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askoren gurasoa zan Job santua, ta ganadu asko ta ondasun
andien jabe aberatza, egun bateraño: baña bat batean galdu zituen Job santuak bere ondasun guziak, galdu zituen bere
ganadu guziak, baita bere ume guziak ere;
ta oriek galdu ta laster gelditu zen Job santua burutik oñetaraño zauri arriegarekin, goroztegi zikin bat bere oartzetako artzen zuela, oatze berean eri etziñik; eta bere zauri
izugarririk zerion usteltasuna kentzeko tella
zati bat baizik etzuela.
Ikasten dute, Job-i gertatutako berri ustegabeko au, bere iru adiskidek, eta badoaz
Job santua bere eritasunean eta kaltedi arrigarrian ikustera; ta era artan Job, oriek ikuME
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si orduko, asten dira irurak aika, ta negar ta negar. Urratzen dituzte, beren naigabe latzak eta tristurak artaratzen dituela, beren soñekoak, eta beren buruak autsez betetzen dituztela, gelditzen dira arrituen eran, zerura begira, ta beren Jaungoikuari galdez bezela, nola edo
zergatik dautzan Job santua dadukan eran ta ain ichura urrikalgarrian.
Betitzen dituzte gero beren begiak, eta ikusten dituztenean alde
artako Job-en neke oñazeak gelditzen dira begira, itzik atera gabe,
zazpi gau ozoz ta zazpi egunez.

Alde artan au egin izandu zuten gizonak zer egiñen ote zuten, Jesus ezagutzera, Jesus oriek ekusi ezkero, orain guk ikusten dugun, ta
judutar gogorrak dadukaten eran, edo arantzez guztiz urraturik dadukala bere buru guzia, ta arantzak egiñikako zuluelatik odola ta odola
dariola? Ukaldiz ta golpez bere bizkar guzia erraietaraño zulatua;
etzin nai badu, bizkarrez baizik ezin etzin diteken eran; ta etziten
bada, zur latz gogor baten etzin bearra. Ekusi balute bada Job-en iru
adiskideak au guzia: ta ezin igi ziteken eran, gure Jesus maitagarria;
ta ikusi balute gure Jesus maitagarria gurutze batean esku oñak iltze
luze-gogorrez guztiz josiak, eta odolezko iturri egiñak zeduzkala; eta
alere nior urbil ez zekion zerbait laguntzera, an ura zaitzen zeudela,
Jesus beraren borrero gogorrak eta etsai erdi amurratuak, zer egiñen
ote zuten onek berak?
Anbat arritu ziranak, bada, beren adiskide Job zauri batekin ikusi
zutenean (ikusi bazuten ere beren adiskide Job goroztegi bera batean
etziñik eta bere eskuz balia ziteken bezela) nola arrituko ote ziran,
beren Jaungoiko gizon Jesus maitaria, berakgatik ichura nekatu-izugarri ontan ekusi ezkero? Bertan noski ill otzak gelditzeko eran.
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Eta ekusten det nik gaur, era betean eta ekusten det nik bein ta
berriz ta askotan ere nere Jaungoiko gizon au: ta nere Jaungoiko gizon guztiz nekatu au ikuste ezpanu baño geiago ez naiz ni biotzez
illuntzen! Galdu ote det nere buru au edo zer egin ote zait niri oraingo aldian?
Nik zer dakit bada, nere Jesus onegia! Indazu, ¡arren! zuk, oraindañoko nere zentzugabekeriaren ta egin ditudan bekatu guzien ziñezko damua, orien keak, nik nere burutik kendu ondoan, ekus dezadan,
nigatik zuk or gurutze orretan daramazuna; ta urrikal nakizun oraindañokoan ez bezela.
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