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Pa oan o choum epad un nombr-bcnag a vloaves
iou e qichen ar môr, e tP.uaz ur c'habitao a-vôr d'am 
c'haout , da Javarct d'in e teuc da fermi un ti ebars 
n faros, evid e c'hreg, c vugale , bac ur morian 
pebini en doa tremenet tri bloaz en e scrvich. « Hac 
ar morian-se, emezan ouzin , a so un den iaouanq 
gouiziec bac un domestiq mâd ; cals a c'hoant en 
deus da veza badezct , ha promctct cm eus goulen 
c'itan ar favêr-se digancoc'h, mar cavit e 'c con
Yeoabl accordi dezao ar ''adiziant. • 
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c Hag anaoud a ra un dra-benag deus a artic1ou 
principal ar religion gristen? » e c'houleniz dezan. 

« Eo certenamant , aotrou, , erne ar c'habitan; «en 
em anll·eteni a t·a alies var an traou-se gant e ga
mat·aded a-servich , hac e soutft· gant cals a baçianted 
ar goapcrez e denn zisconrsou vamezan atao. » 

a Ha contant oc'h-u deus e servich bac e gundu ·? • 
« la, aott·ou ; n'cm eus qet bet biscoas un do

mestiq qer fidel hac obeissant , na vat· bord va bati
mand nac em zi. » • 

« Ha mâd , evel ma livirit , eo bet atao ? , 
u Nan , " erne ar c'habitan, « er pen-qenta e oa 

tin hac amzent , mes ehenchet e tout-a-fait abaoe daou 
bloaz-bena5 so. » 

« Eh bten , aotrou , be' c vezin contant bras d'e 
velet; mes da geota tout e vezo necesser d'in e instrui 
e doctrin ha de,•et·iou at• religion , liac e examina 
gant evez , neuse e vezin capabl da c'houzout ba me 
a bello e vadezi. Ha lenn a ôat· ? » 

«Eo ; qemeret en deus cals a boan ev id disqui leon , 
ba dre-se ema capabl brema da lenn ur chabist eus 
ar Bibl gant facilite , diouc'h ma Iavar ouzin va do
mestiqes. Pal'lant a ra bol Iangacb guelloc'h eguet an 
dat:nvuia deus e genu o!s , nies caoud a refot e ra 
cals a fautou c'hoas. Pe gouls e carec'h e teufe d'ho 
caout? » 

" Varc'hoas, ~oude creistciz, ma plich ganeoc'b. • 
« Dond a raw d'ho caout vardro pedet· heur , ba 

c'boui a velo neuse petra a bellot obet· anezan. » 
An otlkier a gimiadaz d'in. Contant bras e oan da 

gaoud an occasion-se da instrui un den a oa bet 
gaoet et· broiou pell-se, maleuriou pet·e o doa va 
Jaqeet da leusqel huauadou doun ha da squila daeroo 
druz. 

D'an heur gonvenet ar morian a erruaz ; ha be' e 
oa un den iaouang a zoare mâd , hac en doa un ear 
fûr bac aoTeabl. Gonde e laqat da azeza e liviriz 
dezan , a fio mestr en deus lavared d'in ho poa c'hoant 
da gauseal ganeo divarben at· vadiziant P » 

• Eo , aott·ou , c'hoant bt·as em eus d'en em ober 
cht·isten , » a respounlaz. 

a Pet·ag boc'b ~us-u an desir-se ? • 
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" Abalamour ma c'houzon ec'h antre ar guir gri!>
teoien en env pa varvont. » 

• Ha be' hoc'h eus an desir·-se pell so? • 
• Abaoe, , emezan , u ma cleriz m· ministr mâd o 

sermoni en Amerique daou b loaz-bcnag so. • 
• E pelec'h e oac'h gaoet ? » 
• En Afrique ; Ul' pau tric bihan e oan pa dapaz an 

dud guen ac'hauoun evit va guerza da veza csclaY. " 
u Pcnaos e oac'b tapet ? » 
• Goude m'am boa quiteet un derez va zad ha va 

mam, evid moud da ~erc'bat cregin var aot ar môr, 
bac evel m'en em blegen evid o dastum, martolocled 
guen sortict deus o bàg a grogaz ennoun, bac am 
dougaz quit. N'cm eus qet gueled va zad na ra mam 
3baoe. • 

" Penaos eo bet c'hoarvezet ganeoc'b abaoe oruse P, 
• Va laqat a r·ejont chars ur vatimand , hac ~ 

oan dougct e colonie Jamaïque , e pelec'h e 0 <111 gucrzcl 
da ur mcsll· , pehiui a scrvichiz uu nomb•··benag a 
vloavcsiou ; ha tri bloaz so ar c'babitau a oa a ma deac'h 
evit causcal ganeoc'h am prenaz evid e sci'Vicha far 
bord e vatimand ; hac ben a so ur mestr màd ; 
roed en deus d'in al liberte , va c'hreat en deu~ den 
libr, bac em eus chou met gantan atao abaoc. • 

• Petra a songec'h drus hoc'h cne araog erruout en 
Amerique ? » e c'boulcniz dezan. 

u N'cm boe bet , emezan , sonch e-bcd deus ra ene 
araog mond di ; den n'en doa lavar·et d'in ur goms 
divarben va cne. » 

• Peoaos e oac'h cet en Amcrique ? petra a c'hoar
rezaz deoc'h eno? » 

cr Va mestr en doa va c'bemcret en e vatimand , 
bac e clloumaz eno ur' mis , ha oeuse c cle"iz ar 
predicator mâd o sermoni. » 

« Pct1·a a lavare ar· ministr-sc? • 
• La,·ar·ct a rea e oa n ur pec'her bras. • 
cr Petra ! bag ben a barlantc ouzoc'h-u co particu

lier? n 

• Eo , songal a rean an dra-sc ; be' e oa eno cals 
a . dud ev id e glevel , mes parlant a rea d'an boil 
ac'hauoun· me. J) 

• Petra a la\·arc ta ? • 
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cr La,·aret a rea an hoJl draou a so cm c'balon . " 
u Pe draou? • 
u .Lavar·et a rea e oan ur pec·her a-encp Doue , 

e oan ignorant, ha n'cm boa qet a f~iz e Jesus Christ. 
Ar ministr· màtl a zisqeuzaz dïo na songen nep red er 
pez a oa roâd, ha na reo orpred ar pez a oa roâd.» 

c Petra a lavaraz ouzoc'h-u c'hoas ? " 
<l Sellct a rea a-veichou diouzin , o lavaret e oa 

deuet Jesus Christ var· an douar da verve! evid ar 
bec'herien , ha memes evid ar bec'hericn dtî ha paour 
cools hag ar bec"her·ien o deus crec'hin .... uen. Me 
a songe ncuse e oa Jesus Chl'ist mârl meurted , mâd 
meurbed evit-guir o veza m'en doa great qement-all 
evid ar bec'hcricn viserabl. » 

c Mes pcrag e cr·edec'b-u e comzc ar prcdi~adr 
ouzoc'h-u en particulier ? » 

• Ahalamour ma oan sür n·oa qct m· pec'hcr qer 
miserabl ha mc cbars an assamblc-se. A dra stir ar scr
moner màd-sc a ouie e oan-me eno. » 

« Petr·a a songec'h-u ac'hanoc'b hoc'h-unan pagomze 
ouzoc'h divar·ben Jesus Cbrist ? " 

• Aotron , spounlet bros e oan pa lavaraz e ,·ije 
taolct an dud vechant ebars tàn an ifcrn , rag san
tout a rean c oan ur pec'he1· bras meur·bcd ; hag an 
dra-se a reaz d'in gouela, Neuse ar pr·cdicator· a la
varaz cals a draou divarben carantes Mab Doue evid 
ar bcc'herien , bag an traou-se a r·eaz d'in gouela cals 
muioc'h. Ncuse e teuaz em sonch e oa va dever da 
garet cals Jesus Cbr·ist, mes ne ouien qet penaos d'e 
gar·ct crcl ma oa gleet, bac an dr·a-se a •·eaz d'in gouela 
c'hoas muioc'h. » 

u Ha clevet ho poa ous!)('n ur sermon e-pàd ar mis 
e choumjoc'b en Amerique? ,. 

« En, aoti'OU, r·ag va mestr a ber·metaz d'in mond 
teil' gueach d'an ilis , ha pcb veach e santen mui-oc'h
vui an defaut am boa da gat·et Jesus , ha da ober ar 
pez a c'hol'c'hcmen ; mes va c'halon a seblante d'in a
veichou bcza caled eve! m· mean. » 

u Ha clcvct bocJh eus-u ur· ser·mon abaoe neuse? » 
• Nan, bete ma cleviz ur sermon ama ebars an 

ilis ar Sul divcza ; ha be' em eus abaoe cals a c'hoant 
da reza badezet e baoô Jesus Cbr·ist. • 
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• Pe sort santimanchou hoc'b eu!l-u betl abaoe 
m'hoc'b eus clevet ar se•·moniou-se en Amet·ique? 
Hag en em antt·eteni a reac'h -u gant unan-benag eus 
ar memes santimanchou eveltloc'b? » 

c Nan , ne gauseen qet anezo nemed ous Doue ; 
ar sermoner màd a lavare e selaou Doue ct·iadeo ar 
paour ; sevel a ren ive va c'bri vat·-zu Doue, hac 
ben a exauçe ac'hanoun. Alics e songcn eus a Jesus 
Christ , bac em boa c'hoant da veza henvel ountao. , 

c Gouzoud a rit-u leon ? » 
c Un oebeut. » 
c Piou en deus ho tcsqet da lenn ? • 
c Doue en deus va desqet da teno. • 
• Petra a feil dcoc'h e lavaret ? • 
c Doue en deus roed d' in an desir da zisqi lenn , 

bac en deus roed d'in an disposition da zisqi lacila
mant. Va mestr a roaz d'in ur Bibl , bac unan eus 
ar vartoloded a zesqaz d'in anaoud al lizct·enou , ha 
goude-se e tesqiz leon va.unan , mes dre ar sicour a 
roe Doue d'in. • 

• Petra hoc'b eus-u lennet ebars ar nibl ? • 
• Ob l qement a so scrivet divarben Jesus Christ; 

Jeunet em eus penaos e caraz Jesus ar bec'her·ien , 
ba penaos e oa cruciflet var at· gt·oas , hac e saraz 
eus a douez ar re-varô , e\'E'I m'o doc la,·ared ar 
br·ofeded santel, bac an dra-se tout evit savetci pec'het·ieo 
bras evel at· moriao paom·. Squilet em ens daelou 
o songal penaos Jesus en deus cat-et qemeot ar mo
rian paour. » 

« Petra a lavare ho camaraded pa velent ac'hanoc'b 
o leon , pidi , bac oc'b ober attantion ous an traou 
a-Zoue? • 

c Tud vechant ! pere ne garent qet Jesus Christ , 
am galvent ur foll , ar c'hi morian , hag an hypocrit 
dli; bag an dra-se am chagrine a-\·eichou, mes neuse 
e songeo peoaos ar c'hristen ne die qet beza cbagrioet 
abalamou•· da gemenl-se. Peb sort hanoioo disprijabl' 
bac indin a oa roed gant an dud da Jesus Cht·tst , 
mes heu coulscoude a oa AtaO douç evel un oan : songal 
a rean ta eus a exempt bor Salver, ba ne responteo 
nelt·a de1o. • 

Eochanlet e oan deus a simplicite ha sincerite ar 
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morian paonr-se. C'hoant cm boa d'en em assori eus 
ar pcz a vou ie hag a sante e-qcver ar poco tchou 
priocipal eus ar religion ; hac evel ma tcuaz em sonch 
ar c'homsou-ma a lavaraz an Abostol Pao!, « Brema 
an tri-ma, ar {eiz, an esperanç , hag ar ga
rantes , a choum ; hogen ar brasa anezo eo ar 
garantes , .,. (1) e livit· iz dczan, . << Lavarit d'in petra 
co ar tèiz ? petra eo ho feiz ? petra a gredit·u divat·ben 
Jesus Cbri t hac boc'h ene? J) 

01 1\Jc a grcd , J) cmezan , « penaos Jesus Christ a 
so deuet et· bed evil savetei ar bcc'herien , ba petra
benag em'oun ur morian paour hag ur pec'bet· eus 
ar bra~a , cridi a ran coulscoude cz eo Jesus Christ 
contant d'am savetci ? .,. 

• Petra eo hoc'h csperanç ? petra a esperit-u e 
gaout digant Doue er bed-ma hac er bed eternel ? • 

• Espet·out a rau e miro Jesus Cùt·ist ac'hanoun 
rag ar pcc'hcl e-pàd va buez , hac ec'h esperan mont 
goude ar marô da gao ut Je: us , ev id beza bepred gao
tao , hep beza sujet qen d'ar pec'hcd na d'ar marô.• 

u l'ctt·a a songit-u eus a garantes ar Gristenien? 
Falvczout a t•a dïu goulen pe re co an objedou deus 
ho prasa cat·antes. " 

01 Mc a g<ir Doue an Tad , abalamour ma en deus 
bet ar ~·adelcz vras da gas e Vab er bcd. 1\Ie a gâr 
Jesus Cbt·ist, abalamour ma en deus bel ar v~delez 
d'am c'harel. Me a gà t· an holl dud, an dud dû couls 
!Jaœ an dud guen , abalamou t· ma eo bet crouet an 
boÎI dud gand Doue. l\le a gàr ar gristeoicn vàd, aba
lamout· ma càr Jesus Christ anezo , bac abalamour ma 
caront Jesus Christ. .,. 

Chctu an anlrelien qenla a giviz gant an den iaooanq
se. En em rejouissa a rccn o vcza ma'c'h espet·cn gal
let c rcceva en ilis eve! ma lesire. Coulscoudc c'hoaot 
em boa da gausea l ganlan c'hoas, !lac obcr goulenou 
pelloc'h divarben c gundu. Evel-se e prometiz mond 
d'e rel ct a- ben ur pennatlic goude da di e vestt·. 

Goude ma oa pat·tiel, u Doue, erne-me diHuzin va
unan, en deus €\'Îl·guir pr·cnet, dre voàd e V ab qucr, 
eneou a bep pobl, a bep langash, !wc a bep 

( 1) 4 Lit. d'ar. Gor. siii. t 3. 
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nation; ha mar deo un nom br bras deus e· grouadu
rien dalc'het er sclavach var an douar, gant tud cruel 
bac avar be' a so coulscoude meûr a hini en o zonez , 
ra vezo h oue meulet, galvet e liberte glorius mipien 
Doue, hac cm ai nt evei se prenct deus a sclavach ar 
pec'het, pehini a zalc'h un nombr qea· bras a dud dindan 
e zomination , evid o maleur eternel. 0 pesen douç 
co son"'al penaos a-ben ur pennadic Elhiopt a as
tenno ~le daouarn varzu Doue! Canit d'an Aotrou, 
CÏlOui, rouanlelesiou an douar! 0 canit ho/l meul· 
eudiou an Aotrou! ( 1 ) 

CHABIST 11. 

Un nebeud amser goude bisit genta ar morian e 
sortiiz var varc'h evid mood d'e velet, ha d'en em 
anta·eteni gaotao e tt e vestr , pebini a oa ebars ar 
baros , var-da·o ul leô dious va zi. An hend a gemeriz 
a drcuje ur ga·ec'hien, di var lein pehini e veler ur guel 
ruanifiq. Ar guel braô·sea lequea da sevel enoun medi
tationou douç hac edifiant. Ar ga·ec'hien ive a oa go
loed a vandenou denved, pea·e a gave eno ur peûr 
iac'hus hac abondant. Be' e oa ama hac a-hont meserien 
iaouanq o tiouall an denved coofiet d'o soigo. E labour 
ar re·se e caven un emblem touchant eus va c'harg 
evel ministr da Jesus Christ. Eo-dro d'ar grec'bieo e 
oa va faros , e pebioi erna un nombr qer bras a 
eneou confiet dïn-me , eus a berc c renqin renta count 
e deiz ar varn da Bastor bras an denved. Pidi a 
rean a greiz va c'halon ar Pastor mad-se pehini 
en deus roed e vuez evid e zenved , d'am renta 
fi del er garg en doa confiet d'in. Songal a ren e oa 
ra mignon ar morian iaouanq un danvad deus a un 
drope! bell , da behini e raje Jesus clevet c voues; 
rac ne die beza nemed un dropel !tac ur Pastor, 
hac ho li boblou an douar a ansavont penaos ie/J Jesu$ 
a so eas , hac e veac'h scan. 

( l ) Salm. :niii . 32 ,33. 
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Be' e oa d'ar sud-ouest ur baie qelc'hiec pehinl 
en doa vard•·o ul leô endro , bordet gant qerrec huet, 
en tu ali da behioi e oa ur renqad montagoiou , pe
nou pere e meùr a blaç en cm guzc er goabrenou. 
Ar reoqad montagniou-se , oc'h en em unan~ gant 
montagniou ali a zeue dious an nord , a Cm·me uo 
d•·aouien v1·as a zouar mâd , goloed a barqcyer ed 
darc ll'e vidi , bac a seblante inspira ar beacher da 
,·euli an Doue-se pehini a ro presancbou qet• pinvidic 
ha caer d'an dud ; rag· ben co ar guir Zoue, infinie 
e vadelez , pehini a laqa an eâ da gresgi , hac 
a garg ar bloavesiou gant e vadou. Arrosi a ra 
ar parqeyer gant ar gliz hag ar gia() , hag ar 
mesiou en em r~jouis a bep tu. An draouienou 
ive a so f?Oloet gant guini::. Lcusqel a reont cria
denou a JOa , clevet a rér canlicou a rejouissanç. 

0 sellet var an niver caer a vatimanchou a ,·eteo 
a-zeou d'in var ar môr bras, e teuaz sonch d'in 
deus a gomsou admi•·abl ar Salmer David , pa lavare 
evel-ben: Ar re a zisqen var ar mdr , er baliman
chou, oc'h ober commerç 1-•ar an doureyer bras, 
hi a vel oberiou an Aotrou /wc e vurzudou en 
doun-voriQu; rag hen a c'horc'lzemen , hac a laqa 
da seve/ un avel a dempest , peltini a sav goage
nou ar m(jr. Seve{ a reont cf ar~ envou, disqen a 
reont cf an abimou; o ene en em deûz gant an 
encres. Brai/a flac horella a reont evel un den 
mez() , hac o holl fumez a vanq dezo. l'leuse e 
c'harmont var-zu an Aotrou e1~ o anqen, !tac 
/zen o zen deus o encresiou. Arreti a ra an dem
pesl, he chench a ra er c'haûn; hac a sioula ar 
goa;:enou. Neuse ec'h on em rejouissant abalamour 
em'tnl bet siouleet, hac hen o hincha cf ar porz
m()r a zesirent. 0 na veulent ela madelez an Aotrou 
hac e vurzudou e-qever mipien an dud! (1) 

Neuse e teuaz sonch d'in eus ar morian. « Mar
leze , • emezoun diouzin va-uoan , « ez à binienou 
eus ar batimanchou-se var-zu an Afl'ique, ev id ober 
ar c'bommerç infam a c'balvcr Trafic an Esclaved, 
pehini .a so ur c'hommel'ç in just ha cruel meurbed. 

{I) Salm. cvii. ,3,:>r. 
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Marteze ar memes goagenou hag a zeu brema d'en em 
stlapa a-encp ar c'herrec e troad an draouieo-ma a so 
bet testou, vat· rib lou an Afrique , a separationou 
forçet etre. ar gragez bag o goased , etr·e ar c'herent 
bag ar vugale, bag etre ar brcudeur bag ar c'hoare~ed, 
pere a oa arracbet an cil dious egile gaut tml di
druez , calonou pere a oa bct serrct a enep peb san
tima>nt a humanite dr·e ,·eza habituel pell-amseJ' d'ar 
c'hommcrç cruel-sc. Pe gouls e vczo elfor'tchou ar 
guir gristenieo , mignoned ar mo•·iaued maleurus , 
curunet a sucees dre un abol ition complet eus ar 
e'hommerç detestabl-se 1 » 

Evel ma oan occupet gant ar reflexionou a laquea 
ar gue! manifiq ha variet a oa dirag va rlaou la~ad 
da sevcl cm cne, e tostaen da ur c'hae a oa en·aro 
da ur prccipiç doun sponntus. Disqen a riz divar va 
marc'h , bac ben stagiz ous ur ,·ezen. Al lcc1t-sc a bep 
tu en doa an apparanç da veza couvenabl ha favorabl bras 
ev id ar vcditalion t'eligius. Ar C'hroucr· en em zisqeuze 
eno gant eclat dt·e e œuvrou admit·al>I , hag a sc
blante goulen gant ar c'hrouadur da •·cnta dezan an 
cnor bag at· mcutcudi a so glcet. Tt·aou glorius ar 
grouidigez a ao cals muioc'h inter·essaot cüd ar cllt'isteo 
cgct evid ar re n'o deus qet a zoujanç Doue. Mar goàr 
at· gu ir gristen guelloc'h eget ar· re-ail penaos da bri
jout donaesonou graç Doue , hen a so ive capabloc'b 
da jou issa deus a gacrded ao natur ha madelc ioo 
ar Brovidanç. Pep tra a so deoc'h , erne an Abostol 
St.-Paol , pe ar bed , pe ar vuez, pe ar martJ , 
pe au traou a-vrema , pe an lraou da zont, pep -ira 
a so deoc'h ; ha c'lwui a so d'ar (,"hrist 1 hag 
ar C'hrist a so da Zoue. (1) 

0 sellet d'an lr·aôu e \'Ciiz ur· plaç braô goloed a 
sabl caer, ha bot·det gant qel'l'cc. Pcll dions an dud 
ba tracas ar bed, at· plaç-se a oa benvel pa vije gr·eat 
,rvid ar l'elrêt hag at· veditalion. Vat· unan eus ar 
c'hert·ec-sc ec'h apperceviz gant souez , val'd t·o daou 
c'haot pas a-zindan-oun, un den azezet o len, bac 
ec'h anaveziz diouc'h-tu, dions e viscamant bac e vi
saclt dù , e oa ar morian , pehioi a lenne eoo ar 

(t ) t Lia. d'ar Go r. iii . :u, 2:>. 
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nibl henvel. 0 veza contant bras d'c gaout euo o lco 
Ger Doue , disqen a riz buan 11ant un espeç csc111ier 
J!reat er roc'h gant ar besqetenen bag ar ,·esm·icn. 
Ar morian a oa occupet o len gant acquet , ha ne 
appercevaz qet ac'hanoun bele ma voan errueten e gicben. 

• Ha c'houi a so ase , William? • erne-me. 
«Ah , aotrou, contant bras ound'ho quelet! penaos 

oc'h deuet el IP.c'b-ma ; ne songen qet e voa den ama 
uemed Doue ba me. » 

« Moud a ren da di ho mestr evil ho quelet , bac 
em boa choaset au heod-ma abalamour da gaerclerl 
ar guel a bep tu dezao. Dond a ran ama alies pa Vl' 

braô an amser , evid gucled ar môr hag ar batiman
cbou. Hac ho Pibl co al levr-se ? » 

• la , aotrou , bennes co va Bibl mâd ba prccius •• 
u Contant bt·as oun d'ho caout occupet evcl-se o 

len ar Bibl Sa cr; ur siu vàl'l eo, William. • 
u la , ur sin eo penaos Doue a so màd em andret, 

mes n'oun qet nepred mâd aoalc'h en andret Doue. • 
c Petra a feil deoc'h e lavaret ? • 
« Ne dt·ugat·ccaan qet Doue aoalc'h , n'her pedan 

qet aoalc'lt , ha ne sonjan qet aoalc'h enoan , pehini 
a ro d'in qement a draou. Aoun ern eus ez co va c'halon 
re vcchant. C'hoant cm eus da veza eveldoc'h-u. • 

c Eveldoun-me, William! Ah! c'houi a so ur pec'ber 
paour eveldoun , ha me a die, evelrJoc'h , perissa em 
pec'bejou , ma na raio qct Doue , dre e visericord bac 
e c'ht·aç in fini t , va sct•apa evel un eteô eus an tân ; 
rac n'eus differanç e-bed etrezomp, o veza ma 
Iton eus pec'llet hon daou , ha ma hon eus collet 
ar c'hloar a -Zoue. ( t) 

u N'an , aotrou, n'oun qet eveldoc'h ; caoud a ra 
d'in n'eus den cveldoun , den n'en deus ur galon cvel 
n hini » 

c Gueled a rao , William, penaos ho santimancbou 
a so heovel ous sanlimanchou pep pec'ber a so distroel 
ou!' Doue, pehini en deus anavezet fallentcz ar pec'hct, 
ba brasdcr ar pris en deus roet Jesus Chrtsl evit 
prena ar bec'berien. Beza ec'h hellit lavaret gant an 
Abostol St.-Paol , « Gu ir eo ar ger, ha dio eus a bep 

( ' ) l.iz. d'ar nom iii. 22, 23. 
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digemer, penaos Jesus Christ a so deued er bed:ma 
eVlt savetei ar bec'hel'icn, a bere oun ar c'henta. o (l ) 

" Eo a-vàd, aotrou, cri di a rao co bel marô Jesus e\·id 
ar mot'ian paour. N'ouzon qet pet1·a e teuc ar morian 
paour da veza ma na vije qet bet m:.u·ô Jesus e\·itan ! 
Evit-guir Jesus a va1·vaz cvld ar brasa pec'he•·ien ; 
chetu a•· pez a rent a-veichou va c'halon tout-a-fait 
tranquil. » 

a Pc gevren eus ar Bibl a lenec'h-u, Wi Ilia rn ? 10 

a Len a reen divarben al laer a oa cruciflet, bac a 
gomsaz ous Jesus , hac ar pez a respountaz Jesus 
dezan. über a rao evidoun ar memes peden hag a rea 
ar c'hi'Ïmioal paour-se • .dolrou, az pez sonclt ac'lta
noun! Aotrou, az pez sonch eus ar pee' !ter ar 
morian P.aotJr! Chetu va fede11 bep mintin , bac 
a lies e-pad an nos , ba pa na he lian caout sonch eus 
a gals a gomsou, e repetan alies ar goms-ma, .Aotrou, 
az pe:; sonclt eus ar pec'lt.er ar morian paour! » 

• Bezit assuret , William, e selaou an Aotroo ho 
peden. Pardoneten deus d'al laer var ar ~roaz, bac en deus 
e recevet dre e c'hraç; exauci a raio ho pedenoo ive, rae 
ne repousso qet diountan ar re a zeu d'e gaout. , 

or Nan , aotrou , cridi a ran an .dra-se ; mes be' 
a so qcment a bcc'hct hac a gonuption cm c'haloo, 
bac an dra-se a spou nt hac a drista ac'hanouo. Gueled 
a rit ar c'bregin-se , peger stard ec'b en cm stagont 
ous ar garrec-se ; evcl-sc cc'h en em stag ar pec'bet 
ous ,.a c'halon. » 

a An dra-se a hell beza , William , mes selaouit 
or gompa1·aison ali. En em attachit da Jesus Christ 
drc a.· feiz en e ,·arô hac e jnstiç qer st:u·d ha m'en em 
stag ar c'hregin ous ar ga nec-se, ha ncuse ne hello 
oag a1· goagenou nag an tempestou deus ar pec'het 
bag a1· bersecution ho scpari dwus e garantes. D 

c Chetu ar pez a vanq d·in. » 
a Lavarit d'in , William , ba ne santit-u qet bo 

pec'het evel ur beac'h pou one•·? Ha ne gasail-u qet 
ar pcc'bet ? Hag eurus e vcc'h ma vijec'h capabl da 
drec'bi a•· pec'bet? C'houi a garfe beza dclirrct aoezan, 
n'e quir? » 

(') 1 Lit.. da Dim, i . !S. 
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• 0 co , ha ma em bije ar bed holl ber rojen dious
tu evid beza neat bac exant a bec'het. » 

• Courach ela , va breûr 1 Gôad Jesus Christ a 
burifi a bep pec'het. Roed en deus e-unan da rançon 
e"id ar bec'lzericn ; douget en deus !tor poaniou , 
/zac e!l em garget en deus gant lwr sempladuresiou; 
hen a oa mantret euit !tor goal-oberiou , ar c'has
liz a oa dleet evit lwr peoc'h a oa varnezan , 
ha dre e "lonsou hon eus ar paredigez. Ân Aotrou 
en deus leqeet varnezan (allentez pep-hini ac'lta
nomp. (1) Deut eta hep aoun da gao ut Jesus , Salver 
ar bec'herien. • 

• la aotrou, » erne an den iaouanq interessant-se 
ouzin o vouela , • c'hoant em eus moud da gaoud 
Jesus , mes goustadic meurbed ez an : me a die re-
dcc , me a die nijal , ........ Jesus a so màd meurbed 
e-qevcr ar mol'ian paour , o veza m'en deus ho casel 
da gauseal gaotan evel-hen. » 

• Mes hou-ma n'co qet ar veach gcnta hoc'h eus 
clevet ar guirionesiou-ma ? 11 

• Nan , aotrou , consolet o deus va eue me r 
a-veach abaoe ma em eus clevet ar mioistr màd o 
prezegi en Amerique , evel ma cm boa e lavaret deoc'h 
ar leach ziveza. • 

• 1\lâd ; esperout a ran , William , o veza m'en 
deus Doue deurvezet digeri ho taou-la~ad , ha tou
cha ho caloo gant ur saotimant qer seosibl eus ar 
visericord eu deus disqeuzet en ho qever, o livra e 
Vab qêr d'ar marô evit ho pcc'hejou, esperou a rao, 
a Iavaran, e rit ho possubl da virout e c'borc'hcme
nou ,ha d'en cm acquita ervad deus ho tevcriou e
qever ho mestr , bo mestres , bac ho qen-senicberien. 
Au hini a so gu ir gristeo en diaba•·s a so ive guir gristen 
en diavcas dre e gundu bac e œuvrou mâJ; racan hi ni a 
gred a greiz caJou e Jesus Christ a zisqeuz e fei:; dree 
oberiou·evel ma la var an Abos toi St.-Jacques. (2) lia c'boui 
a ra evel-se , William ? 11 

• la , aotrou, c'hoant em eus da obcr qement-se , 
c'boo nt em eus da Yeza fidel ; mes affiiget bras oun 

(• ) h aiaz , liii. (2) l acque•,ii. 18. 
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pa songan pebez servicher mechant e oan araog ma 
oa antrecL an t1·aou màd a Jesus em c'balon. C'hoant 
em eus servicha e1·vad va mcslr; couls pa ve absant 
c,·eJ pa l 'C presa nl, rac me a ôar e vel Doue ac'ha
noun bcprcd. 1\lc a ôar ma ,·anqan cm dever e-qe\·er 
va mestr c pec'han a-enep Doue. Penaos cc'h hellan 
carout Jesus Christ ma na ran qel ar pez a c'hor
c'hemen d'in e ober? Carout a ran va c'hamaraded 
a-senich petra-benag , evel ma cm eus e lava•·ct deoc'h 
dija , na gat·ont qet ac'hauoun cals , hac e pedan 
Doue d'o beuniga : ha pa levet·out t1·aou lall , bac 
ec'h en em dachont d'am chagrina , ncusc c songan 
penaos, ma vi je Jesus e plaç ar mot·ian paour, e 
souffr·je peb goaperez gant paçianted hep rcspont uetra; 
causeal nebeut a pidi cals a rea hor ~biver. Evel -se 
ne lavaran qet ur get· dezo, mes pidi Doue d'o far
doni. • 

Seulvui ma causeen gant ar morian convertisset-se, 
seulvui e velen penaos e oa e ene sclerigencl gant ar 
Speret antel , bac e oa e galon touchet pro
fondamaut gant ar c'hraç a-Zoue. Choum a riz ur 
pennad mad da gauseal gantan; e vestr en doa sor
tict evid an devez-se , hag en doa e lczet libr ur 
pennad amse1·. Causeal a •·iz gan tan divat·ben nat ur , 
deveriou , hac importaoç ar vadiziant : caond a ren 
e oa en ur stad vàd da receo ar guestl sacr-se eus a 
garantes hor Redemplor , bac en em rejouissa a ren 
o songal penaos a-ben un nebeud amser ne vije qen 
un cstrangour , mes qen-citoyen ar zent ha recevet en 
ilis visibl Doue. 

• Doue , • e liviriz dezan , « en deus prometed 
arrosi an holl nationou , pas seulamant gant dour ar 
vadiziaut , mes c'hoas gant gliz douç ha precius e 
c'hraç. Lavat·ct en deus e roje dour da eva d'an hini 
en devije sec' !tet; ha lava•·et en deus c'hoas , « Me 
a sqigno va Speret var da lignez , ha va be
nedictwn var da bosterite. » 

• Eo , • emezan ouzin, « Doue a heU va renta 
pur ba mâd a galon ; ben a bell pul'ifia va ene , 

• ha va renta net ha san tel ; ben a bell va goalc'hi 
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deus va fec'hejou , bac e vezin goenoc'b eget an 
erc'b. • 

" Ra raio Doue ar vâd-ober da rei deoc'h ar c'hraçou 
excellant ha precius-se 1 , 

Touchet cals e oan gant ar garantes gant pehini e 
conlZe deus e get·cnl , digant pet·e e oa bet laeret 
eu c vugaleach , hag a1· pcdenou a adresse da Zoue 
evid gouleu a1· c'braç ma vijent douget dt·e ur voyen
benag da a~aoul bor Salvea· Jesus Christ. 

u Piou a ôar , ,. erne-me dezan , « marteze e toug 
unan eus ar batimanchou-se ur missiont:r var-zu ar 
'tTO e pchini emaint , evit anonçi quelou mâd ar zit
vidigez d'ho qen-vrois ha d'ho qerent geiz, mar d-int 
c'hoas beô ? , 

« 0 va zad qêz ,, va mam gêz ! » a gl'iaz-en ; bac, 
o lammout gant joa • ec'h ajoutaz , " Ha blijo d'id , 
va Salrer mâd , o savetei 1 ha rei dezo ar c'hraç da 
anaout ar pez ec'b eus gt·eat ev id savetei at· bec'h · 
cl'icu 1.. .• ... , En em at· re ti a reaz , bac e galon a 
seblaote beza prest d'en em ranna. 

u Va mignon , erne-mc dezan, pedomp Doue brema 
evit hoc'h ene bac ive evit eneou ho qe1·ent...... » 

u 0 ia , aotrou ; un dt·a vâd bac excellant eo 
pidi Doue evid ar morian paour ac'ban bag ar vorianed 
baom· dre ar bed boil. » 

N'oa qet un ilis na chapet er plaç ma oamp, mes 
santout a reemp penaos e oa Doue eno ganeomp • .Me 
a bede Doue.. ... ar morian a vouele.. ..... . e galon a 
oa Jeùn.. ...... ar memes santimanchou hor boa hon 
daou , ha va daelou en cm gemmesge gant e re. Deiz 
ar varn a zisqeuzo ma n'oa qet hon daelou an ex
pt·e sion eus ar biete bag eus ar garaules fraternel 
ar muia sincer. · 

Poent e oa d'in distrei da'm presbytal. Oc'h en em 
hat·pa var breac'h William e pinchomp ar menez evid 
moud da gaout an hend ha va marc'h. Appet·cevi a 
J'CO an humilite hag an anaoudegez vàd en e seJlou. 
En em harpa a ren var e weac'h gant carantes douç 
ut· brrùr. Hen a oa ur mignon nevez d'in a behini e 
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oan contant bras. Cregi a riz en e zorn pa gimiadchom~ , 
hac c prometiz moud d'c \'ciel adarre :u·aog ma ,·ij(' 
badezel. 

« Doue ho pennigo , ra c'bclener mâd ! • eme 
William ouzin. 

c na c'houi ive ' va breûr quer c JeSllS Chri~t, e 
amseriou an amseriou t » 

CHABIST Ill. 

An antretien interessant ha touch:mt cm boa cavet 
gant ar morian iaouanq-se a save enoun santimanchou 
dies d'in o lavaret. 0 vond ' 'ar va c'his e veditiz ur· 
penuad màd var ar signou rejouissant eus e feiz bac 
e gonversion ous Doue , a berc em boa cavet preuvenou 
qcn eclatant. Gu ir eo, erne-me, e:: omp salt,el dPe 
ar c'ltraç, gant ar feiz; an dra-se na zeu qet 
ac'hanomp hon unan 1 un donaeson eo eus a Zoue: 
ne qed dre an oberwu , evit n'en em c'hlori/ie 
den. (1) Ar Sperel San tel hcp-qcn , Cr·ouer ar vuez 
spirituel , a bell oper-i ar chcnchamant bras-se, hac 
ober eus a ur payan ignor·ant ha mechant ur c'hristen 
sclerigenct màd , bumbl ha leüo a feiz . Piou ta a 
hell dinac'ha gallout souvcrên ar Spcr·et Sante!, pehini 
a c'halv ar bec'herien , hag o dong eus au devaligen 
da sclerigen glorius Aviel gracius lwr Salver Jesus 
Christ! l'chez qenteliou edifiant ha necesser a hetlft: uu 
nom br br·as a zud a so gah·et cristenien, hag a ch oum er 
broiou civilisct, ozcnna oc'b ober reOexioo,·ar· bi ete sim pl. 
pur ha sincer ur payan pa our convertissct ous Doue ! 

Ober a riz goulenou divar·ben cundu ar morian 
William , hac e teuiz a-ben da c'houzout penaos cc'b 
en em gundue ervad. Caoud a riz antreteoiou-benag 
gantan c'hoas, e pere c rean va fossubl d'e iustr·ui c 
doctrin ar religion gristeo. Evcl ma louge ataù ur 
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Bibl en e godcl , ba m'en em brofite eus an boil 
vomancbou libr en doa d'e leo ha d'e \'edita , hen a 
g•·esge buan ·en aoaoudegcz eus an ll·aoo a-Zone. Re
mcrquet em eus meûr a-veacb e-toucs ar beorien guir 
,religius , pere n'o doc qet gallet disqi leu pa oent 
iaouanq t peoaos an desir o dele da assu•·i silvidigez 
o eoe ba da len ar Scritur Sac1·, a rea dezo disqi 
leo gant cals a facilite : ar morian a oa ur breu,·en 
nevez eus an dra-se. 

Be' em boa abaoe ur peonad mâd ar c'hustum d'co 
em assambli , ut· veach. ar sizun , gant tud a zoujanç 
Doue , ebars un ti m· pennad dious an ilis. Er re
union-se ec'h en em edifiemp an eil egilc dre ur .,.on
versalion rcligius, goudc pehini c ren un discours ~er, 
ha neusc e pedemp Doue assambles. 0 vcza ca,·et e 
voa an exe1·cisou-se util bras evit tud nt faros bac 
evidoun va-unan , e songiz e vije mâd d'in qemct·ét 
ar morian di ive, hac ec'h helljeo drc se edilia an 
assamble-se a vreudeur , ha cresqui zêl meû•· a hini, 
dre o renta tcstou eus a sincerite ba simplicite •·eli· 
gion ar moriao confet·tisset-se. Obtcui a riz permission 
gant e vestr d'e gemeret ganen da unao eus bon 
assa{Jlbleou ; ha petra·benag ma n'oa qet e vestr un 
den a zoujanç Doue , ba ma n'en em occupe qet eus 
a silvidigcz c enc, gant plijadur coulscoude e vele an 
interest a gemeren e stàd spirituel e zomestiq. 

An ti bihan e pehini bor boa ar c'hustom d'en em 
assambli a oa var-d1·o ut lcô dious va zt. An henri 
evid mond di a ie;1 gant traôo ar grec'hien, a 
bellini cm eus causeet dija , ba divar lein pehini c 
caver un taol-lagad qer cae1· ha ravissant. Tremcn a 
riz ebiou meûr a di savet eu ur plaç eus ar brava , 
bac o lloa an doar·c da \·cza an demeuranç eus ar 
peoc'h bag an d•·anqnilitc. E qichen peb-hini anezo 
e oa ur jardin bac Ul' rcrger , e pehini e cave bioc'h 
al labourer geot da beuri, ha pehini a·hend-all a 
bromete ur provision màd a froues evid e lamil. 
Legumach a bep sort , al lousou màd , ha lleuriou 
a c'houes exquis a grcsge cno. Songal a ren , o con
sideri ferlelite an douar , pegcn curus eo stad al 
labourer mâd bag a ôar pl'ijout madelez infinit Doue 
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a veler en-dro deomp o vrilla dre e œuvrou admi
rabl ha dinifer. An heol, pehini a so mâd d'ar 
paour ba d'ar pinvidic , a c'houlaou anczan gant e scle
rigen ; a•· glaô a gouez evitan deus au env; evitao an 
doua~ a ro he froues , ar llcuriou a vrava an douar, 
hag al lapoused a gàn : e ezomou n'int qet cals, 
hac e gontantamant o rent nebeutoc'h c'hoas. Pe gen 
em·us en em gav un •den, memes pa'z eo paour e 
traou ar bed-ma , mar d-eo pinvidic e1· c'hraç bac 
er feiz , hac un heritour deus ar vuez eternel ebars 
an envou 1 

Ha chetu ive ar sort tud a choume e meûr a hini 
eus an tiesigou humbl ha joaus a velen , ar pez a 
J'ca cae1·aat ar v1·ô vr·aô a oa en-dro d'in. Ra heulimp 
excmpl vàd an dud-se , pere o deus tremened dre ar 
bed-ma eve! estrangourien ha heaclzerien var an 
douar , hac a so bet prenet gant gôad precius bor 
Salver benniget l Ra gafimp ive ul lod ganto eus a 
c'bloar ar barados celesliel 1 

An ti da bellini ez een evid derc'bel ar reunion 
gant va breudeur er C'brist a oa e pen ur c'hoad 
derô, pehini ber mire rag tomder an heol en han, 
ba rag an ave! has ar iemjen er goan. Pa erruiz e 
qicben an ti) e qiv•z va mignon ar morian azezet dio· 
dan ur vezen o c'hortoz ac'haoouo. Derc'hel a rea 
en e zourn ul leVI'ic religius cm boa roed dezao, 
bac ar Bibl a oa var an douar en e gichen. Neuse 
e savaz, ha gant un êr joaus e lavaraz d'in : 

• Ah 1 aotrou , contant bras oun d'ho quelet , com
maoç a ren soogal e taleec'h pell da zont. • 

• Esperout a ran , William , emoc'h iac'b. Mond a 
raimp assambles da velet hioienou eus va mignoned, 
pere , ec'h esperao , a so ive mi~noned d'bor Salver. 
En em assambli a reomp bep d•merc'her d'an nos 
evid en em antreteni assambles divarben an traou a 
zalc'b ous bor silvidigez , ba sur oun e vezint con
tant bras da Yeled ac'banoc'h. • 

• Aotrou, n'oun qet mâd aoalc'h evid en em gaoud 
gant tud qer mâd ; me a so ur pec'ber bras , bag bi 
a so cristenien Y:la. • 
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« Ma c'houlenfec'h diganti , William , pep-hini 
anezo ho respontfc ez eo ar b1·asa eus ar bec herien. 
Meûr a hini en o zouez a heu lie, n'eus ncmcfl r amser 
abaoe , ur vuez direglet b1·as, oc'b en cm abaodoni 
d'ar pcc'het, hep aoaoudegcz a Zoue, bac c oant, d•·c 
o c'homsou bac o oberiou , adversouricn da Jesus 
Christ; mes graç Doue e deus o arretet en o huez 
goupabl l1a mezus, hac e deus pleget o c'halonou 
ù'ar garantes a-Zouc, ba d'en cm soumelli a grciz 
calon d'hor Salver dl'e an Avicl. C'houi a gavo ta er 
gompagnuncs pec'hcrien paour cvcldoc'h , joa pere eo 
en em antrcteni assamblcs divarbcn o Zalrcr , bac o 
cana mculeudi d'an hini en deus o frenel eus a es
clavach ar pcc'hct. Mc a so sû•· , William , e viot 
contant bras da c'blorifia Doue assambles gant an 
duù-se. • 

« Cridi a ran , r:~c ar paour William a gâr cals 
:~r c'hanticou-se. » · 

Enuoot a rPjomp c-qever dor ar jardin a oa eo
dro d'an ti bihan-se. Appercevi a riz mef1r a hioi 
deus va anaoudcgcz cbars an ti , h:1 contant bras e 
oant da veled ac'h:~uomp. Va mignoned a vouie e 
teuje ar morian an deiz-se , ha joaus mclll·bed e 
oaot ù'e velet ganen. E bresanli a •·iz dezo , o lava
ret , « Va mignoned, tligasct em eus ganen uoan eus 
hor brcudelll· eus an Afrique ; hcn recevit evcl e haoô 
hon AotJ·ou Jesus Clu·ist. » 

« Aotrou , , erne ul labourer bumbJ ·ha phlS ouzio, 
pcbini a barlanle bcpred eus a abondanç ur galon 
leùn a garantes cristcn , « cuout a rcomp gueled 
beprcd hor minist•· que•·, mes joaus bras omp birio 
pa hoc'h eus digaset ganeoc'h al' morian iaouaoq-se. 
Lavaret eo bet deomp ar c'hraç en deus Doue great 
dezan. Ro d'in da zorn , va mignon qncr , » eme.zan 
d'at· morian : « Ra \ 'CZO Doue gauez ama ha partout, 
ha ra vezo c hanô sante! glorillel abalamom· ma c'halv, 
lll'e e viser·icord , pec'hcden miscralll cvel mc ha tc 
d'e garel ha d'e SCJ'\'icba ! • Ar re-ali toul a larar·az 
ire ountao comsou carantezus ha touchant mcurbed. 
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• Aotrou , • erne ar morian ouzin , • o'oun qet 

evid causeal evel an dud vâd-se, bac e sonch d' in e 
Telan imacb an env var an douar. Neuse , bac e zaou
Jagad· beuzet en daelou , ar pez ar leqeaz ar re-ali da 
squila daelou ive , e criaz , « Va breudeur quer ha 
va mignooed geiz , ra vennigo Doue ac'hanoc'h boil, 
ba r'ho recevo e fin ar vuez ebars an env ! • 

De' em boa ar c'hustum da "Ommanç ar reunion 
dre adrcssi ur beden da Zoue ~a len ar Scritur Sacr. 
Goudc ccbui an dra-se e liviriz d'an assamble penaos 
e doa ar Brovidanç contlet d'am soign abaoe ur 
pennad amser an den iaouanq-se, bac o veza ma caven 
ennan ar guella dispositionou , ha ma creden e oa 
sincer a ~aton vâd en e brofession religius , cm boa 
resolvet de vadezi evel ma tesire; bac ec'h ajoutiz 
penaos em boa e zigaset eno evid caoud lod en hon 
antreteniou religius, o songal penaos , evel ma causee 
an dud a zoujanç Doue alies gant an eil egile guech
all , e reemp i\·e un dever cristen ba fraternel ouc'b 
en em assambli evit hon edification mutuel. Neuse, 
oc·h en em adressi d'ar morian , e c'houleuiz dezao, 
• William , piou en deus ho crouet ? » 

c Doue , boo Tàd mâd. • 

• Piou en deus 'ho preoet evit ho savetei ? 

• Jesus c V ab quer , pehioi a varvaz cvidouo. • 

• Piou en deus ho santitlet ? JI 

• Ar Speret Sante! eo en dens va desqet da anaoud 
an Tâd mâd bag e Vab quer Jesus Christ. • 

• E pe stâd e oac'h enni bervez natur ? JI 

• Ur pec'her miserabl e oan ; ne anavezen netra 
nemed ar pcc·bed , ha ne ren netra nemed ar pec'hed ; 
va cne a oa duoc'h eget va c'horf. » 

• Ha be' a so en cm c'hreat ennoc'h ur cheocbamaot 
mâd-bcnag ? JI 

' • Esperout a rao an dra.sc , aotrou ; mes aoun 
cm eus alies n'ouo qet bet~ cbcnchet. • 
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• Mar d-oc·b cbeochet a-gaJou , piou en deus ho 
cbenchet! • 

« Doue an Tad , hag ar Mab , bag ar Speret 
Santel. , 

cr Dre be voyen eo bel en em c'hreat ar chencha
mant-se enoc'h ? » 

cr Doue am leqeaz da veza esclav pa oan ur pau tric 
bihan. )) 

cr Petra ! William ; ha c'houi a feil deoc'h lavaret 
penaos Doue eo en deus ho leqeet. da Yeza esclav ? • 

« Nan , nan , aotrou; me a feil d'in lavaret pc
naos Doue a ber·metaz d'an dud guen ober esclav 
achanoun , evid va renta mâd. » 

u Penaos ec'h belle an dra-ie ho renta mâd ? • 
" Va zennet en deus eus a vrô an devaligen , 

hac en deus va leqeet e brô ar sclerigeo. • 
" Petra a ententit ous brô ar scleri(yen ;> Hag 

bennes eo Jamaïque , da bellini e oac'h 3ouget eus 
ao Afl·ique , evid ober esclav ac'haooc'h ? » 

« Nan, aotrou ; Jamaïque a so bet brô ar nrovidanç 
evidouu , mes an Amer·iquc a so bel brô ar sclerisco 
d'in , rac CDO C cleviz evid ar veacb senta ar ffiÎOIStr 
màd o sermoni; ba~ ar nô e pehim em•oun brema 
a so ur nô a sclengen vrasoc'h c'boas, rag c'houi 
hoc'h eus desqet d'in muioc'b peger mâd eo Jesus e,·id 
ar bec'herien. » 

« Pc verit a aur·ibuitu da vôad bor Sah·er Jesus 
Christ?» 

'' Delivra ba purifia a ra deus a bep pec'het bag an 
daonation eternel. Esperout a rao e telivro ac'hanoun ·mt~ 
Î\C. D 

u llag an boil dud a so neteet ha sah·et dre fôad 
Jesus Christ? , 

cr Oh! nan . ., 
• Piou eta eo ar re a so neteet ba sah·et dre vôad 

hor· Rcdemptor g•·acius? » 

• Ar re a gred e Jesus Christ. • 
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a Ha c'houi a. bell preuvi dre ar Scritur Sacr ar 
pez a li viril? JI 

• Eo , rag an Aviel a Iavar, Neb a gred er .l'dab 
en deus ar vuez eternel ; ltogen neb na gred qet 
er !tlab na velo qet ar vuez eternel, ltogen co/er 
Doue a clwumo varnezan! (1) 

« Petra a sinifi caout feiz e Jesus Christ ? • 

« Ar feiz a so , hervez ma entcntan , songat 
cals deus a Jesus Christ , e garet cals , cricli e holl 
gomsou , e bidi cals, ha pa en cm san tan faibl ha~ u•· 
pec'hcr bras da songal ez eo galloudec ha mâd meurbet, 
bac an dra-se tout cvidoun·me. » 

" Ha be• hoc'h eus-u ar feiz.se r JI 

a A las, aotrou , cridi a rau :H ·eichou n'em eus 
qet a feiz. » 

" Penaos e c'hoal'vez an dt·a-se, Wi ll iam ? , 

o Pa ze!\iran compren en Jesus Christ , e teu sonch 
rl 'in qentoc'h eus a bep·tra ali; pa feil din c ga ret, va c'halon 
a sogoall-ien; pa zcsiran cridi ez eoguir qcmcnthaga la var 
d'ar bec'hcrien, neusc e songan n'co qct gui•· an dra-secvi
doun-mc; pa feil d'in pidi-Doue,an drouc·spc•·et a laqa son
gcsonou fa li meurbed cm c'halon ; ha ne drugarecaan qet 
Jesus Chl'ist james aoalc'b. An holl draou·sea laqaac'ha
noun da g•·ena a·veicbou rag aoun n'cm eus <JCI a feiz , 

Pa lavare ar morian ar C'homsou-se, an ho li hen 
selaoue gant un attantion eus ar vrasa , ha be' e oa 
eno ~ueû •· a hini pere o doa ar memes santi manchou 
ereltan. Lavaret a riz eta evel-heo : -

• Cridi a ran , William , ec'h hellan assuri pcnaos 
hoc'h eus ar feiz , en despit d'hoc'h holl 3oun cr 
c'honll·ot. Respontit d'in c'hoas da ce•·tcn t1·aou a 
c'houlenin deoc'h. Ha commançet hoC'l1 eus·u da songal 
e oac'h ur pec'ber bras , ha da santout ao defaut bo 

( 1) A •iel St. hoa, iii. 36. 
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poa da veza salvet dt·e Jesus Christ , ac'banoc'h hoc·h · 
un an . dt·c ho sontiesouou bac hoc'h elfortchou propr ?• 

« . 0 nan l an tt·aou·se a zcuaz em spet·ct pa gleviz 
prezcgi cotnsou Doue , pett·a·bcnag na glasgeo qet o 
gouzout ocuse. » 

" Piou en doa casct da br·czegi ar ministr mâd a 
~levchot en Ameriquc , ha pehiui a douchaz ho calon 
at·e e btedicatiou ? » 

• Doue , ba dt·a sûr. , 
• Piou a Ieqeaz da seve! enoc'h ar reflexionou serius 

hag ar santimanchou hoc'b eus santet abaoe neuse ? • 
« An Doue mâd; n'cm boa qct ar galloud d'o 

c'haouf ac'hanouu va-unau , me a so sût· eus an dt·a
se. ,. 

• Ha caoud a ra deoc·h ez co ar zilvidigez en deus 
Jesus Christ gounczet evidomp at· seul tra hag a so 
necesser absolu deomp ? .. 

« 0 1 eo , sûr oun eus an dr·a-se. • 
« Ha ne gredit·u qet ez eo Jesus Chl'ist capabl d·ho 

savetei? » 

« Eo , heu a bell savetei ar bed holl. • 
• Ha cl'idi a rit·u e feil dezan ho savetei? • 
« Esperout a rao qement-se; Jesus Christ a so qer 

mâd , qel leùn a viscricord, ma na bellaio qet dioutan 
piou-benag a feil dezan mond d'e gaout. • 

Ha c'houi a zesit· sincet·amant mi ret e c'hourc'hemen
nou ? bac ober a rit-u ho possubl da heulia e c'hor
c'hemenoou ? 

Eo, rac caro ut a ran Jesus Christ, hac abalamour da se 
me a garfe ober ar pcz a lavar. 

" Ha c'houi a ve contant da soulfr ar bersecutioo , 
abalamour da Zoue hag ar virionez , ma \ 'C neces
ser? ,. 

• Me a ve contant da vervel cvid Jesus Christ. Hen 
JIC gavaz qet re rei e vuez evid ar bec'herien viserabl, 
penaos ta cc'h hellfe ur pec'her paour sougal e ve 
t·e dezan l'ei e ,·uez cvid ur Salver qer mâd ha ge
nerus? ,. 
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• Ho {eiz e. deus ho rentet un den nevez :
cridi a ran, William, ee•h hellan lavaret ar c'homsou-se 
ouzoc'h, • Ama ec'h echuiiz ober goulenou oootan 
Ao boil assamble a selaoue gant cals a intere t. Onan 
eus an auditorcd a griaz gant emotion, • Gueled a 
ran , aotrou , penaos , petra-benag ez eus tud guen 
ha tud dîa, ar gu ir gristenicn holl o deus at· memes 
Jiou, rag va c'halon a sante qement hag a lavare ar 
morian. • - « Ha va c'balon ive, , erne meûr a 
bini eus ar re a oa er gambr. 

Goude un nebt>ut a gonvca·sation general var histor 
ar morian, e livil'iz , • Trugarecaomp Doue brema, 
va breudeur quer, evid donaesonou pmvidic ba pre
cius e c'hraç, ha canomp meuleudi d'hoa· Redcmptor , 
caran tes pehini a so infinit ... N'ouzon qet hagar moucsiou 
a oa melodius , mes sùr oun c oa ar c'balonoo un
van e-pàrl ma canemp ar c'bantic. Pctra-benag n'en doa 
qct 2r mori~n bet habituel d'bor c'his , cana a ree 
ganeomp a greiz caloo gant cals a joa. 

Neuze e terminiz ar reunion dre ober rctlexio
nou-benag ,·ar ar zilvidigez dre ar c'hraç , hac o 
c·bonseiliz d'en em zerc·hel atao en hcnd ar zilvidigez. ' 
Ar reunion joaus hac editiant-se , var behini e oa 
sqignet benediction hac onction ar Speret Saotel, ma 
ve memes ancounac'heet var an douar , ne vezo biqen 
ancounach'eet ebars an env. 

Fixa a riz un del'et evid badezi ar morian , ùac e 
qimiadiz d'an a55amble vihan-se. 

A-ben un nebeud dervesiou e badcziz ar morian ; 
hac a-ben ur pennad bihan a amser goude-se e parliaz 
gant c vestr, pehini ar ea da voyagi var ar môr 
adarre. N'cm eus qet bet quelou e-bèâ anezan abaoe. 
N'ouzon qet hag ben a so c'hoas evel un estrangour 
ha beacher var an douar-ma , pe ben a so tremenet 
dre ar marô e gloar eternel an ev, evit cana meu
leudiou carantes bor Redemptor gant an eles bag 
ar zent , mes gouzout a rao ez eo ur monumanl 
caer eus a visericord Doue e-qe\'er ar bcc'herien. Piou 
Qcmed Doue a ,·ije capabl da zislrei ouotan ar 



( ~· ) 
morian-se , da imprima imacb bor Salver doon en c 
galon, ha da laqat da veza a nat boil verqou ar gu ir 
gonversion dre e holl gomsou hac e gundu 1 Da Zoue 
hep-qen ta ra vezo reotet an enor hag ar c'hloar brema 
ba da Yirviqen. Amen. 

Brut . - lPlpriw.crit lk Cvut.- ct il (lll~tbuu . ( 1838 ),. 
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