
Leabhar Geinisis

Tugtar Genesis* mar ainm ar an leabhar so toisc gur ar ghiniúint, .i. ar dhéanamh agus ar thosnú an
domhain a thráchtann sé. Tugaid na hEabhraigh “Beresit” mar ainm air, ón gcéad fhocal ann. Tá
tuairisc ann ar conas a deineadh an domhan, agus mar an gcéanna ar a imeachtaibh i gcaitheamh
dhá mhíle trí chéad sé dheich a naoi de bhlianaibh—.i. go dtí bás Ióseph.

Caib. a hAon

Cruthaíonn Dia neamh agus talamh agus gach ní iontu, i sé lá.

1 I dtosach do chruthaigh Dia neamh agus talamh. 2 Agus bhí an talamh faon, folamh, agus bhí
doircheacht ar aghaidh an doimhnis. Agus bhí Sprid Dé ag gluaiseacht os cionn na n-uisceacha.
3 Agus duairt Dia: Deintear solas. Agus do deineadh solas. 4 Agus do chonaic Dia an solas, gur
mhaith é. Agus do dheighil sé an solas ón ndoircheacht. 5 Agus thug sé lá ar an solas, agus oíche ar
an ndoircheacht. Agus bhí an tráthnóna ann, agus bhí an mhaidean ann, lá a haon.

6 Agus duairt Dia: Deintear firmamint1 i lár na n-uisceacha agus deighleadh sé na huisceacha ó sna
huisceachaibh. 7 Agus do dhein Dia firmamint, agus do dheighil sé na huisceacha a bhí fé bhun an
fhirmamint ó sna huisceachaibh a bhí os cionn an fhirmamint. Agus do bhí amhlaidh. 8 Agus thug
Dia neamh mar ainm ar an bhfirmamint. Agus bhí an tráthnóna ann, agus bhí an mhaidean ann, lá a
dó. 9 Agus duairt Dia: Cruinnítear in aon áit amháin na huisceacha atá fé neamh, agus nochtaithear
an talamh tirim. Agus do deineadh amhlaidh. 10 Agus thug Dia cré mar ainm ar an dtalamh tirim,
agus thug sé farraigí mar ainm ar na huisceachaibh cruinnithe. Agus chonaic Dia gur mhaith san.
11 Agus duairt sé: Síolraíodh an talamh an glasra go mbeidh síolradh ann, agus an crann toradh, a
thabharfaidh toradh uaidh de réir a shaghais, agus go mbeidh a shíol ann féin ar an dtalamh. Agus
do deineadh amhlaidh sin. 12 Agus do shíolraigh an talamh an glasra go raibh a shíol féin ann de
réir a shaighis, agus an t-adhmad torthúil agus a shíol féin ins gach crann, de réir a shaighis. Agus
chonaic Dia gur mhaith san. 13 Agus bhí an tráthnóna ann, agus bhí an mhaidean ann, lá a trí.

14 Agus duairt Dia: Deintear lóchranna i bhfirmamint neimhe, agus deighlidís an lá agus an oíche
(óna  chéile)  agus  bídís  mar  chómharthaíbh  agus  mar  shaosúraibh  agus  mar  laethibh  agus  mar
bhliantaibh; 15 chun bheith ag taithneamh i bhfirmamint neimhe, ag tabhairt solais ar an dtalamh.
Agus do deineadh amhlaidh. 16 Agus dhein Dia dhá lóchrann mhóra2, an lóchrann ba mhó chun an
lae do rialadh agus an lóchrann beag ag rialú na hoíche; agus na réalta. 17 Agus chuir sé iad i
bhfirmamint neimhe chun bheith ag taithneamh ar an dtalamh, 18 ag rialú an lae agus na hoíche,
agus ag deighilt  an tsolais  ón ndoircheacht.  Agus chonaic Dia gur mhaith san.  19 Agus bhí an
tráthnóna ann, agus bhí an mhaidean ann, lá a ceathair.

20 Agus duairt Dia, leis: tugadh na huisceacha amach an créatúir snámhach agus anam ann, agus an
t-éan chun eitil os cionn na talún fé fhirmamint neimhe. 21 Agus do chruthaigh Dia na míolta móra
agus gach rud beó a bhíonn ag corraí agus gur thug na huisceacha amach iad de réir a saighseanna,
agus gach éan sciathánach de réir a shaighis, agus chonaic Dia gur mhaith san 22 agus chuir sé a
bheannacht orthu agus duairt sé: deinidh méadú agus iomadú agus líonaidh uisceacha na farraige,
agus  iomadaítear  na  héanlaithe  os  cionn  na  talún.  23 Agus  bhí  an  tráthnóna  ann,  agus  bhí  an
mhaidean ann, lá a cúig.

1 Caib. 1. véar. 6. “Firmamint.” Ciallaíonn an focal san an tslí go léir ón dtalamh so amach go dtí na réiltíníbh is 
aoirde. Deighleann an chuid íochtarach den fhirmamint sin na huisceacha atá ar an dtalamh ó sna huisceacha atá os 
cionn na scamall.

2 Véar. 16. “Dhá lóchrann mhóra.” Do chruthaigh Dia, an chéad lá an solas, agus do dhein an solas lá and oíche le 
bheith ag dul ó lastoir go laistiar, ag éirí agus ag dul fé. Ach an ceathrú lá do dhein sé rialú agus roinnt ar an solas, 
agus do dhein sé an ghrian agus an ghealach agus na réiltíní. Bíodh gur lú an ghealach ná na réiltíní, tugtar anso 
lóchrann mór uirthi toisc í ’ bheith ag tabhairt solais don talamh, níos mó ná mar a thugann aon réiltín.



24 Agus duairt Dia: Tugadh an talamh amach an créatúir beó de réir a shaghais, áirnéis, agus rudaí
snámhacha agus beithígh na talún,  de réir  a  saghas.  Agus do deineadh san,  25 agus dhein Dia
beithígh na talún de réir a saghas, agus áirnéis agus gach rud a bhíonn ag snámh ar an dtalamh de
réir a shaghais. Agus chonaic Dia gur mhaith san. 26 Agus duairt sé: Deinimís an duine chun ár n-
iómhá1 agus chun ár samhaltais, agus bíodh smacht aige ar iascaibh na farraige, agus ar éanlaithibh
an aeir, agus ar na beithígh, agus ar an dtalamh go léir, agus ar gach créatúir snámhach a bhíonn ag
corraí ar an dtalamh.

27 Agus chruthaigh Dia an duine chun a íomhá féin, chun íomhá Dé a chruthaigh sé é. Fireann agus
baineann a chruthaigh sé iad. 28 Agus chuir Dia a bheannacht orthu agus duairt sé: Méadaídh agus
iomadaídh2 agus líonaidh an talamh agus cuiridh úr smacht air,  agus bíodh fórlámhas agaibh ar
iascaibh na farraige agus ar éanlaithibh an aeir agus ar na créatúiríbh beó go léir a shiúlann ar an
dtalamh.  29 Agus  duairt  Dia:  Féach  tá  tabhartha  agam díbh  gach  glasra  a  thugann  síol  ar  an
dtalamh, agus an uile chrann go bhfuil a shíol ann féin de réir a shaghais, i dtreó go mbeid siad mar
bhia agaibh, 30 agus ag ainmhithibh uile na talún, agus ag gach ní a shiúlann ar an dtalamh agus go
bhfuil anam beó ann, i dtreó go mbeid siad acu chun bídh. Agus do deineadh amhlaidh sin. 31 Agus
chonaic Dia gach ní dá raibh déanta aige, agus ba rómhaith iad. Agus bhí an tráthnóna ann, agus bhí
an mhaidean ann, lá a sé.

Caib. a Dó

Dia ag stad an seachtú lá agus a bheannacht aige á chur ar an lá san. An Pharthais thalúnda. An
duine dá chur sa pharthais sin. An aithne ag Dia á thabhairt do, gan ithe de thoradh chraínn an
eólais. An bhean á dhéanamh d’easna an fhir.

1 Sin mar a deineadh neamh agus talamh agus na nithe go léir atá iontu, 2 agus do chríochnaigh
Dia, an seachtú lá, an obair a dhein sé, agus do ghlac sé suaimhneas3 an seachtú lá, ón obair go léir a
bhí déanta aige. 3 Agus do chuir sé a bheannacht ar an seachtú lá agus do naomhaigh sé é, toisc
gurbh é an lá san do stad sé den obair go léir a bhí déanta, cruthaithe, ag Dia.

4 Sin iad giniúintí neimhe agus talún nuair a cruthaíodh iad, an lá ’ dhein an Tiarna Dia neamh agus
talamh, 5 agus gach glasra ar an machaire, sarar fhás sé as an gcré, agus gach luibh sara dtáinig sé
as an dtalamh aníos: Óir níor chuir Dia fearthainn ar an dtalamh roimis sin agus ní raibh an duine
ann chun an tailimh do shaothrú. 6 Ach bhí tobar ag éirí as an dtalamh ag leathadh uisce ar uachtar
na talún ar fad. 7 Ansan do chúm Dia an duine de láib na talún agus do shéid sé isteach in’ aghaidh
anál na beatha, agus dhein anam beó den duine. 8 Bhí déanta, áfach, ag an dTiarna Dia, ó thosach,
parthais aoibhnis agus chuir sé ann an duine a bhí déanta aige. 9 Agus thug an Tiarna Dia aníos as
an dtalamh an uile shaghas crann, álainn le feiscint, agus a dtoradh sóil le n-ithe, .i. crann na beatha4

i lár an pharthais, agus crann an eólais ar mhaith agus ar olc.

1 Véar. 26. “Deinimís an duine chun ár n-íomhá.” Ní hi gcolainn an duine atá an íomhá sin Dé, ach in anam an duine, 
óir sprid is ea anam an duine agus tá aige tuiscint agus saorthoil. Labhrann Dia san uimhir iolra anso, ag cur trí 
Pearsana na Tríonóide i dtuiscint.

2 Véar. 28. “Méadú agus iomadú.” Ní haithne atá in sna focail sin mar adeir roinnt Protestúntach, ag aighneas. 
Beannacht atá iontu, ag tabhairt torthúlachta. Duairt Dia an chainnt chéanna leis na hiascaibh agus leis na 
héanlaithibh, nithe ná raibh ar a gcumas aithne do ghlacadh. 

3 Caib. 2. véar. 2. “Ghlac sé suaimhneas.” .i. do stad sé d’aon nithibh nua do dhéanamh. Bíodh, mar adeir Eóin linn, 
5:17, go leanann sé ag déanamh oibre, .i. ag cimeád agus ag rialú gach ní agus ag cruthú anamnacha daoine.

4 Véar. 9. “Crann na beatha.” Do tugadh an ainm sin air toisc, le beith ag ithe a thoradh, go gcimeádfí an duine ’na 
shláinte i gcónaí, agus ’na mhisneach agus ’na lán-neart, agus ná faigheadh sé bás in aon chor. “Crann an eólais.” 
Do thug an phiast chealgach le tuiscint go dtabharfadh toradh an chraínn sin don té d’íosfadh é eólas éigin uasal os 
cionn an eólais ba thoil le Dia a thabhairt uaidh.
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10 Agus bhí abha ag rith amach a lár na háite aoibhnis sin, ag leathadh uisce ar an bparthais, agus í
rannta as san ’na cheithre ceannaibh. 11 Phison ainm an chéad chínn, agus gabhann an ceann san
mórthímpall trí thalamh Hevilat mar a bhfasann an t-ór, 12 agus ór ana-mhaith is ea ór na tíre sin.
San áit sin a gheibhtear bidellium agus an chloch onics. 13 Agus Gehon ainm an tarna habhann. Sin
í an abha a thímpallann talamh Etiópia. 14 Agus Tígris ainm na tríú habhann, agus is í a ghluaiseann
fan na nAssíriánach: Agus is í an Iúphrátes an ceathrú abha.

15 Agus do thóg an Tiarna Dia an duine agus chuir sé isteach é sa pharthais aoibhnis sin chun aire ’
thabhairt do agus é ’ chimeád. 16 Agus thug sé aithne dho. Duairt sé leis: Ith de thoradh gach craínn
i bparthais; 17 ach de thoradh an chraínn sin an eólais ar olc agus maith, ná hith. Aon lá in aon chor
a dh’íosfair dá thoradh san gheóbhair bás go cínnte.

18 Ansan duairt  an Tiarna Dia:  Ní  maith  don duine é  ’ bheith  in’ aonar.  Deinimís  do cúnamh
cosmhail leis féin: 19 Agus beithígh na talún uile agus éanlaithe an aeir, gach ar dhein an Tiarna Dia
dhíbh as an dtalamh, do thug sé ag triall ar Adam iad féachaint conas d’ainmneódh sé iad, óir pé
ainm a thug Adam ar aon chréatúir beó sin é ainm an chréatúir sin. 20 Agus do thug Adam a n-
ainmneacha ar na hainmhithibh go léir,  agus ar éanlaithibh uile an aeir,  agus ar áirnéis uile an
mhachaire. Ach d’Adam ní raibh le fáil cúnamh cosmhail leis féin. 21 Ansan do chuir an Tiarna Dia
tromshuan  codlata  ar  Adam,  agus  nuair  a  bhí  sé  sámh  ’na  chodladh  do  thóg  sé  ceann  dá
easnaíochaibh; agus do líon sé suas feóil don easna; 22 agus do chúm an Tiarna Dia an easna san a
thóg sé ó Adam chun bheith ’na mnaoi: agus thug sé ag triall ar Adam í. 23. Agus duairt Adam:
Cnámh dem chnámhaibh agus feóil dem chuid feóla is ea so anois; tabharfar bean uirthi óir is a fear
a tógadh í. 24 Dá bhrí sin fágfaidh an fear athair agus máthair agus cloífidh sé lena mhnaoi: agus
beid siad ’na mbeirt in aon fheóil. 25 Agus bhíodar araon nocht, .i. Adam agus a bhean, agus ní
raibh náire orthu.

Caib. a Trí

Feall na péiste. Peaca ár gcéad athar agus ár gcéad mháthar. An pionós a cuireadh orthu. An
Slánaitheóir geallta.

1 Bhí an t-athair nímhe níba chealgaí ná aon ainmhí eile ar an an dtalamh, dár dhein an Tiarna Dia.
Agus duairt sé leis an mnaoi: Cad fá go bhfuil órdaithe ag Dia dhíbh gan ithe de gach crann i
bparthais? 2 Agus duairt an bhean: ithimíd de thoradh na gcrann atá i bparthais. 3 Ach de thoradh
an chraínn atá i lár pharthais tá órdaithe ag Dia dhúinn gan ithe, le heagla go bhfaighimís bás.
4 Ansan duairt an t-athair nímhe leis an mnaoi: Ní bhfaighidh sibh bás in aon chor. 5 Óir is eól do
Dhia pé lá a dh’íosfaidh sibh de thoradh an chraínn sin go n-osclófar úr súile: agus go mbeidh sibh
’núr ndéithibh agus fios uilc agus maitheasa agaibh. 6 Agus chonaic an bhean go raibh an crann go
maith le n-ithe agus go breá le feiscint, agus thóg sí dá thoradh agus d’ith, agus thug sí dá fear agus
d’ith  seisean,  7 agus  go  hoscladh  a  suíle1 araon:  Agus  nuair  a  chonacadar  go  rabhadar  nocht
d’fhuadar ar a chéile bileóga  fíge agus dheineadar aprúin dóibh féin. 8 Agus nuair a chloiseadar
guth an Tiarna Dia agus é ag siúl i bParthais san aer tar éis meán lae, do chuaigh Adam agus a bhean
i bhfolach ó aghaidh an Tiarna Dia i lár na gcrann i bParthais.

1 Caib. 3. véar 7. “A súile.” Ní dhá rá é go rabhadar dall roimis sin (óir chonaic an bhean go raibh an crann breá le 
feiscint) ná gur hoscladh a súile chun eólais ní b’fheárr ar an maith, ach chun a thuiscint go raibh an mhaith, an 
ghrásta agus an neamhchiontacht a bhí ar dtúis acu, imithe uathu, agus go raibh mórolc an pheaca tagaithe orthu. 
Tháinig ansan orthu an náire toisc iad a bheith nocht. Ní raibh náire orthu roimis sin mar bhí grásta Dé acu, ach 
nuair a bhí san imithe bhí anmhianta na colna ag éirí ’na gcoinnibh agus chuir san an náire orthu.
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9 Agus  do  ghlaeigh  an  Tiarna  Dia  ar  Adam agus  duairt:  Ca  bhfuilir?  10 Agus  duairt  seisean:
D’airíos do ghuth i bparthais: agus tháinig eagal orm toisc me ’ bheith nocht agus chuas i bhfolach.
11 Agus duairt Dia: agus cé ’ dh’inis duit go rabhais nocht murab amhlaidh a dh’ithis den chrann
gur  órdaíos-sa  dhuit  gan  ithe  dhe?  12 Agus  duairt  Adam:  An  bhean  a  thugais-se  dhom  mar
chómhalta is í a thug dom den chrann agus d’itheas. 13 Agus duairt an Tiarna Dia leis an mnaoi:
Cad chuige dhuitse san do dhéanamh? Agus d’fhreagair sise: do mheall an t-athair nímhe me agus
d’itheas. 14 Agus duairt an Tiarna Dia leis an athair nímhe: Toisc gur dheinis an ní sin tá mallacht
ort i measc árnéise agus i measc beithíoch na talún. Beidh tú ag gluaiseacht ar do bholg agus ag ithe
na cré i gcaitheamh laethanta uile do bheatha. 15 Cuirfeadsa mioscaisí idir thu agus an bhean agus
idir do shíol agus a síolsan. Brúfaidh sise1 do cheannsa agus beidh tusa i bhfolach ag faire ar a
sáilsin. 16 Agus duairt sé leis an mnaoi: Déanfad iomadú ar do dhólásaibh agus ar do thoirchithibh.
I ndólás a bhéarfair clann, agus beidh tú fé chumas t’fhir agus bheidh cómhacht aige os do chionn.
17 Agus duairt sé le hAdam: Toisc gur éistis le guth do mhná agus gur ithis den chrann go nduart
leat gan ithe dhe, tá mallacht ar an dtalamh tríot obair, le sclábhaíocht is ea d’íosfair bia uaidh i
gcaitheamh laethanta  uile  do bheata.  18 Deilgne agus feóchadáin a  thabharfaidh sé  dhuit, agus
íosfair luíbhneacha na talún. 19 In allas t’aghaidhe is ea ’ íosfair arán go dtí go bhfíllfir chun na cré
as ar tógadh thu; óir is luaithreach tu agus chun luaithrí is ea do chasfair.

20 Agus thug Adam Éva mar ainm ar a mhnaoi óir dob í máthair na mbeó go leir í.

21 Agus do dhein an Tiarna Dia, d’Adam agus dá mhnaoi, cúmhdacha de chroiceannaibh agus do
chúmhdaigh sé iad. 22 Agus duairt sé: Féach tá Adam2 tagaithe i gcosmhalacht le haon againne,
agus fios uilc agus maitheasa aige: anois, dá bhrí sin, sara sínfeadh sé a lámh agus go dtógfadh sé de
chrann na beatha agus go n-íosfadh sé agus go mairfeadh sé go deó. 23 Agus chuir an Tiarna Dia
amach é as an bparthais aoibhnis, chun go saothródh sé an chré as ar tógadh é. 24 Agus do chaith sé
Adam amach; agus chuir sé os cómhair an pharthais aoibhnis Cherubim, agus claíomh ar lasadh, ag
casadh ins gach treó, ag cimeád slí chraínn na beatha.

Caib. a Ceathair

Tuairisc ar Cháin agus ar Abel.

1 Agus d’aithin Adam a bhean Éva agus do ghoibh sí gein agus do rug sí Cáin agus duairt sí: Tá
duine fálta agam trí Dhia. 2 Agus ’na dhiaidh san do rug sí a dhriotháir Abel, agus aeire ab ea Abel
agus saothróir talún ab ea Cáin.

3 Agus do thárla tar éis mórán laethanta Cáin a bheith ag déanamh íbirte, tabharthaistí chun an
Tiarna, de thoradh na talún. 4 Agus bhí Abel, leis, ag déanamh íbirte, céadthuismeacha a thréad
agus a saíll. Agus do thaobhaigh3 an Tiarna le hAbel agus len’ ofráilibh. 5 Ach níor thaobhaigh sé le
Cáin ná len’ ofráilibh. Agus tháinig fearg ana-mhór ar Cháin agus do thit a ghnúis. 6 Agus duairt an
Tiarna leis: Cad a bheir an fhearg ort? agus cad a bheir do ghnúis titithe? 7 Má dheineann tú go

1 Véar. 15. “Brúfaidh sí”, .i. ipsa, .i. an bhean. Sin mar a léid a lán de sna haithreachaibh an áit sin, .i. de réir na 
Laidne. Deir daoine eile “ipsum” .i. an síol. Is ionann ciall dóibh, óir is lena síol, .i. le hÍosa Críost, do bhrúnn an 
bhean ceann na péiste.

2 Véar. 22. “Féach Adam.” Do labhradh an chainnt sin ag casadh a chuid uabhair le hAdam, toisc é ’ bheith ag lorg 
eólais a chuirfeadh é ar aon dul le Dia.

3 Caib. 4. véar 4. “Do thaobhaigh.” .i. Do thaispeáin sé gur thaithn an íbirt leis (ag teacht ó chroí a bhí lán de 
chráifeacht), agus ní miste a mheas gur thug sé cómhartha éigin uaidh air sin, cómhartha sofheicse éigin, .i. tine ó 
neamh ar an íbirt, nú rud éigin mar sin.
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maith ná fuil le fáil agat? ach más go holc a dhéanfair ná beidh an peaca láithreach ag an ndoras
feasta? Ach beidh a dhúil fútsa agus beidh fórlámhas agat os a chionn.

8 Agus duairt Cáin lena dhriotháir Abel: Imímís amach. Agus nuair a bhíodar sa mhachaire d’éirigh
Cáin chun a dhriothár agus mhairbh sé é. 9 Agus duairt an Tiarna le Cáin: Ca bhfuil do dhriotháir
Abel? Agus duairt Cáin: Ní fheadar. An cimeádaí ar mo dhriotháir mise? 10 Agus duairt seisean
leis: Cad é seo déanta agat? Tá guth fola do dhriothár ag glaoch chúmsa as an dtalamh. 11 Anois, dá
bhrí sin, beirse fé mhallacht ar an gcré, óir d’oscail sí a béal agus do ghlac sí fuil do dhriothár ód
láimh. 12 Nuair a shaothróir í ní thabharfaidh sí a toradh dhuit. Id ruathaire agus it fhánaí a bheir ar
an dtalamh. 13 Agus duairt Cáin leis an dTiarna: Tá mo mhallaitheacht níosa mhó ná mar ab fhéidir
a mhaitheamh dom. 14 Féach taíonn tú ’om chaitheamh amach an lá so ó aghaidh na talún, agus
beidh mé i bhfolach ód aghaidh, agus beidh mé im fhánaí agus im ruathaire ar an dtalamh. Dá bhrí
sin aon duine ’ gheóbhaidh me maró’ sé me1. 15 Agus duairt an Tiarna leis: Ní mar sin a bheidh in
aon chor, ach an té a dhéanfaidh Cáin do mharú curfar a sheacht n-oiread pionós air. Agus chuir an
Tiarna cómhartha2 ar Cháin ionas an té a gheóbadh é ná maródh sé é.

16 Agus d’imigh Cáin amach ó aghaidh an Tiarna agus do mhair sé ’na ruathaire ar an dtalamh
lastoir d’Eden. 17 Agus d’aithin Cáin a bhean3 agus ghoibh sí gein agus do rug sí Henoch, agus
chuir sé suas cathair agus thug sé mar ainm ar an gcathair Henoch, ainm a mhic. 18 Agus do ghein
Henoch Irad, agus do ghein Irad Mavíael, agus do ghein Mavíael Matúsael, agus do ghein Matúsael
Lamech. 19 Agus do thóg Lamech beirt bhan: Ada ab ainm do mhnaoi acu agus Sella ab ainm don
mhnaoi  eile.  20 Agus  do  rug  Ada  Iabel.  B’in  é  athair  lucht  cónaithe  i  gcábánaibh  agus  lucht
aeireachta. 21 Agus Iúbal ab ainm dá dhriotháir sin, agus b’é sin athair lucht seinnim ar chruit agus
ar órganaibh. 22 Do rug Sella, leis, Tubalcáin agus órdaire ab ea é sin agus ceárdaí a dheineadh
gach sórd oibre práis agus iarainn. Agus drifiúr do Thubalcáin ab ea Noema.

23 Agus duairt Lamech lena mhnáibh, le hAda agus le Sella: Éistigh lem ghuth a mhná Lamech,
éistigh lem chainnt: Óir do mharaíos fear4 agus do créachtnaíodh me féin, agus mharaíos óigfhear
dom brú féin. 24 Déanfar díoltas fó sheacht mar gheall ar Cháin, ach, fó sheacht seacht ndeich
d’uairibh, de bhárr Lamech.

25 Agus d’aithin Adam a bhean arís agus do rug sí mac agus thug sí Set mar ainm air agus duairt sí:
Tá síol eile tabhartha ag Dia dhom in inead Abel a mhairbh Cáin. 26 Ach do rugadh mac do Shet*,
leis, agus thug sé Enos mar ainm air. Do thosnaigh an fear san ar ghlaoch5 ar ainm an Tiarna.

1 Véar. 14. “Aon duine a gheóbhaidh me maróídh sé me.” Bhí an coínsias ciontach aige agus bhí eagal air roimena 
ghaoltaibh féin. D’fhéadfadh a lán acu ’ bheith ann um an dtaca san, céad agus tríochad bliain ó thosach, mar is 
féidir a dh’fheiscint ó Ghein. 5:3 i gcúmparáid le Caib. 4:25 bíodh ná hainmnítear sa chúntas gheárr so sa scriptiúir 
ach Cáin agus Abel amháin.

2 Véar. 15. “Cómhartha.” Deir an chuid is mó de mhínitheóiribh na scríbhinne diaga gurbh é rud an cómhartha ná 
creathán cuirp: nú gráin agus uathás éigin in sna ceannathaibh.

3 Véar. 17. “A bhean.” Iníon d’Adam ab ea í, drifiúr do Cháin féin. Do réitigh Dia col i bpóstaíbh den tsórd san i 
dtosach an domhain, óir níorbh fhéidir na daoine d’iomadú gan san do dhéanamh. “Chuir sé suas cathair.” .i. le 
himeacht aimsire, nuair a mhéadaigh a shliocht agus bhíodar ábalta ar an gcathair do líonadh. Óir i gcaitheamh na 
gcéadta blian a mhair sé d’fhéadfadh a shliocht ’ bheith ’na millúnaibh ann.

4 Véar. 23. “Mharaíos fear.” Is seanchas béil é i measc na nEabhrach go raibh Lamech ag fiach agus gur mhairbh sé 
Cáin, mar gur mheas sé gur bheithíoch allta é; agus ansan nuair a fuair sé cad a bhí déanta aige gur ghoibh sé chómh
dian san ar an mbuachaill fé ndeár é, go bhfuair an buachaill bás dá dhruím.

5 Véar. 26. “Ar ghlaoch.” Ní dhá rá é ná raibh Adam féin, agus Set, ag glaoch ar Dhia sarar rugadh Enos, ach dhá rá 
gur dhein Enos an glaoch ar Dhia níba sholmanta.
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Caib. a Cúig

Geinealach, agus aos, agus bás, na Pátríarch, ó Adam go dtí Nóé.*

1 Leabhar geinealaigh Adaim an leabhar so. An lá do chruthaigh Dia an duine do dhein sé chun
cosmhalachta Dé é. 2 Do chruthaigh sé iad fireann agus baineann: agus do bheannaigh sé iad: agus
thug sé Adam mar ainm orthu an lá a cruthaíodh iad. 

3 Agus do mhair Adam céad agus tríochad bliain agus do ghein sé mac chun a íomhá agus chun a
chosmhalachta féin agus thug sé Set mar ainm air. 4 Agus ocht gcéad bliain ab ea laethanta Adaim
tar éis Set a ghiniúint do, agus do ghein sé clann mhac agus clann iníon. 5 Agus naoi gcéad agus
tríochad bliain ab ea* an aimsir go léir do mhair Adam, agus fuair sé bás. 6 Agus do mhair Set céad
agus chúig bhliana agus do ghein sé Enos, 7 agus do mhair Set, tar éis Enos a ghiniúint do, céad
agus chúig bhliana* agus do ghein sé clann mhac agus clann iníon. 8 Agus naoi gcéad agus dhá
bhliain déag ab ea laethanta Shet ar fad, agus fuair sé bás. 9 Agus do mhair Enos nóchad bliain agus
do ghein sé Cainan, 10 agus mhair sé ocht gcéad bliain agus chúig bliana déag ’na dhiaidh san, agus
do ghein sé clann mhac agus clann iníon. 11 Agus naoi gcéad bliain agus chúig bliana laethanta
Enois ar fad, agus fuair sé bás. 12 Agus do mhair Cainan seacht ndeich a seacht de bhlianaibh* agus
do ghein sé Malaleel. 13 Agus do mhair Cainan, tar éis Mhalaleel a ghiniúint do, ocht gcéad bliain
agus daichead agus do ghein sé clann mhac agus clann iníon. 14 Agus naoi gcéad bliain agus deich
mbliana ab ea laethanta Chainain ar fad, agus fuair sé bás.

15 Agus do mhair Malaleel chúig bhliana agus trí fichid, agus do ghein sé Iared. 16 Agus do mhair
Malaleel, tar éis Iared do ghiniúint do, ocht gcéad bliain agus tríochad, agus do ghein sé clann mhac
agus clann iníon. 17 Agus ocht gcéad nóchad a chúig de bhlianaibh ab ea laethanta Mhalaleel ar
fad, agus fuair sé bás. 

18 Agus do mhair Iared céad sé dheich a dó de bhlianaibh agus do ghein sé Henoch. 19 Agus do
mhair Iared, tar éis Henoch a ghiniúinit do, ocht gcéad bliain, agus do ghein sé clann mhac agus
clann iníon. 20 Agus naoi gcéad sé dheich a dó de bhlianaibh ab ea laethanta Iared ar fad, agus fuair
sé bás.

21 Agus do mhair Henoch sé dheich a cúig de bhlianaibh agus do ghein sé Matúsela. 22 Agus do
shiúlaigh Henoch i bhfochair Dé: agus tar éis Mhatúsela a ghinúint do, do mhair sé trí chéad bliain
agus do ghein sé clann mhac agus clann iníon, 23 agus trí chéad trí dheich a cúig de bhlianaibh ab
ea laethanta Henoch ar fad, 24 agus do shiúlaigh sé i bhfochair Dé, agus ní feacthas é a thuilleadh
mar do thóg Dia é.

25 Agus do mhair Matúsela céad ocht ndeich a seacht de bhlianaibh, agus do ghein sé Lamech.
26 Agus do mhair  Matúsela,  tar  éis  Lamech a ghiniúint  do,  seacht  gcéad ocht  ndeich a  dó de
bhlianaibh, agus do ghein sé clann mhac agus clann iníon. 27 Agus naoi gcéad sé dheich a naoi de
bhlianaibh ab ea laethanta Mhatúsela ar fad, agus fuair sé bás.

28 Agus do mhair Lamech céad ocht ndeich a dó de bhlianaibh agus do ghein sé mac, 29 agus thug
sé Nóé mar ainm air, agus duairt sé: cuirfidh an mac so sólás orainn ó obair agus ó shaothar ár lámh,
ar an dtalamh gur chuir an Tiarna a mhallacht air. 30 Agus do mhair Lamech, tar éis Nóé a ghiniúint
do, chúig céad* naoi ndeich a cúig de bhlianaibh agus do ghein sé clann mhac agus clann iníon.
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31 Agus seacht gcéad seacht ndeich a seacht de bhlianaibh ab ea laethanta Lamech ar fad, agus fuair
sé bás. Agus nuair a bhí Nóé chúig céad blian d’aois do ghein sé Sem agus Cham agus Iaphet.

Caib. a Sé

Peaca an duine fé ndeár an díle. Órdaítear do Nóé an airc a dhéanamh.

1 Agus tar éis daoine do thosnú ar bheith líonmhar ar an dtalamh agus gur rugadh iníonacha dhóibh,
2 do chonaic macra Dé1 iníonra na ndaoine, go rabhadar álainn, agus thógadar chúthu mná, as gach
ar thoghadar díobh. 3 Agus duairt Dia: Ní leanfaidh mo sprid sa duine go deó, óir is feóil é, agus
céad agus fiche bliain2 is ea ’ bheidh de laethantaibh aige. 4 Agus bhí fathaigh3 ar an dtalamh in sna
laethibh  sin.  Óir,  nuair  a  chuaigh  clann  mhac  Dé  isteach  chun  iníonacha  na  ndaoine  agus  do
rugadarsan clann, b’in iad fir chómhachtacha na seanaimsire, fir an chlú mhóir.

5 Agus nuair a chonaic Dia go raibh mallaitheacht na ndaoine go líonmhar ar an dtalamh, agus go
raibh gach smaoineamh ’na gcroí ag tnúth chun an uilc coitianta, 6 dob oth leis4 gur chruthaigh sé
an  duine  ar  an  dtalamh,  agus  tháinig  brón  air  istigh  ’na  chroí,  7 agus  duairt  sé:  an  duine  do
chruthaíos,  ídeód é ó aghaidh na  talún,  idir  dhuine agus beithíoch,  agus  nithe ag snámh,  agus
éanlaithe an aeir féin, óir is oth liom gur dheineas iad. 8 Ach do fuair Nóé grásta os cómhair an
Tiarna.

9 Sid iad geinealacha Nóé. Duine fíoraonta beacht ab ea Nóé ’na gheinealachaibh; do shiúlaigh sé i
bhfochair Dé. 10 Do ghein sé triúr mac, .i. Sem agus Cham agus Iaphet. 11 Agus bhí an talamh
cuirpe os cómhair Dé, agus lán de mhallaitheacht. 12 Agus nuair a chonaic Dia an talamh a bheith
cuirpe (óir bhí gach feóil tar éis a slí do thruailliú ar an dtalamh) 13 duairt sé le Nóé: Tá críoch gach
feóla tagaithe os mo chómhair. Tá an talamh líonta de mhallaitheacht tríothu, agus déanfad íde orthu
agus  ar  an  dtalamh.  14 Deinse  dhuit  féin  airc  de  chlárachaibh ramhra  adhmaid:  Dein  san  airc
seómraí beaga, agus clúdaigh an airc, laistigh agus lasmu’, le pic. 15 Agus seo mar a dhéanfair í.
Bíodh trí chéad cúbat5 i bhfaid na hairce: bíodh caogad cúbat ’na leithead, agus bíodh tríochad cúbat
’na haoirde. 16 Dein finneóg san airc agus déanfair a bárr do chríochnú i gcúbat. Agus cuirfir doras
’na  hairce  ’na  taobh.  Beidh  seómraí  íochtaracha  agus  láir  agus  uachtair  agat  inti.  17 Féach
tabharfadsa uisceacha mora díleann ar an dtalamh, ag ídiú gach feóla fé neamh, go bhfuil anál
beatha inti. Ídeófar gach ní dá bhfuil ar an dtalamh. 18 Agus déanfad mo chonnradh leatsa agus

1 Caib. 6. véar. 2. “Macra Dé.” Tugtar anso “Macra Dé” nú, “clann mhac Dé”, ar shliocht Shet agus ar shliocht Enois, 
toisc iad a bheith diaga cráifeach, agus tugtar macra daoine ar shliocht Chain toisc iad a bheith claon, tugtha 
d’anmhiantaibh na colla. An mírath a tháinig nuair a phós an tsliocht fhónta an drochshliocht, ba cheart go 
múinfeadh sé ciall do dhaoine nuair ba mhaith leó pósadh, agus nách anmhian a bheadh dhá stiúrú ach creideamh 
agus cráifeacht.

2 Véar. 3. “Céad agus fiche bliain.” .i. Naoi gcéad bliain ab ea saol an duine roimis an ndílinn agus ní bheadh le fáil 
aige feasta ach céad agus fiche de bhlianaibh. Nú go dtabharfadh Dia céad agus fiche de bhlianaibh dóibh chun 
aithrí ’ dhéanamh agus iompáil ar Dhia sara dtiocfadh an díle.

3 Véar. 4. “Fathaigh.” Do dheallródh an scéal gur dhaoine ana-mhóra a bhí ar an saol, i gcoitine, roimis an ndílinn, i 
gcúmparáid leis na daoine atá ar an saol anois. Ach na daoine ar a dtugtar fathaigh anso, i dteannta ’ bheith ana-mhór
i bpearsain, bhíodar míchuíosach ’na mbéasaibh, fíochmhar, éigeantach, drúisiúil.

4 Véar. 6. “Dob oth leis.” Ní féidir do Dhia athrú ’ theacht air. Ní féidir do brón ná dólás ná cathú do theacht air. 
Deintear úsáid de sna foclaibh sin thuas chun léanmhaire na bpeacaí do chur i dtuiscint, mar gur chuir na peacaí ’ 
fhéachaint ar Dhia a leithéid d’íde ’ dhéanamh ar na créatúiríbh a chruthaigh sé féin.

5 Véar. 15. “Trí chéad cúbat.” De réir an tómhais atá curtha síos anso bhí, de shlí san airc, cheithre chéad agus caogad 
de mhíltibh cúbat ceárnach, agus bhí sa méid sin slí breis agus a ndóthain slí do sna saighseanna ainmhithe go léir, 
agus don méid bídh a bhí riachtanach dóibh: Bíodh ná beadh sa chúbat adeirtear anso ach troigh go leith, .i. an cúbat
ba lú.
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raighir isteach san airc, tu féin agus do chlann mhac, agus do bhean féin agus mná do mhac mar aon
leat. 19 Agus béarfair leat isteach san airc dias de gach saghas créatúra beó de gach feóil, ionas go
mairfid siad mar aon leat: d’fhireannaibh agus de bhaineannaibh; 20 d’éanlaithibh de réir a gcineil,
agus de bheithígh de réir a gcineil, agus de gach ní a dheineann snámh ar an dtalamh, de réir a
chineil: raghaidh dias de gach saghas isteach in éineacht leat ionas go mairfid siad. 21 Béarfair leat
cuid de gach saghas bídh is gnáth a dh’ithe agus cuirfir i gcimeád é agat, agus beidh sé ’na bhia
agatsa agus acusan. 22 Agus do dhein Nóé gach ní dár d’órdaigh Dia dho.

Caib. a Seacht

Téid Nóé agus a mhuíntir isteach san airc. Scéann an díle ar an dtalamh.

1 Agus duairt an Tiarna leis: Imigh féin isteach san airc, agus do mhuíntir go léir: óir is tusa a
chonac fíoraonta os mo chómhair sa tsliocht so. 2 De sna beithígh ghlana1 go léir tóg seacht gcínn
agus seacht gcínn, an fireann agus an bhaineann, 3 ach de sna beithígh neamhghlana, a dó agus a
dó, an fireann agus an bhaineann. D’éanlaithibh an aeir, leis, a seacht agus a seacht, an fireann agus
an bhaineann, ionas go gcimeádfar síol ar uachtar na talún go léir. 4 Óir tamall fós, agus tar éis
seacht lá cuirfead fearthainn ar an dtalamh daichead lá agus daichead oíche, agus ídeód d’aghaidh
na talún gach substainnt dár dheineas.

5 Agus do dhein Nóé gach ní dár órdaigh an Tiarna dho. 6 Agus bhí sé sé chéad blian d’aois nuair a
scéigh uisceacha na díleann ar an dtalamh. 7 Agus chuaigh Nóé isteach, agus a chlann mhac, agus a
bhean, agus mná a mhac, in eineacht leis, san airc, mar gheall ar uisceachaibh na díleann. 8 Agus de
sna beithígh, ghlan agus neamhghlan*, agus de sna héanlaithibh, agus de gach rud a chorraíonn ar an
dtalamh, 9 do chuaigh isteach ag triall ar Nóé san airc, a dó agus a dó, fireann agus baineann, fé mar
a bhí órdaithe ag an dTiarna do Nóé. 10 Agus nuair a bhí an seacht lá imithe do scéigh uisceacha na
díleann ar an dtalamh. 11 Sa séchéadú* bliain d’aois Nóé, sa tarna mí, an seachtú lá déag den mhí,
do  bhris  aníos  toibreacha  uile  an  doimhnis  mhóir  agus  do  hoscladh  cómhlanna-uisce  neimhe,
12 agus thit an fhearthainn ar an dtalamh daichead lá agus daichead oíche. 13 An lá céanna san, do
chuaigh isteach san airc Nóé, agus Sem agus Cham agus Iaphet, a chlann mhac, agus a bhean, agus
triúr ban a mhac. 14 Iad féin agus gach beithíoch de réir a chineil, agus an áirnéis go léir ’na gcineil,
agus gach ní a chorraíonn ar an dtalamh de réir a chineil, agus gach ealta, de réir a chineil, agus na
héanlaithe go léir, agus gach ní a dh’eiteallann, 15 chuadar go léir isteach chun Nóé san airc, a dó
agus a dó, de gach feóil ’na raibh anál na beatha. 16 Agus iadsan a chuaigh isteach, is fireann agus
baineann a chuadar isteach, de gach feóil, fé mar a bhí órdaithe ag Dia dhosan. Agus do dhún an
Tiarna isteach é ón dtaobh amu’.

17 Agus bhí an díle ar an dtalamh daichead lá, agus do mhéadaigh na huisceacha, agus do thógadar
an airc suas ón dtalamh. 18 Óir do leathadar go hiomarcach agus do líonadar gach ní ar uachtar na
talún, agus bhí an airc dá hiompar ar na huisceachaibh. 19 Agus do sháraíodar na huisceacha* tar
meán ar an dtalamh, agus bhí na cnuic árda go léir, fé neamh uile, bhíodar clúdaithe. 20 Bhí an t-
uisce chúig cúbait déag os cionn na gcnuc a bhí clúdaithe aige. 21 Agus do hídíodh gach feóil dá
raibh ag corraí ar an dtalamh, idir éanlaithe agus beithígh agus gach rud snámhach ar an dtalamh,
agus na daoine go léir. 22 Agus d’éag na nithe sin uile ’na bhfuil anál na beatha ar an dtalamh.
23 Agus d’imir sé íde ar an uile shubstainnt dá raibh ar an dtalamh, idir dhuine agus beithíoch, agus

1 Caib. 7. véar. 2. “Beithígh ghlana.” Dheallródh an scéal go raibh dealú á dhéanamh, roim dhlí Mhaoise, idir 
bheithíochaibh glana agus neamhghlana, óir níor fógradh dlí Mhaoise go dtí an bhliain d’aois an domhain dhá mhíle 
chúig céad a ceathair déag.
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rudaí snámhacha, agus éanlaithe an aeir: agus do hídíodh den talamh iad: agus níor fágadh ach
amháin Nóé agus iadsan a bhí san airc ’na theannta.  24 Agus do shealbhaigh na huisceacha an
talamh ar feadh céad lá agus caogad.

Caib. a hOcht

Trá na díleann. Tagann Nóé amach as an airc agus deineann sé íbirt. Deineann Dia connradh leis.

1 Agus do chuímhnigh Dia ar Nóé, agus ar na créatúiríbh beó uile, agus ar an áirnéis uile a bhí ’na
theannta san airc, agus chuir  sé gaoth ar an dtalamh agus do thráigh na huisceacha.  2 Agus do
dúnadh,  leis,  toibreacha  an  doimhnis  agus  cómhlanna  uisce  neimhe,  agus  do  coisceadh  an
fhearthainn ó neamh. 3 Agus d’fílleadar na huisceacha den talamh, ag imeacht agus ag teacht. Agus
do thosnaíodar ar laíodú tar éis céad lá agus caogad. 4 Agus, sa seachtú mí, an seachtú lá fichid den
mhí, so stad an airc ar chnucaibh Armenia.

5 Agus bhí na huisceacha ag imeacht agus ag laíodú go dtí an deichiú mí. Óir, an deichiú mí, an
chéad lá  den mhí,  do taispeánadh barraí  na gcnuc.  6 Agus nuair  a  bhí  daichead lá  eile  imithe
d’oscail Nóé finneóg na hairce a dhein sé, agus chuir sé amach fiach dubh, 7 agus níor fhíll1 an
fiach dubh go dtí gur tiormaíodh na huisceacha ar an dtalamh. 8 Chuir sé amach, leis, colúr ’na
dhiaidh, go bhfeicfeadh sé an raibh na huisceacha tráite den talamh um an dtaca san. 9 Ach níor
fhéad an colúr áit a dh’fháil ar a stadfadh a cos agus tháinig sí chuige thar n-ais isteach san airc, óir
bhí na huisceacha ar an dtalamh go léir: agus chuir seisean a lámh amach agus do rug sé uirthi agus
thug sé isteach san airc í.

10 Ansan d’fhan sé ar feadh seacht lá eile agus chuir sé an colúr amach arís as an airc, 11 agus
tháinig sí chuige um thráthnóna agus craobh de chrann ola ’na béal aici, fé bhileógaibh glasa. Do
thuig Nóé ansan go raibh na huisceacha tar éis trá ar an dtalamh. 12 Ach d’fhan sé ar feadh seacht lá
eile agus chuir sé amach arís an colúr, agus níor tháinig sí thar n-ais chuige a thuilleadh. 13 Dá bhrí
sin, sa bhliain sé chéad a haon, an chéad mhí, an chéad lá den mhí, d’oscail Nóé cúmhdach na
hairce agus d’fhéach sé amach agus chonaic sé go raibh aghaidh na talún tirim.

14 Sa tarna mí, an seachtú lá fichid den mhí, bhí an talamh tíormaithe. 15 Agus do labhair Dia le
Nóé, agus duairt: 16 Imigh amach as an airc, tu féin agus do bhean agus do chlann mhac agus mná
do mhac in éineacht leat. 17 Tabhair leat amach na nithe beó uile atá it fhochair, de gach feóil, in
ealtaibh éan chómh maith le hi mbeithíochaibh, agus i nithibh snámhacha a bhíonn ag snámh ar an
dtalamh, agus imídh ar an dtalamh: deinidh méadú agus iomadú air.

18 Agus chuaigh Nóé amach, é féin agus a chlann mhac: a bhean agus mná a mhac in éineacht leis,
19 agus na rudaí beó go léir, an áirnéis, agus na rudaí snámhacha a bhíonn ag snámh ar an dtalamh,
de réir a gcineil, chuadar amach as an airc. 20 Agus do dhein Nóé altóir chun an Tiarna, agus thóg
sé de sna ainmhithibh uile agus de sna héanlaithibh, a bhí glan, agus d’íbir sé holocaustanna2 ar an
altóir.  21 Agus  do  bhalaithigh3 an  Tiarna  balaith  cúmhartha  agus  duairt  sé:  Ní  chuirfead  arís

1 Caib. 8. véar. 7. “Níor fhíll.” Níor fhíll an fiach dubh chun na hairce; (fé mar is féidir a thuiscint as an Eabhrais) bhí 
sé ag imeacht anonn ’s anall, uaireanta ag dul suas ar na cnucaibh mar a bhfuair sé cnublacha a thug bia dho, agus 
uaireanta eile ag teacht agus ag glacadh a shuaimhnis ar bhárr na hairce.

2 Véar. 20. “Holocaustanna,” íbirtí lánloiscithe, .i. ’na loisctí an íbirt ar fad, gan aon cuid di a chimeád le tabhairt do 
shagart ná do dhaoine.

3 Véar. 21. “Do bhalaithigh.” Cainnt fhigiúrthach í sin, dhá chur in úil gur thaithn le Dia na híbirtí sin a dh’fháil óna 
sheirbhíseach.
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mallacht ar an dtalamh mar gheall ar na daoine, óir tá machnamh agus smaoineamh chroí an duine
tugtha don olc ón óige. Dá bhrí sin ní dhéanfad íde arís ar gach anam beó mar atá déanta agam.
22 Laethanta uile  na talún,  síolchur  agus fómhar,  fuacht  agus  teas,  samhradh agus geímhreadh,
oíche agus lá, ní stadfaid siad.

Caib. a Naoi

Dia ag cur beannachta ar Nóé: ag cosc fola, agus dhá gheallúint gan an domhan d’ídiú le huisce
go deó arís. An bheannacht dá chur ar Shem agus ar Iaphet.

1 Agus chuir Dia a bheannacht ar Nóé agus ar a mhacaibh: Agus duairt sé leis: Méadaídh agus
iomadaídh agus líonaidh an talamh. 2 Agus bíodh eagla rómhaibh ar bheithíochaibh uile na talún
agus ar éanlaithe uile an aeir, agus ar gach ní a chorraíonn ar an dtalamh; agus tá iasca uile na
farraige tabhartha isteach ’núr láimh. 3 Agus an uile rud a chorraíonn agus atá beó beidh sé ’na bhia
agaibh. Táid siad go léir tabhartha agam díbh díreach ar nós na nglasraí.  4 Ach amháin seo, ná
híosfaidh sibh feóil mar aon le fuil. 5 Óir éileódsa fuil úr n-anamasa a láimh gach uile beithígh, agus
a láimh gach duine. Éileód anam duine a láimh gach duine, agus a láimh a bhráthar. 6 Éinne do
dhoirtfidh fuil duine doirtfar a chuid folasan, óir is chun íomhá Dé a deineadh an duine. 7 Ach
sibhse, deinidh méadú agus iomadú agus gluaisídh ar an dtalamh agus líonaidh é.

8 Agus duairt an Tiarna so, leis, le Nóé agus lena mhacaibh mar aon leis. 9 Féach cuirfeadsa mo
chonnradh ar bun libhse agus lenúr sliocht ’núr ndiaidh, 10 agus le gach anam beó atá agaibh, in
éanlaithibh  chómh maith  le  hi* mbeithíochaibh na talún,  atá  tagaithe  amach as  an  airc,  agus  i
mbeithíochaibh na talún uile. 11 Cuirfead mo chonnradh ar bun leat, agus ní ídeófar* gach feóil a
thuilleadh le huisceachaibh díleann, ná ní bheidh feasta díle ann chun na talún do* scrios. 12 Agus
duairt Dia: Sid é cómhartha na connartha atá agam á thabhairt idir me agus sibh, agus do gach anam
beó atá  agaibh,  chun sleacht  síor.  13 Suífead mo bhogha in  sna scamallaibh agus beidh sé ’na
chómhartha ar an gconnradh idir mise agus idir an talamh. 14 Agus nuair a chlúdód an spéir le
scamallaibh chífar mo bhogha in sna scamallaibh: 15 agus cuímhneód ar mo chonnradh libhse; agus
le gach anam beó atá ag iompar feóla, agus ní bheidh a thuilleadh uisceacha díleann ann chun gach
feola d’ídiú.  16 Agus beidh an bogha in sna scamallaibh agus chífead é agus cuímhneód ar an
gconnradh síoraí a deineadh idir Dhia agus gach anam beó de gach feóil dá bhfuil ar an dtalamh.
17 Agus duairt Dia le Nóé: Is é seo a bheidh ’na chómhartha ar an gconnradh atá déanta agamsa idir
me féin agus gach feóil dá bhfuil ar an dtalamh. 

18 Agus b’iad Sem agus Cham agus Iaphet clann mhac Nóé, do tháinig amach as an airc agus is é
Cham athair Chanaain. 19 Is iad an triúr san clann mhac Nóé, agus is uathu san do leath an chine
daonna ar an dtalamh go léir. 20 Agus saothróir talún ab ea Nóé, agus thosnaigh sé ar an dtalamh do
shaothrú, agus do chuir sé fíonghort. 21 Agus d’ól an fíon agus do cuireadh ar meisce1 é, agus do
nochtadh é istigh ’na phuball. 22 Do chonaic Cham, athair Chanaain, nocht a athar. D’imigh sé agus
d’inis sé dá bheirt driothár a bhí amu’ é. 23 Ach do chuir Sem agus Iaphet clóca ar a nguaillibh
chúthu, agus d’imíodar i ndiaidh a gcúl agus chlúdaíodar nocht2 a n-athar, agus bhí a n-aghaidh
iompaithe uaidh agus ní fheacadar nocht a n-athar.

1 Caib. 9. véar. 21. “Ar meisce.” De réir breithiúntais na nAthrach naofa ní raibh Nóé ciontach i bpeaca leis an meisce 
sin, óir ní raibh ’ fhios aige an fión a bheith chómh láidir.

2 Véar. 23. “Chlúdaíodar a nocht”. Mar sin, mar adeir Gregóir Naofa, L. 353. Moral. C. 22., is ea ba cheart dúinne 
nocht, .i. peacaí, ár n-athrach agus ár n-uachtarán sprideálta do chlúdach.
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24 Nuair a dhúisigh Nóé ón bhfíon agus ’ fuair sé cad a dhein a mhac óg leis 25 duairt sé: Mallacht
ar Chanaan1; ’na sheirbhíseach do sheirbhíseachaibh a bheidh sé, dá bhráithribh. 26 Agus duairt sé:
Moladh le Tiarna Dia Shem, agus bíodh Chanaan ’na sheirbhíseach aige.  27 Go leathnaigh Dia
Iapheth, agus go gcómhnaídh sé i bpuballaibh Shem, agus bíodh Chanaan ’na sheirbhíseach aige.

28 Agus do mhair Noé, tar éis na díleann, trí chéad bliain agus caogad. 29 Agus naoi gcéad bliain
agus caogad ar fad ab ea a laethanta go léir, agus fuair sé bás.

Caib. a Deich

Geinealach chlainne Nóé. Is iad a chuir an domhan fé dhaoine tar éis na díleann.

1 Sid iad geinealaigh clainne Nóé: Sem agus Cham agus Iaphet: agus do rugadh clann mhac dóibh
sin tar éis na díleann. 2 Gomer, agus Magog, agus Madai, agus Iavan agus Tubal, agus Mosoch,
agus Tiras*; b’in iad clann mhac Iaphet. 3 Agus Ascenes agus Riphat agus Togorma; b’in iad clann
mhac Ghomer. 4 Elisa agus Tarsis agus Cettim agus Dodanim; b’in iad clann mhac Iavain. 5 Do
roinneadar san oileáin2 na ngínte ’na dtalúintíbh, gach éinne de réir a theangan agus a mhuíntearthaí
’na náisiúnaibh.

6 Agus sid iad clann mhac Chaim, .i. Chus agus Mesram agus Phut agus Chanaan. 7 Agus sid iad
clann mhac Chuis, .i. Saba agus Hevila agus Sabata agus Regma agus Sabatacha. Agus b’iad clann
mhac Regma Saba agus Dadan. 8 Agus do ghein Chus Nimrod: Do thosnaigh sé sin ar bheith
cómhachtach ar an dtalamh, 9 agus fiagaí láidir3 ab ea é os cómhair an Tiarna,  as ar  éirigh an
seanfhocal: ar nós Nimroid an fiagaí láidir os cómhair an Tiarna. 10 Agus Babilon agus Arach agus
Achad agus Chalanne, i dtalamh Sennaair*, tosach a ríochta. 11 As an dtalamh san tháinig amach
Assur agus chuir sé suas Ninive, agus sráideanna na cathrach, agus Chale. 12 Agus Resen, leis, idir
Ninive agus Chale; sin í an chathair mhór. 13 Agus do ghein Mesraim Ludim agus Anamim agus
Laabim,  Neptuim*,  14 agus  Phetrusim  agus  Chasluim;  ónar  tháinig  na  Philistínigh,  agus  na
Captorim. 15 Agus do ghein Chanaan Sidon, a chéadghein, an Hetíteach, 16 agus an Iebusíteach
agus an tAmorrhíteach, agus an Gergesíteach; 17 An Hevíteach agus an tAracíteach; An Siníteach
18 agus an tAradiánach, an Samaríteach agus an Hamatíteach, agus ’na dhiaidh san do leath amach
treabhchasaí  na  gCanaaníteach*.  19 Agus  bhí  triúcha  Chanaain  ó  Shidon  go  dtagann  duine  go
Gerara* agus chómh fada le* Gasa, go dtagair isteach i Sodom agus i nGomorrha, agus in Adama
agus  i  Seboim agus  chómh  fada  le  Lesa.  20 Sin  iad  sliocht  Chaim de  réir  a  ngaolta,  agus  a
dteangthacha, agus a gcineal, agus a dtalúintí, agus a ngínte.

21 Agus do rugadh clann mhac, leis, do Shem, driotháir críonna Iaphet, athair clainne Hebeir go
léir.  22 Dob iad  clann mhac  Shem,  Elam,  agus  Assur,  agus  Arphacsad,  agus  Lud,  agus  Aram.
23 Dob iad clann mhac Araim, Us agus Hul, agus Geter; agus Mess. 24 Agus do ghein Arphacsad

1 Véar. 25. “Mallacht ar Chanaan.” Targaireachtaí ab ea mallachtaí agus beannachtaí na bhfáidh. Agus do chuir 
Maois an targaireacht so síos anso, go speisialta, do chlaínn Israél a bhí chun sealbha ’ dh’fháil i dtír Chanaain. Ach 
cad ’na thaobh an mhallacht do chur ar Chanaan mar gheall ar ghníomh a athair? Freagraid na hEabhraigh an cheist 
agus deirid, go raibh Chanaan an uair sin ’na gharsún agus gurbh é a chonaic ar dtúis nocht a sheanathar agus gur 
inis sé dá athair an scéal agus go rabhadar araon ag magadh faoi, agus gurbh in é ’ thug an mhallacht thargaireach ar 
an ngarsún agus ar a shliocht, seochas ar aon chuid eile de shliocht an athar, ná ar an athair féin.

2 Caib. 10. véar. 5. “Oileáin.” Thugadh na hEabhraigh oileáin ar na háiteannaibh imigéiniúla uile chun a dteidís ar 
loingeas, .i. an Ghréig,an Iodáil, an Spáinn, &c.

3 Véar. 9. “Fiagaí láidir.” Ní hag fiach bheithíoch a bhíodh sé, áfach, ach ag fiach daoine. Do thugadh sé na daoine fé 
smacht a lámha le héigin agus le hannsmacht. Agus bhí sé mar sin, ní hamháin os cómhair daoine ach “os cómhair 
an Tiarna”, leis, .i. os cómhair an tÉ nách féidir dul óna shúil.
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Sale, dár rugadh Heber. 25 Agus do rugadh beirt mhac do Heber. Phaleg ab ainm do dhuine acu,
toisc gur ’na laethantaibh a roinneadh an talamh: agus Iectan ab ainm dá dhriotháir. 26 Agus do
ghein an Iectan san Elmodad*, agus Saleph, agus Asarmot, Iare 27 agus Aduram, agus Usal, agus
Decla, 28 agus Ebal, agus Abemael, Saba 29 agus Ophir agus Hevila, agus Iobab. Clann mhac do
Iectan ab ea iad san go léir. 30 Agus is é áit cónaithe a bhí acu ná ó Mhessa mar a théimíd rómhainn
chómh fada le Sephur, .i. cnuc atá lastoir.

31 Sin iad sliocht Shem de réir a gcineal agus a dteangthacha agus a dtíortha agus a ngínte. 32 Sin
iad treabhchasaí Nóé, de réir a bpobal agus a ngínte. Sin iad a dhein na gínte do roinnt ar an dtalamh
tar éis na díleann.

Caib. a hAondéag

Túr Bhabel. Cur thrí chéile na dteangthacha. Geinealach Shem anuas go dtí Abram.

1 Agus ní raibh ar an dtalamh ach aon teanga amháin agus aon úrlabhra amháin, 2 agus nuair a
dh’aistríodar  ón  áit  thoir  fuaradar  machaire  i  dtalamh Sennaair  agus  chómhnaíodar  air.  3 Agus
duairt gach duine lena chómharsain: Téanam, deinimís bríceanna agus loisceam iad le tine. Agus
bhí bríceanna acu in inead cloch agus pic thalún in inead martaeil, 4 agus dúradar: Seo, cuirimís
suas cathair agus túr go sroisfidh a bhárr go dtí neamh: agus deinimís ár n-ainm oiriric sara scaipfar
sinn amach ar fuaid na dtíortha go léir.

5 Agus tháinig an Tiarna anuas go bhfeicfeadh sé an chathair agus an túr a bhí ag claínn Adaim á
dhéanamh. 6 Agus duairt sé: Féach is aon phobal amháin iad, agus níl acu go léir ach aon teanga
amháin, agus tá tosnaithe acu ar an ní seo ’ dhéanamh, agus ní scurfaidh den ní atá beartaithe acu go
gcríochnaíd siad é. 7 Téanaídh dá bhrí sin, téimís síos agus cuirimís a dteanga trína chéile i dtreó ná
tuigfid siad cainnt a chéile. 8 Agus ar an gcuma san do scaip an Tiarna iad ón áit sin ar fuaid na
dtíortha go léir agus do stadadar den chathair a dhéanamh, 9 agus do tugadh Babel* mar ainm uirthi,
óir is san áit sin do cuireadh úrlabhra an domhain trína chéile: agus do scaip an Tiarna ón áit sin iad
amach ar uachtar na dtíortha go léir.

10 Sid iad geinealacha Shem: Bhí Sem céad blian d’aois nuair a ghein sé Arphacsad, dhá bhliain tar
éis na díleann. 11 Agus do mhair Sem chúig céad bliain tar éis Arphacsad a ghiniúint do, agus do
ghein sé clann mhac agus clann iníon.

12 Agus do mhair Arphacsad trí dheich a cúig de bhlianaibh agus do ghein sé Sale, 13 agus do
mhair Arphacsad tar éis Sale ’ ghiniúint do, trí chéad agus a trí de bhlianaibh, agus do ghein sé
clann mhac agus clann iníon.

14 Do mhair Sale, leis, trí chéad a trí de bhlianaibh agus do ghein sé Heber. 15 Agus do mhair Sale,
tar éis Heber a ghiniúint do, cheithre bliainian* agus do ghein sé clann mhac agus clann iníon.

16 Agus do mhair Heber trí dheich a ceathair 

...p45 of manuscript missing...

25 clann mhac agus clann iníon.
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26 Agus do mhair Tare seacht ndeich de bhlianaibh agus do ghein sé Abram, agus Nachor, agus
Aran. 27 Agus sid iad geinealaigh Thare. Do ghein Tare Abram agus Nachor agus Aran, agus do
ghein Aran Lot. 28 Agus fuair Aran bás roim Thare, a athair, sa tír ’nar rugadh é, in Ur na gCaldee.
29 Agus do phós Abram agus Nachor mná. Saraí ab ainm do mhnaoi Abraim agus Melcha ab ainm
do mhnaoi Nachoir,  agus iníon d’Aran ab ea í,  athair  Mhelcha agus Iescha.  30 Agus bhí Saraí
aimrid agus ní raibh clann aici.

31 Agus do thóg Tare a mhac Abram, agus Lot mac Arain, mac a mhic, agus Saraí bean a mhic,
bean  Abraim,  a  mhac,  agus  thug  sé  leis  iad  amach  as  Ur  na  gCaldee  chun  dul  isteach  i  dtír
Chanaain. Agus thánadar chómh fada le Haran agus chómhnaíodar san áit sin. 32 Agus dhá chéad a
cúig de bhlianaibh ab ea laethanta Thare agus fuair sé bás i Haran.

Caib. a Dódhéag

Glaoch Abraim, agus an gheallúint a tugadh do. A thréimhse i gCanann agus ansan a dhul síos san
Éigipt mar gheall ar an ngorta.

1 Agus duairt  an Tiarna le hAbram: Imigh amach as do thír  dúchais,  agus ód ghaoltaibh,  agus
amach a teaghlach t’athar, agus tar isteach sa talamh a thaispeánfadsa dhuit, 2 agus déánfad náisiún
mór  díot,  agus  cuirfead  mo  bheannacht  ort,  agus  méadód  t’ainm,  agus  beidh  tú  beannaithe.
3 Cuirfead mo bheannacht ar an muíntir a chuirfidh a mbeannacht ort, agus cuirfead mo mhallacht
ar an muíntir a chuirfidh a mallacht ort; agus ionatsa is ea do beannófar cineacha na talún go léir.

4 Agus d’imigh Abram amach, fé mar a dh’órdaigh an Tiarna dho, agus d’imigh Lot in éineacht leis.
Bhí Abram seacht ndeich a cúig de bhlianaibh d’aois nuair a dh’imigh sé amach a Haran. 5 Agus do
thog sé leis a bhean, Saraí, agus Lot, mac a dhriothár, agus gach a raibh de mhaoin cruinnithe acu,
agus gach a raibh de mhuíntir déanta acu i Haran, agus do ghluaiseadar amach chun dul isteach i
dtalamh Chanaain.  Agus nuair  a bhíodar tagaithe isteach ann 6 do shiúlaigh Abram tríd an dtír
chómh fada leis an áit Sichem, chómh fada leis an ngleann uasal. Agus bhí an Chanaaníteach sa tír
an uair sin.

7 Agus do thaispeáin an Tiarna é féin d’Abram agus duairt sé leis: Tabharfadsa an talamh so dod
shliochtsa. Agus do chuir sé suas altóir san áit sin chun an Tiarna a thaispeáin é féin do.

8 Agus d’imigh sé ón áit sin go dtí cnuc a bhí ar an dtaobh thoir de Bhetel. Do shocraigh sé a
chábán ar an áit sin agus bhí Betel ar an dtaobh thiar de agus Hai ar an dtaobh thoir de. Agus chuir
sé suas san áit sin, leis, altóir chun an Tiarna agus do ghlaeigh sé ar a ainm.

9 Agus chuaigh Abram ar aghaidh, ag imeacht, agus ag dul ó dheas. 10 Agus tháinig gorta sa tír.
Agus chuaigh Abram síos san Éigipt,  chun tréimhse do thabhairt  ann,  mar do bhí  an gorta  go
léanmhar sa tír. 11 Agus nuair a bhí sé i ngar do bheith ag dul isteach san Éigipt duairt sé le Saraí,
lena mhnaoi: Is eól dom gur bean álainn tu; 12 agus nuair a chífid muíntir na hÉigipte thu déarfaid
siad: Is í a bhean í: agus maróid siad mise chun tusa ’ chimeád. 13 Abairse, dá bhrí sin, aicim ort,
gur drifiúr dom1 tu, i dtreó go mbeifar go maith dhom ded bhíthinn, agus go mbeidh m’anam beó ar
do shon.

1 Caib. 12. véar. 13. “Siúr dom.” Níor bhréag an chainnt sin mar siúr do ab ea í le fírinne. Iníon ab ea í dá dhriotháir 
Aran, agus dá bhrí sin, de réir nóis na nEabhrach siúr do ab ea í; fé mar a tugtar driotháir d’Abram ar Lot.
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14 Agus nuair a bhí Abram tagaithe isteach san Éigipt do chonaic muíntir na hÉigipte an bhean, go
raibh  sí  go  fíorálainn,  15 agus  d’inis  ríogra  na  hÉigipte  do  Pharao,  agus  do  mholadar  í  os  a
chómhair. Agus do rugadh an bhean isteach i dtigh Pharao. 16 Agus bhíothas go maith d’Abram ar a
son, agus bhí aige caoire agus ba agus asail agus buachaillí aimsire agus cailíní aimsire agus láracha
asal agus camaill.

17 Ansan do sciúrsáil an Tiarna Pharao agus a theaghlach le sciúirsíbh léanmhara, mar gheall ar
Sharaí, bean Abraim. 18 Agus do ghlaeigh Pharao Abram chuige agus duairt sé leis: Cad é seo atá
déanta agat orm? Cad ’na thaobh nár ínsis gurbh í do bhean í? 19 Cad chuige dhuit a rá gur shiúr
duit í, ionas go dtógfainn í ’na mnaoi agam? Seo anois, sin í agat do bhean. Tóg í agus imigh do
bhóthar. 20 Agus thug Pharao órdú dá fhearaibh i dtaobh Abraim agus do sheóladar chun siúil é féin
agus a bhean agus gach a raibh aige.

Caib. a Trídéag

Scarúint Abraim agus Loit lena chéile. Geallúint Dé d’Abram.

1 Agus tháinig Abram aníos as an Éigipt, é féin agus a bhean agus gach a raibh aige, agus Lot, a
dhriotháir*, mar aon leis, isteach sa taobh theas. 2 Agus bhí sé ana-shaibhir i sealús óir agus airgid,
3 agus d’fhíll sé an treó a dh’imigh sé, ón dtaobh theas go dtí Betel, chun na háite ’nar shocraigh sé
a chábán roimis  sin,  idir  Bhetel  agus Hai:  4 in  áit  na haltórach a dhein sé roimis  sin;  agus do
ghlaeigh sé ar ainm an Tiarna san áit sin.

5 Ach bhí Lot i bhfochair Abraim agus bhí tréada caorach aige, agus bólachta beithíoch agus cábáin.
6 Agus ní raibh an tír ábalta ar iad d’iompar i dtreó go bhféadfaidís cónaí i bhfochair a chéile, óir
bhí a substainnt mór agus níorbh fhéidir dóibh cónaí i bhfochair a chéile. 7 Agus mar gheall air sin
d’éirigh  toirmeasc  idir  aeiríbh  Abraim agus  aeiríbh  Loit.  Agus  bhí  an  Chanaaníteach  agus  an
Pheresíteach ’na gcónaí sa tír an uair sin. 8 Duairt Abram, dá bhrí sin, le Lot: Ná bíodh, aicim ort,
aon choímheascar idir mise agus tusa ná idir m’aeiríbh agus t’aeiríbhse, óir is bráithre sinn. 9 Féach,
tá an talamh go léir os do chómhair. Imigh uaim, aicim ort. Más maith leatsa dul i leith na lámha clé
cimeádfadsa i leith na lámha deise: más rogha leatsa an lámh dheas raghadsa i leith na lámha clé.
10 Do thóg Lot suas a shúile agus chonaic sé an tír go léir tímpall an Iordain, agus an t-uisce go húr
air, sarar ídigh an Tiarna Sodom agus Gomorrha, é mar pharthais an Tiarna nú mar an Éigipt, mar a
dtagann duine go Segor. 11 Agus do ghlac Lot mar rogha do féin an talamh tímpall an Iordain, agus
d’imigh sé ón dtaobh thoir, agus do scar an bheirt driothár lena chéile. 12 Do chómhnaigh Abram i
dtír Chanaain, agus d’áitribh Lot in sna bailtibh tímpall an Iordain agus chónaigh sé i Sodom.

13 Agus bhí fir Shodoim go hana-chuirpe agus peacaigh os cómhair an Tiarna ab ea iad thar meán.
14 Agus duairt an Tiarna le hAbram tar éis Lot a bheith scartha leis: Tóg suas do shúile agus féach
ón áit ’na bhfuilir anois, ó thuaidh agus ó dheas, soir agus siar. 15 An talamh san go léir a chíonn tú
tabharfad duitse é agus dod shliocht go deó, 16 agus déanfad do shliocht mar luaithreach na talún.
Má tá aon duine ábalta ar luaithreach na talún do chómhaireamh beidh sé ábalta ar do shliochtsa do
chómhaireamh, leis. 17 Éirigh agus siúlaigh tríd an dtír ar a fhaid agus ar a leithead: óir tabharfadsa
dhuit  é.  18 Agus  d’aistrigh  Abram  a  chábán  agus  tháinig  sé  agus  chómhnaigh  sé  i  ngleann
Mhambre, atá i Hebron, agus chuir sé suas san áit sin altóir chun an Tiarna.

Caib. a Ceathairdéag
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Slógadh an cheathrair rí. Bua Abraim. Melchisedech dhá bheannú.

1 Agus  do  thárla  san  am  san  gur  chuir  Amraphel  rí  Senaair,  agus  Arioch  rí  Pontuis*,  agus
Chodorlahomor  rí  na nElamíteach,  agus  Tadal  rí  gínte,  2 cogadh ar  Bhara,  rí  Sodoim,  agus  ar
Bhersa, rí Ghomorrha, agus ar Shennaab, rí Adama, agus ar Shemeber rí Seboim, agus ar rí Bhala,
.i.  Segoir*.  3 Thánadarsan go léir  chun a chéile isteach sa ghleann coille atá anois in’ fharraige
sháile. 4 Óir do bhíodarsan dhá bhliain déag fé sheirbhís do Chodorlahomor agus do dhiúltaíodar do
sa tríú bliain déag. 5 Agus sa cheathrú bliain déag do tháinig Chodorlahomor agus na ríthe a bhí in
éineacht leis agus do bhuaileadar na Raphaim in Astarotcarnaim, agus na Susim* mar aon leó, agus
na hÉmim i Save Chariataim, 6 agus na Chorreánaigh i gcnucaibh Séir, chómh fada le machairíbh
Pharain, atá sa bhfiantas. 7 Agus d’fhilleadar agus thánadar go tobar Mhisphat, .i. Cades: agus do
bhuaileadar tír uile na nAmalecíteach agus an tAmorrheach a chónaigh in Asasontamar.

8 Agus d’imigh amach rí  Sodoim, agus rí  Ghomorrha,  agus rí  Adama, agus rí  Seboim, agus rí
Bhala, .i. Segor, agus do chuireadar iad féin ’na gcoinnibh in íonaibh catha sa ghleann choílltigh,
9 .i.  i  gcoinnibh  Chodorlahomoir  rí  na  nElamíteach,  agus  Thadail  rí  gínte,  agus  Amrapheil  rí
Sennaair, agus Arioich rí Phontuis ceathrar ríthe i gcoinnibh cúigir.

10 Bhí,  ámh,  a  lán  poll  pice  talún1 sa  ghleann  choílltigh.  Agus  d’iompaigh  rí  Sodoim agus  rí
Ghomorrha a gcúl agus thiteadar ansan, agus an méid a chuaigh as díobh do theitheadar chun an
chnuic. 11 Agus thógadarsan maoin uile na Sodomíteach agus na nGomorrhíteach agus d’imíodar:
12 agus Lot, leis, driotháir Abraim, a bhí ’na chónaí i Sodom, agus a chuid.

13 Agus féach, d’inis duine a chuaigh as, d’Abram, don Eabhrach a chónaigh i ngleann Mhambre,
an tAmorrhíteach, driotháir Escoil agus driotháir Aneir: óir bhí connradh déanta acusan le hAbram.
14 Agus nuair  a  dh’airigh Abram, .i.  gur  tógadh a dhriotháir  Lot,  d’áirimh sé na  seirbhísigh a
rugadh ’na theaghlach, trí chéad agus ocht nduine dhéag, agus iad gléasta go maith, agus do lean sé
iad go dtí Dan. 15 Agus dhein sé trí coda dá chuallacht, agus do ghluais é chúthu san oíche agus do
bhris sé cath orthu agus do lean sé ar a dtóir chómh fada le Hoba atá ar láimh chlé Dhamascuis.
16 Agus thug sé leis an substainnt go léir, agus a dhriotháir Lot, agus a shubstainnt, agus na mná,
leis, agus na daoine.

17 Agus ar a theacht thar n-ais do ó ár Chodorlahomoir agus na rí* a bhí in’ fhochair, i ngleann
Save, .i. i ngleann an rí, do chuaigh rí Sodoim amach ’na choinnibh. 18 Ach thug Melchisedech, rí
Salem, arán agus fíon amach óir b’é sagart an Dé is aoirde é, 19 agus do bheannaigh sé é, agus
duairt  sé:  Beannacht  ar  Abram ón nDia  is  aoirde,  do  chruthaigh  neamh agus  talamh.  20 Agus
moladh leis an nDia is aoirde, go bhfuil an namhaid id lámhaibh trína choimirce. Agus thug sé dho
deachú as gach uile ní.

21 Agus duairt rí Sodoim le hAbram: Tabhair dom na daoine agus tóg an chuid eile chút. 22 Agus
duairt  sé  dhá fhreagradh:  Árdaím mo lámh chun an Tiarna Dia is  aoirde,  gur leis  neamh agus
talamh, 23 ná glacfad, ón snáth innigh go hiall na bróige, aon ní is leat,  sara ndéarfá: Dheineas
Abram saibhir: 24 ach amháin na nithe atá ite ag na fearaibh óga, agus coda na bhfear so a tháinig
liom, Aner, Escol agus Mambre. Glacfaid siad san a gcoda féin.

Caib. a Cúigdéag

1 Caib. 14. véar. 10. “Pice talún. Bituminis.” Saghas pice é sin a bhí mar mhartaol ag lucht túir Bhabel a dhéanamh, 
Gein. XI. 3, agus gur dhein Nóé úsáid de ag cur pice ar an airc.
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Dia ag geallúint sleachta d’Abram. A chreideamhsan, a íbirt, an radharc a chonaic sé.

1 Ansan, nuair a bhí na nithe sin déanta, tháinig briathar an Tiarna chun Abraim i radharc, agus
duairt sé: Ná bíodh eagal ort, a Abraim. Is mise do chosnamhaí agus do thuarastal ana-mhór. 2 Agus
duairt Abram: Cad a thabharfair dom, a Thiarna? Imeód gan chlann: agus is é an Damascus Eliesar
so mac stíobhairt mo theaghlaigh: 3 agus duairt Abram, leis: Ach níl sliocht curtha agat ormsa, agus
féach, mo sheirbhíseach, an fear a rugadh im theaghlach,  is  é ’ bheidh in’ oidhre orm. 4 Agus
láithreach do tháinig focal an Tiarna chuige agus duairt: Ní hé a bheidh in’ oidhre ort: ach an té a
thiocfaidh amach as t’inníbh, sin é a bheidh agat mar oidhre ort. 5 Agus do rug sé leis amach é agus
duairt sé leis: féach suas ar neamh agus cómhairimh na réiltíní má fhéadann tú é. Agus duairt sé
leis: Sin mar a bheidh do shliocht. 6 Agus do chreid Abram Dia agus do cuireadh san síos do chun
fíoraontachta. 7 Agus duairt sé leis: Is mise an Tiarna do thug amach tusa a hUr na gCaldee chun go
dtabharfainn duit an talamh so agus chun go sealbhófá é. 8 Agus duairt seisean: A Thiarna Dia, cad
uaidh go mbeidh ’ fhios agam go sealbhód é? 9 Agus d’fhreagair an Tiarna agus duairt: Tóg dom ar
seisean: samhaisc trí mblian, agus gabhar baineann trí mblian, agus reithe trí mblian agus turtair
agus colúr. 10 Agus do thóg sé na nithe sin go léir agus do dheighil sé iad ’na lár agus chuir sé
píosaí cheachtair díobh ar aghaidh a chéile, ach níor dheighil sé na héanlaithe. 11 Agus bhí na héin
ag teacht anuas ar na cnublachaibh agus bhí Abram dhá ndíbirt chun siúil.

12 Agus nuair a bhí an ghrian ag dul fé do tháinig codladh trom ar Abram, agus do ghlac uathás mór
é agus doircheacht, 13 agus do dúradh leis: Bíodh a fhios agat roim ré go mbeidh do shliocht ’na
ndaoinibh iasachta i dtír nách leó féin agus tabharfaid siad fé dhaoirse iad agus cuirfid siad cruatan
orthu  ar  feadh cheithre  chéad blian. 14 Ach tabharfadsa  breith  ar  an náisiún  dá mbeid  siad ag
fónamh, agus ’na dhiaidh san tiocfaid siad amach agus mórán substainnte acu. 15 Agus raighirse ag
triall ar t’aithreachaibh i síothcháin agus adhlacfar thu, nuair a bheidh aois mhaith agat. 16 Ach sa
cheathrú geinealach is ea ’ thiocfaid siad thar n-ais anso. Óir níl mallaitheachtaí na nAmorríteach
’na n-iomláine go dtí an aimsir seo.

17 Agus nuair  a bhí an ghrian tar  éis dul fé,  d’éirigh ceó dorcha,  agus do taispeánadh fúirnéis
deataigh agus lampa tine ag gabháil idir na deighiltibh úd. 18 Do dhein Dia connradh le hAbram an
lá san, agus duairt: Do d’shíolsa a thabharfadsa an talamh so, ó abhainn na hÉigipte go dtí abha
mhór Iúphrátes; 19 na Cineánaigh agus na Cenesítigh, na Cedmonítigh 20 agus na Hetítigh, agus na
Pheresítigh,  agus  na  Raphaim,  leis,  21 agus  na  hAmorrhítigh  agus  na  Chanaanítigh,  agus  na
Gergesítigh, agus na Iebusítigh.

Caib. a Sédéag

Póstar Abram agus Agar. Beirtear Ismael.

1 Ní raibh, áfach, Saraí, bean Abraim, tar éis aon chlainne do bhreith, ach bhí cailín aici, cailín
Éigipteach, agus Agar ab ainm di. 2 Duairt sí lena fear: Féach, tá an Tiarna tar éis mise do chimeád
ó chlaínn a bhreith; éirigh isteach ag triall ar mo chailín. B’fhéidir go mbeadh clann agam uaithi sin
féin. Agus nuair a thoiligh sé chun a hiarratais 3 do thóg sí Agar, an cailín Éigipteach, deich mbliana
óna dteacht ar dtúis go tír Chanaain, agus thug sí dá fear í chun bheith ’na mnaoi aige 1. 4 Agus do

1 Caib. 16. véar. 3. “Mar mhnaoi.” Bíodh go raibh iolracht ban in aghaidh dlí an phósta, mar a cuireadh ar bun í i 
dtosach aimsire, Gein. 2:24, do cheadaigh Dia an iolracht san do sna pátríarchaibh: agus deallraíonn an scéal gur 
lean an cead san i gcaitheamh aimsire na seandlí. Ach do chuir Críost ár dTiarna an pósadh féna chéad chur ar bun. 
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chuaigh sé isteach ag triall uirthi. Ach nuair a fuair sise go raibh sí torrach bhí sí tarcaisneach dá
máistreás.  5 Agus duairt  Saraí le hAbram: Tá éagóir  agat á dhéanamh orm: Thugas mo chailín
isteach it ucht duit, agus ó thuigeann sí go bhfuil sí ag iompar clainne táimse fé tharcaisne aici. Go
dtugaidh an Tiarna breith idir mise agus tu. 6 Agus d’fhreagair Abram í agus duairt: féach, tá do
chailín id láimh féin. Dein do rogha rud léi. Ansan, nuair a bhí Saraí cruaidh uirthi d’imigh sí.

7 Agus do fuair aingeal an Tiarna í in aice le tobar uisce sa bhfásach, tobar atá ar an slí go dtí Sur
san uaigneas, 8 agus duairt sé léi: A Agar, a chailín Sharaí, cá dtáinís? agus ca bhfuilir ag dul? Agus
d’fhreagair sise: táim ag teitheadh ó aghaidh Sharaí, mo mháistreás. 9 Agus duairt aingeal an Tiarna
léi: Imigh thar n-ais agus úmhlaigh tu féin féna láimh. 10 Agus duairt sé arís: Iomadódsa do shliocht
go mór,  agus ní  cómhaireófar  iad trína n-iomadúlacht.  11 Agus arís:  Féach,  ar  seisean,  taoi  ag
iompar clainne agus béarfair mac; agus tabharfair Ismael mar ainm air, óir tá éistithe ag an dTiarna
led chruatan. 12 Beidh sé in’ fhear fhiain: beidh a lámh i gcoinnibh gach duine agus lámh gach
duine ’na choinnibh: agus déanfaidh sé a chábáin ar aghaidh a bhráthar go léir anonn. 13 Agus do
ghlaeigh sí ar ainm an Tiarna a bhí ag cainnt léi: Tusa Dia agus do chonaicís mise. Óir duairt sí: Is
fíor go bhfeaca an taobh thiar den té a chíonn me. 14 Dá bhrí sin thug sí mar ainm ar an dtobar san,
Tobar an té atá beó agus atá ag féachaint orm. Tá an tobar san idir Chades agus Barad.

15 Agus do rug Agar mac d’Abram: agus thug sé Ismael mar ainm air.  16 Bhí Abram cheithre
dheich a sé* de bhlianaibh d’aois nuair a rug Agar Ismael do.

Caib. a Seachtdéag

Connradh an tímpallgheárrtha.

1 Agus tar éis tosnú dho ar bheith naoi ndeich* de bhlianaibh d’aois, do thaispeáin an Tiarna é féin
do: agus duairt sé leis: Is mise Dia ’n uile chómhacht: siúlaigh os mo chómhair agus bí beacht,
2 agus déanfad mo chonnradh idir me agus tu, agus iomadód thu thar meán. 3 Agus do thit Abram
ar a aghaidh anuas, 4 agus duairt Dia leis: Is mise atá, agus is leatsa atá mo chonnradh, agus beidh
tusa it athair ar mhórán gínte. 5 Agus ní tabharfar Abram1 mar ainm ort a thuilleadh: Ach Ábraham
a thabharfar mar ainm ort: óir tá athair ar mhórán gínte déanta agamsa dhíot. 6 Agus déanfad tu ’
mhéadú  thar  na  beartaibh,  agus  déanfad  gínte  dhíot  agus  tiocfaid  ríthe  amach  asat.  7 Agus
cuirfeadsa  mo  chonnradh  ar  bun  idir  me  féin  agus  tu,  agus  idir  dod  shliocht  id  dhiaidh,  ’na
ngeinealachaibh, le connradh síoraí, chun bheith im Dhia dhuit agus dod shliocht it dhiaidh. 8 Agus
tabharfad duit agus dod shliocht talamh t’eachtrannais, talamh Chanaain ar fad, i sealús síoraí, agus
beidh mé im Dhia acu.

9 Agus duairt Dia arís le hÁbraham: Agus déanfairse dá bhrí sin, mo chonnradh do chimeád, agus
do shliocht id dhiaidh, ’na ngeinealachaibh.

10 Sid  é  mo  chonnradh  do  chimeádfair,  idir  me  agus  tu,  agus  do  shíol  it  dhiaidh.  Déanfar
tímpallghearradh ar  gach  fireannach  agaibh.  11 Agus  déanfaidh  sibh  feóil  úr  roímhchroicin  do
thímpallghearradh, ionas go mbeidh sé ’na chómhartha ar an gconnradh idir mise agus sibh. 

Mait. 19.
1 Caib. 17. véar. 5. Ciallaíonn “Abram”, san Eabhrais, “athair árd”, ach ciallaíonn “Ábraham” “athair sló”. Ciallaíonn 

“Saraí”, “mo bhean uasal”, ach ciallaíonn “Sara” “bean uasal”.
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12 Déanfar  tímpallghearradh  ar  leanbh  ocht  lá  d’aois  ’núr  measc,  gach  leanbh  fireann  ’núr
ngeinealachaibh. Déanfar tímpallghearradh ar an leanbh a beirtear sa teaghlach chómh maith leis an
seirbhíseach a ceannaíodh,  agus aon duine nách dúr bhfine.  13 Agus beidh mo chonnradh ’núr
gcuid feóla ’na chonnradh shíoraí*.

14 An fireannach ná déanfar tímpallghearradh ar fheóil a roímhchroicin, dísceófar an t-anam san as
a phobal, toisc mo chonnradh ’ bheith briste aige.

15 Agus duairt Dia le hÁbraham, leis: Ní Saraí a thabharfair feasta ar Sharaí, ar do mhnaoi, ach
Sara. 16 Agus cuirfeadsa beannacht uirthi, agus tabharfad duit uaithi mac ar a gcuirfead beannacht,
agus déanfaidh gínte dhe, agus tiocfaid ríthe pobal uaidh.

17 Do thit Ábraham ar a aghaidh agus do gháir sé, agus duairt sé ’na chroí: An dó’ leat an mbéarfar
mac do dhuine atá céad blian d’aois? Agus Sara atá naoi ndeich de bhlianaibh d’aois, an mbéarfaidh
sí clann? 18 Agus duairt sé le Dia: Ó go mairidh Ismael os do chómhair! 19 Agus duairt Dia le
hÁbraham: Béarfaidh do bhean, Sara, mac duit, agus tabharfair Isaac mar ainm air, agus suífeadsa
mo chonnradh leis sin, ’na chonnradh shíorbhuan, agus lena shíol ’na dhiaidh.

20 Agus i dtaobh Ismael, tá éistithe agam leat, leis. Féach, cuirfead mo bheannacht air, agus méadód
é, agus iomadód é thar na beartaibh. Geinfidh sé dháréag ríogra, agus déanfadsa náisiún mór de.
21 Ach is le hIsaac do shuífead mo chonnradh, an mac a bhéarfaidh Sara dhuitse um an dtaca so an
bhliain seo chúinn.

22 Agus d’imigh Dia suas ó Ábraham nuair a stad sé de bheith ag cainnt leis. 23 Ansan do thóg
Ábraham a mhac Ismael, agus an méid daoine do rugadh ’na thigh, agus an méid daoine do bhí
ceannaithe  aige,  gach  firinneach  ar  fhearaibh  a  theaghlaigh,  agus  do  thímpallgheárr  sé  feóil  a
roímhchroiceann láithreach, an lá céanna san, fé mar a bhí órdaithe ag Dia dho. 24 Bhí Ábraham
naoi ndeich a naoi de bhlianaibh d’aois nuair a thímpallgheárr sé feóil a roímhchroicin. 25 Agus bhí
a mhac Ismael trí bliana déag nuair a tímpallghearradh é. 26 An lá céanna is ea do tímpallghearradh
Ábraham agus a mhac Israél. 27 Agus do tímpallghearradh ’na theannta na fir go léir a rugadh ’na
theaghlach, chómh maith leis na seirbhísigh a ceannaíodh, agus leis na daoinibh iasachta.

Caib. a hOchtdéag

Ábraham ag friothálamh ar aingealaibh. Ínsid roim ré teacht Isaac ar an saol. Ábraham ag guí ar
fhearaibh Sodoim.

1 Agus do thaispeáin an Tiarna é féin do i ngleann Mhambre agus é ’na shuí ag doras a chábáin, i
bhfíorbhrothall an lae. 2 Agus nuair a thóg sé suas a shúile do taispeánadh do triúr fear agus iad ’na
seasamh in’ aice. Agus chómh luath agus ’ chonaic sé iad do rith sé chúthu ó dhoras a chábáin, agus
d’adhair sé síos go talamh. 3 Agus duairt  sé: a Thiarna,  má tá fabhar fálta agam id radharc ná
himigh ód sheirbhíseach: 4 Ach tabharfad roinnt bheag uisce liom agus nídh úr gcosa, agus glacaidh
suaimhneas  fén  gcreann.  5 Agus  cuirfead  blúire  aráin  rómhaibh* agus  neartaídh  úr  gcroí,  ’na
dhiaidh san gluaiseóidh sibh oraibh: óir is chuige sin atáthaoi tagaithe i leataoibh ag triall ar úr
seirbhíseach. Agus dúradar: Dein mar atá ráite agat.

6 Dhein Ábraham dithneas isteach sa chábán ag triall ar Shara, agus duairt sé léi: brostaigh agus
fuin trí tómhais plúir agus dein trí chíste ar an dtínteán. 7 Agus do rith sé féin amach go dtí an tréad*
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agus thug sé leis isteach gamhain a bhí ana-mhéith agus ana-mhaith agus thug sé d’fhear óg é do
dhein é ’ bheiriú go luath. 8 Thóg sé, mar an gcéanna, ím agus bainne, mar aon leis an ngamhain a
bhí beirithe, agus chuir sé os a gcómhair iad, agus sheasaimh sé féin in aice leó fén gcrann.

9 Nuair a bhí ite acu dúradar leis: Ca bhfuil Sara,do bhean? Agus d’fhreagair seisean: Féach, tá sí sa
chábán.

10 Agus duairt sé leis: fíllfeadsa agus tiocfad chút an taca so, beatha ag coímhdeacht, agus beidh
mac ag Sara. D’airigh Sara san agus do gháir sí laistiar de dhoras an chábáin. 11 Bhíodar araon
aosta agus imithe i bhfad i mbliantaibh agus bhí Sara tar éis stad de bheith i ngnás ban, 12 agus do
gháir sí i ganfhios, agus duairt sí: Tar éis me ’ dhul in aois agus mo thiarna ’ bheith ’na sheanduine
an dtabharfad me féin do phléisiúr? 13 Agus duairt an Tiarna le hÁbraham: Cad ’na thaobh gur
gháir Sara agus go nduairt sí: Mise atá im sheanabhean an mbeidh leanbh ar iompar agam? 14 An
bhfuil aon ní deocair do Dhia? Mar atá socair fíllfeadsa chút an taca sa, beatha ag coímhdheacht,
agus beidh mac ag Sara:

15 Do shéan Sara, agus duairt sé: Níor gháireas, óir bhí eagal uirthi. Ach duairt an Tiarna: ní mar sin
atá, ach do gháiris. 16 Agus nuair ’ éirigh na fir as an áit sin d’iompaíodar a súile i dtreó Sodoim,
agus do shiúlaigh Ábraham leó dhá dtionnlacan.

17 Agus duairt an Tiarna: an féidir dom a cheilt ar Ábraham cad ’tá le déanamh agam? 18 Ó chím
go ndéanfaidh náisíun mór cómhachtach de agus gur tríd atáid náisiúin uile an domhain le beannú?
19 Óir is eól dom go n-órdóidh sé dá chlaínn, agus dá theaghlach ’na dhiaidh, slí an Tiarna do
chimeád agus breithiúnas agus fíoraontacht a dhéanamh: ionas, ar son Ábrahaim go gcuirfeadh an
Tiarna chun cínn gach ní dá bhfuil ráite aige leis. 20 Agus duairt an Tiarna: tá callóid Shodoim agus
Ghomorrha méadaithe agus tá a bpeaca tar éis dul i léanmhaireacht thar meán. 21 Raghad síos1 go
bhfeicead an bhfuil déanta acu de réir na callóide atá tagaithe chúm: nú ná fuil amhlaidh, go mbeidh
’ fhios agam. 22 Agus d’iompaíodar iad féin ón áit sin agus chuadar ar aghaidh i dtreó Sodoim: Ach
do sheasaimh Ábraham fós os cómhair an Tiarna. 23 Agus do dhrid sé chuige agus duairt sé: An
ídeóir an fíoraon i dteannta an chuirpigh? 24 Má tá caogad fíoraon sa chathair an ídeóir  iad in
éineacht? Agus ná spárálfair an áit sin ar son an chaogaid fíoraon má táid siad ann? 25 I bhfad
uaitse an ní sin do dhéanamh, agus an fíoraon do mharú in éineacht leis an gcuirpeach, agus an
fíoraon do bheith ar aon dul leis an gcuirpeach. Ní cuí dhuitse sin. Tusa a thugann breith ar an
ndomhan go léir. Ní dhéanfair an bhreith sin.

26 Agus duairt an Tiarna: Má fhaighim i Sodom caogad fíoraon istigh sa chathair spárálfad an áit go
léir ar a son san.

27 Agus do fhreagair Ábraham agus duairt: Ó thosnaíos aon uair amháin labharfad lem Thiarna,
agus gan ionam ach ceó agus luaithreach: 28 Conas a bheidh má bhíonn cúigear in easnamh ar an
gcaogad? An ídeóir an chathair go léir ar chúigear is daichead? Agus duairt sé: Ní ídeód an chathair
má fhaighim cúigear is daichead: 29 agus duairt sé arís: Ach má gheibhtear daichead duine cad a
dhéanfair? D’fhreagair sé: Ní ídeód í ar son an daichead duine: 30 a Thiarna, ar seisean: Ná bí i
bhfeirg liom má labhraim, aicim ort. Cad ’ déanfar má gheibhtear tríochad san áit? D’fhreagair se:

1 Caib. 18. véar 21. “Raghad síos,” &c. Cuireann an Tiarna san áit sin a chómhrá ar aon dul le nós cainnte agus gnímh
daoine; tá fios gach uile ní aige agus ní gá dho dul in aon bhall ag lorg eólais. Tabhair fé ndeara conas mar ’ 
dh’imigh beirt den triúr aingeal láithreach fé dhéin Sodoim, agus gur fhan i bhfochair Ábrahaim an tríú aingeal, ós é 
a bhí i bpearsain an Tiarna.
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Ní dhéanfad  é  má fhaighim tríochad ann.  31 Ó dheineas  tosnú aon uair  amháin labharfad  lem
Tiarna. Cad ’ déanfar má gheibhtear fiche duine ann? Duairt  sé: Ní ídeód í ar son fiche duine:
32 Aicim ort, a Thiarna, Ná bí i bhfeirg liom má labhraim aon uair amháin eile. Má gheibhtear
deichniúr ann cad ’ déanfar. Agus duairt sé: Ní ídeófar an áit ar son deichniúir. 33 Agus d’imigh an
Tiarna nuair a stad sé de chainnt le hÁbraham agus d’fhíll Ábraham chun a áite féin.

Caib. a Naoidéag

Friothálann Lot aingil ’na thigh agus beirtear saor é ó loscadh Sodoim*. Deintear deilbh salainn
dá mhnaoi mar gheall ar fhéachaint laistiar di.

1 Agus  tháinig  an  bheirt  aingeal  go  Sodom um thráthnóna  agus  bhí  Lot  ’na  shuí  i  ngeata  na
cathrach. Agus nuair a chonaic sé iad d’éirigh sé agus chuaigh sé ’na dtreó agus do shléacht sé
dhóibh anuas ar an dtalamh.  2 Agus duairt  sé:  Aicim oraibh,  a uaisle,  teacht  isteach i  dtigh úr
seirbhísigh agus fanúint ann i gcómhair na hoíche: Nídh úr gcosa, agus téidh chun úr mbóthair ar
maidin.  Agus dúradarsan: Ní hea ach fanfaimíd sa tsráid.  3 Dhein sé a lán tathaint orthu go n-
iompóidís isteach chuige: agus nuair a bhíodar tagaithe isteach ’na thigh dhein sé féasta mór dóibh
agus do bhácáil arán gan giost agus do chaitheadar bia. 4 Ach sara ndeigheadar a chodla tháinig fir
na cathrach, óg agus aosta, na daoine go léir in éineacht, agus do thímpalladar an tigh 5 agus do
ghlaodar ar Lot agus dúradar leis: Ca bhfuilid na fir úd a tháinig isteach chútsa anocht? Tabhair anso
amach chúinn iad go gcuiream aithne orthu. 6 Do chuaigh Lot amach ag triall orthu agus do dhún sé
an doras laistiar de agus do labhair sé leó: 7 Aicim oraibh, a bhráithre, ná deinidh an t-olc so. 8 Tá
beirt iníon agam nár chuir aithne fós ar fhear. Tabharfad chúibh amach iad agus tugaidhse úr rogha
anchor dóibh, ach ná déanfaidh sibh dochar do sna fearaibh seo, óir do thánadar fé scáth mo dhín.
9 Ach dúradarsan: Imigh isteach ansan thar n-ais. Agus arís: do tháinís isteach, ar siad: id dhuine
iasachta, an chun bheith id bhreitheamh é? Dá bhrí sin déanfaimíd níosa mheasa leatsa é ná leósan.
Agus  bhíodar  ag  brú  ar  Lot  go  hana-dhian  agus  bhíodar  i  reachtaibh  an  dorais  do  bhriseadh.
10 Agus  féach,  do  chuir  na  fir  a  lámh  amach  agus  tharraigeadar  Lot  chúthu  isteach  agus  do
dhúnadar an doras. 11 Agus an mhuíntir a bhí amach do bhuaileadar le daille iad, ón té ba lú go dtí
an té ba mhó dhíobh, i dtreó gur theip orthu an doras d’aimsiú. 12 Agus dúradar le Lot: An bhfuil
anso agatsa éinne is leat? cliamhain nú clann mhac nú clann iníon? Gach éinne is leat tabhair amach
as an gcathair seo iad, 13 óir déanfaimídne íde ar an áit seo, mar tá a gcallóid tar éis dul in aoirde os
cómhair an Tiarna agus chuir sé sinne uaidh chun na háite d’ídiú.

14 Ansan d’imigh Lot amach agus do labhair sé lena bheirt chleamhan a bhí chun a bheirt iníon
d’fháil, agus duairt sé leó: Éirídh agus imídh amach as an áit seo óir tá an Tiarna chun na cathrach
so d’ídiú. Agus do samhlaíodh dóibhsin gur ag magadh a bhí sé.

15 Agus nuair a bhí sé ’na mhaidin bhí na haingil ag tathant air: éirigh, adeiridís: tóg leat do bhean
agus do bheirt iníon atá agat le heagla go gcaillfí thusa, leis, i mallaitheacht na cathrach. 16 Agus
nuair a bhí sé ag déanamh ríghnis do rugadar ar láimh air agus ar láimh ar a mhnaoi agus ar a bheirt
iníon, toisc go raibh an Tiarna dhá spáráil, 17 agus do rugadar amach é agus chuireadar lasmu’ den
chathair é, agus do labhradar leis ansan agus dúradar: Sábháilse t’anam. Ná féach laistiar díot, agus
ná stad in aon áit sa tímpall, ach sábháil thu féin sa chnuc. sara n-ídeófí thusa, leis. 18 Agus duairt
Lot leó: Aicim ort, a Thiarna, 19 ó fuair do sheirbhíseach fabhar os do chomhair agus gur mhéadaís
an trócaire atá taispeánta agat dom ag sábháil mh’anama, agus nách féidir dom me féin do shábháil
sa chnuc le heagla go dtiocfadh drochní éigin orm agus go bhfaighinn bás. 20 Tá an chathair eile so
anso ’nár n-aice agus d’fhéadfainn rith chúithi. Cathair bheag is ea í agus sábhálfar me inti. Nách
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suarach í, agus beidh m’anam beó? 21 Agus duairt seisean: Féach, sa méid sin, leis, tá éistithe led
ghuí agam, gan íde ’ dhéanamh ar an gcathair gur labhrais ar a son. 22 Brostaigh agus sábháil thu
féin san áit sin, óir ní fhéadfad aon ní a dhéanamh go dtéirse isteach ansan. Ar an abhar san, do
tugadh Segor1 mar ainm ar an gcathair sin.

23 Bhí an ghrian tar éis éirithe ar an saol agus chuaigh Lot isteach i Segor. 24 Agus do chuir an
Tiarna cith ruíbhe agus tine a neamh, ón dTiarna, ar Shodom agus ar Ghomorrha, 25 agus d’ídigh sé
na cathracha san agus an tír mórthímpall, agus daoine na gcathrach, agus gach ní dá bhfásann as an
dtalamh. 26 Agus d’fhéach a bhean laistiar di agus dhein deilbh salainn di2.

27 Agus  d’éirigh  Ábraham  go  moch,  agus  san  áit  ’nar  sheasaimh  sé  os  cómhair  an  Tiarna
28 d’fheách sé i dtreó Sodoim agus Ghomorrha , agus ar thalamh na tíre sin go léir: agus do chonaic
sé an luaithghríosach ag éirí as an dtalamh ar nós deataigh fúirnéise.

29 Ach nuair a dh’ídigh Dia cathracha na tíre sin do chuímhnigh sé ar Ábraham agus thug sé Lot
saor as íde na gcathrach ’nar chónaigh sé. 30 Agus d’imigh Lot amach a Segor é féin agus a bheirt
iníon in éineacht leis (óir níor leog eagla dho fanúint i Segor) agus do chónaigh sé i bpluais, é fein
agus a bheirt iníon. 31 Agus duairt an iníon ba shine leis an inín ab óige: Tá ár n-athair aosta agus
níl aon fhear fágtha ar an saol chun teacht chúinn isteach de réir gnáis an domhain go léir. 32 Tar
agus cuirimís ar meisce le fíon é. Agus luímís leis ionas go gcimeádfaimíd síol dár n-athair. 33 Agus
chuireadar ’ fhéachaint ar a n-athair fíon a dh’ól an oíche sin agus chuaigh an iníon ba shine isteach
an oíche sin agus do luigh sí lena hathair, ach níor mhothaigh seisean cathain a luigh sí ná cathain a
dh’éirigh sí. 34 Agus an lá ’na dhiaidh san duairt an iníon chríonna leis an inín óig: féach, do luíos-
sa aréir lem athair, cuirimís ’ fhéachaint air fíon a dh’ól anocht, leis, agus caithfirse luí leis, i dtreó
go gcimeádfaimíd síol dár n-athair. 35 Chuireadar a n-athair ar meisce le fíon an oíche sin, leis, agus
chuaigh an iníon óg isteach, agus níor mhothaigh seisean cathain a luigh sí ná cathain a dh’éirigh sí.
36 Ar an gcuma san bhí beirt iníon Loit torrach óna n-athair. 37 Agus do rug an iníon chríonna mac
agus thug sí Moab mar ainm air: Sin é athair na Moabíteach go dtí an lá so. 38 Do rug an iníon óg
mac, leis, agus thug sí Ammon mar ainm air, .i. mac mo dhaoine. Sin é athair na nAmmoníteach go
dtí an lá so.

Caib. a Fiche

Thug Ábraham tréimhse i nGerara. Beirtear Sara isteach i dtigh Abimelech. Ach le hórdú Dé curtar
thar n-ais í gan baint léi.

1 D’aistrigh Ábraham ón áit sin go dtí an tír theas agus chónaigh sé idir Chades agus Sur, agus thug
sé tréimhse i nGerara. 2 Agus duairt sé i dtaobh a mhná Sara: Is í mo dhrifiúr í. Agus do chuir
Abimelech,  rí  Gherara,  teachtairí  uaidh  agus  thog  sé  í.  3 Agus  tháinig  Dia  chun  Abimelech  i
dtaibhreamh agus duairt sé leis: Féach, curfar chun báis thu mar gheall ar an mnaoi a thógais óir tá
fear aici. 4 Ach ní raibh bainte léi ag Abimelech agus duairt sé: a Thiarna, an gcuirfir chun báis
daoine atá gan choir agus nárbh eól doibh: 5 Ná duairt sé liom: Is í mo dhrifiúr í? Agus ná duairt
sise: Is é mo dhriotháir é. I símplíocht mo chroí agus i nglaine mo lámh atá an ní seo déanta agam.
6 Agus duairt Dia leis: agus is eól dómhsa gur i macántacht croí a dheinis é, agus uime sin is ea ’
chimeádas tu gan peaca ’ dhéanamh im choinnibh agus nár leogas duit baint léi. 7 Anois, dá bhrí

1 Caib. 19. véar. 22. “Segor” .i. “ruidín beag”.
2 Véar. 26. “Dá mhnaoi.” .i. mar chuímhneamh sheasmhach do sheirbhíseachaibh Dé, chun dul ar aghaidh i súáilce 

agus gan féachaint siar ar phléisiúr mhealltach an pheaca.

21



Leabhar Geinisis

sin, cuir a bhean thar n-ais chun an duine, óir is fáidh é, agus guífidh sé ort agus mairfir. Ach mara
gcuirir thar n-ais í bíodh ’ fhios agat go gcurfar chun báis tu go deimhnitheach, tu féin agus gach
éinne is leat. 8 Agus d’éirigh Abimelech san oiche agus do ghlaeigh sé chuige a sheirbhísigh go léir
agus do labhair sé an uile fhocal den chainnte sin agus iad ag éisteacht leis agus tháinig árdeagla ar
na fearaibh go léir. 9 Agus do chuir Abimelech fios ar Ábraham, leis, agus duairt sé leis: Cad é seo
atá déanta agat linne? Cad a dheineamairne ort gur thugais ormsa agus ar mo ríocht a leithéid de
pheaca? Tá ní déanta agat orainn ná raibh aon cheart agat a dhéanamh. 10 Agus chuir sé an cheist
chuige arís: Cad a chonaicís gur dheinis an ní seo? 11 Agus d’fhreagair Ábraham: Do chuímhníos
im aigne agus duart: b’fhéidir ná fuil eagla Dé san áit seo: agus maróid siad me ar son mo mhná.
12 Agus ar an dtaobh eile, is fíor gurb í mo dhrifiúr í. Iníon dom athair is ea í ach ní hiníon dom
mháthair í, agus do thógas í mar mhnaoi. 13 Agus nuair a thug Dia amach a tigh m’athar me duart
léi: caithfir an méid so comaoine do chur orm. Ins gach áit ’na dtiocfaimíd caithfir a rá gur driotháir
duit me.

14 Ansan do thóg Abimelech caoire agus ba agus seirbhísigh agus cailíní  aimsire  agus thug sé
d’Ábraham iad agus thug sé thar n-ais do Sara, a bhean, 15 agus duairt sé: Tá an talamh os do
chómhair, dein cónaí in aon áit ’nar maith leat é. 16 Agus duairt sé le Sara: féach, tá míle píosa
airgid  tabhartha  agam dod  dhriotháir,  déanfaidh  san  duitse  clúdach  dod  shúilibh,  dá  bhfuil  de
dhaoinibh agat, agus pé áit ’na ngeóbhair. Agus bíodh cuímhne agat air gur tógadh thu. 17 Agus
nuair a ghuigh Ábraham do shlánaigh Dia Abimelech agus a bhean agus a cháilíní, agus do rugadar
clann. 18 Óir bhí an Tiarna tar éis gach bruinne i dteaghlach Abimelech do dhúnadh suas mar gheall
ar Shara, bean Ábrahaim.

Caib. a hAon is Fiche

Beirtear Isaac. Díbearthar amach Agar agus Ismael.

1 Agus tháinig an Tiarna ag féachaint Shara mar a bhí geallta aige, agus do chómhlíon sé an rud
aduairt sé. 2 Agus do ghoibh sé gein agus do rug sí mac ’na seanaois, san am a bhí ínste ag Dia roim
ré  dhi.  3 Agus  thug  Ábraham  Isaac1 mar  ainm  ar  an  mac  san  do  rug  Sara  dho.  4 Agus  do
thímpallgheárr sé é an t-ochtú lá fé mar a bhí órdaithe ag Dia dho, 5 nuair a bhí sé céad blian d’aois,
óir san aois sin dá athair is ea do rugadh Isaac. 6 Agus duairt Sara: Tá gáire déanta ag Dia dhom.
Gach duine ’ dh’aireóidh é déanfaidh sé gáire liom. 7 Agus duairt sí: Cé ’ chreidfeadh go n-aireódh
Ábraham go raibh Sara ag tál bhainne cí ar mhac a rug sí dho ’na sheanaois?

8 Agus  d’fhás  an  leanbh  agus  do  deighleadh  é,  agus  do  dhein  Ábraham  féasta  mór  an  lá  a
deighleadh é. 9 Agus nuair a chonaic Sara mac Agair, mac na mná Éigiptí, ag súgradh le hIsaac,
duairt sí le Ábraham: 10 Caith amach an daorbhean agus a mac: óir ní bheidh mac na daormhná in’
oidhre mar aon lem mhacsa, Isaac. 11 Do ghoíll san go mór ar Ábraham, ar son a mhic. 12 Agus
duairt Dia leis: Ná goilleadh sé ort i dtaobh do mhic agus do dhaormhná. Ins gach ní dá bhfuil ráite
ag Sara éist lena glór. Óir in Isaac is ea do glaofar síol duit. 13 Ach déanfadsa náisiún mór de mhac
na daormhná, leis, toisc gurb é do shíolsa é.

14 Agus d’éirigh  Ábraham ar  maidin  agus thóg sé  arán  agus buidéal  uisce  agus chuir  sé  ar  a
gualainn é agus thug sé dhi an mac agus chuir sé chun siúil  í.  Agus d’imigh sí agus bhí sí ag
fánaíocht i bhfásach Bhersabee*. 15 Agus nuair a bhí an t-uisce sa bhuidéal ídithe do chaith sí an
mac fé cheann de sna crannaibh a bhí san áit,  16 agus d’imigh sí uirthi agus* do shuigh sí ar a

1 Caib. 21. véar. 3. “Isaac”, ciallaíonn an focal san “gáirí”.
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aghaidh anonn,  tamall  maith  uaidh,  chómh fada le  hurchar  saíghde,  óir  duairt  sí:  Ní  bhead ag
féachaint ar mo leanbh ag fáil bháis. Agus ’na suí dhi ar a aghaidh anonn d’árdaigh sí a guth agus
bhí sí ag gol.

17 Agus d’airigh Dia guth an mhic, agus do ghlaeigh aingeal le Dia a neamh ar Agar: A Agar, ar
seisean: Cad é sin agat á dhéanamh? Ná bíodh eagal ort: óir do chlois Dia guth do mhic as an áit ’na
bhfuil sé. 18 Éirigh agus tóg suas an mac agus coinnibh greim ar láimh air, óir déanfadsa náisiún
mór de. 19 Agus d’oscail Dia a súile agus chonaic sí tobar uisce agus d’imigh sí, agus do líon sí an
buidéal agus thug sí deoch don mhac. 20 Agus bhí sé (.i. Dia) leis, agus d’fhás sé, agus do chónaigh
sé sa bhfásach agus do dhein ógánach de (agus)  saghdóir.  21 Agus do chónaigh sé i  bhfásach
Pharan. Agus thug a mháthair bean chuige a talamh na hÉigipte.

22 San am gcéanna duairt Abimelech agus Phicol an ceann airm, le hÁbraham: Tá Dia leatsa ins
gach ní dá ndeineann tú. 23 Dearbhaigh, dá bhrí sin, dar Dia, ná déanfair dochar dom féin ná dom
shliocht  ná  dhom  fhine,  ach  de  réir  na  dea-chómharsanachta  atá  déanta  agamsa  dhuitse  go
ndéanfairse dhómhsa, sa tír seo ’na gcónaíonn tú it eachtrann. 24 Agus duairt Ábraham: Dearbhód.
25 Ansan  do  chas  sé  le  hAbimelech  tobar  uisce  do  rug  a  sheirbhísigh  leó  ar  éigin.  26 Agus
d’fhreagair Abimelech: Ní raibh ’ fhios agamsa cé ’ dhein an ní sin, agus níor ínsis-se dhom é, agus
níor  airíos  ’na  thaobh  go  dtí  inniu.  27 Agus  do  thóg  Ábraham  caoire  agus  ba  agus  thug  sé
d’Abimelech iad,  agus  dheineadar  araon connradh.  28 Agus ansan do dheighil  Ábraham seacht
cínn* d’uanaibh baineanna amach ón dtréad. 29 Agus duairt Abimelech: Cad chuige na seacht n-
uana  baineanna san atá  deighilte  amach agat?  30 Agus duairt  seisean:  Caithfirse  seacht  n-uana
baineanna do ghlacadh as mo láimhse: i dtreó go mbeid siad mar fhianaise dhom gur me do bhain
an tobar so. 

31 Uime sin is ea do tugadh Bersabee1 ar an áit sin mar is ann a dheineadar araon an dearbhú.
32 Agus dheineadar connradh do thobar an dearbhaithe. 33 Agus d’éirigh Abimelech agus Phicol,
ceann an airm, agus d’fhilleadar thar n-ais go talamh na bPalestíneach. Ach do chuir Ábraham coíll
bheag i mBersabee agus do ghlaeigh sé ar ainm an Tiarna Dia síoraí san áit sin, 34 agus bhí sé in’
eachtrannach i dtalamh na bPalestíneach ar feadh morán laethanta.

Caib. Dhá Dheich a Dó

Dearfar creideamh agus úmhlaíocht Ábrahaim lena thugthacht chun a mhic do íbirt. Coisceann
aingeal é ar an ngíomh. Athnuaitear na seanagheallúna dho. Sliocht a dhriothár, .i. Nachor.

1 Tar  éis  na  nithe  sin  dhein  Dia  fromadh2 ar  Ábraham,  agus  duairt  sé  leis:  A Ábrahaim!  A
Ábrahaim! agus duairt seisean: Táim anso. 2 Agus duairt sé leis: Tóg Isaac, t’aonghein mhic, go
bhfuil grá agat do, agus imigh go dtí talamh an radhairc agus íbir é ’na holocaust, ar chnuc de sna
cnucaibh a thaispeánfadsa dhuit. 3 Ansan d’éirigh Ábraham san oíche agus chuir sé iallait ar a asal
agus thóg sé leis beirt óigfhear agus a mhac Isaac, agus do gheárr sé an t-adhmad don holocaust
agus do ghluais sé chun na háite a bhí órdaithe ag Dia dho. 4 An tríú lá d’árdaigh sé a shúile agus
chonaic sé an áit i bhfad uaidh. 5 Ansan duairt sé leis na fearaibh óga: Fanaidhse anso i dteannta an
asail,  imeódsa go tapaidh* agus an buachaill chómh fada leis an áit úd thall agus nuair a beidh

1 Véar. 31. “Bersabee”, .i. “Tobar an dearbhaithe”.
2 Caib. 22. Véar. 1. “Dhein Dia fromadh.” Níor sprioc Dia riamh aon duine chun uilc. Séamas 1.13. Ach le triail agus 

le fromadh taispeánann Dia dúinn féin agus do chách cad é an saghas sinn, fé mar a taispeánadh sa bhfromadh so ar 
Ábraham an creideamh agus an úmhlaíocht thar bárr a bhí ann.
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adhartha againn tiocfaimíd thar n-ais chúibh. 6 Ansan do thóg sé adhmad an holocauist agus chuir
sé ar a mhac Isaac é agus do rug sé féin leis, ’na láimh, tine agus claíomh. Bhí an bheirt ag siúl le
cois a chéile 7 agus duairt Isaac len’ athair: A Athair. D’fhreagair an t-athair: Cad ’tá uait, a mhic?
Féach, ar  seisean: tine agus adhmad: cá bhfuil  an ní le híbirt  sa  holocaust? 8 Agus d’fhreagair
Ábraham: Soláthród Dia féin ní le híbirt sa holocaust, a mhic. Agus do ghluaiseadar orthu le cois a
chéile.

9 Thánadar chun na háite a bhí taispeánta ag Dia dho. Chuir sé suas altóir. Socraigh sé an t-adhmad
mar  ba  cheart  ar  an  altóir.  Ansan do cheangail  sé  Isaac  agus  chuir  ar  an  gcruaich  adhmaid  é.
10 Ansan do chuir sé a lámh amach agus do rug sé ar an gclaíomh chun a mhic d’íbirt. 11  Agus
féach, do ghlaeigh aingeal leis an dTiarna chuige ó neamh: A Ábrahaim! A Ábrahaim! ar seisean.
Agus d’fhreagair Ábraham: Táim anso: 12 Agus d’fhreagair seisean: Ná chuir do lámh ar an mac,
agus ná dein aon ní leis. Is eól dom anois go bhfuil eagla Dé ort agus nár spárálais t’aonghein mhic
féin ar mo shon. 13 Ansan do thóg Ábraham suas a shúile agus do chonaic sé, laistiar dá dhrom,
reithe in sna sceachaibh agus é in achrann go daingean leis na hadharcaibh: Do thóg sé an reithe
agus d’íbir sé ’na holocaust é in inead a mhic. 14 Agus thug sé mar ainm ar an gcnuc san “Chíonn
an Tiarna”, agus de sin, deirtear, go dtí an lá so: Sa chnuc chífidh an Tiarna. 15 Agus do ghlaeigh
aingeal an Tiarna ó neamh ar Ábraham an tarna huair agus duairt sé: 16 Tá dearbhaithe agam dar
mise féin, adeir an Tiarna: Toisc gur dheinis an ní sin, agus nár spárálais t’aonghein mhic féin ar mo
shon, 17 cuirfeadsa mo bheannacht ortsa, agus iomadód so shliocht mar réilte neimhe, agus mar an
ngainimh atá ar thráigh na farraige. Sealbhóid do shíol geataí a namhad. 18 Agus id shíolsa is ea do
beannófar gínte an domhain go léir, toisc gur úmhlaís dom ghlór.

19 Tháinig Ábraham thar n-ais ag triall ar na fearaibh óga agus chuadar go Bersabee in éineacht
agus do chónaíodar ann. 20 Tar éis na nithe sin do hínseadh go raibh clann bertha ag Melcha, leis,
dá  dhriotháir,  Nachor.  21 Hus  an  chéadghein,  agus  Bus  a  dhriotháir,  agus  Camuel  athair  na
Suriánach. 22 Agus Cased, agus Asau, agus Pheldas,  agus Iedlaph,  23 agus Batuel  ónar  rugadh
Rebecca.  Do  rug  Melcha  an  t-ochtar  san  do  Nachor,  driotháir  Ábrahaim.  24 Agus  do  rug  a
leannán, .i. Roma, do rug sí dho Tabee, agus Gabam, agus Tahas, agus Maacha.

Caib. Dhá Dheich a Trí

Bás Sara*, agus a hadhlacadh sa pháirc a ceannaíodh ó Éphron.

1 Agus do mhair Sara céad dhá dheich a sé* de bhlianaibh, 2 agus fuair sí bás i gcathair Arbee, .i.
Hebron, i dtír Chanaain, agus tháinig Ábraham ag déanamh buartha agus ag gol os a cionn. 3 Agus
nuair ’ éirigh sé ó ghnó na sochraide do labhair sé le claínn Heth agus duairt sé leó: 4 duine iasachta
is ea mise agus eachtrannach ’núr measc. Tugaidh dom ceart roilige agaibh go n-adhlacadh mo
mhairbh. 5 Agus do fhreagair clann Heth agus dúradar: 6 A Uasail, éist linn. Priúnsa le Dia is ea thu
’nár measc. Adhlaicse do mhairbh in sna roiligibh is feárr againn agus ní bheidh ar chumas aon
duine thu ’ chosc ar do mhairbh a dh’adhlacadh ’na roilig. 7 D’éirigh Ábraham agus do shléacht sé1

do mhuíntir na tíre, .i. do chlaínn Heth, 8 agus duairt sé leó: Más áil lenúr n-anam go n-adhlacfainn
mo mhairbh éistidh liom agus iarraidh achainí dhom ar Éphron mac Seóir, 9 go dtabharfadh sé
dhom an uaimh dhúbalta atá aige i gceann a pháirce. Ar an méid airgid is fiú é a thabharfaidh sé
dhom é os úr gcómhairse, mar shealús roilige. 10 Agus bhí Éphron ’na chónaí i lár clainne Heth.

1 Caib. 23. véar. 7. “Do shléacht sé”, “adoravit”, .i. de réir na leitir, “do adhair sé”. Ach san áit seo, agus ’na lán eile 
áiteanna, sa scriptiúir Laidne, ní chiallaíonn an focal ach an urraim is gnáth a thabhairt do dhaoinibh uaisle nuair a 
cromtar síos os a gcómhair.
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Agus do fhreagair Éphron Ábraham in éisteacht gach ar chuaigh isteach geata na cathrach, agus
duairt sé: 11 Ná bíodh amhlaidh sin, a Uasail, ach bronnaimse suas ortsa an pháirc agus an uaimh
atá inti,  i láthair clainne mo dhaoine. Adhlaic do mhairbh. 12 Do shléacht Ábraham os cómhair
daoine na tíre, 13 agus do labhair sé le hÉphron i láthair na ndaoine: Aicim ort éisteacht liom, ar
seisean: Tabharfad airgead ar an bpáirc. Glac é agus adhlacfad mo mhairbh ann. 14 Do fhreagair
Éphron: 15 Éist liom, a Uasail. An talamh san atá uait is fiú cheithre chéad sicil airgid é. Sin é a
fhiacha idir tu agus mise. Ach cad é an ní é sin? Adhlaic do mhairbh.

16 Nuair  ’ airigh Ábraham an méid sin do mheáigh sé amach an t-airgead a dh’iarr  Éphron, in
éisteacht clainne Heth, cheithre chéad sicil airgid, in’ airgead choiteann phoiblí. 17 Agus an pháirc
sin a bhí i seilbh Éphroin roimis sin, agus go raibh an uaimh dhúbalta inti ag féachaint i dtreó
Mhaimbre, 18 do deimhníodh i seilbh Ábrahaim í féin agus an uaimh agus na craínn a bhí ’na
teórannaibh mórthímpall, i radharc clainne Hethe agus i radharc an uile dhuine a bhí ag dul isteach
geata na cathrach. 19 Ansan d’adhlaic Ábraham Sara a bhean, in uaimh dhúbalta na páirce sin, a bhí
ag féachaint i dtreó Mhaimbre, sin é Hebron i dtalamh Chanaain. 20 Agus do deimhníodh an pháirc
d’Ábraham, agus an uaimh a bhí inti, mar shealús chun adhlactha ann, ó chlaínn Heth.

Caib. Dhá Dheich a Ceathair

Cuireann Ábraham a sheirbhíseach uaidh soir go Mesopotamia chun go dtabharfadh sé anoir as
an áit sin leis cailín dá mhuíntir féin mar mhaoi dá mhac. Tugann sé leis anoir Rebecca agus
postar le hIsaac í.

1 Bhí Ábraham críonna, agus aois mhór aige, agus an rath curtha air ag an dTiarna ins gach ní.
2 Agus duairt sé leis an seirbhíseach ba shine aige, an fear a bhí os cionn a choda go léir: cuir do
láimh fém shliasaid 3 go gcuiread ’ fhéachaint ort dearbhú dar Tiarna Dia neamha* agus talún, ná
tógfair, mar mhnaoi dom mhac, éinne d’iníneachaibh na gCanaaníteach, go bhfuilim im chónaí ’na
measc, 4 ach go raghair chun mo thíre féin agus chun mo ghaolta féin agus go dtógfair bean ón áit
sin dom mhac Isaac.

5 Agus d’fhreagair an seirbhíseach: Mara dtagaidh an bhean liom chun na tíre seo an gcaithfead do
mhac a bhreith liom thar n-ais chun na háite as a dtáinís? 6 Agus duairt Ábraham: Seachain agus ná
beir mo mhac choíche thar n-ais chun na háite sin. 7 Tiarna Dia neimhe, a thog me amach a tigh
m’athar, agus a tír mo dhúchais, a labhair liom agus a dhearbhaigh dom, dhá rá so: Dod shliochtsa is
ea ’ thabharfad an tír seo; cuirfidh sé sin a aingeal rómhat1, agus tabharfair as an áit sin bean dom
mhac. 8 Ansan, mara leanaidh an bhean thu ní bheidh ceangal an dearbhaithe ort. Ach amháin ná
beir mo mhac thar n-ais chun na háite sin. 9 Ansan do chuir an seirbhíseach a lámh fé shliasaid
Ábrahaim agus do dhein sé an dearbhú de réir na cainnte sin.

10 Ansan do thóg sé deich gcínn de chamallaibh a mháistir agus roinnt éigin de gach ní dá chuid,
agus chuaigh sé chun bóthair go Mesopotamia, go cathair Nachoir. 11 Agus nuair a chuir sé na
camaill  ’na luí,  lasmu’ den bhaile,  um thráthnóna, in aice le  tobar  uisce,  san am ’nar gnáth le
mnáibh bheith ag teacht amach a d’iarraidh uisce,  duairt  sé: 12 A Thiarna,  a Dhia mo mháistir
Ábraham, bí liom inniu aicim ort, agus taispeáin báidh dom mháistir Ábraham. 13 Féach, táim im
sheasamh in aice an tobair uisce agus tiocfaid iníonacha muíntire na cathrach so amach chun uisce
do tharrac. 14 Anois, dá bhrí sin, an cailín go ndéarfad léi: Ísligh do chrúsca go n-ólad deoch, agus

1 Caib. 24. véar. 7. “Cuirfidh sé a aingeal.” Taispeánann san gur chreid na hEabhraigh go dtugadh Dia aingil 
coímhdeachta dhóibh chun iad do chosaint.
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go bhfreagróidh sise: ól, agus tabharfad deoch dod chamallaibh, leis, deónaigh gurb í sin an bhean
atá ceapaithe agat dod sheirbhíseach Isaac: agus as san tuigfeadsa fabhar a bheith taispeánta agat
dom mháistir. 15 Sara raibh an chainnt sin críochnaithe aige, féach, tháinig Rebecca amách, iníon
Bhatuel, mhic Mhelcha, mná Nachoir, driothár Ábrahaim, agus crúsca ar a gualainn aici: 16 Cailín
fíorálainn, maighdean ana-bhreá, agus nár chuir aithne ar fhear: agus chuaigh sí sios chun an tobair
agus do líon sí  a chrúsca agus bhí  sí  ag teacht thar n-ais.  17 Agus do rith  an seirbhíseach ’na
coinnibh agus duairt sé: Tabhair dom roinnt bheag uisce le n-ól as do chrúsca: 18 ól, a uasail, ar
sise, agus do leog sí anuas ar a cuislinn an crúsca láithreach agus thug sí deoch dho. 19 Agus nuair a
bhí an deoch olta aige duairt sí: Tarraiceód uisce dod chamallaibh, leis, go dtí go n-ólfaid siad go
léir. 20 Ansan do chaith sí a raibh sa chrúsca isteach in sna humaraibh agus do rith sí thar n-ais chun
an uisce do tharrac agus tharraig é agus thug sí deoch do sna camallaibh go léir. 21 D’fhan seisean
go ciúin ag féachaint uirthi agus é ag machnamh agus gur mhaith leis ’ fhios a bheith aige arbh é toil
an Tiarna go raibh a chuaird éirithe leis, nú nárbh é. 22 Nuair a bhí ólta ag na camallaibh do thóg an
fear amach fáinní cluas d’ór, go raibh dhá shicil meáchaint iontu, agus dhá phráisleád go raibh deich
sicil meáchaint iontu. 23 Agus duairt sé léi: cér’ iníon tu? Inis dom: an bhfuil i dtigh t’athar inead
chun lóistín?  14 Agus d’fhreagair  sise:  Iníon mise do Bhatuel,  mac Mhelcha,  mac a  rug sí  do
Nachor. 25 Agus duairt sí leis, ’na theannta san: Tá a lán tuí againn agus a lán féir thirim agus áit
mhór  chun luite  ann.  26 Do chrom an fear  síos  agus  d’adhair  sé  an Tiarna,  27 agus duairt  sé:
Moladh le Tiarna Dia mo mháistir Ábraham. Níor thóg sé óm mháistir trócaire ná fírinne. Agus thug
sé mise ceann ar aghaidh isteach i dtigh bráthar mo mháistir.

28 Ansan do rith an cailín agus d’inis sí i dtigh a máthar gach ní dár airigh sí. 29 Agus bhí driotháir
ag Rebecca agus Labán ab ainm do agus d’imigh sé amach go tapaidh chun an tobair chun an fhir.
30 Agus nuair a bhí sé tar éis na bhfáinní cluas agus na bpráisléadaí a dh’fheiscint i lámhaibh a
dhriféar agus tar éis gach ní dá nduairt sí a dh’aireachtaint, nuair a duairt sí: so agus so aduairt an
fear liom: Tháinig sé chun an fhir agus é ’na sheasamh in aice na gcamall ag an tobar uisce, 31 agus
duairt sé leis: Tar isteach, a dhuine do bheannaigh an Tiarna: Cad chuige dhuit bheith id sheasamh
amu’? Tá an tigh ollamh agamsa, agus áit do sna camallaibh. 32 Agus thug sé leis in’ aíocht é agus
do scuir sé na camaill agus thug sé tuí agus féar tirim, agus uisce chun a chos-san do ní, agus cosa
na bhfear a bhí tagaithe in éineacht leis. 33 Ansan do cuireadh arán os a chómhair, ach duairt sé: Ní
íosfad bia go n-ínsead mo theachtaireacht. Agus d’fhreagair seisean: labhair. 34 Agus duairt sé:—
Seirbhíseach Ábrahaim mise, 35 agus do chuir an Tiarna an rath ar mo mháistir go hiúntach, agus tá
sé ’na dhuine mhór. Agus tá tabhartha aige dho caoire agus ba agus airgead agus ór agus fearóglaigh
agus banóglaigh agus camaill  agus  asail.  36 Agus Sara,  bean mo mháistir,  do rug sí  mac dom
mháistir agus ’na seanaois, agus tá a raibh aige tabhartha aige dho.

37 Agus do chuir mo mháistir ’ fhéachaint ormsa dearbhú, agus duairt sé: Ní thógfair bean dom
mhac de sna Chanaaníteachaibh go gcónaím ’na measc, 38 ach caithfir dul go tigh m’athar agus
bean dom mhac do thógaint as mo ghaoltaibh féin. 39 Ach d’fhreagras mo mháistir agus duart:
Conas a bheidh an scéal mara dtagaidh an bhean liom? 40 An Tiarna, ar seisean, go bhfuilim ag siúl
’na radharc, cuirfidh sé a aingeal in éineacht leat ag stiúrú na slí dhuit, agus tógfair bean dom mhac
as mo ghaoltaibh féin agus a teaghlach m’athar. 41 Ach beidh tú saor óm eascaine nuair a thiocfair
chun mo ghaolta, mara dtugaid siad aon bhean duit.

42 Agus do thánag inniu chun an tobair uisce agus duart: a Thiarna, a Dhia mo mháistir Ábraham,
má ’sé do thoil an chuaird ar a bhfuilim d’éirí liom, 43 féach, táim im sheasamh ag an dtobar uisce
seo,  agus  an mhaighdean a  thiocfaidh amach a d’iarraidh uisce agus d’aireóidh me dhá rá  so:
Tabhair  dom roinnt  bheag  uisce  le  n-ól  as  do  chrúsca,  44 agus  go  ndéarfaidh  sise:  ólsa,  agus
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tarraiceód uisce dod chamallaibh, leis, deónaigh gurb í an bhean chéanna san atá ceapaithe ag an
dTiarna do mhac mo mháistir. 45 An fhaid a bhios ag machnamh ar na nithibh sin im aigne féin do
chonac Rebecca ag teacht agus crúsca ar a gualainn aici, agus chuaigh sí síos sa tobar agus tharraig
sí uisce. Agus duartsa léi: Tabhair dom roinnt bheag uisce, 46 agus do leog sí an crúsca anuas dá
gualainn láithreach agus duairt sí: ólsa agus tabharfad deoch dod chamallaibh, leis. D’ólas deoch,
agus thug sise uisce do sna camallaibh. 47 Agus d’fhiafraíos di: Cér’ iníon tu? Agus d’fhreagair sí:
Iníon  me  do  Bhatuel,  do  mhac  Nachoir,  mac  a  rug  Melcha  dho.  Ansan  do  chuireas  uirthi  na
cluasfháinní  mar órnáid ar  a  haghaidh agus chuireas  na práisléadaí  ar  a lámhaibh.  48 Agus do
chromas síos agus d’adhras an Tiarna, Dia mho* mháistir Ábraham, ó thug sé me an tslí dhíreach
chun iníne driothár mo mháistir do thógaint dá mhac. 49 Dá bhrí sin, má fonn libh déanamh de réir
trócaire agus fírinne dom mháistir ínsidh dom é. Ach más áil libh a mhalairt ínsidh dom é sin, leis, i
dtreó go bhféadfad dul i leith na lámha deise nú i leith na lámha clé.

50 Agus d’fhreagair Labán agus Batuel agus dúradar: Is ón dTiarna do tháinig an focal. Ní féidir
dúinne aon ní eile do rá leat ach a thoil sin. 51 Féach, tá Rebecca os do chómhair. Tóg í agus imigh
leat agus bíodh sí ’na mnaoi ag mac do mháistir, mar atá labhartha ag an dTiarna. 53* Ansan do thug
sé amach árthaí airgid agus óir agus éadaí, agus thug sé do Rebecca iad mar bhronntanas. Thug sé
gréithre, leis, dá driothárachaibh agus dá máthair. 54 Ansan do deinead féasta agus bhíodar ag ithe
agus ag ól i dteannta ’ chéile agus d’fhanadar ann; agus ar maidin d’éirigh an seirbhíseach agus
duairt sé: Leogtar chun siúil me go dtéad ag triall ar mo mháistir. 55 Agus duairt a driotháir agus a
máthair: leog don chailín fanúint againn go ceann deich lá an chuid is lú dhe, agus ansan imeó’ sí.
56 Ná bídh ag cur ríghnis orm, ar seisean: Óir do chabhraigh an Tiarna liom im chuaird. Cuiridh
chun siúil me go dtéad ag triall ar mo mháistir. 57 Agus dúradarsan: Glaeimís ar an gcailín1 agus
fiafraímís di cad is toil léi. 58 Do ghlaodar uirthi agus nuair a tháinig sí d’fhiafraíodar: An imeóir
leis an bhfear so? Agus d’fhreagair sí: Imeód. 59 Ansan do chuireadar chun siúil í féin agus a buime
agus seirbhíseach Ábrahaim agus a chuallacht. 60 Agus do ghuíodar rath ar a ndrifiúr* agus dúradar:
Is tu ár ndrifiúr!  Go n-iomadaíthear thu chun mílte de mhíltibh agus go sealbhaídh do shliocht
geataí a namhad!

61 Ansan do cuireadh Rebecca agus a cailíní ar na camallaibh agus do leanadar an fear, agus d’fhíll
seisean le luas go dtí a mháistir. 62 San am gcéanna bhí Isaac ag siúl fan na slí chun an tobair ar a
dtugtar: An beó agus ag feiscint: óir bhí sé ’na chónaí sa tír theas, 63 agus bhí sé imithe amach chun
bheith ag machnamh sa pháirc, óir bhí cuid mhaith den lá caite. Agus nuair a thóg sé suas a shúile
chonaic sé na camaill ag teacht agus iad i bhfad uaidh. 64 Agus do chonaic Rebecca Isaac agus do
thúirlig sí den chamall, 65 agus duairt sí leis an seirbhíseach: Cé hé an fear san atá ag teacht ’nar
dtreó tríd an bpáirc? Agus duairt seisean: Mo mháistir an fear san. Do thog sise láithreach a clóca
agus chlúdaigh sí í féin. 66 Agus d’inis an seirbhíseach d’Isaac a raibh déanta aige. 67 Agus thug sé
leis isteach í i gcábán Shara a mháthar, agus do phós sé í. Agus bhí grá chómh mór san aige dhi gur
bhog an grá san an bhuairt a bhí air trí bhás a mháthar.

Caib. Dhá Dheich a Cúig

Clann Ábrahaim le Cetura. A bhás agus bás Ismael. Beirtear cúpla d’Isaac, .i. Ésau agus Iacob.
Díolann Ésau le Iacob a cheart sínsir.

1 Véar. 57. “Glaeimís ar an gcailín,” ní chun a fhiafraí dhi an raibh sí toilteanach chun an phósta. Bhí toil tabhartha 
dhosan aici cheana; ach chun a fhiafraí dhi an raibh sí ollamh chun imeacht óna muíntir agus dul ag triall ar a fear.
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1 Ansan do phos Ábraham bean eile agus Cetura ab ainm di. 2 Do rug sí sin do Samrán agus Iescán
agus Madán agus Madián agus Iesboc agus Sue. 3 Agus do ghein Iescán Saba agus Dadán. Agus
b’iad clann Dadáin, Assurim, agus Latusim agus Loomín. 4 Ach ó Mhadián do rugadh Epha agus
Opher agus Henoch agus Abida agus Eldaa. Clann Chetura iadsan go léir.

5 Agus do thóg Ábraham a chuid go léir d’Isaac. 6 Agus thug sé gréithre do chlaínn na leannán1,
agus do dheighil sé iad go dtí an tír thoir, óna mhac Isaac an fhaid a bhí sé féin beó. 7 Agus céaad
seacht ndeich a cúig de bhlianaibh ab ea laethanta Ábrahaim, 8 agus do mheathlaigh sé agus fuair sé
bás i seanaois mhaith, tar éis é ’ bheith beó mórán aimsire, agus do bailíodh é chun a dhaoine.
9 Agus d’adhlaic a bheirt  mhac Isaac agus Ismael é, san uaimh dhúbalta atá suite sa pháirc úd
Éphroin mhic Seóir,  an Hetíteach,  ar  aghaidh Mhambre anonn, 10 an pháirc a cheannaigh sé ó
chlaínn Heth. San áit sin a hadhlacadh é, agus a bhean, Sara. 11 Agus tar éis a bháis do chuir Dia
beannacht ar a mhac Isaac a chónaigh in aice an tobair úd ar ar tugadh (tobar) an té atá beó agus do
chíonn.

12 Sid iad geinealaigh Ismael, mac Ábrahaim, an mac a rug Agar do, an Éigipteach, an cailín a bhí
ag  Sara.  13 Agus  sid  iad  ainmneacha  a  chlainne  de  réir  a  n-ainmneacha  agus  a  ngeinealach.
Céadghein Ismael Nabaiót, ansan Cedar, agus Adbeel, agus Mabsam, 14 agus Masma, agus Duma,
agus Massa, 15 Hadar, agus Tema, agus Ietur, agus Naphis, agus Cedma. 16 Sin iad clann mhac
Ismael,  agus  sin  iad  a  n-ainmneacha,  óna  ndúnaibh  agus  óna  mbailtibh,  dháréag  ríogra  ar  a
bhfineachaibh.  17 Agus  céad  trí  dheich  a  seacht  de  bhlianaibh  ab  ea  saol  Ismael  agus  do
mheathlaigh sé agus fuair sé bás agus do bailíodh é chun a dhaoine. 18 Agus chónaigh sé i Hevila
chómh fada le Sur, a fhéachann i dtreó na hÉigitpe, dóibh sin a théann i dtreó na nAssuiriánach.
Fuair sé bás i láthair a bhráthar go léir. 

19 Agus sid iad, leis, geinealaigh Isaac mhic Ábrahaim. Do ghein Ábraham Isaac 20 agus do thóg
Isaac, mar mhnaoi, nuair a bhí sé daichead blian d’aois, Rebecca, iníon Bhatuel, an tAssuiriánach, i
Mesopotamia, agus drifiúr Labáin,  21 agus do ghuigh Isaac an Tiarna ar son a mhná óir  bhí sí
aimrid, agus d’éist sé leis, agus thug sé do Rebecca gur ghoibh sí. 22 Agus bhí na linbh ag gleic
istigh ’na broínn, agus duairt sí: más mar sin a bhí i ndán dómhsa cad ba ghá an ghabháil? Agus
chuaigh sí i  gcómhairle an Tiarna. 23 Agus d’fhreagair an Tiarna í,  agus duairt: Tá dhá náisiún
istigh id bhroínn agat, agus deighilfar dhá phobal as do bhroínn, agus buafaidh pobal acu ar an
bpobal eile, agus beidh an sínsear ag fónamh don tsósar. 24 Agus nuair a tháinig an t-am di chun na
clainne do chur di do fuaradh go raibh cúpla ’na broínn. 25 An té a tháinig ar dtúis bhi sé rua agus
fionnadh air go léir, mar ’ bheadh ar sheithe, agus do tugadh Ésau mar ainm air. Agus tháinig an
leanbh eile láithreach ’na dhiaidh agus greim ’na láimh aige ar chois a dhriothár. Agus uime sin do
tugadh Iacob mar ainm air.

26 Bhí Isaac trí fichid blian d’aois nuair a rugadh an chlann do. 27 Agus nuair a bhíodar éirithe suas
bhí Ésau in’ fhiagaí oilte agus ’na shaothróir talún. Ach duine mín réidh ab ea Iacob, do chónaigh i
gcábánaibh. 28 Agus dob ionúin le hIsaac Ésau óir d’itheadh sé ní dá sheilg, ach Iacob ab annsa le
Rebecca.  29 Agus bhí  Iacob ag beiriú  leitean:  agus  do tháinig  Ésau isteach ón bhfiach agus é
traochta, 30 agus duairt sé le hIacob: tabhair dom cuid den leitin ndeirg sin, táim traochta. Uime sin
a tugtar Edom air. 31 Agus duairt Iacob: Díol liom do cheart sínsir. 32 Agus duairt siesean: Féach,
táim ag dul chun báis agus cad é an tairbhe dhom an ceart sínsir? 33 Agus duairt Iacob: Dearbhaigh

1 Caib. 25. véar. 6. “Do chlaínn na leannán.” Tugtar anso “leannáin” ar Agar agus ar Chetura (bíodh gur mhná pósta 
iad go dleathach, agus do dtugtar mná pósta orthu in áiteannaibh eile), óir d’órd ní b’ísle ab ea iad, agus leannáin is 
gnáth a thabhairt ar a leithéidíbh sa scriptiúir.
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dómhsa, dá bhrí sin. Agus do dhearbhaigh sé dhosan agus do dhíol sé a cheart sínsir leis. 34 Ansan
do fuair sé arán agus leite lentil agus d’ith sé agus d’ól sé agus d’imigh sé a bhóthar, gan aon tsuím
aige sa cheart sínsir a bhí díolta aige.

Caib. Dhá Dheich a Sé

Tugann Isaac tréimhse i  nGerara, agus athnuann Dia dho an gheallúint  a tugadh d’Ábraham.
Deineann an rí Abimelech connradh leis.

1 Agus tháinig gorta sa tír, tar éis na tíormachta a bhí ann i laethibh Ábrahaim, agus chuaigh Isaac
go Gerara ag triall ar Abimelech, rí na bPalestíneach. 2 Agus do thaispeáin an Tiarna é féin do agus
duairt sé leis: Ná héirigh síos san Éigipt ach fan sa tír adéarfad leat 3 agus tabhair tréimhse ann,
agus beadsa let agus cuirfead mo bheannacht ort. Óir is duitse agus dod shliocht a thabharfad na
tíortha  so  go  léir  ag  cómhlíonadh  an  dearbhaithe  a  thugas-sa  d’Ábraham,  t’athairse.  4 Agus
iomadód do shíolsa mar réalta na spéire, agus tabharfad dod shliocht na tíortha so go léir*, agus id
shíolsa a beannófar gínte an domhan do léir. 5 Óir bhí Ábraham úmhal dom ghlór agus chimeád sé
mo reachta agus m’aitheanta agus mo rialta agus mo dhlithe. 6 Ansan do chónaigh Isaac i nGerara,
7 agus nuair ’ fhiafraigh fir na háit’ dhe i dtaobh a mhná d’fhreagair sé: Is í mo dhrifiúr í, óir níor
leog eagla do a dh’admháil gurbh í a bhean í, dhá chuímhneamh go mb’fhéidir go maróidís é mar
gheall ar a breáthacht. 8 Agus nuair a bhí mórán laethanta imithe agus é ’na chónaí san áit do thárla
go raibh Abimelech, rí na bPalestíneach, ag féachaint amach trí fhinneóig agus go bhfeacaigh sé é,
agus é ag spórt lena mhnaoi, le Rebecca. 9 Agus do ghlaeigh sé air agus duairt sé: Is léir gurb í do
bhean phósta í: Cad chuige dhuit a leogaint ort gur dhrifiúr duit í? D’fhreagair seisean: Bhí eagal
orm go bhfaighinn bás mar gheall  uirthi.  10 Agus duairt  Abimelech: Cad chuige dhuit  feall  do
dhéanamh orainn? D’fhéadfadh a thitim amach go luífeadh fear éigin dár muíntir led mhnaoi agus
go mbeadh peaca mór tabhartha gat orainn. Ansan do thug sé órdú do sna daoine go léir agus duairt
sé: 11 An té a bhainfidh le mnaoi an fhir seo is deimhin go gcurfar chun báis é.

12 Agus dhein Isaac curadóireacht sa tír sin agus do fuair sé, sa bhliain chéanna san, toradh fó
chéad, agus do chuir an Tiarna an rath air, 13 agus do saibhríodh an duine, agus do lean sé ag dul ar
aghaidh agus ag méadú go dtí go raibh sé ana-mhór: 14 agus bhí sealúistí aige, caoire agus bólacht,
agus muíntir ana-mhór; i dtreó go raibh na Palestínigh ag formad leis, 15 agus gur líonadar suas de
chré, agus gur dhúnadar, na toibreacha go léir a dhein seirbhísigh a atharsan Ábraham; 16 agus i
dtreó go nduairt Abimelech féin le hIsaac: Imigh uainn óir taoise níos cómhachtaí go mór ná mar
atáimídne.

17 Ansan  d’imigh  sé  uathu  agus  tháinig  sé  go  dtí  sruth  Gherara,  chun  cónaithe  ann.  18 Agus
d’athoscail sé toibreacha eile, toibreacha a dhein seirbhísigh a athar Ábraham, agus do dhun na
Palestínigh fad ó, tar éis bháis Ábrahaim, agus thug sé orthu na hainmneacha céanna a thug a athair
orthu. 19 Agus do thóchadar sa tsruth1 agus fuaradar uisce beó. 20 Ach san áit sin leis bhí aeirí
Gherara ag cur in aghaidh aeirí Isaac agus deiridís: Is linne an t-uisce sin. Uime sin thug sé mar
ainm ar an dtobar, trínar thit amach, éitheach. 21 Agus do thóchadar tobar eile, leis, agus bhíodar ag
troid mar gheall air sin mar an gcéanna, agus thug sé mar ainm air sin, imreasán. 22 Chuaigh sé ar
aghaidh ón áit sin, agus do thóch sé tobar eile, agus níor throideadar mar gheall air sin. Dá bhrí sin
thug sé leathanacht2 mar ainm ar an dtobar san, agus duairt sé: Tá slí tabhartha ag an dTiarna dhúinn
anois agus do mhéadaigh sé sinn ar an dtalamh.

1 Caib. 26. véar. 19. “Sruth”, .i. caidhséar trína mbíodh caise nú sruth tréan ag gabháil uaireanta.
2 Véar. 22. “Leathanacht”, .i. slí mhór leathan.
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23 Agus chuaigh sé suas ón áit sin go Bersabee, 24 agus thaispeáin an Tiarna é féin do an oíche
chéanna agus duairt sé: Dia t’athar Ábraham mise. Ná bíodh eagal ort óir táimse leat. Cuirfead mo
bheannacht ort agus iomadód do shliocht ar son mo sheirbhísigh Ábraham. 25 Agus do chuir sé
suas altóir ar an áti sin agus do ghlaeigh sé ar ainm an Tiarna, agus shocraigh sé a chábán agus
duairt sé lena sheirbhíseachaibh tobar do thóch.

26 Tháinig chuige ansan ó Gherara Abimelech, agus a chara Ochasat, agus Phicol, ceann an airm.
27 Agus duairt Isaac leó: Cad ab áil libh ag teacht chúmsa, duine go bhfuil fuath agaibh do, agus
gur dhíbrúir uaibh amach é? 28 Agus d’fhreagradar: Chonacamair go bhfuil an Tiarna leat agus dá
bhrí  sin  dúramair:  bíodh dearbhú eadrainn agus deinimís  connradh,  29 gan tu a  dhéanamh aon
díobhála dhúinn, fé mar nár bhaineamairne le haon ní ba leatsa agus nár dheineamair aon dochar
duit, ach tu do chur uainn i síocháin, agus méadú ort, agus rath ón dTiarna. 30 Agus do dhein sé
féasta dhóibh, agus nuair a bhí ite agus ólta acu, 31 agus nuair ’ éiríodar ar maidin dheineadar an
dearbhú dá chéile. Ansan do chuir Isaac uaidh abhaile iad í síocháin.

32 Agus féach, an lá céanna san tháinig seirbhísigh Isaac chuige agus d’ínseadar do gur thóchadar
tobar: agus do fuaradar uisce, ar siad, 33 agus thug sé flúirse mar ainm ar an dtobar san, agus do
tugadh Bersabee mar ainm ar an gcathair go dtí an lá so féin.

34 Agus bhí Ésau daichead blian d’aois agus do phós sé mná, .i. Iudit iníon Bheerí, an Hetíteach,
agus Basemat iníon Elóin, den áit chéanna. 35 Agus bhíodar araon ana-stuacach le hIsaac agus le
Rebecca.

Caib. Dhá Dheich a Seacht

Faigheann  Iacob,  trí  chómhairle  a  mháthar,  beannacht  a  athar,  in  inead  Ésau.  Agus  trína
chómhairle, teitheann sé go dtí a úncail Labán.

1 Agus bhí Isaac aosta agus bhí ag dul dá radharc, agus ní raibh sé ábalta ar fheiscint. Agus do
ghlaeigh sé ar Ésau, an mac ba shine aige agus duairt sé leis: A Mhic? agus duairt seisean: Táim
anso. 2 Agus duairt a athair leis: Chíonn tu go bhfuilim aosta agus nách fios dom lá mo bháis.
3 Tóg, dá bhrí sin, t’airm, do bholgán agus do bhogha, agus imigh amach, agus nuair a thógfair aon
tseilg 4 dein bia sóil dom as, mar is eól duit a thaithneann liom, agus tabhair chúm é go n-ithead é,
agus go gcuiridh m’anam a bheannacht ortsara bhfaighead bás.

5 D’airigh  Rebecca  an  chainnt  sin,  agus  nuair  a  bhí  sé  imithe  amach,  chun  órdú  a  athar  do
chomhlíonadh, 6 duairt sí lena mac Iacob: D’airíos t’athair ag cainnt led dhriotháir Ésau agus dhá rá
leis: 7 Tabhair chúm ní ded shealgaireacht agus dein dom bia go n-ithead agus go gcuiread mo
bheannacht ort i radharc an Tiarna sara bhfaighead bás. 8 Anois, a mhic, glacsa mo chómhairlese,
9 agus imigh leat chun an tréada agus tabhair chúm dhá mheannán ar a bhfeabhas go ndeinead
díobh bia dot athair, an bia is mian leis a dh’ithe. 10 I dtreó, nuair a bhéarfair chuige isteach é, go n-
íosfaidh sé é agus go gcuirfidh sé a bheannacht ortsa sara bhfaighidh sé bás. 11 Agus d’fhreagair sé
í: Is eól duit gur fear clúmhach mo dhriotháir Ésau agus go bhfuilimse sleamhain. 12 Má chuireann
m’athair a lámh orm agus go mothóidh san, is eagal liom go measfaidh sé gur ag magadh fé a
bhead, agus gur mallacht a bheidh tabhartha agam orm féin agus nách beannacht. 13 Agus duairt a
mháthair leis: Bíodh an mhallacht san ormsa, a mhic, ach éistse lem ghlór agus imigh agus tabhair
chúm  na  nithe  aduart.  14 D’imigh  sé  agus  thug  sé  leis  iad  agus  thug  sé  dá  mháthair  iad.
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D’ollmhaigh sí an bia fé mar ab eól di a thaithn leis an athair, 15 ansan chuir sé uime éadach le
hÉsau a bhí aici sa bhaile, 16 agus chuir sí tímpall ar a dhá láimh, agus ar a raibh lomrachta dá
mhuineál, na croicin bheaga a bhí ar na meannánaibh, 17 agus thug sí dho an bia sóil agus thug sí
dho arán a bhí bácálta aici. 18 Do rug seisean isteach iad agus duairt sé: a Athair. Agus d’fhreagair
an t’athair: airím thu. Cé hé thusa, a mhic? 19 Agus duairt Iacob: Mise Ésau, do chéadghein1. Tá
déanta agam mar  a  dúraís  liom.  Éirigh,  suigh  agus ith  bídh2 dem sheilg  go gcuiridh t’anam a
bheannacht orm. 20 Agus duairt Isaac lena mhac: Conas ’ fhéadais é ’ dh’fháil chómh tapaidh, a
mhic? D’fhreagair seisean: B’é toil Dé, an ní a bhí uaim go dtáinig sé im shlí go tapaidh. 21 Agus
duairt Isaac: Tar i leith go gcuiread mo lámh ort, a mhic, agus go mbeidh ’ fhios agam an tu mo
mhac Ésau nú nách tu. 22 Tháinig sé in aice a athar agus nuair a láimhseáil an t-athair é duairt
Isaac: glór Iacoib an glór, ach lámha Ésau na lámha. 23 Agus níor aithin sé é, óir do dhein na lámha
clúmhacha cosmhail é leis an mac ba shine. Ansan ag cur a bheannachta air, 24 duairt sé: an tusa mo
mhac Ésau? D’fhreagair seisean: Is me. 25 Ansan duairt sé: Tabhair chúm bia do sheilge, a mhic, go
gcuirid m’anam a bheannacht ort. Do tugadh chuige an bia agus d’ith sé é, agus thug sé fíon do agus
d’ól sé é. 26 Ansan duairt sé: Tar im aice, a mhic, agus tabhair póg dom. 27 Tháinig sé in’ aice agus
do  phóg  sé  é,  agus  láithreach  nuair  a  fuair  sé  balaith  cúmhartha  an  éadaigh,  duairt  sé,  dhá
bheannachadh: féach, tá balaith mo mhic cosmhail le balaith páirce flúirsí ar ar chuir an Tiarna a
bheannacht. 28 Go dtugaidh Dia dhuit drúcht neimhe agus méithreas an tailimh, flúirse arbhair agus
flúirse fíona. 29 Bíodh a phobail ag fónamh duit agus bíodh a fhineacha úmhal duit*. Bhí id thiarna
os cionn do bhráthar, agus cromadh clann do mháthar os do chómhair. Bíodh mallacht ar an té a
chuirfidh mallacht ort agus an té a chuirfidh beannach ort bíodh sé lán de bheannachtaibh.

30 Is ar éigin a bhí a chainnt críochnaithe ag Isaac agus Iacob imithe amach nuair a tháinig Ésau
isteach. 31 Thug sé chun a athar an bia a bhí déanta aige den ní a thóg sé sa bhfiach, agus duairt sé:
Éirigh, a athair, agus ith ní de sheilg do mhic go gcuiridh t’anam a bheannacht orm. 32 Agus duairt
Isaac leis: Agus cé hé thusa! Agus d’fhreagair seisean: Mise do chéadghein Ésau. 33 Tháinig eagla
agus alltacht tar na beartaibh ar Isaac: lán d’iúnadh thar ar féidir a chreidiúint duairt sé: Agus cé hé
an fear a thug chúm, anois díreach, seilg a bhí tógtha aige, agus d’itheas ní de go léir sara dtáinís-
se? Agus chuireas mo bheannacht, agus is air a bheidh an bheannacht. 34 Nuair ’ airigh Ésau an
chainnt sin ón athair do bhúirth sé go lánárd agus bhí uathás air, agus duairt sé: Cuir beannacht
ormsa  leis,  a  Athair.  35 Agus  duairt  seisean:  Tháinig  do  dhriotháir,  i  bhfeall,  agus  fuair  sé  an
bheannacht ba leatsa. 36 Agus duairt sé (.i. Ésau) arís: Is le ceart atá Iacob3 mar ainm air; óir tá
sáraithe  aige  orm anois  an  tarna  huair.  Do  rug sé  mo cheart  sínsir  uaim ar  dtúis  agus  tá  mo
bheannacht guidithe aige uaim anois. Agus duairt sé arís len’ athair: An amhlaidh nár chimeádais
aon bheannacht dómhsa? 37 Agus d’fhreagair Isaac: Tá sé ceapaithe agam ’na thiarna os do chionn,
agus tá seirbhísigh do déanta agam dá bhráithribh go léir. Táim tar éis é ’ neartú le harbhair agus le
fíon. Tar éis an méid sin cad ’tá agam le déanamh duitse, a mhic? 38 Agus duairt Ésau leis: ná fuil
agat ach an t-aon bheannacht amháin, a Athair? Aicim ort cuir beannacht ormsa, leis. Bhí sé ag gol
go hárd 39 agus do ghoíll san ar a athair agus dubairt sé: I méithreas na talún agus i ndrúcht neimhe
40 a bheidh do bheannachtsa.  Le claíomh a mhairfir  agus i  seirbhís do dhriothár a bheir:  agus
tiocfaidh an tráth ’na gcroithfir díot agus ’na mbogfair a chuíng.

1 Caib. 27. véar. 19. “Mise Ésau, do chéadghein.” Deir Augustin Naofa (L. Contra mendacium. c. 10) ná duairt Iacob 
bréag san áit sin mar go bhfuil an ní go léir diamhar. Gur solaoid an scéal go léir ar an dtosach a bhí le fáil, ’na 
dhiaidh san ag na gíntibh ar na Giúdaígh chollacha, agus go mb’fhéidir gur thuig Iacob an méid sin le solas ó Dhia. 
Ach tá so deimhnitheach, go mba le Iacob an ceart sínsir le toghadh Dé agus le toil Ésau féin. I gcás má dúradh 
bréag ná raibh inti ach breág sholathach.

2 Could this be a plural? or just a mistake?
3 Véar. 36. “Iacob,” .i. sáraitheóir.
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41 Bhí, dá bhrí sin, fuath ag Ésau i gcónaí do Iacob mar gheall ar an mbeannacht a chuir a athair air:
agus  duairt  sé  ’na  chroí:  Tiocfaid  laethanta  caointe  m’athar  agus  maród  mo  dhriotháir  Iacob.
42 D’airigh Rebecca na nithe sin agus chuir sí fios ar Iacob, a mac, agus do labhair sí leis: Féach, tá
do dhriotháir Ésau dhá bhagairt go maróidh sé thu. 43 Dá bhrí sin, anois, a mhic, éist lem ghlór.
Éirigh agus teith go Haran ag triall ar mo dhriotháir Labán. 44 Fanfair aige sin go ceann roinnt
laethanta go mbogaidh ar fheirg do dhriothár 45 agus go n-imídh a fhíoch, agus ná beidh cuímhne
aige ar na nithibh atá déanta agat air. Ansan cuirfeadsa fios ort agus tabharfad anso thu as an áit sin.
Cad chuige go mbainfí dhíom mo bheirt mhac in aon lá amháin. 46 Agus duairt Rebecca le hIsaac:
Táim tuirseach dem shaol mar gheall ar iníonachaibh Het: má thógann Iacob bean de shíolrach na
tíre seo ní háil liomsa bheith beó.

Caib. Dhá Dheich a hOcht

Taisteal Iacoib go Mesopotamia. A thaibhreamh agus a mhóid.

1 Agus do ghlaeigh Isaac ar Iacob agus do chuir sé beannacht air, agus duairt sé: ná tóg bean de
shíolrach Chanaain: 2 Ach imigh agus tabhair cuaird go Mesopotamia i Suíria, go tigh Bhatuel,
athair do mháthar,  agus tóg chút bean as san, duine d’iníneachaibh Labáin dritháir  do mháthar,
3 agus Dia ’n uile chómacht go gcuiridh beannacht ort agus go gcuiridh sé méadú agus iomadú ort,
ionas go ndéanfaidh suaitheantais daoine dhíot, 4 agus go gcuiridh sé beannachtaí Ábrahaim ort féin
agus  ar  do  shliocht  id  dhiaidh.  Go sealbhaír  talamh t’eachtrannais,  an  talamh a  gheall  sé  dod
sheanathair.

5 Agus nuair a chuir Isaac uaidh é do ghluais sé ar a thaisteal agus chuaigh sé go Mesopotamia i
Suíria, ag triall ar Labán mac Bhatuel, an Suíriach, driotháir a mháthar Rebecca. 6 Agus nuair a
chonaic  Ésau  go  raibh  a  athair  tar  éis  a  bheannacht  do  chur  ar  Iacob  agus  é  ’ chur  soir  go
Mesopotamia i Suíria chun go bpósfadh sé bean ón áit sin: agus tar éis a bheannacht do chur air
agus foláramh a thabhairt do, agus a rá leis: Ná pós aon bhean d’iníneachaibh Chanaain: 7 Agus gur
dhein Iacob rud ar a mhuíntir agus go raibh sé imithe soir go Suíria: 8 Agus nuair a thug sé, leis, ná
raibh a athair rógheal d’iníneachaibh Chanaain; 9 d’imigh sé ag triall ar Ismael agus, i dteannta na
mban a bhí cheana aige, do phós sé Mahelet, iníon Ismael mhic Ábrahaim, agus drifiúr Nabaiót.

10 Ach bhí Iacob imithe ó Bhersabee agus é ag dul go Haran. 11 Agus nuair a bhí sé tagaithe go
háit áirithe agus gur cheap sé suaimhneas do ghlacadh ann tar éis dul gréine fé, do thóg sé cloch de
sna clochaibh a bhí ann agus do chuir sé féna cheann í agus do chodail sé san áit chéanna. 12 Agus
nuair  a  bhí  sé  ’na  chodladh chonaic  sé  dréimire  ’na  sheasamh ar  an  dtalamh agus a  bhárr  ag
teangmháil le neamh: agus aingil Dé ag dul suas agus ag teacht anuas air: 13 agus an Tiarna ar a
chromadh, ar an ndréimire, á rá leis: Mise Dia Ábrahaim, t’athair, agus Dia Isaac. An talamh ar a
bhfuilir id chodladh tabharfad duit é agus dod shliocht. 14 Agus beidh do shliocht mar cheó na
talún.  Leathfair  siar  agus soir  agus ó thuaidh agus ó dheas,  agus beannófar ionat agus id shíol
treabha* an  domhain  go  léir.  15 Agus  beadsa  im  chosnamh  agat  pé  treó  ’na  ngeóbhair,  agus
tabharfad thar n-ais tu chun na tíre seo, agus ní scurfad go gcómhlíonad gach ní dá bhfuil ráite
agam.

16 Agus nuair a dhúisigh Iacob as a chodladh duairt sé: go fíor tá an Tiarna san áit seo agus ní raibh
a fhios agamsa. 17 Agus bhí scannradh air agus duairt sé: Nách scannrúil, ar seisean, an áit é seo!
Ní haon áit eile é ach tigh Dé agus geata neimhe! 18 Dá bhrí sin nuair ’ éirigh Iacob ar maidin do
thóg sé an chloch a chuir sé féna cheann agus chuir sé ’na seasamh í mar theideal agus dhoirt sé íle
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ar a bárr. 19 Agus thugsé Betel1 mar ainm ar an áit, agus Lusa an ainm a bhí roimis sin air. 20 Agus
dhein sé móid mar seo: Má bhíonn Dia liom agus má chosnann sé me sa tslí ’na bhfuilim ag siúl,
agus má thugann sé arán le n-ithe dhom agus éadach le caitheamh, 21 agus má thagaim thar n-ais go
tigh m’athar fé mhaise, beidh an Tiarna ’na Dhia agam, 22 agus an chloch san atá curtha suas mar
theideal agam, tabharfar uirthi tigh Dé, agus as a mbeidh tabhartha agat dom díolfad deachú leat.

Caib. Dhá Dheich a Naoi

Deineann Iacob fónamh seacht mblian do Labán chun Rachel d’fháil. Ach tugtar Lia dho i bhfeall.
Pósann sé Rachel ’na dhiaidh san. Beirean Lia cúigear mac do.

1 Ansan do lean Iacob air ’na shiúl agus do shrois sé an dúthaigh thoir. 2 Agus chonaic sé tobar i
bpáirce agus trí  tréada caeireach ’na luí  in’ aice:  óir  is  as an dtobar san do tugtí  uisce do sna
tréadaibh, agus bhíodh béal an tobair dúnta le cloich mhór. 3 Agus dob é an nós, nuair a bheadh na
tréada go léir cruinnithe an chloch do thogaint agus uisce ’ thabhairt dóibh agus ansan an chloch do
chur ar bhéal an tobair arís.

4 Duairt sé leis na haeiríbh: a bhráithre cad as díbh? D’fhreagradar: ó Haran. 5 Agus cheistigh sé
iad: An féidir, ar seisean, go bhfuil aithne agaibh ar Labán mac Nachoir? Dúradar: Tá aigne againn
air: 6 An bhfuil sé go maith? ar seisean: Tá sé go maith, ar siad: agus féach, sin í a iníon, Rachel, ag
teacht lena thréad. 7 Duairt Iacob: Tá a lán den lá san gan caitheamh fós agus níl an t-am ann chun
(iad)  na  dtréad  do bhreith  chun  na  gcróite.  Tugaidh deoch do sna  caoire  ar  dtúis,  agus  ansan
seólaidh chun na fosaíochta iad. 8 Agus d’fhreagadar: ní féidir dúinn go dtí go mbeid na caoire go
léir  cruinnithe  agus go  dtógfaimíd* an  chloch de  bhéal  an  tobair  agus  uisce ’ thabhairt  dóibh*.
9 Agus iad ag cainnt do tháinig Rachel agus caoire a hathar aici,  óir is í ’ chothaíodh an tréad.
10 Nuair a chonaic Iacob í agus a fhios aige gurbh í a chol ceathar í, agus go mba len’ úncail Labán
na caoire, do thóg sé an chloch a bhí ag dúnadh an tobair 11 agus thug sé uisce do sna caoire, agus
ansan thug sé póg di, agus do ghoil sé go hárd 12 agus d’inis sé dhi gur bhráthair dá n-athair é agus
gur mhac do Rebecca é. Agus dhein sise dithneas abhaile agus d’inis sí dá hathair. 13 Nuair ’ airigh
sé sin go raibh Iacob, mac a dhriféar, tagaithe do rith sé ’na choinnibh agus thóg sé idir a lámhaibh é
agus bhí sé dhá phógadh, agus thug sé leis isteach ’na thigh é. Agus nuair ’ airigh sé toisceanna a
thurais, 14 d’fhreagair sé: Is tu mo chnámh agus mo chuid feóla féin. Agus nuair a bhí laethanta aon
mhí amháin caite 15 duairt sé leis: An in aisce a dhéanfair fónamh dom ós tu mo ghaol? Inis dom
cad é an tuarastal a ghlacfair.

16 Bhí beirt iníon aige. Lia ab ainm don inín ba shine agus Rachel ab ainm don inín ab óige. 17  Bhí
Lia sreamhshúileach, ach cailín fíorálainn, dathúil, ab ea Rachel 18 agus bhí Iacob i ngrá léi agus
duairt sé: Déanfad fógnamh seacht mblian duit ar Rachel, t’iníon óg. 19 Duairt Labán: Is feárr me
dhá tabhairt duitse ná d’fhear eile, fan agam. 20 Do dhein Iacob an fónamh ar son Rachel ar feadh
seacht mblian agus níor mhothaigh sé iontu ach beagán laethanta trí mhéid a ghrá. 21 Ansan duairt
sé le Labán: Tabhair dom mo bhean óir tá an aimsir caite, go dtéad isteach ag triall uirthi. 22  Do
ghlaeigh seisean a shlóitibh móra dhaoine muínteartha. Dhein sé an pósadh. 23 San oíche thug sé
Lia chuige isteach 24 agus thug sé cailín di dárbh ainm Selpha. Do chuaigh Iacob isteach ag triall
uirthi, dé réir gnáis. Tháinig an mhaidean. Chonaic sé Lia, 25 agus duairt sé le* athair a chéile: Cad
é seo a mheasais a dhéanamh? Nách ar Rachel a dheineas fónamh duit? Cad chuige dhuit feall a
dhéanamh orm? 26 D’fhreagair Labán: Ní hé gnás na háite seo an sósar do thabhairt le pósadh ar
dtúis: 27 Críochnaigh seacht lá seachtaine an chleamhnais seo agus tabharfad í seo, leis, duit ar an

1 Caib. 28. Véar. 19. “Betel.” Ciallaíonn “Betel” Tigh Dé.
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bhfónamh a dhéanfair dom ar feadh seacht mblian eile. 28 Thoiligh sé chuige sin agus nuair a bhí
an tseachtain críochnaithe phós sé Rachel 29 agus thug a hathair Bala mar sheirbhíseach di. 30 Bhí
an pósadh a bhí uaidh aige fé dheireadh, agus chuir sé grá an tarna cínn roimis an gcéad cheann,
agus dhein sé an fónamh aige sin ar feadh seacht mblian eile.

31 Agus do chonaic an Tiarna an drochmheas a bheith aige ar Lia agus d’oscail sé a broínn agus
d’fhan a drifiúr aimrid. 32 Do ghoibh Lia gein agus do rug sí mac agus thug sí Ruben mar ainm air,
agus duairt sí: D’fhéach an Tiarna ar mo dhólás, anois beidh grá ag m’fhear dom. 33 Do ghoibh sí
arís agus do rug sí mac, agus duairt sí: toisc gur airigh an Tiarna me ’ bheith fé tharcaisne thug sé é
seo, leis, dom, agus thug sí Símeón mar ainm air. 34 Do ghoibh sí an tríú huair agus do rug sí mac
eile, agus duairt sí: Anois, leis, beidh m’fhear go dlúite liom, toisc triúr mac a bheith bertha agam
do, agus uime sin do thug sí Léví mar ainm air. 35 Do ghoibh sí an ceathrú uair agus do rug sí mac
agus duairt sí: Molfad an Tiarna anois, agus uime sin thug sí Iúda mar ainm air. Ansan do stad sí de
chlaínn a bhreith.

Caib. a Trí Dheich

Toisc Rachel a bheith aimrid tugann sí a cailín do Iacob. Beireann sí sin beirt mhac. Agus toisc gur
stad Lia de chlaínn a bhreith tugann sí sin, leis, a cailín agus beireann an cailín sin beirt mhac.
Ansan beireann Lia beirt mhac eile agus iníon. Beireann Rachel Ióseph. Tagann mian dul abhaile
ar Iacob. Socraítear leis chun fanúint ar roinnt áirithe de mhéadú an tréada. Saibhrítear é go mór
as an socrú san.

1 Nuair a chonaic Rachel ná raibh aon chlann aici bhí formad aici lena drifiúr, agus duairt sí lena
fear: Tabhair clann dómhsa nú gheobhad bás! 2 Agus d’fhreagair Iacob í agus fearg air*: an cuma
mise nú Dia atá ag cimeád toradh de bhruinne uait?

3 Tá, ar sise, cailín agam, Bala. Éirigh isteach ag triall uirthi i dtreó go mbéarfaidh sí clann ar mo
ghlúinibh agus  mo mbeidh  clann agam uaithi.  4 Ansan thug  sí  Bala  le  pósadh do.  5 Agus  do
chuaigh a  fear  isteach  ag triall  uirthi  sin  agus do rug sí  mac.  6 Agus duairt  Rachel:  Tá breith
tabhartha ag an dTiarna ar mo shon agus tá éistithe aige lem ghlór, agus mac tabhartha dhom aige,
agus uime sin thug sí Dan mar ainm air. 7 Do ghoibh Bala arís agus do rug sí mac eile, 8 agus duairt
Rachel  dá  dhruím:  Chuir  Dia  i  gcúmparáid  me  lem dhrifír  agus  tá  buaite  agam,  agus  thug sí
Nephtalí air. 

9 Do mhothaigh Lia go raibh si tar éis stad de chlaínn a bhreith agus thug sí a cailín, Selpha, dá fear.
10 Do ghoibh sí sin agus rug sí mac*, 11 agus duairt Lia: Is sona, agus thug sí Gad mar ainm air.
12 Agus do rug Selpha mac eile 13 agus duairt Lia: chun m’aoibhnis é seo, óir déarfaid na mná gurb
aoibhinn dom. Uime sin thug sé Áser air.

14 Ach  chuaigh  Ruben  amach  sa  pháirc  in  aimsir  fhómhair  na  crithneachtan  agus  fuair  sé
mandrácanna agus thug sé ag triall ar a mháthair Lia iad. Agus duairt Rachel: Tabhair dómhsa chuid
ded mhandrácannaibh. 15 Agus duairt sise: an amhlaidh nách leór leat m’fhear ’ bheith bertha uaim
agat gan mandrácanna mo mhic a bhreith uaim leis? Agus duairt Rachel: Codladh sé id theanntasa
anocht ar mhandrácannaibh do mhic. 16 An tráthnóna san, nuair a bhí Iacob ag teacht abhaile ón
bpáirc chuaigh Lia amach ’na choinnibh: Is liomsa a thiocfair isteach, ar sise: óir táir ceannaithe
agam ar mhandrácannaibh mo mhic. Do chodail sé ’na teannta an oíche sin. 17 Agus d’éist Dia lena
guí agus do ghoibh sí agus do rug sí an cúigiú mac; 18 agus duairt sí: Tá tuarastal tabhartha ag Dia
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dhom, toisc gur thugas mo chailín dom fhear, agus thug sí Issachar mar ainm air. 19 Agus do ghoibh
Lia arís agus do rug sí an séú mac, 20 agus duairt sí: Tá spré mhaith tabhartha ag Dia dhom. An
turas so, leis, beidh m’fhear liom, toisc seisear mac a bheith bertha agam do. Agus uime sin thug sí
Sabulon  mar  ainm  air.  21 ’Na  dhiaidh  sin  do  rug  sí  iníon  gurbh  ainm  di  Dína.  22 Agus  do
chuímhnigh an Tiarna, leis, ar Rachel agus d’oscail sé a broínn 23 agus do ghoibh sí, agus do rug sí
mac, agus duairt sí: Tá mo mhasla tógtha dhíom ag Dia. 24 Agus thug sí Ióseph mar ainm air, agus
duairt sí: Go dtugaidh an Tiarna mac eile, leis, dom.

25 Nuair a rugadh Ióseph duairt Iacob le hathair a chéile: Cuir chun siúil me go dtéad thar n-ais
chun m’athartha agus chun mo thíre féin. 26 Tabhair dom mo mhná agus mo chlann, go bhfuil
fónamh déánta agam duit  orthu,  go n-imíod. Is eól duit  féin an fónamh atá déanta agam duit.*

27 Agus duairt Labán leis: leog dom fabhar d’fháil id radharc: tá ’ fhios agam go maith go bhfuil
beannacht tabhartha ag Dia ormsa mar gheall ortsa. 28 Ceap féin an tuarastal atá le fáil agat uaim.
29 Duairt seisean á fhreagairt: tá ’ fhios agat conas mar a dheineas fónamh duit, agus conas mar a
mhéadaigh ar do shealúsaí (agus an bhreis atá tagaithe ar do chuid im láimh*). 30 Ní raibh agat ach
beagán sarar thánagsa chút agus anois tá fear saibhir déanta dhíot, agus chuir Dia a bheannacht ort
ar mo theacht. Is cóir, dá bhrí sin, go ndéanfainn feasta rud éigin dom theaghlach féin. 31 Agus
duairt Labán: Cad a thabharfad duit? Níl aon ní uaim, aduairt Iacob, ach má dheineann tú an rud a
dh’iarraim ort cothód agus cimeádfad do chaoire arís. 32 Éirigh tímpall tríd thréadaibh go léir agus
deighil amach a bhfuil ioldathach agus breac de sna caoire; pé ceann a bheidh crón, agus spotaithe,
agus ioldathach,  ar  idir  ghabhraibh agus caoire,  sin é ’ bheidh mar thuarastal  agamsa. 33 Agus
amáireach  beidh  mo  mhacántachtsa  freagarthach,  os  do  chómhairse,  nuair  a  bheidh  tráth  an
mhargaidh tagaithe. Agus gach ceann ná beidh ioldathach nú breac nú crón, de idir chaoiribh agus
gabhraibh, cuirfidh sé gadaíocht im leithse. 34 Taithneann an ní atá uait liom, arsa Labán. 35 Agus
do dheighil sé amach an lá céanna na gabhair bhaineanna agus na caoire agus na pocáin agus na
reithí a bhí ioldathach nú breac; agus an méid den tréad a bhí aondathach, .i. bán nú dubh, thug sé
dá chlann mhac iad, 36 agus chuir sé siúl trí lá idir é féin agus a chliamhain, a bhí ag cothú na cod’
eile den tréad.

37 Ansan do thóg Iacob slata glasa craínn-crithir agus coll agus líomóide agus bhain sé cuid den
choirt de gach slait díobh, agus bhí an áit de gach slait gur baineadh an choirt de bán, agus an áit nár
lomadh bhí sé glas. Ar an gcuma san bhí na slata ioldathach. 38 Ansan chuir sé in sna humaraibh
iad mar a gcurtí amach an t-uisce, i dtreó nuair a thagadh na tréadta ag ól an uisce go mbíodh na
slata os cómhair a súl agus go ngabhaidís agus iad ag féachaint orthu. 39 Agus do tháinig as go
mbíodh na caoire ag féachaint ar na slataibh le línn a dtoirchithe agus go mbeiridís ioldathacha agus
ballacha agus breaca. 40 Do dheighil Iacob an tréad agus chuir sé na slata in sna humaraibh os
cómhair súl na reithí. Ach ba le Labán na bána agus na dúbha go léir agus ba le Iacob an chuid eile*,
nuair a deighleadh na tréada ó chéile. 41 Dá bhri sin, nuair a théadh na caoire ar dtúis chun reithe do
chuireadh Iacob na slata in sna humaraibh uisce os cómhair súl na reithí agus na gcaorach, i dtreó
go ngeóbhaidís agus iad ag féachaint orthu. 42 Ach nuair a bhíodh an teacht dheirineach ann, agus
an ghabháil dheirineach, ní chuireadh sé na slata ann. Ar an gcuma san bhíodh na rudaí deirineacha
ag Labán agus na nithe luatha ag Iacob. 43 Agus do saibhríodh an duine thar meán, agus bhí tréada
líonmhara aige agus cailíní agus buachaillí agus camaill agus asail.

Caib. Trí Dheich a hAon

Imíonn Iacob. Leanann Labán é, agus tagann sé suas leis. Deinid siad connradh.
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1 Ach nuair ’ airigh sé an chainnt adeireadh clann mhac Labáin, nuair adeiridís: Tá cuid ár n-athar
bertha leis  ag Iacob.  Do saibhríodh é lena shubstainnt  agus  tá  sé ’na dhuine mhór;  2 agus ’na
theannta san ná raibh gnúis Labáin ar an gcuma gcéanna chuige ar a raibh sí inné agus arú inné
roimis sin; 3 agus go mór mór an Tiarna ’ bheith dhá rá leis: Éirigh thar n-ais go tír t’athrach, agus
chun do ghaolta agus beadsa leat: 4 do chuir sé teachtaireacht agus do ghlaeigh sé chuige Rachel
agus Lia, chun na páirce mar a mbíodh sé ag cothú na dtréad, 5 agus duairt sé leó: Chím ná fuil
gnúis úr n-athar ar an gcuma gcéanna chúm ar a raibh sí chúm inné agus an lá eile. Ach bhí Dia
m’athar liom. 6 Agus is eól díbh go bhfuil fónamh déanta agam dúr n-athair chómh fada agus a
chuaigh mo lándícheall. 7 Tá sáraithe ag úr n-athair orm, leis. Tá sé tar éis mo thuarastail d’athrú
deich n-uaire, agus fós níor leog Dia dho me ’ ghortú. 8 Má deireadh sé: Is iad na breaca a bheidh
mar thuarastal agat do bheireadh na caoire go léir breaca: Ansan, nuair adeireadh sé a mhalairt sin
.i.: Tógfairse na bána go léir mar thuarastal, do bheireadh na tréada go léir bána. 9 Agus tá cuid úr
n-athar tógtha ag Dia agus é tabhartha dómhsa aige. 10 Óir nuair a tháinig an t-am do sna caoiribh
chun gabhála do thógas suas mo shúile agus chonac na fireanna ag léimt ar na baineannaibh agus
bhíodar ioldathach agus spotach agus breac. 11 Agus duairt aingeal an Tiarna liom im chodlah: a
Iacoib. Agus d’fhreagras: Táim anso. 12 Agus duairt sé: Tóg suas do shúile agus féach na fireanna
go  léir  atá  ag  léimt  ar  na  baineannaibh  gurb  ioldathach  iad,  agus  ballach  agus  breac.  Óir  do
chonacsa gach ní dá bhfuil déanta ag Labán leat. 13 Mise Dia Bhetel, mar ar úngais an chloch agus
mar ar dheinis an mhóid. Dá bhrí sin éirigh agus imigh as an dtír seo agus fíll chun do thíre dúchais
féin.

14 Agus d’fhreagair Rachel agus Lia: An bhfuil aon rud fágtha againne de chuid ná d’oidhreacht
teaghlaigh ár n-athar? 15 Nár chuma nú daoine iasachta sinn aige, agus nár dhíol sé sinn, agus ná
fuil ár bhfiacha ite suas aige? 16 Ach tá Dia tar éis saibhris ár n-athar do thógaint agus do thabhairt
dúinne agus dár gclaínn. Dá bhrí sin deinse gach ní dá bhfuil órdaithe ag Dia dhuit a dhéanamh.
17 Ansan d’éirigh Iacob agus chuir  sé a chlann agus a mhná ar chamallaibh agus do thug sé a
bhóthar air. 18 Agus do rug sé a shubstainnt go léir leis, agus a thréada, agus pé rud a bhí fálta aige i
Mesopotamia, agus do ghluais sé ar aghaidh chun dul ag triall ar a athair Isaac i dtalamh Chanaain.
19 San am gcéanna san bhí Labán imithe chun a chaorach do bhearradh agus do ghuid Rachel léi
íodail a hathar1. 20 Agus níorbh áil le Iacob a dh’admháil d’athair a chéile go raibh sé ag teitheadh
uaidh. 21 Agus nuair a bhí sé imithe thar an abhainn agus é ag déanamh ar chnu Ghalaad 22 do
hínseadh do Labán, an tríú lá, go raibh Iacob imithe. 

23 Do thóg sé leis a bhráithre agus bhí sé seacht lá ar a thóig agus tháinig sé suas leis ar chnuc
Ghalaad. 24 Agus i dtaibhreamh do chonaic sé Dia dhá rá leis: Seachain agus ná labhair aon ní garg
in aghaidh Iacoib. 25 Ach bhí Iacob tar éis a chábáin do leathadh ar an gcnuc. Agus nuair a tháinig
seisean agus a bhráithre suas leis do leath sé a chábán ar an gcnuc gcéanna Ghalaad. 26 Agus duairt
sé le Iacob: Cad chuige dhuit an ní sin do dhéanamh, mo bheirt iníon do bhreith chun siúil mar a
béarfí príosúnaigh a tógfí le claíomh? 27 Cad chuige dhuit imeacht i ganfhios agus gan a dh’ínsint
dom, ionas go bhféadfainn thu ’ bhreith chun siúil le háthas agus le cantainn agus le tiompánaibh
agus le cruiteannaibh? 28 Níor leogais dom mo chlann mhac agus mo chlann iníon do phógadh.
Dheinis do ghnó go hamadánta. Agus anois 29 tá ar mo chumas an t-olc do chúiteamh leat, ach
duairt Dia t’athar liom inné: Seachain agus ná labhair aon ní garg i gcoinnibh Iacoib. 30 Cuir i gcás
gur mhian leat imeacht ag triall ar do dhaoine muínteartha, agus go raibh caitheamh i ndiaidh tí
t’athar agat, cad chuige dhuit mo dhéithe do ghuid uaim?

1 Caib. 31. Véar. 19. “Íodail a hathar.” Do thaispeánfadh san go ndeineadh Labán íodaladhradh, agus is dó’ le cuid de 
sna haithreachaibh gur chun é ’ tharrac ón íodaladhradh do ghuid Rachel na híodail uaidh; gur mheas sí ócáid an 
pheaca do thógaint uaidh.

36



Leabhar Geinisis

31 D’fhreagair Iacob: Má imíos i ganfhios duit is amhlaidh a bhí eagal orm go mbainfá t’iníonacha
dhíom ar éigin. 32 Ach ó tá gadaíocht agat á chur im leith, pé duine go bhfaighfar aige iad curtar
chun báis é, os cómhair ár mbráithre. Chuardaigh agus má fhaigheann tú aon nithe is leat agamsa
tóg chun siúil iad. Ach nuair aduairt sé an chainnt sin ní raibh ’ fhios aige go raibh Rachel tar éis na
n-íodal  do  ghuid.  33 Ansan  chuaigh  Labán  isteach  i  gcábán  Iacoib  agus  i  gcábán  Lia  agus  i
gcábánaibh na gcailíní agus ní bhfuair* sé iad. Agus nuair a chuaigh sé isteach i gcábán Rachel
34 chuir sise na híodail i bhfolach go tapaidh fé chórachaibh na gcamall agus do shuigh sí anuas
orthu, agus do chuardaigh sé an cábán go léir agus ní bhfuair sé aon ní. 35 Agus duairt sise: Ná
bíodh fearg ar do shoíllse chúm toisc nách féidir dom éirí os do chómhair, mar tá agam mar is gnáth
le mnáibh. I gcás do raibh a chuardach in aistear aige. 

36 Ansan bhí fearg ar Iacob agus duairt sé go casaoideach: Cad ’tá déanta agamsa as an slí, nú cad a
dheineas ortsa gur rithis im dhiaidh chómh fuadrach 37 agus gur phiardálais tríom chuid trioscáin
go léir? Cad ’tá fálta agat de shubstainnt uile do theaghlaigh? Cuir anso é os cómhair mo bhrátharsa
agus do bhrátharsa agus tugaidís breith idir me agus tu. 38 An chuige seo a thugas fiche bliain id
fhochair?  Ní raibh  t’fhóisceanna ná  do ghabhair  seasc.  Níor  itheas  reithí  do thréad,  39 ná níor
thaispeánas duit an rud do strac an beithíoch. Do luíos féin fén ndíobháil go léir. Pé ní a cailleadh trí
ghadaíocht d’éilís ormsa é. 40 De ló agus d’oíche bhínn seirgthe le teas agus le sioc, agus d’imíodh
an codladh óm shúilibh. 41 Sin mar a dheineas-sa fónamh duitse id thigh ar feadh fiche blian; ar
feadh cheithre bliana déag ar son do bheirt iníon, agus ar feadh sé mblian ar son do thréad. D’athraís
mo thuarastal deich n-uaire. 42 Mara mbeadh Dia m’athar Ábraham, agus eagla roim Isaac a bheith
ag seasamh liom is dócha go mbeinn curtha chun siúil anois agat lomrachta. Do chonaic Dia mo
chruatan agus saothar mo lámh agus do smachtaigh sé thusa inné.

43 D’fhreagair Labán: Is liomsa an bheirt iníon agus an chlann, agus na tréadta agus is liom gan ní
dá bhfeiceann tú.  Cad is  féidir  dom a dhéanamh lem chlaínn féin agus le claínn mo chlainne?
44 Tar, dá bhrí sin, agus deinimís connradh a bheith mar fhianaise idir mise agus tusa.

45 Ansan do thóg Iacob cloch agus chuir sé suas í mar theideal, 46 agus duairt sé lena bhráithre:
Tugaidh  clocha  anso.  Anso  do  bhailíodar  clocha  agus  dheineadar  cruach  mhór  díobh,  agus
d’itheadar bia ar an gcruaich. 47 Agus thug Labán cruach an fhínné mar ainm ar an gcruaich; agus
thug Iacob cnucán na fianaise mar ainm air, gach duine acu de réir cirt a úrlabhra féin. 48 Agus
duairt Labán: Beidh an chruach so mar fhínné idir mise agus tusa an lá so, agus dá bhrí sin do
tugadh Galaad mar ainm ar an gcruaich, .i. cruach an fhínné. 49 Go ndeinidh Dia féachaint agus
breithniú  eadrainn  nuair  a  bheimíd  imithe  óna  chéile,  50 má  dheineann  tusa  dochar  dom
iníneachaibh agus má thugann tú mná eile isteach os a gcionn. Níl fínné ar ár gcainnt ach Dia atá
anso agus a chíonn. 51 Agus duairt sé le Iacob arís: Féach an chruach so agus an chloch atá curtha
suas agamsa idir me agus tusa, 52 beid siad ’na bhfínné: an chruach, adeirim, agus an chloch, bídís
mar fhianaise,  má théimse thairis  siar,  ag dul  ag triall  ortsa,  nú má théann tusa thairis  soir,  ag
ceapadh díobhála dhómhsa, 53 Dia Ábrahaim agus Dia Nachoir, Dia a n-athar, go dtugaidh breith
eadrainn. Agus dhearbhaigh Iacob dar eagla a athar Isaac. 54 Agus do dhein sé íbirt ar an gcnuc,
agus ansan do ghlaeigh sé ar a bhráithribh chun aráin a dh’ithe, agus nuair a bhí ite acu do stadadar
san áit sin. 55 Ach d’éirigh Labán san oíche agus do phóg sé a chlann mhac agus a chlann iníonn
agus chuir sé a bheannacht orthu agus d’imigh sé thar n-ais chun a áite féin.

Caib. Trí Dheich a Dó
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An radharc ar aingealaibh a fuair Iacob. An teachtaireacht agus na bronntanaisí a chuir sé ag
triall ar Ésau. A ghleic leis an aingeal.

1 Agus do ghluais Iacob, leis, ar an slí a bhí tosnaithe aige: agus do bhuail aingil Dé uime. 2 Agus
nuair  a  chonaic  sé  iad  duairt  sé:  Longfuirt  Dé  iad  so,  agus  thug  sé  mar  ainm  ar  an  áit  sin
Mahanaim, .i. Longfuirt. 3 Agus chuir sé teachtairí roimis ag triall ar a dhriotháir Ésau go talamh
Séir, go dtír Edoim, 4 agus thug sé órdú dhóibh, agus duairt sé: Seo mar a labharfaidh sibh lem
thiarna Ésau: Seo mar adeir do dhriotháir Iacob: Tá tréimhse caite agam i bhfochair Labáin agus
táim tar éis bheith in’ fhochair go dtí an lá so. 5 Tá agam ba agus asail agus caoire agus fir agus mná
mar sheirbhísigh, agus tá teachtaireacht agam á chur anois chun mo thiarna ionas go bhfaighinn
fabhar ’na radharc. 6 Agus do tháinig na teachtairí ag triall ar Iacob agus dúradar: Do chuamair ag
triall ar do dhriotháir Ésau agus féach, tá sé ag teacht go tiubh agus cheithre chéad fear aige. 7 Bhí
eagla ana-mhór ar Iacob agus, agus trí mhéid a eagla dhein sé dhá chuallacht de sna daoine a bhí
aige, agus de sna tréadaibh, agus de sna caoire, agus de sna buaibh, agus de sna camallaibh; 8 agus
duairt sé: má thagann Ésau ar chuallacht acu agus má ídíonn sé iad raghaidh an chuallacht eile as.
9 Agus duairt Iacob: Ó a Dhia m’athar Abraham, agus a Dhia m’athar Isaac, Ó a Thiarna aduairt
liom: Tar thar n-ais chun do thíre féin agus chun na háite ’nar rugadh thu, agus déanfadsa go maith
dhuit, 10 ní fiú mise an trócaire is lú ded thrócairíbh go léir, ná t’fhirinne atá cómhlíonta agat dod
sheirbhíseach. I dtaoibh lem bhata do chuas thar an Iordan so soir, agus táim ag teacht anois agus
dhá chuallacht agam. 11 Saor me ó láimh mo dhriothár Ésau óir tá eagla mór agam roimis.  Le
heagla go mb’fhéidir  go dtiocfadh sé agus go maródh sé an mháthair  mar aon leis  an gclaínn.
12 Dúraís go ndéanfá go maith dhom, agus go n-iomadófá mo shliocht mar ghainimh na mara, nách
féidir a chómhaireamh trína hiomadúlacht.

13 Do  chodail  sé  san  áit  sin  an  oíche  sin,  agus  ansan  do  dheighil  sé  amach  as  a  raibh  aige
bronntanaisí dá dhriotháir Ésau, 14 .i. dhá chéad gabhar agus fiche pocán, dhá chéad fóisc agus
fiche reithe, 15 trí dheich de chamallaibh bainne agus a searracha, daichead bó agus fiche tarbh,
fiche asal baineann agus deich gcínn dá searrachaibh. 16 Agus do chuir sé iad san uaidh, i lámhaibh
a sheirbhíseach, ’na gcodaibh fé leith, agus duairt sé lena sheirbhísigh: Imídh rómham, agus bíodh
slí  idir  gach cuid agus an chuid ’na ndiaidh.  17 Agus duairt  sé leis  an té  a  bhí ar  tosach:  Má
bhuaileann tú umam dhriotháir Ésau agus má fhiafraíonn sé dhiot: Cé hé thusa? nú cé leis iad san
rómhat? 18 Freagróir: led sheirbhíseach Iacob iad. Do chuir sé uaidh iad mar bhronntanas ag triall
ar mo thiarna Ésau, agus tá sé ag teacht ’nár ndiaidh. 19 Thug sé an t-órdú céanna don tarna fear,
aagus don tríú fear, agus dá raibh i ndiaidh na stoc, dhá rá leó: Labhraidh na focail chéanna san le
hÉsau nuair a gheóbhaidh sibh é. 20 Agus abraidh: Tá do sheirbhíseach Iacob féin ag teacht ’nár
ndiaidh: óir, ar seisean: Cuirfead sásamh aigne air leis na bronntanaisibh atá ag dul rómham, agus
’na dhiaidh san chífead fé agus b’fhéidir go mbeadh sé ceannsa liom. 21 Ar an gcuma san chuaigh
na bronntanaisí roimis, ach d’fhan sé féin sa longfort an oíche sin. 22 D’éirigh sé go moch agus do
thog sé leis a bheirt bhan agus a bheirt leannán agus a éinne déag mac treasna átha Iaboic. 23 Agus
nuair  a bhí gach ní ba leis tabhartha anall  aige 24 d’fhan sé in’ aonar,  agus féach, bhí fear1 ag
iomrascáil leis go maidin. 25 Agus nuair a fuair sé nár fhéad sé buachtaint air do theangmhaigh sé
le lúth ’na cheathrúin agus do shearg an lúth láithreach. 26 Agus duairt sé leis: bog díom, óir tá éirí
an lae ann. Duairt seisean: Ní leogfad uaim thu go gcuirir do bheannacht orm. 27 Agus duairt sé:
Cad is ainm duit. Agus duairt seisean: Iacob. 28 Ach duairt sé: Ní Iacob a bheidh mar ainm ort

1 Caib. 32. véar. 24. “Bhí fear”, aingeal i riocht daonna ab ea é sin, mar a chímíd ó Ósée 12.4. Tugtar Dia iar (véar. 
28), óir in inead Mhic Dé a bhí sé ann. An iomrascáil úd ’na raibh Iacob, le cúnamh ó Dhia, láidir a dhóthain don 
aingeal, do thaispeáin sí do Iacob nár bhaol do Ésau ná aon fhear eile an fhaid a bhí Dia ag cabhrú leis. Bhí 
sprideáltacht leis, san iomrascáil mar a chítear ón nguí a dhein Iacob dhá iarraidh ar an aingeal a bheannacht do chur
air; agus gur chuir.
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feasta ach Israél: óir má bhís láidir i gcoinnibh Dé nách mó ná san a bheidh bua agat i gcoinnibh
daoine. 29 Ach d’fhiafraigh Iacob de: Inis dom cad é an ainm a glaeitear ortsa? Agus d’fhreagair sé:
Cad ab áil leat ag fiafraí m’ainmese? Agus do chuir sé beannacht air san ait chéanna. 30 Agus thug
Iacob Phanuel2 mar  ainm ar  an áit  agus  duairt  sé:  do chonac Dia aghaidh ar  aghaidh agus do
sábháladh m’anam. 31 Agus lena línn sin d’éirigh an ghrian air, agus bhí ciscéim bacaí ann. 32 Ar
an abhar san, go dtí an lá so, ní ithid clann Israél an lúth do shearg i gceathrúin Iacoib: óir do bhain
sé le lúth a cheathrún agus do shearg an lúth.

Caib. Trí Dheich a Trí

Iacob agus Ésau ag teacht chun a chéile. Téann Iacob go Salem agus cuireann sé suas altóir ann.

1 Agus do thóg Iacob suas a shúile agus chonaic sé Ésau ag teach, agus cheithre chéad fear ’na
theannta, agus do dheighil sé clann Lia agus clann Rachel agus clann na beirte leannán: 2 agus chuir
sé an bheirt leannán agus a gclann ar tosach, agus Lia agus a clann sa tarna háit, agus Rachel agus
Ióseph ar deireadh. 3 Ansan chuaigh sé ar aghaidh agus do shléacht sé, a aghaidh go talamh seacht
n-uaire go dtí go dtáinig a dhriotháir in’ aice*. 4 Ansan do rith Ésau chun a dhriothár agus do rug sé
idir  a dhá láimh air agus d’fháisc sé chuige é,  agus a lámha tímpall  an mhuiníl  air agus é dhá
phogadh agus ag gol. 5 Agus nuair a thóg sé suas a shúile chonaic sé na mná agus an chlann agus
duairt sé: Cad a thug ann iad so? Nú an leatsa iad? Agus d’fhreagair seisean: Sin iad an chlann atá
tabhartha ag Dia dhómhsa, dod sheirbhíseach. 6 Ansan tháinig na leannáin agus a gclann agus do
shléachtadar. 7 Agus tháinig Lia agus a clann agus do shléachtadar ar an gcuma gcéanna agus ’na
dhiaidh go léir do shléacht Ióseph agus Rachel.

8 Ansan duairt Ésau: Cad iad na táinte stuic iad súd a bhuail umam? Agus duairt seisean: Chun go
bhfaighinn fabhar i láthair mo thiarna. 9 Tá mo dhóthain agamsa, a dhriotháir. Cimeádsa do chuid
duit féin. 10 Agus duairt Iacob: ná dein mar sin, aicim ort má tá fabhar fálta agam id shúilibh glac
bronntanas beag as mo láimh, óir tá féachta agam ar do ghnúis, fé mar a bheinn tar éis féachaint ar
ghnúis Dé: bí ceannsa liom, 11 agus glac an bheannacht atá tabhartha agam ag triall ort, beannacht a
thug Dia dhom, ós é a thugann gach ní dhúinn. Do ghlac sé é tar éis mórán tathaint óna dhriotháir.
12 Agus duairt sé: Gluaisimís le cois a chéile. Raghadsa leat ar do shlí. 13 Agus duairt Iacob: A
thiarna, is eól duit go bhfuil an chlann bhog óg so in éineacht liomsa, agus caoire agus ba atá ag
tórmach agus dá dtiomáininn róghéar iad do gheóbhadh na tréada go léir bás in aon lá amháin.
14 Ar dheónaitheach lem thiarna dul ar  aghaidh roimena sheirbhíseach agus leanfad é fé mar a
chífead an chlann ábalta air, agus tiocfad suas lem thiarna i Séir. 15 Agus d’fhreagair Ésau: aicim
ort, agus leog do chuid de sna daoine, ar a luíghead, fanúint agus bheith in éineacht leat ar an slí.
Agus d’fhreagair  seisean:  Níl  aon ghá leis.  Níl  aon ní  eile  uaim ach go bhfaighainn fabhar  id
radharc, a thiarna. 16 Ansan chuaigh Ésau thar n-ais go Séir 17 agus tháinig Iacob go Socot. Agus
do dhein sé tigh ann agus go leath sé cábáin ann, agus thug sé mar ainm ar an áit Socot, .i. cábáin.
18 Agus chuaigh sé treasna go Salem, cathair leis na Sichemítigh atá i dtalamh Chanaain, tar éis
teacht  do  ó  Mhesopotamia  Shuíria.  Agus  do  chómhnaigh  sé  in  aice  an  bhaile.  19 Agus  do
cheannaigh sé an chuid den pháirc ’nar leath sé a chábáin, ó chlaínn Hemóir, athair Shíchem, ar
chéad  uan  caorach.  20 Agus  chuir  sé  altóir  suas  san  áit  sin,  agus  do  ghlaeigh  sé  uirthi  Dia
uilechómhachtach Israél.

Caib. Trí Dheich a Ceathair

2 Véar. 30. “Phanuel.” Ciallaíonn an focal san “aghaidh Dé”, nú “radharc” nú “feiscint Dé”.
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Deintear éigean ar Dhina. Deintear íde ar na Sichemítigh mar gheall air sin.

1 Agus chuaigh Dina, iníon Lia, amach ag féachaint ban na háite sin. 2 Agus chonaic Sichem í, .i.
mac Hemóir, an Hevítigh, priúnsa na tíre sin, agus bhí sé i ngrá léi agus do rug sé leis í agus do
luigh sé léi agus dhein sé éigean ar an maighdin. 3 Agus bhí a anam dlúite léi, agus bhí sí buartha
agus bhí sé ag cur sóláis urthi, le foclaibh mísle. 4 Agus chuaigh sé ag triall ar a athair, Hemór, agus
duairt sé: Faigh dom an cailín sín chun í ’ bheith ’na mnaoi agam. 5 Ach nuair ’ airigh Iacob an ní
sin bhí a chlann as baile, ag fosaíocht na dtréad agus d’fhan sé gan aon ní do rá chun go dtiocfaidís
thar n-ais. 6 Agus nuair a tháinig Hemór, athair Shichem chun labhartha le Iacob, 7 féach, tháinig a
chlann mhac isteach ón machaire: D’airíodar an ní a bhí titithe amach agus bhí árdfhearg orthu, óir
bhí rud gránna déanta aige in Israél, agus gníomh andleathach, éigean ar  inín Iacoib. 8 Agus do
labhair Hemór leó: Tá anam mo mhicc Sichem dlúite lenúr n-iníon.  Tugaidh do í mar mhnaoi,
9 agus deinimís cleamhnaisí lena chéile. Tugaidhse dhúinne úr n-iníneacha agus glacaidhse uainne
ár n-iníneacha, 10 agus deinidh cónaí againn. Tá an talamh ar úr gcumas. Saothraídh é; deinidh
ceannaíocht agus díolaíocht as; agus sealbhaídh é. 11 Do labhair Sichem, leis, lena hathair agus lena
driothárachaibh: Leog dom feabhar ’ fháil ’núr súilibh agus pé rud a cheapfaidh sibh dom tabharfad
uaim é.  12 Árdaídh  an  spré  agus  iarraidh  tabharthaistí.  Tabharfad  díbh  go  fonnmhar  pé  rud  a
dh’iarrfaidh sibh ach tugaidh dom an cailín sin mar mhnaoi.

13 D’fhreagair clann mhac Iacoib Sichem agus a athair le feall1 mar bhíodar ar deargbhuile mar
gheall  ar  an  éigin  a  deineadh  ar  a  ndrifiúr:  14 Ní  féidir  dúinn  an  ní  atá  agaibh  á  iarraidh  do
dhéanamh ná ár ndrifiúr do thabhairt do dhuine ná fuil tímpallgheárrtha, ní atá andleathach againne,
agus fé ghráin. 15 Ach is feidir dúinn bheith i gconnradh libh sa ní seo ach go mbeidh sibh mar
sinne, agus go ndéanfar tímpallghearradh ar gach fireannach agaibh: 16 ansan tabharfaimíd agus
glacfaimíd ,  i  gcómhar,  ár  n-iníneacha  agus úr  n-iníneacha agus déanfaimíd  cónaí  agaibh agus
beimíd ’nár n-aon phobal. 17 Ach mara ndeinidh sibhse an tímpallghearradh oraibh féin tógfaimíd
linn ár ndrifiúr agus imeóimíd. 18 Do thaithn a dtairiscint le Hemór agus lena mhac, 19 agus níor
dhein an t-óigfhear aon ríghneas. Do chómhlíon sé an coinníol láithreach, mar bhí an grá rómhór
aige don chailín agus b’é fear ba mhó é i dteaghlach a athar ar fad. 20 Do chuadar go geata na
cathrach agus do labhradar leis  na daoine:  21 Táid na fir  seo síochánta agus toiltheanach chun
cónaithe ’nár meascne: leogtar dóibh díol agus ceannach sa tír, agus an talamh do shaothrú. Tá sé
mór agus fairseag agus tá gá le fearaibh chun a shaothraithe aige. Tógfaimídne a n-iníonacha mar
mhnáibh agus tabharfaimíd dóibh ár n-iníneacha féin. 22 Tá aon ní amháin ag cur ríghnis ar an
maith. Ní foláir dúinn tímpallghearradh do dhéanamh ar gach fireann againn, agus de réir nóis na
treibhe do dhéanamh. 23 Ansan is linn féin a substainnt*, a mbólacht agus gach sealús dá bhfuil acu.
Géillimís  dóibh sa méid sin agus déanfaimíd cónaí i  dteannta ’ chéile,  agus beimíd ’nár n-aon
phobal amháin.

24 Do thoiligh gan éinne agus do deineadh an tímpallghearradh ar na fireannaibh go léir. 25 Agus
féach, an triú lá, nuair ba theinne a bhí an chneadh, do thóg beirt de mhacaibh Iacoib, Símeón agus
Léví, dríotháracha Dhina, a gclaimhte agus chuadar isteach go dána sa chathair agus mharaíodar na
fir  go léir.  26 Agus mharaíodar Hemór agus Sichem, agus thógadar leó a ndrifiúr amach a tigh
Shichem. 27 Agus nuair  a bhíodar  san imithe amach tháinig an chuid eile  de mhacaibh Iacoib
isteach os  cionn na marbh agus d’airgeadar  an chathair  i  ndíogailt  an éigin.  28 Do thógadar  a

1 Caib. 34. véar. 13. “Le feall.” Bhí clann Iacob, ar an ócáid sin, ciontach i bpeaca trom ar dhá shlí. Do leogadar orthu 
gur ar son cráifeachta a bhíodar ag labhairt, agus ansan dheineadar díogailt anspianta. Ach lasmu’ dhe sin ba chóir 
iad do mholadh mar gheall ar a ndásacht i gcoinnibh an ghnímh ghránna.
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gcaoire agus a mbólachtaí agus a n-asail, agus dheineadar léirscrios ar a raibh ’en tsaol acu ’na
dtithibh agus ’na bpáirceannaibh: 29 agus do rugadar a mná agus a gclann leó i mbraighdineas.

30 Agus nuair  a  bhí  an méid sin déanta acu go dána duairt  Iacob le  Símeón agus le  Léví.  Tá
buaireamh  curtha  agaibh  orm,  agus  tá  tabhartha  agaibh  orm fuath  na  gCanaaníteach  agus  na
bhPherisíteach, lucht cónaithe na tíre seo. Níl puínn againne ann. Cruinneóid siad agus maróid siad
me, agus déanfar íde orm féin agus ar mo theaghlach. 31 Agus dúradarsan: Cad é mar obair dóibh
cor na striapaí ’ thabhairt ar ár ndrifiúr?

Caib. Trí Dheich a Cúig

Glanann Iacob a mhuíntir ó íodalaibh. Téann sé, le hórdú Dé, go Betel, agus cuirean sé suas altóir
ann. Taispeánann Dia é féin arís do Iacob agus cuireann sé a bheannacht air agus athraíonn sé a
ainm go Israél. Bás Rachel de dhruím clainne. Agus bás Isaaic.

1 San am gcéanna duairt Dia le Iacob: Éirigh agus imigh suas go Betel agus cónaigh ann agus dein
altóir ann chun Dé a thaispeáin é féin duit ann nuair a bhís ag teitheadh ód dhriotháir Ésau. 2 Agus
do chruinnigh Iacob a theaghlach go léir agus duairt sé: Caithidh uaibh na déithe iasachta atá ’núr
measc,  agus  glantar  sibh,  agus  athraídh  úr  gcuid  éadaigh.  3 Éirídh,  téimís  suas  go  Betel  go
ndeinimíd ann altóir chun Dé a dh’éist liomsa i ló mo chruatain agus a bhí im choímhdeacht ar mo
thuras.  4 Agus thugadar do na déithe iasachta go léir  a bhí acu, agus na fáinní cluas a bhí ’na
gcluasaibh, agus chuir sé i dtalamh iad fén gcrann giúise atá ar an dtaobh thiar de chathair Sichem.
5 Agus nuair a bhíodar imithe do thit scannradh ó Dhia ar na cathrachaibh go léir mórthímpall agus
níor leómhadar iad do leanúint nuair a bhíodar ag imeacht. 6 Agus tháinig Iacob go dtí Lusa atá i
dtalamh Chanaain, ar a tugtar Betel mar shloinne, é féin agus a raibh de dhaoine aige. 7 Agus chuir
sé suas altóir ann agus thug sé mar ainm ar an áit, Tigh Dé; óir san áit sin is ea do thaispeáin Dia é
féin  do nuair  a  bhí  sé  ar  teitheadh óna dhriotháir.  8 San am gcéanna san fuair  Debora,  buime
Rebecca, bás agus do hadhlacadh í ag bun Bhetel, fén gcrann daraí, agus do tugadh ar an áit sin,
Crann an ghuil.

9 Agus do thaispeáin Dia é féin arís do Iacob tar éis é ’ bheith tagaithe ó Mhesopotamia i Suíria,
agus chuir sé a bheannacht air, 10 agus duairt sé: Ní Iacob a tabharfar ortsa a thuilleadh ach is Israél
a bheidh mar ainm ort, agus thug sé Israél air*. 11 Agus duairt sé leis: Mise Dia ’n uile chómhacht.
Méadaigh agus iomadaigh. Beidh gínte agus pobail agus náisiúin asat, agus tiocfaid ríthe amach as
t’árannaibh. 12 Agus an talamh a thugas-sa d’Ábraham agus d’Isaac tabharfad duitse é agus dod
shliocht id dhiaidh. 13 Agus d’imigh sé uaidh. 14 Agus do chuir seisean suas teideal cloiche, san áit
’nar labhair Dia leis, agus do dhoirt sé ofráil dí air, agus do dhoirt sé íle air, 15 agus thug sé Betel
mar ainm ar an áit sin.

16 Ansan d’imigh sé ón áit sin san earrach agus tháinig sé chun na tíre do sheólann go hEphrata.
Tháinig teinneas clainne ar Rachel nuair a bhíodar san áit sin, 17 agus trí dheacracht an tuismithe do
thosnaigh sí ar bheith i gcúntúirt agus duairt an bhean chabhartha léi: Ná bíodh eagal ort, óir beidh
an mac so agat, leis. 18 Agus nuair a bhí a hanam ag imeacht le neart teinnis agus an bás buailte léi
thug sí mar ainm ar a mac Benoni, .i. mac mo theinnis: Ach thug a athair mar ainm air Beniamin, .i.
mac na lámha deise. 19 Agus fuair Rachel bás agus do hadhlacadh í sa tslí a sheólann go hEphrata,
is í sin Betlehem. 20 Agus do chuir Iacob suas teideal os cionn na huagha. Sin é teideal cuímhne
Rachel go dtí an lá so. 21 Ansan d’imigh sé ón áit sin agus do leath sé a chábán ar an dtaobh eile de
thúr an tréada. 22 Agus nuair a bhí sé san áit sin d’imigh Ruben agus chodail sé i dteannta Bhala,

41



Leabhar Geinisis

leannán1 a athar, agus ní raibh seisean gan eólas air. Ach dháréag mac is ea ’ bhí ag Iacob. 23 Clann
mhac Lia,  .i.  Ruben, an mac ba shine,  agus Símeón, agus Léví,  agus Iúda, agus Issachar,  agus
Sabulon. 24 Clann mhac Rachel, .i. Ióseph agus Beniamin. 25 Clann mhac Bhala, cailín Rachel, .i.
Dan agus Nephtali. 26 Clann mhac Selpha, cailín Lia, .i. Gad agus Áser. Sin iad clann mhac Iacoib,
a rugadh do i Mesopotamia Suíria. 27 Agus tháinig sé ag triall ar a athair Isaac i Mambre, cathair
Arbee, sin í Hebron, mar ar dhein Ábraham agus Isaac cónaí.

28 Agus céad agus cheithre fichid bliain ab ea laethanta Isaaic. 29 Agus bhí sé caite le haois agus
fuair sé bás agus do bailíodh chun a dhaoine é, agus é aosta agus lán de laethibh, agus d’adhlacadar
Iacob agus Ésau é.

Caib. Trí Dheich a Sé

Scarann Ésau agus a mhná agus a chlann le Iacob. Tuairisc ar a shliocht agus ar na ríthibh a bhí
ar Edom ar dtúis.

1 Agus sid iad giniúna Ésau, agus is é sin Edom. 2 Do phós Ésau mná d’iníonachaibh Chanaain, .i.
Ada2 iníon Eloin, an Hetíteach, agus Oolibama iníon Ana, iníne* Sebeóin, an Hevíteach. 3 Agus
Basemat  iníon  Ismael  agus  drifiúr  Nabaiót.  4 Agus  do rug  Ada Eliphas;  agus  do rug  Basemat
Rahuel, 5 agus do rug Oolibama Iehus agus Ihelon agus Core. Sin iad na hainmneacha a bhí ar na
macaibh le hÉsau, do rugadh do i dtalamh Chanaain.

6 Agus do thóg Ésau leis a mhná agus a chlann mhac agus a chlann iníon agus an uile dhuine beó dá
theaghlach,  agus  a  shubstainnt  agus  a  chuid  stuic,  agus  gach  ní  dár  fhéad  sé  a  dh’fháil  i  dtír
Chanaain, agus d’imigh sé go tír eile, agus do scar sé lena dhriotháir Iacob. 7 Óir bhíodar ana-
shaibhir agus níorbh fhéidir dóibh cónaí i dteannta ’ chéile; agus ní raibh an tír ’nar chónaíodar
ábalta ar iad do chothú, mar gheall ar líonmhaireacht a dtréad.

8 Agus bhí Ésau ’na chónaí i gcnuc Séir: Is é Edom é. 9 Agus is iad so geinealaigh Ésau, athair
Edoim i gcnuc Séir. 10 Agus is iad so ainmneacha a mhac, .i. Eliphas mac Ada, bean Ésau, agus
Rahuel mac Bhasemait a bhean. 11 Agus bhí clann mhac ag Eliphas, .i. Teman, agus Omar agus
Sepho agus Gatam agus Cenes. 12 Agus Tamna ab í leannán Eliphais mhic Ésau, agus do rug sí
Amalech do. Agus sin iad clann mhac Ada, bean Ésau. 13 Agus sid iad clann mhac Rahuel, .i. Nahat
agus Sara agus Samma agus Mesa. B’iad san clann mhac Bhasemait, bean Ésau. 14 Agus sid iad
clann mhac Oolibama, iníon Ana, iníon Sebeóin, bean Ésau, clann do rug sí dho, .i. Iehus agus
Ihelon agus Core. 15 Bhí diúicí ar mhacaibh Ésau; clann Eliphais céadghein Ésau, an diúc Teman,
an diúc Omar, an diúc Sepho, agus an diúc Cenes. 16 An diúc Core agus an diúc Gatam agus an
diúc Amalech clann mhac Eliphais  iad san i  dtalamh Edoim, agus is  iad clann mhac Ada iad.
17 Agus clann mhac Rahuel, mac Ésau iad so, .i. diúc Nahat, diúc Sara,* diúc Mesa. Agus diúicí
Rahuel  i  dtalamh Édoim iad  san.  Clann mhac Bhasemait,  bean Ésau iad.  18 Agus clann mhac
Oolibama, bean Ésau iad so; diúc Iehus, diúc Ihelon, diúc Core. Sin iad diúicí Oolibama, iníon Ana,
bean Ésau. 19 Sin iad clann mhac Ésau agus sin iad a ndiúicí. Edom an céanna.

1 Caib. 35. véar. 22. “Leannán.” Bean phósta aige ab ea í go dleathach, ach de réir nóis na nEabhrach tugtar leannán 
uirthi toisc gur dhaorbhean í.

2 Caib. 36. véar 2. Tugtar ainmneacha eile, leis, ar na mnáibh sin a bhí ag Ésau, ach gnás ana-choiteann ab ea é sa 
tseanaimsir, dhá ainm a bheith ar an aon duine amháin. Do tugtí Edom ar Ésau féin, leis.
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20 Sid iad clann mhac Séir, an Horríteach, lucht áitribh na talún: Lotan agus Sobal agus Sebeón
agus Ana. 21 *Agus Dison agus Eser agus Disan. Sin iad diúicí na Horríteach, clann mhac Séir i
dtalamh Edoim. 22 Agus bhí clann mhac ag Lotan: Hori agus Heman. Agus drifiúr do Lotan ab ea
Tamna. 24 Agus is iad so clann mhac Sebeóin: Aia agus Ana. Sid é an tAna úd a fuair na huisceacha
teó sa bhfásach nuair a bhí sé ag fosaíocht asal a athar Sebeón. 25 Agus bhí mac aige .i. Dison agus
iníon, .i. Oolibama. 26 Agus sid iad clann mhac Disoin, .i. Hamdan, agus Eseban, agus Ietram agus
Charan. 27 Agus is iad so, leis, clann mhac Eseir .i. Balaan, agus Savan, agus Acan. 28 Agus bhí
clann mhac ag Dison .i. Hus agus Aram. 29 Diúicí ar na Horrítigh ab ea iad so, .i. diúc Lotan, diúc
Sobal, diúc Sebeón, diúc Ana, 30 diúc Dison, diúc Eser, diúc Disan. Diúicí iad san ar na Horrítigh a
bhí i gceannas i dtalamh Séir. 31 Agus na ríthe a bhí i gceannas i dtalamh Edoim sara raibh rí ag
claínn Israél, sid iad iad; 32 Bela mac Beoir, agus Denaba ainm a chathrach, 33 agus fuair Bela bás
agus bhí Iobab, mac Sara Bhosra, ’na rí in’ inead. 34 Agus nuair a bhí Iobab marbh Husan, de
thalamh na dTemaníteach ’na rí in’ inead, 35 agus tar éis bháis do san bhí Adad mac Bhadaid ’na rí
in’ inead, an fear a bhuaigh ar na Madianítigh i dtír Mhoaib. Agus Avit ab ainm dá chathair. 36 Agus
nuair a fuair Adad bás bhí Semla Mhasreca ’na rí in’ inead. 37 Agus nuair a fuair sé sin bá bhí Saul
ó abhainn Rohobot ’na rí in’ inead. 38 Agus tar éis bháis do san, leis, tháinig Balanan mac Achoboir
i ríocht ’na dhiaidh. 39 Agus nuair a bhí an fear san, leis, marbh bhí Adar sa ríocht in’ inead agus
Phau ainm a chathrach. Agus Meetabel a tugtí ar a mhnaoi, iníon do Mhatred, iníon Mhesaaib.

40 Agus  sid  iad  ainmneacha  diúc  Ésau,  ’na  bfhineachaibh  agus  ’na  n-áiteannaibh,  agus  ’na
ngairmibh: diúc Tamna, diúc Alva, diúc Ietet, 41 diúc Oolibama, diúc Ela, diúc Phinon, 42 diúc
Cenes, diúc Teman, diúc Mabsar, 43 diúc Magdiel, diúc Hiram. Sin iad diúicí Edoim, ag cónaí i
dtalamh a rialtais. Ésau féin é sin athair na nEdomíteach. 

Caib. Trí Dheich a Seacht

Aislingí Ióseph. É dá dhíol ag á dhriothárachaibh agus dá bhreith síos san Éigipt.

1 Agus  do  chónaigh  Iacob  i  dtír  Chanaain,  mar  ar  thug  a  athair  tréimhse.  2 Agus  sid  iad  a
gheinealaigh: Nuair a bhí Ióseph sé bliana déag d’aois bhí sé ag fosaíocht an tréada i dteannta a
dhriotháracha, agus gan é ach ’na gharsún: Agus bhí sé i dteannta clainne Bhala agus Selpha, mná a
athar, agus do chuir sé i leith a bhráthar i láthair a athar, coir ana-mhallaithe. 3 Ach dob annsa le
hIsraél Ióseph ná éinne dá mhacaibh, óir is ’na sheanaois a ghein sé é, agus do dhein sé dho casóg
ioldathach. 4 Agus toisc gurb annsa len’ athair é ná a chlann mhac eile go léir bhi fuath acu san do,
agus níorbh fhéidir leó labhairt go síochánta leis. 5 Agus do thárla, leis, gur inis sé dá bhráithribh
taibhreamh1 a deineadh do, ní a chuir ’ fhéachaint orthu tuilleadh fuatha ’ bheith acu dho. 6 Duairt
sé leó: Éistidh leis an dtaibhreamh a deineadh dom. 7 Shamhlaíos go rabhamair ag ceangal phunann
sa pháirc, agus gur éirigh mo phunannsa ’na seasamh, dar liom, agus go raibh úr bpunannasa ’na
seasamh mórthímpall agus gur shléachtadar dom punannsa. 8 Agus duairt a bhráithre: An amhlaidh
a bheirse id rí os ár gcionn? nú an amhlaidh a bheimídne fé smacht agatsa? Dá bhrí sin, do dhein an
ní sin i dtaobh na dtaibhreamh agus na bhfocal, cothú ar an bhformad agus ar an bhfuath. 9 Do
deineadh taibhreamh eile dho, leis, agus d’inis sé dá bhráithribh é: Do chonac, i dtaibhreamh; ar
seisean: an ghrian agus an ghealach agus aon cheann déag de réiltíníbh agus iad ag tabhairt onóra
dhom. 10 Agus nuair aduairt sé é sin len’ athair agus lena bhráithribh do choisc an t-athair é, agus
duairt sé: Cad chuige an taibhreamh san a deineadh duit? An amhlaidh a bheadsa agus do mháthair

1 Caib. 37. véar. 5. “Taibhreamh.” Targaireachtaí ab ea na taibhrithe sin a deineadh do Ióseph, agus ó Dhia ab ea iad, 
fé mar ab ea, leis, na taibhrithe a mhínigh sé, Gein. 40 agus 41. Lasmu’ dhíobh san coisctear sa Scriptiúir géilleadh 
do thaibhrithibh, mar gur saobhchráifeacht agus gur peaca a leithéid. Feic Deut. 18.10. Eccli. 34. 2, 3.
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agus do bhráithre dhot onórú1 ar an dtalamh? 11 Agus bhí an formad ag á bhráithribh do, ach bhí an
t-athair ag machnamh ar an scéal in’ aigne féin.

12 Agus nuair a bhí a bhraithre ’na gcónaí i Sichem, ag fosaíocht tréad a n-athar 13 duairt Israél
leis: Táid do bhráithre ag fosaíocht na gcaorach i Sichem, tar agus cuirfead chúthu thu. Agus nuair
aduairt  seisean:  14 Táim ollamh,  duairt  sé:  Imigh agus féach an bhfuil  gach ní  go maith ageat
bhráithribh agus ag an eallaigh, agus tabhair scéala chúm thar n-ais ar cad ’tá ar siúl. Mar sin, do
cuireadh chun siúil é ó ghleann Hebroin agus tháinig sé go Sichem: 15 Do fuair fear san áit sin é,
agus é ag fánaíocht ar an machaire, agus d’fhiafraigh sé dhe cad a bhí uaidh. 16 D’fhreagair seisean:
Táim ag lorg mo bhráthar. Inis dom ca bhfuilid siad ag fósaíocht a dtréad. 17 Agus duairt an fear
leis: Táid siad imithe as an áit seo: óir d’airíos iad dhá rá: Imímís go dtí Dotain. Agus d’imigh
Ióseph air i ndiaidh a bhráthar agus do fuair sé iad i nDotain. 18 Agus nuair a chonacadar é agus é i
bhfad uathu, sara dtáinig sé i ngar dóibh do mheasadar é ’ mharú. 19 Agus dúradar lena chéile:
Féach, tá fear an dtaibhreamh ag teacht. 20 Téanaídh agus maraímís é agus caithimís i seanapholl
éigin é agus déarfaimíd: Tá drochbheithíoch éigin tar éis é ’ dh’ithe: ansan chífar cad é an tairbhe ’
dhéanfaid  na  haislingí  dho.  21 D’airigh  Ruben  an  chainnt  sin  agus  bhí  sé  a  d’iarraidh  é  ’
dh’fhuascailt as a lámhaibh, agus duairt sé: 22 Ná bainidh an t-anam as, agus ná doirtidh a chuid
fola. Caithidh isteach sa pholl so é atá anso sa bhfásach agus cimeádaigh úr lámha saor ón olc. Is
amhlaidh aduairt sé an méid sin, áfach, mar bhí sé a d’iarraidh é ’ fhuascailt as a lámhaibh agus é ’
chur thar n-ais chun a athar. 23 Agus chómh luath agus ’ tháinig sé chun a bhráthar do bhaineadar
de láithreach an chasóg ioldathach a bhí lasmu’ air, 24 agus chaitheadar isteach é i seanapholl ná
raibh aon uisce ann, 25 agus do shuíodar chun aráin a dh’ithe. Ansan do chonacadar Ismaelítigh
éigin agus iad ag teacht ó Ghalaad agus spíosra agus balsam agus mírr acu á bhreith sios san Éigipt.
26 Agus duairt  Iúda lena bhráithribh: Cad é an tairbhe ’ dhéanfaidh sé dhúinn ár ndriotháir  do
mharú agus a chuid fola do cheilt? 27 Is feárr é ’ dhíol leis na hIsmaelíteachaibh agus ár lámha do
chimeád gan sailiú, óir is é ár ndriotháir é agus ár bhfeól. Do thoilíodar a bhráithre chun a chainnte,
28 agus nuair a bhí na ceannaithe Madianíteacha ag gabháil thórsu do tharraigeadar amach as an
bpoll é agus do dhíoladar é leis na hIsmaelíteachaibh ar fiche píosa airgid, agus do rugadarsan leó é
go dtí an Éigipt. 29 Agus nuair a tháinig Ruben thar n-ais chun an phoíll agus nuair ná fuair sé an
buachaill 30 bhí sé ag stracadh a chod’ éadaigh agus chuaigh sé ag triall ar a bhráithribh agus duairt
sé: Níl an buachaill le feiscint agus cá raghadsa? 31 Agus thógadar a chasog agus thumadar í i
bhfuil meannáin a mharaíodar 32 agus chuireadar uathu daoine a bhéarfadh ag triall ar a n-athair í
agus adéarfadh: fuaramair í seo: féach an í casóg do mhic í nú nách í. 33 Agus d’admhaigh an t-
athair í agus duairt sé: Is í casóg mo mhic í. Tá sé ite ag drochbheithíoch. Tá Ióseph ite ag beithíoch.
34 Agus  do  strac  sé  a  chuid  éadaigh  agus  chuir  sé  éadach  ruainneach  uime,  agus  bhí  sé  ag
caoineadh a mhic ar feadh mórán laethanta. 35 Agus nuair a tháinig a chlann go léir i dteannta ’
chéile ag cur sóláis ar a n-athair ní ghlacfadh sé aon tsólás uathu, ach deireadh sé: Raghad síos ag
triall ar mo mhac in ifreann2 ag déanamh buartha. Agus an fhaid a bhí seisean ag gol 36 do dhíol na
Madianítigh Ióseph, san Éigipt, le Putiphar iunachas3 le Pharao, máistir na saighdiúirí.

1 Véar. 10. “Onórú”, ní chiallaíonn an focal san san áit sin, an onóir is dual do Dhia, ach úmhlaíocht áirithe aigne a 
taispeántar le cromadh an chuirp, agus san, de réir nóis na náisiún lastoir, síos go talamh.

2 Véar. 35. “In ifreann”, .i. go “limbó”, an áit ’na nglactí anamnacha na bhfíoraon roim bhás an tSlánaitheóra. Óir, 
bíodh go nglactar an focal “ifreann” in áiteannaibh i gcéill “an uaigh”, ní féidir an focal do ghlacadh sa chéill sin 
anso, óir níor chreid Iacob go raibh a mhac san uaigh. Do chreid sé é ’ bheith ite ag beithíoch allta. Níorbh fhéidir do
bheith ar aigne dul ag triall air chun na háite sin. Is deimhin go raibh sé ag trácht ar an áit ’na raibh, dar leis, anam 
Ióseph an uair sin.

3 Véar. 36. “Iunach.” Ciallaíonn an focal san go minic seirbhíseach seómra, nú fear cúirte, nú oificeach. Sin é ciall an 
fhocail anso. 
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Caib. Trí Dheich a hOcht

Clann mhac Iúda. Bás Her agus Onain. Giniúint Phareis agus Sara.

1 San  am  san  d’imigh  Iúda  síos  óna  bhráithribh  agus  d’iompaigh  sé  isteach  ag  triall  ar
Odollamíteach áirithe dárbh ainm Hiras. 2 Chonaic sé san áit sin iníon fir Chanaanaigh dárbh ainm
Sue, agus thog sé í mar mhnaoi agus chuaigh sé isteach ag triall uirthi, 3 agus do ghoibh sí gein
agus do rug sí mac, agus thug sí Her mar ainm air. 4 Agus do ghoibh sí gein arís agus do rug sí mac
agus thug sí Onan air. 5 Agus do rug sí an tríú mac agus thug sé Sela air. Tar éis an mhic sin a
bhreith* aici do stad sí de chlaínn a bhreith. 6 Agus do thóg Iúda bean do Her, a chéadghein, agus
Tamar ab ainm don mhnaoi. 7 Agus bhí Her, céadghein Iúda, go holc i radharc an Tiarna: agus do
mhairbh an Tiarna é. 8 Ansan duairt Iúda lena mhac Onan: Imigh isteach ag triall ar mhnaoi do
dhriothár agus pós í, ionas go dtógfair sliocht chun do dhriothár. 9 Agus do thuig seisean nách do
féin a hainmneófí an chlann, agus nuair a théadh sé isteach chun mná a dhriothár do dhoirteadh sé
an síol ar an dtalamh i dtreó ná béarfí clann in ainm a dhriothár. 10 Dá bhrí sin do mhairbh an
Tiarna é toisc an rud gráinniúil a bheith aige á dhéanamh. 11 Ansan duairt Iúda le Tamar, le mnaoi a
mhic: Fansa i dtigh t’athar, id bhainntrigh go dtí go mbeidh mo mhac Sela éirithe suas: óir bhí eagal
air go bhfaigheadh sé sin bás, leis, mar a fuair a bheirt driothár. D’imigh sise agus chónaigh sí i
dtigh a hathar. 12 Agus tar éis mórán laethanta fuair bean Iúda, iníon Sue, bás: agus nuair a bhí
sólás glacaithe aige, tar éis a bhuartha, chuaigh sé suas go Tamnas ag triall ar na daoine a bhí ag
bearradh a chaorach, é féin agus an tOdollamíteach, aeire a thréad.* 14 Agus do chaith sí dhi a
héadach bainntrí  agus chuir  sí  folach ar a haghaidh agus d’athraigh sí a cuid éadaigh, agus do
shuigh sí ag an gcrosbhóthar a sheólann go Tamnas: Óir do bhí Sela éirithe suas agus níor pósadh
leis í. 15 Nuair a chonaic Iúda í mheas sé gur mhéirdreach í, óir bhí a haghaidh clúdaithe aici i dtreó
nár haithneófí í. 16 Tháinig seisean chúithi agus duairt sé: Leog dómhsa luí leat: óir ní raibh ’ fhios
aige gurbh í bhean a mhic í. Agus d’fhreagair sise: Cad a thabharfair dom ach leogaint duit luí liom?
17 Agus duairt sé: Cuirfead chút meannán as an dtréad. Agus nuair aduairt sí arís: Fuiliceód an ní
atá uait má thugann tú geall dom (le cimeád) go dtí go gcuirfir chúm an ní a gheallann tú. 18 Agus
duairt Iúda: Cad a ghlacfair i ngeall? D’fhreagair sise: T’fháinne, agus do phráisleád, agus an bata
atá agat id láimh. Dá bhrí sin do ghoibh an bhean gein ó aon lánúnas amháin. 19 Agus d’éirigh sí
agus d’imigh sí, agus do bhain sí dhi an t-éadach a bhí curtha uímpi aici agus chuir sí uímpi arís a
héadach bainntrí.

20 Agus do chuir  Iúda an  meannán ag triall  uirthi  len’ aoire,  .i.  an  tOdollamíteach,  i  dtreó go
bhfaigheadh sé thar n-ais an geall a thug sé don mhnaoi. Ach ní bhfuair sé í, 21  agus d’fhiafraigh sé
d’fhearaibh  na  háite:  Ca  bhfuil  an  bhean  a  bhíodh  ’na  suí  ag  an  gcrosbhóthar?  Agus  nuair  a
fhreagradar go léir: Ní raibh aon mhéirdreach san áit sin. 22 Tháinig sé thar n-ais ag triall ar Iúda
agus duairt sé leis: ní bhfuaras í: agus rud eile, duairt fir na háite liom nár shuigh aon mhéirdreach
riamh san áit. 23 Duairt Iúda: Bíodh aici. Gan amhras, ní fhéadfaidh sí bréag do chur ’nár leith.
Chuireas chúithi an meannán a gheallas di: agus do theip ortsa í ’ dh’fháil.

24 Agus féach, tar éis trí mhí d’ínseadar do Iúda agus dúradar: Tá striapachas déanta ag Tamar, ag
mnaoi do mhic, agus chítear a broínn ag méadú. Agus duairt Iúda: Tugtar amach í go loisctear í.
25 Agus nuair a bhítear dhá tabhairt amach chun í ’ chur chun báis chuir sí teachtaireacht ag triall ar
athair a céile dhá rá leis: An fear gur leis na nithe seo is uaidh a ghabhas-sa an ghein (atá ar iompar
agam). Féach cé leis an fáinne sin agus an práisléad san agus an bata san. 26 D’admaigh seisean na
nithe agus duairt sé: Is neamhchiontaí í ná me féin: óir níor thugas di mo mhac Sela. Ach cheana, ní
raibh aon chuid aige dhi a thuilleadh.
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27 Agus nuair a tháinig an t-am di chun na clainn’ ’ chur di do fuaradh go raibh cúpla ’na broínn
aici. Agus nuair a bhí an chlann ag teacht amach chuir leanbh acu a lámh amach ar dtúis agus chuir
an bhean chabhartha snáithín dearg ar an láimh agus duairt sí: 28 Is é an leanbh so a thiocfaidh
amach ar dtúis. 29 Ach do tharraig an leanbh san a lámh isteach agus tháinig an leanbh eile. Agus
duairt an bhean: Cad chuige gur briseadh duitse? Agus uime thus sí Phares1 mar ainm air. 30 ’Na
dhiaidh san tháinig a dhriotháir amach agus an snáithín dearg ar a láimh agus thug sí Sara mar ainm
air.

Caib. Trí Dheich a Naoi

Cúram tí a mháistir ar Ióseph. Diúltaíonn sé do ghuí a mháistreás. Cuireann sise bréag air: curtar
sa phríosún é. Curtar cúram na bpríosúnach go léir air san áit sin.

1 Agus do tugadh Ióseph isteach san Éigipt agus Putiphar, iunach le Pharao, príomhchaptaein an
airm, Éigipteach, a cheannaigh é ó sna hIsmaelítigh, an mhuíntir a thug leó é. 2 Agus bhí an Tiarna
leis, agus bhí an t-ádh leis ins gach ní. Agus do chónaigh sé i dtigh a mháistir. 3 Agus bhí ’ fhios ag
an máistir go maith an Tiarna do bheith leis, agus gur chuir an Tiarna an rath ’na lámhaibh ar gach
ní dár dhein sé.

4 Agus fuair Ióseph fabhar i radharc a mháistir, agus dhein sé fónamh do: agus do cuireadh os cionn
gach ní é, agus do riail sé an teaghlach a cuireadh ’na chúram air, agus gach ní dár tugadh suas do.
5 Agus do chuir  an Tiarna beannacht  ar  theaghlach an Éigiptigh mar gheall  ar  Ióseph agus do
mhéadaigh sé a shubstainnt amu’ agus i mbaile. 6 Agus ní raibh eólas aige ar aon ní eile ach ar an
arán a dh’itheadh sé.

Agus bhí Ióseph gnúisálainn agus dathúil le féachaint air. 7 Agus tar éis mórán laethanta do leog a
mháistreás a súile ar Ióseph agus duairt sé leis: Codail im theanntsa. 8 Ach níor thoiligh seisean in
aon chor chun an ghnímh mhallaithe, agus duairt sé léi: féach, tá mo mháistir tar éis gach ní a
thabhairt suas dómhsa, agus ní heól do cad ’tá aige istigh ’na thigh féin. 9 Agus níl aon ní ná fuil ar
mo chumas, nú ná fuil tabhartha suas dom aige ach amháin tusa, a bhean phósta. Conas is féidir
dómhsa, dá bhrí sin, an gníomh mallaithe sin a dhéanamh, agus peaca ’ dhéanamh in aghaidh Dé?
10 Le cainnt den tsórd san bhí sí ag tathant air ó ló go ló agus eisean ag diúltú don adhaltranas.
11 Do thárla, áfach, lá áirithe, go ndeigh Ióseph isteach sa tigh chun gnótha éigin a dhéanamh, agus
ná raibh éinne in’ fhochair. 12 Do rug sise ar íochtar a bhrait agus duairt sí: Codail im theannta. Do
scaoil seisean an brat léi agus do rith sé amach. 13 Nuair a chonaic an bhean an brat ’na láimh aici
agus í féin dímheasta 14 do ghlaeigh sí ar fhearaibh an tí agus duairt sí leó: Féach, do thug sé
isteach fear Eabhrach chun náire ’ thabhairt dúinn. Tháinig sé isteach chun luite liom. Agus nuair a
liús 15 agus d’airigh sé mo ghlór d’fhág sé an brat ar a raibh greim agam agus do rith sé amach.
16 Agus mar chómhartha ar a dílse2 féin do chimeád sí an brat agus thaispeáin sí dá fear é nuair a
tháinig sé abhaile, 17 agus duairt sí: an seirbhíseach Eabhrach so a thugais leat tháinig sé chúm
chun drochghnímh a dhéanamh liom 18 agus nuair ’ airigh sé ag screadaigh me d’fhág sé an brat ar
a raibh greim agam agus do rith sé amach. 19 Nuair ’ airigh an máistir na nithe sin thug sé an iomad
creidiúna do chainnt a mhná agus tháinig fearg mhór air, 20 agus do chaith sé Ióseph isteach sa
phríosún mar a raibh príosúnaigh an rí dá gcimeád agus do dúnadh isteach ann é. 21 Ach bhí an
Tiarna le Ióseph agus trí thrócaire air ghut sé fabhar do i radharc phrímhchimeádaí an phríosúin;

1 Caib. 38. véar. 29. “Phares”, .i. “briseadh”, nú “deighilt”.
2 Caib. 39. véar. 16. “Mar chómhartha ar a dílse” .i. mar thaispeánadh ar a dílse, nú ar a creidiúnaí.
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22 i dtreó gur thug sé sin isteach ’na láimh do gach a raibh de phríosúnachaibh ar cimeád ann: agus
is faoi a deintí pé rud a deintí. 23 Agus ní raibh fios aon ní aige féin, mar d’fhágadh sé an uile ní
faoi sin: óir bhí an Tiarna leis, agus do chuireadh sé an t-ádh ar gach ní dá ndeineadh sé.

Caib. a Daichead

Conas mar a mhínigh Ióseph na taibhrithe a deineadh do bheirt sheirbhíseach le Pharao a bhí sa
phríosún: agus gur tháinig an míniú fíor: agus gur dearúdadh Ióseph.

1 ’Na dhiaidh san do thit amach gur chuir beirt iunach, buitléir agus báicéir le rí na hÉigipte, fearg
ar a dtiarna. 2 Agus ó bhí fearg ar Pharao chúthu (b’é an príomhbhuitléir duine acu agus b’é an
príomhbháicéir an duine eile) 3 do chuir sé iad chun an phríosúin úd an chaptaein an airm mar a
raibh Ióseph ’na phríosúnach. 4 Ach do thug cimeádaí an phríosúin suas iad do Ióseph agus dhein
Ióseph friothálamh orthu. Do ghluais roinnt aimsire agus iad dá gcimeád sa phríosún, 5 agus do
deineadh taibhreamh do gach duine acu aon oíche amháin, de réir an mhínithe do réitigh leó féin.
6 Agus nuair a tháinig Ióseph chúthu ar maidin chonaic sé go raibh buairt orthu, 7 agus d’fhiafraigh
sé dhíobh: Cad ’na thaobh go bhfuil úr gcúntanós níos dólásaí inniu ná mar ba ghnáth? 8 Agus
d’fhreagadar: do deineadh taibhreamh dúinn agus níl éinne chun é ’mhíniú dhúinn. Agus duairt
Ióseph  leó:  Nách  le  Dia  an  míniú?1 Ínsidh  dómhsa  an  rud  a  taibhríodh  díbh.  9 D’inis  an
príomhbhuitléir ar dtúis an rud a taibhríodh do: Do chonac os mo chómhair fíniúin 10 ar a raibh trí
géaga, agus i ndiaidh ar ndiaidh do chuireadar amach péacanna, agus i ndiaidh na mbláthanna do
thugadar caora finiúna a bhí aibidh. 11 Agus bhí cuach Pharao im láimhse, agus do rugas ar na
caoraibh agus d’fháisceas iad isteach sa chuach a bhí im láimh agus thugas an chuach do Pharao.
12 D’fhreagair  Ióseph:  Sid  é  míniú  an  taibhrimh.  Trí  lá  le  teacht  na  trí  géaga  san.  13 Ansan
cuímhneóidh Pharao ortsa agus curifidh sé thar n-ais tu san áit a bhí agat cheana, agus beidh tú ag
tabhairt a chupáin do, de réir t’oifice, fé mar ba ghnáth leat a bheith. 14 Ach cuímhnigh ormsa nuair
a bheidh an scéal go maith agat, agus dein an mhaith seo dhom, cuir in’ aigne do Pharao me ’
thógaint amach as an bpríosún so, 15 óir is amhlaidh a guideadh me a talamh na nEabhrach, agus
anso, gan aon chúis, do cuireadh isteach sa charcair me.

16 Nuair a chonaic an príomhbhácéir gur mhínigh sé an aisling go ciallmhar duairt sé: Do deineadh
taibhreamh dómhsa, leis. Go raibh trí  bascaodaí mine ar mo cheann agam, 17 agus go raibh sa
bhascaod uachtarach agam gach saghas bídh dá ndeintear le céird na bácála, agus do dtáinig na héin
agus go rabhadar ag ithe as. 18 D’fhreagair Ióseph: Sid é míniú an taibhrimh. Trí lá le teacht is ea na
trí bascaodaí. 19 ’Na ndiaidh sin bainfidh Pharao do cheann díot agus crochfaidh sé ar chrois thu
agus beid na héin ag stracadh do chuid feóla.

20 Lá  tuismithe  Pharao  ab  ea  an  tríú  lá  ’na  dhiaidh  san  agus  dhein  sé  féasta  mór  dá
sheirbhíseachaibh,  agus  ag  an  bhféasta  do  chuímhnigh  sé  ar  a  phríomhbhuitléir  agus  ar  a
phríomhbhácéir,  21 agus chuir  sé  an príomhbhuitléir  thar  n-ais  in’ áit  féin chun an chupáin do
thairiscint do: 22 agus do chroch sé an fear eile ar chroich ionas go dtaispeánfí fírinne an mhínithe.
23 Ach nuair a bhí an scéal go maith ag an bpríomhbhuitléir do dhearúid sé a mhínitheóir.

1 Caib. 40. véar. 8. “Nách le Dia an míniú?” Nuair is ó Dia a thagann taibhrithe, mar ’ tháinig na taibhrithe sin, 
tabharthas ó Dhia is ea a míniú. Ach ní hó Dhia formhór taibhrithe, ach ó nádúr agus ó mheón daoine; nú ó sna nithe
a chonacadar i gcaitheamh an lae agus do rug greim ar a n-aigne; nú ó a n-aigne ’ bheith trína chéile le buairt nú le 
trioblóidibh an tsaeil; nú ó lagachar sláinte; nú ó chleasaibh annspridí, ag mealladh na lagaigeantach, chun a chur ’ 
fhéachaint orthu géilleadh do sna taibhrithibh bréagacha, nú chun buairimh do chur, trína gcodladh, ar dhaoinibh a 
bheadh gan aon bheann orthu an fhaid a bheidís ’na ndúiseacht. I gcás, i dtaobh taibhrithe, gur feárr gan aon tsuím 
do chur iontu ná aon chreidiúint do thabhairt dóibh.
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Caib. Daichead a hAon nú Cheithre Dheich a hAon

*Conas mar a mhínigh Ióseph an dá thaibhreamh a deineadh do Pharao, agus mar a deineadh
rialtóir de ar an Éigipt go léir.

1 Tar  éis  dhá  bhlian  do  deineadh  taibhreamh  do  Pharao.  Do  shamhlaíodh  do  go  raibh  sé  ’na
sheasamh in aice na habann 2 agus gur tháinig aníos as an abhainn seacht cínn de bhuaibh agus iad
go hana-bhreá agus go hana-ramhar, agus go rabhadar ag inníor in sna háiteannaibh úra. 3 Ansan
tháinig aníos as an abhainn seacht cínn eile agus iad go gránna agus go lom, agus iad ag inníor ar
fhíorbhruach na habhann in sna háiteannaibh glasa, 4 agus d’itheadar na ba a bhí go breá agus go
beathaithe. Ansan do dhúisigh Pharao. 5 Do thit a chodladh arís air agus do deineadh taibhreamh
eile dho. Do bhí ag fás ar aon ghas amháin seacht ndiasa arbhair agus iad go lán agus go breá.
6 Ansan d’éirigh seacht ndiasa eile agus aid go tanaí agus go feóichte. 7 Agus d’itheadar áilleacht
uile na ndias bhfónta. Do dhúisigh Pharao tar éis a shuain. 8 Agus nuair a tháinig an mhaidean chuir
sé fios ar mhínitheóiribh na hÉigipte go léir agus ar an lucht eólais go léir, mar bhí árdeagla air,
agus d’inis sé a thaibhreamh dóibh, agus ní raibh aon duine acu ábalta ar an dtaibhreamh do mhíniú.
9 Ansan, fé dheireadh, do chuímhnigh an príomhbhuitléir,  agus duairt  sé:  admhaím mo pheaca.
10 Bhí fearg ar an rí chun a sheirbhíseach, d’órdaigh sé mise agus an príomhbhácéir do chaitheamh
isteach i bpríosún chaptaein an airm. 11 Ansan, aon oíche amháin do deineadh taibhreamh do gach
duine againn ar nithibh a bhí le teacht. 12 Bhí san áit fear óg, Eabhrach, seirbhíseach don chaptaein
airm chéanna, agus d’ínseamair ár dtaibhrithe do, 13 agus d’airíomair gach ní dár thit amach de réir
fírinne ’na dhiaidh san, óir do cuireadh mise thar n-ais im oific féin agus do crochadh eisean ar
chroich.

14 Láithreach, le hórdú an rí, do tugadh Ióseph amach as an bpríosún, agus do bhearradar é agus
d’athraíodar  a  chuid  éadaigh  agus  thugadar  ’na  láthair  é,  15 agus  duairt  sé  leis:  Do  deineadh
taibhrithe dhom agus níl aon duine atá ábalta ar iad do mhíniú. Ach d’airíos go bhfuil agatsa eólas
mór i míniú taibhrithe. 16 D’fhreagair Ióseph: gan mise tabharfaidh Dia freagra fónta do Pharao.
17 Ansan d’inis Pharao an taibhreamh a deineadh do: Do samhlaíodh dom go rabhas im sheasamh
ar bhruach na habhann, 18 agus tháinig seacht cínn de bhuaibh aníos as an abhainn, agus iad go
hana-bhreá agus iad  lán  d’fheóil,  agus  bhíodar  ag  inníor  ar  áiteannaibh glasa i  bhfosaíocht  úr.
19 Agus féach, tháinig ’na ndiaidh sin seacht cínn eile de bhuaibh agus iad chómh gránna agus
chomh lom san ná feaca riamh a leithéidí ar thalamh na hÉigipte; 20 agus d’itheadar agus d’ídíodar
an chéad chuid, 21 agus fós níor thaispeánadar aon chómhartha beathaitheachta, ach iad chómh lom
chómh gránna agus ’ bhíodar ar dtúis. Do dhúisíos agus ansan thiteas im chodladh arís 22 agus do
deineadh taibhreamh dom. Bhí seacht ndiasa arbhair ag fás ar aon aon ghas amháin agus iad go
hana-bhreá agus go lán.  23 D’fhás seacht  cínn eile  ar  an ngas agus iad tanaí  feóichte,  24 agus
d’itheadar breáthacht na ndias a tháinig ar dtúis. D’ínseas an taibhreamh san do sna breithneóiribh
agus níl aon fhear atá ábalta ar é ’ mhíniú. 25 D’fhreagair Ióseph: aon taibhreamh amháin is ea
taibhreamh an rí. Tá taispeánta ag Dia do Pharao cad a dhéanfaidh sé. 26 Na seacht mba breátha
agus na seacht ndiasa lána seacht mbliana flúirse is  ea iad,  agus tá an brí  céanna leó araon sa
taibhreamh. 27 Agus na seacht mba loma, tanaí, agus na seacht ndiasa a bhi feóichte le gaoith tine,
do tháinig aníos ’na ndiaidh, seacht mbliana gorta atá le teacht is ea iad, 28 agus tiocfaid siad chun
cínn mar  seo:  29 Féach,  beidh  seacht  mbliana  de  fhlúirse  mhór  i  dtalamh na hÉigipte  go  léir,
30 agus tiocfaidh ’na ndiaidh sin seacht mblian’ eile chómh mór san gannachúise ná beidh aon
cuímhne ar an bhflúirse: óir ídeóidh an gorta an tír go léir 31 agus cuirfidh méid na gannachúise
méid na flúirse ar neamhní. 32 Agus is é cúis go bhfeacaís an tarna taibhreamh agus an brí céanna
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leis,  ná  mar  chómhartha  deimhnithe,  dhá  chur  in  úil  briathar  Dé  ’ bheith  ag  teacht  agus  go
gcómhlíonfar é go luath.

33 Anois, dá bhrí sin, faigheadh an rí fear ciallmhar imníoch agus deineadh sé dhe rialtóir os cionn
tíre na hÉigipte, 34 i dtreó go gceapfaidh sé sin lucht faire os cionn na dtriúch go léir agus go
gcruinneóidh sé isteach i sciobólaibh an cúigiú cuid de sna torthaíbh, i gcaitheamh na seacht mblian
dtorthúla 35 atá le teacht anois láithreach. Agus curtar an t-arbhar go léir i dtaisce, fé lámhaibh
Pharao, agus cimeádtar é in sna cathrachaibh, 36 agus bíodh sé ollamh i gcómhair na seacht mblian
gorta atá le teacht, agus do luífidh go trom ar an Éigipt, agus ní ídeófar* an tír le gannachúise. 37 Do
thaithn an chómhairle  le  Pharao agus lena sheirbhísigh go léir,  38 agus duairt  sé  leó:  an féidir
dúinnn a leithéid seo eile d’fhear a dh’fháil, lán de sprid Dé? 39 Duairt sé, dá bhrí sin, le Ióseph: Ó
thaispeáin Dia dhuitse gach ní dá bhfuil ráite agat, an féidir dom duine mar thusa a dh’fháil níos
eagnaí ’na thu? 40 Beidh tusa os cionn mo theaghlaighse agus caithfid na daoine go léir  rud a
dhéanamh ar órdú do bhéil.  Sa chathaoir  ríoga amháin a bheadsa os do chionn. 41 Agus duairt
Pharao le Ióseph arís: Féach, taoise curtha agamsa os cionn tíre na hÉigipte go léir. 42 Agus bhain
sé an fáinne dá láimh féin agus thug sé isteach ’na láimh do é agus chuir sé culaith síoda uime, agus
chuir sé slabhra óir tímpall an mhuiníl air, 43 agus chuir sé ’ fhéachaint air dul isteach sa tarna
carbad a bhí aige,  agus chuir  sé fear fógartha dhá fhógairt  go gcaithfeadh gach duine a ghlúin
d’fheacadh roimis agus a fhios a bheith acu go raibh sé curtha ’na rialtóir os cionn tíre na hÉigipte
go léir. 44 Agus duairt an rí le Ióseph: Mise Pharao: gan órdú uaitse ní leómhfaidh aon fhear cos ná
lámh leis do chorraí i dtalamh na hÉigipte uile. 45 Agus d’iompaigh sé a ainm agus thug sé mar
ainm air,  i  dteangain na hÉigipte:  Slánaitheóir  an domhain1.  Agus do thug sé dho mar mhnaoi
Asenet  iníon  Phutiphare  sagart  Heliopolis.  Ansan  do  chuaigh  Ióseph  amach  chun  tailimh  na
hÉigipte. 46 (Bhí sé triochad blian d’aois nuair a sheasaimh sé i láthair rí Pharao) agus chuaigh sé
tímpall  trí  thíorthaibh  uile  na  hÉigipte.  47 Agus  tháinig  seacht  mbliana  na  flúirse,  agus  do
ceangladh an t-arbhar ’na phunannaibh agus do bailíodh é isteach i sciobólaibh na hÉigipte, 48 agus
do cuireadh an fhlúirse go léir arbhair i dtaisce ins gach cathair. 49 Agus bhí a leitheid sin d’fhlúirse
crithneachtan ann gur chuma é nú gainimh na mara, agus bhí an raidhse thar meán.

50 Agus sara dtáinig an gorta do rugadh beirt mhac do Ióseph, beirt mhac a rug Asenet do, iníon
Phutiphare, sagart Heliopolis. 51 Agus thug sé Manasses2 ar an gcéad mhac díobh; mar duairt sé: tá
curtha ’ fhéachaint orm ag Dia mo chruatan go léir do dhearúd agus teaghlach m’athar. 52 Agus
thug sé Ephraim3 mar ainm ar an tarna mac, agus duairt sé: chuir Dia ’ fhéachaint orm fás i dtalamh
mo dhealúis.

53 Agus nuair a bhí na seacht mbliana flúirse a bhí san Éigipt imithe, 54 do thosnaigh na seacht
mbliana gannachúise, a thargair Ióseph, ar theacht, agus bhí an gorta go dian ar fuaid an domhain go
léir ach bhí arán i dtír na hÉigipte go léir. 55 Agus nuair a thosnaíodar ar bheith ocrach san áit sin
féin do liúigh na daoine ar Pharao, ar lorg bídh air. Agus duairt seisean leó: Téidh go dtí Ióseph:
agus deinidh gach ní adéarfaidh sé libh. 56 Agus do mhéadaigh ar an ngorta in aghaidh an lae, ar
fuaid na tíre go léir.  Agus d’oscail  Ióseph na sciobóil go léir  agus bhí sé ag díol le muíntir  na
hÉigipte, mar bhí an gorta tar éis teacht go cruaidh orthusan leis. 57 Agus bhí muíntir na dtíortha
eile go leir ag teacht go dti an Éigipt ag ceannach bhídh, a d’iarraidh an chruatain do bhogadh
dhóibh féin.

1 Caib. 41. véar. 45. “Slánaitheóir an domhain”. Saphnah paaneah.
2 Véar. 51. “Manasses”, .i. “as cuímhne”, nú “ag dearúd”.
3 Véar. 52. “Ephraim”, .i. “torthúil”, nú “ag fás”.
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Caib. Cheithre Dheich a Dó

Conas mar a chuir Iacob a dheichniúr mac uaidh chun arbhair a cheannach san Éigipt, agus an
chuma ’nar ghlac Ióseph iad.

1 Agus d’airigh Iacob go raibh bia á dhíol san Éigipt agus duairt sé lena mhacaibh: Cad chuige úr
bhfaillí? 2 Airím go bhfuil crithneacht dá díol san Éigipt. Imídh síos agus ceannaídh na nithe atá
riachtanach ionas go mairfimís agus ná hídeófí sinn le huireasba. 3 Agus chuaigh deichniúr driothár
Ióseph síos ag ceannach arbhair san Éigipt, 4 agus chimeád Iacob Beniamin sa bhaile, agus duairt sé
lena bhráithribh: le heagla go n-imeódh aon drochní air sa tslí. 5 Agus chuadar isteach i dtír na
hÉigipte in éineacht le daoine eile a bhí ag dul ag ceannach. Óir bhí an gorta i dtír Chanaain. 6 Agus
bhí Ióseph ’na rialtóir i dtír na hÉigipte, agus is féna stiúrú a bhí an t-arbhar dá dhíol leis na daoine.
Agus nuair  a  dh’úmhlaigh a  dhriotháracha  dho 7 agus  d’aithin  sé  iad  do labhair  sé  leó  mar  a
labharfaidh  sé  le  daoine  iasachta.  D’fhiafraigh  sé  dhíobh  go  dothíosach:  Cá  dtánúirse?
D’fhreagadarsan: Ó thír Chanaain, ag ceannach na nithe is riachtanach chun bídh. 8 Agus bíodh gur
aithin sé a bhráithre níor aithníodarsan é. 9 Agus ba chuímhin leis na taibhrithe a deineadh do fadó,
agus duairt sé leó: lucht braith1 is ea sibh. Do thánúir chun féachaint ar áiteannaibh laga na tíre.
10 Agus dúradarsan: Ní hamhlaidh sin atá, a rí, chun bídh a cheannach a tháinig do sheirbhísigh.
11 Clann aon fhir amháin is ea sinn go léir. Thánamair ’nár ndaoine síochánta. Ní hag beartú aon
uilc  atáid do sheirbhísigh.  12 Agus d’fhreagair  seisean:  A mhalairt  sin is  fíor.  Do thánúir  chun
éislinne  na  tíre  seo  do  bhreithniú.  13 Ach  dúradarsan:  dháréag  driothár  is  ea  sinne,  do
sheirbhíseacha, clann aon fhir amháin i dtír Chanaain. Tá an té is óige againn ag ár n-athair agus ní
mhaireann an duine eile. 14 Deir seisean: Is fíor a nduart. Lucht braith is ea sibh. 15 Gheóbhadsa
amach anois cad é an saghas sibh. Dar sláinte Pharao ach ní fhágfaidh sibhse an áit seo go dtagaidh
úr ndriotháir is óige! 16 Cuiridh uaibh duine agaibh chun é ’ thabhairt leis, agus beidh sibhse i
bpríosún go dtaispeántar, an rud atá agaibh á rá, an fíor é nú an bréag é; nú dar sláinte Pharao is
lucht braith sibh2!

17 Ansan chuir sé isteach i bpríosún iad ar feadh trí lá. 18 Thug sé amach as an bpríosún iad an tríú
lá agus duairt sé: deinidh an rud aduart agus mairfidh sibh. Tá eagla Dé ormsa. 19 Más daoine
síochánta sibh fanadh duine agaibh gofa sa phríosún agus imídh libh agus beiridh libh chun úr dtithe
an t-arbhar atá ceannaitihe agaibh, 20 agus tugaidh chúm úr ndriotháir is óige go bhfaighead an fíor
úr gcainnt agus ná curfí chun báis sibh. Dheineadar mar aduairt sé, 21 agus bhíodar ag cainnt lena
chéile: Tá tuíllte againn na nithe seo ’ bheith le fulag againn, óir dheineamair peaca in aghaidh ár
ndriothár nuair a chonacamair guais a anama agus é ag achainí orainn agus nár éisteamair leis:
Uime sin atá an cruatan so tagaithe orainn. 22 Agus duairt duine acu, .i. Ruben: Ná duartsa libh: Ná
deinidh an peaca in aghaidh an bhuachalla, agus ní éistfeadh sibh liom*: Féach tá a chuid fóla dá
héileamh. 23 Ní raibh ’ fhios acu gur thuig Ióseph iad, óir is trí fhear teangan do labhair sé leó,
24 agus d’imigh sé i leataoibh ar feadh tamaill agus bhí sé ag gol. Ansan tháinig sé thar n-ais agus
do labhair sé leó, 25 agus thóg sé Símeón agus cheangail sé é ’na láthair,  agus d’órdaigh sé dá
sheirbhíseachaibh a málaí do líonadh de chrithneacht agus airgead gach fir do chur thar n-ais isteach
in  sna  málaíbh  chúthu,  agus  ’na  theannta  san  lón  bóthair  do  thabhairt  dóibh,  agus  dheineadar
amhlaidh.  26 Ansan chuireadarsan na hualaí  arbhair  ar  na hasalaibh agus chuadar chun bóthair.
27 Agus ag an dtigh ósta d’oscail duine acu a mhála chun bídh a thabhairt dá bheithíoch agus fuair

1 Caib. 42. véar. 9. “Lucht braith.” Duairt sé an chainnt sin dhá dtriail, féachaint cad é an freagra ’ thabharfaidís.
2 Véar. 16. “Nú dar sláinte Pharao is lucht braith sibh,” .i. má gheibhtear amach gur bréaga na nithe sin atá agaibh á 

rá glacfar sibh ’núr lucht braith agus déanfar libh dá réir. Do dhein Ióseph mar sin lena bhráithribh i dtreó go 
gcuirfeadh an cruatan ’ fhéachaint orthu aithrí ’ dhéanamh sa pheaca úd a dheineadar i bhfad roimis sin.
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sé an t-airgead i mbéal an mhála. 28 Agus duairt sé lena bhráithribh: do tugadh mo chuid airgid thar
n-ais dómhsa, féach tá sé sa mhála. Agus bhí uathás agus buairt orthu agus dúradar: Cad é seo atá
déanta ag Dia orainn? 29 Agus thánadar abhaile ag triall ar Iacob, a n-athair, i dtír Chanaain, agus
d’ínseadar do gach ní dár thárla dhóibh agus dúradar: 30 do labhair tiarna na tíre linn go cruaidh
agus mheas sé gur lucht braith sinn, 31 agus d’fhreagramair é: Is daoine síochánta sinn agus níl aon
fheall ar aigne againn. 32 Dháréag driothár is ea sinn, do rugadh ó aon athair amháin. Tá duine ná
maireann agus tá an duine is óige ag ár n-athair i dtír Chanaain. 33 Agus duairt sé linn. Seo mar a
bheidh ’ fhios agamsa an daoine síochánta sibh. Fágaidh duine dúr mbráithribh agam agus beiridh
libh an bia atá riachtanach dúr dtithibh agus imídh 34 agus tugaidh chúm úr ndriotháir is óige i dtreó
go mbeidh ’ fhios agam nách lucht braith sibh. Ansan gheóbhaidh sibh thar n-ais an fear so atá dá
chimeád sa phríosún, agus ’na dhiaidh san beidh cead agaibh an méid is toil libh do cheannach.
35 Nuair a bhí a scéal ínste acu dho do leogadar amach an t-arbhar agus fuair gach fear acu a chuid
airgid ceangailte i mbéal a mhála: agus bhí uathás orthu go léir, 36 agus duairt Iacob a n-athair*:
Táim fágtha gan chlann agaibh. Níl Ióseph beó. Tá Símeón dá chimeád i ngabhann, agus béarfaidh
sibh Beniamin uaim. Táid na huilc seo go léir titithe ormsa. 37 Agus d’fhreagair Ruben é: Mairbh
mo bheirt mhacsa mara dtugad thar n-ais chút é. Tabhair isteach im láimhse é agus tabharfad thar n-
ais chút é. 38 Ach duairt seisean: Ní raghaidh mo mhac síos in éineacht libh. Tá a dhriotháir marbh
agus tá sé fágtha in’ aonar. Má bhaineann aon olc do sa tír ’na bhfuiltí ag dul ann tabharfaidh sibh
mo ghruaig liath anuas le dólás go hifreann1.

Caib. Cheithre Dheich a Trí

Téid clann Iacoib san Éigipt arís agus Beniamin in éineacht leó. Tugann Ióseph bia dhóibh.

1 Do lean an gorta go dian ar an dtír go léir 2 agus nuair a bhí an t-arbhar go léir ite acu, an méid a
thugadar as an Éigipt,  duairt  Iacob lena mhacaib: Imídh arís  agus ceannaídh roinnt bheag bídh
dúinn. 3 Agus d’fhreagair Iúda: duairt an fear úd linn, agus do dhearbhaigh sé dhúinn: ní fheicfidh
sibh mo ghnúis mara dtugaidh sibh úr ndriotháir is óige libh. 4 Dá bhrí sin, má chuireann tú linn é,
imeóimíd  in  éineacht  agus  ceannóimíd  duit  na  nithe  atá  riachtanach.  5 Ach  mara  gcuirir  ní
imeóimíd, óir mar adúramair go minic, duairt an fear úd linn: Ní fheicfidh sibh mo ghnúis gan úr
ndriotháir is óige do theacht. 6 Duairt Israél leó: Do dheinúir go léanmhar dómhsa é, a dh’ínsint do
go raibh driotháir eile agaibh leis. 7 Ach d’fhreagadarsan: Do cheistigh an fear sinn de réir úird, i
dtaobh ár muíntire; an raibh ár n-athair beó; an raibh aon driotháir againn: agus d’fhreagramair é de
réir úird, gach ní dár fhiafraigh sé. Arbh fhéidir dúinne a fhios a bheith againn go ndéarfadh sé:
Tugaidh libh anso úr ndriotháir? 8 Agus duairt Iúda len’ athair.  Cuir liomsa an buachaill,  go n-
imímíd, agus go bhfanaimíd beó, sara bhfaighimíd féin agus ár gclann bás. 9 Glacaimse orm an
buachaill, dein me freagarthach ’na thaobh*. Mara dtugad thar n-ais é arís agus é ’ thabhairt suas
duit beidh peaca orm id choinnibh go brách. 10 Mara mbeadh gur deineadh an ríghneas bheimís
thar n-ais anso an tarna huair. 11 Ansan duairt Israél leó: Más éigean é deinidh mar is toil libh:
Togaidh libh cuid de sna torthaíbh is feárr sa tír seo, ’núr n-árthaíbh, agus beiridh bronntanaisí ag
triall  ar  an bhfear  san,  roinnt balsaim* agus meala agus storaicis  agus mírr  agus terebínte  agus
amugdalach.  12 Agus tógaidh libh dúbailt  airgid,  agus beiridh libh an t-airgead a fuarúir  in sna
málaíbh; le heagla go mb’fhéidir gur le dearúd a deineadh é. 13 Agus beiridh libh úr ndriotháir, leis,
agus téidh ag triall  ar an bhfear, 14 agus go ndeinidh mo Thiarna Dia fabhrúil díbh é: agus go
gcuiridh sé thar n-ais in éineacht libh úr ndriotháir atá aige á chimeád, agus Beniamin seo: agus im
thaobhsa dhe, beidh mé go huaigneach gan chlann.

1 Véar. 38. Feic Caib. 37. véar. 35. an nóta.
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15 Ansan do thóg na fir leó na bronntanaisí agus an t-airgead dúbalta, agus Beniamin, agus chuadar
síos san Éigipt agus sheasaíodar i láthair Ióseph. 16 Agus nuair a chonaic sé iad agus Beniamin in
éineacht leó, thug sé órdú do stíobhard a thí agus duairt sé: Tabhair na fir isteach sa tigh, agus
mairbh feóil  agus ollmhaigh féasta,  óir  íosfaid siad bia im fhochairse i  meán lae.  17 Do dhein
seisean mar a  hórdaíodh do agus thug leis  na fir  isteach sa tigh*.  18 Agus bhí eagla ana-mhór
orthusan agus bhíodar dhá rá lena chéile: Is mar gheall ar an airgead a rugamair linn thar n-ais in
sna málaíbh an chéad uair, a tugadh isteach sinn: i dtreó go bhféadfaidh sé coir bhréige do chur ’nár
leith agus, le héigin, sinn féin agus ár n-asail do chimeád i ndaoirse. 19 Dá bhrí sin thánadar chun an
fhir tís ag an ndoras 20 agus dúradar: Ba mhaith lionn go n-ésitfá linn, a dhuin’ uasail: Thánamairi
anuas aon uair amháin cheana ag ceannach bídh. 21 Agus nuair a bhí sé ceannaithe againn agus ’
thánamair go dtí an tigh ósta d’osclamair ár málaí agus fuaramair an t-airgead i mbéalaibh na málaí,
agus tá an mheáchaint chéanna dhe tabhartha linn againn anois. 22 Agus tá airgead eile tabhartha
linn againn, leis, chun an méid atá uainn do cheannach. Ní féidir linn a dh’ínsint cé ’ chuir ’nár
málaíbh é. 23 Ach duairt seisean: Síocháin oraibh, ná bíodh eagal oraibh: úr nDia agus Dia úr n-
athar is é ’ thug díbh saibhreas in sna málaíbh. Óir an t-airgead a thugúir dómhsa tá sé agam go
cruínn. Agus thug sé Símeón amach chúthu. 24 Ansan do rug sé isteach sa tigh iad agus thug sé
uisce chúthu agus do níodar a gcosa, agus thug sé rud le n-ithe dá n-asalaibh.

25 Ach  do  chuireadarsan  i  dtreó  na  bronntanaisí  i  gcómhair  theacht  Ióseph  i  meán  lae.  Óir
d’airíodar go gcaithfidís bia ’ dh’ithe ann.

26 Ansan tháinig Ióseph isteach agus thairgeadarsan na bronntaisí dho agus iad ’na lámhaibh acu,
agus d’úmhlaíodar i dtreó go raibh a n-aghaidh ar an dtalamh. 27 Ach do bheannaigh seisean dóibh
go séimh arís,  agus  chuir  sé ceisteanna chúthu agus duairt  sé:  An seanduine,  úr n-athair,  ar  ar
thráchtúir  liom,  an  bhfuil  sé  ’na  shláinte?  An  maireann  sé  fós?  28 Agus  d’fhreagradar:  Tá  do
sheirbhiseach, ár n-athair, ’na shláinte, maireann sé fós. Agus do chromadar agus d’úmhlaíodar do.

29 Agus thóg Ióseph suas a shúile agus do chonaic sé a dhriotháir aonmháthar, Beniamin, agus
duairt sé: An é seo an driotháir úg úd libh adúrúir liom? Agus duairt sé: Dia go raibh ceannsa dhuit,
a mhic. 30 Agus d’imigh sé go tapaidh óir do chorraíodh a chroí dá dhriotháir, agus do sceinn an
deóracha amach, agus chuaigh sé isteach ’na sheómra agus do ghoil sé. 31 Agus nuair a nigh sé a
aghaidh tháinig sé amach arís agus do staon sé ón ngol, agus duairt sé: Cuir arán ar an mbórd.
32 Do  cuireadh  ar  an  mbórd  é,  do  Ióseph  fé  leith,  agus  dá  bhráithribh  fé  leith,  agus  do  sna
hÉigiptigh fé  leith  (óir  ní  dleathach do sna hÉigipteachaibh bia  ’ chaitheamh i  gcuíbhreann na
nEabhrach; dar leó, bheadh sé neamhdhiaga), 33 ansan do shuíodar ar a aghaidh amach, an sínsear
de réir a chirt sínsireachta agus an sósar de réir a aoise, agus bhí árdiúnadh orthu, 34 agus thógadar
na coda, dhá nglacadh uaidhsin, agus is chun Beniamin a tháinig an chuid ba mhó, i dtreó go raibh
chúig coda sa mbreis ann. Agus d’óladar agus bhíodar súgach in’ fhochair.

Caib. Cheithre Dheich a Ceathair

Conas mar a chuir Ióseph stop lena bhráithribh. An achainí úmhal a dhein Iúda.

1 Agus thug Ióseph órdú do stíobhardaibh a theaghaligh agus duairt: Líon a málaí le harbhar, oiread
agus a raghaidh iontu, agus cuir airgead gach duine i mbarra a mhála. 2 Agus cuir i mála an té is
óige mo chupán airgid, i dteannta ar thug sé ar an gcrithneacht. Agus do deineadh san. 3 Agus nuair
’ éirigh an mhaidean do cuireadh chun siúil iad féin agus a n-asail. 4 Ansan, nuair a bhíodar imithe
amach as an gcathair, agus nuair  a bhí roinnt bheag slí  curtha dhíobh acu, chuir  Ióseph fios ar
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stíobhard a thí agus duairt sé leis: Éirigh agus lean na fir úd, agus nuair a thiocfair suas leó abair
leó:  Cad chuige  dhíbh olc  a  dhéanamh in  aghaidh  maitheasa?  5 An cupán a  ghuidiúir  is  as  a
dh’ólann mo thiarna agus is leis a dheineann sé fáistineacht. Is dianolc an gníomh atá déanta agaibh.
6 Do dhein seisean mar adúradh leis. Tháinig sé suas leó agus do labhair sé na focail chéanna san
leó. 7 Agus d’fhreagradarsan: Cad ’na thaobh go labhrann ár dtiarna ar an gcuma san, chómh maith
agus go ndéanfadh a sheirbhísigh gníomh chómh léanmhar san? 8 An t-airgead a fuaramair ’nár
málaíbh do thugamair chút thar n-ais é ó thír Chanaain. Conas, dá bhrí sin, ab fhéidir go ngoidfimís
a tigh do thiarna ór ná airgead? 9 Pé duine ded sheirbhíseachaibh go bhfaighfar an rud atá uait aige
curtar chun báis é agus beimídne ’nár ndaoraibh ag ár dtiarna. 10 Agus duairt sé leó: bíodh de réir
na bréithe atá tabhartha agaibh. An té go bhfaighfar aige é bíodh sé ’na sheirbhíseach agam agus
beidh sibhse saor. 11 Ansan do leagadar na málaí go léir ar an dtalamh go tapaidh agus d’oscail
gach duine a mhála.12 Do thosnaigh seisean leis an té ba shine agus dhein sé an cuardach go dtáinig
chun an té  dob óige agus fuair  sé  an cupán i  mála Bheniamin.  13 Ansan do stracadar  a  gcuid
éadaigh agus chuireadar na málaí ar na hasalaibh arís agus d’filleadar thar n-ais chun na cathrach.
14 Do tháinig Iúda, ar tosach, agus a bhráithre, i láthair Ioseph (mar bhí sé gan imeacht fós as an
áit), agus chaitheadar iad féin ar an dtalamh os a chómhair. 15 Agus duairt sé leó: Cad chuige dhíbh
a  leithéid  do  dhéanamh?  An  amhlaidh  nách  eól  díbh  ná  fuil  éinne  mar  mise  in  ealaín  na
fáistineachta1? 16 Agus duairt Iúda leis: Cad é an freagra atá againn le tabhairt ar mo thiarna? Cad
’déarfaimíd?* Nú cad is  féidir  dúinn a  thabhairt  le  ceart* mar  leathscéal  uainn?  Tá Dia tar  éis
mallaitheachta do sheirbhíseach do nochtadh. Féach, táimíd go léir  ’nár ndaoraibh dom thiarna,
sinne  agus  an  té  go  bhfuaradh  an  cupán  aige.  17 Agus  duairt  Ióseph:  Nár  leogaidh  Dia  go
ndéanfainnse a leithéid. An fear a ghuid an cupán, sin é a bheith na dhaor agam: Imídhse saor ag
triall ar úr n-athair. 18 Agus ansan do dhrid Iúda chuige agus do labhair sé go dána: aicim ort, a
thiarna,  agus  leog  dod  sheirbhíseach  focal  do  labhairt  id  chluais  agus  ná  bí  i  bhfeirg  led
sheirbhíseach, óir is tu atá i ndiaidh Pharao. 19 A Thiarna, d’fhiafraís ded sheirbhíseach, an chéad
uair: an bhfuil athair agaibh agus driotháir? 20 Agus d’fhreagramair, a thiarna: Tá athair againn atá
’na sheanduine,  agus garsún óg do rugadh do agus é ’na sheanaois. Tá driotháir  aonbhronn an
garsúin sin tar éis bháis, agus níl ach seisean fágtha óna mháthair*, agus tá árdchion ag á athair air.
21 Agus dúraís-se led sheirbhísigh: Tugaidh chúm anso é agus leogfad mo shúil air. 22 Dúramairne
lem thiarna: ní feidir don bhuachall imeacht ón athair: óir má imíonn sé gheóbhaidh an t-athair bás.
23 Agus dúraís-se led sheirbhíseachaibh: gan úr ndriotháir óg do theacht libh ní fheicfidh sibh mo
ghnúis-se a thuilleadh. 24 Dá bhrí sin, nuair a bhíomair imithe suas ag triall ar do sheirbhíseach, ár
n-athair, d’ínseamair do an uile ní dá nduairt mo tiarna. 25 Agus duairt ár n-athair: Imídh aris agus
ceannaídh roinnt bheag crithneachtan dúinn. 26 Agus dúramair leis: ní féidir dúinn dul. Má théann
ár ndriotháir óg síos in éineacht linn gluaiseóimíd in éineacht: ach gan é ní leómhfaimís féachaint
san aghaidh ar an bhfear úd.  27 Agus duairt  seisean: Is  eól  díbh gur rug mo bhean beirt  dom.
28 D’imigh  duine  acu  amach,  agus  dúrúirse:  d’ith  beithíoch  é:  agus  ní  feacthas  fós  é.  29 Má
thógann sibh uaim é seo leis agus go n-imeóidh aon ní air tabharfaidh sibh mo ghruaig liath anuas
go hifreann i ndólás. 30 Dá bhrí sin, má théim ag triall ar do sheirbhíseach m’athair, agus gan an
buachaill agam (agus go bhfuil a anam ag bratha ar a anamsan), 31 agus go bhfeicfidh sé ná fuil sé
in éineacht liom, gheóbhaidh sé bás, agus is iad do sheirbhísigh a thabharfaidh a ghruaig liath2

anuas, le dólás, go hifreann. 32 Leog dómhsa bheith im dhaor le ceart agat, ós me ’ thóg orm é agus

1 Caib. 44. véar. 15. “Ealaín na fáistineaachta.” Labhrann Ióseph air féin san áit sin de réir mar a meastí ’na thaobh sa
tír sin. Agus gan amhras, ó bhí sé in’ fháidh, is mó go mór an t-eólas a bhí aige ná mar a bhí ag éinne de dhraoithibh 
na hÉigipte.

2 Véar. 31. “A ghruaig liath,” .i. a phearsa, agus é go han-aosta. ——“le dólás go hifreann”, seól an focal Eabhra 
ansan ar “ifreann”, .i. hádés na Gréige: Ní glactar é i gcéill ifrinn na ndamanta, ach ciallaíonn sé an t-inead 
suaimhnis ’nar cimeádadh seirbhísigh Dé sara dtáinig Críost. Tugtar “ifreann” ar an áit sin sa Scriptiúir agus i gcré 
na nAspal. 
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do gheall, ag rá na bhfocal: Mura dtugad tar n-ais é beidh mé cionntach i bpeaca in aghaidh m’athar
go deó. 33 Dá bhrí sin, fanfadsa, do sheirbhíseach, in inead an bhuachalla, i seirbhís mo thiarna,
agus leog don bhuachall dul suas in éineacht lena bhráithribh. 34 Ní fhéadfainnnse dul thar n-ais ag
triall ar m’athair gan an buachaill a bheith agam le heagla go bhfeicfinn an drochní do thitfeadh ar
m’athair.

Caib. Cheithre Dheich a Cúig

Ióseph dhá chur féin in úil dá bhráithribh, agus fios aige á chur ar a athair.

1 Níor fhéad Ióspeh staonadh a thuileadh, os cómhair an méid daoine a bhí láithreach. D’órdaigh sé
iad go léir do dhul amach agus gan aon duine iasachta ’ bheith láithreach le línn iad do chur aithne
ar a chéile. 2 Ansan do ghoil sé amach go hárd, agus d’airigh na hÉigiptigh é agus teaghlach Pharao
ar fad, 3 agus duairt sé lena bhráithribh: Mise Ióseph: an bhfuil m’athair ’na bheathaidh? Níor fhéad
a bhráithre freagra ’ thabhairt air tháinig a leithéid sin de scannradh orthu. 4 Ansan do labhair sé go
cneasta leó: Tagaidh im aice, ar seisean. Agus nuair a thánadar in’ aice duairt sé: Mise Ióseph, úr
ndriotháir, an té a dhíolúir isteach san Éigipt. 5 Ná bíodh eagal oraibh agus ná téadh sé ’na luí
oraibh  gur  chruaidh  an  rud  é,  sibh  ’om dhíol  isteach  in  sna  tíorthaibh  seo:  Is  é  Dia  do  chuir
rómhaibh me isteach san Éigipt chun sibhse do shábháil, 6 óir tá dhá bhliain ó thosnaigh an gorta ar
an dtalamh, agus tá chúig bliana eile le teacht ná féadfar treabhadh ’ dhéanamh ná buaint, 7 agus do
chuir  Dia rómhaibh mise i  dtreó go sábhálfí  sibh ar  an saol  agus  go mbeadh bia  agaibh chun
maireachtaint. 8 Ní lenúr mbeartúsa do cuireadh mise anso ach le toil Dé: an té a dhein díom athair,
i gcéill, do Pharao, agus tiarna os cionn a theaghlaigh, agus rialtóir i dtalamh na hÉigipte go léir.
9 Brostaídh anois agus imídh suas ag triall ar m’athair agus abraidh leis: Seo mar a dheir do mhac
Ióseph: Tá Dia tar éis tiarna ’ dhéanamh díomsa ar thalamh na hÉigipte uile. Tar chúm anuas. Ná
dein ríghneas. 10 Agus déanfair cónaí i dtalamh Ghessen, agus beidh tú im’ aice, tu féin agus do
chlann mhac, agus clann do chlainne, do chaoire agus do thréadta agus gach ní dá bhfuil agat.
11 Agus cothódsa thu (óir tá chúig bhliana den ghorta le teacht fós), i dtreó ná caillfí thu féin agus
do  theaghlach  agus  gach  ní  dá  bhfuil  agat.  12 Féach  chíd  úr  suile,  agus  súile  mo  dhriothár
Beniamin, gurb é mo bhéalsa atá ag labhairt libh. 13 Deinidh mo ghlóire go léir a dh’ínsint dom
athair, agus gach ní dá bhfuil feicithe agaibh san Éigipt. Brostaídh agus tugaidh chúm é.

14 Agus do thit sé ar bhráid a dhriothár Beniamin agus d’fháisc sé chuige é agus é ag gol, agus bhí
seisean, leis, ag gol agus é ar a bhráidsin. 15 Ansan go phóg Ióseph a bhráithre go léir agus do ghoil
sé ar gach duine acu, i dtreó, ansan, go raibh sé de mhisneach acu labhairt leis.

16 Agus do hairíodh é, agus do leathadh an scéal trí chúirt an rí: Táid bráithre Ióseph tagaithe. Agus
bhí áthas ar Pharao agus ar a mhuíntir go léir. 17 Agus do labhair sé le Ióseph dhá rá leis órdú ’
thabhairt dá bhráithribh mar seo: Cuiridh ualaí ar úr mbeithígh agus imídh go tír Chanaain 18 agus
tugaidh libh as an áit sin úr n-athair agus úr ngaolta agus tagaidh ag triall ormsa agus tabharfad díbh
nithe fónta na hÉigipte go léir, onas go n-íosfaidh sibh smior na talún. 19 Tabhair órdú dhóibh, leis,
carraí do bhreith leó a tír na hÉigipte mar chóir iompair dá mnáibh agus dá gclaínn, agus abhair leó:
Tógaidh suas úr n-athair agus deineadh dithneas ag teacht chómh mór agus is féidir é: 20 Agus ná
fágaidh aon ní dúr gcóracha tís, óir beidh saibhreas na hÉigipte uile agaibh.

21 Agus do dhein maca Israél mar adúradh leó. Agus thug Ióseph na carraí dhóibh de réir mar a
dh’órdaigh Pharao: agus lón i gcómhair an bhóthair. 22 D’órdaigh sé, leis, dhá iorra do thabhairt
amach do gach duine acu. Ach thug sé do Bheniamin chúig céad píosa airgid agus chúig cínn de sna
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hiorraíbh ab fheárr. 23 Agus chuir sé ag triall ar a athair an oiread chéanna airgid agus éadaigh, agus
’na theannta san deich gcínn d’asalaibh fireanna chun cuid de shaibhreas uile na hÉigipte do bhreith
(chuige) agus an uimhir chéanna d’asalaibh baineanna fé chrithneacht agus fé arán i gcómhair an
bhóthair. 24 Chuir sé uaidh a bhráithre mar sin, agus nuair a bhíodar ag imeacht duairt sé leó: Ná
bídh feargach ar an slí. 25 Agus d’imíodar suas as an Éigipt agus thánadar isteach i dtír Chanaain ag
triall ar a n-athair 26 agus dúradar leis: Tá do mhac Ióseph beó, agus tá sé ’na rialtóir ar thír na
hÉigipte go léir. Nuair ’ airigh Iacob an focal san bhí sé mar a dhúiseódh sé a tromchodladh, agus
fós níor chreid sé iad. 27 Ach, ar an dtaobh eile, d’ínseadarsan do an scéal go léir tríd síos, agus
nuair a chonaic sé na carraí agus gach aon rud a chuir seisean aníos, do mhúiscil a sprid 28 agus
duairt  sé:  Is  leór  dómhsa  má  tá  mo mhac  Ióseph  ’na  bheathaidh:  raghad  agus  chífead  é  sara
bhfaighead bás.

Caib. Cheithre Dheich a Sé

Tugtar d’Israél deimhne ó Dhia in aisling agus téann sé féin agus a mhuíntir síos san Éigipt.

1 Agus  do  ghluais  Israél  ar  a  shlí,  é  féin  agus  a  raibh  aige,  agus  tháinig  sé  go  dtí  tobar  an
dearbhaithe1, agus bhí sé, san áit sin ag marú íbirtí chun Dé a athar Isaac. 2 Agus d’airigh sé é in
aisling san oíche, ag glaoch air agus: A Iacoib, a Iacoib, ar seisean leis. Agus d’fhreagair Iacoib:
Féach, táim anso. 3 Agus duairt Dia leis: Mise Dia uilechómhachtach t’athar. Ná bíodh eagla ort;
imigh síos san Éigipt, óir déanfadsa náisiún mór díot san áit sin. 4 Raghad síos ann in éineacht leat,
agus tabharfad thar n-ais arís tu as an áit. Cuirfidh Ióseph a lámha ar do shúilibh, leis.

5 Ansan d’éirigh sé ó thobar an dearbaithe agus do thóg a chlann é féin agus a gclann agus a mná, ar
na carraíbh a bhí curtha uaidh ag Pharao chun an tseanduine d’iompar 6 agus gach a raibh aige i dtír
Chanaain, agus tháinig sé féin agus a shliocht go léir isteach san Éigipt, 7 a chlann mhac agus a
gclann mhac san agus a n-iníonacha,  agus a shliocht go léir i dteannta ’ chéile.  8 Agus sid iad
ainmneacha clainne Israél a chuaidh isteach san Éigipt, eisean agus a chlann:

A chéadghein Ruben. 9 Clann mhac Ruben, .i.  Henoch agus Phallu agus Hesron agus Charmi.
10 Clann mhac Shímeóin, .i. Iamuel agus Iamin agus Ahod agus Iachin agus Sohar agus Saul mac
do mhnaoi  ó Chanaan. 11 Clann mhac Léví,  .i.  Gerson agus Caat  agus Merari.  12 Clann mhac
Iúda,  .i.  Her agus Onan agus Sela agus Phares agus Sara,  agus fuair  Her agus Onan bás i  dtír
Chanaain. Agus bhí beirt mhac bertha do Phares, .i. Hesron agus Hamul. 13 Clann mhac Issachair,
.i. Tola agus Phua agus Iob agus Semron. 14 Clann mhac Sabuloin, .i. Sared agus Elon agus Iahalel.
15 Sin iad clann mhac Lia, an chlann a rug sí i Mesopotamia Shuíria, mar aon len’ iníon Dina, trí
dheich a trí, anamnacha uile a macra agus a hiníonra.

16 Clann mhac Ghaid, .i. Sephian agus Haggi agus Suni agus Esebon agus Heri agus Arodi agus
Areli.  17 Clann mhac Aseir, .i.  Iamne agus Iesua agus Iessuri agus Beria. Agus Sara a ndrifiúr.
Clann mhac Bheria, .i. Heber agus Melchiel. 18 Sin iad clann mhac Selpha, an cailín a thug Laban
dá inín Lia, agus do rug sí iad san do Iacob, sé anamnacha déag.

19 Clann mhac Rachel, bean Iacoib, .i. Ióseph agus Beniamin. 20 Agus do rugadh clann mhac do
Ióseph i dtír na hÉigipte, clann a rug Asenet do, iníon Phutiphare, sagart Heliopolis, .i. Manasses
agus Ephraim. 21 Clann mhac Bheniamin, .i. Bela agus Bechor agus Asbel agus Gera agus Naaman

1 Caib. 46. véar. 1. “Tobar an dearbhaithe”, .i. Bersabee.
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agus Echi Agus Ros agus Mophim agus Ophim agus Ared. 22 Sin iad clann mhac Rachel a rug sí do
Iacob, cheithre anamnacha déag ar fad.

23 Clann  mhac  Dan,.i.  Husim.  24 Clann  mhac  Nephtali,  .i.  Iasael  agus  Guni  agus  Ieserr  agus
Sallem. 25 Sin iad clann mhac Bhala, an cailín a thug Laban dá inín Rachel; agus do rug sí an
chlann san do Iacob, mórsheisear anam ar fad.

26 Na hanamnacha uile do chuaigh le Ióseph san Éigipt, agus do tháinig as a shliasaid, in éaghmais
ban a mhac, sé dheich a sé, 27 Agus clann mhac Ióseph, a rugadh do i dtír na hÉigipte, dhá anam.
Seacht ndeich ab ea na hanamnacha uile de theaghlach Iacoib, a chuaigh isteach san Éigipt. 28 Agus
chuir sé Iúda roimis ag triall ar Ióseph dhá insint do: agus chun go dtiocfadh sé ’na choinnibh go
Gessen. 29 Agus nuair a bhí sé tagaithe ann d’ollmhaigh Ióseph a charbad agus tháinig sé d’ionsaí a
a athar san áit chéanna, agus nuair a chonaic sé é do chaith é féin ar a bhráid agus d’fháisc sé chuige
é agus é ag gol. 30 Agus duairt an t-athair le Ióseph: Gheóbhadsa bás fé áthas anois toisc radharc a
bheith  fálta  ortsa  agus  me  ’ bheith  ’ot  fhágaint  beó  im  dhiaidh.  31 Agus  duairt  Ióseph  lena
bhráithribh agus le teaghlach uile a athar: Raghadsa suas agus neósfad do Pharao, agus déarfad leis:
Táid mo bhráithre agus teaghlach m’athar a bhí i dtír Chanaain, tagaithe ag triall orm, 32 agus aeirí
is ea na fir, agus is é a ngnó bheith ag cothú bheithíoch. Táid a dtréadta agus a mbólachtaí agus a
bhfuil ’en tsaol acu tabhartha leó acu. 33 Agus nuair a ghlaofaidh sé oraibhse agus d’fhiafróidh sé
dhíbh:  Cad  í  úr  n-ealaí?  34 Freagróidh  sibhse:  aeirí,  ónár  n-óige  go  dtí  anois,  is  ea  sinn,  do
sheirbhíseacha; sinn féin agus ár sínsear rómhainn. Agus déarfaidh sibh an chainnt sin ionas gur i
dtalamh Ghessen a bheadh cónaí oraibh. Óir tá gráin ag na hÉigipteachaibh ar an uile shaghas aeirí.

Caib. Cheithre Dheich a Seacht

Conas mar a tugadh Iacob agus a mhacra i láthair Pharao; agus mar a thug sé dhóibh talamh
Ghessen; agus mar a chuir an gorta ’ fhéachaint ar na hÉigiptigh a raibh ’en tsaol acu do dhíol
leis an rí.

1 Ansan d’imigh Ióseph isteach* agus duairt sé le Pharao: Táid m’athair agus na bráithre, agus a
dtréadta agus a gcuid stuic, agus a bhfuil de shealús acu, tagaithe a tír Chanaain, agus, féach, táid
siad ’na stad i dtalamh Ghessen. 2 Agus thug sé i láthair an rí, leis, an cúigear fear deirineach1 dá
bhráithribh. 3 Agus d’fhiafraigh sé dhíobh: Cad is ealaí dhíbh? Agus d’fhreagadarsan: Aeirí is ea
sinn, do sheirbhísigh, sinn féin agus ár sínsear rómhainn. 4 Thánamair chun tréimhse chónaithe ’
thabhairt id thír, óir níl aon fhéar do thréadaibh do sheirbhíseach, toisc an gorta ’ bheith ana-dhian i
dtír  Chanaain,  agus  aicimíd  ort  a  dh’órdú sinne,  do  sheirbhísigh,  a  bheith  i  dtalamh Ghessen.
5 Ansan duairt an rí le Ióseph: Táid t’athair agus do bhráithre tagaithe ag triall ort. 6 Tá talamh na
hÉigipte os do chómhair: Cuir ’na gcónaí iad san áit is feárr, agus tabhair dóibh talamh Ghessen.
Agus más eól duit fir chríochnúla a bheith orthu cuir os cionn mo stuicse iad.

7 Ansan thug Ióseph a athair isteach chun an rí agus chuir sé os a chómhair é. Agus do chuir sé a
bheannacht air. 8 Agus d’fhiafraigh an rí dhe: Cá mhéid laethanta i mbliantaibh th’aoise? 9 Agus
d’fhreagair seisean: Céad agus tríochad bliain is ea laethanta m’oilithreachta. Is suarach iad agus ní
fónta, agus nílid siad chómh mór le hoilithreacht mo shínsear. 10 Ansan do chuir sé a bheannacht ar

1 Caib. 47. véar. 2. “Deirineach,” extremos. Deir cuid de sna mínitheóiríbh go gciallaíonn an focal san “uachtaraí”, 
agus “deallraithí”. Ach is é is dóichí gur thoibh Ióseph an chuid ba mhídheallraithí dhíobh, i dtreó ná cuímhneódh 
Pharao ar aon phost do thabhairt sa chúirt dóibh, rud b’fhéidir, a dhéanfadh díobháil béas dóibh, nú díobháil 
creidimh.
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an rí agus d’imigh sé amach. 11 Ansan thug Ióseph seilbh dá athair agus dá bhráithribh san Éigipt,
sa chuid ab fheárr den talamh, i Ramesses, fé mar a bhí órdaithe ag Pharao. 12 Ansan do chothaigh
sé iad, agus teaghlach a athar uile, agus cheap sé bia do gach duine fé leith. 13 Óir sa domhan go
léir bhí easpa aráin, go speisialta san Éigipt agus i gCanaan, 14 agus do bhailigh sé suas a raibh
d’airgead sa dá áit sin, dhá fháil ar an arbhar a dhíoladh sé leó, agus thug sé leis é go dtí ciste an rí.

15 Agus nuair a chuaigh d’airgead na gceannaitheóirí tháinig muíntir na hÉigipte go léir ag triall ar
Ióseph agus dúradar: Tabhair arán dúinn. Cad chuige go bhfaighimís bás os do chómhair, toisc gan
aon airgead a bheith againn? 16 Agus duairt seisean leó: tugaidh chúm úr stoc agus tabharfad bia
dhíbh ar an stoc mura bhfuil an t-airgead agaibh. 17 Agus nuair a thugadar chuige iad thug sé bia
dhóibh mar mhalairt ar a gcapaillibh agus ar a gcaoire, agus ar a mbuaibh agus ar a n-asalaibh, agus
do chothaigh sé iad an bhliain sian mar mhalairt ar a gcuid stuic. 18 Thánadar chuige an tarna bliain
agus dúradar leis: Ní cheilfimíd ort, a thiarna, go bhfuil ár gcuid airgid caite, agus táid ár mbeithígh
imithe, leis, agus is eól duit ná fuil aon ní fágtha againn anois ach amháin ár gcuirp agus ár gcuid
tailimh. 19 Cad chuige, dá bhrí sin, go bhfaighimís bá os cómhair do shúl. Tabharfaimíd suas duit
sinn féin agus ár gcuid tailimh. Ceannaigh sinn chun bheith ’nár seirbhísigh ag an rí, agus tabhair
dúinn síol le heagla, le heaspa lucht saothraithe, go rithfeadh an talamh chun fiantais. 20 Ansan do
dhíol gach duine a chuid tailimh féin mar gheall ar mhéid an ghorta, agus do cheannaigh Ióseph
talamh na hÉigipte go léir agus thug sé isteach i lámhaibh Pharao é: 21 agus na daoine go léir, ó
cheann de chríochaibh na hÉigipte go dtí an ceann eile, 22 ach amháin talamh na sagart a bhí fachta
acu ón rí; agus do tugtí dóibh sin, leis, fáltas áirithe arbhair as na stóraibh poiblí, agus uime sin
níorbh éigean dóibh a sealúsaí do dhíol.

23 Ansan duairt Ióseph leis na daoinie: Féachaidh, mar is eól díbh féin, is le Pharao anois sibh féin
agus úr gcuid tailimh. Tógaidh síol agus deinidh an churadóireacht 24 i dtreó go mbeidh arbhar
agaibh. Caithfidh sibh an cúigiú cuid de sin a thabhairt don rí agus bíodh na cheithre coda eile
agaibh féin chun an tsíl agus mar bhia díbh féin agus dúr gclaínn. 25 Agus dúradarsan: Tá ár n-
anam id láimh: féachadh ár dtiarna go ceannsa orainn agus déanfaimíd seirbhís an rí le háthas.

26 Ón aimsir sin go dtí an lá so, trí thalamh na hÉigipte go léir, díoltar an cúigiú cuid leis an rí, agus
tá sé tagaithe chun bheith ’na dhlí, ach amháin talamh na sagart, agus tá an talamh san saor ón ndlí
sin.

27 Mar sin do chónaigh Israél san Éigipt, i dtalamh Ghessen, agus do shealbhaigh sé é, agus do
mhéadaigh sé agus d’iomadaigh sé thar meán. 28 Agus do mhair sé ann seacht mbliana déag agus
céad agus cheithre dheich a seacht de bhlianaibh ab ea laethanta a shaeil ar fad. 29 Agus nuair a
chonaic sé go raibh lá a bháis ag teacht i ngar do do ghlaeigh sé chuige Ióseph a mhac, agus duairt
sé leis: Má tá fabhar fálta agam id radharc cuir do lámh fám cheathrúin agus taispeánfair dom an
méid seo ceannsachta agus fírinne, gan me ’ dh’adhlacadh san Éigipt. 30 Ach codlód i dteannta
m’atharach, agus tógfairse chun siúil me as an dtír seo agus adhlacfair me i roilig mo shínsear. Agus
d’fhreagair Ióseph: Déanfadsa an ní atá órdaithe agat. 31 Agus duairt seisean: Dearbhaigh dom, dá
bhrí sin. Agus an fhaid a bhí sé ag dearbhú do dhein Israél Dia d’adhradh agus é iompaithe chun
cínn na leapan1.

1 Véar. 31. “Chun cínn na leapan.” Leanann N. Pól (Eabh. 11. 21) Gréigis an Septuagint, agus léann se: “d’adhair sé 
ar bhárr a shlaite”. Ach san Eabhrais, má athraítear na púncanna, ciallaíonn an t-aon fhocal amháin, “leaba” agus 
“slat”. Agus chun an dá léamh d’fhíoradh ní foláir dúinn a thuiscint gur dhein Iacob an gníomh Dia d’adhradh, agus 
é ag luí ar shlait Ióseph, agus san am gcéanna, a cheann iompaithe chun cínn na leapan. Ar an gcuma san, chómh 
fada agus ba árdadhradh an gníomh, do chuaigh sé chun Dé, agus chómh fada agus dob onóir é don tslait ríoga a bhí 
i láimh Ióseph, slat dob fhigiúir ar shlait Ríoga Chríost, ísealadhradh ab ea é.
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Caib. Cheithre Dheich a hOcht

Conas mar a chuaigh Ióseph ag féachaint a athar, nuair a bhí sé breóite, agus conas mar a ghlac
an t-athair Menasses agus Ephraim ’na n-uchtmhacaibh, agus mar a chuir sé a bheannacht orthu,
ag cur an tsósair ar bhéalaibh an tsínsir.

1 Tar éis na nithe sin do hínseadh do Ióseph go raibh a athair breóite, agus do ghluais sé chun dul ag
triall  air,  agus  thóg  sé  leis  a  bheirt  mhac  Menasses  agus  Ephraim.  2 Agus  do  hínseadh  don
tseanduine: Féach, tá do mhac Ióseph ag teacht chút. Agus tháinig neart do, agus do shuigh sé ar a
leabaidh. 3 Agus nuair a tháinig Ióseph isteach chuige duairt sé: do thaispeáin Dia ’n uilechómhacht
é féin dom i Lusa, atá i dtír Chanaain, agus chuir sé a bheannacht orm, 4 agus duairt sé: Tabharfadsa
ortsa go méadóir agus go n-iomadóir,  agus déanfad díot suaitheantas daoine: agus tabharfad an
talamh so dhuit féin agus dod shíol id dhiaidh mar shealús bhithbhuan. 5 Agus an bheirt mhac san
leatsa,  do  rugadh  duit  i  dtír  na  hÉigipte  sara  dtánagsa  chút,  beid  siad  ’na  gclann* agamsa.
Ainmneófar dómhsa Ephraim agus Menasses ar aon dul le Ruben agus le Símeón. 6 Ach an chuid
eile a bheidh agat ’na ndiaidh sin, ainmneófar duit féin iad, agus sloínnfear iad ar nós a mbráithre
’na  sealúsaibh.  7 Óir,  nuair  a  thánagsa  amach a  Mesopotamia  do  fuair  Rachel  bás  uaim i  dtír
Chanaain, ar an slí féin, agus san earrach ab ea é: agus bhíos ag dul go hEphrata, agus d’adhlacas í i
slí Ephrata, ar a dtugtar ainm eile, .i. Betlehem. 8 Ansan chonaic sé an bheirt mhac agus duairt sé:
Cé hiad san? 9 Agus d’fhreagair seisean: Mo bheirt mhac iad san, a thug Dia dhom san áit seo.
Agus duairt sé: Tabhairt chúm iad go gcuiread mo bheannacht orthu. 10 Óir bhí súile Israél lag toisc
é ’ bheith an-aosta agus níor fhéad sé feiscint go róshoiléir* agus nuair a tugadh chuige iad do phóg
sé iad agus do ghlac sé chuige in’ ucht iad, 11 agus duairt sé le mhac: Níor coisceadh me ar thusa ’
dh’fheiscint; ’na theannta san tá do shíol taispeánta ag Dia dhom. 12 Ansan do thóg Ióseph iad as
ucht a athar agus do chrom sé gur chuir sé a aghaidh ar an dtalamh. 13 Ansan chuir sé Ephraim ar a
láimh dheis féin, .i. ar aghaidh lámha clé Israél, agus chuir sé Menasses ar a láimh chlé féin, .i. ar
aghaidh lámha deise a athar, agus dhrid sé chuige iad. 14 Ach do shín seisean a lámh dheas agus
chuir sé í ar cheann Ephraim, an driotháir ab óige, agus chuir sé a lámh chlé ar cheann Mhenasses,
an driotháir ba shine, agus bhí na lámha thar a chéile aige. 15 Agus do chuir Iacob a bheannacht ar
mhacaibh Ióseph, agus duairt sé: Dia gur shiúlaigh m’athracha, Abraham agus Isaac ’na radharc,
Dia atá ’om chothú ó m’óige go dtí an lá so, 16 an t-aingeal atá ’om thabhairt slán ó gach olc, go
gcuiridh sé a bheannacht ar na macaibh seo, agus do dtugtar orthu m’ainmse agus ainmneacha
m’athrach, Abraham agus Isaac, agus go bhfásaid siad chun suaitheantais ar an dtalamh.

17 Agus nuair a chonaic Ióseph gur ar cheann Ephraim a chuir a athar a lámh dheas bhí diomá air:
agus do thóg sé lámh dheas a athar agus thug sé iarracht ar í ’ thógaint de cheann Ephraim agus í ’
dh’aistriú do ceann Mhenasses, 18 agus duairt sé len’ athair: Ní mar sin is ceart, a athair. Sid é an
sínsear. Cuir do lámh dheas ar a cheann so. 19 Ach do dhiúltaigh seisean agus duairt sé: Tá ’ fhios
agam, a  mhic,  tá  ’ fhios  agam.  Déanfaidh  pobail  de  seo leis,  agus  iomadófar  é.  Ach beidh an
driotháir óg so níosa mhó ná é: agus fásfaidh a shíol chun bheith ’na náisiúnaibh. 20 Agus chuir sé a
bheannacht orthu an uair sin agus duairt sé: Ionatsa a beannófar Israél, agus déarfar: Go ndeinidh
Dia  leat  ar  nós  Ephraim agus ar  nós  Mhanasses.  Agus do chuir  sé  Ephraim roim Mhanasses*.
21 Agus duairt sé le Ióseph: Féac, táimse ag dul chun báis, agus beidh Dia leatsa agus tabharfaidh
sé thar  n-ais  tu  go tír  t’athrach.  22 Tá agam á thabhairt  duitse,  os  cionn do bhráthar,  roinnt  a
bhaineas a láimh an Amorrhítigh lem chlaíomh agus lem bhogha.

Caib. Cheithre Dheich a Naoi
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Conas mar a chuir Iacob beannachtaí ba thargaireachtaí ar a dháréag mac. Agus ansan, a bhás.

1 Ansan do ghlaeigh Iacob ar a mhacaibh. Agus duairt sé leó: Bailídh sibh féin le chéile go n-ínsead
díbh na nithe do thárlóidh díbh in sna laethibh deirineacha. 2 Bailídh sibh féin agus cloisidh,  a
chlann mhac Iacoib, éistidh lenúr n-athair Israél. 3 A Ruben, a chéadghein, is tu mo neart1, agust
tosach mo dhóláis;  mór i  dtabharthaistíbh; níosa mhó i  bhfórlámhas. 4 Do doirteadh thu ar nós
uisce. Ná deinse méadú, óir do chuais suas chun leapan t’athar agus do thruaillís a iomdha.

5 Símeón agus Léví, bráithre: árthaí mallaitheachta, ag cur chogaidh. 6 Ná téadh m’anam isteach
’na gcómhairle, agus ná bíodh mo ghlóire ’na gcómhthionólaibh. Óir, ’na bhfíoch do mharaíodar
duine, agus ’na gceanntréine do thóchadar falla. 7 Mallacht ar a bhfíoch mar bhí sé stalcach, agus ar
a bhfeirg mar bhí sí cruaidh. Deighilfead iad in Iacob agus scaipfead iad in Israél.

8 A Iúda, is tusa a mholfaid do bhráithre: beid do lámha ar mhuineálaibh do namhad. Úmhlóid
clann mhac t’athar duit. 9 Cat leóin Iúda. Chun na seilge, a mhic, is ea ’ chuais suas. Do luís ar do
shuaimhneas ar nós an leóin, agus ar nós na leóna. Cé ’ dhúiseóidh é? 10 Ní tógfar ó Iúda an tslat,
ná an rialtóir óna shliasaid, go dtagaidh an té atá le cur (chúinn) agus is leis sin a bheidh súil na
ngínte. 11 Ceanglóidh sé a shearrach den fhíonghort, agus a asal, ó a mhic, den fhíniúin, agus nífidh
sé a bhrat sa bhfíon, agus a éadach i bhfuil an fhíonchaor. 12 Is áille a shúile ná fíon. Is gile a
fhiacla ná bainne.

13 Cónóidh Sabulon ar bruach na farraige, agus i mbóthar na long, ag sroisint chómh fada le Sidon.

14 Beidh Issachar in’ asal láidir, ’na luí idir na críochaibh. 15 Chonaic sé an suaimhneas, gur mhaith
é;  agus  an  talamh,  gur  rómhaith  é.  Agus do chrom sé  a  ghuaille  chun iompair,  agus  dhein  sé
seirbhíseach fé cháin.

16 Breithneóidh Dan a dhaoine ar nós treibhe eile in Israél. 17 Bíodh Dan in’ athair nímhe sa tslí,
’na phiast nímhe* sa chosán, ag bhreith (len’ fhiacslaibh) ar shálaibh an eich ionas go dtitfeadh an
marcach siar. 18 Beidh mo shúil led shlánúsa, a Thiarna. 19 Beidh a chrios ar Ghad agus é ag troid
ar a aghaidh amach: agus criosfar é féin i ndiaidh a chúil. 20 Aser, beidh a chuid aráin méith, agus
tabharfaidh sé sólaistí do ríthibh.

21 Nephtali, fia scaoilte, agus é ag tabhairt focal áilleachta uaidh.

22 Mac ag fás is ea Ióseph, mac ag fás agus é córach le féachaint air. Rithid an iníonra anonn ’s
anall ar an bhfalla, 23 ach an chuid go raibh gathanna acu do ghríosadar é, agus do throideadar leis,
agus  bhíodar  ag  formad  leis.  24 Bhí  seasamh  a  bhogha  ar  an  láidir,  agus  do  scaoileadh  na
ceanglacha dá cuisleannaibh agus dá lámhaibh trí lámhaibh aoinchómhachtaigh Iacoib. As san do
tháinig sé amach in’ aeire, cloch Israél. 25 Beidh Dia t’athar ’na chúnam agat, agus cuirfidh an
tUile-Chómhachtach a bheannacht ort, le beanneachtaibh neimhe thuas agus le beannachtaíbh atá
’na luí laistíos, le beannachtaíbh na gcíoch agus na bruinne. 26 Táid beannachtaí t’athar2 neartaithe

1 Caib. 49. véar. 3. “Mo neart.” Tugann sé a neart air óir do rugadh é an fhaid a bhí a athair ’na lán-neart agus ’na 
mhisneach. Tugann sé “tosach a dhólás” air mar is le línn na leanbh a theacht  .... pages 218-219 missing ....

2 Véar. 26. “Táid beannachtaí t’athar,” &c. Is treiside, agus is torthúlaide, na beannachtaí seo atá agamsa á chur ort, 
iad a bheith tagaithe chúm in oidhreacht ó m’athair féin, Isaac, agus óm sheanathair, Abraham. “Dúil na gcnuc 
síorai”, &c. Bhí na beannachtaí sin go léir ag féachaint ar aghaidh chun Críost, óir, ar shlí, bhí an domhan go léir ag 
tnúth lena theacht san, agus uime sin is ea a tugtar air “dúil na gcnuc síoraí”. Tugtar, leis, i gcéill dhiamhar, “cnuic 
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le beannachtaíbh a athrach, go dtí teacht do dhúil na gcnuc síoraí, bídís ar cheann Ióseph agus ar
mhullach an Nasarítigh i measc a bhráithre.

27 Machtíre cíocrach Beniamin. Íosfaidh sé an fhoghail ar maidin agus roinnfidh sé an tseilg um
thráthnóna.

28 Dhá threibh déag Israél  iad san go léir.  Sin iad na nithe do labhair  a  n-athair  leó,  agus  do
bheannaigh sé gach duine acu leis an mbeannacht a bhí ag dul do féin. 29 Agus do thug sé foláramh
dóibh mar seo: Táimse dom bailiú chun mo dhaoine1 féin feasta.  Deinidh me ’ dh’adhlacadh i
dteannta m’athrach, san uaimh dhúbalta atá i bpáirc Ephroin an Hetítigh, 30 ar aghaidh Mhambre
anonn, i dtír Chanaain, an uaimh a cheannaigh Abraham, mar aon le páirc Ephroin, an Hetítigh, mar
shealús  chun adhlactha.  31 San áit  sin  is  ea d’adhlacadar  é,  agus  a  bhean Sara.  San áit  sin  do
hadhlacadh Isaac agus a bhean Rebecca. San áit sin, leis, atá Lia adhlactha.

32 Agus nuair a bhí na hórdaithe críochnaithe aige, lenar stiúraigh sé a chlann mhac, do tharraig sé
a chosa suas ar an leabaidh agus fuair sé bás.

Caib. a Caogad

Conas mar a caoineadh Iacob, agus mar a hadhlacadh é. Ceannsacht Ióseph dá bhráithribh. Bás
Ióseph.

1 Agus nuair  a chonaic Ióseph an ní sin do thit  sé ar aghaidh a athar,  agus é ag gol agus dhá
phógadh; 2 agus d’órdaigh sé dá sheirbhisigh, na liaga, a athair do bhalmú. 3 Agus an fhaid a bhí an
t-órdú  san  acusan  dá  chómhlionadh  d’imigh  daichead  lá;  óir  sin  mar  a  bhíodh  ag  corpaibh  a
balmaítí, agus do chaoin an Éigipt é ar feadh seacht ndeich de laethantaibh.

4 Agus nuair a bhí tréimhse an chaointe caite do labhair Ióseph le muíntir Pharao: má tá fabhar fálta
agam ’núr  radharc  labhraidh  i  gcluasaibh  Pharao:  5 Toisc  gur  chuir  m’athair  ’ fhéachaint  orm
dearbhú dho, agus go nduairt sé: Féach, táim ag dul chun báis. Caithfir me ’ dh’adhlacadh san uaigh
a dh’osclas dom féin i dtír Chanaain. Mar sin raghad suas agus adhlacfad m’athair agus tiocfad thar
n-ais. 6 Agus duairt Pharao leis: Imigh suas agus adhlaic t’athair ó chuir sé an dearbhú ort. 7 Agus
d’imigh sé suas, agus d’imigh suas in éineacht leis a raibh de sheanóiríbh ar theaghlach Pharao,
agus san Éigipt go léir, 8 agus teaghlach Ióseph mar aon lena bhráithribh, ach amháin gur fhágadar i
dtalamh Ghessen ’na ndiaidh a  gclann agus a dtréadta agus a gcuid stuic.  9 Bhí aige,  leis,  ’na
chuallacht, carbaid agus marcra, agus sochraid ana-mhór ab ea í.  10 Agus thánadar go dtí  úrlár
buailte Ataid, lastall den Iordan, agus do thugadar seacht lá san áit sin ag solamnú an adhlactha,
agus  dheineadar  árdghol  uathásach.  11 Agus  nuair  a  chonaic  muíntir  tíre  Chanaain  an  ní  sin
dúradar: Is mór an gol é sin do sna hÉigiptigh. Agus uime sin do tugadh mar ainm ar an áit sin gol
na nÉigipteach.

12 Mar sin do dhein macra Iacoib mar a bhí órdaithe aige dhóibh. 13 Agus do rugadar leó isteach é i
dtír Chanaain agus d’adhlacadar é san uaimh dhúbalta ud a cheannaigh Abraham, mar aon leis an

shíoraí” ar na Pátríarchaibh agus ar an fáidhíbh, mar gheall ar mhéid a n-eagna agus a naofachta. “An Nasarítigh”, 
ciallaíonn an focal san “duine deighilte amach”, agus oireann an focal do Ióseph, óir bhí sé deighilte amach óna 
bhráithribh agus bhí sé ní b’oirearca ná iad. Do tugtí an ainm ar na Nasaríteachaibh ársa toisc iad a bheith curtha i 
leataoibh do Dhia agus móidithe chuige.

1 Véar. 29. “Dom bailiú chun mo dhaoine.” .i. Táim ag dul chun báis, ag leanúint mo shínsear atá imithe rómham, 
chun bheith ’na gcómhluadar ar shaol eile.
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bpáirc, mar shealús adhlactha, ó Ephroin an Hitíteach, ar aghaidh Mhambre anonn. 14 Agus ansan,
nuair a bhí a athair adhlactha aige tháinig Ióseph thar n-ais san Éigipt, é féin agus a bhráithre agus a
raibh de dhaoine ’na chuallacht.

15 Ansan, nuair a bhí an t-athair marbh, bhí eagla ar na bráithribh, agus do labhradar lena chéile: Le
heagla go mb’fhéidir go gcuímhneódh sé ar ar fhuilig sé agus go gcúiteódh sé linn ar dheineamair
d’olc air. 16 Agus chuireadar teachtaireacht chuige, mar seo: D’ordaigh t’athair dúinn, sara bhfuair
sé  bás,  17 an  méid  seo  do  rá  leat  uaidh  féin:  aicim ort  gan  cuímhneamh ar  mhallaitheacht  do
bhráthar ná ar  an olc a  dheineadar ort.  Iarraimíd féin,  leis,  ort  an t-olc  san do mhaitheamh do
sheirbhísigh Dé t’athar.  Agus nuair  ’ airigh Ióseph an méid sin do ghoil  sé.  18 Agus tháinig a
bhráithre  chuige  agus  d’úmhlaíodar  do,  sínte  anuas  ar  an  dtalamh,  agus  dúradar:  Táimíd  ’nár
seirbhíseachaibh agat. 19 Agus d’fhreagair sé iad: ná bíodh eagal oraibh: An féidir dúinn cur in
aghaidh toile Dé? 20 Do bheartaíúirse olc im choinnibhse, ach d’iompaigh Dia an t-olc ’na mhaith, i
dtreó go n-árdódh sé mise, mar a chíonn sibh anois, agus i dtreó go sábhálfadh sé mórán daoine.
21 Ná bíodh eagal oraibh, cothódsa sibh féin agus úr gclann. Agus chuir sé sólás orthu agus do
labhair sé leó go mín agus go réidh. 22 Agus do chónaigh sé san Éigipt i bhfochair teaghlaigh uile a
athar, agus do mhair sé céad agus a deich de bhlianaibh, agus chonaic sé clann Ephraim go dtí an
tríú glúin. Agus clann Mhachir, leis, mac Mhenasses, do rugadh iad ar ghlúinibh Ióseph.

23 ’Na dhiaidh san duairt sé lena bhraithribh: Tiocfaidh Dia dúr bhfeiscint tar éis mo bháis-se, agus
cuirfidh sé ’ fhéachaint oraibh imeacht suas as an dtír seo go dti an tír a dhearbhaigh sé d’Abraham
agus  d’Isaac  agus  do  Iacob.  24 Agus  chuir  sé  ’ fhéachaint  orthu  dearbhú  dho  agus  duairt  sé:
Tiocfaidh Dia dúr bhféachaint; beiridh libh mo chnámha as an áit seo. 25 Agus fuair sé bás agus é
deich mbliana agus céad d’aois. Agus do balmaíodh é agus do cuireadh i gcómhrainn é san Éigipt.*

Nótaí
Geinisis

1 Genesis stands here, in contrast to Leabhar Geinisis above. Genesis is known in Hebrew as Bereshit. A note states Samhain a sé,
1914.  A cover note states  Genesis. An naoú lá de mhí na Samha 1914 do tosnaíodh. An tríú lá de mhí na Nollag, 1914, do
críochnaíodh. Dhá chéad dhá dheich a ceathair de leathanachaibh. (224 pages).

5 Set: this name is adjusted from Seth in the original manuscript in line with the usages of PUL’s published Sgéalaidheachta as an
mBíobla Naomhtha (and in line with Genesis 5:5, where the manuscript had Set). Most names are kept as given, and no attempt is
made to decline foreign names that are not clearly declined in the original. However, an eye is given to standardised treatment of
similar endings. A -th ending in Hebrew names will thus be edited throughout as  -t, given the fact that  th is [h] in Irish. As
Lamech in the vocative in Genesis 4 shows, the Irish spelling system is not fully adopted. We do not read Lameich, for example,
and e is interpreted as an already slender vowel. A z will not be accepted in names; in Ruth, the manuscript’s original Booz has
been adjusted by a later hand (possibly that of Risteárd Pléimeann) to Boos, which form is used in PUL’s published Gospels. An
x in a proper name will be adjusted in this edition to cs. In Genesis 5, we read Enois in the genitive and such slenderised forms
are retained. 

6 The chapter heading for Genesis 5 fails to translate the final sentence of the heading given in the Douay Bible, namely “The
translation of Henoch”.

6 Naoi gcéad agus tríochad bliain ab ea an aimsir go léir: the word ea has been inserted in this edition. It is also worth noting PUL’s 
attempt here to employ his new arithmetical system. In Irish Numerals and How to Use Them, he explained (p1): “The method of
counting with which I have been familiar, in spoken Irish, during my life, is not all suitable for any lengthened arithmetical work.
For example, ocht gcéad déag blain agus aon bhliain déag agus dachad, as Irish for ‘1,851 years,’ could not be used in any very 
complicated calculations. There is no reason in the world for not reading it thus: míle ocht gcéad chúig dheich a h-aon, as it 
would be read in The Annals of the Four Masters, if it were to occur in them. Then the Arabic figures would suggest the words of
the Irish sentence, one by one, as they occur. That is what I have made up my mind to do in the Leabhar Nua ar Áireamh. I have 
made up my mind to use the decimal system of numeration as it is now used in all countries, as a basis for numeration”. The 
traditional way of saying “930 years” was thus naoi gcéad bliain agus deich mbliana fichid. See Genesis 5:10 (ocht gcéad bliain 
agus chúig bliana déag) and elsewhere in this chapter for examples of the older system.

6 Céad agus chúig bhliana: this phrase is erroneously repeated here where the Douay Bible has “eight hundred and seven years”.
6 Seacht ndeich a seacht de bhlianaibh: the Douay Bible here has “seventy years”, and so this appears to be an error in the 

translation.
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6 Chúig céad: non-lenition of céad in the phrase chúig céad is the norm in WM Irish, possibly due to the coincidence of homorganic 
consonants across the word boundary.

8 De sna beithígh, ghlan agus neamhghlan: it is worth noting the lenition of glan, despite the comma that sets aside the phrase ghlan 
agus neamhghlan, coming as it does immediately after a plural noun with a slenderised ending.

8 Sa séchéadú bliain: there is no t-prefixation of séchéadú in the original manuscript. However, the manuscript shows that the 
original words that immediately preceded séchéadú were crossed out, possibly given rise to the author’s losing the thread of the 
connection between sa and séchéadú. However, note sa seachtú mí in Genesis 8:4, suggesting that ordinal numbers starting with 
sé- and seacht- are not prefixed, to avoid confusion of meaning.

8 Do sháraíodar na huisceacha: note the use of the plural verb with the plural subject in this sentence. A similar example is 
d’fílleadar na huisceacha in Genesis 8:3. PUL regularly uses this syntax in the present and future tenses, and there are occasional
examples in the past tense (compare these examples from Séadna: ba ghearr gur bhuaileadar na cómharsain uime, p30; do 
ghluaiseadar triúr marcach eile thairis amach, p31; ghluaiseadar a gceathrar, p31; d’imthigheadar a gceathrar, p31; nuair a 
chuadar na fir abhaile, p54). In Notes on Irish Words and Usages, PUL explains: “In the case of certain Irish verbs I have always
heard the third person plural used even though the plural noun was expressed; e.g. chromadar na mná ar ghol. Old speakers 
would not use chrom here.” (p136). It seems such usage is only possible with intransitive verbs, to avoid confusion of the subject 
of the verb for an object of the verb.

10 Le hi mbeithíochaibh na talún: h-prefixation of i is added in this edition, correcting an evident error in the manuscript.
10 Ní ídeófar: the future autonomous is not h-prefixed here, but this is not adjusted in this edition, as it seems h-prefixation of 

autonomous verb forms was patchy in the dialect.
10 Chun na talún do scrios: the word do is added in this edition, correcting an evident error in the manuscript.
11 Tiras: Thisas in the original manuscript is adjusted as the medial r appears to be a mistake. Also Th- is not accepted in this edition,

in view of the Irish pronunciation of th. The latter is a global change made here wherever required. See also Tubal, adjusted from 
Thubal, earlier in this verse.

11 Sennaair: the manuscript shows no lenition here. Initial letters are often underlined in the manuscript. This appears to be in order 
to indicate that the letter is upper-case, rather than in confirmation of the pattern of lenition or non-lenition. However, we may 
compare fir Shodoim in Genesis 13:13, where lenition is given, and rígh Sodoim in Genesis 14:2, where the S is underlined and 
no lenition is given. Rígh Sodoim is merely a genitival context, whereas fir Shodoim follows a plural noun ending in a slender 
consonant. The significant difference in pronunciation between lenited and unlenited s may be why PUL was reluctant to lenite 
the s of a Hebrew placename unless absolutely necessary. Circumstances more likely to force lenition include following a plural 
noun ending in a slender consonant and following a preposition that occasions lenition. Consequently, lenition in phrases such as 
i dtalamh Sennaair will not be added in in this edition. On the other hand i dtalamh Sennaar in the original manuscript is 
adjusted here to i dtalamh Sennaair in line with usage elsewhere in the manuscript.

11 Neptuim: adjusted from Nepthium in the original manuscript. The Douay Bible has Nepthuim.
11 Na gCanaaníteach: the original manuscript had na gChanaaníteach (and similar usages are found throughout), but eclipsis of 

lenited consonants (gCh) is not accepted in this edition.
11 Gerara: adjusted from Gerasa in this edition, correcting an evident error in the manuscript.
11 Chómh fada le Gasa: the word le has been inserted in this edition, correcting an evident error in the manuscript.
12 Elmodad: adjusted from Elmondad in this edition, correcting an evident error in the manuscript.
12 Babel: PUL doesn’t seem to have left a translation of the footnote given in the Douay Bible here, namely, “Babel: That is, 

confusion”. Possibly in missing folio 45.
12 Cheithre chéad blian: the Douay Bible has “four hundred and three years” here, so this appears to be an error in the translation.
14 Lot, a dhriotháir: Lot was Abram’s nephew. The words a dhriotháir appear superfluous in the translation, as they do not 

correspond to anything in the Douay Bible. 
15 Rí Pontuis: lenition isn’t added in this edition on the word Pontuis. It wasn’t given in the original, and the genitival relationship is 

already clear from the word ending. It is permissible not to show lenition where the word ending shows the relationship, 
particularly with letters lenition of which creates confusing forms of proper nouns. This was stated by PUL in Notes on Irish 
Words and Usages (p48): “The initial letter of the genitive is often left unaspirated when the aspiration is not necessary to 
indicate the case; e.g. i bhfochair Fintáin is permissible, whereas i bhfochair Cáit would not do”. See Genesis 14:9 for an 
example of this phrase with lenition.

15 Cogadh ar Bhara, rí Sodoim, agus ar Bhersa, rí Ghomorrha, agus ar Shennaab, rí Adama, agus ar Shemeber rí Seboim, agus ar 
rí Bhala, .i. Segoir: the original manuscript shows lenition on Bhara, and underlines the B; shows lack of lenition in rígh Sodoim,
and underlines the S; shows lenition on both Bhersa and Ghomorrha and underlines the Bh of Bhersa; shows lenition of the 
names Shennaab and Shemeber; does not lenite in rígh Seboim; shows lenition of rígh Bhala, and underlines the Bh, and shows 
lack of lenition of Segoir, and underlines the S. The sentence is therefore correctly edited in this edition. See the note to Genesis 
10:10.

15 Na Susim: the Douay Bible has Zuzim here. Consequently, Zurim in PUL’s manuscript is adjusted to Susim here.
15 Ó ár Chodorlahomoir agus na rí: the manuscript has ó ár Chodorlahomor agus na ríogh, with the spelling ríogh indicating the 

genitive plural.
17 Cheithre dheich a sé: this is an evident error in the manuscript for “four score and six” in the Douay Bible.
17 Naoi ndeich: this is an evident error in the manuscript for “ninety and nine” in the Douay Bible.
18 ’Na chonnradh shíoraí: the original manuscript gives shíorbhuan in parentheses as an alternative translation.
18 Cuirfead blúire aráin rómhaibh: the word rómhaibh is in parentheses in the original manuscript, suggesting that an additional 

word is required to complete the sense in Irish.
18 Go dtí an tréad: dtréad in the original manuscript is corrected to tréad here.
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20 Ó loscadh Sodoim: lenition of Sodoim was given in the original manuscript. However, this is an outlier in terms of marking 
lenition of an initial S of a placename, and it seems best to standardise on Sodoim other than where a nominative plural ending in 
a slender consonant or a preposition occasioning lenition precede. A query in this regard also relates to ar fhearaibh Sodoim in 
the chapter heading to Genesis 18. It could be argued that Shodoim would be better after the slender ending of fhearaibh. 

22 I bhfásach Bhersabee: once again, a non-lenited b is underlined in the manuscript. On the assumption that PUL intended to stress 
the capitalisation of the letter, without commenting on lenition, lenition is added here in this edition. 

22 D’imigh sí uirthi agus: these words were inserted later in the manuscript, and may be by another hand. 
23 Seacht cínn d’uanaibh: non-lenition of cínn in the phrase seacht cínn is the norm in WM Irish, possibly due to the coincidence of 

homorganic consonants across the word boundary.
23 Go tapaidh: these words are inserted by another hand. 
24 Bás Sara: this is left without lenition of Sara for now, as it follows an s awaiting further examples in the manuscript.
24 Céad dhá dheich a sé: this is an evident error in the manuscript. The Douay Bible here has “a hundred and twenty-seven”.
25 Tiarna Dia neamha agus talún: we note here that neamha in the original manuscript has been crossed out and replaced by another 

hand (probably that of Risteárd Pléimeann) by neimhe. However, neamha is an attested variant of the genitive, used in PUL’s 
Guaire (Vol II, p153).

27 Dia mho mháistir: lenition of mo is clearly indicated in the original manuscript. This may be an error, but possibly reflects the 
genitival relationship of mo mháistir to Dia.
27 Gein. 24:53: there is apparently no translation given in the manuscript for verse 52.
27 Ar a ndrifiúr: the dative drifír is not given here.
29 Ag cómhlíonadh an dearbhaithe a thugas-sa d’Ábraham, t’athairse. Agus iomadód do shíolsa mar réalta na spéire, agus 
tabharfad dod shliocht na tíortha so go léir: these words in verses 3 and 4 were added by another hand (apparently, that of Ristéard 
Pléimeann), repairing an evident omission in the translation.
31 Bíodh a phobail ag fónamh duit agus bíodh a fhineacha úmhal duit: this is a confusing translation, as the Douay Bible has “And 
let peoples serve thee, and tribes worship thee”. Consequently, it is unclear to what the possessive particle relates. The original 
manuscript had a pobuil and a fhineacha. On the assumption that the masculine possessive is intended to refer back to talamh in the 
previous sentence, pobuil is here edited as phobail.
32 Treabha an domhain go léir: this is one of the few occasions where the original text has not been accepted in this edition. The 
original manuscript had treibh an domhain go léir, but treibh is the singular, whereas the intended meaning here is “all the tribes of 
the earth”.
33 Go dtógfaimíd: dtógaimíd in the original manuscript adjusted to give the future tense. Check. 
33 Agus uisce ’ thabhairt dóibh: these words are inserted by a latter hand (probably that of Risteárd Pléimeann), repairing an evident 
omission in the translation.
33 Duairt sé le athair a chéile: h-prefixation before a vowel after le is not given in the original manuscript. As there are many 
instances in PUL’s works where an expected h is not given, this is not corrected in this edition.
34 Agus fearg air: these words were inserted by a later hand (probably that of Ristéard Pléimeann), repairing an evident omission in 
the translation.
34 Do ghoibh sí sin agus rug sí mac: the original text had do rug sí sin mac, but was adjusted by a later hand (probably that of 
Ristéard Pléimeann), repairing an evident error in the translation.
35 A marginal note is inserted here, “see back of this page for this passage”, giving a translation for verses 27-29, after extensive 
scoring out of the original translation given here. The translation of these verses is given by another hand, apparently that of Risteárd 
Pléimeann.
35 Agus an bhreis atá tagaithe ar do chuid im láimh: this clause is given in PUL’s hand. Apparently, the translation given by Risteárd 
Pléimeann of verse 29 on the reverse of the manuscript partly overlaps (in the clause agus conas mar a mhéadaigh ar do shealúsaí) 
with that given by PUL.
35 Agus ba le Iacob an chuid eile: the words agus ba Iacob an chuid eile were inserted by another hand (apparently that of Risteárd 
Pléimeann), repairing an evident omission in the original manuscript. However, the word le was missing from the inserted phrase and
has been added in this edition. 
37 Ní bhfuair sé: the original manuscript appeared to have ní bhfais sé, being corrected by a later hand (apparently that of Risteárd 
Pléimann).
39 Go dtí go dtáinig a dhriotháir in’ aice: these words are inserted by a later hand (probably that of Risteárd Pléimeann), repairing an
evident omission in the translation.
40 A substainnt: these words appear to have been inserted by a later hand (probably that of Risteárd Pléimeann), repairing an evident 
omission in the translation.
41 The note to Genesis 35:10 given in the Douay Bible (“Israel: This name signifieth one that prevaileth with God”) is not translated 
in PUL’s manuscript.
42 Iníon Ana, iníne Sebeóin: the use of the genitive iníne here, in an appositional context, is worth noting, as it contrasts with usage 
elsewhere in PUL’s Genesis. See also leannán Eliphais mhic Ésau in verse 12. Compare iníon Ana, iníon Sebeóin in verse 14.
42 A translation for “duke Samma” is omitted in the translation here.
43 The translation for verses 21 and 22 is given on the back of the page by another hand (probably that of Risteárd Pléimeann). The 
insertion has diúicí na Horitíteach in verse 21, adjusted here to diúicí na Horríteach in line with the form of the noun Horrites used 
by PUL in the preceding sentence. No translation of verse 23 (“And these the sons of Sobal: Alvan and Manahat, and Ebal, and 
Sepho, and Oman”) is given on either side of the page. 
45 Tar éis an mhic sin a bhreith aici: bheith in the original manuscript is adjusted here to bhreith in line with what seems to be the 
intended meaning.
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45 No translation is given in the manuscript for Genesis 38:13 (“And it was told Thamar that her father in law was come up to 
Thamnas to shear his sheep”).
48 Caib. Daichead a hAon nú Cheithre Dheich a hAon: this is what is given in the original manuscript, although the words Caib. 
Daichead a hAon nú are crossed out, and the word Caib. reinserted in a later hand that appears to be that of Risteárd Pléimeann. 
Consequently, it seems correct to draw the conclusion that PUL did not score out any of the words in the chapter heading himself.
49 Ní ídeófar: note failure to prefix a t here.
50 Ní éistfeadh sibh liom: the English, given in the Douay Bible as “you would not hear me”, presents a problem when translating 
into Irish. In English “would” can either be conditional or imperfect in meaning. An Bíobla Naofa, the translation completed by 
Maynooth in 1981, here has thug sibh an chluas bhodhar dom, as the sense appears simply to be “you were unwilling to hear me”. 
PUL’s use of the conditional suggests a sense that Ruben’s brothers told him, when they sold Joseph, “we will not hear you”; the 
reported statement then shifts as expected from future to conditional.
51 A n-athair: these words are inserted by a latter hand (probably that of Risteárd Pléimeann), repairing an evident omission in the 
translation.
51 Dein me freagarthach ’na thaobh: these words are inserted by a latter hand (probably that of Risteárd Pléimeann), repairing an 
evident omission in the translation.
51 No translation is given in the manuscript for the note to Genesis 43:11 in the Douay Bible (“Balm: Literally rosin, resinae; but 
here by that name is meant balm”).
52 Agus thug leis na fir isteach sa tigh: these words are inserted by a latter hand (probably that of Risteárd Pléimeann), repairing an 
evident omission in the translation.
53 Cad ’déarfaimíd?: these words are inserted by a latter hand (probably that of Risteárd Pléimeann), repairing an evident omission 
in the translation.
53 Le ceart: these words are inserted by a latter hand (probably that of Risteárd Pléimeann), repairing an evident omission in the 
translation.
53 Agus níl ach seisean fágtha óna mháthair: these words are inserted by a latter hand (probably that of Risteárd Pléimeann), 
repairing an evident omission in the translation.
56 D’imigh Ióseph isteach: the word isteach was inserted by a latter hand (probably that of Risteárd Pléimeann), repairing an evident 
omission in the translation.
58 Beid siad ’na gclann agamsa: the dative claínn is not given here.
58 Óir bhí súile Israél lag toisc é ’ bheith an-aosta agus níor fhéad sé feiscint go róshoiléir: these words are inserted by a latter hand 
(probably that of Risteárd Pléimeann), repairing an evident omission in the translation.
58 Agus do chuir sé Ephraim roim Mhanasses: these words are inserted by a latter hand (probably that of Risteárd Pléimeann), 
repairing an evident omission in the translation. The manuscript had roim Manasses, and lack of lenition might be justifiable across a 
labial homorganic word boundary, but this usage is not found in PUL’s works, and so lenition has been added here.
59 ’Na phiast nímhe: the dative péist is not given here. Feminine dative singulars are often not given in PUL’s works; piast nímhe 
may also be parsed as a noun phrase that stands in the Nominative Absolute.
61 A note says: An tríú lá de mhí na Nollag, 1914, is ea do chríochnaiodh.
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