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HISTOR AN TESTAMANT COZ

HAG AN

TESTAMANT NEVEZ.



Rouantelez an eñv a zo d'ar re a zo heñvel outho.

(S. Vaze, 19).
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Eespount an Te.t Santel ar Pap.

£ Roum, an 8 eiiz a viz meurs 1880.

Bez hor bem bet gant cmaoudêgiwz mc,

digant Aotrou-n-Eskop Bdle, levr ar skrititr

sakr azo he hano ar vibl vihan gatit taolennou.

Al levr-ze azo bet digasset d'e-omp euz a-

berz an daou Aotrou Benziger, breudeur ha

moullèrien, ha, gant-han ive, testeni ho rnen-

nossiou a wirgaloun.

Rak-se ech aotreornp rei d'ezho ha d'ho

labourou Hor bennoz abostolik^ evit ma kresko

bepred mad ar relijion.

Sinet: Léon XUI, pap.



N ESCOP A GBMPER HAG A

riervez aii desteni roet deomp gant an Aotrou LAMAR-

QUE, persoiui hon ilis cathedral, divar benn al levr bre-

zounec a reer anezhan : Ilistor aii testamant coz liag au testamant

nevez discoiiezet sclear dre imaclioii ; hag hervez an anaoudegez or

boa hon unan euz al levr-se araoc m'eo bet lakeat e bre-

zounec ; o tiscleriomp ama a vouez huel ez eo unan euz

al Jevriou a c'hell ober ar muïa vad hag ar brassa plija-

dur d'an dud divar ar meaz euz hon escopti. Ar c'hen-

telliou caêr hag an imachou a zo ennhan a lakaïo ar

guirioneziou euz ar rehjion da bara sclear ha splamm

dirac daouhigad ho speret. Ho zicour a raïnt, dreist oll,

da goumpren, guelloc'h eget n'o dcuz great bete vrema

marteze, petra eo al lezen goz hag al lezen nevez, e pe

feson e teu an eil euz eben, ha penaoz kement a zo bet

c'hoarvezet, pe discleriet a berz Doue, el lezen goz, ne

oa nemet eur merk euz ar pez a dlie erruout el lezen

nevez. Seiu perac e carfemp guelet al Jevr-ma etre

daouarn kement den a gomz ar brezounec en hon escopti,

ha, dreist oll, etre daouarn ar vugale.

Roèt e Keinper ar o a vh ('hoimrer 1869.

f RENAT. CORISOPIT. et Leon. Eps.

De Mandato RR. DD. Episcopi:

Jh- TEPHANY.
c. h. Sius.



Lizer scrivel gant an Aotrou'n escop MERMILLOD divar benn al

levr-ma, araoc m'e bet lakeat e brezounec.

Jenev, ar 7 a vis du 1866.

D'AX AOTROlilZ tllARLES HA NICOLAS BENZIGER

BREllDEIR E EI^SIEDEL^.

Aot rouiiez,

jiur hlijadur eo evidon lio Irugarekaat a vouez huel

cuz ar vad o peuz greal meur a veich d'ar Rehjion ha

d'an llis, dre al levriou caer o peuz moullei. Unan euz

ar re a istiman ar muïa, co HISTOR AN TESTAMAAT COZ HAG AN

TESTAMANT NEYEZ, «ISCOUEZET SfLEAR DRE IMAfHOIl. voulla al

!ovr-se e langach aHmand da genta, ha goudeze e gallec,

o peuz great e guirionez eun dra vad ha meritabl dirac

Doue. An oli gristenien o devezo plijadur oc'h he lenn,

hag ar vugale a gavo ennhan eur gelennadurez euz ar re

vella. Ne chellan ket eta ho meuh re evit ar boan o

peuz kemeret da voulla al levr bihan-ze en eur feson

deread, ha carout a rafTen e ve anavezet gant an oll

gristenien cathohc.

Va bennoz deoch, Aotrounez, ha countit var ar ga-

rantez am euz evidoc'h en hor zalver Jesus-Krist

sin. \ GASPARD, escop Hebron,

haiiTBt da zicour escop JeneY.



Lizer scrivet gant an Tad Felix, euz a urs an Tadou Jesuistet.

Paris, iir 23 a vis du 1866.

Aotrounez,

riur zonch vad o peuz bet o voulla, evit ar bobl, an

dud iaouank hag ar vugale, HISTOR A\ TESTAMANT COZ HAG

AX TESTAMANT \EVEZ DISCOÜEZET SCLEAR DRE IMACHOü. Credi a

/an e rai al levr-se calz vad. Breuriez S. Mikeal a vezo

joa ganthi he reï da anaoul muïa ma c'hello, brema p'e

deuz lakeat he dreï e gallec; rac leun eo a draou caér

ha talvouduz meurbet evit an ene, hag, a hent all, n'e

ket re ger ken nebeut dioc'h ar feson ma'z eo moullet.

Plijet ganeoc'h, Aotrounez moullerien, digemeret al

lizer-ma evel eur merk euz ar garantez hag euz ar respet

am euz evidoch.

J. FELIX, S. J.



EÜR GER ÜRAOC A BER2 AR VOULLERIBN.

(An dra-ma a zo tenriet divar al levr gallec).

JOreuriez S. Mikeal lia ni or Iteuz bet eun lievelep

sonch da lakaat treï e gallec Histor anTestamant coz

hag an Testamant nevez discouezet sclear dre ima-

chou. Al levr-sc or boa dija moullet e langach allmand,

luig a ioa bet digemeret mad er Suiss, en Allemagn hag

cn Americ. Hag e guirionez, caout a reer ennhan an traou

caéra a zo er Scritur Sacr merket e berr gomzou, hag en

eur feson hag a ia var eün da voueled ar galoun.

Ouspenn-ze, rei a ra da anaout sclear penaoz e teu al

lezen nevez euz al lezen goz. Credi a reomp eta e vezo

lennet gant phjadur en tiegeziou, hag e c'hello servichout

calz da zeski ar relijion grirsten d'ar vugale, ken er Scoliou,

ken en Ilis. Tost daou c'hant imach a zo ebarz ; meur

a escop deuz dija great he veuleudi, hag her mouUet or

beuz gant ar brassa evez ; setu perac ec'h esperomp e

plijo al levr gallec-ma d'an oll, evel ma plije dija d'ar

re hen anaie an hiiii or boa moullet da genta e langach

allmand.

EINSIEMLN er Siiiss, aii H a vis kcrzii 1866.

Charles ha Nicolas Benzi^er breudeur.



HISTOR AN TESTAMANT COZ

LODEN GENTA.

HISTOR AN AMZER GENTA ADALEC ADAM BETEC ABRAHAM,

adalec ar bloaz 4000 belec var dio ar bloaz

2000 araoc donedigez hor zalver.

1. Crouïdigez ar bed.

Ei i'enn kenta Doue a giouas an env hag- an douar.

An douai a loa c hoaz goullou ha teñval, ha goloet oU a

zour. Ha Doue a lavaras : « ra vezo ar sclerijen!» Hag
ar sclerijen a oue. Ha setu an deiz kenta.

Bibl. brïtoD. I
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D'an eil dervez Doue a lavaras: «ra vezo great an

oabl !

»

Ha kerkent an oabl glaz en em zavas azioc'h an douar

evel eur volz dudiuz.

D'an trede deiz Doue a lavaras: «ra'z aï en ho zu an

douriou a zo var c'horre an douar, ha ra zeui an douar

d'en em ziscouez ! « Ar pez a oue great evelse. An douar

hag ar mor, an eienennou, ar chouêrennou bihan hag ar

steriou braz a ioa eno, peb hini el leac'h ma tlie beza.

— Goudeze Doue a c'hourc'hemennas d'an douar dougen

plant ha guez a bep seurt ; ha ker buhan an douar a

deuas da veza marellet gant bokedou a bep seurt liou,

ha guloet a wez glaz.

D'ar pevare dervez Doue a lavaras: «ra vezo en oabi

traou da reï sclerijen ! » Hag an heol, al loar hag ar steret

en em lakeas da bara.

D'ar pempet dervez Doue a lavaras: «ra vezo pesket

en dour ha labouset en ear ! » Ar pez a erruas dioc'htu,

D'ar c'houec'hvet dervez Doue a reas ar gourc'hemenn-

ma : «ra vezo var an douar luanet a bep seurt ! » Ha setu

ractal a bep seurt loanet o tont var an douar. Neuze Doue

a lavaras : « greomp an den dioc'h hor patrom hag hervez

hon heñveledigez hon unan, ha ra vezo mestr var an oll

grouadurien all euz an douar ! » Ha Doue a reas corf an

den gant pri-douar, ha goudeze, dre eur c'hoêzaden oll-

c'hallouduz, e roas dezhan eun ene ha ne c'hell ket

mervel. Setu aze penaoz e oue crouèt an den kenta.

Duue a roas dezhan an hano a Adam, ar pez a zinifi

:

tennet euz a zouar.

Doue a velas an oll draou en devoa great, hag ho

c'havas mad. — D'ar seizvet dervez ec'h ehanas da

labourat, ha setu perac e vennigas an dervez-se, hag e

reas anezhan eun deiz santel.

Evel m'en deuz Doue crouét an den d'ar c'houec'hvet

dervez euz ar zizun genla euz ar bed, evelse ive en deuz

her prenet, da lavaret eo, roèt dezhan eur vuez nevez,



- 3 -

d'ar c'houec'hvet dervez euz ar zizun zantel, da zeiz guener
ar groaz. Hag evel corf hon tad kenta Adam a zo bet great

gant pri tennet euz an douar, c'hoaz guerc'h ha nevez ben-

niget gant Doue, eveise ive hor zalver Jesus-Kiist, an eil

Adam, a zo ganet euz ar Verc'liez Vari, euz ar grouadurez-

se a zo bet ato diljec'h-caer dirac Doue, ha leun eir/. he

c'hrasou.

2. Crouïdigez an Elez.

Doue a groiias

ouspenn crouadu-

rien ha ne c'heUei

kel da velet, me
lavar, an elez euz

an eñv. Ar re-ma,

p'oant crouet ,
•

a

ioa oU sanlel hag

eüruz euz eun eu-

rusdet eb he far.

Hogen, eleiz

anezhoenemzavas

a enep an Aotrou

Doue, hoc'hrouèr,

ha setu e oue eur

vrezel vraz en eñ\

.

Mikeal hag an elez

a ioa chomet stard

en ho dever a zal-

c'has penn d'an

drouc-elez. Anhini

a ioa e penn ar re-

ma a zo he hano

Satan, pe an diaoul. An dr«uc-eiez a oue trechet

stlapet en ifern.

3. Eürusdet hon tud kenta e baradoz an douar.

Doue en devoa great evit an den eur jardin ha ne

c'houffet biken guelel caèroc'h eget-hi ; ar jardin-ze eo

a hanver baradoz an douur. Eno ez oa guez carget a frouez
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euz ar re vella a c'honffet da dañva. E creiz ar jardin ez

oa diou vezen hag a remerket dreist ar re all
,
guezen ar

vuez, ha guezen anaoudegez an drouc hag ar mad. Ha Doue
a lavaras da Adam: «dibri a c'hellit euz a gement seurt

frouez zo er jardin nemet euz a eur seurt ebken , nemet
euz a frouez guezen anaoudegez an drouc hag ar mad

;

rac ma tebrit euz a frouez ar vezen-ze , oc'h sur da ver-

vel.» Goudeze Doue a zigassas an oll loanet dirac Adam;
Adam en devoue eur joa vraz ouz ho guelet, hag a roas

he hano da bep hini anezho.

Ha Doue a lavaras : «n'e ket mad e ve an den he unan;

greomp dezhan evit he zicour eun all heñvel outhan.»

Doue a zigassas eta eur c'housket doun da Adam , hag

epad he gousk e lamas unan euz he gostou evit ober

anezhi ar vaouez. Pa zihunas Adam, Doue a lakeas ar

vaouez dirazhan. Adam a zridas he galoun oc'h he guelet,

hag a roas dezhi an hano a Eva, ar pez a zinifi , mamm
kement den a dle dont er bed.

Ho daou e vevent eüruz e baradoz an douar. Doue en

devoa eur vadelez vraz evitho , ar vadelez en deuz eun

tad evit he vugale. Frouez guezen ar vuez a dlie miret

oulho da gleñvel ha da vervel.

Guezen ar vuez a verke sacramant an aoter, divar benn
pehini en deuz lavaret Jesus-Krist : an nep piou bennac a

gemero ar vagadurez-se, a vevo da virviken.

4. Pec'het hon tud kenta e baradoz an douar.

An den a ioa eüruz. An diaoul, o caout avi ouz he

eürusdet, a glaskas hen touella, hag evit kement-se ec'h

en em zervichas euz ar zarpant.

Eun dervez m'oa tosteat Eva oc'h guezen anaoudegez

an drouc hag ar mad, ar zârpant a lavaras dezhi: «perac

en deuz Doue difennet ouzoc'h dibri euz a frouez ar

vezen-ze?» Hag Eva a respountas: «gant aoun, emezhi,

na varvchemp, ma teujemp da dañva ar frouez-se.« —
«Nan, nan, eme ar zarpant neuze da Eva, ne varvoc'h

ket ; er c'hountrol eo : ho taoulagad a zigoro, hag e vioc'b



heñvel ous Doue be unan , dre ma'c'h anavezoc'ïi eveld-

han an drouc hag ar mad.)) clevet ar c'homzou-ze, Eva

a zellas ouz ar vezen evil guelet peseurt doare o devoa

ar frouez; ha seul-vui ma selie, seul-vui e cave dezhi o

devoa doare gaér hag e tlient beza euz ar re vella. Poul-

zet gant an ioul direiz da velet peseurt blaz o devoa, e

cutuillas eur frouezen hag hc c'hassas d'he ginou. Gou-

deze ez eas da gass an tañva da Adam, hag hema a zebras

ive. Evelse eo e oue great ar pec'het Iventa. Kerkent daou-

lagad Adam hag Eva a zigoras, mes en eur feson disheñ-

vel dioc'h m'o devoa sounjet. Anaoul a rejont edont en

noaz. Leun a vez d'en em velet er stat-se, e stagchont

dehou fiez an eil ouz eben evit ober a bep a c'houriz d'en

em c'liolo. Goudeze e crogas aoun ennho, hag ez ejont

da guzet adreñ ar guez.

Dre eur vezen eo bet collet an den, ha dre eur vezen,

guezen ar groaz, eo e bet saveteat, hag en deuz gellet

adarre caout an tu da veza treac'h d'an drouc-speret.

5. Ar pec'liet pvmisset, hag ar zalver promettet evit
ar veich genta.

Neuze e oue clevet mouez an Aotrou Doue o comz
evel-hen: «Adam, e peleac'h emaoc^h?» Adam a respoun-

tas en eur grena: «aoun em euz bet razoc'h ahalamour

m'edün en noaz.» — «Piou, eme an Aotrou Doue, en

deuz lavaret deoc'h edoc'h en noaz? Daoust ha debret o

peflFe euz ar frouez difennet? » Hag Adam a respountas

adarre: «Eva eo e deuz kinniget dinn, hag em euz de-

bret.» Neuze Doue a lavaras d'ar vaouez : «peraco peuz-

hu great an dra-ze?» — «Ar zarpant, emezhi, en deuz va

zouellet, hag em euz debret euz ar frouez-se.»

Var gement-se Doue a zougas ar zetans, hag a lavaras

da genta d'ar zarpant: «abalamour m'az peuz great an

dra-ze, te a vezo milliget etre an oll loanet euz an douar;

ne valeï nemet a ruzou ha var da gof , ha poullren an

douar a vezo da vagadurez pemdesiec. Me a lakaio cas-

souniou etre ar vaouez ha te, etre da vouenn hag he hini.
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Hi a llablro tl jd dd benn, lid te a gkbko lie llemnid e seul

he zroad.

»

Goudeze Doue a lavaras d'ar vaouez : « calz a boan o

pezo o lakaat ho pugale er bed, ha bez' e vioc'h a zindan

galloud ho pried.» Doue a lavaras erfin da Adam: «an

douar a vezo miüigel abalamour deoc'h; ne zougo anez-

han he unan nemet spern lia drez, hag evelse e renkoc'h

gounit ho para dioc'h ar c'houezen euz ho tal ken na

zistrooc'h en douar-ze a behini oc'h bet tennet; rac ne

d'oc'h e guirionez nemet poullr, ha distreï a reoc'h adarre

e poultr.

»

Doue a roas neuze üa Adam ha da Eva crec'hinn loanet

evit en em viska, ha goudeze e cassas anezho er meaz

euz ar baradoz. Eun eal a oue lakeat da zivoal an or gant

eur c'hleze a dan.

Ar Yerc'hez Vari, dre ar frouez benniget euz he c'hof,

Jesus, a dlie eun deiz flastra he benn da Zatan. Evel Adarn

en deuz lakeat an dud oU da gaout perz en he bec'hel



hag er bunition en deuz ar pec'het-se tennet var he lerc'h,

evelse ive, hor zalver Jesus-Krist, an eii Adam, a ro perz

en he zantelez hag en he veritou da gement hini a fell

dezhan hen anaout hag he zervicha evel he vestr hag he
Zoue. Ha setu aze penaoz eo bet casset da netra ar zon-

jou fallacr en devoa bet an diaoul e keùver an den.

6 Caïn hag Abel.

Adam hag Eva o devouc nieur a grouadur. An daou

genta oa Claïn liag Abel. Caïn en em daolas d'al labour-

douar ; mes eur goal den e oa. Abel a gemeras evit he

vielier divoal an deñvet; hema avad a ioa eur paotr fur

ha chentil. Ho daou e rejont sacrifisou d'an Aotrou Doue:

Abel a ginnigas dezhan eun oan, ha Caïn, IVouez euz aii

douar. Hogen , Doue
,
pehini a anaïe caloun an eil hag

egile, a reas eur zell a gai'antez var sacrifis Abel, mes ne

reas ket eun hevelep sell var hini Caïn. Hema , o veza

remerket an dra-ze , a gemeras avi ouz he vreur , hag a

deuas da veza teñval he benn.

Doue her

scandalas, en

eur lavaret

(](>zhan: «pe-

rac digeri da

galoun d'an

avi? Mar grez

mad, e vezi

ker mignoun
dinn ha da

\reur, mes
mar grez fall,

e tougi ar

boan dleet

d'az pec'het.

Dalc'h penn d'an tech a boulz ac'hanoud varzu an drouc,

ha bez treac'h dezhan. « — Coulsgoude Caïn a zalc'has

cassouni en he galoun. Eun dervez, o veza pedet he

vreur da vont ganthan da bourmen, e saillas varnhan er
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eun taol-count, hag hen lazas var ar plas. Kerkent e oue

clevet mouez ar barner a zo bet a oU-viscoaz hag a vezo

da virviken : «Caïn, eme ar vouez, e peleac'h ema ho
preur Abel?» Caïn a respountas gant eur vouez trenk,

evel eur ginet: «mea c'hoar, me? Daoust ha me zo

carget da zivoal va breur? » Neuze Doue a lavaras : « Caïn,

petra o peuz great? Goad ho preur a zo evel eur vouez

a zao euz an douar betec ennon. Setu perac c'houi a vezo

miliiget, hag heñvel ous eun den hag a renk ato bale eb

caout repu e nep leac'h , var an douar-ze a zo bet rusiet

gant goad ho preui. « clevet ar zetans-se, Caïn en em
ial<eas da zizesperi, en eur lavaret : « re vraz eo va fec'het

evit ma c'helfenn beza pardounet. » Neuze Doue a lakeas

eur merk varnezhan, ha Caïn en em dennas ac'hano, hag
a vevas goudeze ama hag a-hont, evel eun den hag a zo

ato tec'het araoc unan bennac.

Abel, lazet pelra bennac n'oa netra da damall dezhan,

a zo eur merk euz hor zalver Jesus-Krist. Ha Cain a zo

eur merk euz an treïtour Judas hag euz an oll iuzevien

o deuz lakeat d'ar maro salver ar bed.

7. An Dour-diluch.

(Var dro 2400 vloaz araoc donedigez hor zalver.)

Bugale vihan Adam en em rannas etre daou rumm, eur

rumm hanvet bugale Doue, hag ar rumm all, bugale andud.

Doue en devoa roét da Adam eur c'hrouadur devot , he

hano Selh, evit he gonzoli euz a varo Abel. Euz a lignez

Selh, dreist oll, eo e leuas bugale Doue, ha bugale an

dud, euz a lignez Caïn.

Nebeut a nebeut an dud oll en em roas d'an drouc ha

d'ar pec"het ; ne oue nemet Noê hag a zalc'has da ober

ar mad ha da ren eur vuez santel. Setu perac Doue a

lavaras: «c'hoaz c'houec'h ugent vloaz, ha me a garzo

an douar dioc'h kement den a zo var he c'horre. » Neuze

e comzas evel-hen ous Noè: «grit eviduc'h eun arc'h pe

eul lestr braz hag en devezo 5 i 2 troatad a hirder, 85 troa-

tad a ledander, hag 51 troatad a huelder. Var c'horre



;in arcii e reoc'h eur prenestr, hag eun or er c'hoslez.

Me a ia da zigass ar maro, dre eun dour-dihich, da

gement tra a vev var an douar. Mes declioui ec'h asten-

ninn va dorn evel da eur mignoun, hag e c'heUoc'h en

cni zaveteï ebarz en arc'h gant ho pried, ho pugale, ha

priejou ho pugale. Kemeret a reoc'h ive ganeoc'h eur

c'houblad euz a gement seurt loanet a zo var an douar,

ha pe a dra da veva, evidoc'h hag evit al loanet-se, keit

ha nia vioc'h cno.

»

No(' a labouras epad cant vloaz da ober an arc'h. An
(hid all her guele o labourat, hag heñ a brezege dezho

evit ho alia da ober pinijen; mes ne reant van ouz he

ghn-et. Erfin Doue a lavaras dezhan: «it brema en arc'h,

c'houi hag ho tud; abenn seiz dervez ama, me laka'i ar

glao da goueza; ha coueza a rai dalc'h-mad, ha puill ha
teo, epad daou-ugent dervez ha daou-ugent nozvez.

»

Ar pez en devoa discleriet an Aotrou Doue a erruas
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egiz m'en devoa lavaret. Abenn seiz dervez goude, rañ-

vellou an eñv a zigoras, hag e tirollas ar gUio da goueza
evel pa vijet bet o teuler dour gant barazou. Hag an arc'h

a zave dressic azioc'h an dour. An dud, evit saveteï ho
buez, a glaslce pignat e beg ar guez, pe var gern ar me-
neziou; mes caér o devoa, ne c'hellent ket tec'het araoc
ar maro. An dour a zave, a zave ato: sevel a reas betec

ouspenn 25 troatad huelloc'h eget an huella meneziou.
Evelse e oue beuzet kement tra a veve var an douar,

adalec an den betec an aneñvalet, adalec al labouset a
vev en ear betec al loanedigou a vale var ho c'hof, a ruzou.

Ne jomas beo nemetNoe hag ar re a ioaganthan en arc'h.

Hon tiid kenta, hag ho bugale betec an dour-diluch, a
vevas coz-coz. Mathusalem a vevas betec an oad a 969
vloaz. Er feson-ze Adani a vevas 56 vloaz gant tad Noé,
ha Noé, 58 vloaz gant Abraham. Eaz oa eta, epad an
amzer-ze, miret, ha cass a rumm da rumm, an anaou-
degez euz ar guirioneziou en devoa discleriet Doue d'hon

tad ha d'hor mamm genta.

An dour-diluch a zo eur merk euz ar varn diveza. Noè
a zo eur merk euz hor zalver Jesus-Krist, hag an arc'h,

eur merk euz an llis cathohc.

8. Noê a drugareka an Aotrou Doue goude an
dour-diluch.

An douar a jomas goloêt a zour epad cant anter-cant

dervez. Neuze Doue a lakeas euu avel domm da c'hoéza,

hag an dour a deuas da izelaat a nebeut a nebeut. An
arc'h a jomas a za var menez Ararat en Armenii. Eb dale

kern ar meneziou a oue er meaz euz an dour. Evit guelet

ha dizolo oa an douar, Noè a zigoras prenestr an arch,

hag a laoskas eur vran er meaz, mes ar vran ne zistroas

ket. Goudeze Noê a laoskas c'hoaz eur goulm; mes ar

goulm a zistroas bulian d'an arc'h dre n'e devoa cavet

plas ebet evit harpa he zreid. Abenn seiz dervez goude,

Noê a laoskas adarre ar goulm, hag, en dro-ma, ar

goulm a zistroas en eur zougen en he beg eur scour oli-

vet. Noé a anavezas neuze, hag he galoun a zride gant
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joa, oa eii eiii deiinel an dovir divar c'horre an douar.

Var ar goiirc'homenn roet dezhan gant, Doue, e teuas er

meaz euz an arc'h, heñ hag he dud, hag al loanet a ioa

eat ganthan ennhi. Eur bloaz leun en devoa treme-

net eno.

Icuii .1 diiaduilt gcz \ad, ^oe a zavas ractal cun aoter,

hag a reas da Zoue eur sacrifis euz an oll aneñvalet pur,

Doue a bhjas dezhan ar sacrifis-se, hag a lakeas da lu-

gerni en oobl eur ganeveden euz ar re gaêra. Goudeze e

vennigas Noe hag he vugale, hag e lavaras dezho: «me
fell dinn beza ho mignoun ha mignoun ho pugale var ho

lerc'h. Hiviziken an douar ne vezo mui beuzet gant dour-

diluch ebet. Keit ha nia vezo an douar, douar, an amzer-

iou euz ar bloaz a gendalc'ho da zont an eil varlerc'h

eben, evel an noz varlerc'h an deiz. Ar ganeveden am
euz lakeat e creiz ar c'hoabr a vezo ar merk euz an em-

glev a ran hirio ganeoc^h,»
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Ar pec'her iie fell ket dezhan ober pinijen a zo ho^vel
ouz ar vran ne zistroas ket d'an arc'h. An ene fidei, er

c'hountrol, pehini ne gav he repoz nemet e Jesus-Krist

hag en he llis, a zo heñvel ouz ar goulm.

9. Bugale Noê. Tour Babel.

Noê en devoue tri mab: Sem, Kam ha Japhet. He
vicher a oa labourat an douar gant he vugale, hag e

plantas eur vinien. veza ne anaïe ket c'hoaz nerz ar

guin, ec'h evas re ar veich genta hag e oue mezo : mont
a reas neuze da gousket en he dell. Kam her c'havas eno

en eur stat diskempenn, ha, coulz lavaret, en noaz; ha

setu heñ da vont ractal da gounta d'he vreudeur, en eur

c'hoarzin, ar pez en devoa guelet. Mes ar re-ma, leun a

respet hag a garantez evit ho zad , a gemeras eur vantel,

hag a ieas d'he zeuler var gorf Noê, en eur vale a-gil

evit na c'heljent ket he velet en noaz. Pa zihunas Noè ha

pa glevas petra o devoa greal he vugale, e lavaras : « mii-

liget ra vezo Kam ! Ha benniget ra vezo Sem ha Japhet! »

Goude Noê, an niver euz an dud a deuas da greski

kement ma oue red dezho claskbroïouallevit mont da jom
ennho; rac er vro ma edont ne oa mui a blas. Couls-

goude, araoc en em zispartia evit mont tu-ma, tu-hont,

e leverjont entrezho: «greomp eur gear, hag er gear-ze,

eun tour hag a zavo betec an eñv. » Dre ourgouil ha dre

fougerez eo e comzent evelse. Mes Doue a gassas da netra

ar zonch diskiant-se o devoa lakeat en ho speret. Epad

m'edont guir velJa o labourat evit sevel aii tour-ze eb he

bar, Doue a gemmeskas ho iez pe ho langach, da lavaret

eo, Doue a lakeas anezho da gomz langachou disheñvel

an eii diouz egile, en eun hevelep feson ma ne c'hellent

mui en em goumpren. Red mad e oue eta dezho lezel eno

ho mansounerez hag ho darbarerez evit mont peb hini

gant ar re a gomze eun hevelep langach ganthan. Bete

neuze ne oa er bed nemet eul langach ebken; mes abaoue

ez euz eleiz a langachou. An tour huel-ze, o devoa bet

c'hoant an dud da zevel abarz en em zispartia, a zo han-

vet tour Babel, ar pez a zinifi kemmesk, rouestl. Setu ama
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penaoz ec h en em raniias <ia dud gdude ar c hemmesk,
pe ar rouestl-se euz ho langach : lignez Sem en em skig-

nas dre an Asii, lignez Kam a ziskennas varzu an Afric,

ha hgnez Japhet en em dennas etrezec an Europ. Euz a

hgnez Sem eo e deuet pobl Doue, pe ar bobl a Israél.

Evel Noé, gourvezet en noaz en he delt, a lakeas Kam
da c'hoarzin divar he goust, evelse ive hor zalver Jesus-

Krist, dre he varo mezuz var ar groaz, en deuz lal^eat

ar baianet da ober goab anezhan, hag ar iuzevien da vlas-

femi an hano santel a Zoue; mes evidompni, kristenien

fidel, ez eo deuet da veza, dre ar maro mezuz-se, eui

zoursen a c'hras hag a zilvidigez.
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EIL LODEN

ADALEG ABRAHAM BETEC MOIZES

(Adalec ar bloaz 2000 betec ar bloaz 1500, pe var dro, araoc

donedigez hor zalver.)

10. Galvidigez Abraham, pe, Abraham galvet
gant Doue.

An dud, dre ma creske an niver anezho, a deuas adarre

da ancounac'haatan Aotrou Doue, hada zilezelhezervich,

evit adori ar grouadurien, evit adori an traou crouét. Selu

ar pechet a reer anezhan ar pec'het a idolatri. Bez' ez oa

coulsgoude e carter Haran, e bro Kaldee, eun den hag a

veve en eur zantelez vraz. He hano a oa Abraham. Doue a

joazas an den-ze evit ma teuje, heñ hag he hgnez, da

zelc'her var an douar ar guir feiz hag an esperans er zal-

ver promettet. Doue a lavaras eta da Abraham: «Kui-

taïl ho pro ha ti ho tad, ha deuit dar vro a ziscouezinn

deoc'h. Me ho lakaï da veza tad da eur bobl braz, hag

ennoc'h e vezo benniget kement rumm-dud a deui er bed.»

Abraham a zentas; donl a reas da jom da vro Kanaan

gant Sara, he bried, ha Lot, he niz, gant he zervichcrien,

he loanet, ha kement tra en devoa. Ar vro-ze a ioa ker

mad ha ken druz an douar ennhi , ma'z oa hanvet : « ar

vro e leac'h ma red al leaz hag ar mel. » An Aotrou Doue

en em ziscouezas neuze da Abraham evit an eil gueich,

hag a lavaras dezhan: «guel ar vro-ma! He reï a rinn

d'az lignez. » Abraham a zavas ractal eun aoter evit dis-

couez da Zoue he anaoudegez vad.

11. Vertuziou Abraham.

i . He garantet evit ar peoc'h. — Etre pastoret Abra-

ham ha pastoret Lot e oa savet eun tamm trouz bennac

divar benn ar peuri. Abraham, pebini a garie ar peoc'h, a

lavaras neuze da Lot : « va mignoun , arabad eo e ve
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tamm trouz ebet entrezomp; rac breiuleur oump evel a

c'liuuzoc'h. Er vro-ma ez euz plas aoualch da veva evid-

omp hun daou. Pellaït eta diuuzinn , me lio ped, ha

choazit evit mont da jom ennhan al leac'h a gavoc'h

guella. Mar dit a zeou, me ielo a gleiz; mar d'eo guell

ganeoc'h mont a gleiz, me ielo a zeou. » Lot a joazas ar

vro gaer a zo e kichen ster ar Jourden , hag a ieas da

jom da Zodom. Abraham a jomas e kichen Hebron.

2. He galoun distag dioc'h an danvez. — Nebeut amzer

goude , kear Sodom a oue kemeret gant pevar roue euz

ar broïou tosta. Ar re-ma a gassas gantho kement tra

vad a gavchont e kear, ha, dreist oll, Lot hag he oll dan-

vez. Abraham, o veza clevel ar c'helou-ze, a redas gant

tri c'lmnt-trivach cuz he^zervicherien varlerc'h ar pevar

:Ft

roue. Ho taka a reas, hag e lamas diganlho kement tra

devoa kemeret : evelse e tennas euz a-dre ho daouarn
Lot hag he zanvez. P'edo o tistreï d'ar gear goude an
abaden-ze, Melchisedek, roueSalem ha belec arguir Doue,
a deuas var ne hent d'he ziarbenn, hag a reas eur sacri-

fis da zoue, gant bara ha guin, evit he drugareknatj ha
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goudeze e vennigas Abraham he unan. Neu7e roue Sodom
a lavaras da Abr.iham: «roït dinn an dud o devoa ar

rouanet fali-ze casset gantho evit beza ho esclavourien,

ha dalc'hit ganeoc'h an oll draou all. » Mes Abraham ne

falvezas ket dezhan kemeret netra evilhan he unan.
Evel Ahraham en deuz lamet digant ar roiianet-se

kement tra o devoa casset gantho, evelse ive hor zalver

Jesus-Krist en deuz diframmet euz adre daoiiarn an dronc-

speret an den a ioa couezet dre ar pec'het a zindan he

c'halloud. Evit digass da zonch d'an dud e\iz ar victor-ze

betec fin ar hed, hor zalver en deuz ive instituet eur sa-

crifis heñvel ouz hini Melchisedek, a zindan ar spesou euz

ar bara hag euz ar guin, hag ar sacrifis-se eo ar sacriüs

santel euz an oferen.

3. Feiz Abraham. — Eun nozvez Doue a gassas Abra-

ham dirac he delt, hag a lavaras dezhan : « sao da zaou-

lagad etrezec an eñv, lia count, mar gelles, ar steret a

zo para e barr an oabl. Ker braz hag an niver anezho

6 vezo an niver euz an dud a deuio euz da lignez.

»

Divezatoc'h Doue en em ziscouezas dezhan adarre, hag a

gomzas oulhan evel-hen: «me fell dinn da gemeret evit

va mignoun ; me roio d'id eul lignez ha ne c'hello den

niveri an dud a deui anezhi. Ne c'houlennan diganes

nemet eun dra, nemet ma talc'hi mad dinn bepret. Setu

ama ar merk euz ar vignounach a vezo etre te ha me

:

an oll baotret a c'hano euz da lignez a vezo circonciset

abenn eiz dez goude ho ginivelez. Rac Sara, da bried,

a roio d'id eur mab hag a vezo Isaac he hano.» Abraham
a gredas an Aotrou Doue, hag, evel ma rene he vuez

dioc'h he greden, he feiz a dennas varnhan gras ha ca-

rantez he grouêr.

4. An digemer calounec a rea d'an dremenidi. — Eun
dervez, epad an añv, d'ar mare m'oa tomma an heol, tri

den divroad a ioa o tont gant an hent, tost da delt Abra-

ham. Abraham, oveza ho guelet, a ieas ractal dho diar-

benn, hag, en eur stoui dirazho, e lavaras d'an hini

anezho en doa doare da veza dreist ar re all: «Aotrou,

ne dremenit ket dirac va zelt eb ober eur pennadic ehan
;

deuit da ziscuiza dindan ar vezen-ma, ha kemeril eun



— <7 —

dra bennac da greñfaal ho caloun.» Sara en em hastas

neuze da ober kouign ganl ar flourra bleud e devoa, hag

Ahraham a roas urs da laza ha da lakaat da boazat guella

leué a ioa er c'hraou. P'oa poaz ar c"houign hag al leué,

e servichas anezho d'an dremenidi gant leaz da eva, hag

amann da lakaat var ar c'hüuign. Goude ar pred-bouet-

ze, an hini en doa doare da veza ar c'henta euz an tri

den divroad, a lavaras da Abraham: «dont a rinn adarre

abenn bloaz ama, ha neuze Sara e devezo eur mab. »

Abraham a anavezas kerkent oa an Aotrou Doue he unan,

ha daou eal ganthan, eo a ioa deuel d'he di a zindan

turm eun tremeniad.

5. He garantez evit an nessa. — Abraham a ieas eur

pennad da ambroug an tri den divroad var hent Sodom.
Neuze an Aotrou Doue a lavaras dezhan : « ar muzul euz

a bec'hejou Sodom ha Gomorr a zo deuet da veza barr,

hag ar pec'hejou-ze a c'houlen venjans. « Abraham en

devoa eur garantez tener evit he vreudeur, peger braz

pec'herien bennac ma'z oant. clevet an Aotrou Doue
comz evelse , e oue spountet , hag e lavaras : « o va

Doue , ha coU a reot-hu an hini a vev en ho toujans hag

en ho carantez gant an den difeiz ha direol? Ala ve e

Sodom anter-cant den a zoujans Doue, ha ne deuffac'h-

hu ket da espern ar gear oll abalamour dezho?» Hag an

Aotrou Doue a respountas: «eo, he espern a raffenn.»

Abraham a gendalc'has neuze da bedi ha da azpedi betec

ma lavaras dezhan an Aotrou Doue: « ma ve ebken e

Sodom dec den hag e vevfe e va doujans hag e va c'ha-

rantez, e pardounfenn choaz d'ar gear oll abalamour

dezho.» Mes an dec den-ze ne ouent ket cavet, ha selu

perac antronoz-vintin e oue sevenet ar gourdrouzou

spountuz douget gant an Aotrou Doue. Goude m'o devoa

an elez casset gantho Lot, niz Abraham ha den a zoujans

Doue, gant he c'hreg hag he ziou verc'h, an Aotrou Doue
a lakeas da goueza var Zodom ha var Gomorr eun

diluch a zoufr hag a dan , hag an diou gear fallacr-se a

oue devet ha pullac'het gant kement den a ioa o chom
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ennlKt. — Greg Lüt, u veza sellel adreñ he c'hein en des-

pel d"an difenn great dezhi gant an eal, a oue chenchet

en eur bernc'hoalen. Ar vro oll a zodeuetdaveza eul lenn

dour sall kemmesket gant soufr, evit re"i tesleni betec fin

ar be>d e deuz tennet varnhi gueich all malloz an Aotrou

Doue dre zizursiou ha fallagriesiou an dud a ioa o chom
ennhi.

6. He speret a zacrifis. — Abenn bloaz goude, Sara a

lakeas er bed eur mab. Abraham a roas d'ar mab-se an

hano a Isaac. He garet a rea euz a greiz he galoun. Pa

oue deuet ar c'hrouadur da veza braz, Doue a lavaras

d'he dad eun nozvez a oue: «Abraham, kemerit Isaac,

ar bugel-ze a garit kement dre n'o peuz ken mab nemet-

han, hag it ganthan var menez Moria evit ober eno dinn-

me ar sacrifis euz he vuez. » Eb lavaret gric hag ebchom
tamm da varc'hata, Abraham a zavas dioc'htu hag en em
lakeas da faouta ar c'heuneud a dlie servichout da c'hoeza

an tan evit ar sacrifis. Goudeze e sammas ar c'heuneud-

se var eun azen, ha setu heñ en hent gant daou zervicher
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liag Isaar. Abenn an trede dervez e velas a-ziabell al

leac'h maz ea varzu ennhan. Neuze e lavaras d'he zer-

vicherien: «chomit ania d'am gortoz; va mab ha me a

ia da adori Doue var ar menez. » Kemeret a reasarbeac'h-

ktnnieutl divar gein an azen evit hen lakaat var chouc

lsa«c, ha goudeze ez ejont adarre ho daou en hent evit

pignat var beg ar menez. Epad ma kerzent evelse ho

daou, Isaac a lavaras evel-hen: «Ya zad, setu ama zur

pe a dra da c'hoeza an tan evit ar sacrifis, mes an hini

II dle beza kinniget da Zoue var an tan-ze, e peleac'h

ema?» — «Va mab, eme Abraham, Doue a bourveo.

»

Pa ouent erruet el leac'h merkel gant Doue, Abraham a

zavas eun

log e crogas en he gountel evit ober da Zoue

ar sacrifis euz a vuez he vab. Mes kerkent eun eal en

em ziscouezas dirazhan , hag a lavaras dezhan a berz an

Aotrou Doue ha gant eur vouez creñ: «Abraham, Abra-

ham, ne astennit ket ho tornvarar bugel, ha ne rit drouc

ebet dezhan. Anaoiit a ran brema ema doujans Doue en

ho caloun, p'e guir, evit senti outhan, n'o peuz ket es-

pernet ho mab, ha coulsgoude n'o peuz ken mab nemet-

han.» Abraham, o veza savet he zaoulagad da zellet en

dro dezhan, a velas adreñ he gein eur maout, ha ractal
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e lazas ar maout-se evit her c'hinnig da Zoiie e sacrifis

e plas he vab. An eal a c'halvas Abraham evit an eil

gueich , hag a lavaras dezhan a vouez huel : « hen touêl

em euz dreizon va unan, eme an Aotrou Doue: abaia-

mour n'o peuz ket espernet lio mab, ha coulsgoude n'o

peuz ken mab nemethan, me ho pennigo hag a lakaïo an

niver euz an dud a deui euz ho lignez da veza par d'an

niver euz ar steret a zo e barr an oabl, ha dan niver euz

ar greunennou treaz a zo var aochou ar mor. Hag an oll

boblou euz an douar a vezo benniget en Hini a dle genel

euz ho lignez.

Evel Abraham, dre m'eo en em skignet ar vouenn anez-

han dre ar bed, a zo deuet da veza tad da eleiz a voblou,

evelse ive hor zalver Jesus-Krist, dre he c'hoad scuillet

var ar groaz, a zo deuel da veza tad d'an oll gristenien,

d'ar bobl braz ha nevez-se a zo anezhan brema e kement
corn zo var an douar. — Sara a zo eur merk euz an
Ilis, pried Jesus-Krist. — An Ilis a dlie ive guelet he

bugale genta, ar verzerien, casset d'ar maro evel Isaac,

hag ?x sacrifis-se a dhe ive divezatoc'h lakaat da greski

muioc'h-niui an niver euz he bugale evit he brassa henor

ha joa.

12. Isaac a zimez da E,ebecca.

Abraham, o veza deuet da veza coz, a falvezas dezhan

choaz evit he vab eur vaouez a zoujans Doue. Lavaret a

reas eta d'he zervicher fidel, Eliezer: «kea d'ar vro ma'z

oun ginidic anezhi , ha clask eno eur vaouez evit va mab
Isaac; mes divoal avad da gemeret evithan unan euz a

verc'het bro Kanaan , unan euz ar merc'het-se n'o deuz

na feiz na doujans Doue. » Ar zervicher a roas he c'her

e raje ar pez a c'houlenne Abraham. Setu heñ eta da ge-

meret dec cañval , da zamma varnho tenzoriou he vestr,

ha d'en em lakaat en hent evit mont da Haian, d'al leac'h

m'en doabevet Nakor, breur Abraham. Pa erruas eno,

e chomas a za gant he gañvalet dirac eur puns a ioa e

kichen kear, hag e reas goustadic ar beden-ma da Zoue

:

«va Doue, emezhan, va zicourit en deiz-ma, ha grit tru-

garez da Abraham, va mestr. Merc'hed iaouank kear a
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deuio bremaïc ama da gerchal dour. Ma lavar unan anez-

ho dinn : evil euz va lod , ha va list da denna dour evil

reï ive da eva d"ho cañvalet; me anavezo dre eno, o va

Doue, e vezo liounnez an hini o peuz galvet da veza pried

da Isaac.

«

Kerkente teuasdioc'h costez keareur plac'h iaouank, he

hano Rebecca, hag a ioa he modesti par d'he genet. Eur

pod a ioa ganthi var he scoaz. Diskenn a reas e tal ar feun-

teun da garga he fod, ha p'edo o tonl kuit , Eliezer a la-

varas dezhi: «m'o peffe ar vadelez da reï dinn eur banne

dour da eva?» — « Evit, emezhi gant eur vouez dudiuz,

»

ha ractal ec'h astennas he fod evit reï dezhan da eva.

P'en devoue evet, hi a lavaras c'hoaz: « mont a ran da

denna dour evit reï ive da eva d'ho cañvalet. » Neuze e

tiscargas he fod en eul laouer, hag ez eas adarre da denna
dour evit ar c'hañvalet. Eliezer a zelle outhi gant eun

ear souezet hag eb lavaret ger. P'o devoue ar c'hañvalet

evet leiz ho c'hof, e kinnigas dezhi ruillennou da lakaat

ouz an diouscouarn, ha diou jadennic aour da lakaat en

dro d'an divreac'h; ha goudeze e c'houlennas diganthi

da biou oa merc'h, hag ouspenn, ha plas a ioa en he

c'hear evit he loja. Hag hi a respountas: «me zo merc'h

da Vathuel, mab Nakor. E ti va zad ez euz colo ha foénn

eleiz, ha plas, ar pez a renker, evit ho loja, c'houi, hag
ar chañvalet a zo ganeoc'h. » Eliezer a adoras an Aotrou

Doue hag a lavaras ennhan he unan : « benniget ra vezo

an Aotrou Doue en deuz va digasset da di breur va mestr !

»

Neuze e tiskennas e ti Vathuel ; mes ne falvezas dezhan

dibri tamm ken n'en devije great he gevridi. Lavaret a

reas eta dioc'htu : «mar o peuz c'hoant da ziscouez ca-

rantez d'am mestr, livirit-heñ dinn; ma n'o peuz ket,

me a ia en dro.» Laban, breur Rebecca, ha Bathuel, a

respountas: «Doue eo en deuz greal an taol-ma; setu

ama Rebecca, kemerit-hi, ha cassit-hi ganeoc'h.» Var

gement-se Eliezer a drugarekeas adarre an Aotrou Doue.

Neuze e roas da Rebecca podou aour hag arc'hant, ha

dillad caèr ; reï a reas ive a bep seurt traou d'he mamm
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ha d'he breudeur. Goudeze e oue eur goan vraz ; an oll

a oue laouen epad ar goan-ze : caloun peb hini a zride

gant ar joa. Antronoz-vinlin ,. tad ha mamm ha breudeur

Rebecca he bennigas , hag hi a gimiadas dioutho evit

dont da veza pried da Isaac.

Abraham a vevas betec an oad a 175 vloaz, ha betec

he varo e oue benniget ganl Doue e peb tra.

13. Esaü ha Jacob.

Isaac ha Rebecca a jomas ugent vloaz eb caout bugale.

Doue a zelaouas erfin ho fedennou hag a roas dezho daou

vab. Ar c'henta a oue hanvet Esaü, hag an eil, Jacob.

Esaü a ioa he groc'hen rouz ha goloet a vleo , hag he

c'her huel ha dichec. Jacob a ioa üour ha flamm he gro-

c'hen, hag eun den sioul ha didrouz. Esaü en em roas

d'ar chasse ha d'ai labour-douar; Jacob a oue pastor

deñvet. Isaac a garie muioc'h Esaü, abalamour hema
n'en devoa aoun rac netra; hag he vrassa plijadur oa

dibri euz ar c'hig-gouez a deue gant Esaü d'ar gear, pa

veze bet o chasseal. Rebecca, hi, a garie muioc'h Jacob,

ar bugel dous ha didrabaz, abalamour Doue en devoa

lavaret dezhi e vije Jacob savet eun deiz dreist he vreur.

Eun-dervez m'en doa Jacoblakeat poazaevithan eur pla-

dad legumach, Esaü a erruas en ti, bet o chasseal. «Ro
dinnar piadad legumach-se, emezhan d'he vreur; rac dare

oun da vervel gant an naoun. » — Mar kerez, eme Jacob,

reï dinn d'az tro da vir a vab hena. » Hag Esaü a

respountas : « mad ! dare oun da vervel gant an naoun

;

da betra e servicho dinn va guir a vab hena?» — «Hen
toui a rez var da le, eme Jacob?» Hag Esaü hen touas,

ha goudeze e tebras hag ec'h evas, eb beza tamm nechet

gant he vir a vab hena en devoa guerzet ker buhan hag

evit ken nebeut a dra.

Jacob a deuas evelse da gaout ar renk kenta var Esaü.

Er memes tra ive , en amzer hor zalver Jesus-Krist, ar

baïanet a deuas da gaout ar renk kenta var ar iuzevien,

dre ho aket da zelaou an Aviel var behini ar iuzevien o

devoa great fae.
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Isaac, veza deuet da veza coz lia lall-fall eii he velet,

a lavaras eiin deiz da Esaü: « guelet a rit, va mab, oun

dija oajet braz, hag e chellan mervel euz an eil dervez

d'egile. Kemerit eta och armou hag it da jasseal, ha,

p'o pezo paket eun dra bennac
,
poazit-heñ er Teson nia

chouzoc'li e cavan guella, ha goudeze me roio deoc'h

va bonnoz abarz mervel. » Esaü a ieas ractal er meaz.

Hogen, Rebecca e devoa clevet ar c'homzou-ze, ha setu

hi da vonl dho c'hounta da Jacob, ha da alia hema da

glask beza kemeret evit Esaü. Lakaat a reas da boazat

diou chavric vihan; rei a reas da Jacob dillad Esaü; en

dro d'he zaouarn ha d'he chouzoug e lakeas croc'hen ble-

vec an diou c'havric , ha goudeze her c'hassas da gaout

he dad gant ar pladad kig poaz.

Isaac a c'houlennas: «piou oc'li-hu, va mab?» Ha
Jacob a respountas: «me eo Esaü, ho mab hena; debrit

brema, va zad, ha roit dinn ho pennoz.» Neuze Isaac a

lavaras c'hoaz: «tostait ama, evit ma touchinn ouzoc'h,

ha ma'c'h anavezinn ha c'lioui eo e guirionez va mab
Esaü. » Jacob a dosteas, hag Isaac, o veza touchet outhan

gant he zaouarn, a lavaras adarre- «ar vouez a glevan

eo mouez Jacob, mes an daouarn a douchan outho eo



— 24 —

daouarn Esaü.i) Evelse Jacoli ne oue ket anavezel. He
dad, veza debret liag evet, her bennigas en eur lavaret:

« ra zeui an Aotrou Doue da reï deoc'h gant largentez ar

gliz euz an eñv bag an druzoni euz an douar! Ra zeui

an oll boblou euz ar bed da blega dindannoc'h ha d'oc'h

henori! Ra vezo milliget an nep piou bennac a roï he

valloz deoc'h, hag an nep ho pennigo, ra vezo hennez
benniget cant ha cant mil gueich ! ! »

A veac'h oa eat Jacob dioc'h he dad pa erruas Esaü

;

ha setu hema o vont da lavaret da Isaac, en eur ginnig

dezhan ar pez en doa paket o chasseal : « savit-ta, va

zad, ha debrit. » Isaac, souezet braz, a choulennas
diganthan: « piou oc'h-hu-ta? « Hag Esaü a respoun-

tas: « me eo Esaü, ho niab hena. » Isaac a oue soue-

zettoc'h eget biscoaz pa anavezas penaoz oa bet faziet.

M(!S Esaü a ieas eur gounnar direiz ennhan: « an troï-

deih^r lall! Emezhan, en eur gomz euz a Jacob; dija en

devoa lamet diganeñ va guir a vab hena, ha setu brema
en deuz adarre laéret bennoz va zad ! » Kement a zrouc

a ioa ennlian ma lavaras e lazche lie vreur, Rel)ecca,

veza clevet an dra-ze, a oue spountel oll, hag a lava-

ras da Jacob: «tec'hit ac'hann, va mab, hag it da Haran,

da di va breur laban, l<en na vezo dcuet ho preur da

zttussaat en ho k(!nver.» Jacob a zentas hag en em la-

keas ractal en hent.

14. Jacob o tec'het euz ar gear hag o vont da jom
da di Laban.

Epad m'edo Jacob o tec'het euz ar gear, e teuas an

noz varnezhan. Skuiz gant an henl en devoa great, e

kemei'as eur mean da lakaat a zindan he benn hag ec'h

en em roas da gousket. Neuze e velas, en eun uvre, eur

skeul a ioa lie zroad var an douar hag he beg harp en

eñv. Elez Doue a bigne hag a ziskenne euz an eil penn

d'egiU; euz ar skeul, hag an Aotrou Doue lie unan a ioa

alcodet oc'h ar beg anezhi. Ac'hano e lavaras da Jacob:

« me eo Doue Abraham ha Doue Isaac. Me roïo deoc'h

bii d'an düd euz ho lignez an douar var behini e cous-
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hag en Hini a dle getiel euz ho /tgnez.)) Jacob, o veza di-

hunet, a lavaras gant eun doujans vraz: « an Aotrou

Doue a zo e guirionez ama; ia, ama ema ti an Aotrou

Doue ha dor an eñv. » Neuze e kemeras ar mean, e savas

anezhan en he za, hag e scuillas eol var he c'horre evit

Iie gonzacri d'an Aotrou Doue. Ar plas-se a oue hanvet

ganthan Bethel, da lavaret eo, ti Zoiie.

Al leac'h-se a zo eur merk euz hon ilizou e pere ema
chom an Den-Doue. En ilizou-ze ive, guelloc'h eget e

leac'h ail ebet, an elez a gass da Zoue hor pedennou hag
a zigass deomp grasou Doue.

Goudeze Jacob a ieas adarre gant he hent, hag a erruas

e kichen eur puns hag a ioa eur mean braz var he c'horre.

Teir vanden-zeñvet a ioa gourvezet tro var dro. Jacob a

lavaras d'ar bastoret: «va breudeur, euz a beleac'h oc'h-

hu?» — «Euz a Haran, )) emezho. — «Neuze, eme Jacob,

ne anavezit-hu ket Laban, mab Bathuel?» — «Eo avad,

a respountas ar bastoret; setu ama Rachei, he verc'h, o

tont gant he banden-deñvet. » Jacob n'en devoue ket

kent guelet Rachel o tont ma'z eas affo da lamet ar mean
pounner a ioa var c'horre ar puns, evit reï da eva d'he

deñvet; goudeze e saludas ar plac'h iaouank gant eun
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zaoulagad pa lavaras dezhi oa mab da Rebecca, c'hoar

d'he zad. Rachel a redas ractal da gounta au dra-ze d'he

zad, hag hema a deuas dioc'htu da zigemeret Jacob.

Briata a reas he niz gant carantez, hag lier c'hass a reas

rac eün ganthan d'he di. Jacob a jomas eno ugent vloaz

da zivoal deñvet Laban. Petra bennac ma claskas Laban
bihannaat e meur a feson ar gommanant en doa lavaret a

roje d'he niz, Jacob a oue coulsgoude benniget gant

Doue, hag a deuas da veza pinvidic braz. Meur a vloaz

a ioa m'oa dimezet, ha bez' en devoa eleiz a zervicherien,

a zeñvet, a c'heor, a gañvalet hag a ezen.

15. Jacob o tistre"i cl'ar gear.

Laban, o velet Jacob ker pinvidic, en devoue avi out-

han, hag ato e veze o clask noazout dezhan. Doue a

lavaras neuze da Jacob: «distroït da vro ho tadou, me a

vezo ganeoc'h. » Jacob en em lakeas ractal en hent gant

kement lia en devoa. Erruet e kichen sler ar Jourden,

el leac'h m'ema an disparti etre bro Kanaan hag ar vro

ma teue anezlii, en devoue aoun rac he vreur Esaü. Cass

a reas cannadet d'he gaout evit ober ar peoc'h ganthan.

Ar re-ma a deuas en dro e berr amzer, en eur lavaret:

«Esaü a zo erru d'ho tiarbenn, ha pevar c'hant den gan-

than.» clevet kemenl-se, Jacob a greskas muioc'h-mui

he spount. Neuze e reas ar beden-ma. « Va Doue, eme-

zhan, n'em oa nemet ar vaz-ma pa dreuzis ar Jourden

brema ez euz ugent vloaz. Mes c'houi o peuz roèt dinn

ho pennoz, lia setu me o tislreï gant bandennadou vraz

a loanet. Va zennit, me ho ped, euz a-dre daouarn va

breur. » Epad an noz eun eal a deuas da c'hourin outhan

a zindan furm eun den. Ha caer en devoue an eal, ne

c'hellas ket reï lamm da Jacob. Chom a rejont evelse da

c'hourin an eil ouz egile belec ar minlin. Neuze Jacob a

lavaras d'an eal: «n'ho lezinn ket da vont kuit ken n'o

pezo va benniget. » An eal her bennigas hag a lavaras

dezhan: ahiviziken e vioc'h galvet Israél, da lavaret eo,

creh a enep Doue.
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Evel Jacob n'en devoa niui a leac'h da gaout aoun rac

netra goude ar victor-ze en doa gounezet var eun eai,

eveise ive au Ilis catholic, goude ar victor e deuz gou-

nezet var ar re a reas brezel dezhi epad an tri c'hant

vloaz lienta, a zo sur hivizilien da veza ato treac'h d'he

oll enebourien.

Pa zavas an heol, Jacob a velas Esaü o tont gant he

bevar chant den. Neuze e reas teir vanden eiiz he vugale,

euz he zervicherien hag euz he loanet, ha goudeze ez eas

lie unan araoc etrezec he vreur. En em strinka a reas

d'an douar dirazhan abenn seiz gueich, abarz erruout

betec ennhan. Esaü, oc'h he velet, a ziredas d'he gaout,

hag en em daolas elre lie zivreac'h , an daêlou en he

zaoulagad. Bugale Jacob a dosteas neuze hag en em
strinkas ive d'an douar dirac Esaü. Jacob a ginnigas

goudeze d'lie vreur diou vandennadic deñvet. Mes Esaü

a hivaras dezhan: «vabreur, me zo pinvidic aoualc'h,

dalc'hit ganeoc'h ar pez o peuz.» Coulsgoude Jacob her

pedas kement ha ker brao m'ho c'hemeras erfin.

Neuze Jacob a ieas adarre gant he hent varzu hro

Kanaan evit mont da di he dad, Isaac. He galoun a ioa

leun a anaoudegez vad e keñver an Aolrou Doue, abala-

inour d'ar grasou en devoa recevet diganthan. Isaac, he

dad, a ioa beo c'hoaz : dridal a reas he galoun gant ar

joa, pa erruas er gear ar mab-se a ioa bet keit all pell

diouthan. Mes prest goude e varvas, d'an oad a 1 80 vloaz:

Esaü ha Jacob hen lienas hag a lakeas he gorf er bez.

16. Joseph e ti he dad.

Jacob en devoue daouzec mab. Ar guella anezho oa

Joseph ; setu perac Jacob a garie Joseph muioc'h eget

he vugale all, hag a lakeas ober dezhan eur zaé gaér,

marellet. Breudeur Joseph, o velet kement-se, a deuas

da gaout avi outhan.

Eun dervez m'edont o tivoal al loanet, ha Joseph gan-

tho, hema ho guelas oc'h ober eiui dra fall bennac, hag

a ziscuillas an dra-ze d'he dad evit miret na deujent niui

da güueza en eun hevelep pec'hel. He vreudeur a zal-
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c'has cassoiini outhan ahalamour da gemimt-se, ha n'o

devoa mui ger mad ebet da lavarel dezhan.

Joseph a gountas dezho eun dervez eun uvre en devoa
bet: «me zounje dinn, emezhan, edomp, c'houi ha me,
oc'h endramm ed ; ha va herdinn-me a zave hag a jome
en ho za, e leac'h ho re-c'lioui a ioa renket tro-var-dro

dezho var ho gourvez, egis pa vijent oc'h ho adori. » He
vreudeur a respountas : « daoust ha te a vezo roue var-

nompni?» Eur veich ali e lavaras dezho adarre : «me'm
euz uvreet c'hoaz edo an heol, al loar, ha gantlio unnec
stereden, oc'h va adori. » He dad her scandaias var ge-

ment-se, en eur hivaret: «daoust ha da vamm, da vreu-

deur ha me, a dle en em strinka d'an douar dinizoud-

te?» Divezatoc'h coulsgoude, o veza laolet muioc'h a

evez ouz an uvre-ze, Jacob a deuas da zounjal oa marteze

he vab ker, Josepli, galvet gant Doue da ober traou braz

ha burzuduz. Meshe vugale all n'o devoue nemetmuioc'h-

mui a gassouni hag a vouarizi ouz ho breur, dre ma teue

hema da gounta dezho ar seurt uvreou-ze.

17. Joseph guerzet da vare'hadourien a zianveaz-bro.

Eun dervez Jacob a kivaras da Joseph : «ho preudeui

a zo pell ac'hann o tivoal ho loanet ; it da velet penaoz

ema ar bed gantlio. » Joseph en em hastas da zenti hag
a ieas ractal en hent. Kerkent ha m'o devoue he vreudeur

he velet o tont etrezec ennho, e leverjont an eil d'egile

:

« setu a-hont an ?tweer ; saillomp varnhan ha lazomp-heñ.

Goudeze ni daolo he gorf en eur puns, hag a lavaro e

vezo bet taget ha lonket gant eul loan gouez bennac.

Ni velo neuze da betra e vezo bet talvezel dezhan he

uvreou.» Ruben, ar c'hossa anezho, o veza clevet he

vreudeur all o comz evelse, a lavaras: «arabad eo, eme-
zhan, arabad eo he laza, na scuill he c'hoad, taolit-heñ

kent er puns seac'h-ma. » Ruben ne gomze evelse nemet

evit clask an tu da zaveteï he vuez da Joseph, ha dher
c'hass en dro da di he dad.

Hogen, a veac'h oa erruet Joseph e kichen he vreudeur

ma teuas ar re-ma da lamet diganthan he zaê marellet,
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azezchont evit dibri ho fred. Epad m'edont o tibri, setu

o tremen ebiou dezho marc'hadourien a ziañveaz-bro, a

ioa vont d'an Ejipt gant ho c'hañvalet, hag ar re-ma

sammou marc'hadourez gantho var ho c'hein. Juda, o

velet ar varc'hadourien-ze, a lavaras d'he vreudeur:

« petra dalvezo deomp beza lazet hor breur? Daoust ha
u'e ket guelloc'h deomp he verza ha beza kuit da ruzia

hon daouarn gaut he c'hoad?» Ar pez a lavare Juda a

oue cavet mad gant lie vreudeur. Ar re-ma eta a dennas

Joseph euz ar puns seac'h hag her guerzas ugent pez

arc'hant. Caér en devoue Joseph gouela ha pedi he vreu-

deur da gaout truez outhan , ar varc'hadourien a ziañ-

veaz-bro her c'hassas gantho d'an Ejipt.

Coulsgoude Ruben n'e(]o ket var ai leac'h pa oue guer-

zet Joseph. veza eat d'lie glask d'ar puns, e rogas he

zillad ganl he c'hlac'har hag he zizesper pa velas n'edo

mui eno, ha goudeze e lavaras d'he vreudeur : « ne velan

mui ar bugel
;
petra deuinn-me da veza?« Mes he vreu-
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deur ne rejont. van ebel ouz lie glevet. Laza a rejont neuze

eur c'havric, ha, goude beza soubet saê Joseph en he

goad, e cassjont anezhi d'ho zad, en eur lavaret: «setu

ama eur zaê hag or beuz cavet; gueht ha n'e ket hini ho

mab eo? » An tad a lavaras dioc'htu : «eo zur, hini va

mab eo ; ah ! eul loan gouez bennac en deuz taget Joseph.n

Jacob a viscas ractal dillad caoù, ha ne ehane, da vouela

gant ar cheuz en devoa d'he vab. Bez' e oue pell amzer

eb geliout kemeret plijadur gant netra, nag ober laoue-

nedigez gant den.

Joseph, e ti he dad, e creiz he drubuillou, hag er

renk huel da behini e oue savet erfin, a zo eur merii.

euz hor zalver Jesus-Krist.

Evel Joseph, hoo zalver Jesus-Krist a denn varnhan

cassouni ha gouarizi be vreudeur, abalamour d'he zante-

lez, d'ar prezegennou a rea a enep tecliou fall an dud,

hag atialamour d'ar poz o devoa discleriet ar brophetet

divar benn ar c'hloar e pehini e tlie erruout.

Evel Joseph, hor zalver Jesus-Krist a oue guerzet, ta-

mallet e faoz ha beuzet he ene en eur mor a anken. E
creiz he boaniou en devoue ive eun torfetour a bep tu

dezhan; unan euz an dorfetourien-ze en em gollas evit

biken; d'egile e lavaras e vije eüruz ganthan en he va-

radoz.

Evel Jose|>h, hor zalver Jesus-Krist a zavas euz ar stat a

boan hag a zismegans e pehini oa bet lakeat evit mont
da azeza, leun a c'liloar, en tu diou d'he dad; hag eno

e ren hag e reno da virviken; ac'hano e ra d'an dud

anaout he c'halloud, hag e tigass ive aveichou, evel Joseph,

pennadou encrez d'ar re a gar ar muïa evit guelet peseurt

caloun deuz en he geñver; ac'hano c'hoaz e pardoun

da gement hini en deuz fisians en he drugarez, hag e

carg erfin euz he c'hrasou ar re a laka ho oll zoursi d'he

zervicha ha da blijout dezhan.

18. Joseph e ti Putiphar.

Coulsgoude ar varc'hadourien a ziañveaz-bro , o veza

erruet en Ejipt, a verzas Joseph da Butiphar, cabiten

goardou ar roue Pharaon. Hogen, Doue a ioa gant Joseph,

hag a scuille he vennoz var gement tra a rea. Putiphar,

o velet kement-se, a roas dezhan ar garg da gass he die-

gez en dro evel pa vije bet he unaii ar mestr.
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Abonn eiin nebout amzer, grog- Pntiphar a falvezas dezlii

lakaat Joseph da ober eur pec'het mezuz. Mes heñ a res-

pountas: «penaoz e c'helfenn-me ober eun torfet ker

braz, ha pec'hi a enep va Doue?» Eun dervez ma n'oa

nemet Joseph liag hi en ti , e rosn da anaout adarre an

ioulou fall a ioa en he c'haloun, hag e crogas e mantei

Joseph. Mes hema a lezas he vantel ganthi hag a dec'has

kuit. Setu hi neuze o vont en egar hag o chervel oll dud

hezi, en eur lavaret a bouez-penn: « guelit, emezhi,

pebez den fallacr en deuz kemeret ama va fried. Deuet

eo betec ennon da glask ober drouc dinn , ha pa'm euz

savet va mouez evit goulenn sicour, en deuz lezet be van-

tel etre va daouarn, hag eo ter'hct kuit. » Pa erruas he

goaz er gear, e tiscouezas dezhan ar vanlel, en eur zis-

cleria dirazhan ar pez e devoa dija discleriet dirac he zer-

vicherien. Putiphar a ieas eun drouc braz ennhan, hag

a lakeas ractal teuler Joseph er prizoun, hag heñ divlamm-

caêr coulsgoude.

19. Joseph er prizoun.

Hogen Joseph a blijas kement da vestr ar prizoun ma
roas hema dezhan ar garg da deuler evez euz ar brizou-

nerien all. Prest goude e oue digasset d'ar prizoun-ze

daou offiser euz a balez ar roue, an hini a zerviche guin,

hag an hini a zerviche bara dezhan pa veze ous taol. Ho
daou devoue, en eun hevelep nozvez , eun uvre hag a

roas dezho calz a nec'hamant. Joseph, ouz ho guelet, a

c'houlennas digantho: «perac eo teñval ho penn evelse?»

Hag hi a respountas: «eun uvre or beuz bet, ha n'or

beuzden da lavaret deomppetra zinifi. » — « Daoust, eme
Joseph, ha n'e ket da Zoue, ha da Zoue ebken, eo re'i da

anaout petra zinifi an uvreou? Livirit dinn e petra o peuz

uvreet. » — «Me, eme an discarger-guin, a vele dirazon

teir guinien o sevel dioc'h an douar, hag o tont da zou-

gen deliou glaz, bleuñ, hag erfin rezinn dare. Astenn a

rean va dorn da gutuill ar bodadou rezinn, ha goudeze

ho goaskenn e gueren ar roue, hag e kinnigenn dezhan

da eva. » Joseph a respountas : « an teir guinien a zinifi
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adarre ar garg o poa kenloc'h , hag e servichoc'h guin

dezhan adarre evel a r(>ac'h aziagent. pel sonch ac'ha-

non-me neuze, ha pedit ar roue d'am zenna ac'hann;

rac me zo bet taoiet er prizoun-ma eb m'em beffe great

drouc ebet.

»

An offlser all a lavaras goudeze: «setu ama va uvre-

me, emezhan ; me zonje dinn em boa var va lenn teir ba-

nerad vleud; en hini a ioa var chorre ez oa a bep seurt

scaotennou ha pasteziou; mes ar re-ma a iea gant al

labouset.» Joseph a respountas dezhan: « an teir bane-

Yad-se a zinifi ive Iri dervez o peuz c'hoaz da veva; mes
abenn an tri dervez-se ar roue a roio urs d'ho tiljcnna,

ha goudeze ho corf a vezo staget a zistribill ouz ar groug,

hag eno e vezo debret gant ai labouset.»

Tri dervez goude ec'h erruas ar pez en devoadiscleriet

Joseph. Ar roue a roas adarre he garg dan discarger-

guin, liag an offiser all a oue dibennet, hag he gorf sta-

get a zistribill ouz ar groug. Mcs an discarger-guin, eur

veich ma oue lakeat a nevez en he garg , n'en devoue

mui sonch ebet euz a Joseph.

20. Joseph savet en eur renk huel.

Daou vloaz goude ar roue Pharaon he unan en devoue

eun uvre. Caout a rea dezhan guelet seiz bioc'h lard o

tifourcha euz a ster an Nii, hag o vont da beuri er guer-

niou a zo eno e kichen. "Var ho lerc'h e teuas ive euz ar

sler seiz bioc'h all hag a ioa treut evel gagnou ; hag ar

re-ma a lonkas ar seiz bioc'h lard. Var gement-se ar

roue a zihunas. Mes o veza en em roét adarre da gous-

ket, en devoue choaz an uvre-ma: guelet a reas seiz

penn-ed euz ar re gaèra, hag hi leun a c'hreun, o sevel

var eun hevelep coloèn. Mes ker buhan e velas seiz penn-

ed all, seac'h ha moan , o tont da zibri ar re genta. Ha
setu Pharaon o tihuna evit an eil gueich. Kerkent e reas

clask an oll divinourien hag an oll dud desket euz an

Ejipt, evit counta dezho an uvreou en devoa bet; mes
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caèr en devoue , iie gavas nicun hag a c'helje discleria

dezhan da vad petra zinifie an uvreou-ze.

Neuze an discarger-guin a deuas erfin da zonch dezhan

euz a Joseph , liag a lavaras d'ar roue : « bez' ez euz er

prizoun eun den iaouank euz a vro an Hebreet hag en

deuz discleriet dinn-me, ha d'an offiser all a ioa eno ga-

neñ, petra zinifie an uvreou on devoa bet; hag ar pez en

deuz lavaret deomp a zo deuet da veza guir evidomp hon

daou.» Ractal e oue kemennet da Joseph dont da gaout

ar roue, ha, pa oue erruet er palcz, ar roue a gom-
zas outhan evel-hen : « me'm euz bet uvreou ha ne c'hel[

den iavaret dinn petra zinifiont; mes clevet em euzopeuz,

c'houi , eur vouisiegez eb he far e keñver ar poént-se. »

Joseph a respountas : « n'e ket me, mes an Aotrou Doue
ebken, eo a c'heU reï da anaout d'ar roue ar pez en deuz

c'boant da c'Jiouzout. « Neuze , Pharaon o veza countet

an daou uvre en devoa bet, Joseph a lavaras dezhan

:

«Doue a ro da anaout d'ar roue ar pez a dle c'hoarvezout

abarz nemeur ama. Ar seiz bioc'h lard hag ar seiz penn-

Bibl breton. 'i
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ed leun a c'hreun a verk seiz bloavez e pere an eost a
vezo mad ha puill, hag a roïo ed a fors. Ar seiz bioc'h

treut hag ar seiz penn-ed seac'h a verk , er c'hountrol,

seiz bloavez all a deuio var]erc'h ar seiz genta, hag e

pere an eost a vezo fali ha scañv, ha ne roïo tamm ed
ebet, coulz Javaret. Ar pez a vezo bet a re epad ar seiz

vloaz kenta ne vezo ket aoualc'h evit beva epad ar seiz

vloaz all-ze, hag eun naounegez vraz a vezo neuze dre ar

bed oll. Mad e ve eta dar roue choaz eun den gouisiec

evit caout soursi, epad ar bloaveziou a eost mad ha puill,

da lakaat dastum e grignoliou, e kement corn zo er vro,

pe a dra da vaga pobl an Ejipt epad ar bloaveziou a eost

fall ha tano a dle dont goudeze.»

Pharaon a blijas an ali-ze dezhan hag a lavaras : «

e

peleach e c'helfempni caout eun den hag a ve speret

Doue ennhan evel m'ema ennoc'h-hu? Me ro deoc'h eta

galloud var an oll Ejipt; ar bobl oll a zento ouzoc'h ha

ne vezo nemedon-me en tu all deoc'h.)) Neuze e lamas

divar hc viz he voualen a roue evit he lakaat var biz

Joseph ; reï a reas dezhan ive da viska eur zae euz ar re

gaéra ; en dro d'he c'houzoug e lakeas eur c'helc'h aour,

ha goudeze e reasdezhan pignat en unan euz hegirri evit

ober tro kear. Eun embanner a iea araoc en eur lavaret

a vouez huel: «ra zeui an oU da zoubla penn ho glin

dirac an hini a zo lakeat da vestr var gement corn zo er

vro!» Pharaon ajenchas hano Joseph, hag her galvas

salver ar bed. Joseph en doa neuze tregont vloaz.

21. Breudeur Joseph a ia d'an lyipt.

Dont a reas ar seiz bloavez a eost mad ha puill , hag

epad an amzer-ze Joseph a roas urs da c'horren berniou

braz a ed e koment kear a ioa er vro. Dont a reas ive

ar seiz bloavez a eost fall, ha pobl an Ejipt a c'houlennas

bara digant ar roue. Mes Pharaon a respountas: «it da

gaout Joseph ha grit ar pez a lavaro deoc'h. » Joseph a

reas neuze digeri ar grignoliou e pere oa gorroét

an ed, hag a roas bara da gement den a ioa en Ejipt.

Coulsgoude e bro Kanaan ez oa ive naounegez, ha
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selu Jacüb o lavaret d'he vugale: «itd'an Ejipt da brena

ed ; rac, anez, e varvimp ama gant an naoun. » Breudeur

Joseph a deuas eta d'an Kjipt, dec anezho; rac an tad en

devoa dalc'het er gear Benjamin, ar iaouanka, gant aoun

na vije erruet eun drouc bennac ganthan en hent.

Joseph veza mestr var an ed , he vreudeur a renkas

mont d'he gaout. En em strinka a rejont d'an douar di-

razhan, mes eb he anaout. Joseph, er c'hountrol, ho
anavezas dioc'htu , hag a deuas sonch dezhan ractal euz

he uvreou. Comz a reas outho eun tammic rust : «c'houi,

emezhan, a zo deuet ama evit guelet doare ar vro, evit

gouzout penaoz e ve eassa deoc'h dont a benn d'he c'he-

meret divezatoc'h. » Hi a respountas en eur grena: «nan,

aotrou, n'ema ket ar zonch fallacr-se en hor speret. Ni

a zo tud didrouz ha didrabaz, han'oump deuet ama nemet
evit prena ed. Daouzec breur e oamp, ginidic, hon daou-

zec, euz a vro Kanaan. Ar iouanka ac'hanomp a zo cho-

met gant hon tad ; evit ar iaouanka nemet unan , hennez

zo eat euz ar bed-ma. » — « Me velo, eme Joseph, ha

guir eo ar pez a livirit. Evit kement-se, me ia da zelc'her

ama unan ac'hanoc'h er prizoun , epad ma'z aï ar re all

d'ar gear da gass an ed, ha da gerc'hat ho breur iaou-

anka. » He vreudeur a lavaras neuze an eil d'egile : «n'e

ket eb abeg eo e c'hoarvez an dra-ma ganeomp; rac ni

or beuz pec'het a enep hor breur. Guelet or beuz an an-

ken euz he ene, pa bede ac'hanomp da gaout truez

outhan, ha ni n'or beuz ket he zelaouet. Setu perac e

couez varnomp ar barr-encrez-ma , hag emaomp brema

d'hon tro en drubuill hag er c'hlac'har. » Hi a zonje ne

c'helle ket Joseph ho c'houmpren, rac e langach ho bro

60 e comzent evelse, hag ar pez o devoa lavaret bele

neuze a ioa bet troét da Joseph e langach an Ejipt. Mes

Joseph n'en doa ket collet eur ger euz ar pez f) devoa la-

varet da ziveza entreziio, hag, o veza troét he benn en

tu all, ec'h en em lakeas da vouela.

Coulsgoude e roas urs da gass Simeon d'ar prizoun,

ha goudeze e lavaras d'he zervicherien carga sier an di-

vroïdi-ze a ed, ha lakaat da bep hini en he zach an ar-
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c'hant en devoa roet, hag ouspenn, pe a dra da zibri

epad an hent. An traou-ze oU o veza great egiz m'oant

bet gourc'hemennet, breudeur Joseph a zammas ho za-

c'hadou ed var ho ezen, hag a zistroas d'ar gear.

Pa errujont e ti ho zad, e oue mall gantho counta dez-

han ar pez a ioa c'hoarvezet epad ho beach. Mes pa'z

ejont da choulounder ho zier, e ouent nechetoch eget

biscoaz o caout, peb hini en he zac'h, ar priz euz he

zac'had. Rac eb gouzout dezlio eo oa bet iakeat an ar-

c'hant en ho zier. Jacob, mantret-oll he galoun ha gant

ar pez en doa clevet, ha gant ar pez a vele, a lavaras

dezho neuze: « lamet a rit va bugale diganefi an eii goude

egile ; selu aze, Joseph n'emamui, Simeon a zoerprizoun,

ha brema e fell deoc'h choaz lamet diganen Benjamin.

Nan, biken ne lezinn anezhan da vont ganeoc'h d'an Ejipt.

22. Benjamin a ia ive d'an Ejipt.

Coulsgoude Jacob, o velet oa eat adarre kement cuchen

ed a ioa en ti, a choanteas cass he vugale d'an Éjipt evit

an eil gueich. Neuze Juda a lavaras dezhan: «mes, va

zad, an hini a zo mestr er vro-ze en deuz lavaret a grenn,

arabad oa deomp distre'i d'he gaout nemet hor breur ia-

ouanka a vije ganeomp. Roït deomp eta Benjamin, me a

respount anezhan. » — «Mad, eme Jacob erfin, mar d'eo

red he lezel da vonl, grit ar pez a geroc'h. Cassit d'ar

mestr-se ar pez or beuz a vella ; kinnigit dezhan ive

daou c'hement all a arc'hant, ha roït dezhan ouspenn ar

pez peuz cavet en ho sier gant aoun na ve bet lakeat

eno dre fazi. Ra zeui an Aotrou Doue oll-challoudec da

reï deoc'h ar c'hras da blijout d'an den-ze, evit ma laosko

da zont d'ar gear ganeoc'h ho preur keaz en deuz dalc'het

er prizoun, hag ive Benjamin, va mab muïa caret ! Epad
an amzer-ze, me jomo ama va-unan evel pa venn o tou-

gen caoñ d'am bugale.

»

Setu eta breudeur Joseph oc'h erruout adarre en Ejipt.

A veac'h en devoue Joseph ho remerket o tont, ha Ben-

jamin gantho, ma lavaras d'he vevel: «grit d'an dud-ze
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dont en ti; rac c'hoant em euz c leinfent hirio ganeñ. »

Ar mevel a ieas ractal d'ho digemeret, hag a reas dezho

mont en ti. Hi a grenc kement a aoun o devoa, hag ho
c'henta soursi a one comz d'ar mevel euz an arc'hant o

devoa cavet en ho zier, Mes heñ a respountas dezho : «n'o

pezet aoun ebet! » Goudeze e tigassas Simeon d'ho c'haout,

liag ez eas da rei bouet d'ho loanet.

Pa deuas Joseph dirazho, ec'h en em strinkchont d'an

douar evit he zaludi, hag e kiimigchont dezhan ar pez o

devoa digasset gantho. Joseph ho zaludas d'he dro gant

eun ear chentil ha laouen, hag a c'houlennas outho:

»hag ho tad, beo eo c'hoaz? iac'li eo ato?» Hi a res-

pountas : « hon tad, ho servicher, a zo beo c'lioaz, hag
a zo iac'h ato a drugare Doue.» En eur zellet ous Ben-

jamin, Joseph a lavaras: «hag hennez eo ho preur iaou-

anka? » He vreudeur o veza respountet, « ia » , Joseph a

hivaras adarre : «Douer'ho pennigo, va bugel!» Ha
kerkent ez eas er meaz evit cuzel an daélou a garantez

hag a joa a rede euz he zaoulagad. Goude beza goalc'het

he vizach e teuas en dro, hag e roas urs da zervicha lein.

Renka a reas he vreudeur ous laol , peb hini hervez he

oad: ar pez a lakeas anezho da veza souezet-maro. Euz

a genient seurt bouet a oue servichet, Benjamin en devoue
eul loden pemp gueich brassoc'h eget ân hini a oue roét

dhe vreudeur. Coulsgoude ar re-ma o devoue da zibri

lia da eva leiz ho c'hof, hag a oue laouen braz epad lein.

Benjamiii a ioa eiir merk euz an abostol St. Paol, pe-

hini a ziskenne euz he lignez. St. Paol a oue ive an
diveza galvet da veza abostol, ha coulsgoude e labouras

muioc'h eget an oll ebestel all, ling e recevas niuioc'h a

c'hrasou eget n'euz fors pehini anezho. (St. Ambroas.)

23. Tas3-arc'hant Joseph.

Joseph a falvezas dezhan gouzout hag he vreudeur o

devoa kement a vouarizi hag eur galoun ker criz e kefiver

Benjamin evel m'o devoa bet en he gefiver. Goude lein

eta e lavaras d'he vevel: «cargit a ed sier an divroïdi-ze,

ha lakht arc'hant peb hini e ginou lie zach ; lakiit ouspenn
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va zass-arc'hant-me e sac'h ar iaouanka anezho. « Great

e oue evel m'en doa gourc'hemennet, hag he vreudeur a

ieas kuit antronoz-vinUn. A veac'h oant eat er meaz euz

a gear ma lavaras adarre Joseph d'he vevel : «it varlerc'h

an divroïdi-ze, ha diarbennil anezho, en eur lavaret:

perac, evit ar vad a zo bet great deoc'h, o peuz-hu bet

ar fallagriez da laerez tass va mestr? »

Ar mevel a reas ar pez a ioa gourc'hemennet dezhan.

Paka a reas buhan bugale Jacob, hag ar re-ma, spountet-

oll, a respountas d'ar pez a damalle dezho: «penaoz e

c'helfac'h-hu credi or be-ni laeret aour pe arc'hant e ti

ho mestr? Evit laeroun avad ne d'üump ket, ha, mar
bez cavel an tass gant unan bennac ac'hanomp, ni c'hou-

lenn ma ve lakeat d'ar maro var an heur, ha ma teuimp oU

da veza oc'h esclavourien ! » Neuze e tigorjont oll ho zier;

ar mevel a furchas ar zier-ze an eil goude egile, hag a

gavas erfin an tass e sac'h Benjamin. velet kemenl-se,

breudeur Joseph a oue stravillet muioc'h eget biscoaz;

regi a rejont ho dillad dre an nerz euz no dizesper, ha

goudeze e tistrojont e kear da gaout Joseph. En eur erru-

out dirazhan, ec'h en em strinkchont oU d'an douar eharz

he dreïd. Neuze Joseph a lavaras dezho: « perac o peuz-

hu great an dra-ze? » Ha Juda a respountas : « ne c'hel-

lomp lavaret netra evit en em zifenn
;
goualen Douo eo a

sko varnomp abalamour d'hor pec'hejou. Pa fell da zoue

eta, ni a vezo oll esclavourien deoc'h. » — « Doue ra

viro, eme Joseph, na raffenn kement all ! An hini en deuz

kemeret va zass-arc'hant, hennez a vezo va esclavour;

evidoc'h-hu hag ar re all a c'hell dislreï e peoc'h da gaout

ho tad.» Juda a dosteas neuze ous Joseph evit counta

dezhan pegement a boan en doa bet ho zad o lezel Ben-

jamin da zont gantho. «Ma tistroñemp brema d'ar gear

eb ar bugel-ze, emezhan, hon tad a varvfe gant lie c'hla-

c'har. Me am euz respountet euz a vuez Benjamin; list

anezhan eta da vont en dro gant he vreudeur, ha va dal-

c'hit-me da esclavour en he blas. »
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24. Joseph én em ro da anaout.

Caer en doa Josepli moustra var he galoun , deuet oa

ar mare ne c'helle mui beza mestr dezhi. veza eta roét

urs d an dud all a loa cno da vont er meaz, e tiioUas da

lcfna, liai^ c Knaias d he vieudeur . «mc eo Joseph! Ha

va zad, beo eo ato?» — Mcs he vreudeur ne cheljont

respount netra, kement a aoun o dcvoa.

Neuze e comzas outho ganl dousder hag e lavaras

adarrc: «me eo Joseph, ho preur, an hini o poa guerzet

da varc'hadourien a ioa o tont d'an Ejipt. N'o pezet aoun

ebet; rac an Aotrou Doue he unan eo en deuz va digasset

en Ejipt evit ober vad deoc'h. N'e ket dre ho polontez-

c'houi eo emaoun ama, mes dre volontez Douc pchini en

deuz roet dinn galloud var an oU Ejipt. Ha brcma it bu-

han da gaout va zad, lia livirit dczhan: sctu ama petra

lavar dcoc'h ho mab Josepli: Doue en deuz va hakeat da

vestr var an oU Ejipt! Hastit affo dont ama, hag ez eoc'h

da jom d'ar gueUa carter zo er vro , el leac'h m'o pezo

peb tra hervez ho c'hoant ; rac bez' e vezo c'hoaz pcmp
bloavez a eost fall.»
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Pharaon en dcvuue ive calz plijadur o clevet ar c'he-

lou-ze, hag a lavaras: «me roïo da Jacob ha d'he vugale

oll vadou an Ejipt.» Joseph a gimiadas dioc'h he vreu-

deur, goude beza gourc'hemennet re'i dezho kirri, dillad,

arc'hant, ha pe a dra da zibri epad en henl.

25. Jacob o vont d'an Ejipt.

Pa erruas breudeur Joseph e ti ho zad, lio c'homz

kenta a oue houma; «ho mab Joseph a zo beo, hag heñ

eo a zo meslr var an oll Ejipt. » Jacob, o clevet ar c'he-

lou-ze, a ioa heñvel ouz eun den o tihuna goude eur

c'housk tenn ha pounner , ha beac'h en devoa o credi ar

pez a gleve. He vugale a gountas dezhan neuze var eün

ar pez a ioa cliuarvczet ; hag, o velet kirri ar roue

an traou caér a ioa ennho, e teuas erliu ennhan he unan
hag e lavaras : « brema ne vank mui netra dinn p'e guir

va mab Joseph a zo beo c'hoaz ; mont a rinn eta d'an

Ejipt evit caout an eur d'he velet abarz mervel. «
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Setu ela Jacob oc"h cn em lakaat en hent gant oU dud

he di : dec ha tri-ugent oanl entrezho oll. Pa erruas el

ieac'h m'ema an disparti etre bro an Ejipl ha bro Kanaan,

an Adtrou Doue en em ziscouczas dezhan hag a hivaras:

«n'o pezet aoun ebet o vont d'an Ejipt; mc a laka'io ho

hgnez da veza eur bobl braz, hag eun dervez a zeui me
denno adarre ar bobl-se euz an Ejipt.»

Juda a ieas araoc da gass da Joseph ar c'helou edo he

dad en hent. Joseph a deuas ractal gant he gar da zige-

meret he dad, ha kerkent ha mher guelas e lammas d'he

c'houzoug hag e vriatas anezhanen eur scuil daèlou a joa.

Jocob a lavaras neuze : « brema e varvinn e peoc'h pa'm

euz bel an eur d'ho cuelet eur veich c^hoaz.»

Evelse e comzas ive d'he dro an den coz Simeon, goude

m'en devoue bet an eur da velet, en templ a Jerusaiem,

ar guir Joseph, Salver ar bed.

Joseph a ieas goudeze da gass he dad dirac ar roue,

ha Pharaon o veza goulennet ous Jacob pe oad en doa,

Jacob a respounlas : «cant tregont vloaz zo ma'z oun

beachour var an douar ; ar bloaveziou-ze a zo nebeut

anezho, ha c'hoaz int bet fall : ne dostaont ket ouz an

niver a vloaveziou m'o deuz bevet va zadou coz.» Joseph

a roas d'he dad ha d'he vreudeur douar e carter Jessen,

ar guelia carter euz an Ejipt ; eno e c'heljont beva en ho

eaz, ha ne vanke netra dezho euz a gement o devoa ezom.

26. Maro Jacob ha Joseph.

Seitec vloaz a ioa m'edo Jacob o chom e carter Jessen,

pa deuas da goueza clañv. Joseph a ieas ractal d'he velet

gant he zaou vab, Ephraïm ha Manasse. Jacobabokas d'ar

vugale hag ho bennigas, ha goudeze e lavaras da Joseph :

«me zo o vont da vervel; mes Doue a vezo ganeoc'h hag

a gassü ac'hanoc'h en dro da vro ho tadou coz.» Neuze e

c'halvas en dro dezhan he vugale all hag he vugale vihan.

Da Juda eo e roas he vrassa hennoz, en eur lavaret:

« Juda, c'houi a vezo treac'h d'ar re a vezo a enep deoc'h,

ha bugaie hotad en em strinko d'an douar dirazoc'h. Ar

stur a jomo e lignez Juda ken na zeui an Hiui a dle beza

di(jasset, hag a vezo an oll boblou var ched anezhan.
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Ar c'homzou-ze a roè da anaout e teuje ar Messias er

bed pa ne vije niui rouanet euz a lignez Juda; dont a

rejont da vir en amzer ar roue Herodes, ar c'henta roue

devoue ar iuzevien ha n'oa ket euz a vouenn tud ar vro.

Eifin Jacoh a lavaras : « lakiit aclianon e bez va zadou,

e bro Kanaan,» ha goudeze e varvas. Joseph en em
daolas var gorf he dad, hag her briatas c'hoaz en eur

vouela. An Ejiptianet a zougas caoñ da Jacob epad dec

dervez ha tri-ugent. Amzer ar chaoñ o veza tremenet,

Joseph a ieas gant he vreudeur, hag an dud a renk huela

euz a lez ar roue, da gass corl he dad da vro Kanaan. Ar

c'horf a ioa bet balzamet evit mirel outhan da vreina.

Joseph he unan a vevas betec an oad a zec vloaz ha

cant, hag a velas bugale he vugale betec an drede Ugnez.

velet e tostea he heur diveza, e lavaras d'he vreudeur:

« Doue en devezo sonch ac'hanoc"li goude va maro , hag

ho cass a raï en dro d'ar vro en deuz lavaret da Abraham,

da Isaac ha da Jacob , a roje d'an dud euz ho hgnez ; o

pezet sunch neuze da gass va relegou ganeoc^h.» Var

gement-se e laoskas he huanad diveza. He gorf a oue ive

balsamet ha lakeat en eun arched. •

27. Patiantet Job.

En amzer ar Balriarchet e veve en Arabii eun den , he

hano Job. Seiz mab en devoa ha teir merc'h; bez' en

devoa, ouspenn, 7000 penn-dañvad, 3000 cañval, SOO

coublad ejennet, 500 azennezet hag eleiz a zervicherien.

Brudet braz oa e costez ar zao-heol abalamour d'he zan-

vez, ha muioc'h c'hoaz abalamour d'he zantelez.

Eun dervez, Doue lavaras da Zatan: «ac'hanta, n'az"

peuz-te ket guelet va zervicher Job, eun den ha n'en deuz

ket he bar var an douar?» Ha Satan a respountas: «n'e

ket souez e ve Job eur zervicher mad deoc'h. Daoust ha

n'o peuz ket scuillel ho pennoz var he oU oberou, ha

lakeat he zanvez da greski ato etre he zdouarn ? Mes clas-

kit eun tammic lamet diganthan ar pez en deuz , hag e

veloc'h ha ne deuio ket da zilezel ho servich. » — «Mad I

eme an Aotrou Doue, me ro galloud d'id var gement tra
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en dciiz, nemet na douclii ket outhan.)) — Ha setu, eun

dervez ni'edo oll bugale Job o leina e ti ho breur cossa,

(henia a ioa ganet da geñver an deiz-se), eun den a deuas

da lavaret d'ho zad a ioa chomet he unan en he di gant

he bried: «paotret Saba o deuz casset gantlio o.c'h ejen-

net hag oc'li azennezet, goude beza lazet ar re a ioa oc'h

ho divoal ; n'euz nemedon-me hag en defTe gellet tec'het

evit dont da zigass deoc'h ar c'helou. » An den-ze a

gomze c'hoaz pa erruas eun all hag a lavaras : « tan an

eñv a zo couezet var ho teñvet ha var ar bastoret, hag

oU int bet pulluc'het. N'euz nemedon-me hag a ve bet

espernet gant ar gurunn evit dont da zigass deoc'h ar

c'helou. » A veac'h oa ar c'homzou-ze peur-achuet pa

zigouezas eun trede cannad hag a lavaras : « paotret ar

Chaldee o deuz casset gantho ho cañvalet; n'euz neme-

don-me hag en deffe gellet en em zaveteï evit dont da

zigass deoc'h ar c'helou. )> Kerkent e teuas eur pevare

cannad hag a gomzas evel-hen : « eur gorventenn e deuz

pilet ti ho mab hena ; an ti a zo couezet en he bouU, hag

ho pugale a zo bet paket a zindan : oU int bet üastret ha

lazet gant ar vein. IN'euz nemedon-me hag en deffe gellet

tec'het evit dont da zigass deoc'h ar c'helou. » clevet

ar c'heleier estlammuz-se , Job a zavas en he za, hag a

rogas lie zillad evit discouez pegement oa rannet he ga-

loun. Goudeze ec'h en em strinkas d'an douar evit adori

Doue , hag e lavaras : « Doue eo en devoa roét dinn va

madou ha va bugale ; Doue eo en deuz ho lamel diga-

neñ ; ra vezo hano Doue bepret meulet ! »

Neuze an Aotrou Doue a lavaras adarre da Zatan:

« guelet a rez, va zervicher Job n'en deuz ket nebeuloc'h

a zoujans, na nebeutoc'h a garantez evidon, evithan da

veza coUet kement tra en devoa. » Ha Satan a respoun-

tas : « ia, mes an den a zo prest ato da reï he oU zanvez

evit saveteï he vuez liag he iec'het. N'o peuz nemet skeï

Job en he gorf , hag e veloc'h lia ne deuio ket d'en em
dreï ha d'en em zevel en oc'h enep. » — « Mad ! eme an

Aotrou Doue , me hen laka etre da zaouarn
;
gra dezhan

ar pez agiri, nemet ne lami ket lie vuez diganthan.»
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— Ha setu Satan da zigass da Job eur c'hleñvet euzuz

;

adalec kern he benn betec plantou he dreïd, he gorf oll a

oue goloél a c'hüuhou; eun donjer oa sellel outhan. Ha

Job, azezet var eur bern teil, a zec'he gant eun tamni

pod-pri torret al Hn-hrein adeueeuz he c'houliou. Eharz

er stat-se, he c'hreg zoken a rea goab anezhan abalamour

ma kendalche ato da lakaat he fisians e Duue. Mes Job

a scandalas anezhi, en eur lavarel: «daoust ha n'e ket

'^i''>ùj,ji ^ ^'"^ "^ zaouarn

an Aotrou

Doue eo or

boa recevet

hor madou?
Perac eta ne

recefempni

ket ive euz he

berz ar poa-

niou a blij

ganthandigass

deomp ? ))

Evelse Job ne

zigoras ket he

vuzellou da lavaret goal gomz ebet a enep an Aotrou Doue.

Coulsgoude tri euz he vignounet, o veza clevet. petra

a ioa c'hoarvezet ganthan, a deuas d'he velet. Pa errujont,

ha pa daolchont ho daoulagad varnhan evit ar veich

genta, ne c'heljont ket he anaout. He zaludi a rejont dre

ho gouelvan hag ho hirvoud ebken , ha ne leverjont ger

ebet dezhan ; rac guelet a reant oa beuzet he ene en eur

mor a anken. Pa deuas erfm Job he unan da zigeri he

c'hinou evit comz var eun ton clemmuz euz ar stat reu-

zeudic e pehini oa lakeat, he vignounet a zavas ho mouez

d'ho zro evit rebech dezhan he fallagriez. Rac hi, ar spe-

rejou berr ma'z oant, a zonje dezho ne c'hell Doue digass

poaniou epad ar vuez-ma nemet d'an dud fall lia difeiz.

Job a respountas dezho n'en devoa great biscoaz fallagriez

ebet, hag a lavaras gant eun nerz-caloun ha ne vez ket

aliez guelet he far : «ha pa deuffe an Aotrou Doue da
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lamot diganeù va buez, oin beflV' alo fisians ennhan. Rac

güuzout a ran em euz eur Zaiver, hag e savinn adarre a

varo da veo d'an deiz diveza euz ar bed ; lia neuze , va

c"horf veza bet adarre roel dinn, e velinn va Doue gant

an daoulagad a vezo em penn ; ia , me va unan eo her

guelo, lia nan eun ali e va leac'h.

»

N'e ket en aner eo e l<endalc'has Job da gaout eun he-

velep fisians e Doue. Abarz nemeur Doue her pareas

(lioc'h he gleñvet, hag a roas dezhan an anter muioc'h

a vadou eget nen devoa kent. Bez' en devoue adarre seiz

mab ha leir merc'h , ha guelet a reas bugale he vugale

betec ar bedervet lignez. Job a vevas c'hoaz 1 40 vloaz,

ha ne oue den var an douar eürussoc'h evithan.

Patiantet Job a ioa eur merk euz a batiantet hor zalver

Jesus-Krist. Abalamour d'hor pec'hejou-ni, hor zalver Jesus-

Krist a zo bet ive lïoloét a c'houMou adalec ar penn betec

an tioad, ha disprijet gant ar re a ioa kent he vignounet

evel eun den carget a faliagriez. — Histor Job a zesk

deomp betec pegeit e c'hell mont, pa blij gant Doue, gal-

loud an drouc-speret ; kement-se a ro deomp ive da ana-

out perac e teu an llis da vennigen ha da gonzacri an
dud hag an traou dre zin ar groaz ha dre an dour

benniget.

~-»ooï^o«-



TREDE LODEN.

AR BOBL A ISRAEL KELENNET CANT DOUE EN EÜR FESON

ADALEC MOIZES BETEC DAYID

(Adalec ar bloaz 1500 betec ar bloaz 1055 araoo donedigez

hor zalver.)

28 Ginivelez Moïzes.

Lignez Jacob a greskas en Ejipt hag a deuas da veza

eur bobl braz. Mes pignat a reas var an tron eur roue

nevez, ha n'en devoa ket anavezet Joseph. Hema a deuas

da gassaat ar bobl a Israel ha da gaout aoun razhan. Reï a

reas urs da lakar\an Israehtet da ober labouriou poun-

ner, da zougen beacliiou dreist ho gaUoud, ha gourc'he-

menn a reas zoken ma vije taolet ha beuzet e ster an Nil

an oU baotret a c'hanje etouez an Hebreet.

Hogen , eur c'hreg a Israél a lakeas er bed eur paotr

euz ar re goanta. Ar c'hreg-se ne zelaouas nemet mouez
ar goad ha mouez he c'haloun, hag a guzas he bugel

epad tri miz. Da fin an tri miz-se coulsgoude e velas er-

vad ne c'helje mui miret na vije anavezet ar pez e devoa

great. Neuze petra reas? Kemeret eur baner-vrouan,

starda ha cloza ar brouan tro-var-dro ganl eur guiskad
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pek, lakaat lie bugel ebarz, ha goudeze her cliass, paner

hag all, etouez ar c'horz pe ar raoz a ioa var ribl ar ster.

Choar ar c'hrouadur a jomas eno da gourzi, en eun tu

bennac e kichen, evit guelet petra erruje. Ha setu, dre

eun taol euz a Brovidans Doue, setu merc'h ar roue he

unan o tont d'en em voa]c'hi d'ar ster. Ar brinses-se, o
veza remerket ar baner, a gassas d'he c'herc'hat unan
euz ar merc'het a ioa oc'h ober coumpagnunez dezhi

;

hag, veza he digoret, e cavas ennhi ar bugel o leñva.

velet ar paotric keaz-se, he c'haloun a deuas da dene-

raat. — « Unan euz a vugale fin Hebreet 60,» emezhi.

Choar ar bugel a dosteas neuze , hag a lavaras dezhi

;

«mar kirit, me zo o vont da glask deoc'h eur vagerez

evit ar c'hrouadur bihan-ze. « — « It-ta, « eme ar brinses.

Choar ar bugcl, leun a joa, a redas da glask he mamm;
hag houma o veza deuet diochtu , merch ar roue a la-

varas dezhi : « kemerit ar bugel-ma da vaga , ha me ho
paèo.» Ar vamm a gassas ganthi ar bugel hag her magas.

Divezatoc'h, pa oue deuet da veza brazic, merc'h ar roue
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lïer c'hemei'as evit he mab, hag hen ñanvas Moïzes , da

lavaret eu, temet euz an dour.

Moizes a ioa eur merk euz hor zalver Jesus-Krist. Evel

Moïzes, hor zalver Jesus-Krist a oue ive divoallet tlioc'h

ar maro da behini oa bet couiidaonet, prest goude he
c'hinivelez, gant eur roue criz iia dinatur. — Moïzes a ioa

leun a furnez adalec he iaouanl<iz; hor zalver Jesus-Krist,

d'an oad a zaouzec vloaz, a lakeas dre he gomzou an

doctoret euz al lezen da veza souezet hag estlammet-oll.
— Moïzes a rannas ar mor etre daou; hor zalver Jesus-

Krist en dcnz greal d'an avel paouez da c'hoeza. — Moizes

a ziscouezas d'ar bohl a Israel hent ;m douar promettet

;

hor zalver Jesus-Krist en deuz digoret d'aii dud oll hent

ar baradoz. — Moizes, en eur ober burzudou braz, a roas

d'ar iuzevien lezen an testamant coz; hor zalver Jesus-

Krist, en eur ober burzudou c'hoaz brassoc'h, en deuz

roèt d'ar bed oll an testamant nevez. — Moïzcs a vi'nzunas

idolou an Hebreet; hor zalver Jesus-Krist en deuz lakeat

an idolou da goueza dre ar bed oU. — Moïzes a dennas

ar bobl a Israél euz a-dre daouarn roue an Ejipt; hor

zalver Jesus-Krist en deuz tennet an dud oll euz a zindan

galloud an drouc-speret. — Moïzes a iunas var ar menez
epad daou-ugent dervez ha daou-ugent nozvez; n'en doa

ket a c'hoant dibri o clevet ar pez a lavare Douedezhan;
hor zalver Jesus-Krist en deuz great kement all en dezert.

— Moïzes en devoa chenchet doare pa ziskennas divar

menez Sinaï; hor zalver Jesus-Krist a jenchas ive doare

var menez thabor. — Moïzes a recevas eur bouet celes-

tiel, galvet ar Mann, evit maga ar bobl a Israél, dare

da.vervel gant an naoun ebarz en dezert; hor zalver

Jesus-Krist en deuz ive, e creiz an dezeit, carget ho c'hof

da bemp mil den gant pemp bara, hag hor maga a ra

oll gant ar Mann adorabl euz a zacramant an aoter. —
Moïzes a bareas he c'hoar Mari dioc'h al lorgnez a ioa

savet var he c'horf; hor zalver Jesus-Krist en dcuz pareet

dioc'h al lorgnez euz ar pec'het ene Mari-Madalen hag^

eneoueleiza bec'herien all. -- Moizes a ziellas gant goad a[

loanet ar vignounach a felle da Zoue a vije gueich all

etre ar bobl a Israel hag heñ; hor zalver Jesus-Krist en

deuz siellet gant he c'hoad he unan ar vignounach a felle

dezhan a vije hiviziken etre Doue hag an dud oll.

29. Galvidigez Moïzes, pe, Moïzes galvet gant Doue.

Coulsgoude Moïzes a ioa erruet en oad a zaou-ugenl

vloaz. veiet peger reuzeudic oa an Israelitet, lie vreu-
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deur, e oue guell gantlian caout perz en ho foaniou oget

beva e palez ar roue, e creiz ar rnadou hag ar plijadure-

z(tu. Bep veich ma cave an dro, ne vanke ket da zifenn

he vreudeur, goal-gasset ganl an Ejiptianet. Setu perac

ai- roue a gemeras caz outhan , hag a glaske an tu d'hen

lakaat d'ar maro. Moïzes, o c'houzoutan dra-ze, a dec'has

kuit hag a ieas da vro Madian. Eno e tremenas daou-
ugent vloaz all o tivoal loanet eur belec euz an amzer-ze,

lie hano Jethro.

-yt' d loa an tanvoden a ioa e Iraoñ ar menez: ai \iid

ennhi tro-var-dro, ha coulsgoude ne zeve ket. Souezet o

velet eun dra ker burzuduz , Moïzes a hivaras ennhan he

unan : «red e dinn mont da velet petra zo a-hont. » Mes
p'edo vont, an Aotrou Doue a gomzas outhan evel-hen

:

« ne dostaït ket ama eb diviska ho poutou ; rac al leac'h

e peliini emaoc'h a zo eul h;ac'h santel. Me eo Doue
ho tadou.» Moïzes, o clevet ar c'homzou-ze, a guzas

he benn kement a aoun en devoa. Neuze an Aotrou Doue
a lavaras dezhan: «guelet am euz anken va fobl a zo

en Ejipt, hag hen tenna ac'hano a fell dinn. Me ho casso

da gaout ar roue Pharaon , evit ober dezhan leusker ar

bobl a Israèl da zont kuit euz an Ejipt, lia goudeze c'houi

a hencho ar bobl-se da vont da eur vro gaèr ha braz, el

leac'h ma red al leaz hag ar mel. » Ha Moïzes a respoun-

Bibl. breton. 4
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tas : « pioii (jun-me evit mont da gaout Pliaraon hag evit

tenna an Israelitet euz an Ejipt? Ar re-ma ne gredint ket

ac'hanon pa livirinn dezho : Doue en deuz comzet ouzinn.»

— «Me a vezo ganeocli,» eme an Aotrou Doue. Mes
Aloïzes a hivaras adarrc! : «me nVjun ket eun den liela-

var, liag ahaoue m'o peuz comzet ouzinn, va zeod a zo

deuet da veza pounnerroc'h eget biscoaz. » — «Mad, a

respountas an Aotrou Doue, ho preur Aaron a zo eun den

helavar; lakiit en he c'hinou ar c'homzou a livirinn

deoc'h, hag heñ ho disclerio d"ar bobl en lio leac^h.»

Var gement-se Moïzes a zislroas d'an Ejipl. Caout a

reas var he hent he vreur Aaron ; counta a reas d(!zhan

ar pez en doa clevet he unan gant an Aotrou Doue, ha

goudeze ez ejont ho daou da assambli ar bobi a Israel.

Aaron a zisclerias d'ar bobl kement tra en devoa lavarel

an Aotrou Doue da Yoïzes. Moïzes, deuz he gostez, a

reas burzudou, pe miraclou, dirac ar bobl; hag ar bobl,

o velet ar burzudou-ze , a gredas oa e guirionez carget

gant Doue d'hen lenna euz an Ejipt, ha, leun a anaou-

degez vad, ec'h en em slrinkas d'an douar evit trugare-

kaat an Aotrou Doue.

30. Goualigner pe Gouliou an Ejipt.

Mo'izes hagAaron, oajet ho daou a bevar-ugent vloaz,

a ieas neuze da gaout ar roue Pharaon, hitg a lavaras

dezhan: «setu ama petra lavar an Aotrou, Doue an

Hebreet: list va lohl da vont da ober eur sacrifis dinn

ebarz en dezert. » Mes Pliaraon a respountas : «ne ana-

vezan ket an Doue-ze, ha ne lezinn ket he bobl da vont

el leac'h m'en deuz c'hoant.» Hag adalec an deiz-se, e

roas urs da garga an Israelitet a labouriou lennoc'h eget

biscoaz.

Coulsgoude an Aolrou Doue a c'houic'hemennas da

Voïzes ha da Aaron mont adarre da gaout ar roue. Aaron

a daolas he vialen d'an douar dirac Pharaon, ha setu

ractal ar vialen-ze o tont da veza eun aér pe eur zarpanl.

Ar roue a oue spountet; mes he galoun a jomas caledet,
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lia ne falvezas ket dezhan lezel ar bobl a Israel da vont

euz an Ejipt.

Neuze an Aotrou Doue a skoas Pharaon hag he zujidi

gant dec goualen hag a reer ive anezho dec gouH an Ejipt.

Da genta Aaron, o veza savet he vialen, a skoas eun taol

ganthi var dour ar ster, ha kerkent an dour-ze a oue

chenchet e goad : setu aze ar voualen genta. Setu ama an

eil : Aaron a astennas he zorn var an oU steriou, lennou

ha poullou-dour euz an Ejipt, ha ker buhan e oue gue-

let tifourcha euz ar steriou, lennou ha pouUou-dour-

ze, bandennadou ranet gant pere e oue goloét ar vro, ha

carget zoken an tiez. Goudeze Aaron a skoas gant he

vialen var ar boultren euz an douar, hag ar boultren-ze

a oue chenchet e c'houibu, e kement corn a ioa en Ejipt:

liounnez a oue an drede goualen. Ar bedervet a oue

houma: varlerc'h ar c'houibu, Doue a zigassas dre an oll

Ejipt a bep seurt kellien braz gant pere e oue carget an

tiez ha goloêt an douar. Goudeze an oll loanet a deuas

da gleñvel gant ar vossen: setu eno ar pempet goualen.
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Setu ama ar c'houec'hvet : al loanet a ioa chomet beo a

zilerc'h ar vossen, hag an dud ho unan, a oue goloèt ho
c'horf a c'horiou hag a c'houliou. Ar zeizvet goualen a

oue eur harr-cazarc'h spountuz, ganl pehini e oue pilel

ha dismantret an edou hag an traou all a ioa o tiouan pe

o sevcl er parkeior. An eizvct a oue eun arme a gilleien-

raden a en em daolas var ar vro , hag a scrapas gantho

kement tra a ioachomet a zilerc'h ar barr-cazarc'h. Gou-

deze an Ejipt oll a oue evel sebeliet epad tri dervez en

eun deñvalijen ar vrassa: hounnez a oue an navet goua-
len. Hogen, keit ha ma'c'h en em vele, heñ hag he zu-

jidi, skoet gant unan bennac euz ar goualigner-ze, ar

roue Pharaon a lavare bep tro e It^zche ar bobl a lsra('l

da vont kuit; mes kerkent ha ma teue Moïzes da bedi an

Aotrou Doue da lamet ar beach anezho divar ar vro , ar

roue a ancounac'liea dioc'htu he bromessa, hag a iea

adarre a enep he c'her. Erfin, d'an decvet, Doue her

skoas gant eur voualen all ha n'oa bet hini ebet c'hoaz

ker pounner ha ker spountuz hag hi.

31. Maro ar mibien hena. — An oan paseal. — Ar
bobl a Israêl o vont kuit euz an lyipt.

Doue a lavaras da Voizes ha da Aaron: «livirit d'ar

bobl a Israel: d'ar pevarzecvet dervez euz ar miz-ma,

kemerit, peb hini ac'hanoc'h, eun oan-bloaz, hag heñ

neat ; lazit-heñ dioc'h an abardat^z, ha goudeze livit gant

he c'hoad postou ha treujou an or euz ho ti. Lakiit ar

c'hig anezhan da boazal oc'h an tan ha debrit-heñ gou-

deze gant bara ha ne vezo tamm goell ebet ennhan. Grit

ar pred-bouét-se en ho sa, eur c'houriz en dro d'ho corf,

ho poutou en ho treid, hag eur vaz en ho torn. Epad an

noz-se me gasso va eal dre an Ejipt evit re'i taol ar maro
da oU vibien hena an Ejiplianet; mes pa velinn liou ar

goad var doriou ho tiez, me dremeno ebiou, ha goudeze

m'ho tenno oU euz an Ejipt.

»

An Israelitet a reas ar pez a ioa bet gourc'hemennet

dezho gant an Aotrou Doue. Var dro anter-noz an Aotrou

Doue a roas taol ar maro, dre zorn an eal, da oll vibien
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liena au Ejiptianet. adalec mab hena ar roue betec mab
hena an disterra paour-keaz. An Ejipt oll a dregarnas

gant an hirvoud hag ar goéivan a zirollas ueuze euz ah

eil penn euz ar vro d'egile. Pharaon ne c'hortozas ket an

deiz evit cass kemennadurez da Voïzes ha da Aaron da

zont d'he gaout, hag evit lavaret dezho: «it kuit gant

oc'h oU bobl ha gant ho loanet.» An Ejiplianet a lavare

ive : « it buhan euz ar vro-ma
,
pe , a hent ali , ne jomo

heo nicun ac'hanompni.)) An IsraeUtet a deuas eta euz

an Ejipt en eur zigass gantho relegou Joseph : var dro

600,000 den a ioa anezho eb counta ar merc'hed liag ar

vugale.

An oan pascal a verke Oan-Doue maro var ar groaz

evit hor prena. Merket oump bet gant he c'hoad, ha dre

eno eo bet lamet divarnomp ar zetans a varo eternel a

ioa douget en hon enep. E sacramant an aoter e rece-

vomp he gorf hag he c'hoad, a zindan furm eun taram
bara great ive ganl toaz ha n'e ket bet lakeat e go. An
Israehtet, tennet gant Moïzes euz a-dre daouarn Pharaon,
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a verke aii dud oH tennet gant hor zalver Jesus-Krist euz

a zindan galloud an drouc-speret.

32. Ar bobl a Israêl o treuzi ar mor ruz.

Doue a ziscouezas he hent dar bobl a Israél, en deiz,

dre eur goabren pe eur goummoullen, hag en noz, dre

eur sclerijen gatir. An eil hag eben a ioa heñvel ouz eun

tour a zave en ear liag a gerze bepret araoc an Israelitet.

Ar re-ma a erriuis evelse belec ar mor ruz. — Coulsgoude

Pharaon a zavas keuz ganthan da veza laosket an Israe-

litet da vont kuit, lia setu heñ da vont var lio lerch gant

he girri-brezel haghe zoudardet \drvarc'h. An Israehtet

a oue spountet-oli o velet, pa zonjent nebeuta, an Ejip-

tianet adreñ ho c'hein, liag hi, ne oa nemet ar mor
dirazho. Mes Moïzes a lavaras dezho : « n'o pezet aoun
ebet; an Aotrou Doue ho tifenno.» Neuze ar goum-
moullen a gerze kent en ho raoc a ieas adreñ ho c'hein,

hag en em lakeas elre hi liag an Ejiptianet. Dioc'h costez
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ar re-ma ar goiimmouUen a ioa ken du ha ken teñval ma
Iremenas an noz eb ma clieljont tostaat ouz an Israelitet.

Dioc'h costez ar bobl a Israei, er diountrol , ar goum-

mouUen a ioa epad an noz sclear evel an deiz. Var ge-

ment-se Moïzes a aslennas he zorn azioc'h armor, ha

kerkent ar mor en em rannas etre daou , hag a jomas a

za-sounn dioc'h an daou du, en eur lezel hent da dremen

dre greiz evei etre daou gaè pe diou voger-zour. Evelse an

Israelitet a chellas he dreuzi eb glibia ho zreïd. Pa deuas

ar mintin, an Ejiptianet a ieas var ho lerc'h dre eun heve-

lep hent ; mes pa oant diskennet oil er mor, hag ar bobl a

Israél dija var an aod en tu all , Moïzes a astennas adarre

he zorn, dre urs an Aotrou Doue ; ha ractal ar mor a zis-

troas d'he blas hag en em glozas, hag ar roue Pharaon a

oue paket a zindan an dour, ha beuzet gant he girri, he

gezec hag an oU zoudardet a ioa oc'li he heul , eb ma
c'hellas nicun anezho en em zaveteï.

Ar goummoullen hag ar sclerijen-ze a henrlias gueich

all ar bobl a Israèl a verke hor zaiver Jesus-Krist. An
nep a zo henchet gant hor zalver Jesus-Krist a c'hell ive

kerzet, eb aoun , dre greiz an oll danjerou euz ar vuez-

ma. Ar mor ruz a dlie an Israelitet da dreuzi abarz erruout

en douar promettet a ioa eur merk euz ar zacramant a

vadiziant; evit mont d'an eñv e renker ive tremen dre an

dour sacr euz a zacramant ar vadiziant.

33. Ar Choaillet, ar Mann, hag an dour en dezert.

Goude beza treuzet ar mor ruz, an Israelitet a erruas

en eun dezert braz; ne gavent eno netra da zibri, ha setu

hi d'en em glemm oc'h Moïzes en eur lavaret: «salo e

vijemp maro en Ejipt, el leac'h m'or boa kig ha bara da

zibri leiz hor c'hof ! » Neuze an Aotrou Doue a lavaras

da Voïzes : « comzit ouz ar b(jb1 ha livirit dezhan : Doue

a roïo deoc'h, e verr, kig da zibri, ha varc'hoaz-vintin o

pezo bara leiz ho cof. Evelse ec'h anavezoc'h eo me an

Aotrou, ho ïoue.» Hag eleal, diochanabardaez, banden-

nadou labouset hag a reer coaillet anezho , en em daoias

var ar c'hamp. Al labouset-se ne reant \'an evit cregi

ennho; eaz oue eta ho laka. Antronoz-vintin an dezert a
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loa golopt a c'hreiinpnnouigou guen egiz pa vije bet reo

en no/ o \cli'i kciiK nt-sp ,m Isiaelitet a oue souezet,

^==^ ^ ^ " ^-
' . »

(i^^5=Ê^^ hag a la-

--^,y ' ,^'" «^A <
' ' I3 ^ \ <- v^'^ li*^ i6z pe

vn ho lan-

gach

:

«Man-hu!»

Ar pez a

zinifi

:

«Sell-ta!

petra an

dra-ze ? »

Ha Moïzes

a respoun-

tas dezho

:

« an dra-

ze eo ar bara a zigass deoc'h an Aotiou Uoue ; kemerit

anezhan, peb hini ac'hanoc'h, kement ha m'o peuz

ezom. « Hen ober a rejont laouen, ha caout a rejont ar

greunennouigou guen-ze mad-dreist ha dous evel ar mel.

Gant ar hara-ze, a c'halvjont Mann, eo e kendalc'has

Doue d'ho maga epad daou-ugent vloaz, betec ma'z ejont

da vro Kanaan.

Ar mann a zo eur merk eus a zacramant an aoter, e

pehini hor zalver Jesus-Krist en em ro deomp a zindan

furm eun tamm bara, da c'hortoz ma c'hellimp he velet

egiz m'ema, pa'z aïmp d'an eñv, hor guir bro.

Nebeut amzer goude , o veza ne gavet ket a zour da

eva, an Israelitet en em glemmas adarre oc'h Moïzes.

Hema a zavas neuze he vouez varzu an Aotrou Doue , en

eur lavaret: «petra rinn-me d'ar bobl-ma? Ema dija

prest da vanna mein ouzinn evit va laza. » Hag an Aotrou

Doue a respountas : « kemerit ho kuialen , it var menez

Horeb, ha skoït var ar garrec. » Moïzes a zentas, ha

kerkent e tilammas kement a zour euz ar garrec m'en

devoue ar bobl oll po a dra da derri he zec'het.



An eienen-zour-ze a verk ar grasou a recevomp er za-

cramanchou dre zaouarn ar veleien.

34. An dec gourc'hemenn. Doue a gemer ar bobl a
Israêl evit he vobl muïa caret.

D'an trede miz goude m'oant deuet euz an Ejipt, an

Israelitet a erruas eliarz menez Sinaï. Moïzes a bignas

var ar menez , liag eno Doue a lavaras dezhan : « setu

ama petra zisclerioc'li da vugale Israèl: gueleto peuz ar

pez am euz great d'an Ejiptianet evit ho tenna euz a-dre

lio daouarn. Mar kirit eta delc'her mad da zelaou va

niouez ha da viret va iezennou, c'lioui a vezo va fobl muïa
caret. » Moïzes o veza discleriet d'an Israelitet ar pez en

devoa an Aotrou Doue lavaret dezhan, ar bobl oll n'en

devoue nemet eur vouez evit respounl: «ia, ia, ni a raïo

kement tra a c'hourc'hemenno deomp an Aotrou Doue. »

— Neuze Doue a lavaras c'hoaz da Voïzes : « grit d'ar

bobl en em gempenn ha goalc'hi he zillad hirio ha var-

c'hoaz, ha poania d'en em zelc'her neat a galoun hag a

gorfabenn goude varc'hoaz.» D'an trede deiz dioc'h ar

mintin, setu ar gurunn o croza hag al luc'het o strinka

en ear. Menez Sinaï a oue goloet oll gant eur goabren

teñval-teñval ; orjella a rea dioc'li an traoñ, ha



58

divar c'horre e laole lan ha moged. Er iiienics amzer an

dezert Iro-var-dro a dregarne gant soun an d)'oumpillou.

An traou-ze oll a lakea an Israelitet da grena gant ar

spount. Coulsgoude Moïzes a gassas anezho betec traoñ

ar menez dirac fas an Aolrou Doue, ha neuze an Aotrou

Doue a gomzas outho evel-hen:

I. « Me eo an Aotrou, ho Toue; n'o pezo ket a zoueou

all dirazon-me; ne adoroc'h imach ebet great gant

daouarn an den , na palrom netra euz a gement zo

en eñv, var an douar, pe e goueled ar mor.

11. Ne gemeroc'h kel en aner hano an Aotrou, ho Toue.

III. pezet sonch da zantifia deiz ar repoz.

IV. Henorit ho tad hag ho mamm evit ma vevoc'h pell

var an douar.

V. Ne lazoc'h ket.

VI. Ne reoc'h ket a avoultriach.

VII. Ne laeroc'h ket.

VIll. Ne zougoc'h ket a falz testeni.
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5X. Ne c'hüantaoc'h ket caoiit greg ho nessa.

X. Ne c'hoantaoc'h kel caoul ti ho nessa, nag he bark,

nag he zervicher , nag he zervicherez , nag he ejen,

nag he azen , na netra euz a gement a zo dezhan.»

Ar bobl a Israèl, o veza clevel ar c'homzou-ze, a res-

pountas gant eur vouez leun a zoujans : «ni a raïo kement

tra en deuz lavaret deomp an Aotrou Doue.» Neuze ^foïzes

a zavas eun aoter, hag a reas eur sacrifis da Zoue. Gou-

deze e kemeras goad an aneñval en doa lazet evit ober ar

sacrifis, ha gant eur sparf e strinkas ar goad-se oc'h ar

bobl, en eur lavaret : «ar goad-ma eo ar ziel euz ar vig-

nounach en deuz great ganeoch an Aotrou Doue.»

Var menez Sinaï eo e reas Doue gueich all mignounach
gant ar bobl a Israel; var menez Caivar eo en rieuz great

a nevez mignounach gant ar bed oil. Eno Doue en em
ziscouezas e creiz an oil merkou euz he veurded hag euz

he c'halloud; ama n'eo en em roet da anaoul nemet dre

he garantez hag he drugarez. An eil hag eben euz an

diou vignounach-se a zo bet siellet gant goad : ar vignou-

nach a reas Doue gant ar bobl a Israél var menez Sinaï,

gant goad eun aneñval; hag ar vignounach en deuz great

gant ar bed oil var menez Galvar, gant goad hor zalver

Jesus-Krist, guir Oan-Doue.

35. Al leue aour.

Moïzes a bignas adarre var ar menez hag a jomas eno

da gomz gant Doue epad daou-ugent dervez ha daou-

ugent nozvez. Doue a roas dezhan goudeze diou zaolen-

vean var bere oa scrivet an dec gourc'liemenn.

Coulsgoude ar bobl a lavaras da Aaron : « ne c'hou-

zomp ket petra eo deuet Moïzes da veza; grit deomp
doueou evel re an Ejiptianet. » Evit distreï an Israelitet

dioc'h iw pez o doa c'hoant da ober, Aaron a respountas

dezho: « n'o peuz nemet digass dinn ar ruillennou aour
a zo gant ho cragez hag ho merc'het iaouank oc'h ho
diouscouarn. » Sonjal a rea ne vije biken dalc'het e ger,

hacoulsgoude setu petraerruas. Hogen, o velet anaheur-
tamant-se euz ar bobl, Aaron ne gredas mui enebi outhan.

Teuler a reas eta en teuz ar ruillennou aour a ioa digas-

set dezhan, ha, pa oant teuzet, e reas gantho patrom eiL'
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da zibri ha da eva, da vragal ha da zansal en dro dezhan,

egiz ma rea ar baïanet.

Pa ziskennas Moïzes divar ar menez, ha pa velas oc'h

Ober petra edo ar bobl , ez eas kement a zrouc ennhan ma
stlapas d'an douar taolennou al lezen a ioa ganthan etre

he zaouarn, ha ma ho bruzunas. Goudeze e crogas el

leue aour hag hen taolas en tan da boazat evel ma vez

poazet ar vein da ober raz. Neuze e lavaras da vugale

Levi : « tremenit dre douez an Israelitet, ar c'hleze en ho
torn, ha lakiit d'ar maro kement hini a gavoc'h oc'h

adori an idolou. » Ar re-ma a zentas, hag a lazas evelse

meur a vil den dioc'htu.

Goudeze Moïzes a bignas c'hoaz var ar menez , hag a

c'houlennas pardoun evit ar bobl diskiant ha disleal. An
Aotrou Doue a zelaouas he beden, hag a lavaras dezhan

kempenn diou zaolen all heñvel ouz ar re en doa torret.

Hen ober a reas, ha var an diou zaolen nevez-se Doue a

scrivas adarre an dec gourc'hemenn en doa roet d'ar bobl

a Israèl. Pa ziskennas Moïzes divar ar menez gant an

diou zaolen-ze, he dal a ioa ker skeduz ma ne grede ket

an Israelitet sellel outhan en he fas.



36. Lezennou divar benn ar pez a zell ou3 servich
Doue.

Ouspenn an dec gourc'hemenn, Doue en devoa c*hoaz

roel da Voïzes , var ar menez , eleiz a lezennou all evit

ar bobl. Etouez al lezennou-ze ez oa meur a hini hag a

verke petra a dliet da ober evit henori Doue egiz ma'z eo

dleet. Moïzes a reas a boént da boent kement en devoa

gourc'hemennet dozhan an Aotrou Doue.

I. An Tabeunacl. Da genta, Muïzes a reas eun telt hag
a ioa savet var beuliou, pe bostou, great gant coat setim;

ar peuliou, pe ar postou-ze, a c'heliet da lamet kuit ha

iakaat adarre en lio tlas, pa gariet. An telt-se en doa var

dro 43 troatad a liirder, \1 troatad a huelder ha kement
all a ledander. An aour a lugerne ennlian tro-var-dro,

ha Moïzes en devoa lakeat d'he c'holo pallennou great

gant danvez a briz. Eur ridoch euz ar re gaera a ranne

an telt etre diou loden , unan brassoc'h hag eun all bi-

hannoc'h : al loden vihanna a ioa hanvet al Jeac'h santela,

hag al loden vrassa, al leac'h santel. El leac'h santela

Moïzes a lakeas an Arc'h a allians, couffnc bihan great

gant coat

a briz, eur

guiskad aour

pur en dro

dezhan, ha

varhec'horre

patromiou

daou Che-

rubim. Er

c'houfrric-se

oa gorroet an

diou zaolen

m'en devoa

Doue he

unan scrivet

varnhoandec

gourc'hemenn euz al lezen

consacret da zervich Doue:

El leac'h santel ez oa tri zra

1° taol an daouzec bara a dlie
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beza dalc'h-mad kinniget da Zoue c sacrifis; ar bara-ze a

veze greal gant bleud euz an hini tlourra, hag eb lamm
goell ebet; 2° ar c'hantolor a zeiz brank pe a zeiz bez , a

behini ar goulaou a dlie chom var elumm epad an noz-

pad ; 3" erfln, aoter ar c'houez-vad, var behini e veze devet

ezans euz an hini flnna. Moïzes a reas sevel en dro d'an

tabernacl eur porched braz hag a ioa c'hoaz ennhan daou
zra zacr : 1 ° aoter ar sacrifisou , ha 2° eur vassin-goueur

vraz e pehini ar veleien a voalc'he ho daouarn abarz ober

ar pez a ioa en ho c'harg.

An tabeniacl-se a ioa eur merli euz hon ilizou-ni. Al

leac'h sanlela a verke hon aoteriou-ni, -var bere e vez

liinniget da Zoue sacrifis an allians pe ar gevridigez nevez,

da lavaret eo, sacrifis an oferen; al leac'h santel a verke

ar c'heur , el leac'h ma vez ar veleien ; hag ar porched

a verke ar penn izela euz an iliz, adalec ar c'heur betec

an or zal.

II. Ar Sacrifisou a ioa daou seurt anezho: lod a veze

great en eur scuill (joad, en eur laza eun aneñval bennac,

evel eun ounner , eun dañvad , eur c'havric, eur goulm

;

lod all a veze great eb scuill goad, en eur ginnig daZoue
kouign, bara great eb goell, ha guin.

Ar sacrifison great en eur scuill goad a verke sacrifis

hor zalver Jesus-Krist var ar groaz; ar sacrifisou great eb

scuill goad a verke sacrifis saniel an oferen.

III. Ar Goueliou a ioa: ^" Fask : da geñver ar gouel-

ze, an Israelitel a zebre eun oan d'ho c'hoan, hag epad

seiz dervez dioc'htu ne zebrent nemel bara great eb goell,

e memor euz ar feson m'oant bet tennet euz an Ejipt. —
2° Gouel ar Pantecost, pehiniavezecelebret seizsizun goude

Pask, e memor euz an deiz m'üa bet roêt al lezen gant

Doue var menez Sinaï. D'ar mare-ze euz ar bloaz e tliet

kinnig da Zoue ar frouez kenta euz an eost. — 3° Gouel

an Tabernaclou, pehini a veze celebret e memor euz an

amzer o devoa an Israelitet tremenet en dezert. (Ar ger

tahernacl a zinifi telt). Da geñverargouel-ze, ar bobl oll

a dlie mont da jom a zindan teltou great gant scourrou-

guez. — 4° Gouel ar binijen, pehini a veze celebret evit
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paea daZoue ar boan dleet da bec'hejou an dud, hag c

pehini ar belec braz a laze eun ounner e sacrifis evit he

bec'hejou he unan, hag eur bouch evit pec'hejouar bobl.

Goudeze ez ea el k'ar'h santela ganl goad an aneñval en

doa lazel ha gant an ezansouer aour, hag eno ec'h ezanse

an arc'h a aUians, ha ganl ar sparf e strinke goad outhi

ha var ar pave.

Pask ha Pantecost ar iuzevien a verke Pask ha Pante-

cost ar gristenien; ha gouel an tabernaclou a verke gouel

ar Zacramant, meulet ra vezo.

IV. Ar re a ioa carget euz ar pez a zell ous servich

DouE :
1" A?' belec braz. Moïzes a gonzacras he unan Aaron

evit ar garg-se en eur scuill oleo var he benn , hag he

unan e viskas dezhan an dillad a dlie ar belec braz da

zougen. 2° Ar veleien all: ar re-ma a ioa carget da ginnig

da Zoue ar sacrifisou ordinal ; Moizes a gonzacras evit ar

garg-se bugale Aaron. 3° Al levitet , da lavaret eo an oli

dud euz a lignez Levi : ar re-ma a ioa carget euz al hi-

bouriou all a ioa da ober var dro an tabernacl.

Er velegiach catholic ez euz ive meur a renk, ha meur
a rumm-dud hag o deuz cargou disheñvel evel a ioa gueich

all e belegiach ar iuzevien. Da genta ema hon Tad santel ar

Pab, ha goudeze an Eskibien, ar Veleien, an Avielerien etc.

renka ar velegiach catholic evelse, hor zalver Jesus-Krist

en deuz discouezet sclear n'oa ket deuet da freuza ha da zis-

mantra al lezen, mes da reï dezhi ar pez e devoa ezom da
gaout evit beza evit ar guella.

37. Ar e'hannadet fallaer; ar bobl o c'hrozinolat

;

Doue a deu d.'he bunissa.

An Israelitet a jomas eur bloaz leun e kichen menez
Sinaï. Goudeze ez ejonl ac'hano, ha Moïzes a joazas da-

ouzec den, hag en ho zouez Caleb ha Josue, evit ho c'hass

da ober eur bale var douar Kanaan, da velet doare ar vro.

Douar Kanaan oa an douar promcltet gant Doue. An dud-

se a zistroas abenn daou-ugent dervez, ha gantho a bep

seurt frouez euz ar vro. Da gtlita ez oa eur pez budad-

rezinn hag a ioa re veac'h da eun den. Setu perac oa
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siagiil aistnhill ouz ciir giffien, ha daou c'lioaz lien douge

a zibrad, eur penn euz ar giffien var scoaz peb hini anez-

ho. Bez' ez oa gantho, ouspenn, avalou, fiez, hag a bep

seurt frouez all. Hogen, pa ouent erruet, ar gannadet a

lavaras: «guir eo e red er vro-ze al leaz hag ar mel;

mes an dud a zo o chom ennhi a zo kement ha Jeantet,

ha ni ne d'oump nemet kilieien-raden da velet en ho

c'hichen.» En our glevet ar c'liomzou-ze, ar bobl en em
lakeas da vouela ha d'en em glemm a enep Mo'izes hag
Aaron en eur lavarct: «perac n'oumpni ket maro en

Ejipt pe en dezert?» Caér o devoa Caleb ha Josue reï

testeni oa mad ar vro ha ne vije ket diez heza treac'h

d'an dud a ioa o chom ennhi, ar bobl a zave goassoc'h-

goaz he vouez en eur lavaret : «deomp en dro d'an Ejipt.»

Neuze an Aotrou Dout^ a lakeas he c'hloar da bara azioc'h

an arc'h a allians, hag a gomzas evel-hen oc'h Moïzes:

«achann da beur e laoskinn-me ar bobl difeiz-se da vlas-

femi va hano? Me ia da zigass ar vossen varnhan, hag

e vezo scubet gant ar c'hleñvet betec an diveza, lia gou-

deze m'ho lakaïo, c'houi, da veza ar penn euz a eur bobl

all hag a vezo c'hoaz brassoc'h ha galloudussoc'h eget

hema.» Hogen, Moïzes n'en doa ket he bar evit an dous-

der; pedi a reas eta an Aotrou Doue da gaout truez ouz

ar bobl en eur lavaret : « o va Doue, lio trugarez a zo
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braz hag eb muzul; pardounit eta d'ar bobl-ma.» Hag aii

Aotrou Doue a respountas: «pa fell deoc'h, me a bar-

douno. Coulsgoude, erruout a raï gant ar bobl-se ar pez

en deuz goulennet : mervel a raï en dezerl, ha nicun euz

ar re a zo brema ug(!nt vloaz achu ne velo an douai;

promettet, nemet Caleb ha Josue. Ho bugale avad a

gassinn di. Evitho ajomo da vale ama hag a-hont dre

an dezert epad daou-ugent vloaz, ken ahez a vloaz evel a

zeiz m'eo bet ar gannadet oc'h ober ho zro e bro Kanaan.»

Kerkenl an dec cannad fallacr a oue skoêt gant taol

ar maro.

An hi?tor-ze a verke ar pez a dlie erruout en amzer
Jesus-Krist. Ar iuzevien a zisprijas ar rouantelez spirituel a

broinette dezho hor zalver, hag en em zavas en he enep, en
eur lavaret: «he c'hoad ra gouezo varnomp ha var hor

bugale !» Divar ar groaz Jesus-Krist a c'houlennas pardoun
evit ar bobl ; he beden a oue selaouet, ha coulsgoude an
darn-vuïa euz ar iuzevien a ioa en amzer-ze n'o devoue ket

a berz en he rouanlelez. Hag abaoue, bugale Israêl a zo o

vale tu-ma tu-liont dre bevar c'horn ar bed, ha, keit ha ma
chomo ar bed en he za, ec'h erruo ive gantho ar pez o deuz
goulennet : «he c'hoad ra gouezo varnomp ha var hor

bugale !»

38. Core, Dathan hag Abiron.

Nebeut amzer goude, daou-c'hant anter-cant euz al levi-

tet, ha Core, Dathan hag Abiron er penn araoc, en em
zavas a enep Moizes hag Aaron, en eur lavaret : «ni zo

skuiz ganeoc'h; ar bobl oll a zo santel : perac e fell

deoc'h-hu en em lakaat dreist ar re all ?»

Antronoz, Moïzes a ieas gant Aaron da gichen teltou

al levitet-se, hag eno e lavaras d'ar bobl: «pelhiït dioc'h

teltou an dud difeiz-ma, ha ne grogit e netra a gement a

zo dezho gant aoun na stagfe ho fec'het ouzoc'h. Pa deui

an douar da zigeri ha d'ho lonka, pa ho gueloc'h o

tiskenn ez veo en ifern, neuze c'houi a anavezo eo Doue
he unan en deuz hon digasset ha roet deomp ar garg or

beuz kemeret.» A veac'h oa ar gomz-se ganthan peur-

havaret, ma teuas an douar da zigeri a zindan treïd Core,

Dathan hag Abiron, ha d'ho lonka ez veo gant ho zeltou

Eibl breton. 5
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ha kement Ira o devoa. Er memes amzer eun tan, c'hoé-

zet ganl an Aotrou Doue, a lakeas e ludu an daou c'hant

anter-cant levit all.

Brema, evel gueich all, e veler a amzer da amzer tud

direiz hag ourgouilluz oc'h en em zevel a enep ministret

ar relijion; mes brema, evel gueich all , ar seurt tud-se

ne ïaleont ket ive da veza skoét gant an doi n pounner

euz a justis Doue.

39. Difisians Moïzes; ar zarpant koueur-ha-etean

Eun dervez an Israelitet a deuas adarre an dour da

vankout dezho, hag an Aolrou Doue a lavaras da Voïzes

skeï var ar garrec evel m'en doa great dija kentoc'h.

Hogen Moïzes en devoue eun tammic difisians hag a

lavaras d'ar bobl: «daoust ha me a c'hello lakaat

dour da zonl euz ar garrec evit tud dizent eveldoc'h-

hu?» Var gemenl-se e skoas daou daol var ar gar-

rec gant he vialen, ha d'an eil taol ebken e oue guelet
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an dour o lilammet anezhi. An tammic difisians-se en

devoa bet Moïzes a zisplijas d'an Aotrou Doue pehini a

lavaras dezhan raclal: «abalamour n'o peuz ket bet a

feiz aoualc'h em c'homzou, n'e ket c'houi eo a gasso ar

l)obl-ma d'an dciuar promettet.» Ne oue ket pell na deuas

an Israelitet d'en em glemm a nevez. Neuze an Aotrou

Doue a lakeas da zont en ho zouez sarpantet, pe aèret

binimuz. Flemm an aéret-se a zeve evel an tan, hageur
maread a varvas e creiz ar poaniou ar re grissa goude

beza bet flemmet gantho. Ar bobl, o velet an dra-ze, a

grogas aoun ennhan, hag a deuas da gaout Mo'izes en

eur lavaret: «pec'het or beuz a enep Doue, hag en oc'h

enep-c'houi ; mes bi-ema, pa anavezomp hor faot, pedit

an Aotrou Doue da lamet divarnomp ar voualen-ze.»

Moïzes a reas ar pez a c'houlenne ar bobl, ha neuze Doue

a lavaras dezhan: «grit eur zarpant koueur-ha-stean,

ha lakit-heñ e beg eur peul ; ar re a vezo bet flemmet

gant an aèret n'o devezo nemet sellet ouz ar ^arpant-se

evit beza pare.» Moïzes a zentas, ha kement hini a ioa

bet flemmet, hag a zelle ouz ar zarpant koueur-ha-stean,

a deue diochtu da barea.

Ar zarpant-se a verke hor zalver stag ouz ar groaz.

Hor zalver a bare ive ar re a zell outhan gant feiz dioc'h

ar gouliou en deuz great d'ho ene ar zarpant infernal.

Ar zarpant koueur-ha-stean-ze a verk c'hoaz ar zacraman-

chou, e pere gras Doue a zo ive cuzet a zindan eur sin

sclear hag eaz da velet.

40. Moïzes o re'i he aliou diveza d.'ar bobl ; he varo.

Erruet oa an amzer ma tlie Moïzes kuilaat he bobl.

Doue a lavaras eta dezhan : « lakiit ho torn var Josue

dirac oll vugale Israèl evit ma vezo sentet outhan hivizi-

ken.» Moïzes her greas , ha goudeze e comzas evel-hen

ouz ar bobl : « mont a ran da vervel ; ne dreuzinn ket

ster ar Jourden ha ne d'inn ket ganeoc'h d'ar vro ma'z it

da jom ennhi. Ne ancounachait morse ar vignounach

en deuz great an Aotrou Doue ganeoc'h. Carit anezhan

euz oc'h oU galoun, euz oc'h oll ene hag euz oc'h oll

nerz. pezet sonch euz ar pez en deuz great evidoc'h.
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d'ho maga en dezert epad daou-ugent vloaz. Lakiit he

oU gomzou doun en ho speret, ha deskit-hi d'ho pugale.

He vennoz pe he valloz a zo hirio dirazoc'h ; deoc'h eo

da joaz etre an eil liag eben : hez' o pezo he vennoz mar
mirit he c'hourc'hemennou, hag he valloz, ma ne zelaouit

ket he vouez.»

Moïzes a lavaras c'hoaz d'ar bobl : « an Aotrou Doue
a zigasso deoc'h eur prophet all eveldon-me ; selaouit-

heñ, pa vezo deuet.» Goudeze e vennigas ar bobl hag e

pignas var ar menez. Eno, an Aotrou Doue a ziscouezas

dezhan oll vro Kanaan, en eur lavaret: «setu aze an

douar am euz promeltet da Abraham, da Isaac, ha da

Jacob.)) Mo"izes a zridas he galoun o velet ar vro-ze;

trugarekaat a reas an Aotrou Doue, ha goudeze e varvas

e peoc'h dan oad a c'houec'h ugent vloaz. 011 vugale

Israel a zougas caoñ dezhan epad tregont dervez.

Ar prophet all-ze ma comze Moïzes anezhan eo hor
zalver Jesus-Krist.

41. Ar bobl a Israêl o vont d'an douar promettet

(1450 vloaz araoc donedigez hor zalver.)

Goude maro Moizes, an Aotrou Doue a lavaras da

Josue : «savil, ha treuzit ar Jourden. Me avezo ganeoc^h.»

Ar bobj en em lakeas ractal en hent; ar veleien a valee

er penn araoc en eur zougen an arc'h a allians. A veac'h

oa erruet ar re-ma betec ar Jourden, ma oue guelet an

dour a deue divar laéz o chom a za, hag oc'h en em
zelc'her evelse a bez egiz eun dorgenn pe eur menez. Er

memes amzer an dour a ioa izelloc'h en em daolas oll er

mor, en eun hevelep feson ma c'hellas an Israelitet mont
en tu all d'ar ster eb glibia ho zre'id. Goudeze, p'oant eat

dija tost da Jeriko, e rejont eun ehan; an ehan-ze a

badas meur a zervez, hag epad an amzer-ze e oue cele-

bret gouel Pask.

Hogen Jeriko a ioa eur gear greñ ha divoallet mad. An
Aotrou Doue a lavaras da Josue: «grit bemdez an dro

da gear epad c'houec'h dervez dioc'htu. D'ar seizvet der-
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Vüz ar veleieii a ielo ebarz gani an arcii a aliians, ha

selu ama penaoz : n'o devezo Iven da ober nemet siui

an droumpill, hag ar bobl oli respount dezho en eur

leusker iouc'hadennou a bouez-penn.» Josue a reas ar

pez en devoa gourc'hemennet dezhan an Aotrou Doue.

Ha setu, d'ar seizvet dervez, pa zounas an droumpill ha

p'en em lakeas ar bobl da iouc'haI, mogeriou Jeriko a

gouezas anezho ho unan, hag an Israelitet a ieas oll e

kear. Goudeze Josue a deuas ive da veza meslr euz an

douar a ioa tro-var-dro. Neuze e reas daouzec loden euz

an douar-ze, hag e lakeas tenna plouz berr evit ingala al

lodennou-ze etre an daouzec rumm-dud a ziskenne euz a

zaouzec mab Jacob.

42. Ar Varnerien.

An Israelitet a dlie beza anaoudec-braz e keñver an

Aotrou Doue evit ar vro gaêr en devoa roèt dezho. Mes
en em lezel a rejont da veza louellet gant ar baïanet a

ioa chom er broïou tosta d' ho hini, hag e teujont a

uebeut a nebeut da goueza er pec'het a idolatri. Neuze



an Aotrou Doue a lakea ho enebourien da veza treac'h

dezho. Oc'h en em gaout evelse a zindan galloud ar

hoblou all, an Israehtet a zave keuz gantho, a zistroê

oc'h Doue hag a c'houlenne pardoun outhan. Raclal e

vije guelet o sevel en ho zouez unan bennac euz an dud-

se a gakiun hag a zoujans Doue, a reer barnerien anezho:

ar varnerien-ze eo a denne ar bobl euz a-dre daouarn he

enebourien. Mcs kerkent ha ma teue ar maro dezho, an

Israclitet en em daole adarre da adori an idolou; ha
setu aze petra oue ho buez epad pevar c'hant vkiaz. An
daouzec barner a zigassas an Aotrou Doue d'ar bobl epad

an amzer-ze, evit hen lakaat da c'hounit var he enebou-

rien, a oue: Othoniel, Aod, Samgar, Barac, Jedeon,

Thola, Jaïr, Jephte, Abesan, Ahialon, Abdon, Samson,
eb counta HeU ha Samuel.

Unan euz ar re zo mu"ia brudet etouez ar varnerien-ze

eo Samson. Hema en doa kement a nerz ma lazas ha ma
tispennas eun deiz, gant he zaouarn ebken, eul leoun

counnaret. Eur veich all e lazas mil enebour gant eur

javed azen. Divezatoc'li e oue kemeret epad he gousk
gant ar Philistinet, hag ar re-ma hen liammas gant seiz

corden. Samson, en eur zihuna, a dorras ar c'herdinn-ze

evel m'en devije lorret seiz neuden. Erfm e oue kemeret

adarre gant ar Philislinet; ar re-ma o devoue neuze ar

grisderi da ziframma he zaoulagad euz he benn. Goudeze

e casschont anezhan da eun ti braz, el leac'h ma'z oa tri

mil anezho, ha tri mil euz ar renk huela, oc'h ober eur

fest en henor d'ho doueou faoz. Eno, Samson a oue

staget ous daou bilier a ioa oc'h harpa hag o scora an

ti. Neuze e teuas en he speret en em lakaat, evithan da

veza dall, da heja an daou bilier-ze gant he zaou zorn,

unan ganl peb dorn. Hen ober a reas, ha ker buhan an

ti oll a gouezas en he boull. Samson a oue paket a zin-

dan ; mes ne oue ket paket he unan : an tri mil Philistin

a oua paket ive ha lazel kercouls hag heñ ; hag evelse,

betec en eur vervel, an den nerzuz ha calounec-se a

zifenne c'hoaz he vro bag he bobl.
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Jedeon, ar barner hnmbl ha devot, an hini a reas

brezei d'ar Madianitet, a oue c'hoaz brudetoc'h he hano.

An daouzec barner ne rejont kement all a draou bur-

zuduz nemet dre ma'z oant keiinerzet gant an Aotrou Doue;
rac en amzer-ze an Aotrou Doue he unan, hag heñ eb-

ken, 60 a rene e guirionez ar bobl a Israél petra bennac
n'en em roe ket dezhan da velet, Evelse ive an daouzec

abostol n'o deuz discaret ar relijion baian dre ar bed
nemet gant sicour gras Jesus-Krist, pehini a anaïent ive

evit ho guir mestr hag ho guir roue, petra bennac n'her

guelent ket ken nebeut gant daoulagad ar chorf.

43. Ruth, ar verc'h-caer carantezuz.

En amzer ar varnerien, eun den divar dro Bethieem

a ieas da jom da vro ar Moabitet gant he c'hreg hag he

zaou vab. He hano a ioa Elimeleli, ha Noémi, hano he

c'hreg. He zaou vab a zimezas da ziou vaouez euz ar vro-ze.

Abenn nol)Oui un/ci Ehmelek liag lie /aou \ab avarvas,

haiNncnu.i /isti(i,tsda\etlileeni Hedioumeic li-caer, han-

vet Oiijhii hci Kuth, (i deucib d liu ambruug \cir an hent.

Eur pennad a ioa m'edont o vale ho zeir assambles pa

lavaras Noêmi d'an diou all : «distro"it d'ar gear brema,

ha Doue rho paèo evit ar vad o peuz great dinn-me ha

dam daou vab.» Neuze an diou verc'h-caér a zirollas
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da vouela en eur lavaret : « ni ielo ganeoc'h da gaout

ho pobl.» Abarz ar fin coulsgoude caloun Orphaadeuas
da laoskaat, ha setu hi da gimiada dioc'h Noêmi ha da

vont var he c'hiz da vro ar Moabitet. Mes Ruth a lavaras

a-grenn d'he mamm-gaér : «evidon-me ajomo ganeoc'h;

ho pobl a vezo va fobl, hag ho Toue, va Doue ; hag el

leac'h ma vezo ho pez me a fell dinn ive mervel.» Erruout

a rejont eta ho diou e Bethleem. Hogen an dra-ma a ioa

e mare an eost, ha Ruth a zonjas mont da bennaoui evit

caout pe a dra da veva. Dorn Doue he c'hassas var

douar Booz, eun den pinvidic-braz hag a ioa car da

Elimelek. Booz a deuas var an deiz da veiet he zerviche-

rien a ioa o tastum ed en he barkeier. veza guelet eno

Ruth o pennaoui, hag o veza clevet gant pebez carantez e

devoa heuliet he mamm-gaér, ez eas d'he c'haout hag e

lavaras dezhi : «va merc'h, chomit e kichen va flac'het,

hag it var ho lerc'li e kement leac'h ma* vezint oc'h en-

dramm. P'o pezo sec'het, evit euz ar podazo ama evitva

zervicherien, ha da vare ar pred deuit da zibri assambles

gantho.» Booza lavaras ive d'he zervicherien: «pa vioc'h

oc'h endramm, lezit ama hag a-hont eur penn bennac da

goueza euz o'ch herdinn evit n'e devezo ket a vez oc'h

ho dastum.»

Nebeut amzer goude Booz a lavaras da Ruth: «an

oU a c'hoar oc'h eur vaouez leun a furnez, « hag e keme-

ras anezhi evit pried. An Aotrou Doue a vennigas an

dimizi-ze, hag a roas dezho eur mab, he hano Obed.

Hema a oue tad da Isaï ha tad-coz da Zavid. Euz al

lignez-se eo e tiskenn hor zalver Jesus-Krist.

Ar Moabitet n'e ket iuzevien oant, mes divroïdi, hag
aliez zoken enel)ourien, En eur ziskenn euz a lignez

Ruth, an intañvez-se a vro ar Moabitet, hor zalver Jesus-

Krist a felle dezhan discouez n'e ket salver ar iuzevien

ebken eo e tlie beza, mes salver an oll dud a volontez vad.

44. Samuel. Bugale Heli.

En amzer m'oa ar belec braz Heli barner en Israêl, e

veve daou bried a zoujans Doue, Elcana hag Anna ; Anna



n'e devoa ket a vugale, hag an dra-ze a rea em-hoan

vraz dezhi. Eun dervez ez eas da dabernacl an Aotroii

Doue a ioa savet neuze e Silo. Eno e pedas hag e lava-

ras en eur vouela: «Aotrou Doue an armeou, ma roït

dinn eur mab, me hen gouesflo d'ho servich.» Doue a

zelaouas he feden, hag a roas dezhi eur mab : hema a

oiie hanvet Sainuel

Pa ou(

crog en he

dri bloaz,

he vamm a

deuas d'hen

digass da

Ziio d'ar

belec braz

Heli. Samuel

a zerviche

an Aotrou

Doue ebai /

entabernacl,

ha, dre ma creske en oad
ha d'an dud.

e plije muioc'h-mui da Zoue

Samuel a verke S. lan-Vadezour. Ho daou int bet roét

gant Doue da bedennou ho ïud ; ho daou int bet gouestlet

abred d'an Aotrou Doue; ho daou o deuz prezeget ar

binijen d'ar bobl. Samuel a oue ar barner diveza, hag a

deuas araoc ar roue braz, David, S. lan-Vadezour a oue
an diveza prophet, hag a deuas araoc Jesus-Krist, rcue

an eñv hag an douar. Samuel a zacras David, ha S. lan

a vadezas hor zalver.

Hogen Heli en devoa daou vab fallacr, ho hano Ophni
l>a Phinees. Pa deue unan bennac euz ar bobl da Zilo da

lakaat ober eur sacrifis, an daou zen iaouank-se a zifram-

me diganlho aliez kig al loanet a ioa bet lazet evit ar

sacrifis, ha calz fallagriezou all a reant c'hoaz el leac'h

santel. Heli ho scandale, evit guir; mes ne zalc'he ket

berr aoualc'h varnezho : re chentil oa en ho c'heñver. -—
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Eun nozvez m'edo Heli o cousket e kichen an tabernacl,

ha Samuel en eur guele all a dost dezhan, an Aotrou

Doue a c'halvas e creiz an noz: «Samuel, Samuel!»

Hema a gredas oa Heli her galve , ha setu hcñ buhan
var zao, ha da gaout ar belec braz en eur lavaret : «ema-

oua ama.» Mes Heli arespountas: «n'emeuz ket ho
calvet; distroït eta d'ho kuele, ha couskit e peoc^h.»

Samuel a zentas hag a zistroas da gousket. Alienn eun
tachadic goude, an Aotrou Doue a c'halvas evit an eil

gueich: «Samuel, Samuel !« Ha Samuel da zevel evel ar

veich genta, ha da vont adarre da gaout Heli en eur

lavaret ; «Selu me ama; rac va galvet o peuz.» Hag
Heli a respountas : « nan, va mab, n'em euz ket ho
calvet; distroït d'ho kuele ha couskit dizoursi.» Ar

memes tra a erruas evit an drede gueich. Neuze Heli a

goumprenas oa an Aotrou Doue he unan a c'halve ar

bugel, hag a lavaras dezhan: «distroït d'ho kuele, ha,

mar clevit ho kervel eur veich c'hoaz, livirit evei-hen :

«comzit, Aotrou, ho servicher a zo oc'h ho selaou.» Pa oa

Samuel en em roet adarre da gousket, an Aotrou Doue a

c'halvasanevez gant eur vouez creñ: «Samuel, Samuel !»

Ha setu kerkent Samuel da respount: «comzit, Aotrou,

ho serviclier a zo oc'h ho selaou.» Neuze an Aotrou

Doue a lavaras dezhan : «ema tost an deiz ma astenninn

an dorn pounner euz va justis var Heli ha var he vugale

;

rac dizursiou ar re-ma a ioa anavezet gant ho zad, hag
Heli n'en deuz ket ho funisset evel ma tlie hen ober.»

Antronoz-vintin Heli a lavaras da Zamuel : «ac'hanta,

petra en deuz lavaret deoc'h an Aotrou Doue? Ne guzit

netra ouzinn, me ho ped.» Samuel a gountas dezhan var

eün ar pez en doa clevet, hag Heli en em rezinas da

volontez Doue, en eur lavaret: «Doue eo ar mestr; heñ

a raïo ar pez a blijo ganthan.»

Ar pez en devoa discleriet an Aotrou Doue a deuas da

veza guir eb dale. Baz' e oue etre ar Philistinet hag an

Israelitet eun emgann hag a lakeas calz a c'hoad da redet.

Tregont mil den.a oue iazet dioc'h costez an Israelitet,

ha bugale Heli a ioa en ho zouez ; ouspenn, an arc'h a
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allians a jo-

mas etre

ilaouarn an

enebourien.

Pa glevas ai

c'helou scri-

juz-se, Heli

a gouezas

dreist choui,

he gil divdi

he gador; \k
;

benn a leas

da steki oc h

dor be gambr,

hag ar stokaden a oue ker creñ ma roas dezhan taol

ar maro.

Ar Pbilistinet o devoa c'boant da zelc'ber an arc'b

gantho, mes Doue bo skoas gant meur a voualen. Ar

razet a reas eun drouc braz en bo douarou, hag eur

maread-tud a gouezas clañv hag a varvas, ken er c'beariou,

ken var ar meaz. Neuze ar Pbilistinet a gemeras aoun,

bag a lavaras : « arabad eo delc'ber ganeomp arc'b Doue

Israel; rac goa. reuzeudic oump lakeat dre'n

Cass a rejont eta an arc'b a allians en

israelitet.

dezbi.

dro da vro an

An arc'h a allians a zo eur inerk euz a zacramant an

aoter. An nep a receo ar zacramanl-ze e stat fall a

denn ive varnhan malheuriou braz.

Coulsg

lercb He

digasset

«mar kir

bo tenno

a zentas;

pec'bet a

ar victor.

a vloaz.

:oude Samuel a ioa deuet da vcza barner var-

li. Assambli a reas an Israelitet, ba, goude beza

da zoncb dezbo euz ho fec'hejou, e lavaras:

•it distreï ous Doue euz a greiz bo caloun, heñ

euz a-dre daouarn ar Pbilistinet.» An Israelitet

; ober a rejont pinijen en eur anzao o doa

enep an Aotrou Doue. Neuze Douea roas dezbo

,
bag ho enebourien bo lezas e peoc'b epad meur
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45. Kenta roue a Israêl: Saül.

Saniue) a ioa deuel da veza coz, hag lie vugale ne

vevent ket e doujans Doue. Neuze ar bobl a lavaras

dezhan: «lakiit unan bennac da roue varnomp evel ma'z

euz en oll broïou all.» Ar c'homzou-ze a zispHjas da

Zarauel abalamour ma felle dezhan n'en devije ar bobl a

Israél ken roue nemel an Aotrou Doue he unan. Couls-

goude, dre urs Doue, e lakeas Saüi da roue. Saül a ioa

eun den brao ha calounec, ha braz a vent : treuz he

benn en doa dreist an Israelitet all. Samuel hen digassas

dirac ar bobi, ha kerkent ar bobl oll a lavaras a vouez

huel : « ra vevo pell ar roue !

»

An Aotrou Doue a oue gant Saül hag a roas dezlian ar

victor var oll enebourien Israel. Eun dervez Samuel a

lavaras d'ar roue: «setu ama petra lavar an Aotrou,

Doue an armeou: gril brezel d'an Amalecitet ken na

jomint oll var an dachen, ha ne zalc'hit ganeoc'h netra

euz ar pez o deuz.» Saül a zavas eun arme a 200,000
den, hag a drec'has an Amalecitet. Foug ennhan gant he

victor, e c'hoanteas caout eun dra bennac da ziscouez

en devoa gounezet var he enebourien, hag e talc'has

ganthan ar peb guella cuz ho loanet. Samuel o veza

rebechet dezhan ar pez en doa great, Saül a glaskas

digareziou en eur lavaret : « espernet em euz ar guella

ounniri hag an deñvel guella evit ober gantho sacrifisou

d'an Aotrou Doue.» MesSamuel arespountas: «guelloc'h

eo senti eget ober sacrifisou gant loanet. Evel m'o peuz

great faé var gomzou Doue, evelse ive Doue a ra brema
faé varnoc'h.»

Ar roue Saül a verke ilis ar iuzevien, pe ar sinagog.

An ilis-se a ioa bet choazet (lant Dove he unan, ha n'e

devoa ket he far evit ar grasou e devoa recevet euz an

eñv, hag evit an anaoudegez e devoa euz ar guir Doue.

Nebeut a nebeut e couezas euz ar stat caér-ze: ancouna-
c'haat a reas senti, beza hunibl ha trugarezuz, hag e

falvezas dezhi tenna he oll gloar euz he zacrifisou. Setu

perac Doue he zaoias a gostez, hag a lakeas en he flas

an llis catholic. Evel Saül a genieras caz ous David,

evelse ive ar sinagog a geineras caz ous Jesus-Krist, mab
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David. Evel David a scuillas daêlou pa glevas ar c'helou

euz a varo Saül, evelse ive Jesus-Krist a vouelas var

Jerusaiem ha var denipl ar iuzevien, en eur zounjal en

dismantr a vije great anezho; hag evel Jonathas, unan
euz a vugale Saül, a oue migrnoun braz da Zavid, evelse

ive s. Paol hag an ebestel all, pere a ioa bugale d'ar

sinagog, a oue choazet gant hor zalver Jesus-Krist evit

beza he vrassa mignounet.

46. David, ar pastor-denved.

Eiin dervez Doiie a lavaras da Zamuel : «it da Velhleem

da dilsaï, rac choazet emeiiz unaii euz he vugale evit beza

roue e plas Saül.» Samuel a deuas ela da Vethleem.

Eno e velas da genta mab hena Isaï, eun den braz ha

coant. Mes an Aotrou Doue a lavaras da Zamuel: «ne

zell ket ouz he c'henet : n'e ket hennez eo am euz choazet

;

me nn \,unan ket an dud dioc h an doaie o deuz a

ziañveaz.» Isaï a zigass.as neuze lie c'houec'h vab all,

an eil goude egile, dirac Samuel ; mes Samuel a lavaras

:

«Doue n'en deuz choazet nicun euz ar re-ma. It da

glask David, ho mab iaouanka, a zo o tivoal al loanet.»

Pa erruas David er gear, an Aotrou Doue a lavaras da

Zamuel: «sao da zacri anezhan; rac hennez eo am euz
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choazet.» Neuze Samuel a gemeras corn an oleo hag a

zacras David roue dirac he vreudeur. Kerkent David a

oue leun euz a speret Doue. Er memes amzer an drouc-

speret a deuas da veza mestr var Zaül, ha lakaat a rea

aveichou ar prins-ze da veza diezha teñval he benn. He

zervicherien a lavaras dezhan neuze: «kemennit d'ar

iaouanka a vugale Isaï dont ama da c'hoari gant an delen

dirazoc'h, ha marteze e vellaï deoc'h.» Setu aze penaoz

ec'h erruas David e ti Saül. Ne oue ket peil eno nadeuas
Saül d'he garet ha da reï dezhan eur garg a henor en

he balez; rac ne c'houïc dare oa bet David sacret roue.

Bep veich ma teue an drouc-speret da veza mestr varn-

han, David a c'hoarie gant an delen, ha Saül en em
gave eassoc'h.

47. David hag ar jeant Goliath.

En amzer-ze ar Philistinet a zavas adarre armeou evit

ar vrezel. Edoni var eur menez, hag an Israehtet var

eur menez all rac enep dezho. Ha setu eur jeant, he

hano Goliath, o tifourcha euz a douez ar Philistinet. Ar

jeant-se en doa ouspenn dec troatad a huelder; eun toc

koueur-ha-stean a ioa ganthan var he benn, hag he gorf

oll a ioa goloèt a armou pounner. Troad he lans a ioa

heñvel ous carvan eiu- guiader. Dont a reas dirac arme

an Israelitet en eur lavaret a vouez huel : « digassit unan
bennac ac'hanoc'h d'en em ganna ouzinn, ha, mar laz

ac'hanon, ni oll, ken entrezomp Philistinet, avezoescla-

vourien deoc'h; mes ive, ma lazan anezhan, c'houi oll

a vezo hon esclavourien-ni.« Ar jeant a gendalc'has epad

daou-ugent dervez dioc'htu da zont evelse, diou veich

bemdez, dioc'h an noz ha dioc'h ar mintin, da ober goab

euz ar bobl a Israel. Ha den ebet ne grede mont outhan

;

ha Saül hag he oll arme a grene gant ar spount.

Erfm David a lavaras da Zaül :.
« me, ho servicher, eo

a ielo d'en em ganna ouz ar Philistin-ze.» — « Choui
zo re iaouank, eme Zaül; hennez a c'hoar embrega an

armou a bell zo.» Mes David a respountas: «pedon er

gear o tivoal al loanet, mar gueljen eul leoun pe eun ours



bennac o cass ganlhan eur maout euz a douez va deñved,

me a rede var he lerc'h hag a ziframme va fenn-dañvad

euz a-dre he zent; ha, mar lilamme varnon, me groge

en he c'houzoug hag a voaske varnhan ken n'em beze he

vouget. Mont a rinn ela d'en em ganna ouz ar PliiHstin-ze

eb aoun ebet, hag evelse e lakinn lin d'ar vez a denn var

ar bobl. Doue en deuz va difennet a enep skilfou al leou-

net hag an oursien; hefi a roïo dinn ive ar c'hras da

veza treac'h d'ar jeant-se, en despet d'he oU nerz.» Var

gement-se Saül a lavaras : « mad ! kit-ta, ha Doue ra

\ezo ganeoch'» Sdul a lOdS neuze hc aimou da /dMd;
mes hema n'od ket e\it bale gantho, kei pounnei oant
Ho zeuler a reas eta a gostez, ha ne gassas ganthan
nemet eur vaz hag eur valtamm. Goudeze e tastumas en
eur c'houêren pemp mean euz ar re flourra a gavas, hag,
veza lakeat ar vein-ze er zac'h bihan a veze ganthan o

lakaat bara pa veze o tivoal al loanet, setu heñ, he val-

tamm en eun dorn hag he vaz en he zorn all, o vont rac

eün etrezec ar Phibstin. Hema, oc'h he velet o kerzet
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varzu ennhan evelse, a lavaras gant eur vouez goapaüz

:

«petra? evit eur c'l]i e kemeres ac'hanon-me, ma tèues

evelse (l'cn em ganna ouzinn gant eur vaz? Tosta ama-ta,

ha bremaïc me roïo da gorf da zibri d'al labouset euz an

eñv ha d'al loanet euz an douar.» David a respountas:

«te deu ouzinn gant ar c'hleze, al lans hag a bep seurt

armou, ha me iad'id gant eun arm choaz galloudussoc'h,

me ia d'id en hano an Aotrou, Doue an armeou.» Ar

Philistin a reas neuze eur gammed bennac araoc ; mes
kerkenl David a gemeras eur mean cn he sac'h bihan,

hag her bannas gant he valtamm ouz ar jeant. Hema a

oue tizet e creiz he dal, ha ken abafet e oue gant an taol

ma couezas var he benn d'an douar. David a redas ractal

d'he gaout, hag evel n'en doa ket a gleze he unan, e

tic'houinas hini ar jeant, ha gant ar c'hleze-ze e trouc'has

dezhan he benn. — Ar Philistinet, o velet oa maro ar

c'hreñfa anezho, a gemeras an teac'h ; an Israelitet a

ieas var ho lerc'h hag a lazas eun niver braz anezho.

Victor David var Goliath a verke victor Jesns-Krist var

an diaoul. Evel Goliath a reas goab euz ar bobl a Israel

epad daou-ugent dervez, evelse ive an diaoul en deuz

great goab, epad daou-ugent cantvet, euz a ren Doue var

an douar. Evel David a ieas d' en em ganna ous Goliatii

gant eur vaz ebken ha pemp mean, hag a oue treac'h

d'ar jeant, evelse ive Jesus-Krist en deuz gounezet ar

victor var an diaoul dre he groaz ha dre he bemp gouli;

rac euz ar pemp gmili-ze eo deuet ar goad gant pehini

eo bet prenet ar bed oll.

48. Carantez Jonathas ha cassouni Saül evit David.

Goude ar victor-ze, dre gement kear ma tremene an

arme, ar merc'hed a deue euz ho ziez en eur gana

:

«Saül en deuz lazet mil, ha David dec mil.» Neuze Saül

a gemeras gouarizi ous David, hag eun dervez m'edo

hema o c'hoari gant an delen, e vannas he lans oulhan.

Mes David a c'hellas tec'het araoc an taol. Nebeut goude,

Saül a lavaras da Zavid e roje dezhan he verc'h Michol da

bried mar lazche cant Philistin. N'en devoa ken sonch,

comz evelse, nemet da lakaat David da goueza etre



... 81 —
daouani ar Pliilistinet. Mes David a lazas daou c'hant e

leac'h cant, hag a c'hounezas calounou an oU Israelitet.

Hogen, Saül n"endevoue nemet niuioc'h-muiagaz oulhan,

liag a roas urs d'hen iakaat d'ar maro.

Coulsgoude Jonalhas, mab Saül, a garie David evel he

vreur : ho daou o devoa touet e vijent ato mignounet an
eil d'egile. Jonathas a roas eta da anaout da Zavid ar

gassouni en doa he dad outhan. Lavaret a reas ive d'he

dad : « o roue, ne rit drouc ebet da Zavid. A volonte vad
en deuz risclet he vuez evidoc'h, hag en deuz lazet ar

Phihstin. Perac mont da scuill goad eun den ha n'en

deuz great torfet ebet?» clevet ar c'iiomzou-ze, speret

Saül a deuas da zoussaat, hag e reas al le-ma: «ker
guir ha ma'z eo Doue, Doue, ne lakinn ket David d'ar

maro.)> Ha David a jomas adarre e ti Saül evel a ziagent.

— Mes, goude m'en devoue trec'het ar Philistinet evit an
drede gueicli, Saül a vannas adarre he lans outhan.

Dre chans, David a c'hellas tec'het araoc an taol evel an

dro genta. Neuze Jonathas a glaskas doussaat speret he

dad evel m'en doa great ar veich all ; mes Saül, eur

gounnar vraz ennhan, a respountas: «gouzout a ran e

carit mab Isaï ; hogen, gaou a rit ouzoc'h oc'h unan
evelse ; rac keit ha ma vezo beo hennez , c'houi ne
c'helloc'h biken beza roue. Livirit dezhan dont ama
diüc'htu, ma vezo lakeat d'ar maro.» — «Mes, eme
Jooathas, perac hen lakaat d'ar maro? Peseurt drouc en
deuz-heñ great ?» Ar c'homzou-ze a greskas muioc'h-mui
buanegez Saül ; tenna a reas he gleze evit laza Jonathas
he unan ; mes hema a dec'has kuit hag a ieas da gaout
David. Reï a reas ali d'he vignoun da jom eb dont mui
dirac Saül ; neuze David hag heñ en em daolas an eil

etre divreac'h egile en eur gemmesk ho daelou. Erfin

Jonathas a lavaras: « it e peoc'h; ar pez or beuz touet

hon daou dirac an Aotrou Doue a bado da virviken.«

19. Trugarez David e kenver Saül. Maro Saiil.

David a dec'he araoc Saül hag a ioa bepret e riscl euz

he vuez. Mes lakaal a reas he fisians e Doue, hag an
Bibl. Ijreton. a
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Aotrou Doue a viras outhan da goueza cl lasou a steigne

dirazhan he enebôurien.

Eun dervez Saül a iea var he lerc'h a dreuz eur menez

gant 300 soudard. Bez' ez oa dre eno eur c'havarn, ha

Saül a ieas er c'havarn-ze da gousket. Hogen, David a

ioa cuzet e goueled ar c'liavarn gant an dud a ioa oc'h

he heul. Ar re-ma a lavaras neuze dezhan: «setu ama

deiz ar venjans; brema e c'hellit ober d'oc'h enebour

ar pez a ge-

roc'h.» Mes
David a res-

pountas

:

« Doue ra

viro na
.istennfenn

va dorn

varnhan
;

I rac sacrel eo

bet a berz

Doue.» Ha
ne reas

drouc ebet

da Zaül,

nemot tronc'ha eur jionn euz he vantei epad nVoacousket.

— Eur veich all Saül a ieas var he lerc'h en dezert, hag

a jomas gant he arme da dremen an noz var grec'hien

Hachila. Pa oa Saül, Abner he jeneral, hag he oU zou-

dardet, en em roêt da gousket , David a dosteas ganl he

vignoun Abisaï. Ha setu hema da lavaret da Zavid:

«henoz, Doue en deuz lakeat oc'h enebour etre ho taou-

arn ; bremaïc me ia d'hen treuzi gant va c'hleze en eun

hevelep feson ma ne vezo ket ezom da reï dezhan eun

taol all evit he beur-gass.» Mes David a respountas:

«arabad eo he laza; ker guir ha ma'z eo Doue, Doue,

ne astenninn ket va dorn varnhan. Gortoz a rinn ken na

vezo skoet gant Doue he unan, pe sammet gant eur

c'hleñvet bennac, pe lazet er vrezel. Kemerit ebken ar

c'hleze a zo e tal he benn, hag he veren, ha deomp kuit.»
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Kcment-se a nue great eb gouzout dare da zen. Pa oa

eat David eur pennadic dioc"h telt Saül, e c'halvas Abner,

en eur lavaret: «hag evelse eo e tivoallit ar roue? It

da velet-ta e peleac'h ema he gleze hag he veren!»

Kerkent Sai'il he unan a zihunas , hag a c'houlennas

:

«daoust ha n'e ket mouez va mab David eo a glevan?»

Ha David a respountas : « eo, va aotrou ha va roue ! Perac

e talc'hit-hu ato cassouni ouz ho servicher?» Saül a

anavezas neuze ne rea ket mad, hag a lavaras: «pec'het

em euz ; distroit d'am c'haout, va mab David. Hiviziken

ne rinn drouc ebet deoc'h. Benniget ra viot, va mab
David :» Mes David a ieas gant he hent, ha Saül a zistroas

d'ar gear.

Nebeut amzer goude Saül a oue goal dizet en eun

emgann a enep ar Philistinet ; kement a rann-galoun en

devoue da veza collet ar victor ma'c'h en em lazas he

unan gant he gleze. Evelse David n'en devoue mui var

he zeuliou he enebour touet. Coulsgoude ne oue ket evit

niiret da vouela pa oue digasset dezhan ar c'helou euz a

varo Saül. Mes eur c'heuz braz en devoue, dreist oll,

da Jonathas pehini a ioa bet lazet ive, ha clevet e oue o

lavaret dre he hirvoud hag he voêlvan : «Jonathas, va

breur ker, bez' em oa evidoc'h siouas ! ar garantez e

deuz eur vamm evit he mab, pa n'e deuz ken crouadur

nemethan.»



PEDERVET LODEN

AR BOBL A ISRAEL E BARR HE VRUD HAG HE CHALLOÜD;

AZALEG DAYIDBETEC MA OUE RANNET AR ROUANTELEZ

EN AMZER ROBOAM.

(Adalec ar bloaz 1055 betec ar bloaz 975 araoc donedigez
hor zalver.)

50 David, ar roue braz ha santel.

Goude rnaro Saül, ar li<jl)l a joazas David evit he roue.

David a deuas neiize da jom da Jerusalem, e kichen

menez Sion, hag he hano a oue brudet dre ar bed oll.

Bez' en di)a daouzec arme, ha pevar mil den var-n'-ugent

e peb hini ; e penn peb arrae ez oa eur jeneral, ha dreist

an oU jeneralet all edo Joab. David a deuas a benn da

lakaat he oU enebourien da blega dindanhan, ha trec'hi
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a reas evelsf ar Pliilistiuet, ar iMoabitet, ar Sirianet, an

Edomitet hag an Ammonitol.

Digassel e oue da Jerusalem armou aour hag eur

maread traou all kemeret var an enebourien. Rouantelez

Israï-l en em astenne neuze adalec an Ejipl betcc ar ster

hanvet Euphratt.

Mes ar pez a reas d'ar roue David muioc'h a henor

c'hoaz eget ar victoriou gounezet ganthan var he ene-

bourien, a oue ar zoursi a gemeras euz a eürusdet he

zujidi. Bez' e oue ato leal ha guirion e keñver peb hini

anezho ; choaz a reas lud leun a furnez evit rei cuzul

dezlian he unan hag evit barn ar bobl, ha carga a reas

rc all, hag a c'he]let fisiout peb tra ennho, da zivoal an

tenzoriou, an tiez hag an douarou a ioa en he zalc'h.

Evelse peb tra a ioa en urs ha renket mad ken e diabarz,

ken a ziañveaz ar rouanlelez.

David a labouras gant eun aket eb he bar da lakaat ar

guir Doue da veza anavezet hag henoret muioc'h-mui.

Ober a reas sevel, var menez Sion, eun telt euz ar re

gaera evit an arc'ha allians. hag an arc'h a oue casset di

gant ar brassa hd. E creiz eur bobl-tud ha n'oa ket eaz

(la niveri, e oue guelet ar brinset a Israél gant ho mantilli-

moug, ar veleien gant ho braoa guiskamancliou, ha 3000
soudard dindan ho ai-mou. Ar re a ioa er penn araoc,

kercüulz hag ar re a ioa er penn adreñ, a c'hoarie gant

telennou, troumpillou, taboulinou, hag a bep seurt

benviachou all evelse. David he unan a gerze araoc ar

veleien en eur c'hoari gant an delen. Bep c'houec'h

cammed a rea al levitet a ioa o tougen an arc'h,

David a ginnige eun ejen hag eur maout e sacrifis d'an

Aotrou Doue.

Ar roue David a rannas ive ar veleien etre pevar rumm
var-n'-ugent, hag ar rummou-ze a ioa carget an eil goude
egile euz ar pez a zell ous servich Doue. Etouez al levitet

e choazas, ouspenn , 4000 caner hag a dlie, peb hini

d'he dro, cana meuleudiou an Aotrou Doue, ha c'hoari

gant a bep seurt benviachou.



51. Absalon a glask didroni he dad.
Penaoz eo punisset.

David a gouezas e daou bec'het euz ar re c'hrevussa:

lakaat a reas greg Urii da avoultri, ha goudeze e reas laza

Urii he unan er vrezel. Neuze an Aotrou Doue azigassas

d'he gaoularprophet Nathan evit rebech dezhan he dorfet.

David a anzavas lie bec'het, en eur la-varet: «pec'het am
euz a enep an Aotrou Doue.» Dre an anzao-ze, great a

greiz caloun ha gant eur c'hlac'har vraz, ec'h obtenas

pardoun digant Doue ; mes calz a boaniou hag a drubuil-

lou en devoue da c'houzañv goudeze abalamour d'he

bec'het. David ho gouzañvas oll eb en em glemm, hag

a reas pinijen ar rest euz lie vuez.

Unan euz lie vugale, Absalon, den a zoare evit eur

guel, mes bugel dinatur, en em zavas en he enep.

Absalon aioa deueta benn da c'hounit calounou an oll dre

he gomzou touelluz, hag ar bobl dalleta ziredas euz a

bep corn ar vro d'en em lalvaat a du ganthan. Pa glevas

David ar c'helou-ze, e kuiteas Jerusalem gant he zervi-

cherien fidel: trenzi a reas dour Cedron. ha goudeze

e pignas

\ ar menez
Olivet, diar-

c hen, en eur

\ouela, hag
he benn
chouchet.

Hpad m'edo
otec'heteun

tammic
t hoaz pel-

loc'h, eun
den euz a di

Saül, he
hano Semei, en cm kkeas da deulei mem outhan, ha
da leusker he valloz varnhan en eur lavaret: «it kuit

euz ar vro, it, den a c'hoad.» Abisaï, unan euz ar re a

ioa oc'h ober coumpagnunez da Zavid^ en devoa c'hoant
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da laza Semeï, Mes ar rouc a lavaras dczhan gaiil dous-

der: «arabad eo; list anezlian da reï dinu lie valloz;

marteze an Aotrou Doue, o velet peger reuzeudic oun,

en devezo truez ouzinn, hag a lakaï malloz an den-ze

da dreï evidon e bennoz.»

Coulsgoude Absalon a ieas varlerch he dad cn tu all

d'ar Jourden. ^euze David a renkas he arme evit ar

vrezel. An Aotrou Doue a oue a du ganthan hag e

c'hounezas var he vab. Hema a gemeras an teac'h

a c"haoliad var eur mul. En eur dremen a zindan eur

vezen vraz a zero, he benn a oue paket etre ar scourrou,

hag e chomas eno a istribill a bouez he vleo hir. Joab,

veza clevet an dra-ze, a ziredas da gaout ar vezen,

hag a dreuzas caloun ar mab dinalur gant tri denn bir.

Corf Absalon a oue taolet goudeze en eun toul doun ha
var c'horre e oue savet eur bern mein.

David a oue mantret ha glac'haret oU pa oue digasset

dezhan ar c'helou euz a varo he vab. Gouela a rea hag
hirvoudi, en eur lavaret; aAbsalon, va mab ; va mab
Absalon! Salo e vijenn maro en ho plas! Absalon, va

mab ; va mab ker Absalon!» Goudeze e tistroas da

Jerusalem, hag ar bobl oU a deuas d'he zigemeret hag a

roas dezhan ar brassa merkou a garantez hag a henor.

E buez David e cavomp eleiz a verkou a heñveledigez

gant buez hor zalver Jesus-Krist. David a ioa ginidic a

Vethleem; hor zalver a zo ganet eno ive. David en deuz

renet eur vuez cuzet en he iaouanliis; hor zalver ive betec

an oad a dregont vloaz. David zo bet treac'h d'ar jeant

Goliath; Jesus-Krist en deuz gounezet ar victor var an

diaoul. David en deuz treuzet dour Cedron e kichen menez
Olivet, he ene beuzet en eur mor a anken; Jesus-Krist

ive, an noz kent he varo. David a oue digemeret e

Jerusalem gant calz a henor, goude maro Absalon; hor

zalver ive, da geñver ar zul-bleuniou. David en deuz bet

daou enebour braz, Saül, an hini a ioa roue en he raoc,

hag Absalon, hevab; hor zalver Jesus-Krist en deuz bet

ive daou enebour dreist ar re all: da genta, ar sinagog,

pe iiis ar iuzevien, pehini a ioa carget en he raoc da

zelc'her var an douar ar guir relijion, hag e plas pehini

en deuz lakeat an Ilis cathoiic; ha goudeze, an heretiket

a zo en em zavet a enep an Ilis cathoiiCj ho mamm.



hag a zo deuet a benn, en eur reï cabestr da dechou fall

an den, da ziframma diouthi eur maread pobiou. —
Hogen, Saül hag Absalon a zo bet slioét ho daou gant
Justis Doue.

52. David var fin he vuez.

Daou-ugenl vloaz a ioa abaoue m'oa pignet David var

an tron. credi n'en doa mui pell da veva e c'halvas

dirazhan ar brinset a Israél hag an dud a renk huela

etouez ar bobl, hag e lavaras dezho : «sonch em oa da
zevel eun ti d'an Aotrou Duue; lakeat em euz a gostez

evitkement-seaourhagarc'hant, koueurhastean, houarn,

coat, ha mein euz ar re dalvoudussa. Mes Doue en deuz
lavaret dinn : abalaniour m'o peuz scuillet calz a c'hoad

er brezelliou m'oc'h bet ennho, n'e ket c'lioui, mes ho
mab Salomon, eo a zavo eun ti evidon. Hogen, eul

labour braz a zo eno da ober; rac n'e ket da eun den,

mes da Zoue he unan eo ez euz menec da zevel eun ti.

Roït eta, c'houi ive, ar pez a zo en ho calloud evit sicour

sevel an ti santel.» Ar brinset hag ar bobl oll a roas

profou a galoun vad ha gant joa evit sicour sevel eun

1i dan Aotrou Doue.

Neuze David a lavaras da Zalomon : «Savit eta an ti

santel, ha Doue a vezo ganeoch. Dalc'hit mad dazervicha

an Aotrou Doue gant eur galoun sentuz. Mar her c'hlas-

kit, oc'h sur d'he gaoutj mes mar hen dilezit, heñ ho
lilezo d'he dro.»

David a varvas goudeze , hag he gorf a oue lakeat en

douar var menez Sion ; he vab Salomon a oue roue var

he lerc'h: an dra-ma a erruas var dro ar bloaz 1014

araoc donedigez hor zalver.

53. Furnez Salomon.

Salomon a garas an Aotrou Doue hag a gerzas var

roudou he dad. An Aolrou Duue en em ziscouezas dezhan

en eur lavaret: «goulennit diganeñ ar pez a geroc'h,

ha me hen roïo deoc'h.» Salomon a respountas: «va
Doue, lakeat o peuz ac'hanon da roue; mes iaouank braz
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oun c'hoaz, ha n'em euz ket calz a vouisiegcz. Ro'it dinn

eta eur galoun fur evit ma c"hellinn barn ho pobl hervez

ar guir hag al lealdet.» Doue a blijas dezhan ar beden-ze

hag a lavaras da Zalomon: «abalamour n'e ket madou,
nag eur vuez hir, mes ar furnez ebken eo o peuz goulen-

net diganeù, me roïo deoc'h, hervez ho c'hoanl, eur

galoun fur evel n'en dcuz bet biscoaz den hag evel den
n'en devezo birviken inui. Ouspenn, me roïo deoc'h ive

ar pez n'o peuz ket goulennet, dalavareteo, madou,
hcnoriou hag eur vuez hir.»

An Aotrou Doue a roas eta da Zalomon eur guir anaou-
degez euz a gement tra zo. Coumpren a reas ar feson

burzuduz ma'z eo renket entrezho an oll draou crouèt,

an nerz hag ar c'halloud a zo ennho. Gouzout a reas

penaoz e teu ar bloaveziou an eil varlerc'h egile, penaoz

e tro ar steret, petra a laka al loanet da ober ar pez a

reont, ba pescurt sonjou a dremen dre speret an den.

Anaout a reas kement seurt plant ha kement seurt louzeier

a zao en douar, da betra eo mad peb hini anezho, ha
petra a c'heller da ober gant ho griziou : ar bed oU a ioa

evel eul levr bepret digor dirac daoulagad he sperel.

Setu perac an dud gouisiec hag ar brinset a bep bro a

deue d'he velet evit beza test ho unan euz he furnez eb

he far.

Eun dervez diou chreg a deuas d'he gaout evit he

bedi da veza barner entrezho. Unan euz an diou c'hreg-se

a gomzas evel-hen: «ar c'hreg all-ma ha me, emezhi,

neuz nemedomp hon diou o chom en ti m'emaomp
ennhan. Hogen, peb hini achanomp e devoa eur

chrouadur. Eun nozvcz mab ar c'hrcg-ma a varvas, rac

hi e devoa mouget anezhan dre he gousk. Petra reas

ncuze? Scvel cuz hc guele epad m'oan cousket, me,
kemerct va mab, ha lakaat en he blas he bugel maro.

Pa zavis dioc'h ar mintin, e veljon ar bugcl maro; mcs,

a bouez sellet pis outhan, e velis ervad n'e ket va mab-me
oa.» Var gement-se ar c'hreg all a lammas var gaoz an

hini e devoa comzet da genla, en eur lavaret: «n'e ket

evelse eo; ho mab-c'houi a zo maro e guirionez, ha va



hini-me eo a zo beo.» Mes an hini e devoa comzet da

genla, a respounlas : «nan, geier alivirit; ar biigel beo

a zo dinn-me, hag an hini maro eo oc'h hini-c'houi.))

Herpel a reant evelse an eil oc'h eben dirac ar roue.

Neuze Salomon a lavaras : «digassit ama eur c'hleze ma
vezo rannet ar bugel beo etre daou, ha ma vezo roêt

eun anter da bep hini euz an diou c'hreg-ma.)) Mamm
ar c'hrouadur beo a oue spountet o clevet ar c'homzou-ze.

An encrez en he c'haloun, ha leun a garantez evit he

mab, e lavaras da Zalomon : «aotrou roue, me ho ped,

roït kent ar bugel beo d'ar c'hreg all ; mes en han' Doue
n'hen lazit ket.)> Ar c'hreg all, er c'hountrol, a lavare:

«ia, ia, mad eo evelse ; ra vezo daou-anteret ar c'hroua-

dur.» Salomon a zougas neuze ar zetans-ma: «roït ar

bugel beo d'an hini e deuz comzet da genla euz an diou

c'hreg-se; rac hounnez eo e guirionez he vanim.)) Ar

zetans-se a oue anavezet e kenient corn a ioa er vro,

hag an oll a oue leun a respet evit Salomon; rac anad
oa da bep hini edo sneret Doue ganthan.
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54. Dedi an templ a Jerusalem.

Ar pevare bloaz goude m'oa pignet var an tron,

Salamon a reas digeri al labour evit sevel eun ti d'an

Aotrou Doue, e Jerusalem, var menez Moria. 70 000 den

a oue lakeat da zougen beac'hiou, 80 000 den da denna

ha da gempenn mein, ha 3 6000 den all da deuler evez

euz al lahourerien. tOOOOden all c'hoaz a oue casset

var menez Liban da bilat guez ha da gempenn coat.

Evelse e oue savet d'an Aotrou Doue eun ti euz ar re

vrassa hag euz ar re gaéra a c'houfl'et da zounjal. Bez'en

devoa ouspenn daou droatad ha canl a hirder, var dro

pevar droatad ha tregont a ledander, ha tost da dri

droalad ha tri-ugent a huelder, eb counta ar porchedou

a ioa a bep tu, hag ar pondalez a ioa tro var dro evit ar

veleien hag evit ar bobl. En diabarz, al lambrusk a ioa

great gant coat cedr, ha varnhan oa kizellet patromiou

elez, bodou palmez hag a bep seurt bokedou. Kement
tra a zerviche da zeremoniou ar rehjion a ioa en aour fin

;

remerkout a reat ennhan dec daol, eleiz a gantohjriou ha

cant cahr. Al leuch santel hag al leac'h santela a ioa

goloèt penn-da-benn gant feuillennou aour staget gant

tachou aour.

Seiz vloaz leun a oue lakeat da zevel an ti-ze d'an

Aotrou Doue. Pa oue peur-c'hreat, Salomon aassamblas
ar brinset hag an dud a renk huela etouez ar bobl evit

cass an arc'h a allians divar menez Sion d'an templ nevez»

Kerzet a rejont en he raoc gant calz a zevotion, ha kinnig

a rejont e sacrifls da Zoue eun niver braz a ounniri hag
a zeñvet. Al levitet a c'hoarie gant telennou ha gant

benviachou all, ha c'houec'h ugent belec a zoune an
droumpill. 011 e savent ho mouez en eur lavaret: « meulit

an Aotrou Doue abalamour ma'z eo leun a vadelez,

abalamour he drugarez a zo bet a oll-viscoaz hag a vezo
da virviken.» Pa erruas an arc'h el leac'h santel, an
templ a oue carget gani eur goahren pe eur goumoullen.
Salomon en em strinkas neuze d'an daoulin, hag a asten-

nas he zaouarn etrezec an eñv, en eur lavaret: «Aotrou,
Doue Israél ! iNetra ne chell beza lakeat par deoch, hag
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an eñvou ho
unan a zo

re vihan

evidoc'h

;

petra eo eta

an ti-ma e

scoaz ho

meurded-

c'houi ? Her

savet am
euz couls-

;oude evit

ma püjo

ganeoc'li

selaou enn-

han peden-

nou ho pugale, hag evit ma vioc'h trugarezuz en ho

c'heñver.)) Var gement-se tan an eñv a ziskennas en

templ nevez hag a zevas ar pez a ioa bet kinniget e sacri-

fis d'an Aotrou Doue. Goudeze an Aotrou Doue en em
ziscouezas da Zalomon, hag a lavaras dezhan : « selaouet

am euz ho peden ha great em euz euz an ti-ze eul leac'h

santel ; va daoulagad ha va c'lialoun a vezo bepret troèt

varzu ennhan, evit guelet ar re a deuio di d'am fidi, hag
evit reï dezho ho goulenn.»

Templ Salomoii a ioa, evel an tabernacl, eur merk euz

hon ilizou-ni.

55. Madou braz Salomon. He varo.

Salomon a renas, evel David, epad daou-ugent vloaz,

hag he hano a oue brudet dre ar bed oll. Eleiz a voblou o

devoa guiriou da baêa dezhan. He listri a iead'an Indes,

d'ar Spagn, hag a zigasse ac'hano d'ar Judee aour, coat

eben, ha mein a briz. Lakaat a reas sevel eur maread

keariou, hag ober a reas euzaJerusalem eur gear euz ar

re gaéra a c'houfTet da velet. N'ema ket e galloud an den

reï da anaout mad aoualc'h ar madou braz a ioa en he

balez: he dron a ioa great gant olifant, mes eur guis-
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kad aour a ioa var lie c'horre iro-var-dro. Arniou aour,

eleiz anezlio, a ioa a istribill ama liag a-lionl ebarz er

palez. Var blajou aour e veze servichet ar bouet d'ar

prejou; ganl loaïou aour e veze debret, hag evit eva ez

oa ive lassou pe caUriou aour. En amzer ar roue Salo-

mon, ar bobiou a veve dizoursi hag e peoc'h; ar brinset

divar dro hag ar re aljell a zigasse dezhan calz traou evel

merkou euz ho doujans hag euz ho charantez. Rouanez
Saba a deuas he unan a bell-bro evit beza test euz^ he

c'halloud hag euz he furnez eb lie far.

David, ar roue brezelekaer, a \erke hor zalver .Tesus-

Krist, e kement ha m'en deuz gounezet ar victor var ai

bed ha var an drouc-speret. Salomon, ar roue fur, ato

e peoc'h gant he amezeien, a verke hor zalver Jesus-Krist

e kement lia ma'z eo doctor ar furnez celestiel ha prins

ar peoc'h. Salomon en deuz savet eun templ e Jerusalem

;

hor zalver Jesus-Krist en deuz fountet an Ilis catholic.

Salomon o veza deuet da veza coz, ar merc'hed paian

a droas he galoun en eun hevelep fesoun m'ac'h en em
daolas da adori an idolou. Sevel a reas zoken eun templ

evit-ho. Neuze an Aotrou Doue alavaras dezhan : «aba-

lamour m'o peuz great an dra-ze, me lamo ar rouante-

lez digant ho mab evit he reï da unan euz ho servicherien.

Coulsgoude, dre garantez evit David, hotad, e lezinn

gant ho mab daou rummad-tud var daouzec» Salomon

ne reasvan ebet evitclevetar c'liomzou-ze; couezaareas

en dallenlez, hag ec'h en em lakeas da voal-gass he

zujidi. Ar re-ma a deuas neuze d'en em zevel en he

enep, ha sotu ar freuz hag ar rouestl e peb corn ar vro.

Var gement-se e varvas ar roue Salomon.

56. Ar rouantelez rannet.

Goude maro Salomon, ar bobl a deuas da gaout

Roboam, he vab, hag a lavaras dezhan : «scanvaït ar

beac'h pounner en deuz lakeat varnomp ho tad.» Roboam
a respountas: «distroït d'am c'haout abenn tri dervez.»

Epad an amzer-ze e c'houlennas ali, da genta, digant ar

re goz m'oa boaz he dad da c'houlenn cuzul digantho

;
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an dud-se a roas ali dezlian da veza dous ha chentil e

keñver ar bobl. Mes goudeze e clioulennas ive cuzul

digant an dud iaouank euz he oad, hag ar re-ma a lavaras

dezhan, er c'hountrol : «setu ama petra dleit da respount

d'ar bobl: va zad en deuz lakeat varnoc'h eur beac'h

pounner; an hini a lakinn-me a vezo pounnerroc'h

c'hoaz ; va zad en deuz ho renet a daoHou baz , ha me
ho reno a daoliou horz.»

An ah-ze a berz an dud iaouank euz he oad eo a oue

heuliet gant Roboam. Hogen, pa glevas eun hevelep

respount, ar bobl a lavaras : « ha ni ra forz a Roboam?»
Ha goudeze e lazas a daohou mein Aduram , unan euz a

ofliserien Roboam. Neuze dec rummad-tud euz ar bobl a

gemeras evit ho roue Jeroboam pehini a ioa bet gueich

all e servich Salomon ; ne jomas gant Roboam nemet an

daou rummad a ziskenne a lignez Juda hag a Hgnez

Benjamin.

Ar iuzevien a oue evelse rannet etre diou rouantelez,

rouantelez Israèl ha rouantelez Juda. Jerusalem a gen-

dalc'has da veza ar gear-benn euz a rouantelez Juda;

Samarii a deuas divezatoc'h da veza ar gear-benn euz a

rouantelez Israêl.

An dec rnmmad-tud-ze euz ar bobl a Israèl a deuas

gueich all d'en em zispartia aneztio ho unan dioc'h Ro-
boam, ho guir roue, a verke eleiz a voblou kristen a zo

deuel ive d'en em zispartia dioc'h an Ilis catholic, dioc'h

an liis-se n'ez euz ha ne c'hell beza ken guir iHs nemethi.

Jerusalem a gendalc'has da veza ar gear-benn euz a

rouantelez Juda; eno edo an templ el leac'h ma tliet

kinnig da Zoue ar sacrifisou a blije dezhan ; eno c'hoaz

edo an arc'h a allians hag an oll draou sacr; eno erfin

edo ar velegiach hervez m'oa bet instituet gant Moizes

dre urs an Aotrou Doue. Evelse ive en Ilis catholic, hag
en Ilis-se ebken, ema hag e vezo ato ar guir sacrifis, ar

velegiach hag ar zacramanchou, hervez m'inl bet instituet

gant hor zalver Jesus-Krist he unan.

An dec rummad-tud a ioa en em zispartiet dioc'h

Roboam evit ober eur rouantclez nevez, a ioa an darn

vrassa euz ar bobl a Israèl; coulsgoude, abenn eun

nebeut bloaveziou, ez ejont da netra, ha ne oue mui hano

ebet anezho. Doue, er c'hountrol, a oue trugarezuz e



— 9S —

keñver an daou rummad o devoa dalc'het mad d'ho guir

roue, hag, abenn mil bloaz goude an disparti, e lakeas

salver ar bed da c'henel en ho zouez. Evelse ive au
heretiket hag ar chismatiket, a zo en em zispartiet dioc'h

an Ilis catholic, a zo eat da netra gant an amzer, e leach

an Ilis-se, mes hi ebken, a zo chomet ato stard en he
za, ha leun a nerz hag a vuez, abaoue ouspenn trivac'h

cant vloaz zo.

PEMPET LODEN.

AR BOBL A ISRAEL VONT VAR AN DISGAR A NEBEÜT

ANEBEÜT ADALEC ROBOAM BETEC DONEDIGEZ HOR ZALYER.

Al ]<)den-ma a vezo great diou lodennic anezhi.

KENTA LOBENNIC.

HISTOR ROUANTELEZ ISRAEL BETEC MA OUE DISMANTRET
HA CASSET DA NETRA GANT AR ROÜANET A ASSIRII.

(Adalec ar bloaz 975 betec ar bloaz 722 araoc donedigez
bor zalver.)

57. Taol-lagad var an histor-ze a bez.

Rouantelez Israel a gouezas buhan er pec'hel a idolatri

goude he disparti dioc'h rouantelez Juda. Ar roue Jero-

boam a zonjas ennhan he unan: «mar d'a va fobl da

Jerusalem da ober sacrifisou, ne vezo ket pell evit treï

adarre gant ar roue Roboam, hag evit va dilezel.» Setu

perac e savas daou idol, daou leue aour, en he vro, hag
e lavaras d'he bobl : « ne d'it ket da Jerusalem ; rac ho

toueou a zo ama.« Ar bobl a zentas outhan hag a adoras

an idolou.

Roboam a oue epad he vuez-padebrezel ous Jeroboam.

Ar re a bignas, varlerc'h an daou roue-ma, var dron Juda

ha var dron Israel, ne ouent ket brassoc'h mignounet:
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ato, coulz lavarei, roue Israel ha roue Juda a veze an

eil a enep egile. Aliez zol<en e c'halvent d'ho zicour

poblou a ziañveaz-bro, poblou païan. Rouantelez Israèl

a behini ar gear-benn oa Samarii, a gendalchas epad

253 vloaz en he disparli dioch rouantelez Juda. Bez' e

devoue, epad an amzer-ze, naontec roue ; mes ar re-ma,

an darn-vuïa anezho, ne c'heljont pignat var an tron

nemet dre nerz, hag aliez zoken en eur laza an hini a

ioa roue en ho raoc. An dizurs, an techou fall, ar pec'het

a idolatri gant an traou mezuz a laka an den da ober, a

rene e peb leac'h.

Evit punissa ar rouanet ha kelen ar bobl , Doue a

zigassas a vare da vare tud santel , hanvet prophetet,

ken e rouantelez Israel, ken e rouantelez Juda. Ar brophe-

tet-se a brezege ar binijen, a rea burzudou braz, hag a

roê aliez da anaout ar pez a dlie erruout en amzer da

zont, ha, dreist peb tra, ar pez a zelle ous ginivelez,

poaniou, maro, ha gioar hor zalver Josus-Krist. — Doue

en devoa great kement a c'helle da ober evit saveteï he

vobl muïa-caret. Ar brophetet o devoa ela leac'h da

lavaret d'ar bobl aheurtet-se, ne felle ket dezhan senti,

hag a deuas ertin d'en em goll: «o Israel, raar teuit

d'en em goll, ne c'helloc'li tamall nemedoc'h och unan.»

(Osee, 13, 9).

58. Doue a zigass ar prophet Elias.

Akab a oue unan euz ar falla rouanet e devoue rouan-

telez Israél (916—896 araoc J. K.). A unan gant he

c'hreg, ar baïanez Jezabel, en devoa savel eun templ d'ar

fals doue Baal, ha carget 430 belec païan da ober ar

zervich var dro an lempl-se, goude beza lakeat d'ar maro

beleien ar guir Doue. Neuze Doue a zigassas ar prophet

Elias. Ar prophet-se a deuas da gaoutarroue, hag a

lavaras dezhan: «ker guir ha ma'z eo Doue, Doue, me
dou ama dirazoc'h ne gouezo ket eur banne glao, nag

eur berad gliz euz an eñv ken na blijo ganeñ.» Akab a

ieas eur gounnar vraz ennhan o clevet ar c'homzou-ze,

ha clask a reas laza ar prophet dre guz. Setu perac an
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Aotrou Doue a lavaras da Elias : « tec'hit kuit, hag it da

guzet e kichen dour Carith. Roet am euz urs d'ar brini

(ia gass bouet deoc'h.« Ar prophet a reas ar pez en devoa

lavaret dezhan an Aotrou Doue, hag arbrini adeue noz ha

inintin da zigass dezhan kig ha bara, liag c dour Carith

e cave pe a dra da derri he zec'h(!t.

Abenn eun nebeut amzer, an dour-ze a deuas da

zizec'ha. Neuze an Aotrou Doue a lavaras d'ar prophet

:

« it da gear Sarepta , e bro Sidon ; roet em euz urs da

eun intañ-

vez euz ar

gear-zed'ho

maga.»

Elias a zen-

tas. An in-

tañvez a

orruas gan-

tlian dirac

dor kear.

Hogen ar

prophet a

ioa dare

gant ar ze-

c'het, ha

setu heñ da lavaret dezhi : « roit (hnn cur l)anne dour,

mar pUj.» Epad m'edo an intañvez o vont da glask dour,

EHas a lavaras dezhi adarre : « digassit dinn ive, me ho

ped, eur c'hinaouad vara.» Mes ar vaouez geaz a respoun-

tas- «Ker guir ha ma'z eo Doue, Doue, n'em euz mui

eur begad bara em zi ; ne jom ganeñ nemet eun dornad

bleud en eur c'helorn hag eun nebeut eol en eur pod all.

Dont a rean ama da glask eur guchen geuneud evit aoza

c'hoaz eur pred-bouet dinn va unan ha d'am mab; mes
goude ar pred-se n'or bezo ken da ober nemet en em
rezina da vervel gant an naoun.» Elias a lavaras neuze :

«bezit dizoursi ha laküt eaz ho speret; grit dinn da

genta gant an dornad bleud a jom ganeoc'h eun tamm
bara poazet el ludu, ha digassit-heñ dinn da zibri. Gou-

Bibl breton. 7
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deze e c'lielloc'h ober kement all evidoc'h oc'h unan hag

evit ho mab ; rac setu ama petia lavar an Aotrou Doue

:

ar bleud en ho kelorn ne vanko ket , nag an eol en ho

pod all ken nebeut, betec an deiz ma tle an Aotrou Doue

lakaat adarre ar glao da goueza var an douar.» An intafi-

vez a ieas da ober ar pez en devoa lavaret dezhi ar prophet,

hag azalec neuze ar bleud en he c'helorn ne vankas ket,

nag an eol en he fod all ken nebeul. Presl goude, mab an

intañvez a varvas. Neuze Elias a zavas he vouez varzu

an Aotrou Doue, en eur lavaret. «Aotrou Doue oll-c'hal-

loudec, grit, me ho ped, ma listroïo ene ar c'hrouadur-ze

en he gorf.» An Aotrou Doue a zelaouas peden ar prophet,

hag ar bugel a zavas a varo da veo. He vamm, leun a

anaoudegez vad, a lavaras neuze da Elias: «brema e

velan ervad ez uch eun den Doue.»

59. Elias ha beleien Baal.

Epad tri bloaz-anter ne gouezas ket eur banne glao

var an douar. Da fin an amzer-ze Elias a deuas adarre

da gaout ar roue Akab. Ar roue a ieas drouc ennhan

oc'h he velet, ha setu heñ da lavaret d'ar prophet: «pe-

rac o peuz-choui tennet eun hevelep goualen var rouan-

telez Israèl?)) Elias a respountas : «n'e ket me eo am euz

tennet ar voualen-ze var ruuantelez Israêl , mes c'houi

och unan eo, dre m'az oc'h en em daolet da adori an

idolou. Brema, me ho ped da assambli ar bobl var

menez Carmel, ha da reï urs da veleien Baal d'en em
gaout ive eno.» Akab a assantas, hag he unan ec'h en

em lakeas en hent evit erruout var ar menez d'an deiz

merket.

Pa oa ar roue, ar bobl lia beleien Baal assamblet eno,

ar prophet Elias a zavas he vouez dirac an oU, hag a

gomzas evel-hen : « me , n'euz ken nemedon deuz va

c'hostez, ha beleien Baal a zo 430 anezho. Mad ! n'o

peuz nemet reï deomp daou ejen : beleien Baal a gemero
unan evitho, ha, goude beza he lazet, e lakaïnt anezhan

var eur bern keuneud, mes eb c'hoeza tan a zindan ; me
a gemero egile, ha, goude beza he lazet, m'hen lakaïo
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ive var eur born keuneud , eb c'hoéza ken nebeut tamm
tan ebet a zindan. Neuze hi a c'houlenno sicour digant

ho doue, ha mc digant va hini; hag an Doue a la-

kaïo an tan da gregi er c'heuneud lia da zevi ar sacrifis,

liennez a vezo anavezet evit ar guir Doue.» Ar bobl oll

nen devoue nemet eur vouez evit respount: «hagazo
mad ! hag a zo mad !

»

Ha setu beleien Baal den em gempenn ha d'en em
licha evel evit eur gouel euz ar re vrassa: eun dudi oa

ho guelet, a bep a guiunen gantho \ar ho lenn. Laza a

rejont unan euz an ejennel, hag hcn lakaal a rejont var

eun aoter gant eun hordenn geuneud bennac a zindan.

Goudeze ne ehanjont, adalec ar mintin betec cresteiz da

c'houlenn sicour digant Baal, en eur lavaret: «Baal,

selaouit ac'hanomp!» Mes caer o doa pedi , Baal ne rea

van ebet. Elias a rea goab anezho, en eur lavaret : « savit

ho mouez huelloc'h ; ho toue Baal a zo marteze o caozeal

gant eun all
,

pe o veachi ; marteze zoken eo cousket.

Comzit outhan creñvoc'h evit ma tihuno.» Ha selu hi
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da zever ho mouez huelloc'h adalec crcsteiz belec an

noz; mes coll a rejonl ho foan hag ho amzer: an doue
Baal ne roas ket an disterra sin a vuez. Neuze Elias a

zavas eun aoter vean , ha tro var dro d'an aoter-ze e

reas ober eur foz. Goudeze e lazas an ejen all, e traillas

anezhan a dammou , hag e renkas an tammou-ze var an

aoter gant eur guchen geuneud a zindan. Ouspenn-ze e

reas teuler dour abenn teir gueich var ar c'hig ha var

ar c'heuneud , ha kement a zour a oue taolet evelse raa

tiruille a bep tu d'an aoter, ha ma oue carget ar foz a

ioa tro var dro. Neuze ar prophet en em lakeas da bedi

evel-hen: «Aotrou üoue oll-c'halloudec , discouezit hirio

eo c'houi Doue Israél, evit ma teui ar bobl-ma da zistreï

ouzoc'h.)) Kerkent tan an eñv a ziskennas hag a zevas

ar sacrifis, ar c'heuneud a ioa a zindan, ar vein a ioa

oc'h ober an aoter, ha betec an dour a ioa er foz.

velet ar burzud-se, ar bobl oll en em strinkas

d'an douar var he c'hinou, en eur lavaret: « Doue Elias

eo ar guir Doue ! Doue Elias eoar guir Doue» !» Nebeut

amzer goude, an oabl a deuas da goc'henna, hag e

couezas eun dour-bill vraz a c'hlao.

Elias ne lavaras ket calz a gomzou ; mes abalamour
m'oa euu den digasset gant Doue, ar c'homzou-ze, hag
hi nebeut anezho, o devoue eur c'halloud burzuduz.

Evelse ive, ar c'homzou a lavar ar veleien, pa vezont oc'h

oterenna pe o reï ar zacramanchou, o deuz eur c'halloud

eb he far, abalamour ar veleien a zalc'h neuze ive plas

an Aotrou Doue he unan.

60 Guinien Naboth.

Eun den, he hano Naboth, en devoa eur parkad-rezinn

tost da balez ar roue Akab. Eun dervez ar roue a lavaras

d'an den-ze: «roït dinn ar park el leac'h m'ema ho

rezinn, ma rinn eur jardin anezhan. Me roïo deoc'h eur

park all en he blas, pe, mar cavit guell, me her paeo

deoc'h en arc'hanl.)) Mes Naboth a respountas: «Doue

ra viro na'z afTen da verza ar pez am euz bet digant va

zad ! )) Neuze Akab a ieas eun drouc braz ennhan , hag

ar rouanez Jezabel , o veza clevet n'oa ket bet falvezet da
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Naboth reï he bark d'ar roue, a scrivas evel-hen d'ar

l)ennou braz euz a gear : « claskit daou zen fallacr hag a

ve presl da zougen eur tals tesleni a enep Naboth, eu eur

lavaret : ni or beuz clevet an den-ze o voal-gomz a enep

Doue hag a enep ar roue; ha var an tesleni-ze roït urs

(la gass Naboth er nieaz euz d gear, ha d'hen labeza,

d'hen laza a daoliou mein.)) Ar pez a c'hourc'hemenne ar

rouanez en he lizer a oue great egiz m'e devoa merket.

Naboth, hag heñ neat he gouslians dioc'h ar pez a

damallet dezhan , a oue lazet a daoliou mein , hag ar

chass a deuas da lipat lie c'hoad gant ho zeod.

Akab a oue mall ganthan kemeret park ar vinien.

Neuze an Aolrou Doue a roas urs da Elias da zont da

gaout ar roiie, ha da hivaret dezhan: «setu ama petra

lavar an Aotrou Doue : lakeat o peuz Naboth d'ar maro

lia kemeret he dra a enep peb guir ha lealdet; setu

perac ar chass o deuz hpet goad Naboth a lipo ive oc'h

hini-c'houi, ha Jezabel a vezo ive, d'he zro, lonket he c'horf

gant ar chass.»

Ar pez en doa discieriet an Aotrou Doue dre c'hinou

ar prophet a deuas da veza guir ger evit ger. Abenn tri

bloaz goude, Akab a oue goai dizet en eun emgann, hag

he c'hoad a oue e guirionez lipet gant ar chass. Ar

rouanez Jezabel, hi, a oue, dre urs ar roue Jelm, stlapet

d'an douar divar c'horre eur voger huel, ha, goude he

maro, he c'horfaoue ive e guirionez debret gant ar chass.

61. Ar propliet Elisee.

Hervez ar gourc'hemenn roèl dezlian gantan Aotrou Doue,

Elias a joazas Elisee evit delc'l)er he blas var he lerc'h.

Eun dervez m'edont ho daou oc'h ober hent an eil e

coumpagnunez egile, Elisee a velas en eun taol count he

goumpagnoun dibradet dioc'h an douar gant eur gorven-

tenn, ha casset d'an eñv gant an Aotrou Doue en eur

c'har-tan. Adalec neuze Elisee a deuas da veza heritour

euz ar challoud en doa Elias da ober miraclou.

Eun droïat, eur vanden aillounet iaouank a reas goab
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c'hoat a ioa cno c kichen,

ncrent anezho.

hag

anezhan, en

eur lavaret-

«deus ama,

penn moal,

deus ama,

penn moal !

»

Elisee a

c'hourdrou-

zas ar vuga-

lc-ze a herz

an Aotrou

I>ouc, ha

kcrlvcutdanu

oursazilam-

mas cuz cur

dagas daou ha daou-

Prcsl gou-

^ Naamau,
cahitcn hru-

dcl, ginidic

cuz ar Sirii,

a deuas da

gaout Khsee

evilbeza pa-

i'eetdioc'hal

lorgnez.

^^ P'edo erru«t

\ ^ charz dor li

A^ ar prophet,

"ji ,\^ hema a gas-

sa«^ he zer-

viciiei da lavar(>t dczlun : « n'o peuz nemet mont d'en

em voalc'lii abenn seiz gueich e ster ar Jourden , hag e

vioc'h pare.» Naaman a ieas drouc ennhan o clevet an

dra-ze hag a respountas: « perac e renkan-me mont
d'en em voalc'hi er Jourden? Me zonje dinn ar prophei
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a vije deuet he unan d'am farea.» Mont a rcas coulsgoude

(Fen em voalchi abenn seiz gueich e ster ar Jourden, ha

ractal e oue pareet.

Naaman a reiikas plega ha mont d'en em voalc'hi

gant feiz e dour ar Jjunlen, pelra beniiac an dour-ze

n'en doa ket dreizhan he unan ar vertuz d'he barea.

Evelse ive, p'o deuz ar gdstenien ezom euz eur c'hras

bennac evit ho ene^ Uoue n'en em ziscouez ket dezho he

unan; mes gourc'hemenn a ra dezho, dre c'hinou ar

belec, he zervicher, tostaat ouz ar zacramanchou, hag er

zacramanchou-ze, pa doslaont outho gant feiz ha gant

devotion, e cavont ive an oU grasou a zilvidigez a bere

o deuz ezom.

Naaman, leun a anaoudegez vad, a zislroas da gaout

Elisee hag a lavaras dezlian : «brema e velan ervad

ireuz ken Doue nemet Ooue Israel. Kemerit, me ho ped,

eun dra bennac diganeñ evit ar vad o peuz great dinn.»

Mes Elisee a respountas: «ker guir ha ma'z eo Doue,

Doue, ne gemeriim netra diganeoc'h.« F»a oa eat Naaman
kuit, Jiezi, servicher Elisee, a redas dre guz var he lerc'h,

hag a lavaras dezhan : « setu ama petra en deuz lavaret

va mestr dinn da lavaret deoc'li : daou euz a vugale ar

brophetet a zo nevez erruet em zi ; roït dinn evitho, mar
plij , eur pez arc'hant euz a dalvoudegez eun talant, ha

dillad da jench.» Naaman a respountas ker buhan

:

«setu ama daou dalant e leac'h unan, ha diUad da jench

evit daou zen.»

Var gement-se Jiezi a zistroas da di he vestr en eur

zonjal en doa great eun taol caér ; rac cuzet mad en

devoa an arc'hant hag an dillad. Ha setu, pa deuas an

noz, Elisce da gomz outhan evel-hen: «peleach oc'h

bet, Jiezi?» Ha Jiezi da respount: «me? N'oun bet e

nep leac'h.» — «Penaoz, gaouiat zo ac'hanoc'h, a lava-

ras neuze ar prophel, n'oc'h bet e nep leac'h ? Me a ioa

a speret o sellet ouzoc'h p'eo diskennet Naaman euz he

gar evit dontd'hocaout. Brema, evit guir, o peuz arc'hant

ha dillad a forz ; mes ive cleñvet Naaman a stago ouzoc'h

hag ouz ho lignez evit ato.» Ha kerkent corf Jiezi a

deuas da veza goloét oll gant al lorgnez.
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Dont a reas erfin ar maro da Elisee, hag e oue lakeat

he gorf er bez. Neheut amzer goude, edol o vont da

enterri eun den all e i<ichen bez Elisee, pa deuas da

zifourcha var ar plas eur vanden laêroun hag a rea, d'ar

mare-ze, eun drouc braz dre ar vro. velet al laeroun-ze

l(en tost dezho, ar re a ioa o tougen ar Chorf maro a oue

ken stravillet ma hen taoljonl, eb he zonjal, e bez Elisee.

Hogen, a veac'h en devoue ar c'horf maro-ze touchet

oc'h eskern ar prophet santel ma savas adarre var he

dreïd, leun a vuez evel biscoaz.

Setu aze eun desteni sclear hag anad e teue an Aotrou

Doue, gueich all evel brema, d'en em zervichout euz a

reiegou ar zent evit oljer miraclou.

62. Ar prophet Jonas.

Goude maro Elisee, Üoue a lavaras d'ar prophet Jonas:

« it da Niniv da brezeg ar binijen ; rac fallagriez tud ar

gear-ze a c'houlenn venjans ous vajuslis.» Niniv oa ar

gear-benn euz a rouantelez Assirii, ha Jonas a vije bet

guell ganthan en devije an Aotrou Doue dismantret

dioc'htu ar

Doue. Mes an Aotrou Doue a lakeas eun avel greñ da

c'hoèza var ar mor, ha setu al lestr paour var var da
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veza casset d'ar goueled gant an tarziou-mor spounluz a

deue da steki outhan. velet kement-se, ar vartolodeta

gemeras aoun, ha setu hi da c'houlenn sicour digant

Doue. Dont a reas neuze en ho speret tenna plouz berr

cvit gouzout piou a ioa kiriec dezho da veza evelse e riscl

euz ho buez. Hogen , ar blouzen verr a zigouezas gant

Jonas. Neuze ar prophet a anzavas he bec'het hag a

lavaras: «taolit ac'hanon er mor; rac gueiet a ran

ervad eo abalamour dinn-me e deuet varnoc'h ar goal

varr-amzer-ma.» Ractal ar vartolodet a grogas ennhan
hag hen stlapas er mor , ha kerkent an avel a davas hag
ar mor a deuas da veza reiz ha sioul.

Mes an Aotrou Doue a zigassas eur pesk braz-braz da

lonka Jonas. Ar prophet a dremenas tri dervez ha teir

nozvez e cot ar pesk-se ; en em lakaat a reas eno da

bedi, ha da c"houlenn sicour digant an Aotrou Doue. He
iieden a oue selaouet , hag abenn an trede deiz ar pesk

hen dislonkas var an aod.

Jonas a verke hor zalver Jesus-Krist: evel Jonas a
dremenas tri dervez ha teir nozvez e cof ar balan, hag
a deuas ac'hano d'an Irede deiz leun a vuez, evelse ive

hor zalver Jesus-Krist en deuz tremenet tri dervez ha leir

nozvez e caloun an douar, ha d'an trede deiz eo savet

ive leun a vuez euz ar bez.

Neuze Jonas a ieas da Niniv hag en em lakeas da

brezeg a vouez huel : «c'hoaz daou-ugent dervez, ha kear

Mniv a vezo dismantret !» clevet eun hevelep kelou,

tud kear a iunas hag a reas pinijen. Ar roue he unan a

reas pinijen evel ar re all , hag a reas embann dre gear

an urs-ma : « ra zeui an oU da guilaat ho buez fall
;
piou

a c'hoar ha neblijo ket c'hoaz gant Doue pardouni deomp,

ha distreï divarnomp ar voualen euz he justis?» Ar pez

en devoa sonjet ar roue a deuas da veza guir : Doue , o

velet pinijen ar bobl-se, eu devoue truez outhan, ha n'her

skoas ket evel m'en doa lavarel e raje. Hogen, Jonas a

ioa kintou ennhan abalamour m'oa plijet gant Doue
espern Niniv. Neuze an Aotrou Doue a lakeas eur vezen-

nic ilio da zevel el leac'h m'oa boaz ar prophet da vont
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bemdez da azeza, eun tammic er meaz euz a gear. Jonas

a gave gras caout an disheolien-ze ; rac scaota a rea an

heol ken tomm oa. ivles antronoz-vintin an Aotrou Doue
a iakeas eur preñv da grignat griziou ar vezennic ilio,

ha selu hi o tizec'ha hag o vervel en eun taol. Pa deuas

ar prophet di hervez he gustum, ha pa velas oa manket

he zisheohen, ez eas adarre drouc ennhan; rac en

dervez-se oa tommoc'h eget biscoaz, ha d'ar mare-ze an

heol abare varnlian a bloumm. Ker feaz oa eal gant ar

c'hor. hag he galoun a ioa deuet da veza ker sempl , ma
c'houlennas mervel. Neuze an Aotrou Doue a lavaras

dezlian : «petra, Jonas, ker fall-ze ez a ho penn abala-

mour davaro eur vezennic n'o peuz na plantet, na maget,

hag e fell deoc'h n'em beOe-me ket a zamant da gear

Niniv, el leac'h ma'z euz ouspenn 120,000 crouadur ha

ne c'houzont ket c'lioaz anaout ho dorn deou dioc'h

ho dorn cleiz?»

63. Rouantelez Israel casset da netra.

(Var dro ar bloaz 722 araoc donedigez hor zalver.)

Ar gear baïan Niniv o veza great pinijen a ioa bet

pardounet gant Doue. An Israelitet, er c'hountrol, a

gendalc'has muioc'h-mui da ober faé var ar guir relijion,

ha da zisprijout an aliou mad a roè dezho ar brophetet.

An Aoti'Ou Doue, skuiz oc'h ho gedal da zistrc.ü outhan,

a astennas erfin varnho an dorn pounner euz he justis.

Salmanasar, roue an Assirii, a erruas er vro en eun taol

count gant eun arme vraz; abenn tri bloaz e kemeras

Samarii , ar gear-benn euz ar rouantelez , liag e cassas

ganthan d'an Assirii an darn-vuïa euz an Israelitet. Ar

re a jomas er vro en em gemmeskas gant ar baïanet,

hag ho relijion adeuas ive eb dale da veza eur c'hemmesk
euzuz euz a relijion ariuzevien hag euz a relijion ar baïa-

net. Setu perac ar Samaritanet a oue ato casseet ha

disprijet gant tud rouantelez Juda. Ar re a ioa bet casset

e captivite d'an Assirii ne zistrojont mui ac'hano , hag

evelse ne oue mui hiviziken hano ebet euz a rouantelez

Israél.
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64. Tobias coz.

Etouez an Israelilet casset e captivite ez na eun den a

zoujans Doue, he liano Tobias. An den-ze nen devoa bet

niorse darempred ebet gant an dud difeiz, hag aketuz oa

bet ato da viret gourchemennou Doue. Mont a rea bem-
dez da velet ar gaptivel all euz he anaoudegez , evit ho
clionzoU, hag ho zicour hervez he c'halloud, en eur reï

da zibri d'ar re o devije naoun, hag en eur gass dillad

da viska d'ar re a gavje en noaz ; ha pa deue an noz, ez

ea da zebelia pe da enterri corfou ar re anezho a vije bet

lakeat d'ar maro. — Eun nozvez m'oa bet evelse o sebelia

ar re varo, e tistroas d'ar gear, beac'h dezhan^o chom
en he za ker skuiz e oa. En em deuler a reas da c'hour-

vez eharz eur voger hag ech en em roas da gousket.

Hogen, epad he gousk, eun dra zomm bennac a gouezas

varhe zaoulagad euz aeun neiz guennili a ioa eno azioc'h,

hag e teuas da veza dall. Tobias ne laoskas ket eur glem-

maden evit kement-se, mes kendelc'her a reas calounec

da veva e doujans an Aotrou Doue, ha ne vanke, dervez

ebet, da veuli ha da drugarekaat he grouèr.

Anna , he

c'hreg, a iea

bemdez da
labourat da

di eur guia-

der, ha dre

he labour e

c'houneze

bara dezhi hc

unan ha d'h('

fried. Eun
dervezeteuas

ganthi d'ai

gear eur

c'havric e devoa bet digant ar guiader ouspenn ar baèa-
mant m'oa boaz da gaout. Tobias a ziscredas n'oa kel
ar c'havric-se d'an hini en devoa he roét da Anna , ha
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setu heñ da lavaret d'he c'hreg : « m'em euz aoun na ve

bet laèretarc'havric-se divar goustunanbennac. Cassit-hi

buhan d'he ferc'hen ; rac arabad eo deomp dibri na

delc'her en hon ti netra laèret.»

65. Aliou Tobias coz d'he vab.

Tobias en devoa bet kement a drubuillou en he amzer

ma sonje dezhan n'en doa mui pell da veva. Gervel a

reas eta he vab da zont d'he gaout, ha neuze e roas

dezhan evel-hen he aliou diveza.

«Va mab, emezhan, p'en devezo an Aotrou Doue va

galvet euz ar bed-ma, enterrit va c'horf, ha kendalc'hil

dâ henori ho mamm keit ha ma vevoc'h. pezet sonch

euz âr boan e deuz bet oc'h ho sevel hag oc'h ho lakaal

er bed ; ha p'e devezo, hi ive, roél he speret d'he c'hrouer,

enterrit he c'horf e kichen va hini-me.

«Kerzit bepret erguelaZoue, ha divoallit da zigeri

lio caloun d'ar pec'het. Enemvirit, dreist oll, dioc'h

kement tra a zo countrol d'ar burete, hâ ne lezit morse

an ourgouil da ren en ho caloun, na d'en em ziscouez en

ho comzou ; rac kement seurt pec'het a zo a deu euz an

ourgouil. Goulennit ato cuzul digant eun den fur.

«Ne rit ket d'ar re ali ar pez ne garfac'h ket a ve greal

deoc'h oc'h unan. Roït an aluzen hervez ho tanvez. Mar

o peuz calz, roït calz ; mar o peuz nebeut, roït nebeut

;

mes roït ato a galoun vad.

«Meulit Doue da bep mare, ha pedit-heñ d'oc'hhencha.

iN'o pezet aoun rac netra, va mab. Ar vuez a renomp a

zo paour ; mes pinvidic aoualc'h e vezimp alo mar bevomp
e doujans Doue, mar peliaomp dioc'h ar pec'het ha mar
greomp ar mad.»

Mab Tobias, he galoun tenereat oU o clevet he dad o

comz evelse, a respountas : « va zad, me heulio var eün

an aliou o peuz roet dinn.»
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66. Beach mab Tobias.

Goude beza roét an aliou-ze d'he vab, Tobias a lavaras

(lezhan c'hoaz en doa c'hoanl d'he gass da eur gear,

hanvet Rajes, da c'houlenn eurguchen arc'hant en devoa

prestet gueich all da eun den euz ar gear-ze. veza ma'z

oa eur pennadic brao a hent da vont di, mab Tobias a

ioa nec'het o clask gouzout e peleac'h caout eur c'houm-

pagnoun evit ober eur veach ken hir. Epad m'edo ar

zonch-se en he speret, setu eun den iaouank a zoare,

tress eur beachour varnhan, o tremen dirac an ti. An
den iaouank-se oa an eal Raphael. Mes mab Tobias ne

c'houïe dare piou oa; her c'hemeret a rea ebken evit

eun den oc'h ober hent. Mont a reas eta d'he gaout, hag
e c'houlennas diganthan : «va den mad, gouzout a rit-liu an

hent da vont ac'han da Rajes?» — «la zur,» eme an

tremeniad. Mab Tobias a ziredas ractal da zigass ar

c'helou-ze d'he dad, hag an tremeniad iaouank, o veza

bet pedet da zont en ti , a lavaras neuze da Dobias coz

:

« bezit dizoursi divar benn ho mab; me her c'hasso da

Rajes hag hen digasso en dro d'ar gear eb na erruo drouc

ebet ganlhan.» — «Mad ! a respountas Tobias, it eta en

hent ho taou , ha beach vad deoc'h ! Doue hag he elez

ra vezint ganeoc'h bepret!»

Da fm an dervez kenta an daou veachour a erruas

gant eur ster vraz. Mab Tobias a c'hoanteas goalc'hi he

dreid er ster-ze, ha setu eur picol pesk o tilammet varn-

han egiz p'en devije c'hoant d'he lonka. Tobias a oue

spountet. Mes an eal a lavaras dezhan : «crogit e diou-

scouarn ar pesk ha chassit-heñ varzu ennoc'h.» Tobias a

zentas, ha neuze an eal a lavaras dezhan adarre : « digorit

ha gouUonderit ar pesk; mes divoallit avad da deuler kuit

ar galoun , ar vestl hag an evu ; rac an traou-ze a zo mad
d'ober louzou.» Tobias a heulias an ali a roêt dezhan.

Goudeze an daou goumpagnoun a boazas ar pesk, hag
ar pez ne c'heijont ket da zibri dioc'htu a zallchont hag
a gasschont gantho da zibri en hent.

veza erruet en eur gear, an eal a lavaras da Dobias:
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« ama ez euz

chom eun

den, hanvet

Hagel, haga
/dcardeoc^h.

Vii den-ze en

(leuz eur

\('rc'h, he

hano Sara

;

goulennit ar

\('rc'h-se di-

i^ant he zad

cvit pried,

liag pezo

anczhi. Ha,

goude an eured , tremenit ganihi an tri dervez kenta o

pedi Doue, evit na c'hoarvezo drouc ebet ganeoc^h.»

Var gement-se ez ejont ho daou da di Ragel. Hema ho

digemeras gant joa. P'en devoue Tobias en em roet da

anaout, Ragel her briatas en eur lavaret : «benniget ra

viot, va mab ! Ho tad eo guella den a zo var an douar.»

Ractal e roas urs da bourchass coan d'an daou veachour.

Mes Tobias a lavaras kerkent: «evidon-me ne zebrinn

na ne evinn ken n'o pezo selaouet va feden, ken n'o pezo

roét dinn ho merc'h Sara evit pried.» Ragel a jomas

mantret o clevet ar goulenn-ze; mes an eal a lavaras

dezhan : « n'o peuz ket da varc'hata ; hastit afTo reï ho

merc'h da Dobias, rac eun den a zoujans Doue eo.n

Ragel a assantas neuze, hag o veza great da Dobias ha

da Zara rei ho dorn an eil d'egile , e vennigas anezho a

vouez huel. Goudeze ec'h en em lakejont oU ous taol da

goania. Tobias ha Sara a dremenas ân tri dervez kenta

euz ho eured o pedi Doue, hag an eal, evit ober plijadur

da Dobias, a ieas he unan da Rajes da gerc'hat ar guchen

arc'hant m'oant deuet da glask.



67. Mab Tobias o tistreï d'ar gear.

Abenn pemzec dez, Ragel alavaras da I)()l)ias: «chomit

ganeomp c'hoaz eiir pennadic» Mes Tobias a respountas;

«ne cMiellan ket chom; me zo sur va zad lia va mamm
a zo dija nechet ganeñ.)» Neuze Ragel a roas dezhan an

anter euz he zanvez hag lier bennigas. Tobias a gimiadas

dioc'h he dad-caer hag en em lakeas en hent gant Sara.

he bried.

Eur veich en hent, Tobias a ieas araoc assambles gant

Raphaêl. Hema a lavaras dezhan neuze : «pa vioc'h

erruel er gear, frottit daoulagad ho tad gant vestl ar

pesk peuz lazet en eur zont '; ractal e teuint adarre da

veza sclear, hag ho tad a zrido he galoun oc'h ho cuelet.»

Coulsgoude tad ha mamm Tobias a ioa nec'het maro
clask gouzout e p;'.leac'h oa chomet ho mab abaoue keit

all a amzer. He vamm ne rea nemet gouela, ha bemdez
e save var gern eur menez divar behini e c'hellet guelet

a bell. Erfin, eun dervez e remerkas he mab ker o tonl,

ha kerkent setu hi da redet da gaout lie fried, ha da
lavaret dezhan: «ema erru ar paotr!» Ar c'hi en doa
cassetTobias iaouank ganthan a zilammas neuze en ti en

eur ficha he lost, hag ar c'heaz coz dall a zavas buhan
da vont da zigemeret he vab ; eur moussic bilian a ioa

crog en he zorn evit he ren, ha pa erruas gant he vab,

e vrialas anezhan calounec, hag he c'hreg hag heñ a

scuille daêlou a joa.

P'o devoue oll trugarekeat Doue, Tobias iaouank a

frottas daoulagad he dad gant vestl ar pesk en doa lazet

en hent, ha ker buhan he dad a deuas adarre ar guelet

dezhan. Neuze ec'h en em lakejont oU da veuli Doue mui
eget biscoaz, ha Tobias coz a lavaras : « me ho trugareka,

Aotrou, Doue Israél, dne m'eo plijet ganeoc'h digass dinn

ar boan o poa digasset, ha va farea brema, evit m'em
bije c'hoaz an eur da velet va mab.» Abenn seiz dervez

goude, Sara a erruas ive gant he flac'het, ha gant ar

vandennadou deñvet, ar c'hañvalet , hag an arc'hant a

ioa bet roèt dezhi evit he argoulou. Neuze e oue great
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eul lein vraz
;
peh hini a drugarekeas adarre an Aolrou

Doue, ha calounou an oll a zride ganl eur joa santel.

Da fin ar bankel mab Tobias a lavaras dhe dad : « ha

brema penao2 recoumpansi egiz raa'z eo dleet an den

mad-se a zo bet ganeñ oc'h ober va beach ? En he goum-
pagnunez oun eat ha deuet en dro eb na ve c"hoarvezet

drouc ebet ganeñ; bet eo bet he unan o clask an arc'hant

a vanke deoc'h Gabelus; great en deuz dinn caout eur

pried dioc'h va doare ; va divoallet en deuz rac ar pesk

a ioa prest d'am hDuka, ha deoc'h-hu oc'h unan en deuz

roét ar guelet. Petra a c'helfempni kinnig dezhan hag a

ve din euz ar pez en deuz great evidomp? En han' Doue,

va zad , Hvirit dezhan kemeret an anter euz ar pez a zo

deuet ganeomp.» Var gement-se an daou Dobias a c'hal-

vas an oal a gostez, hag her pedas da gemeret ar pez

m'oant en em glevet da ginnig dezhan. Neuze an eal a

respountas : « trugarekait an Aotrou Doue dre ma'z eo

bet trugarezuz en ho keñver. Ar beden , ar iun hag an

aluzen a dal hirroc'h eget an oll denzoriou euz an douar.

Selaouit, Tobias coz : pa bedac'h en eur vouela, ha pa'z

eac'h en noz da zebelia ar re varo, me a gasse ho peden

betec tron an Aotrou Doue. Mes abalamour m'oac'h

caret gant Doue , oa red o pije eur boanbennac da c'hou-

zañv. Hogen, brema Doue en deuz va digasset evit ho

parea ; rac me eo Raphaél, unan euz an elez a zo ato en

ho za dirac tron an Aotrou üoue.» clevet ar c'hom-

zou-ze, an daou Dobias a oue spountet, hag en em
strinkas var ho fenn d'an douar. Mes an eal a lavaras

dezho : « ar peoc'h ra vezo ganeoc'h ! N'o pezet aoun

ebel! Doue eo en deuz va digasset d'ho caout; trugare-

kait anezhan ha canil he veuleudiou !» Ha var gement-se

an eal hoc'huiteas, ha n'her gueljont mui. Evitho a

jomas teir heur dioc'htu da veuli Doue , ho fenn harp en

douar. — Beva a rejont c'hoaz pell, an eil hag egile

anezho, ha bez'o devoue erfin ho daou eur maro mad

ha santel.
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EÏL LOBENNÏC

ROÜANTELEZ JUDA ADALEG AR BLOAZ 97 5 BETEG

GINIVELEZ HOR ZALYER JESUS-KRIST.

68. Taol-lagad var ar pez a zo e'hoarvezet
a vrassa epad an amzer-ze.

Varlerc'h ar roue Roboam, naontec prins euz a lignez

David a bignas var dron Juda an eil goude egile betec ar

hhiaz 588 araoc donedigez hor zalver. Meur a hini euz

ar brinset-se a oue rouanet fur, rouanet a zoujans Doue,

rouanet hag a zelaoue comzou ar hrophetet a zigasse

Doue en ho amzer. Mes en ho zouez e oue ive rouanet

fall, prinset hag en em daolas da adori an idolou, liag a

lakeas ar bobl da gemeret scouer dioutho. Setu perac,

er bloaz 606 araoc donedigez hor zalver, ar iuzevien a

renk hueki, da genta, ha goudeze ar bobl oU, a oue casset

e captivite da Vabilon; er bloaz 388, ne oa mui a rouan-

telez Juda.

Ar iuzevien a jomas dec vloaz ha tri-ugent e caplivite

e Babilon. Eno e teujont da anaout bo fec'hejou had'en

em greñvaat er feiz. Scleraat a rejont ive sperejou ar

baïanet. hag ho lakaat a rejont, dreistoll, da veza

muioc'h-mui var c'hed euz eur zalver.

Abenn 70 vloaz ar iuzevien a c^heHas erfin distreï d'ho

bro, (er bloaz 536 ai^aoc donedigez hor zalver). Sevel a

rejont a nevez kear Jerusalem hag an templ, ha neuze

e vevchont e peoc'h epad 200 vloaz. Mes goude maro ar

roue a Vacedoan, Alexandr-ar-braz (323), e oue great

brezel dezho adarre gant meur a enebour, betec ma teuas

erlui eur prhis ha n'oa ket euz ar vro, ar roue Herodes,

da bignat var dron David. An amzer merket evit donedi-

gez lior zalver a ioa neuze erruet.
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KENTA PENNAD.

Rouantelez Juda betec captivite Babilon.

69. Ar rouanet betec Ezechias.

Abia, mab da Roboam, a oue roue var he lerc'h. Eur

prins oa ha ne lamme ket araoc he skeud pa veze hano

da vrezelekaat; mes a hent a11 oa eun den difeiz. An hini a

bignas var an tron en he c'houde a oue Asa. Hema a oue

da genta eur roue euz ar re vella
;

gounit a reas zoken

calz victoriou var enebourien ar vro ; mes dont a reas

ive erfin da ancounac'haat an Aotrou Doue.

Ar roue Josaphat a oue guelloc'h eget an tri a ioa bet

en he raoc. Reï a reas urs da ziscar an aoteriou savet

en henor d'an idolou ; henvel a reas da varnerien tud a

zoujans Doue , ha cass a reas da gement kear a ioa er

rouanlelez doctoret evit kelen ar bobl var ar relijion.

Evelse ive an Aotrou Doue a roas dezhan ar victor var he

oll enebourieu.

Joram, he vab, en em daolas adarre da adori an idolou,

hag, ouspenn, e oue ive eur roue criz ha digaloun. An
hini a bignas var an tron en he c'houde, he hano Okozias,

a oue ker fall hag heñ. Goude.maro Okozias, Athalii, he

bried, eur vaouez fallacr mar deuz bet biscoaz, a renas

epad seiz vloaz, haga reas abep seurt traou euzuz. Lakaat

a reas d'ar maro kement hini a ioa euz a vouenn ar roua-

net coz. Unan ebken , eur bugel iaouank, he hano Joas,

a oue saveteet he vuez dezhan gant ar belec braz Jo'iada,

hag a oue erfin lakcat var an tron. Keit ha ma vevas

Jo'iada, Joas aoue eur prins fur; mes divezatoc'h e coue-

zas ive er pec'het a idolatri.

Amasias, Ozias ha Joalhan a oue rouanet var he 1erc'h

an eil goude egile. E meur a feson ar rouanet-se a ioa

guelloc'h egel ar re a ioa bet en ho raoc. Coulsgoude

ho c'haloun a ioa ive daou-anteret etre servich ar guir

Doue ha servich an doueou faoz. Ozias, o caout re a

fisians ennhan he unan, a falvezas dezhan ober ar pez

ne zelle nemet oc'h ar veleien. veza eat eun dervez



— ns —

cran tompl e c'hoanteas kinnig he unan ezans cl'an Aotrou

Doue. Ar veleien a glaskas miret outhan en eur lavaret:

«0 roue, n'e ket ho carg-c"houi eo devi ezans dirac an

Aotrou Doue. It ac'hann, ha ne zaolrit ket al leac'h

santel evelse,» Ar roue a ieas drouc ennhan o clevet

kement-se, hag a c'houi"drouzas slleper an ezansouer oc'h

penn ar veleien. Mes kerkent e oue goloet gant al lorgnez,

hag ar c'hleñvet-se a jomas stag outhan betec he varo.

70. Ar roue devot Ezechias.

Varlerc'h Akaz , mab da Joathan, ha roue fallacr ha

difeiz, Ezechias a bignas var an tron. Ar prins-se a oue,

evel David, eur roue hervez caloun an Aotrou Doue.

Karza a reas an templ hag ar vro euz a gement tra en

devoa servichet da henori an idolou. Evelse e tennas

varnhan bennoz an Aotrou Doue, liag e roas eul lufr ne-

vez da rouantelez Juda.

En he amzer, Sennacherib, roue an Assirii, a deuas

gant èun arme vraz da glask kemeret Jerusalem. Ezechias

a ieas d'an templ da bedi. Cass a reas ive beleien, guisket

e caoñ, da gaout ar prophet Isa"ias, evit ma plichesse

ganl ar prophet-se goulenn sicour digant an Aotrou

Doue. Ha setu, eun nozvez, eun eal a ziskennas euz an

eñv, hag a lazas 185,000 Assirian; ar re all a gemeras
an teac'h.

E tro ar mareou-ze Ezechias a gouezas clañv. Ar
prophet Isaïas a deuas d'he gaout hag a lavaras dezhan:

«lakiit urs e peb tra en ho ti; rac emaoc'h o vont da

vervel.» Ezechias a oue spountet ; coulsgoude ne goUas
ket a fisians. Treï a reas he benn etrezec an templ, ha

neuze e reas ar beden-ma en eur vouela : « Aotrou Doue,

emezhan, o pet sonch em euz kerzet dirazoc'h, hag em
euz great ato ar pez a blije deoc^h.» An Aotrou Doue a

recoumpansas he fisians o reï dezhan c'hoaz pemzec
vloaz buez ; hag ar pemzec vloaz-se a oue ive oemzec

vloaz a beoc'h hag a eürusdet evit ar rouantelez.
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71. Ar rouanet diveza araoe captivite Babilon.

Mab Ezechias , ar roue Manasses , ne gerzas ket var

roudou he dad. Pec'hi a reas a enep an Aotrou Doue:

lakaat a eure d'ar maro tud ha n'oa netra da damall

dezho, lia sevel a reas a nevez aoteriou en henor d'an

doueou faoz , en eun hevelep feson ma tcuas ar bobl,

en he amzer, da veza direolloc'h eget ar baïanet ho unan.

Setu perac an Aotrou Doue â lakeas Manasses da goueza

etre daouarn an Assirianet. Ar re-ma hen dalc'has e

captivite, hag her c'hassas gantho da Vabilon. Eno

Manasses a anavezas he faotou, a reas pinijen hag a

c'houlennas pardoun ous Doue. An Aotrou Doue a

zelaouas he beden , hag a zigassas anezhan adarre da

Jerusalem.

He vab Ammon ne heulias nemet ar scouer fall en

devoa roet he dad da genta; mes Josias, he vab bihan,

a heulias ar scouer vad en doa roêt he dad coz var fm he

vuez. Ar roue Josias a oue aketuz da zervicha an Aotrou

Doue ; lamet a reas euz ar vro kement tra a c'helle digass

da zonch euz an idolou , ha soursiuz e oue da lakaat

celebri ar goueliou euz ar relijion egiz m'oa gourc'he-

mennet c lezen an Aotrou Doue. Ne oa nemet nao bloaz

m'edo var an tron pa deuas ar maro dezhan. veza

m'oa mignoun da Zoue , Doue hen tennas eabred euz ar

bed-ma. evit na vije ket test euz a zismantr ar rouantelez.

Ar pevar roue a bignas var an tron en he c'houde,

Joakaz, Joakim, Jekonias ha Sedecias, en em daolas

adarre da adori an doueou faoz, hag erfin e couezas var

rouantelez Juda ar voualen a ioa abaoue pell amzer dija

para aziout-hi, da lavaret eo, captivite Babilon.

72. Ar Brophetet.

En amzer rouanet Juda, adalec Roboam betec Sedecias,

Doue a gargas tud, dibabet ganthan euz a douez ar re

all, da brezeg ar binijen d'ar rouanet ha d'ar bobl, da

ziscleria dezho he varnedigeziou, hag ive d'ho c'honzoli

en eur lavaret dezho euz he berz e teuje ar Messias abarz
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nenieur. An (iud-se eo a hanver prophetel , hag ar re

vrudeta anezho, eb counta Elias hag EUsee, a oue, epad

an amzer ma comzomp anezhi , Joèl , Michee hag- Isaïas.

Tud paour ha dister hervez ar bed , ar brophetet-se a

veve e doujans Doue. Wes sevel a reant ho mouez gant

calz a nerz en hano an üoue-ze en doa roet dezho he

sperel, en eun hevelep teson ma teue aUez ar rouanet

hag ar bobl da veza gounezet gantho, ha da zistreï a

greiz caloun ouz ho c'hrouèr hag hoMestr oll-c'halloudec.

Mes aliez ive siouas ! an distro-ze ne bade ket pell , ha

meur a brophet a oue zoken lakeat d'ar maro gant roua-

nel fallacrpe gant ar bobl difeiz. Coulsgoude ho c'homzou

deveze bepret eur c'halloud bennac var galounou an dud
just, hag a rea d'ar re-ma delc'her mad d'ar feiz ha

beza ato var c'hed euz a zalver ar bed.

EIL PENNAD.

Amzer captivite Babilon.

^Adalec ar bloaz 606 betec ar bloaz 536 araoc donedigez
hor zalver.)

73. Rouantelez Juda casset d'an traon.

Goude maro ar roue Josias, Nabukodonosor, roue

Babilon , a zaillas var Jerusalem gant eun arme, hag a

gassas ganthan da Vabilou ar iuzevien a renk huela, hag
eul loden euz ar c'haliriou sacr euz an templ. An dra-ma
e erruas er bloaz 606 araoc donedigez hor zalver, hag
hennez eo ar bloaz kenta euz a gaptivite Babilon.

Abenn tri bloaz goude, Nabukodonosor en em daolas
adarre var Jerusalem ganl he zoudardet. Kemeret a reas

ar roue Jekonias, hag he gass a reas ganthan da Vabilon
gant eul loden euz ar bobl ha calz adenzoriou. Sedecias
a lakeas da roue e plas Jekonias. Mes Sedecias o veza
en em zavet ive a enep Nabukodonosor, hema a zaillas

var Jerusalem gant he arme evit an drede gueich, hag en
dro-ma e cassas ganthan an oll iuzevien, coulz lavarel,

hag e lakeas an tau e kear hag en templ. Ar roue Sede-
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cias a oue llaslret he zaoulagad dezhan en he benn, ha
casset da Vabilon carget a chadennou. Evelse ez eas

rouantelez Juda d'an Iraoñ er bloaz S88 araoc donedigez

hor zalver.

En amzer-ze e veve ar prophet Jeremias. rell a ioa

dija m'en doa ar prophet-se discleriet e llie Jerusalem

beza dismantret. Eun den oa hag a veve he unan, he

galoun beuzet en eur mor a anken o sonjal er voualen

spountuz a ioa prest da goueza var he vro. Eun dervez

oa en em ziscouezet dirac ar bobl, eur jaden ganthan en

dro d'he c'houzoug, evit reï da anaout d'he genvrois e pe

stat e vijent lakeat abarz nemeur. Mes ar bobl ne reas

van evit he glevct: goapeat ha goal-gasset e oue gant

an oll. Pa oue dismantret Jcrusalem, e chomas eno da

gonzoli an dud keiz ha reuzeudic en devoa roue Babilon

lezet var he zilerc'h. Ne ehane da vouela var ar stat

truezuz e pehini oa lakeat he vro ger, ha setu ama
penaoz e comz er guerziou clemmuz en deuz savet var

gement-se: «siouas! emezhan, henchou Sion a zo e

caoñ ; rac den ne zeu mui dreizho d'ar goueliou braz.

011 doriou kear a zo pilet; ar veleien ne rcont nemet

hirvoudi ; ne veler mui ar merc'hed iaouank gant ho dillad

brao : eur beac'li-anken scrijuz a zo couezet var Jerusa-

lem. Dre an doare anezhi e lavar da gement hini a

dremen : evessait ouzinn ha guelit hag ez euz eur

c'hlac'har heñvel ous va hini. Hag e guirionez ar re a

dremen dre ar vro a jom mantret o velet e pe stat emai;

strakal a reont ho daouarn gant ho estlamm, ha clevet e

vezont lavaret en eur heja ho fenn : hag hounnez eo

ar gear-ze ker caér gueich all, ar gear-ze eb he far a rea

dudi ar bed oll?»

Coulsgoude ar iuzevien a reas pinijen e Babilon, hag

a zistroas ous Doue euz a greiz ho chaloun. Nabuko-

donosor a oue chentil ha damantuz en ho cheñver. Mes

eur c'heuz braz o doa ato d'ho bro muïa caret ha da

Jerusalem, ar gear-ze ker brudet gueich all. Setu ama
penaoz e comzent entrezho var gement-se : «pa vezomp

azezet ama var ribl steriou Bahilon, n'oump ket evit miret
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da vouela en eur zonjal ennoc'h, o Sion. Hon lelHiniou or

beuz lakeat a istribill ouz ar scourrou balec a zo bed ar

steriou-ze. Hog^en, ar re o deiiz bon digasset gantbo e

captivite a lavar deomp cana : canit deonip, emezbo, unan

bennac euz ar c'hanaouennou-ze a ganac'h gueich all e

Sion. Mes penaoz e chelfempni, pell dioc'b h(u-bro evel

m'emaomp, sevel bor mouez da gana bor c'hanaouennou

santel? — Jerusalem, ra zounno va breac'h ouzinn,

raar teuan biken d'oc'b ancounac'haat ! Ra stago va zeod

ous va staoñ ma n'em euz ket a zonch ac'hanoc'h, ma ne

lakaE ket va brassa plijadur da zonjal ennoc'h !»

74. Daniel hag an tri den iaouank.

Etouez ar iuzevien casset da Vabiion ez oa meur a

zen iaouank euz a vouenn ar rouanet. Nabukodonosor a

roas urs da joaz evit be zervich ar re anezho o doa guella

doare ha muia descadurez, lia da re'i dezho da zibri euz

ar bouet a zebre be unan, Ar propbet Daniel bag he dri

vignoun , Ananias, Misael hag Azarias , a oue clioazet

gant ar re genta. Evel lezen ar iuzevien a zifenne meur
a seurt bouel, ar re-ma a bedas m hini a ioa lakeat da

vestr varnezho d'bo lezel da veva divar louzou ha dour

ebken. Mes an hini a ioa lakeat da vestr varnezho a

respountas: «me'm euz aoun rac ar roue; mar cav

ac'lianoc'b treutüc'li eget m dud iaouank all euz oc'b

oad, e tamallo dinn-me hag e coundaono ac'hanon d'ar

maro.» Neuze Daniel a lavaras : « list ac'hanomp da ober

an esse epad dec dervez , ha goudeze c'houi a rai ho po-

Jonlez.» An bini a ioa lakeat da vestr varnho a assantas,

hag abenn dec dervez Daniel bag be dri goumpagnoun o

doa bravoc'b ha guelloc'b doare eget an dud iaouank all

a zebre euz ar pez a zebre ar roue. Adalec neuze e ouent

lezet da veva divar louzou ha dour ebken. Mes Doue a

roas dezho eur furnez vraz; ba pa ouent casset dirac ar

roue, nebeut amzer goude, Nabukodonosor, o veza com-

zet gantho, a velas dioc'btu n'o devoa ket ho far etouez

an dud iaouank all evit ar furnez hag ar vou-siegez : ho

delc'her a reas eta gantban evil be zervich.
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75. Daniel a zavete he buez d'ar c'hreg chast Suzanna.

Suzanna a ioa eur c'lireg brudel dre he genei; hogen,

he vertus a ioa c'hoaz treac'h d'he genet. Joakim, he

fried, a ioa unan euz ar gaptivet a renk huela. Ar iuze-

vien all a ioa boaz d'en em zastum en he di, ha daou

euz ar re gt)ssa anezho a varne eno ar re ne vije kei

dirouestl aoualc'h ho c'huden. An daou zen coz-se a

ioa bel lakeat da varnerien abalamour m'o c'hemeret evil

tud a benn ha tud a goustians; mes ne oant ket, siouas!

Daou fallacr euz ar re voassa ne oant ken. — Joakim en

devoa eul liorz e kichen he di, ha Suzanna a ioa boaz

da vonl di bemdez da ober eur bale, e mare cresleiz. An
daou varner her gouïe. Eun dervez ela ez ejont da guzet

d'al liorz, ha pa erruas Suzanna eno hervez he c'hustum,

ec'h en em ziscouezchonl dirazhi, hag e falvezas dezho

he lakaat da bec'hi ganto. Lavaret a rejont dezhi: «ma
ne gounzanlit ket, ni a damallo ac'hanoc'h hag a lavaro

or beuz ho cavet ama o pec'hi gant eun all.» Suzanna a

respountas en eur huanadi : «n'euz fors e pe du dinn treï,

nemet reuzeudic ne vinn : mar gran ar pez a fell deoc'h,

setu me collet dirac Doue, ha ma n'her gran ket, ne

c'hellinn ket en em denna euz a dre ho taouarn. Couls-

goude va joaz n'ema ket da ober; rac guell eo ganeñ

cant mil gueich coueza dibec'h etre ho taouarn-c'hoiii

eget pec'hi dirac an Aotrou Doue.» Ha kerkent e savas

he mouez da c'hervel sicour, An daou zen coz a zavas

ive ho hini, ha pa erruas tud an ti var al leac'h, e ouent

digoustians aoualc'h evit tamall Suzanna e gaou.

Antronoz, an oll iuzevien euz a gear o veza en em
zastumet e ti Joakim, e oue galvet Suzanna dirac ar

varnerien. Erruout a reas, he zud hag he c'herent tosta

oc'h ober coumpagnunez dezhi; kement hini he anaïe ne

oa ket evit miret da vouela, Hogen, an daou libertin coz

a lavare ato o devoa he c'havet o pechi gant eun all.

Credet e ouent, ha Suzanna a oue coundaonet d'ar maro.

Neuze e lavaras a vouez huel: «o Doue a zo bet a oU-

viscoaz hag. a vezo da virviken, c'houi a anavez an traou
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cuzet, ha c'houi a c'ho£r ervad o éeuz douget eun

desteni faoz em enep.» An Aotrou Doue a zelaouas

he feden.

Epad m'edot oc'h he c'hass d'ar maro, Daniel, scleri-

jennet gant speret Doue, a zavas he vouez en eur lavaret

:

«evidon-me ne fell ket dinn caout perz en he maro;
barnit anezhi eur veich c'hoaz, rac ar varnerien

o deuz douget eun desteni faoz.» Oclevet kement-se, ar

bobl a zistroas var he giz. Daniel a zispartias neuze an

daou varner an eil dioc'h egile, hag a c'houlennas digant

ar c'henta anezho: « den fallacr, brema da bec'hejou a

ia da goueza varnoud. Mar e peuz guelet Suzanna o

pec'hi, lavar deomp dindan peseurt guezen az peuz he

guelet.» — «Dindan eur vezen graoñ,» emezhan. —
« Gaouiad, eme Zaniel , da benn a baèo ar gaou az peuz

lavaret!» Goude beza roèt urs da gass hema a gostez,

Daniel a lakeas digass egile dirazhan hag a c'houlennas

outhan d'he dro: «dindan peseurt guezen az peuz-te
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guelel ar c'hreg-se o pec'hi?)) — «Dindan eur vezen

brun,» emezhan. — « Geier a levercs , eme Zaniel, ha

da benn a baèo ar geier-ze.»

Evelse an daou zen coz a iea an eil a enep egiie en ho
zesteniou. Ar bobl a anavezaz dre eno n'oa ket guir ar

pez o devoa tamallet da Zuzanna, hag a drugarekeas an

Aotrou Doue pehini ne lez morse en abandoun ar re a

laka ennhan ho oll fisians. An daou varner a oue labezet,

da lavaret eo, lazet a daoUou mein, hag adalec an deiz-se

Daniel a oue doujet muioc'h-mui gant ar bobl.

76. An tri den iaouank e fournez Babilon.

Nabukodonosor a Jakeas ober eun idol aour, hag he

zevel e beg eur peul Imel. Goudeze ec'hourc'hemennas da

gement den a ioa e carg en he rouanlelez stoui betec an

douar dirac an idol-ze evit he adori. An oll a zentas

nemet Ananias, Misael, hag Azarias. Daniel n'edo ket dre

eno nwuze; rac, ma vije bet, en devije great evel he

dri vignoun. Coulsgoude, tudBabilon, o velet ne felle

ket d'an tri den iaouank-se adori an idol aour, a zougas

clemm en ho enep dirac ar roue.

Ar roue, o clevel ar c'helou-ze, a leas kement a zrouc

ennhan ma roas urs da viri fourn ar palez seiz gueich

goassoc'h eget ar c'hustum , ha da deuler ennhi ez veo,

pa vije goret evelse, an tri den iaouank dizent. Ar pez

en doa gourc'hemennet ar roue a oue great egiz m'en

devoa lavaret. Mes eun eal a ziskennas er fourn gant an

tri den iaouank hag a belleas dioulho ar llammou tan

;

hag ar flammou-ze, poulzet gant an eal er meaz euz ar

fourn, a zevas hag a vougas ar re o doa taolei ebarz

ABanias, Misaêl hag Azarias. Evit ar re-ma n'o devoue

drouc ebet ; an tan ne zevas nemet al liammou a ioa

oc'h ho staga. E creiz ar fourn ez oa eun ezennic fresk

ha c'houec, evel an hini a c'hoez en añv dioc'h an abar-

daéz, hag an tri den iaouank a gane eno gant eur vouez

creñ meuleudiou an Aolrou Doue.

An tri den iaouank-se, chomet en tan eb beza devet, a

verke ar verzerien-ze , ker stanlc en amzer genia euz an
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Ilis, ha ii'o deveze ive drouc ebet, caèr a vije ho zeuler

e creiz ar flammou. Merka a reant, oiispenn, ar re a

zalc'h ho ene neat dioc'h ar i)ec"het e crciz touellerez ha

scoueriou fall ar bed.

Pa glevas ar roue petra a ioa choarvezet, e teuas he

unai) da gichen ar fourn, hag o veza sellel eharz, e oue

spountet oll, hag e lavaras : «daoust ha n'e ket tri den,

hag hi hamniet, eo or heuz-ni laolet en tan? Brema me

\ei pevai, hag hi distag hag eh drouc ehet, liag ai pevaie

aneziio a zo heñvel ouz eun Doue.» Neuze e tosteas

c'hoaz ous dor ar fourn , hag e lavaras : «deuit ama,

servicherien an Doue oll-clialloudec.» An tri den iaouank

a deuas ractal er meaz, ha n'oa ket zoken var ho fenn

eur vleven hag a vije bet rostet. Souezet gant ar Durzud-

se, Nahukodonosor a lavaras : « benniget ra vezo an

Doue en deuz digasset he eal da zaveteï he zervicherien

!

Ra vezo lakeat d'ar maro kement liini a voal-gomzo euz

an Doue-ze ; rac n'euz Doue all ebet hag en devije gellet

oher eun hevelep burzud.» Ar roue a reas goudeze ar

lirassa stad euz an Iri den iaouauk.
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77. Daniel hag ar roue Balthasar.

Goude maro Nabukodonosor, Ballhasar, he vab bihan,

a bignas var dron Babilon. En eur goan vraz a roas

d'an oftiserien genta euz he balez ha d'he verc'het., ar

roue a reas clask ar c'hahnou aour a ioa bel deuet gant

he dad coz euz an templ a Jerusalem, hag a lakeas ar re

a ioa oc'h he daol da eva gantho. Kerkent e oue guelet

eun dorn, ha n'oa stag ous corf ebet, o scriva var moger
ar zal eun nebeul geriou ha ne c'lielle den ho lenn. Ar

roue a oue spountet, hag a reas gervel Daniel evit guelet

hag heñ a c'helje reï dezhan da anaout petra verke al

lizerennou estlammuz-se. Daniel a erruas hag a lavaras

d'ar roue : «o roue, en em zavet oc'h hirio a enep roue

an eñv oc'h ober goal uzach euz ar c'haliriou sacr. Setu

perac ar Mestr oll-c'halloudec-se en deuz lakeat scriva

var moger ho sal ar geriou-ma : Mane, Thecel,

Phares. Mane a zinili niver, da lavaret eo, Doue
en deuz niveret an derveziou ma tliac'h ren ha setu ama
an diveza anezho. Thecel a zinifi pouez, da lavarel eo,

Doue en deuz pouezet ho meritou, hag en deuz ho c'ha-

vet re scañv. Phares a zinifi rann , da lavaret eo, ho
rouantelez a vezo rannet etre ar Medet hag ar Perset.»

Ar pez en devoa discleriet ar prophet Daniel a deuas da

veza guir en noz-se zoken. Balthasar a oue lazet, hag ar

Medet hag ar Perset a rannas he rouantelez entrezho.

78. Daniel hag idol Bel.

Cirus, roue ar Persel , a deuas eb dale da veza mestr

euz a oU rouantelez Babilon. Ar roue-ze en devoa calz a

respet evit Daniel, hag aliez e pede anezhan da zibri ouz

he daol. Eun dervez e c'houlennas digant ar prophet:

«perac eta ne adorit-hu ket Bel, doue arvro-ma?»
Daniel a respountas : « abalamour ne adoran nemet ar

guir Doue , an Doue beo en deuz crouét an eñv hag an

douar, hag a zo mestr var gement tra zo.» — « Ha c'houi

zonch deoc'h, eme Cirus, Bel a zo eun doue ha n'euz

ket a vuez ennhan ? Dibri a ra bemdez daouzec sac'had
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bleiid liadaon-ugcntponii-dafivad, hageva a ra, ouspenn,

c'lioucc'h podad guin.» Neuze Daniel a lavaras en eur

vouzc'hoarzin : «o roue, ne lezit ketober goal) ac'hanoc'h

evelse. Bel ne zebr na ne ev, rac ne d'eo nemet pri ha

douar.)) clevet kement-se, Cirus a ieas eun drouc braz

ennhan. Kemenn a reas ractal da veleien an idolou dont

d'he gaout, hag e comzas outho evel-hen: «ma ne livi-

rit ket dinn piou a zebr hag a ev ar pez a vez kinniget e

sacrifis d'an doue Bel, me ho laka'i oll d'ar maro. (Ar

veleien-ze a ioa dec ha tri ugent anezho). Mes ma roit

dinn da anaout sclear eo Bel he unan a zebr hag a ev ar

pez a vez kinniget dezhan e sacrifis, neuze Daniel eo a

vezo lakeat d'ar maro, abalamour m'en deuz goal-gom-

zet divar benn an doue-ze.» — «0 roue, eme Zaniel

kerkenl, ra vezo great hervez m'o peuz lavaret!» Var

gement-se Cirus hag heñ a ieas d'an templ, ha beleien

an idolou a lavaras: «o roue, ni jomo ermeaz epad ma
vioc'h lakaat dirac Bel pe a dra da zibri ha da eva;

goudeze e c'helloc'h serra an or oc'h unan, hagheziella

gant ho coualen a roue. Mar chom eun dra bennac a

zilerc'h Bel abenn varc'hoaz vintin, ni c'houlenn beza

lakeat d'ar maro.» Great e oue evel ma c'hoantea ar

veleien. Cirus a lakeas dirac Bel ar c'hig hag ar guin a

veze kinnigel d'an idol-ze e sacrifis. Neuze Daniel a

lavaras digass dezhan ludu fin, hag a scuillas al Judu-ze

dirac ar roue var oU bave an templ. Goudeze e oue serret

an or ha siellet gant goualen ar roue.

Epad an noz, ar veleien a deuas d'an templ, hervez

ho c'hustum, dre eun or-guz a ioa dindan taol ar sacrifis,

ha kement ira a ioa bet lakeat var an daol-ze evit Bel a

oue lipet gantho, ha gant ho gragez hag ho bugale.

Antronoz, Daniel hag ar roue a deuas d'an templ min-
lin mad. Caout a rejont merk ar ziel en he hez, ha setu

hi da zigeri an or. Ar roue, o veza sellet var an daol, a

lavaras ractal : «OBel, c'houi zo eun doue braz, ha
n'euz troïdel ebet ennoc'h.)) Mes Daniel a respountas en
eur vouzc'hoarzin : «sellit-la var arpave; roudou piou

ar re-ma?» Cirus hag heñ a ieas neuze da furclia en dro
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Ar roue, oc'h anaout ar virionez, a ieas eur gounnar

direiz ennhan , hag a roas urs da lakaat d'ar maro oll

veleien an idolou. Danicl a lakeas discar Bel ha pilat

an templ.

79. Daniel e foz al leounet.

Tud Babilon a adore ive eur zarpant braz. Eun dervez

Cirus a lavaras da Zaniel: «ne leveroc'h ket da vihana

n'e ket hennez eun doue beo?» Ha Daniel da respount:

«0 roue, mar kiril, me lazo ar zarpant-se eb cleze ua

baz ebel.» — «Mad, eme Cirus, grit-ta, mar gellit.»

Neuze Daniel a reas egiz pouloud gant peg , soa ha bleo

lakeat da virvi en eun douez, hag a stlapas ar pouloud-se

e ginou ar zarpant ; ar zarpant ho lonkas, mes mervel a

reas gantho. Var gement-se Daniel a lavaras : «guelit-ta

peseurt doue a adorac'h !» Hogen, tud Babilon, o veza

clevet ar c'helou-ze, en em zaslumas en eur vanden,

hag a deuas evelse da lavaret d'ar roue lakaat Daniel etre

ho daouarn. Cirus a garie Daniel ; coulsgoude, gant aoun

rac ar bobl, ec'h assantas d'ar pez a c'houlennet digan-

than. Ar bobl, deuet da veza mestr euz ar prophet, hen

taolas e foz al lcounet, el leac'h ma'z oa seiz leoun leun

a gounnar. Lezet oant bel eb tamm, evit ma lonkchent

Daniel buhannoc'h a-ze. Mes ne rejontdrouc ebet dezhan.

Abenn m'en devoue tremenet c'houec'h dervez er

foz-se, Daniel a zavas naoun ganthan. D'ar raare-ze e

veve e kichen al leac'h m'edo gueich all Jerusalem eur

prophetall, he hano Habacuc. Eun dervez m'edo ar

prophet-se o vont da gass ho mern d'he dud a ioa o vidi

en he barkeier, eun eal a deuas da lavaret dezhan

;

«cassit ar pez a zo aze ganeoc'h da Zaniel a zo e foz al

leounet e Babilon.» Mes Habacuc a respountas : « Aotrou,

n'oun bet biscoaz e Babilon , ha ne anavezan ket ar foz

ma comzit anezhi.» Neuze an eal a grogas e kern he
benn, hag her c'hassas var bouez he vleo, ha ker buhan
hag an avel, da foz al leounet e Babilon. Erruet eno.
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llabacüc a c'halvas Daniel, en eur lavaret: «sei^icher

Doue, setu ama al lein a zigass deoc'li an Aotrou Doue.»

Daniel, lcun a anaoudegez vad , a respountas : «Aotrou

Doue, sonch o peuz bet ac'hanon ha discouezet o peuz

dioo sclear ne ancoimac'haït morse arreho car.« Neuze

e savas en he za da zibri, ha kerkent an eal a gassas

adarre Habacuc d'al leac'h m'en dcvoa he gemerel.

D'ar seizvet dervez, Cirus he unan a deuas da foz

al ieounet; Daniel a ioa eno, azezet, dizoursi-meur, e

creiz al loanet g^uez. Ar roue, estlammet o velet kement

all , a lavaras ractal : « na c'houi zo braz ha gallouduz,

Doue Daniel!» Neuze e lavaras d'ar prophet dont er

meaz euz ar foz, hag e reas teuler ebarz en he blas ar

re devoa clasket he lakaat d'ar maro. Ar re-ma a oue

ractal dispennel ha lonket gant al leounet. Goudeze Cirus

a roas an urs-ma : « ra zeui an oll da zoiija Doue Daniel

;

rac n'euz nemethan hag a c'houire ober burzudou evel ar

re or beuz giielet!»
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Daniel, evel an tri den iaouank er fourn c'horet, a

veriie ar verzerien gristen, hag ive an oll guir gristenien

e creiz poaniou ar vuez-ma. Daniel a deuas euz a foz al

leounet eb caout drouc ebet; evelse ive hor zalver Jesus-

Krist a zavas euz ar l)ez leun a vuez. Evel Daniei a

jomas gant ar iuzevien, he vreudeur, adalec ar penn kenta

betec ar penn diveza euz a gaptivite Babilon, evelse ive

hor zalver Jesus-Krist a jom gant he llis betec fin ar bed.

TREDE PENNAD.

An histor santel adalec captivite Babilon betec

donedigez hor zalver.

(53G Vloaz araoc Jesus-Krist.)

80. Distro ar iuzevien d'ho bro.

Pa oue tremenet an dec vloaz ha tri-ugent euz a gap-

livile Babilon, Doue a lakeas eur zoncli e speret Cirus,

roue Pers ha roue Babilon var eun dro. Ar roue-ze a

reas embann e kement corn a ioa en he rouantelez : «ar

re d zo euz a vobl Doue n'o deuz nemet distreï da Jeru-

salem, ha sevel a nevez templ an Aotrou Doue.» Ouspenn

daou-ugent mii euz ar iuzevien a zistroas ractal d'lio bro^

Zorobabel, unan euz an dud a renk huela en ho zouez, a

ioa oc'h ho ren. Cirus a roas dezho en dro ar c'lialiriou

aour hag arc'hanl a ioabet digasset gant Nabukodonosor

euz an templ a Jerusalem. Eur veich erruet en ho bro,

ar iuzevien en em lakeas da genta da zevel eun aoter

en henor dan Aotrou Doue. An templ nevez ne c'liellas

beza peur-achuet nemet abenn eur bloaz var-n'ugenl

goude. Mes ar re goz, o devoa guelet an templ all, ne

reant nemet gouela hag hirvoudi abalamour an hini

nevez a ioa pell dioc'h beza ker brao ha ker caêr

hag heñ.

Pevar ugent vloaz goude m'oa erruet Zorobabel e Jeru-

salem, ar belec santel Esdras a zastumas calz iuzevien

a ioa chomet c'hoaz e Eabilon, hag a zistroas ive gantho

d'ar Judee. Esdras hag he vignoun santel Nehemias a

boanias da ober d'ar bobl delcher mad d'ar feiz, ha da
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viret outhan d'en em gnilliira lia d'en em sclabeza dre ar

pec"het. Eun dervez Nehemias a lavaras: « va breudeur,

deomp da zevel a nevez kear ha mogeriou Jerusalem!»

An oU a ieas d'he heul, ha peb hini a stagas d'al labour

adalec ar belec braz betec an disterra den a ioa etouez

ar bobl. Ar Samaritanet a glaskas ober an heg outho

;

mes caer o devoue, abenn daou zervez hag anter-cant e

oue peur-zavet mogeriou Jerusalem, kercoulz hag an

doriou hag an touriou.

81. Ar brophetet goude ar gaptivite.

Jeremias, Daniel hag Ezechiel o devoa kelennet ar

iuzevien, ha dousseat ho foaniou epad ar gaptivite, dre

ar pez a zisclerient dezho a berz Doue. Goude m'oa
distroét ar iuzevien d'ho bro, e savas c'hoaz en ho zouez

prophetet all, ha, dreist oll, Agjee ha Zakarias. Arre-ma
a roas caloun d'ar bobl da zevel a nevez an templ hag ar

gear zantel, en eur gomz outhan evel-hen: nAn Hini

m'ema an oll bobloii var c'hed anezhan , ar Roue hag ar

Zalver, a deuio d'an templ nevez ha d'ar Jerusalem

nevez-ma ; rac-se an templ nevez-ma en devezo brassoc'h

henor eget n'en deuz bet biscoaz egile.»

An diveza euz ar brophetet, a zavas gueich all etouez

ar iuzevien , a oue Malachias. Ar prophet-se a veve var

dro ar bloaz 400 araoc donedigez hor zalver, hag aroas

da anaout e vije taolet a gostez ar sacrifisou coz, hag e

vije lakeat en ho flas eur sacrifis nevez ha ne c'helle ket

beza eun all guelloc'h evithan.

Scridou ar brophetet-se, hag ar scridou all euz an

testamant coz, a oue troèt euz a iez pe langach an Hebreet

e gregach var dro ar bloaz 300 araoc donedigez hor

zalver. 72 den euz ar re zesketa euz ar vro a oue carget

euz al labour-ze. Evelse ar baïanet a c'hellas anaout ar

Scritur santel, ha dreist oll ar pez a ioa merket ennhi

divar benn ar Messias; rac ar gregach a ioa eul langach

liag a gomzet, d'ar mare-ze , en oll broiou euz ar bed,

cuulz lavare*;.

B:M breton. 9
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E tro ar niareou-ze ive, eun den a zoujans Doue, he

liano Jesus, mab da Zirak , a scrivas, ganl sicour ar

Sperel-Santel, eul levr leun a gentelliou mad ha devot

evit deski d'an dud hent ar guir furnez hag ar zantelez,

Al levr-ze eo an hini a c'halver levr an Ecdesiastic,

82. Esther.

Rouanet Pers a ioa chentil meurbet e keñver ho zujidi.

Setu perac oa chomet calz iuzevien e rouantelez Babilon.

Euz an niver-ze e oue Esther. En amzer ar roue Assuerus

houma a veve gant eun eontr dezlii, hanvet Mardochee.

Eun dervez ar roue lie guelas, ha kement e plijas dezhan

ma he c'hemeras evit pried. Hogen, Mardochee, ato

nec'het divar benn an hini a garie evel he verc'h, en em
zalc'he bemdez dirac dor ar palez. Heñ eo a deuas da

c'houzout, eun deiz, ez oa daou oñiscr hag a ioa en em
glevet evit lamet he vuez digant ar roue. Cass a reas

ractal ar c'helou-ze da Esther, hag houma a roas da

anaout d'ar roue ar pez a ioa bet kemennet dezhi. An
daou offiser a oue coundaonet d'ar maro , hag ar pez a

ioa c'hoarvezet a oue merket el levr ma verket ennhan ar

pez a c'hoarveze a vrassa er rouantelez.

Mebeut amzer goude, Assuerus a roas ar garg huela

euz he balez da eun der, haavet Aman. 011 zervicherien

ar roue a zouble penn ho glin dirac an den-ze hag hen

henore evel eun doue, nemet Mardochee ebken n'her grea

ket. Aman, o veza gouezet ne rea ket Mardochee evel ar

re all, a ieas eun drouc braz ennhan. Evit gelloul en em
venji eassoc'h a-ze, e falvezas dezhan reï da gredi d'ar

roue edo ar iuzevien, a ioa chomet c'hoaz er rouantelez,

prest d'en em zevel en he enep, hag e lakeas e speret he

vestr reï urs d'ho laza oTl, en eun hevelep deiz, gant ho

gragez hag ho bugale, ha da gemeret ho danvez. Ar

brud euz a gement-se o veza eat dre gear, ne oue clevet

nemet leñv haghirvoud etouez ar iuzevien. Mardochee a

roas da anaout da Esther ar brud a ioa e kear, evit ma
plichesse ganthi goulenn digant ar roue gras he fobl.
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Mes bez ez ua eul lezcn Iuim d zilenne, a znid.in l)uan a

varo, mont da gaout ar roue eb beza bet galvet. N'euz

fors : Esther a ra faê var al lezen-ze, ha setu hi
,
goude

beza pedet stard an Aotrou Doue , oc'h en em lakaat en

he c'haéra, hag o vont evelse da gaout ar roue. Ar roue

a ioa azezet var he dron, an aour hag ar perlez o lugerni

en dro dezhan. Esther en em strinkas d'he dreïd; mes,

oc'h he velet o sellet du outhi, e semplas, kement a aoun

e devoue. Neuze Assuerus a deuas he galoun da deneraat;

disken a reas divar he dron evit cregi er rouanez, hag

he scora a reas gant he zaou zorn evit he delc'her en he

za, ken na deuas adarre ennhi he unan. Ha goudeze e

lavaras dezhi: «n'o pezel ket a aoun, Esthcr; ne vioc'h

ket lakeat d'ar maro: al lezen-ze n'e ket great evidoc'h.

Livirit dinn-ta petra zo a nevez ganeoc^h?» Esther a res-

pountas : «c'hoant am euz o peffe ar vadelez da zont da

leina ganeñ varc'hoaz, hag e teuffe Aman da ober coum-
pagnunez deoc'h.» — «Mad, eme ar roue, montarinn.«

Coulsgoude ar roue ne c'helle ket cousket epad an

noz varlerc'h, ha setu heñ da lakaat lenn dezhan al levr

e pehini e veze merket ar pez a c'hoarveze a vrassa er

rouantelez. Pa errujot gant histor an daou oñiser a ioa
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en em glevet evit he laza, hag a vjje deuet abenn euz ho
zaol pan'effe Mardochee, ar roue a c'houlennas: «peseurt

recoumpans en deuz bet Mardochee evit ar vad-se en

deuz greatevidon?» — «Recoumpansebet,» arespountas
an offiserien a ioa eno. Neuze ar roue a reas gervel

Aman hag a c'houlennas outhan : «petra dleer da ober

da eun den hag en deuz c'hoant ar roue da garga a

henor?» Aman a zonjas dioc'htu ne felle d'ar roue henori

den all ebet nemethan; selii perac e respountas : «rede
ve ober d'an den-ze guiska mantel ar roue, dougen he

gurunen ha pignat var he varc'h, ha goudeze pourmen
anezhan dre ruïou kear, ar c'henta euz a olfiserien ar

palez o ren ar marc'h gant he zorn , hag oc'li embann a

vouez huel : setu aze peseurt stat a dleer da ober euz an
hini en deuz c'hoant ar roue da henori.» — «Mad, eme
ar roue, it buhan-ta da ober an dra-ze da Yardochee, a

zo azezet aze dirac dor ar palez.» clevet an urs-se,

Aman a venne he galoun ranna en he greiz, kement a

boan hag a vez en devoa o sonjal e vije Mardochee heno-

ret en he blas, ha savet huelloc'h evithan dirac an oll.

Red mad e oue dezhan coulsgoude senti ouz ar roue.

Etre daou e teuas ar mare da vont da leina gant ar

rouanez, hag Aman a oue mall ganthan en em gaout eno.

Hogen, ar roue a lavaras epad lein : « petra o peuz c'hoant

da gaout diganeñ, Esther? Me roïo deoc'h ar pez a

geroc'h da c'houlenn, ha pa ve an anler euz va rouante-

lezeve.» Esther a respountas : «o roue, mar em euz

cavet gras dirac ho taoulagad, me ho ped da reï dinn va

buez hag hini va fobl ; rac va fobl ha me a zo coundaonet

da vervel, hag a dle beza lazet eb truez na damant ebet.»

— « Ha piou eta, eme ar roue, piou en deuz an hardise-

gez da ober kement all?» — «Piou? a respountas Esther;

hon enebour touet eo Aman, an den fallacr a zo ama.»

clevet ar c'homzou-ze, Aman a oue spountet oll, ha

ne grede ket digeri he c'hinou da lavaret eur ger. Var

gement-se ar roue a zavas dioc'h taol, drouc ennhan.

Unan euz he ofTiserien a lavaras dezhan neuze: «e ti

Aman ez euz eur groug huel-huel en devoa lakeat da
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Anian ouz ar groug se.»

Abarz fin an dervez-se, ar roue a roas da Vardochee

ar garg en devoa Aman , hag ar zetans a varo dougel

ganl hema a enep ar iuzevien a oue torrel. An oll iuze-

vien a ioa c'hoaz e rouantelez Pers ha Babilon, a zride ho

c'haloun gant ar joa o clevet eun hevelep kelou, ha calz

païanet a guiteas ho c'hredennou faoz evit heul ar guir

rehjion.

Histor Esttier, ar rouanez a zoujans Doue, a verke petra

vije ar Verc'hez Vari, rouanez an etlvou. Al lezen a

zifenne, a zindan boan a varo, mont da gaout ar roue eb

beza bet galvet, a ioa gteat evit an oU nemet evit Esther

eblien; evelse ive, hervez al lezen donget gant Doue, ar

c'haillar pe ar zouilladur euz a bec'het Adam a stag ouz

he oU vugale kerkent ha ma vezont concevet, nemet ouz

ene ar Verc'hez ebken n'e ket bet staget. Esther, gueich

all, a obtenas gras 'vit he fobl coundaonet d'ar maro;
evelse ive ar Verc'hez Vari a obten dalc'h-mad digant

Doue, dre he fedennou oll-c'hallouduz, pardoun ha tru-

garez evit ar bec'herien. — Mardochee, pehini a daole

kement a evez euz a Esther hag a zaveteas he vuez d'ar

roue , a verke sant Joseph. Sant Joseph en deuz ive

saveteet he vuez d'ar mabic Jesus , o cass anezhan d'an

Ejipt d'ar mare m'edo Herodes o clask hen lakaat d'ar

maro ; ha den n'en devoue ken nebeut kement a aket

hag heñ evit teuler evez na erruje drouc ebet gant ar

Verc'hez. Setu perac en deuz brema ive en eñv ar renk
huela goude ar Verc'hez Vari.

83. Judith.

Doue a roas ive d'ar iuzevien a ioa distroét d'ho bro

eur zicoar burzuduz dre zaouarn eur vaouez. Holo-

phernes, jeneral a Assirii, o veza deuet er vro gant eun

arme vraz, en devoa dija kemeret calz keariou euz ar

Judee, ha lezet e peb leac'h merkou euz he galoun criz

ha didruez. Ne respete na sacr, na dizacr, hakementtra
a gave var he hent a veze ractal dismantret ganthan dre

an tan hag ar c'hleze. Erruoutareas evelse dirac Bethuhi.

Hogen, er gear-ze ne oa na puns, na feunteun ebet;

mes bez'ez oa eur c'han pe eur gorzen , hag a gasse
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dour ennhi euz eur feunteun hag a ioa a zmmeñz kear.

Kenta tra a reas Holophernes a oue lakaat troucha ar

c'han pe ar gorzen-ze, evit miret ous tud kear da gaout

dour, hag evit gellout dont abenn anezho eaBSOc'h a-ze.

Âii dud keiz a velas dioc'htu neuze ne c'hel,)ent ket herzel

pell , hag e renkchent en em reï ma ne deuje ket a zicour

dezho abarz pemp dervez.

D'ar mare-ze ez oa e Rethulii eun intaiivez iaouank,

he hano Judith. Petra bennac ma'z oa pinvidic braz, ha

ma n'oa kel eur vaouez all braoc'h evithi, e veve pell

dioc'h trouz arbed. Ar binijen eo a garie. Clevet a reas

coulsgoude e pe stat reuzeudic edo Rethulii, ha kerkent

setu hi da vont da gaout ar pennou braz euz a gear, ha

d'ho scandalat a zoare abalamour m'o doa lavaret e

renkchent en em reï ma ne deuje ket a zicour dezho

abarz pemp dervez. « Perac, emezhi, merka evelse eun

termen da drugarez an Aotrou Doue? Greomp pinijen

hag an Aotrou Doue a roïo deomp ar victor var hon

enebourien.» Ar pennou braz euz a gear a respountas:

«guir a livirit; pedit eta evidomp, lac c'houi a zo eur

vaouez santel.» Neuze Judith en em dennas en he orator,

hag eno ec'h en em strinkas d'an daoulin, he fenn goloèt

a hidu, hag e pedas calounec an Aotrou Doue.

Doue a zelaouas he feden, hag a roas dezhi da anaout

e pe feson e c'helje saveteï he fobl. Sevel a leas eta en

he za, ha, goude beza divisket ar c'houriz-reun hag an

dillad caoñ a zouge bepret, setu hi d'en em gempenn, da

lakaat ouz he bleo louzou a c'houez-vad , d'en em ficha

caèra ma c'helle, ha da vont evelse da gaout Holopher-

nes, eur plac'h ebken oc'h ober coumpagnunez dezhi.

Holophernes a reasdezhi eun digemer euz ar re vella, dre

ma crede oa eur vaouez ha ne glaske nemet tec'het euz

a douez ar iuzevien. Reï a reas urs ractal d'he lezel da

vont ha da zont dre ar c'hamp, p'e devije c'hoant. Ho-

gen , abenn pevar dervez goude, Holophernes a roas eur

goan vraz d'an offiserien genta euz he arme, hag o veza

evet re epad ar goan-ze , ec'h en em daolas var he vele

hag ec'h en em roas da gousket. An ofliserien a ioa bet
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o coania ^ant ai |en< lal ( u ciu dennas ive peb hnii d'he

delt, hag eb dale an oU a oue couskel ebarz er c'hamp.

Neuze Judith en em zilas e kichen guele Holophernes,

hag, o veza great goustadic ar beden-ma da Zoue: «va

Doue, roit dinn brema an nerz a behini am euz ezom,»

e tistagas cleze ar jeneral a ioa a zistribill ouz unan euz

a boslou he vele, ha gant ar c"hk'ze-ze e tarc'hoas daou
daol ganlhan var he c'houzoug hag e trouc'has dezhan

he benn. Reï a reas hema d'he llac'h a ioa chomet d'he

gortoz e tal an or, en eur lavaret dezhi he lakaat er

zac"h e devoa pourchasset evit kement-se, ha goudeze ez

ejont ho diou etrezec Bethulii.

Pa errujont eno, Judith a c'halvas oU diid kear en dro

dezhi, hag, en eur ziscouez dezho ponn Holophernes, e

lavaras : « trugarekaït an Aotrou Doue , n'en deuz ke*.

lezet en abandoun ar re a lakea ho fisians ennhan , hag
a zo plijet ganthan laza dre va dorn-me enebour he bobl.

Ouspenn-ze, carget en deuz he eal d'am divoal keit ha
moun bet pell diouzoc'h, ha great en deuz dinn ar c'hras

da zistreï en ho touez, va ene ken ncat dioc'h ar pec'het
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evel pa'm boa ho kuiteal . » Neuze an oll a drugarekeas

an Aotrou Doue, hag Ozias, prins ar bobl , a lavaras da
Judith: «omerc'h, c'houi zo benniget gant an Aotrou

Doue dreist an oU gragez all euz an douar.» Ar iuzevien

a zaiUas goudeze var an Assirianel en eur leusker iouc'ha-

dennou braz. An Assirianet, o velet penn ho jeneral

beuzet er goad, a gemeras oll an teac'h.

Neuze tud Bethulii a zavas ho mouez, oll a-unan, evit

reï meuleudi da Judith, en eur lavaret: «c'houi eo gloar

Jerusalem , c'houi eo joa Israél hag henor hor bobl-ni.»

Goudeze e rejont eun dervez gouel evit trugarekaat Doue

euz ar victor o devoa gounezet, ha Judith en em iakeas

da gana eur ganaouen zantel evit meuli galloud an Aotrou

Doue hag he vadelez e keñver he bobl. Ar brud euz an

intañvez calounec-se a ieas buhan e kement corn a ioa

er vro , ha pa varvas, en euu oad braz, ar bobl oU a

JiOugas caoñ dezhi.

Judith, kercoulz hag Esther, a verke ar Verc'hez Vari.

Ar Verc'hez Vari e deuz trec'het, dre he mab Jesus, an

diaoul, enebour touet an den. Setu perac e deuz canet

ive eur ganaouen a victor, ar Mufjnificut, hag euz bet

lavaret dezhi gant an eiez ha gant an dud oa benniget

dreist an oli gragez all euz ar i^ed. Ni oll ive a lavar

d'ar Verc'hez Vari ar pez a lavaret gueich all da Judith ;

«pedit evidornp, rac c'houi a zo eur vaouez santel.»

84. Merzerenti Eleazar.

Er bloaz 333 araoc donedigez hor zalver, Alexandr-ar-

braz a gassas d'an traoñ rouantelez Pers. Ar Judee a

ioa bet stag ouz ar rouanlelez-se abaoue Cirus. Neuze e

couezas a zindan galioud rouanet an Ejipt, ha goudeze

etre daouarn ar rouanet a Sirii. Unan euz ar re-ma,

Antiokus he hano
,

prins criz ha digaloun , a reas goal

vuez d'ar iuzevien abalamour d'ho rehjion. Lakaat a

reas teuler en tan al levriou santel, ha difen a eure, a

zindan boan a varo, heid ar pez a ioa merket el lezen.

Eleiz a iuzevien a nac'has ho feiz, mes eleiz a re all ive

a zalc'has .mad d'ho relijion, hag a oue guell gantho

mervel eget mont a enep lezen Doue.
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Euz an niver-ze e oue eun doctor vxu al lezen, oajet

a naontec vloaz ha pevar-ugent, he hano Eleazar. Pa
lalvezas da dud ar roue ober dezhan dibri euz ar c'hig a

ioa ditennet gant al lezen, e lavaras dioc'htu oa guell

ganthan mervel egelober eun dra countrol d'he gous-

tians. Coulsgoude ar re hen anaie, gant damant d'he

oad ha dre druez oulhan , her pede hag hen aspede da

ober an neuz ebken da zibri evit savetei he vuez. Mes
Eleazar a zalc'has mad hag a respountas : «ne zere ket

ouz eun den euz va oad-me ober an neuz evelse. An
dud iaouank a c'helfe credi e ve deuet Eleazar goz da

veza païan, ha d' en em lezel da veza touellet. Ouspenn-

ze, petra dalvezfe dinn en em denna euz a-dre daouarn

an dud? Ne c'helfen kel evit kement-se en em dennaeuz
a-dre daouai'n an Aotrou Doue. Setu perac eo guell

ganeñ mervel calounec evit hon lezennou santel, evit

deski d'an dud iaouank chom ato stard en ho feiz.»

Kerkent e oue casset d'ar maro, ha leusker a reas he

huanad diveza en eur lavaret : « o va Doue, gouzout a

rit e c'houzañvan a galoun vad, abalamour ne zoujan

nemedoc'h.))

85. Merzerenti ar seiz breur Makabee.

Antiokus a c'halvas ive dirazhan eur vamm hag e

devoa seiz mab, hag a roas urs dezho da zibri euz ar

c'hig difennet. Mes hi a lavaras n'her grajent ket; hag,

evit ho lakaat da zenti, e ouent scourjezet. Ar c'hossa

euz ar vugale a lavaras neuze : « prest oump da vervel

kent eget ober netra a enep lezen Doue.)) clevet ar

c'homzou-ze, ar roue a ieas drouc ennhan, hag a lava-

ras ober tan a zindan eur gaoter vraz. Goudeze e reas

trouc'ha he deod, discroc'henna he benn ha trouc'ha begou
he dreid hag he zaouarn d'an hini en devoa comzet

evelse ; ha, pa oue tomm-scaot ar gaoter, e roas urs

d'hen teuler ebarz evit he zevi ez veo. He vamm hag he

vreudeur a ioa o sellet oulhan , hag ar guel euz he ver-

zerenti a roé muioc'h-mui a galoun dezho, hag ho lakea

da veza startoc'h-starta er feiz.
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Pa oiie maro ar mab cossa, e oue croget en eil, ha,

goudemaoue discroc'hennel hadisvlevet, eoue goulennet

outhan ha dibri a raje euz ar c'hig a ginniget dezhan.

Respount a reas grons n'her graje ket. Neuze e oue
merzeriet evel he vreur. En eur vervel e lavaras c"hoaz

d'ar roue: « prins lallacr, lamet a rit diganeomp buez ar

bed-ma ; mes roue an eñv hag an douar a roïo deomp e

plas ar vuez-ma eui vuez all haq a bad»» d.i Mkcn »

Au in-de a oue mall ganthan astenn he zaouarn d'ar

bourreo en eur lavaret: «Doue eo en deuz roêt dinn an

ijih-ma; esper am euz ho roio dinn adarre eun deiz a

zeui.» Ar pevare, ar pempet hag ar c'houec'hvet a oue

merzeriet evel an tri genla. Ken nebeut a van a reant

evit beza bourrevet ma oue souezet ar roue, hag ar re a

ioa en dro dezhan, o velet peger calet oant ouz ar boan,

ha gant pebez nerz-caloun e c'houzañvent ar maro.

Ne jome mui nemet ar iaouanka. Ar roue a douas da

hema var he le e lakaje anezhan da veza eüruz ha pinvi-

dic, hag her c'hemerje evit he vignoun, ma carje dilezel
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relijion ho dud coz. Mes ar paotr rie reas van evit he

glevet. Neuze ar roue a bedas ar varam da alia he mab
da zenti outhan evit saveteï he vuez, Ar vamm a dosteas

eta ouz ar mab-se ne jome mui nemethan ganthi, hag

a lavaras dezhan gant eur vouez tener: «va (;'hrouadur,

cmezhi, evessaït ouz an env, an douar, hag (iiiz kement

Ira a zo ennho ; sonjit eo Doue en deuz great a netra an

Iraou-ze oll. N'o pezet eta aoun ehet rac ar bourreo-ma;

mes discouezit ez oc'h din euz ho preudeur evit m'am
liezo an eur d'ho cuelet eun deiz gantho er baradoz.» A
veac'h oa ar c'homzou-ze ganthi peur-achuet, ma lavaras

ar paotr a vouez huel : «o c'hortoz petra emaoc'li? N'e

kct ous lezen ar roue eo e fell dinn senti, mes ous lezen

Doue a zo bet roet deomp dre zaouarn Moïzes. Evidoc'h-

hu, roue, a ra kemenl a voal vuez d'ar iuzevien, bua-

negez Doue a gavo iv^he zro varnoc'h.» Ar roue a ieas

neuze en egar, hag a roas urs da vourrevi ar bugel-ze

en eur feson crissoc'h c'hoaz eget m'oa bet bourrevet he

vreudeur. Erfln ar vamm a oue lakeat ive d'ar maro evel

he hugale

86. Mathathias ha Judas Makabee.

En amzer-ze e veve er Judee eun den a galoun, he hano

Mathathias, hag en devoa pemp mab. vcza clevet e pe

stat reuzeudic ha truezuz oa lakeat he vro hag he gen-

vroïs gant ar roue Antiokus , e santas he c'hoad o virvi

gant eur vuanegez santel, hag e lavaras: «an nep piou

bennac a gar c'hoaz lezen Doue n'en deuz nemet dont

d'am heul ! » Neuze ec'h en em dennas var eur menez
gant he vugale ha calz a iuzevien all leun a zoujans Doue
eveldhan, hag ac'hano e tisclerias brezel d'ar baïanet

evit difen en ho enep he vro hag he relijion.

Mathathias o veza deuet da vervel, Judas, he vab, a

gemeras he blas. Hema a oue hanvet Makahee ahalamour

n'oa den evit beza treac'h dezhan. Heñvel oa oc'h eul

leoun pa veze o vrezelekaat. Gounit a reas cvelse meur
a victor var jeneralet Antiokus, ha lamet a reas euz a-dre
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ho daouarn Jerusalem hag an templ. Al leac'h santel

hag an aoter a ioa truez guelet e pe stat edont : ar geot

a ioa savet hir ei leac'h ma teue kent ar bobl da bedi

Doue. Judas a lalceas netaat ha lïempen an lempl, ha
goudeze e reas ober eur gouel braz evit trugarekaat Doue
euz ar victor en devoa gounezet. An aoler a oue consa-

cret a nevez e creiz ar c'hanaouennou a joa hag an trouz

euz ar benviachou muzic.

Antiokus a ieas kement a gounnar ennhan pa glevas

oa bet trec'het he jeneralet gant Judas Makabee, ma
sonjas dont ractal da Jerusalem evit en em venji. Mes

dorn Doue a ioa ouz he c'hedal var an hent. Coueza a

reas euz he gar hag e oue goal-c'hlazet. Sevel a reas

preñvet var he gorf hag e oue debret gantho ez veo : ar

c'hig, dija brein, a zistage a dammou dioc'h he eskern,

hag eur c'houez ker creñ a ioa gant he c'houliou ma'z

oa eun donjer tostaat outhan ha ma na c'helle ket en em
c'houzañv he unan. ISeuze e leuas da zonch dezhan ez
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oa our mesti' all l)rassoc'li evillian, liag ec'h cn em
lakeas da bedi Doiie. I.avaret a reas zoken e raparje an

diouc en devoa great, liag e roje da anaout dre ar bed

oll galloud an Aotrou Doue. Mes ne rea ar promessaou-ze

iiemet gant aoun rac ar maro ; setu perac an Aolrou

Doue ne zelaouas ket he beden , ha ne zousseas ket

he boan. Ar roue criz ha difeiz-se a varvas erfin evel

eun den ha n'euz ket eun all ker reuzeudic hag heñ.

e cieiz ar poaniou ar re scnjussa a c^houffet da zonjal.

He vab a glaskas dont da veza adarre mestr euz ar

Judee, Mes Judas hag ar iuzevien all a ioa ganthan

a zavas ho mouez varzu an eñv, ha setu hi d'ar

vrezel leun a fisians e Doue. P'edont guir vella oc'h en

em ganna oc'h enebourien ho bro hag ho relijion, e oue

guelet tisken euz an eñv en eun taol-count pemp den var

varc'h, a bep a gabestr aour gantho o telc'her ho c'hezec.

Daou anezho a deuas d'en em lakaat e kichen Judas

Makabee, unan a bep tu , evit he zifenn gant ho armou

;

an tri all en em lakeas da vanna birou ha luc'het var
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arme roue ar Sirii. Tiid an arme-ze, dallet ganl an tan,

a gouezas ractal d'an douar, pe a gemeras an teac'h.

Pa'z ejot da gounla ar re varo , e veljol o devoa an ene-

bourien coUet en deiz-se ouspenn 20000 soudard var

droad, ha 6000 soudard var varc'h.

Gant sicour Doue , Judas a c'hounezas c'hoaz meur a

victor all var enebourien Israèl. Eur veich evelato, petra

bennac m'o devoa gounezet ar iuzevien, oa chomet
hiniennou anezho var an dachen. Pa'z ejot antronoz da

Hena ho c'horfou, e oue cavel a zindan ho dillad traou

hag a ioa deuet gantho euz a demplou ar baïanet. Hogen,

al lezen a zifenne delc'her ar seurl traou-ze. Ar iuzevien

all a anavezas ela oa dorn Doue en devoa skoet an dud-se

abalamour d'ho fec'het, ha setu perac ec'h en.em lakejont

dioc'htu da bedi evitho. Goudeze Judas a reas eur gesl en

he arme, hag a gassas 12000 pez arc'hant da Jerusalem,

en eur c'hourc'hemenn ober pedennou ha kinnig sacrili-

sou da Zoue evit repoz da eneou ar re a ioa bet lazet

;

«rac, emezhan, eun dra vad ha santel eo pedi evit ar re

a zo eat da anaoun, abalamour dezho da c^liellout en em
zislea dirac Doue.»

87. An amzeriou diveza araoc donedigez hor zalver.

Goude maro Judas, he vreudeur en em lakeas e penn
ar bobl an eil goude egiie, hag a c'hounezas ive victoriou

braz. Mes ar re a deuas var ho lerch ne ouent ket heñvel

outho : lakaat a rejont ar bobl, dre ar scouer fall a roênt

dezhan, da goueza en dizurs hag en direolamant. Evelato

ar iuzevien a anaveze bepret ar guir Doue ; mes n'her

servichenl mui a galoun ha gant carantez. An daou

rummad-tud a zavas en ho zouez, ar Pharizianet hag ar

Saduceanet, a beur-golias ar bobl , en eur lamet euz he

galoun kement pleg mad a c'helle beza chomet c'hoaz

ennhi. Ar pharizianet o devoa doare da gaout calz a

relijion, mes n'o devoa nemet an doare: en diabarz (lant

disheñvel-braz dioc'h ar pez ma'z oanl a ziañveaz. Ar

saduceanet n'o devoa tamm feiz ebet, hag a rea faê var

an oll guirioneziou euz ar relijion.
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En oll broïou all euz an douar ec'h adoi"et doueou

faoz, liag e vevet e creiz an dizursiou ar re vezussa:

calounou ar baïanet a ioa brein-tuT gant ar pec'liet vil.

E kement corn a ioa er bed ez oa eta ezom braz euz ar

Messias.

Peb tra a ioa prest evit he zonedigcz. An diveza euz

ar brophetet en devoa hivaret gant joa: «abarz nemeur
ama e teui an Hini ,m'o peuz kement a vall da velet o

t(jnt.)) Ne vanke mui nemet eun dra, nemel ma vije deuet

da vir ar pez en devoa hivaret Jacob d'he vab Juda. An
dra-ze a erruas eb dale. Ar re a ioa e penn ar bobl,

abaoue Judas hag he vreudeur, a veze ato e brezel an eil

ouz egile. Betec ar breudeur ho unan en em dage hag en

em haze aveichou. Evit lakaat ar peoc'h entrezho, e

c'halvjont ar Roumenet, o devoa neuze eur c'halloud eb

lie far dre ar bed oll. Ar re-ma, eur veich digouezet er

vro, a reas ho mistri, hag a lakeas da roue eun divroad,

he hano Herodes. Brema eta n'edo mui ar stur gant lignez

Juda, ha selu deuet ar mare ma tlie beza digasset an

Hiiii m'edüt var c'hed anezhan abaoue keit all a amzer,

hor Zalver Jesus-Krist,

meulet lia benniget ra vezo da virviken!
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HISTOR AN ÏESTAMANÏ NEVEZ.

KENTA LODEN.

HISTOR HOR ZALVER JESUS-KRIST.

KENTA PENNAD.

Gmivekz ha hugaleach ar Malic Jesus.

1. Eun eal a deu da lavaret da Zakarias e vezo
tad da s. lan-Vadezour.

En amzer ar roue Herodes, e veve e creiz meneziou ar

Judee eur belec santel , he hano Zakarias. Ar belec-se

en devoa evit pried eur vaouez a zoujans Doue eveldhan,

hanvet Elizabelh. Coz oant dija ho daou, ha n'o devoa

ket a vugale. Aliez coulsgoude o devoa pedet an Aotrou

Doue da reï dezho eur mab ; mes evit c'hoaz ho feden

n'oa ket bet selaouet.

Hogen. dont a reas tro Zakarias da ober ar zervich var

dro an templ a Jerusalem. Eun dervez eta m'edo el leac'h

santel oc'h ezansi dirac an aoter, epad m'edo ar bobl o

pedi er meaz, e oue spountet oll o velet, pa zonje nebeuta,



eun eal en he gichen, en tu deou d'an aoter. Mes an eal

a lavaras dezhan : Mn'o pezet aoun ehel, Zakarias; ho

peden a zo hel selaouet : ho pricd Eiizaheth e devezo eur

niab da heliini e rooc'h an liano a ian. Ar mah-se a

lakaï lio caloun da zridal gant ar joa, hag he c"hiniveiez

a raïo plijadur da galz a dud. Rac eun deii s;int*'l c vezo,

ha laka.it a

raï eun m-
verbra/i'u/

a vugalf

Israél da

zistreï ous

Douo.» Mes

Zakanas,

sonjal

peger coz

oa, heñ liag

liehried, en

devoue

beac h o

credi ai pe/

a lavaietde/iian. Nlu/c aii Lala^uuizasuuUiau LNtl-litn.

« me eo an eal Gahriel a vez ato em za dirac tron an

Aotrou Doue, hag am euz het urs da zont da zigass deoc'h

ar c'helou eüruz-se. Mes abalamour n'o peuz ket bet a

tisians aoualc'h em c'homzou, c'houi a jomo mut brema
ken na deui da veza guir ar pez am euz lavaret deoc'h.»

Yar gement-se an eal a zisparissas, hag adalec neuze

Zakarias a deuas da veza mut.

2. An eal Gabriel a zisken adarre euz an env
da lavaret d'ar Vere'hez Vari e vezo mamm da Jesus.

Abenn c'houec'h miz goude, an eal Gabriel a oue casset

da Nazareth, kear vihan euz ar Galilee, da di eur verc'hez

a ioa Mari he hano, hag a ziskenne euz a lignez ar roue

David. Ar verc'hez-se a ioa paour a vadou an douar, mes
pinvidic-braz oadirac Doue abalamourd'he zantelez. Dime-

zet oa da eun den a zoujans Doue, hanvet Joseph. Hema
a ioa eur c'halvez paour, hag a ziskenne ive euz a lignez

BtM. breloB.
'"
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David ; Eun dervez m'edo ar Verchez Vari o pedi he unan en

he c'hambr, an eal Gabriel en em ziscouezas dirazhi, en

eur lavarel : «me ho salud, o c'houi a zo leun a c'hras
;

an Aolrou Doue a zo ganeoc'h ; benniget och dreist an

oU gragez.» Ar Verc'hez a oue nec'hel o clevet ar c'hom-

zou-ze, ha ne

^ê^lilïliii ^ houie ket

petra da zon-

jal var ge-

nient-se. Mes
an eal a lava-

las dezlii

:

«n'o pezet

Kiun ebet,

Mari ; rac

( ivetoc'heuz

^ias dirac an

Aolrou Doue.

Dont a ran da

lavaretdeoc'h

e concevoc'h

hag 6 lakeoc'h er bcd eur mab da behmi e rooc'h an

hano a Jesus. Ar mab-se n'en devezo ket he bar, ha

galvel e vezo mab an Hini a zo dreist peb tra. An Aotrou

Doue a ro"io dezhan tron David, he dad, ha ren a raïo da

Yirvike:.. e ti lacob.» Neuze Mari a lavaras d'an eal : «pe-

pao?. e cliello an dra-zo dont da vir? Rac me ne vevan

gant va fried nemet evel eur c'hoar gant he breur.» Hag
an eal a respountas: «ar Spcret-Santel a ziskenno var-

noc'h, hag an Hini a zo dreist peb tra a c'holo'io ac'ha-

noc'h gant ar skeud euz he c'halloud. Setu perac ar frouez

santel a lakeoc'h er bed a vezo galvet Mab Doue. Setu

Elizabeth, ho kiniterv, e deuz ive, hag hi coz dija, con-

cevet eur mab liag a deui er bed abenn tri miz ama ; rac

n'ez euz nelra dreist oU-galloud Doue.» Mari a lavaras

neuze erfni : « ne zervichan ken mestr nemet Doue ; ra

vezo great eta he volontez s keñver he zervicherez,» Var

gement-se an eal a zisparissas.
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En eul levr euz an testainmit cuz u;i merket e vije ene

ar Verc'hez caer ha Hanim a hep hent, Mari a zo eta

ar scouer euz an oU vertuziou. Dre ma'z eo mamm
d'hor zalver, eo deuet ive da veza hor mamni-ni. Hor
ganet e deuz d'ar vuez eüruz euz ar hed all, e leac'h

Eva n'e devoa roet deomp nemet ar vuez poaniuz euz ar

hed-ma. Euz ar Verc'hez Vari eo e comze an Aotrou

Doue d'hon tud kenla, pa lavare dezho e tiie ar vaouez

flastra he henn d'ar zarpant.

3. Mari a ia da velet Elizabeth.

Goude m'oa eat an eal kuit, Mari a ieas ractal a-dreuz

ar meneziou da velet he c'liiniterv Elizabeth. Houma^
Iverkent ha m"he c'hlevas o tont en he zi, a lavaras a

vouez huel : (ar Speret-Sanlel eo he lakea da gomz evelse)

:

« benniget oc'h dreist an oll gragez, ha benniget eo ar

Irouez a zougit. Euz a beleac'h e teu dinn-me an henor

hag an eiu'-vad-ma, ma plij gant mamm va Doue dont

d'am gue-

let? Na
c'houi zo

eüruz da

vezacredet

e teui da

vir ar pez

a zo bet

discleriet

deoc'h a

berz

Doue!»

Neuze Mar

a lavaras

d'he zro,

(ar pez a zo ama varlerc'h eo ar Magnificat e brezounec)

;

«va ene a ro gloar ha meuleudi da Zoue, ha va c'haloun

a zrid gant ar joa o sonjal er pez en deuz great em c'heñ-

ver va Doue ha va zalver» Rac, pegen dister bennac ma'z
oun, eo plijel ganthan sellet ouz he zer\icherez , ha setu

hiviziken an oll boblou euz an douar am galvo eüruz. la.
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an Hini a zo oll-c'halloudec hag oU-zantel en deuz

great traou burzuduz em c'heñver. Evelse en deuz roet

a bep amzer merkou euz he drugarez d'ar re a veve en

he zoujans. Meur a veich en deuz discouezet an nerz euz

he zivreac'h, ha casset da netra sonjou an dud ourgouil-

luz. Discaret en deuz divar ho zron ar re a ioa braz ho

galloud , hag ar re n'o doa doare a netra en deuz savet

huel. Carget en deuz a vadou arre a ioao tua gant an naoun,

hag ar re odevoa danvez eleiz en deuz lakeat var ar zeac'h.

Kemerel en deuz erfln truez ouz Israel, he zervicher, her-

vez ar bromessa trugarezuz en doa great gueic'h all da

Abraham ha d'he vugale a rumm da rumm.»
Mari a jomas var dro tri miz e li Elizabeth, ha goudezf

e tistroas d'he c'hear, da Nazareth.

4. Ginivelez S. lan Vadezour.

Pa oue deuet an termen , Zakarias hag Elizabeth o

devoue ar mab a ioa bet lavaret dezho o devije. Ho
c'herent hag ho amezeien a gemere perz en ho joa, hag

devoa c'hoant e vije roet d'ar bugel hano he dad. Mes

Elizabeth ne felle ket dezhi, hag a lavare ato : «nan,

nan, lan a vezo he hano.» — «Mes, emearreall, n'euz

nicun euz ho kerent hag a zougfe eun hevelep hano.»

Neuze e oue goulennet oc'h Zakarias peseurt hano en

doa c'hoant a vije roet d'he vab. Zakarias a ioa ato mut;

mes ober a reas sin da zigass dezhan eun tamm sclent,

hag e scrivas var c'horre an tamm sclenl-se : « lan eo

he hano.» Kerkent e c'hellas manea he deod kercoulz ha

biscoaz, hag e teuas ar prezec dezhan adarre. An oll a

oue estlammet o velet kement all, hag a lavaras : « petra

deui ela ar bugel-ze da veza? Anad eo ema dorn Doue
varnezhan.» Neuze Zakarias, he ene leun euz a sclerijen

ar Speret-Santel, a lavaras : «benniget ra vezo an Aotrou,

Doue Israél, abalamour m'eo plijet ganthan dont da velet

ha da brena he bobl, hervez ar bromessa en deuz great

meur a veich dre c'hinou ar brophetet!» Goudeze e com-
zas evel-hen ouz he vab : «ha choui, va mab, emezhan.
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c'houi a vezo galvel prophet an Hini a zo dreist peb tra;

rac kerzet a reoc'h araoc an Aolrou Doue evit dressa ha

compeza an henchou dirazhan, hag evit deslvi d'he vobi

an lu da veza salvel ha da obtenarpardoun euz he bec'he-

jou.» Ar brud euz ar burzudou-ze a ieas dre oll veneziou

ar Jud(^e, lia kement hini a gleve hano anezho ho gorroe

gant respet e goueled he galoun. Coulsgoude ar bugel a

greske en oad, ha, dre ma crcske he gorl', e creske ive

iie speret hag he furnez. En em denna a reas abred en

eul Ieac'li gouez ha dislro, ha chom a reas eno ken na

deuas ar mare evithan d'en em lakaat da brezec ar binijen

d'ar bobl a Israél.

Ar proph£t Malachias en devoa roél da atiaout a betra

e viie carget S. laii Yadezour, p'en devoa lavaret a berz

Doue : «we gass:o m eal da zressa an hent dirazon».

5. Ginivelez hor zalver Jesus-Krist.

4000 bloaz goude m'oa bet crouèt Adarn.

Doue a roas ive da anaout da S. Joseph petra a ioa

c'hoarvezet gant ar Verc'hQz Yari. Eun eal a deuas d'lie

gaout hag a lavaras dezlian : « Joseph, mab da Zavid, n'o

pezet ket aoun o telc'her Mari ganeoc'li. Dre vertus ar

Speret-Santel eo e deuet da véza mamm. Reï a reoc'h

d'he mab an hano a Jesus, ar pez a zinifi salver ; rac heñ

eo a zavetaio ar bobl a Israél, hag a lamo divarnhan ar

beac'h euz lie bec'hejou.»

Nebeut amzer goude, an impalaer August a falvezas

dezhan gouzout pet den a ioa en he ronantelez. Reï a

reas eta urs d'he oll zujidi da vont da lakaat lio hano var

ar rollou a vije digoret evit kemeiit-sc ebarz er c'heariou.

Mes peb hini a renke mont da lakaat he liano d'ar gear

a behini, pe, divar dro pehini oa deuet ar vouenn anez-

han. Joseph ha Mari , o veza euz a lignez David, a dlie

eta dont da Vethleem da lakaat ho hano; rac e Beihleem

eo e oa ganet ar roue David. Hogen, kement a dud aioa

dija digouezet er gear-ze, pa erruas ennhi Joseph ha Mari,

ma ne gavas ar re-ma plas el)et en hostaliriou. Red e

oue dezho mont da loja en eur c'hraou dirapar, e kichen
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kear. Er c'hraou-ze, e creiz an noz, eo e teuas er bed
hor zalver Jesus-Krist, guir Vab Douc. Mari, mamm ha
guerc'hez, he c'haloun o tridal gant eur joa zantei,

a vailluras he mab hag hen lakeas da chourvez var

ar c'holo.

Deuet oa da vir ar pez eii devoa iavaret ar prophet
Michee: «ha te, Bethleeni, emezhan, te eo, evit guir, ar
vihanna euz a geariou Juda; mes ac"hanoud-te eo e teuio

salver Israèl, an liini a zo ganet en eñv a oll-viscoaz,))

Jesus ii'en deuz evit gueie nemet ar c'hoio; Moïzes,

pehini a verlie gueich ali hor zalver Jesus-Krist, a ioa

bet lalieat ive da c'hourvez en eur baner etouez ar c'horz.

6. Ar Bastoret o tont d'ar c'hraou.

Epad an noz eüruz-se ma chanas hor zalver Jesus-Krist,

ez oa pastoret o tivoal ho loanet var ar meaz, tost da

Vethleem. Ha setu, e cieiz an noz, eun eal d'en em
ziscouez e ku Ik n ,u ]i,istoiet-ze, hag eur sclerijen gaér o

para en dro dezho. Hag hi da gemeret aoun ken na

grenent. Mes an eal a lavaras dezho: «n'o pezet aoun

ebet; rac dont a ran da zigass deoc'h eur c'helou a joa:

ganet ez euz evidoc'li hirio eur zalver e kear David. Ha
setu ama penaoz ec'h anavezoc'li anezhan : caout a
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reoc'h riir luiycl maillurct lia ^"Lirvezct cn fur ('hradu.»

Kerkeiit cur maread eloz all a unissas ho moueziuu gant

hini an eal-ma, evit nieuli Doue, en eurUivarct: «gluar

da Zoue e barr an eñvou, ha peoc'h var an douar d'an

dud a volontez vad !»

Pa oue eat an elez ivuit , ar l)astuiel a hivaras an eil

d'egile : «deomp da Vethleem da velet ar pez zo c'hoar-

vezet eno a nevez, hervez ar c'helou digasset deomp gant

an Aotrou Doue.» iMont a rejont eta d'ar c'hraou, tiz

varnho, hag e cavchont ar Mabic Jesus gourvezet var

ar c'holo.

Counta a rejont da Vari ha du Juseith ar pez o doa
clevet divar benn ar bugel-ze, ha, goude beza he adoret
gant an devotion an tenerra, e tistrojont d'ar gear en eur
reï gloar ha meuieudi da Zoue.

Eiz dervez goude, e oue circonciset ar bugel, hag e

oue roèt dezhan an hano a Jesus.
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7. An tri roue euz ar zao-heol.

Goude eta m'oa ganet Jesus e Bethleem, prinset euz a

gostez ar zao-heol a erruas e Jerusalem en eur lavaret

:

«e peleac'h eraa ar roue zo nevez ganel d'ar iuzevien?

Rac guelet or beuz he stereden e costez ar zao-heol, ha

ractal oump deuet dhe adori.» veza clevet menec a

gement-se, ar roue Herodes a oue nec'het-hraz, ha tud

Jerusalem ken nec'het hag heñ. Herodes a c'halvas d'he

balez prinset ar veleien hag an doctoret euz al lezen, evit

goulenn digantho e pcleac'h e tlie genel ar Christ pe ar

Messias. IN'o devoue nemet eur vouez evit respount e tlie

genel e Bethleem, var douar Juda. «Rac, emezho, scri-

vet eo e levr ar prophet Michee : ha c'houi, Bethleem,
douar Juda, n'e ket c'houi eo an disterra euz a geariou
Juda; rac ac'hanoc'h-hu eo e teuio an hini a dle ren
Israél, va fobl.»

Neuze Herodes a gassas dre guz kemennadurez d'an
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tri roue euz ar zao-heol da zont cfhe gaout, hag a lavaras

dezho: «it ha claskit mad ar bugel-zc, ha p'o pezo he

gavct, deuit d'hel lavaret dinn evit ma'z inn ive d'he

adori.» Setu eta an tri brins divroad o vont adarre en

hent, ha kcrkont ar stcreden o doa guelet e costez ar zao-

heol en em lakeas da gerzet adarre en ho raoc, ken na
jomas a za azioc'h ar c'hraou el leac'h m'edo ar c'hroua-

dur a gluskent. An tri roue, o veza eat er c'hraou-ze, a

gavas eno ar Mabic Jesus gant ar Verc'hez Vari, he vamm,
ha gant S. Joseph. En em strinka a rejont ractal d'an

douar evit he adori. Goudeze e lispakjont an traou a

briz a ioa deuet gantho euz ho bro , hag e rojont dezhan

aour, ezans ha mirrh , evit discouez hen anaïent evit ho
roue, ho Doue hag ho zalver.

En noz varlerc'h e oue kemennet dezho, a berz Doue,

arabad oa mont mui da gaout Herodes ; kemeret a rejont

etaeun hent all evit distreï d'ho bro.

Rouanet a ziañveaz-bro a ioa deuet ive gueich all da velet

Salomon, hag o doa ive kinniget dezhan traou caér evit

he henori, ha discouez ar stat a reant anezhan. An
henor-ze gieat d'ar roue Salomon gueich all a ioa eur
merk euz an hini a dhe beza great d'hor zalver Jesus-Krist.

— Eur stereden hor c'hass, ni Ive, betec Jesus. Ar
stereden-ze eo ar sclerijen euz ar c'hras a deu da scleraat

hor sperejou ha da domma hor c'halounou. Ar stereden-ze

eo c'hoaz comzou Doue, prezeget deomp gant ar guir liis,

8. Ar Mabic Jesus casset cl'an templ.

Daou-ugent dervez goude m'oa ganet hor zalver Jesus-

Krist, Mari ha Joseph her c'hassas d'an templ evit he

ginnig da Zoue , hag evit reï evithan ar prof a dlie ar

beorien da reï hervez al lezen , da lavaret eo, eur c'hou-

blad turzunellet.

Bez' ez oa neuze e Jerusalem eun den a zoujans Doue,

he hano Simeon. An den-ze a ioa ato var c'hed euz a

zonedigez hor zalver; rac ar Speret-Santel en doa roét

dezhan da anaout en devije an eur da velet ar Messias

abarz mervel. P'edo eta Mari ha Joseph oc'h erruout en

templ gant ar Mabic Jesus, Simeon a ioa eno ; ha kerkent,

he speret sclerijennet gant ar Speret-Santel, e kemeras
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ar bugel cuz a-dre ho daouarn hag her briatas gant

caranlez. Ha goudeze e trugarekeas Doue, en eur lavaret

:

«brema, o vaDoue, ec'hell hoservicher mervel e peoc'h,

p'en deuz bet an eur da velet ar zalver o peuz digasset

var an douar evil beza sclerijen ar boblou païan ha gloar

ar bobl a Israêl.)) Simeon a roas ive he vennoz da Joseph

ha da Vari, hag a lavaras d'ar Verc'hez : «ar bugel-ma

a vezo kiriec da galz a dud d'en em goU dre ho dallentez

;

mes reï a raïo ive tro da galz a re all da zistreï ous Doue
ha d'en em zaveteï. En despet d'ar burzudou a raï, eleiz

a enebourien a zavo en he enep , ha c'lioui oc'h unan a

vezo treuzet ho caloun gant eur c'hleze a c'hlac'har.))

D'ar mare-ze, ez oa ive e Jcrusalem eun intañvez san-

tel, he hano Anna. An intañvez-se a ioa oajet a bevar

bloaz ha pevar-ugent, ha ne denne penn euz an templ.

Na noz, na deiz, ne ehane da bedi, hag ouspenn-ze e

iune bemdez. Ar vaouez-se a erruas ive var al leach

p'edo Mari ha Joseph o tigass ar Mabic Jesus d'an templ.

Rartal ec'h anavezas evit he zalver ar bugel a zougent,



ha goudeze e comze anezlian da gcment bini a ioa var

c'hed euz a zonedigez ar Messias.

9. Ar Mabic Jesus casset d'an Ejipt.

Herodes, o velet ne zistroé ket d'hti gaout an tri roue

euz ar zao-heoi , a ieas eun drouc braz ennhan , hag a

roas urs da laza an oll vugale vihan a ioa e Bethleem ha

tro var dro betec an oad a zaou vloaz. Sonjal a rea e

c'helje evelse lamet he vuez digant ar Mabic Jesus. Mes

eun eal a deuas da gaout Joseph hag a lavaras dezhan

dre he gousk

:

« savit, kemenl
ar bugel Jiag he

vamm , ha te-

c'hit gantho

d'an Ejipt; ha

chomit eno ken

na livirinn

deoc'h. Rac
Herodes a zo o

clask ar bugei

evit hei lakaat

d'ar maro.»

Josepli a zentas

eb Javaret ger: kemeret a reas ar Ijugel hag he vamm
lenoz, hag ec'h en em dennas gantlio en Ejipt.

Kerkent e teuas bourrevien Herodes da Vethleem.

Difrannna a rejont ar vugaligou vihan euz a-dre daouarn

lio mannnou, hag ho laza a reant eb daniant ebet d'ho

oad. E i<ement corn a ioa er vro ne glevet nemet hirvoud

lia goelvan. Abenn eur bloaz bennac goude, Herodes a

varvas ive e creiz poaniou l<er liraz ma'z oa enr scrij hag

eun euz he velet. Neuze eun eal a deuas adarre da gaout

Josepli, hag a lavaras dezhan : «savit, kemerit ar bugel

liag he vannn, ha distroit da vro Israêl; rac maro eo
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SÜliO^S^

brema ar re a glaske

i:^ lamel he vuez digant

t^t^ ar bugel.» Joseph a
"^ zavas , a gemeras ar

bugel hag he vamm,
hagazistroas ganlho

da vro Israel, e pe-

eac h ez eas da jom
da gear Nazareth, e

Gdhlee.

Ar Mabic Jesus,

salver ar bed otl, a

zo saveteet dre virHcl.

Evelse ive Moizes,

satver ar bobl a Israél

gueiüi all, a ioa bet

saveteet lie vuez dez-

lian en eur feson i)ur-

zuduz ebarz en Ejipt,

10. Ar Mabic Jesus en templ.

Mari ha Joseph a iea bep bloaz da Jerusalem da c'houe-

liou Pask. Ar mabic Jesus a ieas gantho d'an oad a

zaouzec vloaz. Da fin ar goueliou, Mari iia Joseph a

zistroas d'ar gear; mes ar Mabic Jesus a jomas e Jerusa-

lem eb gouzout dare dezho. Credi a reant edo gant unan

bennac euz ho c'houmpagnunez , ha dija o devoa great

eun dervez bale pa remerkjont n'edo ket. Neuze ec'h en

em lakejont da choulenn hano anezhan digant ho c'he-

rent hag ho anaoudeien, hag, o vcza ne glevent menec
ebet, e teujont var ho c'hiz da Jerusalem, ho speret

nec'het braz. Goude beza lie glasket, epad tri dervez, e

kement corn a ioa e kear, e cavchont anezhan erfin ebarz

en templ. Edo eno, azezet e creiz an doctoret, oc'h ho

zelaou hag oc'li ober ive goulennou dezho. Kement hini

her c'hleve a ioa souezet o velet he skiant hag he turnez.

He vamm a lavaras dezhan neuze : « va mab, perac o

peuz great kement all deomp? Ho tad ha me a ioa ne-

c'het-maro o clask ac'hanoc'h.)) Mes Jesus a respountas
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gaiil ciii \((ii(/ (Itiiis c( [leuu clask ac'lianua? Ha ne

c Iiuuiac li-liu kfl f llfau luiplija va amzer er pez a zell

oiiz va Zad peliini zo en eñv?» Evelato distreï a reas

dioc"htu goudeze da Nazareth gant ar Verc'hez Vari ha

S. Joseph. Eno e sente ouz ar re-ma, hage creske bem-

dez en oad, e furnez hag e gras dirac Doue ha dirac

an dud.

teuler evez ouz ar pez a lavare an doctoret en templ,

ar Mabic Jesus en deuz roet d'an dud iaouank eur scouer

euz ar re gaèra.

EIL PENNAD,

Jesus-Krist or'h en em ziscouez d'ar bed.

11. lan Vadezour o prezec, hag o vadezi.

Jesus, giiir Vab Doue, en devoa bevet var dro tregont

vloaz e Nazareth , eb beza anavezet evit ar pez ma'z oa.

Tostaat a rea ar mare ma tlie en em ziscouez d'ar bed

hag en em reï da anaout evit ar ivlessias. Setu perac an
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Aolrou Doue a roas urs da lan , a ioa ato o veva en eul

leac'h gouez ha distro, da zont da brezec ar binijen d'ar

bobl a Israél, evit hel lakaat e stat da zigemerel he zalver

evel ma'z oa dleet. lan-Vadezour a zentas ous mouez an

Aolrou üoue,

hag a deuas

raclaldabre-

zec var dro

ster ar Jour-

den. N'en

devoa ken

dillad nemet
eur zaè hir

great gant

l)leo cañval,

hag eur

c'houriz ler

^<^ en dro d'h('

ziou groazel

;

ha ne zebre nemet killeien-raden , hag ar mel a gave er

guez cleuz e creiz ar c'hoajou. Hogen, sevel a rea he

vouez en eur lavaret : «grit pinijen ; rac ema erru rouan-

telez an eñv » Euz a Jerusalem hag euz a gement corn

a ioa er Judee e tirede tud d'he gaout en eur anzao ho
fec'hejou. lan ho badeze oU e dour ar Jourden. Calz

Pharizianet ha Saduceanet a denas ive d'he zelaou. lan a

gomzas rust outho : « tud savet divar aêret-viber, emez-

iian, piou en deuz desket deoc'h lec'het araoc buanegez

Doue, ha caout aoun rac he varnedigez? Grit eta eur

binijen vad, ha ne d'it ket da lavaret: ni zo bugale da

Abraham. Rac me lavar deoch : Doue a c'hell, pa garo,

lakaat bugale da Abraham da zevel euz ar vein a zo ama.

Divoallit! Dremm ar vouchal a zo dija var griziou ar

vezen. Kement guezen ne zougo ket a frouez mad a vezo

trouc'het ha stlapet en tan.»

lan-Vadezour a brezege gant kement a nerz ma sonje

da veur a hini oa hefi ar Messias. Mes he unan e lavaras

n'oa ket: «nan, emezhan, n'e ket meeo ar Chrisl. Mes
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(]re aii tan liag ar Speret-Santel. Ar c'hrüuér a zo ganthan

('11 he zorn evit nizat an ed a zo var he leur ; ar greun

mad a zaslumo en he c'hrignol ; mes ar re fall hag ar

c'holo a daolo da zevi en eun tan ha ne vougo biken.))

12. Jesus badezet gant S. lan, ha tentet

gou(ieze gant an diaoul.

Jesus-Krist a deuas ive da gaout lan var ribl ar Jour-

den evit beza hadezet ganthan. Mes lan a argile dre respet

evit he Vestr hag he zalver, hag a lavare : « c'houi eo

a dlefTe va badezi-me, hag e fell deoc'h beza badezet

ganeñ !» Mes Jesus a respountas : « list ac'hanon da ober

ar pez am euz c'hoant ; red e deomp reï scouer vad d'ar

re all e peb hent.» Neuze lan ne varc'hatas mui, hag a

vadezas hor zalver. Ha setu kerkent an eñv o tigeri, hag

ar Speret-Santel o tisken var benn Jesus a zindan furm

eur goulm. Er memes amzer e oue clevet eur vouez o

tont dioc'h an eñv, hag âr vouez-se a lavare ; (( Hema eo

va Mab muïa caret e pehini em euz lakeat va oll flijadur.))

Goude beza bet badezet gant S. lan, Jesus a oue casset

gant ar Speret-Santel da eul leac'h gouez ha distro evit

beza tentet gant an diaoul. Tremen a reas eno daou-ugent
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liervez ha dauu-iigent ikjzvcz eb dibri tiiimii, hag erfin <•

teuas naoun dezhan. Neuze an diaoul a dosteas outhan

en eur lavaret: « mar d'oc'h MahdaZoue, n'o peuz

nemet oher hara euz ar vein a zo aze.» Mes Jesus a

respountas : « scrivet eo : an den ne vev ket ebken gant

hara; comzou Doue a zo ive eur vagadurez hag a zo red

dezhan da guout.)) Satan n'hen lozas ket e peoc'h evit

kement-se, mes hen tenti a reas evil an eil gueich. Her

c'hass a reas ganthan da Jerusalem , var lein an templ,

hag eno e lavaras dezhan : «mar d'oc'h Mab da Zoue,

en em daoht ac'hann d'an traoñ ; rac scrivet eo : Doue

en deuz roet d'lie elez ar garg d'ho tivoal, hag hi a ge-

mero ac'hanoc'h elre ho daouarn gant aoun na deuffe lio

treïd da steki ouz eur mean hennac.» Mes Jesus a res-

pountas: « scrivet eo ive: ne dentoc'h ket an Aotrou,

ho Toue !)) Coulsgoude an diaoul n'hen lezas ket cMioaz

e peoc'h , hag hen tentas evit an drede gueich. He gass

a reas en dro-ma var gern eur menez huel ; ac'hano e

tiscouezas dezhan oll rouanteleziou ar bed gant an traou
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caor a ioa ennlio, ha neuze e lavaras : « setu aze petra'm

euz (la reï deoc'h , mar kirit en em strinka d'an douar

(iirazon evit va adori.» clevet ar c'homzou-ze, Jesus a

ieas eur vuanegez santei ennhan, hag a respountas:

« kea kuit, Salan ; rac scrivet eo : adori a reoc'h an

Aotrou, ho Toue, ha ne zervichoc'h nemethan ebken.»

Neuze an drouc-speret hen lezas e peoc'h , ha kerkent e

teuas elez euz an eñv da zigass dezhan ar pez en

doa ezom.

Ebarz en diluch, an dour a roas ar maro d'an dud
oU; ebarz er vadiziant, an dour a ro dezho eur vuez

nevez.

13. Jesus, Oan Doue

Jesus a zistroas d'ar vro, el leac'h m'edo lan o vadezi.

lan-Vadezour, oc'h he velet o tont, a lavaras a vouez

huel ; «setu a-hont Oan Doue a lam pec'hejou ar bed!

Hennez eo an hini m'am euz lavaret divar lie benn

:

dont a raï unan var va lerc'h hag a ioa em raoc-me. Me
ro testeni eo hennez Mab da Zoue ; rac guelet em euz ar

Speret-Santel o lisken hag o chom varnhan a zindan

furm eur goulm.»

El lezen goz e veze kinniget bemdez eun oan da Zoue
var aoter ar sacrifisou. Jesus-Krist eo an oan a vez

kiuniget da Zoue el lezen nevez : goude beza bet lakeat

d'ar maro var menez Calvar, e kendalc'h d'en em ginnig
bemdez da Zoue he Dad, er sacrifis santel euz an oferen,

evit obten d'an dud pardoun ha trugarez.

14. Kenta diskibien hor Zalver Jesus-Krist.

Antronoz, Jesus a zistroas var ribl ar Jourden, ha daou
euz a ziskibien lan a ieas d'he heul. Jesus achoulennas
ouiho: «pelra glaskit?» Haghi a respountas: «Mestr, e

peleac'h emaoc'h o chom?» Neuze Jesus a lavaras dezho

:

« deuit ganefi hag e veloc'h.» Mont a rejont, ar joa en

ho c'haloun, ha chom a rejont ganthan hed an deiz. An
daou ziskib-se a ioa ho hano Andre ha lan. Andre aieas
goudeze da glask he vreur Simon, hag a lavaras dezhan

:

Bibl breton. 11.
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« cavet or beuz ar Messias ! « Ha ractal lier c'hassas da

gaout Jesus. Jesus hen digemeras en eur lavaret: <(c'houi

eo Simon , mab Jonas; mad ! hiviziken c'houi a vezo

galvet Per.))

An dervez varlerc'h, Jesus a gavas PhiUp, hag alavaras

dezhan : « deuil d'am heul.)) Hogen, Philip en devoa eur

breur, he hano Nathanaéi , hag a ioa eun den a zoujans

Doue eveldhan. M(int a reas d'he glask, hag, o veza he

gavet a zindan eur vezen fiez, e lavaras gant joa: «cavet

or beuz an hini m'o deuz Moïzes hag ar brophetet comzet

anezhan. Ar zalver-ze or boa kement a vall da velet o

tont, eo Jesus, mab da Joseph, euz a Nazareth.» Mes

Nathanael a respounlas : «daoust hag e c'hell eun dra

bennac a vad dont euz a Nazareth?» — «Deuz, eme

Philip, hag e veli.)»

Jesus, veza remerket Nathanaêl otont varzu ennhan,

a lavaras : «selu aze eur gair vab da Israél, eun den ha

n'euz ket a droïdellerez oc'h he heul.)) Nalhanaél a gle-

vas ar c'homzou-ze, hag a choulennas ouz hor zalver

gant eun ear souezet : « penaoz ec'h anavezit-hu aclia-

non-me?)) — «Me, eme Jesus, am euz .ho cuelet araoc

m'oc'h bet galvet gant Philip, p'edoc'h choaz a zindan

ar vezen fiez.)) Neuze Nathanaêl a lavaras gant an doujans

arvrassa: «Mestr, c'houi zo Mab da Zoue, c'houi eo

roue Israél.)) Ha Jesus a respountas : «credi a rit abala-

mour ma'm euz lavaret deoc'h em euz ho cuelet a zin-

dan ar vezen fiez. Test e vioc'h a draou all calz burzu-

dussoc'h.))

Nathanaél en doa c'hoaz eun hano all ; Barthelemi a

veze great ive anezhan.

15. Eured Cana.

Tri dervez goude m'oa bet galvet Philip da vezaabostol,

ez oa euu eured e bourg Canâ, e Galilee. Mari, Jesus,

hag he ziskibien , a ioa bet pedet da vont d'ar banket.

Epad m'edo an dud oc'h taol, e teuas ar guin da vankout.

Neuze Mari a lavaras da Jesus: «n^euz mui a vin.)) Mes
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Jesus a respountas: «va lieur n'o ket ciouec choaz.»

Mari a anavezas dre ar c'homzüU-ze petra a raje hc mab
pa vije deuet he heur. Lavaret a reas eta dar zerviche-

rien: « grit ar pez a lavaro deoc'h.»

Hogen, bez' ez oa eno c'houec'h pod mean hng a iea

meur a htrad e peb hini anezho. Jesus a lavaras d'ar

zervicherien : «cargit ar podou-«e a zour.» Hen ober a

rejont ractal. ^euze Jesus a lavaras adarre : «discargit

ar podou-ze e boutaillou, ha cassit ar re-ma d'an hini a

zo carget euz ar guin.i) Ar zervicherien a zentas evel an

dro genta. An hini a ioa carget euz ar guin, o veza tan-

veat an dour a ioa bet lal^eat er boutaillou-ze, hag a ioa

chenchet oll e guin, a oue souezet braz. Gervel a reas ar

goaz nevez d'he gaout, hag e lavaras dezhan : «peur-vu'ia

e vez servichet ar guin mad da genta, ha goudeze, p'o

deuz an dad evet dija leiz ho chof , e vez servichet hini

disterroc'h. Me.'; c'houi n'o peuz ket great evelse; c'houi
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peuz mirel ar giiin guella evil ar fin.» Setu aze ar

miracl kenta a reas hor zalver. Kement hini a oue test

euz ar miracl-se a gredas oa e guirionez Mab da Zoue.

Jesus a ieas d'ar banket-eured-se evit santifia ar brie-

deiez. — Ar guin chenchet e goad hor zalver, er sacrifis

santel euz an oferen, a zo eun dra burzudussoc'h c'hoaz

eget an dour chenchet e guin en eured Gana e Gaülee.

TREUE PENNAD.

Ar blnvez kenta m'ac'h cn em lakeas Jesus-Krist da brezec.

16. Gant pebez nerz ec'h en em zav a enep ar
re a vanke a respet d'an templ.

Tostaat a rea gouelion Pask, ha Jesus a ieas da Jeru-

salem da dremen ar goueliou-ze. Caout a reas e porz an

templ abepseurtniarchadourien, iTiarchaduurienejennet,

dei^ivet ha coulmet, ha tud all alcodet ous taoliou a ioa

mouniz varnho da reï dar varchadourien pe dar brene-

rien, p'o devije ezom. velet kement-se, ez eas eur

vuanegez santel ennhan: ober a reas eur fouet gant

pennadou kerdinn, ha ractal e cassas kuit an oll varcha-

I

),
I

jlourien gant

ac'hann. ha ne d'it ket da ober eur c'hoc'hi euz a di va

Zad» . Den ne gn de herpel outhan , hag eb dale e oue
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gouUou ar porz , lia ne oue nuii Irouz elK^ ennhan. Ar

iuzevien a ioa chomet eno e kiclien a iavaras neuze da

Jesus : «penaoz e c'helloc'li-hu discouez deomp-ni o

peuz guir da ober ar pez o peuz great aze?» Jesus a

respouutas , en eur gomz anezhan he unan : « setu ama
ar merk a roïnn deoc'h : dismantril an templ-ma, mar
kirit, ha nie her savo a nevez abenn tri dervez.» Ar
iuzevien, o credi e comze euz an templ great gant mein,

a lavaras dezhan adarre : «petra! c'houec'h vloaz ha
daou-ugent zo bet lakeat da zevel an templ-se, ha c'houi

her safie a nevez e tri dervez!» Mes n'e ket euz an

templ-se eo en doa comzet hor zalver; euz he gorf he

unan oa. — Epad m'edo Jesus e Jerusalem, e mare goue-

liou Pask, e reas c'lioaz meur a viracl, ha calz tud a

gredas ennhan.

17- J^fieodem kelennet gant Jesus.

l'nan euz ar pennou braz euz a gear, heliano Nicodem,
a deuas da gaout hor zalver en noz, hag a lavaras

dezhan : «me c'lioar oc'h deuet aberz Doue d'hor c'heien

;

rac den ne c'helfe ober ar burzudou a rit, ma na ve ket

Doue gaiitluin.» Nicodem en doa c'hoant da c'houzout

penaoz e chelje en em zavete'i. Hogen , Jesus a lavaras

dezhan: «e guirionez, e guirionez ni'hel lavar deoc'h,

den ne c'hell monl da rouantelez an eñv nemet en eur

chenel a nevez dre an dour hag ar Speret-Santel. Hag
evel Moïzes a zavas gueich all eur zarpant en dezert,

evelse ive Mab an den a renk beza savet en ear evit reï

ar vuez a bado da viken d'an nep piou bennac a gredo

ennhan. Rac Doue cn deuz bel kement a gai'antez evit

ar bed ma en deuz digasset he Vab, ha n'en deuz nemet-

lian, evit reï ar vuez a bado da viken d'an nep piou

bennac a gredo ennhan. Doue n'en deuz ket digasset he

Vab er bed evit coundaoni ar bed , mes evit ma vezo ar

bed saveteet dreizhan. An nep piou bennac ne gred ket

er Mab-se a zo dija barnet.))

Ne c'heller ket mont da rouantelez an eñv eb beza badezet.

Dre zour ar vadiziant ouiiip terinet euz a-dre daouarn an
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drouo-speret, evel an Israeliiet gueich all a oue tennet

euz a-dre daouarn Pharaon, en eur dreiaen dre zour ar

inor ruz.

18. Jesus e tal puns Jacob.

Goude guueliou Pask, Jesus a ieas da ober eur bale

dre ar Judee, ha goudeze e tistroas da Nazareth. Hogen,

evit niont di e renke Iremen dre ar Samarii. Erruout a

reas eta e kichen eur gear euz ar vro-ze, hanvet Sichem.

Dirac dor ar gear-ze ez oa eur puns, a ioa bet loullet

gueich all dre urs ar patriarch Jacob. Jesus, deuet da

skuiza gant an hent en doa great , a azezas e tal ar

puns-se, epad ma'z ea he ziskibien e kear da brena eun

tamm bennac da zibi'i.

Ha setu eur vaouez euz ar vro o tont da gerc'hat dour,

ha Jesus da lavaret dezlii : « roït dinn eur banne dour da

eva.» Ar vaouez-se a ouc souezet-maro ouz heglevet;

rac ar Sama-

ntanet a iua

ken disprijet

gant ariuze-

vien ma vije

bet guell

jantarre-ma

gouzafiv an

naoun hag
ar zec'het

kentoc'h

cgetkemeret

luetra digant

!eur samari-

tan. Setu

perac e res-

pountas

d'hor zalver evel-hen: «c'houi zo euz ar Judee dioch an

doare ac'hanoc'h
;
penaoz eta e credil-hu goulenn diga-

neñ-me eur banne dour da eva?» Neuze Jesus a lavaras

dezhi adarre : « m'o pije gouezet piou eo an hini a c'hou-

lenn eur banne dour diganeoc'h, marteze o pije goulennet
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diganthan oc'li unan da eva, hag heñ en devije roet deoc'h

eur baune dour, ha n'e ket eur banne dour glao e vije

bet.» — «Aotrou, eme ar vaouez-se ractal, euz a beleac'h

pije-c'houi gellel caout ar banne dour-ze? N'euz netra

ganeoc'h da denna dour; daoustha c'houi zobrassoch ho

calloud eget hini Jacob, hon tad coz, pehini en deuz roél

deonip ar puns-ma, hag en deuz evet he unan dour anez-

han?» Ha Jesus a respountas • « an nep a evo euz a zour

ar puns-ma en devezo sec'liet c'hoaz ; mes an nep a evo

euz an dour a roïnn-me dezhan n'en devezo mui sec'het

hiviziken.» — «Aotrou, eme ar vaouez adarre kerkent,

roït dinn eta euz an dour-ze!» Hor zalver a ziscouezas

neuze d'ar c'hreg-se ec'h anaïe an dizursiou euz he

buez. clevet kement all, hi a oue souezettoc'h eget

biscoaz, hag a lavaras : « brema me vel ervad oc'h eur

prophet.» Goudeze e c'houlennas digant Jesus : «hon
tud coz-ni deuz kinniget sacrifisou da Zoue var ar

menez-ma, ha c'houi, iuzevien, a lavar ne blij da Zoue

nemet ar sacrifisou a ginniger dezhan e Jerusalem. Gant

piou ema ar virionez?» Jesus arespountas: «credit

ac'hanon, maouez, ema deuet an amzer ma n'e ket ama
nag e Jerusalem ebken eo e vezo kinniget sacrifisou da

Zoue. la, deuet eo an amzer ma vezo henoret Doue gant

he vir zervicherien a speret hag a galoun, evel ma
c'houlenn beza henoret. Rac Doue a zo eur speret, ha
setu perac e fell dezhan dreist peb tra beza henoret a

speret hag a galoun.» — « Gouzout a ran, eme ar vaouez,

eo prest ar Messias da zont ; eur veich ma vezo deuet,

hennez a zesko deomp an traou-ze.» Neuze Jesus a lava-

ras dezhi : «me va unan eo ar Messias.» clevet ar

gomz-se, ar vaouez a Samarii a lezas eno he fod, hag a

redas e kear en eur lavaret da gement hini a gave var he
hent : « deuit da velet eun den hag en deuz discleriet

dinn kement tra am euz great em buez : daoust ha n'e

ket heñ e ve ar Christ?»

Coulsgoudc, diskibien hor zalver a ioa distroèt, hag
a lavare dezhan dibri : «Mestr, emezlio, debrit-ta.» Ha
Jesus a respouutas : me'm euz eur bouet da zihri ha ne
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anavezit kel. Va bouet-me eo ober bolontez an Hini en

deuz va digasset.»

Var gement-se tud Sichem a deuas d'he gaout, hag

her pedas da jom gantho. Chom a reas daou zervez evit

ho c'helen, ha calz anezho a gredas ennhan.

An dour a ro Jesus eo ar c'hrus a gass an den d'ar

baradoz, e peleac'h n'en devezo inui netra da c'hoantaat,

dre ma vezo eno da viken en eun eürnsdet ha ne c'houffet

sonjal e netra par dezhi. — Evit beza guir zervicher da
Zoùe, n'e ket aoualc'h ober an neuz da veza devot; red

60 dreist peb tra caoul eur galoun pur, humbl, ha leun

a garantez evit Doue hag evit an n,essa.

19. Jesus o prezec e Nazareth.

Jesus a zistroas da Nazareth a beleac'h oa ginidic. Her-

vez he gustum ez eas d'ar zadorn d'ar sinagog. Pa oue
deuet an doctoret d'ho llas, e savas en he za da lenn.

Roét e oue dezhan levr ar prophet Isaias, hag, o veza he

zigoret, e couezas var ar c'homzou-ma: «Speret Doue
a zo varnon ; setu perac en deuz va merket gant an oleo

sacr, ha va digasset da brezec an aviel dar re baour, hu

da gonzoli ar re o deuz eur rann-galoun bennac»

Var gement-se e serras al levr, hag, o veza he roét en

dro d'an ductoret, ez eas da azeza. Kement hini a ioa er

sinagog a ioa he zaoulagad o para varnezhan. Neuze ec'h

en em lekeas da gomz evel-hen : « hirio eo e teu da vir

evidoc'h ar c'homzou-ze o peuz clevet.» Discouez a reas

goudeze oa divar he benn, da lavaret eo divar benn ar

Messias, en devoa ar prophet Isâias comzet evelse, An oll

devoa plijadur oc'h he glevet, ha coulsgoude ne gre-

dent ket anezhan. Mes lavaret a reant entrezho : « ha n'e

ket hennez eo mab Joseph, ar c'halvez paour?» Neuze

Jesus a lavaras : «e guirionez, prophet ebet ne vez digeme-

ret mad en he vro. Evelse ive, en amzer Elias, ez oa meur
a intañvez paour etouez ar bobl a Israèl, ha coulsgoude

Elias ne oue casset da gaout nicun anezho ; mes cassel

e oue da gaout eun intañvez paian a Sarepta.»
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clevet ar c'homzou-ze, ar re a ioa ersinagog a icas

drouc ennho. Sevel a rejont en ho za, ha cass a rejont

lior zalver er meaz euz a gear, var het; ar menez m'edo
Nazaretli harp outhan. Ho zunch a ua d'he deuler ac'hano

d'an traofi, etouez ar veinhag ar cherrec. Mes Jesus a

zistroas oiitlio, hag a dremenas dre greiz ar vanden a

iea var he lerc'h, eb ma credas nicun cregi ennlian : hen
lezel a rejont da vont kuit evel tud hag a vije suunnet ho
divreac'li hug lio divesker outho.

20. Miraclou Jesus e Capharnaüm.

Euz a Nazareth Jesus a ieas da Gapharnaüm, hag eno
e kelenne an dud bep sadorn er sinagog. An oU a ioa

souezet oc'h he glevet; rac he gonizou o devoa kement
a nerz ma'z eant betec goueled ar galoun. Eun dervez,

eun den, hag a ioa an diaoul eu he gorf, en em lakeas

en eun taol-count da grial a bouez-penn : «list .achanomp 1

Petra o peuz da ober ganeompni, Jesus a Nazareth? Ha
deuet oc'h-hu ama evit hor c'lioll ? Gouzout a ran ervad

oc'h eun den Doue.»

Jesus a scandalas an diaoul, hag a lavaras dezhan

:

«chom peoc'h, ha deuz er meaz euz a gorf an den-ze.»

Hag an diaoul, o veza pilet an den-ze d'an douar, a deuas
ractal er meaz euz he gorf. An oU a oue spountet o velet

kement all, hag a lavare : « petra zinifi an dra-ma? Gour-
c'hemenn a ra d'an drouc-sperejou evel pa ve mestr

dezho, hag hi a zent outhan.»

En eur zont euz ar sinagog Jesus a ieas da di Simon-
Per hag he vreur Andre. Hogen, mamm-gaer Simon-Per
a ioa dalc'het var he guele ganl eur goal derzien. Simon-
Per hag Andre a bedas Jesus da gaout truez oulhi. Jesus

a dosteas eta ouz ar guele, hag, o veza croget e dorn an
hini glañv, e reas dezhi sevel en he gouañvez. Kerkent
e oue pareet, hag e teuas er meaz euz he guele da aoza
eun tamm-bouet d'hor zalver ha d'he ziskibien,

Dioc'h an abardaez
,
goude cuz-heol , e oue digasset

dirac dor ti Ber kement den clañv a ioa e kear, ha kement
hini a ioa an diaoul en he gorf. Jesus, o veza eat da
gaout an dud-se, ho fareas oll.
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Goudeze e teuas kuit euz a Gapharnaüm, hag e kendal-

c'has da vale dre ar Gahlee , en eur brezec e peb leac'h,

hag en eur reï ar iechet d'an oU dud clañv pe ma-
c'haniet.

Ar zent euz al lezen goz a. rea miraclou, hag a gelenne

ar bobl, dre c^halloud hag en hano Doue, en devoa ho
c'harget a gement-se. Jesus-Krist a gelen hag a ra mi-

raclou en he hano ha dre he c'halloud he unan.

21. Ar besketerez miraculuz.

Jesus a erruas evelse dirac lenn Jenezaretli, hag, o

veza cavet eno diou vag, e pignas en unan anezho pehini

a ioa da Ber ha d'he vreur. Rac kement a dud a deue

var he lerc'h evit selaou he gelennadurez m'en devoa

beac'h o vale gantho. Neuze e lavaras da Ber pellaat he

vag eun lammic dioc'h an douar, hag, o veza azezet

ennhi, e savas he vouez evit prezec ac'hano d'ar bohl.

%^

Pa oue achu lie brezegen ganthan, e lavaras da Ber ha
d'hevreur: «it brema larcoc'h el lenn, ha taolit ho
rouejou da besketa.» Per a respountas : « Mestr, labouret
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or beuz hed an noz lia n'or beuz pukelnelra; coulsgoude,

p'hel hviril dinn, nie ia da deuler ar rouejou.» Ho zeuler

a reas eta, ha kement a besket a oue paket ma roge ar

rouejou gant ar beac'h a ioa ennho. Per hag Andre a

reas neuze sin da dud ar vag all da zont d'ho zicour.

Dont a rejont, hag an diou vag a oue ker carget gant ar

l)ez a ioa er rouejou m'o devoa beac'h o chom var c'horre

an dour. velet kement-se , Simon-Per en em strinkas

da dreïd Jesus, he speret leun a estlamm hag an doujans

en he galoun, hag a hivaras ; «it pell diouzinn, Aotrou;

rac ne d'oun nemet eur pec^her.» Mes Jesus a respouu-

tas dezlian : ((n'o pezet aoun ebet; hiviziken c'houi a

vezo pesketer-tud.» Kerkent, Per hag Andre, o veza

digasset ho bag da ribl al lenn, a guiteas peb tra evit

Ueul hor zaiver.

Jebus-Krist a joazas bag Per evit prezec au'hano d'ar

boljl. En Ilis sant Per, da lavaret eo, en liis catholic ha
rounien, eo e kendalc'h da zeski ar virionez d'an dud
dre c'liinou Per hag ar Pabet a zo deuet Vcir he lerc'h. —
Ar beskelerez miraculuz a zinifi c'lioaz eun dra ail : ar

mor a verk ar bed, hag ar rouét, an Ilis; ar besketerien

eo an eskibien hag ar veleien, hag ar pesket eo ar gris-

tenien en em lez, dre ho boloiUez ho unan hag evit

silvidigez ho ene, da veza paket e rouet an Ilis.

22. An den seizet.

Eun dervez m'edo Jesus o prezec en eun ti e Caphar-

naüm, en dro dezhan pharizianet ha doctoret euz al

lezen diredet di a bep corn euz ar Galilee, pevar goaz a

zonjas dougen betec ennhan eun den seizet, astennet

var eur guele. Mes an ti o veza leun-chec, ne c'heUent

kel mont ebarz dre an or. Petra rejont neuze? Pignat

var an doen a ioa plat hag eun touU ennhi hervez gis ar

vro, ha disken an hini clañv e creiz an ti dre an toull-ze,

guele hag all. velet feiz an dud-se, Jesus a lavaras

ractal d'an den seizet : « va mab, ho pec'hejou a zo par-

dounet deoc'h.» Neuze an doctoret euz al iezen hag ar

pharizianet eu em lakeas da zonjal ennho ho unan: ((an
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pec'hejou nemet Doue ehken?» Mes Jesus, o c'houzout

petra dremene en ho sperei, a lavaras: «perace lezil-hu

ar zonjou-ze da rodella en ho sperel? Petra zo eassa da

lavaret euz an daou zra-ma: ho pec'hejou a zo pardounet

deoc'h; pe: savit en ho sa ha kerzit? Hogen, evit

discouez deoc'h en deuz Mab an den var an douar ar

c'hallüud da bardouni ar pec'hejou, me lavar d'an den

seïzet-ma sevel en he za, cass he velc ganthan ha distreï

d'ar gear.» Ha ker buhan an den seïzet a zavas, a gassas

he vele ganthan, hag a zistroas d'ar gear en eur drugare-

kaat Doue. Kement hini a ioa eno a oue estlammet, hag
an üU a veule Doue en eur lavaret : « guelet or beuz

hirio traou burzuduz meurbet.»

Hon tad kenta Adam en deuz sammet varnomp ar

pec'tiet haa: eur beac'h cleñvejou; .lesus-Krist, an eil Adam,
en deuz kemeret ar zamm-ze varnhan, hag en deuz hor
pareet.
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23. Ar zarmoun var ar menez.

Eun dt'i'vt'z, (3 velet eur bold-tiul eii dnt tlezliaii, Jesiis

a bigiias var eur menez. veza azezet eiio, hag he

ziskihien o veza en em renket en he gichen, ec'h en em
lakeas ac'hano da gelen ar bobl evel-hen :

1. An eiz eiirusdet.

« Eürnz ar re zo paour a speret, rac dezho eo rouan-

lelez an eñv.

Eüruz ar re zo dous , rac bez' o devezo ar guir douar

a bromessa.

Eüruz ar re a vouel, rac al levenez a deui evitho goude

ar c'lihic'har.

Eüruz ar re a zo naoun ha sec'het ar zantelez en ho

ene ; rac an naoun hag ar zec'het-ze a vezo torret dezho.

Eüruz ar re a zo trugarezuz, abalamour ma vezo great

ive trugarez en ho c'heñver.

Eüruz ar re a zo pur ho c'haloun, abalamour ma
vehnt Doue.
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Eüriiz ar re a gar ar peoc'li ; rac galvet e vezint

bugale Doue.

Eüruz ar re a zo goal-gasset er bed-ma abalamour ma
reont ho dever; rac dezho eo rouantelez an eñv.»

2. Renk ha deveriou an ebestel.

En enr dreï neuze ouz he ebestel, a dlie beza ar pennou
euz he Ilis, Jesus a lavaras dezho: «c'houi eo ar c'hoa-

len cuz an douar. Mar teu ar c'hoaien da goll he zaour,

gant petra e vezo sallet? N'eo mui mad da netra, nemet
da veza stlapet er meaz ha bresset a zindan an treïd. —
Choui eo sclerijen ar bed. Ne aliumer l<et eur c'houlaouen

evit he lakaat a zindan eur boezel, pe a zindan eur guele

;

mes he lakaat a reer var eur c'hantolor evit ma roï scle-

rijen da gement den a zo en ti. Evelse ive ra zeui ho
sclerijen-c'houi da bara dirac an dud, evil ma velint oc'h

oberou mad, ha ma roïnt gloar ha meuleudi d'ho Tad

pehini zo en eñv.»

3. Deveriou ar gristenien.

Jesus a lavaras neuze d'ar bobl : «arabad eo deoc'h

sonjal e venn deuet da freuza lezen Moïzes ha da gass da

netra ar pez o deuz discleriet ar brophetet; n'oun ket

deuet da freuza, mes da lakaat da vont var vell ar pez a

ioa em raoc, ha da gass da benn ar pez o deuz discleriet

d,r brophetel. Rac e guirionez m'hel lavar deoch, ma
n'oc'h ket santeloc'h eget an doctoret euz al lezen hag ar

pharizianet, n'o pezo ket a berz e rouantelez an eñv. —
Gouzout a rit euz bet lavaret d'ho tud coz : arabad eo

laza. Mes me a lavar deoc'h ouspenn : an nep piou bennac

a ielo drouc ennhan ouz he vreur a vezo great barnedigez

varnezhan ; hag an nep a ro'i he valloz d'he vreur a

vezo coundaonet da dan an ifern. Maropeuz eta eun

dra bennac da zigass dan templ e prol, ha mar teu da

zonch deoc'h en hent o peuz great poan d'ho preur hag

en deuz drouc ouzoc'h , list eno ho prof hag il da genta

d'en em unani gant ho preur; ha goudeze deuit da

zigass ar pez o peuz lavaret reï e prof, evit ma vezo par-
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Rac ma ne bardounit ket, ho Tad pehini zo en eñv ne

bardouno ket deoc'h ken nel)eut. — Gouzout a rit ez euz

bet lavai'et c'hoaz gueich all : o pezet carantez evit ho

mignounet ha cassouni ouz oc'h enebourien. Mes me a

lavar deoc'h : carit oc'h enebuurien ,
grit vad d'ar re o

deuz caz ouzoc'h, ha pedit evit ar re a voal-gass ac'ha-

noc'h hag ho tamall e gaou, evit ma vioc'h guir vugale

d'ho Tad pehini zo en eñv ha pehini a laka he heol da

bara var ar re fall evel var ar re vad, hag ar glao da

goueza var an dud santel kercoulz ha var ar bec'herien.

Ma ne garit nemet ar re ho car, peseurt mirit o pezo-

c'houi ? Daoust hag ar publicanet ne reont ket eveldoc'h?

Ma ne zaludit nemet ho preudeur, petra rit-hu muioc'h

eget ar re all? Daoust hag ar baïanet ne reont ket evel-

doc'h? Bezit eta parfet, c'houi, evel ma'z eo parfet ho

Tad pehini zo en eñv.»

4. Divar benn santelez ar briedelez.

« Gouzout a rit ez euz bet lavaret d'ho tud coz: ne

reoc'h ket a avoultriach. Mes me a lavar deoc'h penaoz

an nep piou bennac a zell ouz eur c'hreg gant daoulagad

a voal-ioul a zo dija avoultrer en he galoun. An den ne

dle ket dispartia ar pez a zo bet unanet gant Doue ! An
nep a gass he c'hreg kuit, hag a gemer eun all en he

flas, a ra eun avoultriach, hag an nep a zimez da eur

c'hreg, casset kuit gant he goaz, a ra ker braz pec'het;

hag ar c'hreg a ia kuit dioc'h he goaz, evit dimizi da

eun all, a ra ive eun avoultriach.))

5. Divar benn ober ar mad er gne! a Zoue ebken.

« Divoallit ne raffac'h ar pez a rit a vad nemet evit

plijout d'an dud. Pa roït an aluzen, arabad e c'houfle

hu turn cleiz ar pez a ro ho torn deou ; mes grit oc'h

aluzennou e cuz, hag evelse e vioc'h recoumpanset gant

ho Tad pehini zo en eñv ha pehini a vel an traou cuzet. —
Pa bedit, en em dennit en ho cambr ha serrit an or
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varnoc'h, hag ho Tad pehini zo en eñv, ha pehini a vel

an traou cuzel, a zelaouo ho peden. — Pa iunit, ne rit

ket ar penn teñval cvit discouez d"an dud e rit pinijen,

hag evelse e vioc'h paèt mad gant ho Tad pehini zo en

eñv, ha pehini a vel an traou cuzet.»

6. Peseurt soursi a dle eur c'hnsten da gaout dreist peb tra.

«INe d'it ket da zastum tenzoriou evit ar vuez-ma;

tenzoriou ar bed-ma a deu da vergU ha da brei^vedi gant

an amzer, hag al laeroun a zo ato o clask an tu da astenn

ho c'hraban varnho. Dastumit eta tenzoriou evit an ei^ïv,

el leac'h ne chell nag ar mergl staga outho, nag ar

preñvet ho c'hrignat, na craban al laèroun tizout betec

ennho. El leac'h m'ema ho tenzor ema ive ho caloun.

Den ne c'h(dl servicha daou vestr assambles; ne c'hellit

ket eta ser-

viclid as-

bdmbles

Douc liagar

bed. Setu

|)ei<icelava-

lan deoc'h:

n en em ne-

( hit ket re

<) clask gou-

./out penaoz

Dpezobouet
da zd)ri ha

/(^ ddldd da

idkaat var

ho tro.

Sellit ouz al labouset : ne c'hounezonl netra, n'o deuz
ket a eost da zastum ha da c'horren, ha coulsgoude ho
Tad pehini zo en efiv ne lez ket anezho eb tamm. Daoust
ha c'houi ne dalvezit ket calz muioch eget al laljouset-se ?

Sellit c'hoaz ouz ar bleun-lili hag ouz ar bokedou all euz

ar parkeier. Ne veht ket anezho o neza nag oc'h ober
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labour all ebet evelse ; ha coulsgoiule, m'hel lavar deoc'h,

bisooaz Salomon, e creiz an oll sked euz he c^hloar, n'eo

hel guisket evel unan euz ar bokedou-ze. Ma ro an

Aotrou Doue eur viscamant ker caér d'ar bokedou euz ar

parkeier, pegement muioc'h a zoursi n'en devezo-hefi

ket da re'i dillad deoc'h-hu, tud a nebeut a feiz? N'en

em nec'hit ket eta evel a ra ar ba'ianet. Ho Tad a c'hoar

euz a betra o peuz ezom. Poaniit da genla da c'hounit

rouantelez Doue, ha da veva er bed-ma en he c'hras hag

en he garantez, hag an traou all a vezo roêt deoch var

ar niarr'had.i)

7, Arabad eo barn eb guir abeg.

« Ne varnit ket evil na viot ket barnet. Ne goundaonit

ket evit na viot ket coundaonet
;
pardounit , hag e vezo

pardounet deoc'h. — Dioc'h m'o pezo great d'ar re all,

e vezo great deoc'h oc'h unan. — Perac e veUt-hu eur

goloen e lagad ho preur, ha ne velit ket an treust a zo

en oc'h hini? Den fallacr ma'z oc'h, lamit da genta an
treust a zo en ho lagad oc'h unan, ha goudeze e veloc'h

ha c'houi a c'hello lamet ar goloen a zo e lagad ho preur.

— Grit d'ar re all kement a garfac'h a ve great deoc'h

oc'h unan ; setu aze petra zinifi beva hervez al lezen ha

scridou ar broplietet.»

8. Lavaret an traou egiz m'emaïnt.

'(Gouzoiit a rit ez euz bet lavaret d'ho tud coz : en era

virit dioc'h ar fals leou-douet. Ha me a lavar deoc'h:

arabad eo toui e feson ebet. Ra vezo ho comz: ia, ia*,

nan, nan ; ar pez a livirit ouspenn a deu a berz fali.»

9. Fin ar zarmoun var ar menez.

Goude beza roet d'ar bobl ar c'hentelliou-ze ha calz re

all ouspenn , Jesus a lavaras: «an nep am zelaou-me,
hag a ra ar pez a lavaran , a zo heñvel ouz eun den hag
en deuz savet eun ti var ar c'herrec. Dont a ra barrou-

glao, barrou-avel, barrou-dour-beuz euz ar steriou, n'euz

Bibl. brelon. 12
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tors: an li-ze a jom en )ie za ahalamour m'eo diazezet

var ar c'herrec. Mes an nep am zelaou , ha ne ra ket ar

pez a lavaran, a zo heñvel oc'h eun den disl^iant hag en

deuz savet eun ti var an trenz; dont a i'a ar glao, an

dour-])euz, pe an avel foll, ha kerkent an ti-ze a zo pilet

d'an traoñ liag a gouez en he boulJ.))

Epad ma prezege hor zalver evelse, an oU o devoa

plijaddr oc'h he glevet; rac kelen a rea ar bobl evel eun

den hag en devoa galloud evit kement-se a berz Doue,

ha nan evel ar pharizianet hag an doctoret euz al lezen.

24. An den lor. — Servicher ar c'hantener.

Eun den lor a deuas da gaout Jesus goude m'oa dis-

kennet divar ar menez, hag en em strinkas d'he dreïd en

eurlavaret: «Aotrou, mar kirit, c'houi a c'hell va farea.»

Jesus a i'es|)0untas en eur astenn he zorn da douch

outhan: «niad! ra vioc'h pare!» Ha ractal e oue pareet.

Neuze Jesus a lavaras dezhan: «divoallit ne lavarfac'h

an dra-ma da zen ; mes it d'en em ziscouez d'ar veleien

ha da gass ar prof a zo gourc'hemennet e lezen Mo'izes.»

Hervez al lezen goz, pa deiie eun den lor üa barea, e

renke mont da gaout ar veleien, hag ar re-ma neuze a

zisclerie dezhan e c'helie rnont adane etouez an dud. Ar
zetans-se a zouge ar veieien euz al lezen goz e l^eñver

an dud clañv gant al lorgnez, a verl^e ar zetans a absol-

ven a zoug ar veleien euz al iezen nevez e l^eñver ar

bec'lierien.

Jesus a ieas goudeze da Gapharnaüm. Eur c'hantener

roumen, da lavaret eo, eun otliser hag a ioa e penn eur

goumpagnunez a gant soudard, a deuas di d'he gaout,

hag a lavaras dezhan : « me'm euz eur zervicher em zi

hag a zo seïzet; truez eo guelet pegement a boan en

deuz gant an dra-ze.» — «Mad, eme Jesus, me ielo d'he

barea.» Mes ar c'hantener a lavaras : « Aotrou, me n'oun

ket din e teuffach d'am zi; n'o peuz nemet lavaret eur

ger ebken ha va zervicher a vezo pare.» Jesus a oue

souezet o clevet an den-ze, hag a lavaras d'ar re a ioa

oc'li he lieul: «e guirionez m'liel lavar deoc'h, n'eiP-
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euz ket ca\et

kement ,1 tci/

en Isi.icl

Setu pei.ic (

lavai.ui

deoc'h wo
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lieol liag eu/

arc'liu/-lie()l

(la geiiieiel

perze louan-

telez aii eri\

assaiubles

gant Vhi i

ham, Ibaat

lia Jacob, lia bugale ar rouantelez a vezo laolet er

meaz, ea eun toull teñval, el ]eac'h ma vezo leñv

lia scrign-dent.» Neuze Jesus a lavaras d'ar c'han-

tener: «it, ha ra vezo great deoc'h hervez m'o peuz

credet.» Hag ar zervicher a bareas d'an heur ma comze

hor zalver evelse.

Ar iuzevien a reris inuioc'h a fae var hor zalver Jesus-

Krist eget ar baianet. Evelse, gueich all, hugaie Jacob a

zisprijas ho breur Joseph, hag an Ejiptianet, er c'hountrol,

a oue leun a istim evithan.

25. Den iaoviank Na'im.

Jesus a ieas da eur gear, hanvet Naim. He ziskibien,

hag eleiz a dud all, a ioa oc'h ober coumpagnunez
dezhan. P'edont dija tost da gear, ec'h erruas gantho

eur c'horf maro, corf eun den iaouank, mab da eun iutañ-

vez ha n'e devoa ken crouadur nemethan. He vamm,
mantret gant ar c'hlac'har, a ina oo''i 'le"! ar c'horf, hag
en dro dezhi calz tud all euz a gear. Jesus, o velet ar

vamm geaz-se, a oue tenereat he galoun, hag a lavaras

dezhi: « ne vouelit ket.» Goudeze e tosteas ouz an
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arched, hag, o veza touchet outhan, e lavaras: «den

iaouank, m'hel lavar deoc'h, savit alesse !» Ha ker buhan

an hini maro a zavas, hag en em lakeas da barlant; ha

Jesus hen roas en dro d'he vamm. Kement hini a ioa

eno a oue cstlammet o velet eun hevelep burzud, hag an

oU a veule Doue en eur lavaret: «eur prophet braz a zo

savet en hon touez, ha Doue a zo deuet da velet he bobl.))

Eun dervez a zeui, Jesus a zihnno an dud oU euz a

gousket ar maro, evel a lavare gueich all an den santel

Job. A vrema dija e ro adarre ar vuez, ebarz er zacra-

maiit a binijen, d'ar re a ioa maro dirac Doue dre ar

pec'het marvel.

26. Ar bec'herez Madalen.

Eur pharizian, he hano Simon, a bedas Jesus da vont

da leina d'he (H. Hor zalver a ieas hag en em lakeas ous

taol. Hogen, er gear-ze, ez oa eur plac'h, he hano Mada-

len, hag a ioa anavezet gant an oU evit eur plac'h fall.

Ar plac'h-se, o Veza clevet edo Jesus e ti ar pharizian, a
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hag e scuille vanilio al louzou a c'liouez-vad a ioa deuel

ganthi. velet keinent-se, ar pharizian a lavaras ennhan

heunan: «ma vije bet an den-ma eur prophet, ne vije

ket bet eb gouzout petra eo ar vaouez-se a zo eharz he

dreïd. Anavezet en devije dioc'htu ne d'eo nemet eur pez

lall.» Jesus, c'houzout petra zonje arpharizian, a iava-

ras dezhan : «Simon, m'em euz eun dradalavaretdeoc'h:

daou zen a vanke arc'hant da eun all; unan a vanke

pemp cant diner, hag egile, anter-cant. Evel n'o doa ket

a be a dra da baea, an hini m'oant dleour dezhan a bar-

dounas da bep hini anezho.ar pez a vanke. Brema me
c'houlenn ouzoc'h pehini anezho ho daou a dlie caout

brassa carantez evit eun hevelep madoberour?» Simon a

respountas : « an hini, mechans, a zo bet pardounet ar

muïa dezhan.» — «Ne c'houfi"et ket comz gant muioc'h

a skiant,» eme Jesus ; hag, o freï neuze oc'h ar bec'he-

rez, hor zalver a lavaras d'ar pharizian : «guelet a rit ar

vaouez-se? Me zo deuet d'ho ti, ha n'o peuz ket roèt a

zour dinn da voalc'hi va zreïd hervez giz ar vro; mes hi

e deuz ho goalc'het gant he daelou hag ho zec'het gant

lie bleo. N'o peuz ket sonjet poket dinn pa'z oun erruet,

hag lii, abaoue m'eo deuet en ti, n'e ket bet ehanet da

bokot da va zreïd. Xo peuz ket scuillct a ckI var va fcnn,
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iiag lii e deuz scuillet var va zreïd eur podad louim
a c'liouez-vad. — Setu perac ni'hel lavar deoc'li, caiz a

bec'hejou a zo pardouuet dezlii abaiamour m'e deuz

discouezet caiz a garantez.» Goudeze e iavaras d'ar

bec'herez: «ho pec^hejou a zo pardounet; itepeoc^h!»

27. Cannadet lan-Vadezour.

Jesus a veve paour lia dianavezet; setu perac eieiz a

dud ne gredent Ivet e vije iieñ ar Messias. — lan-Vade-

zour a dioanteas rei tro deziian da ziscieria dirac an oli

e teue a berz Doue. Cass a reas eta d'lie gaout daou euz

he ziskibien da c'houlenn diganthan: ahag heñ oa an

hini a dlie dont
, fe eun all a dliet da c'hortoz?n Evit oii

respount, Jesus a iavaras d'ar gannadet-se, en eur gomz
euz ar miraiiini nrnlo (i panuez oher: « it da gouiita da

i.in ar pez o

||M'uz gLielet

Iki cievet:

.ir gueiet

|met d'ar re

izali, arc'hie-

vet d'ar re

vouzar, ar

r'herzet d'ar

ir gamm, ar

c'het d'ar

(' loi' , ar

\ iiez d'ar re

\,tro, liagan

Vviei preze-

igel d'ar re

baour. Hag eüruz an nep ne g<avo liet abeg ennon ahaia-

niour m'eo paour ha dister va doare !»

Ar propliet Isaias en devoa lavaret gueich all: «Doue
a deuio he unan d'ho saveteï. Neuze ar re zall a zigoro

ho daoulagad da velet, hag ar re vouzar, ho diouscouarn
da glevet.»
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PEVARE PENNAD.

An eil blavez ma prezeyas Jesus-Krist.

28. Jesus a bare eun den clanv 38 vloaz a ioa.

Jesus a ieas da Jerusalem evit goueliou Pask. Hogen,

hez'ezoa e Jerusalem eur pinsin, hanvet pinsin Beihsaïda,

iiag a iim pemp porched da vont d'he gaout. Ebarz ei

l)orchedou-ze e veze bandennadou tud claùv , tud dali.

tud camm, tud seïzet, o c'hedal ma vije hùvet an dour ei

pinsin. Rac eun eal a deue bep ar mare da fiñval an

dour, hag ar c'henta a ziskenne er pinsin, goude ma
veze bel an eal oc'h ober he dro, a veze pareet dioc'htu.

n'euz fors peseurt cleñvet en devije. Bez' ez oa eno eur

den hag a

ioa clanv eiz

vloaz ha tre-

gont a ioa.

Jesus, veza

remerket an

den-ze

etouez ar re

all, a c'hou-

lennas di-

ganthan

:

«ha c'hoant

o peuz-

c'houi da

veza pare?«

Hag lieñ a

respountas: «Âotrou, n em euz den (l'am zeulei ei itinsni

pa vez bet fifivet an dour; hag epad ma \ezan o clask

tostaat, eun alla ia ato e va raoc» Jesusalavaras dezhan:

«savit, cassit ho cuele ganeoc'h, lia kerzit d'ar gear.»

Ha kerkent an den-ze a oue pareet ; cass a reas he vele

ganthan , ha ractal ez eas d'ar gear. Jesus , o veza he

gavet goudeze en templ, a lavaras dezhan adarre: «setu
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c"houi parebrema; divoallit da bec'hi hiviziken, gant

aoun na errufe goassoc'h c'hoaz ganeoc'h.»

Hor zalver a reas ar miracl-se da zadorn, hag ar iuze-

vien a c'hrosmole ; rac credi a reant oa diiennet ober

eun dra evelse da zadorn. Evit clask reï dezho da goum-
pren en doa guir da ober ar pez a rea, Jesus a lavaras:

«va Zad a labour bepret, ha me ive.» Ar iuzevien, o velet e

felle dezhan en em lakaat cavatal gant Doue, o devoue

muioc'h-mui a zrouc outhan, hag o devoa c'hoant d'hen

iakaat d'ar maro. Mes Jesus a zisclerias dezho a vouez

Imel oa e guirionez Mab da Zoue, hag oa carget gant he

Dad da varn ar bed oll. Lavaret a reas dezho : «e guirio-

nez m'hel lavar deoc'li, an nep a zelaou va c'homzou-me,

hag a gred en Hini en deuz va digasset, hennez en devezo

ar vuez a bado da viken, ha ne vezo ket barnet; mes
tremen a raio dioc'htu euz ar maro d'ar vuez. Dont a raï

ar mare, ha deuet eo dija zoken, nia clevo ar re varo

mouez Mab an den. Ar re o devezo great ar mad a zavo

euz ar bez evit caout ar vuez a bado da viken ; mes ar

re devezo great an drouc a zavo euz ar bez evit beza bar-

net ha coundaonet.» Hag evit discouez oâ e guirionez

Mab da Zoue, e lavaras dezho c'hoaz: « ar burzudou a

ran a ro testeni oun digasset ganl va Zad.»

Dija, en amzer al lezen goz, Doue a garie ober vad

d'an dud en eul leac'h bennac choazet ganthan dreist an
oll blasou all, evel pinsin Belhsaida. Evelse ive, en amzer
al lezen nevez, ez euz chapeiou ha pardouniou e pere ec'h

en em bhj an Aotrou Doue o scuiil varnomp he c'hrasou,

gant muioc'h a largentez eget e nep leac'h all ebet.

29. Seiz Parabolen rouantelez Doue,

Jesus, veza eun deiz e kiclien lenn Jenezareth, a

bignas en eur vag , hag en em lakeas ac'hano da gelen

ar bobl-tud a ioa oc'h he heul. Setu ama e pe feson e

prezegas.
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1. PaRABOLEN AN HAD. — «F
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moa re zeach ha re galel an douar dezho. Darn all

choaz a gouezas etouez ar spern, hag a oue mougel
gant ar re-ma dre ma savent. Darn all erfln a gouezas

varn an douar mad , hag a zougas frouez, lod tregont,

lod tri-ugent, ha lod all hetec cant var unan. An nep en

deuz diouscouarn da zelaou, n'en deuz nemet coumpren.»

Hor zalver a roas he unan da anaout dhe ziskibien

petra zinifie ar barabolen-ze. «An had, emezhan, eo

comzou Doue. Ar greun a gouez hed an lient a verk ar

re a glev comzou Doue, mes eb en em lakaat e poan

d'ho c'houmpren ; an diaoul a deu buhan goudeze da

lamet ar c'homzou-ze euz ho c'haloun, gant aoun na

deuffent d'en em zavet^ï o credi anezho hag och oberar

pez a verkont. Ar greun a gouez var ar vein a verk ar

re a zelaou gant joa comzou Doue, mes ne iezont ket ar

c'homzou-ze da c'hrizienna doun en ho ciialoun ; an
dud-ze ne gredonl nemet evit eur pennadic-amzer ehken,

ha, kerkcnt ha ma stourm eun dra bennac outho, kerkent

ha ma'z euz eur boan bennac da c'houzañv evit Doue,

setu hi trei kein d'ar virionez. Ar greun a gouez etouez

ar spern a verk ar re a ra ive digemer mad da gomzou
Doue, mes ne dennont frouez ebet anezho, abalamour
ma'z int re necliet gant traou ar bed-ma, ha ma'c'h en

em lezont da veza touellet gant ar garantez direiz evit

madou ha pUjadurezou an douar. Erfin, ar greun a

gouez var an douar mad a verk ar re a zelaou comzou
Doue gant pHjadur, ho mir gant respet en ho c'haloun,

hag a zoug frouez dre ar boan a gemeront da gerzet dre

an hent a ziscouez dezho ar c'homzou-ze.))

2. Parabolen an Draoc. — « Rouantelez an eñv a zo

heñvel ouz eun den hag en doa hadel greun mad en he

bark. Mes epad m'edo he dud o cousket, he enebour a

ieas da hada draoc etouez ar guinis, hag heñ kuit goii-

deze. Pa deuas an ed da veza hir ha da zioda, e oue
remerket an draoc en he douez. Ar zervicherien a lavaras

neuze d'ho mestr : « daoust ha n'o poa ket hadet a c'hreun

mad en ho park ? Penaoz eta ez euz deuel kement-se a

zraoc ebarz?» Ar niestr a respountas: «va enebour,
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emezhan, eo en deuz grcat an dra-ze.» — «Mad, eme ar

zervicherien, niar kirit, ni ia dioc'htu da denna al louzou

fall-ze.» Mes ar mestr a lavaras: «arabad eo, gant

aonn na deutTe ar guinis ganeoc'h da hcul an draoc.

Lisl an eil hag egile da greski betec an eost, lia, pa deui

an eost, ino lavaro d'ar re a ielo da vidi lakaal an draoc

a gostez hag he zastum a hordennou da ober tan. Evit

ar guinis avad, a hvirinn dezho, taoht evez d'he chorreo
piz e va grignol.» Jesus a roas da anaout evel-hen petra

zinifie ar barabolen-ze : «an hini, emezhan, en deuz
hadet ar

greun mad,
eo iMab an

den ; ai' pai k

eo ar bed,

hag ar givuii

mad, bugalt

Doue. An
draoc eo

bugale an

diaoul ; ;ir

enebour eii

deuz he

hadet. eo an

diaoul he

unan ; an

eost eo tin ar bcd, hag ar re a ia da vidi, an elez. Evel eta

ma vez lakeal an draoc a gostez da ober tan, evelse e vezo

great i\e da fin ar bed. iMab an den a zigasso he elez da
lamet euz he rouantelez an dud a scouer tall hag an oll

bec'herien, hag ar re-ma a vezo taoiet ive en taii da zevi.

Eno e vezo leñv ha scrign-dent. Neuze an dud vad, er

c'hountrol, a lugerno evel an heol e rouantelez ho Zad
pehini zo en eñv.»

3. Parabolen ar c'hreunen sezo. — Jesus a lavaras

choaz : « rouanlelez an eñv a zo iieñvel ouz eur c'hreu-

iien sezo a ia eun den da hada en he bark. Ar chreunen-
le, evit guir, eo ar bilianna euz an oll hajou ; mes pa
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vez diouanet, ii'euz louzaouen all ebet ker braz hag hi

:

dont a ra da veza eur vezen a behini ar scourrou a zer-

vich da c'hlud dal labousel.»

4. Parabolen ar goell. — «Rouantelez an eñv a zo

heñvel ouz eun tamm goell a laka eur vaouez e tri da-

moueziat bleud, hag a ra d'an toaz oll goï.»

5. Parabolen an TEiNzoR. — « Rouantelez an eñv a

zo heñvel oc'h eun tenzor cuzet en eur park. An nep a

gav an tenzor-ze ne lavar ger da zen ; mes kement a joa

en deuz da veza lie gavet ma verz kement tra en deuz

evit prena ar park e pehini ema.»

6. Parabolen AR BERLEZEN. — « Rouautelez an eñv

a zo heñvel oc'h eur marc'hadour a zo o redet bro evit

clask perlez. veza cavet unan gaér, ez a buhan da

verza kement tra en deuz evit he frena.»

7. Parabolen ar pesket mad hag arpesket fall. —
« Rouanlelez an eñv a zo c'hoaz heñvel ouz eur rouét a

daoler er mor hag a deu ennhan a bep seurt pesket. Pa

greder eo dija leun, ar besketerien hen tenn er meaz, ha

goudeze ez eont da azeza var an aod evit dibaba ar pesket.

Ar re vad a zalc'hont gantho , hag ar re fall a stlapont

kuit. Evelse e vezo great ive da fin ar bed. An elez a

deuio da zispartia ar re vad dioc'h ar re fall, hag ar re-ma

a vezo strinket e tan an ifern. Eno e vezo Jeñv ha

scrign-dent.»

30. Jesus a ra d'an avel paouez da c'hoêza.

Eun dervez bennac goude beza kelennet ar bobl evelse,

Jesus a lavaras d'he ziskibien : «pignomp en eur vag,

ha deomp en tu all d'al lenn.» Neuze eun doctor euz al

Jezen a deuas d'he gaoul en eur lavaret : « Mestr, me'm
euz choant da vonlganeoc'h.» Mes hor zalver, o c'hou-

zout oa slag caloun an doctor-ze ous madou ar bed-ma,

a lavaras dezhan: «al lern o deuz ho zouUou en douar,

hag al labouset o deuz ho neiziou ; mes Mab an den n'en

deuz ket eur plas da c'hourvez.» Ha var gement-se an

doctor a ieas en dro.
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Coulsgoude Jesus, o veza pignet er vag, en em roas

da gousket. Ha setu eun avel grefi o tont da c'hoéza var

al lenn, hag ar vag oc'h en em garga a zour. Diskibien

hor zalver a deuas d'he zihuna, en eur lavaret: «Mestr,

emaomp o vont da goll.« Ha Josus a respountas: «rac

petra o peuz aoun , tud a nebeul a feiz?» Ha setu heñ

o sevel, hag oc'h en em lakaat da c'hourdrouz an avel

hag ar mor, ha kerkent an avel hag ar mor a deuas da

veza sioul. Hag an diskibien, souezet hag estlammet, a

lavare an eil d'egile : « peseurt den eo hema-ta, pa'z e

guir an avel hag ar mor a zent outhan?»

Ar mor ama a verk ar bed, hag ar vag, an Ilis: an

Ilis a harzo onz an oll barrou-amzer, abalamour Jesus-

Krist a zo ato ganthi.
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31. Merc'h Jaïr; ar vaouez clanv.

Pa deuas Jesus en dro goude beza bet en tu all d'al

lenn , eun den , he hano Jaïr , hag a ioa unan euz ar

pennou braz euz ar vro, en em strinkas d'he dreïd en

eur kivaret : « Aotrtiu, va merc'h a zo o vont da vervel.

Deuil da lakaat ho taouarn varnhi evit ma pareo.» Ha

Jesus a ieas ganlhan.

Epad m'edo o vont , dre greiz ar bobl-tud a ioa deuet

d'he giioiU vor ribl al lenn p'o doa clevet Javaret oa distro

euz an tu all, eur vaouez, Jiag a ioa clañv daouzec vioaz

a ioa, a dosteas outhan dioc'h an adreñ. Ar vaouez

geaz-se e devoa dispignet he zammic pe a dra o clask

beza pareet gant ar vedicinet, ha vad ebet n'o devoa

great dezhi. Hogen, o veza eat adreñ kein hor zalver, ne

reaz nemet touch oc'h costez he zaé divar c'horreic, ha

ractal e oue pare. Jesus a zistroas outhi en eur lavaret:

«vd merc'h, ho feiz en deuz ho saveteet; it e peoc'h!»
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N'en doa ket achuel mad ar ger-ze pa deiijer da ia"va-

ret da Jaïr : « d'ober petra oher poan dar Mestr eb ezom ?

Ho merc'h a zo maro.» Mes Jesus, o veza clevet ar

gomz-se, a lavaras d'an lad : «ne rit van ebet evit

kement-se; credit ehken hag ho merc'h a vevo.» Pa

erruas e U Jaïr, e cavas eno eieiz a dud o vouela hag oc'h

liirvoudi. Hor zalver a lavaras dezho : «ne vouelit ket;

ar verc'li-se n'e ket maro; cousket eo ez eo.» Mes hi a

rea goab anezhan, o c'houzout ervad oa maro. Neuze ez

eas e cambr ar verc'h gant he zad hag he mamm, ha gant

Per, Jakes ha lan, hag, o veza croget en lie dorn, e lava-

ras dezhi; «plac^h iaouank, m'hel lavar deoc'h, savit!»

Ha kerkent ar verch a zavas, hag en em lakeas da vale

dre an ti.

32. Jesus a joaz an daouzee abostol.

Eun niver braz a dud a deue bemdez, hag a bell hag

a dost, da glevet Jesus. Hur zalver en devoa calz truez

outho ; rac heñvel oant ous bandennadou deñvet hd n'o

deuz pastoT ebet d'ho ren. Setu perac e lavaras d'he

ziskibien : «puill eo an eost, mes al labourerien a zo

nebeut anezho. Pedileta Mestr an eost ma plijo ganthan

digass labourerien d'he zastum.» Jesus a dremenas an

noz varlerc'h o pedi. Antronoz-vintin e c'halvas he zis-

kibien en dro dezhan , hag e choazas en ho zouez daou-

zec, da bere e roas an hano a ebestel, da lavaret eo,

cannadet. Setu ama hanoïou an daouzec abostoJ : Per

hagAndre; Jakes, mab da Zebedee, ha lan; Philip ha
Barthelemi ; Thomas ha Maze ; Jakes, mabdaAlphee, ha
Thaddee; Simon, ar chananean, ha Judas Iscariot, pehini

a oue an treïtour. Jesus a gassas an daouzec-se dre ar

Judee, en eur reï dezho ar c'halloud da barea ar re glañv,

da lakaat ar re varo da zont adarre e buez, ha da gass
an drouc-sperejou euz a gorfou an dud, ma vijent eat

ennho. Araoc ho c'hass, e comzas outho evel-hen : « it

t'ia da brezec en eur lavaret : tostaal a ra rouantelez an
iñv. Ne gassit netra^aneuc'h nemet ho paz. Pa'z eQc'h
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en eiin ti bennac, livirit: ar peoc'h ra vezo en ti-ma!

Ha mar d'eo an ti-ze din a beoc'h, e vezo great dezhan

hervez ho coulenn ; ma n'e ket, ar pez o pezo goulennet

evithan a vezo roet deoc/h oc'h unan. Pa gavoc'h unan
bennac ha ne felio ket dezhan ho tigemeret, pe sclaou ho
comzou, deuit kuit euz an ti pe euz ar gear-ze en eur

heja ar boultren diuc'h ho treid. E guirionez m'hel lavar

deoc'h : Sodom ha Gomorr ne vezo ket ker reuzeudic ho
doare da zeiz ar varn ha ma vezo hini an ti pe ar gear-ze.

Ho cass a ran evel oanet etouez bleizi ; o pet ela ijinn ar

zarpant, mes it ato eün gani oc'h hent evel ar goulm.

Divoallit rac an dud : ho kelver a raïnt dirac ar varnerien,

hag ar re-ma a roïo urs d'ho scourjeza. Ho lakaat a

raïut zoken dar maro, ha dall aoualc'h e vezint evit credi

e plijint da Zoue oc'h ober goassa ma c'hellint deoc'h.

An diskib n'ema ket en tu all d'he vestr: mar d'eo bet

galvet ai-Mestr, Beelzebuth, peseurthano ne vezo ket roét

d'he ziskibien ? N'o pezet ket aoun rac ar re a laz ar

c'horf ha ne c'hellont ober drouc ebet d'an ene; mes o

pezet aoun kent rac an hini a c'hell cass ar c'horf hag

an ene d'an ifern. Digorit frank ho kinou da reï testeni

ac'hanon-me dirac an oll. — An nep a anzavo ac'hanon

dirac an dud, me ive hen anzavo dirac va Zad pehini zo

en eñv. An nep a gar he dad pe he vamm muioch eged-

on-me, n'e ket din ac'hanon. Hag an nep ne zoug ket

he groaz evit dont d'am heul n'e ket din ac'hanon. An
nep piou bennac ho selaou-c'houi, am zelaou-me ; hag an

nep piou bennac ho tisprij-c'houi am disprij-me. An nep

ho tigemer-c'houi am digemer-me, hag an nep am dige-

mer-me a zigemer an Hini en deuz va digasset. An nep

piou bennac a roio deoc'h eur banne dour em hano-me,

ne goUo ket he recoumpans.»

An ebestel a ieas eta daou ha daou da brezec ar binijen.

Ober a reant d'an drouc-sperejou kuitaat corfou an dud

ma vezent eat ennho, ha parea a reanl calz tud clañv o

touch outho ho biziet soubet en eol. Divezatoc'h, Jesus a

joazas c'hoaz daouzec ha tri-ugent diskib all evit sicour an

ebestel, hag evit mont, eveldho, daou ha daou en he raoc.
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Ar grasou Tn'oa deuet hor zalver da zigass var añ
douar a oue scuillet gant an daouzec abostol, evel ar

vennoz roét gueich all gant Abraham a ioa bet ingalet

etre daouzec mal) Jacob. An ebestel , nemet eur vaz

gantho en ho dorn, a c'hounezas ar bed oll dre an nerz

euz a gomzou Doue a brezegent d'an dud ; evelse Jedeon,

gant eur vandennadic soudardet ha ne oa gantho nemet
troumpillou hag a bep a letern, goulou ennhan, en devoa
trec'het gueich all eun arme a enebourien ha ne c'helle

den ho niveri.

33. S. lan-Vadezour dibennet.

Herodes, roiie ar Galilee, en devoa kemeret evit pried,

a enep peb guir ha peb lezen, Herodiades, greg he vreur.

lan a ioa eat d'he gaout evit rebech dezhan ar scouer
fall a roé e kement-se. «Pec'het o peuz, emezhan d'ar

roue, telc'her evit pried greg ho preur. « Herodes a

ieas kement a zrouc ennhan o clevet ar rebech-se ma
roas ur3 da zastum lan-Vadezour ha d'hen teuler er

prizoun, carget a chadennou. Mes an dra-ze ne oue ket

aoualc'h evit Herodiades : houma, en he c'hounnar, a

glaskas an tu da lakaat d'ar maro ar prophet calounec;

rac ne c'helle mui lif c liou7,ifi\ .ibalamour ma coundaone
hebuezdireol.

Hogen, d'an

deiz m'oa ga-

net, Herodesa

roas eul leiii

vras d'he ofli-

serien ha d'an

dud a renk

huela euz ar,,

i^alilee. Merc'h'

Herodiades a

zansas epad

lein hag a

blijas kement

da Herodes,

lia d'ar goun -

pagnunoz a loa oc'h taol, ma lavaras dezhi ar roue;

Bibl breton. 13



«goulennit diganeñ ar pez a geroc/h, ha me hen roïo

deoc'h, ha pa ve zoken an anter euz va rouantelez e ve.»

Hag er memes amzer e touas var he le e talc'hje mad
dhe c'hor. Ar verc'h a ieas neuze er meaz euz ar zal da

c'houlienn cuzul digant he mamm. — «Va mamm,
emezhi

,
peli^a c'houlenninn ?» Hag he mamm dezhi

kerkent: «goulenn penn Ian-Yadezour.« Ha setu ar

verc'h da zistreï da gaoul Herodes, ha da lavaret dezhan :

«me c'houlenn ma vezo digasset dinn ama dioc'htu penn

lan-Vadezour var eur plad.» Ar goulenn-ze a reas calz

poan d'ar roue; mes abalamour m'en devoa touet var

he le e raje ar pez a vije goulennet diganthan, e cassas

tud raclal da zibenna lan-Vadezcur en he brizoun. Ar

penn a oue digasset er zal var eur plad, ha roét d'ar

verc'h iaouank ; hag houma a ieas rac eün d'he gass

d'he mamm.
Evel Fan-Vadezour, ar propliet santel Elias a ioa eat

ive, gueich all, da gaout Akab, ar roue difeiz, hag hema,
dre gassouni oc'h ar virionez, a ioa falvezet dezhan ive

lakaat d'ar maro an den Doue.

34. Jesus a laka ar bara da greski.

Araoc goueliou Pask, an ebestel a zistroas da gaout ho

Mestr, evit counta dezhan ar pez o doa great epad m'oant

bet vale dre ar vro, daou ha daou, en eur brezec. Jesus

a lavaras dezho neuze : «deuit da ziskuiza eun tammic»
Setu hi eta da bignat en eur vag, ha da vont en tu all da

vor ar Galilee, en eul leac'h gouez ha dislro. Mes eur

maread tud a ieas di var ho lerc'h. Jesus, o velet an

niver braz-se a dud, en devoue truez outho. En em
lakaat a reas da genta d'ho c'helen ha da barea ar re

glañv a ioa en ho zouez. Dioc'h an abardaéz, he ziski-

bien a deuas d'he gaout, en eur lavaret: « emaomp ama
en eul leach gouez, hag ema erru an noz. Livirit eta

d'an dud-se en em denna erc'heriadennou hag er bourcou

divar dro, el leac'h ma c'hellint prena eun tamm bennac

da zibri.» Jesus a respountas : «roït dezho da zibri oc'h

unan. Pet bara a zo ganeoc'h?» — « Pemp bara ha daou
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besk ; mes pelra eo an dra-ze etre kement all a dud?«

a lavaras an diskihien. Jesus a roas urs coulsgoude da

lavaret d'an dud azeza var ar geot; ha goudeze e keme-

ras ar pemp bara hag an daou besk, hag, o veza ho

benniget en eur zevel he zaoulagad etrezec an eñv, e reas

tammou anezho hag ho roas d'he ziskibien da ingala etre

ar bobl. Hogen, bez' ez oa eno pemp mil den bennac;

dibri a rejont oll, hag oU o devoue leiz ho c'hof. Neuze

Jesus a lavaras d'he ziskibien : «it da zastum ar pez a

zo choraet a zilerc'h an dud, evit ne d'aï netra da goU.»

Mont a rejont, ha ganl ar pez a ioa chomet a zilerc'h e

oue pe a dra da garga daouzec paner. Ar bobl en

devoue kement a anaoudegez vad evit hor zalver, abala-

mour d'ar miracl-se, m'en devoa c'hoant d'he lakaat da

roue. Mes Jesus, o c*houzout petra zonje ar bobl, en em
dennas kuit, hag a ieas fenoz da Gapharnaüm gant he

ziskibien.



35. Promessa divar benn sacramant an aoter.

Anlronoz , ar bobl a glaske Jesus e peb leac'h ; he

gaout a reas erfin e Capharnaüm. Hor zalver, o velet ne

glaske an dud-se anezhan nemet abalamour an dervez

araoc o doa bct da zibri diganlhan leiz ho c'hof, a lava-

ras dezho : «n'e ket evit caout ar bouet a ia da netra eo

e tleit labourat, mes evit caout ar bouet a roio deoc'h

Mab an den, hag a gasso ac'hanoch dar vuez a bado da

viken. Me eo ar bara a vuez a zo diskennet euz an eñv;

an nep a zebro euz ar bara-ze a vevo da virviken. Hag

ar bara a roïnn-me da zibri eo va c'horf, a vezo lakeat etre

daouarn ar vourrevien evit silvidigez ar bed.» Hiniennou

euz ar re a ioa ouz he zelaou a kavaras neuze : « penaoz

e c'hello hema rei deomp he. gorf da zibri?» Ha Jesus a

respountas: «e guirionez, e guirionez m'hel lavar deoc'h;

ma ne zebrit ket corf Mab an den, ha ma ne evit ket he

c'hoad, n'o pezo ket ar vuez ennoc'h. An nep piou

bennac a zebro va c'horf hag a evo va goad en devezo ar

vuez a bado da viken, ha me a raïo dezhan sevel euz a

varo da veo d'an deiz diveza euz ar bed. Rac va c'horf a

zo 6 guirionez eun dra da zibri , ha va goad, eun dra

da eva.»

clevet ar c'homzou-ze, meur a hini euz ar re a ioa

oc'h heul hor zalver a deuas ho feiz da laoskaat, hag a

ieas kuit en eur lavaret : «setu aze traou tenn da glevet;

piou a c'hell credi kement all ?» Mes Jesus a gendalc'has

da brezec oa red credi ar pez en devoa discleriet divar

benn ar zacramant adorabl euz an aoter , ha d'ar fm e

c'houlennas digant he ebestel: «ha c'houi, c'hoant o

peuz ive da vont kuit?» Per a respountas ractal en hano

an oU ebestel : «Mestr, da gaout piou ez affempni? Ho
comzou-c'houi a ro ar vuez a bado da viken. Evidompni

a gred hag a anavez ervad eo c'houi ar Christ, hag ez

oc'h e guirionez Mab da Zoue,»

Ar mann, guen ha dous evel ar mel, a gouezas bem-
dez euz an eñv keit ha ma chomas an Israelitet en dezert,

evit maga ha creski ennho buez ar c'horf. Ar mann-ze a
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ioa eur merk euz ar bouetse eb he bar a zisken bem-

dez euz an eñv var an aoter, hag a ziskenno betec fin

ar bed, evit beza ingalel etre ar gristenien fidel, ha ser-

vichout da vaga ha da greski en ho eneou ar vuez dreist-

natur euz ar c'hras.

PEMPET PENNAD.

An trede blavez ma prezegas hor Zalver Jesus-Krist.

36. Ar Gananeenn.

Jesus a skoas varzu Tir ha Sidon. Ha setu eur vaouez

a Ganaan, hag hi paianez, o tonl etrezec ennhan, en eur

lavaret: «Aolrou, mab da Zavid, o pet truez ouzinn

!

Va nierc'h a zo goal-gasset gant an drouc-speret.» Mes

hor zalver ne reas van evit hc c'hlevet. Ha setu he

ziskibien da lavaret dezhan : «roït he chounje dezhi;

rac ne ra nemet crial var hon lerc^h.» Ha Jesus a res-

pountas: «n'oun bet digasset nemet da gaout an deñvet

dianket euz ar bobl a Israél.» Neuze ar vaouez-se a

dosteas outhan, hag en em strinkas d'he dreïd , en eur

lavaret: « Aotrou, va zicourit, me ho ped.» Ha Jesus a

respountas adarre : « n'e ket mad kemeret bara ar vugale

evil hen teuler d'ar chass.» — «Guir eo, eme ar Gana-

neenn; coulsgoude, Aotrou, ar chass iDihan a zebr ar

bruzunachou a gouez divar daol ho mestr.» Neuze Jesus

a lavaras dezhi: «o maouez, ho feiz a zo braz. Ra vezo

great deoc'h hervez m'o peuz goulennet !» Ha kerkent

merc'h ar vaouez-se a deuas da barea.

Jesus a gav ar feiz etouez ar baïanet a Zidon, evel
Jonas her c'havas ive gueich all etouez ar baianet a Niniv.

37. Ar renk kenta roet da S. Per.

Jesus, o veza deuet da gear Cesaree, a c'lioulennas

digant heziskibien: « piou a zonch deoc'h oun-me!»
Ha setu Simon-Per da respount dioc'htu : « c'houi eo ar

Christ, guir Vab Doue!» Neuze Jesus a lavaras dezhan:
«eüruzoch, Simon, mab da Jonas, abalamour n'e ket
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gant car na mignoun eo o peuz deskel an dra-ze, mes
gant va Zad pehini zo en eñv. Setu perac me a lavar

deoc'h : c'houi a zo Per, da lavarel eo, mean, ha var

ar mean-ze me a ziazezo va Ilis, hag an ifern gant he

oll c'halloud ne vezo biken treac'h dezhi. Me a roïo

deoc'h alc'houeziou rouantelez an eñv, ha kemenl tra o

pezo liammet var an douar a vezo liammet ebarz en eñv,

ha kement tra o pezo diliammet var an douar a vezo ive

diliammet en eñv.»

Jesus a joazas an abostol s. Per evit beza ar mean-
diazez hag ar penn euz he IHs, abalamour m'oa bet ar

c'henta o sevel he vouez evit discieria dirac an oll ec'h

anaveze hor zalver evit guir Vab Doue. Setu dija tost

daou vil bioaz zo m'ema an Ilis en ho za, sounn ha dress,

en despet d'an oll barrou-amzer a gouez varnhi, hervez

ar bromessa great gueich all da s. Per gant hor zalver

Jesus-Krist.

38. Transfiguration hor Zalver.

C'houec'h deiTcz güude, Jesus a gemeras Per, Jakes

ha lan, hag ho c'hassas gantlian var eur menez huei.

Eno ec'h en em dransflguras dirazho ; he dal a deuas da
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veza skeduz e\el dn iieul, lidi^ Lt viotaniciit ^ueu evel

an eic li. Ha setu Moizes hag Ehas o tont var ar menes
da gomz ganthan. He galoun leun a joa o velet kemen\,

all, Per a lavaras neuze da Jesus : « eun dodi eo beza

ama; mar kirit, ni ?;avo ama Iri deU, unan evidoc'h, eun
all evit Moïzes, hag eun all evit Elias.» N'oa ket he gomz
ganthan peur-achuet pa oue goloêt, heñ hag an daou
abostol all, gant eur goabren lugernuz. Ha selu eur

vouez o tont euz a greiz ar goabren, hag o lavaretâ

«Hema eo va Mab muia caret, an hini m'eo va oU flijadur

sonjal ennhan ; sclaouit-heñ.)) cjevet ar vouez-se, an

diskibien a oue spountet, hag a gouezas var ho fenri

d'an douar. Mes Jesus a ieas d'ho c'haout, hag a douchas

outho, en eur lavaret : « savit, ha no pezet aoun ebet.»

Sevei a rejont ractal ho daoulagad, ha ne veljont mui den

en dro dezho nemet Jesus. Hor zalver a lavaras dezho

neuze: «ne hvirit ger euz ar pez o peu2 guelet ama,
ken na vezo savet Mab an den euz a varo da veo.»
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ziskibien e creiz etre an daou zen brudeta euz al lezen

goz; MoizeSj an hini a roas al lezen d'ar bobl a Israèl,

hag Elias, ar prophet-se a reas ken)enl a viraclou. Mes
mar d'oa caér ar re-ma da velet, kement-se ne oa netra e

scoaz ar pez ma'z oa Jesus he unan. Hor zalver a falve-

zas dezhan reï da anaout dre eno eo diganthan e teu peb

genet ha peb nerz ken el lezen goz, ken el lezen nevez.

39. Jesus, mignoun ar vugale. — Ar pec'het
a scouer fall.

Eun dervez, Jesus a ioa dija skuiz o prezec. Ha selu

e leujol da zigass dezhan eur maread bugaligou vihan,

evit ma plichesse ganthan lakaat he zaouarn varnezho

hag ho bennigen. An ebestel a scandale ar mamniou,
hag doa c'hoant d'ober dezho mont en dro gant ho

bugale. Mes Jesus a lavaras d'he ebestel : « hst ar

vugaligou-ze da zont betec ennon; rac d'ar re-ze ha
d'ar re a zo heñvel outho eo rouantelez an eñv.» Ha
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neuze e kemere ar vugale-ze euz a-dre divreac'h ho

mammou, e vriate anezho gant carantez, hag ech astenne

he zaouarn varnho evit ho bennigen.

Eur veich all diskibien hor zalver a c'houlennas

diganthan : « piou a vezo ar brassa e rouantelez an eñv ?»

Neuze Jesus a c'halvas eur c'hrouadur, hag, o veza he

lakeat e creiz he ziskibien, e lavaras d'ar re-ma: «e gui-

rionez m'hel lavar deoc'h, ma ne deuit ket da veza heñ-

vel ous bugaligou vihan, ne d'eoc'h ket da rouantelez an

eñv. Au nep a vezo humbl evel ar c'hrouadur-ma, hennez

a vezo ar brassa e rouantelez an eñv. Hag an nep a

zigemero em hano-me eur bugel evel hema, am dige-

mero-me va unan. Mes an nep piou bennac a roïo scouer

fall da unan euz ar vugaligou-ze a gred ennon, guell e

vije dezhan e vije bet staget eur mean-milin ouz he

c'houzoug, hag e vije bet taolet evelse e goueled ar mor.

Malheur d'an den a ro scouer fall ! Divoallit da zisprijout

unan ebken euz ar vugaligou-ma ; rac, m'hel lavar

deoc'h, ho elez mad a vel bepret fas va Zad pehini zo

en eñv.»

Evel Tobias a oue henchel ha divoallet dioc'h peb

drouc gant eun eal, evelse ive an dud oll o deuz eun eal

evit ho divoal, petra bennac ne c'heller ket he velet gant

daoulagad ar c'horf.

.

40. Divar benn pardoimi an offansou. Ar
zervicher ne fell ket dezhan pardouni.

Eun dervez an abostol s. Per a c'houlennas digani hor

zalver: « Mestr, pet gueich e renkinn-me pardouni d'am

breur, p'en devezo va offanset? Betec seiz gueich?» Ha

Jesus a respountas : « ne lavaran ket deoc'h betec seiz

gueich ebken , mes betec dec ha tri-ugent gueich seiz

gueicli. Setu perac rouanlelez an eñv a zo heñvel ouz

cur roue hag a c'hoanteas guelet penaoz edo ar gount etre

lie zervicherien hag heñ. Hogen, unan euz ar re-ma a

vanke dezhan dec mil pez archant. Evel n'en doa ket a

be a dra da baêa, ar roue a roas urs d'he verza, heñ, he

chreg, he vugale, ha kement munud mad en doa, evit
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sevel ar pez a vanke. Mes ar zervicher-ze en em strinkas

da dreïd he vestr, en eur lavaret : « gortozit ganeñ, me
ho ped, ha divezatoc'h me ho paêo.» Arroue a gemeras
neuze truez outhan hag hen lezas da vunt kuil : pardouni
a reas dezhan zoken ar pez a vanke. Ar zervicher-ze, o
veza en em gavet goudeze gant eur zervicher all hag a

vanke dezhan cant diner, a lammas dioc'htu da gregi en

he c'houzoug, en eur lavaret: « ro dinn ar pez a vankes.»

Ar zervicher

all en em
strinkas

d'he dreïd

oc'h he bedi

da gaout

truez

outhan.

«Roït amzer

dinn, emez-

han, ha
divezatoc'h

me ho
paéo.» Mes
!icñ ne fal-

vezas ket

dezlian gortoz, hag a reas dastum he goumpagnoun hag
he lakaat er prizoun ken n'en devije paêt he zle. Couls-

goude ar zervicherien all euz ar palez a gavas an dra-ze

eun dra iskiz, ha setu hi da gounta d'ar rc>ue ar pez a

ioa c'hoarvezet. Ar roue a c'halvas neuze dirazhan ar

zervicher digaloun, hag a lavaras dezhan: «servicher

fallacr, m'em euz pardounet deoc'h ho tle abalamour m'o
peuz va fedet ; ha ne dHac'h-hy. ket eta ive caout truez

ouz ho coumpagnoun evel m'am euz-me bet va unan
truez ouzoc'h?» Ha var gement-se ar roue, drouc ennlran,

a lakeas ar zervicher-ze etre daouarn ar vourrevien ken

n'en devije paet ar pez a vanke guennec evit guennec.

Setu aze petra raïo deoc'h ive va Zad pehini zo en eñv,

ma ne bardounit ket d'ho preudeur euz a greiz ho caloun.»
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41. Ar c'halloud da liamma ha da ziliamma
roêt d'an ebestel.

D'ar memes mare Jesus a lavaras d'he ebestel : «e gui-

rionez m'liel lavar deoc'h, kement o pezo liammet var

an douar a vezo liammet ebarz en eñv, ha kement o

pezo diliammet var an douar a vezo ive diliammet ebarz

en eñv.»

«Hag an nep ne zelaou ket an llis a zo heñvel oc'h

eur païan hag och eur publican.»

An nep ne zelaou ket an Ilis a erruo ganthan ar

pez a erruas gant an dud a veve en amzer Noé: mont a

rai da goU evel an dud-se, pere ne rejont van ebet ken

nebeut evit clevet an aliou niad a roe Noé dezho a berz

Doue.

42. Parabolen ar Samaritan. ^

Eun doctor euz al lezen a deuas eun deiz da gaout

Jesus evit he denti : «Mestr, emezhan, petra dlean-me

da ober evit caout ar vuez a bado da viken ?» Jesus a

c'houlennas outhan d'he dro : «pelra zo scrivet el lezen?»

Hag an doctor a respountas : « caret a reoc'h ho Toue

euz oc'h oll ene, euz oc'h oU nerz hag euz oc'h oll spe-

ret ; ha caret a reoc'h ive ho nessa eveldoc'h oc'h unan.»
— « Respount mad o peuz great, eme hor zalver; n'o

peuz nemet ober an dra-ze, hag e vevoc'h.)) — «Mes, a

c'houlennas adarre an doctor, piou eo va nessa?» Neuze

Jesus a lavaras dezhan: «eun den a ioa o tisken euz a

Jerusalem daJeriko pa zaillas varnhaneurvandenlaéroun.

Ar re-ma hen lakeas, coulz lavaret, en noaz, ha, goude

beza goal-skoèt ganthan, ez ejont kuit, hag hen lezchont

anter-varo var an hent. Eur belec a dremenas dre eno

iia ne reas van evit he velet. Eur zervicher all euz an

templ a ieas ive ebiou eb en em zale da rei sicour ebet

dezhan. Erfm, eur samaritan hag a ioa o veachi, o veza

remerket e pe stat edo an den-ze, a gemeras truez

outhan. Mont a reas d'he gaout, ha, da genla, e voalc'has

he c'houliou gant eol ha guin, hag e lakeas varnho eun

dra bennac da stanka ar goad. Goudeze e sammas
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anezhan var

he loan, hag

her chassas

ganthand^an

hostaliri,

Antronoz e

roas daou

ziner d'an

hostis, en

eur lavaret:

«0 pel soursi

euz an den

am euz di-

gasset ama
deach, ha,

ma n'o peuz

ket a arc'hant aoualc'h aze, pa vinn distro , me baèo

deoc'h ar pez o pezo dispignet ouspenn.» — Pehini euz

an tri-ze, eme hor zalver d'an doctor, a gav deoc'h a

oue nessa an den a ioa couezel etre daouarn al laéroun?»

An doctor a respountas : « an hini en deuz kemeret truez

outhan.» — « Mad, eme Jesus, it, ha grit evel en deuz

great.))

43. Martha ha Mari,

Jesusaerruas goudeze e bourg Bethanii. Eno, eur

vaouez, he hano Martba, hen digemeras en he zi. Marlha

e devoa eur c'hoar,

lianvel Mari ; houma a

deuas da azeza eharz

treïd hor zalver gant

aoun da goll eur ger

euz ar pez a lavarje.

r.dulsgoude Martha a

loa prez varnhi o clask

ourchass eun tamm
bennac da zibri. Mont

ha dont a rea dre an ti eb ehana ; erfm e chomas en he
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za dirac Jesus hag e lavaras dezhan : « Mestr, ne velit-hu

ket e lez va c/hoar an oll hibour ganeñ da ober? Livirit

dezhi-ta sevel d'am zicour.» Mes hor zalver a respounlas

:

«Martha, Martlia, poan ha tregaz a gemerit gant calz a

draou. Hogen, n'euz nemet eun dra hag a ve red. Mari

e deuz choazet evithi al loden vella, hag al loden-ze ne

vezo ket lamet diganthi.»

44. Peden an Aotrou.

Eun dervez m'oa betJesus o pedi en eul leac'h distro,

unan euz he ziskibien a lavaras dezhan : « Mestr, deskit

(U^omp pedi evel m'en deuz lan desket d'he ziskibien.))

Ha Jesus a respountas: «pa bedoc'h, livirit evel-hen :

Hon Tad pehini zo en eñv, oc'h hano bezet santifiet, ho

rouantelez deuel deomp, ho polontez bezet great var an

douar evel en eñv. Roït deomp hirio hor bara pemdeziec,

ha pardounit deomp hon ofTansou evel ma pardou-

nomp d'ar re o deuz hon ofTanset, ha n'hon lezit ket da

goueza en dentation, mes hon dilivrit dioc'h an drouc.

Evelse bezet great ! ))

Jesus a lavaras c'hoaz : « deuit oll davedon-me, c'houi

pere a zo er boan hag a zindan ho peac'h, ha me a raïo

vad deoc'h. En em lakiit e va zervich, ha deskit ganeñ-me
beza dous hag humbl a galoun. Evelse e cavoc'h ar

peoc'h a glask oc'h eneou. Rac e va zervich-me n'euz

netra tenn, ha va gourc'hemennou a zo eur beac'h scañv

da zougen.»

45. An danvad dianket hag ar pastor mad.

Jesus a ieas da Jerusalem evit gouel an tabernaclou;

eno e kelennas ar bobl hervez he gustum hag e countas

parabolennou euz ar re gaéi'a. Etouez ar re a ioa aketuz

da voni d'he zelaou, ez oa publicanet lia tud anavezet

gant an oll evit pec'herien vraz. Ar pharizianet hag an
doctoret euz al lezen a gave abec e kement-se. Hor zalver

a ziscouezas dezho dre eur barabolen perac e carie guelet

ar beclierien o tont d'he gaout. «Ma ve unan bennac



206 —

ac'hanoc'hj

emezhan,

hag en defte

cant dafivad,

ha ma teuffe

da goll unan
anezho,

daousl ha ne

lezfe kel an

naontec ha

pevar-ugent

dañvad all el

leac'h m*em-
aïnt peuri,

evit mont da

redet var-

lerc'h an hini en deuz coUet? Hag eur veich m'en deffe

he gavet, e sammfe anezhan laouen var he choug, ha,

pa ve erruet er gear, e c'halvfe he vignounet hag he ame-

zeien, en eur lavarct : «deuit da gemeret pcrz emjoa;
rac va dañvad a ioa dianket, ha setu em euz he gavet

adarre.» Evelse, m'hel lavar deoc'h, e vezo muioc'h a

joa en eñv evit eur pec'her a raio pinijen, eget evit naon-

tec ha pevar-ugent den just pere n'o deuz ket a ezom da

ober pinijen.»

«Me eo ar pastor mad. Eur pastor mad a gass he

zeñvet var ar peuri; bale a ra en ho raoc, hag hi a ia

d'he heul, abalamour ma'c'h anavezonthe vouez. Evelse

va deñvet-me a deu d'am heul ; rac me a anavez anezho,

hag hi a anavez ac'hanon. Me eo ar pastor mad. Eur

pastor mad a ro he vuez evit he zeñvet. Mes an hini ne

zivoal an deñvet nemet evit arc'hant, hennez a dec'h kuit

pa vel ar bleiz o tont. Evidon-me a ro va buez evit va

deñvet. Bez'em euz c'hoaz deñvet all ha n'emaint ket

etouez arvanden-ma. Red e dinn ho gervel da zont en

he zouez ; aelaou a raint va mouez, hag evelse ne vezo

nemet eur vanden deñvet ha nemet eur pastor.»
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46 Ar mab prodic.

Jesiis a lavaras c'lioaz : « eun den en devoa daou vab.

Hag ar iaouanka anezho a lavaras d'he dad: va zad, ro'it

dinn va lod euz ho lanvez. Hag an tad a rannas he zan-

vez etre he vugale. Abenn eun dervez bennac goude, ar

mab iaouanka a reas he bacad da vont kuit euz ar gear.

Ha setu heñ d'en em denna en eur vro bell, evit beva eno
en he roll. Mes o ren ar vuez a rene, ar pez en devoa a

deuzas buhan etre he zaouarn. Edo dija var an douar

noaz, pa deuas eur gernez vraz er vro-ze. Evit herzel

oc'h an naoun, ec'h en em lakeas neuze e servich eun
den euz ar vro. Hema her c'hassas da eun ti en doa var

ar meaz da zivoal ar moc'h. Hogen, ar mab prodic a vije

bet joa ganthan carga he gof gant ar mez a zebre ar

moc'h ; mes ne gave den da reï dezhan. Erfin, e tistroas

ennhan he unan, hag e lavaras : «nag a bet mevel a zo

er gear, e ti va zad, hag o deuz bara da zibri leiz ho

c'hof, ha me a zo ama dare da vervel gant an naoun I

Mes ne jominn ket mui ; nan, mont a rinn da gaout va

zad, ha lavaret a rinn dezhan : va zad, pec'het am euz a

enep Doue hag en oc'h enep-c'houi. N'oun mui din da

veza galvet ho mab ; mes kemerit ac'hanon da vihana

evit ho mevel.» Ha var gement-se, setu heñ en hent evit

distreï da gaout he dad. He dad, o veza he remerket o tont

a ziabell, en devoue truez outhan ; en eur redaden e oue

en he gichen, ha kerkent e lammas d'he vriata ha da

boket dezhan. Coulsgoude ar mab a lavare : va zad,

pec'het am euz a enep Doue hag en oc'h enep-c'houi ; n'oun

mui din da veza galvet ho mab ! Mes an tad ne roas

kel amzer dezhan da achui, hag a lavaras d'he zerviche-

rien : it buhan da gerc'hat brava saê am euz em armel

da reï dezhan da viska ; digassit ganeoc'h ive eur bizou

da lakaat dezhan var he viz, hag eur re voutou da lakaat

en he dreïd. Ha goudeze it d'ar c'hraou da laza al leue

lard a zo eno, ma vezo great eur goan vraz e verr. Rac
va mab a velit aze a ioa maro, ha setu heñ beo adarre;

coUet oa, ha setu heñ cavet. — Coulsgoude ar mab cossa
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a ioa er park o laboural. Pa deuas d'ar gear dioc'h an

abardaéz, e oue souezet o clevet trouz ha jolori en ti, ha

setu heñ da c'houlenn ouz eur mevel petra a ioa a nevez.

Ar mevel a gountas dezhan edot o pourchass eur goan

vraz en henor d'he vreur a ioa distro. clevet an dra-ze,

ar mab cossa a ieas drouc ennhan, hag he dad o veza

deuet d'he gaout, ec'h en em glemmas outhan en eur

lavaret : abaoue keit all a amzer zo m'emaoun o laboural

evidoc'h, n'o peuz biscoaz roèt dinn eur c'havric ebken

da zibri gant va mignounet ; ha coulsgoude me'm euz

great ato ho polontez e peb tra. Mes kerkent ha m'eo

dislroét d'ar gear ar mab-se en deuz lonket he zanvez o

veva en he roll gant merc'hed fall, o peuz lakeat laza

evithan al leue lard a ioa er c'hraou. Neuze hc dad a

iavaras dezlian: va mab, c'houi a zo ato ganeñ, ha
kement tra a zo dinn a zo deoc'h ive. Mes red oa ober

eur fest hirio da goan hag en em reï d'ar joa, abalamour
ho preur a ioa maro, ha setu heñ beo adarre ; collet oa,

ha setu heñ cavet.»

Ar barabolen-ze a zo eur gentel roet deomp gant Jesus-
Krist divar benn ar zacramant a binijen. Ar mab prodic

a anavez da genta he bec'het, keuz en deuz dezhan , ha
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lakaat a ra calet en he benn distreï rla gaout he dad,

Ouspenn-ze, coves a ra he bec'het, ha prest eo da zntisfia

pe da ober pinijen evit ar pec'het-se, en eur goll he

hano a vab evit beza mevel eJjken e ti he dad. Evelse

ar c'hristen a dle ive anaout he bec'hejou , caout keuz

dezho, ho c'hassaat, ho c'hoves, hag ober ar binijen a

zo merket dezhan. Er feson-ze e teu adarre da veza

mignoun da Zoue dre an absolven a ro dezhan ar belec.

47. Ar fals pinvidic hag ar paour-keaz Iiazar.

Jesus a gelennas c'hoaz ar bobl dre barabolennou all

evel houma : « bez' ez oa, emezhan, eun den pinvidic

pehini a veze guisket caér hag a rea cher-vad bemdez.

Bez'ez oa ive eur paour keaz, he hano Lazar, hag a ioa he

gorf goloét a c'houHou. Hema a veze gourvezet eharz dor

an den pinvidic, o c'hortoz carga he gof gant ar bruzuna-

chou a goueze divar he daol ; mes den ne deue da zigass

dezhan ar bruzunachou-ze : ne dostea outhan nemet ar

chass euz an ti, a deue da hpat he c'hou]iou gant ho zeod.

Hogen, dont a reas ar maro d'ar paour keaz-se , hag he

ene a oue douget gant an elez d'al limbou e coumpagnu-
nez Abraham. Dont a reas ive ar maro d'an den pinvi-

dic, hag ene hema a oue stlapet en ifern. veza savet

he zaoulagad, epad m'edo eno o leski, e velas a ziabell

Abraham ha Lazar en he gichen. Ha setu heñ da grial:

tad Al)raliam, o pet truez ouzinn, ha digassit Lazar da

zouba penn he viz en dour evit refreski va zeod eun
tammic ; rac n'oun ket evit herzel gant ar boan am euz e

creiz ar flammou-ma. Mes Abraham a respountas: va

mab, pet sonch peger mad oa ho toare epad m'edoc'h

var an douar, ha peger fall oa neuze hini Lazar ; hrema
Lazar a zo er joa, ha c'houi er boan : peb hini d'he dro

eo! Ouspenn zo, ac'hann d'al leac'h m'emaoc'h ez euz

keit ma n'ema ket e galloud den mont ac'hann di, pe

dont ac'hano ama.»
«Ar fals pinvidic a lavaras neuze : me ho ped da vihana,

tad Abraham, da gass Lazar da di va zad da lavaret d'ar

|iemp breur am euz c'hoaz beo petra zo er plas-ma a

boan, ganl aoun na errufe gantho ive ar pez a zo erruet

Bibl. brctoB. U
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gdiiuii-inc. iMcb Abi.ilidin d icNpountdS ddaiie. ho preu-

deur o deuz cvil lio c'lielen Moïzes hag ar brophelel;

perac ne zelaouont ket ar re-ze? — Guu' eo, eme ar fals

pinvidic; mes ma*z affe d'ho c'haout unan bennac euz a

douez ar re varo, me gred e teuffent kentoc'h da ober

pinijen. — Nan, a respountas erfin Abraham; ma ne

zelaouonl na Moïzes nag ar brophetet, ne rafTent ket

muioc'h a van ha pa'z aOe unan bennac euz a douez ar

re varo da brezec dezho.»

48. Jesus a bare eun den ganet dall.

En eur zont euz an lempl, eur zadornvez, da c'houel

an tabernaclou, Jesus a erruas gant eun den hag a ioa

ganel dall. He ziskibien a c'houlennas diganthan : «Mestr,

pe abalamour d'he bec'hejou he unan, pe abalamour da

bec'hejou he dud, eo an den-ze ganet dall?» Jesus a res-

pountas : «ne d'eo nag abalamour d'he bec'hejou he unan,

nag abalamour da bec'hejou he dud ; mes evit reï tro da
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Zuue da ziscüuez he c'halloud hurzuduz.» veza comzet

evelse, hor zalver a graùchas d'an douar, a reas pri gant

he granch, hag a lakeas ar pri-ze var daoulagad an den

dall, en eur lavaret dezhan ; «it d'en em voalc'hi e pin-

sin Siloe.» An den dall a ieas, hag en eur zistre'i ac'hano

e veie ker sclear ha peb hini.

Ar re hen anaie, hag o devoa he velet meur a veich o

clask an aluzen, a ioa souezet maro. Digass a rejont

anezlian da gaout ar pharizianet, evit counta dezho

penaoz oa bet pareet gant Jesus. Goude beza clevet he

histor, ar pharizianet a lavare, hiniennou anezho: «ar

Jesus-se ne deu ket a berz Doue, pa'z e guir ne vir ket ar

zadorn.« Coulsgoude hiniennou all a lavare ive; «penaoz

e c'helfe eur pec'her ober miraclou evelse?» Lod all erfin

ne felle ket dezho credi e vije bet dall an hiui a ioa

dirazho. Gervel a rejont eta he dud, hag e c'houlennjont

digantho: «hag herna eo ho mab, an hini a livirit a zu

ganet dall? Penaoz eta eo deuet ar guelet dezhan?» Hi

a respountas: « gouzout a reomp eo hema hor mab, hag
ez eo ganet dall. Mes evit lavaret deoc'h avad penaoz eo

deuet ar guelet dezhan , n'her gouzomp ket. Goulennit
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diganthan he unan, mar kirit ; oad aoualc"h en deuz da

respount deoc^h.» Ar pharizianet eta a ciioulennas adarre

digant an hini a ioa bet dall : «penaoz en deuz Jesus

digoret deoc'h ho taoulagad?» Hag heñ a respountas

:

«lavaret am euz great deoc'h dija; perac e fell deoc'h

clevet diou veich ar memes tra? Daoust ha c'hoant o

peffe ive da veza diskibien da Jesus?» Ar respount-se a

dennas varnhan a bep seurt malloziou ha goal-bedennou

a berz ar pharizianet. Coulsgoude e lavaras dezho c'hoaz

:

«me zo souezet ganeoc'h, ne c'houflac'h ket euz a be-

leac'h eo ar Jesus-se en deuz digoret dinn va daoulagad.

Abaoue m'ema ar bed-ma en he za, n'ez euz biscoaz

Glevet lavaret e ve bet digoret he zaoulagad da eun den

ganet dall. Ma ne vije ket bet a berz Doue an hini en

deuz va fareet, n'en devije gellet biken ober kemenlall.»

clevet ar c'homzou-ze, ar pliarizianet a ieas muioc'h-

mui a gounnar ennho : «c'houi, emezho d'an hini a ioa

bet dall, n'euz nemet fallagriez ouz oc'h heul, hag e fell

deoc'h ober scol deompni?» Ha var gement-se e lakejont

anezhan er meaz euz lio zi.

Jesus a glevas oa bct lakeat er meaz gantho, hag, o

veza cavet anezhan goudeze var he hent, e c'houlennas

diganthan : «credi a rit-hu e Mab Doue?» Hag hefi a res-

pountas : « piou eo, Aotrou, evit ma credinnennhan?» —
«He velet a rit, eme Jesus; rac heñ he unan eo a gomz
ouzoc'h.)) Neuze an den a ioa bet dall a lavaras : «credi

a ran, Aotrou,» ha ractal ec'h en em strinkas d'an

douar evit adori hor zalver.

Ama e velomp o tont da vir en eur feson burzuduz ar

pez en devoa discleriet gueich all ar prophet Isaias : «ar

re zall a zigoro ho daoulagad!» Eur miracl evel hennez

ne c'hell beza great nemet gant an hini a zo «sclerijen

ar bed.»

49. An dee den lor.

Goude gouel an tabernaclou, Jesus a dremenas dre ar

Samarii hag ar Galilee. Ha setu dec den lor oc'h en em
gaout ganthan, hag hi o chom a za dal m'her gueljonl
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hag sevel

ho mouez .i

ziabell, eii

eiir Javaret.

« Jesus, hoi

Mestr, pel

truez ouz-

omp!» Jesus,

veza ho
remerket , a

lavaras dez-

ho : « it d'en

em ziscouez

d'ar ve-

leien.» Ha
selu, epad

m'edonto vont, ec'h en em gavchont pare. Unan anez-

ho, o velet oa pare , a deuas dioc'htu var he giz en eur

veuli Düue a vouez huel. Ha setu heñ d'en em strinka

da dreïd hor zalver evit he drugarekaat. Hogen, an

den-ze a ioa eur samaritan, ha Jesus a hivaras dezhan :

«daoust ha n'oc'h ket pare ho lec? E peleac'h ela ema
an nao ali? Var dec n'euz nemet unan, ha c'hoaz eo

eun divroad, hag a ve distroét da reï gloar da Zoue !» —
«Savit, eme hor zalver neuze d'ar samaritan-ze, hag it e

peoc'h; ho feiz en deuz ho saveteel.»

50. Ar publican hag ar pharizian.

Jesus a gountas c'hoaz ar barabolen-ma evit reï eur

gentel da liiniennou a fisie re var ho zantelez ho unan

hag a rea faè var ar re all : « daou zen, emezhan, a ieas

d'an templ da ober ho feden ; unan anezho a ioa eur

pharizian, hag egile, eur publican. Ar pharizian a jonie

en he za e creiz an templ, liag a rea he beden evel-hen

:

«me ho trugareka, o va Doue, abalamour n'oun ket

heñvei ouz an dud all, ne d'int oll nemet laéroun, scra-

berien, avoultrerien, evel ma'z eo ar publican-ze. Me a
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iun diou veicli cr zizun , hag aketuz ouii ato da baèa an

deog euz a gement am euz.» — Ar publican en em
zalc'he e traoñ an templ , ha ne grede ket zoken sevel

he zaoulagad etrezec an eñv ; mes skeï a rea var boul he

galoun, en eur lavaret: «va Doue, o pet truez ouzinn,

rac ne d'oun nemet eur pec'her.» — E guirionez m'hel

lavar deoc'h , eme hor zalver, ar publican-ze a zistroas

d'ar gear gant gras Doue en he galoun; mes egile, nan.

Rac an nep piou bennac en em huela a vezo izeleal ; hag

an nep piou bennac en em izela a vezo hueleat.»

51. An den iaouank pinvidic.

Eun den iaouank pinvidic a deuas da gaout hor zalver,

hag a lavaras dezhan : «Mestr mad, petra renkan da

ober evit caout ur vuez a bado da viken ?» Jesus a res-

pountas : « n'o peuz nemet miret ar gourc'hemennou. » —
«Pere,» a c'houlennas an den iaouank. — «Arre-ma,

eme hor zalver: arabad eo laza; arabad eo ober avoul-

triach; arabad eo laeres; arabad eo dougen fals testeni.

Hag ouspenn : henorit ho tad hag ho mamm, ha caril ho

nessa eveldoc'h och unan.» — «Mes, eme an den



iaouank, an traou-ze oll am euz nmcl a(lal»'( va laouankis

;

petra vank dinn c^lioaz?» Jesus a reas neuze varnhan

eur zell a garantez, hag a lavaras dezhañ : «eun dra a

vank deoc'h c'hoaz: mar fell deoc'h beza parfet, guerzit

kement tra o peuz ha roït-heñ d"ar paour, hag o pezo eun
tenzor en eñv; ha goudeze deuit d'am heul.» clevet

ar c'homzou-ze, an den iaouank a ieas kuit, teñval

lie benn, rac pinvidic braz e oa. Jesus a lavaras neuze

d'he ziskibien : «e guirionez m'he] lavar deoc'h, diez eo

d'ar re binvidic mont da rouantelez an eñv. Mes an nep
en devezo kuileal he di, pe he dud, pe he vreudeur, pe

he bried, pe he vugale, abalamour dinn-me, hennez a

recevo cant kement aü er bed-ma, hag er bed all en

devezo ar vuez a bado da viken.»

52. Labourerien ar vinien.

Goude beza comzetd'he ziskibien divar benn arrecoum-
pans a dhe da rei er bed all d'ar re a vije bet aketuz dhe
zervicha epad ar vuez-ma, hor zalver Jesus-Krist a goun-

tas c'hoaz dezho ar barabolen-ma: «rouantelez an eñv a

zo heñvel ouz eun ozach pe eur penn-tiegez, hag a ieas
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mintin-mad euz ar gear da glasli tud da labourat en lie

vinien. Goude beza great marc'had outlio da labourat evit

eun diner bemdez, e cassas anezho da liorz ar rezinn.

Var dro nav heur, ez eas adarre da o]>er eur bale er meaz

euz he di, hag, o veza cavet devezourien all ha n'o doa

netra da ober, c lavaras dezho : it ive, c'houi, da labou-

rat em guinien, lia me roïo deoc'h ar pez a vezo dleet da

reï. Hag hi mont dioc'htu. An ozac'h a reas c'hoaz eun

hevelep bale da gresteiz ha da deir heur, ha bep veich e

teue ganthan eul labourer all bennac. Erlin, da bemp

,

heur dioc'h
"

"'an abardaéz,

^

' ez eas adarre

j^ H da ober eun

C^-» dro, hag e

^^fj) icavas c'hoaz

i^-i devezourien

hag a ioa en

ho za, dibre-

der-caêr ha
^""Tr^ croazet

^^ gantho ho

divreac'h.

Ha setu heñ

da lavaret

dezho : perac

e chomit-hu evelse epad an deiz eb ober netra? — Aba-

lamour, emezho, n'euz deuet den d'hor goulenn. — Mad,

eme an ozac'b, it, c'houi ive, da labourat e va liorz-re-

zinn. — Pa deuas an noz, an ozac'h a lavaras d'he vestr-

mevel : galvit al lahourerien ha roït dezho arc'hant ho
dervez , en eur baéa da genta ar re zo erruet da ziveza

;

ha goudeze e paéoc'h ar re all an eil goude egile, en eur

lezel varlerc'h ar re a zo erruet er mintin-ma. Hogen, ar

re n'oant erruet nemet da bemp heur dioc'h an abardaèz

a oue roèt dezho a bep a ziner. Ar re a ioa erruet da

genta a zonje o devije muioc'h. Mes pa deuas ho zro da

veza paét, ne oue roét ken nebeut nemet eun diner da
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bep hini anezho. Neuze ech en em lakejunt da c'hrosmo-

lat ha d'en cm glemm cuz an ozac'h, cn eur lavaret : ar

re-ma, a zo crruet da ziveza, n'o deuz labouret nemct

eun heur, hag o peuz ho faet l<ement ha ni, ni pcre a zo

bet croummet hed an deiz a zindan ar beac'h euz al labour

hag euz ar c'hur! Mes an ozac'h a respountas da unan

anezho: va mignoun, nc ran gaou cbet ouzoc'h. üaoust

ha n'oc'h l<et en em glevet ganeñ da labourat evit eun di-

ner? Kemerit eta ar pez o peuz gounezet, hag it cn oc'h

hent. Mar fell dinn reï d'ar re-ma all, a zo deuet da ziveza,

kement a dec'houi, piou a c'hell miret ouzinn? Daoust

ha va danvez n'e ket dinn eo da ober ar pez a girinn

ganthan? Ha perac e cavit-hu abec ennon abalamour
ma'm euz c'hoant da ober vad d'ar re all?»

Jesus a lavaras goudezc: «evelse e vezo ive e rouan-

telez an eñv : ar re ziveza a vezo ar re genta , hag ar re

genta, ar re ziveza; rac eleiz a zo galvet, mes nebeuta
zo choazet.»

Dija, daou vil bloaz araoc donedigez hor zalver, ar

iuzevien a ioa bet ijalvei da veza pobl muïa caret an
Aotrou Doue. Mes dre ho dizentidigez e lakejont ar c'hras-se

da veza didalvez evitho , en eun heveiep feson ma n'ez

euz nemet eun niver bihan anezho hag a ve bet choazel

evit caout perz e rouantelez Jesus-Krist. Ar boblou paian,

er c'hountrol, a deuas eur maread anezho da anaout Jesus-

Krist evit ho Mestr hag ho Doue, Evelse ar re ziveza a

zo deuet da veza ar re genta, hag ar re genta, ar

re ziveza.

53. Eesurrection Lazar.

Epad gouel dedi an templ a Jerusalem, Jesus en devoa

lavaret a vouez huel : «vâ Zad ha Me ne reomp nemet
unan.» Abalamour da ze ar iuzevien o devoa bet c'hoant

dhe labeza, da lavaret eo, d'he laza a daoliou mein.

Mes en cm dennet oa euz a-dre ho daouarn , ha guudeze

oa eat e costez ar Jourden. Eno en devoue kemennadu-
rez digânt an diou c'hoar Mari ha Martha, cuz a vourg
Bethanii , da lavaret dezhan oa toc'hor ho brcur Lazar.

« Aotrou, a lavare ar c'hannad a berz an diou c'hoar, an
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hini a garit a zo goal glañv.» Jesiis a respountas kerkent

.

«n'e ket clañv da vervel; ar c'hleñvet-se n'eo deuet

dezhan nemet evit gloar Doue, evit lakaat an dud da reï

gloar da Vab Doue.» Abenn daou zervez goude, hor

zalver a lavaras d'he ziskibien: «deomp da Yethanii;

Lazar, hor mignoun, a zo cousket; mes me a ia d'hen

dihuna.»

Pa erruas Jesus e Betlianii, Lazar a ioa dija lie gorf er

bez pevar dervez a ioa. Martha a deuas da ziambroug hor

zalver kerkent ha ma clevas oa erru, hag a lavaras dez-

han : « Aotrou, ma vijac'h bet ama, va breur ne vije ket

maro. Mes brema zoken me choar ervad e roïo Doue

deoc'h ho couienn, n'euz fors petra c'houlennoc'h di-

ganthan.» Jesus a respountas : « ho preur a deui adarre

ebuez.» — «la, emeVarlha, gouzout a ran ervad e teui,

pa deuio ar re all, d'an deiz diveza euz ar bed.» Neuze

Jesus a lavaras dezhi: «me eo an hini a zigass euz a

varo da veo, me eo a ro ar vuez; ân nep a gred ennon-

me a vevo, ha pa ve dija maro. Ha kement hini a vev

hag a gred ennon-me, ne varvo kel da virviken. Credi a

rit an dra-ze?» — «la, Aotrou, eme Vartha, credi a ran

eo c'houi ar Christ, guir Vab Doue, a zo deuet er bed-ma
evit hor zaveteï.»

veza comzet evelse , Martha a ieas da c'hervel he

c'hoar Mari, hag a lavaras dezhi goustadic : « ar Mestr a

zo a-hont ouz da c'hortoz.» Mari a zavas ractal da zont

da gaout Jesus. Rac hor zalver a ioa chomel alo e

kichen ar bourg, el leach m'oa eat Martha d'he ziam-

broug. Mari en em slrinkas d'he dreid en eur erruout,

hag a lavaras dezhan, an daèlou en he daoulagad:

« Aotrou, ma vijac'h bet ama, va breur ne vije ket maro.»

Hogen, an dud a ioa gant Mari en he zi a ioa deuet d'he

heul, hag an dud-se a leñve ive eveldhi. Jesus, oc'h ho
guelet oll leñva, a oue tenereat he galoun, hag a c'hou-

lennas: «e pelcac'h o peuz lakeat anezhan?» — «Deuit,

emezho, hag e veloc'h.» Ha Jesus he unan en em lakeas

da leñva. Hag ar iuzevien a lavare : « guelit pebez caran-

tez en devoa evithan ! » Jesus a deuas eta da gaout ar



219 —

hez, liag eiTuet eno, e lavaras: «lamit ar mean a zo var

cliorre.» — «Mes, Aotrou, eme Vartha, c'houez zo

ganthan dija.» Ha Jesus a respountas : ttn'em euz-me

ket lavaret deoc'h e veljac'h gloar Doue, mar carjac'h

credi?» Lamet e oue eta ar mean, ha neuze Jesus en em
lakeas da bedi, he zaoulagad savet etrezec an eñv, ha

goudeze e hivaras gant eur vouez creñ : « Lazar, deuit er

meazl» Ha kerkent an hini maro a zavas euz ar bez

leun a vuez.

54. Ar iuzevien a fell dezho lakaat Jesus d'ar maro.

Ar pharizianet hag an doctoret euz al lezen, o veza

clevet en devoa hor zalver lakeat Laz^r da zont adarre e

buez, en em assamhlas e li unan anezho evit kemeret

cuzul an eil digant egile. «An den-ze, emezho, a ra calz

miraciou; mar lezomp anezhan da ober, ar bobl oH a

gredo ennhaii; mes penaoz miret uuthan?» — «Bah!
eme Gaïphas a ioa belec braz erblavez-se, c'houi ne

chouzoc'h netra ; daoust ha n'e ket guelloc'h e varvfe
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eun den ehken evil ar bobl egel na deutle ar bobl oll d'en

em goll?» Adalec an deiz-se e sonjonl lakaal Jesus d'ar

maro. Selu perac hor zalver a dec'ha5 dioutho, hag en

em dennas e coslez an dezert en eur gear a reat Ephrem
anezhi.

Dre vouarizi eo e fulvezas tVav iuzevien lakaat Jesus

d'ar maro, abalainonr m'oa anad d'an oll e rea traou ha

ne c'helle nemet Doue ho ober. Dre vouarizi eo e teuas

ive Gain gueich uü da laza he vreur Abel, abalamour

Doue en devoa discouezet caout muioc'h a garantez

evit hcnia.

C'houec'h dervez goude, Jesus a gemeras an daouzec

abostol en ho lart ho unan, hag a gomzas oulho evel-

hen: «deomp brema da Jerusalem; setu deuet ar mare

ma vezo hikeat Mab an den etre daouarn ar brinset euz ar

veleien hag an doctoret euz al lezen. Ar re-maher c'houn-

daono d'ar maro, hag hen lakaï etre daouarn ar baïanet

evit beza goapeat, scourjezet ha staget ouz ar groaz.

Mes d'an trede deiz e savo adarre euz a varo da veo.»

55. Zaehee

Hor zalver a dre-

menas dre gear Je-

riko. Eno ez oa

eun den pinvidic,

he hano Zachee,

hag heñ publicaii

hag ar mestr zoken

etouez ar publica-

net. An den-ze a

zavas c'iioant

ganthan da velet

Jesus ; mes ker bi-

han oa a vent, ha

kement a dud a ioa

en dro dhor zalver,

ma ne c'helle ket

he velet, caêr en

devoa. Selu heñ

mestr ar publicanet.
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neuze da redet araoc, ha da bignat cn eur vezcn sicomor,

evitgellout hevelet padremenje ebiou eno. En eur erruout

dirac ar vezen-ze, hor zalver a zavas he zaouiagad, hag,

o veza rcmerket Zachee, e lavaras dezlian : « Zachee,

hastil atTo disken, rac me renk \oja hirio en ho ti.»

Zachee a ziskennas ractal, mall ha joa ganüian digemer

Jesus en he di. velet kement-se, an oU a c'hrosmoIe,

en eur lavaret: «da di eur pec'her eo ez a da loja!»

Mes Zachee a lavaras d'hor zalver : «Aotrou, me ro an

anter euz va danvez d'ar paour; ha, mar em euz great

gaou ouz unan bennac , me roïo dezhan pevar c'hement

all evit ar pez am euz kemeret divar he goust.» Ha Jesus

arespountas: «hirio e great silvidigez an ti-ma; rac

Mab an den a zo deuet da glask lia da zaveteï ar pez a

ioa coUet.»

58. Mari Madalen a scuill louzou a c'h6uez-vad
var dreïd Jesua.

Hor zalver a ieas neuze euz a Jeriko da Vethanii, hag
eno e oue pourchasset lein dezhan e li Simon ar c^hacouz.

Lazar a ioa ive oc'h taol gant an diskibien all, ha Martha

eo a zerviche lein. Hogen, Mari Madalen e devoa digasset

gantlii eul lur louzou a c'houez-vad euz an hini kera; ha

selu hi da scuill al louzou-ze var dreïd Jesus, en eun

hevelep leson m'az eas ar c'houez vad anezhan euz an

eil penn euz an li d'egile. Goudeze e sec'has treïd hor

zalver gant he bleo. velel kement-se, Judas Iscariot a

lavaras: « perac mont da goll an traou evelse? Daoust

ha ne vije ket bet guelIoc'h guerza al louzou-ze, ha reï

an arc'hant a vije bet evithan d'ar paour?» Judas a

gomze evelse, n'e ket ma raje calz a fors euz ar beorien,

mes abalamour m'oa stag he galoun ouz an arc'hant.

Hor zalver a respountas dezhan : « list ar vaouez-se ; eun

dra vad e deuz great em c'heñver; rac discouezet e deuz

deoc'h petra vezo great da va c'horf araoc he lakaat er

bez. Peorien aoualc'h o pezo ato da zicour; mes me ne

vezinn ket ato ganeoc'h. E guirionez m'hel lavar deoc'h

:
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e Kement leac'h ma vezo prezegel an Aviel, e vezo coun-

let ive ar pez e deuz great ar vaouez-se e va henor.»

Bez' ez euz c'hoaz meur a hini hag a lavar, evel Judas

gueich aü, eo foraiii an traou eget reï eun dra bennac
d'an ilis. «Guelloc'h e ve, eme an dud-se, sicour ar

beorien da veva ha (Ven em viska.» Mes hor zalver

Jesus-Krist en deuz lavaret: «grit ;iii dra-ma; mes ara-

bad eo evit kemerit-se lezel an dra-liont da ober.»

57. Henor great da Jesus p'edo o vont da Jeruaalem.

.\nlronoz, hor zalver a ieas da Jerusalem.i Erruet e

kichen kear, eharz menez oUvet, e lavaras d'he ziskibien:

«itda vourg Bethphaje a zo aze dirazoc'h; caout a

reoc'h eno eun azen iaouank ha n'euz bet c'hoaz den ebet

var he gein. Dislagit-heñ , rac caout a reoc'h anezhan

»>«ai^|j I i

stag, ha digassit-heñ ama. Ha mar goulenn unan bennac

diganeoc'h d'ober petra hen distagit, n'o peuz nemet

respount : « abalamour ar Mestr en deuz ezom anezhan.»
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An diskibien a ieas, liag a gavas an traou evel m'en doa
hor zalvor lavaret dezho. Digass a rejont gantho an

azen iaouank ; teuler a rejont ho dillad var he gein, ha

goudeze e lakejont hor zalver da azcza var c'horre. Epad

m'edo Jesus o vont evelse da J(M'usalem, eur maread tud

a ioa oc'h ober coumpagnuncz dezhan. Calz anezho a

lede ho dillad var an douar dre ma tremene, ha lod all a

drouc"he scourntu guez, hag ho zaole var an hent diraz-

han. 011, kercoulz ar re a iea araoc evel ar re a deue

varlerc'h, e crient a vouez huel : «gloar da vab David !

Benniget ra vezo an hini a deu en hano an Aotrou Doue !»

Evel an niver euz an dud-se a iea ato var gresk, ec'h

en em gavas ive en ho zouez eur pharizian bennac. Ar

re-ma a zavas drouc ennho o velet ober kement-se a

henor d'hor zalver,ha setu hi da lavaret dezhan : « ivlestr,

livirit-la d'ho tiskibien chom peoc'h.)) Ha Jesns a res-

pountas dezho : « m'hel lavar deoc'h, mar teu an dud-ma
da devel, ar vein ho unan a grio.» Hor zalver a gendal-

c'has goudeze da vont etrezec Jerusalem eb lavaret ger,

epad ma tregarne ar vro a bep tu gant mouez ar bobl o

reï gloar dezhan hag oc'h ober he veuleudi. P'edo o tis-

ken en traoñ da venez Olivet, ha pa velas kear Jerusalem

oc'h en em zispaka oU dirazhan, ec'h en em lakeas da
vouela en eur zonjal ennhi, hag e lavaras : «o Jerusalem,

ma c'houlTes, da vihana en deiz-nia a zo lezet c'hoaz

ganes, petra c'hell re'i d'id ar peoc'h! Mes nan, cuzet eo

an dra-ze ous da zaoulagad. Dont a ra'i efa eun amzer
ma vezi, te ha da vugale, goasket a bep tu gant da ene-

bourien, hag ar re-ma ne lezint ket ennoud daou vean

an eil var c'horre egilc.))

En eur erruout e kear, hor zalver a ieas var eün d'an

templ. Eno e pareas an oU dud clañv a oue digasset d'he

gaout. Ha setu ar vugale ho unan d'en em lakaat da

grial: «gloar da vab David!)) velet kement-se, ar

pbarizianet a ieas muioc'h-mui a zrouc ennho, hag a

lavaras dezhan: «ne glevit-hu kel ar pez a lavar ar

vugale-ze?)) Ha Jesusarespounias: «eo, clevet mad a ran

;

mes c'houi, ha n'ü peuz-c'houi ket a zonch euz ar c'hom-
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zou-ma euz ar Scritur ; euz a c'hinou ar vugale hag ar

re a zo c'hoaz ous bronn ho mamm eo e deuet guella

meuleudi a zo bet great ac'hanoc'h.))

Ar prophet Zakarias en devoa lavaret gueich all : «en
em laouenaït, merc'heLi Jerusalem, ha laoskit criadennou

a joa. Setu ho roue hag ho salver o tont varzu ennoc'h

;

dont a ra var eun azen evel eur paour ; mes prezec a

raio ar peoc'h d'an oll bol)lou euz an douar, hag he

c'halloud a dizo betec ar penn pella euz ar bed.» — Jesus-

Krist a erruas e Jerusalem an dervez ma tlie ar iuzevien

ober ho fourchass euz an oan pascal; erruout a reas evelse

evel ar guir oan bascal a gemer varnhan pec'hejou

ar bed.

58. Ar banket-eured.

An dervez varlerc'h, hor zalver a gelenne ar hobl eliarz

en templ, hag a lavare: «rouantelez an eñv a zo hefivel

ouz eur roue hag a reas eur banket evit eured he vab.

Cass a reas he zervicherien da hedi an dud da zont d'ar

banket ; mes ai re a oue pedel ne feile ket dezho dont

Neuze ar roue a gassas c^oivKlKMiPn nll da ln\ait't dezho .

setu lazet

ganeñ va

ejennet ha

va chatal

lard, ha

pourchassei

pebtraahent

all ; deuitetd

d'ar banket

Mes hi ne

rejont van a

gemcnt-se,

hag a leas,

lod da boui -

men, ha lud

all da laboii-

rat, Hiniennou anezlio zoken a grogas e servicherien ar

roue, a voal-skoas gantho, hag ho lazas. Pa erruas ar
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c'helou-ze gant ar roiie, ez eas drouc ennhan, hag é

cassas soudardel da lakaat ar vuntrerien-zc d'ar maro,

lia da zevi lio c'heai'. Goudeze e lavarasd'he zervicherieu :

ar banket a zo prest; nies ar re a ioa pedel n'oant ket

din da zont. It eta var al leur-gear, ha pedit da zont

kement hini a gavoc'h eno. Ar zervicherien a ieas, hag

eb dale sal ar banket a oue leun a dud. Ar roue a deuas

er zal da velet ar re a ioa oc'h taol, hag o veza remerket

eno eun den ha u'oa ket a zaè a eured ganthan, e lava-

ras dezhan: va mignoun, perac oc'h-hu deuetama eb ar

zae a eured? Hag an den-ze ne respountas gric. Neuze

ar roue a lavaras d'he zervicherien : liammit dezhan he

zaouarn hag he dreïd, ha taolit-heñ er meaz, en toull

teñval, el leac'h ma vezo leñv ha scrign-dent.»

Rouanet ar zao-heol gueic'h all a ioa boaz da gass

saèou a eured d'ar re a bedent da eur banket bennac

evelse. An den-ma a ioa bet faè ganlhan guiska ar zaè a

ioa casset dezban : setu perac e tennas varnban droulans

ar roue.

59. Divar benn paêa ar guiriou da Zezar.

Ar pharizianet hag an doctoret euz al lezen a goumpre-

nas ervad oa hi an dud m'en devoa Jesus comzet anezho

er barabolen ziveza, an dud-se a ioa bet pedet gant ar

roue da vont da eured he vab , ha n'oa ket bet falvezet

dezho mont.

Setu perac o devoue muioc'h-mui a gassouni ouz hor

zalver, hag ec'h en em glevchont entrezho da glask an

tu da gaout abec en he gomzou, evit gellout he goun-

daoni. Cass a rejont eta ho diskibien, ha tud all euz a

balez Herodes, da c'houlenn diganthan: «Mestr, ni a

c'hoar e carit ar virionez, ha n'o peuz aoun rac den.

Livirit deomp eta petra zonjit var gement-ma: ha pec'het

eo, pe n'e ket, paéa ar guiriou da ZezarV» Jesus, oc'h

anaout ervad ho fallagriez, a lavaras dezho : « perac e

tentit ac'hanon evelse? Digassit dinn eun diner.» Ha setu

hi da reï unan dezhan. Neuze Jesus a c'houlennas outho

d'he dro : « imach hag hano piou a zo var hema?» —
«Imach hag hano Cezar,» emezho. — «Mad, eme hor

Bibl breton, 15.
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zalver, roït eta da Zezar ar poz â zo da Zezar, ha da

Zoue ar pez a zo da Zoue.» Ar respount-se a gavchont

ker fur ma ne gredjont mui lavaret ger.

60. Jesus a ro da anaout petra dle erruout gant
Jerusalem, ha petra a c'hoarvezo da fin ar bed.

P'edo hor zalver o tont er meaz euz an templ, he

ziskibien a ziscoueze dezhan peger caer ha peger calet oa

ar vein a ioa oc'h lie ober. Mes heñ a respountas dezlio

:

«e guirionez m'liel lavar deoc'h, an templ-se a vezo

discaret, ha ne jomo ket ennhan daou vean an eil var

c'hürre egile.» veza pignet goudeze var menez Olivet,

Jesus a azezas eno dirac an templ, ha neuze he ziskibien

a c'houlennas diganthan : « pe da vare ec'h erruo an

dra-ze, ha dioc'h peseurt merk e vezo gellet anaout ho

tonedigez da fin ar bed ?» Hag hor zalver a respountas

:

« pa veloc'h eun arme a enebourien en dro da Jerusalem,

neuze e c'helloc'h lavaret n'e deuz mui pell da jom en

he za. Ar re a vezo er Judee a ve mad dezho neuze

tec'het var ar meneziou, ar re a vezo e kear, mont var ar

meaz, hag ar re a vezo er broiou pell , chom el leac'h

m'emaint. Rac an amzer-ze a vezo ken trubuilluz ma
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n'ez euz bet biscoaz .bete vrema, ha ma ne vezo mui
hiviziken eun anizer all heñvel outhi. Calz lud a vezo

hizel gant ar chleze ; re all a vezo casset dre bevar c'liorn

ar bed evel esclavourien, ha Jerusalem a vezo bresset

etre ticïd ar l)aïanet ken n'o devezo an oU boblou euz

an douar great ho amzer. Pa vezo bet prezeget an Aviel

d'an üU bitblou euz an douar, ha p'o devezo ar re-ma
great ho amzer, neuze an heol a deui da veza teñval, hag
al loar a gollo he sclerijen. Ar steret a gouezo euz an

eñv hag an oabl a horjello. An encrez hag an drubuill a

reno var an douar abalamour d'an trouz estlammuz a

raïo ar mor gant he darziou counnaret ; an dud a zizecho

var ho zreïd gant ar spounl rac ar pez a dle erruout gant

ar bed. Neuze e vezo guelet gitoun Mab an den o para e

barr an oabl, ha Mab an den lie unan o tisken var eur

goabren e creiz an oU sked euz he c'hloar hag euz he

c'hailoud. Cass a raï ractal he elez da zini an droumpill,

ha da c'hervel ar re vâro, gant eur vouez skiltr, euz a

bevar c'horn ar bed. Mes evit an deiz hag an heur ma
tle an traou-ze erruout, den n'ho anavez,- an elez euz an
eñv n'ho anavezont ket zoken. N'euz nemet an Tad
ebken hag ho anavesfe.»

Ar pez a lavaras hor zalver divar benn an dismantr a

dlie beza great euz a Jerusalem a deuas da veza guir,

ger evit ger, dec vloaz ha tri-ugent goude. Ar pez a

lavaras divar benn fin ar bed a deui da veza guir ive

d'ar mare merket gant Doue. Evit discouez ar c'halloud

en deuz da c'hervel eun deiz an oU dud varo euz ar

bez, Jesus-Krist a zigass adarre e buez, dirac daoulagad
ar iuzevien, an den iaouank a Naim, merc'h Jaïr ha Lazar.

61. Ar pemp plac'h iaouank a skiant, hag ar pemp
plac'h iaouank diskiant.

Jesus a lavaras c'hoaz goudeze : « evel en amzer Noê
an dud a rea faè var ar pez a lavaret dezho, ken na deuas

an dour-diluch da gass peb tra ganlhan, evelse a en-uo

ive pa deui Mab an den da fin ar bed. Bezit eta var evez,

abalamour ne c'houzoc'h ket pe da vare e tigouezo ho
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Mestr hag ho parner. Neuze roiiantelez an eñv a vezo

heñvel ous dec plac'h iaouank, a gemeras a bep a gleuzeur

evit mont da ziambroug an dud nevez, da zeiz eun eured

dioc'h an ahardaez. Pemp anezho o doa skiant; mes ar

pemp all n'o devoa ket. Ar re-ma n'o doa ket sonjet cass

eol gantho da lakaat en ho c'hleuzeuriou ; ar re all, er

chountrol, o devoa bet sonch mad euz an dra-ze. Evel

ma talee an dud nevez da zont, an dec plac'h iaouank en

em roas oll da gousket. Ha setu, e creiz an noz, e oue

clevet eur vouez o crial : « ema erru an dud nevez

;

hastit affo donl d ho diambroug.» Kerkent ar plac'het

iaouank a oue var zao, hag hi da allumi ho c'hleuzeuriou.

Ar re anezho n'o doa ket bet a skiant aoualc'h a lavaras

neuze d'ar re all : « roit deomp lod euz oc'h eol ; rac

hor c'hleuzeuriou-ni ne jomont kel var elum.» Mes ar

re all a respountas; «guelloc'h e deoc'h mont da brena
da di eur marc'hadour, gant aoun ne ve ket aoualc'h

evidoc'h hag evidomp.» Hogen, epad m'edont o vontda
di ar marc'hadour, ec'h erruas an dud nevez , hag ar
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plac'het iaouank a ioa ouz ho gorloz, ho c'hleuzeuriou

var elum, a ieas gantho d'ar zal a eured ; ha goudeze

e oue serret an or. Ar plac'hct iaouank all a erruas ive

d'ar fin , ha setu hi da c'hervcl ar goaz nevez en eur

lavaret : «Aotrou, Aotrou, digorit an or deomp.» Mes hcñ

a respountas : « e guirionez ui'hel lavar deoc'h, me n'oc'h

anavezanket.» — Bezit eta var evez, abalamour ne c'hou-

zoc'h nag an deiz nag an heur ma teuio Mab an den.»

62. Parabolen an talanchou.

Jesus a lavaras c'hoaz : «d'an deiz merket evit fin ar

bed, an Aotrou Doue en em gomporto en ho keñver evel

eun den en doa eur veach hir da ober, hag a chalvas

he zervicherien abarz mont enz ar gear evit lakaal he

arc'hant etre ho daouarn. Da unan anezho e roas pemp

talant, da eun all daou, ha da eun all unan ebken ; reï

a reas evelse da bep hini hervez m'oa goest da c'hounit,

ha goudeze ez eas ractal eii hent. Hogen, an hini en
devoa bet pemp talant ho lakeas da dalvout, hag a c'hou-
nezas ganlho pemp talant all. Er memcs tra, an hini en
devoa bet daou dalant, a chuunezas ive daou all gantho.
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Mes an hini n'en devoa bet nemet unan, a reas eun toull

en douar, hag a guzas eno arc'hant he vestr. Abenn pell

amzer goude, mestr ar zervicherien-ze a zistroas, hag a

c'houlennas count digantho euz an arc'hant en devoa

lakeat etre ho daouarn. Neuze an hini en devoa bet pemp
talant, a ziscouezas d'he vestr pemp talant all, en eur

lavaret : « Aotrou, pemp taiant o poa roét dinn ; setu

ama pemp all am euz gounezet gantho.» He vestr a

respountas ractal : «va bennoz deoc'h, servicher mad
ha leal ; abalamour m'o peuz implijet mad an nebeut

am oa lakeat ctre ho taouarn, me a roïo deoc'h brema
calz muioc'h. Deuit da gemeret perz e joaüsdet lio mestr.»

An hini en devoa bet daou dalant a deuas goudeze, hag
a lavaras: « Aotrou, daou dalant o poa roêt dinn ; setu

ama daou all am euz gounezet gantho.» He vestr a

respountas dezhan evel dan hini kenia: «va bennoz

deoc'h, sevicher mad ha leal ; al)alamour m'o peuz im-

plijet mad an nebeut am oa lakeat etre ho taouarn, me
a roïo deoc'h calz muioc'h. Deuit da gemeret perz e

joaüsdet ho mestr.» Dont a reas ive erfm an hini n'en

doa bet nemet eun talant, hag hema a lavaras : « Aotrou,

me c'houïe oc'h eun den hag a zn striz an urs ganthan

;

fallout a ra deoc'h caout eost el leac'h n'o peuz taolet

greunen ebet en douar, ha dastum el leac'h n'o peuz

hadet netra. Setu perac em euz bet aoun razoc'h hag em
euz cuzet ho talant en douar. Delit, setu heñ ama : reï

a ran deoc'h en dro ar pez a zo deoch.» Hogen, he

vestr a i'espountas dezhan : « servicher fall ha lezirec,

gouzout a reach e fell dinn caout eost el leac'h n'em euz

taolet greunen ebeten douar, hadastum el leac'hn'emeuz

hadet netra. Red oa eta lakaat va arc'hant da c'hounit,

ha, pa vijen deuet en dro, m'em bije he gavet gant ar

pez pije gounezet ganthan.» — « Lamit, eme ar mestr

neuze, lamit digant ar zervicher-ze an talant a zo ganthan,

ha roït-heñ d'an hini en deuz dija dec ; rac d'an hini en

deuz gounezet eun dra bennac e vezo roét c'hoaz, ken

na vezo leun he zaouarn ; mes an hini n'en deuz goune-

zet netra, ne vezo ket lezet ganthan zoken ar pez a ioa
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bet roet dezhan e prest.)) — Ar mestr a lavaras erfin

goudeze : «stlapit ar zerviclier didalvez-se er meaz, en

tO'jll teñval, el leach ma vezo leñv ha scrign-dent.))

63. Depeign ar varn diveza.

Setu ama penaoz e comze hor zalver d"he ziskibien

divar benn ar varn diveza : « pa deui Mab an den e creiz

an oll sked euz he c'halloud, hag an elez oU en dro

dezhan, é vezo guelet da genta oc'h azeza var an tron

euz he c'hloar. Neuze an oU hoblou euz an douar en

em zastumo dirazhan, hag heñ ho dispartio an eil dioc'h

egile evel eur pastor a zisparti an deñvet dioc'h ar bou-

c'het. Renka a rai an deñvet en tu deou dezhan, hag ar

bouc'het en tu cleiz , ha goudeze e lavaro d'ar re a vezo

en tu deou ; deuit , tud benniget gant va Zad, deuit da

gemeret perz er rouantelez a zo pourchasset evidoc'h

abaoue m'eo crouet ar bed. Rac m'em euz bet naoun,

ha c'houi o peuz roét dinn da zibri; m'em euz bet sec'het,

ha c'houi o peuz roet dinn da eva. Bet oun bet eb ti

nag oz, ha c'houi o peuz va repuet; bet oun bet en

noaz, ha c'houi o peuz va guisket ; bet oun bet clañv,

ha c'houi zo deuet d'am guelet; bet oun bet er prizoun,

ha c'houi a zo deuet di d'am c'haout. Neuze ar re zalvet

a c'houlenno : Aotrou, peur or beuz-ni great an traou-ze

oU evidoc'h ? Ha Mab an den a respounto : e guirionez

m'hel lavar deoc'h, bep veich m'o peuz great an dra-ze

d'an dislerra euz va breudeur, dinn-me va unan eo o

peuz her great.»

«Lavaret a rai ive d'ar re a vezo en tu cleiz dezhan :

en em dennit diouzinn, tud milliget, it d'an tan a bado

da viken , d'an tan-ze a zo bet c'hoezet evit an diaoul

hag he zrouc-elez. Rac m'em euz bet naoun, ha n'o

peuz ket roêt diun da zibri ; dare oun bet gant ar zec'het,

ha n'o peuz ket roet dinn da eva; bet oun bet en noaz,

ha n'o peuz ket roét dinn eun tamm dillad da viska; bet

oun bet clañv hag er prizoun, ha n'oc'h ket deuet d'am

guelet. Neuze ar re gollet a c'houlenno ive : Aotrou,

peur eta oumpni bet manket da ober an traou-ze evi-
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doc'h? Ha Mab an den a respounto : e guirionez m'hel

lavar deoch , bep veich m'oc'h bel manket da ober an

dra-ze d'an disterra euz va zervicherien, dinn-me va

unan eo oc'h bet manket d'hen ober. Ha var gement-se

ar re-ma a ielo d'al leac'h ma vezint' er boan da virviken,

hag ar re all d'al leach ma vevint ato er joa hag en

eürusdet.»

Ar veich genta , Jesus-Krist a zo deuet var an douar,

evel eur zalver trugarezuz, en eur stat paour ha dister;

evit an eil gueich, e teuio, evel eur barner didruez, e

creiz an oll sked euz he c'hloar hag euz he c'halioud. Ar
c'hitoun a vezo guelet o para en he raoc, e barr an oabl,

a vezo ar groaz, a ioa ken disprijet abarz m'eo deuet da
veza treac'h d'ar bed.

CHOÜECHVET PENNAD.

Passion ha maro Jesus-Krist.

64. An oan pascal.

D'an deiz kenta a c'houeliou Pask, d'an deiz ma tliet

laza an oan pascal, Jesus a lavaras da Ber ha da lan

:

«it da bourchass deomp ar goan bascal.» Mes hi a

c'houlennas: «da beleac'h e fell deoc'h ez affemp d'he

fourchass?» Ha Jesus a respountas dezho: «en eur
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vont e kear e cavoc'h eun den, eur podad dour ganthan

var he benn ; it varlerc'h an den-ze en ti ma'z aï, ha

livirit da vestr an ti-ze: hor mestr a c'houlenn ouzoc'h

ha caout a rafTe ama eur plas da zibri ar goan bascal

gant he ziskibien. Ractal e tiscouezo deoc'h eur zal vraz,

ha renket niad an traou ennhi
;

pourchassit deomp eno

ar goan bascal.»

An daou abostol a ieas hag a gavas peb tra evel m'en

devoa lavaret dezho hor zalver
;
pourchass a rejont eta

ar goan bascal. Pa deuas an noz, Jesus en em lakeas

ous taol gant he ziskibien. Neuze e lavaras d'ar re-ma:

«mall braz am oa da zibri ar goan bascal-ma ganeoc'h.

Rac an hini ziveza eo a zebromp assambles , da c'hortoz

ma teui ar mare da dañya en eñv ar guir banket a joa a

zo merket dre hema.»

Jesus-Krist, guir Oan Doue lakeat d'ar mâro evit pe-

c'hejou ar bed, a ioa merket tie unan dre oan bascal ar

iuzevien. Scuiilet en deuz he c'hoad var ar groaz d'an

deiz ha d'an heur ma veze lazet bep bloaz an oan pascal

en templ a Jerusalem.

65. Jesus a voalc'h ho zreïd d'he ebestel.

Goude beza debret an oan pascal gant he ziskibien,

hor zalver a zavas dioc'h taol, a ziviskas he zaé, hag a
lakeas en dro dezhan eun torch lien guen. Neuze e taolas

dour en eur plad doun, hag ec'h en em lakeas da voalc'hi

ho zreïd d'an ebestel an eil goude egile, ha d'ho zec'ha

gant an torch a ioa gauthan en dro d'he gori'. Pa deuas
da gaout Simon-Per, hema a lavaras : « biken avad, va
Mestr, ne voalc'hoc'h va zreïd dinn-me.» — «Mad, eme
Jesus, ma ne voalc'han ket ho treïd deoc'h, n'o pezo ket

a berz em rouantelez.» — «Oli, neuze, a lavaras ker-

kent Simon-Per, goalc'hit, va Meslr, n'e ket ebken va

zreïd, mes goalc'hil ive va fenn ha va daouarn.» Mes hor

zalver a respountas: «nan, aoualc^h eo dinn goalc'hi

lio treïd ; rac c'houi zo neat a hent all : n'oc'h ket oll

coulsgoude.»
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Goude beza goalc'het ho zreïd d'he ebestel, ha guiskel

adarre he zae, hor zalver en em lakeas adarre ous taol,

ha neuze e comzas evel-hen : «guelet o peuz petra'm euz

great deoc'h. Choui a c'halv ac'hanon Mestr hag Aotrou,

ha mad a rit; rac bez' ez oun e guirionez. Mar em euz

eta, me ho Mestr hag oc'h Aotrou, goalc'het deoc'h ho

treïd, c'houi a dle ive goalc'hi ho treïd an eil d'egile.

Discouez am euz great deoc'h ar scouer, evit ma reoc'h

d'ar re all ar pez am euz great deoc'h va unan.»

En eur lavaret eo red goalc'hi an treid, hor zalver a

felle dezhan reï da anaout e renker goalc'hi an ene dre ar

zacramant a vadiziant ha dre ar zacramant a binijen, evit

lamet divarnhan ar c'haillar euz ar pec'het.

66. Hor zalver Jesus-Krist oc'h institui sacramant
an aoter.

Deuet oa ar mare ma tlie hor zalver reï deomp ar

brassa merk a garantez a c'helle da reï, en eur bourchass

evidomp ar bouet-se eb he bar, ar bankel sacr ha dreist-

nalur-ze divar benn pehini en devoa dija lavaret d'he
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ziskibien : « an nep a zebro euz ar bara-ze a vevo da

virviken!» Prest eta goude beza goalc'het ho zreïd d'he

ebestel, Jesus a gemeras etre he zaouarn ar bara a ioa

var an daol, hag , o veza savel he zaoulagad etrezec an

eñv evil ober eur beden d'he Dad oU-challoudec, e

vennigas ar bara-ze, ha, goude beza great tammou anez-

han, hen roas da zibri d'he ziskibien, en eur lavaret

dezho : « kemerit ha debrit euz an dra-ma oll , rac an

dra-ma eo va c'horf a vezo lakeat d'ar maro evidoc'h.»

üre ar c'homzou-ze hor zalver a jenchas ar bara en he

gorf sacr. Goudeze e kemeras eur c'halir hag a ioa guin

ennhan, iiag, o veza great adarre eur beden da Zoue he

Dad, e vennigas ive ar guin-ze, hag hen roas da eva

d'he ziskibien en eurlavaret: «evit euz an dra-ma oll,

rac an dra-ma eo va goad, goad an allians nevez, pehini

a vezo scuillet evidoc'h hag evit eleiz a dud abalamour

dezho da gaout ar pardoun euz ho fec'hejou. Grit an

dra-ma da zelcher sonch ac'hanon.» Dre ar c'homzou-ze,

hor zalver a jenchas ar guin en he c'hoad presius, hag
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a instituas evil ato, betec fin ar bed , ar zacramant ado-

rabl euz an aoter.

Jesus eo Melchisedek an allians nevez pehini en em
ginnig he unan da Zoue he Dad, evel roue hag evel

belec braz, a zindan ar spesou a vara hag a vin.

67. Jesus a ro da anaout e vezo trahisset
gant Judas ha nac'het gant Per.

Goude beza instituet ar zacramantadorabl euz an aoter,

hor zalver a deuas eur beac'h encrez var he spcret ; rac

gouzout a rea oa bet Judas Iscariot, unan euz he ebestel,

oc'h en em glevel dre guz gant prinset ar veleien ha

gant ar pennou braz euz a gear, hag en doa roet he c'her

dezho da lakaat he vestr etre ho daouarn evit tregonl pez

arc'hanl. Setu perac, var lin coan, Jesus a gomzas evel-

hen ouz he ziskibien : « e guirionez, e guirionez m'hel

lavar deoc'h, unan ac'hanoc'h a dle va zrahissa.» An
ebestel a oue glac'haret braz o clevet kement-se'. Da genta

ne reant nemet sellet an eil ouz egile ; erfin e c'hüulenn-

jont ouz hor zalver peb hini d'he dro: «Meslr, na me
60?» Ha Jesus a respountas: « unan ac'hanoc'h ho

taouzec eo, unan euz ar re a ioa o tibri euz ar memes
plad ganeñ. Mab an den a ia, evit guir, varzu he Dad

adarre, evel m'eo merket er Scritur. Malheur coulsgoude

d'an nep a drahisso Mab an den; guell e vije bet

dezhan ne vije bet biscoaz ganet!» lan, pehini a

ioa caret gant hor zalver dreist an ebestel all, a ioa en

he gichen oc'h taol. Per a reas sin d'an abostol-ze da

c'houlenn ous Jesus euz a biou e comze. lan a droas

ractal he benn, hag, o veza he alcodet var gerc'hen he

Vestr, e c'houleunas oulhan goustadic : «piou eo,

Mestr?» Ha Jesus arespountas: «an hini ma'z ann da

ginnig dezhan eun tamm bara soubet er zaoz, hennez

eo.» Hag, o veza soubet eun tamm bara er zaoz, hor

zalver hen roas da Judas Iscariot. Hema n'en devoue ket

kent debret ar c'hinaouad vara-ze ma'z eas an diaoul en

he gorf. Jesus a lavaras dezhan neuze : «grit buhan ar



— 237

pez peuz c'hoant da ober.» Kerkent Judas a ieas er meaz
euz ar zal evit peur-achui he dorfet.

Pa oue eat
^

^

kuit, hor zai- |'']t]

ver a gomzas
evel-hen ou/

he ziskibien

«brema Mab
an den a la

davezagloii-

fiet, ha Douo
a vezo glori- \\

^

fiet dreizlian

N'emeuzmui -

nemet eun ?:

nebeut amzer

da jom ganeoc'h.» Var gement-se Simon-Per a c'hou-

lennas outhan: «Mestr, da beleac'h ez it?» Ha Jesus a

respountas: «d'al leac'h ma'z ann, c'houi ne c'hellit

ket dont brema; mes donl a reoc'h divezatoc'h.» Ha
setu Per da lavaret: «perac ne c'helfenn ket mont
dioc'htu? Me zo prest da rei va buez evidoc'h.» Hag hor

zalver a respountas dezhan : « e guirionez m'hel lavar

deoc'h, abarz m'en devezo ar c'hilloc canet diou veich

en noz-ma, c'houi o pezo va nac'het abenn teir gueich.

Coulsgoude m'em euz pedet evidoc'h evit na deui ket ho
feiz da vankout; pa vioc'h eta distroèt ous Doue, lakiit

lio poan hag ho soursi da ober d'ho preudeur chom
stard en ho hini.»

Joseph a ioa bet guerzet gueich all gant he vreudeur.
Mes dre greiz ar poaniou hag an trubuillou en devoue
da c'houzañv e teuas da veza mestr var an Ejipt evit mez
hag ive evit silvidigez he vreudeur.

68. Ar e'hoinzou diveza a lavaras hor zalver
d'he ebestel araoc he bassion.

Jesus a gomzas c'hoaz evel-hen: «en eur gimiada
diouzoc'h, me a ro deoc'h eur gourc'hemenn nevez : en
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em garil an eil egile, evel ma'm euz caret ac'hanoc'h va

unan. Dioch ar garantez o pezo an eil evit egile eo e

vioc'li anavezet evit va diskiliien. Arabad c deoc'h lakaat

diez \\o speret mar leuann brema d'ho kuitaat. Mont a

ran da bonrchass eur plas deoc'h e ti va Zad. Pa'm bezo

pourchasset ar plas-se, me zistroio d'ho caout evit Uü
cass neuzc ganeñ. Da c'hortoz, me bedo va Zad da

zigass deoc'h eun all e va leac'h evit reï nerz ha joa d'ho

caloun. Hennez a zesko deoc'h peb tra, hagajomo
ganeoc'h da virviken. Rac bez" ez eo ar Speret a virionez

ne c'hell ket ar bed da receo. Me eo an hent, ar vnùonez

hag ar vuez ; den ne c'hell mont da gaout va Zad nemet

dreizon-me. Me eo ar guir vinien, ha va Zad eo ar mestr

euz ar vinien-ze. Ar scour ne zougo ket a Irouez a vezo

lamet kuit ganthan; hag an huii a zougo frouez a vezo

crennet lia kempennel he vlenchou evit ma tougo c'hoaz

muioc'h. An nep a jom ennon-me, ha me ennhan, a

zoug frouez a fors. Mes an nep ne jom ket ennon-me a

vezo taulel kuit evel ar scour didalvez ; neuze e teui da

zec'ha, hag erlhi e vezo dastumet lia stlapet en tan da

zevi. E guirionez m'hel lavar deoc'h, mar goulennit cun

dra bennac digant va Zad em hano-me, e vezo roèt deocli

ho coulenn. Me lez gancoc'h ar peoc'h, me ro deoc'h ar

peoch ; mes ar peoc'h a roann-me n'e ket heñvel ouz an

hini a ro ar bed.»

Goude beza comzet evelse, hor zalver a zavas he zaou-

lagad etrezec an eñv, liag a lavaras: « va Zad , setu

deuet an heur
;

glorifiit brema ho mab evit ma teui ho

mab d'ho clorilia, ha ma c'hello reï ar vuez a bado da

viken d'ar re o peuz roèt dezlian. Evit caout ar vuez a

bado da viken, eo red oc'h anaout, c'houi, n'ez euz ken

Doue nemedoc'h, hag an hini o peuz digasset var an

douar, Jesus-Krist. Tad santel, ho pedi a ran evit ar re

peuz roèt dinn, evit ma plijo ganeoch ho divoal dioc'li

peb drouc. Sicount anezho d'en em zelc'heren ho cras,

ha d"en em zantifia muioc'h-mui, evit no devezo oll

nemet eun hevelep caloun, evel c'houi ha me n'or beuz

hon daou nemet eun hevelep natur. N'e ket evilho ebken
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eo e pedan, mes ouspenn evii ur re a lakaïiit da gredi

ennon dre ho c'homzou, evit n'u devezu ar re-ma eveldho

nemet eun hevelep sperel hag eun lievelep caluun ; evel

c'houi ha me, va Zad, a vev liun daou euz eun hevelep

buez.»

69. Jesua er jardin olivet.

Güude beza achuet ar beden-ze, hor zalver a ieas gant

he zisi<ibien da jardin Jethsemani, e kichen menez ohvet.

Pa oue erruet eno, e comzas evel-hen ouz he ziskibien

:

«azezit ama, c'houi, epad ma'z inn a-hont larcoc'h da

ober va feden.» Coulsgoude e cassas ganthan tri euz he

ebestel, Per, Jakes, ha laa, ha, pa oue he unan gant an
tri-ze, e lavaras dezho : « anken ar maro a zo var va

speret; gortozit ac'hanon ama, ha beiüit ganeñ.» Neuze
e pelleas dioutho eun tammic, hag, o veza en em strin-

ket d'an dauuHn, he benn harp en douar, e reas ar

beden-ma da Zoue he Dad : «va Zad, ra'z aï ar c'haHr-ze

ebiou dinn ma n'e ket red dinn he eva; coulsgoude, ho
polontez-c'houi bezet great, ha nan vahini-me.» veza
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pedet evelse, e tistroas da gaout he ebestel ; mes cousket

oant. Ha Jesus a lavaras da Ber : « Simon, cousket oc'h?

N'o peuz ket gellet beilla ganeñ eun heur ebken? Beillit

ha pedit, gant aoun na veac'h trec'het gant an dentation.

Caloun vad o peuz, evit guir ; mes an den a zoato sempl.»

Goudeze ec'h en em dennas adarre a gostez da bedi, liag

e lavare evel ar veich genta : « va Zad, mar renkan eva

ar c'halir-ze, ra vezo great ho polontez !» Ha setu heñ

da zevel ha da zonl da gaout he ziskibien evit an eil

gueich ; mes cousket oant evel an dro genta ; rac ho

fenn a ioa ker pounner ma ne c'hellent ket chom dihun.

En dro-ma hor zalver ho lezas e peoc'h, hag a ieas da

bedi evil an drede gueich. Hogen, en he beden e lavare

ato ar memes trâ. Neuze e couezas en angouni, ha ken

tenn e teuas da veza varnhan ma tivere dioc'h he gorf

var an douar evel eur c'houezen a c'hoad. Mes eun eal a

ziskennas euz an eñv evit reï nerz d'he galoun. Erfm e

teuas adarre da gaoul he ziskibien, hag e lavaras dezho :

« savit brema ha deomp ac'hann ; setu deuet an heur ma
tle Mab an den beza lakeat etre daouarn ar bec'herien.

An hini a dle va zrahissa n'ema mui pell.»

Jesus-Krist a zougas ar beac'h euz ar valloz en devoa

hon tad kenta Adam tennet varnhan ha var he vugale

dre he bec'het ; croummet dindan ar beac'h pounner-ze,

hor zalver a c'blipias an douar gant he c'hoad sacr, evel

Adam gueich all, coundaonet da veva divar boan he

zivreac'h, en devoa he c'hlipiet gant ar c'houezen euz he

dal. An tri abostoi, a ioa bet test euz a dransfiguration

hor zalver var menez Thabor, a oue ive, mes hi ho zri

ebken, test euz he angouni er jardin olivet.

70. Jesus en em laka etre daouarn he enebourien.

Hor zalver n'en doa ket achuet mad he c'her diveza

pa erruas er jardin eur vanden soudardet ha tud all, di-

gasset gant prinset ar veleien ha gant ar pennou braz euz

a gear. Judas Iscariot a ioa e penn ar vanden. An trei-

tour en devoa lavaret d'ar re a deue var he lerc'h: «an

hini ma roïnn eur pok dezhan, hennez eo ; n'o pezo

nemet cregi ennhan.» veza eta erruet er jardin, Judas
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a dosteas ous Jesus en eur lavarel : « dont a ran, Mestr,

d'ho saludi ;» ha ker buhan e lammas da boket dezhan.

Hogen, Jesus a respountas : « d'ober petra oc'h-hu deuet

ama? Ha dre eur pok, Judas, eo e trahissit Mab an den ?»

Hor zalver a c'houïe var eün kemenl tra a dhe c'hoar-

vezout ganthan. Setu perac ez eas a benn d'ar vanden

dud-se, a ioa clezeier, bisier ha lelerniou gantho en ho

daouarn, hag e c'houlennas outho evel-hen : « piou a

glaskit?» Hi o veza respountet : «Jesus a Nazareth,»

hor zalver a lavaras : «me eo.» Mes kerkenl e couezchont

oll a stok ho c'horf d'an douar. Coulsgoude hor zalver

a c'lioulennas outho evit an eil gueich : «piou a glaskit?»

Hi veza respountet evel ar veich genta : «Jesus a

Nazareth,» hor zalver a lavaras : «deuet oc'h dam che-

merel ama ganl clezeier ha gant bisier, evel pa ve eul

laer e venn. Perac n'o peuz ket sonjel cregi ennon ken-

toc'h, p'e guir edon bemdez en ho tuuez o kelen ar bohl

ebarz en templ? Coulsgoude, [mar d'eo me eo a glaskit,

lisl va diskibien e peoc'h.» — Neuze ar zoudardet a

aslcnnas ho daouarn da gregi ennhan. velet kement-se,

he ziskibien a lavaras: «Mestr, ha ma roffemp eun taol

cleze bennac dezho?» Ha ker buhan Per a gemeras he

gleze, hag o veza darc'hoèl eun taol ganthan var Malkus,

unan euz a zervicherien ar belec braz, e trouc'has dezhan

he scouarn deou. Mes hor zalver a lavaras da Ber:

«lakiit ho cleze en he blas. Ha ne c'huuzoc'h-hu ket

n'em euz nemei pedi va Zad, hag e tigasso ractal d'am

zicour kemenl ha ma kirinn a elez? Mes penaoz e teuffe

neuze da vir ar pez a zo merket er Scritur divar va fenn?

Ha ne dlean-me ket eva ar c'halir en deuz roet va Zad

dinn da eva?» veza comzet evelse, hor zalver a bareas

he scouarn da Valkus en eur douch outhi ebken ; ha

goudeze ec'h en em lakeas etre daouarn ar zoudardet.

Var gement-se, he ziskibien a gemeras oU an teac'h,

nemet Per ha lan pere a heulias ho Mestr a ziabell.
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71. Jesus dirac ar belec braz.

Ar zoudardet, o veza liammet he zaouarn d'hor zalver,

her c'hassas da genta da di ar belec braz, Annas. Hema
a c'houlennas digant Jesus petra oa he ziskibien,

ha peseurt kelennadurez a roe dezho. Ha Jesus a res-

pountas : «prezeget em euz dirac an oll, ha morse n'em

euz lavaret netraecuz. Perac eta goulenn diganeñ peseurt

kelennadurez am euz roét? Ar re a zo bet ous va zelaou

a c'hoar petra'm euz lavaret dezho : n'o peuz nemet

gouienu ouz ar re-ze.» clevet ar respount-se, unan

euz a zervicherien ar belec braz a roas eur javedad d'hor

zalver, en eur lavaret: «hag evelse eo e respountit d'ar
'

T ^ _,ir™=> belec braz?»

HaJesusares-

pountas dez-

liangantdous-

der : «mar em
euz comzet

fdll, discouezit

dmn penaoz;

liamarem euz

( omzet mad,
perac e skoïl

ganeñ?»

Annas a reas

casshorzalver

da di he dad-caêr, ar belec braz Caïphas. An doctoret

euz al lezen hag ar re genta euz a gear a ioa dija assam-

blet eno, ha prinset ar veleien hag hi a glaske eun desteni

faoz bennac a enep hor zalver, evit gelloul he goundaoni

d'ar maro. Mes ne gavent hini hag a vije hervez ar pez

a renker, petra bennac n'e ket an testou faoz a vanke.

Goude beza clevet an testou-ze , Caïphas a lavarjis da

Jesus: « ne respounlit netra d'ar pez a lavar an dud-ma
en oc'h enep?» Mes muzellou hor zalver a jomas serret.

Neuze ar belec braz a hivaras dezhan adarre : « en hano

an Aotrou Doue oll-c'halloudec,me ho ped da ziscleria
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(Ipomp ha c'houi eo ar Chrisl, guir Vab Doue.» Ha
Jesus a respountas : « ia, me eo; ha guelet a reoc'h eun

deiz Mab an den azezet cn tu deou d"an Aotrou Doue oU-

c'halloudec, hag o lisken var goabr an eñv.» clevet

ar respount-se, ar belec braz a rogas he zillad en eur

lavarel: « hag ezom or beuz-ni brema a destou? He

glevet peuz oc'h unan o voal-gomz a enep Doue;

petra livirit var gement-se?» Ha kement hini a ioa eno

a respountas ractal: «din eo a varo !»

72. Jesus nac'het gant Per.

Epad an amzer-ze ar zoudardet ha servicherien ar

belec braz o devoa great tan er porz evit en em zifen

oc'h ar riou ; rac goal ien oa an noz. Hogen, Per a ioa

eno toma assambles gantho. Ha setu eur plac'h pe eur

vatez euz an—^ti tremen

JHebiou, hag hi

^, Malavaretdez-
-^^ ^ lian: «sell,

ilioui a ioa

'i\e gant Jesus

.1 Nazareth.»

Mes Per hen

lnac'has dirac

,an oU, hag a

respountas

:

( me? ne ana-

ivezanketanez-

han zoken.» Ha kerkenl e canas ar chilloc. Eur penna-
dic goude , eur plac'h pe eur vatez all, o veza he remer-

ket, a lavaras d'ar re a ioa eno : «hema a ioa ive gant Jesus

a Nazareth.» Mes Per hen nac'has adarre, en eur doui

var he le ne anaïe ket zoken hor zalver. Abenn eun heur

goude, e teuas er porz unan euz a vevellet Caïphas hag
a ioa car d'an hini m'en doa Per trouc'het he scouarn

dezhan gant eun taol cleze. Hennez, o veza anavezet an
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euz a ziskibien Jesus ; rac m'em euz ho cuelel en he

gichen er jardin olivet; hag ouspenn, dioc'h ho clevel o

comz, eo anad oc'h, eveldhan, euz ar Galilee.» Neuze Per

en em lakeas da doui var he le evit an drede gueich ne

anaïe kel zoken an den-ze, en eur leusker c'hoaz a bep

seurt malloziou varnhan he unan ma n'oa ket guir ar

pez a lavare. Kerkent e canas ar c'hilloc evit an eil gueich,

hag er memes amzer, dre eun or pe eur prenest bennac,

hor zalver a reas eur zeli var he abostol digaloun. Ker

buhan e teuas da zonch da Ber euz ar gomz-ma en devoa

lavaret dezhan he Vestr : «araoc m'en devezo ar c'hilloc

canet diou veich en noz-ma, c'houi o pezo va nac'het

abenn teir gueich.» Hag, o veza eat er meaz euz ar porz,

e tirollas da voufsla dourec d'he bec'het.

An deii a zo sempl meurbet. Per en devoa guelet he

Vest»var menez Thabor e creiz ar c'hloar euz he drans-

figuration, ha coulsgoude e teu d'he nac'h pa her guel o

coueza er boan hag en dismegans, en devoa lavaret he
unan a dhe dont varnezhan. Beillit eta hi pedit.

73. Dizesper Judas.

Judas, velet oa coundaonet Jesus d'ar maro gant

ar pennou braz a Jerusalem, a zavas keuz ganthan , hag

a deuas da zigass da brinset ar Aeleien an tregont pez

arc'hant en devoa bet evit priz euz he dreitouriach. Hag

heñ a lavare en eur ginnig an arc'bant-se dezho en dro :

«pec'het am euz bet o lakaat etre ho taouarn buez an

den-ze n'(;a netra da damall dezhan.» Mes hi arespoun-

tas: «petra ra ze deompni? An dra-ze a zell ouzoc'h.»

Var gement-se Judas a daolas he arc'hant en templ, ha

goudeze ez eas d'en em grouga. Prinset ar veleien, o

veza dastumet an arc'hant, a lavaras entrezbo; «arabad

eo he lakaat en tenzor abalamour m'eo priz ar goad eo.»

veza neuze kemeret cuzul an eil digant egile , e pren-

jont gant an arc'hant-se park eur podeur evit ober anez-

han eur veret da enterri an divroïdi. Setu perac ar park-se

a zo galvet Haceldama, da lavaret eo, park ar yoad.
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74. JesuB goapeat.

Goude m'oa bet hor zalver coundaonel d'ar maro, an

dud a ioa och he zivoal en em lakeas da ober goab

anezhan, ha da ober divar he goust a bep seurt lurserez

iud hag euzuz. Crañchat a rejont varnhan en he fas;

moucha a rcjont dezhan he zaoulagad, ha goudeze e

skoent ganthan a daoliou dorn pe a gravanadou, en eur

lavaret : «divin, Krist, digant piou az peuz bet an faoi-ze.»

Hag eleiz a voal-gomzou all a lavarent c'hoaz evelse.

Hogen, Jesus ne zigore ket ho c'hinou da ieusker eur

glemmaden.

75. Jesus dirae Pilat hag Herodes.

Âr pennou braz a Jerusalem en em assamblas adarre

dioc'h ar minlin, hag a zisclerias evit an eil gueich oa

hor zalver din a varo. Coulsgoude ne c^helient lakaat

den cbet d'ar maro eb assant pe aotreadur ar gouarner

roumen. Setu perac e cassjont Jesus da di Bilat, a rene

neuze ar vro en hano an impalaer a Rom. Pilat a deuas

er meaz euz he di d'ho digemeret, hag a c'houlennas

outho : « petra o peuz da damall d'an den-ze?» Hag hi

a respountas: «an den-ma a ro kentelliou fall dar bobl

en eur zifen outhan paéa an taillou da Zezar, hag en

eur lavaret ez eo heñ ar Christ a dle ren var Israél.»

Neuze Pilat a reas eun dro var lie zeuliou evit mont d'ar

pretouer, da lavaret eo, d'al leach m'oa custum da varn

ar bobl ; hag, o veza azezet eno var li|^ gador a varner,

e roas urs da zigass hor zalver dirazhan , hag e cumzas
outhan evel-hen : «c'houi eo roue ar iuzevien?» Ha
Jesus a respountas : « ia, roue oun ; mes va rouantelez

ne d'eo ket euz ar bed-ma. Me a zo deuet var an douar

evit rei testeni dar virionez. Kement hini a gar ar virio-

nez a zelaou va muuez-me.» Var gement-se Pilat a ieas

adarre er meaz euz he di, hag a lavaras da brinset ar

veleien ha d'ar re all a ioa gantho : «ne gavan abec ebet

en den-ze.» Mes hi a zave ho mouez goassoc'h-goaz a

enep hor zalver, en eur lavarel: «ne ra nemet planta
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pennadou er bobl adalec ar Galilee betec ama.» clevel

hano euz ar Galilee, Pilat a c'houlennas hag euz ar vro-ze

oa hor zalver; hag, evel ma oue respountet dezhan oa

euz ar vro-ze, e reas he gass raclal da di Herodes, gouar-

ner euz ar Galilee, pehini a ioa deuet ive da Jerusalem

evit goueliou Pask. Herodes en devoue eur joa vraz o

velet Jesus; pell a ioa en doa c'hoant d'he velet; rac

clevet en devoa hano meur a veich euz ar burzudou a

rea, hag esper en doa e raje eur miracl bennac dirazhan.

Mes caér en devoue treï ha distrci he gomzou e peh giz,

hor zalver ne respountas netra d'an oll goulennou a reas

dezhan. Herodes a reas neuze guiska eur zae venn da

Jesus, evel da eun den diskiantel, ha goudezeher c'hassas

en dro da di Rilat. Adalec an deiz-se, Pilat hag Herodes

a deuas da veza mignounet euz a enebourien touet ma'z

oant aziagent.

76. Jesus ha Barabbas.

Pilat en devoa c^hoant da zaveteï he vuez d'hor zalver;

rac credi a rea e tamallet anezhan e gaou. A hent all,

ar gouarner a ioa bet spountet gant ar gemennadurez-ma

a ioa bet digasset dezhan a berz he c'hreg : « hst an den

santel-ze e peoc'h ; rac me'm euz bet en noz-ma divar

he benn eun uvre hag en deuz great calz poan dinn.»

Evit eta saveteï he vuez d'hor zalver, setu ama petra

zonjas Pilat da ober. Da c"houeliou Pask oa custum bep

bloaz da reï he c'hras da eun torletour bennac. Hogen,

d'ar mare-ze ez oa e prizoun Jerusalem eun den brudet

dre he fallagriez, eul iaèr hag eur muntrer, he hano
Barabbas. Pilat a lakeas en he speret reï da joaz d'ar

bobl, etre Jesus ha Barabbas, evit âr prizounier a vije

roèt he c'hras dezhan er blavez-se. Biken n'en devije

credet ar gouarner e vije guell gant ar bobl goulenn gras

evit Barabbas eget evit Jesus. Ha coulsgoude, setu petra

a erruas. Pa deuas Pilat da choulenn ouz ar iuzevien,

bodet dirac he balez : « da behini euz an daou-ma, pe da

Varabbas, pe da Jesus, hanvet Krist, e fell deoc'h e rofTenn

he c'hras er bla-ma evit goueliou Pask?» Ar bobl oll,
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touellet gant prinset ar vcleien hag ar pennou braz euz

a gear, n'en devoue nemet eur vouez evit respount:

« laoskit Barabbas da vale, ha dalc'hit Jesus ganeoch.»
Neuzt! Pilat a choulennas adarre: «petra fell deoc'h ela

a raiïenn da Jesus?» Hag ar bobl oll a respountas a

bouez-peiHi evel ar veich genla: « he staga ouz ar groaz

!

He staga ouz ar groazl» — «Mes, enie ar gouarner

clioaz, peseurt drouc en deuz-heñ great? Evidon-me ne

gavan abec ebet ennhan evit her c'lioundaoni d'ar maro.

Mont a ran eta da rei urs d'he scourjeza, ha goudeze

m'hen lezo da vont e peoch.»

Barabbas a verk an den pec'her pehini, oc'h en em
zevel a enep Doue, a lam diganthan he unan ar vuez

euz ar c'hias, hag a deu evelse da veza muntrer he ene.

Liammou an den pec'lier a ia da veza torret; rac Jesus-

Krist a zo en em garget da baèa evithan ar boan dleet

d'he bec'hejou. — Piiat en devoa c'hoant da zavelei he
vuez d'hor zaiver, mes n'en devoue ket a nerz-caloun

aoua!c'h evit difen betec ar fin an hini a c'houie ervad

n'oa netra da damall dezhan. Evelse a reas ive Ruben
gueich all, pa falvezas d'he vreudeur guerza Joseph a

enep peb guir ha iealdet.

77. Jesus scourjezet ha curunet gant spern.

Pilal a reas cass hor zalver er meaz euz ar pretouer,

hag he lakaat etre daouarn eur vanden soudardet. Ar

re-ma a lamas diganihan he zillad, hag, o veza he staget

ouz eur peul, ec'h en em lakejont d'he scourjeza ken na

oue he gorf oU leun a c'hoad ha goloet a c'houliou.

Goudeze e taoljont var he ziouscoaz eur vantel scarlat,

evit ober goab anezhan ; hag, o veza great eun lourked

gant scourrou spern hir ha calel, e sankchont an tourked-se

en he benn egiz eur gurunen, Erfin, en he zorn deou e

lakejont eur benduen evit servichout dezhan da voualen

a roue, Neuze e stouent d'an daoulin dn-azhan, en eur

lavaret dre fars: «ni ho salud, roue ar iuzevien.»

Ouspenn-ze e crañchent varnhan en he fas hag e roent

dezhan javedadou. Aveichou all c'hoaz e crogent er

benduen a ioa lakeat dezhan en lie zorn, hag e larchoént
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taoliou ganlhi var he henn, evil ober d'ar spern sanka

ennhan clounnoc'h-duunna.

78. Jesus coundaonet d'ar maro.

Pilat, o sonjal e toiije ar iuzevien da gaout erfin truez

ouz hor zalver o velet e pe stat oa lakeat gant ar zoudar-

det, a deuas d'hen discouez dezho, en eur lavaret : «setu

ama an den !» Jesus a ioa eno e kichen ar gouarner gant

he gunuien spern var he benn hag ar vantel scarlat var

he ziouscoaz. Mes ar bobl criz lia digaloun ne rea nemet

crial goassoc'h-goaz : « ;ir groaz dezlian ! Ra vezo staget

ouz argroaz!» Coulsgoude Pihit ne c'houïe ket calz

c'hoaz pe du treï pa dcuas prinset ar veleien hag ar

pennou braz euz a gear da Uivaret dezhan : «ma laoskit

aa den-ze da vale, n"oc'hket mignoun da Zezar; rac an
nep piou bennac a fell dezhan beza roue en em zav a

enep Cesar.» devet ar c'homzou-ze ar gouarner a

gemeras aoun, hag, o velet ne c'houneze netra gant



- 249 —

enebourien hor zalver, e reas digass dour dezhan, hag

e voalc'has he zaouarn dirac ar bobl, en eur Javarel

:

«evidun-me a zo neat va daouarn euz a c'hüad an den

santel-ma; eun dra eo hag a zell ouzoc'h.)) Hagarbobl

oll a respountas: « he c'hoad ra gouezo varnomp-ni ha

var hor hugale ! » Neuze ar gouarner a roas Jesus d'ar

iuzevien evit he lakaat d'ar maro var ar groaz, ha couls-

goude en doa anzavet he unan n'en devoa cavel abec

ebet ennhan.

Goad Jesus-Krist a zo couezet e guirionez var ar iuze-

vien. Abaou3 trivac'ti cani vloaz zo emaïnt o veva dre

ar bed, ama hag a-hont, eb caout mui bro ebet dezho ho
unaii; hag ar beac'h euz a vuanegez Doue a zo bepret

varnho e kement leac'h ma'z eont. Heñvel int ous Cain

a ioa bet ive gueich all coundaonet gant Doue da vale

lu-ma tu-hont gant eur merk var he dai, evit ma vije

anavezet gant an oll, abalamour m'en devoa lazet he
vreur Abel.

79. Hent ar Chalvar.

Goude m'oa bet douget ar zetans, ar zoudardet a gro-

gas e Jesus evit her c'hass gantho var menez Calvar pe

raenez Golgotha, e peleac'h e tlie beza lakeat d'ar maro.

Guiska a rejont dezhan adarre he zillad, ha goudeze e

sammjont var he choug ar groaz var behini oa coundao-

net da vervel. Hor zalver a gouezas meuraveich dindan

ar beac'h pounner-ze. Ar zoudardet, o veza cavet var ho
hent eun den a Ciren, he hano Simon, a reas dezhan

^cour Jesus da zougen he groaz.

Assambles gant hor zalver e casset d'ar maro daou
dorfetour. Eun niver braz a dud a deue varlerc'h. En ho
zouez ez oa calz gragez pere a vouele hag a hirvoude o
velet e pe stat edo hor zalver. Jesus a zislroas oulho en

eur lavaret : « merc'het Jerusalem, ne vouelit ket varnon-

me, mes gouelit kent varnoc'h oc'h unan, ha var ho
pugale. Dont a raï eun amzer, ha n'ema ket pell mui,
ma vezo lavaret d'ar meneziou : meneziou, couezit var-

nomp; ha d'an torgennou: torgennou, goloïtac'hanomp.
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Rac mar greer evel-hen (l'ar c^lioat glaz, pelra ne vezo

ket great d'ar c'hoat seac'h ha didalvez?))

Jesus-Krist, guir Vab Doue, ha n'en deuz Doue ken
mab nemethan dre natur, a zoug eb en em glemm ar

groaz var behini e tle mervel. Evelse e tleomp ive dou-

gen a galoun vad ha gant eur volontez sentuz ar c'hroa-

ziou a zigass Doue deomp. Salver ar bed a zo casset

d'ar maro e coumpagnunez daou laér; evelse Joseph, en
Ejipt, a ioa bet lakeat ive er prizoun e coumpagnunez
daou zen lall.

80. Jesu3 staget ouz ar groaz.

Pa erriijonl var beg menez Calvar, ar zoudardet a

ginnigas d'hor zalver eur banne guin ha vesll mesket en

eun douez, evit m'en devije nebeutoch a boan pa vije

staget ouz ar groaz. Mes hor zalver ne talvczas ket dez-

haneva. Neuze ar zoudardetp ziviskas he zillad diganthan,

hag a stagas anezhan ouz ar groaz gant tachou, e creiz

etre an daou hier. Goudeze e rannjont he ziilad entrezho,

hag e tennjont plouz berr da velet da biou e vije he zaé.
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Saé hor zalver a ioa oU en eun tamm, ha ne oa gri

ebet ennhi ; eur merk oa euz a Ilis Jesus-Krist a zo ive

oll a bez, ha ne c'heU ket i<.en iiebeul beza great tammou
pe iodennou anezhi.

* 81. Jesus er groaz.

Jesiis a ioa eta a zistribill uiiz ur groaz, ha criz meur-

bet oa ar poaniou en devoa da c'hoiizañv. He c'hoad a

zivere dioc'h he gorf var an douar. Coulsgoude ar iuze-

vien ne reant van evit guelet ar stat Iruezuz e pehini oa

lakeat. Plijadur a gemerent clioaz, er c'hountrol, och
ober goab anezhan, en eur lavaret: «choui a c'helle,

var ho meno, pilat an templ d'an traoñ , hag he zevel a

nevez abenn tri dervez ; en em zaveteït eta brema oc'h

unan, ha diskennit divar ar groaz-se.» Ha Jesus a lavare :

ttva Zad, pardounit dezho, rac ne chouzont ket pelra a

reont.» Unan euz an daou laér, a ioa var eur groaz a

bep tu dezhan, a voal-gomze ive en he enep. Mes egile

a scandale he goumpagnoun en eur lavaret : « n'az peuz

ket eta aoun rac Doue petra bennac ma'z eo ken tost ar

maro d'id? Evidompni, n'e ket eb abec eo e c'houzañ-

vomp ar poaniou-ma ; mes hema n'en deuz great drouc

ebet. » Goudeze e iavaras da Jesus : « Aotrou, o pet sonch

ac'hanon, pa vioc'h eat d'ho rouantelez.» Ha Jesus a

respountas dezhan ractal : « e guirionez m'hel lavar

deoc'h, hirio zoken c'houi a vezo ganeñ er baradoz.»

Eur zell a fisians, taolet var Jesus stag ouz ar groaz,

a zo aoualc'h evit parea cleñvejou an ene, n'euz fors

pegen grevuz e vent. Eveise, gueich all, ar guel euz ar

zarpant koueur-ha-stean, en devoa lakeat Moizes da zevel

e beg eur peul, a ioa aouaIc'h evit rei adarre ar iec'het

da gorf ar re a veze bet fleinmet gant ar zarpantet

binimuz.

82. Ar Vére'hez Vari ehtirz tre'id ar groaz.

Mari, mamm da Jesus, hag an abostols.-Ian, a ioa

eharz tre'id ar groaz. En eur zellet outho, Jesus a lavaras

d'he vamm : «setu aze ho mab;» ha d'an abostol s. lan :
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« setu aze ho niamm ;» hag adalec neuze s. lan a zalc'has

ganthan mamm lesus.

Mari, o chom a za ehaiz treid ar groaz, a zo heñvel
ous mamm calounec ar seiz hreur Makahee. Ghom a ra

eno eh flach, petra hennac ma'z eo treuzet he ene gant
seiz cleze a c'hlac'har. E persounach an abostol s. lan,

an oli gristenien a zo bet roét evit bugale da vamm Doue.

83. JesuB a varv er groaz.

Var dro cresleiz an douar oll a oue goloèt a deñvahjen,

hag an deñvalijen-ze a badas betec teir heur. Abenn an

amzer-/!' Ii^^n-^ o W'\o\ oa dilczet a.int Donc ha yant an

m^ _ ^

dud, a lavaras !4aüt eur vouez creñ : «va Doue, va Doue,

perac o peuz va lezet en abandouu?» Euu nebeudic

goude, e lavaras c'hoaz : «sec'het am euz.« Neuze eur

zoudard a zoubas eun tamm spoue er guinegr, hag, o

veza he lakeat e beg eur gorzen, her c'hinnigas d'hor

zalver da zuna. Jesus a zunas an lamm spoue, hag a

lavaras goudeze : «brema ne jom mui netra da ober.»

Hag, veza soublet he benn, e tremenas.
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Kerkcnl an douar a grenas, ar beziou a zigoras, ha

calz tud, maro e gras Doue, a deuas adarre e buez.

Gouel an tcinpl en cm rannas etre daou adalec an traoñ

betec al lacz. An oñiscr liag ar zoudardel a ioa var

mcncz Calvar, cvit obcr goard en dro d'hor zalver, aoue
spountct ho unan, ha nc oucnt Ivct evit miret da lavaret:

« e guirioncz, an den-ze a ioa Mab da Zoue.» Hag ar re

a ioa dcuct di euz a Jcrusalem evit beza test euz a varo

Jcsus, hag eur maread a ioa anezho, a zistroè dar gear

mantret-oll, hag en eur skeï var boul ho c'haloun.

Setu aze peur-chreat ar pez en doa Mab Doue da
ober evit bor prena. Stag ouz ar groaz, he zaouarn

astennet, an Hanterour-ze, deuet euz an eñv, en deuz

trec'het an ifern ha saveteet an den, evel Moïzes, a

zalc'he he blas gueich all, en devoa trec'bet an Anialeci-

tet, ba saveteet ar bobl a Israèl.en eur bedi ive var eur

menez, be zivreac'h astennet. Dre be benip goub, Mab
Doue en deuz paèt ar pez a diiemp da iustis be Dad evit

hor pec'bejou. Eveise David gueich all a ioa deuet abenn
euz ar jeant Goliath, enebour be bobl, o vont d'en em
ganna oulhan gant pemp mean eblten. Euz a c'houiiou

hor zalver e redas an dour a c'hras hag a bardoun,

evel, gueich ail, e tilammas dour euz eur garrec evit

recour ho buez d'an Israelitet dare da vervel gant ar

zec'bet el)arz en dezert. An den a zo eta saveteet;

sinet eo ar peoc'b etre Doue bag heñ; an albans goz e

dcuz great be zro. Setu perac gouel an templ pebini en

doa, bete neuze, lalveat disparti etre ar bobl hag al leac'h

santel, a deii da regi e daou-anter. Ar sacrifisou coz, e

pere e .scuillet goad al loanet, o deuz coUet hiviziken peb

talvoudegez dirac sacrifis hor zalver Jesus-Krist, ar

sacrifio-.se, n'euz nemethan hag a ve eur sacrifis guirion

ha din a Zone.

84. Jesua lakeat er bez.

Hor zalver a ioa bet slaget ouz ar groaz derc'hent ar

zadorn. Hogen ar zadorn-Fask a ioa eun deiz braz evit

ar iuzevicn. Evit cta ne jomchc ket corfou ar re a ioa bct

coundaonet d'ar mâro a istribill ouz ar groaz abenn an

deiz-se, ar zoudardct a bcur-gassas an daou laèr en eur
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derri dezho ho divesker. Evit hor zalver, pa veljont oa

dija tremenet, ne scojont taol ebet var he zivesker ; mes
unan anezho a reas eun touU dezhan en he gostez gant

eun taol lans, ha kerkent e redas ac'hano dour ha goad.

Dioc'h an abardaéz, Joseph a Arimathii, unan euz a zis-

kibien Jesus, hag unan ive euz ar pennou braz a Jerusa-

lem, (gant aoun rac ar iuzevien n'en devoa ket anzavet

bete neuze e vije diskib da Jesus), a deuas da c'houlenn

corf hor zalver digant Pilat, ha Pilat hen roas dezhan.

Joseph a leas neuze, eun all, he hano Nicodem, hag

heñ, d,i zislaga corf Jesus di()c'h ar groaz. An daou-ze

en em zicouras

ioa bet louUet en eur garrec

eur mean braz da s!anka va:

Coulsgoude prinset ar veleien hag ar pharizianet n'oant

ket evit repos. Mont a rejoni eta da gaout Pilat, hag e

ieverjont dezhan : «an den-ze en deuz lavaret epad he

vuez: me a zavo a varo da veo abenn tri dervez. Roït

eta urs da ober goard en dro d'he vez betec an trede

deiz gant aoun na deuffe he ziskibien da gerc'hat he

gorf ha da lavaret d'ar bobl : ema savet adarre euz a

varo da veo.» Pilat a roas dezho ar goardou a c'hou-

lennent. Ar re-ma en em renkas en dro da vez hor zal-

ver, goude beza lakeat ar ziei var ar mean a ioa oc'h

he stanka.



Evel Eva, hor mainm hervez aii nalur, a zo bet tennet

euz a gostou Adam, evelsc an Ihs santel cathohc, hor

mamm hervez ar c'hras, a zo deuet euz a gostez digor

hor zalver Jesus-Krist. Difennet oa ouz ar iuzevien bru-

zuna eskern an oan pascal ; setu perac ne oue .torret ni-

cun euz a ijili hor zalver Jesus-Krist, ar guir oan pascal.

SEIZVET PENNAD,

Buez gloriuz hor zalcer Jesus-Krist.

85. Jesus-Krist o sevel a varo dâ veo.

Daou zervez a ioa m'edo corf hor zalver er bez. Mes

cran trede deiz, diuc'h ar mintin, mintin-mad, an douar

a grenas, hag hor zalver a zavas euz ar bez leun a vuez.

Eun eal a ioa diskennel euz an ei^v da lamet ar mean a

ioa lakeat da stanka var ar hez, ha goudeze oa azezet var

c'horre ar mean. velet an eal-ze, a ioa guen evel an

erc'h ha skeduz evel eul luc'heden, ar goardou a oue

spountet ha strafület-oll ; coueza a rejont a slok ho c'horf

d'an douar evel tud anter-varo gant ho encrez, ha gou-

deze e tec'hjont kuit kenla ma c'heljunt.

Coulsgoude Mari-Madalen, Mari, mamm da Jakes, ha

Salome, a deuas ive en deiz-se d'ar bez, kerkent ha
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sao-heol, evit scuill louzoii a c'houez-vad var gorf hor

zalver. Hag hi a lavare enlrezho en eur zont gant an

henl: « piou a zavo deomp ar niean a zo o slantLa var

ar hez?» Hogen, pa errujonl, e veljont ar mean lamet

euz he blas hag ar bez goullou. velet kement-se, Mari-

Madalen a ieas dioc'htu en dro da gass ar c'helou d'an

ebeslel. Ar gragez all a jomas eno; mes, o veza remer-

ket an eal, e kemerjont kement a aoun ma ne gredent

ket sevel ho daoulagad dioc'h an douar. Mes an eal a

lavaras dezho : «n*o pezet aoun ebet. Me c'hoar e claskit

Jesus a Nazareth ; mes perac clask elouez ar re varo an

hini a zo leun a viiez? Savct eo a varo da veo; n'ema

mui ama ; setu al leac'h e pehini oa bet lakeat he gorf.

Ifaffo da lavaret d'he ziskibien, ha dreist oll, da Ber,

eo savet euz a varo da vtio, hag e vezo en ho raoc er

Galilee ; eno e c'helloc'h he velet, evel m'en deuz he

unan discleriet deoc'h.»



— 25 7 -

Prestic goude m'oa eal ar gragez-se kiiil, ec'h erruas

ive an daou aboslol Per lia lan. Mari-Madalcn a ioa bet

lavarel dezlio n'edo mui corf Jesus er l)ez. Mes hi a

c'hoanteas guelel gant ho daoulagad ho unan ha guir oa

ar pez o devoa clevel. Dont a rejont eta ho daou betec

ar bez ; mes ne gavchont ennhan neniet ar pez a ioa bct

hena ar c'horf santel, ha var gement-se ez ejont ractal

en dro d ar gear.

Jesus a )omas er bez keit ha in'oa bet Jonas e cof ar

pesk. D'an trede deiz e teuas da vir ar pez a zo merket

er pemzecvet psalm : ne lezoc'ti ket cor( ho Mab sanlel da

vreina e caloun an douar. Hor zalver a deuas euz ar

bez leun a chloarj dre he c'hallüud he unan, ha gant

eur c'horr ha n'en doa niui an doare en devoa aziagent.

Hervez ar pez en doa discleriet gueich all ar prophet

Isaias, he vez a vezo douget henor ha respet dezhan,

betec fin ar bed, gant an oll boblou kristen.

80. Jesus en em ziscouez da Vari Vadalen.

A veac'h oa eat Per ha lan kuit pa deuas adarre Mari-

Madalen da glask corf hor zalver. Eun anken vraz a ioa

var he speret abalamour n"her c'have mui el leac'h m'oa

bet lakeat. Coulsgoude, o veza great c'hoaz eur zell er

bez, e velas eno daou eal, guisket e guen, hag a lavaras

dezhi: «maouez, perac e vouelit?» Hag hi a respountas:

«abalamour m'o deuz casset gantho corf va Mestr, ha

ne c'houzoun ket e peleac'h o deuz hen lakeat.» veza

comzet evelse, e troas he fenn da zellet adreñ he c'hein,

hag e velas Jesus en he za dirazhi. Mes hi ne anavezas

ket anezhan, hag a zonjas dezhi oa ar jardiner oa. Setu

perac e lavaras dezhan : «mar d'e c/houi eo o peuz her

c'hasset ganeoc'h, livirit dinn e peleac'h o peuz hen

lakeat, maz inn d'he gerc^hat.» Neuze Jesus a c'halvas

anezhi dre he hano, en eur lavaret : «Mari !» Ker buhan
Mari-Madalen a anavezas hor zalver, hag , o veza en em
strinket d'he dreid, e lavaras d'liezro: «o va Mestr!»

Hogen Jesus a lavaras dezhi : «it da gaout va breudeur,

ha Hvirit dezho evel-hen euz va ferz : mont a ran da

Bibl bretofl. 17
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bignat varzu va Zad hag oc'h hini , varzu va Doue hag

ho Toue.» Mari-Madalen a ieas raclal da gounla an

dra-ze d'an diskibien ; mes ar re-ma ne felle ket dezho

credi ar pez a lavare.

87. Ar goardou a ia da gounta da brinset ar
veleien ar pez a zo erruet.

Ar goardou, o veza kuiteat ar bez gant ho spount, a

ieas da gounta da hrinset ar veleien ar pez a ioa c'hoar-

vezet. Ar re-ma a assamblas ar pennou braz euz a gear,

hag, veza en em glevet gantho, e rojont eun dornad

mad a arc'hant d'ar zoudardet, en eur lavaret dezho:

«Hvirit eo deuet he ziskibien da gerc"hat he gorf en noz

epad m'oac'h cousket. Ha mar clev ar gouarner an

dra-ze, ni a gomzo evidoc'h, ha ne raio drouc ebet

deoc'li.)) Ar zoudardet a gemeras an arc'hant, hag a

reas ovel m'oa bet gourc'hemennet dezho.
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Jesus en em ziseouez da zaou ziskib a ioa
o vont da Emmaüs.

En deiz-se c'hoaz, dioc'h an abardaèz, ez oa daou

ziskib o vont da Emmaüs, eur bourg pe eur geriaden

hag a zo var dro diou leo dioc'h Jerusalem. En eur

vont gant ho hent, an daou ziskib-se a gomze entrezho

divar benn hor zalver. Ha setu Jesus he unan oc'h en

em ziscouez en ho c'liichen evel eun den hag a ioa o

vale die eun hevelep hent gantho. Mes hi ne anavezchont

ket anezlian. Neuze hor /al\er a c houlennas digantho :

« euz a betra e comzit evelse ho taou, ha perac eo ken

teñval-ze ho penn?» Hag nnan anezho, he hanoCleophas,

arespountas: «cMioui n'oc'h ket eta euz a Jerusalem

ma ne c'houzoc'h ket petra zo c'hoarvezet eno en

deiziou-ma?» Var gement-sean daouziskib en em lakeas

da gounta d'ho c'houmpagnoun o devoa credet oa Jesus

a Nazareth ar Messias, abalamour d'an traou caêr ha bur-

zuduz a rea. «Mes, emezho, prinset ar veleien hag ar

pennou braz euz a gear o deuz lakeat he goundaoni d'ar

maro, ha setu hirio an trede deiz abaoue m'ema he gorf



— 260 —

ft bez.» Neuze hor zalver a lavâras : « na c'houi zo berr

ho speret, ha poud da gredi ar pez o deuz disderiet ar

hrophetel! Daoust ha n'oa ket red d'ar Christ gouzañv

ar poaniou en deuz gouzañvet abarz erruout en he

c'hloar?)) .fioudtize, en eur vont euz an eil levr d'egile

euz ar Scritur sacr, adalec levriou Moïzes betec scridou

ar brophetet, e roas da anaout sclear d'an daou ziskib ar

pez a ioa merket eno divuT he benn. veza erruet evelse

e bourg Emmaüs, Jesus a reas an neuz da vont larcoc'(h.

Mes an daou ziskib a reas dezhan chom gantho, en eur

lavaret : «chomit ganeom.p, rac pardaez eo dija ,ha

bremaïc ema an noz.» Jesus a Jomas eta en ho choum-
pagnunez, hag, o veza eat gantho en ti ma'z eant, ec'h

en em lakeas ous taol eveldho. Neuze e kemeras eun

tamm bara, hag, o veza he venniget, hag he rannet elre

daou, her c'hinnigas da zibri d'an daou ziskib. Kerkenl

daouladad ar re-ma a zigoras, hag ec'h anavezchont lio

-Mestr. Mes hor zalver a zisparissas ractal. An daou

.ziskib, leun a joa, a zavas ive dioc'h taol, hag a zistroas

(lioc'htu da Jerusalem.

Ar iuzevien n'oa ket bet falvezet dezho anaout Jesus

evit ar Messias, en despet d'ar burzudou a bep seurt en
devoa great en ho zouez. Setu perac ive hor zalver n'en

em ziscouez ket dezho goude nn'oa savet a varo da veo.

N'en em ziscouez nemet d'he ziskibien, a grede ennhan,

hag a glaske anezhan euz a greiz ho c'haloun. Evelse

ive, en deiz a hirio, Jesus a deu gant he c'hras da gaout

ar re hen digemer a volontez vad; mes dilezel a ra ive

erfin ar re a gendalc'h da zerra oulhan dor ho c'haloun,

petra bennac m'en deuz dija goulennet digor outho meur
a veich hag e meur a fesoun.

89, Jesus en em ziscouez d'an oU ebestel assambles.

Pa erruas an daou ziskib e Jerusalem, goude beza

great ho zro e Emmaüs, an ebestel hag an diskibien ali

a.ioa assamblet eno en eur zal, hag a lavaras dezho

:

«mad ! guir eo e savet hor Mestr a varo da veo ; rac

Simon en deuz he velet.» Neuze hi en em lakeas da

gounta, d'ho zro, ar peza ioa c/hoarvezet gantho en hent.
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ha penanz o devoa anavezet Jesns p'en devoa rannet eun
iamm bara enlrezlio. Epad m'edo an ebestel bag an

(liskibien all o comz eiiz an traou-ze, serret-cloz gantho

aii doriou var al leac'h ma edont gant aoun rac ar iuze-

vien, setu hor zalver he unan oc'h en em ziscouez e

creiz ar zal hag o lavarct dezho : « ar peoc'h ra vezo

ganeoc'h !» An ebestel a oue strafillet ha spountet-oll o

velet ho Mestrj rac credi a reant oa eur speret eo a ioa

dirazho. Neuze Jesus a gomzas outho evel-hen: «rac

petra o peuz-c'houi aoun, ha perac e lezit-hu ar zonjou-ze

da c'hounit ho caloun? SeUit ous va daouarn hag ous
va zreïd ; me va unan eo ; touchit ouzinn hag e veloc'h

piou oun: eur speret n'en deuz na kig nag askorn evel

a velit am euz-me.» Hag, o veza comzet evelse, e

tiscouezas dezho he zaouarn hag he dreïd. Goudeze e

c'houlennas digantho : « bez' o peuz ama eun dra bennac
da zibri?» An ebestel a ginnigas dezhan cun tamm pesk

poazet oc'h an tan hag eun dellien-goâr ; ha Jesus a

zebras dirazho.

90. Hor zalver oc'h institui ar zacramant a binijen.

Jesus a lavaras goudeze d'he ebestel: «ar peoc'h ra

vezo ganeoc'h ! Evei m'oun bet digasset gant va Zad,

evelse me ho cass d'am zro». Neuze e c'hoêzas varnho,

hag e Javaras adarre: «recevit ar Speret-Santel j ar

pec'hejou a vezo pardounet d'ar re m'o pezo ho fardou-

net ; ha ne vezint ket pardounet d'ar re n'o pezo ket

ho fardounet.»

An ebestel a dlie mervel, mes an Ilis a dle |)adout

ato. Setu perac ar c'halloud roet d'an ebestel a zo chomet
gant ar re a zalc'h brema ho flas, da lavaret eo, gant an
eskibien. Ar re-ma, hag ar veleien a zo oc'h ho zicour,

deuz bepret, a rumm da rumm, ar c'halloud da bar-

douni ar pec'hejou, pe da jom eb ho fardouni. Mes peur
e tleonl-hi pardouni ar pec'hejou, ha peur e tleont-hi

chom eb ho fardouni? Setu ar pez ne c'hellont ket da
c'houzout nemet dre ar gonfession.
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91. Jesus ha S. Thomas.

S. Thomas n'edo ket gant an ebestel all pa oa hor
zalver en em ziscouezel dezho. Paz eas eta an ebestel

all da gounta dezhan o devoa guelel ho Mestr, Thomas
ne fellas ket dezhan credi. «Ne grednui kel, emezhan,

ken n'am bezo guelet merk an tachou en he zaouarn,

ha lakeat va biz e touUou an tachou, ha va dorn er gouli

euz he gostez.)) Hogen, eiz dez goude, an diskibien a

ioa adarre assamblet, ha Thomas garitho. Evel ar veich

all, an doriou a ioa serret-cloz var al leac'h ma edont.

Ha setu Jesus oc'h en em ziscouez adarre en ho zouez

hag o lavaret dezho : «ar peoc'h ra vezo ganeoc^h!»

Goudeze e lavaras da Domas: «lakiit ho piz ama ha

sellil ous va daouarn ; tosla'it ive ho torn ha lakit-heñ er

gouli euz va c'hoslez, hag hiviziken ne d'it ket da ober

an den discredic, mes bezit eun den a leiz beo ha stard.»

Neuze Thomas en em strinkas da dreïd hor zalver, en

eur lavaret: «va Mestr ha va Doue!» Ha Jesus a res-

pountas: «credet o peuz, Thomas, abalamour m'o peuz

guelet. Eüruz ar re a gred eb beza guelet!»

92. An abostol S. Per lakeat da genta pastor.

Hervez an urs roet dezho ganl hor zalver, an ebestel

o devoa kuiteat Jerusalem hag a ioa en em dennet er

Galilee. Eno Jesus en em ziscouezas dezho var lenn

Jenezareth, hag, o veza ho lakeat da baka eun niver

braz a besket, e tebras he unan gantho. Goude ar pred

e c'houlennas evel-heh ous Smion-Per : « Simon, mab
da lan, va c'haret a rit-hu muioc'h eget ar re-ma?» Ha

Per a respountas : «o va Mestr, c'houi a c'hoar e caran

ac'hanoc'h.» Neuze Jesus a lavaras dezhan : «bezit

pastor va oanet.» Goudeze e c'houlennas diganthan evit

an eil gueich : «Simon, mab da lan, va c'haret a rit-hu?»

Ha Per a respountas evel ar veich genta : « ia, va Mestr,

c'houi a c'hoar e caran ac'lianoc'h.» Var gement-se

Jesus a lavaras dezhan adarre: «bezit pastor va oanet.»

Ha goudeze e c'houlennas outhan evit an drede gueich :
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poan clevet hor zalver o c'houlen outhan evit an drede

gueich hag he garet a rea, ha selu heñ da respount

:

«ovaMestr, c'houi a anavez peb Ira, c'houi a c'hoar

ervad e caran ac'hanoc'h.)) Neuze Jesus a lavaras dez-

han: «bezit pastor va dañvadezet.»

An oanet eo an oll dud fidel euz an Ilis, hag an dañ-

vadezet eo an eskibien a zo carget da ren an dud fidel

en hent euz ar zilvidigez, ha d'ho maga gant comzou
Doue ha gant ar zacramanchou. Hor zalver Jesus-Krist

en deuz roèt ato da anaout, keit ha m'e bet var an
douar, oa s. Per ar c'henta euz an ebestel. Great en
deuz anezlian ar penn hag ar mean-diazez euz iie liis,

hag hen lakeat en deuz da bastor var an eskihien ho
unan kercoulz ha var an oll dud fidel a zo en ho c'harg.

Ar renk kenta-ze, roèt gueicti all da s. Per, a zo treme-

net var he lerc'h d'ar pabet euz a Rom pere a zalc'h

brema he blas.

93. Jesus a lavar d'he ebestel e tigasso dezho
ar Speret-Santel.

Hor zalver en em ziscouezas c'hoaz meur a veich d'he

ziskibien, hag a gomzas gantho divar benn an Ilis,

pehmi eo he rouantelez var an douar. D'an daou-ugentvet
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dervez goiuJe m'oa bet sdvet euz a varo da veo, ec'h en

em ziscouezas evit ar veicli diveza d'lie oll ebestel, assam-
hlet e Jerusalem. Reï a reas urs dczho da jom er gear-ze

ken n'o devije recevel ar Speret-Santel . Lavaret a reas

dezho: «abarz nemeur ama ar Speret-Santel a ziskenno

varnoc'h ; heñ a roïo deoc'h an nerz da reï testeni ac'ha-

non-me e Jerusalem, e kement corn zo er Judee, ha
betec ar penn pella euz ar bed.»

94. Jesus o kimiada dioc'h he ebestel, hag o
pignat en énv.

Goude beza lavaret d'he ebestel e tigassche dezho ar

Speret-Santel, hor zalver ho c'hassas ganthan var menez
Olivet. Eno e comzas outho evel-hen : « peh galloud a

zo roèt dinn en eñv ha var an douar. It eta dre ar bed

oU da brezec an Aviel d'an oll boblou euz an douar;

badezit anezho en hano an Tad, ar Mab hag ar Speret-

Santel; ha deskit dezho miret kement gourc'hemenn ha
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koment kelennadurez am eiiz-mc rotU deoc'h. Setii, me
va unan a vezo ganeoc'h bcmdez keit ha ma chomo ar

hed-ma en he za. An nep piou bennac a gredo ennon

hag a recevo ar Vadiziant, avezosalvet; an nep ne

gredo ket a vezo coundaonet.»

Jesus a zo ato ganl he Ilis, petra bennac ne c'heiler

ket he velet gant daoulagad ar c'horf ; kendelc'her a ra

da Lrezec dre c'hinou an eskibien hagr ar veleien, da
ginnig sacrifisou da Zoue dre ho daouarn , ha da ren e

persounach hon Tad santel ar pab.

Goude beza comzet evelse, hor zalver Jesus-Krist a

zavas he zaouarn da vennigen he ebeslel, hag, epad

m'edo oc'h ho bennigen, e pignas dirazho en eñv, el

leac'h m'eo azezet en tu deou da Zoue. An ebestel,

estlammet ha glacharet, ne dennent lagad ebet divar ho

Mestr, ken na oue erfin cuzet outho gant eur goabren.

Neuze daou eal, hag hi guisket e guen, a deuas da lavarel

dezho : « tud a Chalilee, perac e chomit-hu aze da zellet

ouz an eñv? Ar Jesus-se o peuz guelet oc'h en em zcvel

en eñv, a ziskenno adarre eun deiz egiz m'o peuz he

velet pignat.» Var gement-se an ebestel a adoras ho
Mestr hag a zistroas da Jerusalem en eur veuli Doue.

Jesus-Krist a zo pignet en eñv evit ren ive evel den e

gloar Doue. Ar pez a erruas gant Elias gueich all a
verke ar pez a dlie hor zalver da ober. Ar prophet-se a

oue savet en eñv en eur c'har tan, ha dont a dle adarre

var an douar, hervez ar prophet Malachias, eun nebeut

araoc eil donedigez hor zalver. Adam, dre he bec'het, en
devoa lakeat an dud da zistreï ho daoulagad divar ho
guir bro; Jesus, an eil Adam, hon laka adarre, en eur

bignat en eñv, de zevel hon daoulagad varzu eno, hag a

ro deomp an esperans da gaout perz ive eun deiz en

eürusdet a bado da viken.

95. Eur ger en eur aehui.

Kement tra a zo bet merket ama divar benn buez,

oberou ha comzou Jesus-Krist, a zo tennet divar ar pevar

aviel. Mes hor zalver en deuz great ha lavaret cnlz traou

all ha n'euz hano ebet anezho er pevar aviel. Rac, evel
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a lavar an abostol s. lan, ma vije bel clioant da scriva

kement tra en deuz great pe lavaret Jesus-Krist epad m'eo

bet var an douar, ne vije ket cavet er bed oll, peger braz

bennac ma'z eo, plas aoualc'h da lakaat al levriou a vije

bet red da ober evit kement-se.

EIL LODEN.

HISTOR AN EBESTEL.

96. Eur ger araoc.

Jesus a ioa deuet er bed-ma evit lakaat Doue da ren

var an douar e plas an diaoul. Setu perac, en eur bignat

en eñv, e lezas var he lerch eun llis vihan pehini a dhe

creski hag en em skigna dre ar bed oll. An ebeslel eo a

oue carget da genta da lakaat evelse rouantelez Doue var

an douar, da lavaret eo, an llis santel, da greski ha d'en

em astenn dre ar bed. Mont a reomp brema da gounta

petra rejont evit kement-se.

97. S. Mathias choazet evit abostol.

Goude m'oa pignet hor zalver Jesus-Krist en eñv, an

ebestel a zistroas da Jerusalem. En em denna a rejont

neuze, ar Verc'hez Vari, an diskibien all hag hi, en eur

gambr pe eur zal, hanvet ar Cenacl. Eno, epad dec der-

vez dioc'htu, e tremenjont ho oU amzer o pedi, evil en

em lakaat e stat vad da receo ar Speret-Santel. Var dro

c'houec'h-ugent a ioa anezho, ha lavaret e vije great n'o

devoa oil nemet eur galoun hag eur speret. Eun dervez

s. Per a gomzas d'he vreudeur divar benn choaz eun abosto!

all e plas an treïtour Judas. Ar pez a lavaras s. Per a oue

cavet mad. Goulenn a rejot da genta sclerijen digant

Doue, ha goudeze e oue tennet d'ar zort, hag ar zort o

veza couezet var an diskib Mathias, hema a oue choazet

evit an daouzecvet abostol.
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98. Ar Speret-Santel o tisken var an ebestel.

I) ,in dec\ei dervez goude m ua pignet hor zalver en

eñv edo Pantecost ar iuzevien. En deiz-se, dioc'h ar

niintin, an ebestel a glevas, en eun taol-count, an ti el

leac'h ma edoni o tregarni penn-da-benn gant eun trouz

braz, a deue euz an eñv, hag a ioa heñvel ous trouz eur

gorventenn ; ha l^erlient e veljont ive evel teodou tan o

strinka en ho zouez, hag o tont da blava, unan var benn

peb hini anezho. Racta5 e ouent oU leun euz ar Speret-

Santel, hag ec'h en em lakejont da gomz a bep seurt

langachou disheñvel. Hogen, d'ar mare-ze ez oa e Jerusa-

lem iuzevien euz a gement corn zo er bed, deuet di da

dremen gouel ar Pantecost. Ar brud euz ar pez a ioa

c'hoarvezet gant an ebestel o veza eat dre gear, eur

maread euz ar iuzevien-ze en em assamblas dirac an ti

el leac'h ma edont, hag oll e ouent souezet maro o clevet

anezho o comz peb hini euz al langachou a gomzent ho

unan. «Biscoaz kement ail, a lavare ar iuzevien-ze gant
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ho estlamm ; daoust liag andud-se n'int ket euzar Galilee?

Penaoz eta e c'hellont-hi comz al langachou a gomzer er

broïoue pere emaompni o chom?» Hiniennou coulsgoude

a rea goab euz ar re a ziscoueze beza ker souezet. « Bah 1

emezho, an dud-ze a zo savetarguin d'ho fenn.» Neuze

s. Per, en he za, hag an ebestel all en dro dezhan, en

em lakeas da gomz evel-hen a vouez huel : « tud euz ar

Judee, ha c'houi oU a zo o chom e Jerusalem, selaouit

ac'hanon! Nan, an dud-ma n'e ket savet ar guin d'ho

fenn evel m'o peuz c'hoant da lavaret e ve ; mes guelet

a rit hirio o tont da vir dirazoc'h ar pez en deuz discle-

riet gueich all an Aotrou Doue dre c'hinou ar prophet

Joêi : dont a raï eun amzer, eme an Aotrou Doue, e

pehini me gargo peb den euz va Speret. Tud a Israél,

selaouit ar c'homzou-ma : Jesus a Nazareth, an den-ze

pehini en deuz discouezet deoc'h ker sclear, dre ar bur-

zudou a rea en ho touez, e teue a berz Doue, ha pehini

oc'h euz-c'houi coulsgoude lakeat d'ar maro var eur

groaz dre zaouarn ar vourrevien ; an den-ze a zo brema
en eñv, azezet en tu deou da Zoue, hag heñ eo en deuz

lakeat he Speret da zisken hirio varnompni, hervez an

desteni a ro deoc'h ho taoulagad hag ho tiouscouarn.

Hed eo eta da bep hini ac'hanoc'h anaout hag anzao eo

Jesus Salver ha Mestr ar bed oll.»

Ar re a ioa o selaou s. Per, epad ma comze evelse, a

oue ho c'haloun rannet gant glac'har, hag a c'houlennas

outhanhagouz an ebestel all: « breudeur, pelra dleompni

da ober?» Ha s. Per arespountas: «grit pinijen, ha

deuit peb hini ac'hanoc'h da receo ar vadiziant en hano

Jesus-Krist evit ma vezo pardounet deoc'h ho pec'hejou;

ha goudeze e recevoc'h ive ar Speret-Santel.» Var dro

tri mil a oue badezet dioc'h-tu en deiz-se. 011 e talc'hent

mad da vont da zelaou an ebestel , da bedi ha da gom-
munia assambles gantho ; hag an niver anezho a greske

a zeiz da zeiz

Da zeiz ar Pantecost ar Speret-Santel a sclereas sperejou

an dud, evit ma c'lieljent coumpren langach an ebestel,

hag anaout ar virionez euz ho c'homzou. Gueich all, er
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c'hountrol, pa oa bet c'hotint da zevel tour Babel^ Doue
en devoa rouestlet ha kenitnesket langach an dud our-

gouilluz o devoa lakeat ar zonch-se en ho speret, en eun
hevelèp feson ma ne c'hellent mui en em goumpren an
eil egile. Ar Pantecost kenta a ioa bet gueich all evit ar

iuzevien eun dervez a spount hag a encrez; rac da geñver

an deiz-se eo oa deuet an Aotrou Doue da zigass dezho
he lezen, divar menez Sinaï, e creiz an tan euz al luc'het

hag an trouz euz ar gurun. Ar Pantecost kenta euz al

lezen nevez a oue, er c'hountrül, eun dervez a joa hag
a laouenedigez evit an ebestel, hag evit an oll eneou fidel

a zigoras ho c'haloun gant carantez ha gant anaoudegez
vad da receo donezounou ar Speret-Santel. En amzer al

lezen goz, gouel an eost a errue assambles gant gouel ar

Pantecost; d'ar Pantecost kenta euz al lezen nevez, ar

Speret-Santel a zastumas ive eun eost caer etouez ar iuze-

vien, dre an niver braz a eneou a heulias hag a lakeas

da dâlvout ar sclerijen a roas dezho.

99. S. Per a bare eur paour-keaz camm eharz an templ.

Er memes deiz, var dro teir heur dioc'h an noz, s. Per

ha s. ian a ioa o vont dan templ da ober ho feden. Ha
setu, e kichen an or a reat an or vrao anezhi, e cavchont

eur paour-keaz hag a ioa ganet camm. Ar paour-ze a

veze douget di bemdez evit goulenn an aluzen ouz ar

re a deue d'an templ. velet s. Per ha s. lan o Iremen

ebiou dezhan, ec'hastennashe zorndac'houlenn digantho

eun draïc bennac. Neuze s. Per a lavaras : «n^em eiiz

nag aour, nag arc'hant ; mes ar pez am euz a roan

deoc'h a galoun vad. En hano Jesus-Krist a Nazareth,

savit en ho sa ha kerzit.» Er memes amzer s. Per a

grogas en he zorn evit he zicour da zevel, ha ker bulian

ar paour-keaz camm a deuuas nerz dezhan en he zivesker

;

poueza a chellas var blantou he dreid, hag, o veza savet

en he za, ec'h en em lakeas da gerzet, liag ez eas en templ

gant an daou abostol evit trugarekaat Doue.

Ar brud euz ar miracl-se o veza eat dre gear, ar bobl

a ziredas d'an templ a bep tu, hag an oll a oue souezet-

maro o velet ar paour-keaz camm o vale ken eün ha ken
dress ha peb hini. Neuze s. Per a zavas he vouez dirac

ar bobl , hag a gomzas evel-hen : « tud a Israél
,

perac



270 -

oc'h-hu ker

souezetgant

ar pez a velit

ha perac e

sellit-hü

ouzompni

gant an

daoulagad

estlâmmet-

se, evel pa

ve ni, dre

lionnerzhag

iior gallouu

lion unan,

eo or befTe

roêtarc'her-

zet d'an den-ze? N'e liet ni eo or beuz great an dra-ze;

mes Doue hon tadou eo en deuz glorifiet lie Vab Jesus,

an hini o peuz-c'houi lakeat d'ar maro, petra bennac
ma'z eo diganthan eo e teu ar vuez. Ar Mab-se da Zoue

eo en deuz, dre an nerz hag ar c'halloud euz he hano,

ha dre ar feiz or beuz-ni en nerz hag er c'halloud-se,

great ar burzud ma'z oc'h oll test anezhan. la, Heñ eo

en deuz lakeat an den-ma , a velit ama dirazoc'h hag a

anavezit a bell zo, da veza pare piz dioc'h ar pez a vire

outhan da boueza var he zivesker ha da gerzet evel ar re

all. Gouzout a ran, va breudeur, ne c'houïac'h ket petra

reac'h p'o peuz lakeal Mab Doue d'ar maro. Grit eta

pinijen ha dislroït ouz ho salver, hag e vezo pardounet

deoc'h ho pec^hejou.» Ar c'homzou-ze, hag ar miracl

great e keñver an hini a ioa ganet camm, a skoas eun

taol ker pounner var galounou ar re a ioa eno, ma teuas

pemp mil den dioc'htu da c'houlenn beza badezet.

100. S. Per ha a. lan dirac arpennoubraz a Jerusalem.

S. Per ha S. lan a ioa 'c^hoaz o comz ouz ar bobl pa

zigouezas eno ar veleien hag an ofTiser a ioa e penn goar-

dou an templ. Ar re-ma aieas drouc ennho o velet an
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ebestel o prezec d'ar bol)l a voiiez liuel, lia ractal e rojoiit

urs d'lio dastum ha d'ho chass d'ar prizoun da dremen

an noz. Prinscl ar veleien hag ar re vraz euz a gear, o

veza en em assamblet antronoz, a reas digass dirazho

s. Per ha s. lan. Goulenn a rejont da genta ouz an daou

abostol : «dre beseurt galloud, pe en hano piou o peuz-

c'houi great ar pez o peuz great deac^h?» Ha kerkent

s. Per a respountas : «selaouit, prinset a Israèl : razeui

peb hini ac'lianoc'h ha ra zeui ar bobl oll da anaout ar

virionez ! Mar d'ema an den-ze a ioa ganet camm en he

za ama dirazoc'h, mar d'eo pare piz dioc'h ar pez a vire

outhan da gerzet, n'e d'eo nemet dre an nerz hag ar

c'halloud euz a hano hor zalver Jesus-Krist. Ar zalver-ze,

c'houi poa hen lakeat d'ar maro var eur groaz ; mes Doue

en deuz lakeat anezhan da zevel euz ar bez leun a vuez.

Heñ eo ar mean a zo bet taolet ganeoc'h-liu a gostez,

hag a zalc'h an ti oll en he za. N'ez euz silvidigez ebet

da c'hortoz nemet dreizhan; rac n'ez euz var an douar

etouez an dud hano all ebet, nemet he hini, hag en deffe

ar c'halloud d'hor zaveteï.»

Var gement-se ar pennou braz a Jerusalem hag ar

veleien a roas urs da gass an daou abostol er meaz euz

ar zal. Goudeze ec'h en em lakejont da gemeret cuzul an

eil digant egile. « Petra a raïmp d'an dud-se? emezho.

Ar miracl o deuz great a zo anavezet gant kement den a

zo e Jerusalem ; setu aze eun dra hag a zo sclear, ne

c'hellomp ket hen nac'h. Mes evit ne d'aï ket larcoc'h

ar brud euz ar miracl-se, ni ia da zifen grons ouz an

dud-se lavaret ger ebet mui divar benn an hfino a Jesus.»

Mes s. Per ha s. lan, o veza bet digasset adarre d'ar zal,

a respountas: «guelit oc'h unan hag eun dra vad e ve

dirac Doue senti ouzoc'h kent eget senti outhan, Ni

n'oump ket evit miret da gomz euz ar pez or beuz guelet

ha clevet. « Goude ar respount-se, ar varnerien a lezas

an daou abostol da vont el leac'h ma carjent. Ho gour-

drouz a rejont c'hoaz, evit guir, ma kendalc'hjent da

brezec evel o devoa great dija; mes ne gredjont ober

drouc ebet dezho gant aoun rac ar bobl.
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101. Buez ar griatenien genta.

Ar grislenien genta a rene eur vuez santel meurbet.

I)elc'her a reant mad da vont da zelaou an ehestel, da

hedi ha da gommunia assamhles gantho. N'o devoa o\\

iiemet eur galoun hag eun ene. Nicun auezho ne zonje

6 vije dezhan he unan eblcen ar pez en devoa
;
peb Irâ a

ioa boutin entrezho. Selu perac ne oa paour ebet en ho

zouez ; rac ar re o devoa tiez, douarou, ho guerze hag a

zigasse ar i)riz anezho eharz treïd an ebestel, hag ar re-ma

a ingale an arc'hant-se etre an oU dud fidel, en eur reï

da bep hini hervez he ezom. Ar garantez-se a vreudeur

o devoa ar gristenien genta an eil evit egile a rea d'ar

bobl caout eun istim hag eur respet braz evitho, hag

an niver anezho a gresl^e a zeiz da zeiz.

102. Ananias ha Saphir.

En amzer-ze e veve daou bried, eur goaz hanvet

Ananias, hag he c'hreg, hanvel Sâphir. Ar re-ma a ver-

zas eur park o devoa, hag en em glevas da zelc'her

gantho lod euz an arc'hant o doa bet evithan. Ananiasa

ieas da gass an nemoranl d'an ebestel, hag a roas ar
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pez a ioa eat ganthan evel pa n'en devije guerzel lie bark

nemet kement-se. Mes s. Per a lavaras dezlian : «Ananias,

perac o peuz-c'houi lezet Satan da c'hounit ho caloun,

ha da lakaat ac'hanoc'h da lavaret gevier d'ar Speret-

Santel, en eur zelc'her ganeoch lod euz an arc'hant o

peuz bet evit ho park? Mestr oach da ober ar pez a

garjac'h gant an arc'hant-se; mes kement ha m'o poa

sonjet hen digass ama, e tliac'h beza lavaret arvirionez.

Pec'het o peuz eta; rac n'e ket d'an dud ebken, mes da

Zoue he unan, eo o peuz lavaret gevier.» A veac'h oa ar

c'homzou-ze peur-achuel ma couezas Ananias d'an douar

maro-mic.

Abenn teir heur goude, ec'h erruas ive Saphir. Houma
a fellas dezhi nac'h ar virionez evel he goaz, ha ker buhan

e couezas ive maro-mic eharz treïd s. Per. An daou

varo scrijuz-se a lakeas ar spount etouez ar gristenien,

hag a reas dezho caout eun doujans vraz evit an ebestel.

103. An ebestel taolet er prizoion.

An ebestel a rea alz miraclou ; euz ar c'heariou divar

dro e tigasset da lerusalem tud clañv ha tud hag a ioa

eat an diaoul en ho c'horf, hag an ebestel ho faree oll.

E s. Per, dreist ar re all choaz, e tiscouezet caout ar

fisians ar vrassa. Pa dremene dre eur ru pe eur blasen

bennac, e tigasset var he hent tud clafiv ha tud mac'ha-

niet, guele hag all, en eur zonjal e vijent pare ma c'helje

ar skeud ebken euz an abostol mont betec ennho.

velet ar burzudou-ze a rea an ebestel, hag ar respet a

zouge dezho ar bobl
,

prinset ar veleien a gemeras

muioc'h-mui a gaz outho, hag a lakeas ho zeuler er

prizoun. Mes eun eal a deuas, a berz Doue, da zigeri

doriou ar prizoun epad an noz, hag, en eur lakaat an

ebestel er meaz, e lavaras dezho : «it d'an templ da

brezec d'ar bobl ar c^homzou a ro ar vuez.» An ebestel

a ieas eta d'an templ mintin-mad, hag en em lakeas da

brezec. Epadan amzer-ze, e teujer d'ho c'hlaskd'arprizoun

evit ho c'hass dirac prinset ar veleien hag ar pennou
Bibl. breton. 18
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brdz euz a gear. An archerien a loa carget euz ar gevri-

di-ze a gavas doriou ar prizoun serret-cloz dioc'h an

diañveaz, hag ar goardou en ho za e kichen ; mes pa'z

ejont ebarz, ne gavchont mui nemet plas an ebestel.

Prinset ar veleien hag ar pennou braz euz a gear a oue

nec'het maro lia stravillet-oll pa glevchont ar c'helou-ze.

Etre daou unan bennac a deuas da lavaret dezho edo an
ebestel en templ o kelen ar bobl. Neuze an offiser a ioa

e penn goardou an templ a ieas di dioc'htu gant he zou-

dardet, hag a zigassas ganthan an ebeslel eb ober couls-

goude drouc ebet dezho; rac aoun en devoa da veza

labezet, pe lazet gant ar bobi a daoliou mein. Pa erruas

an ebestel dirac ar re a ioa assamblet evit ho barn, ar

iielec braz a gomzas outho evel-hen : « ha n'or boa-ni

ket difennet ouzoc'h grons comz mui euz an hano-ze?
(An hano a Jesus). Ha setu n'euz ken brud e Jerusalem

nemet euz ho prezegennou ; hag e fell deoc'h lakaat goad
an den-ze da goueza varnompni.» Mes s. Per hag an
ebestel all a respountas : «red eo senti ous Doue kentoc'h

eget senti ouz an dud.» Hag er memes amzer e rojont

adarre testeni a vouez huel oa Jesus-Krist, an hini a ioa

bet staget ouz ar groaz, savet euz a varo da veo. cle-

vel kement-se
,

prinset ar veleien hag ar re all a grene
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sonjal coundaoni an ebestel d'ar maro pa deuas unan

euz ar re a ioa en assamble pe er c'hünseil da zevel en

ho za. An den-ze a ioa eun doctor euz al lezen, hehano

r.amahel. Goulenn a reas da genta ma vije lakeat an

obestel er meaz eur pennadic, ha goudeze e comzas evel-

hon : «tud a Israel, lakiit evez oc'h ar pez a reoc'h e

keñver an dud-se. Evidon-me a roffe ali deoc'h d'ho

lezel e pe()c'h. Ma n'e ket a berz Doue eo e prezegont, ar

pez deuz c'hoant da ober a ielo da netra anezhan he

unan; mes mar d'co a berz Doue eo e prezegont, caér

pezo, ne c'helloc'h ket cass da netra ar pez a reont,

hag, oc'h en em ziscleria en ho enep, e teufTac^h d'en

em ziscleria a enep Doue he unan.» Prinset ar veleien

hag ar re all ne falvezas ket dezho heul an ali-ze penn-

da-benn. Mes , o veza galvet an ebestel da zont adarre

er zal, e rojont urs d'ho scourjeza, hag e tifennjont outho

a nevez lavaret ger ebet mui divar benn an hano a Jesus.

Goudeze evelato e lezchonl anezho da vont kuit. An
ebestel a deuas ac'hano ar joa en ho c'haloun, abalamour

m'oant bel cavet din da c'houzañv eun dra bennac evit

an hano a Jesus. Kendelc'her a rejont goudeze da gelen

ar bobl evel aziagent, ha da brezec Jesus-Krist bemdez
en templ hag en tiez all.

104' S. Stephan kenta merzer hag unan euz ar
seiz avieler kenta.

veza ma creske an niver euz ar gristenien , e savas

eur c'hlemm bennac en ho zouez divar benn ar bouet hag
an aluzennou a veze ingalet bemdez entrezho. Neuze an

ebestel a assamblas an diskibien all hag a lavaras dezho

:

« breudeur ker, choazit en ho touez, evit ingala ar bouet

liag an aluzennou, seiz den ha n'euz netra da lavaret

anezho, seiz den hag a zo anad, dre ho furnez, ema ar

Speret-Santel o ren en ho c'ha!oun. Evidompni or bezo

aoualc'h da ober o pedi hag o vaga an eneou gant

comzuu Doue.» An diskibien all a gavas mad ar pez a

lavare an ebestel. Choaz a rejont eta seiz avieler hag a
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ous magadurez ar c'horf. Stephan ha Philipp a oue an

daou genta euz ar seiz avieler-ze. Pa ouent choazet ho

zeiz, an diskibien ho digassas dirac an ebestel, hag ar

re-ma a lakeas ho daouarn varnho en eur bedi, evit reï

deziio an urs sacr da l)ohini oant galvet. Hogen, Stephan,

dre ma'z oa leun a c'hrasou hag a c'halloud Doue, a rea

burzudou ha miraclou braz etouez ar bobl. Coulsgoude

hiniennou euz ar iuzevien en em zavas en he enep, hag

a glaskas beza treac'h dezhan gant ho zeod .
Mes red e oue

dezho plega

dirac ar fur-

nez euz he

respount-

chou, ha di-

rac ar Speret-

Santel a

gomze dre he

c'hinou.

Neuze e ta-

malljontanez-

han da veza

goal-gomzet

aenepMoïzes
hag a enep

Doue, hag e

rejont he gass dirac ar c'honseil braz a Jerusalem. Tud
ar c'honseil-ze, o veza sellet outhan, a gave dezho guelet

eun eal dirazho. Mes Stephan o veza rebechet dezho e

reant ato ar scouarn vouzar ous mouez ar Speret-Santel,

hag devoa lakeat hor zalver d'ar maro, an dud-se a

ieas kement a zrouc ennho ma verve ho goad ha ma
scrigne ho dent gant ar gounnar o doa ouz an avieler

calounec. Coulsgoude Stephan, o veza savet he zaoula-

gad etrezec an eñv, a velas eno an Aotrou Doue en he

c'hloar, ha Jesus azezet en tu deou d'he Dad, ha kerkenl

e roas da anaout petra vele en eur lavaret: «me vel an

eñv digor, ha Mab an den azezet en tu deou da Zoue.»
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rlcvot ar r'lionizou-ze, ar ve a ioa er c'honseil en em
daolas oll varnlian cn eur iouchal a bouez-penn, hag en

our lakaat ho biziet da stanka ho diouscouarn evit miret na

vijent liouzaret. He vounta a rejont evelse da vonl en ho
raoc er meaz euz a gear evit he laza a daoliou mein.

Neuze ar re o devoa douget testeni en he enep a ieas da

reï ho dilhul da zivoal da eun den iaouank hanvet Saul.

Hogen, Stephan a bede Doue, epad m'edot o vanna mein

outhan, hagalavare: «salver Jesus, recevil va ene.»

Goudeze ech en em lakeas var bennou he zaoulin, hag e

lavaras gant eur vouez creñ; «va Doue, pardounit dezho

ar pec'het-ma.)) Hag, o veza comzet evelse, e roas he

ene da Zoue.
Ar iuzevien o devoa goal-gasset ha lakeat d'ar maro

ar broplietet hag hor zalver he unan : ober a rejont ar

memes tra d'ar re a ioa bet carget gant hor zalver

da brezec an Aviel var he lerc'h. Mes seul-vui ma reer

brezel d'ar virionez, seul-vui e teu da c'hounit ha d'en em
skigna. Goad ar verzerien a zo eun had var behini e sao

eun eost puill a gristenien nevez. Evel Jesus-Krist, scouer

an oll verzerien, Stephan a varv en eur bedi evit ar re

hen lakea d'ar maro.

105. An avieler Philipp a vadez calz tud e Samarii,
hag an ebestel a deu goudeze d'ho c'houzuinenna.

An dervez m'oa bet lazet s. Stephan a daoliou mein,

e savas eur bersecution vraz a enep ar gristenien e Jeru-

salem. Saul a ioa e penn ar re a ziscoueze caout ar muïa
counnar outho. Mont a rea he unan d'an tiez, hag an

oU gristenien a gave, ken goazet, ken merc'hef, a gasse

ganthan evit ho zeuler er prizoun. velet kement-se,

an diskibien en em dennas tu-ma tu-hont e costez ar

Judee hag ar Samarii; ne jomas e Jerusalem nemet an

ebestel. Coulsgoude an diskibien a gendalc'he ato da bre-

zec an Aviel dre gement leac'h ma tremenent. An avieler

Philipp a erruas evelse e kear Samarii. Tud ar gear-ze o

doa heuliet bete neuze kentelliou ar majician Simon;

mes, dre he brezegennou ha dre ar miraclou braz a reas

en ho zouez, Philipp ho gounezas oll d'ar leiz hag a roas

dezho ar vadiziant. An ebestel, o veza clevet oa goune-
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zet kear Samarii cl'ar feiz, a gassas euz a Jerusalem di

s Pei lia s lan «vit couzumenna ai giisttnien nevez

An daou abostol-ma, pa errujom, a asteimas ho daouarn

var ar re a ioa bet dija badezet gant Philipp, evit lakaat

ar Speret-Santel da zisken varnezho gant he oll donezou-

nou, drc ar zacramant a Gonfirmation.

Evel an Ilis, instituet gant Doue, e deuz bet calz da

c*houzañv eii he c'henta amzer euz a beiz ar iuzevien,

evelse ar roue David gueich all, sacret dre urs Doue, en

devoa bet ive calz da c'houzañv a berz Saül. — N'euz

nemet an ebestel hag an eskibien hag o deffe ar c'hallou(l

da reï ar zacramant a Gonfirmation; setu perac an avieler

Philipp ne c'helle ket couzumenna ar re en devoa badezet.

Eun eal a berz Doue a deuas neuze da gaout Philipp, hag

a lavaras dezhan : « it ac'hann etrezec ar c'hresteiz var an

hent braz a ia euz a Jerusalem da gear Gaza.» Philipp a

zenlas. En eur erruout var an hent-se e velas eun den

azezet en eur c'har hag eul levr ganthan en he zorn. An
den-ze oa tenzorier rouanez an Ethiopii, a ioa bet oc'h

adori Doue e Jerusalem, hag a zistroe d'ar gear en eur

lenn ar prophet Isaïas. Poulzet gant ar Speret-Santel,
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Philipp a dosteas ouz ar c'har hag a c'houlennas ouz an

tremeniad: «coumprena rit-hu ar pez a lennit aze?»

Hag heñ a respountas: «penaoz e coumprenlenn nemet

eun ail a roffe scierijen dinn?» Neuze e pedas Philipp da

bignât er cbar ha da azeza en he gichen. Phihpp ne

c'hortozas ket ma vije pedet eun eil gueich, ha ractal e

roas da anaout dan den-ze oa euz hor zalver Jesus-Krist

e comze ar prophet Isaïas el leac'h m'oa digor al levr

ganthan, hag ac'hano e kemeras he dro evit deski dezhan

an oll guirioneziou euz âr relijion grisfen. Evel ar c'har

a iea ato araoc, e tigouezchont evelse ho daou en eul

leach e pehini ez oa dour, ha kerkent an lenzorier a

Ethiopii a lavaras: «setu aze dour; petra vir ouzoc'h

d'am badezi ama dioc'htu?» — «Mar credit a greiz ho
caloun, eme Philipp, e c'hellan hen ober.» Hag an ten-

zorier a respountas : «ia, credi a ran eo Jesus-Krist Mab
da Zoue.» Var gement-se e oue badezet gant Philipp, ha

goudeze ez eas adarre enhent scañv he goustians ha laoiien

he galoun. Mes Philipp n'edo dija mui en he gichen p'oa

deuet euz an dour; casset oa bet ac'hano en eun taol

gant ar Speret-Santel.
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106. Converaion S. Paol.

Epad an amzer-ze caloun Saul a ioa gounezet muioc'h-

mui gant ar gassouni ouz ar gristenien ha gant an ioul

direiz d'oher poan dezho ha d'ho lakaat d'ar maro. Eun
dervez ez eas da gaout ar helec braz da clioulenn liziri

diganlhan evit ar re a ioa e penn ar smagogoa o devoa

ar iuzevien e kear Damas. He zonch a oa mon*; di gant

al hziri-ze, ha, mar cavche dre eno eur re bennac, goa-

zet pe verc'het, hag a heulje ar relijion gristen, ho digass

ganthan da Jerusalem carget a chadennou. Moat a reas

eta en hent gant ar zonch fallacr-se en he speret^ Hogen,

p'edo dija tost da Zamas, e teuas en eun taol euz an eñv

eur sclerijen skeduz da bara en dro dozhnn. nnllot gant

ar SLlerijen-ze, e couezas divar he vdic'h dan douar evel

pa vije bet skoêt gant ar gurun. Kerkent e clevas eur

vouez liag a lavare dezhan : «Saul, Saul^ perac e res-te

brezel dinn-me?» Hag heñ a respountas: « piou oc'h-hu,

Aotrou?» Hag ar vouez a lavaras adarre: «me eo Jesus
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da behini e rez brezel.» Neuze Saul, stravillet-oU, a

c"houlennas cn eur grena : « Aotrou, petra a fell deoc'h

a raffenn?» Hag ar vouez a respountas: «savit hag it e

kear; eno e vezo lavaret deoc'h petra o peuz da ober.»

Saul a zavas en he za, mes, pa zigoras he zaoulagad, e

remerkas en doa collet ar guelet. Ar re a ioa oc'h ober

coumpagnunez dezhan a renkas he ren dre an dorn betec

Damas, hag her c'hassas evelse da di eun den hag a ioa

Jud he hano. Chom a reas eno tri dervez dioc'htu eb

dibri nag eva, hag epad an amzer-ze oa ato dall-put.

Bez' ez oa e Damas eun diskib hanvel Ananias. Doue
a roas urs d'an diskib-se da vont da gaout Saul. Monta
reas, hag, en eur astenn he zaouarn var he benn epad

m'edo var he zaouhn o pedi, e lavaras dezhan : «Saul,

vabreur, hor zalver Jesus, an hini en deuz comzet

ouzoc'h en hent, en deuz va digasset ama evit reï deoc'h

ar guelet, hag evit lakaat ar Speret-Santel da zisken var-

noc'h.» Ker buhan e couezas dioc'h daoulagad Saul traou

heñvel ous skanl pesket, hag e teuas ar guelet dezhan

adarre. veza neuze savet en he za e oue badezet

dioc'hlu gant Ananias, ha ractal goudeze ech en em
lakeas da brezec er sinagogou oa Jesus Mab da Zoue.

Kement hini her c'hleve a ioa souezet; rac an oil a

c'houïe peger counnaret oa aziagent a enep ar grislenien.

Coulsgoude ar iuzevien, o velet e tifenne brema relijion

Jesus-Krist, a gemeras caz outhan, hag a glaske an tu

d'hen lakaat d'ar maro. Mes an Aotrou Doue a reas dez-

han en em denna euz a-dre ho daouarn.

Setu aze denet da vir ar pez en devoa lavaret gueich
all ar patriarch Jabob d'he vab Benjamiii, en eur rei

dezhan he vennoz diveza : «Benjamin a zo heñvel ouz eur
bleiz prest da daga; dioc'h ar mintin ne glasko nemet
lounka he breiz ; mes, pa deui ar pardaéz, e vo guelet o

rei lod d'ar re all » Saul a ioa euz a lignez Benjarain.

En he iaouankiz n'en devoa ken ioul nemet da zaiiia var

ar gristenien, ha da ober a bep seurt drouc dezho; mes,
divezatoc'h, pa oue deuet var an oad, e tastumas ar iuze-

vien hag ar baïanet en dro dezhan, evit ho iakaat oll

evel eur preiz sacr eharz treid Jesus-Krist.
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107. S- Per a ra he genta vizit a bastor, hag a
vadez ar païan Corneill.

Pa oue ehanet ar berseculion a enep ar gristenien,

s. Per a ieas da velet an oU barreziou euz ar Palestin

evit ho r/hreñvaat er feiz. En eur erruout e kear Lidda e

pareas eun den, hanvet Eneas, hag a ioa eiz vloaz a ioa

var he vele, seïzet-oll. E Joppc e tigassas adarre e buez

eur gristenez nevez maro ; ar gristenez-se a rea aluzennou

braz hag a ioa he hano Tabitha. Ar brud euz ar mira-

clcu-ze a ieas dre gement corn a ioa er vro, hag a reas

da galz a dud credi e Jesus-Krist. En amzer-ze e veve e

Cesaree eun ofïiser païan, hehano Corneiil. An ofiiser-ze a

ioa eun den a zoujans Doue, kercoulz liag oll dud he di.

Ober a rea forz aluzennou d'ar bobl, ha ne ehane da

bedi. Eun dervez e velas o tont betec ennhan eun eal a

berz Doue, hag an eal-ze a lavaras dezhan : « ho peden-

nou hag oc'h aluzennou a zo pignet betec tron an Aotrou

Doue, hag o deuz lakeat anezhan da gaout sonch ac'ha-

noch. Brema eta cassit unan bennac da Joppeda lavaret

da Simon, lezhanvet Per, dont d'ho caout. Hennez a

zesko deoc'h petra o peuz da ober.» Corneill â gassas

raclal da Joppe tri den a zoujans Doue. Pa erruas ar

re-ma er gear-ze, s. Per a ioa o pedi var lein an ti el

leach m'edo o chom; an ti-^e a ioa plat divar c'horre

hervez giz ar vro. Hogen, epad he beden, ez eas evel pa

lavarfenn he speret diganthan, hagevelas an eñvdigor;

hag euz an eñv digor e velas eun doucher vraz o tisken

betec an douar, ha var an doucher-ze ez oa a bep seurt

aneñvalel, kercoulz euz ar re a vale var bevar droad,

evel euz ar re a ia var ho c'hof a ruzou, hag euz ar re

a nij var ho diouaskel. Er memes amzer e clevas eur

vouez lavaret dezhan : «savil, Per, lazit an aneñvalet-se

ha debrit ar c'hig anezho.» Mes s. Per a respountas

:

«Doue ra viro na zeprenn euz a gig an aneñvalet-se

!

Biscoaz n'em euz tanveet netra a gement na vije ket neat

hervez al lezen.» (Hervez lezen Moïzes gueich all ez oa

meur a seurt loanet hag a ioa difennet dibri ar c'hig anezho

;
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euz al loanet-se e veze lavaret n'oant ket neat Iiervez <M

lezen.) Mes ar vouez a lavaras evit an eil gueich: «ne

d'it ket da lavaret ne ve ket neat ar pez a zo bet neteat

gant Doue.» S. Per a glevas ar memes mouez abenn teir

gueich dioc'htu, ha goudeze ne velas mui netra.

Epad m'edo o clask gouzout petra zinifie ar pez en

devoa guelet, Speret Doue a lavaras dezhan: «aze ez euz

tri den o clask ac'hanoc'h, savit ela, diskennit d'an traoñ,

hag it gantho eb marc'hata ; rac me eo am euz ho di-

gasset.n S. Per, o veza diskennet, a gavas eharz dor an

ti an tri den digasset gant Corneill. Antronoz ez eas

gantho da Cesaree, da di Corneill. Hema o veza countet

ar pez en devoa lavaret an eal dezhan, s. Per a goum-
prenas neuze petra zinifie an doucher-ze goloèt a aneñ-

valet a bep seurt, ken euz ar re a ioa neat hervez al lezen,

ken euz ar re n'oant ket. Courapren a reas oa falve-

zet da Zoue reï dezhân da anaout dre eno e tliet

ive receo ar baïanet e Ilis Jesus-Krist, petra bennac

ma tifenne lezen Moïzes ober darempred ebet gantho.

S. Per en em lakeas goudeze da gomz euz a Jesus maro
var ar groaz ha savet adarre euz a varo da veo. Lavaret

a reas penaoz ar re a gredche ennhan, n'euz fors piou e

vijent, a recevje, dre ar c'hal!oud euz he hano, ar par-

doun euz ho fec'hejou. N'oa ket achuet mad ar c'hom-
zou-ze gant an abostol ma tiskennas ar Speret-Santel var

gement hini a ioa oc'h he zelaou. Ar gristenien a ioa

deuet da ober coumpagnunez da s. Per a oue souezet o
clevet ar baïanet-se o reï gloar ha meuleudi da Zoue, hag
comz meur a langach ha ne anaïent ket aziagent. Neuze

s. Per a lavaras: «petra vir ouzomp da reï ar vadiziant

a zour d'ar re o deuz recevet dija ar Speret-Santel evel-

dompni?» Ha raclal e roas urs da vadezi an dud-se en

hano hor zalver Jesus-Krist.

Adalec an deiz-se an Aviel a oue prezeget d'ar baïanet,

dreist oll gant s. Paol ha s. Barnabas e kear Antioch.

Er gear-ze eo eoue roét evit ar veich genta d'arre a heulie

rehjion Jesus-Krist an hano a gristenien.
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Jesus-Krist a zo maro evit an dud oll; n'e ket eta dar
iuzevien ebken, mes ive d'ar baianet, eo e tle an Aviel

beza prezef;:et. N'e ket ebken an Ejiptianet hag an Israeli-

tet eo a vagas Joseph gueich all en Ejipt, epad ar bloa-

veziou a gernez hag a naounegez, mes, ouspenn, an oll

boblou a deuas da c'houlenn ed diganthan. Ar baianet a

receo an Aviel gant eur galoun sentussoc'h eget ar iuze-

vien ; setu perac ar boblou paian dreist oll eo a vezo roét

gant Jesus-Krist evit bugale d'he Ilis. Evelse, gueich
all, etouez ar vicherourien a oue carget gant ar roue
Salomon da zevel an templ a Jerusalem, ez oa muioc'h a

baianet eget a iuzevien.

108. S. Per taolet er prizoun.

Var dro ar bloaz 44 goude ginivelez hor zalver, ar

roue Herodes Agrippa a choézas tan ar bersecution a

enep ar grislenien, en esper beza deuet mad gant ar

iuzevien. Reï a reas urs da zibenna s. Jakes, breur da

s. lan, ha goudeze e reas prizounia s. Per, en eur chour-
chemenn stard leuler evez mad anezhan : he zonch a oa

hen lakaat d*ar maro goude gouehou Pask. Mes an Uis ne

ehane dabedi evit he c'henta pastor. An noz kent an dervez

ma tüe Herodes he gass d'ar maro, s. Per a ioa cousket e

creiz etre daou zoudard, diou jaden en dro dhe gorf,

ha goardou e tal an or o livoai ar prizoun dioc'h an

diañveaz. Ha setu eun eal a berz Doue o tont da gaout

s. Per, hag eur sclerijen vraz o para er prizoini. An eal,

veza dihunet an abostol, a lavaras dezhan : «savit

alesse, lakiit ho tillad ha guiskit ho poutou, ha deuit

d'am heul.» S. Per her greas, mes eb gouzout da vad

pe heñ a ioa oc'h uvreal, pe n'edo ket. Coulsgoude ar

chadennou a ioa couezet dioc'h he zaouarn kerkent ha

m'en doa an eal comzet outhan. veza tremenet evelse

ho daou ebiou d'ar c'henta ha d'an eil rumm goardou,

ec'h erriijont gant an or houarn a sko var gear, hag an

or-ze a zigoras dirazho anezhi he unan. Pa ouent eat er

meaz, an eal a gendalc'has c'hoaz da gerzet âraoc an abos-

tol betec ar penn ali dar ru; mes eno e tisparissas en

eun taol. Neuze s. Per, o veza deuet ennhan he unan,

a lavaras : « brema e velan ervad en deuz digasset Doue
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he eal evit va zenna euz a-dre daouarn Herodes hag ar

iuzevien,» Goudeze ez eas da c'houlenn digor da di eur

c'hristen hanvet Marc, el leach ma'z oa calz tud fidel o

pedi assambles. Evel ma skoti var an or, eur plac'h

iaouank, he hano Rhode, pe Hosa, a deuas da velet piou

a ioa. Houma, o veza anavezet mouez s. Per, e devoue

kement a joa ma redas diüc'htu, eb digeri an or, da

iavaret d'ar re a ioa e diabarz an ti : aema Per a-hont.»

Mes an dud fidel a ioa eno ne felle ket dezho he c'hredi.

Coulsgoude, evel ma kendalche s. Per da skeï var an

or, e teujont erfin da zigeri, hag, o veza anavezet anez-

han, e ouent estlammet-oU. S. Per a gountas dezho

neuze penaoz oa bet tennet euz ar prizoun gant an Aotrou

Doue, hag, o veza lavaret dezho mont da gass ar c'helou-

ze da s. Jakes, escop Jerusalem, ez eas adarre er meaz,

hag ec'h en em dennas en eul leach all.

Pa deuasandeiz, arzoudardetaouenec'hetmarooclask

gouzoutpetraoadeuets. Perdaveza. veletn'her c'havet

ket e nep leac'h, Herodes a ieas en egar ouz ar goardou,

hag a roas urs dho funissa en eur feson didruez. Ar

roue-ze he unan ne vevas mui pell goudeze. Eun dervez

ma receve e kear Cesaree cannadel a ziañveaz-bro, ar

bobl, evil reï lorc'h dezhan, a lavaras a vouez huel : « n'e

ket evel eun den eo e comzit, mes evel eun doue.» Ker

buhan e oue skoêt gant eun eal abalamour m'en devoa

lezet evelse ar bobl da ober eun doue anezhan. Mervel

a reas prest goude e creiz ar brassa poaniou, he gort

üU crignet ha debret ez-veo ganl ar preñvet

Evel ar gristenien genta, ni a bed ive evit an hini a

zalc'h ar renk hiiela e llis Jesus-Krist, da lavaret eo, evit

hon Tad sanlel ar pab ; ha n'e ket a c'hinou ebken, mes
ive a galoun eo e kemeromp perz en he joaiou hag en
he drubuillou.

109. Kenta beach apostolic an abostol s. Paol.

(er bloaz 45 goude donedigez hor zalver.)

Goude m'oa bet gounezet d'ar feiz er feson burzuduz

m'or beuz merkel hueloc'h, s. Paol a ioa bet casset gant
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bet eur joa vraz oc'h he velet. Goudeze s. Paol a jomas
c'hoaz eur pennadic e Anlioch. Mes ar Speret-Santel o

veza lavaret d'ar re a ioa e penn an dud fidel euz ar

gear-ze choaz s. Barnabas hag heñ da vont da brezec an
Aviel d'ar baïanet, s. Paol en em lakeas dioc'htu en hent

evit monl da ober he genta beach apostolic. E kement
leac'h ma'z ea, e prezege da genta d'ar iuzevien , mes
evel ar re-ma a rea faé var he gomzou, ez ea goudeze
da brezec d'ar baïanet, hag e c'houneze calz anezho da

Jesus-Krist.

Neuze e teuas da vir ar pez en devoa discleriet gneich
all an Aotrou Doue dre c'tiinou ar prophet Isaias: «me,
eme an Aotrou üoue, a joazo hiniennou euz ar re a vezo

bet saivet evit ho c'hass da gaout ar bobiou a zo o chom
e liichen ar mor, en Afric hag e Lidii, etouez an dud a

c'hoar steigna ar voarec; ho c'hass a rinn ive d'an Itali,

d'ar (5ress, d'an enezennou ar re beila, da gaout ar re

n'o deuz biscoaz clevet hano ac'hanon ha n'o deuz guelet

niorse ar sl^ed euz va gloar o para dirac ho daoulagad.

An dud-se am bezo choazet a roio da anaout dre bevar

c'horn ar bed peger braz eo va gioar ha va galloud,

hag evelse peb den a deuio d'am adori.»

S. Paol a ieas da genta da enez Chipr, s. Barnabas

hag heñ. Ar gouarner roiimen euz an enezen-ze, hehano
Serjius Paulus, a gemennas d'an daou abostol mont d'he

gaout; rac c'lioant en doa da glevet comzou Doue. Mes

bez'en doa ganthan en he di eur majician hag a glaske

hen distreï dioc'li kement-se. S. Paol, o veza erruet, a

lakeas he zaoulagad da bara lemm hag eün var re ar

majician, ha goudeze, poulzet gant ar Speret-Santel, e

lavaras dezhan: «den fallacr, ha mab an diaoul, ha ne

baouezoc'h-hu ket da glask kaeat ous gras Doue? Evit

ho punissa, Doue a ia tla lakaat ac'lianoc'h da veza dall,

ha da guzet ouzoc'h evit eur pennad sclerijen an heol.»

Kerkent e couezas var daoulagad ar fals prophet-se eur

goc'hen ken teñval ma ne vele mui banne. Ne rea nemet

treï en tu-ma hag en lu-hont, o clask unan bennac da
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reï he zorn dezhan. velet eun hevelep miracl, ar gouar-

ner a gredas e Jesus-Krist, hag en em c'hreas kristen.

Euz a enez Chipr s. Paol ha s. Barnabas a ieas d'an Asii

izela. En eur gear euz ar vro-ze, a reat ive Antioch

anezhi, e prezecjont gant calz a frouez d'ar baïanet ha

d'ar iuzevien. Mes o velet ar bobl o tiredet a bep 1u d'ho

zelaou, ar iuzevien a gemeras gouarizi outho, hag en em
lakeas da gomz en ho enep, en eur lavaret n'oa ket guir

ar pez a brezege s. Paol. Neuze s. Paol a lavaras dezho

:

« dec'houi eo e tliemp prezec da genta comzou Doue

;

mes p'e guir e rit fae varnho, pa ne fell ket deoc'h caout

perz er vuez a bado da viken, ni a ia da brezec d'ar

baïanet.)) Ar baïanet o devoue eur blijadur vraz o clevet

an dra-ze, hag ar sclerijen euz ar feiz en em skignas dre

gement corn a ioa ervro. Coulsgoude ar iuzevien a deuas

a benn da dreï ar re genta euz a gear a enep s. Paol ha

s. Barnabas, hag a gavas evelse an tu da ober dezho mont

kuit. An daou abostoi calounec, o veza hejet ar boultren

di()c'h ho zreïd, a ieas eta ]arcoc'h da gass an anaoude-

gez euz an Aviel.

E kear Listr, e bro Licaonii, s. Paol a bareas eun den

hag a ioa seïzet he dreïd outhan adalec cof he vamm.
Tud ar vro, o velet ar miracl-se, a gemeras s. Paol hag

he goumpagnoun evit daou zoue. Edont dija prest da

ober eur sacrifis bennac en ho henor, pa ziredas an daou

abostol var al leac'h, en eur lavaret: «o vont d'ober

petra emaoc'li aze? Ni ne d'oump nemet tud eveldoc'h, a

zo deuet ama da zeski deoc'h dilezel an doueou-ze pere

ne d'int netra, evit servicha ar guir Doue en deuz crouet

an eñv, an douar, ar mor, ha kement tra a zo ennho.))

Poan aoualc'h o devoue coulsgoude o viret ouz ar bobl

d'ho henori evei doueou. Mes prest goude ec'h erruas eno

iuzevien euz ar c'heariou m'oa bet dija s. Paol o prezec

ennho. Ar iuzevien-ze, o veza troét buhan caloun ar bobl,

en em lakeas da vanna mein ouz an abostol, ha, goude

beza he bilet d'an douar, e stlejont anezhan er meaz
euz a gear en eur zonjal e oa maro. Mes pa deuas an

diskibien d'he gaout, s. Paol a zavas en he za hag a

ieas adarre e kear assambles gantho.
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S. Barnabas hag heñ a skoas neuze varzu Derb, eur

gear all ha noa ket bet c'hoaz prezeget an Aviel ennhi.

Mes ac'hano e tizrojont var ho c'hiz, en eur dremen dre

an oll blasou e pere o devoa dija prezeget en eur vont.

E peb leac'h ec'h aUent ar gristenien da zelc'her mad
d'ar feiz, hag e roent an ursiou sacr d'ar re a gavent din

da ren ar re all en hent euz ar zilvidigez. Pa ouent erfm

distro da Antioch, e rojont da anaout d'an oll e pebez

feson burzuduz en devoa an Aotrou Doue benniget ho
beach, ha penaoz en doa lakeat ar baïanet da zigeri ho
speret d'ar sclerijen euz ar feiz.

110. Concil pe Sened Jerusalem.

(50 vloaz goude donedigez hor zalver.)

Etouez ar gristenien a Antioch ez oa hiniennou hag a

ioa deuet di euz ar Judee. Ar re-nia a lavare dar re all:

«ma ne heuliit ketpenn-da-benn ar peza zo merket e lezen

Moizes, ne c'hellit ket beza salvet.» Mes s. Paol ha s.

Barnabas a zavas ho mouez huel da lavaret n'oa-ket guir

an dra-ze. Evit miret na deuje den da fazia var ar poent-

ze, ec'h en em glevchot da c'houlenn cuzul digant an

ebestel. S. Paol ha s. Barnabas a oue eta casset da Jeru-

salem evil kement-se. Pa errujont, ha pa oue clevet

gantho evit petra oant deuet, an ebestel en em assamblas

oll en eun hevelep leac'h evit kemeret cuzul an eil digant

egile, ha guelet petra a dliet da ziscleria divar benn ar

pez a verket dezho. S. Per, ar penn euz an Ilis, eo en

devoa ar plas kenta en assamble-ze. Heñ eo a zavas ive

da genta en hezaevil lavaret: «va breudeur, Doue, pehini

a anavez ar c'halounou, n'en deuz lakeat kemm ebet etre

ar baïanet ha ni, pa'z e guir en deuz roet dezho ar Speret-

Santel evel deompni hon unan. Perac ober d'an diski-

bien dougen eur beac'h pounner ha didalvez evit ho ene,

evel pa n'en deffe ket Doue roèt da anaoul sclear aoualc'h

he volontez var ar poônt-se? Dre c'hras Jesus-Krist eo

ec'h esperomp beza salvet, evel ar baïanet, ha nan en

eur heul ar pez a zo merket e lezen Moïzes.» S. Jakes a
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gomzas \arleiG h s. Per, hag a ziscouezab eii dua ruet

Doue da anaout sclear aoualc'h, dre c'hinou ar brophetet,

oa galvet ar baïanet d'ar feiz. «Me gred eta, emezhan,

ne dleomp ket bec'hia ho c'houstians gant lezennou pere

n'int ket bet douget evitho.» Var gement-se an assamble

oll n'e devoue nemet eur vouez evit lavaret n'oa ken da

ober nemet scriva evel-hen da gristenien Antioch: «ar

Speret-Santel ha ni or beuz cavet mad ho tizamma euz ar

beac'h-se, (enz ar ceremoniou merket e lezen Moïzes).»

An ehestel assamblet dre urs s. Per, pe an oll eski-

bien euz ar bed catholic assainblet dre urs ar pab, gant

s. Per pe ar pab he unan e penn an assamble, setu ar

pez a c'halver eur c'honcil pe eur sened jeneral euz an
IHs. Eur c'honcil eveise ne c'heü ket fazia pa deu da

ziscleria eun dra bennac divar benn ar pez a renker da
gredi ha da ober evit beza salvet. Rac an liis he unan
60 a gomz dre c'hinou eun hevelep assamble, hag an Ilis

ne c'hell ket fazia p'e guir en deuz JesusKrist roét he
c'her da veza ganthi bepret keit ha ma chomo ar bed-ma
en he za.

Bibl breton. 19.
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111. Eil beach apostolic an abostol s. Paol.

S. Paol ne zaleas ket d'en em lakaat adarre e penn an

henl da ober eun eil beach apostolic. Goude beza baleet

eur pennad dre ar Sirii hag an Asii-izela, en eur brezec e

kement leac'h ma tremene, Doue a roas dezhan da anaout

oa galvet da vonl d'ar Macedoan. S. Paol a bignas eta

en eul lestr gant he dri goumpagnoun, Silas, Lucas ha

Timothee, hag, o veza treuzet ar mor, ec'h erruas eb

drouc ebet e Philipp, ar gear-benn euz ar Macedoan.

Eno ez eas da loja da di eur varc'hadourez pourpr, a

ioa he hano Lidia, hag a ioa nevez gounezet d'ar feiz.

Hogen, bez'ez oa ive er gear-ze eur plac'h pe eur vatez

hag a ioa divinerez pe sorcerez. Ar plac'h-se a iea calz

tud d'he c'haout, hag a c'houneze evelse fors arc'hant

d'he mistri. Mes s. Paol, o veza erruet ganthi, a reas

d'an diaoul mont kuit euz he c'horf. He mistri neuze, o

velet ho brassa gounidegez o vont da netra, a grogas e

s. Paol, hag e Silas a ioa oc'h ober coumpagnunez dez-

han, hag ho c'hassas var ar blasen dirac ar pennou braz

euz a gear, en eur lavaret : « ar re-ma ne reont nemet

lakaal ar freuz hag ar rouestl en hon touez.» Ar

pennou braz euz a genT a roas urs da scourjeza an daou

zivroad, ha d'ho c'hass d'ar prizoun. Hogen, var dro

anter-noz, epad m'edo s. Paol ha Silas o pedi hag o veuli

Doue, e oue eurc'hren-douar ker creñ ma teuas oU doriou

ar prizoun da zigeri, ha Jiammou an oU brizounerien da

derri. An hini a ioa carget da deuler evez anezho, o veza

dihunet hag o velet oU doriou ar prizoun digor, a gemeras

he gleze evit en em laza ; rac sonjal a rea oa eat an oU

brizounerien kuit, hag aoun en doa da veza tamallet euz

an dra-ze. Mes s. Paol a grias outhan a bouez-penn : « ne

d'it ket d'ober drouc ebet deoc'h; emaomp oU ama.»

Neuze an den-ze a ieas er prizoun gant eur c'hleuzeur,

goulou ennhan, hag eno ec'h en em strinkas en eur

grena eharz treïd s. Paol ha Silas. Goudeze, en eur

ziscouez an hent dezho da vont er meaz, e c'houlennas

outho: «petra renkan-me da ober evit beza salvet?»
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Hag hi a respountas : « credit en hor zalver Jesus-Krist,

hag e vioc'h salvet, c'houi hag oll dudhoti.» En em
lakaat a rejont neuze ractal da gelen an den-ze var ar

guirioneziou euz ar relijion gristen, hag abarz fln an noz

e vadezchont anezhan, heñ hag oll dud he di. Couls-

goude ar pennou braz euz a gear, o veza clevet o devoa

s. Paol ha Silas guir ha renk an dud ganet e Rom pe

euz a choad ar roumenet, a deuas ho unan anlronoz da

denna an daou abostol euz ar prizoun en eur c'houlenn

pardoun ouiho da veza great dezho ar pez o devoa

great. Rac al lezen a zifenne scourjeza ha lakaat er pri-

zoun, eb barnedigez, an dud euz eun hevelep renk.

S. Paol, goude beza poaniet da reï caloun d'ar re en

devoa gounezet d'ar feiz e Philipp, a ieas ac'hano da

Dessalonic, ha goudeze da Veree, ha da veur a gear all

;

hag e kement leac'h ma'z ea ne ehane da brezec an Aviel

ha da labourat da c'hounit eneou da Zoue.

Erruout a reas evelse e Athen, ar gear ar muia brudet

euz ar Gress dre an descadurez hag ar vouisiegez euz an

dud a ioa o chom ennhi. velet pegen troèt oa ar

gear-ze var an idolatri, he speret ne c'helle ket chom e
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repos, ha ne ehaiie da brezec, er sinagog d'ar iuzevien,

ha, var ar blasen, da gement hini en em gave ganthan.

Unan bennac her c'hassas eun deiz d'al leac'h m'oa

custum ar pennoii braz euz a gear den em assambli evit

ober lezennou hag evit barn ar bobl. Pa erruas eno,

s. Paol a gomzas evel-hen: «tud a Athen, var a velan,

n'e ket relijion a vank deüc'h; nemet re n'o peuz ken, a

c'hellan da lavaret. Hag eleal, en eur dremen dre ruiou

kear, em euz guelet, etouez pairomiou ho toueou all,

eun aoter hag a ioa scrivet varnhi : d'an Doue n'e ket

anavezet. Dont a ran da gomz deoc'h euz an Doue-ze a

henorit eb he anaout. An Doue-ze eo en deuz crouet ar

bed-ma ha kement tra a zo ennhan, hag, evel ma'z eo

ar Mestr euz an eñv hag euz an douar, n'e ket ebken e

templou savet gant an dud eo enia o chom. Mar tenn

eur c'hloar bennac euz ar pez a ra an dud en he henor,

n'en deuz ezom ebet euz a gement-se ; rac heñ eo a ro

ar vuez da gement den ha da gement tra a zo er bed.

Lakeat en deuz an dud oll da chenel euz eun hevelep

goad ; merket en deuz da bep hini anezho an amzer hag

al leac'h ma tlie beva var an douar, hag ho lakeat en

deuz er bed-ma evil guelet hag hi a boanje d'he glask

ha d'he gaout. Hag, evit guir, n'e ket diez he gaout;

rac n'ema ket pell diouz peb hini ac'hanomp: ennhan

eo e vevomp, ennhan e fiñvomp, ennhan emaomp e

peb giz. Betec hen Doue en deuz evel pa lavarfenn serret

he zaoulagad var dallentez ar re n'e ket bet falvezet dezho

he anaout; mes brema e teu da ziscleria d'an oll, n'euz

fors piou ha n'euz fors e peleac'h e vent, eo deuet ar

mare evitho da ober pinijen. Rac assinet en deuz an

deiz ma tle barn ar bed oll hervez al lealdet, hag, evit

testeni euz ar virionez-se, en deuz lakeal da zevel a

varo da veo an hini en deuz carget da ober eun hevelep

barnedigez.)) clevet hano euz a zevel a varo da veo lod

euz ar re a ioa o selaou s. Paol ne rejont nemel c'hoar-

zin hag ober goab ; lod all a lavaras: «eur veich all ni

zelaouo ac'hanoc'h var ar poênt-se.« Hiniennou couls-

goude a oue gounezet d'ar feiz hag a heulias an abostol

;
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cuz an nivei-ze e oue Denis, unan euz ar re a ioa er

c'honseil braz a Alhen.

S. Paol a ieas euz ar gear-ze da Gorinlh. Eno e pre-

zegas da genta d'ar iuzevien : mes, evel ar re-ma a rea

faè var he gomzou, s. Paol a lavaras dezho: «goaz a-ze

evidoc'h; m'em euz great va dever en ho keñver; mes
p'e guir c fell deoc'h serra dor ho caloun ouz ar virionez,

me ia brema da gaout ar baïanet.» Var gement-se ec'h

en em iakeas da brezec d'ar baïanet, hag e c'hounezas

calz anezho d'ar feiz. S. Paol a jomas eur bloaz-anter e

Corinth, ha goudeze e treuzas adarre ar mor evit dislreï

da Antioch en eur dremen dre Ephes.

Eur burzuü eo e ve deuet an Ilis da greski ker buhan;
ema anavezet dija dre ar bed oll coulz lavaret. Evelse e

creskas ive gueich all ar goumoullen vihan a zavas euz

a voueled ar moi', dre urs ar prophet Elias, evit mez
beleien Baal. Ar goumoullen-ze a c'holoas an eñv en

eun taol, hag a roas erfin d'an douar ar glao a c'horto-

zet abaoue keit amzer. — Ar iuzevien ne rejont ket

muioc'h a fors euz ar c'hras a rea Doue dezho d'ho ger-

vel da genta d'ar feiz kristen eget na reas gueich all

Esaü euz he vir a vab hena.

IP.. Trede beach an abostol s. PaoL

(euz ar bloaz 55 betec ar bloaz 58 goude donedigez hor zalver).

Nebeut amzer goude he eil veach aposlolic, s. Paol a

ieas adarre da redet dre an Asii-izela evit prezec an Aviel.

Erruout a reas evelse e Ephes, ar gear-benn euz al loden

euz an Asii a ioa dindan galloud ar roumenet. Eno e

vadezas daouzec diskib ha n'o devoa c'hoaz recevet nemet

ar vadiziant a binijen a roe gueich all s. lan Vadezour.

Goudeze ec'h astennas he zaouarn varnho evit reï dezho

ar Speret-Santel dre ar zacramant a Gonfirmalion. S.

Paol a jomas ouspenn daou vloaz e Ephes, en eun heve-

lep feson ma'z eas lark tro-var-dro an anaoudegez euz a

Jesus-Krist hag eu2 he Aviel. Ar c'halloud en devoa roê

Doue d'an abostol-ze da ober miraclou a ioa ker braz

ma'z oa aoualc'h, evit parea ar re glañv, lakaat varnho

ïammou dillad hag a vije bel en dro d'he gorf. Ar guel



— 294 —

euz ar burzudou-ze a rea d'an oU beza souezet hag estlam-

met, hag etouez ar re a ioa dija gounezet d'ar feiz, ez oa

calz hag a deue da goves ha da ziscleria a vouez huel ar

pez o devoa great en ho buez.

E tro ar mareou-ze coulsgoude e savas eur bersecution

vraz a enep s. Paol hag ar re a ioa oc'h ober coumpagnu-
nez dezhan. Bez'ez oa e kear eun orfebrer, he hano
Demetrius, hag a rea templouigou bihan en arc'hant en

henor d'ar fals doueez Diana. Ar seurt imachou-ze, evit

doare, a ioa calz fret varnho. Mes, evit ober ar vicher a

rea, Demetrius a renke caout tud all d'he zicour, hag ar

re-maa veze paét mad. Hogen, eun dervez, an orfebrer-ze

a lavaras d'ar re a ioa o labourat ganthan edo s. Paol o
vont da lamet ho bara digantho dre ar rehjion nevez a

brezege. Kerkent, setu an dud-se er meaz anezho ho
unan, hag ar bobl o veza buhan troêt gantho, setu e kear

eur c'hri hag eun trouz da vouzara ar vro. Abarz ar fin

evelato unan bennac a deuas a benn da habaskaat ar

sperejou ha da lakaat ar peoc'h.

Neuze s. Paol a ieas evit an eil gueich d'ar Macedoan
ha d'ar Gress, hag, en eur zistreï ac'hano,e teuas adarre

d'an Troad, el leac'h ma chomas eur zizun. P-i deuas ar

zul, ar gristenien en em assamblas en eur gambr vraz

evit clevet an oferen ha communia, ha dioc'h an noz s.

Paol en em lakeas da brezec dezho. Evel ma chome peil

da brezec, eun den iaouank, pehini a ioa azezet en eur

prenestr, en em roas da gousket, ha dre he gousk e

couezas d'an traoñ euz an trede astach. Pa'z ejot var he

dro, oa dija maro-mic; mes s. Paol a lakeas anezhan

da zont adarre e buez.

S. Paol a ieas goudeze da Vilet en eur dremen dre

enezennou Lesbos, Kio ha Samos. Pa erruas e Milet, e

c'halvas en dro dezhan ar bastoret euz a ilis Ephes, ha

neuze e kimiadas dioutho en eur lavaret : « mont a ran

da Jerusalem, ar Sperel-Santel he unan eo am foulz da

vont di. Ne c'houzoun ket petra dle erruout ganeñ, nemet

ar Speret-Santel ne ehan da lavaret dinn ez euz eno cha-

dennou ha trubuillou ous va gortoz. Mes n'em euz aoun
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rac nelra, ne brizan ket va buez hirroc'h eget na dal;

gant ma c'hellinn kendelc'her betec ar fin da ober ar

pez m'oun carget da obor, da lavaret eo, da brezec an

Aviel, ne c'houlennan keii. Gouzout a ran ne veloc'h mui

ac'hanon. Setu perac e lavaran deoch beiila varnoc'h

oc'h unan, ha teuler evez mad euz an dud fidel a zo en

ho carg; rac ar Sperel-Santel n'en deuz great eskibien

ac'hanoc'h nemet evit ren Ilis Doue, an Ilis-se en deuz

prenet dre ar priz euz he c'hoad. Me c'hoar e teuio en

ho touez, goude ma vinn eat kuit, bleizi prest da daga,

ha n'o devezo damant ebet evit ho teñvet ; hag euz ho

touez-c'houi zoken e savo ive tud hag a roïo kelennadu-

rez fall evit clask tenna eun diskib bennac d'ho heul.

Beillit eta, hag o pezet sonch euz an aket am euz bel

noz-deiz epad tri bloaz da reï cuzulliou mad da bep hini

ac'hanoc'h. Ha brema me ho lez dindan goard aii Aotrou

Doue, hag a c'balv varnoc'h gras an Hini a zo gallouduz

aoualc'h evit cass peb tra da benn, hag evit reï deoch
perz e gloar ar zent en he varadoz.»

Goude beza comzet evelse, s. Paol en em lakeas var

bennou he zaoulin evit pedi gant ar re a ioa en dro dez-

han. Ar re-ma neuze a ziroUas oU da leñva, hag, o veza

savet en ho za, ec'h en em daoljont an eil goude egile

etre divreac'h an abostol evit poket dezhan gant carantez.

Ho c'haloun a ioa rannet, dreist oll, abalamour m'en doa

lavaret s. Paol dezho e velenl anezhan evit ar veich diveza.

113. S. Paol taolet er prizoiin ha lakeat d'ar maro.

Ar iuzevien o devoa ato eur gassouni vraz ous s. Paol,

ha pa oue distro da Jerusalem, e lakejont ar bobl d'en

em zevel en he enep. Ar gouarner roumen euz a gear a

reas neuze he zastum er prizoun evit miret na vije lazet

gantho, hagoudezeelakeas anezhanetre daouarn ar gouar-

ner roumen euz a gear Cesaree, hanvet Felix. S. Paol a

jomas eno daou vloaz er prizoun. Da fin an daou vloaz-se

e oue lakeat en eul lestr evit beza casset da Rom da gaout

an impalaêr; rac he unan en doa goulennet beza barnet

gant an impalaér. Mes al lestr m'oa bet lakeat ennhan a
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benseas var droenez
Malt. Coulsgoude s.

I'<i()l a c'hellas en

] cm zaveleï, hag
erruout goudeze e

Rom. Eno e oue

lezet da vont da jom
d'he di he unan,

nemet ma vcze

dalc'h-mad eur zou-

dard oc'h ober goard

e tal an or. En li-ze,

azervichedezhan da
brizoun, e tremenas daou vloaz all eb gellout mont
ac'hano, hag ato chadennet. Mes, evel na viretket outhan

da brezec, nag ouz ar re o doa c'hoant d'he velet ha
dhe glevet, da zont betec ennhan, e c'hellas c'hoaz,

epad an amzer-ze, gounit eun niver braz adud d'ar feiz,

hag euz an niver-ze e oue meur a hini euz ar re dosta

d'an impalaér, euz ar re a ioa o chom en he balez. Goude
beza tremenet daou vloaz en eun hevelep prizoun, s. Paol

a oue laosket erfin da vont el leac'h ma carje. Ractal ec'h

en em lakeas en hent evil mont da ober eur bale all c'hoaz

dre an oll broïou m'en doa dija prezegel an Aviel ennho.

Var dro ar bloaz 67 goude donedigez hor zalver e tistroas

adarre da Rom, hag eno e oue neuze dibennet epad ar

berseculion scrijuz a zavas a enep ar gristenien en amzer
an impalaér Neron.

114. An ebeatel all.

Epad m'edo s. Paol och ober ar beachou m'or beuz

comzet anezho, an ebestel all, peb hini deuz he gostez,

o doa ive prezeget an Aviel e kement corn a ioa er bed. E
kement leac'h ma'z eant, e lakeant eskibien da ren ha da
gelen var ho lerc'h ar re o devoa gounezet d'ar leiz. E
tro ar mareou-ze, hiniennou euz an ebestel hag euz an

diskibien a reas meur a levr dre atiz ha gant sicour ar

Speret-Santel, Al levriou-ze a oue dastumet gant an Ilis
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a nebeul a nebeut,

li.a lakeal oll eneul

levr braz a reer

anezhan an testa-

mant nevez. Da

genta, s. Per en

devoa choazet

Antioch evel ar

gear ma 11 ie chom
ennhi da ren an

Uis. MesanAotrou

Doue a roas dez-

han da anaout n'e

ket eno edo he blas. Dont a reas eta da Rom. Hogen,

Rom a ioa neuze ar gear-benn, hag, evel pa lavarfenn,

ar galoun euz ar bed païan. En eur vont di da jom, s.

Per a reas anezhi ar gear-benn hag ar galoun euz ar bed

kristen. Ac'hano eoerene hag e kelenne an oll gristenien,

an eskibien evel ar re all. Ac'hano eo e kendalc'h ar

pabet a zo deuet var lie lerc'h da ren ha da gelen an oU

dud fidel. S. Per a oue merzeriet e Rom er memes dervez

ma oue merzeriet s. Paol ; s. Per a oue staget ouz ar

groaz, he benn d'an traoñ.

An ebestel all a scuillas ive ho goad, evel s. Per ha

s. Paol, evit reï testeni euz ho feiz e Jesus-Krist. S. lan

ebken a varvas en he vele, en eun oad braz, var dro 1 00

vloaz goude donedigez hor zaWer. S. lan a ioa bet diskib

muïa caret hor zalver Jesus-Krist, ha goude maro he

Vestr, oa en em garget euz ar Verc'hez Vari, hag e

poanie, dre he garantez tener en he c'heñver, da zelc'her

leac'h dezhi euz ar Mab e devoa coUet. An abostol-ze a

varvas e Ephes, el leac'h ne ehane, en he gozni, da

lavaret ha da aslavaret d'ar grislenicn en em garet an
eil egile.

Abaoue in'e deuet s. Per da Rom, ar gear-ze a zo bet

alo ar gear-benn euz ar bed catholic, evel m'oa gueich

all Jerusalem ar gear-benn hag ar gaioun euz a relijion

ar iuzevien.
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115. Eur ger evit achui.

Discouez or beuz great penaoz en deuz Doue, epad

pevar mil bloaz, casset ar bed en dro en eun hevelep

feson ma vije prest peb tra evit donedigez he Vab var

an douar. Merket or beuz goudeze penaoz eo deuet Mab
Doue d'en em ober den, abenn ar pevar mil bloaz-se,

ha penaoz en deuz prenet an den dre ar priz euz

he c'hoad.

Brema Jesus-Krist a zo pignet en eñv evit kemeret perz,

fvel den, e gloar he Dad, a zo bet a oll-viscoaz. An
ebestel, carget ganthan da brezec an Aviel d'an oll boblou

euz an douar, a zo eat ive da gemeret ho flas e rouante-

lez ho Mestr. Mes Jesus-Krist en deuz lezet var he lerc'h

eun dra hag a bado keil ha ma pado ar bed he unan,

me lavar, an llis santel catholic. An Ihs-se a zo diazezet

var ar virionez, hag ar vein a zo oc'h hc ober a zo evel

pa lavarfenn staget an eil ouz egile gant goad Jesus-Krist,

gant goad an ebestel, gant goad mil ha mil merzer scuil-
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let evit reï testeni d'ar virionez. Setu perac, ma ne c'hellei

morse miret ouz ar virionez da veza ar virionez, ne vezo

gelletbiken ken nebeul cass da netraan Ilis santel catholic.

N'euz fors peger creñ e ve ar sourradennou avel a

c'hoézo varnhi, n'euz ibrs peger braz e ve ijinn ha

galloud an dud a glasko he fiiat, n'euz fors peger bini-

muz e ve an teodou fallacr a gomzo cn he enep, an
Ilis-se ne vezo biken discaret, biken zoken ne
horjello var ar garreo m'eo diazezet varnhi.

Trugarekaomp Doue da veza great deomp ar c'hras

da c'henel ha da veva en llis santel calholic. An nep a

zalc'ho mad d'an ilis-se betec ar maro, an nep a vezo

aketuz da viret he gourchemennou, an nep en em lezo

da veza sclereat, neteat, creñveat dre ar grasou m'eo
carget da scuill varnomp, hennez a dremeno, eb mar
ebet, euz ar vuez-ma da eur vuez all hag a bado keit ha
ma pado Doue he unan. Bez' en devezo he lod euz ar

joaüsdet-se eb he far e pehini e vev an elez hag ar zent

er baradoz. Digemeret e vezo er Jerusalem-ze euz an
eñv e pehini an Tad, ar Mab hag ar Speret-Santel a zo

hag a vezo da viken meulet, benniget hag adoret gant

an oll eneou eüruz, ken gant ar zent euz an allians goz,

evel gant ar zent euz an allians nevez.
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Kenlellioii tennel divar ar scrilur sacr.

1. AR PEZ DEVOA DISGLERIET AR BROPHETET

DIÏAR BENN AR MESSIAS.

1* DivAR BENN HE zoNEDiGEZ. «Gaiiel ez Buz evidomp

eur c'hrouadur bihan, hag eur mab a zo roel deomp.

He hano a vezo An Hini a laka an oll da veza souezet, An
Hini a ro cuzul vad, Doue, An Hini n'en deuz het he bar evit

an 7ierz hag ar c'halloud, Tad an amzer da zont, Prins ar

peoch.n (Isaïas chabist 9, verset 6).

2" DlVAR BENN AN AMZER EUZ HE ZONEDIGEZ. « Ar Stur

ne d'aï ket euz a lignez Juda ken na zeui an Hini a dle

beza digasset, hag a vezo an oll boblou var c'hed anez-

han.» (Levr ar Jenes c. 49, v. 8).

An eal Gabriel a lavaras d'ar prophet Daniel : « gouezit

eta, ha lakiit an dra-ma doun en ho sperel, penaoz,

azalec an urs a vezo roèt evit sevel a nevez an templ a

Jerusalem betec ma teui ar Christ a dle ren va fobl, e

vezo seiz sizun ha diou zizun ha tri-ugent; ha goude ar

zizuniou-ze ar Christ a vezo lakeat d'ar maro, hag ar

sacrifisou coz a vezo taolet a gostez. An dra-ma a erruo

var dro anler eur zizun all.» (Daniel, c. 9, v. 25).
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Ar zizuniou-ze a zo sizuniou a vloaveziou. Hogen,

69 sizun, a zeiz vloaz peb hini, a ra 483 vloaz eün hag

eiin, ha setu aze ive e guirionez an amzer a dremenas

adalec ma roas ar roue Cirus urs da zevel a nevez moge-
riou Jerusalem hag an templ betec ma'c'h en em lakeas

hor zalver Jesus-Krist da brezec an Aviel goude beza bet

badezet gant s. lan e ster ar Jourden. Hor zalver a oue

lakeat d'ar maro var dro tri bloaz goude hag eun dra

bennac ouspenn ; ar pez a ra ive var dro eun anter-sizun

a vloaveziou.

3" DlVAR BENN MA TLIE DISKEN EUZ A LICtNEZ AR ROUE

David : « eur scour a zavo var gef Jesse, hag euz a

douez he c'hriziou e tiouano eur boket. En amzer-ze ar

scour savet var gef Jesse a vezo evel eun assaign pe eur

c'hitoun evit an oll boblou ; ar re-ma a ziredo dhe adori,

ha d'ar bez ma vezo bet iakeat ennhan e roïnt henor ha

gloar.» (Isaïas, c. H).
4" DlVAR BENN MA TLIE GENEL EUZ AR VERC'HEZ VARI :

«eur verc'hez a goncevo hag a lakaï er bed eur mab hag
a vezo hanvet Emmanuel, da lavaret eo, Doue ganeomp.»
(Isaïas, c. 7, v. 14).

3" DlVAR BENN MA TLIE GENEL E BeTHLEEM : «ha c'houi,

Bethleem, Ephrata, c'houi a zo dister e scoaz ar c'heariou

all a Juda ; mes ac'banoc'h-hu eo e teui an Hini a dle

ren var Israèl. hag a zo bet a oll-viscoaz.» (Michee,

c. 3, V. 2).

6° DlVAR BENN AR MIRACLOU A DLIE DA OBER : « gUClet

e vezo neuze gloar ha galloud an Aotrou Doue. Livirit

d'ar re a zo sempl ho c'haloun : n'o pezet aoun ebet

;

Doue a deui he unan d'ho saveteï. Neuze daoulagad ar

re zall a velo sclerijen an deiz, ha diouscouarn ar re

vouzar a zigoro da glevet. Ar re gamm a lammo evel

ar c'haro, hag ar re vut a deui ar prezec dezho.»

(Isaïas, c. 33).

7° DlVAR BENN AR FESON MA TLIE DONT DA JERUSALEM
EviT AR VEiCH DiVEZA : «dridit gant ar joa, tud a Jerusa-

lem ; setu ho roue hag ho salver o tont davedoc'h. Paour
eo, ha var eun azen eo e teu d'ho caout ; mes prezec a
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raï ar peoc'h d'an oll boblou, hag he c'halloud en em
astenno euz an eil mor d'egile, ha betec ar penn pella

euz ar bed.» (Zakarias, c. 9, v. 9 ha 10).

8° DlVAR BENN MA TLIE BEZA TRAHISSET GANT JUDAS :

«an den ma veven e peocli ganthan, an hini m'edo va

fisians ennhan hag a zebre euz va bara, hennez eo en

deuz va zrahissel.» (psalm 40).

« Ma vije bet va enebour eo en devije goal gomzet em
enep, n'em bije great van ebet ; mes c'houi, unan euz

ar re a veve e va choumpagnunez, unan euz ar re am
boa choazet evit, ren va fobl ; c^houi, unan euz ar re dosta

d'am c'haloun, unan euz ar re a zebre ouz ar memes
taol ganeñ!» (psalm 44).

«Counta a rejont neuze Iregonl pez arc'hant evit ar

baêamant m'oant en em glevet da reï dinn. Ha me a

gemeras an tregont pez arc'hant-ze hag a ieas d'ho zeuler

en lempl da eur podeur.» (Zakarias, c. 11).

9° DlVAR BENN >IA VIJE CROGET ENNHAN, IIA MA lAJE AN
EBESTEL PEB iiiNi EN HE i)u : «ar Christ, hou Aotrou, a zo

bet croget ennhan abalamour d'hor pec'hejou-ni.» (Jerc-

mias, c. 4, v. 20).

« Deuet oun da veza evel eun divroad evit va breu-

deur.» (psalm 68).

«Pa vezo skoêt ar paslor, an deñved a ielo tu-ma tu-

hont.» (Zakarias, c. 13).

10° DlVAR BENN MA VIJE GOAPEAT HA MA VIJE GREAT
DEZHAN A BEP SEURT lUDAZEREZ : « digoret o deuz ho ginou

d'am lounka, evel leounet o iudal hag o clask taga.»

(psalm 21).

«Testou faoz a zo en em zavet em enep.» (psalm 34).

«N'o deuz ket bet aoun o crañchat ouzinn e va fas.»

(Job. c. 30).

« He velet oi beuz, ha n'en doa na genet, na doare

vad ebet. Caout a rea deomp guelet eun den a netra, an

disterra euz an dud, eun den liag a anavez kement seurt

poan a zo. Hag e guirionez en em garget eo euz ar beac'h-

poaniou hag euz ar beac'h-ankenniou a ioa deompni da

zougen. Kemerel or beuz anezhan evit eun den goloét a
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lorgnez, evil eun den skoét gant Doue ha couezet izella

ma c'iieller coueza. Hogen, abalamour d'hor pec'h('jou-ni

60 e bet goloét a c'houliou, abalamour d'hon torlejou-ni

eo e bet bionset he gorf. En em garget eo da chouzañv
ar boan ha da ober ar binijen a dlie reï deomp ar peoc'h,

ha dre he c'hou]iou eo ez oump bet pareet. Ni a ioa faziet

oll divar an hent mad evel deñved dianket, ha Doue en

deuz sammet anezhan euz a bec'hejou peb hini ac'ha-

nomp.» (Isaïas, c. 53).

«Astenn a ra he voc'h d'an nep a sko ganthan.»

(Jeremias, c. 3).

« Lezet em euz va c'hort etre daouarn ar re a skoê

ganeñ, ha n'em euz ket distroèt va fenn dioc'h ar re a

rea goab ac'hanon hag a grañche ouzinn.» (Isaïas, c. 50).

« He gorf a zo bronnduet-oll adalec ar penn betec an

troad. Ne veler varnhan nemet roudou an taoliou, blonsa-

durez, ha gouliou ruz ha ledan n'euz scuillet banne eol

ebet varnho d'ho zouplaat, na lakeat tamm lien ebet

d'ho golo.» (Isaïas, c. 1).

« cMioui oll pere a dremen dre an hent, guelit hag

ez euz eur c'hlac'har heñvel ous va hini.» (Jeremias, c. i).

1 1° DlVAR BENN AR FESON MA TLIE MONT D'AR MARO :

«deuit er meaz euz ho tiez, merc'hed Sion, deuil da velet

ar roue Salomon, (ar roue Salomon a verke hor zalver

Jesus-Krist), gant ar gurunen e deuz lakeat dezhan he

vamm da zeiz he eured.» (Cantic ar c'hanticou, c. 3).

«Casset e vezo d'ar maro evel ma casser eun dañvad

da laza, ha ne zigoro ket he c'hinou d'en em glemm euz

lie vourrevien, evel eun oan a jom sioul etre daouarn an

hini a zo oc'h he douza.» (Isaïas, c. 53).

i 2° DlVAR BENN MA YIJE DIVISKET HE ZILLAD DIGANTHAN :

«rannetodeuz va dillad entrezho, ha tennet o deuz

plouz berr da velet da biou e vije va zaé.» (psalm 21).

i 3" DlYAR BENN MA YIJE STAGET OUZ AR GROAZ : «benui-

get ra vezo ar c'hoat en deuz saveteat ar bed !» (levr ar

furnez, c. 14)

« Hag an Aotrou Doue a lavaras da Voïzes : grit eur

zarpant koueur-ha-stean, ha lakit-heñ a zistribill e beg
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euf giffien. An nep a vezo bel (lemmet gant an aêretj

hag a zello ouz ar zarpant-se, ne varvo ket. (levr an nive-

rou, c. 21).

«Toullel denz va daouarn ha va zreid, ha countet o

deuz va eskern.« (psalm 21).

« Vestl o deuz roêt dinn evit magadurez, ha gant guin-

egr eo falvezet dezho terri dinn va zec^het.» (psalm 68).

«Heñveloc'h oun ouz eur preñv-douar eget ouz eun

den ; an oll a ra faè varnon, hag euz ha donjer a ran

d'ar bobl. Kement hini am guele a rea goab ac'hanon,

en eur iavaret : fisians en deuz bet e Doue ; ra zeui brema
Doue dhe zicour, ra zeui brema Doue d'he zavetei, mar
d'e guir eo he vignoun eo.» (psalm 21).

«Va Doue, vd Doue, perac o peuz-c'houi va lezet en

abandoun?» (psalm 21).

«Va Doue, me a laka va ene etre ho taouarn . » (psalm 30).

1 4° DlVAR BENN MA TLIE SEVEL ADARRE EUZ A VARO DA

VEO, HA piGNAT EN EÑv : « va cnebourez, divoalHt da

gaout re a joa abalamour ma'z oun couezet : me en em
zdvo adarre goude beza bet azezet e creiz an deñvaUjen

;

rac Doue he unan eo va sclerijen. Dougen a rinn ar

beac'h euz a vuanegez Doue, mes goudeze heñ a lakaï

ac'hanon da dremen adarre euz an deñvalijen d'ar scle-

rijen.)) (Michee c. 7).

«Ne lezoc'h kel ac'hanon e caloun an douar, ha ne

c'houzañvoc'h ket e chomfe corf ho Sant eno da vreina.»

(psalm 15.)

« En eur bignat en eñv, e casso ganthan ar gaptivet,

hag e roïo he c'hrasou d'an dud.» (psalm 67)

l 5° DIVAR BENN HE VELEGIACH HAG AR PLAS EN DEVIJE

EN EÑv EN TU DEou d'he Dad : «au Aotrou cu deuz lavaret

da va Aotrou : azezit en tu deou dinn-me. Choui a zo be-

lec da virviken hervez an ursaVelchisedek.» (psalm 109),
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II. KENTELLIOÜ EVIT REN EÜR VÜEZ YAD.

I. DIVAR BENN AR BEDEN.

l" pet sonch euz ho crouer en amzer ho iaouankiz,

araoc ma couezo varnocli reuziou ar vuez-ma, ha ma
leuio ar bloaveziou pounner-ze cuz a bere e leveroc'h

:

ar re-ma ne bhjont ket dinn. (Levr an Ecclesiast, c.

12, V. 1).

2° Beiliit ha pedit gant aoun da veza trec'het gant an

dentasion. (S. Vaze, c. 26, v. 41).

3° Daniei a iea d'an daoulin teir gueich bemdez evit

adori Doue hag he drugarekaat. (ï)aniel, c. 6, v. lOJ.

4° En em saslumit ennoc'h oc'h unan araoc pedi, ha

ne vcz-ii ket heñvel ouz eun den hag a ve lavaret en defTe

c'hoant da denti Duue. (Levr an Ecclesiastic, c. 1 8, v. 23).

5° An nep a ador Doue gant joa a vezo digemeret mad,

hag he beden a dizo betec an eñv. Peden an hini en em

izela he unan a dreuzo ar c'hoabr, (Levr an Ecclesiastic

c. 3.^, v. 20— 21).

6" Mar o peuz eur boan-speret bennac, pe eur c'hla-

c'har bennac en ho caloun, pedit. (s. Jakes, c. 5, v. 13).

7° Pedit an eil evit egile evit ma vioc'h salvet peden

an nep a zo e gras Doue e deuz eur c'halloud vraz pa

vez great aketuz. (s. Jakes, c. 3, v. 16).

8° Goulennit hag e vezo roèt deoc'h ; ciaskit, hag e

cavoc'h, skoit var an or hag e vezo digoret deoc'h.

(s. VHze, c. 7, V. 7.)

2. DIVAR BENN AR RESPET A DLEER DA GAOUT
F^IT AN ILIS.

9° Va Doae, me a ielo d"ho ti, hag oc'h adoro gant

dou^ans en ho empl santeL (Psalm 5, v 8).

1 0° E guirionez Doue a zo ama. Pebes respet na dleer

kei. da gaout evii ar plas-ma! la, ama (ima ti Zoue ha dor

an eñv. (Levrar Jenes, c. 28, v. 16).

1 1° El leach ma vezo daou pe dri assamblet em hano-

me, m'en em gavo ive en ho zouez. (S. Vaze, v. 1 8, v ?0).

Blbl. brelon. 20
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i 2° An Aotrou Doue a zo o chom en he dempl santel ; ra

zeui ar hed oll da devel dirazhan ! (Habacuc, c. 2, v. 20).

13° En em virit dioc'h ar c*homzou n'euz hano ennho

nemel euz a draou ar bed, ha ne reont vad ebet d'an ene.

(Eil hzer s. Paol da Dimothee, c. 2, v. 1 6),

3. DIVAR BENN DEVERIOU AN TADOU HAG AR MAMMOU,
HA DEVERIOU AR VUGALE.

i 4° Jesus a greske en oad, e furnez hag e gras dirac

Doue ha dirac an dud. (S. Lucas, c. 2, v. 51—52).
15" Va mab, ne ancounac'haït ket va lezen, hagheuil-

lit va gourc'hemennou euz a greiz ho caloun. Mar bezit

aketuz d'homiret, ec'h astennoch ho puez, hag e cavoc'h

an eürusdel hag ar peoc'h. (levr ar proverbou, c. 3, v. i),

1 6° Selaouit, va mab, ar pez a lavar deoc'h ho tad evit

ho kelen, ha divoalht da ober netra a enep bolontez ho

mamm. (Proverbou, c. 1, v. 8).

1 1° An nep en deuz eur mab dizent hag aheurtet en he

zizentidigez, eur mab ha ne feil ket dezhan selaou he dad

hag he vamm, na senti outho, caèr o deuz he scandalat,

ha zoken kemeret ar vaz ganthan ; an nep en deuz eur mab
evelse n'en deuz ken da ober nemet he zigass dirac ar

varnerien, en eur lavaret : setu aze eur mab ha ne ra van

ebet evit clevet he dad hag he vamm; en despet d'ho oll

aliou mad ha d'ho oll gourdrouzou, e kendalc'h da dre-

men he amzer er festou, ha da ren eur vuez fall ha direol.

Ha var gement-se ar bobl en em lakai da labeza ar mab
dinatur-ze, da lavaret eo, d'he laza a daoliou mein ; rac

mervel a dle, evit ma teui he varo da zervichout da scouer

ha da ober aoun da oU vugale Israèl. (Levr an Deulero-

nom, c. 21, V. 18).

1 8° An nep a ro he valloz d'he dad ha d'he vamm a

velo ar goulou o vervel en he gleuzeur e creiz an deñ-

valijen. (Proverbou, c. 20, v. 20).

1 9° An nep a ra goab euz he dad, ha ne fell ket dez-

han senti ouz he vamm, ra vezo diframmet he zaoulagad

euz he benn gant ar brini gouez, ha ra vezint lounket

gant ar scoulet bihan! (Proverbou, c. 30, v. 17).



20" Kur mab fur a ra joa he dad ; mes eur mab direol a

zoeurnuin-galounevithe vamm. (proverbou, c. 10, v. 1).

21° An nep en deuz damant da \ev ho vab ue gar ket

anezhan ; mes an nep a gar he vab ne espern netra evit

ober dezhan kemeret eur pleg mad. (Proverbou, c. 13,

v. 2i).

22° An den iaouank a gendalc'h da heul an hent m'en

deuz kerzet dreïzhan da genta ; hag en he gozui zoken

ne guitaïo ket an hent-se. (Proverbou, c. 22, v. 6.)

23" An nep a laér eun dra bennac divar goust he dad

hag he vamm, hag a lavar u'e ket pec'het an dra-ze, a

zo he blas etouez laeroun an henchou braz, e coumpagnu-

nez ar re a c'houlenn ar ialc'h pe ar vuez. ('Proverbou,

c. 28, v. 24).

4. DIVAR BENN AR VODESTI HAG AR BURETE.

24" Nag hi zo caèr an eneou a veler ar chastete o

lugerni ennho gant sked ar iaonankiz. Biken na vezint

ancounac'heat ; rac ar zonch anezho a zo ato e speret

Doue hag e speret an dud. (levr ar furnez, c. 4, v. 1).

2ü° Ar bobl a lavaras da Judith: «c'houi eo gloar

Jerusalem, joa Israel, hag henor ho pobl. N'o peuz ket

lammet araoc ho skeud, ha n'e ket bet dare deoc'h fall-

galouni, abalamour m'o peuz caret ar chastete. Abala-

mour da ze ive dorn Doue en deuz ho kennerzet, ha setu

perac e vioc'h benniget davirviken.» (Judith, c. 1 5, v, 18).

26" Dalc'hit mad d'ar chastete; an oberou mad a

vezo anavezet, hag ar re fall ne c'hellint ket ken nebeut

chom ato cuzet. (Kenta lizer s. Paol da Dimothee, c. 5,

V. 22 ha 25.)

27° Doue a vel dre be hent e vale an den, ha^ evessaat

a ra outhan bep cammed a ra. (Proverbou, c. 5, v. 21).

28° N'euz leac'h ebet teñval aoua1c'h evit cuzet ar re

a ra an drouc. (Job, c. 34, v. 22).

29° Ar zonjou fall a zo traou euzuz dirac Doue. Daoust

hag e c'helfe eun den cuzet tan en he vruchet eb devi he

zillad? Daoust hag e c'helfe euu den bale var glaou beo eb

devi plantou he dreïd? An nep n'e ket chast ne denn var
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he hano nemet mez ha dismegans, ha biken brud vad ebel

n'en devezo. (Proverbou, c. 6, v. 27, c. 15, v. 26).

30° Ar re n'inl ket chast a zo blaz ar mel gant ho

ginou ; mes ar vhiz-se a deu erfm da veza c'houero evel

an huelen, hag a drouch evel eur c'hleze a ziou zremm.

Ar seurt tud-se a gerz var hent ar maro, ha bep cammed a

reontesankontdounnoch dounna en ifern. Lakit evez, va

mab, da bellaat dioutho, evit n'o pezo ket a leac'h da

vouela ha da hirvoudi divezatoc'h, ha da lavaret, o velet

ho nerz o vankout deoc'h abred, hag ho corf o vont da

netra araoc ar mare abalamour d'an uzach fall o pezo

great anezhan : ah ! perac n'e ket bet falvezet dinn-me

plega dindan ar reolen a vuez a ioa choant da reï dinn

da heul ? Perac am euz-me great faé var gentelliou va

mistri ? Perac n'am euz-me ket selaouet ar re a lakea ho

foan d'am c'helen ha da ziscouez dinn an hent mad?
(Proverbou, c. 5).

5. DIVAR BENN AN AKET DA ZESKI HA DA LABOURAT.

31° Guelloc'h eo beza eur c'hrouadur paour ha fur

eget beza eur roue diskiant. (Levr an ecclesiast, c. 4,

V. 13).

32° An nep ne fell ket dezhan deski, pa gav an dro

d'hen ober, a gouezo truez outlian. (Proverbou, c. 17,

v. 16.)

33° An nep en deuz eun descadurez vad a c'hoar comz

gant furnoz. (An ecclesiastic, c. 34, v. 9).

34° Descadurez vad ha furnez a laka an den da veva

eüruz. (levr an ecclesiast, c. 7, v. 13).

35° El leac'h ma labourer calz, ne vank netra; mes

el leac'h ne labour nemet an teod, ema an dienez. An

nep a labour he bark en devezo bara leiz he gof ; mes

an nep ne ra netra a zo eun den diskiant meurbet. (Pro-

verbou, c. 12, v. 11 ; c. 14, v. 23).

36° It d'ar scol gant ar verienen, tra didalvez, ha

guelil pelra ra. Hi n'e deuz na mestr, na roue ebet da

ober lezennou dezhi; ha coulsgoude e tastum epad an

añv pe a dra d'en em vaga abenn ma teui ar goañ hag
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pez dieguz? Peur eta e tihunoc'h? Couskel a reoch eur

pennadic, moredi a reoch eun tammic, ha goudeze ec'h

aslennoc'h ho tivreacii evit cousket adarre. Ha setu an

dienez o tont da skeï var ho tor evel eun den hag a deu

a diz gant an hent; hag ar baourentez o cregi ennoc'h

evel eun archer. (Proverbou, c. 6).

ti. DIVAR BENN AR GOAL GOUMPAGNUNEZIOU.

37° IN'o pezet darempred ebet na gant an dud libertin,

na gant ar re a voal-gomz a enep Doue, na gant ar vez-

vierien. Ne c'houzoc'h-hu kct ez euz aoualc'h euz eun

nebeut goell evit lakaat an toaz oU e go ? (Kenta lizer s.

Paol d'ar bobl a Gorinth, c. ri, v. 6 hag 1 ij.

38° Arabad eo fazia: ar c'homzou fall a denn d'ar

vuez fali. (1. Corinth. c. 13, v. 33).

39° An nep a zarempred an dud fur a deu daveza fur

he unan ; mes mignoun an dud direol a deui da veza

heñvel outho. (Proverbou, c. 13, v. 20).

40° Eur mignoun fall a denn he vignoun d'he heul,

hag hen laka da vale dre eun hent ha n'e ket mad mont
dreizhan. (Proverbou, c. 16, v. 29).

4 1° Va mab, mar teu ar bec'herien da glask ho touella,

ne zelaouitket anezho. Hamaleveronl: «deuz ganeomp»,

ne d'it ket d'ho heul, rac ne reont nemet redet varzu an

drouc. (Proverbou, c. 1).

7. DIVAR BENN AR GARANTEZ HAG AN DRUEZ A
DLEER DA GAOUT EVIT AN NESSA.

42° An dud a zo carantez Doue en ho chaloun a zo

ive leun a vadelez hag a drugarez evit ho nessa. (Pro-

verbou, c. 13, v. 13).

43° Gril an aluzen gant ho tanvez, ha ne zistroït ket

ho taoulagad divar ar paour, evit na deui ket Doue da

zistreï he re divarnoc'h. Mar o peuz calz, roït caiz; mar
peuz nebeut, roït a galoun vad euz an nebeut o peuz.

(Tobias, c. 4, V. 7).
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44" Beza zo tiid hag a ro lod d'ar re all euz ar pez o

deuz, hag ho danvez ne ra nemet creski ; ha beza zo tud,

er c'hountrol, hag a gemer ar pez n'e kel dezho, ha

coulsgoudeechomontatopaour. (Proverbou, c. H, v.24).

45° An nep a ra ar scouarn vouzar ous mouez ar

paour ne vezo ket selaouet ken nebeut pa deui da zevel

he vouez d'he dro. (Proverbou, c. 21, v. 13).

4 6° An nep a voal-gomz ouz ar paour a offans he grouer,

hag an nep a ra faé var he nessa nema ket eb pec'het;

mes an nep en deuz truez ouz ar paour a vezo eüruz.

(Proverbou, c, 12, v. 10).

47" An dud vad o deuz ive truez ouz al loanet; mes an

dud fallodeuz eur galoun gnz. (Proverbou, c. 12, v. 10.)

8. DIVAR BENN AN TEOD.

48° An teod ne d'eo nemet eul lodennic vihan euz ar

c'horf, hag evelato e c'hell ober calz drouc. Eun elfen a

zo aoualc'h evit lakaat an tan-goal en eur c'hoat braz.

An teod a zo heñvel ouz an elfen-ze. (s. Jakes, c. 3, v. 5),

49° El leac'h m'eo stank ar c'homzou eo stank ar

pec'hejou ; mes an nep a zo piz var he gomzou a zo

fur-braz, (Proverbou, c. 10, v. 19).

50° An nep a zalc'li mad var he deod a zivoal he ene.

(Proverbou, c. 13, v. 3).

')1° Ar ginou a laosk gevier da redet, a laz an ene.

(levr ar furnez, c. 1, v. 11).

52° An den a gar ar virionez a vevo da viken; mes
an teod a gar ar gevier a ielo da netra en eun taol. Ar

muzellou a laosk gevier da redet a ra euz da Zoue. (Pro-

verbou, c. 12, v. 19 ha 22).

53° An nep a damall an nessa e gaou ha dre guz a ra

evel an acr, a denn he flemm pa ne vezer ket o sellet

outhi. (levr an ecclesiast, c. 10, v. 11).

54° Pellaït diouzoc'h anteodou fall, ha ne dostaïtketouz

ar muzellou a gar drouc-prezec. (Proverbou, c. 4, v. 24).

55° An nep a gred an teodou fall a zo fall he unan,

hag an nep a zelaou ar muzellou a laosk gevier da redet,

n'euz ket da fisiout ennhan. (Proverbou, c. 17, v. 4.)
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9 DIVAR BENN AN HUMILITE.

56° N'eQ em *ezit morse da veza trec'het gani, an onr-

gouil nag en Itü süuou, nag en lio comzou ; rac kement

den a -o eat da goll a zo en em gollet da genta dre an

üurgouil. (Tobias, ."^. 4, v. 14).

57° Keñ em fisiit ket var ho furnez och unan; n'en

em blrit ke'; o sonjal ennoc'h oc'h unan ez oc'h eun den

fur. (Proverbou, c. 3, v. 5 ha 7).

58" Ha besa o peuz-choui eun dra bennac ha m ve

kel bet roéi deoch? Ma n'o peuz ket, perac e tennit-hu

gloar euz a" pez a zo cnnoc'h evel pa ne ve ket bet roèt

deoc'h? A dra zur no peuz ket a leac'h d'en em fougeal.

(1. Corinth. c. 4, v. 7 ; ha c. 3, v. 6).

59° Deskit an eil degile ac'hanoc'h beza humbl ; rac

Uoue en deuz caz ouz an dud ourgouilluz; d"ar re humbl
avad e ro he c'hras. (Kenta lizer s. Per, c. 5, v. 5.)

60° An nep piou bennac en em huela a vezo izeleat,

hag an nep piou bennac en em izela a vezo hueleat.

(s. Lucas, c. 11).

Gl" El leac'h ma vezo tud deuet varan oad, ne gomzit

nemeur. Den iaouank, ne dleit ket coms a veac'h, ha pa

ve evil en em zifen oc'h unan e ve. Tavit ha selaouit,

ha dre ho modesli e c'hounezoc'h calounou an oll. (levr

an ecclesiastic, c. 32).

10. DIVAR BENN BEZA GUIR VIGNOUN HA CARET
AR PEOCH,

62° Ar guir vignoun a zalch ganthan ar pez en deuz
clevet gant an hini en deuz digoret he galoun dezhan.

(Proverbou, c. 11, v. 13).

63° An den a zoujans Doue a ro sclerijen d"lie goum-
pagnoun da anaout he hent ; mes an dud fall a laka ar

re a zo en ho c'houmpagnuiiez da fezia divar ho hini,

(Prov. c. 12, V. 26).

64° Va breudeur, n'o pezet kel a gassouni an eil ouz
egile evit na vioc'h ket coundaonet; setu, ema ar barner
en he za e tal an or. (s. Jakes, c. 5, v. 9).
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65° Eur gomz dous a laka an den da habaskaat; eur

gomz rust a laka drouc da vontennhan. (Proverbou, c.

15, V. 1).

66° Mar o peuz eun dra bennac da zigass e prof d'an

ilis, ha mar tiHi da zonch deoc'h en hont en deuz ho
preur eur gassuuni bennac ouzoc'h, ii dioc'htu var ho
kiz, lia pa veac'h dija tost d'an ilis, ha ne deuit ket da

zigass ho prof ken na vioch en em unanet gant ho preur.

(s. Vaze, c. 5, V. 23).

67° Eüruz ar re a gar ar peoch, abalamour ma vezint

galvet bugale Doue. (s. Vaze, c. 5, v. ft).

11. DIVAR BENN HENT AR RE VAD HAG HENT
AR RE FALL.

68° Bez' ez euz eun hent bag a zonch d'an den a zo

eün; mes er penn ail dan hent-se ema ar maro. (Pro-

verbou, c. 16, v. 25).

69° Hent ar re vad a zo skeduz evel an heol o seve!;

mes hent ar re tall a zo teñval meurbet. (Proverbou,

c. 4, V. 18 ha 19).

70° It dro an or striz; rac ledan eo an or ha braz an

hent a gass d'an daonasion, hag eleiz zo hag a ia dre an

or ha gant an hent-se. Nag hi zo bihan an or, nag heñ

zo striz an hent a gass d'ar vuez, ha pegen nebeut zo hag
a gav an or hag an hent-se! (S. Vaze, c. 7, v. 13 ha 14.)

71" An den diskiant ne ra van evit pechi hag offansi

Doue ; mes tiez an dud fali a vezo discarel. (Proverbou,

c. 14, V. 9 ha 10).

72° Abalamour n'e ket bet falvezet deoc'li dont d'am
c'haout pam euz ho calvet ; abalamour m'o peuz great

faè var va ahou, ha n'o peuz greatfors ebeteuz va gour-

drouzou, me ive a choarzo deoch hag a rai goab ac'ha-

noch, pa ho cuelinn pilet d'an traoñ ha prest da veza

sammet gant armaro. (Proverbou, c. l,v. 24, 25ha26),
73° Ar pec'her a velo hag a vezo counnaret; scrigna

a rai he zenf, ha dizec'ha a rai gant an dizesper; ioulou

ar bec'herien a ielo da netra. (Psalm 111, v. 10)
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74" Ar zent a zo hü eneou e ti Zoue, el leac'h ne stag

mui poan ebet outho. An dud diskiant a zonje oant maro
evit mad ; truezi o deuz great varnho p'edont en ho heur

diveza, ha, pa'z int tremenet, o deuz credet oant eat da

netra. Mes emaïnt brema eüruz; mar o deuz bet calz

poaniou da chouzañv var an douar, int digoUet mad
brema dre m'o deuz cavet ar pez a esperent, da lavaret

eo, ar vuez a bado da viken. Lugerni a raïnt er c'hioar,

ha barn a raïnt an oU boblou, ha Doue a vezo ho roue

da virviken. ([.evr ar turnez, c. 3, v. i— 8).

12. AR GER DIVEZA.

An eñv hag an douar a dremeno, mes va c'homzou-me

ne dremenint ket. (s. Marc, c. 13, v. 31).
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AR GUIRIONEZIOU EUZ AR RELIJION

HERVEZ MA'Z INT MERKET EL LEVR-MA.

AR FEIZ.

I Red eo caout feiz. — Abraham, pajen 14 ha 16; ar

c'hantener roumen, pajen 178; ar Gananeenn, pajen

197; S. ïhomas, pajen 262.

II Petra a renker da gredi.

Kenta articl euz ar feiz : me gred e Doue an Tad oll-

challoudec elc.

1"* Doue a zo oll-c'halloudec. — Crouïdigez ar bed,

pajen I ; miracl Cana, pajen 163; ar bara lakeat

da greski, pajen 194; resurrection Lazar,

pajen 217,
2° Doue a choar peb tra. — Pec'het hon tud kenta,

pajen 5; Cain, pajen 8.

3" He juslis, he vadelez, he furnez, he drugarez,

n'euz fin ebel dezho. — He justis : an dour-

diluch, pajen 8 ; Sodom ha Gomorr, pajen 1 7
;

Core, Dathan hag Abiron, pajen 65. —
He vadelez: baradoz an douar, pajen 3; Noé,

pajen 11; ar Choaillet, ar Mann, hag an dour en

dezert, pajen 55. — He furnez: histor Joseph,

pajen 27— 41 . — He drugarez: ar zalver promettet

evit ar veich genta, pajen 5.

4° Doue a zalc'h ato d'he c'her, pajen 67— 69.

5° Bez' ez euz tri fersoun e Doue. — Jesus badezet

gant s. lan, pajen 159; ar feson da reï ar zacra-

mant a vadiziant, pajen 264; ar Speret-Santel

promettet, pajen 238, ha pajen 264.

6° Doue en deuz crouét peb tra, pajen 1

.

7° An elez, pajen 3; Tobias, pajen 109; an tri den

iaouank e fournez Babilon, pajen 122; Habacuc,

pajen 126; cal pinsin Bethsaïda, pajen 183;
elez-mad ar vugale, pajen 201.
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8° An drouc-sperejou, pajen 3 ; Job, pajen 42 ha

43 ; Jesus tentet ganl an diaoul, pajen 1 60 ; Jesus

a gass an drouc-sperejou euz a gorfou an dud,

pajen 169.

Eü articl euz ar feiz. — Jesus-Krisl merket dre

Voïzes, pajen 48, ha dre Zavid, pajen 87.

Trede artid euz ar feiz. — Jesus-Krist concevet dre

vertuz ar Speret-Santel, pajen 146, ha ganet gant ar

Verc'hez Vari, pajen 149.

Pevare articl euz ar feiz. — l^assion ha maro Jesus-

Krist, pajen 232— 253.

Pempet articl euz ar feiz. — Jesus-Krist savet euz a

varo da veo, pajen 255.

Chouechvet articl euz ar feiz. — Jesus-Krist pignet en

eñv, pajen 264.

Seizvet articl euz ar feiz. — Parabolen an draoc hag
ar greun mad, pajen 187; ar peskel mad hag ar pesket

fall, pajen 188; ar pez a c'hodrvezo da fin ar bed,

pajen 227; depeign ar varn diveza, pajen23l,
Eisvet articl euz ar feiz. — ar Pantecost, pajen 267

;

an offiser Corneiil, pajen 283

Navet articl eiiz ar feiz. — an Ilis.

1° An Ihs e jeneral. — AlUans an Aotrou Doue gant

ar bobl a Israêl, pajen 57 ; bag s. Per, pajen 171,
2° Ar pab. — Ar belec braz, pajen 63 ; ar renk

kenta roêt da s. Per, pajen 197 ha pajen 262 ; ar

gristenien a bed evit S. Per epad m'edo er prizoun,

pajen 284.
3° An eskibien. — An ebestel casset da brezec,

pajen 191, ha carget da ren an liis, pajen 203,

ha da gelen an oll boblou euz an douar, pajen

264; ar c'henta concil pe ar c'henta sened, pajen

288 ; S. Paol o kimiada dioc'h pastoret iiis Ephes e

Milet, pajen 295.
4° Ar guir llis a zo

:

unan, da lavaret eo, n'euz nemet eun Ilis hag a

c'hell beza ar guir Ilis : ar pastor mad, pajen 206;
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parabolen ar vinien,. pajen 238, hag ar beden a

ra hor zalver varlerc'h.

Santel ha catholic: an ebestel carget da brezec an

Aviel dan oll boblou ha dho zantiliadre ar zacraman-

chou, pajen 264 ; Jesus a vezo gant he Uis betec fin

ar bed ; rac-se an llis a bado ato, pajen 265. Para-

bolen ar c'hreunen sezo, pajcn 187.

Apostolic: an ebestel, dre ma'z eanl, area beleien hag

a lalica eskibien da ren an dud fide1, en eur reï dezho

ar garg da gendelc'her da ober ar pez o devoa great

ho unan, pajen 296 ha pajen 288.

Navet articl euz ar feiz. — Communion ar zent

Abraham a c'houlenn gras evit Sodom, pajen 17

Moïzes, evit ar iuzevien, pajen 60 ha pajen 64

Judith, evil he fobl, pajen 134; sacrifis Judas Makabee

evit an anaoun, pajen 142; Mari, hor mamm,
pajen 252.

Decvet articl euz ar feiz : Remission ar pec'hejou :
—

Ar iuzevien hag ar zarpant koiieur-ha-stean, pajen 67;

an den seïzet, pajen 171; ar benitanles Madalen,

pajen 181 ha 182; ar mab prodic, pajen 207; al

laêr deou, pajen 251

.

Unnecvet artiol euz ar feiz: Resurrection ar c'hig pe ar

c'horfou. — Esperans Job, pajen 45,- resurrection

Lazar, pajen2l7; resurrection Jesus-Krist, pajen 255.

Daouzecvet articl euz ar feiz : Ar vuez eternel. — Elea-

zar, pajen 137; ar seiz breur Makabee, pajen 138;

ar fals pinvidic hag ar paour-keaz Lazar, pajen 209.

AR GOURCHEMENNOU.

1 Gourc'hemennou Doue. — Doue a ro he lezen d'ar bobl

a Israèl var menez Sinaï, pajen 58 ; deveriou ar gris-

tenien, pajen 174; an den iaouank pinvidic,

pajen 214.

Kenta gourchemenn a Zoue: eun Doue ebken a adori etc.

1" Red eo adori Doue a speret hag a galoun: Jesus

e tal puns Jacob, pajen 167.
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2° Red eo ive lakaat ar c'horf da reï henor ha gloar

da Zoiie en eun doare bennac : lezennou divar

benn ar pez a zell ous servich Doue, pajen di
;

an arc'h a aliians casset var menez Sion gant ar

brassa lid, pajen 85 ; henor great da Jesus p'edo

vont da Jerusalem, pajen 222—224.
3° Ar pec'het a idolatri : al leue aour, pajen 59; ar

bobl a Israèl en amzer ar varnerien, pajen 69;

idol Bel, pajen 124. — pajen 14.

4" Al laèronci sacriiach: ar PhilisUnet hag an arc'h

aallians, pajen 75 ; ar roue Balthasar, pajen 124;

Jesus a gemer eur iouet evit cass ar varc'hadou-

rien euz an templ, pajen 164.

S" Mad eo henori an imachou hag ar relegou. — An
imachou : an daou cherubim a ioa var an arc'h a

allians, pajen 61; ar zarpant koueur-ha-stean,

pajen 67. — Ar relegou : eskern Elisee, pajen

104; dillad bet en dro da gorf s. Paol, pajen 193,

6" Bed eo caret Doue euz a greiz ar galoun : pajen

67 ha pajen 203.
7" Red eo ive caret an nessa eveldomp hon unnn :

trugarez David e keñver Saül. pajen 81 ;
parabolen

ar Samaritan, pajen 203.
8" Red eo caret zoken ar re a ra drouc deomp : pajen

175; peden hor zalver evit he vourrevien, pajen

251; S. Stephan, pajen 277.

Eil gourc'heme7in a Zoue. — Arabad eo toui e nep

feson, pajen 177; Antiokus, pajen 141; s. Per,

pajen 243.

Trede gourc'hemeun a Zoue : Jesus e Caphamaüm
pajen 169.

Pevare gourchememi a Zoue. —
1" Ar vugale vad: Isaac, pajen 19; Tobias, pajen

108—112; ar Mabic Jesus, pajen 157.

2" Ar goal vugale : Kam, pajen 1 2 ; bugale Heli,

pajen 73; Absalon, pajen 86; an aillounet a reas

goab a Elisee, pajen 102.
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Pempet gourc'hemenn a Zoiie. —
1° Divoal da laza : Caïn, pajen 8; bugale Bethleem,

pajen 155; Herodiades, pajen 194.
2° Divoal da gaout cassouni oc'h den: pajen 174.
3° Divoal da rei scouer fall : Eleazar, pajen 137;

grevusdet euz ar pec'het a scouer fall, pajen 201.

Chouechvet ha navet gourchemenn a Zoue. — Sodom
ha Gomorr, pajen 17; Salomon var fin he vuez,

pajen 93 ; sarmoun var ar menez, pajen 175 ; Hero-

des hag Herodiades, pajcn 193.

Seizvet ha decvet goiirc'hemenn a Zoue : — Jiezi, servi-

cher Elisee, pajen 103.

Eisvet gourchemenn a Zoue. —
1° Divoal da lavaret geier: ar c'hannadet fallacr,

pajen 64 ; ar goardou cârget da zivoal bez hor

zalver, pajen 258; Ananias ha Saphir, pajen 272.
2° Divoal da damall an nessa e gaou : grcg Putiphar,

pajen 31 ; an daou varner digoustians, pajen 1 20.

3" Divoal da varn eb guir abeg : sarmoun var ar

menez, pajen 177.

n Gourc hemennou an Ilis. —
Ar c'halloud da ober lezennou roèt d'an ebestel,

pajen 192 ha pajen 203.

Kénta gourchemenn euz an IHa : goueliou ar iuzevien,

pajen 62.

Eil gourchemenn euz an Ilis: sacrifisou ar iuzevien,

pajen 62 ; s. Paol e Troad, pajen 294.

Pevare gourchemenn euz an Ilis: ar Mabic Jesus en

templ, pajen 156.

Pempet gourchemenn euz an IHs : ar frouez difennet,

pajen 4; iun an Ninivitet, pajen 105; Jesus en de-

zert, pajen 160.

Chouechvet gourc'hemenn euz an IHs : Eleazar hag ar

seiz breur Makabee, pajen 137. S. Per, pajen 282.

AR PECHET.

I Ar pechetejeneral: pec'het an elez, pajen 3; pec'het

hon tud kenta, pajen 5.
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II Ar seiz pechet capital. —
An oiirgouil : toiir Babel, pajen 12; ar roue Pharaon,

pajen 50; Goliath, pajen 78; Roboam, pajen 94;

Aman, pajen 130; ar pharizian, pajen 213.

An avarisdet: Saül a zalc'h ganthan ar peb gueilaeuz

ar pez en devoa kemerel var an Amalecitet, pajen 76;

Jiezi, servicher Ehsee, pajen 103; ar zervicher ne fell

ket dezhan gortoz gant an hini a ioa dleour dezhan,

pajen 202; Judas, pajen 221.

Al luxur : tud Sodom ha Gomorr, pajen 1 7
;
greg

Putiphar, pajen 31 ; Salomon en he gozni, pajen 93.

An avi : Satan en deuz avi uuz hon tud kenta, pajen

4 ; Caïn hag Abel, pajen 7; bugale Jacob, pajen 27;
Jonas, velet ec'h esperne Doue Niniv, pajen 105;

ar pharizianet, pajen 219.

Ar gourmandis: Noé, pajen 12; Esaü, pajen 22; ar

iuzevien o deuz keuz da gig an Ejipt, pajen 55; Ho-

lophernes, pajen 154.

Ar vuaiiegez : Esaü a gemer drouc ous Jacob, pajen

24; cassouni Saül ous David, pajen 80.

An diegi: ar zervicher lezirec, pajen 230; Pilat, ar

gouarner a volontez sempl ha hiosk, pajen 248.
III Ar pechejou a enep ar Speret-Santel: dizesper Caïn,

pajen 8; dallenlez Pharaon, pajen 52; dizesper Ju-

das, pajen 244.

Ar vertuz e jeneral

:

ar pemp plac'h iaouank askiant, hag ar pemp piac'h

iaouank diskiant, pajen 227.

An humilite: Joseph, pajen 31 ha pajen 33; Moizes,

pajen 50; lan-Vadezour, pajen 158; ar c'hantener,

pajen 178.

Al largentez: largentez Pharaon e keñver Joseph hag
he dud, pajen 40; Booz, pajen 72 ; intañvez Sarepta,

pajen 98; Naaman, pajen 103; an daou Dobias,

pajen 112.

Ar chastete: Joseph, pajen 31 ; SemhaJaphet, pajen

12; Suzanna, pajen 120; Judith, pajen 135; ar

Verc'hez Vari, pajen 146.
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Argaiounvad: Abraham, pajen 15; merc'h arroue

Pharaon, pajen 47 ; Rebecca, pajen 21 ; Ruth, pajen

72; Elizabeth, pajen 147.

An deinperuns : Daniel hag he dri vignoun, pajen 119;

lan-Vadezour, pajen 158.

An dousder : Job, pajen 44; Moïzes, pajen 64 ; David

ha Semeï, pajen 87; Jesus-Krisl, pajen 242; S.

Stephan, pajen 276.

An aket e servich Doue : Samuel, pajen 74 ; ar brophe-

tet, pajen 117; Judith, pajen 134.

AR PEZ A ZO RED PE A ZERVIGH DEOMP EVIT EN EM
ZANTIFIA.

I Ar chras: Doue gant Joseph, pajen 30 ha pajen 34
;

an dour o tont euz ar garrec, pajen 56; Jesus e tal

puns Jacob, pajen 166 ha 167.

II Ar zacramanchou. —
Ar Vadiziant: ar mor ruz, pajen 55; Naaman a ia

d'en em voalc'hi e ster ar Jourden, pajen 103 ; lan o

vadezi, pajen 157 ha 158; Jesus ha Nicodem, pajen

156; ar Vadiziant instituet, pajen 264.

Ar gonfinnation : Per ha lan a ia da gouzumenna ar

re a ioa gounezet d'ar feiz e Samarii, pajen 278.

Sacramant an aoter : guezen ar vuez, pajen 4 ; sacrifis

Melchisedek, pajen 15; goad an oan, pajen 53; ar

Mann, pajen 56; ar procession gant an arc'h aalHans,

pajen 85; an dour chenchet e guin, pajen 163;

promessa divar benn sacramant an aoter, pajen 1 96
;

sacramant an aoter instituet, pajen 235.

Arbinijen: David, pajen 86; an den lor, pajen 178;

ar pastor mad, pajen 205 ; ar mab prodic, pajen

207— 209 ; arpubhcan en templ, pajen 214 ; Zachee,

pajen 221 ; sacramant arbinijen instituet, pajen 261.

A7i nouen : an ebestel a bare ar re glañv en eur douch

outho ho biziet soubet en eol, pajen 192.
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An urs: ar veleien euz al lezen goz; pajen 63; Core,

Dathan hag Abiron, pajen (io : Ozias, pajen 115; an

ebestel a ro an urs a avieler da S. Stephan ha da

c'houec'h diskib all, pajen 276; ober a reont be-

leien nevez e kement leac'h ma'z eont da brezec an

Aviel pajen 296 ha pajen 288.

Ar bñedelez : Adam hag Eva, pajen 4 ; Isaac a zimez

da Rebecca, pajen 110; Jesus-Krist en eured Cana,

pajen 162; santelez ar briedelez, pajen 175.

UlArbeden: Anna, mamm Sarauel, pajen73; peden

Saiomon, pajen 88-89; talvoudegez ar beden, ar

iun hag an aluzen, pajen 1 12 ha pnjen 173; peden

Ezechias, pajen 113; Martha ha Mari, pajen 204;
peden an Aotrou, pajen 203.

)V, Benedictionou ha ceremoniou an Ilis : Noè a ro he vennoz

da Zem ha da Japhet, pajen 12; Isaac a ro he
vennoz da Jacob

,
pajen 24 ; Jacob hag he vugale,

pajen 4 1 ; Jacob a scuill eol var ar mean a ioa bet a

zindan he benn en noz, pajen 23 ; Moïzes a renk

lenna he voutou evit tosiaat ouz an Aotrou Doue,

pajen 49 ; lezennou divar benn ar pez a zell ous ser-

vich Doue, pajen 61 ; an dedi euz an templ a Jerusa-

lem, pajen 91 ; Jesus en em lez da veza circoncicet

ha casset d'an templ, pajen 131, ha pajen 133;
henor great d'hor zalver p'edo o vont da Jerusalem,

pajen 222 — 224.

ibl bretcn.
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1. Sid<.n, hiii. ShkIi 'J M li ac h nredo
2. Ti-aonion al Liban, saree-Philipp.

ha canol Leontes. 10. Canol Amana

.ph:

3. Menez Hermon.
4. Canol Pharphar.
5. Kear Damas.
6. Tvr.
7. Menez Liban.
8. Menez Antiliban.

pe

1. Saffat pe Sapha
2. Lenn Merom.

20. Kfc
Caï.

pe 2L Menez Carme
22. Kear Naïm.

l.sdrelon.

Nazareth.
Kear Tiberiad,
Tabaria.

17. Plenen Jenezareth. 23. Bourg Endor.
18. Menez an eiz eii- 24. Menez Thabo

Kear S. lan Acr pe rusdet. 25. Bourg Magda
Akko. 19. Al leac"h Ri'edo 26. Lenn Tiberia
Plener. Jesrel pe Capharnaiira. 27. Bourg Bethsa

28. Kear al L. '
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. Menez Ganzim. vor ar Galilee. riko.

. Sichem pe Sikar. 36. Al leac'h m'edo 42. Bro ar Moabitet.

. Menez Ebal. Cesaree ar raor. 43. Kear Joppe pe Jaffa.

. Al leac'h m'edo 37. Menez Ephraim. 44. Kear Lvdda.
Saraarii pe Sebast. 38. Dour Cedron. 45. Bourg Rama.
LennGadarah. .39. Gal^aia.
Ster ar Jourden pa 40. Al leac'h ma
deu euz a lenn Ti- deze s. lan.

4.S. Jard.a Jeth3,-n.^a..

19. Menez niiv(>t.

riO. Feunteun Siloe.
)1. Ar mor maro.
52. Al leac'h m'edo

Ascalon.
46. Bourg Emmaüs. ."iS. Bourg Kamla.
17. Dor Bethleempedor 54. Bethleem.

Jaffa e Jerusaletn. 55. Ar mor Mediterr»-



TAOLEN
Evit caout ar pez a zo el levr-ma.

HISTOR AN TESTAMANT COZ.

LODEN GENTA.

Histor an amzer genta. Adalec Adani betec .\brahani.

1. Crouidigez ar bed ....
2. Crouidigez an Elez . . .

3. Eürusdet hon tud kenla e

baradoz an douar ....
4. Pec'het hon tud kenia e bara-

doz an douar
5. Ar pec'het punisset, hag ar

pajen

zalverpromettet evit arveich
genta :>

6. Cain hag Abel 7
7. An Dour-diluch .... 8
8. Noé a drugareka an Aotruu

Doue goude an dour-diluch 10
9. Bugale Noé. Tour Babel . 12

EIL LODEiN.

Adalec Abrahara Betec Moïzes.

10. Galvidigez Abraham, pe,

Abraham galvet gant Doue 14

11. Vertuziou Abrahain ... 14

12. Isaac a zimez da Rebecca . 20
13. Esaü ha Jacob 22
14. Jacob o tec'het euz ar gear,

o vont da Jom da di Laban 24
15. Jacob tistrei d'ar gear . . 26
16. Joseph e ti he dad ... 27

17. Joseph guerzet da varc'ha-

dourien a zianveaz-bro . . 28

18. Joseph e ti Putiphar . . . 30

renk
19. Josepli er prizo
20. Joseph savet i

huel
21. Breudeur Josepli a ia d'.Tn

Ejipt
22. Beniamin a la ive d'an Ejipt
23. Tass-archant Joscph . . .

21. Joseph en em ro da anaout
2.5 Jacob o vont d'an Ejipt
2fi. Maro Jacob ha Joseph . .

27. Patianiet Job

TREDE LODEN.

Ar bobl a Israel kelennet gant Doue en eur feson burzi

adalec Moïzes betec David.

28. Ginivelez Moïzes ....
29. Galvidigez Moizes, pe, Moizes

galvet gant Doue ....
30. Goualignerpe GouliouanEjipt
31. Maro ar mibien hena. — An

oan pascal.— Ar bobi a Israel

o vont kuit euz an Ejipt . .

32. Ar bobl a Israèl o treuzi ar
mor ruz

33. Ar Choaillet. ar Mann, hag
an dour en dezert ....

34. An dec gourc'hemenn. Doue
a gemer ar bobl a Israèl evit

he vobl muia caret . . -

.35. Al leue aour
36. Lezennou divar benn ar pez

a zell ous servich Doue . .

37. Ar c'hannadet fallacr; ar bobl
o c'hrozmoIat; Doue a deu

d'he bunissa
Core, Dathan hag Abiron .

Difisians Moizes; ar zarpant
koueur-ha-stean ....
Moizes rei he ahou diveza
d'ar bobl ; he varo ....
Ar bobl a Israél o vont d'an
douar promettet ....
Ar Varnerien
Ruth, ar verc'h-caèr carante-

Samuel. Bugale Heli . . .

Kenta roue a Israel; Savjl .

David, ar pastor-deñved . .

David hag ar jeant Goliath
Carantezjonathasha cassouni
Saül evit David
Trugarez DavidekeñverSaüI.
Maro Saül
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PEDERVET LODEN

Ar bobl a Israel e barr he vrud hng; he c'halloud; azalec David

bctec ma oue raniiet ar rouantelcz en anizer Roboam.

Paj.

50 David ar roue braz ha santel 84
51. Absalon a glask didroni he

dad. Penaoz eo punisset . . 86
52. David var fin he vuez . . 88

53. Furnez Salomon .... 88

Paj.

51. Dedi an templ a Jerusalem 91

55. Madou braz" Salomon. He
varo m

56. Ar rouanlelez rannet . . 9»*

PEMPET LODEN.

Ar bobl a Israïl o vont vnr an discar a ncbeut a nebeut adalec

Roboam betec donedisrcz hor zalver.

oiDEisrisric

Histor rouantelez Israèl betee ma oue dismantret ha
casset da netra gant ar rouanet a Assirii.

63. Roiiantelez Israèl casset da
netra 106

61. Tobias coz 107
65. Aliou Tobias coz d'he vab . 108
66. Beach mab Tobias . . .109
67. Mab Tobias o tistreï d'ar

gear 111

57. Taol-lagad var an histor-ze

a bez 95
58. Doue a zigass ar prophet

Elias 96
59. Elias ha beleien Baal . . 98
60. Guinien Naboth 100

61. Ar prophet Elisee .... 101

62. Ar prophet Jonas . . . .104

EIL. LOISBISJTSriC

Rouantelez Juda adalec ar bloaz 975 betec ginivelez hor
zalver Jesus-Krist.

68. Taol-lagad var ar pez a zo c'hoarvezet a vrassa epad

KENTA PENNAD.

Rouantelei Juda betec captirite Babilon.

69. Ar rouanet betec Ezechias . 114 1 tivite Babilon
70. Ar roue devot Ezechias . . 115 72. Ar Brophetet
71. Ar rouanet diveza araoc cap-

|

EIL PENNAD.
Amier captirite Babilon.

73. Rouantelez Juda casset d'an
traon . . 117

74. Danielhag an tri deniaouank 119
75. Daniel a zavete he buez d'ar

c'hreg chast Suzanna . . . 120

in amzer
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HISTOR AN TESTAMANT NEVEZ.
KENTA LOFEN.

Histor hor zalTer Jesns-Krist.

KENTA PENNAD.

Ginivelez ha bugaleach ar Mabic Jesus.
pajen

1. Eun eal a deu da lavaret da
Zakarias e vezo tad da s. lan-
Vadezour 111

2. An eal Gabriel a zisken
adarre euz an eñv da lavaret

d'ar Verc'hez ^'^ari e vezo
mamm da Jesus .... 145

3. Mari a ia da velet Elizabeth 147

4. Ginivelez S. lan Vadezour . 148

paien

5. Ginivelez hor zalver Jesus-
Krist ......... 149

6. Ar Bastoreto tontd'arc'hraou 150
7. An tri roue euz ar zao-heol 152
8. Ar Mabic Jesus casset d'an

templ 153
9* Ar Mabic Jesus casset d'an

Ejipt 155
10. Ar Mabic Jesus en templ . 156

EIL PENNAD.

Jesus-Krist oc*h en em zis?ouez (Tar bed.
II. ian Vadezour o prezec, hag | 13. Jesus Oan Doue

o vadezi
12. Jesus badezet gant S. lan,

ha tentet goudeze gant an
diaoul 15R

14. Kenta diskibien hor Zalver
Jesus-Krist 161

15. Eured Cana , 162

TREDE PENNAD.

Ar blavez kenta m'ac'h en em lakeas Jesus-Krist da brezec.
16. Gant pebez nerz ec"h en era

zav a enep ar re a vanke a
respet d'an templ . . . .161

47. Nicodem kelennet gant Jesus 165
18. Jesus e tal puns Jacob . . 166
19. Jesus o prezec e Nazareth . 168
20. MiraclouJesus e Capharnaüm 169
21. Ar besketerez miraculuz . . 170

22. An den seizet 171

23. Ar zarmoun var ar menez . 173
24. An den lor. — Servicher ar

c'hantener 178
25. Den laouank Naïm . . 179

26. Ar bec'herez Madalen . . 180
27. Cannadet lan- Vadezoür . 182

PEVARE PENNAD.

An eil blavez ma prezegas Jesus-Krist-
28. Jesus a bare eun den clanv

.38 vloaz a loa 183
29. Seiz Parabolen rouantelez

Doue lai
30. Jesus a ra d'an avel paouez

da c'hoèza 188
31. Merc'hJaïr; ar vaouez clanv 190

3'2. Jesus a )oaz an daouzec
abostol . 191

.33. S. lan-Vadezour dibennet . 193

34. Jesus a laka ar bara da
greski 191

35. Promessa divar benn sacra-

mant an aoter 196

PEMPET PENNAD.

An trede blavez ma prezegas hor Zalver Jesus-Krist
36. Ar Gananeenn 197
37. Ar renk henta roét da S. Per 197

38. Transfiguration hor Zaiver . 198
39. Jesus, mignoun ar vugale. —

Ar pec'het a scouer fall . 200
Divar benn pardouni an oflan-

sou. Ar zervicher ne fell ket
dezhan pardouni .... 201

41. Ar c'halIoud da liamma ha
da ziliarama roét d'an ebestel 203

42. Parabolen ar Saraaritan . 203

40,

43. Martha ha Mari .... 201

41. Peden an Aotrou .... 205
45. An danvad dianket hag ar

pastor mad 205
46. Ar mab prodic '.07

47. Ar fals pinvidic hag ar paour-
keaz Lazar 209

48. Jesus a bare èun den panet
dall 210

49. An dec den lor .... 212
50. Ar publican hag ar pbarizian 21.3
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pajen

An den iaouank pinvidic . 211

Labourerien ar vinien . 21.5

Hesurreclion Lazar . . .217
Ar luzevicn a feü dezho la-

kaat Jesus d'ar maro . . . 219

Zachee, mestr ar publicanet 22<J

Mari-Madalen a scuiü louzou

a c'houez-vad var dreid Jesus 221

Hejior great da Jesus p'edo

o vont da Jerusalem . . 222

Ar banket enred . . . .224

pajen

,''>9. Divar benn paèa ar Ruiriou
da Zezar 225

60. Jesus a ro da anaout petra
erruo gant Jerusalem, ha
petraac'hoarvezoda lin arbed 226

fi[. Ar pemp plac'b iaouank a

skiant, hag ar peiiip plac'h

iaouank diskiant .... 227
62. Parabolen an tatanchou . . 229
63. Depeign ar varn diveza . . 2.S1

C HOUEC HVET PENNAD.
Passion ha maro Jesus-Krist.

(il. An oan pascal 232
Ti. Jesus a voalc'h lio zreid d'he

ebestel 233

«;. Hor zalver Jesus-Krist oc'h

institui sacramant an aoter . 3,31

67. Jesus a ro da anaout e vezo

trahisset gant J udas ha nac'het
pant Per 236

68. Ar c'homzou diveza a iava-

ras hor zaiver d'he ebestel

araoc ne bassion .... 237
69. Jesus er jardin Oiivet . . 239
70. Jesusenem lakaetre daouarn

lie cnebourien 240
71. Jesus dirao ar belec braz . 2-12

72. Jesus nac'het gant Per . . 243
73. Dizesper Judas 214
71. Jesus goapeat 245
7,">. Jesus dirac PilathagHeiodes 245
76. Jesus ha Barabbas .... 246
77. Jesus scouijezet ha curunet

gant spern 246
78. Jesus coundaonet d'ar niaro 248
79. Hent ar Chalvar .... 249
80. Jesus staget ouz ar groaz . 250
81. Jesus er groaz 251
82. Ar verc'hez Vari eharz treïd

ar groaz 251
83. Jesus a varv er groaz . . 252
84. Jesus lakeat er bez . . . 253

SEIZVET PENNAD.
Buez gloriuz hor zalver Jesus-Krist.

85. Jesus-Krist o sevel a varo

da veo 255
8<;. Jesus en em ziscouezda Vari-

Vadalen 257
X7. Ar goaidou a la da gounta

da bnnset ar veleien ar pez
a zo erruet 258

88. Jesus en em ziscouez da zaou
ziskib a loa o vont da Em-
maùs 2,59

.s(». Jesus en eni ziscouez d'anùll

ebestei assarabies .... 260
!tO. Hor zalver oc'h institui ar

zacramant a binijen . . . 261
91. Jesus na s. Thomas ... 262
92. An abostol s. Per lakeat da

genta pastor 262
93 Jesus a lavar d'he ebestel e

tigasso dezho ar Speret-Santel 263
94. Jesus o kimiada dioc'h he

ebestel, hag o pignat en eñv 264
95. Eur ger en eur achui . . . 265

E I L L O D E N.

Histor aii Ebestel.

%. Eur ger araoc 266
97. Mathias choazet evit abostol 266
98. Ar Speret-Santel o tisken

var an ebestel . . . . 267
99. S. Per a bare eur paour-keaz

camm eharz an templ . . 209
100. S. Per ha s. lan dirac ar

pennou biaz a Jerusalem . 270
101. Buez ar gristenien genta . 272
102. Ananias ha Saphir . . . 272
103. An ebestel taolet er prizoun 273
101. S. Stephan kenta merzer, hag

unaneuzarseizavielergenta 275
105. AnavielerPhilippavadezcalz

tudeSamarii, bagan ebestela

Kentelliou tennet divar ar Scritur Sacf
,\r guirioneziou euz ar relijion hervez ma'z int merket

deu goudeze d'ho c'houzumenna 277
106. Conversion s. Paol ... 280
107. S. Per a ra he genta vizit a
bastor, hag a vadez ar palan CorneüI282
108. S. Per taolet er pnzoun . 284
109. Kenta beach apostolic an

abostol s. Paol 285

110. Conc;l pe sened Jerusalem 288
111. Eilbeach apostolio an abos-

tol s. Paol 290
1 12. Trede beach an abostol s. Paol 293
113. S. Paol taolet er prizoun ha

lakeat d'ar maro .... 295
114. An ebestel all 296
115. Eur ger evit achui ... 298
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