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Na˛um

Çapitro 1
Profetaîo pri Nineve, libro de vizio de Na˛um, la Elkoÿano.
2 La Eternulo estas Dio severa kaj ven¸anta; la Eternulo estas
ven¸anto kaj koleranto; la Eternulo ven¸as al Siaj malamikoj kaj ne
forgesas pri Siaj kontraûuloj. 3 La Eternulo estas longepacienca, kaj
potenca per Sia forto, kaj neniu estas senkulpa antaû Li; la vojo de
la Eternulo estas en fulmotondro kaj ventego, kaj nubo estas la polvo sub Liaj piedoj. 4 Kiam Li ekparolas kolere al la maro, Li elsekigas ¸in, kaj çiujn riverojn Li senakvigas; malgaji¸as Baÿan kaj Karmel, kaj velkas çio, kio ﬂoras sur Lebanon. 5 La montoj tremas antaû Li, la montetoj disfandi¸as; skui¸as antaû Li la tero, la mondo
kaj çiuj ¸iaj lo¸antoj. 6 Kiu povas kontraûstari al Lia indigno? kaj kiu
povas elteni la ﬂamon de Lia kolero? Lia indigno disverÿi¸as kiel
fajro; la rokoj disfalas antaû Li. 7 La Eternulo estas bona, forta apogo
en tago de malfeliço; kaj Li konas tiujn, kiuj ﬁdas Lin. 8 Dronigante per inundo, Li faras ﬁnon al loko, kaj Liajn malamikojn persekutas mallumo. 9 Kion vi pensas pri la Eternulo? Li faros la ekstermon,
la malfeliço ne bezonas veni duafoje. 10 Çar, interplekti¸inte kiel
dornoj kaj ebriaj de drinkado, ili estos ekstermitaj, kiel tute seka
pajlo. 11 El vi eliris tiu, kiu havis malbonan intencon kontraû la Eternulo kaj kiu estas malica konsilanto. 12 Tiele diras la Eternulo: Kvankam ili estas unuanimaj kaj multaj, ili tamen estos dishakitaj kaj
malaperos; sed vin, kiun Mi humiligis, Mi ne plu humiligos. 13 Nun
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Mi rompos lian jugon, kiu estas sur vi, kaj Mi disÿiros viajn ligilojn.
14 Sed pri vi la Eternulo decidis: Ne plu restos semo portanta vian
nomon; el la domo de viaj dioj Mi ekstermos la idolojn kaj statuojn;
Mi signos sur via tombo, ke vi fari¸is senvalora. 15 Jen sur la montoj estas la piedoj de sciiganto, kiu proklamas pacon! Festu, ho Judujo, viajn festojn, plenumu viajn sanktajn promesojn; çar ne plu
iros tra vi la sentaûgulo; li estas tute ekstermita.
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Çapitro 2
Disîetanto iras kontraû vin; fortikigu viajn fortikaîojn, gardu la
vojon, armu viajn lumbojn, fortigu vin kiel eble plej potence. 2 Çar
la Eternulo restarigos la majeston de Jakob, kiel ankaû la majeston
de Izrael; çar la ruinigantoj ilin ruinigis kaj ekstermis iliajn vinberbrançojn. 3 La ÿildo de liaj herooj estas ru¸igita; liaj militistoj estas
kiel en purpuro; kiel fajro brilas la çaroj en la tago de lia armi¸o; la
lancoj ÿanceli¸as. 4 Sur la stratoj rapide ruli¸as la çaroj, bruas sur la
placoj; ili aspektas kiel torçoj, brilas kiel fulmoj. 5 Li vokas siajn fortulojn, sed ili falpuÿi¸os dum sia irado; ili rapidas al la murego kaj
preparas defendon. 6 La pordegoj çe la akvo malfermi¸os, kaj la palaco cedos. 7 Decidita estas ¸ia kapto kaj forkonduko, kaj ¸iaj sklavinoj ¸emos kiel kolomboj kaj batos sian bruston. 8 Nineve estas de
çiam kiel baseno da akvo; sed nun ¸i forkuras: Haltu, haltu! sed
neniu revenas. 9 Disrabu ar¸enton, disrabu oron; senﬁnaj estas la
trezoroj, estas multege da diversaj valoraîoj. 10 Prirabita kaj plene
ruinigita ¸i estos; la koro svenas, la genuoj tremas; çies lumboj senforti¸is, kaj çies viza¸oj nigri¸is. 11 Kie nun estas la lo¸ejo de la leonoj, kaj tiu paÿtejo de leonidoj, kie iradis leono, leonino, kaj leonidoj, kaj neniu ilin timigis? 12 La leono disÿiradis suﬁçon por siaj
idoj, sufokadis por siaj leoninoj, plenigadis siajn kavernojn per kaptaîo kaj siajn nestegojn per disÿiritaîo. 13 Jen Mi iras kontraû vin,
diras la Eternulo Cebaot, kaj Mi forbruligos en fumo viajn çarojn,
kaj glavo ekstermos viajn leonidojn; Mi çesigos sur la tero vian disÿiradon, kaj oni ne plu aûdos la voçon de viaj sendatoj.
1
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Çapitro 3
Ve al la urbo sangavida, kiu estas plena de trompoj kaj raboj, kaj
ne volas çesigi la rabadon! 2 Oni aûdas la sonadon de vipoj, la sonadon de bruantaj radoj; blekas çevalo, saltas çaro; 3 movi¸as rajdantoj, brilas glavoj, fulmas lancoj; estas multe da mortigitoj kaj
amasoj da kadavroj; sennombraj estas la kadavroj, oni falpuÿi¸as
sur ili. 4 Tio estas pro la granda malçastado de la malçastistino, kiu
çarmas per sia beleco, estas lerta sorçistino, kaj vendas naciojn per
sia malçastado kaj gentojn per sia sorçado. 5 Jen Mi iras kontraû vin,
diras la Eternulo Cebaot, kaj Mi levos ¸is via viza¸o la randojn de
via vesto, kaj Mi montros al la nacioj vian nudecon kaj al la regnoj
vian malhonoron. 6 Mi îetos sur vin abomenindaîojn, Mi malhonoros vin kaj faros vin mokataîo. 7 Çiu, kiu vidos vin, forkuros de vi,
kaj diros: Ruinigita estas Nineve; kiu bedaûros ¸in? kie mi povas
serçi por vi konsolantojn? 8 Çu vi estas pli bona ol No-Amon, kiu
trovi¸as inter riveroj, estas çirkaûata de akvo, kaj kies forto kaj murego estis la maro? 9 Etiopujo kaj la senﬁna Egiptujo estis ¸ia forto, la Putidoj kaj Luboj donadis al vi helpon; 10 tamen ¸i ankaû estas elpatrujigita kaj forkaptita; eç ¸iaj malgrandaj infanoj estas frakasitaj en la komenco de çiuj stratoj; pri ¸iaj eminentuloj oni lotis,
kaj çiujn ¸iajn altrangulojn oni katenis. 11 Tiel ankaû vi ebrii¸os kaj
kaÿos vin kaj serços defendon kontraû la malamikoj. 12 Çiuj viaj
fortikaîoj estas kiel ﬁgarboj kun maturaj fruktoj; se oni ekskuas ilin,
ili falas en la buÿon de man¸onto. 13 Jen via popolo estas çe vi kiel
virinoj; al viaj malamikoj lar¸e malfermi¸os la pordegoj de via lando; fajro ekstermos viajn riglilojn. 14 Provizu al vi akvon por la tempo de sie¸o; fortigu viajn fortikaîojn; iru en kalkon, knedu argilon,
faru fortajn brikojn. 15 Tamen tie la fajro vin konsumos, glavo vin
ekstermos, forman¸os vin kiel skarabo, se vi eç estus grandnombra
1
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kiel skaraboj, grandnombra kiel akridoj. 16 Vi havas pli da komercistoj, ol la steloj de la çielo; sed ili diskuros kiel akridoj kaj forﬂugos. 17 Viaj taçmentoj estas kiel akridoj, kaj viaj taçmentestroj estas
kiel lokustoj, kiuj dum la malvarmo kaÿas sin en fendoj, kaj kiam la
suno ekbrilas, ili disﬂugas tiel, ke oni ne scias, kie ili estas. 18 Dormas viaj paÿtistoj, ho re¸o de Asirio, kuÿas viaj fortuloj; via popolo
estas disîetita sur la montoj, kaj trovi¸as neniu, kiu ¸in kolektus. 19
Ne resani¸as via vundo, doloriga estas via ulcero; çiu, kiu aûdas la
sciigon pri vi, aplaûdas pri vi; çar kiun ne traﬁs sençese via malboneco?
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˘abakuk

Çapitro 1
Profetaîo, kiun laûvizie eldiris la profeto ˘abakuk.
2 ¯is kiam, ho Eternulo, mi krios, kaj Vi ne aûskultos, mi krios al
Vi pri perfortaîo, kaj Vi ne helpos? 3 Kial Vi devigas min vidi maljustaîon, rigardi mizeraîon? Rabado kaj perfortado estas antaû mi,
levi¸as disputoj kaj malpaco. 4 Tial la instruo perdis sian forton, la
justeco neniam venkas; çar la malvirtulo superfortas la virtulon, tial
la rezultoj de ju¸o estas mal¸ustaj. 5 Rigardu la naciojn, rigardu, kaj
vi forte miros; çar en via tempo Mi faros ion, kion vi ne kredus, se
oni rakontus al vi. 6 Çar jen Mi levos la ˘aldeojn, nacion kruelan kaj
lertan, kiu trairos la tutan lar¸on de la tero, por ekposedi lo¸ejojn,
kiuj ne apartenas al ¸i. 7 Terura kaj timinda ¸i estas; ¸ia ju¸ado kaj
regado dependas de ¸i mem. 8 Pli rapidaj ol leopardoj estas ¸iaj çevaloj, kaj pli lertaj ol lupoj vespere; en grandaj amasoj venas ¸iaj
rajdantoj de malproksime, ﬂugas kiel aglo, kiu rapidas al man¸aîo.
9 Çiuj ili venas por rabi; kiel vento orienta ili direktas sin, kien ili
volas; kaj ili kolektas kaptitojn kiel sablon. 10 Re¸ojn ili mokas, regantoj estas ridataîo por ili; çiun fortikaîon ili mokas; ili ÿutas teron,
kaj venkoprenas. 11 Tiam ÿan¸i¸as ilia spirito, transiras kaj fari¸as
peka, kaj ilia forto fari¸as ilia dio. 12 Sed Vi estas ja de çiam, ho Eternulo, mia sankta Dio! ne lasu nin morti. Vi, ho Eternulo, aperigis
ilin por ju¸o; Vi, ho nia Roko, destinis ilin por puni. 13 Viaj okuloj
estas tro puraj, por vidi malbonon, kaj rigardi maljustaîon Vi ne
1
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povas; kiel do Vi rigardas malhonestulojn, kaj silentas, kiam malpiulo englutas tiun, kiu estas pli virta ol li? 14 Kial Vi faras la homojn
kiel ﬁÿoj en la maro, kiel rampaîoj, kiuj ne havas reganton? 15 Çiujn ili tiras per ﬁÿhoko, kaptas per sia reto, amasigas per sia ﬁÿreto;
kaj tial ili ¸ojas kaj triumfas. 16 Tial ili alportas oferojn al sia reto,
incensas al sia ﬁÿreto; çar per çi tiuj grasi¸is ilia parto kaj boni¸is ilia
man¸aîo. 17 Çu por tio ili devas îetadi sian reton kaj sençese mortigadi naciojn senindulge?
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Çapitro 2
Sur mia gardista posteno mi staris; kaj, stari¸inte sur turo, mi observis, por vidi, kion Li diros al mi kaj kion mi devas respondi al la
riproço kontraû mi. 2 Kaj la Eternulo ekparolis al mi, kaj diris: Enskribu la vizion, kaj desegnu bone sur la tabeloj, por ke leganto
povu facile tralegi. 3 Çar la vizio koncernas tempon diﬁnitan kaj
parolas pri la ﬁno, sed ¸i ne mensogas; se ¸i prokrasti¸us, atendu
¸in, çar ¸i nepre plenumi¸os, ne estos fordecidita. 4 Vidu, kiu estas
malhumila, ties animo ne estos trankvila en li; sed virtulo vivos per
sia ﬁdeleco. 5 La vino trompas viron ﬁeran, kaj li ne humili¸as; li
lar¸igas sian animon kiel ˘eol, kaj kiel la morto li estas nesatigebla,
li kolektas al si çiujn naciojn kaj kaptas al si çiujn popolojn. 6 Sed ili
ja çiuj parolos pri li alegorion kaj mokan enigmon, kaj diros: Ve al
tiu, kiu tro multigas al si fremdaîon sen ﬁno kaj metas sur sin tro
grandan ÿar¸on de ÿuldoj! 7 Subite ja levi¸os viaj pikontoj kaj veki¸os viaj puÿontoj, kaj vi fari¸os ilia rabataîo. 8 Çar vi prirabis multe da nacioj, tial ankaû vin prirabos la ceteraj popoloj, pro la sango
de homoj, pro la premado de la lando, de la urbo, kaj de çiuj ¸iaj
lo¸antoj.
9 Ve al tiu, kiu kolektas por sia domo maljustan akiraîon, por
aran¸i alte sian neston, por defendi sin kontraû mano de malbonulo! 10 Vi elpensis malhonoron por via domo, disbatante multe da
popoloj kaj pekigante vian animon. 11 La ÿtonoj el la muroj krias, kaj
la lignaj traboj respondas al vi.
12 Ve al tiu, kiu konstruas urbon per sangoverÿado kaj pretigas
fortikaîon per maljusteco! 13 Tio venas ja de la Eternulo Cebaot, ke
la popoloj klopodas por la fajro kaj la gentoj lacigas sin vane. 14 Çar
la tero pleni¸os de konado de la gloro de la Eternulo, kiel la akvo
plenigas la maron.
1
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Ve al vi, kiu drinkigas sian proksimulon, por elverÿi vian koleron, kaj ebriigas lin, por vidi lian honton! 16 Vi sati¸is per honto
anstataû per honoro; drinku do ankaû vi, kaj kovru vin per honto;
ankaû al vi venos la kaliko el la dekstra mano de la Eternulo, kaj
neniigo de via gloro. 17 Çar via perforteco sur Lebanon falos sur vin,
kaj atakate de bestoj vi estos terurata pro la sango de homoj, pro la
premado de la lando, de la urbo, kaj de çiuj ¸iaj lo¸antoj.
18 Kion helpos la skulptaîo, kiun skulptis la artisto, la fanditaîo
kaj malvera instruanto, kvankam la majstro ﬁdis sian propran faritaîon, farante mutajn idolojn? 19 Ve al tiu, kiu diras al ligno: Levi¸u,
kaj al muta ÿtono: Veki¸u! Çu ¸i povas instrui? ¸i estas ja tegita per
oro kaj ar¸ento, sed havas en si nenian spiriton. 20 Sed la Eternulo
estas en Sia sankta templo; la tuta tero silentu antaû Li!
15
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Çapitro 3
Pre¸o de la profeto ˘abakuk laû maniero de psalmoj.
2 Ho Eternulo, mi aûdis la sciigon pri Vi, kaj mi ektimis.
Ho Eternulo, vivigu Vian faritaîon en la mezo de la jaroj,
Montru en la mezo de la jaroj,
Ke eç en kolero Vi memoras pri kompato.
3 Dio venas de Teman,
La Sanktulo de la monto Paran.
Sela.
Lia majesto kovras la çielon,
Kaj Lia gloro plenigas la teron.
4 Lia brilo estas kiel hela lumo,
Radioj iras el Lia mano,
Kaj tie estas kaÿita Lia potenco.
5 Antaû Li iras pesto,
Kaj fajro sekvas Liajn piedojn.
6 Li stari¸is, kaj ekmezuris la teron;
Li ekrigardis, kaj tremigis la naciojn;
Dissaltis eternaj montoj,
Klini¸is eternaj montetoj,
Kiam Li ekpaÿis kiel en la tempo antikva.
7 En mizera stato mi vidis la tendojn de Kuÿan;
Skui¸is la tapiÿoj de la lando Midjan.
8 Çu kontraû riveroj koleris la Eternulo?
Çu kontraû la riveroj Vi ekﬂami¸is,
Aû çu kontraû la maro estis Via indigno,
Ke Vi ekrajdis sur Viaj çevaloj,
Ekveturis sur Viaj venkaj çaroj?
9 Vi eltiris Vian pafarkon,

1
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Konforme al îura promeso, kiun Vi donis al la triboj.
Sela.
Per riveroj Vi dividis la teron.
10 Ektremis la montoj, kiam ili Vin vidis;
La ﬂuo de la akvo pasis,
La abismo ekbruis,
La altaîo levis siajn manojn.
11 La suno kaj la luno haltis sur sia loko;
Kun brilo iras Viaj sagoj,
Kun fulmo Viaj lancoj.
12 Kun kolero Vi paÿas sur la tero,
Kun indigno Vi piedpremas naciojn.
13 Vi elpaÿis, por helpi al Via popolo,
Por helpi al Via sanktoleito.
Vi frakasas la supron de la domo de malpiulo,
Nudigas la fundamenton ¸is la kolo.
Sela.
14 Vi trapikis per liaj lancoj la kapojn de liaj
taçmentestroj,
Kiam ili sin îetis ventege, por dispeli min kun ¸ojo,
Kvazaû englutante mizerulon kaÿe.
15 Vi paÿis kun Viaj çevaloj tra la maro,
Tra la ÿlimo de granda akvo.
16

Mi aûdis, kaj mia interno ekskui¸is;
Pro la bruo ektremis miaj lipoj,
Putro venis en miajn ostojn, kaj la loko sub mi
ekÿanceli¸is;
Dume mi devas esti trankvila en la tago de malfeliço,
Kiam sur mian popolon iras ¸ia atakanto.
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Kiam la ﬁgarbo ne ﬂoros,
La vinberbrançoj ne donos fruktojn,
La olivarbo rifuzos sian laboron,
La plugokampoj ne donos man¸aîon,
La ÿafoj estos forkaptitaj el la ÿafejo,
Kaj en la staloj ne trovi¸os bovoj:
18 Eç tiam mi ¸ojos pri la Eternulo,
Mi estos gaja pri la Dio de mia savo.
19 La Eternulo, la Sinjoro, estas mia forto;
Li faras miajn piedojn kiel çe cervo,
Kaj venigas min sur miajn altaîojn.
Al Li, la Venkanto, iru miaj kantoj.
17
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Cefanja

Çapitro 1
Vorto de la Eternulo, kiu aperis al Cefanja, ﬁlo de Kuÿi, ﬁlo de
Gedalja, ﬁlo de Amarja, ﬁlo de ˘izkija, en la tempo de Joÿija, ﬁlo de
Amon, re¸o de Judujo.
2 Mi forprenos çion de sur la tero, diras la Eternulo. 3 Mi forprenos la homojn kaj la brutojn, Mi forprenos la birdojn de la çielo kaj
la ﬁÿojn de la maro, la delogilojn kune kun la malpiuloj; Mi ekstermos la homojn de sur la tero, diras la Eternulo. 4 Mi etendos Mian
manon sur Judujon kaj sur çiujn lo¸antojn de Jerusalem; Mi ekstermos de çi tiu loko la restaîon de Baal, la nomon de la idolpastroj kaj
ankaû de la pastroj; 5 tiujn, kiuj sur la tegmentoj adorklini¸as antaû la armeo de la çielo, kaj tiujn, kiuj, adorklini¸ante, îuras per la
Eternulo kaj îuras ankaû per Malkam; 6 kaj tiujn, kiuj defalis de la
Eternulo, kiuj ne serçis la Eternulon kaj ne turnis sin al Li.
7 Silentu antaû la Sinjoro, la Eternulo, çar proksima estas la tago
de la Eternulo; çar la Eternulo pretigis buçoferon kaj destinis la invitotojn. 8 En la tago de la buçofero de la Eternulo Mi punos la altrangulojn kaj la re¸idojn, kaj çiujn, kiuj vestas sin per vestoj de aligentuloj; 9 Mi punos en tiu tago çiujn, kiuj transsaltas la sojlon kaj
plenigas la domon de sia sinjoro per perforteco kaj trompoj. 10 En
tiu tago, diras la Eternulo, estos laûta kriado çe la Pordego de Fiÿoj,
¸emegado çe la dua kvartalo de la urbo, kaj granda plorkriado sur
la montetoj. 11 ¯emegu, lo¸antoj de la malalta parto de la urbo; çar
1
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malaperos la tuta popolo de la butikistoj, kaj ekstermitaj estos çiuj
ÿar¸itaj per ar¸ento. 12 En tiu tempo Mi traesploros Jerusalemon
kun lumiloj, kaj Mi punos tiujn, kiuj ripozas sur sia feço, kaj diras
en sia koro: La Eternulo ne faras bonon, nek malbonon. 13 Ilia havaîo fari¸os rabaîo, kaj iliaj domoj fari¸os ruinoj; ili konstruos domojn,
sed ne lo¸os en ili, ili plantos vinber¸ardenojn, sed ne trinkos ilian
vinon. 14 Proksima estas la granda tago de la Eternulo, ¸i estas proksima kaj venos tre baldaû; oni aûdas jam la tagon de la Eternulo;
maldolçe tiam plorkrios eç kura¸ulo. 15 Tago de kolero estos tiu
tago, tago de mal¸ojo kaj de angoro, tago de teruro kaj de dezertigo, tago de mallumo kaj de senlumeco, tago de nuboj kaj de nebulego, 16 tago de korno kaj de trumpetado kontraû la fortikigitaj urboj kaj kontraû la altaj turoj. 17 Mi premos la homojn, kaj ili irados
kiel blinduloj pro tio, ke ili pekis antaû la Eternulo; ilia sango estos
disÿprucigita kiel polvo, kaj ilia karno kiel sterko. 18 Nek ilia ar¸ento
nek ilia oro povos ilin savi en la tago de la kolero de la Eternulo, sed
per la fajro de Lia indigno estos forbruligita la tuta lando; çar rapidan ekstermon Li faros al çiuj lo¸antoj de la lando.
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Çapitro 2
Kolekti¸u kaj konscii¸u, ho nacio ne aminda, 2 antaû ol eliris la
dekreto (la tago forﬂugas kiel grenventumaîo), antaû ol traﬁs vin la
ﬂama kolero de la Eternulo, antaû ol venis por vi la tago de indigno de la Eternulo. 3 Serçu la Eternulon, çiuj humiluloj sur la tero,
kiuj plenumas Liajn le¸ojn; serçu veron, serçu humilecon, por ke vi
povu esti kaÿitaj en la tago de kolero de la Eternulo. 4 Çar Gaza estos forlasita, Aÿkelon estos dezertigita, Aÿdod estos elpelita meze de
la tago, kaj Ekron estos elradikigita. 5 Ve al tiuj, kiuj lo¸as en la distrikto de la maro, al la nacio de Keretidoj! la vorto de la Eternulo
estas kontraû vi, ho Kanaan, lando Filiÿta: Mi vin pereigos tiel, ke
restos neniu lo¸anto. 6 La apudmara regiono estos nur loko por
lo¸ejoj de paÿtistoj kaj por ÿafejoj. 7 Kaj la regiono fari¸os apartenaîo de la restaîo de la domo de Jehuda; tie ili paÿtos, en la domoj
de Aÿkelon ili ripozos vespere, post kiam la Eternulo, ilia Dio, rememoros ilin kaj revenigos ilin el la kaptiteco. 8 Mi aûdis la insultadon de Moab kaj la malhonoradon de la Amonidoj, kiel ili insultadis Mian popolon kaj fanfaronadis çe ¸iaj limoj. 9 Tial, kiel Mi vivas, diras la Eternulo Cebaot, Dio de Izrael, Moab fari¸os kiel Sodom, kaj la Amonidoj kiel Gomora, urtikejo, salfosejo, dezerto por
çiam; la restaîo de Mia popolo prenos ilin kiel kaptaîon, kaj la
restintoj el Mia popolo heredos ilin. 10 Tio fari¸os al ili pro ilia malhumileco, pro tio, ke ili insultadis la popolon de la Eternulo Cebaot kaj tenis sin alte antaû ¸i. 11 La Eternulo estos terura por ili; çar
Li ekstermos çiujn diojn de la tero; kaj antaû Li adorklini¸os, çiu sur
sia loko, çiuj insuloj de la nacioj. 12 Ankaû vi, ho Etiopoj, estos mortigitaj de Mia glavo. 13 Li etendos Sian manon norden kaj pereigos
Asirion, kaj faros Nineven ruinoj, senakva loko, kiel dezerto. 14 Kaj
ripozados en ¸i amasoj da çiuspecaj bestoj; eç pelikanoj kaj bo1
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taûroj noktos en ¸iaj kapiteloj, kaj ilia voço estos aûdata tra la fenestroj; la sojloj estos ruinigitaj, çar la cedraj tabuloj estos forÿiritaj. 15 Tia estos la gaja urbo, kiu estis ekster dan¸ero, kaj kiu parolis en sia koro: Mi estas sola, kaj ne ekzistas alia krom mi. Kiel ¸i
estas ruinigita, fari¸is ripozejo por bestoj! Çiu preteriranto fajfos pri
¸i kaj svingos la manon.
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Çapitro 3
Ve al la abomeninda kaj malpurigita urbo-premanto! 2 ¯i ne aûskultas voçon, ne akceptas admonon; la Eternulon ¸i ne ﬁdas, al sia
Dio ¸i sin ne turnas. 3 ¯iaj eminentuloj meze de ¸i estas kiel blekegantaj leonoj; ¸iaj ju¸istoj estas kiel lupoj vespere; ili nenion restigas ¸is mateno. 4 ¯iaj profetoj estas facilanimaj kaj perﬁdaj; ¸iaj
pastroj malsanktigas la sanktejon, kripligas la instruon. 5 La Eternulo estas justulo meze de ¸i, Li ne faras maljustaîon; çiumatene Li
montras Siajn le¸ojn, ne çesas; sed la malpiulo ne konas honton. 6
Mi ekstermis naciojn; ruinigitaj estas iliaj turoj; Mi dezertigis iliajn
stratojn tiel, ke neniu trairas ilin; iliaj urboj estas ruinigitaj tiel, ke
tie trovi¸as jam neniu homo, neniu lo¸anto. 7 Mi diris al ¸i: Timu
Min, akceptu admonon! Kaj ne estus ekstermita ¸ia lo¸ejo, kiom ajn
Mi punus ¸in; sed ili rapidis malbonigi çiujn siajn agojn. 8 Tial atendu Min, diras la Eternulo, ¸is Mi Miatempe levi¸os; çar Mi decidis
kolekti la naciojn, kunvenigi la regnojn, por elverÿi sur ilin Mian
koleron, la tutan ﬂamon de Mia indigno; çar de la fajro de Mia severeco forbrulos la tuta tero. 9 Tiam Mi redonos al la popoloj lingvon puran, por ke çiuj vokadu la nomon de la Eternulo kaj servadu al Li unuanime. 10 El trans la riveroj de Etiopujo Miaj adorantoj,
Mia disîetita popolo, alportos al Mi donacojn. 11 En tiu tempo vi ne
plu hontos pri çiuj viaj agoj, per kiuj vi krimis kontraû Mi; çar tiam
Mi forigos el inter vi viajn ﬁerajn fanfaronulojn, kaj vi ne plu tenos
vin malhumile sur Mia sankta monto. 12 Mi restigos en via mezo
popolon humilan kaj malriçan, kaj ili ﬁdados la nomon de la Eternulo. 13 La restintoj el Izrael ne faros maljustaîon, ne parolos mensogon, kaj en ilia buÿo ne trovi¸os lango trompa, sed ili paÿti¸ados
kaj ripozados, kaj neniu ilin timigos. 14 ¯ojkriu, ho ﬁlino de Cion;
triumfu, ho Izrael; ¸oju kaj estu gaja el la tuta koro, ho ﬁlino de Je1
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rusalem. 15 La Eternulo forigis la verdikton pri vi, forpelis vian malamikon; la Re¸o de Izrael, la Eternulo, estas meze de vi, kaj vi ne
plu vidos malfeliçon. 16 En tiu tempo oni diros al Jerusalem: Ne
timu! kaj al Cion: Viaj manoj ne senforti¸u. 17 La Eternulo, via Dio,
estas meze de vi, forta Savanto; Li ¸ojos pri vi gaje, Li pardonos al
vi pro Sia amo, Li ¸oje triumfos pri vi. 18 La sentaûgulojn el via mezo
Mi forprenos, por ke vi ne plu havu malhonoron pro ili. 19 Jen Mi
faros ﬁnon en tiu tempo al çiuj viaj premantoj, Mi helpos la lamulojn, Mi kolektos la dispelitojn, kaj Mi faros ilin gloraj kaj honorataj en çiuj landoj, kie oni malestimis ilin. 20 En tiu tempo Mi venigos vin, kaj en tiu tempo Mi kolektos vin; çar Mi faros vin gloraj kaj
honorataj inter çiuj popoloj de la lando, kiam Mi revenigos viajn
kaptitojn antaû viaj okuloj, diras la Eternulo.
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˘agaj

Çapitro 1
En la dua jaro de la re¸o Dario, en la sesa monato, en la unua tago
de la monato, aperis vorto de la Eternulo per la profeto ˘agaj al
Zerubabel, ﬁlo de ˘ealtiel, regionestro de Judujo, kaj al la çefpastro Josuo, ﬁlo de Jehocadak, dirante: 2 Tiele diras la Eternulo Cebaot: Tiu popolo diras, ke ankoraû ne venis la tempo, por konstrui la
domon de la Eternulo. 3 Sed aperis vorto de la Eternulo per la profeto ˘agaj, dirante: 4 Çu por vi mem estas nun la ¸usta tempo, por
sidi en viaj tabulitaj domoj, dum tiu domo estas ruinoj? 5 Nun tiele diras la Eternulo Cebaot: Pripensu bone vian staton: 6 vi semas
multe, sed enportas malmulte; vi man¸as, sed ne ¸issate; vi trinkas,
sed ne ¸isebrie; vi vestas vin, sed ne estas al vi varme; kiu laborenspezas monon, tiu laborenspezas por truhava saketo. 7 Tiele diras la Eternulo Cebaot: Pripensu bone vian staton. 8 Iru sur la monton, prenu lignon, kaj konstruu la domon; Mi akceptos ¸in favore,
kaj Mi montros Mian gloron, diras la Eternulo. 9 Vi atendis multon,
sed montri¸is, ke estas malmulte; kaj kion vi alportis hejmen, tion
Mi disblovis. Pro kio tiel estas? diris la Eternulo Cebaot; pro tio, ke
Mia domo estas dezerta, dum vi kuras çiu al sia domo. 10 Pro tio la
çielo ne donas al vi roson kaj la tero ne donas siajn produktaîojn.
11 Kaj Mi alvokis sekecon sur la teron, sur la montojn, sur la grenon,
sur la moston, sur la oleon, kaj sur çion, kion produktas la tero,
ankaû sur la homon, sur la bruton, kaj sur çiun laboron de la manoj.
1
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Zerubabel, ﬁle de ˘ealtiel, kaj la çefpastro Josuo, ﬁlo de Jehocadak, kaj la tuta cetera popolo aûskultis la voçon de la Eternulo,
ilia Dio, kaj la vortojn de la profeto ˘agaj, kun kiuj lin sendis la
Eternulo, ilia Dio; kaj la popolo ektimis la Eternulon. 13 Kaj ˘agaj,
la sendito de la Eternulo, diris al la popolo en la nomo de la Eternulo jene: Mi estas kun vi, diras la Eternulo. 14 Kaj la Eternulo vigligis la spiriton de Zerubabel, ﬁlo de ˘ealtiel, regionestro de Judujo,
kaj la spiriton de la çefpastro Josuo, ﬁlo de Jehocadak, kaj la spiriton de la tuta cetera popolo; kaj ili venis kaj komencis labori en la
domo de la Eternulo Cebaot, ilia Dio, 15 en la dudek-kvara tago de
la sesa monato, en la dua jaro de la re¸o Dario.
12
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Çapitro 2
En la sepa monato, en la dudek-unua tago de la monato, aperis
vorto de la Eternulo per la profeto ˘agaj, dirante: 2 Diru al Zerubabel, ﬁlo de ˘ealtiel, regionestro de Judujo, kaj al la çefpastro Josuo, ﬁlo de Jehocadak, kaj al la cetera popolo jene: 3 Kiu restis inter vi, kiu vidis çi tiun domon en ¸ia antaûa belegeco? kaj kion vi
vidas en ¸i nun? çu ¸i ne aperas antaû viaj okuloj kiel nenio? 4 Sed
estu kura¸a, ho Zerubabel, diras la Eternulo; estu kura¸a, ho çefpastro Josuo, ﬁlo de Jehocadak; estu kura¸a, ho tuta popolo de la
lando, diras la Eternulo; kaj laboru, çar Mi estas kun vi, diras la
Eternulo Cebaot. 5 Konforme al la interligo, kiun Mi faris kun vi,
kiam vi eliris el Egiptujo, Mia spirito estas inter vi; ne timu. 6 Çar
tiele diras la Eternulo Cebaot: Pasos malmulte da temo, kaj Mi ekmovos la çielon kaj la teron, la maron kaj la sekteron; 7 Mi skuos
çiujn popolojn; kaj venos io çarma por çiuj nacioj, kaj Mi plenigos
çi tiun domon per gloro, diras la Eternulo Cebaot. 8 Al Mi apartenas
la ar¸ento kaj al Mi apartenas la oro, diras la Eternulo Cebaot. 9 La
gloro de çi tiu lasta domo estos pli granda, ol de la antaûa, diras la
Eternulo Cebaot; kaj sur çi tiu loko Mi donos pacon, diras la Eternulo Cebaot.
10 En la dudek-kvara tago de la naûa monato, en la dua jaro de
Dario, aperis vorto de la Eternulo per la profeto ˘agaj, dirante: 11
Tiele diras la Eternulo Cebaot: Petu de la pastroj instruon, kaj diru:
12 Jen homo portis sanktigitan viandon en la basko de sia vesto, kaj
per sia basko li ektuÿis panon aû ion kuiritan aû vinon aû oleon aû
ian man¸aîon—çu ¸i tiam fari¸os sankta? La pastroj respondis kaj
diris: Ne. 13 ˘agaj plue diris: Kaj se çion çi tion ektuÿos iu, kiu malpuri¸is per mortinto—çu ¸i tiam malpuri¸os? La pastroj respondis
kaj diris: ¯i malpuri¸os. 14 Tiam ˘agaj diris: Tia estas çi tiu popo1
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lo, kaj tia estas çi tiu gento antaû Mi, diras la Eternulo, kaj tiaj estas çiuj faroj de iliaj manoj; kaj çio, kion ili tie alportas, estas malpura. 15 Nun pripensu bone la tempon de çi tiu tago malantaûen,
antaû ol estis metita ÿtono sur ÿtonon en la templo de la Eternulo:
16 kiam iu venis al garbaro, kiu devis havi dudek mezurojn, ¸i havis nur dek; kiam iu venis al la vinpremejo, por çerpi kvindek mezurojn, trovi¸is nur dudek; 17 Mi frapis vin per sekiga vento, per
forvelkado kaj per hajlo çiujn laborojn de viaj manoj, sed vi tamen
ne turnis vin al Mi, diras la Eternulo. 18 Pripensu bone la tempon de
çi tiu tago malantaûen, de la dudek-kvara tago de la naûa monato,
de la tago, en kiu estas fondita la templo de la Eternulo; pripensu
bone; 19 çu trovi¸as semoj en la grenejo? ¸is nun la vinberbranço,
la ﬁgarbo, la granatarbo, kaj la olivarbo ne donis fruktojn; sed de
post çi tiu tago Mi vin benos.
20 Kaj duafoje aperis vorto de la Eternulo al ˘agaj en la dudekkvara tago de la monato, dirante: 21 Diru al Zerubabel, regionestro
de Judujo, jene: Mi ekmovos la çielon kaj la teron; 22 Mi renversos
tronojn de regnoj, Mi ekstermos la forton de regnoj de la nacioj, Mi
renversos çarojn kun iliaj veturantoj; falos la çevaloj, kaj iliaj rajdantoj falos unu de glavo de alia. 23 En tiu tempo, diras la Eternulo Cebaot, Mi prenos vin, ho Zerubabel, Mia servanto, ﬁlo de ˘ealtiel,
diras la Eternulo, kaj Mi konservos vin kiel sigelringon; çar vin Mi
elektis, diras la Eternulo Cebaot.
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Ze˛arja

Çapitro 1
En la oka monato, en la dua jaro de Dario, aperis vorto de la Eternulo al la profeto Ze˛arja, ﬁlo de Bere˛ja, ﬁlo de Ido, dirante: 2 Forte koleris la Eternulo kontraû viaj patroj. 3 Diru do al ili: Tiele diras la Eternulo Cebaot: Revenu al Mi, diras la Eternulo Cebaot, kaj
tiam Mi returnos Min al vi, diras la Eternulo Cebaot. 4 Ne estu kiel
viaj patroj, al kiuj vokadis la antaûaj profetoj, dirante: Tiele diras la
Eternulo Cebaot: Deturnu vin de viaj malbonaj vojoj kaj de viaj
malbonaj agoj—sed ili ne aûskultis kaj ne atentis Min, diras la Eternulo. 5 Kie estas viaj patroj? kaj eç la profetoj, çu ili povas vivi eterne? 6 Sed Miaj vortoj kaj decidoj, pri kiuj Mi diris al Miaj servantoj,
la profetoj, çu ili ne traﬁs viajn patrojn? Kaj ili pentis, kaj diris: Kiel
la Eternulo Cebaot decidis agi kun ni pro niaj vojoj kaj pro niaj agoj,
tiel Li agis kun ni.
7 En la dudek-kvara tago de la dek-unua monato, tio estas de la
monato ˘ebat, en la dua jaro de Dario, aperis vorto de la Eternulo al la profeto Ze˛arja, ﬁlo de Bere˛ja, ﬁlo de Ido, dirante: 8 Mi
vidis en la nokto: jen viro sidas sur ru¸a çevalo, kaj li trovi¸as inter
mirtoj en ombrita loko, kaj post li trovi¸as çevaloj ru¸aj, brunaj, kaj
blankaj. 9 Mi demandis: Kiuj ili estas, mia sinjoro? Kaj la an¸elo, kiu
parolis kun mi, diris al mi: Mi montros al vi, kiuj ili estas. 10 Kaj la
viro, kiu trovi¸is inter la mirtoj, ekparolis kaj diris: Ili estas tiuj, kiujn la Eternulo sendis, por trairi la teron. 11 Kaj ili mem ekparolis al
1
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la an¸elo de la Eternulo, kiu trovi¸is inter la mirtoj, kaj diris: Ni
trairis la teron, kaj ni trovis, ke la tuta tero estas trankvila kaj paca.
12 Tiam ekparolis la an¸elo de la Eternulo kaj diris: Ho Eternulo
Cebaot, kiel longe Vi ne kompatos Jerusalemon kaj la urbojn de
Judujo, kiujn Vi koleras jam dum sepdek jaroj? 13 Kaj la Eternulo
respondis al la an¸elo, kiu parolis kun mi, vortojn bonajn, vortojn
konsolajn. 14 Tiam diris al mi la an¸elo, kiu parolis kun mi: Proklamu kaj diru: Tiele diras la Eternulo Cebaot: Mi ekfervoris pri Jerusalem kaj pri Cion per granda fervoro; 15 kaj per granda indigno
Mi indignas kontraû la nacioj memﬁdaj; çar kiam Mi koleris malmulte, ili akcelis la malfeliçon. 16 Tial tiele diras la Eternulo: Mi returnas Min al Jerusalem kun kompato; Mia domo estos konstruita
en ¸i, diras la Eternulo Cebaot, kaj ÿnuro de çarpentistoj estos tirata
en Jerusalem. 17 Ankoraû proklamu jenon: Tiele diras la Eternulo
Cebaot: Denove pleni¸os Miaj urboj per bonaîo, denove la Eternulo
konsolos Cionon, kaj denove Li elektos Jerusalemon.
18 Mi levis miajn okulojn kaj ekvidis: jen estas kvar kornoj. 19 Kaj
mi diris al la an¸elo, kiu parolis kun mi: Kion tio signifas? Kaj li respondis al mi: Tio estas la kornoj, kiuj disîetis Jehudan, Izraelon, kaj
Jerusalemon. 20 Kaj la Eternulo montris al mi kvar majstrojn. 21 Mi
diris: Kion ili intencas fari? Li respondis jene: Tiuj kornoj disîetis
Jehudan tiel, ke neniu povis levi sian kapon; tial nun venas çi tiuj,
por fortimigi tiujn, por dehaki la kornojn de la nacioj, kiuj levis sian
kornon kontraû la lo¸antojn de Judujo, por disîeti ilin.
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Çapitro 2
Mi denove levis miajn okulojn, kaj mi ekvidis: jen staras viro, kiu
tenas en sia mano mezurÿnuron. 2 Mi demandis: Kien vi iras? Kaj
li respondis al mi: Mezuri Jerusalemon, por vidi, kiel lar¸a kaj kiel
longa ¸i estas. 3 Kaj jen la an¸elo, kiu parolis kun mi, eliris, kaj alia
an¸elo iris renkonte al li, 4 kaj diris al li: Kuru, kaj diru al çi tiu junulo: Sen murego estos Jerusalem, pro la multeco de la homoj kaj
brutoj en ¸i. 5 Sed Mi estos por ¸i fajra murego çirkaûe, diras la
Eternulo, kaj Mi estos glora meze de ¸i. 6 He, he! kuru el la lando
norda, diras la Eternulo; çar kiel la kvar ventojn de la çielo Mi dispelis vin, diras la Eternulo. 7 He, Cion, kiu lo¸as çe la ﬁlino de Babel, savi¸u! 8 Çar tiele diras la Eternulo Cebaot: Post la glori¸o Li
sendos min al la nacioj, kiuj prirabis vin; çar kiu tuÿas vin, tiu tuÿas
la pupilon de Lia okulo. 9 Kaj jen mi levos mian manon sur ilin, kaj
ili fari¸os rabaîo por tiuj, kiujn ili sklavigis; kaj tiam vi ekscios, ke
la Eternulo Cebaot min sendis. 10 ¯oju kaj estu gaja, ho ﬁlino de
Cion; çar jen Mi iras, por eklo¸i meze de vi, diras la Eternulo. 11 Kaj
multaj popoloj ali¸os al la Eternulo en tiu tempo, kaj fari¸os Mia
popolo, kaj Mi eklo¸os meze de vi; kaj vi ekscios, ke la Eternulo
Cebaot sendis min al vi. 12 Kaj la Eternulo posedos Judujon kiel Sian
heredan parton sur la sankta tero, kaj Li denove favoros Jerusalemon. 13 Çiu karno silentu antaû la Eternulo, çar Li levi¸is el Sia
sankta lo¸ejo.
1
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Çapitro 3
Li montris al mi la çefpastron Josuo, kiu staris antaû la an¸elo de
la Eternulo, kaj Satanon, kiu staris dekstre de li, por kontraûagi al
li. 2 Kaj la Eternulo diris al Satano: La Eternulo faras al vi severan
riproçon, ho Satano, severe riproças vin la Eternulo, kiu favoras
Jerusalemon; ¸i estas ja brulÿtipo, savita el la fajro. 3 Josuo estis vestita per malpuraj vestoj, kaj staris antaû la an¸elo. 4 Çi tiu ekparolis kaj diris al tiuj, kiuj staris antaû li: Deprenu de li la malpurajn
vestojn. Kaj al li mem li diris: Vidu, mi deprenis de vi vian pekon,
kaj mi metos sur vin festajn vestojn. 5 Kaj li diris, ke oni metu puran kapornamon sur lian kapon; kaj oni metis la puran kapornamon sur lian kapon kaj vestis lin per novaj vestoj, en la çeesto de
la an¸elo de la Eternulo. 6 Kaj la an¸elo de la Eternulo atestis al
Josuo, dirante: 7 Tiele diras la Eternulo Cebaot: Se vi irados laû Miaj
vojoj kaj plenumados la servadon al Mi, tiam vi regados en Mia
domo kaj administrados en Miaj kortoj, kaj Mi donos al vi akompanantojn el tiuj, kiuj staras çi tie. 8 Aûskultu, ho çefpastro Josuo,
vi kaj viaj amikoj, kiuj sidas apud vi, çar ili komprenas misterajn
signojn: jen Mi venigos Mian servanton-markoton. 9 Çar vidu la
ÿtonon, kiun Mi metis antaû Josuon: sur çi tiu sola ÿtono estas sep
okuloj; jen Mi gravuros sur ¸i signojn, diras la Eternulo Cebaot, kaj
Mi forigos la pekon de çi tiu lando en unu tago. 10 En tiu tempo,
diras la Eternulo Cebaot, vi vokos unu alian sub vinberbrançon kaj
sub ﬁgarbon.
1
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Çapitro 4
Kaj revenis la an¸elo, kiu antaûe parolis kun mi; kaj li vekis min,
kiel oni vekas iun el lia dormo. 2 Kaj li diris al mi: Kion vi vidas? Mi
respondis: Mi vidas kandelabron tute el oro, kaj kaliketon ¸i havas
sur sia supro, kaj sep lucernoj estas sur ¸i, kaj po sep tubetoj trovi¸as sur la lucernoj supre de ¸i. 3 Kaj du olivarboj trovi¸as super ¸i:
unu dekstre de la kaliketo kaj la dua maldekstre de ¸i. 4 Kaj mi ekparolis kaj diris al la an¸elo, kiu parolis kun mi: Kio tio estas, ho mia
sinjoro? 5 La an¸elo, kiu parolis kun mi, respondis kaj diris: Çu vi ne
scias, kio tio estas? Mi diris: Ne, mia sinjoro. 6 Tiam li responde diris
al mi jene: Tio estas la vorto de la Eternulo al Zerubabel, kaj signifas: Ne per militistaro kaj ne per forto, sed nur per Mia spirito, diras la Eternulo Cebaot. 7 Kiu vi estas, ho granda monto? antaû Zerubabel vi fari¸os ebenaîo; kaj li metos la unuan ÿtonon sub komuna vokado: Feliço, feliço al ¸i! 8 Kaj aperis al mi vorto de la Eternulo,
dirante: 9 La manoj de Zerubabel fondis çi tiun domon, kaj liaj manoj ankaû ﬁnos ¸in; kaj vi ekscios, ke la Eternulo Cebaot sendis min
al vi. 10 Çar kiu povas malÿati çi tiun tagon kiel malgrandan, kiam
¸oje rigardas la vertikalÿnuron en la mano de Zerubabel tiuj sep
okuloj de la Eternulo, kiuj trapenetras per sia rigardo la tutan teron?
11 Tiam mi denove parolis kaj diris al li: Kion signifas tiuj du olivarboj dekstre kaj maldekstre de la kandelabro? 12 Kaj mi parolis ankoraû kaj diris al li: Kion signifas la du brançoj de olivarboj, kiuj
trovi¸as apud la du oraj tubetoj, tra kiuj ﬂuas oro? 13 Li respondis
al mi kaj diris: Çu vi ne scias, kio tio estas? Mi diris: Ne, mia sinjoro. 14 Tiam li diris: Tio estas du oleitoj, kiuj staras apud la Reganto de la tuta tero.
1
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Çapitro 5
Mi levis denove miajn okulojn, kaj mi ekvidis disvolvitan skribrulaîon. 2 Kaj li diris al mi: Kion vi vidas? Mi respondis: Mi vidas
disvolvitan skribrulaîon, kiu havas la longon de dudek ulnoj kaj la
lar¸on de dek ulnoj. 3 Tiam li diris al mi: Tio estas la malbeno, kiu
eliras sur la supraîon de la tuta lando; çar çiu, kiu ÿtelas, estos ekstermita, kiel estas dirite en ¸i, kaj çiu, kiu îuras mensoge, estos ekstermita, kiel estas dirite en ¸i. 4 Mi elirigas ¸in, diras la Eternulo
Cebaot, kaj ¸i eniros en la domon de ÿtelisto, kaj en la domon de tiu,
kiu malvere îuras per Mia nomo; kaj ¸i restos en lia domo kaj ekstermos ¸in kune kun ¸ia ligno kaj kun ¸iaj ÿtonoj.
5 La an¸elo, kiu parolis kun mi, elpaÿis, kaj diris al mi: Levu nun
viajn okulojn, kaj rigardu, kio aperas. 6 Mi diris: Kio tio estas? Kaj
li respondis: Eliras mezurvazo; kaj li diris plue: Tio estas ilia aspekto
en la tuta lando. 7 Kaj jen levi¸is kikaro da plumbo, kaj jen ia virino sidas interne de la mezurvazo. 8 Li diris: Tio estas la Malpieco;
kaj li îetis ÿin sur la fundon de la mezurvazo, kaj sur la aperturon
li îetis la plumban mason. 9 Mi levis miajn okulojn, kaj vidis, ke
aperas du virinoj, kaj vento estas en iliaj ﬂugiloj, kaj iliaj ﬂugiloj estis
kiel la ﬂugiloj de cikonio; ili levis la mezurvazon inter la teron kaj
la çielon. 10 Mi diris al la an¸elo, kiu parolis kun mi: Kien ili forportas tiun mezurvazon? 11 Li respondis al mi: Por konstrui por ¸i domon en la lando ˘inar; kiam çio estos preta, oni starigos ¸in tie sur
¸ia bazo.
1
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Çapitro 6
Mi levis denove miajn okulojn, kaj mi ekvidis: jen kvar çaroj eliras el inter du montoj; kaj la montoj estas kupraj. 2 La unua çar havis çevalojn ru¸ajn, la dua çaro havis çevalojn nigrajn, 3 la tria çaro
havis çevalojn blankajn, kaj la kvara çaro havis çevalojn makulitajn
kaj brunajn. 4 Mi ekparolis kaj diris al la an¸elo, kiu parolis kun mi:
Kio tio estas, mia sinjoro? 5 La an¸elo respondis kaj diris al mi: Tio
estas la kvar spiritoj de la çielo, kiuj eliras post sia starado antaû la
Reganto de la tuta tero. 6 La çaro kun la nigraj çevaloj iris al la lando
norda, la blankaj iris post ili, kaj la makulitaj iris al la lando suda. 7
La brunaj eliris, kaj deziris trairi la teron; kaj li diris: Iru, trairu la
teron; kaj ili trairis la teron. 8 Kaj li kriis al mi, kaj diris al mi jene:
Vidu, kiuj, kiuj eliris al la lando norda, kontentigis Mian spiriton en
la lando norda.
9 Kaj aperis al mi vorto de la Eternulo, dirante: 10 Prenu de la forkondukitoj, de ˘eldaj, de Tobija, kaj de Jedaja, kaj iru en la domon
de Joÿija, ﬁlo de Cefanja, iru en la sama tago, kiam ili venos el Babel; 11 prenu ar¸enton kaj oron, kaj faru kronojn kaj metu sur la
kapon de la çefpastro Josuo, ﬁlo de Jehocadak, 12 kaj diru al li jene:
Tiele diras la Eternulo Cebaot: Jen estas viro, kies nomo estas Markoto; li kreskos el sia loko kaj konstruos la templon de la Eternulo. 13 Li konstruos la templon de la Eternulo, li ricevos gloron kaj sidos kaj regos sur sia trono; li estos ankaû pastro sur sia trono, kaj
konsili¸o paca estos inter ambaû. 14 Kaj tiuj kronoj estos çe ˘elem,
Tobija, Jedaja, kaj ˘en, ﬁlo de Cefanja, kiel memoraîo en la templo de la Eternulo. 15 Kaj malproksime lo¸antoj venos kaj konstruos
en la templo de la Eternulo, kaj vi ekscios, ke la Eternulo Cebaot
sendis min al vi; kaj tio okazos, se vi obeados la voçon de la Eternulo, via Dio.
1

31

eLIBRO

L A SANKTA BIBLIO

Çapitro 7
En la kvara jaro de la re¸o Dario aperis vorto de la Eternulo al
Ze˛arja, en la kvara tago de la naûa monato, tio estas de Kislev; 2
kiam Bet-El sendis ˘areceron kaj Regem-Mele˛on kun iliaj akompanantoj, por pre¸i antaû la Eternulo, 3 kaj demandi la pastrojn,
kiuj estis en la domo de la Eternulo Cebaot, kaj la profetojn, jene:
Çu ni devas plori en la kvina monato, kaj fasti, kiel ni faradis jam
dum multe da jaroj? 4 Tiam aperis al mi vorto de la Eternulo Cebaot, dirante: 5 Diru al la tuta popolo de la lando kaj al la pastroj jene:
Kiam vi fastis kaj funebris en la kvina monato kaj en la sepa dum
la sepdek jaroj—çu por Mi vi fastis? çu por Mi? 6 Kaj kiam vi man¸as kaj trinkas, çu ne por vi mem vi man¸as kaj trinkas? 7 Çu la
esenco ne estas tiuj vortoj, kiujn la Eternulo proklamis per la antaûaj profetoj, kiam Jerusalem estis prilo¸ata kaj bonstata, kaj la
urboj çirkaû ¸i, la suda regiono kaj la malaltaîo, estis prilo¸ataj?
8 Kaj aperis vorto de la Eternulo al Ze˛arja, dirante: 9 Tiele diras
la Eternulo Cebaot: Faru ju¸on justan, çiu estu bona kaj kompatema al sia frato; 10 vidvinon, orfon, fremdulon, kaj malriçulon ne
premu, kaj ne portu en via koro malbonajn intencojn kontraû via
frato. 11 Sed ili ne volis atenti, ili deturnis de Mi sian ﬂankon, kaj
siajn orelojn ili ÿtopis, por ne aûdi. 12 Sian koron ili faris kiel diamanta ÿtono, por ne obei la instruon, kaj la vortojn, kiujn la Eternulo Cebaot sendis en Sia spirito per la antaûaj profetoj; pro tio
aperis granda kolero de la Eternulo Cebaot. 13 Kaj çar Li vokis, kaj
ili ne aûskultis, tial ankaû Mi ne aûskultis, kiam ili vokis, diras la
Eternulo Cebaot. 14 Kaj Mi disblovis ilin inter çiujn naciojn, kiujn ili
ne konis, kaj la lando post ili dezerti¸is tiel, ke neniu en ¸i iris tien
aû reen; tiamaniere la çarman landon ili faris dezerto.
1
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Çapitro 8
Kaj aperis vorto de la Eternulo, dirante: 2 Tiele diras la Eternulo
Cebaot: Mi ekfervoris pri Cion per granda fervoro, kaj kun granda
kolero Mi ekfervoris pri ¸i. 3 Tiele diras la Eternulo: Mi revenos al
Cion, Mi eklo¸os meze de Jerusalem, kaj Jerusalem estos nomata
urbo de la vero, kaj la monto de la Eternulo Cebaot, monto sankta. 4 Tiele diras la Eternulo Cebaot: Denove sidos maljunuloj kaj
maljunulinoj sur la placoj de Jerusalem, çiu kun bastono en la mano, pro profundeco de la a¸o. 5 Kaj la stratoj de la urbo pleni¸os de
infanoj kaj infaninoj, ludantaj sur ¸iaj stratoj. 6 Tiele diras la Eternulo Cebaot: Se en la okuloj de la restintoj de la popolo en çi tiu
tempo tio ÿajnas ne ebla, çu tio estas ne ebla ankaû en Miaj okuloj?
diras la Eternulo Cebaot. 7 Tiele diras la Eternulo Cebaot: Jen Mi
savos Mian popolon el la lando orienta kaj el la lando okcidenta; 8
Mi venigos ilin, kaj ili eklo¸os interne de Jerusalem; kaj ili estos Mia
popolo, kaj Mi estos ilia Dio, en vero kaj justo. 9 Tiele diras la Eternulo Cebaot: Fortigu viajn manojn, vi, kiuj aûdas en çi tiuj tagoj çi
tiujn vortojn el la buÿo de la profetoj, en la tago, kiam estas farata
fondo por la konstruado de la domo de la Eternulo Cebaot, la templo. 10 Çar antaû çi tiuj tagoj ne ekzistis rekompenco por la laboro
de homo, nek por la laboro de bruto; nek la eliranto nek la eniranto
povis esti trankvila antaû la malamiko; kaj Mi permesis al çiuj homoj ataki unu la alian. 11 Sed nun Mi estas por la restintoj de tiu
popolo ne tia, kia Mi estis antaûe, diras la Eternulo Cebaot; 12 çar
estos semo de paco: la vinberbranço donos siajn fruktojn, la tero
donos siajn produktaîojn, la çielo donos sian roson, kaj çion çi tion
Mi posedigos al la restintoj de çi tiu popolo. 13 Kaj kiel vi, ho domo
de Jehuda kaj domo de Izrael, estis malbeno inter la nacioj, tiel Mi
savos vin, kaj vi fari¸os beno; ne timu do, kaj viaj manoj forti¸u. 14
1
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Çar tiele diras la Eternulo Cebaot: Tiel same, kiel Mi intencis plagi
vin, kiam viaj patroj Min kolerigis, diras la Eternulo Cebaot, kaj Mi
ne fordecidis tion, 15 tiel Mi returnis Min kaj intencas nun fari bonon al Jerusalem kaj al la domo de Jehuda: ne timu. 16 Jen estas la
aferoj, kiujn vi devas fari: parolu veron unu al la alia, veran kaj pacan ju¸on faru en viaj pordegoj; 17 ne intencu en via koro malbonon
unu kontraû la alia, kaj ne amu mensogan îuron; çar çion çi tion Mi
malamas, diras la Eternulo.
18 Kaj aperis al mi vorto de la Eternulo Cebaot, dirante: 19 Tiele
diras la Eternulo Cebaot: La fastotago de la kvara monato kaj la fastotago de la kvina kaj la fastotago de la sepa kaj la fastotago de la
deka estos por la domo de Jehuda ¸ojo kaj gajeco kaj agrablaj festoj;
tial amu la veron kaj la pacon. 20 Tiele diras la Eternulo Cebaot:
Venados ankoraû popoloj kaj lo¸antoj de multaj urboj; 21 kaj la lo¸antoj de unu urbo venos al la lo¸antoj de alia urbo, kaj diros: Ni
iru rapide, por pre¸i antaû la Eternulo kaj por turni nin al la Eternulo Cebaot; mi ankaû iros. 22 Kaj venos multaj popoloj kaj potencaj
nacioj, por serçi la Eternulon Cebaot en Jerusalem kaj por pre¸i
antaû la Eternulo. 23 Tiele diras la Eternulo Cebaot: En tiu tempo
forte kaptos dek homoj el çialingvaj nacioj la baskon de Judo, kaj
diros: Ni iros kun vi, çar ni aûdis, ke Dio estas kun vi.
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Çapitro 9
Profeta vorto de la Eternulo pri la lando ˘adra˛ kaj pri ¸ia ripozejo Damasko (çar la Eternulo rigardas çiujn homojn, kiel çiujn tribojn de Izrael), 2 kaj pri ˘amat, kiu havas sian limon apud ¸i, pri
Tiro kaj Cidon, kiuj pensas, ke ili estas tre sa¸aj. 3 Tiro konstruis al
si fortikaîon, kaj kolektis ar¸enton kiel polvon, kaj oron kiel stratan
koton; 4 sed jen la Sinjoro faros ¸in malriça kaj îetos en la maron
¸ian remparon, kaj ¸i mem estos ekstermita de fajro. 5 Aÿkelon tion
vidos kaj ektimos, Gaza forte ektremos, ankaû Ekron, çar ¸ia ﬁdo
kovri¸os per honto; pereos la re¸o de Gaza, kaj Aÿkelon ne plu estos lo¸ata. 6 En Aÿdod lo¸os fremduloj, kaj Mi ekstermos la ﬁerecon de Filiÿtujo. 7 Mi forigos la sangon el ¸ia buÿo kaj la abomenindan man¸aîon el ¸iaj dentoj, kaj ¸i mem fari¸os apartenaîo de nia
Dio, kaj ¸i estos distrikto de Judujo, kaj Ekron fari¸os kiel la Jebusidoj. 8 Mi gardos Mian domon kontraû la militistoj, por ke neniu
trairu tien kaj reen, kaj ne plu venos al ¸i premanto; çar Mi rigardas ¸in nun per Miaj okuloj.
9 ¯oju forte, ho ﬁlino de Cion, triumfu, ho ﬁlino de Jerusalem;
jen via re¸o iras al vi; justa kaj helpema li estas, humila kaj rajdanta sur azeno, sur ido de azenino. 10 Çar Mi ekstermos çarojn çe Efraim kaj çevalojn en Jerusalem, kaj ekstermita estos milita pafarko; li
proklamos pacon al la nacioj, kaj lia regado estos de maro ¸is maro,
de la Rivero ¸is la ﬁnoj de la tero. 11 Kaj pro la sango de via interligo Mi eligos viajn malliberulojn el la senakva kavo. 12 Reiru al la
fortikaîo, vi, ligitaj de espero! çar hodiaû Mi sciigas, ke Mi redonos
al vi duoble. 13 Mi streços al Mi Judujon kiel pafarkon, Mi armos
Efraimon, Mi levos viajn ﬁlojn, ho Cion, kontraû viajn ﬁlojn, ho
Grekujo, kaj Mi faros vin kiel glavo de heroo. 14 La Eternulo aperos
super ili, Lia sago elﬂugos kiel fulmo, la Sinjoro, la Eternulo, ekblov1
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os per trumpeto kaj paÿos en suda ventego. 15 La Eternulo Cebaot
defendos ilin, kaj ili ekstermos, kaj ili piedpremos la ÿtonojn de la
ÿtonîetiloj; ili trinkos, kaj bruos kvazaû de vino; ili pleni¸os kiel
porofera kaliko, kiel la anguloj de la altaro. 16 Kaj savos ilin la Eternulo, ilia Dio, en tiu tempo, kiel la ÿafojn de Sia popolo; çar kiel
ÿtonoj de krono ili brilos sur Lia tero. 17 Çar kiel granda estas Lia
boneco, kaj kiel granda estas Lia beleco! Pano vigligos la junulojn,
kaj mosto la junulinojn.
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Çapitro 10
Petu de la Eternulo pluvon printempan; la Eternulo faros fulmojn,
kaj donos abundan pluvon por çiuj kreskaîoj sur la kampo. 2 La
domaj dioj parolas sensencaîon, la antaûdiristoj havas malverajn
viziojn, rakontas mensogajn son¸ojn, kaj konsolas per vantaîo; tial
ili diskuras kiel ÿafoj, suferas pro tio, ke ili ne havas paÿtiston. 3
Kontraû la paÿtistoj ekﬂamis Mia kolero, kaj la antaûirantajn virkaprojn Mi punos; sed la Eternulo Cebaot vizitos Sian ÿafaron, la domon de Jehuda, kaj faros ¸in kiel ornamita çevalo en batalo. 4 El ¸i
eliros la angula ÿtono, el ¸i la çefa stango, el ¸i la batala pafarko, el
¸i eliros çiuj regantoj. 5 Ili estos kiel forteguloj, kiuj piedpremas en
batalo kvazaû koton sur la strato; kaj ili batalos, çar la Eternulo estos kun ili, kaj ili hontigos tiujn, kiuj sidas sur çevaloj. 6 Mi fortigos
la domon de Jehuda, Mi savos la domon de Jozef, kaj Mi enlo¸igos
ilin, çar Mi kompatas ilin. Kaj ili estos en tia stato, kvazaû Mi neniam ilin forlasis; çar Mi, la Eternulo, estas ilia Dio, kaj Mi aûskultos ilin. 7 Efraim estos kiel fortegulo; kaj ilia koro estos gaja, kiel de
vino; iliaj ﬁloj vidos kaj ¸ojos; ilia koro triumfos per la Eternulo. 8
Mi fajfos al ili kaj kunvenigos ilin, çar Mi elaçetis ilin; kaj ili multi¸os, kiel ili multi¸is antaûe. 9 Mi semos ilin inter la popoloj, kaj en
malproksimaj landoj ili memoros Min, kaj ili vivos kun siaj infanoj
kaj revenos. 10 Mi revenigos ilin el la lando Egipta, Mi kolektos ilin
el Asirio, Mi revenigos ilin en la landon Gileadan kaj sur Lebanonon, kaj ne trovi¸os suﬁçe da loko por ili. 11 Malfeliço trairos la maron, batos la ondojn de la maro, kaj seki¸os çiuj profundaj lokoj de
Nilo; malalti¸os la ﬁereco de Asirio, kaj malaperos la sceptro de
Egiptujo. 12 Mi faros ilin forteguloj per la Eternulo, kaj en Lia nomo
ili irados, diras la Eternulo.
1
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Çapitro 11
Malfermu, ho Lebanon, viajn pordojn, ke la fajro ekstermu viajn
cedrojn. 2 ¯emegu, ho cipreso, çar falis la cedro kaj la potenculoj
estas ruinigitaj. ¯emegu, ho kverkoj de Baÿan, çar falis la fortika
arbaro. 3 Oni aûdas ploradon de paÿtistoj, çar ilia belegaîo estas
ruinigita; oni aûdas kriadon de junaj leonoj, çar forigita estas la
beleco de Jordan. 4 Tiele diras la Eternulo, mia Dio: Paÿtu la buçotajn ÿafojn, 5 kiujn iliaj açetintoj mortigas, ne farante pekon, kaj iliaj
vendintoj diras: Dank’ al la Eternulo, mi riçi¸is; kaj iliaj paÿtistoj ne
bedaûras ilin. 6 Pro tio Mi ne plu indulgos la lo¸antojn de la tero,
diras la Eternulo; jen Mi transdonos la homojn çiun en la manon
de lia proksimulo kaj en la manon de lia re¸o, kaj ili frapados la teron, kaj Mi ne savos el ilia mano. 7 Kaj mi paÿtis la ÿafojn buçotajn,
la plej malfeliçajn el la ÿafoj. Kaj mi prenis al mi du bastonojn, la
unu mi nomis Afableco kaj la duan Ligilo; kaj mi paÿtis la ÿafojn. 8
Kaj mi forigis tri paÿtistojn en unu monato; kaj deturnis sin de ili
mia animo, kiel ankaû ilia animo deturnis sin de mi. 9 Kaj mi diris:
Mi vin ne paÿtos: la mortonta mortu, la pereonta pereu, kaj la ceteraj man¸u unu la karnon de la alia. 10 Kaj mi prenis mian bastonon Afableco kaj rompis ¸in, por detrui la interligon, kiun mi faris
kun çiuj popoloj; 11 kaj ¸i estis detruita en tiu tago. Kaj tiam la malfeliçaj ÿafoj, kiuj atentadis min, eksciis, ke tio estas vorto de la Eternulo. 12 Kaj mi diris al ili: Se plaças al vi, donu al mi mian laborpagon; se ne, tiam ne faru tion. Kaj ili pesis al mi kiel mian laborpagon tridek ar¸entajn monerojn. 13 Kaj la Eternulo diris al mi: Îetu
tion en la trezorejon; bela prezo, per kiu ili taksis Min! Kaj mi prenis la tridek ar¸entajn monerojn kaj îetis ilin en la trezorejon de la
domo de la Eternulo. 14 Kaj mi rompis mian duan bastonon Ligilo,
por detrui la fratecon inter Jehuda kaj Izrael.
1
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Kaj la Eternulo diris al mi: Prenu al vi ankoraû la ilaron de paÿtisto malsa¸a; 16 çar jen Mi starigos sur la tero paÿtiston, kiu ne serços la ÿafojn perdi¸intajn, ne zorgos pri la junaj, ne kuracos la malsanajn, ne nutros la sanajn, sed man¸os la viandon de la grasaj kaj
disbatos iliajn hufojn. 17 Ve al la malsa¸a paÿtisto, kiu forlasas la
ÿafojn! la glavo trafos lian brakon kaj lian dekstran okulon; lia brako
velkseki¸os, kaj lia dekstra okulo tute perdos sian vidadon.
15
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Çapitro 12
Profeta vorto de la Eternulo pri Izrael.
Diro de la Eternulo, kiu etendis la çielon, fondis la teron, kaj kreis
la spiriton de la homo interne de li: 2 Jen Mi faros Jerusalemon freneziga kaliko por çiuj popoloj çirkaûe, kaj eç por Judujo, kiam Jerusalem estos sie¸ata. 3 En tiu tempo Mi faros Jerusalemon peza
ÿtono por çiuj popoloj: çiuj, kiuj ¸in levos, faros al si vundojn; kaj
kolekti¸os kontraû ¸i çiuj nacioj de la tero. 4 En tiu tempo, diras la
Eternulo, Mi frapos çiun çevalon per rabio kaj ¸ian rajdanton per
frenezeco; kaj sur la domon de Jehuda Mi malfermos Miajn okulojn; çiujn çevalojn de la popoloj Mi frapos per blindeco. 5 Kaj la
estroj de Judujo diros en sia koro: Mia forto estas la lo¸antoj de
Jerusalem, dank’ al la Eternulo Cebaot, ilia Dio. 6 En tiu tempo Mi
faros la estrojn de Judujo kiel pato kun fajro inter ligno kaj kiel brulanta torço inter garboj, kaj ili forman¸os dekstre kaj maldekstre
çiujn popolojn çirkaûe; kaj Jerusalem estos denove prilo¸ata sur sia
loko, en Jerusalem. 7 Kaj antaûe la Eternulo savos la tendojn de
Judujo, por ke la gloro de de la domo de David kaj la gloro de la
lo¸antoj de Jerusalem ne estu tro alta super Judujo. 8 En tiu tempo
la Eternulo defendos la lo¸antojn de Jerusalem, kaj la plej malforta el ili estos en tiu tempo kiel David, kaj la domo de David estos
kiel Dio, kiel an¸elo de la Eternulo antaû ili. 9 En tiu tempo Mi decidos ekstermi çiujn naciojn, kiuj atakas Jerusalemon. 10 Sed sur la
domon de David kaj sur la lo¸antojn de Jerusalem Mi verÿos spiriton de amo kaj de pre¸oj; kaj ili rigardos tiun, kiun ili trapikis, kaj
ili ploros pri li, kiel oni ploras pri solﬁlo, kaj ili mal¸ojos pri li, kiel
oni mal¸ojas pri unuenaskito. 11 En tiu tempo estos granda plorado en Jerusalem, kiel la plorado en Hadadrimon en la valo de Megidon. 12 Ploros la lando, çiu familio aparte: la familio de la domo
1
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de David aparte, kaj iliaj edzinoj aparte; la familio de la domo de
Natan aparte, kaj iliaj edzinoj aparte; 13 la familio de la domo de
Levi aparte, kaj iliaj edzinoj aparte; la familio de la ˘imeiidoj aparte,
kaj iliaj edzinoj aparte; 14 çiuj ceteraj familioj çiu familio aparte, kaj
iliaj edzinoj aparte.
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Çapitro 13
En tiu tempo malfermi¸os por la domo de David kaj por la lo¸antoj de Jerusalem fonto, por purigi sin de pekoj kaj de malpureco. 2 En tiu tempo, diras la Eternulo Cebaot, Mi ekstermos de la
lando la nomojn de la idoloj, kaj ili ne plu estos rememorataj; ankaû la profetojn kaj la malpuran spiriton Mi forigos de la lando. 3
Se iu tiam diros profetaîon, tiam lia patro kaj lia patrino, kiuj naskis
lin, diros al li: Vi ne devas vivi, çar vi parolis malveraîon en la nomo
de la Eternulo; kaj lia patro kaj lia patrino, kiuj naskis lin, trapikos
lin, kiam li profetos. 4 En tiu tempo çiu el la profetoj hontos pri sia
vizio, kiam li volos profeti, kaj oni ne metos sur sin harkovritan
mantelon por trompi; 5 sed çiu diros: Mi ne estas profeto, mi estas
terkultivisto, çar al la tero mi alkutimi¸is de mia infaneco. 6 Se oni
diros al li: Kio estas çi tiuj vundoj sur viaj manoj? tiam li respondos:
Oni batis min en la domo de miaj amantoj.
7 Ho glavo, levi¸u kontraû Mian paÿtiston kaj kontraû Mian plej
proksiman amikon, diras la Eternulo Cebaot; frapu la paÿtiston, por
ke diskuru la ÿafoj; kaj Mi returnos Mian manon al la malgranduloj. 8 Kaj sur la tuta tero, diras la Eternulo, du partoj estos ekstermitaj kaj pereos, kaj la tria parto restos sur ¸i. 9 Kaj tiun trian parton Mi trairigos tra fajro, kaj refandos, kiel oni fandas ar¸enton, kaj
Mi elprovos ilin, kiel oni elprovas oron. Ili vokos Mian nomon, kaj
Mi aûskultos ilin, kaj Mi diros: Tio estas Mia popolo; kaj ili diros:
La Eternulo estas nia Dio.
1
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Çapitro 14
Jen de la Eternulo venos tago, kiam oni dividos vian havaîon meze
de vi. 2 Mi kolektos çiujn naciojn milite kontraû Jerusalemon, kaj la
urbo estos venkoprenita, la domoj estos detruitaj, la virinoj estos
senhonorigitaj, duono de la urbo iros en kaptitecon, sed la cetera
popolo ne estos ekstermita el la urbo. 3 Sed la Eternulo eliros kaj
militos kontraû tiuj nacioj, kiel iam Li militis en tago de batalo. 4 Liaj
piedoj en tiu tempo stari¸os sur la Monto de Olivoj, kiu estas antaû Jerusalem oriente; kaj la Monto de Olivoj disfendi¸os en la
mezo en du partojn, de oriento ¸is okcidento, tiel, ke fari¸os tre
granda valo, unu duono de la monto forÿovi¸os norden kaj la dua
duono suden. 5 Kaj vi kuros en la valo inter Miaj montoj, çar la intermonta valo atingos ¸is Acel; vi kuros, kiel vi kuris de la tertremo
en la tempo de Uzija, re¸o de Judujo; tiam venos la Eternulo, mia
Dio, kune kun çiuj sanktuloj. 6 En tiu tago ne estos lumo, sed estos
malvarmo kaj densa nebulo. 7 Kaj tio estos tago sola, konata nur de
la Eternulo, nek tago nek nokto; nur vespere montri¸os lumo. 8 En
tiu tago ekﬂuos viviga akvo el Jerusalem, duono de ¸i al la maro
orienta kaj duono al la maro okcidenta; ¸i ﬂuados en somero kaj en
vintro. 9 Kaj la Eternulo estos Re¸o super la tuta tero; en tiu tempo la Eternulo estos sola, kaj Lia nomo estos sola. 10 La tuta lando
fari¸os ebenaîo, de Geba ¸is Rimon, sude de Jerusalem; çi tiu alti¸os
kaj staros sur sia loko, de la Pordego de Benjamen ¸is la loko de la
unua pordego, ¸is la Pordego Angula, kaj de la turo de ˘ananel ¸is
la re¸aj vinpremejoj. 11 Kaj oni lo¸os en ¸i, kaj anatemo ne plu ekzistos; kaj Jerusalem estos ekster çia dan¸ero. 12 Kaj tia estos la plago, per kiu la Eternulo frapos çiujn popolojn, kiuj batalis kontraû
Jerusalem: ilia karno putros, kiam ili staros ankoraû sur siaj piedoj,
iliaj okuloj putros en siaj kavoj, kaj ilia lango putros en ilia buÿo. 13
1
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En tiu tempo estos inter ili granda tumulto, venanta de la Eternulo, kaj çiu kaptos la manon de sia proksimulo, kaj levi¸os lia mano
kontraû lian proksimulon. 14 Eç Judujo militos kontraû Jerusalem,
kaj oni kolektos la havaîon de çiuj nacioj çirkaûe, tre multe da oro,
ar¸ento, kaj vestoj. 15 Tia sama plago estos sur la çevaloj, muloj,
kameloj, azenoj, kaj sur çiuj brutoj, kiuj estos en tiuj tendaroj. 16 Çiuj
restintoj el çiuj nacioj, kiuj venis kontraû Jerusalemon, venados çiujare, por adorklini¸i antaû la Re¸o, la Eternulo Cebaot, kaj por festi
la feston de laûboj. 17 Se iu el la gentoj de la tero ne iros en Jerusalemon, por adorklini¸i antaû la Re¸o, la Eternulo Cebaot, tiam ili ne
havos pluvon super si. 18 Se la gento Egipta, kiu ne havas pluvon,
ne iros kaj ne venos, trafos ilin la plago, per kiu la Eternulo frapos
tiujn naciojn, kiuj ne venos, por festi la feston de laûboj. 19 Tio estos puno de Egiptujo, kaj puno de çiuj nacioj, se ili ne iros, por festi
la feston de laûboj. 20 En tiu tempo sur la tintiloj de la çevaloj estos skribite: SANKTA AL LA ETERNULO; kaj la kaldronoj en la
domo de la Eternulo estos kiel la kalikoj antaû la altaro. 21 Kaj çiuj
kaldronoj en Jerusalem kaj en Judujo estos sanktaj al la Eternulo
Cebaot; kaj çiuj oferontoj venos kaj prenos el ili kaj kuiros en ili; kaj
ne plu estos komercisto en la domo de la Eternulo Cebaot en tiu
tempo.
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Mala˛i

Çapitro 1
Profeta vorto de la Eternulo al Izrael per Mala˛i.
2 Mi ekamis vin, diras la Eternulo. Vi demandas: En kio Vi nin
ekamis? Çu Esav ne estas frato de Jakob? diras la Eternulo; tamen
Mi ekamis Jakobon, 3 kaj Esavon mi malamis, kaj Mi dezertigis liajn montojn, kaj lian posedaîon Mi donis al la ÿakaloj de la dezerto. 4 Se la Edomidoj diras: Ni estas ruinigitaj, sed ni revenos kaj rekonstruos la ruinojn—la Eternulo Cebaot diras tiele: Ili konstruos,
kaj mi detruos, kaj oni nomos ilin lando de malpieco, kaj popolo,
kontraû kiu la Eternulo koleras eterne. 5 Viaj okuloj tion vidos, kaj
vi diros: Granda estas la Eternulo super la limoj de Izrael.
6 Filo respektas patron, kaj sklavo sian sinjoron; sed se Mi estas
patro, kie estas la respekto al Mi? kaj se Mi estas sinjoro, kie estas
la timo antaû Mi? diras la Eternulo Cebaot al vi, ho pastroj, kiuj
malhonoras Mian nomon. Kaj vi diras: Per kio ni malhonoras Vian
nomon? 7 Vi alportas sur Mian altaron panon malpuran, kaj tamen
vi diras: Per kio ni malpuri¸is antaû Vi? Per tio, ke vi diras: La tablo de la Eternulo estas senvalora. 8 Kaj kiam vi alportas oferon blindan, çu tio ne estas malbona? aû kiam vi alportas laman aû malsanan, çu tio ne estas malbona? Provu alporti ¸in al via regionestro—
çu vi tiam plaços al li, kaj çu li akceptos vin favore? diras la Eternulo
Cebaot. 9 Pre¸u de nun al Dio, ke Li indulgu nin; se tio estas farita
de viaj manoj, çu Li povas favore akcepti vin? diras la Eternulo Ce1
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baot. 10 Estus bone, se iu el vi ÿlosus la pordon, por ke vi ne bruligu vane fajron sur Mia altaro. Vi ne estas agrablaj al Mi, diras la
Eternulo Cebaot; kaj donacon el via mano Mi ne akceptos favore.
11 Çar de la sunlevi¸ejo ¸is la sunsubirejo Mia nomo estos granda
inter la nacioj, kaj sur çiu loko oni incensos kaj alportos oferojn al
Mia nomo, oferojn purajn; çar granda estos Mia nomo inter la nacioj, diras la Eternulo Cebaot. 12 Sed vi malhonoras ¸in per tio, ke
vi diras: La tablo de la Eternulo estas malsankta, kaj la man¸aîo sur
¸i estas senvalora. 13 Kaj vi diras: Tio estas nur klopodoj! Kaj vi malÿatas tion, diras la Eternulo Cebaot, kaj vi alportas tion, kio estas
ÿtelita, lama, aû malsana, kaj vi alportas ankaû tiaspecan farunoferon. Çu Mi povas favore akcepti tion el via mano? diras la Eternulo. 14 Malbenata estu la hipokritulo, kiu havas en sia brutaro sendifektan virbruton, sed, farinte sanktan promeson, li alportas ofere al
la Sinjoro kriplaîon; çar Mi estas Re¸o granda, diras la Eternulo
Cebaot, kaj Mia nomo estas timata inter la nacioj.
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Çapitro 2
Kaj nun, ho pastroj, al vi estas donata jena ordono: 2 Se vi ne obeos, kaj se vi ne atentos, ke vi donadu honoron al Mia nomo, diras
la Eternulo Cebaot, tiam Mi sendos sur vin malbenon, Mi malbenos viajn benojn; jes, Mi tion malbenos pro tio, ke vi ne donas vian
atenton. 3 Jen Mi îetos insulton sur la semon çe vi, malpuraîon Mi
îetos sur viajn viza¸ojn, la malpuraîon de viaj festoferoj, kaj ¸i alglui¸os al vi. 4 Kaj vi scios, ke Mi sendis al vi çi tiun ordonon, por
konservi Mian interligon kun Levi, diras la Eternulo Cebaot. 5 Mia
interligo kun li estis por vivo kaj paco, kaj Mi donis ilin al li, por ke
li timu Min, kaj li timis Min kaj respektegis Mian nomon. 6 Instruo
de la vero estis en lia buÿo, kaj maljustaîo ne trovi¸is sur liaj lipoj;
en paco kaj sincereco li iradis antaû Mi, kaj multajn li deturnis de
peko. 7 Çar la lipoj de pastro devas konservi scion, kaj el lia buÿo oni
devas serçi instruon; çar li estas sendito de la Eternulo Cebaot. 8 Sed
vi forklini¸is de la vojo, vi delogis multajn de la instruo, vi detruis
la interligon kun Levi, diras la Eternulo Cebaot. 9 Tial Mi ankaû faris
vin malestimataj kaj malaltigataj antaû la tuta popolo, pro tio, ke vi
ne observas Miajn vojojn kaj estas personfavoraj en la aferoj de la
le¸o.
10 Çu ne unu patron ni çiuj havas? çu ne unu Dio nin kreis? kial
ni perﬁdas unu la alian, malsanktigante la interligon de niaj patroj?
11 Perﬁdis Jehuda, kaj abomenaîo estas farita en Izrael kaj en Jerusalem; çar Jehuda malhonoris la sanktaîon de la Eternulo per tio, ke
li ekamis kaj edzinigis al si ﬁlinon de fremda dio. 12 Al tiu, kiu tion
faras, la Eternulo ekstermos el la tendoj de Jakob majstron kaj disçiplon, kaj ankaû tiun, kiu alportas donon al la Eternulo Cebaot. 13
Ankaû tion vi faras: vi kovras la altaron de la Eternulo per larmoj,
plorado, kaj ¸emado tiel, ke Li jam ne povas rigardi la donojn nek
1
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akcepti ion agrable el via mano. 14 Vi diras: Kial? Tial, ke la Eternulo
estas atestanto inter vi kaj la edzino de via juneco, kontraû kiu vi
agis perﬁde, kvankam ÿi estas via kamaradino kaj via le¸a edzino.
15 Tion ne faris eç seninfanulo, se en li restis spirito. Kion faris la seninfanulo? li petis de Dio idaron. Estu do singardaj en via spirito,
kaj neniu agu perﬁde kontraû la edzino de sia juneco. 16 Kiu ekmalamis ÿin kaj forpuÿas ÿin, diras la Eternulo, Dio de Izrael, tiu makulas sian veston per perfortaîo, diras la Eternulo Cebaot: estu do singardaj en via spirito, kaj ne agu perﬁde.
17 Vi indignigis la Eternulon per viaj vortoj. Tamen vi diras: Per
kio ni indignigis Lin? Per tio, ke vi diras: Çiu malbonaganto estas
bona antaû la okuloj de la Eternulo, kaj tiajn Li favoras; aû: Kie estas
la Dio de justeco?
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Çapitro 3
Jen Mi sendos Mian an¸elon, kaj li preparos antaû Mi la vojon; kaj
subite venos en Sian templon la Sinjoro, kiun vi serças; kaj la an¸elo
de la interligo, kiun vi deziras, jen li iras, diras la Eternulo Cebaot.
2 Sed kiu eltenos la tagon de Lia veno? kaj kiu povos stari, kiam Li
aperos? Çar Li estas kiel la fajro de fandisto, kaj kiel la sapo de la
fulistoj. 3 Li sidi¸os, por refandi kaj purigi ar¸enton, kaj Li purigos
la idojn de Levi kaj refandos ilin kiel oron kaj ar¸enton, por ke ili
alportadu al la Eternulo la donojn kun pieco. 4 Tiam al la Eternulo
estos agrablaj la oferoj de Jehuda kaj de Jerusalem, kiel en la tempo antikva kaj kiel en la jaroj antaûaj. 5 Kaj Mi venos al vi, por ju¸i;
kaj Mi estos rapida atestanto kontraû la sorçistoj kaj adultuloj, kontraû tiuj, kiuj îuras mensoge, kontraû tiuj, kiuj estas maljustaj en la
pagado al dungito, al vidvino kaj al orfo, kaj kontraû tiuj, kiuj forklinas la rajton de fremdulo kaj Min ne timas, diras la Eternulo Cebaot. 6 Çar Mi, la Eternulo, ne ÿan¸i¸as; kaj vi, ho ﬁloj de Jakob, ne
nenii¸os.
7 De post la tagoj de viaj patroj vi deturnis vin de Miaj le¸oj kaj
ne observas ilin; revenu al Mi, kaj tiam Mi returnos Min al vi, diras la Eternulo Cebaot. Sed vi diras: En kio ni devas reveni? 8 Çu
povas homo ruzi kontraû Dio? tamen vi ruzas kontraû Mi. Vi diras:
En kio ni ruzas kontraû Vi? En la dekonaîo kaj la oferdonoj. 9 Sub
la malbeno vi ruini¸as, sed kontraû Mi vi ruzas, la tuta popolo. 10
Alportu la tutan dekonaîon en la provizejon, por ke estu man¸aîo
en Mia domo, kaj elprovu Min per tio, diras la Eternulo Cebaot, çu
Mi ne malfermos al vi la aperturon de la çielo kaj çu Mi ne verÿos
sur vin benon abundan. 11 Tiam Mi faros por vi malpermeson al la
man¸eganto, ke li ne pereigu al vi la fruktojn de la tero kaj ne senfruktigu al vi la vinberbrançojn sur la kampo, diras la Eternulo Ce1
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baot. 12 Kaj çiuj nacioj nomos vin feliçaj, çar vi estos lando ravanta, diras la Eternulo Cebaot.
13 Arogantaj estas kontraû Mi viaj vortoj, diras la Eternulo. Tamen vi diras: Kion ni parolas kontraû Vi? 14 Vi parolas: Vane ni servas al Dio: kian proﬁton ni havas, se ni plenumas Liajn preskribojn
kaj se ni iradas sen¸oje antaû la Eternulo Cebaot? 15 Tial ni diras, ke
la malbonuloj estas feliçaj, kaj la malpiuloj estas bone aran¸itaj; ili
incitas Dion, sed restas sendifektaj. 16 Sed tiuj, kiuj timas la Eternulon, diras al si reciproke: La Eternulo atentas kaj aûdas, kaj memorlibro estas skribata antaû Li pri tiuj, kiuj timas la Eternulon kaj respektas Lian nomon. 17 Kaj ili estos Miaj, diras la Eternulo Cebaot,
en la tago, kiam Mi aran¸os Mian apartan trezoron; kaj Mi korfavoros ilin, kiel homo korfavoras sian ﬁlon, kiu servas al li. 18 Kaj vi
denove vidos la diferencon inter virtulo kaj malvirtulo, inter tiu, kiu
servas al Dio, kaj tiu, kiu ne servas al Li.
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Çapitro 4
Çar jen venos tago, ardanta kiel forno; tiam çiuj malhumiluloj kaj
malbonaguloj estos kiel pajlo, kaj la venonta tago bruligos ilin tiel,
diras la Eternulo Cebaot, ke ¸i en restigos al ili radikon nek brançon. 2 Sed por vi, kiuj respektas Mian nomon, levi¸os suno de justeco, kaj sanigo estos en ¸iaj radioj, kaj vi eliros kaj saltados, kiel
bone nutritaj bovidoj. 3 Kaj vi piedpremos la malpiulojn, çar ili estos polvo sub la plandoj de viaj piedoj en tiu tago, kiun Mi aran¸os,
diras la Eternulo Cebaot.
4 Memoru la instruon de Mia servanto Moseo, kiun Mi donis al
li sur ˘oreb por la tuta Izrael, la le¸ojn kaj preskribojn. 5 Jen Mi
sendos al vi la profeton Elija, antaû ol venos la granda kaj timinda
tago de la Eternulo; 6 kaj li returnos la koron de la patroj al la infanoj, kaj la koron de la infanoj al iliaj patroj, por ke Mi, veninte, ne
frapu la teron per anatemo.
1
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