
KUMRAN

SALMUAK
XXIV . ALMUA (euskerazko 5'garrena)

Salmu onek, Erruki zakidaz (Miserere) salmua da-
karsku gogora.

' Dei egiten dautsut, Jaungoikoa: entzun nagi-
zu arren! Nire eskuak zeure bizitoki santurantz lu-
zatzen dodaz. 2Zabaldu zure entzumena eta entzun
nire erregua; ez egizu baztartu nire eskaria.

3Onik atara egizu nire arimea, ez egizu ondatu;
ez daitela billoizik geratu dongen aurrean. 4Urrun-
du egizuz nigandik gaiztakeria saritzen dabenak,
Egiaren Auzi ebazle, Jaungoikoa!

s Ez nagizu epaitu nire pekatuen negurrira bizi-
dunik bat bera be ez da zuzena zure aurrean-eta.

6 lrakatsi nagizu, Jaungoikoa, zure legean, iraka-
tsi egidazuz zure erabagiak.

'Orrela, entzun egingo dabez askok zure egin-
tzak, eta atzerriak goratu egingo zaitue.

8 Gomuta zaitez nitzaz, ez zaitez nitzaz aaztu
eta ez nagizu esturetan jarri.

9Urrundu egizuz nigandik nire gaztetako peka-
tuak. Ez izan gogoan nire utsak. Garbitu nigan ez-
pan gaiztoak. Ez zaitez sumindu nire aurka. 10Ken-
du nigandik "arein zusterrak, ez daitezala zildu ni-
gan arein orriak. Zu goragarria zara, Jaungoikoa

12Orregaitik, nire erregua entzuna da zure zu-
rrean. Nori geiago eskatuko dautsat laguntza, emon
daistan?

13 Adan'en semeai, bearbada?; nondik atarako
dabe areik aal-izatea? Nire ustea Jaungoikoagan da-
go!

14Dei egin neutsan Jaungoikoari eta Arek eran-
tzun egin eustan. Osatu egin eban nire biotz ausia.

"Makurtu egin neban nire burua, loak artu nen-
duan [...], atsekabetuta nengoan.
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XXVI SALMUA (euskerazko 6'garrena)
Salmu onek izadia ta beronen Egille guztiz aaltsua
goratzen dauz.

'Aundia ta santua da Jaungoikoa)
Santu-santua gizaldiz-gizaldi.
Aren aurrean 2aundi-izatea doa.
Aren atzean, ur aundien zaratotsa,
Ontasunak eta errukiak inguratzen dabe,
Egia, 3Auzia ta Zuzentasuna dira
Aren aulkiaren ondopea.
Argia illunpeetatik banandurik
sortu eban egunsentia,
abere biotzeko jakintzaz.

Aingeruak, ori ikusi ebenean,
pozez bete ziran,
eurak ez ekiena ikusierazo eutsen-eta

5 Mendiak bizidun guztientzako
alez eta janariz apaindu ebazan.

6Bedeinkatua bere indarraz
lurrari bizia emoten dautsan A,
bere aal-izateaz mundua sendotzen dauana!
Bere adimenaz zabaldu ebazan zeruak [...].
Atarazo egin dau 'aizea beronen kobetatik
... ... ... ... ... ... ... ... ...
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XXVII SALMUA (euskerazko 7'garrena)
Salmu onetan judarren egutegiko jaŕak aitatzen di-
ra, Jauretxearen garbikunde ta eskintzakoak izan
ezik, Dabid'i ezarten yakozan izen-buruak —jakitu-
na, argia, profeta doaidun osoa—, Mesias aitatzen
dabe, Mesias'ŕ dagokioz.

DABID, JESE'REN SEMEA

'Dabid, Jese'ren semea, jakituna zan, eguzkiaren
argia lako argia zan, jakintsu 2sakona ta osoa bere
bide guztietan Jaungoikoaren eta gizonen au-
rrean, Seta Jaungoikoak espiritu argitua emon eu-
tsan.

4Iru milla ta seireun salmu idatzi ebazan, baita

gorapen-abestiak be, egun bakotxean erre-opari beti-
korako altara-aurrean abesteko. 5 Urteko egun guz-
tietarako, irureun eta irurogei ta lau idatzi eba-
zan. 6Zapatuetako eskintzarako, berrogei ta amabi
abesti. 'Ilbarrietako eskintzarako, batzarretako
egun bakotxerako eta oben-ordezko egunerako, ogei
ta amar. 8Abesti guztiak izan ziran berak burura-
tuak; laureun eta berrogei ta sei izan ziran guz-
tiz. 9Atsekabetuen alde ereskiñen bidez lagunduak
izateko abestiak, lau soillik izan ziran. Lau milla ta
berrogei ta amar guztiz.

10Gauza guztiok, Gorengoaren aurrean emona
izan yakon profeta-doaiak eraginda esan ebazan.

KEREXETA

- 14 -


