kiel Adam, kaj ili defalis de
Mi. 8 Gilead estas urbo de malbonaguloj, makulita de sango. 9 Kiel
bando da embuskantoj la anaro de la pastroj pereigas tiujn, kiuj iras
al Ÿe˛em; abomenindaîon ili faras. 10 En la domo de Izrael Mi vidas
teruraîon: tie malçastas Efraim, malpurigas Izrael. 11 Sed ankaû Jehuda havos rikolton, kiam Mi revenigos la forkaptitojn de Mia popolo.
1
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Çapitro 7
Kiam Mi komencis kuraci Izraelon, malkaÿi¸is la malbonagoj de
Efraim kaj la malboneco de Samario; çar ili agas mensoge, ÿtelistoj
eniras, kaj bandoj rabas sur la strato. 2 Ili ne pensis en sia koro, ke Mi
memoras çiujn iliajn malbonagojn; nun çirkaûas ilin iliaj agoj kaj staras antaû Mia viza¸o. 3 Per sia malboneco ili gajigas la re¸on kaj per
siaj trompoj la princojn. 4 Çiuj ili adultas, kiel forno, forte hejtita de
la bakisto, kiu çesis hejti nur de post la knedado de sia pasto ¸is ¸ia
fermenti¸o. 5 Hodiaû estas festo de nia re¸o; kaj la princoj komencas
fari¸i frenezaj de la vino, kaj li etendas sian manon kun la blasfemantoj. 6 Ili armas sian koron per malico, kiel fornon, kaj kvankam la
bakisto dormas dum la tuta nokto, ¸i tamen matene brulas kiel ﬂamanta fajro. 7 Çiuj ili ardas, kiel forno, kaj forman¸as siajn ju¸istojn;
çiuj iliaj re¸oj falis, kaj neniu el ili vokas al Mi. 8 Efraim miksis sin kun
la popoloj, Efraim fari¸is kiel platkuko, bakita sen renversado. 9
Fremduloj konsumis liajn fortojn, kaj li ne rimarkis; eç grizaj haroj lin
kovris, kaj li tion ne scias. 10 La malmodesteco de Izrael atestas kontraû li, sed ili ne turnas sin al la Eternulo, sia Dio, kaj ne serças Lin
malgraû çio. 11 Efraim fari¸is kiel naiva, senprudenta kolombo: ili
vokas la Egiptojn, ili iras en Asirion. 12 Kiam ili iros, Mi îetos sur ilin
Mian reton; kiel birdojn de la çielo Mi tiros ilin malsupren; Mi ilin
punos, kiel estis predikate en iliaj kunvenoj. 13 Ve al ili, ke ili fori¸is
de Mi; malfeliçaj ili estas, ke ili defalis de Mi. Mi volas savi ilin, kaj ili
parolas kontraû Mi mensogojn. 14 Kaj ili ne vokas al Mi en sia koro,
kiam ili ¸emas sur siaj litoj; pro pano kaj mosto ili kunvenas, sed de
Mi ili fori¸as. 15 Mi instruis ilin, fortigis ilian brakon, kaj ili pensas
malbonon pri Mi. 16 Ili returnas sin, sed ne al la Plejaltulo; ili fari¸is
kiel mal¸usta pafarko; falos de glavo iliaj estroj pro sia kolerema lango; tio estos moko kontraû ili en la lando Egipta.
1
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Çapitro 8
Metu trumpeton al via buÿo! Li ﬂugas kiel aglo al la domo de la
Eternulo, pro tio, ke ili agis kontraû Mia interligo kaj defalis de Mia
instruo. 2 Al Mi ili vokos: Ho mia Dio, ni, Izraelidoj, ekkonis Vin. 3
Izrael forpuÿis la bonon; malamiko lin persekutos. 4 Ili starigis re¸ojn, sed ne de Mi; ili starigis princojn, sed sen Mia scio; el sia ar¸ento kaj oro ili faris al si idolojn, por pereigi sin. 5 Forpuÿita estas
via bovido, ho Samario; ekﬂamis kontraû ili Mia kolero; kiel longe
ankoraû ili ne povos puri¸i? 6 Çar ¸i estas faritaîo de Izrael; artisto
¸in faris, kaj ¸i ne estas dio; dispeceti¸os la bovido de Samario. 7 Çar
ili semas venton, ili rikoltos ventegon; grenon li ne havos; la kreskantaîo ne donos farunon; se ¸i eç donos, fremduloj ¸in forman¸os.
8 Izrael estas forman¸ata; nun ili fari¸is inter la popoloj kiel senvalora vazo. 9 Çar ili iris en Asirion, kiel sova¸a azeno solece vaganta; la Efraimidoj donis amajn donacojn. 10 Kvankam ili donis donacojn al la nacioj, Mi nun kolektus ilin, por ke ili iom ripozu de la
ÿar¸o de la re¸o de la princoj. 11 Sed multe da altaroj konstruis Efraim, por peki; ili fari¸is por li altaroj pekigaj. 12 Mi skribis por li la
multon de Miaj le¸oj; sed li rigardas ilin kiel fremdaîon. 13 La oferojn, donacatajn al Mi, ili buças nur pro viando, por ¸in man¸i; la
Eternulo ne deziras ilin; nun Li rememoros iliajn malbonagojn kaj
punos iliajn pekojn; ili revenos en Egiptujon. 14 Izrael forgesis sian
Kreinton, kaj konstruas palacojn; Jehuda konstruis multe da fortikigitaj urboj; sed Mi sendos fajron sur liajn urbojn, kaj ¸i ekstermos
liajn palacojn.
1
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Çapitro 9
Ne ¸oju, ho Izrael, ne estu gaja, kiel la popoloj, çar vi malçaste
fori¸is de via Dio, vi preferas proamaîajn donacojn ol çiujn grenejojn plenajn de greno. 2 Tial draÿejo kaj vinpremejo ne nutros ilin,
la mosto mankos en ¸i. 3 Ili ne lo¸os en la lando de la Eternulo;
Efraim revenos en Egiptujon, kaj en Asirio ili man¸os malpuraîon.
4 Ili ne verÿoferos al la Eternulo vinon, kaj ne estos agrablaj al Li;
iliaj oferoj estos kiel pano de suferantoj: çiuj ¸iaj man¸antoj fari¸os
malpuraj; çar ilia pano devas esti nur por ili mem, ¸i ne devas veni
en la domon de la Eternulo. 5 Kion vi faros en la tago de solena
kunveno kaj en la tago de festo de la Eternulo? 6 Çar vidu, ili forkuras de malfeliço; Egiptujo ilin kolektos, Memﬁs ilin enterigos; sur
la loko, kie trovi¸is iliaj amataj ar¸entaîoj, kreskos urtiko, dornoj estos en iliaj tendoj. 7 Venis la tempo de punvizito, venis la tagoj de
repago; Izrael ekscios, çu malsa¸a estis la profeto, çu freneza estis
la viro inspirita, parolante pri viaj multaj malbonagoj kaj pri la granda malboneco. 8 La gardisto de Efraim estis antaûe kun mia Dio;
nun profeto metas kaptilojn sur çiuj liaj vojoj, kaj malamo estas en
la domo de lia Dio. 9 Profunde ili malboni¸is, kiel en la tagoj de Gibea; Li rememoros iliajn malbonagojn, Li punos iliajn pekojn. 10 Kiel
vinberojn en la dezerto Mi trovis Izraelon; kiel unuan frukton sur
la ﬁgarbo en la komenco de ¸ia matureco Mi vidis viajn patrojn; sed
ili iris al Baal-Peor, kaj konsekris sin al la hontindaîo, kaj fari¸is
abomeninduloj, kiel ilia amato. 11 La honoro de Efraim forﬂugos
kiel birdo; ne estos nasko, nek gravedeco, nek gravedi¸o. 12 Kaj se
ili eç edukus siajn infanojn, Mi tamen seninfanigos ilin, ke ili ne
havu homojn; çar ve al ili, kiam Mi forigos Min de ili. 13 Efraim, kiel
Mi vidas, estas plantita sur bela loko, kiel Tiro; tamen Efraim elirigos siajn infanojn al la mortiganto. 14 Donu al ili, ho Eternulo, tion,
1
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kion Vi promesis doni; donu al ili ventron aborteman kaj mamojn
seki¸intajn. 15 Ilia tuta malboneco estas en Gilgal; tie Mi ekmalamis
ilin; pro iliaj malbonaj agoj Mi elpelos ilin el Mia domo; Mi ne plu
amos ilin; çiuj iliaj princoj estas defalintoj. 16 Efraim estas batita; ilia
radiko seki¸is; ili ne plu donos fruktojn; eç se ili naskos, Mi mortigos la karan frukton de ilia ventro. 17 Mia Dio ilin forpuÿos, çar ili
ne aûskultis Lin; kaj ili vagados inter la nacioj.
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Çapitro 10
Izrael estas vasta vinberujo, portas siajn fruktojn; sed ju pli multi¸is liaj fruktoj, des pli li multigis siajn altarojn; ju pli bona estis lia
lando, des pli belajn statuojn li starigis. 2 Ilia koro estas dividita, tial
nun ili estas kondamnitaj; Li rompos iliajn altarojn, frakasos iliajn
statuojn. 3 Nun ili diras: Ni ne havas re¸on; çar ni ne timas la Eternulon, kion do povas fari por ni re¸o? 4 Ili parolas vanajn vortojn,
îuras mensoge, kiam ili faras interligon; tial ju¸o super ili aperos,
kiel venena herbo sur la sulkoj de la kampo. 5 Pri la bovidoj de BetAven ektremos la lo¸antoj de Samario; çar ¸ia popolo ekploros pri
¸i, kaj la pastraçoj, kiuj ¸ojis pri ¸i, ploros pri ¸ia gloro, kiu fori¸is
de ¸i. 6 La bovido mem estas forportita en Asirion, kiel donaco al la
re¸o-ven¸onto; malhonoron ricevos Efraim, kaj Izrael hontos pro
sia entrepreno. 7 Malaperos Samario kun sia re¸o, kiel ÿaûmo sur
la supraîo de akvo. 8 Detruitaj estos la altaîoj de Aven, la peko de
Izrael; kardo kaj dornoj kreskos sur iliaj altaroj; ili diros al la montoj: Kovru nin; kaj al la montetoj: Falu sur nin. 9 Pli ol en la tempo
de Gibea vi pekis, ho Izrael; tiam oni levi¸is, sed nun milito en Gibea ne atingas la malbonagulojn. 10 Konforme al Mia intenco Mi
punos ilin, kaj kolekti¸os kontraû ili popoloj, kiam ili estos punataj pro siaj du krimoj. 11 Efraim estas kiel bovido dresita, amanta
draÿi. Mi metos jugon sur lian belan kolon, Mi rajdos sur Efraim,
Jehuda plugos, Jakob erpos. 12 Semu al vi justecon, tiam vi rikoltos
amon; plugu al vi plugotaîon; estas tempo, por turni sin al la Eternulo, ¸is Li venos kaj verÿos sur vin justecon. 13 Vi plugas malpiaîon,
vi rikoltas malbonagojn, vi man¸as frukton de mensogo; çar vi ﬁdas
vian vojon, la multon de viaj herooj. 14 Sed fari¸os tumulto en via
popolo, kaj çiuj viaj fortikaîoj estos detruitaj, kiel Ÿalman detruis
Bet-Arbelon dum la milito; mortigita estos la patrino kune kun siaj
1
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infanoj. 15 Tion faros al vi Bet-El pro via granda malpieco. Frue pereos, pereos la re¸o de Izrael.
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Çapitro 11
Kiam Izrael estis junulo, Mi lin ekamis, kaj el Egiptujo Mi vokis
Mian ﬁlon. 2 Sed nun oni vokas ilin, kaj ili sin deturnas; al la Baaloj ili oferas, kaj al idoloj ili incensas. 3 Mi instruis al Efraim la iradon; Mi prenis ilin je la brako, kaj ili ne rimarkis, ke Mi ilin kuracas. 4 Per ÿnuroj de homoj Mi tiris ilin, per ligiloj de amo; Mi estis
por ili kiel levanto de la jugo, kaj Mi metis antaû ili la man¸aîon. 5
Ili ne revenos en la landon Egiptan, sed Asirio estos ilia re¸o, çar ili
ne volis penti. 6 Glavo falos sur liajn urbojn kaj ekstermos liajn idojn
kaj forman¸os ilin pro iliaj entreprenoj. 7 Mia popolo rigidi¸is en la
defalo de Mi; kaj kvankam oni ¸in vokas al la Plejaltulo, ¸i ne levas
sin. 8 Kiel Mi agu kun vi, ho Efraim? kiel Mi protektu vin, ho Izrael? Çu Mi faru al vi, kiel al Adma? çu Mi egaligu vin al Ceboim?
Renversi¸is en Mi Mia koro, varmegi¸is Mia tuta kompato. 9 Mi ne
agos laû Mia ﬂama kolero, Mi ne plu ekstermos Efraimon; çar Mi
estas Dio, ne homo, Mi estas Sanktulo inter vi; Mi ne venos en furiozo. 10 La Eternulon ili sekvos, kiel kriantan leonon; kiam Li krios, tiam timigite venos la ﬁloj de okcidente. 11 Timigite kiel birdo ili
venos el Egiptujo, kaj kiel kolombo el la lando Asiria; kaj Mi enlo¸igos ilin en iliaj domoj, diras la Eternulo.
12 Kun mensogoj çirkaûis Min Efraim, kaj kun falsaîo la domo de
Izrael; sed Jehuda ankoraû tenis sin je Dio kaj estis ﬁdela al la Sanktulo.
1
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Çapitro 12
Efraim paÿtas venton, postkuras la orientan venton; kun çiu tago
li faras pli da mensogaîoj kaj da idolaîoj; li faras interligon kun Asirio, kaj portas oleon en Egiptujon. 2 Sed ankaû kun Jehuda la Eternulo havas ju¸on, kaj Li punos Jakobon laû lia konduto, laû liaj agoj
Li repagos al li. 3 Ankoraû en la ventro li retenis sian fraton, kaj
viri¸inte li luktis kun Dio. 4 Li luktis kun an¸elo kaj venkis, li tamen
petegis lin kun ploro; en Bet-El Li nin trovos, kaj tie Li parolos kun
ni. 5 La Eternulo estas Dio Cebaot, Eternulo estas Lia nomo. 6 Returnu do vin al via Dio, konservu favorkorecon kaj justecon, kaj ﬁdu
çiam vian Dion.
7 Kanaanido havas en sia mano falsan pesilon, li amas trompi; 8
kaj Efraim diras: Mi riçi¸is, mi akiris al mi havaîon, sed en çiuj miaj
laboroj oni ne trovos çe mi malbonagon, per kiu mi estus pekinta.
9 Mi, la Eternulo, estas via Dio de post la lando Egipta; Mi ankoraû
denove lo¸igos vin en tendoj, kiel en la tagoj de festo. 10 Mi parolis per la profetoj, Mi donis multe da vizioj, kaj per la profetoj Mi
parolis alegorie. 11 En Gilead estis idoloj, sed ili fari¸is senvaloraîo;
en Gilgal oni oferbuçis bovojn, sed iliaj altaroj fari¸is kiel ÿtonamasoj sur la sulko de la kampo. 12 Jakob forkuris sur la kampojn de
Sirio, Izrael servis por edzino, kaj por edzino li devis gardi. 13 Kaj per
profeto la Eternulo elkondukis Izraelon el Egiptujo, kaj per profeto Li gardis lin. 14 Forte kolerigis Lin Efraim, tial lia sango venos sur
lin, kaj lia Sinjoro redonos al li pro liaj hontindaîoj.
1
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Çapitro 13
Kiam Efraim parolis, oni timis; li alti¸is en Izrael. Sed li fari¸is kulpa per Baal, kaj mortis. 2 Nun ili ankoraû pli pekas; ili faris al si el
sia ar¸ento statuojn, idolojn laû sia kompreno, kiuj estas ja çiuj faritaîo de for¸istoj; ili parolas pri ili: Tiuj, kiuj oferbuças homojn,
povas kisi la bovidojn. 3 Pro tio ili estos kiel matena nebulo, kiel
roso, kiu frue malaperas, kiel grenventumaîo, kiun la vento forblovas de la draÿejo, kaj kiel fumo el la kamentubo. 4 Sed Mi, la Eternulo, estas via Dio de post la lando Egipta; kaj alian Dion krom Mi
vi ne devas koni, kaj ne ekzistas alia Savanto krom Mi. 5 Mi konis
vin en la dezerto, en la lando de sekeco. 6 Kiam ili havis paÿtejon,
ili sati¸is; kaj kiam ili sati¸is, tiam ﬁeri¸is ilia koro, kaj tial ili forgesis
Min. 7 Tial Mi estos por ili kiel leono, kiel leopardo, kiu embuskas
çe la vojo. 8 Mi atakos ilin, kiel ursino, kiu perdis la infanojn, Mi
disÿiros ilian ÿlositan koron, Mi man¸egos ilin tie, kiel leono; sova¸aj bestoj ilin disÿiros. 9 Vi pereigis vin, ho Izrael, çar via savo estas nur en Mi. 10 Kie estas via re¸o? li savu vin en çiuj viaj urboj. Kie
estas viaj ju¸istoj, pri kiuj vi diris: Donu al mi re¸on kaj estrojn? 11
Mi donis al vi re¸on en Mia kolero, kaj Mi forprenos lin en Mia indigno. 12 Kunpakitaj estas la malbonagoj de Efraim, lia peko estas
konservita. 13 Doloroj de naskantino atakos lin. Li estas infano sensa¸a; alie li ne starus longe en la pozicio de naski¸antaj infanoj. 14 El
Ÿeol Mi savos ilin, de la morto Mi liberigos ilin; kie estas via veneno, ho morto? kie estas via pereigeco, ho Ÿeol? Sed la konsolo estas ankoraû kaÿita antaû Miaj okuloj. 15 Kvankam li estas fruktoriça inter la fratoj, venos tamen vento orienta, vento de la Eternulo,
blovanta el la dezerto, kaj tiam elseki¸os lia fonto, dezerti¸os lia devenejo; kaj li disrabos la trezorejon de çiuj grandvaloraîoj. 16 Sama1
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rio suferos, çar ¸i ribelis kontraû sia Dio. De glavo ili falos; iliaj malgrandaj infanoj estos frakasitaj, iliaj gravedulinoj estos dishakitaj.
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Çapitro 14
Revenu, ho Izrael, al la Eternulo, via Dio; çar vi falis pro viaj malbonagoj. 2 Prenu kun vi vortojn kaj revenu al la Eternulo; diru al Li:
Pardonu çiun pekon kaj akceptu bonon; anstataû bovoj ni alportos
ofere niajn lipojn. 3 Asirio ne savos nin; ni ne rajdos sur çevaloj, ni
ne plu nomos nia dio la faritaîon de niaj manoj; nur çe Vi la orfo
trovas kompaton. 4 Mi sanigos ilin de la defalo, Mi volonte ilin
amos, çar pasis Mia kolero koncerne ilin. 5 Mi estos por Izrael kiel
roso; li ekﬂoros kiel rozo, li profundigos siajn radikojn kiel Lebanon.
6 Liaj brançoj disvasti¸os, li estos bela kiel olivarbo, li bonodoros
kiel Lebanon. 7 Revenos tiuj, kiuj sidis en lia ombro; ili revivi¸os kiel
greno, ili ﬂoros kiel vinberbranço; li estos fama, kiel la vino de Lebanon. 8 Ho Efraim, per kio interesas Min plue la idoloj? Mi aûskultos lin kaj gvidos lin; Mi estos kiel verda cipreso; çe Mi oni trovos
viajn fruktojn. 9 Kiu estas sa¸a, tiu komprenu çi tion; kiu estas prudenta, tiu sciu çi tion; çar ¸ustaj estas la vojoj de la Eternulo, virtuloj
iras sur ili, kaj malpiuloj falas sur ili.
1
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Joel

Çapitro 1
Vorto de la Eternulo, kiu aperis al Joel, ﬁlo de Petuel.
2 Aûskultu çi tion, ho maljunuloj, kaj atentu, ho çiuj lo¸antoj de
la lando! Çu estis çi tio en via tempo, aû en la tempo de viaj patroj?
3 Rakontu pri tio al viaj infanoj, kaj viaj infanoj al siaj infanoj, kaj
iliaj infanoj al la sekvanta generacio. 4 Kio restis de la raûpoj, tion
man¸is la akridoj; kio restis de la akridoj, tion man¸is la skaraboj;
kaj kio restis de la skaraboj, tion man¸is la vermoj. 5 Veki¸u, ho
ebriuloj, kaj ploru, ¸emu vi, çiuj drinkantoj, pri la suko vinbera, kiu
estas prenita for de via buÿo. 6 Çar venis sur mian landon nacio forta
kaj nekalkulebla; ¸iaj dentoj estas dentoj de leono, kaj makzelojn de
leonino ¸i havas. 7 ¯i dezertigis mian vinberujon, çirkaûÿiris mian
ﬁgarbon, tute senÿeligis ¸in kaj forîetis; blanki¸is ¸iaj brançoj. 8
¯emu, kiel junulino, kiu metis sur sin sakaîon pro sia ﬁanço. 9 For
estas la farunoferoj kaj verÿoferoj el la domo de la Eternulo; funebras la pastroj, servistoj de la Eternulo. 10 Dezertigita estas la kampo, funebras la tero; çar ekstermita estas la greno, elseki¸is la mosto, velkis la olivoj. 11 Konsternitaj estas la plugistoj, plor¸emas la
vinberkultivistoj, pro la tritiko kaj hordeo, pro la pereo de la rikolto sur la kampo. 12 Elseki¸is la vinberbranço, velkis la ﬁgarbo; la
granatarbo, la palmo, kaj la pomarbo, çiuj arboj de la kampo elseki¸is; malaperis gajeco çe la homoj. 13 Zonu vin kaj ploru, ho pastroj; ¸emegu, ho servistoj de la altaro; iru kaj kuÿu en sakaîoj, ho
1
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servistoj de mia Dio; çar malaperis el la domo de via Dio la farunoferoj kaj verÿoferoj. 14 Sanktigu faston, proklamu solenan kunvenon,
kunvoku la maljunulojn kaj çiujn lo¸antojn de la lando en la domon
de la Eternulo, via Dio, kaj kriu al la Eternulo: 15 Ho ve, kia tago! Çar
proksima estas la tago de la Eternulo; kiel katastrofo ¸i venos de la
Plejpotenculo. 16 Antaû niaj okuloj ja malaperis la man¸aîo, el la
domo de nia Dio la ¸ojo kaj gajeco. 17 Forputris la grajnoj sub siaj
terbuloj, malpleni¸is la grenejoj, detruitaj estas la garbejoj, çar la
greno difekti¸is. 18 Ho, kiel ¸emas la brutoj, kiel suferas la bovaroj!
çar ili ne havas paÿtaîon; ankaû la ÿafaroj turmenti¸as. 19 Al Vi, ho
Eternulo, mi vokas; çar fajro ekstermis la herbejojn de la stepo, kaj
ﬂamo bruldifektis çiujn arbojn de la kampo. 20 Eç la bestoj de la
kampo sopiras al Vi; çar elseki¸is la torentoj da akvo, kaj fajro ekstermis la herbejojn de la stepo.

58

eLIBRO

L A SANKTA BIBLIO

Çapitro 2
Blovu per korno en Cion, kaj kriu alarmon sur Mia sankta monto; ektremu çiuj lo¸antoj de la lando; çar venas la tago de la Eternulo, ¸i estas jam proksima; 2 tago de mallumo kaj senlumeco, tago
de nuboj kaj nebulo; simile al la matena çielru¸o disvasti¸as sur la
montoj popolo grandnombra kaj forta; tia neniam ekzistis ¸is nun,
kaj ankaû post ¸i ne plu ekzistos tia, en iu ajn generacio. 3 Antaû ¸i
ekstermas fajro, kaj post ¸i bruligas ﬂamo; antaû ¸i la lando estas
kiel la Edena ¸ardeno, kaj post ¸i absoluta dezerto; kaj neniu savi¸os de ¸i. 4 Ili aspektas kiel çevaloj, ili kuras kiel rajdantoj. 5 Ili saltas sur la montoj, kiel bruantaj çaroj, kiel krakado de fajro, kiam ¸i
ekstermas pajlon, kiel popolo potenca, preti¸inta por batalo. 6 Popoloj tremas antaû ¸i, çiuj viza¸oj pali¸as. 7 Kiel herooj ili kuras, kiel
kura¸aj batalistoj ili grimpas sur la muregon; çiu iras sian vojon, ne
foreraras de sia vojo. 8 Unu alian ne puÿas, çiu iras en sia vico; sur
la glavojn ili sin îetas, sed restas sendifektaj. 9 Ili trakuras la urbon,
kuras sur la muregoj, eniras en la domojn, grimpas tra la fenestroj,
kiel ÿtelisto. 10 Antaû ili skui¸as la tero, tremas la çielo; la suno kaj
la luno senlumi¸as, kaj la steloj perdas sian brilon. 11 Kaj la Eternulo
ektondras per Sia voço antaû Sia armeo; çar Lia militistaro estas tre
granda, kaj la plenumantoj de Lia vorto estas potencaj; çar granda
kaj tre timinda estos la tago de la Eternulo; kiu povos ¸in elteni? 12
Sed eç nun ankoraû la Eternulo diras: Returnu vin al Mi per via tuta
koro, kun fastado, plorado, kaj ¸emegado; 13 disÿiru vian koron, ne
viajn vestojn, kaj returnu vin al la Eternulo, via Dio; çar Li estas favorkora kaj kompatema, longepacienca kaj indulgema, kaj Li bedaûras malfeliçon. 14 Kiu scias? eble Li denove bedaûros, eble Li
restigos post Si benon, farunoferojn kaj verÿoferojn al la Eternulo,
via Dio.
1

59

eLIBRO

L A SANKTA BIBLIO

Blovu per korno en Cion, sanktigu faston, proklamu solenan
kunvenon. 16 Kunvenigu la popolon, sanktigu la komunumon, invitu la maljunulojn, kolektu la malgrandajn infanojn kaj suçinfanojn; ﬁanço eliru el sia çambro, kaj ﬁançino el sub sia baldakeno.
17 Inter la portiko kaj la altaro ploru la pastroj, servistoj de la Eternulo, kaj ili diru: Indulgu, ho Eternulo, Vian popolon, kaj ne kovru per honto Vian heredaîon, la nacioj ne moku ilin; por kio oni diru
inter la popoloj: Kie estas ilia Dio?
18 Tiam la Eternulo fari¸os fervora por Sia lando kaj indulgos
Sian popolon. 19 Kaj la Eternulo respondos kaj diros al Sia popolo:
Jen Mi sendas al vi grenon kaj moston kaj oleon, kaj vi sati¸u per
ili; kaj Mi ne plu permesos al la nacioj malhonori vin. 20 Kaj la nordulon Mi malproksimigos de vi, kaj forpelos lin en landon senakvan
kaj dezertan, lian antaûan parton al la maro orienta, kaj lian malantaûan parton al la maro okcidenta; kaj li putros kaj malbonodoros,
çar li faris multe da malbono. 21 Ne timu, ho tero, ¸oju kaj estu gaja,
çar la Eternulo faros ion grandan. 22 Ne timu, ho bestoj de la kampo, çar verdi¸os la paÿtejoj de la stepoj; la arboj portos siajn fruktojn, la ﬁgarbo kaj vinberujo donos sian riçaîon. 23 Kaj vi, ho infanoj de Cion, ¸oju kaj estu gajaj pri la Eternulo, via Dio; çar Li donos al vi instruanton pri virteco, kaj Li sendos al vi pluvon, fruan kaj
malfruan, kiel antaûe. 24 La grenejoj pleni¸os de greno, kaj la premejoj superpleni¸os de mosto kaj de oleo. 25 Kaj Mi rekompencos
vin pro tiuj jaroj, kiam çion forman¸is la akridoj, skaraboj, vermoj,
kaj raûpoj, Mia granda armeo, kiun Mi sendis sur vin. 26 Kaj vi povos man¸i sate, kaj vi gloros la nomon de la Eternulo, via Dio, kiu
agis kun vi mirinde; kaj Mia popolo neniam plu havos malhonoron.
27 Kaj vi ekscios, ke Mi estas meze de Izrael, ke Mi, la Eternulo, estas
via Dio, kaj alia ne ekzistas; kaj Mia popolo neniam plu havos malhonoron.
15
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Post tio Mi elverÿos Mian spiriton sur çiun karnon; viaj ﬁloj kaj
viaj ﬁlinoj profetos, viaj maljunuloj havos son¸ojn, viaj junuloj havos viziojn. 29 Eç sur la sklavojn kaj sur la sklavinojn Mi en tiu tempo elverÿos Mian spiriton. 30 Kaj Mi donos miraklajn signojn en la
çielo kaj sur la tero: sangon, fajron, kaj kolonojn da fumo. 31 La suno
fari¸os malluma, kaj la luno fari¸os sanga, antaû ol venos la granda kaj timinda tago de la Eternulo. 32 Kaj çiu, kiu vokos la nomon
de la Eternulo, savi¸os; çar sur la monto Cion kaj en Jerusalem estos savo, kiel diris la Eternulo, ankaû por la restintoj, kiujn la Eternulo alvokos.
28
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Çapitro 3
Çar jen en tiuj tagoj kaj en tiu tempo, kiam Mi revenigos la forkaptitojn de Judujo kaj de Jerusalem, 2 Mi kolektos çiujn naciojn kaj
venigos ilin en la valon de Jehoÿafat; kaj tie Mi faros super ili ju¸on
pro Mia popolo kaj Mia heredaîo Izrael, kiun ili disîetis inter la naciojn, dividinte Mian landon; 3 kaj pro tio, ke ili lotis pri Mia popolo,
fordonis knabon pro man¸aîo kaj knabinon vendis pro vino, kaj
drinkis. 4 Kaj kion vi volas de Mi, ho Tiro, Cidon, kaj çiuj distriktoj
Filiÿtaj? çu vi volas repagi al Mi? kaj se vi volos repagi al Mi, Mi facile kaj baldaû turnos vian repagon sur vian kapon. 5 Mian ar¸enton
kaj Mian oron vi prenis, kaj Miajn plej bonajn valoraîojn vi transportis en viajn templojn, 6 kaj la ﬁlojn de Judujo kaj la ﬁlojn de Jerusalem vi vendis al la ﬁloj de la Grekoj, por malproksimigi ilin de
iliaj limoj; 7 sed jen Mi vekos ilin el tiu loko, kien vi vendis ilin, kaj
vian agon Mi turnos sur vian kapon; 8 kaj Mi vendos viajn ﬁlojn kaj
viajn ﬁlinojn en la manojn de la Judoj, kaj çi tiuj vendos ilin al la
Ÿebaanoj, al popolo malproksima; çar la Eternulo tion diris.
9 Proklamu tion inter la nacioj; preti¸u al milito, veku la kura¸ulojn; çiuj militistoj levi¸u kaj eliru. 10 For¸u el viaj plugiloj glavojn,
kaj el viaj rikoltiloj lancojn; la malfortulo diru: Mi estas forta. 11
Rapidu kaj venu, çiuj nacioj de çiuj ﬂankoj, kaj kolekti¸u; tien alkonduku, ho Eternulo, Viajn fortulojn. 12 La popoloj levi¸u kaj iru
en la valon de Jehoÿafat; çar tie Mi sidi¸os, por ju¸i çiujn naciojn de
çiuj ﬂankoj. 13 Svingu la rikoltilon, çar la rikoltaîo estas matura;
venu malsupren, çar la premejoj estas plenaj kaj la tinoj tropleni¸is;
çar granda estas ilia malboneco. 14 Amasoj post amasoj kolekti¸as
en la valo de la ju¸o, çar alproksimi¸as la tago de la Eternulo en la
valo de la ju¸o. 15 La suno kaj la luno senlumi¸os, kaj la steloj perdos sian brilon. 16 Kaj la Eternulo ektondros el Cion kaj aûdigos Sian
1
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voçon el Jerusalem; ektremos la çielo kaj la tero; sed la Eternulo
estos rifu¸ejo por Sia popolo, kaj fortikaîo por la idoj de Izrael. 17 Kaj
vi ekscios, ke Mi, la Eternulo, estas via Dio, kiu lo¸as en Cion, sur
Mia sankta monto; kaj Jerusalem estos sanktejo, kaj fremduloj ne
plu iros tra ¸i. 18 En tiu tago la montoj elgutigos dolçan sukon, el la
montetoj ﬂuos lakto, kaj çiuj torentoj de Judujo estos plenaj de
akvo; kaj fonto eliros el la domo de la Eternulo kaj liveros akvon al
la valo Ÿitima. 19 Egiptujo fari¸os dezerto, kaj Edom fari¸os senviva dezerto, pro tio, ke ili premis la idojn de Jehuda kaj verÿis senkulpan sangon en sia lando. 20 Sed Judujo estos lo¸ata eterne, kaj
Jerusalem en çiuj generacioj. 21 Kaj Mi ven¸os pro ilia sango, kiu ne
estis ven¸ita de Mi; kaj la Eternulo lo¸ados en Cion.
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Amos

Çapitro 1
Vortoj de Amos, paÿtisto el Tekoa, kiujn li laûvizie eldiris pri Izrael
en la tempo de Uzija, re¸o de Judujo, kaj en la tempo de Jerobeam,
ﬁlo de Joaÿ, re¸o de Izrael, du jarojn antaû la tertremo.
2 Li diris: La Eternulo ektondros el Cion kaj aûdigos Sian voçon
el Jerusalem; kaj ekfunebros la paÿtejoj de la paÿtistoj, kaj seki¸os
la supro de Karmel.
3 Tiele diras la Eternulo: Pro tri krimoj de Damasko kaj pro kvar
Mi ne indulgos ¸in, pro tio, ke ili draÿis Gileadon per fera draÿilo.
4 Mi sendos fajron sur la domon de ˘azael, kaj ¸i ekstermos la palacojn de Ben-Hadad. 5 Mi disrompos la riglilojn de Damasko, Mi
ekstermos la lo¸antojn de la valo Aven kaj la tenanton de sceptro
el la domo Edena, kaj la popolo Siria estos forkondukita en Kiron,
diras la Eternulo.
6 Tiele diras la Eternulo: Pro tri krimoj de Gaza kaj pro kvar Mi
ne indulgos ¸in, pro tio, ke ili tute forkondukis la kaptitojn, por
transdoni ilin al Edom. 7 Mi sendos fajron sur la muregon de Gaza,
kaj ¸i ekstermos ¸iajn palacojn. 8 Mi ekstermos la lo¸antojn de Aÿdod kaj la tenanton de sceptro el Aÿkelon, Mi direktos Mian manon
kontraû Ekronon, kaj pereos la restintoj de la Filiÿtoj, diras la Sinjoro, la Eternulo.
9 Tiele diras la Eternulo: Pro tri krimoj de Tiro kaj pro kvar Mi
ne indulgos ¸in, pro tio, ke ili transdonis en plenan malliberecon al
1
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Edom kaj ne memoris la fratan interligon. 10 Mi sendos fajron sur
la muregon de Tiro, kaj ¸i ekstermos ¸iajn palacojn.
11 Tiele diras la Eternulo: Pro tri krimoj de Edom kaj pro kvar Mi
ne indulgos lin, pro tio, ke li persekutis kun glavo sian fraton, ke li
sufokis en si la kompaton, ke li sençese furiozas en sia kolero kaj
konservas sian furiozon por çiam. 12 Mi sendos fajron sur Temanon,
kaj ¸i ekstermos la palacojn de Bocra.
13 Tiele diras la Eternulo: Pro tri krimoj de la Amonidoj kaj pro
kvar Mi ne indulgos ilin, pro tio, ke ili dishakis gravedulinojn en
Gilead, por plivastigi siajn limojn. 14 Mi ekbruligos fajron sur la murego de Raba, kaj ¸i ekstermos ¸iajn palacojn, kun bruo en la tago
de batalo, kun ventego en la tago de malkvieteco. 15 Kaj ilia re¸o iros
en forkaptitecon, li, kaj kune ankaû liaj eminentuloj, diras la Eternulo.
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Çapitro 2
Tiele diras la Eternulo: Pro tri krimoj de Moab kaj pro kvar Mi ne
indulgos lin, pro tio, ke li forbruligis la ostojn de la re¸o de Edom
¸is cindreco. 2 Mi sendos fajron sur Moabon, kaj ¸i ekstermos la palacojn de Keriot; kaj Moab mortos en tumulto, çe bruo kaj sonado
de trumpeto. 3 Mi ekstermos ju¸iston el meze de li, kaj çiujn liajn
eminentulojn Mi mortigos kune kun li, diras la Eternulo.
4 Tiele diras la Eternulo: Pro tri krimoj de Jehuda kaj pro kvar Mi
ne indulgos lin, pro tio, ke ili forpuÿis la instruon de la Eternulo, ne
observis Liajn le¸ojn, kaj permesis sin delogi¸i per la mensogaîoj,
kiujn sekvis iliaj patroj. 5 Mi sendos fajron sur Judujon, kaj ¸i ekstermos la palacojn de Jerusalem.
6 Tiele diras la Eternulo: Pro tri krimoj de Izrael kaj pro kvar Mi
ne indulgos lin, pro tio, ke ili vendas virtulon pro ar¸ento kaj malriçulon pro paro da ÿuoj. 7 Ili premas la kapon de senhavuloj en la
polvon de la tero, ili baras la vojon de humiluloj; ﬁlo kaj patro iras
al unu knabino, por malhonori Mian sanktan nomon. 8 Sur garantidonitaj vestoj ili kuÿas apud çiu altaro, kaj vinon de punitoj ili trinkas en la domo de sia dio. 9 Kaj Mi ekstermis antaû ili la Amoridon,
kiu estis alta kiel cedro kaj forta kiel kverko; Mi ekstermis liajn fruktojn supre kaj liajn radikojn malsupre. 10 Mi elkondukis vin el la lando Egipta kaj kondukis vin en la dezerto dum kvardek jaroj, por ke
vi ekposedu la landon de la Amorido. 11 El viaj ﬁloj Mi faris profetojn kaj el viaj junuloj konsekritojn; çu ne estas tiel, ho ﬁloj de Izrael? diras la Eternulo. 12 Sed vi trinkigis al la konsekritoj vinon, kaj
al la profetoj vi ordonis: Ne profetu. 13 Jen Mi krakigos sub vi, kiel
krakas veturilo, plenigita de garboj. 14 Eç lertulo ne povos forkuri,
fortulo ne povos ion fari per sia forto, kaj heroo ne povos savi sian
vivon; 15 la arkpaﬁstoj ne povos kontraûstari, rapidpiedulo ne savi1
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¸os, kaj rajdanto ne savos sian vivon; 16 kaj la plej kura¸a el la herooj forkuros nuda en tiu tago, diras la Eternulo.
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Çapitro 3
Aûskultu çi tiun vorton, kiun la Eternulo eldiris pri vi, ho Izraelidoj, pri la tuta gento, kiun Mi elkondukis el la lando Egipta: 2 nur
vin Mi distingis el çiuj gentoj de la tero, tial Mi punos vin pro çiuj
viaj malbonagoj. 3 Çu iras du kune, se ili ne interkonsentis? 4 Çu
leono krias en la arbaro, se ¸i ne havas disÿirotaîon? çu leonido aûdigas sian voçon el sia kaverno, se ¸i nenion kaptis? 5 Çu birdo falas en kaptilon sur la tero, se ne ekzistas birdokaptisto? çu kaptilo
levi¸as de la tero, se nenio kapti¸is per ¸i? 6 Çu oni blovas per korno en urbo, kaj la popolo ne ektimas? çu okazas malfeliço en urbo,
se tion ne faris la Eternulo? 7 La Sinjoro, la Eternulo, faras nenion,
ne malkaÿinte Sian sekreton al Siaj servantoj, la profetoj. 8 Kiam
leono ekkriis, kiu ne ektimos? kiam la Sinjoro, la Eternulo, parolis,
kiu tiam ne profetos?
9 Aûdigu en la palacoj de Aÿdod kaj en la palacoj de la lando
Egipta, kaj diru: Kolekti¸u sur la montoj de Samario, kaj rigardu, kia
granda tumulto estas en ¸i kaj kia granda rabado estas farata meze
de ¸i. 10 Ili ne povoscias agi juste, diras la Eternulo; trezoroj, akiritaj
per rabado kaj perfortado, estas en iliaj palacoj. 11 Tial tiele diras la
Sinjoro, la Eternulo: Malamiko aperos kaj çirkaûos la landon, kaj li
deÿiros de vi vian forton, kaj viaj palacoj estos prirabitaj. 12 Tiele diras la Eternulo: Kiel paÿtisto savas el la buÿo de leono du krurojn aû
parton de orelo, tiel savi¸os la Izraelidoj, kiuj sidos en Samario sur la
rando de lito kaj en Damasko sur kuÿejo. 13 Aûskultu, kaj atestu kontraû la domo de Jakob, diras la Sinjoro, la Eternulo, Dio Cebaot. 14 Çar
en la tago, kiam Mi punos Izraelon pro liaj krimoj, Mi punos ankaû
la altarojn en Bet-El, kaj dehakitaj estos la kornoj de la altaro kaj falos sur la teron. 15 Kaj Mi frapos la vintran domon kune kun la som1
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era domo; kaj malaperos la domoj eburaj, kaj multe da domoj malaperos, diras la Eternulo.
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Çapitro 4
Aûskultu çi tiun vorton, vi grasaj bovinoj, kiuj estas sur la monto
de Samario, kiuj turmentas senhavulojn, premas malriçulojn, kaj
kiuj diras al siaj mastroj: Venu, ni drinku. 2 La Sinjoro, la Eternulo,
îuris per Sia sankteco, ke jen venos sur vin tagoj, kiam oni forportos vin per hokoj kaj viajn idojn per ﬁÿhokoj. 3 Kaj tra breçoj vi eliros, çiu aparte, kaj estos îetitaj sur Harmonon, diras la Eternulo.
4 Iru en Bet-Elon, por peki, en Gilgalon, por multe krimi; alportu viajn oferojn çiumatene kaj vian dekonaîon en çiu tria tago. 5
Incensu laûdoferon el fermentaîo, kriu pri memvolaj oferoj, aûdigu pri ili; çar tion vi amas, ho Izraelidoj, diras la Sinjoro, la Eternulo.
6 Tial Mi donis al vi purecon de la dentoj en çiuj viaj urboj kaj mankon de pano en çiuj viaj lokoj; vi tamen ne revenis al Mi, diras la
Eternulo. 7 Mi ankaû rifuzis al vi la pluvon, kiam estis ankoraû tri
monatoj antaû la rikolto; Mi donis pluvon super unu urbo, kaj super alia Mi ne donis pluvon; unu kampo estis pripluvata, kaj alia,
ne pripluvita, elseki¸is. 8 Kaj du, tri urboj iris al unu urbo, pro trinki
akvon, kaj ne povis trinki suﬁçe; vi tamen ne revenis al Mi, diras la
Eternulo. 9 Mi frapis vin per brulseki¸o kaj velki¸o de la greno; viajn multajn ¸ardenojn, vinber¸ardenojn, ﬁgarbojn, kaj olivarbojn
forman¸is raûpoj; vi tamen ne revenis al Mi, diras la Eternulo. 10 Mi
sendis sur vin peston sur la vojo al Egiptujo, Mi mortigis per glavo viajn junulojn kaj forkondukis viajn çevalojn, kaj Mi levis la malbonodoron de via tendaro en viajn nazotruojn; vi tamen ne revenis al Mi, diras la Eternulo. 11 Mi faris inter vi renverson, kiel Dio
renversis Sodomon kaj Gomoran, kaj vi fari¸is kiel brulanta ÿtipo,
savita el brulo; vi tamen ne revenis al Mi, diras la Eternulo. 12 Tial
tiele Mi agos kun vi plue, ho Izrael; kaj çar Mi tiele agos kun vi, tial
pretigu vin renkonte al via Dio, ho Izrael. 13 Çar Li estas Tiu, kiu
1
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faras montojn, kreas venton, diras al la homo, kion çi tiu intencas;
Li faras la çielru¸on kaj la nebulon; Li iras sur la altaîoj de la tero;
Lia nomo estas Eternulo, Dio Cebaot.
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Çapitro 5
Aûskultu çi tiun vorton, per kiu mi plorkantas pri vi, ho domo de
Izrael. 2 Falis kaj ne relevi¸os la virgulino de Izrael; ÿi estas îetita sur
la teron, kaj neniu ÿin restarigos. 3 Çar tiele diras la Sinjoro, la Eternulo: La urbo, kiu elirigas milon, restos nur kun cento, kaj tiu, kiu
elirigas centon, restos nur kun deko en la domo de Izrael. 4 Çar tiele
diras la Eternulo al la domo de Izrael: Turnu vin al Mi, kaj tiam vi
vivos. 5 Ne turnu vin al Bet-El, ne iru en Gilgalon, ne migru al BeerŸeba; çar Gilgal estos elpatrujigita kaj Bet-El fari¸os senvalora. 6
Turnu vin al la Eternulo, kaj vivu, por ke la domo de Jozef ne ekﬂamu kiel fajro, kiu ekstermos, kaj neniu estingos en Bet-El. 7 La ju¸on
vi faras vermuto, kaj la veron vi îetas sur la teron. 8 Li kreis la Plejadojn kaj Orionon; Li faras el la mallumo matenon, kaj el la tago
Li faras malluman nokton; Li vokas la akvon de la maro kaj verÿas
¸in sur la teron; Lia nomo estas Eternulo. 9 Li sendas malfeliçon sur
fortulon, kaj malfeliço trafas urbon fortikigitan. 10 Sed ili malamas
tiun, kiu admonas ilin en la pordego, kaj ili abomenas tiun, kiu parolas honestaîon. 11 Tial pro tio, ke vi premas senhavulon kaj forprenas de li la panon per grandaj impostoj, vi konstruos domojn el
hakitaj ÿtonoj, sed vi ne lo¸os en ili; vi plantos çarmajn vinber¸ardenojn, sed vi ne trinkos ilian vinon. 12 Çar Mi scias, kiel multaj estas
viaj krimoj kaj kiel gravaj estas viaj pekoj: vi premas virtulon, vi
prenas subaçeton, vi forpuÿas malriçulojn en la pordego. 13 Tial la
sa¸ulo silentas en çi tiu tempo, çar ¸i estas tempo malbona. 14 Serçu
bonon, ne malbonon, por ke vi vivu; tiam la Eternulo, Dio Cebaot,
estos kun vi, kiel vi diras. 15 Malamu la malbonon, amu la bonon,
kaj starigu en la pordego justecon; eble la Eternulo, Dio Cebaot,
indulgos la restintojn de Jozef. 16 Tial tiele diras la Eternulo, Dio
Cebaot, la Sinjoro: Sur çiuj placoj estos plorado, sur çiuj stratoj oni
1
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dirados: Ho ve, ho ve! kaj oni vokos la plugiston, por plori, kaj la
sciantojn de funebraj kantoj, por plorkanti. 17 Kaj en çiuj vinber¸ardenoj estos plorado, kiam Mi trairos meze de vi, diras la Eternulo.
18 Ve al tiuj, kiuj deziras vidi la tagon de la Eternulo! por kio vi ¸in
deziras? la tago de la Eternulo estas malluma, ne luma. 19 Tiel same,
kiel se iu forkuras de leono kaj lin kaptas urso, aû li venis hejmen
kaj apogis sian manon al muro kaj lin pikas serpento. 20 Malluma
estos ja la tago de la Eternulo, ne luma; malluma kaj sen ia brilo. 21
Mi malamas, Mi abomenas viajn festojn, kaj Mi ne ﬂaras la oferojn
de viaj solenaj tagoj. 22 Kiam vi alportas al Mi bruloferojn kaj viajn
farunoferojn, Mi ne akceptas ilin, kaj viajn grasajn dankoferojn Mi
ne rigardas. 23 Forigu de Mi la bruon de viaj kantoj, la sonadon de
viaj psalteroj Mi ne volas aûskulti. 24 Sed justeco ﬂuu kiel akvo, kaj
vero kiel potenca torento. 25 Çu buçoferojn kaj farunoferojn vi alportadis al Mi en la dezerto dum kvardek jaroj, ho domo de Izrael?
26 Vi portis la tabernaklon de via Mole˛, la kolonon de via idolo, la
stelon de via dio, kiun vi faris al vi. 27 Tial Mi elpatrujigos vin trans
Damaskon, diras la Eternulo, kies nomo estas Dio Cebaot.
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Çapitro 6
Ve al la senzorguloj en Cion, kaj al tiuj, kiuj ﬁdas la monton de
Samario, al la eminentuloj de la unuauloj inter la nacioj, al kiuj sin
turnas la domo de Izrael! 2 Iru al Kalne, kaj rigardu; de tie iru en la
grandan ˘amat, poste iru al Gat de la Filiÿtoj: çu ili estas pli bonaj
ol tiuj regnoj, çu iliaj limoj estas pli vastaj ol viaj limoj? 3 Tiuj, kiu
pensas, ke la tago de malfeliço estas malproksima, kaj tenas sin
proksime de la se¸o de maljusteco; 4 kiuj kuÿas sur eburaj litoj kaj
dorlotas sin sur sia kuÿejo, man¸as la plej bonajn ÿafojn el la ÿafaro kaj bovidojn el la nutrejo; 5 kiuj tintas sur psalteroj, pensante, ke
ili estas muzikistoj egalaj al David; 6 kiuj trinkas vinon el grandaj
kalikoj, ÿmiras sin per la plej bonaj oleaîoj, kaj ne zorgas pri la mizero de Jozef: 7 ili tial nun estos la unuaj, kiuj iros en forkaptitecon,
kaj la ¸ojkriado de la dorloti¸antoj ﬁni¸os. 8 La Sinjoro, la Eternulo, îuris per Si mem, diras la Eternulo, Dio Cebaot: Mi abomenas la
ﬁerecon de Jakob, kaj liajn palacojn Mi malamas; Mi transdonos la
urbon kun çio, kion ¸i enhavas. 9 Kaj se dek homoj restas en unu
domo, ili ankaû mortos. 10 Kaj prenos ilin ilia amiko aû kadavrobruliganto, por elporti la ostojn el la domo, kaj li diros al tiu, kiu estas
çe la domo: Çu estas ankoraû iu çe vi? Kaj çi tiu respondos: Neniu
plu. Kaj tiu diros: Silentu, oni ne devas elparoli la nomon de la Eternulo. 11 Çar jen la Eternulo donas ordonon frapi la grandajn domojn
per fendoj kaj la malgrandajn domojn per breçoj. 12 Çu kuras çevaloj sur roko? çu oni povas plugi ¸in per bovoj? Vi tamen faris la
ju¸on veneno, kaj la frukton de la vero vi faris vermuto. 13 Vi ¸ojas
pro senvaloraîoj; vi diras: Çu ne per nia forto ni akiris al ni potencon? 14 Jen, diras la Eternulo, Dio Cebaot, Mi levos kontraû vin, ho
domo de Izrael, nacion, kiu premos vin de ˘amat ¸is la torento de
la stepo.
1
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Çapitro 7
Tian vizion donis al mi la Sinjoro, la Eternulo: jen Li kreis akridojn
en la komenco de kreskado de la postfalçaîo; la postfalçaîo aperis
post la falçado por la re¸o. 2 Kiam li ﬁnis la man¸adon de la herbo
sur la tero, mi diris: Ho Sinjoro, ho Eternulo, volu pardoni! Kiu restarigos Jakobon? li estas ja malgranda. 3 Tiam la Eternulo bedaûris
tion: Tio ne estos, diris la Eternulo.
4 Tian vizion donis al mi la Sinjoro, la Eternulo: jen la Sinjoro, la
Eternulo, proklamis ju¸on per fajro, ke ¸i ekstermu la grandan abismon kaj ekstermu la kampojn. 5 Kaj mi diris: Ho Sinjoro, ho Eternulo, volu haltigi! Kiu restarigos Jakobon? li estas ja malgranda. 6 La
Eternulo bedaûris ankaû tion: Tio ne estos, diris la Sinjoro, la Eternulo.
7 Li donis al mi tian vizion: jen la Sinjoro staris sur murego vertikala, kaj vertikalon Li tenis en Sia mano. 8 Kaj la Eternulo diris al
mi: Kion vi vidas, Amos? Mi respondis: Vertikalon. Kaj la Sinjoro
diris: Jen Mi metos vertikalon meze de Mia popolo Izrael; Mi ne plu
indulgos ¸in; 9 kaj dezerti¸os la altaîoj de Isaak, kaj la sanktejoj de
Izrael estos ruinigitaj; kaj Mi levos Min kun glavo kontraû la domon
de Jerobeam.
10 Amacja, pastro el Bet-El, sendis al Jerobeam, re¸o de Izrael,
por diri: Amos faras kontraû vi ribelon meze de la domo de Izrael;
la lando ne povas toleri çiujn liajn vortojn; 11 çar tiele diras Amos:
Jerobeam mortos de glavo, kaj Izrael estos forkondukita el sia lando. 12 Kaj Amacja diris al Amos: Ho viziisto, iru kaj forkuru en la
landon de Jehuda, tie nutru vin, kaj tie profetu; 13 sed en Bet-El ne
plu profetu, çar ¸i estas sanktejo de la re¸o kaj domo de la regno.
14 Amos respondis kaj diris al Amacja: Mi ne estas profeto, nek ﬁlo
de profeto, mi estas nur paÿtisto, kaj mi kultivas sikomorojn; 15 sed
1
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la Eternulo prenis min de la ÿafaro, kaj la Eternulo diris al mi: Iru
kaj profetu al Mia popolo Izrael. 16 Kaj nun aûskultu la vorton de la
Eternulo: Vi diras: Ne profetu pri Izrael, kaj ne prediku pri la domo
de Isaak; 17 tial tiele diras la Eternulo: Via edzino malçastos en la
urbo, viaj ﬁloj kaj viaj ﬁlinoj falos de glavo, via tero estos dividita
per la ÿnuro, kaj vi mortos sur tero malpura; kaj Izrael estos forkondukita el sia lando.

76

eLIBRO

L A SANKTA BIBLIO

Çapitro 8
Tian vizion donis al mi la Sinjoro, la Eternulo: mi vidis korbon kun
maturaj fruktoj. 2 Kaj Li diris: Kion vi vidas, Amos? Mi respondis:
Korbon kun maturaj fruktoj. Tiam la Eternulo diris al mi: Venis la
ﬁno por Mia popolo Izrael; Mi ne plu indulgos ¸in. 3 La kantoj de
la palaco fari¸os lamentoj en tiu tago, diras la Sinjoro, la Eternulo;
estos multe da kadavroj; sur çiu loko oni îetos ilin silente. 4 Aûskultu
çi tion, vi, kiuj penas engluti la malriçulojn kaj pereigi la humilulojn
de la tero, 5 kaj kiuj diras: Kiam pasos la monatkomenco, ke ni povu
vendadi grenon? kaj la sabato, ke ni povu malfermi la grenejon? Ni
malgrandigos la mezuron, ni pligrandigos la prezon, kaj ni trompos
per falsa pesilo; 6 ni açetos senhavulojn per mono kaj malriçulon
per paro da ÿuoj, kaj grenventumaîon ni vendos kun la greno. 7 La
Eternulo îuris per la gloro de Jakob: Neniam Mi forgesos çiujn iliajn farojn. 8 Çu pro tio ne ektremos la tero, ne ekploros çiuj ¸iaj
lo¸antoj? ¯i tuta ekskui¸os kiel lago, ¸i levi¸os kaj mallevi¸os kiel
la Rivero de Egiptujo. 9 En tiu tago, diras la Sinjoro, la Eternulo, Mi
subirigos la sunon en tagmezo, kaj Mi mallumigos la teron meze de
luma tago. 10 Mi aliformigos viajn festojn en funebron kaj çiujn viajn kantojn en lamentojn; Mi metos sakaîon sur çiujn lumbojn kaj
kalvon sur çiun kapon; Mi aperigos çe ili funebron, kiel pri sola ﬁlo,
kaj ilia ﬁno estos tago de maldolçeco. 11 Jen venos tagoj, diras la
Sinjoro, la Eternulo, kaj Mi sendos malsaton en la landon, ne malsaton pri pano kaj ne soifon pri akvo, sed soifon por aûskultado de
la vortoj de la Eternulo. 12 Kaj ili vagados de maro ¸is maro, kaj de
nordo ¸is oriento ili migrados, por serçi la vorton de la Eternulo,
sed ili ne trovos. 13 En tiu tago senforti¸os de soifo la belaj junulinoj kaj la junuloj, 14 kiuj nun îuras per la peko de Samario, kaj di1
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ras: Kiel vivas via dio, ho Dan! kiel ﬂoras la vojo al Beer-Ÿeba! ili
falos, kaj ne plu relevi¸os.
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Çapitro 9
Mi vidis la Eternulon, kiu staris super la altaro; kaj Li diris: Frapu
la kapitelon, ke la fostoj ekskui¸u kaj la pecoj falu sur la kapojn de
çiuj; kaj ilian naskitaron Mi mortigos per glavo, neniu el ili forkuros, neniu el ili savi¸os. 2 Eç se ili enfosus sin en Ÿeolon, eç de tie
Mia mano ilin prenos; eç se ili suprenirus en la çielon, Mi de tie depuÿos ilin. 3 Se ili kaÿus sin sur la supro de Karmel, Mi tie elserços
kaj prenos ilin; se ili kaÿi¸us for de Miaj okuloj sur la fundo de la
maro, eç tie Mi ordonos al la serpento, ke ¸i piku ilin. 4 Se ili iros en
forkaptitecon antaû siaj malamikoj, ankaû tie Mi ordonos al la glavo mortigi ilin. Mi direktos sur ilin Miajn okulojn por malfeliço, ne
por bono. 5 La Sinjoro, la Eternulo Cebaot, ektuÿas landon, kaj ¸i
tiam fandi¸as, kaj çiuj lo¸antoj ploras; ¸i tuta ekskui¸as kiel lago,
mallevi¸as kiel la Rivero de Egiptujo. 6 Li konstruis Sian lo¸ejon en
la çielo, kaj Sian ﬁrmamenton Li fundamentis sur la tero; Li vokas
la akvon de la maro kaj verÿas ¸in sur la teron; Lia nomo estas Eternulo. 7 Çu vi ne estas por Mi kiel la Etiopoj, ho Izraelidoj? diras la
Eternulo; çu Mi ne elkondukis Izraelon el la lando Egipta, la Filiÿtojn el Kaftor, kaj la Sirianojn el Kir? 8 Jen la okuloj de la Sinjoro, la
Eternulo, estas direktitaj sur la pekan regnon, kaj Mi ekstermos ¸in
de sur la tero; tamen ne tute Mi ekstermos la domon de Jakob, diras la Eternulo. 9 Jen Mi ordonos, kaj disîetigos la domon de Izrael
inter çiujn naciojn, kiel oni disîetas per kribrilo, kaj eç unu grajno
ne falos sur la teron. 10 De glavo mortos çiuj pekuloj de Mia popolo, kiuj diras: Malfeliço ne alproksimi¸os al ni kaj ne trafos nin.
11 En tiu tempo Mi restarigos la falintan tabernaklon de David,
Mi reÿtopos ¸iajn breçojn, Mi restarigos la detruitaîon, kaj Mi rekonstruos ¸in, kiel en la tempo antikva, 12 por ke ili ekposedu la
restaîon de Edom kaj ankaû çiujn naciojn, inter kiuj estos prokla1
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mata Mia nomo, diras la Eternulo, kiu tion faras. 13 Jen venos tagoj,
diras la Eternulo, kiam la pluganto renkonti¸os kun la rikoltanto,
la vinberpremanto kun la semanto; kaj la montoj elgutigos dolçan
sukon, kaj çiuj montetoj fari¸os fruktoportaj. 14 Kaj Mi revenigos la
forkaptitojn de Mia popolo Izrael, ili rekonstruos la ruinigitajn urbojn, enlo¸i¸os, plantos vinber¸ardenojn kaj trinkos ilian vinon,
aran¸os ¸ardenojn kaj man¸os iliajn fruktojn. 15 Kaj Mi replantos
ilin sur ilia tero, kaj ili ne plu estos elÿirataj el sia tero, kiun Mi donis al ili, diras la Eternulo, via Dio.
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Obadja

Vizio de Obadja.
Tiele diras la Sinjoro, la Eternulo, pri Edom: Diron ni aûdis de la
Eternulo, kaj kuriero estas sendita al la nacioj: Levi¸u, ni iru milite kontraû lin. 2 Vidu, Mi faris vin malgranda inter la nacioj; vi estas tre malestimata. 3 La ﬁereco de via koro delogis vin; lo¸ante en
la fendegoj de rokoj, sur via alta sidejo, vi diras en via koro: Kiu depuÿos min sur la teron? 4 Sed se vi eç levi¸us tiel alte, kiel aglo, aû
se vi aran¸us vian neston inter la steloj, eç de tie Mi îetos vin malsupren, diras la Eternulo. 5 Çu ÿtelistoj venis al vi, aû noktaj rabistoj?
kiamaniere vi estas tiel ruinigita? ili ÿtelus nur tiom, kiom suﬁçus
por ili. Se vinberkolektantoj venus al vi, ili restigus ja forgesitajn
berojn. 6 Kiel forte Esav estas priserçita kaj liaj kaÿejoj estas traesploritaj! 7 Al la limo vin puÿis çiuj viaj interliganoj, trompis kaj perfortis vin viaj amikoj; la man¸antoj de via pano metis sub vin kaptilon, kiun vi eç ne rimarkis. 8 En tiu tempo, diras la Eternulo, Mi
pereigos ja la sa¸ulojn çe Edom kaj la prudenton sur la monto de
Esav. 9 Ektimos viaj kura¸uloj, ho Teman, por ke çiuj sur la monto
de Esav estu ekstermitaj per mortigo. 10 Pro tio, ke vi premis vian
fraton Jakob, kovros vin honto, kaj vi estos ekstermita por çiam. 11
En la tempo, kiam vi staris apude, kiam fremduloj kondukis lian
militistaron en kaptitecon kaj aligentuloj eniris en liajn pordegojn
kaj lotis pri Jerusalem, vi ankaû estis kiel unu el ili. 12 Vi devus ne
rigardi la malfeliçan tagon de via frato, la tagon de lia forpuÿiteco,
kaj vi devus ne ¸oji pri la idoj de Jehuda en la tago de ilia pereo, nek
1
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fanfaroni en la tago de ilia mizero. 13 Vi devus ne eniri en la pordegon de Mia popolo en la tago de ilia malfeliço, vi devus ne rigardi
ilian suferadon en la tago de ilia malfeliço, nek tuÿi ilian havaîon en
la tago de ilia malfeliço. 14 Vi devus ne stari çe la vojdisi¸o, por ekstermi iliajn forsavi¸intojn, nek transdoni iliajn restintojn en la tago
de malfeliço. 15 Çar proksima estas la tago de la Eternulo kontraû
çiuj nacioj. Kiel vi agis, tiel oni agos kun vi; kion vi meritas, tio venos sur vian kapon. 16 Çar kiel vi trinkis sur Mia sankta monto, tiel
trinkos çiam çiuj nacioj; ili trinkos, trinkos ¸isfunde, ¸is ili fari¸os
kiel tute ne ekzistintaj. 17 Sed sur la monto Cion estos savi¸o, kaj ¸i
estos sankta; kaj la domo de Jakob ekposedos tiujn, kiuj ilin posedis. 18 La domo de Jakob estos fajro, la domo de Jozef estos ﬂamo;
sed la domo de Esav estos pajlo, oni ekbruligos ¸in kaj ekstermos
¸in, kaj neniu restos el la domo de Esav; çar la Eternulo tion diris.
19 Kaj la sudanoj ekposedos la monton de Esav, kaj la lo¸antoj de
la malaltaîo la Filiÿtojn; ili ekposedos la kampojn de Efraim kaj la
kampojn de Samario; kaj Benjamen posedos Gileadon. 20 Kaj tiu
multo da forkondukitaj Izraelidoj en la lando Kanaana ¸is Carfat kaj
la forkondukitaj el Jerusalem en Sefarad ekposedos la urbojn sudajn. 21 Kaj venos savantoj sur la monton Cion, por ju¸i la monton
de Esav. Kaj la regado apartenos al la Eternulo.
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Jona

Çapitro 1
Aperis vorto de la Eternulo al Jona, ﬁlo de Amitaj, dirante: 2 Levi¸u, iru en la grandan urbon Nineve, kaj prediku kontraû ¸i; çar
iliaj malbonagoj levi¸is antaû Min. 3 Sed Jona levi¸is, por forkuri de
antaû la Eternulo en Tarÿiÿon; li iris en Jafon, trovis ÿipon, forirontan al Tarÿiÿ, pagis pro la voja¸o, kaj eniris en ¸in, por veturi kun ili
al Tarÿiÿ, for de la Eternulo. 4 Sed la Eternulo sendis grandan venton sur la maron, kaj sur la maro fari¸is granda ventego, kaj oni
pensis, ke la ÿipo pereos. 5 La ÿipanoj ektimis kaj komencis voki çiu
al sia dio; kaj la objektojn, kiuj trovi¸is en la ÿipo, oni îetis en la maron, por malpligrandigi la pezon. Sed Jona iris malsupren, en la internon de la ÿipo, kuÿi¸is, kaj endormi¸is. 6 Kaj aliris al li la ÿipestro, kaj diris al li: Kial vi dormas? levi¸u, kaj voku al via Dio; eble
Dio rememoros pri ni, kaj ni ne pereos. 7 Kaj oni diris unu al alia:
Ni lotu, por ke ni eksciu, pro kiu traﬁs nin çi tiu malfeliço. Ili lotis,
kaj la loto traﬁs Jonan. 8 Tiam ili diris al li: Vi, pro kiu nin traﬁs çi
tiu malfeliço, diru al ni, per kio vi vin okupas? de kie vi venis? kie
estas via lando? kaj el kiu popolo vi estas? 9 Kaj li respondis al ili: Mi
estas Hebreo: mi respektas la Eternulon, Dion de la çielo, kiu kreis
la maron kaj la sekteron. 10 Tiam tiuj homoj ektimis per granda
timo, kaj diris al li: Kion vi faris? Çar tiuj homoj eksciis, ke li forkuris
de antaû la Eternulo, kiel li mem diris al ili. 11 Kaj ili diris al li: Kion
ni faru kun vi, por ke la maro kvieti¸u por ni? çar la maro fari¸is
1
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çiam pli kaj pli malkvieta. 12 Li respondis al ili: Prenu min, kaj îetu
min en la maron; tiam la maro kvieti¸os por vi; çar mi scias, ke pro
mi traﬁs vin çi tiu granda ventego. 13 La homoj forte ekremis, por
reveni sur la sekteron; sed ili nenion povis fari, çar la maro fari¸adis
çiam pli kaj pli malkvieta kontraû ili. 14 Tiam ili ekvokis al la Eternulo, kaj diris: Ni petas Vin, ho Eternulo, ne do lasu nin perei pro
la animo de çi tiu homo, kaj ne metu sur nin la sangon de senkulpulo; çar Vi, ho Eternulo, povas fari çion, kion Vi volas. 15 Kaj ili
prenis Jonan kaj îetis lin en la maron; tiam la maro çesis koleri. 16
Tiam tiuj homoj eksentis grandan timon antaû la Eternulo; kaj ili
buçis oferon al la Eternulo kaj faris sanktajn promesojn. 17 Kaj la
Eternulo pretigis grandan ﬁÿon, ke ¸i englutu Jonan; kaj Jona restis en la interno de la ﬁÿo dum tri tagoj kaj tri noktoj.
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Çapitro 2
Kaj Jona ekpre¸is al la Eternulo, sia Dio, el la interno de la ﬁÿo. 2
Kaj li diris:
Kiam mi suferis, mi vokis al la Eternulo,
Kaj Li respondis al mi;
El la ventro de Ÿeol mi kriis,
Kaj Vi aûskultis mian voçon.
3 Vi îetis min en la profundegon, en la internon de la maro,
Kaj ﬂuego min çirkaûis;
Çiuj Viaj ondegoj kaj ondoj iris super min.
4 Kaj mi pensis: Mi estas forpuÿita de antaû Viaj okuloj;
Tamen mi rigardos ankoraû Vian sanktan templon.
5 Çirkaûis min akvo ¸is la animo;
Abismo min çirkaûis;
Junko kovris mian kapon.
6 Mi falis malsupren ¸is la fundamento de la montoj;
La tero baris min por çiam per siaj rigliloj;
Sed Vi, ho Eternulo, mia Dio, elirigis mian vivon el la pereo.
7 Kiam mia animo senforti¸is en mi, mi rememoris la Eternulon;
Kaj mia pre¸o alvenis al Vi en Vian sanktan templon.
8 Tiuj, kiuj servas al vantaîoj,
Senigas sin je favorkoreco.
9 Sed mi kun danka voço alportos al Vi oferon;
Kion mi promesis, tion mi plenumos;
Savo estas çe la Eternulo.
10 Kaj la Eternulo ordonis al la ﬁÿo, kaj ¸i elvomis Jonan sur la
sekteron.
1
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Çapitro 3
Kaj duafoje aperis al Jona vorto de la Eternulo, dirante: 2 Levi¸u,
iru en la grandan urbon Nineve, kaj prediku al ¸i la predikon, kiun
Mi diros al vi. 3 Tiam Jona levi¸is kaj iris en Nineven, konforme al
la vorto de la Eternulo. Nineve estis granda urbo çe Dio; ¸i havis la
grandecon de tri tagoj da irado. 4 Kiam Jona komencis la trairadon
de la urbo kaj trairis unu tagon, li vokis, kaj diris: Post kvardek tagoj Nineve pereos. 5 La lo¸antoj de Nineve ekkredis je Dio, proklamis faston, kaj metis sur sin sakaîon, de la grandaj ¸is la malgrandaj
inter ili. 6 Kiam tion aûdis la re¸o de Nineve, li levi¸is de sia trono,
demetis de si sian re¸an veston, kovris sin per sakaîo, kaj sidi¸is sur
cindro. 7 Kaj li ordonis proklami en Nineve en la nomo de la re¸o
kaj de liaj altranguloj jenon: La homoj kaj la brutoj, la bovoj kaj la
ÿafoj, gustumu nenion, ili ne paÿti¸u kaj ne trinku akvon; 8 kaj la homoj kaj la brutoj kovru sin per sakaîo, kaj voku forte al Dio, kaj çiu
deturnu sin de sia malbona vojo kaj de la perfortaîoj de siaj manoj:
9 eble Dio bedaûros, kaj forlasos Sian ﬂaman koleron, kaj ni ne pereos. 10 Kiam Dio vidis iliajn farojn, ke ili deturnis sin de sia malbona vojo, Dio bedaûris la malbonon, kiun Li minacis fari al ili, kaj Li
tion ne faris.
1
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Çapitro 4
Tio tre forte çagrenis Jonan, kaj li ekkoleris. 2 Kaj li ekpre¸is al la
Eternulo, kaj diris: Ho Eternulo, tion mi ja diris, kiam mi estis ankoraû en mia lando; kaj tial mi preferis forkuri en Tarÿiÿon, çar mi
sciis, ke Vi estas Dio indulgema kaj kompatema, longepacienca kaj
tre favorkora, kaj bedaûras malbonon. 3 Nun, ho Eternulo, volu forpreni de mi mian animon; çar pli bone por mi estas morti, ol vivi.
4 La Eternulo diris: Çu vi havas grandan çagrenon? 5 Jona eliris el
la urbo, sidi¸is oriente de la urbo, faris al si tie laûbon, kaj sidi¸is
sub ¸i en la ombro, ¸is li vidos, kio estos kun la urbo. 6 Dume Dio,
la Eternulo, pretigis hederon, kaj ¸i elkreskis super lian kapon, por
ke li havu ombron super sia kapo kaj liberi¸u el sia suferado. Kaj
Jona forte ek¸ojis pro la hedero. 7 Sed kiam levi¸is la matenru¸o de
la sekvanta tago, Dio aperigis vermon, kiu difektis la hederon, kaj
¸i forvelkis. 8 Kaj kiam ekbrilis la suno, Dio aperigis bruligan orientan venton, kaj la suno turmentis la kapon de Jona tiel, ke li senforti¸is kaj petis por si morton; li diris: Pli bone por mi estas morti, ol vivi. 9 Tiam Dio diris al Jona: Çu vi havas grandan çagrenon
pro la hedero? Li respondis: Mi havas grandan çagrenon, eç ¸is
deziro al morto. 10 La Eternulo tiam diris: Vi doma¸as la hederon,
pri kiu vi ne laboris kaj kiun vi ne edukis, kiu dum unu nokto elkreskis kaj dum unu nokto pereis; 11 kaj çu Mi povus ne doma¸i
Nineven, la grandan urbon, en kiu trovi¸as pli ol cent dudek mil
homoj, ne povantaj distingi inter sia dekstra mano kaj sia maldekstra, kaj krom tio multe da brutoj?
1

87

eLIBRO

L A SANKTA BIBLIO

Mi˛a

Çapitro 1
Vorto de la Eternulo, kiu aperis al Mi˛a, la Moreÿetano, en la tempo de Jotam, A˛az, kaj ˘izkija, re¸oj de Judujo, kaj kiun li viziis pri
Samario kaj Jerusalem.
2 Aûskultu, çiuj popoloj, atentu, ho tero, kaj çio, kio estas sur ¸i!
La Sinjoro, la Eternulo, estu atestanto kontraû vi, la Sinjoro el Sia
sankta templo. 3 Çar jen la Eternulo eliras el Sia loko, iras kaj paÿas
sur la altaîoj de la tero. 4 Kaj fandi¸as la montoj sub Li, kaj la valoj
disfendi¸as, kiel vakso antaû fajro, kiel akvo, falanta de krutaîo. 5
Çio çi tio estas pro la krimo de Jakob kaj pro la pekoj de la domo de
Izrael. Kiu krimigis Jakobon? çu ne Samario? Kiu aran¸is la altaîojn
de Judujo? çu ne Jerusalem? 6 Tial Mi faros Samarion ÿtonamaso sur
la kampo, por plantado de vinberoj; Mi disîetos ¸iajn ÿtonojn en la
valon kaj nudigos ¸iajn fundamentojn. 7 Çiuj ¸iaj idoloj estos disbatitaj, çiuj ¸iaj promalçastaj donacoj estos forbruligitaj per fajro,
kaj çiujn ¸iajn statuojn Mi ruinigos; çar per promalçastaj donacoj
¸i ilin aran¸is, kaj promalçastaj donacoj ili fari¸os denove. 8 Pri tio
mi ploras kaj ¸emas, iras senÿue kaj nude; mi krias plende, kiel la
ÿakaloj, kaj estas malgaja, kiel la strutoj. 9 Çar senespera estas ¸ia
plago, ¸i venis ¸is Judujo, atingis ¸is la pordego de mia popolo, ¸is
Jerusalem. 10 Ne diru tion en Gat, ne ploru laûte; en Bet-Leafra rulu
vin en cindro. 11 Foriru, ho lo¸antino de Ÿaﬁr, en nudeco kaj honto; ne eliros la lo¸antino de Caanan; la plorado en Bet-Ecel ne per1
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mesos al vi tie halti. 12 Aﬂikti¸as pri sia bono la lo¸antino de Marot; çar malfeliço venis de la Eternulo al la pordego de Jerusalem.
13 Jungu al la çaro kurçevalojn, ho lo¸antino de La˛iÿ; vi estas la
komenco de pekoj de la ﬁlino de Cion, çar çe vi oni trovis la krimojn
de Izrael. 14 Tial vi sendos donacojn en Moreÿet-Gaton; sed la domoj de A˛zib trompos la re¸ojn de Izrael. 15 Mi alkondukos al vi
ankoraû la posedonton, ho lo¸antino de Mareÿa; ¸is Adulam venos
la gloro de Izrael. 16 Detondu viajn harojn kaj razu vin pro viaj amataj ﬁloj; lar¸igu vian kalvon kiel aglo, çar ili estos forkaptitaj for de
vi.
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Çapitro 2
Ve al tiuj, kiuj meditas pri pekoj kaj intencas malbonagojn sur sia
kuÿejo, por plenumi ilin matene, kiam ilia mano havas forton. 2 Ili
ekdeziras kampojn kaj rabas ilin, domojn kaj forprenas ilin; ili premas homon kaj lian domon, viron kaj lian posedaîon. 3 Tial tiele
diras la Eternulo: Jen Mi entreprenas kontraû tiu gento tian malbonon, de kiu vi ne liberigos vian kolon kaj ne iros kun levita kapo; çar
tio estos tempo malfacila. 4 En tiu tempo oni parolos pri vi parabolon, kaj oni prikantos vin per plorkanto, dirante: Ni estas tute ruinigitaj; la posedaîo de mia poolo transiris al alia; kiamaniere povas
reveni al ni niaj kampoj, se ili jam estas disdividitaj! 5 Tial oni ne
mezuros por vi per ÿnuro terpecon lote en la komunumo de la Eternulo. 6 Ne prediku, ho predikantoj; oni ne devas prediki al tiuj, kiuj
ne volas eviti malhonoron. 7 Ho, la tiel nomata domo de Jakob! çu
malgrandi¸is la spirito de la Eternulo? çu tiaj estas Liaj agoj? Çu ne
estas bonfaraj Miaj vortoj por tiu, kiu kondutas ¸uste? 8 Sed Mia
popolo levi¸is kiel malamiko; vi rabas la supran kaj la malsupran
vestojn de la trankvilaj preterirantoj, kvazaû ili revenus de batalo.
9 La virinojn de Mia popolo vi elpelas el iliaj amataj lo¸ejoj; de iliaj junaj infanoj vi forprenas por çiam Mian ornamon. 10 Levi¸u kaj
foriru, çar çi tie vi ne havos ripozon; pro sia malpureco la lando es
tos kruele ruinigita. 11 Se iu falsanimulo elpensus mensogon, kaj
dirus: Mi predikos al vi pri vino kaj ebriigaîo, li estus ¸usta predikanto por çi tiu popolo.
12 Tamen Mi kolektos vin tutan, ho Jakob, Mi kolektos la restaîon
de Izrael, Mi kunigos ilin kiel ÿafojn en ÿafejo; kiel grego en gregejo
ili ekbruos de multhomeco. 13 Murrompanto iros antaû ili; ili trarompos la baron, trapasos la pordegon, kaj eliros el ¸i; ilia re¸o iros
antaû ili, kaj la Eternulo estos ilia antaûgvidanto.
1
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Çapitro 3
Mi diris: Aûskultu, ho çefoj de Jakob kaj estroj de la domo de Izrael! Vi devas ja scii la juron; 2 tamen vi malamas la bonon, amas la
malbonon; vi deÿiras de ili ilian haûton kaj la karnon de iliaj ostoj.
3 Kaj kiam ili man¸as la karnon de mia popolo, deÿiras de ili ilian
haûton, rompas kaj dispecigas iliajn ostojn kvazaû por poto kaj la
karnon kvazaû por kaldrono: 4 tiam ili krios al la Eternulo; sed Li ne
respondos al ili, Li kaÿos antaû ili Sian viza¸on en tiu tempo, çar ili
faris siajn malbonajn agojn. 5 Tiele diras la Eternulo pri la profetoj,
kiu erarigas mian popolon, kiuj mordas per siaj dentoj kaj predikas
pacon, kaj kontraû tiu, kiu ne donas ion en ilian buÿon, ili predikas
militon: 6 Tial estos çe vi nokto, sed ne vizioj, mallumo, sed ne antaûdiroj; subiros la suno super la profetoj, kaj mallumi¸os super ili
la tago. 7 Hontos tiuj viziistoj, mokindaj fari¸os la antaûdiristoj, kaj
ili çiuj fermos sian buÿon; çar ili ne havas respondon de Dio. 8 Sed
mi estas plena de forto de la spirito de la Eternulo, de praveco kaj
kura¸o, por montri al Jakob lian krimon kaj al Izrael lian pekon. 9
Aûskultu çi tion, ho çefoj de la domo de Jakob kaj estroj de la domo
de Izrael, kiuj abomenas juron kaj kurbigas çion rektan, 10 kiuj konstruas Cionon per sango kaj Jerusalemon per maljustaîoj. 11 ¯iaj
çefoj ju¸as pro subaçeto, ¸iaj pastroj instruas pro pago, kaj ¸iaj profetoj antaûdiras pro mono; tamen ili apogas sin sur la Eternulo, kaj
diras: La Eternulo estas ja meze de ni, ne trafos nin malfeliço. 12 Tial
pro vi Cion estos plugita kiel kampo, Jerusalem fari¸os ruinaîo, kaj
la monto de la templo fari¸os arbara altaîo.
1
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Çapitro 4
Sed iam en la tempo estonta la monto de la domo de la Eternulo
staros kiel çefo inter la montoj, kaj ¸i estos pli alta ol çiuj altaîoj; kaj
ﬂuos al ¸i popoloj. 2 Kaj iros multaj nacioj, kaj diros: Venu, ni iru
supren sur la monton de la Eternulo kaj en la domon de Dio de Jakob, por ke Li instruu nin pri Siaj vojoj kaj ke ni iru laû Lia irejo; çar
el Cion eliros la instruo, kaj la vorto de la Eternulo el Jerusalem. 3
Kaj Li ju¸os inter multe da popoloj, kaj Li decidos pri potencaj nacioj en landoj malproksimaj; kaj ili for¸os el siaj glavoj plugilojn kaj
el siaj lancoj rikoltilojn; ne levos nacio glavon kontraû nacion, kaj
oni ne plu lernos militon. 4 Sed çiu sidos sub sia vinberujo kaj sub
sia ﬁgarbo, kaj neniu timigos; çar la buÿo de la Eternulo Cebaot tion
diris. 5 Çiuj popoloj iros çiu en la nomo de sia dio, sed ni irados en
la nomo de la Eternulo, nia Dio, çiam kaj eterne.
6 En tiu tago, diras la Eternulo, Mi kolektos la lamulojn, kunvenigos la dispelitojn, kaj tiujn, kiujn Mi suferigis. 7 Kaj la lamulojn Mi
faros restantaro, kaj la suferintojn potenca nacio, kaj la Eternulo
re¸os super ili sur la monto Cion de nun kaj eterne. 8 Kaj vi, ho turo
de la grego, fortikaîo de la ﬁlino de Cion, al vi venos, revenos la antaûa re¸ado, la regno de la ﬁlino de Jerusalem. 9 Kial vi nun ploras
tiel laûte? Çu vi ne havas re¸on? çu pereis viaj konsilistoj, ke vin
atakis doloroj kiel naskantinon? 10 Suferu, kaj havu dolorojn, ho
ﬁlino de Cion, kiel naskantino; çar nun vi eliros el la urbo kaj lo¸os
sur la kampo kaj venos ¸is Babel; tie vi estos savata; tie la Eternulo liberigos vin el la mano de viaj malamikoj. 11 Nun kolekti¸is kontraû vi multe da nacioj, kiuj diras: ¯i malsankti¸u, kun ¸uo ni rigardu Cionon! 12 Sed ili ne scias la pensojn de la Eternulo, ili ne komprenas Lian intencon, ke Li kolektis ilin kiel garbojn en la draÿejon.
13 Levi¸u kaj draÿu, ho ﬁlino de Cion, çar vian kornon Mi faros fera,
1
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viajn hufojn Mi faros kupraj, kaj vi dispremos multe da popoloj, vi
konsekros al la Eternulo ilian akiritaîon, kaj ilian havaîon al la Sinjoro de la tuta tero.
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Çapitro 5
Nun armu vin, ho batalistino! oni sie¸os nin; per vergo oni frapos
la vangon de la ju¸isto de Izrael.
2 Kaj vi, ho Bet-Le˛em Efrata, kiu estas malgranda inter la milejoj de Judujo, el vi eliros al Mi tiu, kiu devas esti reganto en Izrael kaj
kies deveno estas de tempo tre antikva. 3 Li lasos ilin ¸is la tempo,
kiam la naskontino estos naskinta; tiam liaj ceteraj fratoj revenos al
la idoj de Izrael. 4 Li stari¸os kaj paÿtos kun la forto de la Eternulo,
kun la majesto de la nomo de la Eternulo, lia Dio, kaj tiuj konverti¸os;
çar tiam li fari¸os granda ¸is la randoj de la tero. 5 Kaj li estos paco.
Kiam la Asiriano venos en nian landon kaj enpaÿos en niajn palacojn,
ni starigos kontraû li sep paÿtistojn kaj ok eminentulojn. 6 Ili paÿtos
la landon Asirian per glavo kaj la landon de Nimrod per iliaj lancoj;
kaj li savos nin kontraû la Asiriano, kiam çi tiu venos en nian landon
kaj enpaÿos en niajn limojn. 7 Kaj la restaîo de Jakob estos inter multe
da popoloj kiel roso de la Eternulo, kiel pluvaj gutoj sur herbo; kaj li
ne esperos je homo kaj ne ﬁdos homidojn. 8 Kaj la restaîo de Jakob
estos inter la nacioj, meze de multaj popoloj, kiel leono inter la bestoj de la arbaro, kiel leonido meze de ÿafaroj, kiu dispremas pasante, disÿiras, kaj neniu povas savi. 9 Levi¸os via mano super viaj kontraûuloj, kaj çiuj viaj malamikoj ekstermi¸os.
10 En tiu tago, diras la Eternulo, Mi ekstermos viajn çevalojn çe
vi kaj pereigos viajn çarojn; 11 Mi ekstermos la urbojn de via lando
kaj detruos çiujn viajn fortikaîojn; 12 Mi ekstermos çe vi la sorçistojn, kaj vi ne plu havos aûguristojn; 13 Mi ekstermos el via mezo
viajn idolojn kaj viajn statuojn, kaj vi ne plu adorklini¸os antaû la
faritaîo de viaj manoj; 14 Mi elÿiros el via mezo viajn sanktajn stangojn kaj ekstermos viajn urbojn. 15 Kaj en kolero kaj indigno Mi
faros ven¸on super la nacioj, kiuj ne volos obei.
1
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Çapitro 6
Aûskultu, kion diras la Eternulo: Levi¸u, havu ju¸an disputon kun
la montoj, kaj la montetoj aûdu vian voçon. 2 Aûskultu, ho montoj,
la ju¸an disputon de la Eternulo, kaj ankaû vi, ho potencaj fundamentoj de la tero; çar la Eternulo havas ju¸an disputon kun Sia popolo, kaj al Izrael Li volas doni moralinstruon. 3 Ho Mia popolo!
kion Mi faris al vi, kaj per kio Mi faris al vi maljustaîon? respondu
al Mi. 4 Mi elkondukis ja vin el la lando Egipta, kaj el la domo de
sklaveco Mi vin elaçetis, kaj Mi sendis antaû vin Moseon, Aaronon,
kaj Mirjamon. 5 Ho Mia popolo! rememoru, kion intencis Balak,
re¸o de Moab, kaj kion respondis al li Bileam, ﬁlo de Beor; de Ÿitim ¸is Gilgal, por ke vi sciu la bonfarojn de la Eternulo. 6 Kun kio
mi povas stari¸u antaû la Eternulo, klini¸i antaû Dio en la alto? çu
mi stari¸u antaû Li kun bruloferoj, kun jara¸aj bovidoj? 7 Çu al la
Eternulo faros plezuron miloj da ÿafoj aû sennombraj torentoj da
oleo? çu mi donu mian unuenaskiton pro mia krimo, la frukton de
mia ventro pro la peko de mia animo? 8 Estas dirite al vi, ho homo,
kio estas bona kaj kion la Eternulo postulas de vi: nur agi juste, ami
bonfarojn, kaj esti modesta antaû via Dio.
9 La voço de la Eternulo vokas al la urbo, kaj sa¸uloj timas Vian
nomon. Humili¸u antaû la puno, kaj antaû Tiu, kiu ¸in destinis. 10
Ankoraû restas en la domo de malpiulo trezoroj de malpieco, kaj
malbeninda mal¸usta mezurilo. 11 Çu Mi povas aprobi falsan pesilon kaj trompajn pezilojn en la saketo? 12 Çar la riçuloj de la urbo
estas plenaj de rabemo, kaj ¸iaj lo¸antoj parolas mensogon, kaj la
lingvo de ilia buÿo estas falsaîo, 13 tial Mi dolorige vin frapos per
dezertigo pro viaj pekoj. 14 Vi man¸os, sed ne fari¸os sata; doloron
pro malsato vi havos en via interno; vi kaÿos, sed ne povos konservi;
kaj kion vi konservos, tion Mi transdonos al la glavo. 15 Vi semos,
1
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sed vi ne rikoltos; vi premos olivojn, sed vi ne ÿmiros vin per oleo;
vi premos vinberojn, sed vi ne trinkos vinon. 16 Konservi¸is çe vi la
moroj de Omri kaj çiuj faroj de la domo de A˛ab, kaj vi sekvas iliajn konsilojn, por ke Mi faru vin dezerto, viajn lo¸antojn mokataîo,
kaj por ke vi portu sur vi la malhonoron de Mia popolo.
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Çapitro 7
Ho ve al mi! çar mi fari¸is kiel kolektanto de someraj fruktoj kaj
de restaîo de vinberoj, kiu ne trovas beron man¸eblan; bonan maturan frukton deziras mia animo. 2 Malaperis piuloj en la lando, kaj
ne trovi¸as justulo inter la homoj; çiuj insidas, por verÿi sangon,
unu la alian çasas, por pereigi lin. 3 Por pravigi malbonan faron, la
estro postulas donacon kaj la ju¸isto pagon; la altrangulo parolas,
kion li volas, kaj konfuzas la aferojn. 4 La plej bona inter ili estas kiel
dornarbetaîo, la justulo estas kiel pikaîa barilo. Sed venos la tago de
Via esploro, de Via puno; tiam ili ne scios, kion fari. 5 Ne kredu al
proksimulo, ne ﬁdu amikon; kontraû tiu, kiu kuÿas çe via brusto,
gardu la aperturon de via buÿo; 6 çar ﬁlo malhonoras patron, ﬁlino
batalas kontraû sia patrino, boﬁlino kontraû sia bopatrino; la domanoj de homo estas liaj malamikoj.
7 Sed mi rigardas al la Eternulo, mi ﬁdas la Dion de mia savo; mia
Dio min aûskultos. 8 Ne ¸oju pri mi, mia malamikino: kvankam mi
falis, mi relevi¸os; kvankam mi estas en mallumo, la Eternulo estas
lumo por mi. 9 La koleron de la Eternulo mi portos, çar mi pekis
antaû Li, ¸is Li esploros mian aferon kaj faros ju¸on super mi; tiam
Li elkondukos min en lumon, kaj mi vidos Lian bonecon. 10 Kaj tion
vidos mia malamikino, kaj honto ÿin kovros pro tio, ke ÿi diris al mi:
Kie estas la Eternulo, via Dio? Miaj okuloj ÿin rigardos tiam, kiam
ÿi estos piedpremata, kiel koto sur la stratoj. 11 En tiu tempo, kiam
viaj muroj estos rekonstruataj, en tiu tempo la le¸o disvasti¸os malproksime. 12 En tiu tempo oni venos al vi el Asirio kaj el la urboj
Egiptaj, de Egiptujo ¸is la Rivero, de maro ¸is maro, kaj de monto
¸is monto. 13 La lando estos dezerta pro ¸iaj lo¸antoj, pro la fruktoj de iliaj agoj.
14 Paÿtu per Via bastono Vian popolon, Vian heredan ÿafaron,
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kiu lo¸as izolite en la arbaro, meze de Karmel; ili paÿti¸u en Baÿan
kaj Gilead, kiel en la tempo antikva. 15 Kiel en la tempo de via eliro el la lando Egipta, Mi montros al li mirindaîojn. 16 La nacioj vidos kaj hontos, malgraû ilia tuta potenco; ili metos la manon sur la
buÿon, iliaj oreloj surdi¸os. 17 Ili lekos polvon, kiel serpento; kiel la
rampaîoj sur la tero, kun tremado ili elvenos el siaj kaÿejoj; ili ektimos la Eternulon, nian Dion, ili ekrespektos Vin. 18 Kiu estas Dio
simila al Vi, kiu pardonas malbonagon kaj preterlasas la kulpon de
la restaîo de Sia heredaîo, ne konservas por çiam Sian koleron, çar
Li amas bonfari? 19 Li denove kompatos nin, malgrandigos niajn
malbonagojn, kaj îetos en la profundon de la maro çiujn niajn pekojn. 20 Vi montros ﬁdelecon al Jakob, favorkorecon al Abraham,
kiel Vi îuris al niaj patroj en la tempo antikva.
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