
Targaireacht Esechiel.

Ciallaíonn an ainm sin, Esechiel, “Neart Dé”. De threibh na sagart ab ea an fáidh Esechiel, agus bhí
sé ar na braighdineachaibh a rugadh go Babilon, in éineacht leis an rí Ioachin. Cómhaimsireach do
Ieremias ab ea é, agus bhí an bunús céanna leis an dtargaireacht a dhein sé i mBabilon, a bhí leis an
targaireacht a dhein Ieremias i Ierúsalem: agus deirtear gur chríochnaigh sé a bheatha ar an gcuma
gcéanna, .i. le martra.

Caib a hAon

Aimsir thargaireachta Esechiel. Taispeántar aisling ghlórmhar do.

1 Do  thárla  i  mbliain  a  tríochad1,  sa  cheathrú  mí,  an  cúigiú  lá  den  mhí,  agus  me  i  lár  na
mbraighdineach, in aice abhann Chobair; gur oscladh* na flaithis agus go bhfeaca aislingí Dé. 2 An
cúigiú lá den mhí, b’í sin féin an cúigiú bliain de bhraighdineas an rí Ioachin, 3 tháinig briathar an
Tiarna chun Esechiel an sagart mac Bhúsí, i dtír na gCaldéach, in aice abhann Chobair, agus bhí
lámh an Tiarna air san áit sin.

4 Agus d’fhéachas, agus féach, tháinig gaoth ghuarnain as an dtuaisceart, agus scamall mór agus
tine ’na thímpall, agus bhí gileacht tímpall air; agus amach as a lár, ’sé sin a lár na tine, tháinig mar
’ bheadh samhaltas ómra: 5 agus ’na lár san samhaltas cheithre ainmhithe2. B’é seo a ndeallramh;
bhí deallramh duine iontu. 6 Bhí cheithre aghaidh ar gach aon díobh agus bhí cheithre sciatháin ar
gach aon díobh. 7 Cosa díreacha ab ea a gcosa, agus bhí bonn a gcoise mar ’ bheadh bonn coise
gamhna, agus bhíodar ag spréacharnaigh mar ’ bheadh prás ag taithneamh. 8 Agus lámha duine fé
sna sciathánaibh ar na cheithre taoibh acu, agus bhí aighthe agus sciatháin ar na cheithre taoibh acu.
9 Agus bhí na sciathána dlúite lena chéile acu, aon ar aon. Ní iompaídís nuair a bhídís ag imeacht,
ach cách díobh do ghluaiseacht ar aghaidh díreach. 10 Agus i dtaobh samhaltais a n-aighthe: bhí
aghaidh  duine  agus  aghaidh  leóin  ar  dheis  an  cheathrair  acu,  agus  aghaidh  daimh  ar  chlí  an
cheathrair acu, agus aghaidh fiolair lastuas ar an gceathrar acu. 11 Agus bhí a n-aighthe agus a
sciatháin sínte suas: Dhá sciathán le gach aon díobh dlúite agus dhá sciathán ag clúdach a gcorp.
12 Agus do ghluaisíodh gach aon díobh ar aghaidh díreach: an treó ’na mbíodh meanmna an spride
le gabháil sin é treó ’na ngabhaidís, agus ní iompaídís nuair a ghluaisidís. 13 Agus mar le deallramh
na  n-ainmhithe,  bhí  a  bhféachaint  mar  ’  bheadh  sméaróidí  tine  ar  lasadh,  agus  mar  ’  bheadh
samhaltas lóchrann. Sid é an radharc a bhí ag rith anonn ’s anall, i lár na n-ainmhithe, tine lonnrach
agus splanncracha ag imeacht amach as an dtine. 14 Agus bhíodh na hainmhithe ag rith agus ag
teacht thar n-ais mar ’ bheadh splanncracha tine dhia.

15 Agus le línn me ’ bheith ag féachaint ar na hainmhithibh do taispeánadh ar an dtalamh, in aice na
n-ainmhithe, aon roth amháin agus cheithre aighthe air. 16 Agus bhí deallramh na rothanna, agus a
n-obair,  cosmhail  le  deallramh  na  farraige,  agus  aon  deallramh  amháin  a  bhí  ar  na  cheithre
rothannaibh, agus a ndeallramh agus a n-obair mar ’ bheidh roth i lár rotha. 17 Agus nuair ’ imídís
bhídís ag imeacht de réir a gceithre bpáirteanna3, agus ní iompaídís nuair a bhídís ag gluaiseacht.
18 Agus bhí méid in sna rothannaibh, leis, agus aoirde, agus deallramh uathásach. Agus bhí an corp
go léir lán de shúilibh mórthímpall an cheathrair uile. 19 Agus nuair a bhíodh na hainmhithe ag
imeacht bhíodh na rothanna, leis, ag imeacht in éineacht leó, agus nuair a tógtí na hainmhithe suas

1 Caib. 1. véar. 1. “Bliain a tríochad,” .i. d’aois Esechiel, nú, dar le daoine eile, ón gconnradh sholmanta a deineadh 
an t-ochtú bliain déag de réim Iosiais. (4 Ríthe 23)

2 Véar. 5. “Ainmhithe.” .i. Cherubimí a taispeánadh don fháidh in sna riochtaibh diamhra san, ag iompar cathaoireach 
Dé, agus mar ’ bheidís ag tarrac a charbait. D’fhéach an caibideal so go léir chómh diamhar san agus chómh lán de 
mhistéiríbh, do sna hEabhraigh ársa ná leogaidís d’éinne é ’ lé’ go dtí go mbíodh sé trí dheich de bhlianaibh d’aois. 
(Ieróm N. Ep. ad Paulin.)

3 Véar. 17. “De réir a gceithre bpáirteanna.” .i. i dtreó aon taoibh, i ndiaidh a gcúil, nú ar aghaidh, nú i leith na lámha 
deise, nú i leith na lámha clé, gan aon iompáil a dhéanamh.



ón dtalamh do tógtí na rothanna suas in éineacht leó. 20 Pé treó ’na mbíodh an sprid ag dul, sin é
treó, mar an sprid, ’na dtéadh na rothanna agus iad tógtha in áirde ón dtalamh, leis, agus iad dhá
leanúint, óir bhí sprid na beatha in sna rothannaibh. 21 Nuair a bhíodh na hainmhithe ag imeacht
bhíodh na rothanna ag imeacht agus nuair a bhíodh na hainmhithe ’na stad bhíodh na rothanna ’na
stad. Agus nuair a tógtí na hainmhithe suas ón dtalamh do tógtí suas na rothanna in éineacht leó,
agus do leanaidís iad, óir bhí sprid na beatha in sna rothannaibh.

22 Agus bhí samhaltas spéire os cionn na n-ainmhithe, mar ’ bheadh criostal, uathásach le feiscint,
agus é leata amach lastuas dá gceannaibh. 23 Agus fén spéir sin na sciatháin agus iad díreach, i
dtreó a chéile; gach aon díobh le dhá sciathán ag clúdach a chuirp agus an ceann eile clúdaithe mar
an gcéanna.

24 Agus d’airínn fothram a sciathán, mar fhothram mórán uisceacha, mar ’ bheadh guth Dé ró-
aoird. Nuair a bhídís ag siúl dob ionann é agus glór suaitheantais daoine, mar ’ bheadh fothram sló,
agus nuair a stadaidís do leogtí síos a sciathána. 25 Óir nuair a thagadh guth ón dtaobh thuas den
spéir a bhí lastuas dá gceannaibh do stadaidís agus do leogaidís síos a sciathána. 26 Agus lastuas
den spéir a bhí os cionn a gcínn bhí mar ’ bheadh cathaoir ríoga agus deallramh cloiche saifíre
uirthi, agus ar shamhaltas na cathaoireach bhí mar ’ bheadh samhaltas deallraimh duine thuas uirthi.
27 Agus do chonac mar ’ bheadh samhaltas amhra* i gcosmhalacht le tine istigh ann mórthímpall.
Óna  luanaibh  agus  suas,  agus  óna  luanaibh  síos  do  chonac  mar  ’  bheadh  deallramh  tine  ag
taithneamh mórthímpall, 28 fé mar a chítear ar bhogha leacha nuair a bhí sé ar scamall lá fearthana.
B’in é deallramh na gileachta mórthímpall.

Caib. a Dó

Ínstear don fháidh an gnó a bhí le déanamh aige.

1 Radharc samhaltais glóire an Tiarna ab ea an aisling sin. Agus do chonac, agus do thiteas ar
m’aghaidh, agus d’airíos guth duine ag cainnt liom. Agus duairt sé liom: A mhic an duine, seasaimh
ar do chosaibh agus labharfad leat. 2 Agus tar éis a labhartha liom tháinig sprid isteach ionam agus
chuir sé ar mo chosaibh me: agus d’airíos é ag labhairt liom, 3 agus dhá rá: A mhic an duine táimse
’ot chursa* ag triall ar chlaínn Israél, ag triall ar phobal cheannairceach, atá tar éis iompáil uaim, iad
féin agus a n-aithreacha, agus bheith ag sárú mo chonnartha go dtí an lá so féin. 4 Agus clann
chruaghnúiseach is ea iad san go bhfuilim ’ot chur ag triall orthu, agus tá croí stuacach acu: agus
déarfair leó: Seo mar adeir an Tiarna: 5 Más rud é go ndéanfaid siad oiread agus éisteacht in aon
chor leat, agus más rud é go ndéanfaid siad foighneamh, óir is teaghlach gríosaitheach iad: agus
beidh ’ fhios acu fáidh a bheith ar a measc. 6 Agus thusa, a mhic an duine, ná bíodh eagal ort, agus
ná bíodh scáth ort roimhena gcainnt, óir is i measc lucht díchreidimh ataoi, agus i measc íditheóirí,
agus taoi id chónaí i measc scorpion. Ná glac eagla roimena gcainnt, agus ná cuireadh a bhféachaint
lagspridí ort: óir teaghlach loiscitheach is ea iad. 7 Agus labharfair mo bhréithre leó, más rud é go
gcloisfid siad agus go bhfoighneóid siad, óir gríosaid siad me chun feirge.

8 Ach thusa,  a mhic an duine,  éist  lena bhfuil  agam á rá leat,  agus ná cuirse fearg orm mar a
chuireann an teaghlach san fearg orm: oscail do bhéal agus ith an ní atá agam á thabhairt duit:
9 agus d’fhéachas agus féach, do cuireadh lámh chúm agus bhí leabhar fíllte sa láimh, agus do leath
sé an leabhar os mo chómhair, agus bhí sé scríofa laistigh agus lasmu’, agus bhí scríofa ann caointe,
agus canticí, agus mairg.

Caib. a Trí

Itheann an fáidh an leabhar agus tugtar tuilleadh stiúraithe dho. Gnó fir faire.



Targaireacht Esechiel.

1 Agus duairt sé liom: A mhic an duine; ith gach a bhfaighir: Ith an leabhar so1, agus imigh and
labhair le claínn Israél. 2 Agus d’osclas mo bhéal agus chuir sé ’ fhéachaint orm an leabhar san a
dh’ithe. 3 Agus duairt sé liom: A mhic an duine, íosfaidh do bholg, agus líonfar t’inní den leabhar
san atá agam á thabhairt duit. Agus d’itheas é agus bhí sé milis ar nós meala im béal. 4 Agus duairt
sé liom: A mhic an duine, imigh ag triall ar theaghlach Israél agus labharfair mo bhréithre leó. 5 Óir
ní hag triall ag phobal is doimhinn úrlabhra, ná is anaithnid teanga atáthar ’ot chur, ach ag triall ar
theaghlach Israél:  6 ná  ag triall  ar  náisiúnaibh iolartha  is  coímhtheach úrlabhra ná is  anaithnid
teanga, nách féidir duit a gcainnt do thuiscint: agus dá mba ag triall orthu san a curfí thu d’éistfidís
leat. 7 Ach ní éistfidh teaghlach Israél leat: óir ní toil leó éisteacht liomsa: óir daoine is cruaidh
éadan agus is stuacach croí is ea teaghlach Israél go léir. 8 Féach tá t’aghaidhse déanta agamsa níos
treise ná a n-aighthe sin: agus t’éadan níos crua ná a n-éadana san: 9 tá t’aghaidh déanta agam mar ’
bheadh adamant, agus mar ’ bheadh flint. Ná bíodh eagla agat rómpu, ná ná bíodh lagspridí ort ’na
láthair, óir is teaghlach gríosaitheach iad.

10 Agus duairt sé liom: A mhic an duine, glac isteach id chroí agus clois led chluasaibh, na bréithre
go léir atá agam á labhairt leat,  11 agus éirigh isteach chun lucht an bhraighdinis, chun clainne
Israél, agus labharfair leó, agus déarfair leó: Seo mar adeir an Tiarna: Más rud é go gcloisfid siad
agus go bhfoighneóid siad. 12 Ansan do thóg an sprid suas me agus d’airíos lastiar díom glór ó
mhórshuathadh, agus dá rá: Moladh le glóire an Tiarna ón’ áit féinig: 13 agus fothrom sciathán na
n-ainmhithe ag bualadh i gcoinnibh a chéile, agus fothram na rothanna ag leanúint na n-ainmhithe,
agus fothram ó mhórshuathadh. 14 Agus do thóg an sprid me agus d’árdaigh sé suas me, agus
d’imíos i seirithean agus i bhfíoch mo spride: óir bhí lámh an Tiarna liom ’om neartú.

15 Chuas ag triall ar lucht an bhraighdinis, go dtí cruach an arbhair2 nua, ag triall orthu san a bhí ’na
gcónaí in aice abhann Chobair, agus do shuíos san áit ’na rabhadar san ’na suí, agus d’fhanas ansan
ar feadh seacht lá ag caí ’na lár. 16 Agus nuair a bhí an seacht lá caite tháinig briathar an Tiarna
chúm agus duairt sé: 17 A mhic an duine, tá fear faire déanta agam díot do theaghlach Israél, agus
aireóirse an focal as mo bhéalsa agus neósfair dóibh sin é uaimse. 18 Má ráiníonn, nuair adéarfadsa
leis an ndrochdhuine: Is deimhin go bhfaighirse bás: ná neósfairse dho é, agus ná labharfair leis i
dtreó go n-iompódh sé óna dhrochshlí agus go mairfeadh sé: gheóbhaidh an drochdhuine sin bás ’na
pheaca; ach éileódsa a chuid fola as do láimhse. 19 Ach má thugann tusa foláramh don drochdhuine
agus  ná  hiompóidh  sé  óna  mhallaitheacht  agus  óna  dhrochshlí,  gheóbhaidh  sé  bás  ’na
mhallaitheacht  is  fíor,  ach  tá  t’anam féin  tabhartha  saor  agatsa.  20 Agus  mar  an  gcéanna,  má
iompaíonn an fíoraon ón’ fhíoraontacht agus go ndéanfadh sé an mhallaitheacht: cuirfeadsa bloc
tuisle roimis, gheóbhaidh sé bás, toisc nár thugais-se foláramh do: gheóbhaidh sé bás ’na pheaca,
agus ní bheidh cuímhne ar an bhfíoraontacht a bhí déanta aige: ach éileódsa a chuid fola as do
láimhse.

21 Ach má thugann tú foláramh don fhíoraon i dtreó ná déanfadh an fíoraon an peaca, agus ná
deineann sé an peaca, mairfidh sé beó toisc an foláramh a bheith tabhartha dho agatsa, agus tá
t’ainm féin tabhartha féin agat.

22 Agus bhí lámh an Tiarna orm, agus duairt sé liom: Éirigh agus imigh amach sa mhachaire, agus
san áit sin a labharfad leat. 23 Agus d’éiríos agus d’imíos amach sa mhachaire: agus féach, bhí
glóire an Tiarna ’na sheasamh ann, mar an nglóire úd a chonac in aice abhann Chobair, agus do

1 Caib. 3. véar. 1. “Ith an leabhar so.” Ciallaíonn ithe an leabhair an t-aireachas agus an dúthracht lenar ceart briathar 
Dé do ghlacadh agus do chimeád, agus leogaint do dul síos ’nár gcroí le machnamh.

2 Véar. 15. “Cruach an arbhair,” ainm áite ab ea é. “Tel Abib” an ainm san Eabrais.
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Targaireacht Esechiel.

thiteas ar m’aghaidh. 24 Agus tháinig an sprid isteach ionam agus chuir sé ar mo bhonnaibh me:
agus do labhair  sé liom agus duairt  sé liom: Imigh isteach agus dún thu féin suas i  lár  do thí.
25 Agus thusa, a mhic an duine, féach cuirfid siad cuíbhreacha ort, agus ceanglóid siad leó thu: agus
ní raghair amach as a lár. 26 Agus cuirfeadsa ’ fhéachaint ar do theangain ceangal ded charball,
agus  beidh  tú  balbh  agus  ní  bheidh  tú  mar  dhuine  ’  bheadh  ag  imdheargadh;  óir  teaghlach
gríosaitheach is ea iad. 27 Ach nuair a labharfadsa leat osclód do bhéal, agus déarfair leó: Seo mar
adeir an Tiarna Dia. An té a chloiseann cloiseadh sé: agus an té a dh’fhoighníonn foighníodh sé: óir
teaghlach feargaitheach is ea iad.

Caib. a Ceathair

Targaireacht ar imdhruidim Ierúsalem agus ar an ngorta a bhí le teacht ann.

1 Agus thusa, a mhic an duine, tóg chút bríc leathan agus cuir os do chómhair é, agus tarraig air
samhaltas cathrach Ierúsalem. 2 Agus socraigh imdhruidim i gcoinnibh na cathrach san, agus cuir
suas daingeana,  agus dein claí,  agus cuir  campa ’na coinnibh, agus socraigh reithí  mórthímpall
uirthi. 3 Agus tóg chút oigheann iarainn, agus cuir ar nós falla iarainn é idir thu agus an chathair,
agus beidh sí dá himdhruidim, agus is tusa ’ dhéanfaidh an t-imdhruidim ’na coinnibh. Cómhartha
is ea é do theaghlach Israél.  4 Agus beidh tú ag codladh ar do thaobh chlé, agus cuirfir peacaí
teaghlaigh Israél air, de réir uimhre na laethanta a bheidh tú ag codladh air, agus tógfair a bpeacaí
ort féin. 5 Agus tá curtha agamsa ort blianta a mallaitheachta san, de réir uimhre na laethanta, trí
chéad agus naoi ndeich de laethibh: agus iompróir mallaitheacht teaghlaigh Israél. 6 Agus nuair a
bheidh an  méid  sin  déanta  agat  codlóir  arís  ar  do  thaobh dheas  agus  tógfair  ort  mallaitheacht
teaghlaigh Iúda daichead lá: lá in aghaidh bliana: ’sea lá in aghaidh bliana atá ceapaithe agam duit.
7 Agus iompóir t’aghaidh ar imdhruidim Ierúsalem, agus beidh do chuisle sínte amach agat agus
beidh tú ag fáidheadóireacht ’na coinnibh. 8 Féach tá cuíbhreacha curtha tímpall ort agam agus ní
iompóir thu féin ó thaobh go dtí an taobh eile go dtí go mbeidh laethanta an imdruidim críochnaithe
agat.

9 Agus tóg chút crithneacht agus eórna agus pónaire agus píseánach agus milléad agus fial, agus
cuir in aon árthach amháin iad agus dein arán díobh duit féin de réir uimhre na laethanta a bheidh tú
id luí ar do thaobh; ar feadh trí chéad naoi ndeich de laethantaibh a bheidh tú dhá ithe. 10 Agus an
bia a  dh’íosfair  sa ló beidh sé fiche  stater meáchaint ann;  ó am go ham a bheidh tú dhá ithe.
11 Agus ólfair uisce de réir tómhais, an séú cuid de hin1, ó am go ham a dh’ólfair é, 12 agus ar nós
aráin eórna fé ghríosaigh a dh’íosfair é, agus clúdóir os a gcómhair é leis an otrach a thagann amach
as duine.

13 Agus duairt an Tiarna: Sin mar a bheidh clann Israél ag ithe a gcuid aráin agus é truaillithe, i
measc na ngeinte go gcaithfeadsa amach chúthu iad. 

14 Agus duartsa: Á á á, a Thiarna Dia, féach níor truaillíodh m’anamsa, agus óm naíonacht go dtí
anois níor itheas aon ní a fuair bás uaidh féin, ná gur strac beithígh é, ná níor chuaigh aon fheóil
neamhghlan isteach im béal. 15 Agus duairt sé liom: Féach, tá otrach bó agam á thabhairt in inead
otraigh duine, agus is leis sin a dhéanfair do chuid aráin. 16 Agus duairt sé liom: A mhic an duine,
féach brisfeadsa go mion staf an aráin i Ierúsalem, agus beid siad ag ithe aráin de réir meáchainte
agus le haireachas, agus beid siad ag ól uisce de réir tómhais agus i ngéibhinn, 17 i dtreó, nuair a

1 Caib. 4. véar. 11. “Hin” .i. tómas dí ’na mbíodh tímpall deich bpínt.

4



Targaireacht Esechiel.

raghaidh den arán agus den uisce, mbeidh an fear ag titim i gcoinnibh a bhráthar agus go mbeid siad
dá snoí amach ’na mallaitheachtaíbh.

Caibideal a Cúig

Breitheanna Dé ar Ierúsalem dá dtaispeáint fé shamhaltas gruaige an fháidh.

1 Agus thusa, a mhic an duine, tóg scian ghéar a bhearrann an ghruaig, agus cuir fan do chínn í,
agus fan t’fhéasóige agus tóg meadh chun meáchainte agus roinn an ghuaig, 2 agus dófair trian di le
tine  i  lár  na  cathrach,  de  réir  cómhlíonta  laethanta  na  himdhruidime.  Agus  tógfair  trian  agus
géarrfair go mion é leis an sciain mórthímpall ar fad; agus scaipfir leis an ngaoith an trian eile, agus
tarraiceódsa an claíomh amach ’na ndiaidh. 3 Agus tógfair uimhir bheag díobh agus ceanglóir iad in
íochtar do bhrait, 4 agus tógfair arís cuid díobh san agus caithfir isteach iad i lár na tine, agus dófair
iad le tine, agus amach as tiocfaidh tine do theaghlach Israél go léir. 

5 Seo mar adeir an Tiarna Dia: Sin í Ierúsalem; do chuireas-sa i lár na náisiún í, agus na tíortha ’na
tímpall.  6 Agus  do  tharcaisnigh  sí  mo  bhreitheanna,  i  dtreó  gur  mheasa  í  ná  na  geinte:  agus
m’aitheanta, níosa mhó ná na tiortha mórthímpall uirthi: óir táid mo bhreitheanna caite dhíobh acu,
agus níl siúlta im aitheantaibh acu. 7 Uime sin, seo mar adeir an Tiarna Dia: Toisc go bhfuil buaite
agaibh ar na geintibh atá mórthímpall  oraibh,  agus ná fuil  siúlta  agaibh im aitheanta,  agus nár
chimeádabhair  mo  bhreitheanna,  agus  nár  dheineabhair  beart  de  réir  breitheann  na  ngeinte  atá
mórthímpall  oraibh,  8 féach,  chút  me,  agus cuirfead féin breitheanna i  bhfeidhm istigh id  lár  i
radharc  na  nGeinte.  9 Agus  déanfad  ionatsa  an  ní  nár  dheineas;  agus  ná  déanfad  a  leithéid  a
thuilleadh; mar gheall ar do ghráinniúlachtaíbh go léir. 10 Dá dheascaibh sin beid na haithreacha ag
ithe na mac istigh id lár, agus na mic ag ithe na n-athar. Agus cuirfead breitheanna i bhfeidhm ionat,
agus scaipfead le gaoith t’iarsma uile. 11 Uime sin, mar is beó me, adeir an Tiarna Dia: Toisc gur
truaillís mo shanctuárium led dhrochghníomharthaibh agus led ghráinniúlachtaíbh, brisfeadsa thusa
go mion, agus ní spárálfaidh mo shúil thu, agus ní bheidh aon trua agam. 12 Gheóbhaid trian* díot
bás leis an bpláig agus ídeóir iad le gorta: agus titfidh trian díot leis an gclaíomh id thímpall; agus
scaipfead  ar  gach  gaoith  trian  díot,  agus  tarraiceód  claíomh  amach  ’na  ndiaidh.  13 Agus
cómhlíonfad mo dhíbheirg, agus cuirfead m’oirbhíre ’na seasamh orthu agus sásód me féin. Agus
beidh ’ fhios acu gur mise an Tiarna agus go bhfuil labhartha agam im dhíogras, nuair a bheidh mo
dhíbheirg imeartha agam orthu. 14 Agus fágfad thusa it uaigneas, agus it ghuith i measc na ngeinte
atá mórthímpall ort, i radharc gach duine a gheóbhaidh an treó. 15 Agus beidh tú id mhasla, agus id
scige,  agus  id  shampla,  agus  it  uathás  i  measc na ngeinte  atá  mórthímpall  ort,  nuair  a  bheidh*

breitheanna  curtha  i  bhfeidhm  agamsa  ionat  i  bhfeirg,  agus  i  bhfíoch,  agus  in  imdheargadh
díbheirge. 16 Mise an Tiarna, agus tá labhartha agam. Nuair a chuirfead orthu saígheada léanmhara
an ghorta do thabharfaidh bás chúthu, agus a chuirfead uaim chun sibh a dh’ídiú, agus cruinneód
gorta i dteannta ’ chéile ’núr gcoinnibh, agus brisfead ’núr measc staf an aráin. 17 Agus cuirfead
isteach chúibh gorta agus drochbheithígh, chun íde ’ dhéanamh go beacht, agus pláig, agus beidh
fuil ag imeacht tríot, gus tabharfad an claíomh isteach ort. Mise an Tiarna agus tá sé ráite agam.

Caibideal a Sé

Pionós ar Israél mar gheall ar a n-íodaladhradh. Curfar beannacht ar iarsma.

1 Agus tháinig focal an Tiarna chúm, dhá rá: 2 A mhic an duine, cuir t’aghaidh i dtreó sléibhte
Israél agus targair ’na gcoinnibh, 3 agus abair: a shléibhte Israél, cloisidh briathar an Tiarna: Seo
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mar adeir an Tiarna Dia leis na sléibhtibh, agus leis na cnucaibh, agus leis na carraigreachaibh, agus
leis na gleanntaibh: Féach, tabharfadsa an claíomh oraibh agus ídeód úr n-áiteanna árda, 4 agus
leagfad úr n-altóracha, agus brisfar go mion úr n-íodail, agus leagfad ar lár úr mairbh os cómhair úr
n-íodal, 5 agus cuirfead cnublacha marbha clainne Israél os cómhair úr n-íodal, agus scaipfead úr
gcnámha mórthímpall ar úr n-altórachaibh, 6 ’núr n-áiteannaibh cónaithe uile. Ídeófar na cathracha,
agus leagfar ar lár na háiteanna árda agus ídeófar iad, agus curfar úr n-altóracha ar ceal, agus brisfar
iad go mion, agus ní bheidh úr n-íodail ar bith a thuilleadh, agus ídeófar úr dteampaill, agus curfar
úr n-oibreacha as cló. 7 Agus beid na mairbh ag titim ’núr lár, agus beidh ’ fhios agaibh gur mise an
Tiarna.

8 Agus  fágfad  ionaibh  roinnt  daoine  a  raghaidh  saor  ón  gclaíomh i  measc  na  ngeinte  nuair  a
bheadsa  tar  éis  sibh  do  scaipeadh  ar  fuaid  na  dtíortha.  9 Agus  an  chuid  agaibh  a  sábhálfar
cuímhneóid siad ormsa i measc na náisiún chun a mbéarfar ’na mbraighdineachaibh iad: óir táim tar
éis a gcroí do bhriseadh a bhí gan creideamh, agus a bhíodh ag imeacht uaim: agus a súile a bhíodh
ag drúisiú i ndiaidh a n-íodal: agus beid siad diomách díobh féin mar gheall ar na holcaibh atá
déanta acu ’na ngráinniúlachtaibh go léir. 10 Agus beidh ’ fhios acu gur mise an Tiarna agus nách
in aistear atá ráite agam go ndéanfainn an drochní seo leó.

11 Seo mar adeir an Tiarna Dia: Buail led láimh, agus dein speach led chois, agus abair: Mo léan ar
ghráinniúlachtaibh uile na n-olc so theaghlaigh Israél! Óir titfid siad leis an gclaíomh agus leis an
ngorta agus leis an bpláig. 12 An té atá i gcéin gheóbhaidh sé bás leis an bpláig; agus an té atá i
ngar  titfidh  sé  leis  an  gclaíomh,  agus  an  té  a  bheidh  fágtha  agus  a  bheidh  san  imdhruidim,
gheóbhaidh sé bás den ghorta, agus críochnódsa mo dhíbheirg orthu. 13 Agus beidh ’ fhios agaibh
gur mise an Tiarna nuair a bheid úr mairbh i measc úr n-íodal, mórthímpall ar úr n-altóiríbh, ins
gach cnuc árd, agus ar mhullachaibh uile na sliabh, agus fé gach crann adhmaid, agus fé gach dair
scáfar, mar a mbídís ag dó túise cúmhartha chun a n-íodal go léir. 14 Agus sínfeadsa amach mo
lámh  orthu:  agus  déanfad  an  talamh  uaigneach,  folamh,  ó  dhísirt  Deblata,  ’na  n-áiteannaibh
cónaithe go léir: agus beidh ’ fhios acu gur mise an Tiarna.

Caib. a Seacht

Íde ’ dheirineach Ierúsalem, agus gan ach beagán ag dul ón íde sin.

1 Agus tháinig briathar an Tirana chúm, dhá rá: 2 Agus tusa, a mhic an duine, seo mar adeir an
Tiarna Dia le talamh Israél: Tháinig críoch, tá deireadh tagaither ar cheithre hárdaibh na tíre. 3 Tá
deireadh tagaithe anois ort, agus cuirfeadsa mo dhíbheirg ort, agus tabharfad breith ort de réir do
shlite: agus cuirfead do ghráinniúlachtaí go léir id choinnibh, 4 agus ní spárálfaidh mo shúil thu,
agus ní thaispeánfad aon trua dhuit, ach cuirfead do shlite anuas ort, agus beid do ghráinniúlachtaí
id lár, agus beidh ’ fhios agaibh gur me an Tiarna.

5 Seo mar adeir an Tiarna Dia: aon phionós amháin, féach, tá pionós tagaither. 6 Tá críoch tagaithe,
tá deireadh tagaither. Tá dúisithe aige id choinnibh, féach tá sé tagaithe. 7 Tháinig íde ortsa atá id
chónaí sa tír. Tá an t-am ann tá lá an éirligh i ngar agus ní hé lá áthais na sliabh é. 8 Go luath anois
scaoilfead amach ort mo dhíbheirg agus cómhlíonfad m’oirbhíre ionat: agus tabharfad breith ort de
réir do shlite, agus cuirfead do chortha go léir id leith. 9 Agus ní spárálfaidh mo shúil thu, ná ní
thaispeánfad trócaire, ach cuirfead do shlite id leith, agus beid do ghráinniúlachtaí istigh it lár, agus
beidh ’ fhios agaibh gur mise an Tiarna do bhuaileann.
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10 Féach an lá, féach tagaithe é. Tá an íde tar éis dul amach. Tá an tslat i mbláth. Tá uabhar tar éis
péacadh. 11 Tá an mhallaitheacht éirithe suas ’na slait díchráifeachta: ní fágfar iarsma dhíobh, ná dá
ndaoine, ná dá bhfothram, agus ní bheidh aon tsuaimhneas eatarthu: 12 Tá an t-am ann, tá an lá i
ngar. Ná bíodh áthas ar an gceannaí; ná bíodh buairt ar dhíoltóir, óir tá díbheirg ar na daoinibh go
léir. 13 Óir ní fhíllfidh an díoltóir ar an rud a dhíol sé, bíodh go bhfuil a mbeatha fós i measc na
mbeó, óir, an aisling a bhaineann leis an slua go léir ní raghaidh sí ar gcúl. Ná ní neartófar an duine
in olcas a bheatha. 

14 Séididh an trúmpa, ollmhaítear na daoine go léir, ach níl éinne chun dul sa chath, óir beidh mo
dhíbheirgse ar a daoine go leir in éineacht. 15 An claíomh lasmu’: agus an phláig agus an gorta
laistigh: an té atá amu’ gheóbhaidh sé bás leis an gclaíomh, agus an mhuíntir atá sa chathair ídeóidh
an phláigh agus an gorta iad. 16 Agus an chuid acu do theithfidh raghaid siad as, agus beid siad in
sna sléibhtibh ar nós colúr as na gleanntaibh, agus iad go léir ag crith, gach duine mar gheall ar a
pheacaíbh féinig. 17 Lagófar na lámha go léir,  agus beid na glúine go léir ag cur uisce dhíobh.
18 Criosfaid siad iad féin le héadach ruainnigh, agus beidh eagla dhá gclúdach, agus beidh náire ar
gach uile aghaidh, agus maoile ar a gceannaibh go léir.  19 Beidh a gcuid airgid dá chaitheamh
amach agus déanfaidh cárn-aoiligh dá gcuid óir.  Ní fhuasclóidh a gcuid óir agus airgid iad i ló
díbheirge an Tiarna. Ní shásóid siad a n-anam, agus ní líonfar a mbuilg. Óir b’é ba cheap tuisle dá
mallaitheacht. 20 Agus d’iompaíodar órnáid a seód chun uabhair, agus dheineadar de íomhátha dá
ngráinniúlachtaíbh, agus dá n-íodalaibh: dá bhrí sin tá truaillitheacht déanta agamsa dhe dhóibh.
21 Agus tabharfad isteach é i lámhaibh daoine iasachta i bhfoghail, agus do dhrochdhaoinibh an
domhain i bhfuadach, agus truailleóid siad é. 22 Agus iompód m’aghaidh uathu, agus sáróid siad
m’áit dhiamhar1. Agus raghaid foghlaithe isteach ann agus truailleóid siad é.

23 Dein dúnadh suas2: óir, tá an tír lán de bhreith fola agus tá an chathair lán de mallaitheacht.
24 Agus tabharfadsa liom an chuid is measa de sna geintibh agus sealbhóid siad a dtithe,  agus
cuirfead ’ fhéachaint ar uabhar na gcómhachtach stad, agus sealbhóid siad a sanctuárium. 25 Nuair
a thiocfaidh an cruatan orthu beid siad ag lorg na síochána agus ní bheidh aon tsíocháin le fáil.
26 Beidh dua ag teacht ar dhua, agus ráfla ar ráfla, agus beid siad ag lorg aislinge ar an bhfáidh,
agus raghaidh an dlí ar ceal ón sagart, agus cómhairle ó sna seanóiríbh. 27 Beidh an rí ag déanamh
buartha, agus beidh an priúnsa clúdaithe le dólás, agus beidh trioblóid ar lámhaibh daoine na tíre.
Déanfadsa leó de réir a slí féinig, agus tabharfad breith orthu de réir a mbreitheanna féinig, agus
beidh ’ fhios acu gur me an Tiarna.

Caib. a hOcht

An fáidh ag féachaint in aisling ar na gráinniúlachtaíbh a bhí dá ndéanamh i Ierúsalem, agus an
Tiarna, mar gheall orthu san, ceapaithe ar gan an chathair do spáráil a thuilleadh.

1 Agus do thárla, sa séú bliain, sa séú mí, an cúigiú lá den mhí, agus me im shuí im thigh, agus
seanóirí Iúda ’na suí os mo chómhair, gur thit lámh an Tiarna Dia anuas orm san áit sin. 2 Agus
d’fhéachas, agus féach samhaltas ar nós deallraimh tine. Ó dheallramh a luan, agus síos, tine; agus ó
sna luanaibh agus suas, ar nós deallraimh gileachta, ar nós deallraimh amhra. 3 Agus do cuireadh
amach samhaltas lámha, agus rug sí orm ar dhlaoi de dhlaoithibh mo chínn: agus d’árdaigh an sprid
suas me idir neamh agus talamh, agus do rug sé me, in aisling Dé, go dtí Ierúsalem, in aice an
gheata ba shia isteach a bhí ag féachaint ó thuaidh, mar a raibh suíte íodal an éada, chun éada do

1 Caib. 7. véar. 22. “M’áit dhiamhar,” .i. an sanctuárium istigh, .i. an sanctum sanctórum.
2 Véar. 23. “Dúnadh suas.” San Eabhrais, “slabhra”, .i. chun príosúnachta, agus chun braighdinis.
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mhúiscilt.  4 Agus féach,  bhí  glóire  Dé Israél  ann,  de  réir  na haislinge a  chonac sa mhachaire.
5 Agus  duairt  sé  liom:  A mhic  an  duine,  árdaigh  suas  do  shúile  i  dtreó  slí  an  tuaiscirt.  Agus
d’árdaíos suas mo shúile i dtreó slí an tuaiscirt: agus féach, ar an dtaobh thuaidh de gheata na
haltórach íodal an éada, i mbéal an gheata féin. 6 Agus duairt sé liom: A mhic an duine, an dó’ leat
an bhfeiceann tú cad ’tá acu san dá dhéanamh, na gráinniúlachtaí móra atá ag Israél á dhéanamh san
áit sin, i dtreó nách foláir dómhsa imeacht i bhfad óm shanctuárium féin? Agus iompaigh arís agus
chífir gráinniúlachtaí is mó. 

7 Agus do rug sé go doras na cúirte me; agus d’fhéachas, agus féach, poll sa bhfalla. 8 Agus duairt
sé liom: A mhic an duine, rómhair an falla; agus nuair a rómhras an falla féach doras. 9 Agus duairt
sé liom: Imigh isteach agus féach ar na gráinniúlachtaibh mallaithe a bhíonn acu á dhéanamh san áit
sin. 10 Agus chuas isteach agus d’fhéachas, agus féach an uile shaghas rudaí snámhacha, agus rudaí
beó,  an  ghráinniúlacht,  agus  íodail  uile  teaghlaigh  Israél,  agus  iad  pínteálta  ar  an  bhfalla
mórthímpall,  11 agus  seacht  ndeichniúir  de  sheanóiríbh  teaghlaigh  Israél,  agus  Iesonias  mac
Saaphain ’na lár, agus iad ’na seasamh ar aghaidh na bpeictiúirí amach, agus túiseóir i láimh gach
duine, agus scamall deataigh ag éirí ón dtúis. 12 Agus duairt sé liom; Is deimhin go bhfeiceann tú, a
mhic an duine, cad a bhíonn ag seanóiríbh teaghlaigh Israél á dhéanamh sa doircheacht, gach duine
acu go príobháideach istigh ’na sheómra féinig: óir deirid siad: Ní fheiceann an Tiarna sinn; tá an
Tiarna tar éis an domhain do thréigean.

13 Agus duairt  sé liom: Má iompaíonn tú arís  chífir  gráinniúlachtaí  is  mó, a bhíonn acu san á
dhéanamh, 14 agus do rug sé isteach me doras gheata tí an Tiarna, a bhí ag féachaint ó thuaidh, agus
féach, mná ’na suí agus iad ag caoineadh Adonis1. 15 Agus duairt sé liom: Gan amhras chonaicís, a
mhic an duine, ach iompaigh arís agus chífir gráinniúlachtaí is mó ná iad san. 16 Agus do rug sé
isteach me sa chúirt ba shia isteach den tigh an Tiarna. Agus féach, ag doras teampaill an Tiarna,
idir an bpóirse agus an altóir, bhí tímpall chúig feara fichid agus a ndrom le teampall an Tiarna,
agus a n-aghaidh soir, agus iad ag adhradh i dtreó éirí gréine.

17 Agus duairt  sé liom: gan amhras tá  feicithe agat,  a mhic an duine:  An ní  suarach é seo do
theaghlach Iúda, iad a bheith ag déanamh na ngráinniúlachtaí sin atá acu á dhéanamh san áit seo: óir
tá an tír líonta de mhallaitheacht acu, agus táid siad iompaithe chun me ’ ghríosadh chun feirge?
Agus féach, tá géag acu á chur lena srónaibh. 18 Dá bhrí sin déanfadsa de réir mo dhíbheirge. Ní
spárálfaidh mo shúil iad, ná ní thaispeánfad atrua, agus nuair a bheid siad ag glaoch im chluasaibh
de ghuth árd ní éistfead leó.

Caib. a Naoi

Íde órdaithe ar gach éinne atá gan cómhartha áirithe ar a éadan. Dia ag diúltú d’aon ímpí do
ghlacadh ar a son.

1 Agus do ghlaeigh sé isteach, im chluasaibh, de ghuth árd, agus duairt sé: Táid cuarda na cathrach
buailte léi, agus tá arm ídithe ’na láimh ag gach éinne. 2 Agus féach, bhí seisear fear ag teacht ó shlí
an gheata uachtaraigh, an geata atá ag féachaint ó thuaidh, agus bhí a arm ídithe ’na láimh ag gach
éinne  acu,  agus  bhí  aon  fhear  amháin  ’na  lár  agus  é  éidithe  le  línéadach,  agus  adharc  duibh
scríbhneóra ag á chúm. Agus chuadar isteach agus sheasaíodar ag an altóir phráis. 3 Agus d’éirigh
glóire Thiarna Israél suas ón gCerub ar a raibh sé, go táirsigh an tí, agus do ghlaeigh sé ar an bhfear

1 Caib. 8. véar. 14. “Adonis.” .i. leannán Venuis. Do mhairbh muc fhiain* é, dar le filíbh págánacha. Bhí a íodal ansúd 
agus mná dhá chaoineadh, ag adhradh na bandéithe Venus.
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a bhí éidithe i línéadach, agus go raibh an adharc duibh scríbhneóra ag á chúm aige, 4 agus duairt an
Tiarna leis: Imigh trí lár na cathrach, trí lár Ierúsalem, agus cuir an marc  Tau1 ar éadanaibh na
bhfear atá ag éamh agus ag caí mar gheall ar na gráinniúlachtaíbh go léir atá dá ndéanamh ’na lár.
5 Agus duairt  sé leis  an gcuid eile,  agus me ag éisteach leis:  Imídhse ’na dhiaidh siúd,  tríd an
gcathair, agus buailidh: ná spáráladh úr súile agus ná bogtar chun taise sibh. 6 Ídídh glan óg agus
aosta, maighdeana, agus linbh, agus mná, ach pé duine ar a bhfeicfidh sibh Tau ná maraídh é, agus
deinidh tosnú ag mo shanctuárium. Agus do thosnaíodar ar na seanóiríbh a bhí os cómhair an tí.
7 Agus duairt sé leó: Truaillídh an tigh agus líonaidh na cúirteanna de sna mairbh. Imídh amach.
Agus d’imíodar amach agus do mharaíodar na daoine a bhí sa chathair. 

8 Agus nuair a bhí an marú déanta do fágadh mise. Agus do thiteas ar m’aghaidh ag gol, agus duart:
Ochón,  ochón,  ochón,  a  Thiarna  Dia,  agus  an  amhlaidh  a  dhísceóir  ar  fad  iarsma  Israél,  ag
scaoileadh t’oirbhíre amach ar Ierúsalem? 9 Agus duairt sé liom: Tá mallaitheacht teaghlaigh Israél
agus teaghlaigh Iúda go hana-mhór, agus tá an tír lán d’fhuil, agus tá an chathair lán de cheannairc:
óir tá ráite acu: Tá an Tiarna tar éis an domhain do thréigean, agus ní fheiceann an Tiarna. 10 Dá
bhrí sin ní spárálfaidh mo shúil ná ní ghlacfad trua. Cúiteód a slí ar a gceann féin.

11 Agus féach, d’fhreagair an fear a bhí éidithe i línéadach, agus go raibh an adharc duibh ag á
dhrom aige, agus duairt sé: Tá déanta agam mar a dh’órdaís.

Caib. a Deich

Tógtar tine a lár na rothanna fé sna cherubimibh, agus scaiptear ar an gcathair í. Tuarascbháil ar
na Cherubimibh.

1 Agus d’fhéachas, agus féach, sa spéir a bhí os cionn na gCerubim, do chonacthas lastuas díobh
mar ’ bheadh an cloch saifíre, ar nós deallraimh samhaltas cathaoireach ríoga, 2 agus do labhair sé
leis an bhfear a bhí éidithe i línéadach, agus duairt sé: Imigh isteach idir na rothannaibh atá fé sna
cherubimíbh agus líon do lámh de sna sméaróidibh tine atá idir na cherubimíbh agus leath amach ar
an gcathair iad. Agus chuaigh sé isteach agus me ag féachaint air: 3 agus bhí na  cherubimí ’na
seasamh ar an dtaobh theas den tigh nuair a chuaigh an fear isteach, agus do líon scamall an chúirt
istigh. 4 Agus do hárdaíodh glóire an Tiarna, ó bheith os cionn na gcerubim, go dtí táirseach an tí.
Agus bhí an tigh lán den scamall, agus bhí an chúirt lán de ghileacht glóire an Tiarna, 5  agus do
háiríodh fothram sciathán na gCerubim chómh fada amach leis an gcúirt amu’ mar ’ bheadh glór Dé
’n Uile chómhacht ag labhairt. 6 Agus nuair a bhí órdú tabhartha aige don fhear a bhí clúdaithe leis
an línéadach, dhá rá: Tóg tine ó lár na rothanna atá idir na  cherubimíbh, chuaigh sé isteach agus
sheasaimh sé in  aice an rotha.  7 Agus do shín aon  cherubim amháin a  lámha amach ó idir  na
cherubimibh chun na tine a bhí idir na cherubimibh agus tóg sé í agus chuir sé isteach í i láimh an té
a bhí éidithe le línéadach: agus thóg seisean í agus d’imigh sé amach. 8 Agus do chonacthas in sna
cherubimibh samhaltas lámha duine féna sciathánaibh.

9 Agus d’fhéachas agus féach, cheithre rothanna le hais na gcerubimí, roth le hais cherubime agus
roth  eile  le  hais  cherubim eile,  agus  bhí  deallramh na  rothanna,  le  feiscint,  ar  nós  na  cloiche
crúiselíte, 10 agus i dtaobh a bhféachaint, d’fhéachadar, ’na gceathrar, mar a chéile: fé mar a bheidh

1 Caib. 9. véar. 4. “Tau.” Thau, nú Tau, an leitir dheirineach san aibítir Eabhra, agus ciallaíonn sé “marc” nú 
“cómhartha”. Dá dheascaibh sin cuirid cuid de sna haistritheóiríbh síos don fhocal Tau “marc”, agus deirid siad “cuir
marc” nú “dein marc”, agus ní abraid siad cad é an marc a déanfí. Ach deir Ieróm Naofa, agus eidirmhínitheóirí eile,
gurb í an leitir Tau féin an marc agus is i bhfuirm cruise a deintear an leitir sin.
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roth i lár rotha. 11 Agus nuair a bhídís ag imeacht do ghluaisidís i gceithre treónnaibh1: agus ní
iompaídís nuair a bhídís ag imeacht: ach chun na n-áit chun a n-iompaíodh an chéad cheann do
leanadh an chuid eile, agus ní iompaídís. 12 Agus bhí a gcorp go léir, agus a mhuineálacha, agus a
lámha,  agus  a  sciathána,  agus  na  rothanna,  lán  de  shúilibh,  mórthímpall  na  cheithre  rothanna,
13 agus thug sé luathchasacha2 ar na rothannaibh sin agus me ag éisteach leis. 14 Agus bhí cheithre
aighthe ar gach aon: aghaidh cheruib ab ea aghaidh díobh, agus aghaidh duine an tarna haghaidh,
agus  aghaidh  leóin  an  tríú  haghaidh,  agus  aghaidh  fiolair  an  ceathrú  haghaidh.  15 Agus  do
hárdaíodh suas na  cherubimí: is é sin an t-ainmhí a chonac ag abhainn Chobair. 16 Agus nuair a
bhíodh na cherubimí ag gluaiseacht, bhíodh na rothanna, leis, ag gluaiseacht lena n-ais: agus nuair ’
árdaíodh na  cherubimí a sciathána,  ag éirí  ón dtalamh, ní fhanadh na rothanna ’na ndiaidh ach
d’éirídís in éineacht leó. 17 Nuair a stadaidís do stadadh na rothanna, agus nuair a hárdaítí iad do
hárdaítí na rothanna: óir bhí sprid na beatha iontu.

18 Agus d’imigh glóire an Tiarna amach ó tháirsigh an teampaill:  agus do stad sé os cionn na
gcerubimí. 19 Agus d’árdaigh na cherubimí a sciathána agus do tógadh suas ón dtalamh iad os mo
chómhair, agus nuair a bhíodar ag imeacht amach do lean na rothanna iad, agus do stad sé i mbéal
an gheata thoir de thigh an Tiarna, agus bhí glóire Thiarna Israél os a gcionn. 20 Is é sin an t-ainmhí
a chonac fé Dhia Israél le hais abhann Chobair agus do thuigeas gur cherubimí iad. 21 Bhí cheithre
aighthe ag gach aon díobh, agus bhí cheithre sciathána ar gach aon díobh, agus bhí samhaltas lámha
duine féna sciathánaibh. 22 Agus i dtaobh deallraimh na n-aghaidh, b’iad na haighthe céanna iad a
chonac le hais abhann Chobair, agus a bhféachaint, agus meanmna gach aon díobh chun dul ar
aghaidh díreach.

Caib. a hAondéag

Targaireacht in aghaidh uabhair agus  dánacht na n-uasal. Iarsma le sábháil, agus sprid nua le
tabhairt dóibh, agus croí nua.

1 Agus d’árdaigh an sprid suas me agus do rug sé me go dtí an geata thoir de thigh an Tiarna, an
geata atá ag féachaint i dtreó éirí gréine, agus féach, chúig feara fichid i mbéal an gheata. Agus
chonac ’na lár Iesonias mac Asuir agus Pheltias mac Bhanaiais, priúnsaí ar an bpobal. 2 Agus duairt
sé liom: A mhic an duine, sin iad na fir a bhíonn ag beartú mallaitheachta agus ag córú droch-
chómhairle sa chathair seo, 3 dhá rá: Nár cuireadh tithe suas3 le déanaí? Is í an chathair seo an coire
agus is sinne an fheóil. 4 Dá bhrí sin dein fáidheadóireacht ’na gcoinnibh. Targair, a mhic an duine.
5 Agus do thúirlig sprid an Tiarna orm, agus duairt sé liom: Labhair: Seo mar adeir an Tiarna: Is
mar  seo  atá  labhartha  agaibh,  a  theaghlach  Israél,  óir  is  eól  dómhsa  smaointe  úr  gcroí.  6 Do
chuireabhair mórán daoine chun báis sa chathair seo. Do líonabhair sráideanna na cathrach so léir
na mairbh. 7 Dá bhrí sin, seo mar adeir an Tiarna Dia: úr mairbh, na mairbh a chuireabhair ar lár
istigh sa chathair seo, sin iad an fheóil agus is í an chathair an coire, agus tabharfadsa sibhse amach
as a lár. 8 Tá eagla agaibh roimis an gclaíomh agus tabharfadsa oraibh an claíomh, adeir an Tiarna

1 Caib. 10. véar. 11. “I gceithre treónnaibh,” .i. ar aghaidh, ar gcúl, deiseal, tuathal.
2 Véar. 13. “Luathchasacha” .i. rothanna ag rolladh, agus ag casadh go tiubh, agus ag gluaiseacht go mear.
3 Caib. 11. véar. 3. “Nár cuireadh suas tithe.” Ní raibh aon mheas ag na fearaibh sin ar thargaireachtaíbh ná ar 

bhagairtíbh na bhfáidhí. Bhí na fáidhí dhá ínsint dóibh ó Dhia go raibh an chathair le hídiú agus na daoine le breith 
chun siúil i mbraighdineas: agus is é freagra a thugaidís ar an fáidhíbh ná: Is ag dul i méid atá an chathair in inead 
aon deallramh ídithe a bheith uirthi. Sin tithe nua dá gcur suas. Agus chuireadar an chathair i gcúmparáid le coire 
feóla, agus dúradar: Ní tógtar an fheóil as an gcoire go dtí go mbíonn sí ollamh chun bídh. Ar an gcuma gcéanna, ní 
tógfar as an gcathair seo sinne go dtí mo mbeidh a bhfeóil ollamh, sé sin go dtí go mbeidh deireadh de réir nádúra, 
tagaithe ar ár saol.
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Dia. 9 Agus caithfead amach sibh as a lár so, agus tabharfad sibh isteach i láimh úr namhad, agus
cuirfead breitheanna i bhfeidhm oraibh. 10 Titfidh sibh leis an gclaíomh: tabharfad breith oraibh in
imeallaibh Israél1 agus beidh ’ fhios agaibh gur me an Tiarna. 11 Ní bheidh an chathair seo mar
choire agaibh agus ní bheidh sibh ’núr bhfeóil ’na lár: tabharfadsa breith oraibh in imeallaibh Israél.
12 Beidh ’ fhios agaibh gur me an Tiarna, mar ní him aitheantaibh atá siúlta agaibh, agus ní hiad mo
bhreitheanna atá déanta agaibh, ach de réir bhreitheanna na ngeinte atá ’núr dtímpall is ea atá déanta
agaibh.

13 Agus do thárla, agus me ag fáidheadóireacht gur thit Pheltias mac Bhanaiais marbh. Agus do
thiteas anuas ar m’aghaidh agus do liús de ghuth árd: Ochón! ochón! ochón! a Thiarna Dia, an
amhlaidh a chuirfir deireadh ar fad le hiarma Israél?

14 Agus tháinig briathar an Tiarna chúm, dhá rá: 15 A mhic an duine, do bhráithre2, do bhráithre,
do ghaolta, agus teaghlach Israél eile, iad san go léir lena bhfuil ráite ag lucht áitribh Ierúsalem:
Imídh i bhfad ón dTiarna. Is dúinne atá sealús an tailimh tabhartha. 16 Dá bhrí sin seo mar adeir an
Tiarna Dia: Ós fíor gur aistríos iad i gcéin i measc na nGeinte, agus gur scaipeas iad i measc na
dtíortha,  bead  féin  im  shanctuárium bheag  dóibh  in  sna  tíorthaibh  ’na  bhfuilid  siad  tagaithe.
17 Abairse leó, dá bhrí sin: Seo mar adeir an Tiarna Dia: Baileódsa sibhse as na poblaibh, agus
cruinneód sibh as na tíorthaibh ’na bhfuiltí scaipithe, agus tabharfad díobh talamh Israél.

18 Agus raghaid siad isteach ann, agus tógfaid siad as na scannail go léir agus na gráinniúlachtaí go
léir  atá ann. 19 Agus tabharfad dóibh aon chroí amháin,  agus cuirfead sprid nua isteach ’na n-
inníbh, agus tógfad an croí cloiche amach as a bhfeóil, agus tabharfad dóibh croí feóla, 20 i dtreó go
siúlóid siad im aitheanta, agus go gcimeádfaid siad mo bhreitheanna agus go ndéanfaid siad iad:
agus i dtreó go mbeid siad ’na bpobal agam, agus go mbeadsa im Dhia acu san. 21 Ach iad san go
bhfuil a gcroí ag dul i ndiaidh a scannal agus i ndiaidh a ngráinniúlachtaí, cuirfead a slí anuas sa
cheann orthu féin, adeir an Tiarna Dia.

22 Ansan do thóg na  cherubimí suas a sciathána, agus na rothanna leó, agus bhí glóire Dé Israél
lastuas díobh. 23 Agus d’imigh glóire an Tiarna suas a lár na cathrach, agus do sheasaimh sí ar an
gcnuc atá lastoir den chathair. 24 Agus do thóg an sprid suas me agus do thug sé isteach i gCaldéa
me, ag triall  ar  lucht an bhraighdinis,  in aisling,  i  sprid Dé, agus do tógadh uaim an aisling a
chonac.*

Caib. a Dódhéag

An fáidh ag taispeáint bhraighdinis Shedeciais roim ré, agus ag taispeáint an léirscriosa a bhí le
teacht ar na daoine: nith a bhí le teacht go luath.

1 Agus tháinig briathar an Tiarna chúm, á rá: 2 A mhic an duine, tá do chónaí i measc teaghlaigh
ghríosaithigh. Tá súile acu chun feiscint, agus ní fheicid siad tá cluasa orthu chun aireachtaint, agus
ní airíd siad: óir is teaghlach gríosaitheach iad. 3 Thusa, dá bhrí sin, a mhic an duine, ollmhaigh duit

1 Véar. 10. “In imeallaibh Israél.” Dar leó do gheóbhaidís bás ar a suaimhneas i Ierúsalem. ach ínseann Dia dhóibh 
nách mar sin a bheadh: ach go dtabharfí breith orthu agus go ndaorfí iad agus gur leis an gclaíomh a thitfidís in 
imeallaibh tíre Israél, .i. i Rablata, i dtír Emat, mar ar maraíodh a n-uaisle go léir le hórdú Nabuchodonosoir. 1 Ríthe.
agus Ier. 52:10, 27.

2 Véar. 15. “Do bhráithre.” Labhrann sé san áit sin ar na daoinibh a rugadh chun siúil i mbraighdineas roimis sin, na 
daoine ar a raibh an drochmheas ag an muíntir a fágadh i Ierúsalem. Ínseann an fáidh dóibh go rabhadar níos feárr as
ná mar a bhí lucht an tarcaisne, agus tar éis roinnt aimsire, go mbéarfí thar n-ais iad go Ierúsalem.
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féin gach ní atá riachtanach chun aistrithe agus dein astriú sa lá os cómhair a súl. Agus déanfar
astriú as t’áit go dtí áit eile, os cómhair a súl, más rud é go gcuirfid siad suím ann; óir is teaghlach
loiscitheach iad. 4 Agus tabharfair amach do chuid trioscáin, ar nós trioscáin duine a bheadh ag
aistriú sa lá os cómhair a súl, agus geóbhair amach um thráthnóna ’na láthair, mar a gheóbhadh
duine amach a bheadh ag aistriú a inead cónaithe. 5 Bris slí dhuit fein tríd an bhfalla, os cómhair a
súl, agus raghair amach tríd an slí sin. 6 Béarfar amach tu, os cómhair a súl, ar ghuaillibh fear; sa
doircheacht a béarfar amach tu. Clúdóir t’aghaidh agus ní fheicfir an talamh; óir  taoi ceapaithe
agamsa id chómhartha ar nithibh atá le teacht chun teaghlaigh Israél. 7 Do dheineas, dá bhrí sin,
mar aduairt sé liom. Do rugas amach mo ghiúirléidí sa lá, ar nós giúirléidí duine a bheadh ag aistriú,
agus um thráthnóna do bhriseas poll lem láimh tríd an bhfalla, agus d’imíos amach sa doircheacht,
os cómhair a súl, ar ghuaillibh fear.

8 Agus tháinig briathar  an Tiarna chúm ar maidin agus duairt  sé liom: 9 A mhic an duine,  an
amhlaidh  ná  duairt  teaghlach  Israél  leat,  an  teaghlach  loiscitheach:  Cad ’tá  agat  á  dhéanamh?
10 Abairse leó: Seo mar adeir an Tiarna Dia: Baineann an scéal so lem priúnsa atá i Ierúsalem, agus
le teaghlach uile Israél atá ’na lár. 11 Abair: Is cómhartha mise ar nithibh atá le teacht chúibhse: fé
mar  a  dheineas  a  déanfar  leó  súd:  aistreófar  as  a  dtithibh  iad  agus  imeóid  siad  chun  siúil  i
mbraighdineas. 12 Agus an priúnsa atá ’na lár, béarfar ar ghuaillibh fear é. Imeóidh sé amach sa
doircheacht, brisfid siad poll tríd an bhfalla chun é ’ thabhairt amach. Beidh a aghaidh clúdaithe i
dtreó ná feicfidh sé an talamh lena shúilibh. 13 Agus leathfadsa líon air, agus tógfar sa líon é. Agus
béarfad isteach i mBabilon é, isteach i láimh na gCaldéach, agus ní fheicfidh sé é1, agus san áit sin a
gheóbhaidh sé bás. 14 Agus gach a bhfuil ’na thímpall, a ghárdaí agus a shlóite, scaipfead ar gach
uile gaoith iad, agus tarraiceód an claíomh amach ar a dtóir. 15 Agus beidh ’ fhios acu gur me an
Tiarna nuair a bheid siad scaipithe agam i measc na ngeinte, agus curtha chun fáin agam ar fuaid na
dtíortha. 16 Agus fágfad roinnt bheag fear díobh, ón gclaíomh agus ón ngorta agus ón bpláig, i
dtreó go neósfaid siad a ndrochghníomhartha go léir,  i  measc na náisiún ’na raghaid siad; agus
beidh ’ fhios acu gur mise an Tiarna.

17 Agus  tháinig  briathar  an  Tiarna  chúm  dhá  rá:  18 A  mhic  an  duine,  ith  do  chuid  bídh  i
mbuaireamh, agus ól do dheoch uisce i ndithneas agus i ndólás, 19 agus abair le muíntir na tíre: Seo
mar adeir an Tiarna leó san atá ’na gcónaí i Ierúsalem, i dtalamh Israél: Íosfaid siad a gcuid bídh
agus buaireamh orthu agus beid siad ag ól a n-uisce agus uaigneas orthu, i dtreó go ndéanfar an tír
uaigneach ó  iomad na  ndaoine  atá  ann,  mar  gheall  ar  mhallaitheacht  a  bhfuil  ’na  gcónaí  ann.
20 Agus na cathracha ’na bhfuil lucht áitribh anois scriosfar iad, agus déánfar an tír uaigneach, agus
beidh ’ fhios agaibh gur mise an Tiarna.

21 Agus tháinig briathar an Tiarna chúm, dhá rá: 22 A mhic an duine, cad é an seanfhocal é seo atá
agaibh  i  dtír  Israél,  dhá  rá:  Cuirfar  na  laethanta  i  bhfaid,  agus  raghaidh  gach  aisling  ar  ceal.
23 Abairse leó, dá bhrí sin, go gcuirfeadsa deireadh leis an seanfhocal san, agus ná beidh sé ’na rá
choiteann in Israél a thuilleadh: agus abair leó go bhfuil na laethanta buailte leó, agus toradh gach
aislinge.  24 Óir  ní  bheidh  aon  aislingí  folmha  ann  a  thuilleadh,  ná  fáistine  gan  deimhne  i  lár
chlainne Israél. 25 Óir is mise an Tiarna agus labharfad: agus pé focal adéarfad triocfaidh sé chun
cínn agus  ní  bheidh faid  ríghnis  air  a  thuilleadh:  ’núr  laethibhse,  a  theaghlach is  loiscitheach,
labharfad an focal agus déanfad é, adeir an Tiarna.

26 Agus tháinig briathar an Tiarna chúm dhá rá: 27 Féach, a mhic an duine, teaghlach Israél, deirid
siad: An aisling a chíonn an fear so, is aisling i gcómhair mórán laethanta le teacht í: agus tá an fear

1 Caib. 12. véar. 13. “Ní fheicfidh sé é,” ní fheicfidh mar beidh Nabuchodonosor tar éis na súl a bhaint as.
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so ag targaireacht i gcómhair aimsire atá i bhfad uainn. 28 Dá bhrí sin abair leó: Ní curfar aon
fhocal liomsa i bhfaid a thuilleadh: an focal a labharfad cómhlíonfar é, adeir an Tiarna.

Caib. a Trídéag

Dia ag labhairt i gcoinnibh fáidhí fallsa agus banfháidhí fallsa, a bhíodh ag mealladh na ndaoine
le bréagaibh.

1 Agus tháinig briathar an Tiarna chúm dhá rá: 2 A mhic an duine, dein fáidheadóireacht in aghaidh
fáidhí Israél a bhíonn ag fáidheadóireacht: agus déarfair leó san a bhíonn ag fáidheadóireacht amach
as a gcroí féinig: Éistidh le briathar an Tiarna: 3 Seo mar adeir an Tiarna Dia: Léan ar na fáidhibh
gan chiall a bhíonn ag leanúint a spride féinig agus ná feiceann aon rud. 4 Bhí t’fháidhí, a Israél, ar
nós  na  sionnach  in  sna  huaigneasaibh.  5 Níor  chuabhair  suas  i  gcoinnibh  an  namhad,  ná  níor
chuireabhair suas falla do theaghlach Israél chun seasaimh i gcath i ló an Tiarna. 6 Chíd siad nithe
folmha, agus bíd siad ag targaireacht éithigh, agus deirid siad: Deir an Tiarna, agus gan an Tiarna
dhá  gcur  uaidh.  Agus  do  leanadar  ag  deimhniú  na  nith’  adúradar.  7 Nách  aisling  fholamh  a
chonacabhair? Agus nách fáistine éithigh a labhrabhair? Agus deireann sibh: Deir an Tiarna: bíodh
nár labhras in aon chor. 8 Dá bhrí sin, seo mar adeir an Tiarna Dia: Toisc gur nithe folmha do
labhrabhair, agus gur bréaga do chonacabhair, dá bhrí sin, féach, seo ’núr gcoinnibh me, adeir an
Tiarna  Dia,  9 agus  beidh  mo  lámh  ar  an  fáidhibh  a  bhíonn  ag  feiscint  nithe  folmha  agus  ag
fáistineacht éithigh: ní bheid siad i gcómhairle mo phobail, ná ní scríofar iad i scríbhinn teaghlaigh
Israél, ná ní raghaid siad isteach i dtalamh Israél, agus beidh ’ fhios agaibh gur mise an Tiarna Dia.
10 Óir do mhealladar mo dhaoine, á rá: Síocháin; agus gan aon tsíocháin ann: agus chuir na daoine
suas falla, agus do dhóbadar é le draoib gan tuí. 11 Abair leó san a dheineann dóbadh gan táthú go
dtitfidh sé, óir beidh cith iomarcach ann, agus cuirfeadsa cloich-shneachta mhór ag titim anuas le
fuinneamh, agus gaoth neartmhar ag séideadh, chun é ’ leagadh. 12 Féach, nuair a bheidh an falla ar
lár ná déarfar libh: Ca bhfuil an dóbadh lenar dhóbabhair é? 13 Dá bhrí sin seo mar adeir an Tiarna
Dia:  Féach,  cuirfead  gaoth  láidir  ag  séideadh amach im fheirg,  agus  beidh cith  iomarcach óm
dhíbheirg, agus cloich-shneachta mhór ó m’oirbhíre, ag dísciú. 14 Agus brisfead agus leagfad ar lár
an falla san a dhóbabhair le mairtéal gan táthú, agus cuirfead ar aon leibhéal leis an dtalamh é, agus
nochtfar a bhonn, agus titfidh sé, agus ídeófar istigh ’na lár é, agus beidh ’ fhios agaibh gur me an
Tiarna. 

15 Agus críochnód mo dhíbheirg ar an bhfalla, agus ar an muíntir a dhóbhann é gan an mairtéal do
tháthú, agus déarfad libhse: Níl an falla ann feasta, agus níl an mhuíntir a dhóbann é ann feasta,
16 eadhon, fáidhí Israél a bhíonn ag fáidheadóireacht do Ierúsalem agus ag feiscint aislingí síochána
dhi: agus gan aon tsíocháin ann, adeir an Tiarna.

17 Agus thusa,  a  mhic an duine,  cuir  t’aghaidh i  gcoinnibh iníneacha mo phobail.  Bíd siad ag
fáidheadóireacht amach as a gcroí féinig, agus deinse fáidheadóireacht ’na gcoinnibh.18 Agus abair:
Seo mar adeir an Tiarna Dia. Mairg dóibh sin a bhíonn ag fúáil cúisíní1 fé an uile uillinn, agus a
bíonn ag déanamh adhart do cheannaibh daoine ins gach uile aois, chun bertha ar anamnachaibh,
agus nuair ’ bheiridís ar anamnachabih mo dhaoine thugaidís beatha dá n-anamnachaibh. 19 Agus

1 Caib. 13. véar. 18. “Cúisíní,” .i. ag cur aigne na ndaoine chun suaimhnis i dtaobh a bpeacaí agus ag geallúin saoirse 
ó phionós dóibh.
—Ibid. “Thugaidís beatha dá n-anamnachaibh,” .i. Do mheallaidís iad ag geallúint bheatha dhóibh agus síochána, 
agus dhá rá nár bhaol dóibh.
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do sháraídís mise1 i measc mo dhaoine ar mhám eórnan agus ar bhlúire aráin, ag marú anam nár
cheart dóibh bás d’fháil, agus ag cimeád anam beó nár cheart a bheith beó, agus éitheach acu dá
ínsint dom dhaoinibh a chreideann bréaga. 20 Dá bhrí sin, seo mar adeir an Tiarna Dia: Féach, táim
ag labhairt i gcoinnibh úr gcúisíní, lena mbíonn sibh ag breith ar anamnachaibh sceinníocha: agus
stracfad  dúr  gcuisleannaibh  iad,  agus  scaoilfead  na  hanamnacha  ar  a  mbeireann  sibh,  na
hanamnacha  do  sceinnfeadh.  21 Agus  stracfad  úr  gcúisíní,  agus  fuasclód  mo  dhaoine  as  úr
lámhaibh, agus ní bheid siad ’núr lámhaibh a thuilleadh chun bheith ’na bhfoghail. Agus beidh ’
fhios  agaibh gur  me an  Tiarna.  22 Óir,  lenúr  mbréagaibh do chuireabhair  croí  an  fhíoraein  ag
caoineadh, an té nár chuireas-sa dólás air. Agus do chuireabhair neart i lámh an drochdhuine i dtreó
ná déanfadh sé iompáil óna dhrochshlí agus bheith beó. 23 Dá bhrí sin ní bheidh sibh ag feiscint
nithe folmha a thuilleadh, ná ag déanamh fáistineachtaí a tuilleadh, agus fuasclódsa mo dhaoine as
úr láimh. Agus beidh ’ fhios agaibh gur mise an Tiarna.

Caib. a Ceathairdéag

Leogann Dia drochdhaoine do mhealladh mar gheall ar a mallaitheacht. Na huilc a thiocfaidh
orthu mar gheall ar a bpeacaíbh: ní fuasclófar iad trí ímpí Nóé agus Daniel agus Iob. Ach saorfar
iarsma.

1 Agus tháinig cuid de sheanóiribh Israél chúm agus do shuíodar os mo chómhair. 2 Agus tháinig
briathar an Tiarna chúm dhá rá: 3 A mhic an duine, táid na fir sin tar éis a neamhghlaineachtaí2 do
shocrú ’na gcroithibh, agus tá ceap tuisle a mallaitheachtaí curtha suas acu os cómhair a n-aghaidh:
agus an amhlaidh a thabharfadsa freagra nuair a chuirfid siad ceist chúm? 4 Dá bhrí sin labhairse
leó, agus abair leó: Seo mar adeir an Tiarna Dia: Duine, duine3 de theaghlach Israél a chuirfidh a
neamhghlaineachtaí ’na chroí agus do chuirfidh suas ceap tuisle a mhallaitheachta os cómhair a
aghaidh, agus do thiocfaidh chun an fháidh ag cur ceiste chúmsa tríd sin: Mise an Tiarna agus
tabharfad freagra air de réir iomad a neamhghlaineachtaí: 5 ionas go mbeidh bertha ar theaghlach
Israél ’na gcroí féinig,  trína bhfuil imithe uaim acu le hiomad a n-íodal. 6 Dá bhrí sin abair  le
teaghlach Israél: Seo mar adeir an Tiarna Dia: Iompaítear sibh, agus scaraidh lenúr n-íodalaibh,
agus iompaídh úr n-aghaidh ónúr ngráinniúlachtaibh go léir.

7 Gach duine de theaghlach Israél, agus gach duine iasachta de sna  proselítigh atá in Israél, má
dheighleann sé é féin uaim, agus má chuireann sé a íodail ’na chroí, agus má chuireann sé ceap
tuisle a mhallaitheachta os cómhair a aghaidh, agus má thagann sé chun an fháidh chun mise do
cheistiú tríd, is mise an Tiarna agus freagród féin é. 8 Agus socród mo ghnúis i gcoinnibh an fhir
sin, agus déanfad de sampla, agus guith, agus geárrfad amach é a lár mo phobail: agus beidh ’ fhios
agaibh gur me an Tiarna. 

1 Véar. 19. “Sháraídís me.” .i. Do bhainidís óm chreidiúint agus ó m’údarás. 
—Ibid. “Chun anamnacha do mharú,” .i. ag tabhairt bhreithe bháis ar anamnachaibh ná fuil chun báis a dh’fháil, 
agus ag geallúint beatha do dhaoinibh ná raibh le maireachtaint.

2 Caib. 14. véar. 3. “Neamhghlaineachtaí,” .i. na híodail ghránna salacha ar a raibh a gcroí curtha acu, agus a bhí ’na 
gceap tuisle dá n-anam.

3 Véar. 4. “Duine, duine,” .i. “an uile dhuine”, nú “gach duine”, cor cainnte Eabhrach is ea é. Is cosmhail é leis an 
gcor Gaelainne úd, “’na nduine ’s ’na nduine,” .i. “one by one”.
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9 Agus nuair a bheidh an fáidh amú1 agus focal aige dá labhairt; is mise an Tiarna atá tár éis an
fháidh sin do mhealladh: agus sínfead mo lámh amach air, agus geárrfad amach é a lár mo phobail
Israél. 10 Agus beid siad ag iompar a mallaitheachta féin: de réir mallaitheachta an fhiafraitheóra is
ea ’  bheidh mallaitheacht  an fháidh. 11 I  dtreó ná beidh teaghlach Israél ag dul amú uaimse a
thuilleadh, ná dá thruailliú lena n-iomarbhasaibh uile, ach go mbeidh siad ’na bpobal agam agus go
mbeadsa im Dhia acu san, adeir Tiarna na sló. 

12 Agus tháinig briathar an Tiarna chúm dhá rá: 13 A mhic an duine, nuair a dhéanfaidh tír peaca
im choinnibh, i dtreó go ndéanfaidh siad iomarbhas léanmhar, sínfeadsa mo lámh amach ar an dtír
sin, agus brisfead staf an aráin sa tír sin, agus cuirfead gorta uaim ar an dtír sin, agus ídeód idir
dhuine agus beithíoch amach as an dtír sin. 14 Agus má bhíonn an triúr úd ann, Nóé agus Daniel
agus  Iob,  saorfaid  siad  a  n-anam féinig  lena  bhfíoraontacht,  adeir  Tiarna  na  sló.  15 Agus  má
thugaim mar an gcéanna, drochbheithígh ar an dtír sin chun í do scrios, agus go mbeidh an tír sin
’na huaigneas, i dtreó nách féidir d’éinne gabháil tríthi mar gheall ar na drochbheithígh. 16 Má
bhíonn an triúr fear úd ann; mar is beó me, adeir an Tiarna, ní bhéarfaid siad saor clann mhac ná
clann iníon. Ní fuasclófar ach amháin iad féin, agus déanfar an tír ’na huaigneas. 17 Nú má thugaim
an claíomh ar an dtír sin, agus má deirim leis an gclaíomh: Goibh tríd an dtír: agus má ídím idir
dhuine agus beithíoch as an dtír sin, 18 agus go mbeid an triúr fear úd istigh ’na lár; mar is beó me,
adeir an Tiarna Dia, ní bhéarfaid siad saor leó clann mhac ná clann iníon, ach fuasclófar iad féin
amháin. 19 Nú má chuirim, mar an gcéanna, an phláig ar an dtír, agus má dhoirtim amach uirthi mo
dhíbheirg i bhfuil, chun idir dhuine and bheithíoch d’ídiú aisti: 20 agus Nóé agus Daniel agus Iob a
bheith istigh ’na lár: mar is beó me, adeir an Tiarna, ní bhéarfaid siad mac ná iníon saor, agus ní
bhéarfaid siad saor ach a n-anam féinig lena bhfíoraontacht. 

21 Óir  seo  mar  adeir  an  Tiarna:  Bíodh  go  gcuirfead  uaim  isteach  i  Ierúsalem  mo  cheithre
breitheanna léanmhara, an claíomh, agus an gorta, agus na drochbheithígh, agus an phláig, chun idir
dhuine  agus  beithíoch  do  dhísciú  amach  aisti,  22 fágfar  inti  roinnt  daoine  a  sábhálfar,  agus  a
thabharfaidh leó aisti a gclann mhac agus a gclann iníon: féach tiocfaid siad ’núr meascsa agus
chífidh  sibh a  slí  agus  a  ngníomhartha,  agus  beidh sólás  oraibh  ó sna holcaibh  a  thugas-sa ar
Ierúsalem, in sna nithibh go léir atá tabhartha agam uirthi. 23 Agus cuirfid siad san sólás oraibh
nuair  a  chífidh  sibh a  slite  agus  a  ngníomhartha.  Agus beidh ’  fhios  agaibh nách gan chúis  a
dheineas-sa na nithe atá déanta agam inti, adeir an Tiarna.

Caib. a Cúigdéag

Níl an fhíniúin a baintear dá phréim oiriúnach d’aon rud ach chun tine ’ dhéanamh. Sin mar a
bheidh ag Ierúsalem mar gheall ar a peacaibh.

1 Agus tháinig focal an Tiarna chúm dhá rá: 2 A mhic an duine, cad ’ déanfar d’adhmad na finiúna,
a crannaibh na gcoíllte, atá i measc crann na foraoise? 3 An dtógfar adhmad as chun aon oibre ’
dhéanamh? An ndéanfar bacán de chun aon árthaigh do chur ar crochadh air? 4 Féach, is amhlaidh a
caitear sa tine é mar bhrosna. Do dhóigh an tine a dhá cheann, agus tá a lár ’na luaith: an mbeidh

1 Véar. 9. “An fáidh amú.” Ar fháidhibh fallsa atá sé ag cainnt, fáidhí a bhí ag tabhairt freagraí as a gcínn féin amach, 
agus a croí claon. 
—Ibid. “Táim tar éis an fháidh sin do mhealladh.” Meallann Dia na glóire an fáidh fallsa nuair a chimeádann sé a 
sholas uaidh, agus nuair a leogann sé dho a shlí aimhleasta féinig do leanúint. Ansan ínseann an fáidh fallsa an rud is
dó’ leis a thaithnfidh leis an muíntir a bhíonn dhá cheistiú. Ansan, ar ball, le leamhnú Dé, titeann rudaí amach bun-
os-cionn leis an rud aduairt an fáidh agus breagnaítear an fháistine, agus chítear gur mealladh an fáidh.
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aon mhaith ann chun aon tsaghas oibre? 5 Nuair a bhí sé slán ní raibh sé oiriúnach. Nách lú ná san
go mór is fiú é chun aon oibre nuair atá an tine tar éis é ’ dhó?

6 Dá bhrí sin, seo mar adeir an Tiarna Dia: Ar nós adhmaid na fíniú na i measc crann na foraoise atá
tabhartha agamsa done tine le dó, sin mar a thabharfad suas lucht cónaithe Ierúsalem. 7 Agus socród
mo ghnúis ’na gcoinnibh. Raghaid siad amach a tine agus loiscfidh tine iad: agus beidh ’ fhios
agaibh gur me an Tiarna nuair a bheidh m’aghaidh daingean ’na gcoinnibh agam, 8 agus nuair a
bheidh a dtír ’na fiantas agam, agus ’na huaigneas, óir lucht iomarbhais ab ea iad, adeir an Tiarna
Dia.

Caib. a Sédéag

Dia ag imdheargadh Ierúsalem, fé shamaltas mná neimhdhílse, mar gheall ar a míbhaochas agus
ar a neimhdhílseachtaíbh iomadúla. Trócaire aige á gheallúint fé chonnradh nua.

1 Agus tháinig briathar an Tiarna chúm, dhá rá: 2 A mhic an duine, cuir in úil do Ierúsalem1 a
gráinniúlachtaí. 3 Agus déarfair: Seo mar adeir an Tiarna Dia le Ierúsalem: De thalamh Chanaain is
ea do phréamh agus do shíolradh. Amorrhíteach ab ea t’athair agus Cetíteach ab ea do mháthair.
4 Agus nuair a rugadh thu i ló do bhertha níor gearradh t’imleacán ná níor níodh thu le huisce ar son
do shláinte, ná níor cimleadh salann díot, ná níor filleadh thu i bpanaíbh: 5 Níor ghlac aon tsúil trua
dhuit, chun aon ní de sna nithibh sin a dhéanamh duit, le taise dhuit: ach do caitheadh amach thu ar
uachtar na talún in úirísleacht t’anama, sa ló ’nar rugadh thu. 6 Agus ag gabháil thart dómhsa do
chonac go rabhthas ag gabháil de chosaibh ionat it chuid fola féinig: agus duart leat, agus tu id
chuid fola: Mair: tá ráite agam leat: Mair, id chuid fola.

7 Chuireas ’ fhéachain ort iomadú mar an péac sa mhachaire: agus d’iomadaís agus do mhéadaís,
agus bhís ag dul ar aghaidh, agus tháinís chun órnáide mná, agus do córaíodh do chíocha agus
d’fhás do ghruaig, agus bhís nocht, agus lán de náire. 8 Agus bhíos-sa ag gabháil an treó agus do
chonac thu, agus féach, am do lucht grá ab ea an t-am agat. Agus do leathas mo bhrat ort, agus do
chlúdaíos do náire. Agus thugas dearbhú dhuit,  agus do luíos isteach i gconnradh leat, adeir an
Tiarna Dia, agus ba liom féin tu. 9 Agus do níos tu le huisce, agus ghlanas do chuid fola dhíot, agus
d’úngas  le  hola  thu.  10 Chuireas  éide ioldathach umat,  chuireas  bróga salchuacha ort,  chuireas
línéadach  mín  fan  choím  ort,  agus  chlúdaíos  tu  le  héadaíbh* breátha.  11 Do  ghléasas  tu  le
hórnáidíbh2, agus chuireas práisléidí ar do lámhaibh, agus chuireas slabhra tímpall ar do mhuineál.
12 Chuireas seóid uasal ar t’éadan, agus chuireas fáinní cluas id chluasaibh, agus chuireas coróinn
álainn ar do cheann. 13 Agus do gléasadh thu le hór agus le hairgead, agus do héidíodh thu le
línéadach mín, agus le gréas, agus le hioldathannaibh, agus bhíodh plúr mín agat le n-ithe, agus mil,
agus ola, agus do deineadh an-álainn thu, agus do hárdaíodh thu chun bheith id bhannrín. 14 Agus
chuaigh t’ainm amach i measc na ngeinte mar gheall ar t’áilleacht, óir do bhís go beacht mar gheall
ar m’áilleachtsa, an áilleacht a chuireas ort, adeir an Tiarna Dia.

15 Ach le muinín as t’áilleacht do dheinis striapachas mar gheall ar do mhórainm, agus thugais thu
féin chun striapachais do chách a ghabhadh an tslí, chun bheith aige. 16 Agus thógais t’éadaí agus
dheinis áiteanna árda dhuit féin, fuaite ar a chéile ar gach taobh, agus dheinis striapachas orthu,
striapachas nár deineadh a leithéid roimis sin agus ná déanfar ’na dhiaidh so. 17 Agus do thógais

1 Caib. 16. véar. 2. “Cuir in úil do Ierúsalem,” .i. le leitreachaibh. Bhí an fáidh i mBabilon an uair sin.
2 Véar. 11. “Do ghléasas tu le hórnáidíbh.” .i. le tabharthaistíbh sprideálta, .i. an dlí, na híbirtí, na sacramíntí, agus 

rítheanna naofa eile.
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t’árthaí breátha, dem chuid óir agus airgid a thugas duit, agus dheinis duit féin íomhátha fear, agus
do dheinis drúis leó. 18 Agus thógais t’éadaí ioldathacha agus chlúdaís iad, agus chuiris mo chuid
ola agus mo thúis chúmhartha os a gcómhair. 19 Agus mo chuid aráin a thugas duit, an plúr mín
agus an ola, agus an mhil, lenar chothaíos tu, do chuiris os a gcómhair iad mar bhalaith cúmhartha.
Agus do deineadh é, adeir an Tiarna Dia. 20 Agus do thógais do chlann mhac agus do chlann iníon,
an chlann a rugais dómhsa, agud d’íbris iad chúthu súd le slogadh. An suarach é t’fhornicátio? 

21 D’íbris mo chlann1, agus thugais dóibh iad, dhá gcoisreacadh chúthu le tine. 22 Agus tar éis do
ghráinniúlachtaí go leir, agus do dhrúise go leir níl cuímhne agat ar laethantaibh t’óige, nuair a bhís
nocht, agus lan de náire, agus nuair a bhí gofa de chosaibh ionat id chuid fola féin.

23 Agus do thárla, tar éis do mhallaitheachta go léir (léan, léan ort! adeir an Tiarna) 24 agus dheinis
duit fein, leis, tigh coiteann chun drúise; agus gur chuiris suas duit fein drúthlann ins gach uile sráid.
25 Do chuiris suas cómhartha striapachais ag ceann gach slí:  agus dheinis t’áilleacht gráinniúil:
agus thugais thu féin chun drúise do chách a ghabhadh an treó, agus d’iomadaís do ghníomhartha
drúise.  26 Agus  dheinis  drúis  led  chómharsanaibh  na  hÉigiptigh,  lucht  na  gcorp  mór,  agus
d’iomadaís do dhrúiseanna chun me’ ghríosadh le feirg.

27 Féach, sínfeadsa amach mo lámh ort agus tógfad uait do cheart dlí, agus tabharfad suas thu do
thoil iníonacha na bhFilistíneach go bhfuil an fuath acu dhuit agus go bhfuil náire orthu mar gheall
ar do shlí mhallaithe. 28 Agus dheinis drúis leis na hAssuiriánachaibh, óir ní rabhais sásta fós. Agus
nuair a bhí an striapachas déanta agat leó ní rabhais sásta. 29 D’iomadaís do dhrúiseanna i dtír
Chanaain leis na Caldéachaibh, agus ní rabhais sásta ansan ach chómh beag.

30 Cad leis go nglanfad do chroí, adeir an Tiarna: agus tu ag déanamh na ngníomhartha san go leir,
gníomhartha striapaí gan náire? 31 Óir tá do thigh drúise déanta agat ag bárr gach slí, agus t’áit árd
ins gach sráid: agus nárbh ionann tu agus an mhéirdreach a dh’árdaíonn a héileamh le neart tormais;
32 ach gurbh ionann tu agus an adhaltranach mná a thugann fir iasachta isteach thar cheann a fir
féinig. 33 Tugtar díolaíocht do mhéirdreachaibh i gcónaí, ach do thugais-se díolaíocht dod lucht grá
go  léir,  agus  thugais  tabharthaistí  dhóibh  ach  teacht  chút  ón  uile  thaobh,  chun  adhaltranais  a
dhéanamh leat.  34 Agus do thárla agatsa,  bun-os-cionn le gnás ban, id adhaltranasaibh,  agus id
dhiaidh ní bheidh arís a leithéid sin d’adhaltranas: óir, sa mhéid gur thugais-se díolaíochtaí uait agus
nár ghlacais aon díolaíocht, do deineadh an bun-os-cionn ionatsa. 

35 Dá bhrí  sin,  a  striapaigh,  éist  le  briathar  an  Tiarna.  36 Seo mar  adeir  an  Tiarna:  Toisc  gur
scaoileadh do chuid airgid amach agus gur nochtadh do náire trí d’adhaltranasaibh led lucht grá,
agus le híodalaibh do ghráinniúlachtaí,  le fuil  do chlainne,  an chlann a thugais dóibh; 37 féach
baileódsa i dteannta ’ chéile do lucht grá go léir, gur ghlacais pléisiúr leó, agus iad san go léir dár
thugais grá mar aon leó san go léir dár thugais fuath: agus baileód id choinnibh iad ar an uile
thaobh, agus nochtfad do náire os a gcómhair agus chífid siad do nochtacht,  38 agus tabharfad
breith ort mar a tugtar ar mhnáibh adhaltranacha agus ar lucht fola do dhortadh, agus tabharfad fuil
duit i bhfíoch agus in éad. 39 Agus tabharfad isteach ’na lámhaibh dóibh thu, agus dísceóid siad do
thigh drúise,  agus leagfaid siad ar lár  do dhrúthlanna,  agus bainfid siad díot do bhalcaisí,  agus
tógfaid  siad uait  gréasa t’áilleachta,  agus  fagfaid  siad thu  nochtaithe agus lán  d’aithis,  40 agus

1 Véar. 21. “D’íbris mo chlann.” Fé mar ná fuil aon rud is úirísle, ná is gráinniúla ná na cortha a háirítear sa chaibideal
so, ar an gcuma gcéanna, ní raibh aon rud ba chaillte, ná ba ghráinniúla ná an feall a dheineadh clann Israél nuair a 
thugaidís cúl le Dia agus a bhídís ní hamháin ag adhradh na n-íodal, ach ag marú a gclainne féin agus dhá n-íbirt 
chun na n-íodal.
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tabharfaid siad slua ort, agus geóbhaid siad de chlocaibh ionat, agus maróid siad lena gclaimhtibh
thu, 41 agus loiscfid siad do thithe le tine agus imreóid siad breitheanna ort i radharc a lán ban.
Agus  stadfair  den  adhaltranas,  agus  ní  thabharfair  tuarastal  uait  a  thuilleadh,  42 agus tiocfaidh
suaimhneas  ar m’fhíochsa id choinnibh,  agus imeóidh m’éad uait  agus stadfad agus ní bhead i
bhfeirg a thuilleadh. 

43 Toisc nár chuímhnís ar laethibh t’ige, ach gur ghríosais me in sna nithibh sin go léir: uime sin a
dheineas-sa, leis, do shlite a chasadh ar do cheann féinig, adeir an Tiarna Dia, agus níor dheineas de
réir do ghníomhartha mallaithe id ghráinniúlachtaíbh go léir. 44 Féach, gach duine do labharfaidh
seanfhocal coiteann labharfaidh sé an focal so id choinnibhse, agus déarfaidh sé: Mar an mháthair
an iníon. 45 Iníon dod mháthair thusa an bhean a dhíbir uaithi a fear agus a clann; agus drifiúr dod
dhriféarachaibh is ea thu, na mná a dhíbir uathu a bhfir agus a gclann. Cetíteach ab ea do mháthair
agus Amorrhíteach ab ea t’athair, 46 agus is í Samaria do dhriofiúr chríonna. Tá sí féin agus a clann
iníon ’na gcónaí ar do láimh chlé: agus is í Sodom do dhriofiúr óg atá ’na cónaí ar do láimh dheis, í
féin agus a hiníonacha. 47 Ach ní ’na slitibh sin a shiúlaís-se, agus ní roinnt bheag níos lú a dheinis
(ná mar a dheineadar san) de réir a mallaitheachta. Is beag ná gur dheinis nithe ba mhallaithe ná mar
a dheineadar san id shlitibh go léir. 48 Mar is beó me, adeir an Tiarna Dia, níor dhein do dhriofúr
Sodom agus a hiníonacha mar atá déanta agatsa agus ageat iníonachaibh. 49 Féach sid é an drochní1

a dhein do dhrifiúr Sodom; uabhar, iomarca an aráin, agus flúirse, agus a díomhaointeas féin agus
díomhaointeas a hiníon; agus nár shíneadar lámh amach chun lucht uireaspa agus chun na mbocht.
50 Agus bhíodar árdaithe suas, agus dheineadar gráinniúlachtaí os mo chómhair, agus do thógas
chun siúil iad mar a chonaicís. 51 Agus níor dhein Samara leath do pheacaíse. Ach do bhuais-se
orthu led chorthaibh.  AGus do dheinis fíoraein ded dhriféarachaibh leis  na gráinniúlachtíbh atá
déanta agat. 52 Dá bhrí sin fuiligse, leis, do mhearaí, thusa do bhuaigh ar do dhriféarachaibh led
pheacaíbh, ag déanamh níosa mheasa ná mar a dheineadar san; óir táid siad san níos fíoraonta ná
thusa.  Dá bhrí  sin  bíodh  mearaí  ort  agus  fuilig  do  náire,  thusa  atá  tar  éis  do  dhriféaracha  do
dhéanamh fíoraonta.

53 Agus tabharfadsa iad san thar n-ais2 agus cuirfead suas arís iad, le Sodom agus a hiníonacha ’
thabhairt thar-nais, agus le Samaria agus a hiníonacha ’ thabhairt thar n-ais, agus leis an muíntir a
chasfaidh díotsa do thabhairt thar n-ais istigh ’na lár, 54 ionas go bhfuiliceóirse do náire, agus go
mbeidh mearaí ort, agus go gcuirfir sólás orthu san lena bhfuil déanta agatsa. 55 Agus fíllfidh do
dhrifiúr Sodom agus a hiníonacha go dtí a staid ársa3, agus fíllfidh Samaria agus a hiníonacha go dtí
a staid ársa, agus fíllfirse agus t’iníonacha go dtí úr staid ársa. 56 Níor airíodh*, áfach, do dhrifiúr
Sodom id bhéal i ló t’uabhair,  57 sarar nochtadh do mhailís mar atá an uair seo, nuair  ataoi id
mhasla  d’iníonachaibh  Shuíria,  agus  d’iníonachaibh  Phailistín  uile  mórthímpall  ort,  atá  ’od
thímpalladh ar an uile thaobh. 58 Tá do mhallaitheacht agus do náire fuilicthe agat, adeir an Tiarna
Dia.

59 Óir seo mar adeir an Tiarna Dia: Déanfadsa leatsa fé mar atá an dearbhú tarcaisnithe agat, i
mbriseadh na connartha. 60 Agus cuímhneód ar an gconnradh do dheineas leat i laethibh t’óige,
agus déanfad connradh shíoraí leat. 61 Agus beidh cuímhne agat ar do shlitibh, agus beidh náire ort:

1 Véar. 49. “Sid é an drochní,” .i. b’in iad na céimeanna trínar tháinig na Sodomítigh chun titim in sna peacaibh 
déistineacha úd a thug an dísciú orthu. Óir is iad an t-uabhar agus an craos agus an díomhaointeas a sheólann an 
duine chun an uile shaghas drúise, go mór mór nuair a bhíonn faillí i ndéirc ag gabháil leó.

2 Véar. 53. “Tabharfadsa iad san thar n-ais.” Tráchtann an chainnt sin ar iompáil na nGeinte chun eaglaise Chríost, 
amach a náisiúnaibh an domhain, agus ar an gcuma ’nar iompaigh a lán de sna Giúdaígh mar aon leó.

3 Véar. 55. “Go dtí a staid ársa.” .i. go dtí an staid saoirse ’na rabhadar ar dtúis, agus go dtí a sealúsa ársa. I gcéill 
sprideálta, ámh, go dtí an fíorshaoirse agus go dtí sealús aoibhinn chlainne Dé trí chreideamh i gCríost. 
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nuair a ghlacfaidh tú do dhriféaracha, an tsínsear agus an tsósar: agus tabharfadsa dhuit iad ’na n-
iníonachaibh, ach ní led chonnradhsa é. 62 Agus déanfad mo chonnradh leat, agus beidh ’ fhios agat
gur me an Tiarna. 63 I dtreó go gcuímhneóir, agus go mbeidh mearaí ort, agus ná hosclóir do bhéal
a thuilleadh, mar gheall ar do náire, nuair a bheadsa ceannsaithe leat tar éis a bhfuil déanta agat,
adeir an Tiarna.

Caib. a Seachtdéag

An dá fhiolar agus an fhíniúin. Geallúint céadair Chríost agus na heagailse.

1 Agus tháinig briathar an Tiarna chúm, dhá rá:  2 A mhic an duine, cuir amach  aenigma,  agus
labhair parabal le teaghlach Israél: 3 agus abair: Seo mar adeir an Tiarna: Do tháinig go dtí Libanus
fiolar mór1, agus sciathána leathana air, agus é faidghéagach, lán de chlúmh, agus é iolartha, agus
do rug sé leis an smior as an gcéadar. 4 Do bhain sé an barra de sna slataibh a bhí air, agus do rug sé
leis é isteach i dtír Chanaain2, agus do chuir sé é i gcathair lucht ceannaíochta. 5 Agus thóg sé cuid
de shíol na tíre3 agus chuir sé sa talamh é chun síl, i dtreó go bpréamhódh sé go daingean os cionn
mórán uisceacha: do phlanndaigh sé é ar uachtar an tailimh. 6 Agus tháinig sé aníos, agus d’fhás sé
in’ fhíniúin ar leathadh, agus é íseal, agus bhí a ghéaga ag féachaint ’na threó san4. Agus bhí a
phréamhacha faoi. Agus do dhein fíniúin de, agus d’fhás sé ’na ghéagaibh agus chuir sé amach
géagáin.

7 Agus bhí fiolar mór eile5 agus sciatháin leathana air agus mórán clúimh: agus féach, do lúb an
fhíniúin seo, mar adéarfí,  a préamhacha chuige sin,  agus do shín sí a géaga chuige,  i  dtreó go
gcuirfeadh sé uisce uirthi trí chlasaibh a garraí. 8 Bhí sí planndaithe i dtalamh fhónta, ar mhórán
uisceacha, i dtreó go gcuirfeadh sí géaga amach agus go dtabharfadh sí toradh uaithi, go ndéanfadh
fíniúin mhór di.

9 Abairse: Seo mar adeir an Tiarna: An mbeidh an rath uirthi mar sin? An amhlaidh ná staithfidh sé
a préamhacha, agus ná bainfidh sé a toradh go léir di, agus ná triomóidh sé na géaga atá curtha
amach aici, i dtreó go bhfeóchfaid siad, agus san gan cuisle láidir agus mórán daoine, chun í do
stathadh as a préamhachaibh? 10 Féach, tá sí planndaithe. An mbeidh an rath uirthi mar sin? An
amhlaidh ná triomófar í nuair a shéidfidh an ghaoth loiscitheach uirthi, agus ná feóchfaidh sí in sna
clasaibh mar ar fhás sí?

11 Agus tháinig focal an Tiarna chúm agus duairt sé: 12 Abair leis an dteaghlach gríosaitheach.
Nách eól  díbh  cad  a  chiallaíd  na  nithe  sin?  Inis  dóibh é.  Féach,  tá  rí  Bhabiloin  ag  teacht  go
Ierúsalem, agus tógfaidh sé chun siúil leis6 rí Ierúsalem agus priúnsaí Ierúsalem, agus béarfaidh sé
leis go Babilon iad. 

1 Caib. 17. véar. 3. “Fiolar mór.” .i. Nabuchodonosor rí Bhabhiloin.
—Ibid. “Go dtí Libanus,” .i. go dtí Ierúsalem.
—Ibid. “An smior as an gcéadar,” .i. an rí Iechonias.

2 Véar. 4. “Chanaain”. Ciallaíonn an focal san “ceannaíocht”. Ní glactar anso é mar ainm ar Phalestína, ach amháin ar
Chaldéa. Agus is í cathair Bhabiloin “cathair na gceannaithe” ar a dtráchtaithear san ait seo.

3 Véar. 5. “Cuid de shíol na tíre,” .i. Sedecias, gur dhein sé rí dhe.
4 Véar. 6. “’Na threó san,” .i. i dtreó Nabuchodonosoir, dár dhearbaigh sé géillsine.
5 Véar. 7. “Fiolar mór eile,” .i. rí na hÉigipte.
6 Véar. 12. “Tógfaidh sé chun siúil leis,” nú, “do thóg sé chun siúil leis”, óir bhí an obair sin go léir déanta an uair sin.
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13 Agus  tógfaidh  sé  duine  de  shliocht  an  rí  agus  déanfaidh  sé  connradh  leis  agus  cuirfidh  sé
dearbhú air. ’Sea agus tógfaidh sé chun siúil fir chómhachtacha na tíre, 14 i dtreó go mbeidh sí ’na
ríocht úiríseal agus ná hárdóidh sí í féin, ach go gcimeádfaidh sí a chonnradh agus go ndéanfaidh sí
beart dá réir. 15 Ach tá briste uaidh aige agus tá teachtairí curtha go dtí an Éigipt aige chun go
dtabharfadh an Éigipt eachra dho agus mórán daoine. Agus an éiróidh leis an té atá tar éis san do
dhéanamh? agus an raghaidh an té sin saor do bhris an chonnradh? 16 Mar is beó mise, adeir an
Tiarna, san áit ’na gcónaíonn an rí a dhein rí dhe sin, an rí gur chuir sé a dhearbhú ar neamhní, agus
gur bhris sé a chonnradh, istigh i lár Bhabiloin, is ea ’ gheóbhaidh sé bás. 17 Agus ní bheidh Pharao
ag troid ’na choinnibh le mórshlua ná le mórán daoine: nuair a bheidh sé ag cur claí suas agus ag
déanamh daingean, chun mórán anam a dh’ídiú. 18 Óir do tharcaisnigh sé an dearbhú nuair a bhris
sé an chonnradh, agus féach do thug sé a lámh: agus toisc gur dhein sé na nithe sin ní raghaidh sé
saor.

19 Dá bhrí sin, seo mar adeir an Tiarna Dia: mar is beó mise,  cuirfead anuas sa cheann air an
dearbhú do tharcaisnaigh sé agus an chonnradh do bhris sé. 20 Agus leathfad mo líon os a chionn
agus béarfar im líon air: agus béarfad isteach i mBabilon é, agus tabharfad breith air san áit sin mar
gheall ar an iomarbhas lenar thug sé tarcaisene dhom. 21 Agus titfidh a lucht teithe go léir leis an
gclaíomh, agus scaipfar le gach uile gaoith an iarsma agus beidh ’ fhios agaibh gur mise an Tiarna
agus go bhfuil labhartha agam.

22 Seo mar adeir an Tiarna Dia: Tógfadsa féin cuid de smior an chéadair aoird1 agus cuirfead é:
bainfead géagán bog de bhárr a ghéag, agus cuirfead an géagán san ar shliabh árd, oirirc. 23 Ar
shléitibh árda Israél a chuirfead é. Agus cuirfidh sé géaga amach, agus tabharfaidh sé toradh uaidh,
agus déanfaidh céadar mór de. Agus beid na héanlaithe go léir ’na gcónaí fé, agus beidh gach uile
ealta ag déanamh a nead fé scáth a ghéag. 24 Agus beidh ’ fhios ag crannaibh uile na tíre gur mise
an Tiarna agus gur íslíos an crann árd agus gur árdaíos an crann íseal; agus gur fheóchas an crann
glas agus gur chuireas bláth ar an gcrann a bhí feóchta. Mise, an Tiarna, do labhair agus do dhein é.

Caib. a hOchtdéag

Ní bheidh peaca duine ar  dhuine eile,  ach beidh a pheaca féin ar  gach éinne.  Má dheineann
drochdhuine aithrí sábhálfar é, agus má scarann an fíoraon len’ fhíoraontacht caillfar é.

1 Agus tháinig briathar an Tiarna chúm agus duairt sé: Cad é an brí atá leis, 2 go bhfuil an parabal
so in’ sheanfhocal agaibh i dtír Israél agus go ndeireann sibh: D’ith na haithreacha caora searbha
agus bíonn teinneas i gcúilfhiaclaibh na clainne? 3 Mar is beó mise ní bheidh an parabal san in’
sheanfhocal agaibh a thuilleadh in Israél. 4 Féach, is liomsa na hanamnacha go léir, anam an athar,
agus mar an gcéanna anam an mhic, is liomsa iad. An t-anam a dhéanfaidh peaca sin é an t-anam a
gheóbhaidh bás. 5 Agus má bhíonn duine fíoraonta, agus go ndeineann sé breithiúntas agus ceart;
6 agus nár dhein sé ithe ar na sléibhtibh; agus nár árdaigh sé a shúile chun íodal teaghlaigh Israél,
agus nár thruailligh sé bean a chómharsan , agus nár chuaigh sé i ngaire mná lamhánta; 7  agus nár
dhein sé éagóir ar aon duine, ach an geall a thabhairt thar n-ais d’fhear na bhfiach; nár thóg sé aon
ní le lámh láidir; gur thug sé a chuid aráin don ocrach; gur chlúdaigh sé an nocht le héadach; 8 nár
thóg sé iasacht ar iúncamas, ná nár thóg sé aon bhreis; gur tharraigh sé a lámh ón ndrochghníomh;
agus  gur  chuir  sé  breithiúntas  ceart  i  bhfeidhm idir  dhuine  agus  duine:  9 gur  shiúlaigh  sé  im

1 Véar. 22. “Smior an chéadair aoird,” .i. de shliocht ríoga Dháivid.
—Ibid. “Géagán bog,” .i. Íosa Críost. Do phlanndaigh Dia Íosa Criost i gcnuc Síoin, .i. san eaglais, agus táid 
náisiúin an domhain ag teacht chun na heagailse.
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aitheantaibh, agus gur chimeád sé mo bhreitheanna, ag déanamh fírinne; tá an duine sin fíoraonta,
agus is deimhin go mairfidh sé, adeir an Tiarna Dia.

10 Agus má gheineann sé mac a bheidh ’na robálaí agus a dhoirteann fuil, agus a dhein ní éigin de
sna nithibh úd, 11 bíodh ná deineann sé iad go léir, ach go mbíonn sé ag ithe ar na sléibhtibh, agus
ag truailliú mná a chómharsan: 12 go gcuireann sé dólás ar an mbocht, agus ar an ndealbh; go
dtógann sé rud le foiréigin; ná tugann sé thar n-ais an geall; agus go n-árdaíonn sé a shúile chun
íodal, ag déanamh na gráinniúlachta: 13 go dtugann sé iasacht ar iúncamas agus ansan go dtógann
sé an bhreis: an mairfidh a leithéid sin d’fhear? Ní mhairfidh. Toisc gur dhein sé na nithe fuafara
san is deimhin go gcaithfidh sé bás d’fháil, agus beidh a chuid fola air féin.

14 Ach má gheineann an fear san mac agus go bhfeicfidh an mac san na peacaí a dhein a athair,
agus go mbeidh eagla air, agus ná déanfaidh sé rudaí dá sórd: 15 nár dhein sé ithe ar na sléibhtibh,
agus  nár  thóg  sé  suas  a  shúile  chun  íodal  teaghlaigh  Israél,  agus  nár  thruailligh  sé  bean  a
chómharsan: 16 nár chuir sé dólás ar aon duine agus nár chimeád an geall, agus nár thóg sé rud le
lámh láidir: gur thug sé a chuid aráin don ocrach agus gur chlúdaigh sé an nocht le héadach: 17 gur
iompaigh sé a lámh i leataoibh ó díobháil a dhéanamh don bhocht; nár ghlac sé iúncamas ná breis;
gur chuir sé mo bhreitheanna i bhfeidhm, agus gur shiúlaigh sé im aitheantaibh: Ní curfar an fear
san chun báis mar gheall ar mhallaitheacht a athar, ach mairfidh sé beó.

18 Ach a athair, toisc gur dhein sé an foiréigean agus an lámh láidir ar a bhráthair, agus gur dhein sé
an drochní i lár a dhaoine, féach ta se marbh ’na mhallaitheacht féin. 19 Agus deirthíse: Cad ’na
thaobh  nár  cuireadh  mallaitheacht  an  athar  ar  an  mac?  Is  deimhin,  toisc  gur  dhein  an  mac
breithiúntas agus fíoraontacht, agus gur chimeád sé m’aitheanta, agus gur dhein sé iad, go mairfidh
sé beó. 20 An t-anam a dheineann an peaca is é a gheóbhaidh bás. Ní curfar mallaitheacht an athar
ar an mac, agus ní curfar mallaitheacht an mhic ar an athair. Beidh fíoraontacht an fhíoraein ar an
bhfíoraon, agus beidh mallaitheacht an drochdhuine ar an ndrochdhuine. 21 Ach má dheineann an
drochdhuine aithrí in sna peacaíbh atá déanta aige, agus má chimeádann sé m’aitheanta go léir, agus
má dheineann sé breithiúntas agus fíoraontacht, mairfidh sé beó, agus ní curfar chun báis é. 22 Ní
chimeádfadsa cuímhne ar na drochghníomharthaibh a dhein sé. Mairfidh sé sa bhfíoraontacht atá
déanta aige. 23 An é bás an pheacaigh is toil liomsa: adeir an Tiarna Dia, in inead é ’ dh’iompáil
óna dhrochshlite agus é ’ bheith beó?

24 Ach má iompaíonn an fíoraon ón’ fhíoraontacht, chun bheith ag déanamh an uilc, de réir na
ngráinniúlachtaí  uile  is  gnáth  leis  an  ndrochdhuine  a  dh’oibriú,  an  mairfidh  sé?  Ní  cimeádfar
cuímhne ar an dea-oibreachaibh go léir a dhein sé. Sa cham atá déanta aige agus sa pheaca atá
déanta aige, iontu san a gheóbhaidh sé bás.

25 Agus tá ráite agaibhse: Níl slí an Tiarna cóir. Cloisidh, dá bhrí sin, a theaghlach Israél. An í mo
shlíse ná fuil cóir, agus an amhlaidh nách iad úr slitese atá ar tuathal? 26 Óir nuair a dh’iompaíonn
an duine cóir é féin ón’ fhíoraontacht agus do dheineann sé mallaitheacht, gheóbhaidh sé bás sa
mhallaitheacht, sa mhallaitheacht a dhein sé is ea ’ gheóbhaidh sé bás. 27 Agus nuair a dh’iompóidh
an drochdhuine ón mallaitheacht atá déanta aige agus ’ dhéanfaidh sé breithiúntas agus fíoraontacht,
sábhálfaidh sé a anam beó. 28 Óir breithníonn sé agus iompaíonn sé óna dhrochoibreachaibh, agus
is deimhin go mairfidh sé agus ná faighidh sé bás.

29 Agus deir clann Israél: Níl slí an Tiarna cóir. Nách iad mo shlitese atá cóir, a theaghlach Israél,
agus nách iad úr slitese atá ar tuathal? 30 Tabharfadsa breith, dá bhrí sin, ar gach duine de réir a
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shlite  féinig,  a  theaghlach  Israél,  adeir  an  Tiarna  Dia.  Iompaídhse  agus  deinidh  aithrí  ’núr
ndrochbheartaibh go léir, agus ní bheidh an mhallaitheacht ’na thrúig íde dhíbh. 31 Caithidh uaibh
úr n-iomarbhasa go léir lena bhfuil peacaí déanta agaibh, agus deinidh croí nua dhíbh féin agus
sprid nua: agus cad chuige dhíbh bheith ag dul chun báis, a theaghlach Israél? 32 Óir ní háil liomsa
bás an té a bhíonn ag dul chun báis, adeir an Tiarna. Iompaídh agus bídh beó.*

Caib. a Naoidéag

Parabal na banleóna óige*, agus na fíniúna do mheathlaigh.

1 ’Na  theannta  san  tógsa  suas  caoineadh  ar  phriúnsaíbh  Israél,  2 agus  abair:  Cad  chuige  dod
mháthair, an bhanleón1, luí i measc na león, agus a coileáin do thógáilt i lár na león óg? 3 Agus thug
sí léi amach ceann dá coileánaibh2, agus do dhein león de, agus d’fhoghlaim sé conas breith ar an
bhfoghail agus conas daoine ’ dh’ithe, 4 agus d’airigh na náisiúin a thuairisc, agus do thógadar é,
agus ní gan a gcneathacha féin é: Agus do rugadar leó é i slabhraíbh go tír na hÉigipte. 5 Ach do
chonaic sise í féin lagaithe agus a dóchas caillte agus thóg sí ceann dá leonaibh óga3 agus chuir sí
suas ’na león é, 6 agus bhí sé ag siúl síos agus suas i measc na león, agus do dhein león de. Agus
d’fhoghlaim sé conas foghail a dhéanamh agus conas daoine a dh’ithe. 7 Agus d’fhoghlaim sé conas
bainntreacha do dhéanamh,  agus conas a  gcathracha do réabadh.  Agus bhí  an dúthaigh agus a
líonmhaireacht in’ uaigneas trí fhothram a bhúirthí. 8 Agus tháinig na náisiúin i dteannta ’ chéile
’na choinnibh ar an uile thaobh, amach as na cúigíbh agus do leathadar a líon os a chionn. Lena
gcneathachaibh  a  tógadh  é.  9 Agus  chuireader  isteach  i  ndaingean  é  agus  do  rugadar  leó  é,
ceangailte le slabhraíbh, ag triall ar rí Bhabiloin, agus chaitheadar isteach i bpríosún é, i dtreó ná
haireófí a ghlór a thuilledh ar shléibhtibh Israél.

10 Tá do mhathair mar ’ bheadh fíniúin id chuid fola planndaithe in aice le huisce: tá a toradh, agus
a géaga fásta as iomad uisceacha. 11 Agus tá slata láidre aici chun slata ríoga ’ dhéanamh do lucht
fórlámhais, agus do mhéadaigh a haoirde i measc na ngéag, agus chonaic sí a haoirde féin istigh i
líonmhaireacht a géag. 12 Ach do staitheadh as a préamhachaibh í i ndíbheirg agus do caitheadh ar
an dtalamh í agus do thriomaigh gaoth tine (ach) a toradh. Táid a slata láidre fóchta triomaithe: tá an
tine tar éis í ’ shlogadh. 13 Agus anois tá sí athphlanndaithe san uaigneas i dtalamh atá tirim agus
nách féidir gabháil tríd. 14 Agus tá tine tar éis dul amach ó shlait dá géagaibh, agus tá sí tar éis a
toradh do shlogadh, i dtreó ná fuil aon tslat láidir anois aici chun bheith ’na slait ríoga ag lucht
fórlámhais. Caoineadh is ea é sin, agus ’na chaoineadh is ea ’ bheidh sé.

Caib. a Fiche

Dia  ag  diúltú  d’fhreagra  ’  thabhairt  ar  sheanóiríbh  Israél,  a  bhí  a  d’iarraidh  eólais  tríd  an
bhfáidh; ach é ag cur a thabharthaisti féin os cómhair a súl, agus a bpeacaí sin, tríd an bhfáidh. 

1 Agus  do  thárla,  sa  seachtú  bliain,  sa  chúigiú  mí,  an  deichiú  lá  den  mhí,  go  dtáinig  cuid  de
sheanóiribh Israél ag lorg eólais ar an dTiarna agus gur shuíodar os mo chómhair. 2 Agus tháinig
briathar an Tiarna chúm agus duairt sé: 3 A mhic an duine, labhair le seanóiríbh Israél agus abair
leó: Seo mar adeir an Tiarna Dia: an bhfuiltí tagaithe chun eólais do lorg ormsa? Mar is beó me ní

1 Caib. 19. véar. 2. “An bhanleón,” .i. Ierúsalem.
2 Véar. 3. “Ceann dá coileánaibh,” .i. Ioachas, .i. alias Sellum.
3 Véar. 5. “Ceann dá leónaibh óga,” .i. Ioacim.
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tabharfad aon fhreagra oraibh, adeir an Tiarna: 4 Má thugann tú breith1 orthu, má thugann tú breith,
a mhic an duine, taispeáin dóibh gráinniúlachtaí a n-athrach, 5 agus abair leó: Seo mar adeir an
Tiarna Dia:  Sa ló ’nar thoghas-sa Israél,  agus ’nar árdaíos mo lámh ar son sleachta teaghlaigh
Iácoib: agus ’nar thaispéanas me féin dóibh i dtír na hÉigipte, agus ’nar árdaíos mo lámh dóibh, dhá
rá: Mise úr dTiarna Dia. 6 D’árdaíos mo lámh dóibh an lá san chun iad a thabhairt amach as talamh
na hÉigipte, isteach sa tír a bhí geallta agam dóibh, tír a bhí ag scéith le bainne agus le mil, tír a bhí
thar bárr le feabhas, i measc na dtíortha. 7 Agus duart leó: Caitheadh gach fear uaidh scannala2 a
shúl,  agus  ná  truaillídh  sibh  féin  le  híodalaibh  na  hÉigipte:  Mise  úr  dTiarna  Dia.  8 Ach  do
chuireadar fearg orm, agus ní éistfidís liom. Níor chaith gach fear uaidh gráinniúlachtaí a shúl, ná
níor scaradar le híodalaibh na hÉigipte: agus duart go scaoilfinn amach mo dhíbheirg orthu; agus go
n-oibreóinn m’oirbhíre  orthu i  dtalamh na hÉigipte.  9 Ach ar  son m’ainme féin do dheineas  a
mhalairt, i dtreó ná tabharfí masla do m’ainm os cómhair na ngeinte ’na rabhadar istigh ’na lár, agus
gur thugas aithne dhóibh orm istigh ’na measc, chun iad a thabhairt amach a talamh na hEigipte.
10 Dá bhrí sin thugas amach iad a talamh na Éigipte agus thugas isteach san uaigneas iad. 11 Agus
thugas dóibh mo reachta, agus thaispeánas dóibh mo bhreitheanna, na reachta agus na breitheanna
go mbeidh an duine beó iontu má dheineann sé iad.

12 Dá éaghmais sin thugas dóibh mo shabóidí chun go mbeidís mar chómhartha idir me agus iad;
agus chun go mbeadh ’ fhios acu gur me an Tiarna do naomhaíonn iad. 13 Ach do chuir teaghlach
Israél  fearg  orm  san  uaigneas;  níor  shiúlaíodar  im  reachtaibh,  agus  chaitheadar  uatha  mo
bhreitheanna, na breitheanna go mairfidh duine iontu má dheineann sé iad: agus do sháraíodar mo
shabóidí go léanmhar. Duart, dá bhrí sin, go scaoilfinn amach mo dhíbheirg orthu san uaigneas agus
go ndísceóinn iad. 14 Ach do spárálas iad ar son m’ainme, le heagla go dtabharfí masla do m’ainm
os cómhair na ngeinte ónar thugas amach iad, os cómhair a súl. 15 I gcás gur thógas suas mo lámh
os a gcionn san uaigneas chun gan iad a thabhairt isteach sa talamh a bhí geallta agam dóibh, agus a
bhí  ag  scéith  le  bainne  agus  le  mil,  togha  gach  talún;  16 toisc  gur  chaitheadar  uathu  mo
bhreitheanna, agus nár shiúladar im reachtaibh, agus gur sháraíodar mo shabóidí: mar is i ndiaidh na
n-íodal a bhí a gcroí ag dul. 17 Do spáráil mo shúil iad i dtreó nár ídíos iad: agus nár dheineas dísciú
orthu san uaigneas.

18 Agus duart lena gclaínn san uaigneas: Ná siúlaídhse i reachtaibh úr n-athrach, agus ná leanaidh a
mbreitheanna,  agus  ná  truaillítear  sibh  lena  n-íodalaibh.  19 Mise  úr  dTiarna  Dia.  Siúlaídh  im
reachtaibhse, agus leanaidh mo bhreitheanna, agus deinidh iad. 20 Agus naomhaídh mo shabóidí, i
dtreó go mbeid siad ’na gcómhartha idir me agus sibh, agus i dtreó go mbeidh ’ fhios agaibh gur
mise úr dTiarna Dia. 21 Ach do chuir a gclann fearg orm. Níor shiúlaíodar im aitheanta, ná níor
leanadar  mo bhreitheanna  ná  níor  dheineadar  iad:  na  breitheanna  go  mairfidh  duine  iontu  má
dheineann  sé  iad:  agus  do  sháraíodar  mo  shabóidí:  agus  do  bhagras  go  scaoilfinn  amach  mo
dhíbheirg orthu san uaigneas agus go n-imreóinn mh’oirbhíre orthu. 22 Ach d’iompaíos uathu mo
lámh, agus dheineas beart  ar  son m’ainme, ionas ná sárófí  m’ainm os cómhair na ngeinte as a
rabhadar tabhartha amach agam os cómhair a súl.

23 Agus thógas suas mo lámh os a gcionn arís san uaigneas chun iad do scaipeadh i measc na
ngeinte agus iad do chur le fán i measc na dtíortha: 24 mar níor dheineadar mo bhreitheanna, agus
chaitheadar uathu mo reachta, agus bhíodar ag sárú mo shabóidí, agus bhí a súile i ndiaidh íodal a n-
athrach. 25 Uime sin do thugas-sa dhóibh, leis, reachta nárbh fhónta3, agus breitheanna ná mairfid

1 Caib. 20. véar. 4. “Má thugann tú breith,” nú, má fhéachann tú isteach sa chúis agus plé ’na gcoinnibh.
2 Véar. 7. “Scannala,” “offensiones”. .i. gráinniúlachtaí na n-íodal, go mealladh a súile iad chun bheith dhá n-adhradh.
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siad iontu, 26 agus do thruaillíos iad1 ’na dtabharthaistíbh fein, nuair a bhídís ag ofráil gach ní a
deineadh oscailt bruinne mar gheall ar a n-iomarbhasaibh: agus beidh ’ fhios acu gur me an Tiarna.

27 Mar gheall ar an ní sin labhairse le teaghlach Israél, a mhic an duine, agus abair leó: Seo mar
adeir an Tiarna Dia: ’Na theannta san, sa ní seo, leis, dhein úr n-aithreacha diamhasla orm, nuair a
thugadar tarcaisne agus mímheas dom: 28 nuair a bhíodar tabhartha isteach agam sa tír gur thógas
mo lámh os a cionn chun í ’ thabhairt dóibh; d’fhéachadar ar gach cnuc árd agus ar gach crann
scáfar, agus is ann a dh’íbridís a victimí, agus do thugaidís feargú a n-ofrálacha, agus do chuiridís a
gcúmharthachtaí mísle, agus dheinidís a n-ofrálacha dhí, 29 agus duart leó: Cad is brí don áit árd so
go dtéann sibh ann? Agus do tugadh “Áit Árd” mar ainm air go dtí an lá so féin. 30 Dá dheascaibh
sin abairse le teaghlach Israél: Seo mar adeir an Tiarna Dia: Go deimhin táthaoi truaillithe i slí úr n-
athrach, agus táthaoi ag déanamh drúise lena ngráinniúlachtaíbh 31 agus truaillíonn sibh, sibh féin
lenúr  n-íodalaibh  go leir,  go  dtí  an  lá  so,  in  ofráil  úr  dtabharthaistí,  nuair  a  chuireann  sibh  ’
fhéachaint ar úr gclaínn gabháil tríd an dtine: agus an amhlaidh a thabharfadsa freagra oraibhse, a
theaghlach Israél? Mar is beó me, adeir an Tiarna, ní thabharfad aon fhreagra oraibh.

32 Agus ní lú ná mar a thiocfaidh machnamh úr n-aigne chun cínn, lena ndeireann sibh: Beimíd ar
nós na nGeinte agus ar nós daoine an domhain, ag adhradh bloc agus cloch. 33 Mar is beó mise,
adeir an Tiarna, smachtód sibh le láimh neartmhar, agus le cuislinn a bheidh sínte amach, agus le
fíoch dá dhortadh amach, 34 agus tabharfad amach sibh as na daoine, agus cruinneód sibh as na
tíorthaibh ar a bhfuiltí scaipithe. Rialfad sibh le láimh láidir agus le cuislinn a bheidh sínte amaach,
agus le fíoch dá dhortadh amach. 35 Agus tabharfad isteach sibh sa bhfiantas daoine2, agus is ann a
dhéanfadh aighneas libh aghaidh ar aghaidh. 36 Mar a dheineas aighneas lenúr n-aithreachaibh in
uaigneas talún na hÉigipte, sin mar a thabharfad breith oraibhse, adeir an Tiarna. 37 Agus tabharfad
sibh fé smacht mo shlaite ríoga, agus tabharfad sibh fé cheanglaibh na connartha. 38 Agus piocfad
amach asaibh lucht an iomarbhais agus lucht na mallaitheachta, agus tabharfad amach iad as an dtír
’na bhfuilid siad ag tréimhsiú, agus ní raghaid siad isteach i dtír Israél: agus beidh ’ fhios agaibh gur
me an Tiarna:

39 Agus sibhse, a theaghlach Israél: seo mar adeir an Tiarna Dia: Siúlaíodh gach duine3 agaibh i
ndiaidh úr n-íodal, agus deinidh seirbhís dóibh. Ach mura n-éistidh sibh liomsa sa ní sin agus gan
m’ainm naofa do thruailliú a thuilleadh lenúr dtabharthaistíbh agus lenúr n-íodalaibh; 40 im shliab
naofa4,  i  sliabh árd Israél,  adeir  an Tiarna Dia, ansan is ea ’ bheidh teaghlach Israél go léir  ag
déanamh seirbhíse dhómhsa: iad go léir adeirim, sa tír ’na mbeid siad úmhal dom, agus ansan is ea
d’éileód  úr  gcéadtorthaí,  agus  tosach  úr  ndeachún  mar  aon  lenúr  naomhúchánaibh  go  léir.
41 Glacfad sibh mar bhalaith chúmhartha, nuair a bheidh sibh tabhartha amach agam as na daoine,
agus nuair a bheidh sibh cruinnithe agam as na tíorthaibh ’na bhfuiltí scaipithe, agus naomhófar me

3 Véar. 25. “Reachta nárbh fhónta,” .i. reachta agus rialta a namhad: nú, na reachta a bhíodh ag an ndiabhal á chur i 
bhfeidhm orthu, ó bhí cómhacht aige orthu mar gheall ar a bpeacaíbh.

1 Véar. 26. “Do thruaillíos iad.” .i. Do thugas suas iad dá leithéid sin de dhaille, mar phionós orthu de bhárr a bpeacaí,
gur thruaillíodar iad féin le fuil na gcéadghein, dhá n-ofráil chun na n-íodal, ag leanúint na híntinne mallaithe a bhí 
acu.

2 Véar. 35. “Sa bhfiantas daoine,” .i. san uaighneas a bhí gan aon daoine ann.
3 Véar. 39. “Siúlaíodh gach duine.” Ní cead é, agus is lú ná san is órdú é, chun íodal a dh’adhradh. Cuma cainnte is ea

é lena dtugann Dia le tuiscint dóibh, má leanaid siad a n-íodal nách féidir dóibh a sheirbhís féinig a dhéanamh i 
dteannta seirbhíse na n-íodal.

4 Véar. 40. “Im shliabh naofa.” Ní foláir, chun an bhrí ’ dhéanamh iomlán, an véarsa roimis an véarsa so do ghlacadh 
mar dhiúltú don adhradh dúbalta san a dheineadh na Giúdaígh. Geallann Dia, sa véarsa so, do sna fíor-
Israélíteachaibh, .i. do sna Críostaithibh go mór mór, go mbeid siad ag déanamh seirbhíse dho féin ar chuma eile, 
’na shliabh naofa, sa tSíon sprideálta, agus go nglacfaidh sé an tseirbhís sin.
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ionaibh i radharc na ngeinte. 42 Agus beidh ’ fhios agaibh gur me an Tiarna nuair a bheidh sibh
tabhartha isteach agam i dtalamh Israél, sa talamh gur do a dh’árdaíos mo lámh, chun é ’ thabhairt
dúr n-aithreachaibh.

43 Agus san áit sin a chuímhneóidh sibh ar úr slitibh, agus ar úr ngníomharthaibh mallaithe go léir
lena bhfuiltí truaillithe, agus beidh sibh diomách díbh féin, ’núr súilibh féinig mar gheall ar na
gníomharthaibh mallaithe go léir a dheineabhair. 44 Agus beidh ’ fhios agaibh gur mise an Tiarna
nuair a bheidh maith déanta agam díbh ar son m’ainme féinig, agus nách de réir úr ndrochshlite a
bheidh déanta agam libh, ná de réir úr ndrochghníomhartha, a theaghlach Israél, adeir an Tiarna
Dia.

45 Agus tháinig briathar an Tiarna chúm, dhá rá: 46 A mhic an duine, cuir t’aghaidh i gcoinnibh slí
an deiscirt1, agus sil i dtreó an deiscirt agus dein fáidheadóireacht in aghaidh foraoise an mhachaire
theas. 47 Agus abair leis an bhforaois theas: Éist le briathar an Tiarna: Seo mar adeir an Tiarna Dia:
Cuirfeadsa  tine ar  lasadh ionatsa,  agus  dófaidh  sí  ionat  gach crann glas  agus  gach crann tirim
(críon): ní múchfar lasair na tine, agus loiscfar gach aghaidh inti, ón dtaobh theas go dtí an taobh
thuaidh.  48 Agus chífidh gach feóil  gur  mise,  an Tiarna,  do las  í,  agus  ní  múchfar  í:  49 Agus
duartsa: á, á, á, a Thiarna Dia, deirid siad im thaobh: Nach i bparabalaibh a labhrann an fear so?

Caib. Dhá Dheich a hAon

Tuilleadh  dá  rá  i  dtaobh  íde  Ierúsalem  leis  an  gclaíomh.  Foillsíthear,  leis,  léirscrios  na
nAmmoníteach. Agus fé dheiredh, deintear ar Bhabilon féin an íde a bhí tuíllte aici as ar dhein sí
féin de dhísciú ar áiteannaibh eile.

1 Agus tháinig briathar an Tiarna chúm, agus duairt sé: 2 A mhic an duine socraigh t’aghaidh i
gcoinnibh  Ierúsalem,  agus  leog  dod  chainnt  rith  i  dtreó  na  n-áiteanna  naofa  agus  dein
fáidheadóireacht in aghaidh tíre Israél.

3 Agus abair le tír Israél: Seo mar adeir an Tiarna Dia: Féach ag teacht id choinnibh me, agus
tarraiceód mo chlaíomh amach as a thruaill taisce agus maród an fíoraon agus an drochdhuine.
4 Agus ós rud é go bhfuil an fíoraon agus an drochdhuine marbh agam, uime sin geóbhaidh mo
chlaíomh amach as a thruaill taisce in aghaidh gach feóla ón ndeisceart go dtí an tuaisceart. 5 Ionas
go mbeidh ’ fhios ag gach feóil gur mise an Tiarna agus go bhfuil mo chlaíomh tarraicthe agam as a
thruaill agus ná hiompófar ar gcúl é. 6 Agus bíse, a mhic an duine, ag caoineadh agus ag briseadh
do luan, agus ag caoineadh go géar os a gcómhair. 7 Agus nuair adéarfaid siad leat: Cad chuige
dhuit bheith ag caoineadh? déarfair leó: Mar gheall ar an ní a chloisim: óir tá sé ag teacht. Agus
beidh gach croí ag leaghadh, agus lagófar gach lámh, agus beidh gach sprid ag cailliúint nirt, agus
beidh uisce ag rith síos gach glúin. Féach tá sé ag teacht, agus déanfar é, adeir an Tiarna.

8 Agus tháinig briathar an Tiarna chúm agus duairt sé: 9 A mhic an duine, targair, agus abair: Seo
mar adeir an Tiarna Dia: Abair: An claíomh, an claíomh tá faobhar curtha air agus tá sé líofa. 10 Tá
faobhar curtha air chun victimí do mharú. Do líomhadh é chun go mbeadh sé ag spréacharnaigh. Tá
slat ríoga mo mhic2 agat dá aistriú. Tá gach crann geárrtha ar lár agat. 11 Agus tá sé tabhartha uaim

1 Véar. 46. “An deiscirt.” (This note says that Jerusalem is south of Babylon. If you look at the map you will see that 
Jerusalem is due west from Babylon.)

2 Caib. 21. véar. 10. “Slat ríoga mo mhic.” De réir. N. Ieróm is le claíomh Nabuchodonosoir atá sé ag cainnt, an 
claíomh atá ar tí slaite ríoga Israél do thógaint chun siúil, agus tugann sé a mhac ar Israél.
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agam le líomhadh cun go láimhseálfí é. Tá faobhar curtha ar an gclaíomh so agus do líomhadh é, i
dtreó go mbeadh sé i láimh an mharaitheóra. 12 Bhí ag gol agus ag blaidhthrigh, a mhic an duine,
óir tá an claíomh so ar mo dhaoine. Tá sé ar phriúnsaibh Israél go léir atá tar éis teitheadh. Táid siad
tabhartha suas don chlaíomh mar aon lem dhaoine. Buail, dá bhrí sin, buile ar do cheathrúin, 13 mar
tá sé breithnithe, agus san, nuair a bheidh an tslat ríoga curtha ar neamhní aige agus ná beidh sí ann,
adeir an Tiarna Dia. 14 Thusa, dá bhrí sin, a mhic an duine, targair agus bí ag bualadh do bhas ar a
chéile, agus dúbailtear an claíomh agus deintear claíomh na marbh a bheith fó thrí: Is é seo claíomh
an éirligh mhóir, a chuireann alltacht orthu, 15 agus laige croí, agus d’iomadaíonn léirscrios. Tá
scannradh an chlaímh ghéir curtha agam ’na ngeataíbh go léir, an claíomh atá líofa chun bheith ag
spréacharnaigh, atá curtha i dtreó chun éirligh. 16 Bíodh faobhar ort. Éirigh chun na lámha deise nú
chun na lámha clé, pé treó in aon chor ’nar toil leat t’aghaidh a thabhairt, 17 agus buailfeadsa mo
lámha i gcoinnibh a chéile agus sásód mo dhíbheirg: Is me an Tiarna, agus tá labhartha agam.

18 Agus tháinig briathar an Tiarna chúm agus duairt sé liom: 19 agus thugsa, a mhic an duine, ceap
duit féin dhá shlí do chlaíomh rí Bhabiloin chun teacht: tiocfaid siad araon amach as aon tír amháin,
agus beidh crannchur  aige  á  dhéanamh lena  láimh,  agus  beidh sé ag breithnú ag  ceann slí  na
cathrach. 20 Déanfair slí ’na dtiocfaidh an claíomh go dtí Rabbat chlainne Ammoin, agus go dtí
Iúda chun Ierúsalem an chathair láidir. 21 Óir bhí rí Bhabiloin ’na sheasamh sa bhóthar mór, ag
ceann dá shlí, agus é ag lorg fáistine, ag meascadh saíghead: bhí sé ag fiafraí d’íodalaibh, agus ag
breithniú inní. 22 Bhí an fháistineacht do Ierúsalem ar a dheis, chun reithí buailte do chur, chun béil
an éirligh a dh’oscailt, chun gutha an olagóin d’árdú, chun inneall do chur i gcoinnibh geataí, chun
claí ’ chur suas, chun daingean a dhéanamh. 23 Agus beidh sé, ’na súilibh, ar nós duine a bheadh ag
breithniú  oraculuim in aistear, agus ag aithris ar dhíomhaointeas na sabóidí: ach beidh sé féin ag
cuímhneamh ar an mallaitheacht chun go dtógfí iad. 24 Dá bhrí sin, seo mar adeir an Tiarna: Toisc
gur chuímneabhairse ar úr mallaitheacht, agus gur nochtabhair úr gcamastaíol, agus go bhfeictear úr
bpeacaí ’núr mbeartúchán go léir:  toisc,  adeirm, gur chuímhneabhair,  tógfar sibh leis an láimh.
25 Ach thusa, a phriúnsa mhaslaithigh1, mhallaithe Israél, go bhfuil tagaithe dhuit a lá a ceapadh
duit  i  dtráth  an  drochghnímh,  26 seo  mar  adeir  an  Tiarna:  Aistrigh  an  mionn:  tóg  anuas  an
chroróinn:  nách  í  sin  a  dh’árdaigh  an  t-íseal2,  agus  d’ísligh  an  t-árd?  27 Taispeánfadsa  gur
mallaitheacht, mallaitheacht, mallaitheacht, í3: ach níor deineadh san go dtí gur tháinig an té gur leis
breithiúntas. Agus tabharfad do san í.

28 Agus thusa, a mhic an duine,  targair  agus abair:  Seo mar adeir  an Tiarna i  dtaobh chlainne
Ammoin, agus i dtaobh a masla4, agus déarfair: A chlaímh, a chlaímh, tar amach as do thruaill
taisce agus bí ag marú, bí líofa, agus bí ag ídiú agus ag spréacharnaigh, 29 an fhaid a bheid siad san
ag féachaint ar nithith baotha agus ag fáistineacht éithigh: chun tu ’ thabhairt ar mhuineálaibh na
ndrochdhaoine atá créachtaithe, agus go bhfuil an lá a bhí ceapaithe dhóibh tagaithe i dtráth na
mallaitheachta. 

30 Éirigh isteach thar n-ais id thruaill taisce5. Tabharfad breith ort san áit ’nar cruthaíodh thu, i dtír
do dhúchais, 31 agus scaoilfead amach ort mo dhíbheirg: le tine m’oirbhíre a bhead ag séideadh ort,

1 Véar. 25. “A phriúnsa mhaslaithigh.” Chun Sedeciais atá sé, an fear a bhris a dhearbhú agus a bhí go holc ar a 
mhalairt de shlí, leis.

2 Véar. 26. “Nách í sin a dh’árdaigh an t-íseal?” .i. Is í coróinn ríoga Iúda a bhí tar éis Sedeciais d’árdú ó bheith íseal 
chun bheith ’na rí, agus is í a bhí tar éis Iechoniais d’ísliú ó bheith ’na rí. &c.

3 Véar. 27. “Taispeánfadsa gur mallaitheacht í,” nú leagfad ar lár í mar gheall ar pheacaíbh na ríthe ar a raibh sí. Ach 
ní ídeófar* ar fad í, óir tiocfaidh Críost, an tÉ gur leis breithiúntas agus tabharfad do í.

4 Véar. 28. “I dtaobh a masla,” .i. an masla agus an tarcaisne a bhí acu á thabhairt do sna Giúdaígh nuair a tháinig an 
íde ar Ierúsalem.
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agus tabharfad thu isteach i lámhaibh brúideach atá ag ceapadh íde dhuit. 32 Déanfar abhar tine
dhíot. Beidh do chuid fola i lár na talún. Ní bheidh cuímhne ag éinne ort. Óir mise, an Tiarna, do
labhair é.

Caib. Dhá Dheich a Dó

Cuirpeacht choiteann phobail Ierúsalem, agus íde le teacht ó Dhia orthu, íde do dhófaidh iad mar
a dóitear dríodar sa bhfúirnéis.

1 Agus tháinig briathar an Tiarna chúm agus duairt sé: 2 Agus thusa, a mhic an duine, ná tugann tú
breith, ná tugann tú breith ar chathair na fola? 3 Agus taispeánfair di a gráinniúlachtaí go léir, agus
déarfair: Seo mar adeir an Tiarna Dia: Sid í an chathair a bhíonn ag dortadh na fola istigh ’na lár,
ionas  go  dtiocfadh  a  ham:  an  chathair  a  dhein  na  híodail  ’na  coinnibh  féinig,  chun  í  féin  do
thruailliú. 4 Taoi cionntach id chuid fola, an fhuil a dhoirtis, agus taoi truaillithe leis na híodalaibh
atá déanta agat, agus táid do laethanta tabhartha in achomaireacht agat, agus tá aimsir do bhlianta
tabhartha chun cínn agat. Dá bhrí sin táim tar éis masla ’ dhéanamh díot do sna Geintibh, agus tar
éis fonóide ’ dhéanamh díot do sna tíorthaibh go léir. 5 Beid na tíortha i gcóngar duit agus na tíortha
i gcéin uait ag maíomh os do chionn, a shalach, a mhíchlú, a mhóríde.

6 Féach priúnsaí Israél, tá an uile dhuine acu tar éis a chuisleann do luascadh chun fola do dhortadh
ionat. 7 Tá tarcaisne tabhartha acu do mháthair agus d’athair ionat; tá éagóir déanta acu ar an nduine
iasachta istigh it lár, tá buaireamh curtha acu ar an ndílleachtaí agus ar an mbainntrigh ionat. 8  Do
thugais tarcaisne dom shanctuáriumaibh agus do bhrisis mo shabóidí. 9 Tá lucht cúlchainnte ionat
chun fola do dhortadh. Tá ite acu ar na cnucaibh ionat. Tá mallaitheacht déanta acu istigh it lár.
10 Do nochtadar náire a n-athar ionat. D’úmhlaíodar truaillitheacht na mná lamhánta ionat. 11 Agus
tá gráinniúlacht déanta ag an uile dhuine le mnaoi a chómharsan. Agus tá an t-athair céile tar éis
mná a mhic do thruailliú go mallaithe, agus tá an driotháir tar éis éigin a dhéanamh ionat ar a
dhrifiúr, iníon a athar. 12 Táid siad tar éis tabharthaistí do ghlacadh ionat chun fola do dhortadh. Tá
iúncamas glacaithe agat, agus an bhreis: tá éagóir déanta agat ar do chómharsanaibh le sainnt, agus
tá dearúd déanta agat díomsa, adeir an Tiarna.

13 Féach táim tar éis mo lámh a bhualadh ar a chéile ón sainnt, atá déanta agat, agus ón bhfuil atá
doirtithe  istigh  id  lár.  14 An  seasóidh  do  chroí,  nú  an  mbuafaid  do  lámha  in  sna  laethibh  a
thabharfadsa ort? Mise do Thiarna Dia agus tá labhartha agam agus déanfaid é. 15 Agus scaipfead
thu ar na náisiúnaibh, agus leathfad amach thu i measc na dtíortha, agus cuirfead deireadh leis an
dtruaillitheacht atá istigh ionat. 16 Agus sealbhód thu i radharc na nGeinte agus beidh ’ fhios agat
gur me an Tiarna.

17 Agus tháinig briathar an Tiarna chúm agus duairt sé: 18 A mhic an duine, tá teaghlach Israél ’na
dhríodar dom. Prás agus stán, agus iarann, agus luaidhe, i lár na fúirnéise, is ea iad san go léir. Tá
deasca airgid déanta dhíobh. 19 Dá bhrí sin seo mar adeir an Tiarna Dia: ó táthaoi go léir ’núr
ndríodar, féach baileód i dteannta ’ chéile sibh i lár Ierúsalem, 20 mar a bailítear airgead agus prás,
agus stán agus iarann, agus luaidhe, i lár na fúirnéise: i dtreó go n-adód tine ann chun é ’ leaghadh;
sin  mar  a  bhaileód  sibhse  im oirbhíre  agus  im dhíbheirg.  Agus  glacfad  mo shuaimhneas  agus
leighfead sibh. 21 Agus cruinneód i dteannta ’ chéile sibh agus dófad sibh le tine mo dhíbheirge,

5 Véar. 30. “Éirigh isteach id thruaill taisce, &c.” .i. Claíomh Bhabiloin. Bhí an claíomh san tar éis mórán éirligh a 
dhéanamh ar náisiúnaibh eile agus bhí cúiteamh an tsaothair sin le teacht sararbh fhada ó sna Méidigh agus na 
Persaigh.
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agus beidh sibh leachta istigh ’na lár. 22 Mar a bhíonn an t-airgead leachta istigh i lár na fúirnéise
sin mar a bheidh sibhse istigh ’na lár. Agus beidh ’ fhios agaibh gur me an Tiarna nuair a bheidh mo
dhíbheirg scaoilte amach agam oraibh.

23 Agus tháinig briathar an Tiarna chúm agus duairt sé: 24 A mhic an duine, abair léi: Is talamh thu
atá neamhghlan, gan fearthainn ag titim air i ló na feirge. 25 Tá cómhcheilg fáidhí istigh ’na lár. Tá
anamnacha sloigithe acu ar nós an leóin ag búirthigh agus ag breith ar an bhfoghail. Tá saibhreas
tógtha acu agus tuarastal, tá a lán bainntreach déanta acu istigh ’na lár. 26 Táid a sagairt tar éis mo
dhlí do tharcaisniú, agus tar éis mo shanctuária do thruailliú. Níl aon deifríocht acu idir an naofa
agus an neamhnaofa, idir an neamhghlan agus an glan. Táid a súile iompaithe i leataoibh acu óm
shabóidíbh, agus do maslaíodh me ’na lár.

27 Táid a priúnsaí ’na lár mar ’ bheadh madraí allta ag fuadach na foghla chun fola do dhortadh,
agus chun anam do ídiú, agus chun bheith ag rith i ndiaidh tairbhe le neart sainnte. 28 Agus táid a
fáidhí  tar  éis  bheith  dhá  ndóbadh gan meascadh ’  dhéanamh,  ag  feiscint  nithe  baotha  agus ag
fáistineacht éithigh chúthu, dhá rá: Seo mar adeir an Tiarna, agus gan an Tiarna tar éis labhartha.
29 Táid daoine na tíre tar éis bheith ag déanamh foiréigin agus foghla. Do chrádar an dealbh agus
an bocht, agus bhíodar cruaidh ar an nduine iasachta le héagóir gan bhreithiúntas. 30 Do loirgeas ar
a measc fear a dhéanfad fál, agus do sheasódh sa bheárnain im choinnibh ar son na tíre, i dtreó ná
hídeóinn an tír, ach ní bhfuaras aon fhear. 31 Agus do scaoileas amach mo dhíbheirg orthu, d’ídíos
iad le tine m’oirbhíre: tá a slí tabhartha agam anuas ar a gceann féin adeir an Tiarna.

Caib. Dhá Dheich a Trí

Fé ainmneacha beirte striapach, Oolla agus Ooliba, ínstear iomad na ndrochbheart a bhí déanta i
gcoinnibh Dé ag Samaria agus ag Ierúsalem, agus an pionós a bhí dá chur orthu araon mar gheall
ar na drochbheartaibh sin.

1 Agus tháinig briathar an Tiarna chúm agus duairt sé, 2 A mhic an duine: bhí beirt bhan ann, beirt
iníon na haon mháthar, 3 agus dheineadar drúis1 san Éigipt. ’Na n-óige a dheineadar an drúis. San
áit sin a brúdh síos a n-uchta agus do brúdh cíocha a maighdineas araon. 4 Agus Oolla2 ab ainm don
tsínsear díobh, agus Ooliba da drifiúr ab óige ,don tsósar. Agus do thógas iad agus do rugadar clann
mhac agus clann iníon.  Ach i  dtaobh na n-ainmneacha,  Oolla,  sin  í  Samaria;  agus  is  í  Ooliba
Ierúsalem. 5 Agus do dhein Oolla drúis im choinnibh. Agus bhí sí ar míchiall i dtaobh a lucht grá, i
dtaobh na nAssuíriánach3 a bhíodh ag teacht chúithi, 6 priúnsaí, agus éadach gorm orthu, ógánaigh
bhreátha, agus iad go léir ar marcaíocht, ar muin a gcapall. 7 Agus dheineadh sí a striapachas leis na
fearaibh  tofa  san;  clann  mhac  Assuíriánach  iad  go  léir;  agus  do  thruailligh  sí  í  féin  lena
neamhghlaine  sin  uile  go  raibh  a  dúil  iontu.  8 ’Na  theannta  san  níor  scar  sí  leis  an  ndrúis  a
dheineadh  sí  san  Éigipt:  óir  bhídís  sin,  leis,  ag  luí  léi  ’na  hóige,  agus  do  bhrúdar  cíocha  a
maighdinis, agus do scaoileadar amach a ndruís uirthi.

1 Caib. 23. véar. 3. “Drúis,” .i. íodaladhradh. Drúis a thugann Dia ar íodaladhradh, dhá thaispeáint cad í an ghráin atá 
aige ar an íodaladhradh.

2 Véar. 4. “Oolla agus Ooliba.” Tugann Dia Oolla ar ríocht Israél. Ciallíonn an focal san “a gcónaí féinig” óir bhíodar 
tar éis iad féin a dheighilt amach ó theampall Dé. Agus tugann sé “Ooliba” ar ríocht Iúda, agus ciallaíonn an focal 
san “a chónaí inti” mar bhí teampall Dé ’na measc i gcathair Ierúsalem.

3 Véar. 5. “I dtaobh na nAssuíriánach,” .i. i dtaobh a n-íodal. Óir gach a ndeirtear sa chaibideal so i dtaobh na drúise a
bhíodh ag Israél agus ag Iúda á dhéanamh, is i gcéill sprideálta nách foláir é ’ thuiscint. Feall, nú adhaltranas 
sprideálta, i gcoinnibh Dé ab ea an onóir a bhí ag dul do Dhia a thabhairt don íodal.
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9 Dá  bhrí  sin  táim  tar  éis  í  ’  thabhairt  isteac  i  lámhaibh  a  lucht  grá,  isteach  i  lámhaibh  na
hAssuíriánach go raibh an dúil aici ’na ndrúis. 10 Do nochtadar san a náire sin. Do rugadar a clann
mhac agus a clann iníon chun siúil agus do mharaíodar leis an gclaíomh í, agus bhíodar san ’na
mnáibh fé mhíchlú, agus d’imreadar breitheanna uirthi sin.

11 Agus nuair a chonaic a drifiúr Ooliba san bhí sí ar buile le drúis níba mhó ná mar a bhí sise, agus
dhein  sí  drúis  ba  mhó  ná  drúis  a  driféar,  12 dhá  tabhairt  féin  gan  náire  do  mhacaibh  na
nAssuíriánach, do sna priúnsaibh agus do sna rialtóiribh a bhíodh ag teacht ag triall uirthi agus iad
éidithe le  hioldathaibh,  do sna marcachaibh a bhíodh ar  muin na gcapall  agus do sna fearaibh
breágtha óga go léir. 13 Agus chonac go raibh sí truaillithe, agus gur leanadar araon aon tslí amháin.
14 Agus  d’iomadaigh sí  a  drúiseanna.  Do chonaic  sí  peictiúirí  fear  ar  an  bhfalla,  íomhátha  na
gCaldéach in ioldathaibh 15 agus iad criosaithe le criosaibh fan chuím orthu, turbana daite ar a
gceannaibh acu, cosmhalacht na gcaptaeiní go leir, cosmhalacht clainne Bhabiloin, agus clainne tíre
na gCaldéach mar ar rugadh iad. 16 Chuir sí dúil ionta le drúis a súl, agus chuir sí teachtairí ag triall
orthu go Caldéa. 17 Agus nuair a bhí clann mhac Bhabiloin tagaithe chúithi go leabaidh an ghrá do
thruaillíodar í lena ndrúis, agus do sailíodh leó í, agus bhí a hanam lán díobh. 18 Agus do nocht sí a
drúiseanna agus do nocht sí a míchlú, agus do hiompaíodh m’anamsa uaithi agus do hiompaíodh
m’anam óna drifír. 19 Óir d’iomadaigh sí a drúiseanna, agus í ag cuímhneamh ar laethantaibh a
hóige i dtír na hÉigipte mar a ndeineadh sí an striapachas. 20 Agus bhí sí ar buile le drochmhian tar
éis bheith ag luí leó súd gur mhar a chéile a bhfeóil agus feóil asal, agus a sileadh mar shileadh
capall, 21 agus dheinis arís na drochghníomhartha a dheinis it óige nuair a luíodh ar do bhrollach
san Éigipt agus do briseadh cíocha do mhaighdinis.

22 Dá dheascaibh sin, a Ooliba, seo mar adeir an Tiarna Dia. Féach tógfadsa suas id choinnibh do
lucht  grá  go  léir  go  bhfuil  t’anam  chómh  líonta  dhíobh,  agus  cruinneód  id  choinnibh  iad
mórthímpall.  23 Clann Bhabiloin agus na Caldéigh, na huaisle,  agus na ríthe,  agus na priúnsaí,
clann mhac uile na nAssuíriánach, ógánaigh bhreátha, na captaeiní go léir, agus na rialtóirí, priúnsaí
na bpriúnsaí, agus na marcaigh oirearca. 24 Agus tiocfaid siad ort gléasta go maith le carbat agus le
roth, mórshlua daoine. Beid siad armtha id choinnibh ar an uile thaobh le lúireach agus le sciath
agus le cafárr: agus cuirfeadsa breithiúntas os a gcómhair agus tabharfaid siad breith ort de réir a
mbreithiúntas. 25 Agus cuirfeadsa m’éad id choinnibh agus agróid siad ort é le fíoch. Geárrfaid siad
díot an tsrón agus na cluasa agus an méid a bheidh fágtha titfidh sé leis an gclaíomh. Tógfaid siad
do chlann mhac agus do chlann iníon, agus sloigfidh an tine t’iarsma. 26 Agus bainfid siad díot do
chuid éadaigh, agus tógfaid siad chun siúil uait córacha do ghlóire. 27 Agus cuirfeadsa deireadh leis
an mallaitheacht atá ionat, agus leis an ndrúis a thugais leat a tír na hÉigipte: agus ní thógfair do
shúile chúthu, ná ní chuímhneóir a thuilleadh ar an Éigipt.

28 Óir seo mar adeir an Tiarna Dia: Féach tabharfadsa isteach thu i lámhaibh na ndaoine go bhfuil
fuath agat dóibh, i lámhaibh na ndaoine sin go bhfuil t’anam líonta dhíobh, 29 agus déanfaid siad
leat  de  réir  fuatha,  agus  tógfaid  siad  do  shaothar  go  léir  chun  siúil,  agus  scaoilfid  siad  uathu
lomrachta  thu,  agus  tu  lán  d’aithis,  agus  nochtfar  aithis  do dhrúise,  do mhallaitheacht  agus  do
dhrúiseanna. 30 Dheineadar na nithe sin leat toisc gur dheinis an striapachas leis na geintibh gur
truaillíodh thu lena n-íodalaibh. 31 Tá siúlta agat i slí do dhriféar agus tabharfadsa a cupán san
isteach id láimh duit.

32 Seo mar adeir an Tiarnа Dia: ólfair cupán do dhriféar, cupán leathan, doimhinn: beidh tú fé
fhonóid agus fé tharcaisne, go han-fhórleathan. 33 Beidh tú líonta de mheisce agus de dhólás: le
cupán na buartha agus an dóláis, le cupán do dhriféar Samaria, 34 agus ólfair é, ólfair suas é go dtí
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an dríodar, agus sloigfir a bhrúscar, beidh tú ag stracadh do chíoch féin: óir tá labhartha agamsa,
adeir an Tiarna Dia.

35 Dá bhrí sin seo mar adeir an Tiarna Dia: Ó dheinis dearúd díomsa, agus gur chaithis lastiar ded
dhrom me, fuiligse, leis, do mhallaitheacht féinig agus do dhrúiseanna. 

36 Agus  do  labhair  an  Tiarna  liom agus  duairt  sé:  A mhic  an  duine,  an  bhfuil  breith  agat  dá
thabhairt ar Oolla agus ar Ooliba, agus an bhfuil a ngníomhartha mallaithe agat dá ínsint dóibh?
37 Óir tá adhaltranas déanta acu agus tá fuil ’na lámhaibh, agus dheineadar drúis lena n-íodalaibh.
’Na theannta san, a gclann, an chlann a rugadar dómhsa, táid siad íbeartha acu le n-ithe. 38 Tá, go
deimhin,  an  ní  sin  déanta  acu  liom.  Do  thruaillíodar  mo  shanctuárium an  lá  céanna,  agus  do
thuathaíodar mo shabóidí. 39 Agus nuair ’ íbreadar a gclann chun a n-íodal agus a chuadar isteach
im  shanctuárium an  lá  ceanna  dhá  thuathú:  do  dheineadar  na  nithe  sin  i  lár  mo  thí  féin.
40 Chuireadar fios ar fhearaibh a bhí ag teacht ó imigéin, fir go raibh teachtairí curtha ag triall ortha
acu: agus féach do thánadar: agus do nís thu féin dóibh agus do chuiris dath ar do shúilibh, agus
d’órnaís thu féin le t’órnáidíbh mná, 41 agus bhís id shuí ar leabaidh ana-mhín, agus bhí bórd fé
órnáid os do chómhair agus chuiris mo thúis ar an mbórd san agus mo chúmharthacht. 42 Agus bhí
inti glór sló ag gáirdeachas. Agus chuireadar práisléadaí ar a gcuisleannaibh agus coróinní breátha
ar a gceannaibh do chuid de sna fearaibh a tugtí as an slua daoine do thagadh as an uaigneas.

43 Agus duart léi sin a bhí caite amu’ ’s amach, óna hadhaltranasaibh: Leanfaidh an bhean so ar a
drúis anois féin. 44 Agus chuadar isteach ag triall uirthi, ar nós chun striapaí. Sin mar a chuadar
isteach ag triall ar Oolla agus ag triall ar Ooliba, na mná mallaithe.

45 Fir chearta, dá bhrí sin, is ea iad: Tabharfaid siad breith ar na mnáibh sin mar a tugtar ar mnáibh
adhaltranais, agus mar a tugtar breith ar lucht fola do dhortadh, óir mná adhaltranais is ea iad agus
tá fuil ‘’na lámhaibh.

46 Óir seo mar adeir an Tiarna: Tabhair slua anuas orthu agus tabhair suas iad chun callóide agus
chun foghla, 47 agus gabhadh an pobal de chlochaibh iontu, agus sáitear siad leis na claimhtibh:
maróid siad a gclann mhac agus a gclann iníon agus dófaid siad a dtithe le tine. 48 Agus tógfadsa
mallaitheacht chun siúil as an dtír: agus foghlamóid na mná go léir gan aithris a dhéanamh ar a
mallaitheacht súd. 49 Agus imreóid siad úr mallaitheacht oraibh, agus fuiliceóidh sibh peacaí úr n-
íodal: agus beidh ’ fhios agaibh gur mise an Tiarna Dia.

Caib. Dhá Dheich a Ceathair

Fé pharabal an chorcáin ag fiuchaidh taispeántar an íde ghlan a bhí le teacht ar Ierúsalem: agus
ní ceadaítear do sna Giúdaígh a bhí i mBabilon aon chaoineadh ’ dhéanamh mar gheall ar an íde
sin.

1 Agus tháinig briathar an Tiarna chúm sa naoú bliain, sa deichiú mí, an deichiú lá den mhí, agus
duairt sé liom: 2 A mhic an duine, scríbh duit féin ainm an lae seo, an lá ar a bhfuil rí Bhabiloin tar
éis  é  féin  do  shocrú  i  gcoinnibh  Ierúsalem,  inniu.  3 Labharfair,  i  bhfigiúir,  parabal  chun  an
teaghlaigh ghríosaithigh, agus abair leó: Seo mar adeir an Tiarna: Cuir an corcán ar an dtine, cuir ar
an  dtine  é,  adeirim,  agus  cuir  uisce  ann.  4 Cruach  isteach ann i  dteannta  ’  chéile  na  píosaí  a
bhaineann  leis,  gach  píosa  fónta,  an  cheathrú  agus  an  ghuala,  píosaí  tofa,  agus  iad  lán  de
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chnámhaibh. 5 Tóg an ceann is raímhre den tréad, agus cuir i dteannta ’ chéile cruacha cnámh faoi.
Tá sé ag fiuchaidh ag beiriú, agus táid na cnámha atá ann beirithe go maith ’na lár.

6 Dá bhrí sin seo mar adeir an Tiarna Dia: Is mairg don chathair sin na fola, don chorcán go bhfuil a
mheirg inti, agus níl a mheirg imithe aisti: caith amach í ’na cuid agus ’na cuid. Níor thit aon chrann
uirthi. 7 Óir tá a cuid fola ’na lár. Do dhoit sí an fhuil ar charraig ana-shleamhain. Níor dhoirt sí ar
an dtalamh í i dtreó go gclúdódh luaithreach í. 8 I dtreó go dtabharfainnse mo dhíbheirg uirthi agus
go ndéanfainn mo dhíoltas: tá a cuid fola doirtithe agam ar an gcarraig sleamhain i dtreó ná clúdófar
í.

9 Dá bhrí  sin seo mar adeir  an Tiarna Dia: Is  mairg don chathair  fhuiltigh mar déanfadsa tine
chnámh ana mhór dhi. 10 Cruach ar a chéile na cnámha so a dhófadsa le tine. Dófar an fheóil,
beireófar an meascán go léir, agus dófar na cnámha. 11 Ansan cuir ar na sméaróidíbh teó é, i dtreó
go mbeidh sé te agus go leighfar an prás atá ann, agus leightear istigh ’na lár an salachar atá ann,
agus dóitear an mheirg. 12 Do fuaradh a lán dá dua agus níl an mheirg mhór a bhí inti imithe aisti,
le neart na tine féin. 13 Tá do neamhglaine adhfhuafar. Dob áil liom thu ’ ghlanadh agus nílir glan
ód shalachar: ná ní glanfar thu sara leogad dom dhíbheirg luí  ionat.  14 Mise an Tiarna agus tá
labhartha agam: Tiocfaidh sé chun cínn, agus déanfad é: ní buailfead thairis, ná ní spárálfad, ná ní
ceannsófar me. Tabharfad breith de réir do shlite agus de réir do ghníomhartha, adeir an Tiarna.

15 Agus tháinig briathar an Tiarna chúm agus duairt sé: 16 A mhic an duine, féach tá mian do shúl
agam á bhaint díot le buille: agus ní dhéanfair caoineadh ná gol: ná ní rithfid do dheóracha síos.
17 Bí ag osnaíol i gciúnas, ná dein aon choineadh ar na mairbh. Bíodh bannda do chínn umat, agus
bíodh do bhróga ar do chosaibh, agus ná clúdaigh t’aghaidh, agus ná hith bia lucht caointe. 18 Agus
do labhras leis na daoine ar maidin, agus fuair mo bhean bás um thráthnóna: agus do dheineas mar
aduairt sé liom ar maidin. 19 Agus duairt na daoine liom: Cad ’na thaobh ná hínseann tú dhúinn cad
é an brí atá leis na nithibh seo a dheineann tú? 20 Agus duart leó: Tháinig briathar an Tiarna chúm
agus duairt sé liom: 21 Labhair le teaghlach Israél: Seo mar adeir an Tiarna Dia: Féach, tuathódsa
mo shanctuárium féinig, glóire úr dtírese, agus an ní is mian lenúr súilibh, agus go bhfuil eagla ar úr
n-anam ’na thaobh: úr gclann mhac agus úr gclann iníon atá fágtha ’núr ndiaidh agaibh titfid siad
leis an gclaíomh. 22 Agus déanfaidh sibh mar atá deánta agamsa. Ní chlúdóidh sibh úr n-aighthe, ná
ní íosfaidh sibh bia lucht caointe. 23 Beidh coróinní ar úr gceannaibh agaibh, agus bróga ar úr
gcosaibh.  Ní  dhéanfaidh  sibh  caoineadh  ná  gol,  ach  beidh  sibh  dúr  gcloí  mar  gheall  ar  úr
ndrochbheartaibh, agus beidh gach duine ag osnaíol mar aon lena bhráthair. 24 Agus beidh Esechiel
agaibh mar chómhartha ar nithibh le teacht: de réir gach ní atá déanta aige is ea ’ dhéanfaidh sibhse
nuair a thiocfaidh an ní seo chun cínn. Agus beidh ’ fhios agaibh gur mise an Tiarna Dia.

25 Agus thusa, a mhic an duine, féach, sa ló ’na dtógfadsa uathu a neart, agus áthas a nglóire, agus
mian a súl, ar a bhfuil a n-anamnacha ag seasamh, a gclann mhac agus a gclann iníon, 26 sa ló san,
nuair a thiocfaidh chút an té a raghaidh as, chun an scéil a dh’ínsint duit, 27 sa ló san, adeirim, is ea
do hosclófar do bhéal chuige sin, a chuaigh as, agus labharfair, agus ní bheidh tú ciúin a thuilleadh:
agus beidh tú dhóibh mar chómhartha ar nithibh le teacht, agus beidh ’ fhios agaibh gur mise an
Tiarna.

Caib. Dhá Dheich a Cúig
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Targaireacht in aghaidh na nAmmoníteach, agus in aghaidh na Moabíteach, agus in aghaidh na
nEdomíteach,  agus  in  aghaidh  na  bhFilistíneach,  mar  gheall  ar  a  mioscais  i  gcoinnibh  na
nIsraelíteach.

1 Agus  tháinig  briathar  an  Tiarna  chúm  agus  duairt  sé:  2 A  mhic  an  duine,  cuir  t’aghaidh  i
gcoinnibh  chlainne  Ammoin  agus  déanfair  targaireacht  ’na  dtaobh.  3 Agus  déarfair  le  claínn
Ammoin: Éistigh le briathar an Tiarna Dia: Seo mar adeir an Tiarna Dia: Toisc go ndúbhraís: Há,
há, ar mo shanctuárium nuair a tuathaíodh é: agus ar thalamh Israél, toisc gur scriosadh é: agus ar
theaghlach Iúda, toisc gur rugadh chun siúil i mbraighdineas iad: 4 mar gheall air sin tabharfadsa
thusa suas do sna fearaibh anoir mar oidhreacht, agus cuirfid siad ionat cródhanna a gcaeireach,
agus cuirfid siad suas a gcábán ionat: beid siad ag ithe do thorthaí agus ag ól do chuid bainne.
5 Agus déanfadsa de Rabbat1 stábla do chamallaibh, agus tuar tréad de chlaínn Ammoin, agus beidh
’ fhios agaibh gur mise an Tiarna. 6 Óir seo mar adeir an Tiarna Dia: Toisc gur rabhais ag bualadh
do bhas, agus ag speachaíol led chois, agus ag déanamh gáirdeachais led chroí go léir i gcoinnibh tír
Israél, 7 dá dheascaibh sin, féach, sínfeadsa mo lámh amach ort, agus tabharfad suas tu chun bheith
id fhoghail ag geintibh, agus geárrfad amach tu ó bheith i measc na ndaoine, agus ídeód thu amach
as na tíorthaibh, agus brisfead thu id mhiotaíbh béaga, agus beidh ’ fhios agat agur me an Tiarna.

8 Seo mar adeir an Tiarna Dia: Toisc go nduairt Moab agus Séir: Féach, tá teaghlach Iúda mar gach
tír eile: 9 féach osclódsa guala Mhoaib ó sna cathrachaibh, óna chathrachaibh adeirim, agus óna
chríochaibh, cathracha uaisle tíre Bhetesimoit agus Bheelmeoin, agus Chariatiarim, 10 do mhuíntir
an  oirthir,  mar  aon le  claínn  Ammoin,  agus  tabharfad  dóibh í  in  oidhreacht,  i  dtreó  ná  beidh
cuímhne  ar  chlaínn  Ammoin  a  thuilleadh  i  measc  na  náisiún.  11 Agus  cuirfead  breitheanna  i
bhfeidhm ar Mhoab, agus beidh ’ fhios acu gur me an Tiarna.

12 Seo mar adeir an Tiarna Dia: Toisc gur dhein Iduméa agairt agus gur dhein sí díoltas ar chlaínn
Iúda, agus gur dhein sí iomarbhas mór, agus gur iarr sí díoltas a dhéanamh orthu, 13 uime sin, seo
mar adeir an Tiarna Dia: Sínfeadsa mo lámh amach ar Edom agus tógfad chun siúil aisti idir dhuine
agus beithíoch agus déanfad uaigneas di ón dtaobh theas, agus iad san atá i nDedan titfid siad leis
an gclaíomh. 14 Agus cuirfeadsa mo dhíoltas ar Edom le láimh mo phobail Israél, agus déanfaid
siad  in  Edom de réir  mo dhíbheirge,  agus  de  réir  mh’oirbhíre,  agus  cuirfid  siad aithne  ar  mo
dhíoltas-sa, adeir an Tiarna Dia.

15 Seo mar adeir an Tiarna Dia: Toisc go bhfuil díoltas déanta ag na Philistíneachaibh agus gur
shásaíodar iad féin chun a dtoile go hiomlán, ag ídiú agus a’ baint sásaimh amach mar ghall ar
sheanamhioscaisíbh, 16 dá bhrí sin, so mar adeir an Tiarna Dia: Féach, sínfeadsa mo lámh amach ar
na  Philistíneachaibh,  agus  maród na  maraitheóirí,  agus  ídeód  an  iarsma  ar  bruach na  farraige.
17 Agus imreód díoltas mór orthu, dhá n-imdheargadh im oirbhíre. Agus beidh ’ fhios acu gur me
an Tiarna nuair a bhuailfead mo dhíoltas orthu.

Caib. Dhá Dheich a Sé

Targaireacht ar an íde a dhein Nabuchodonosor ar an gcathair oirirc úd Tuíre.

1 Agus do thárla, san aonú bliain déag, an chéad lá den mhí, go dtáinig briathar an Tiarna chúm
agus go nduairt sé: 2 A mhic an duine, toisc go nduairt Tuíre i dtaobh Ierúsalem: Ahá! táid geataí an

1 Caib. 25. véar. 5. “Rabbat.” .i. príomhchathair na nAmmoníteach. Do tugadh Philadelphia mar ainm uirthi ’na 
dhiaidh san.
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phobail briste, tá sí iompaithe chúmsa: beadsa lán anois ó tá sí sin ’na huaigneas: 3 uime sin seo mar
adeir an Tiarna Dia: Féach, seo ag teacht id choinnibhse mise, a Thuíre, agus cuirfead ’ fhéachaint
ar a lán náisiún teacht aníos chút, mar ’ éiríd tonnthacha na mara suas, 4 agus brisfid siad agus
leagfaid siad ar lár fallaí Tuíre, agus réabfaid siad a túir, agus scriosfead a luaithreach uaithi agus
déanfad mar ’ bheadh carraig lom í, 5 beidh sí ’na háit chun líonta do thriomú i lár na farraige, óir tá
labhartha agamsa, adeir an Tiarna Dia, agus beidh sí in’ fhoghail do sna geintibh. 6 A hiníonacha,
leis, atá sa mhachaire, marófar leis an gclaíomh iad: agus beidh ’ fhios acu gur mise an Tiarna.

7 Óir  seo  mar  adeir  an  Tiarna  Dia:  Féach,  tabharfadsa  i  gcoinnibh  Tuíre  Nabuchodonosor  rí
Bhabiloin, rí na ríthe ón dtuaisceart, le capaillibh, agus le carbataibh, agus le marcachaibh, agus le
buínibh, agus le mórán daoine. 8 Maróidh sé leis an gclaíomh t’iníonacha atá sa mhachaire, agus
tímpallfaidh sé thu le daingeanaibh, agus cuirfidh sé claí suas mórthímpall ort, agus tógfaidh sé suas
an sciath id choinnibh. 9 Agus cuirfidh sé innill chogaidh agus reithí buailte i gcoinnibh t’fhallaí,
agus réabfaidh sé do thúir len’ armáil. 10 Trí iomad a eachra clúdóidh a gceó thu: beid t’fhallaí ag
crith le fothram na marcach, agus na rothanna, agus na gcarbat nuair a bheid siad ag dul isteach do
gheataí, mar a raighfí isteach i gcathair a bheadh réabtha. 11 Beidh sé ag gabháil de chosaibh id
sráideannaibh  uile  le  crúbaibh  a  chapall.  Maróidh  sé  do  dhaoine  leis  an  gclaíomh,  agus  beid
t’íomhátha oirearca ag titim ar an dtalamh. 12 Vástóid siad do shaibhreas. Déanfaid siad foghail ded
chuid earra ceannaíochta: agus réabfaid siad t’fhallaí agus leagfaid siad ar lár do thithe breátha:
agus cuirfid siad do chuid cloch agus do chuid adhmaid agus do chuid luaithrí i lár na n-uisceacha.
13 Agus cuirfeadsa ’ fhéachaint ar do dhántaibh líonmhara stad, agus ní cloisfar a thuilleadh fuaim
do chláirseach.  14 Agus  déanfad  mar  a  bheadh  carraig  lom díot,  beidh  tú  it  áit  triomaithe  do
líontaibh, agus ní curfar suas tu go deó arís, óir tá labhartha agamsa, adeir an Tiarna Dia.

15 Seo mar adeir an Tiarna Dia le Tuíre: Ná beid na hoileáin ag crith le fothram do threascartha
agus le héamh do dhaoine a bheidh dá marbú istigh ionat? 16 Ansan a thiocfaid priúnsaí uile na
farraige anuas óna ríshuíbh, agus a bhainfid siad díobh a róbaí, agus a chaithfid siad uathu a n-éadaí
gréise, agus a bheid siad clúdaithe le huathás: beid siad ’na suí ar an dtalamh le neart iúnadh agus
alltachta trí mar a thitis chómh hobann. 17 Agus tógfaid siad suas olagón os do chionn agus déarfaid
siad leat: Cad é mar ataoi ar lár, thusa go bhfuil do chónaí sa bhfarraige, a chathair oirirc a bhí láidir
sa bhfarraige, agus go raibh eagla do dhaoine ar an uile dhuine! 18 Anois a bheidh scárd ar do
loingeas i ló do scannraithe, agus buaireamh ar oileánaibh na mara toisc gan aon duine ’ bheith ag
teacht  amach  asatsa.  19 Óir  seo  mar  adeir  an  Tiarna  Dia:  Nuair  a  dhéanfadsa  dhíot  cathair
uaigneach ar nós na gcathrach atá gan daoine iontu, agus nuair a thabharfad an fharraige isteach ort,
agus nuair a bheidh iomarca uisceacha anuas ort: 20 agus nuair a thabharfad anuas tu mar aon leó
san a théann síos sa pholl chun na haicme síoraí, agus nuair a chuirfead thu in sna háiteannaibh is
sia síos den talamh, mar áiteanna uaigneacha ón ársacht, mar aon leó san atá curtha síos sa pholl, i
dtreó ná beidh lucht cónaithe ionat: agus nuair a bheidh mé ag tabhairt glóire uaim i dtalamh i
dtalamh na mbeó, 21 cuirfead thusa ar neamhní, agus ní bheidh tú ar bith, agus má bhítear ’ot lorg
ní bheidh tú le fáil a thuilleadh go deó, adeir an Tiarna Dia.

Caib. Dhá Dheich a Seacht

Tuairisc ar ghlóire agus ar shaibhreas Tuíre: agus ar a thitim gan tógáilt.

1 Agus tháinig briathar an Tiarna chúm agus duairt sé: 2 A mhic an duine, tóg suas, dá bhrí sin,
caoineadh ar Thuíre: 3 agus abair le Tuíre atá ’na cónaí i mbéal na farraige, óir is áit mhargaidh í do
dhaoinibh ó mhórán oileán: Seo mar adeir an Tiarna Dia: A Thuíre, tá ráite agat: Táimse álainn gan
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locht, 4 agus suíte i gcroí na mara. Do chuir do chómharsain suas tu agus do bheachtaíodar do
mhaisiúlacht. 5 Le crannaibh giúise ó Shanir a chuireadar suas tu le saileannaibh farraige1 ar fad.
Thógadar céadair ó Libanus chun na gcrann seóil a dhéanamh duit. 6 A crannaibh daraí Bhasain is
ea do ghearradar  do bhataí  rámha:  agus  dheineadar  bínsí  dhuit  d’éabar  Índiathach agus cábáin
d’abhar a tugadh ó oileánaibh na hIodáile. 7 Do fíodh línéadach mín gréasta ón Éigipt mar bhrat
seóil duit,  le leathadh ar do chrann seóil,  gorm agus corcar ó oileánaibh Elisa do cuireadh mar
chlúdach ort. 8 Lucht cónaithe Shídoin agus fir ó Arabia a bhíodh ag rámhadh dhuit. Do lucht eagna
féin,  a Thuíre,  is iad ba luamhairí  agat.  9 Seanóirí  Ghebal agus a lucht eagna is  iad a thugadh
máirnéalaigh duit chun seirbhíse t’ilghréas. Loingeas uile na mara agus a máirnéalaigh a bhíodh ’na
lucht gnótha agat. 10 Bhíodh na Persaigh agus na Luidiánaigh agus na Luibiánaigh mar shaighdiúirí
it armáil. Chuiridís an sciath agus an clogad ar crochadh ionat mar órnáid ort. 11 Bhíodh fir Araid
mar aon led shlua féinig ar t’fhallaíbh mórthímpall; agus na Puígmeacha2, leis, a  bhíodh id thúraibh
chuiridís a dtaisceacha saíghead ar crochadh ar t’fhallaíbh mórthímpall: do bheachtaídís t’áilleacht.

12 Thugadh na Cartagíniánaigh, do lucht ceannaíochta, airgead agus iarann agus stán agus luaidhe,
agus an uile shaghas saibhris chun t’aontaí.  13 Bhíodh an Ghréig agus Tubal agus Mosoch ’na
gceannaithibh  agat:  thugaidís  chun  do  dhaoine  daoir  agus  árthaí  práis.  14 Thugaidís  ó  thig
Thogorma, chun do mhargaidh, eachra agus marcaigh agus miúileanna. 15 Bhíodh fir Dedain ’na
gceannaithibh agat: bhíodh iomad oileán ag deighleáil led láimh. Mhalairtídís ar t’fhiacha fiacla
éabair agus éabainn. 16 Bhíodh an Suiriánach ’na cheannaí agat. Mar gheall ar iomad t’oibreacha
do  chuiridís  amach  ar  do  mhargadh  clocha  lómhara,  agus  corcar,  agus  oibreacha  gréise,  agus
línéadach mín, agus síoda, agus chodchod3. 17 Bhíodh Iúda agus tír Israél ’na gceannaithibh agat le
togha arbhair: chuiridís amach balsam, agus mil agus ola agus  résin ar t’aontaíbh. 18 Bhíodh fir
Dhamascuis ’na gceannaithibh agat in iomarca t’oibreacha, in iomarca t’iolsaibhris, i bhfíon uasal
agus san olann dob fheárr  dath.  19 Do cuireadh Dan agus an Ghréig agus Mosel amach ar  do
mhargaíbh iarann oibrithe: bhíodh stacté agus calamus ar do mhargadh. 20 Bhíodh fir Dedain ’na
gceannaithibh agat in obair ghréise do shuíochánaibh. 21 Bhíodh Arabia agus priúnsaí uile Chéadair
’na  gceannaith  lámha  agat:  thagadh  do  cheannaithe  chút  le  huanaibh  agus  le  reithíbh  agus  le
meannánaibh. 22 Bhíodh lucht earraí do dhíol, ó Shába agus ó Reema, ’na gceannaithibh agat, agus
togha spíosraí acu, agus clocha lómhara, agus ór agus iad dhá gcur amach ar do mhargadh.

23 Bhíodh Haran, agus Chene, agus Eden, ’na gceannaithibh agat. Bhíodh Sába, agus Assur, agus
Chelmad a dhíol leat. 24 Bhíodar ’na gceannaithibh agat ar a lán slite, le beartaibh éadaigh ghuirm,
agus  oibre  gréise,  agus  ollmhaithis  luachmhair  a  bhíodh fíllte  agus  ceangailte  le  téadaibh:  bhí
céadair  acu,  leis,  it  earraibh ceannaíochta.  25 Loingeas  na farraige b’iad ba mhó id ghnóthaíbh
ceannaíochta, agus do bhíthá go líonta suas agus go hana-mhór le rá i lár na farraige.

26 Táid do rámhadóirí tar éis tu ’ thabhairt isteach in uisceachaibh móra. Tá an ghaoth aneas tar éis
thu  ’  bhriseadh  i  lár  na  mara.  27 Do  shaibhreas,  agus  do  stóras,  agus  do  ghréas  iolartha,  do
mháirnéalaigh,  agus  do  lucht  stiúrtha  a  bhíodh  ag  tabhairt  aire  dod  chuid  agus  ag  rialadh  do
dhaoine: T’fheara cogaidh, leis, na fir a bhíodh istigh ionat, mar aon leis an suaitheantais daoine atá
istigh id lár, titfid siad go léir i gcroí na farraige i ló do threascartha. 28 Beidh buaireamh ar do
chabhlachaibh loingeas trí fhuaim do stiúrthóirí ag éamh, 29 agus tiocfaid lucht láimhseála an bhata
rámha anuas as na loingeas: beid na máirneálaigh agus stiúrthóirí uile na farraige ’na seasamh ar an

1 Caib. 27. véar. 5. “Saileanna farraige,” .i. adhmad a tugadh ann ar uachtar na farraige chun na cathrach do 
dhéanamh.

2 Véar. 11. “Puígmeacha” .i. fir chróga láidre. “Gammadin” an focal Éabhraise.
3 Véar. 16. “Chodchod.” Focal Éabhraise é sin, ar chloich lómhar éigin, ach nílid lucht mínithe an fhocail ar aon aigne

i dtaobh cad í an chloch í.
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dtalamh tirim: 30 agus beid siad ’ot chaoineadh de ghuth árd, agus iad ag gol do dúbhach, agus beid
siad ag caitheamh an cheóigh suas ar a gceannaibh, agus beidh luaithreach dá caitheamh orthu.
31 Agus beárrfaid siad iad féin go maol ar do shon, agus beid siad criosaithe le héadach ruainnigh,
agus beid siad a’ gol go nímhneach ar do shon agus go ródhoilíosach. 32 Agus tógfaid siad duain
bhuartha ar do shon, agus beid siad ’ot chaoineadh: Cad í an chathair atá mar Thuíre atá go ciúin i
lár na farraige! 33 Leis an gceannaíocht a bhíodh ag dul amach uait do líonthá mórán daoine, agus
le  hiomarca  do  shaibhris  agus  do  dhaoine  do  shaibhríthá  ríthe  an  domhain.  34 Ach anois  taoi
treascartha ag an bhfarraige. Tá do chuid saibhris fé bhun na n-uisceacha, agus agus an suaitheantas
daoine a bhí istigh ionat do thiteadar go léir. 35 Tá alltacht ar lucht cónaithe na n-oileán go léir mar
gheall ort,  do bhuail an stoirm a ríthe go léir agus tá a ngnúis athraithe. 36 Táid ceannaithe na
ndaoine ag siosarnaigh fút: taoi curtha ar neamhní agus ní bheidh tú ar bith go deó arís.

Caib. Dhá Dheich a hOcht

Rí Tuíre do leog air bheith cosmhail le Dia, agus an bhreith a thit ar Lúcifer í i ndán do. Breith
Shídoin. Atógáilt Israél suas. 

1 Agus tháinig briathar an Tiarna chúm agus duairt sé: 2 A mhic an duine abair le priúnsa Tuíre:
Seo mar adeir an Tiarna Dia: Toisc go bhfuil do chroí árdaithe suas agus go ndúraís: Is mise Dia,
agus táim im shuí i gcathaoir Dé i gcroí na farraige: agus nách Dia thu ach gur duine thu: agus go
bhfuil do chroí suite agat mar dhea gurbh é croí Dé é. 3 Taoise níos eagnaí ná Daniel1: níl aon rún fé
cheilt uait. 4 It eagna agus it thuiscint do neartaís thu féin: agus tá ór agus airgead tabhartha isteach
id chiste agat. 5 Le méid t’eagna agus do cheannaíochta tá breis curtha ar do neart agat, agus tá do
chroí árdaithe suas mar gheall ar do neart.

6 Dá bhrí sin, seo mar adeir an Tiarna Dia: Toisc do chroí ’ bheith árdaithe suas ar nós croí Dé:
7 uime  sin,  féach,  tabharfadsa  daoine  iasachta  chú ,  an  náisiún  is  treise  de  sna  geintibh,  agusṫ
tarraiceóid siad a gclaimhte in aghaidh áilleachta t’eagnasa, agus loitfid siad t’áilleacht. 8 Maróid
siad thu, agus tabharfaid siad anuas tu, agus fuiliceóir bás na ndaoine sin a maraítear i gcroí na
farraige. 9 An dó’ leat ansan go ndéarfair os cómhair na ndaoine a mharóidh thu: Is mise Dia, bíodh
nách Dia thu ach duine, i láimh na ndaoine a bheadh ’od chur chun báis!

10 Gheóbhair bás daoine gan tímpallghearradh, le láimh daoine iasachta, óir tá san ráite agamsa,
adeir an Tiarna Dia.

11 Agus tháinig briathar an Tiarna chúmsa agus duairt sé: A mhic an duine tóg suas caoineadh ar rí
Tuíre:  12 agus  abair  leis:  Seo  mar  adeir  an  Tiarna  Dia:  Bhís-se  id  shéala  cosmhalachta2,  lán
d’eagfna agus beacht in áilleacht. 13 Bhís in aoibhneasaibh pharathais Dé: gach cloch lómhar mar
chlúdach ort, an sardius, agus an topas, agus an iasper, agus an chruisolít, agus an t-onics, agus an
beiril,  agus  an  saifír,  agus  an  carbúncail,  agus  an  t-emerald:  ór,  obair  t’áilleacta,  agus  do
hollmhaíodh do phíopaí sa ló ’nar cruthaíodh thu. 14 Tu id cherub leata amach3 agus ag cúmhdach,

1 Caib. 28. véar. 3. “Taoise níos eagnaí ná Daniel” .i. dar leat féin. Bhí eagna Dhaniel chómh mór san clú in’ aimsir 
féin go raibh sé mar sheanfhocal i measc na gCaldéach, a rá, nuair a labharfadh duine focal an-eagnaí, go raibh sé 
chómh heagnaí le Daniel.

2 Véar. 12. “Id shéala cosmhalachta.” Óna stuaim agus óna dhea-thréithibh, de réir nádúra, d’fhéadfí a rá i dtaobh rí 
Tuíre go raibh sórd cosmhalachta ann le Dia, agus mar gheall air sin d’fhéadfí “séala cosmhalachta” &c, do 
thabhairt air. Ach an meid adeirtear leis anso tuigtear gur ar Lúcifer adeirtear é óir is é Lúcifer rí clainne an uabhair.

3 Véar. 14. “Cherub leata amach,” .i. do sciatháin ar leathadh amach agat. Tagrann an chainnt sin do na cherubimí sa 
tsanctuárium go raibh a sciatháin ar leathadh acu ag cúmhdach na hairce.
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agus do chuireas-sa i gcnuc naofa Dé thu. Tá siúlta agat i measc na gcloch tine. 15 Bhís beacht id
shlitibh ón lá a cruthaíodh thu go dtí gur fuaradh mallaitheacht ionat.  16 Trí  líonmhaireacht do
cheannaíochta do líonadh thu laistigh ionat le mallaitheacht agus dheinis an peaca agus do chaitheas
amach tu a cnuc Dé agus do mhilleas thu, a aingil an chúmhdaigh, amach a lár na gcloch tine.
17 Agus bhí do chroí árdaithe suas mar gheall ar t’áilleacht. Tá t’eagna agus t’áilleacht caillte agat.
Taoi caite ar an dtalamh agam. Do chuireas tu os cómhair ríthe chun go bhfeicfidís thu. 18 Táid do
shanctuária truaillithe  agat  le  hiomarca  do  mhallaitheachtaí,  agus  le  mallaitheacht  do
cheannaíochta. Dá bhrí sin tabharfadsa tine amach as do lár, chun í ’ bheith dhot ithe, agus déanfad
díot mar ’ bheadh luaith ar an dtalamh i radharc gach a bhfeicfidh thu. 19 Gach a bhfeicfidh thu i
measc na ngeinte beidh alltacht orthu mar gheall ort. Taoi tabhartha chun neamhní, agus ní bheidh
tú ar bith a thuilleadh go deó.

20 Agus tháinig briathar an Tiarna chúm agus duairt sé: 21 A mhic an duine, socraigh t’aghaidh in
aghaidh Shídoin, agus déanfair fáidheadóireacht uirthi: 22 agus déarfair: Seo mar adeir an Tiarna
Dia: Táim ag teacht id choinnibse, a Shídoin agus gheóbhad glóire it lár. Agus beidh ’ fhios acu gur
me  an  Tiarna  nuair  ’  imreód  breitheanna  inti,  agus  do  naomhófar  me  inti.  23 Agus  cuirfead
pláigeanna isteach inti, agus fuil ’na sráidibh, agus beid siad ag titim dá marú leis an gclaíomh ar an
uile thaobh istigh ’na lár. Agus beidh ’ fhios acu gur me an Tiarna Dia. 24 Agus ní bheidh ag
teaghlach Israél a thuilleadh ceap tuisle chun seirithin, ná dealg ag déanamh teinnis ar gach taobh
mórthímpall orthu, díobh san a bhíonn ag cur orthu, agus beidh ’ fhios acu gur me an Tiarna Dia.

25 Seo mar adeir an Tiarna Dia: Nuair a bheidh teaghlach Israél bailithe id teannta ’ chéile agamsa,
amach as  na daoine go bhfuilid  siad scaipithe ar a  measc,  naomhófar  me ionta os cómhair  na
ngeinte, agus beid siad ’na gcónaí, ’na dtír féinig, an tír a thugas dom sheirbhíseach Iácob. 26 Agus
beid siad ’na gcónaí ann ar a socracht, agus beid siad ag cur tithe suas agus ag planndú fíonghort.
agus déanfaid siad cónaí go muiníneach, nuair a bheid breithiúntas imeartha agamsa ar an muíntir is
namhaid dóibh mórthímpall ar fad: agus beidh ’ fhios acu gur mise an Tiarna Dia.

Caib. Dhá Dheich a Naoi

Rí na hÉigipte le treascairt, agus a ríocht le scrios agus le tabhairt do Nabuchodonosor de bhárr a
sheirbhíse in aghaidh Tuíre.

1 Sa deichiú bliain, an deichiú mí, an t-aonú lá déag den mhí, tháinig chúm briathar an Tiarna agus
duairt sé: 2 A mhic an duine, socraigh t’aghaidh i gcoinnibh Pharao rí na hÉigipte, agus déanfair
fáidheadóireacht air agus ar an Éigipt go léir. 3 Labhair, agus abair: Seo mar adeir an Tiarna: Féach
mise ag teacht it choinnibh, a Pharao, a rí na hÉigipte, a dhracoin mhóir atá id luí i lár t’aibhní, agus
adeir: Is liom an abha agus is me féin a dhein me féin. 4 Ach cuirfeadsa srian id chorránaibhse agus
cuirfead iasca t’aibhní ag ceangal ded ghainníbh, agus tarraiceód amach thu a lár t’aibhní agus
beidh t’iasc go léir ceangailte ded ghainníbh. 5 Caithfead amach tu sa ghainmheach, tu féinig agus
iasc uile t’aibhní. Titfir ar uachtar na talún agus ní tógfar suas thu ná ní baileófar i dteannta ’ chéile
thu. Táim tar éis tu ’ thabhairt mar bhia do bheithígh na talún agus d’éanlaithibh an aeir. 6 Agus
beidh ’ fhios ag lucht cónaithe uile na hÉigipte gur mise an Tiarna. Mar do bhís id chleith bhata do
theaghlach Israél. 7 Nuair a bheiridís greim ar láimh ort do bhristeá agus do stracthá a nguala go
léir, agus nuair a luídís ort (mar thaca) do bhristeá agus do lagaíthá a luana go léir. 8 Dá bhrí sin,
seo mar adeir an Tiarna Dia: Tabharfadsa an claíomh ortsa agus geárrfad amach asat idir dhuine
agus beithíoch, 9 agus beidh talamh na hÉigipte ’na ghainmheach agus in’ fhiantas: agus beidh ’

—Ibid. “Na clocha tine,” .i. clocha lómhara soíllseacha, agus iad ag spréacharnaigh mar ’ bheadh tine.
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fhios acu gur mise an Tiarna: toisc go ndúraís-se: Is liom an abha agus is me do dhein í. 10 Dá bhrí
sin seo chút me, agus chun t’abhann agus déanfad talamh na hÉigipte go fíoruaigneach agus go
scriosta ón gclaíomh, ó thúr Suíenes go himeallaibh teórann Étíópia*. 11 Ní bheidh cos duine ag siúl
tríd, ná ní gheóbhaidh cos beithígh tríd, ná ní déanfar cónaí ann go gceann daichead bliain, 12 agus
déanfad talamh na hÉigipte uaigneach i measc na dtíortha atá uaigneach, agus a cathracha i measc
na gcathrach atá réabtha, agus beid siad uaigneach go ceann daichead bliain, agus scaipfead muíntir
na hÉigipte i measc na ngeinte agus leathfad iad ar fuaid na dtíortha.  13 Óir seo mar adeir  an
Tiarna: Tar éis daichead bliain, baileód na hÉigiptigh as na poblaibh ar ar scaipeadh iad, 14 agus
tabharfad thar n-ais braighdineas na hÉigipte agus cuirfead isteach iad i dtalamh Phatures, i dtír a
ndúchais, agus beid siad san áit sin ’na ríocht íseal; 15 beidh an ríocht san ar an ríocht is ísle i measc
na ríocht eile, agus ní árdófar* í a thuilleadh os cionn na náisiún. 16 Agus ní bheid siad a thuilleadh
mar thaca muiníne ag teaghlach Israél, ag múineadh mallaitheachta dhóibh, chun go n-imeóidís
agus go leanfaidís iad: agus beidh ’ fhios acu gur mise an Tiarna Dia.

17 Agus do thárla  sa  seachtú bliain ar  fhichid,  sa  chéad mhí,  an chéad lá  den mhí,  go dtáinig
briathar an Tiarna chúm, agus go nduairt sé: 18 A mhic an duine, tá Nabuchodonosor, rí Bhabiloin,
tar éis a shló do chur trí sheirbhís chruaidh i gcoinnibh Tuíre. Do maolaíodh gach ceann agus do
lomadh gach guala, agus níor tugadh aon tuarastal do ná dá shlua de bhárr Tuíre, as an seirbhís a
dhein  sé  dhómhsa  ’na  choinnibh.  19 Dá  bhrí  sin,  seo  mar  adeir  an  Tiarna:  Cuirfeadsa
Nabuchodonosor, rí Bhabiloin, ’na shuí i dtír na hÉigipte, agus tógfaidh sé liacht a daoine agus
tógfaidh sé a sealús i bhfoghail, agus creachfaidh sé í, agus beidh san mar thuarastal aige dá shlua,
20 agus as an seirbhís atá déanta aige dhómhsa ’na coinnibh: tá talamh na hÉigipte tabhartha agam
do mar tá saothar déanta aige dhom, adeir an Tiarna.

21 Sa ló san péacfaidh adharc amach do theaghlach Israél, agus tabharfadsa dhuitse béal ar oscailt
’na lár, agus beidh ’ fhios acu gur mise an Tiarna.

Caib. a Tríochad

Léirscrios ar an Éigipt agus ar a lucht cúnta. Loitfar a cathracha go léir.

1 Agus tháinig briathar an Tiarna chúm agus duairt sé: 2 A mhic an duine, targair, agus abair: Seo
mar adeir an Tiarna Dia: Deinidh uallthartach: Mairg! mairg don lá! 3 Óir tá an lá i bhfogas, tá lá an
Tiarna i bhfogas, lá scamallach, beidh sé ’na thráth do sna geintibh. 4 Agus tiocfaidh an claíomh ar
an Éigipt, agus beidh scannradh ar Étíópia, nuair a bheid na fir ghunta ag titim san Éigipt agus an
suaitheantas díobh dá dtógaint chun siúil, agus a clocha buínn dá réabadh. 5 Étíópia, agus Luíbia,
agus Luidhia, agus an chuid eile den chóip, agus Chub, agus clann tíre na connartha, ag titim mar
aon leó, leis an gclaíomh.

6 Seo mar adeir an Tiarna: Iad san, leis, atá ag cimeád na hÉigipte suas titfid siad. Agus tabharfar
uabhar na hímpireachta anuas; ó thúr Suíenes a thitfid siad inti leis an gclaíomh, adeir an Tiarna,
Dia na sló. 7 Agus beid siad go huaigneach i lár tíortha atá uaigneach, agus beid a gcathracha i lár
cathrach atá réabtha. 8 Agus beidh ’ fhios acu gur mise an Tiarna nuair a bheidh tine curtha san
Éigipt agam agus a bheid a lucht cúnta go léir ídithe. 9 Sa ló san beid teachtairí ag dul amach ó
m’aghaidhse i loingeas, chun muiníne Étíópia do mhilleadh agus beidh eagla ’na measc i ló na
hÉigipte, óir is deimhin go dtiocfaidh sé.
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10 Seo mar adeir an Tiarna Dia: Cuirfeadsa stad ar liacht na hÉigipte trí láimh Nabuchodonosoir, rí
Bhabiloin. 11 Tabharfar é féin, agus a dhaoine in éineacht leis, an pobal is treise ar na geintibh,
chun na tíre do scrios: agus tarraiceóid siad a gclaimhte ar an Éigipt, agus líonfaid siad an tír de
dhaoinibh marbha, 12 agus tírmód leapacha na n-abhann, agus tabharfad an tír suas i láimh lucht
mallaitheachta, scriosfad an tír, agus gach a bhfuil ann le lámhaibh daoine iasachta. Mise an Tiarna
agus tá san ráite agam.

13 Seo mar adeir an Tiarna Dia: Dísceód na híodail, leis. Cuirfead deireadh le híodalaibh Memphis,
agus ní bheidh aon phriúnsa a thuilleadh ar thalamh na hÉigipte. Agus cuirfead scannradh ar thír na
hÉigipte.  14 Agus ídeód tír  Phatures,  agus déanfad tine i  dTaphnis,  agus cuirfead breitheanna i
bhfeidhm ar Alecsandria1. 15 Agus scaoilfead mo dhíbheirg amach ar Phelusium neart na hÉigipte,
agus dísceód liacht Alecsandria. 16 Agus déanfad tine san Éigipt. Beidh Pelusium i dteinneas ar nós
mná seólta, agus scriosfar Alecsandria, agus beidh cruatan an uile lá i Memphis.

17 Beid fir óga Heliopolis agus Bubastuis ag titim leis an gclaíomh, agus iad féin dá mbreith chun
siúil i mbraighdineas. 18 Agus i dTaphnis doircheófar an lá nuair a bhrisfead ann slata ríoga na
hÉigipte,  agus  beidh deireadh le  huabhar  a  cómhachta  inti.  Clúdóidh scamall  í,  agus  béarfar  a
hiníonacha chun siúil i mbraighdineas. 19 Agus cuirfeadsa breitheanna i bhfeidhm san Éigipt: agus
beidh ’ fhios acu gur me an Tiarna.

20 Agus do thárla san aonú bliain déag, an chéad mhí, an seachtú lá den mhí, go dtáinig briathar an
Tiarna chúm agus nduairt sé: 21 A mhic an duine, tá cuisle Pharao, rí na hÉigipte, briste agam: agus
féach,  níl  sí  ceangailte  suas  chun  cneasaithe,  chun  bheith  ceangailte  le  héadach  agus  fíllte  i
línéadach, i dtreó go dtiocfadh a neart arís inti, chun an chlaímh do láimhseáil. 22 Dá bhrí sin, seo
mar adeir an Tiarna Dia: féach me chun Pharao rí na hÉigipte, agus brisfead mion a chuisle láidir
atá briste cheana féin, agus cuirfead ’ fhéachaint ar an gclaíomh titim as a láimh, 23 agus scaipfead
an Éigipt i measc na náisiún agus leathfad iad ar na tíorthaibh. 24  25 Agus neartód cuisleanna rí
Bhabiloin, agus titfid cuisleanna Pharao: agus beidh ’ fhios acu gur me an Tiarna, nuair a bheidh mo
chlaíomh tabhartha agam isteach i láimh rí Bhabiloin agus a bheidh an claíomh san sínte amach aige
sin ar thír na hÉigipte. 26 Agus scaipfeadsa an Éigipt i measc na ngeinte, agus leathfad iad ar fuaid
na dtíortha, agus beidh ’ fhios acu gur me an Tiarna.

Caib. Trí Dheich a hAon

Do thit ímpireacht Assuíria mar gheall ar a n-uabhar. Titfidh ímpireacht na hÉigipte ar an gcuma
gcéanna.

1 Agus do thit amach san aonú bliain déag an tríú mí, an chéad lá den mhí, go dtáinig briathar an
Tiarna chúm agus go nduairt  sé:  2 A mhic an duine,  abair  le Pharao,  rí  na hÉigipte,  agus lena
phobal: Cé leis gur cosmail tu, id mhórgacht? 3 Féach, bhí an tAssuíriánach cosmhail le céadar i
Libanus, agus géaga breátha air, agus é lán de dhuilliúr, go breá árd, agus a bhárr suas i measc a
ghéag a bhí tiubh. 4 Bhí na huisceacha dhá chothú, bhí an doimhneas dhá árdú suas. Bhí a shrutháin
ón ndoimhneas ag rith mórthímpall ar a phréamhachaibh agus é ag cur na sruthana beaga ag triall ar
chrannaibh na tíre. 5 Dá dheascaibh sin bhí a aoirde curtha suas os cionn na gcrann go léir a bhí sa
tír, agus bhí a ghéaga curtha i líonmhaireacht agus a chuaillí curtha in aoirde mar gheall ar iomarca
uisceacha.  6 Agus nuair  a  bhí  a  scáth ar leathadh aige do neadaíodh éanlaithe uile  an aeir  ’na

1 Caib. 30. véar. 14. “Alecsandria.”  San Éabhrais “No”. “No” ainm ársa na cathrach san, ach nuair a dh’aithdhein 
Alecsander Mór í chuir sé a ainm féin uirthi agus thug sé Alecsandria uirthi. 
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ghéagaibh, agus bhíodh beithígh uile na coille ag breith a dtoircheas féna ghéagaibh, agus bhíodh
mórán náisiún cruinnithe chun cónaithe féna scáth. 7 Agus bhí sé ago fíorálainn mar gheall ar a
mhéid agus mar gheall ar leathadh a ghéag, mar bhí a phréamh in aice le huisceachaibh móra. 8 Ní
raibh na céadair i bparathais Dé ní b’aoirde ná é. Ní raibh na craínn ghiúise chómh hárd lena bharra,
ná ní raibh na craínn plána le cur i gcomórtas leis i dtaobh géag. Ní raibh aon chrann i bparathais Dé
mar é ’na bhreáthacht*. 9 Óir do dheineas-sa breá é, agus tiubh le géagaibh líonmhara, agus bhí
gach a raibh de chrannaibh áineasa i bparathais Dé ag formad leis.

10 Dá bhrí sin, seo mar adeir an Tiarna Dia: Toisc go raibh sé árdaithe suas, agus gur chomáin sé
suas  a  cheann  a  bhí  go  glas  agus  go  ramhar,  agus  toisc  go  raib  a  chroí  éirithe  in  áirde  in’
uaibhreacht, 11 tá sé tabhartha agam1 isteach i lámhaibh an té is treise de sna geintibh. Socróidh sé
sin leis. Tá sé caite amach agamsa de réir a mhallaitheachta. 12 Agus beid na daoine iasachta is lú
trua de sna geintibh, beid siad dhá ghearradh agus dhá leagadh ar lár agus dhá chaitheamh uathu ar
na sléibhtibh, agus beid a ghéaga ag titim ins gach gleann. Agus beid a chuaillí dá mbriseadh ar
gach carraig  sa  tír,  agus  imeóid  daoine  uile  an  domhain  óna  scáil,  agus  fágfaid  siad  é.  13 Do
chónaigh éanlaithe uile an aeir ar a chabhlach bhriste agus bhí beithígh an mhachaire i measc a
chuaillí.  14 Dá dheascaibh sin  ní  bheidh aon cheann de sna  crannaibh atá  in  aice  an  uisce  ag
maíomh astu féin mar gheall  ar  a haoirde,  ná ag sá a gcínn suas trí  ghéagaibh tiúbha agus trí
dhuilliúr thiubh. Ná ní bheidh aon cheann acu do huiscíodh dhá dhíriú féin suas, ag seasamh go
hárd. Óir táid siad go léir tabhartha suas don bhás, chun na n-áiteanna is ísle den talamh, i lár
clainne daoine, mar aon leó san a théann síos in sa pholl.

15 Seo  mar  adeir  an  Tiarna  Dia:  Sa  ló  ’nar  chuaigh  sé  síos  go  hifreann  do  thugas-sa  isteach
caoineadh: do chlúdaíos é leis an ndoimhneas: agus do choisceas na haibhní agus chimeádas siar na
huisceacha líonmhara. Bhí bhuairt ar Libanus mar gheall air agus bhí craínn uile an mhachaire ag
crith. 16 Do chroitheas na geinte le fuaim a threascartha nuair a chuireas síos go hifreann é mar aon
leó san a théann síos sa pholl, agus do cuireadh sólás, sa talam is ísle, ar chrannaibh uile an áineasa,
na craínn ba rogha agus dob fheárr i Libanus, gach ar fliuchadh díobh le huisceachaibh. 17 Óir
raghaid siad san, leis, síos go hifreann ag triall ar an muíntir a maraítear leis an gclaíomh: agus
beidh cuisle gach duine ’na suí féna scáil sin i lár na ngeinte. 18 Cé leis gur cosmhail tu, thusa atá
oirirc agus árd i measc na gcrann áineasa? Féach taoi tabhartha anuas mar aon leis na crannaibh
áineasa chun na n-áiteanna is ísle den talamh: codlóir i lár na ndaoine gan tímpallghearradh, ’na
dteannta san a maraítear leis an gclaíomh. Sin é Pharao agus a mhórbhuíon, adeir an Tiarna Dia.

Caib. Trí Dheich a Dó

An fáidh ag caoineadh rí na hÉigipte.

1 Agus do thit amach sa tarna bliain déag, sa tarna mí déag, an chéad lá den mhí, go dtáinig briathar
an  Tiarna  chúm agus  go  nduairt  sé:  2 A mhic  an  duine,  tóg  suas  caoineadh  do Pharao,  rí  na
hÉigipte, agus abair leis: Is cosmhail tu le león na ngeinte, agus leis an ndracon atá sa bhfarraige:
agus do bhís ag sá le t’adhairc in sna haibhníbh, agus ag suathadh na n-uisceacha led chosaibh, agus
ag gabháil de chosaibh in sna sruthannaibh. 3 Dá bhrí sin leathfadsa mo líon amach os do chionn,
agus os cionn líonmhaireachta mórán daoine,  agus tarraiceód suas tu im líon,  4 Agus caithfead
amach ar an dtír thu: caithfead uaim thu sa pháirc oscailte, agus cuirfead ’ fhéachaint ar éanlaithibh

1 Caib. 31. véar. 11. “Tá sé tabhartha agam.” Curtar, san áit sin, an t-am atá imithe in inead an ama le teacht, .i. 
“tabharfad é”.
—Ibid. “An té is treise,” .i. Nabuchodonosor, an té ’ dhein na hAssuíriánaigh agus na hÉigiptigh do chloí.
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uile an aeir cónaí ’ dhéanamh ort, agus líonfad beithígh an domhain go léir díot. 5 Agus leathfad do
chuid feóla ar na cnucaibh, agus líonfad do chnuca led chuirpeacht, 6 agus fliuchfad an talamh let
fhuil bhréan ar na sléibhtibh, agus líonfar na gleannta dhíot. 7 Agus clúdód na spéartha nuair a
curfar  thusa  amach,  agus  déanfad  a  réilteanna  dorcha.  Clúdód  an  ghrian  le  scamall  agus  ní
thabharfaidh an ghealach a solas.

8 Cuirfead soíllse uile na bhflaitheas ag caoineadh os do chionn, agus cuirfead doircheacht ar do
thír, adeir an Tiarna Dia, nuair a bheid do dhaoine gunta ag titim ar do thír, adeir an Tiarna Dia.
9 Agus gríosfad chun feirge croí a lán daoine, nuair a bhead tar éis t’íde do thabhairt  isteach i
measc na ngeinte ar na tíorthaibh nách eól duitse. 10 Agus cuirfead ’ fhéachaint ar mhórán daoine
alltacht  a  bheith  orthu mar  gheall  ort,  agus  beidh eagla uathásach ar  a  ríthibh  rómhat,  nuair  a
thosnóidh mo claíomhsa ar bheith ag eiteallaigh ar a n-aghaidhibh; agus beidh uathás obann orthu,
gach duine ar son a anama féinig, i ló a n-íde.

11 Óir  seo  mar  adeir  an  Tiarna  Dia:  tiocfaidh  claíomh  rí  Bhabhiloin  ort,  12 le  claimhtibh  na
gcómhachtach is ea ’ chloífead do mhórlíon, táid na náisiúin seo go léir dochloíte, agus ídeóid siad
uabhar na hÉigipte, agus déanfar íde ar a mórshlua. 13 Agus ídeód, leis, a beithígh go léir a bhíodh
in aice na n-uisceacha móra. Agus ní bheidh cos duine ag cur isteach orthu a thuilleadh, ná ní
bheidh crúb beithígh ag cur isteach orthu.

14 Ansan is ea ’ dhéanfad a n-uisceacha glan agus do chuirfead a n-aibhní ag rith ar nós íle, adeir an
Tiarna Dia, 15 nuair a bheidh tír  na hÉigipte ’na huaigneas agam: agus beidh an tír in easpa a
líonmhaireachta nuair a bheid a lucht cónaithe uile buailte agam, agus beidh ’ fhios acu gur me an
Tiarna. 16 Sin é an caoineadh, agus caoinfid siad leis sin. Caoinfid iníonacha na ngeinte leis sin,
beid siad ag caoineadh na hÉigipte leis sin, agus ag caoineadh a suaitheantas daoine, adeir an Tiarna
Dia.

17 Agus do thárla sa tarna bliain déag, an cúigiú lá déag den mhí, go dtáinig briathar an Tiarna
chúm, agus go nduairt sé: 18 A mhic an duine, can duain chaointe do liacht daoine na hÉigipte:
agus caith síos í, í féin agus iníonacha na náisiún gcómhachtach, go dtí na háiteanna is ísle den
talamh, mar aon leó san a théann síos sa pholl. 19 Cé air go bhfuil bua in áilleacht agatsa? Imigh
síos agus codail i dteanna aicme atá gan tímpallghearradh. 20 Beid siad ag titim i lár na ndaoine a
maraítear leis an gclaíomh. Tá an claíomh tabhartha. Do tharraigeadar síos í féin agus a daoine go
léir. 21 Beidh an té is treise den aicme atá láidir ag labhairt leis ó lár ifrinn, iad san a chuaigh síos in
éineacht lena lucht cabhartha agus a chodail gan tímpallghearradh, marbh leis an gclaíomh.

22 Ansúd atá Assur agus a shlua go léir. Táid a n-uaghanna mórthímpall air, iad go léir marbh, tar
éis titim leis an gclaíomh, 23 agus a n-uaghanna suíte san áit is ísle den pholl, agus a shlua ’na luí
mórthímpall ar a uaigh: iad go léir marbh, tar éis titim leis an gclaíomh, an mhuíntir a bhíodh roimis
seo  ag  leathadh  scannradh  i  dtalamh  na  mbeó.  24 Agus  tá  Elam  ann,  agus  a  shlua  go  léir
mórthímpall ar a uaigh, iad go léir marbh, tar éis titim leis an gclaíomh, agus tar éis dul síos gan
tímpallghearradh go dtí na háiteanna is ísle sa talamh: daoine do dhein scannradh i dtalamh na
mbeó, agus d’fuilig a náire mar aon leó san a théann síos sa pholl. 25 Do shocraíodar leabaidh do i
lár na marbh, i measc a dhaoine go léir. Táid a n-uaghanna mórthímpall air. Iad san go leir gan
tímpallghearradh agus iad marbh leis an gclaíomh. Óir do leathadar a scannradh i dtalamh na mbeó.
Agus d’fhuileagadar a náire mar aon leó san a théann síos sa pholl, táid siad sínte i measc na marbh.
26 Ansúd atá Mosoch, agus Tubal, agus a slua go leir. Táid a n-uaghanna ’na thímpall, iad go léir
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gan  tímpallghearradh  agus  iad  marbh,  agus  iad  titithe  leis  an  gclaíomh  bíodh  go  leathaidís  a
scannradh i dtalamh na mbeó. 

27 Agus ní chodlóid siad i measc na dtréan, agus leó san a thit gan tímpallghearradh, agus a chuaigh
síos do hifreann agus a n-airm acu, agus do chuir a gclaimhte féna gceannaibh, agus go raibh a
mallaitheacht ’na gcnámhaibh acu, óir ba scannradh iad do lucht cómhachta i dtalamh na mbeó.
28 Agus brúfar thusa, leis, ar an gcuma gcéanna, i measc daoine gan tímpallghearradh, agus beidh
tú id chodladh i measc daoine do maraíodh leis an gclaíomh.

29 Ansúd atá Edom agus a ríthe, agus a priúnsaí go léir. Do dlúthaíodh iad féin agus a slua leó san a
thit leis an gclaíomh: agus táid siad ’na gcodladh i bhfochair aicme gan tímpallghearradh, agus ’na
bhfochair siúd a théann síos in sa pholl.

30 Ansúd atá priúnsaí uile an tuaiscirt agus na fiagaithe go léir: iad súd a tugadh anuas mar aon leis
na mairbh, agus eagla orthu, agus a neart ar mearaí. Do chodladar gan tímpallghearradh i bhfochair
na ndaoine do thit leis an gclaíomh, agus d’fhuiligeadar a náire mar aon leó san a théann síos in sa
pholl.

31 Do chonaic Pharao iad agus do cuireadh sólás air le liacht a shló do thit leis an gclaíomh: Pharao
agus a shlua go leir, adeir an Tiarna Dia. 32 Óir tá mo scannradh leata agamsa i dtalamh na mbeó,
agus tá seisean ’na chodladh i lár daoine gan tímpallghearradh i bhfochair na ndaoine sin a thit leis
an gclaíomh: Pharao agus a shlua go léir, adeir an Tiarna Dia.

Caib. Trí Dheich a Trí

Gnó an fhir atá ceapaithe ag Dia chun na faire ’ dhéanamh. An ceart atá i slitibh Dé. Breitheanna
Dé ar na Giúdaígh.

1 Agus tháinig briathar an Tiarna chúm agus duairt sé: 2 A mhic an duine, labhair le claínn na
ndaoine agus abair leó: Nuair a thabharfadsa an claíomh ar thír, má thógann muíntir na tíre sin fear,
duine den aicme is  úirísle  orthu,  agus go ndéanfaid siad fear faire dhe os a gcionn: 3 agus go
bhfeicfidh sé sin an claíomh ag teacht ar an dtír agus go séidfidh sé an trúmpa, dhá ínsint do sna
daoine: 4 ansan, an té d’aireóidh fuaim an trúmpa, pé hé féin, agus ná féachfhaidh chuige féin, má
thagann an claíomh agus go marófar é: beidh a chuid fola ar a cheann féinig. 5 D’airigh sé fuaim an
trúmpa agus níor fhéach sé chuige féin, beidh a chuid fola air féinig. Ach má fhéachann sé chuige
féin sábhálfaidh sé a anam. 6 Ach má fheiceann an fear faire an claíomh ag teacht agus ná séidfidh
sé an trúmpa: agus ná féachfaid na daoine chúthu féin, agus go dtiocfaidh an claíomh, agus go
dtógfar anam as a measc: tógtar eisean, is fíor, ’na mhallaitheacht, ach éileódsa fuil an duine sin a
láimh fir na faire.

7 Mar sin duitse, a mhic an duine. Táim tar éis fir faire ’ dhéanamh díot ar theaghlach Israél. Dá
bhrí sin, cloisfir an briathar óm béalsa agus neósfair dóibh sin é uaimse. 8 Nuair adéarfadsa leis an
nduine mallaithe: A dhuine mhallaithe gheóbhairse bás go deimhin: mura labhrairse agus an duine
mallaithe  d’fhógairt  óna  shlí,  gheóbhaidh  an  duine  mallaithe  sin  bás  ’na  mhallaitheacht;  ach
éileódsa a chuid fola as do láimhse. 9 Ach má ínseann tusa don duine mallaithe, chun go n-iompófí
é óna shlitibh, agus ná hiompóidh sé óna shlí: gheóbhaidh sé bás ’na mhallaitheacht: ach tá t’anam
féin tabhartha saor agatsa.
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10 Thusa, dá bhrí sin, a mhic an duine, abair le teaghlach Israél: Seo mar atá labhartha agaibh, dhá
rá: Tá ár mallaitheacht orainn, agus tá ár bpeacaí orainn, agus táimíd dár gcloí ’nár bpeacaíbh: agus
conas is féidir dúinn maireachtaint? 11 Abairse leó: mar is beó mise, adeir an Tiarna, ní háil liom
bás an pheacaigh, ach amháin go n-iompódh an duine mallaithea óna shlí agus go mairfeadh sé.
Iompaídh,  iompaídh ónúr slitibh uilc:  agus cad chuige dhíbh bheith ag fáil  bháis,  a theaghlach
Israél?  12 Thusa,  dá  bhrí  sin,  a  mhic  an  duine,  abair  le  claínn  mo  dhaoine:  Ní  shaorfaidh
fíoraontacht  an  fhíoraein  é  pé  lá  in  aon  chor  a  dhéanfaidh  sé  peaca:  agus  ní  dhéanfaidh
mallaitheacht an duine mhallaithe dochar do pé lá in aon chor a dh’iompóidh sé óna mhallaitheacht.
Agus ní fhéadfaidh an fíoraon maireachtaint in’ fhíoraontacht pé lá in aon chor a dhéanfaidh sé
peaca.  13 ’Sea agus má deirimse leis  an bhfíoraon gur  deimhin go mairfidh sé,  agus  ansan go
ndéanfaidh  seisean,  le  hiúntaoibh  as  a  fhíoraontacht,  gníomh  mallaitheachta,  ní  bheidh  aon
chuímhne ar a fhíoraontacht go léir, agus sa mhallaitheacht atá déanta aige is ea ’ gheóbhaidh sé
bás. 14 Agus má deirimse leis an nduine mallaithe: Is deimhin go bhfaighir bás, agus ansan go
ndéanfaidh sé aithrí  ’na pheacaíbh,  agus go ndéánfaidh sé breithiúntas  agus ceart.  15 Agus má
thugann an duine mallaithe sin tar n-ais an geall, agus má thugann sé uaidh ar thóg sé go héagórtha,
agus má shiúlann sé de réir aitheanta na beatha, agus ná déanfaidh sé aon ní ancheart, is deimhin go
mairfidh sé agus ná faighidh sé bás. 16 Ní curfar ’na leith aon cheann de sna peacaibh a dhein sé. Tá
breithiúntas agus ceart déanta aige agus is deimhin go mairfidh sé. 17 Agus tá ráite ag claínn do
dhaoine: Níl slí an Tiarna cóir. Ní hea ach is é a slí sin atá éagórtha. 18 Óir nuair ’ imeóidh an
fíoraon ón’ fhíoraontacht agus a dhéanfaidh sé gníomhartha mallaithe gheóbhaidh sé bás in sna
gníomharthaibh sin. 19 Agus nuair ’ imeóidh an drochdhuine óna ghníomharthaibh mallaithe agus ’
dheánfaidh sé gníomhartha breithiúntais agus cirt is in sna gníomharthaibh sin a gheóibhaidh sé bás.
20 Agus deir sibhse: Níl slí an Tiarna ceart. De réir a shlite is ea ’ thabharfadsa breith ar an uile
dhuine agaibhse, a theaghlach Israél.

21 Agus do thárla sa tarna bliain dár mbraighdineas, sa deichiú mí, an cúigiú lá den mhí, go dtáinig
chúm duine a bhí tar éis teitheadh ó Ierúsalem, agus go nduairt sé: Tá an chathair réabtha. 22 Agus
bhí lámh an Tiarna tar éis beith orm um thráthnóna, sara dtáinig an té a bhí ag teitheadh, agus
d’oscail sé mo bhéal go dtí go dtiocfadh sé chúm ar maidin, agus nuair a hoscladh mo bhéal ní
rabhas ciúin a thuilleadh. 23 Agus do tháinig briathar an Tiarna chúm dhá rá: 24 A mhic an duine,
na daoine atá ’na gcónaí in sna háiteannaibh réabtha so i dtír Israél, táid siad ag cainnt agus deirid
siad: Éinne amháin ab ea Ábraham agus fuair sé an tír in oidhreacht, ach is líonmhar sinne agus tá
an talamh tabhartha dhúinn i sealús. 25 Dá bhrí sin, abairse leó: Seo mar adeir an Tiarna: sibhse a
dh’itheann mar aon leis an bhfuil, agusa thógann úr súile suas chun úr neamhghlaine, an amhlaidh a
shealbhóidh sibhse an tír in oidhreacht! 26 Ar úr gclaimhtibh a bhí úr seasamh. Tá gráinniúlachtaí
déanta agaibh. Tá an uile dhuine agaibh tar éis mná a chómharsan do thruailliú, agus an sibhse do
shealbhóidh an tír in oidhreacht!

27 Abairse mar seo dá bhrí sin: Seo mar adeir an Tiarna Dia: Mar is beó mise, iad san atá ’na gcónaí
in sna háiteannaibh réabtha is leis an gclaíomh a thitfid siad, agus an té atá sa pháirc tabharfar do
sna beithígh é le slogadh, agus iad san atá in sna daingeanaibh agus in sna pluaisibh gheóbhaid siad
bás  leis  an  bpláig.  28 Agus  déanfadsa  fiantas  agus  uaigneas  den  tír,  agus  raghaidh  dá  neart
uaibhreach,  agus  beid sléibhte Israél  go huaigneach,  toisc  gan éinne ’  bheith  ann a  gheóbhadh
tríothu. 29 Agus beidh ’ fhios acu gur mise an Tiarna nuair a bheidh a dtír ’na fásach agam agus ’na
huaigneas, mar gheall ar na gráinniúlachtaíbh go léir atá déanta acu.

30 Agus thusa, a mhic an duine, an chlann so do phobail, a bhíonn ag cainnt id thaobh in aice na
bhfallaí agus i ndóirsibh a dtithe, agus a bhíonn ag cainnt lena chéile, gach duine lena chómharsain,
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dhá rá: tar agus cloisimís cad é an focal atá ag teacht amach ón dTiarna: 31 agus go mbíd siad ag
teacht chút, fé mar a bheadh pobal ag teacht isteach, agus mo phobal ’na suí os do chómhair: agus
iad ag éisteacht led bhréithribh agus ná deinid siad iad, ach go n-iompaíd siad ’na ndán béil iad agus
a gcroí ag imeacht i ndiaidh a sainnte féinig; 32 go bhfuilir dóibh id dhán cheólmhar a cantar i
nguth aoibhinn shuairc: agus iad ag éisteacht led bhréithribh agus ná deinid siad iad: 33 nuair a
thiocfaidh an ní a hínstear roim ré (óir féach, tá sé ag teacht) ansan a bheidh ’ fhios acu fáidh a
bheith ’na measc.

Caib. Trí Dheich a Ceathair

Drochaeirí dá lochtú. Críost,  an t-aeire fónta, ag teacht, ag bailiú a thréad, ó árdaibh uile an
domhain chun iad a chimeád go deó.

1 Agus tháinig focal an Tiarna chúm agus duairt sé: 2 A mhic an duine dein targaireacht ar aeiríbh
Israél: dein targaireacht agus abair leis na haeiríbh1: Seo mar adeir an Tiarna: Mairg d’aeiríbh Israél
a bhíonn dhá gcothú féinig. Nách do sna haeiríbh is ceart na tréadta do chothú? 3 Do chaitheadh
sibhse an bainne, agus do chlúdaíodh sibh sibh féin leis an olann, agus do mharaíodh sibh an rud a
bhíodh méith, ach ní chothaíodh sibh mo thréadtasa. 4 Ní neartaíodh sibh an lag, agus ní leighseadh
sibh an t-easlán, ní cheangladh sibh suas an ní a bhíodh briste, agus an ní a comáintí chun siúil ní
thugadh sibh thar n-ais é arís, ná níor chuabhair ar lorg an rud a bhí imithe amú: ach do smachtaíodh
sibh iad go cómhachtach agus go cruaidh. 5 Agus do scaipeadh mo chaoire tois iad a bheith gan
aeire, agus bhíodar ’na bhfoghail ag beithígh uile an mhachaire, agus bhíodar scaipithe. 6 Táid mo
chaoire tar éis bheith ag fánaíocht ar gach sliabh agus ar gach cnuc árd, agus do scaipeadh mo
thréadta ar uachtar an domhain go léir agus ní raibh éinne dhá lorg, ní raibh éinne adeirim dhá lorg.

7 Dá bhrí sin, a aeirí, cloisidh briathar an Tiarna: 8 Mar is beó mise, adeir an Tiarna Dia, toisc gur
deineadh creach dem thréadaibh agus go bhfuilid mo chaoire ’na bhfhoghail ag beithíochaibh uile
an mhachaire, de dheascaibh gan aon aeire ’ bheith ann, mar ní raibh na haeirí ar lorg mo thréad,
ach is dhá gcothú féinig a bhíodh na haeirí agus ní chothaídís mo thréadasa.

9 Dá bhrí sin, a aeirí, éistidh le briathar an Tiarna. 10 Seo mar adeir an Tiarna Dia: Féach, seo me
féin chun na n-aeirí, éileód mo thréad as a láimh agus cuirfead iad ó bheith ag cothú mo thréada a
thuilleadh, ní lú ná mar a chothóidh na haeirí iad féin a thuilleadh, agus fuasclódsa mo thréad as a
mbéal, agus ní bheidh mo thréad mar bhia acu a thuilleadh. 11 Óir seo mar adeir an Tiarna Dia:
Féach, loirceódsa mo thréad agus raghad dhá bhféachaint; 12 mar a théann an t-aeire ag féachaint a
thréada an lá a bheidh sé i lár a chaeireach a bhí scaipithe, sin mar a raghadsa ag féachaint mo
chaeireach, agus fuasclód iad as na háiteannaibh uile ’nar scaipeadh iad sa ló a bhí scamallach
dorcha.  13 Agus  tabharfad  amach  iad  ó  sna  poblaibh,  agus  baileód  iad  as  na  tíorthaibh,  agus
tabharfad chun a dtíre féin iad, agus cothód iad ar shléibhtibh Israél, in aice leis na haibhníbh, agus
in áiteannaibh cónaithe uile na tíre. 14 Beadsa dhá gcothú in sna fosaíochtaibh is torthúla, agus ar
shléibhtibh árda Israél a bheid a bhfosaíochtaí. Ansan a ghlacfaid siad a suaimhneas ar an bhféar
glas, agus a cothófar iad i bhfosaíochtaibh saibhre ar shléibhtibh Israél. 15 Cothódsa mo chaoire:
agus cuirfead ’na luí iad, adeir an Tiarna. 16 Loirceód an ní a bhí caillte, agus an ní a díbreadh chun
siúil. Tabharfad thar n-ais airís é, agus ceanglód suas an ní a briseadh, agus neartód an ní a bhí lag,
agus tabharfad aire don ní atá ramhar láidir, agus cothód iad i mbreithiúntas.

1 Caib. 34. véar. 2. “Na haeiríbh,” .i. priúnsaí agus giúistísí agus árdshagairt, agus scríbhneóirí.*
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17 Ach sibhse, a thréadta is liomsa; seo mar adeir an Tiarna Dia. Féach, breithnímse idir bheithíoch
agus beithíoch, de reithíbh agus de phocánaibh. 18 Cár bheag díbh ínníor ar na fosaíochtaibh? Gan
gabháil de chosaibh, leis, i bhfuíollach úr bhfosaíocht: agus nuair ’ óladh sibh an t-uisce ba ghlaine
do shuaitheadh sibh an méid a bhíodh fágtha dhe lenúr gcosaibh. 19 Agus do cothaítí mo chaoire ar
an rud go mbíodh gofa de chosaibh agaibhse ann,  agus d’olaidís  an rud a bhiodh suaite ag úr
gcosaibhse.

20 Da bhrí sin, seo mar adeir an Tiarna Dia: Féach, tabharfadsa féin breith idir na beithígh ramhra
agus  na  beithígh  chaola.  21 Toisc  go  mbíodh  sibhse  ag  brú  lenúr  gcliathánaibh  agus  lenúr
nguaillibh, agus ag bualadh na mbeithíoch lag lenúr n-adharcaibh go dtí go scaiptí chun fáin iad:
22 sábhálfadsa mo thréad, agus ní bheid siad ’na bhfoghail a thuilleadh agus tabharfad breith idir
bheithíoch agus beithíoch, 23 agus cuirfead suas aon aeire amháin os a gcionn, agus cothóidh sé sin
iad; is é mo sheirbhíseach Dáivid1 é sin. Cothóidh sé sin iad agus beidh sé in’ aeire acu. 

24 Agus mise an Tiarna agus bead im Dhia acu. Agus beidh mo sheirbhíseach Dáivid ’na phriúnsa
’na  lár.  Mise  an Tiarna  agus tá  san  ráite  agam.  25 Agus déanfad  connradh síochána leó,  agus
cuirfead  ’  fhéachaint  ar  na  drochbheithíochaibh  gan  bheith  sa  tír  a  thuilleadh:  agus  iad  san  a
chónaíonn sa bhfiantas codlóid siad i socracht in sna coílltibh. 26 Agus déanfad díobh beannacht
mórthímpall mo chnuic, agus cuirfead an fhearthainn anuas ’na ham féin, agus beidh ceathanna
rafaireachta.  27 Agus  tabharfaidh  adhmad  an  mhachaire  a  thoradh  uaidh,  agus  tabharfaidh  an
talamh a bhreis uaidh, agus beid siad ’na dtír gan eagla orthu. Agus beidh ’ fhios acu gur mise an
Tiarna nuair a bhead tar éis ceanglacha a gcuinge do bhriseadh agus tar éis iad féin do thabhairt saor
amach a láimh na muíntire a bhíonn ag smachtúchán os a gcionn. 28 Agus ní bheid siad a thuilleadh
’na bhfoghail ag na geintibh ná ní bheid beithígh na talún dhá n-ithe, ach beid siad ’na gcónaí i
socracht gan aon scannradh orthu. 29 Agus árdódsa suas dóibh buinne oirirc2: agus ní bheid siad a
thuilleadh dá gcloí le gorta sa tír, ná ní bheid siad a thuilleadh ag fulag tarcaisne ó sna geintibh.
30 Agus beidh ’ fhios acu mise, an Tiarna atá im Dhia acu, ’ bheith ’na bhfochair, agus gurb iad
féin  mo  phobal  teaghlach  Israél:  adeir  an  Tiarna  Dia.  31 Agus  sibhse,  mo  thréadta,  tréadta
m’fhosaíochta, is daoine sibh: agus is mise úr dTiarna Dia: adeir an Tiarna Dia.

Caib. Trí Dheich a Cúig

Breithiúntas ar chnuc Séir, mar gheall ar a bhfuath do chlaínn Israél.

1 Agus tháinig briathar an Tiarna chúm dhá rá: 2 A mhic an duine, socraigh t’aghaidh i gcoinnibh
chnuic Séir, agus dein targaireacht air, agus abair leis: 3 Seo mar adeir an Tiarna Dia: Féach me ag
teacht id choinnibhse, a chnuic Séir, agus sínfead amach mo lámh ort, agus déanfad uaigneach lom
thu. 4 Réabfad do chathracha, agus beidh tú uaigneach, agus beidh ’ fhios agat gur me an Tiarna.

5 Toisc go rabhais id namhaid i gcónaí agus gur dhúnais clann Israél i láimh an chlaímh in am a
gcruatain, in am a mallaitheachta deireanaí. 6 Mar gheall air sin, mar is beó me, adeir an Tiarna Dia,
tabharfad suas thu don fhuil agus leanfaidh an fhuil  thu, agus toisc gur thugais fuath don fhuil
leanfaidh an fhuil thu. 7 Agus déanfadsa cnuc Séir uaigneach agus folamh, agus tógfad uaidh an té a
bhíonn ag imeacht agus an té a bhíonn ag teacht. 8 Agus líonfad a shléibhte dá dhaoine agus iad
marbh. Id chnucaibh agus id ghleanntaibh agus id shruthaibh, beid siad san ag titim a maraítear leis

1 Véar. 23. “Dáivid,” .i. Críost, óir de shliocht Dháivid ab ea é.*

2 Véar. 29. “Buinne oirirc.” Ar Chríost ár dTiarna atá sé ag cainnt, an buinne uasal de shliocht Dháivid, atá oirirc ar 
fuaid an domhain go léir (feic Ier. 33:15).*
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an gclaíomh. 9 Déanfad díot uaigneasaí síoraí, agus ní bheidh lucht cónaithe id chathrachaibh: agus
beidh ’ fhios agaibh gur me an Tiarna Dia.

10 Toisc  go  ndúraís:  Beidh  an  dá  náisiún  agus  an  dá  thír  agam,  agus  sealbhód  iad  le  ceart
oidhreachta: bíodh go raibh an Tiarna ann. 11 Dá bhrí sin, mar is beó me, adeir an Tiarna Dia,
déanfadsa beart de réir t’fheirge agus de réir t’fhormaid, an fhearg agus an formad a dh’oibríthá sa
bhfuath a bhí agat dóibh sin, agus aithneófar me tríothu san nuair a bheidh breith tabhartha agam
ortsa. 12 Agus aithneóir gur mise an Tiarna agus gur airíos na focail tharcaisneacha go léir úd a
labhrais in aghaidh cnuc Israél nuair adeirthá: Táid siad ’na n-uaigneas, táid siad tabhartha dhúinne
le n-ithe, 13 agus d’éireabhair suas im choinnibh lenúr mbéal agus dheineabhair me ’ cháineadh
lenúr gcainnt. D’airíos an chainnt. 14 Seo mar adeir an Tiarna: Nuair a bheidh an domhain go léir
ag déanamh gáirdeachais déanfadsa fiantas díotsa. 15 Toisc go rabhais ag déanamh gáirdeachais os
cionn teaghlaigh Israél nuair a bhí sé scriosta, sin mar a dhéanfadsa leatsa. Scriosfar thusa, a chnuic
Séir, agus Iduméa go léir: agus beidh ’ fhios acu gur mise an Tiarna.

Caib. Trí Dheich a Sé

Clann  Israél  dá  gcur  suas  arís,  ní  mar  gheall  ar  é  ’  bheith  tuíllte  acu  féinig  é,  ach  trí
mhórmhaitheas Dé.*

1 Ach thusa, a mhic an duine, targair do shléibhtibh Israél agus abair leó: A shléibhte Israél, éistidh
le briathar an Tiarna: 2 Seo mar adeir an Tiarna Dia: Toisc go nduairt an namhaid ’núr dtaobh: Ahá!
Táid na hárda síoraí tabhartha in oidhreacht dúinne: 3 dá bhrí sin, dein fáidheadóireacht, agus abair:
Seo mar adeir an Tiarna Dia: Toisc sibh a bheith uaigneach, agus gur gabhadh de chosaibh ionaibh
ar an uile thaobh, agus gur deineadh oidhreacht díbh don chuid eile de sna náisiúnaibh, agus go
bhfuiltí ’núr n-abhar cainnte agus tarcaisne ag na daoine; 4 dá dheascaibh sin, a shléibhte Israél,
cloisidh brithar an Tiarna Dia: Seo mar adeir an Tiarna Dia leis na sléibhtibh, agus leis na cnucaibh,
agus leis na sruthaibh, agus leis na gleanntaibh, agus leis na háiteannaibh uaigneacha, agus leis na
fallaíbh réabtha, agus leis na cathrachaibh atá tréigthe, loitithe, tarcaisnithe ag an gcuid eile de sna
náisiúnaibh mórthímpall. 

5 Dá bhrí sin seo mar adeir an Tiarna Dia: I dtine mo dhíograis atá labhartha agam ar an gcuid eile
de sna náisúnaibh,  agus ar Edom go léir,  atá tar  éis  mo thailimh do thógaint  chúthu féin,  mar
oidhreacht le háthas, agus le lánchroí, agus le haigne, agus atá tar éis é ’ chaitheamh amach agus do
scrios. 6 Targair, dá bhrí sin i dtaobh tíre Israél, agus abair leis na sléibhtibh, agus leis na cnucaibh,
agus leis na hiomairíbh, agus leis na gleanntaibh: Seo mar adeir an Tiarna Dia: Féach tá labhartha
agam im dhíogras agus im dhíbheirg, toisc náire na nGeinte a bheith fuilicthe agaibhse. 7 Dá bhrí
sin seo mar adeir an Tiarna: Tá mo lámh árdaithe suas agam ionas go gcaithfid na Geinte atá ’núr
dtímpall a náire ’ dh’fhulag orthu féinig.

8 Ach sibhse, a shléibhte Israél, séididh amach úr ngéaga agus tugaidh úr dtorthaí dom pobal Israél
mar  táid  siad  i  ngar  do  bheith  ag  teacht.  9 Óir  féach táimse chúibh,  agus  casfad  oraibh,  agus
treabhfar sibh agus curfar síol ionaibh. 10 Agus iomadód daoine oraibh, agus teaghlach Israél go
léir, agus beid lucht cónaithe in sna cathrachaibh, agus deiseófar na háiteanna do réabadh. 11 Agus
líonfad sibh de dhaoinibh agus de bheithígh, agus iomadófar iad agus méadófar iad, agus socród
sibh mar a  bhíobhair  ó thosach agus tabharfad díbh tabharthaistí  is  mó ná mar a bhí  agaibh ó
thosach: agus beidh ’ fhios agaibh gur me an Tiarna. 12 Agus tabharfad daoine oraibh, eadhon mo
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phobal Israél, agus sealbhóid siad thu, agus beidh tú it oidhreacht acu, agus ní bheidh tú ’na n-
éaghmais gan iad a thuilleadh as so amach. 

13 Seo mar adeir an Tiarna Dia: Toisc go ndeirtear ’núr dtaobh: slogaire daoine is ea thu, agus
bíonn tú ag múchadh do náisiúin. 14 Dá bhrí sin ní bheidh tú ag slogadh daoine a thuilleadh, ná ní
bheidh tú ag ídiú do náisiúin a thuilleadh, adeir an Tiarna Dia. 15 Ná ní chuirfead náire na ngeinte
dá aireachtaint iontu a thuilleadh, ná ní aireóir asachán na ndaoine in aon chor, ná ní chaillfir do
náisiún1 féinig a thuilleadh, adeir an Tiarna Dia.

16 Agus tháinig briathar an Tiarna chúm agus duairt sé: 17 A mhic an duine, nuair a bhí teaghlach
Israél ’na gcónaí ’na dtír féinig do thruaillíodar an tír lena slitibh, agus lena ngníomharthaibh. Ba
chuma a slí  os mo chómhair nú neamhghlaine mná lamhánta.  18 Agus do scaoileas amach mo
dhíbheirg orthu mar gheall ar an bhfuil a dhoirteadar ar an dtalamh, agus do thruaillíodar an talamh
lena n-íodalaibh. 19 Agus do scaipeas iad i measc na dtíortha. Agus tá breith tabhartha agam ortha
de réir a slite agus de réir a mbeartúchán. 20 Agus nuair a chuadar isteach i measc na ngeinte, do
mhaslaíodar m’ainm naofa nuair adeirthí ’na dtaobh: Sid iad pobal an Tiarna, agus amach a tír an
Tiarna is ea ’ thánadar. 21 Agus ba chás liom m’ainm naofa féin a bheith dá mhaslú ag teaghlach
Israél i measc na ngeinte ’nar chuadar isteach ag triall orthu. 22 Dá bhrí sin, déarfairse le teaghlach
Iraél: Seo mar adeir an Tiarna Dia: Ní har úr sonsa a dhéanfadsa é, a theaghlach Israél, ach ar son
m’ainme naofa, an ainm dár thugabhairse masla i measc na ngeinte gur chuabhair ag triall orthu.
23 Agus naomhód mo mhórainm a maslaíodh i measc na nGeinte, an ainm a mhaslabhairse ’na
measc,  ionas go mbeidh ’ fhios ag na Geintibh gur me an Tiarna,  adeir  Tiarna na sló,  nuair  a
naomhófar me ionaibhse os cómhair a súl san. 24 Óir tógfad sibhse as na Geintibh, agus cruinneód
sibh i dteannta ’ chéile as na tíorthaibh go léir, gus tabharfad isteach ’núr dtír féinig sibh, 25 agus
doirtfead uisce gan oraibh agus glanfar sibh ónúr sailcheacht go léir,  agus glanfad sibh ónúr n-
íodalaibh uile. 26 Agus tabharfad díbh croí nua agus cuirfead sprid nua isteach ionaibh, agus tógfad
chun siúil an croí cloiche amach as úr bhfeóil, agus tabharfad díbh croí feóla. 27 Agus cuirfead mo
sprid ’núr lár, agus cuirfead ag siúl sibh im aitheantaibh, agus ag cimeád mo bhreitheanna, agus dhá
ndéanamh. 28 Agus beidh sibh ’núr gcónaí sa tír a thugas dúr n-aithreachaibh, agus beidh sibh ’núr
bpobal agam, agus beadsa im Dhia agaibhse. 29 Agus saorfad sibh ónúr dtruaillitheachtaibh go léir:
agus glaofad ar arbhar agus iomadód é, agus ní chuirfead aon ghorta oraibh. 30 Agus iomadód
toradh an chraínn, agus breis na páirce, i dtreó ná beidh asachán an ghorta a thuilleadh oraibh i
measc  na  ngeinte.  31 Agus  beidh  sibh  ag  cuímhneamh  ar  úr  slitibh  mallaithe  agus  ar  úr
ngníomharthaibh  nárbh  fhónta,  agus  cuirfid  úr  mallaitheachtaí  agus  úr  ndrochghníomhartha
míshásamh oraibh. 32 Ní har úr sonsa a dhéanfadsa san, adeir an Tiarna Dia, bíodh ’ fhios agaibh:
bíodh mearaí agus náire oraibh mar gheall ar úr slitibh féinig, a theaghlach Israél.

33 Seo mar adeir an Tiarna Dia: Sa ló ’na nglanfadsa sibh ónúr mallaitheachtaíbh go léir, agus ’na
gcuirfead  na  cathracha  dá  n-áitreabh,  agus  ’na  ndeiseód  na  háiteanna do réabadh,  34 agus  ’na
saothrófar an talamh uaigneach, an talamh a bhí in’ fhásach i radharc na ndaoine do ghabhadh an
treó,  35 déarfaid  siad:  An talamh so a  bhíodh gan saothrú tá  sé  ’na  gháirdín  áineasa,  agus  na
cathracha  a  bhíodh tréigthe,  folamh,  réabtha,  táid  siad  daingean  agus  daoine  ’na  gcónaí  iontu,
36 agus na geinte do fágfar ’núr dtímpall beidh ’ fhios acu gur mise, an Tiarna, do chuir suas ar
loiteadh, agus do phlanndaigh a raibh in’ fhásach; gur mise, an Tiarna, do labhair agus do dhein é.
37 Seo mar adeir an Tiarna Dia: ’Na theannta san, sa ní seo gheóbhaid teaghlach Israél mise, agus

1 Caib. 36. véar. 15. “Ná ní chaillfir do náisiún.” Baineann an gheallúint sin go léir go háirithe le heaglais Chríost 
agus leis an síoraireachas atá ag Dia á thabhairt di, óir, i dtaobh na nGiúdach, róchollaí, táid siad san imithe as a dtír 
féinig le sé chéad déag bliain.
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me dhá dhéanamh ar a son: Iomadód iad ’na dtréad daoine, 38 ’na dtréad naofa, tréad Ierúsalem ’na
féilíbh solmanta: sin mar a bheid na cathracha folmha lán de thréadaibh daoine: agus beidh ’ fhios
acu gur mise an Tiarna.

Caib. Trí Dheich a Seacht

An aisling ’na bhfeacthas aiséirí na gcnámh bhfeóchta, ní ba chómhartha roim ré ar fhuascailt na
ndaoine óna mbraighdineas. Beid Iúda agus Israél ’na n-aon ríocht amháin fé Chríost. Connradh
shíoraí Dé leis an eaglais.

1 Bhí lámh an Tiarna orm agus thug sí amach me is sprid an Tiarna: agus chuir sí ar an dtalamh me
ar mhachaire a bhí lán de chnámhaibh. 2 Agus do sheól sé tímpall me tríothu ar an uile thaobh. Ach
bhí ana-mhórchuid acu ann agus bhíodar ana-thirim. 3 Agus duairt sé liom: A mhic an duine, an dó’
leatsa an mbeid na cnámha san beó? Agus duartsa: A Thiarna, is duitse is eól san. 4 Agus duairt sé
liom: Dein fáidheadóireacht i dtaobh na gcnámh san, agus abair leó: A chnámha tiorma, éistidh le
briathar an Tiarna. 5 Seo mar adeir an Tiarna Dia leis na cnámhaibh seo: Féach cuirfeadsa sprid1

isteach ionaibhse agus beidh sibh beó, 6 agus cuirfead lúithreacha oraibh, agus cuirfead feóil ag fás
oraibh, agus clúdód sibh le croiceann, agus tabharfad sprid díbh agus beidh sibh beó, agus beidh ’
fhios agaibh gur mise an Tiarna.

7 Agus dheineas an fháidheadóireacht mar aduairt sé liom, agus le línn me ’ bheith ag déanamh na
fáidheadóireachta, féach, do deineadh fothram, agus féach suathadh, agus tháinig na cnámha chun a
chéile,  gach cnámh chun a tháthaithe féinig.  8 Agus bhíos ag féachaint,  agus féach d’éirigh na
lúithreacha agus an fheóil orthu agus do leathadh an croiceann amach orthu, ach ní raibh aon sprid
ionta. 9 Agus duairt sé liom: Dein fáidheadóireacht chun na spride, dein, a mhic an duine, agus
abair leis an sprid: Seo mar adeir an Tiarna Dia: Tar, a sprid, ó sna cheithre gaothaibh, agus séid ar
na mairbh seo, agus bídís beó arís. 10 Agus dheineas an fháidheadóireacht fé mar aduairt sé liom,
agus tháinig an sprid isteach iontu agus bhíodar beó, agus d’éiríodar ’na seasamh ar a gcosaibh ’na
slua ana-mhór thar bárr.

11 Agus duairt sé liom: A mhic an duine, teaghlach Isráel na cnámha san go léir: Deirid siad: Táid
ar gcnámha triomaithe, agus tá ár ndóchas caillte, agus táimíd geárrtha amach. 12 Dá bhrí sin deinse
fáidheadóireacht agus abair leó. Seo mar adeir an Tiarna Dia: Féach, osclódsa úr n-uaghanna agus
tabharfad amach as úr leachtaibh sibh. Is sibh mo phobal féinig, agus tabharfad isteach sibh i dtír
Israél.  13 Agus beidh ’  fhios  agaibh gur  me an Tiarna,  nuair  a  bhead tar  éis  úr  n-uaghanna a
dh’oscailt agus sibh a thabhairt amach as úr leachaibh, a phobal liom: 14 agus nuair a bheidh mo
sprid curtha isteach ionaibh agam, agus a bheidh sibh beó agus a bheidh sibh curtha socair agam ar
úr dtalamh féinig: beidh ’ fhios agaibh gur mise, an Tiarna, do labhair, agus do dhein é: adeir an
Tiarna Dia.  15 Agus tháinig briathar an Tiarna chúm agus duairt  sé:  16 Agus thusa,  a mhic an
duine, tóg chút cleith, agus scríbh ar an gcleith: do Iúda, agus do chlaínn Israél atá ag gabháil leis,
agus tóg cleith eile agus scríbh uirthi: do Ióseph cleith Ephraim, agus do theaghlach Israél go léir,
agus dá bhfuil ag gabháil leis, 17 agus dlúthaigh an dá chleith lena chéile ’na n-aon chleith amháin,
agus déanfaidh aon chleith amháin díobh id láimh. 18 Agus nuair a labharfaid clann do dhaoine leat
agus adéarfaid siad: Ná neósfair dúinn cad é an brí atá agat leis sin? 19 Abairse leó: Seo mar adeir
an Tiarna: Féach, tógfad cleith Ióseph atá i láimh Ephraim, agus treibh Israél atá ag gabháil leis,
agus cuirfead i dteannta cleithe Iúda iad agus déanfad aon chleith amháin díobh: agus beid siad ’na
n-aon chleith  amháin  ’na  láimh.  20 Agus  beid  na  cleathacha  ar  ar  scrís  beid  siad  id  láimh os

1 Caib. 37. véar. 5. “Sprid,” .i. anam; beatha; anál.
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cómhair a súl. 21 Agus déarfair  leó: Seo mar adeir an Tiarna Dia: Féach, tógfadsa clann Israél
amach  a  lár  na  nGeinte,  mar  a  bhfuilid  siad  imithe:  agus  cruinneód  iad  ón  uile  thaobh,  agus
tabharfad chun a dtíre féinig iad, 22 agus déanfad aon náisiúin amháin díobh sa tír ar shléibhtibh
Israél, agus beidh aon rí amháin ’na rí os a gcionn go léir, agus ní bheid siad a thuilleadh ’na dhá
náisiún,  ná ní deighilfar iad a thuilleadh ’na dhá ríocht.  23 Agus ní bheid siad dhá dtruailliú a
thuilleadh lena n-íodalaibh, ná lena ngráinniúlachtaíbh, ná lena mallaitheachtaíbh. Agus saorfadsa
iad amach as na háiteannaibh uile ’na ndeinidís an peaca, agus glanfad iad, agus beid siad ’na
bpobal agamsa agus beadsa im Dhia acu san. 24 Agus beidh mo sheirbhíseach Dáivid ’na rí os a
gcionn agus beidh acu aon aeire amháin, agus beid siad ag siúl im breitheannaibh agus ag cimeád
m’aitheanta, agus dhá ndéanamh. 25 Agus beid siad ’na gcónaí sa tír a thugas-sa dom sheirbhíseach
Iácob, mar a raibh úr n-aithreacha ’na gcónaí, agus déanfaid siad cónaí ann, iad féin agus a sliocht,
agus sliocht a sleachta, go deó*. 26 Agus déanfad leó connradh síochána, beidh se ’na chonnradh
shíoraí leó. Agus cuirfead ar a mbunaibh iad agus iomadód iad, agus suífead mo shanctuárium ’na
lár go deó. 27 Agus beidh mo thabernaculum acu. Agus beadsa im Dhia acu agus beid siad san ’na
bpobal agamsa. 28 Agus beidh ’ fhios ag na geintibh gur mise an Tiarna, naomhaitheóir Israél, nuair
a bheidh mo shanctuárium ’na lár go deó!

Caib. Trí Dheich a hOcht

Beidh Gog ag géarleanúint ar an eaglais in sna laethibh deirineacha. Buafar ar Ghog.

1 Agus tháinig briathar an Tiarna chúm agus duairt sé: 2 A mhic an duine, daingnigh do ghnúis in
aghaidh  Ghoig1,  talamh  Mhagoig,  príomhphriúnsa  Mhosoich  agus  Thubail:  agus  dein
fáidheadóireacht air, 3 agus abair leis: Seo mar adeir an Tiarna Dia: Féach, chút mise, a Ghoig, a
phríomhphriúnsa Mhosoich agus Thubail,  4 agus casfad tímpall  thu,  agus cuirfead béalbhach id
choránnaibh: agus tabharfad amach thu, agus do shlua go léir, eachra agus marcaigh agus iad go léir
clúdaithe le lúireachaibh, slua mhór,  agus iad armtha le gathannaibh agus le sciathaibh agus le
claimhtibh. 5 Na Persacha agus na Étíópacha agus na Luíbiánacha in éineacht leó, agus sciatha agus
clogaid acu go léir. 6 Gomer agus a bhuíona go léir. Teaghlach Thorgorma, na tuaiscirt agus a neart
go  léir,  agus  mórán  pobal  in  éineacht  leat.  7 Cuir  i  dtreó,  agus  ollmhaigh  thu  féin,  agus  an
suaitheantas san go léir atá cruinnithe tímpall ort, agus bíse it cheann urraid orthu. 8 Tar éis mórán
laethanta raghfar ar chuaird chút, i ndeireadh a lán blian tiocfair chun na tíre atá tabhartha thar n-ais
ón gclaíomh, agus atá cruinnithe a mórán náisiún, chun sléibhte Israél atá tar éis bheith ’na bhfásach
i gcónaí ach táid siad tabhartha amach as na náisiúnaibh agus déanfaid siad go léir cónaí i socracht
ann. 9 Agus tiocfairse aníos i riocht anaithe stoirme agus i riocht scamaill, ag clúdadh na tíre tu féin
agus do bhuíona agus mórán daoine in éineacht leat.

10 Seo  mar  adeir  an  Tiarna  Dia:  Sa  ló  san  tiocfaidh  beartúchán  id  chroí  dhuit,  agus  déanfair
machnamh orchóideach, 11 agus déarfair: Raghad suas chun na tíre atá gan daingean. Raghad ag
triall ar na daoine atá ar a suaimhneas agus ’na gcónaí i socracht: Táid siad san go léir ’na gcónaí
gan falla. Níl sabhanna acu ná geataíbh*: 12 chun foghla ’ thógaint, agus greim a bhreith ar chreach.
Chun do lámh a chur orthu san a scriosadh, agus do cuireadh suas arís ’na dhiaidh san. Agus ar an
bpobal atá cruinnithe i dteannta ’ chéile as na náisiúnaibh, agus atá tar éis tosnú ar shealbhú agus ar

1 Caib. 38. véar. 2. “Gog.” Ciallaíonn an ainm sin “folaithe”, nú “clúdaithe”, agus tugtar an ainm san áit sin, ar 
chéastóiríbh eaglaise Dé i gcoitine, nú ar árdchéastóir éigin fé leith de shaghas Antichríost a thiocfaidh in sna 
laethibh deirineacha. (Feic. Apoc. 20:8.) Agus an ní adeirtear san áit seo, i dtaobh an díoltais a bhí le déanamh ar 
Ghog fíorthar é sa droch-chrích a bheireann céastóirí na heagailse de ghnáth.
—Ibid. “Magog,” .i. Scuítia agus Tartaria, an treó baíll as a dtáinig ar dtúis na Turcacha, agus tuilleadh de 
namhdaibh eaglaise Chríost.
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chónaí ’ dhéanamh i lár na talún. 13 Beidh Saba agus Dadan agus na ceannaithe ó Tharsis, agus na
leóin  ón  áit  sin  dhá  rá  leat:  An  chun  foghla  ’  thógáilt  do  tháinís?  Féach  tá  do  shuaitheantas
cruinnithe agat chun creiche do thógaint, chun airgid agus óir do thógaint*. 14 Dá bhrí sin, a mhic
an duine, dein fáidheadóireacht agus abair le Gog: Seo mar adeir an Tiarna Dia: An amhlaidh ná
beidh ’ fhios agat sa ló san nuair a bheid mo dhaoinese, clann Israél, ’na gcónaí go socair? 15 Agus
tiocfair amach as t’áit féinig, as na tuaisceartaibh, tu féin agus mórán daoine in éineacht leat, agus
iad go léir ag marcaíocht ar eachaibh, cómhthionól mór agus slua chómhachtach. 16 Agus tiocfair
ar  mo  phobal  Israél  ar  nós  scamaill,  ag  clúdach  na  talún:  beidh  tú  ann  in  sna  laethantaibh
deirineacha, agus tabharfad ar mo thír thu: i dtreó go mbeidh aithne ag na geintibh orm nuair a
bhead naomhaithe ionatsa, a Ghoig, os cómhair a súl.

17 Seo mar adeir an Tiarna Dia: Is tusa, dá bhrí sin, an té úd ar ar labhras in sna laethibh fadó, tríom
sheirbhísigh fáidhí Israél, na fáidhí a thargair i laethibh na n-aimsireacha san go dtabharfainn thusa
orthu. 18 Agus tiocfaidh chun cínn an lá san, an lá a thiocfaidh Gog ar thír Israél, adeir an Tiarna
Dia, go dtiocfaidh m’fhíochsa suas im dhíbheirg. 19 Agus tá ráite agam im dhíogras agus i dtine
m’fheirge, go mbeidh, sa ló san, suathadh mór ar thalamh Israél: 20 I dtreó go mbeid na héisc sa
bhfarraige, agus éanlaithe an aeir, agus beithígh an mhachaire, agus gach rud snámhach a bhíonn ag
snámh ar an dtalamh, agus na daoine go léir atá ar uachtar na talún, dá suathadh im láthair: agus
beid na sléibhte dá leagadh, agus beid na scairteacha ag titim, agus titfidh gach falla anuas ar an
dtalamh. 21 Agus glaofadsa an claíomh isteach ’na choinnibh im shléibhtibh go léir, adeir an Tiarna
Dia, agus beidh claíomh gach fir iompaithe i gcoinnibh a dhriothár. 22 Agus tabharfad breith air le
pláig, agus le fuil agus le héigean fearthana, agus le clochaibh móra cloich-shneachtaidh. Cuirfead
tine agus ruibh mar fhearthainn, air féin agus ar a shlua, agus ar na geintibh iomarcacha atá ag
gabháil leis. 23 Agus mórfar me, agus naomhófar me, agus curfar aithne orm i súilibh mórán geinte,
agus beidh ’ fhios acu gur me an Tiarna.

Caib. Trí Dheich a Naoi

Breitheanna ó Dhia ar Ghog. Pionós ar phobal Dé mar gheall ar a bpeacaibh: ach ceannsacht
shíoraí le fáil acu.

1 Agus thusa, a mhic an duine, dein fáidheadóireacht in aghaidh Ghoig, agus abair: Seo mar adeir
an Tiarna Dia: Féach, chút me, a Ghoig, a árdphriúnsa Mhosoich agus Thubail, 2 agus casfad thu
tímpall, agus seólfad amach tu, agus cuirfead ’ fhéachaint ort dul suas ó sna tuaisceartaibh, agus
tabharfad  ar  shléibhtibh  Israél  thu.  3 Agus  brisfead  do  bhogha  id  láimh  chlé,  agus  cuirfead  ’
fhéachaint ar do shaígheadaibh titim as do láimh dheis. 4 Titfir ar shléibhtibh Israél tu féin agus do
bhuíonta go léir, agus na náisiúin atá ag gabháil leat. Taim tar éis tu ’ thabhairt do sna beithígh allta,
agus do sna héanlaithibh, agus do gach ealta, agus do bheithígh na talún, le n-ithe. 5 Titfir ar uachtar
an mhachaire: óir tá san ráite agamsa, adeir an Tiarna Dia. 6 Cuirfead tine ar Mhagog, agus orthu
san atá ’na gcónaí go socair in sna hoileánaibh, agus beidh ’ fhios acu gur mise an Tiarna. 7 Agus
cuirfead m’ainm naofa dá aithint i lár mo phobail Israél, agus ní tabharfar masla do m’ainm naofa a
thuilleadh: agus beidh ’ fhios ag na geintibh gur me an Tiarna, Aon Naofa Israél. 8 Féach ag teacht
é, agus tá sé déanta, adeir an Tiarna Dia. Si é an lá ar ar labhras.

9 Beid a lucht cónaithe ag dul amach a cathrachaibh Israél, agus beid na hairm acu á chur trí thine,
na sciatha, agus na gathanna, agus na saígheada, agus na boghanna, agus na bataí lámha, agus na
pící:  agus beid siad dhá ndó le tine ar feadh seacht mbliain.  10 Agus ní bheid siad ag tabhairt
adhmaid as na tuathaibh, ná ag gearradh adhmaid a coílltibh, óir beid siad ag loscadh na n-arm le

49



Targaireacht Esechiel.

tine,  agus ag déanamh foghla den mhuíntir a bhí ag déanamh foghla dhíobh, agus ag robáil na
haicme a bhí dhá robáil féinig, adeir an Tiarna Dia.

11 Agus titfidh amach sa ló san, do dtabharfad do Ghog áit áirithe mar uaigh in Israél: gleann an
lucht taistil ar an dtaobh thoir den fharraige, agus cuirfidh an áit sin uathás ar an lucht taistil: agus
san áit sin is ea d’adhlacfar* Gog, agus a shuaitheantas daoine go léir, agus tabharfar ar an áit gleann
suaitheantais Ghoig. 12 Agus beidh teaghlach Israél dhá n-adhlacadh ar feadh seacht mí, ag glanadh
na talún. 13 Agus beid daoine na tíre go léir dhá adhlacadh, agus beidh ’na lá áirithe acu san an lá
’nar  tugadh  glóire  dhómhsa,  adeir  an  Tiarna  Dia.  14 Agus  ceapfar  fir  chun  bheith  ag  gabháil
coitianta tríd an ndúthaigh ag cuardach agus ag adhlacadh an méid díobh a fágadh ar uachtar na
talún, chun na talún do ghlanadh. Tar éis seacht mbliain* a thosnóid siad ar chuardach. 15 Agus beid
siad ag gabháil tímpall tríd an dtír, agus nuair a gheóbhaid siad cnámh duine cuirfid siad cómhartha
suas  len’  ais,  chun  go  dtiocfaidh  an  lucht  adhlactha  agus  go  n-adhlacfaid  siad  é  i  ngleann
suaitheantais Ghoig. 16 Agus Amona ainm na cathrach, agus glanfaid siad an tír.

17 Agus thusa, a mhic an duine, adeir an Tiarna Dia, abair le gach ealta, agus leis na héanlaithibh
go léir, agus le beithígh uile an mhachaire: Cruinnídh sibh féin, deinidh dithneas, tagaidh i dteannta
’ chéile ón uile thaobh ag triall ar mo victimse, an victim atá agam á mharú dhíbh, victim ana-mhór
ar shléibhtibh Israél: chun sibh a bheith ag ithe feóla agus ag ól fola. 18 Beidh sibh ag ithe feóla na
gcómhachtach, agus beidh sibh ag ól fola priúnsaí an domhain, fuil reithí, agus fuil uan, agus fuil
pocán, agus fuil bullán, agus fuil gach ruda atá ramhar, méith. 19 Beidh sibh ag ithe na feóla go dtí
go mbeidh sibh lán, agus beidh sibh ag ól na fola go dtí go mbeidh sibh ar meisce, ó fhuil na
victime do mharódsa dhíbh. 20 Ach beidh sibh lán ageam bórdsa d’ (fheóil) each, agus d’ (fheóil)
marcach laidir, agus d’ (fheóil) laochra cogaidh, adeir an Tiarna Dia.

21 Agus cuirfeadsa mo ghlóire ’na seasamh i measc na ngeinte: agus chífid na ngeinte go léir an
bhreith atá curtha i bhfeidhm agam, agus an lámh do luíos orthu. 22 Agus beidh ’ fhios ag teaghlach
Israél, ón lá san amach, gur mise is Tiarna Dia acu. 23 Agus beidh ’ fhios ag na Geintibh gur mar
gheall ar a mallaitheacht féin a cuireadh braighdineas ar theaghlach Israél. Mar do thréigeadar mise,
agus chuireas m’aghaidh i bhfolach uathu: agus do thugas iad isteach i lámhaibh a namhad agus do
thiteadar  go  léir  leis  an  gclaíomh.  24 Do  dheineas  leó  de  réir  a  neamhghlaine  agus  de  réir  a
mallaitheachta, agus chuireas m’aghaidh i bhfolach uathu.

25 Dá bhrí sin, seo mar adeir an Tiarna Dia: Tabharfad braighdineas Iácoib thar n-ais anois, agus
déanfad trócaire ar theaghlach Israél go léir, agus bead tnúfar i dtaobh m’ainme naofa. 26 Agus beid
siad ag fulag a mearaí mar gheall ar an iomarbhas a dheinidís im aghaidhse, nuair a bheid siad ’na
gcónaí ’na dtír féin ar a socracht gan eagla acu roim aon fhear; 27 agus a bheid siad tabhartha thar
n-ais  agamsa as na geintibh,  agus a bheid siad bailithe i  dteannta ’  chéile  agam a tíorthaibh a
namhad agus a bhead naomhaithe iontu, i radharc mórán náisiún. 

28 Agus beidh ’ fhios acu gur me is Tiarna Dia acu, mar gur chuireas dá mbreith chun siúil iad i
measc na ngeinte: agus go bhfuilid siad bailithe i dteannta ’ chéile agam isteach ’na dtír féinig gan
aon duine acu d’fhágaint ansúd. 29 Agus ní chuirfead m’aghaidh i bhfolach uathu a thuilleadh, mar
tá mo sprid scaoilte amach agam ar theaghlach uile Israél adeir an Tiarna Dia.

Caib. a Daichead
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Radharc in aisling ag an bhfáidh ar aithdhéanamh an teampaill,  agus ar thuise gach baíll  dá
bhallaibh.

1 Sa chúigiú bliain ar fhichid dár mbraighdineas, i dtosach na bliana, an deichiú lá den mhí, an
cheathrú bliain déag tar éis réabtha na cathrach: sa ló chéanna san bhí lámh an Tiarna orm agus thug
sé chun na háite seo me. 2 Do thug sé isteach me i dtír Israél, in aislingibh Dé agus chuir sé ar
shliabh an-árd me, agus bhí ar an sliabh mar ’ bheadh foirgneamh cathrach a bhí i leith an deiscirt.
3 Agus do rug sé isteach ann me agus féach, fear agus a dheallramh mar ’ bheadh deallramh práis,
agus téad lín ’na láimh aige agus cleith chun tómhais ’na láimh aige agus é ’na sheasamh ag an
ngeata. 4 Agus duairt an fear san liom: A mhic an duine, feic led shúilibh, agus clois led chluasaibh,
agus cuir do chroí ar gach a dtaispeánfadsa dhuit, óir is chun go dtaispeánfí dhuit iad a tugadh anso
thu. Inis-se gach ní a chífir do theaghlach Israél.

5 Agus féach, bhí falla ar an dtaobh amu’ den tigh mórthímpall, agus i láimh an fhir bhí cleith chun
tómhaiste, agus an chleith sé cúbait agus leithead lámha ar faid. Agus do thómhais sé leithead an
fhoirgnímh, aon chleith amháin, agus a aoirde aon chleith amháin. 6 Agus tháinig sé chun an gheata
a bhí ag féachaint soir, agus chuaigh sé suas céimeanna an gheata, agus do thómhais sé leithead
táirsí  an  gheata,  aon  chleith  amháin.  ’Sé  sin,  bhí  aon  táirseach  amháin  aon  chleith  amháin  ar
leithead.  7 Agus bhí  gach seómra beag aon chleith  amháin  ar  faid  agus aon chleith  amháin  ar
leithead, agus idir na seómraíbh beaga chúig cúbait, 8 agus bhí táirseach an gheata ag póirse an
gheata  istigh,  aon chleith  amháin  9 agus  do thómhais  sé  póirse  an  gheata,  ocht  cúbait,  agus  a
aghaidh dhá chúbat, agus isteach a bhí póirse an gheata. 10 Agus trí cínn ar an dtaobh so agus trí
cínn ar an dtaobh san ab ea seómraí beaga an gheata a bhí ag féachaint soir; aon tómhas amháin a
bhí in sna trí cinn, agus aon tómhas amháin in sna trí aghaidhibh, ar an dá thaobh.

11 Agus do thómhais sé leithead táirsí an gheata deich cúbait, agus faid an gheata trí cúbait déag.
12 Agus an chiúmhais lasmu’ de sna seómraíbh beaga aon chúbat amháin, agus aon chúbat amháin
a bhí sa chiúmhais ar gach taobh, agus bhí sé cúbait in sna seómraíbh beaga ar an dtaobh so agus ar
an dtaobh san.

13 Agus do thómhais sé an geata ó cheann seómra bhig go dtí ceann seómra bhig eile, chúig cúbait
agus fiche ar leithead: doras in aghaidh dorais. 14 Do dhein sé, leis, oscailtí a bhí trí fichid cúbait:
agus iad os cómhair cúirte an gheata ar gach taobh mórthímpall,  15 agus ar aghaidh an gheata
amach, ag sroisint go dtí aghaidh phóirse an gheata istigh, caogad cúbat. 16 Agus finneóga claona
in  sna  seómraíbh  beaga,  agus  ’na  n-oscailtibh,  a  bhí  laistigh  den  gheata  ar  an  uile  thaobh
mórthímpall: agus ar an gcuma gcéanna bhí in sna póirsíbh, leis, finneóga mórthímpall, laistigh,
agus ar aghaidh na n-oscailtí, peictiúirí crann failme.

17 Agus do rug sé isteach me sa chúirt  a bhí lasmu’,  agus féach, bhí  seómraí1 ann,  agus úrlár
cloiche sa chúirt mórthímpall. Bhí tríochad seómra mórthímpall an úrláir cloiche, 18 agus bhí an t-
úrlár, ar aghaidh na geataí amach ní b’ísle, de réir fhaid na ngeataí. 19 Agus do thómhais sé an
leithead, ar an dtaobh amu’, ó aghaidh an gheata íochtaraigh go dtí oscailt na cúirte istigh, céad
cúbat soir, agus ó thuaidh. 20 Do thómhais sé, leis, an leithead agus an fhaid a bhí i ngeata na cúirte
lasmu’, a bhí ag féachaint ó thuaidh, 21 agus na seómraí beaga a bhain leis, trí cínn ar an dtaobh so
agus trí cínn ar an dtaobh san, agus an oscailt a bhain leis, agus an póirse a bhain leis, de réir
tómhais an chéad gheata, caogad cúbat ar faid agus chúig cúbait agus fiche ar leithead. 22 Agus na

1 Caib. 40. véar. 17. “Seómraí” “Gazophuilacia”, do tugtí an ainm sin orthu mar is istigh iontu do chimeádadh na 
sagairt na stóir agus na hárthaí a bhain leis an dteampall. 
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fínneóga a bhí ann, agus an póirse, agus na greanacháin, de réir tómhais an gheata a bhí ag féachaint
soir, agus do théidís suas chuige trí sheacht céimeannaibh, agus bhí póirse ar a aghaidh amach.

23 Agus bhí geata na cúirte istigh ar aghaidh an gheata, ó thuaidh agus an gheata a bhí soir, agus do
thómhais sé ó gheata go geata, céad cúbat.

24 Agus do rug sé amach me go dtí an tslí ó dheas, agus féach an geata a bhí ag féachaint ó dheas:
agus do thómhais sé an oscailt a bhí ag gabháil leis, agus an póirse de réir na dtómhaiseanna eile,
25 agus na finneóga a bhí ag gabháil leis, agus na póirsí mórthímpall, mar  finneóga eile. Caogad
cúbat ab ea an fhaid agus chúig cúbait ar fhichid an leithead. 26 Agus bhí seacht gcéimeanna chun
dul suas chuige, agus póirse ar aghaidh a dhóirse: agus bhí craínn failme greanaithe, crann acu ar an
dtaobh so agus an crann eile ar an dtaobh san, ar a aghaidh amach. 27 Agus bhí geata ar an gcúirt
istigh agus é  ag oscailt  ó  dheas:  agus  do thómhais  sé  ó gheata  go geata,  ó  dheas,  céad cúbat.
28 Agus do rug sé isteach me, sa chúirt istigh, ag an ngeata theas: agus do thómhais sé an geata de
réir na dtómhas eile: 29 a sheómra beag, agus an oscailt ar a aghaidh amach, agus a phóirse, leis na
tómhasaibh céanna, agus a fhinneóga, agus a phóirse mórthímpall, caogad cúbat ar faid agus chúig
cúbait fhicid ar leithead. 30 Agus bhí an póirse mórthímpall chúig cúbait fhichid ar faid agus chúig
cúbait  ar  leithead. 31 Agus a phóirse chun na cúirte amu’,  agus a chraínn failme, ar  a aghaidh
amach: agus bhí ocht gcéimeanna chun dul chuige. 32 Agus do rug sé isteach me sa chúirt istigh,
tríd an slí soir, agus thomhais sé an geata de réir na dtómhas eile úd. 33 A sheómra beag, agus a
oscailt  ar  a  aghaidh  amach,  agus  a  phóirse,  mar  adúradh,  agus  a  fhinneóga  agus  a  phóirsí
mórthímpall, caogad cúbat ar faid agus chúig cúbait fhichid ar leithead. 34 Agus an póirse, ’sé sin
póirse na cúirte amu’, agus na craínn failme greanaithe sa spás ar a aghaidh amach, ar gach taobh,
agus bhí ocht gcéimeanna sa dul suas ann.

35 Agus do rug sé isteach me sa gheata a bhí ag féachaint ó thuaidh, agus dhein sé an tómhas de réir
na dtómhas eile  úd:  36 a  sheómraí  beaga,  agus  an spás ar  a  aghaidh amach,  agus na finneóga
mórthímpall, caogad cúbat ar faid, agus chúig chúbait fhichid ar leithead. 37 Agus bhí a phóirse ag
féachaint chun na cúirte amu’, agus bí greanadh na gcrann failme sa spás lasmu’ dhe, ar an dtaobh
so agus ar an dtaobh san: agus ocht gcéimeanna ag dul suas chuige. 38 Agus ag gach seómra bhí
doras ar aghaidh na ngeataí amach. San áit sin a nídís an holocaust. 39 Agus i bpóirse an gheata bhí
dhá bhórd ar an dtaobh so agus dhá bhórd ar an dtaobh san: ionas go bhféadfí an holocaust and an
ofráil thar cheann peaca agus an ofráil thar ceann iomarbhais, do mharú orthu. 40 Agus ar an dtaobh
lasmu’, a théann suas go béal an gheata a dh’fhéachann ó thuaidh, bhí dhá bhórd, agus ar an dtaobh
eile,  ar  aghaidh phóirse an  gheata,  bhí  dhá  bhórd.  41 Bhí  cheithre búird ar  an dtaobh so agus
cheithre búird ar an dtaobh san: ag taoibh an gheata bhí ocht mbúird, ar a maraídís na  victimí.
42 Agus de chlochaibh ceárnacha a bhí na cheithre búird do sna holocauistibh déanta; cúbat go leith
ar faid, agus cúbat go leith ar leithead. Agus cúbat ar aoirde, chun na n-árthaí ’na maraítear an
holocaust agus an victim do chur orthu. 43 Agus bhí in sna ciúmhaisibh a bhí orthu leithead lámha,
casta isteach mórthímpall, agus is ar na bórdaibh a bhíodh feóil na hofrála.

44 Agus is lasmu’ den gheata istigh a bhí seómraí na gcantóirí sa chúirt laistigh, an chúirt a bhí le
hais an gheata a bhí ag féachaint ó thuaidh, agus bhí a radharc ó dheas. Bhí ceann acu in aice an
gheata thoir agus é ag féachaint ó thuaidh. 45 Agus duairt sé liom: an seómra san atá ag féachain ó
dheas is i gcómhair na sagart atá sé, mar beid siad ag faire ag cosnamh an teampaill. 46 Ach an
seómra atá ag féachaint ó thuaidh beidh sé ag na sagairt a bheidh ag faire friothálaimh na haltórach.
Is iad san clann mhac Sadoic, an chuid de chlaínn Léví a thagann i ngar don Tiarna, ag friothálamh
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air. 47 Agus do thómhais sé an chúirt céad cúbat ar faid agus céad cúbat ar leithead, ceárnach, agus
an altóir a bhí ar aghaidh an teampaill amach.

48 Ansan do rug sé isteach me i bpóirse an teampaill, agus do thómhais sé an póirse, chúig cúbait ar
an dtaobh so agus chúig cúbait ar an dtaobh san, agus leithead an gheata trí cúbait ar an dtaobh so
agus trí cúbait ar an dtaobh san.

49 Agus  fiche  cúbat  ab  ea  faid  an  phóirse,  agus  aon  chúbat  déag  a  leithead,  agus  bhí  ocht
gcéimeanna chun dul suas chuige. Agus bhí pollaí in sna spásannaibh tosaigh, polla ar an dtaobh so
agus polla ar an dtaobh san.

Caib. Cheithre Dheich a hAon

Tuarascbháil ar an dteampall agus ar a pháirteannaibh go léir.

1 Agus do rug sé isteach sa teampall1 me agus do thómhais sé na hoscailtí sé cúbait ar leithead ar
thaobh, agus sé cúbait ar an dtaobh eile, leithead an taibearnacail. 2 Agus deich gcúbait leithead an
gheata. Agus taoibh an gheata chúigh cúbait ar an dtaobh so agus chúig cúbait ar an dtaobh san :
agus do thómhais sé an fhaid,  daichead cúbat,  agus an leithead fiche cúbat.  3 Agus chuaigh sé
isteach agus thómhais sé aghaidh an gheata dhá chúbat, agus an geata sé cúbait, agus leithead an
gheata seacht  gcúbait.  4 Agus thómhais  sé  a  fhaid,  fiche cúbat  agus  a  leithead,  fiche cúbat,  ar
aghaidh  an  teampaill  amach:  agus  duairt  sé  liom:  is  é  sin  an  sanctum  sanctórum.  5 Agus  do
thómhais sé falla an tí, sé cúbait, agus leithead gach seómra taoibh, cheithre cúbait mórthímpall an
tí ar an uile thaobh. 6 Agus na seómraí taoibh, gach seómra le seómra eile2, tríochad a trí faoi dhó
ab ea iad: agus bhíodar ag luí  amach, i dtreó go raghaidís isteach trí  fhalla an tí  in sna taoibh
mórthímpall  agus  go gcimeádfaidís  isteach,  agus  ná bainfidís  le  falla  an teampaill.  7 Agus bhí
pasáiste  leathan mórthímpall,  ag  dul  suas  le staighre  casta,  ag  dul  chun  lochta  uachtaraigh  an
teampaill  mórthímpall:  mar gheall  air  sin bhí an teampall  níos leithne lastuas, agus mar sin do
théidís ón íochtar go dtí an t-uachtar tríd an lár. 8 Agus do chonac sa tigh an aoirde mórthímpall,
buínn na seómraí taoibh ’na raibh tómhas cleithe, eadhon chúig cúbait*: 9 agus raímhdeas an fhalla
don seómra taoibh* amu’, eadhon chúig cúbait, agus bhí an tigh laistigh, bhí sé ar an dtaobh istigh
de sheómraíbh taoibh an tí3, 10 agus idir na seómraíbh, mórthímpall ar an uile thaobh, bhí leithead
fiche cúbat. 11 Agus bhí doras an tseómra thaoibh i dtreó áite na n-úrnaithe: doras ó thuaidh agus an
doras eile ó dheas: agus bhí áit na n-úrnaithe chúig cúbait ar leithead mórthímpall.

12 Agus an foirgneamh a bhí fé leith, agus a bhí iompaithe chun na slí a bhí ag féachaint i dtreó na
farraige,  bhí sé seacht ndeich de chúbataibh ar leithead: agus bhí falla an fhoirgnimh sin chúig
chúbait ramhar mórthímpall: agus naoi ndeich de chúbataibh ar faid: 13 Agus do thómhais sé faid
an tí, céad cúbat. Agus an tigh fé leith, agus a fhallaí, céad cúbat ar faid, 14 agus an leithead a bhí ar
aghaidh an tí amach, agus leithead na háite fé leith, céad cúbat. 15 Agus do thómhais sé faid an

1 Caib. 41. véar. 1. “Sa teampall.” Bhí baint, ar shlí, ag an mbeartú teampaill úd a taispeánadh ansúd don fháidh, leis 
an dteampall corpartha a bhí le cuir suas: agus bhí bhaint aige ar shlí eile, i gcéill dhiamhar, le teampall sprideálta 
Dé, .i. le heaglais Chríost.

2 Véar. 6. “Gach seómra le seómra eile,” .i. “ceann os cionn cínn eile,” .i. de réir na leitre, taobh le taobh, nú taobh ar 
thaobh.

3 Véar. 9. “Agus bhí an tigh laistigh, bhí sé ar an dtaobh istigh de sheómraíbh taoibh an tí.” Óir bhí na seómraí taoibh
san déanta istigh i gcorp fallaí an teampaill mórthímpall. Nú d’fhéadfí a rá, agus tiocfadh san isteach leis an 
Éabhrais, gurbh ionann raímhdeas an fhalla don tseómra taoibh istigh agus raímhdeas an fhalla amu’, .i. chúig 
cúbait.
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fhoirgnimh a bhí ar a aghaidh anonn, an foirgneamh a bhí deighilte amach uaidh laistiar de, agus na
húrláir  árda  ar  gach  taobh,  céad  cúbat:  agus  an  teampall  istigh,  agus  póirsí  na  cúirte.  16 Na
táirseacha, agus na finneóga claona, agus na húrláir árda mórthímpall ar thrí taoibh, ar aghaidh gach
táirsigh amach, agus úrláir adhmaid orthu mórthímpall. Agus bhí an talamh suas chun na bhfinneóg,
agus na finneóga dúnta os cionn na ndóirse. 17 Agus chómh fada leis an dtigh istigh féin, agus
lasmu’ fan an fhalla  go léir  mórthímpall  istigh agus amu’ chun (de réir)  tómhais.  18 Agus bhí
cherubimí ann, agus craínn failme, oibrithe, i dtreó go raibh crann failme idir cherub agus cherub,
agus dhá aghaidh ar gach cherub: 19 aghaidh duine chun an chraínn failme ar thaobh; agus aghaidh
leóin chun an chraínn failme ar an dtaobh eile: socair amach tríd an dtigh go léir mórthímpall.
20 Ón dtalamh suas ar fad go dtí uachtar an gheata bhí na cherubimí agus na craínn failme oibrithe i
bhfalla an teampaill. 21 Bhí an táirseach ceárnach1, agus aghaidh an  tsanctuáriuim, radharc chun
radhairc. 22 Bhí an altóir adhmaid trí cúbait ar aoirde, agus dhá chúbat ar faid, agus adhmad ab ea a
cúinní, agus a faid agus a fallaí. Agus duairt sé liom: Sin é an bórd os cómhair an Tiarna.

23 Agus bhí dhá dhoras ar an dteampall agus ar an sanctuárium. 24 Agus bhí sa dá dhoras san, ar
gach taobh, dhá dhoras bheaga, agus iad fíllte isteach ’na chéile: óir bhí dhá chaoldoras, ar dhá
thaobh na ndóírse. 25 Agus bhí cherubimí oibrithe i ndóirsibh an teampaill, leis, agus figiúirí crann
failme, fé mar a bhí ar na fallaíbh, agus mar gheall air sin bhí na cláracha ní ba raímhre in aghaidh
an phóirse lasmu’, 

26 ar a raibh na fínneóga claona,  agus samhaltais na gcrann failme ar an dtaobh so agus ar an
dtaobh san i sleasaibh an phóirse, de réir taobh an tí, agus leithead na bhfallaí.

Caib. Cheithre Dheich a Dó

Tuarascbháil ar na cúirtibh agus ar na seómraíbh, agus ar áiteannaibh eile sa teampall.

1 Agus do rug sé amach me sa chúirt amu’, tríd an slí a sheólann ó thuaidh, agus do rug sé isteach
me sa tseómra a bhí ar aghaidh an fhoirgnimh fé leith anonn, agus ar aghaidh an tí a bhí ó thuaidh.
2 Bhí céad cúbat ar faid in aghaidh an dorais thuaidh, agus caogad cúbat ar leithead. 3 Anonn ar
aghaidh fiche cúbat na cúirte istigh, agus anonn ar aghaidh úrláir na cúirte amu’, an t-úrlár a bhí
déanta de chlochaibh mar a raibh gallerí dlúite le gallerí trianach, 4 agus ar aghaidh na seómraí, bhí
áit chun siúil agus bhí sé deich gcúbait ar leithead, ag féachaint chun na dtaobh istigh de shlí a bhí
aon chúbat amháin. Agus bhí a ndóirse ag féachaint ó thuaidh, 5 mar a raibh na seómraí stóir níos
ísle lastuas: mar bhíodar ag cimeád na ngallerithe suas, agus do chítí na gallerithe lastuas díobh ó
sna háiteannaibh íochtaracha agus ó lár an fhoirgnimh, 6 mar bhí trí húrláir os cionn a chéile iontu,
agus ní raibh pollaí acu mar phollaí na gcúirteanna: mar gheall air sin bhí radharc orthu thuas as na
háiteannaibh ísle agus as na háiteannaibh láir, caogad cúbat ón dtalamh. 7 Agus an falla amu’, an
falla a bhí ag gabháil ar thosach na seómraí, bhí an falla san caogad cúbat ar faid; 8 óir caogad cúbat
ab ea faid seómraí na cúirte amu’: agus céad cúbat ab ea an fhaid a bhí ar aghaidh an teampaill
amach. 9 Agus bhí fé sna seómraíbh sin, dul isteach, ón dtaobh thoir, do sna daoinibh a bheadh ag
dul isteach iontu ón gcúirt amu’, 10 i leithead falla amu’ na cúirte a bhí soir, anonn ar aghaidh an
fhoirgnimh dheighilte, agus bhí seómraí os cómhair an fhoirgnimh. 

11 Agus bhí an tslí os a gcómhair sin mar na seómraí a bhí ó thuaidh. Bhíodar chómh fada leó agus
chómh leathan leó agus an dul isteach go léir iontu, agus a ndéanamh, agus a ndóirse, bhíodar mar a

1 Véar. 21. “Bhí an táirseach ceárnach,” .i. bhí geata an teampaill ceárnach, agus é suíte i dtreó go mbeadh sé ag 
freagairt do gheata an tsanctuárium laistigh.
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chéile. 12 De réir dóirse na seómraí a bhí ó dheas; bhí doras i gceann na slí a bhí ar aghaidh an
phóirse dheighilte soir, mar a dtéann duine isteach.

13 Ansan duairt sé liom: Na seómraí thuaidh, agus na seómraí theas, atá os cómhair an fhoirgnimh
dheighilte, seómraí naofa is ea iad. Na sagairt a bheidh ag dul i láthair an Tiarna isteach sa sanctum
sanctórum, in sna seómraíbh sin a chaithfid siad bia, ansan a chuirfid siad na nithe is rónaofa, agus
na hofrálacha thar cheann peacaí, agus thar cheann iomarbhais, óir áit naofa is ea é. 14 Agus nuair a
bheid na sagairt tar éis dul isteach, ní raghaid siad as na háiteannaibh naofa amach sa chúirt lasmu’:
ach cuirfid siad a n-éidí ansan san áit ’na ndeinid siad an mhinistreacht, óir táid siad naofa: agus
cuirfid siad éadaí eile úmpu, agus ansan raghaid siad amach chun na ndaoine.

15 Ansan, nuair a bhí tómhas an taoibh istigh den tigh críochnaithe aige do rug sé amach me trí shlí
an gheata a bhí ag féachaint soir, agus do thómhais sé é ar an uile thaobh mórthímpall. 16 Agus do
thómhais sé soir chúig céad cleith, leis an gcleith tómhais, mórthímpall. 17 Agus do thómhais sé ó
thuaidh, chúig céad cleith leis an gcleith tómhais, mórthímpall. 18 Agus do thómhais sé ó dheas,
chúig céad cleith, leis an gcleith tómhais, mórthímpall. 19 Agus do thómhais sé siar, leis an gcleith
tómhais, chúig céad cleith. 20 Trí sna cheithre gaothaibh do thómhais sé an falla ar gach taobh
mórthímpall,  chúig  céad  cúbat  ar  faid  agus  chúig  céad  cúbat  ar  leithead,  agus  dhein  sé
idirdhealbhadh idir an sanctuárium agus áit na ndaoine.

Caib. Cheithre Dheich a Trí

Glóire Dé ag filleadh ar an dteampall* nua. Ní thabharfaid clainne Israél masla d’ainm Dé a
thuilleadh leis an íodaladhradh. Órdaítear don fháidh tómhaiseanna an teampaill agus a chruth a
thaispeáint  dóibh,  agus cruth na haltórach agus a dh’ínsint  dóibh cad iad na híbirtí  a  bhí  le
déanamh uirthi.

1 Agus do rug sé me chun an gheata a bhí ag féachaint soir. 2 Agus bhí glóire Dé Israél ag teacht
isteach an tslí anoir, agus bhí a ghuth mar ’ bheadh glór uisceacha iomarcacha, agus bhí an talamh
ag taithneamh lena mhórgacht. 3 Agus chonac an radharc ar nós an radhairc a chonac nuair a tháinig
sé chun na cathrach d’ídiú. Agus bhí an radharc de réir  na haislinge do chonac le hais abhann
Chobair: agus do chaitheas me féin ar m’aghaidh. 4 Agus chuaigh mórgacht an Tiarna isteach sa
teampall trí shlí an gheata a bhí ag féachaint soir. 5 Agus do thóg an sprid suas me agus do rug sé
isteach me sa teampall. Agus féach, bhí an tigh líonta de ghlóire an Tiarna. 6 Agus d’airíos duine ag
labhairt liom amach as an dtigh, agus an té a bhí ’na sheasamh im aice 7 duairt sé liom: A mhic an
duine, áit mo ríshuí, agus áit bhonn mo chos, mar a gcónaím i lár clainne Israél go deó, agus ní
thabharfaid clann Israél masla do m’ainm naofa a thuilleadh go deó, iad féin agus a ríthe, lena
bhfornicátiónaibh agus le cnublachaibh a ríthe, agus leis na háiteannaibh árda. 8 Do shocraíodar a
dtáirseach in aice lem tháirsighse agus a n-ursana in aice le m’ursanaibhse, agus gan ach falla idir
iad agus me: agus thugadar masla do m’ainm naofa leis na gráinniúlachtaibh a dheinidís: agus ar an
abhar  san  d’ídíos  iad  im dhíbheirg.  9 Anois,  dá  bhrí  sin,  cuiridís  uathu  a  bhfornicátióna,  agus
cnublacha a ríthe, i bhfad uaim: agus déanfad cónaí ’na lár go deó. 10 Ach thusa, a mhic an duine,
taispeáin an teampall do theaghlach Israél, agus bíodh náire orthu mar gheall ar a mallaitheachtaíbh,
agus tómhaisidís an foirgneamh: 11 agus glacaidís náire mar gheall ar a bhfuil déanta acu. Taispeáin
dóibh fuirm an tí agus a chórú, na slite amach agus na slite isteach, agus beartú an tí ar fad, agus a
rialta go léir,  agus a órdú go léir,  agus a dhlithe go léir,  agus scrífir  ’na radharc é,  i  dtreó go
gcimeádfaid siad a thuarascbhálacha go léir agus a reachta, agus go ndéanfaid siad iad. 
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12 Sid é dlí an tí atá ar bhárr an chnuic: tá a imeall go léir mórthimpall naofa: sin é, dá bhrí sin, dlí
an tí. 13 Agus sin iad tómhaiseanna na haltórach leis an dtómhas is cruinne, eadhon cúbat agus
leithead lámha: cúbat ab ea a bhun, agus cúbat a leithead, agus a chiúmhais go dtí a imeall agus
mórthímpall, aon leithead lámha amháin, agus dob í sin clais na haltórach. 14 Agus ó bhun na talún
go dtí an buinne íochtarach, dhá chúbat, agus a leithead aon chúbat amháin, agus ón mbuinne beag
go dtí an buinne mór cheithre chúbat, agus an leithead aon chúbat amháin. 15 Agus bhí an tAriel1

féin cheithre cúbait, agus ón Ariel suas do bhí cheithre adharca*. 16 Agus bhí an tAriel cheithre
cúbait ar faid, agus dhá chúbat déag ar leithead, agus é ceárnach, cómhthaobhach. 17 Agus bhí an
buinne cheithre cúbait déag ar faid, agus cheithre cúbait déag ar leithead in sna cheithre cúinníbh,
agus bhí an choróinn mórthímpall air leathchúbat, agus a bhun aon chúbat amháin mórthímpall,
agus bhí a chéimeanna iompaithe soir.

18 Agus duairt  sé liom: A mhic an duine,  seo mar adeir  an Tiarna Dia: Sid iad  ceremóinte na
haltórach, pé lá in aon chor a déanfar í: go n-íbreófar  holocauistí uirthi, agus go mbeidh fuil dá
dortadh amach uirthi.

19 Agus beidh tú ag tabhairt do sna sagartaibh agus do sna Lévíteachaibh de chine Sadoic, a bhíonn
ag teacht i ngar dómhsa, adeir an Tiarna Dia, chun gamhna as an dtréad d’íbirt chúm mar gheall ar
pheaca. 20 Agus tógfair cuid d’fhuil an ghamna san agus cuirfir ar cheithre adharcaibh na haltórach
í,  agus ar cheithre cúinníbh an bhuinne,  agus ar  an gcoróinn mórthímpall,  agus glanfair  í  agus
déanfair a sásamh. 21 Agus tógfair an gamhain a hofrálfar mar gheall ar pheaca agus dófair é in áit
fé leith den tigh lasmu’ den  tsanctuárium. 22 Agus an tarna lá ofrálfair pocán gan mhácail, mar
gheall ar pheaca; agus déanfaid siad sásamh na haltórach, fé mar a dheineadar a sásamh leis an
ngamhain. 23 Agus nuair a bheidh deireadh an tsásaimh déanta agat don altóir, ofrálfair gamhain
gan mháchail as an stoc, agus reithe gan mháchail as an dtréad. 24 Agus ofralfair iad i radharc an
Tiarna: agus cuirfid na sagairt salann orthu agus íbreóid siad iad ’na  holocaust chun an Tiarna.
25 Ofrálafair  pocán  mar  gheall  ar  pheaca  gach  aon  lá  ar  feadh  seacht  lá.  Ofrálfaid  siad,  leis,
gamhain as an stoc, agus reithe as an dtréad, agus iad gan mháchail.  26 Beid siad ag déanamh
sásaimh na haltórach ar feadh seacht lá, agus dhá glanadh, agus coisriceóid siad í*. 27 Agus nuair a
bheid na laethanta caite, an t-ochtú lá agus as san amach, beid na sagairt ag íbirt úr holocauistíse ar
an altóir, agus ag íbirt úr n-ofrálacha síochána, agus beadsa ceannsaithe dhíbh, adeir an Tiarna Dia.

Caib. Cheithre Dheich a Ceathair

Caithfidh  an  geata  thoir  den  tsanctuárium bheith  dúnta  i  gcónaí.  Ní  lámhálfar  daoine  gan
tímpallghearradh isteach sa tsanctuárium: ná na Lévítigh a dhein seirbhís d’íodalaibh. Ach clann
mhac Shádoic, do sheasaimh dílis in sna haimsiribh ba mheasa, sin iad a dheéanfaidh gnóthaí
sagairt.

1 Agus do rug sé thar n-ais me go dtí slí gheata an tsanctuáriuim lasmu’, an geata a bhí ag féachaint
soir,  agus  bhí  sé  dúnta.  2 Agus  duairt  an  Tiarna  liom:  Caithfidh  an  geata  so  bheith  dúnta.  Ní
hosclófar é, agus ní gheóbhaidh aon duine tríd, óir is tríd a tháinig Tiarna Dia Israél isteach, agus
caithfidh sé bheith dúnta. 3 Óir beidh an priúnsa, an priúnsa féin, ’na shuí ann, chun beith ag ithe
aráin os cómhair an Tiarna. Raghaidh sé isteach slí phóirse an gheata agus geóbhaidh sé amach an
tslí chéanna. 4 Ansan do rug sé me trí shlí an gheata thuaidh, i radharc an tí, agus d’fhéachas, agus

1 Caib. 43. véar. 15. “An tAriel,” .i. an altóir féin, nú, níos cruinne an áit ab aoirde dhi, an áit ar a gcurtí an íbirt 
loiscithe. “Harel” an focal san Éabhrais, .i. “cnuc Dé”. Ach sa véarsa ’na dhiaidh sin is “Haariel” an focal adeirtear 
san Éabhrais, agus ciallaíonn sé “león Dé”. Fé mar adéarfí go n-itheann sé an íbirt mar ’ itheann an león a sheilg.
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féach, do líon glóire an Tiarna tigh an Tiarna, agus do thiteas-sa ar m’aghaidh. 5 Agus duairt an
Tiarna  liom:  A  mhic  an  duine,  tabhair  aire  led  chroí,  agus  feic  led  shúilibh,  agus  clois  led
chluasaibh,  gach a bhfuil agam á rá leat  i dtaobh ceremóinte uile tí an Tiarna,  agus i dtaobh a
dhlithe, agus tabhair fé ndeara go cruínn slite an teampaill, mar aon le gach dul amach a bhaineann
leis an sanctuárium. 6 Agus déarfair le teaghlach Israél a bhíonn ’om ghríosadh: Seo mar adeir an
Tiarna  Dia:  Bídh  sásta,  a  theaghlach  Israél,  lenúr  ngníomharthaibh  mallaithe  go  léir:  7 gur
thugabhair isteach daoine iasachta gan tímpallghearradh id chroí orthu ná tímpallghearradh feóla,
chun iad a bheith im  shanctuárium agus ag truailliú mo thí: agus bíonn sibh ag ofráil mo chuid
aráin, an tsaíll, agus an fhuil*: agus tá mo chonnradh briste agaibh lenúr ngnóthaíbh mallaithe go
léir. 8 Agus níor chimeádabhair dlithe mo shanctuáriuim, ach do chuireabhair lucht cimeádta mo
reacht im sanctuárium díbh féin. 9 Seo mar adeir an Tiarna Dia: Ní raghaidh aon duine iasachta atá
gan tímpallghearradh croí agus gan tímpallghearradh feóla isteach im  shanctuáriumsa, aon duine
iasachta atá i measc clainne Israél.

10 Ach so,  na  Lévíteacha  úd d’imigh i  bhfad uaim nuair  a  bhí  clann Israél  ag  dul  amú,  agus
d’imíodar ar fán uaim i ndiaidh a n-íodal, agus go bhfuil a mallaitheacht féinig fuilicthe acu, 11 beid
siad  ’na  n-oificeachaibh  im  shanctuárium,  ag  cimeád  dóirse  agus  geataí  an  tí,  agus  ’na  lucht
friothála don tigh. Beid siad ag marú na  holocauistí, agus  victimí na ndaoine, agus seasóid siad i
radharc na ndaoine ag friothálamh orthu. 12 Óir bhídís ag friothálamh orthu os cómhair a n-íodal,
agus bhíodar ’na mbloc tuisle chun mallaitheachta do theaghlach Israél: dá bhrí sin tá mo lámh
togtha  in  áirde  agam ’na  gcoinnibh,  adeir  an  Tiarna  Dia,  agus  fuiliceóid  siad  a  mallaitheacht,
13 agus ní thiocfaid siad i ngar dómhsa chun dualgais sagairt do dhéanamh chúm, ná ní thiocfaid
siad i  ngaire  leis  an sanctum sanctórum:   ach fuiliceóid  siad a  náire,  agus  a  mallaitheacht,  an
mhallaitheacht a dheineadar. 14 Agus dhéanfadsa dhíobh lucht dóirse ’ chimeád don tigh, chun gach
seirbhíse dá mbaineann leis an dtigh, agus chun gach a ndéanfar ann. 

15 Ach  na  sagairt  agus  na  Lévítigh,  clann  mac  Sadoic,  iad  san  a  chimeád  ceremóinte  mo
shanctuáriuim nuair a bhí clann Israél ag imeacht amú uaim, sin iad a thiocfaidh i ngar dom, ag
friothálamh orm. Agus beid siad ’na seasamh os mo chómhair, ag ofráil na saille chúm, agus na
fola, adeir an Tiarna Dia. 16 Sin iad a bheidh ag teacht isteach im  shanctuárium, agus ag teacht
chun mo bhúird chun bheith ag friothálamh rom, agus ag cimeád mo cheremóinte.

17 Agus nuair a bheid siad ag teacht isteach geataí na cúirte istigh beid siad éidithe in éadaíbh
línéadaigh: agus ní bheidh aon éadach olla úmpu nuair a bheid siad ag friothálamh i ngeataíbh na
cúirte istigh. 18 Beid míochta línéadaigh ar a gceannaibh acu, agus brístí línéadaigh ar a luanaibh,
agus ní bheid siad criosaithe le haon ní a bhainfeadh allas astu. 19 Agus nuair a bheid siad ag dul
amach  sa  chúirt  amu’,  ag  triall  ar  an  bpobal,  bainfid  siad  díobh  na  héadaí  ’nar  dheineadar
friothálamh agus cuirfid siad i gcimeád iad i seómra taisce an  tsanctuáriuim agus cuirfid siad a
gcuid éadaigh féin úmpu, agus ní naomhóid siad an pobal ’na n-éidíbh1. 20 Agus ní bheárrfaid siad
a gcínn lom, ná ní leogfaid siad dá ngruaig fás fada, ach beárrfaid geárr í ar a gceannaibh. 21 Agus
ní ólfaidh aon tsagart fíon nuair a bheidh sé ag dul isteach sa chúirt istigh. 22 Agus ní phósfaid siad
bainntreach, ná bean a díbreadh. Ach pósfaid siad maighdeana de shíol teaghlaigh Isráel. Ach beidh
ar a gcumas bainntreach do phósadh ach gur bainntreach sagairt í. 23 Agus múinfid siad dom pobal
an  deifríocht  atá  idir  ní  naofa  agus ní  truaillithe,  agus  taispeánfad  siad  dóibh conas  glan  agus
neamhghlan  d’aithint  óna  chéile.  24 Agus  nuair  a  bheidh  aighneas  ar  siúl  seasóid  siad  im

1 Caib. 44. véar. 19. “Ní naomhóid siad an pobal in sna héidíbh.” .i. le heagla go mbainfeadh na daoine leis na héidíbh
beannaithe, óir ní raibh cead ag éinne baint leis na héidibh sin ach amháin ag duine do naomhaíodh.
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breitheannaibhse  agus  tabharfaid  siad  breith:  cimeádfaid  siad  mo  dhlithe  agus  mo  reachta  im
sholamnachtaibh go léir, agus naomhóid siad mo shabóidí.

25 Agus ní thiocfaid siad in aice le haon duine marbh sara dtruailleófí iad, ach amháin a n-athair nú
a máthair nú a mac nú a n-iníon, nú a ndriotháir nú a ndrifiúr, ná beidh fear eile aici. Is ceadaithe
dhóibh bheith neamhghlan uathu san. 26 Agus nuair a glanfar duine cómhaireófar seacht lá dho.
27 Agus an lá a bheidh sé ag dul isteach sa  tsanctuárium, isteach sa chúirt istigh, ag friothálamh
ormsa sa tsanctuárium, déanfaidh sé ofráil mar gheall ar a pheaca, adeir an Tiarna Dia. 

28 Agus ní bheidh aon oidhreacht acu. Is mise a n-oidhreacht: Agus ní thabharfaidh sibh aon tsealús
in Israél dóibh—óir is mise a sealús-san. 29 Íosfaid siad an  victim mar gheall ar pheaca, agus an
victim mar gheall ar iomarbhas, agus gach ní a móidítear in Israél is leó é; 30 agus céadtoradh gach
céadgheine,  agus  líbamina uile  na  nithe  d’ofráltar,  is  leis  an  sagart  iad,  agus  tabharfaidh  sibh
ceadtorthaí úr mbiatha don tsagart, i dtreó go gcasfaidh sé beannacht ar do thigh. 31 Ní íosfidh an
sagart aon rud a fuair bás uaidh féin, ná aon rud gur rug beithíoch air, peocu éan1 é nú beithíoch.

Caib. Cheithre Dheich a Cúig

Ranna talún don tsanctuárium; don chathair agus don phriúnsa. Reachta don phriúnsa.

1 Agus nuair a thosnóidh sibh ar an dtalamh do roinnt ar chrannaibh, deinidh na céadtorthaí do
dheighilt amach chun an Tiarna; rann talún chun bheith naofa chúig mhíle fhichid2 ar faid agus
deich  míle  ar  leithead:  beidh  sé  naofa  ’na  chríochaibh  go léir  mórthímpall.  2 Agus  beidh don
tsanctuárium ar gach taobh chúig céad fó chúig céad, ceárnach mórthímpall, agus caogad cúbat dá
shuburbaibh mórthímpall.  3 Agus  leis  an  dtómhas  san  tómhaisfir  faid  cúig  mhíle  fhichid  agus
leithead deich míle, agus is ann a bheidh an teampall agus an sanctum sanctórum. 4 Beidh an chuid
naofa  den  talamh  do  sna  sagairt,  ministéirí  an  tsanctuáriuim,  iad  san  a  thagann  i  ngar  do
mhinistreacht an Tiarna: Agus beidh sé in’ inead dá dtithibh, agus d’inead naofa an tsanctuáriuim.
5 Agus beidh chúig mhíle fhichid ar faid agus deich míle ar leithead do sna Lévítigh a bheidh ag
ministreacht sa tigh. Beidh fiche seómra stóir acu san. 6 Agus ceapfair sealús na cathrach chúig
mhíle  ar  leithead agus chúig  mhíle  fhichid  ar  faid,  de réir  idirdhealbhtha an  tsanctuáriuim,  do
theaghlach Israél uile.

7 Don phriúnsa, leis, ar thaobh agus ar an dtaobh eile, de réir idirdhealbhtha an tsanctuáriuim, agus
de réir  sealúsa na cathrach,  ar  aghaidh idirdhealbhtha an  tsanctuáriuim anonn, agus ar aghaidh
sealúsa na cathrach anonn: ó thaobh na mara go dtí an mhuir, agus ó thaobh an chínn thoir go dtí an
ceann thoir: agus an fhaid de réir gach coda ón imeall thiar go dtí an t-imeall thoir: 8  beidh cuid den
talamh aige in Israél: agus ní bheid na priúnsaí ag creachadh mo phobail a thuilleadh in Israél: ach
caithfid siad an talamh a thabhairt do theaghlach Israél de réir na dtreabh.

9 Seo mar adeir an Tiarna: Bídh sásta, a phriúnsa Israél: Stadaidh den éagóir agus den chreachadh,
agus cuiridh breithiúntas agus ceart i bhfeidhm: Dealaídh úr dteóranna óm dhaoine, adeir an Tiarna.
10 Beidh (bíodh) agaibh meánna cothroma, agus ephí cóir agus bát cóir. 11 Beidh (bíodh) an t-ephí
agus an bát3 mar a chéile agus aon tómhas amháin iontu: i dtreó go mbeidh sa bhát an deichiú cuid

1 Check the manuscript here. Page 3920.
2 Caib. 45. véar. 1. “Chúig mhíle fhichid”, .i. de chúbataibh.
3 Véar. 11. “An t-ephí agus an bát.” Aon tuirt amháin a bhí sa dá thómhas san, ach leis an mbát a tómhaistí an fliuch 

agus leis an ephí a tómhaistí an tirim.
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de chór, agus san ephí an dheichiú cuid de chór. Beidh (bíodh) an mheáchaint chéanna iontu de réir
tómhais an chóir. 12 Agus tá fiche obol i sicil. Agus deinid fiche sicil, agus chúig sicil fhichid, agus
chúig sicle déag aon mhna amháin, 13 agus sid iad na céadtorthaí a thógfair: séú cuid ephí, de chór
crithneachtan, agus séú cuid ephí de chór eórnan. 14 Tómhas íle, leis, an deichiú cuid de chór is ea
bát, agus deinid deich  báit cór: óir líonaid deich  báit cór: 15 agus aon reithe amháin a tréad dhá
chéad, díobh san a chothaíd Israél chun íbirte, agus chun holocaust, agus chun ofrálacha síochana,
chun sásaimh a dhéanamh dóibh, adeir an Tiarna Dia. 16 Beidh ceangal ar mhuíntir na tíre go léir
chun na gcéadtorthaí sin a thabhairt do phriúnsa Israél; 17 agus beidh ar an bpriúnsa an holocaust
do thabhairt,  agus an íbirt,  agus an  libátio,  ar  na féilibh,  agus ar na réannaibh nua,  agus ar na
sabóidibh,  agus  ar  sholamnachtaibh  uile  teaghlaigh  Israél:  ofrálfaidh  sé  an  íbirt  mar  gheall  ar
pheaca, agus an holocaust, agus na hofrálacha síochána chun sásaimh a dhéanamh ar son teaghlaigh
Israél.

18 Seo mar adeir an Tiarna Dia. Sa chéad mhí, an chéad lá den mhí tógfair as an dtréad gamhain
gan mháchail,  agus  déanfair  sásamh ar  son  an  tsanctuáriuim.  19 Agus  tógfaidh  an  sagart  cuid
d’fhuil  na hofrála  mar gheall  ar  pheaca,  agus  cuirfidh sé ar  ursanaibh an tí  í,  agus  ar  cheithre
cúinníbh buinne na haltórach, agus ar ursanaibh gheata na cúirte istigh. 20 Agus déanfair mar sin an
seachtú lá den mh,í ar son gach duine a bhí in ainbhios, agus do mealladh in earráid, agus déanfair
sásamh ar son an tí.

21 Sa chéad mhí, an ceathrú lá déag den mhí, cimeádfaidh sibh solamnacht na cásca. Ar feadh
seacht lá íosfair arán gan giost. 22 Agus ofrálfaidh an priúnsa, an lá san, ar a shon féin agus ar son
daoine uile na tíre, gamhain mar gheall ar pheaca, 23 agus i solamnacht na seacht lá* íbreóidh sé
mar  holocaust chun an Tiarna, seacht ngamhna agus seacht reithí gan mháchail,  gach aon lá ar
feadh seacht lá: agus mar gheall ar pheaca, pocán gach aon lá. 24 Agus íbreóidh sé íbirt  ephí in
aghaidh gach gamhna agus  ephí in aghaidh gach reithe: agus  hin íle in aghaidh gach  ephí. 25 Sa
seachtú  mí,  an  cúigiú  lá  déag  den  mhí,  sa  bhféile  solmanta,  déanfaidh  sé  mar  an  gcéanna  i
gcaitheamh an seacht lá; i dtaobh na hofrála mar gheall ar pheaca, agus i dtaobh an holocauist, agus
i dtaobh na híbirte, agus i dtaobh na híle.

Caib. Cheithre Dheich a Sé

Rialta eile don phriúnsa agus do na híbirtíbh.

1 Seo mar adeir an Tiarna Dia: beidh geata na cúirte istigh, atá ag féachaint soir, dúnta i gcaitheamh
an sé lá ar a ndeintear obair, ach beidh sé ar oscailt lá na sabóide, agus beidh sé ar oscailt lá na ré
nua,  leis.  2 Agus  raghaidh  an  priúnsa  isteach trí  shlí  phóirse  an  gheata  ón  dtaobh  amu’,  agus
seasóidh sé ag táirsigh an gheata, agus ofrálfaid na sagairt a holocaust agus a ofrálacha síochána,
agus adharfaidh se ar tháirsigh an gheata, agus ansan imeóidh sé amach: ach ní dúnfar an geata go
dtí tráthnóna. 3 Agus adharfaidh pobal na tíre ag an ngeata san os cómhair an Tiarna ar na sabóidíbh
agus ins gach ré nua.

4 Agus sid é an holocaust d’íbreóidh an priúnsa chun an Tiarna lá na sabóide, sé cínn d’uanaibh gan
mháchail  agus  reithe  gan  mháchail,  5 agus  íbirt  ephí ar  reithe,  ach  ar  na  huanaibh  pé  íbirt  a
lámhálfaidh a lámh: agus hin íle ar gach ephí: 
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6 agus lá na ré nua, gamhain gan mháchail as an dtréad. Agus caithfid na sé huana agus an reithe
bheith gan mháchail. 7 Agus ofrálfaidh sé in íbirt ephí ar ghamhain agus ephí ar reithe. Ach ar na
huanaibh de réir mar a gheóbhaidh a lámh. Agus hin íle ar gach ephí.

8 Agus nuair  a bheidh an priúnsa chun dul isteach téadh sé isteach slí phóirse an gheata,  agus
tagadh sé amach an tslí chéanna. 9 Ach nuair a raghaid daoine na tíre isteach os cómhair an Tiarna,
in sna féilibh solmanta, an té do raghaidh isteach an geata thuaidh chun adhradh raghaidh sé amach
an geata theas. Agus an té do raghaidh isteach an geata theas raghaidh sé amach an geata thuaidh;
agus ní iompóidh sé i slí an gheata trínar tháinig sé isteach, ach geóbhaidh sé amach an geata atá ar
aghaidh an gheata san. 10 Agus an priúnsa ’na lár, raghaidh sé isteach nuair a bheid siad san ag dul
isteach, agus raghaidh sé amach nuair a bheid siad ag dul amach. 11 Agus in sna haonaíbh agus in
sna solamnachtaibh, beidh íbirt ephí do ghamhain agus ephí do reithe, agus do sna huanaibh, beidh
an íbirt de réir mar a gheóbhaidh a lámh, agus  hin íle go gach  ephí. 12 Ach nuair a bheidh íbirt
thoilteanach  ag  an  bpriúnsa  á  dhéanamh,  nú  ofrálacha  toilteanacha  síóchána  chun  an  Tiarna,
osclófar do an geata atá ag féachaint soir agus ofrálfaidh sé a holocaust agus a ofrálacha síochána,
mar is gnáth a dhéanamh lá na sabóide. Ansan imeóidh sé amach, agus dúnfar an geata nuair a
bheidh sé imithe amach.

13 Agus ofrálfaidh sé gch aon lá mar holocaust chun an Tiarna, uan a rugadh an bhliain sin, agus é
gan mháchail. Ofrálfaidh sé é ar maidin i gcónaí. 14 Agus ofrálfaidh sé an íbirt air, gach maidin i
ndiaidh ’ chéile, an séú cuid d’ephí, agus an tríú cuid de  hin íle le meascadh ar phlúr mhín: íbirt
chun an Tiarna fé reacht choiteann shíoraí. 15 Ofrálfaidh sé an t-uan, agus an íbirt agus an íle gach
maidean i ndiaidh ’ chéile, ’na holocaust shíoraí.

16 Seo mar adeir an Tiarna Dia: Má thugann an priúnsa tabharthas d’éinne dhá mhacaibh: raghaidh
sé in oidhreacht chun a chlainne, sealbhóid siad é in oidhreacht. 17 Ach má thugann sé tiomna as a
oidhreacht do dhuine dá sheirbhíseachaibh, beidh sé ’na shealús aige go dtí bliain na fuascalta, agus
tiocfaidh  sé  thar  n-ais  chun  an  phriúnsa,  ach  raghaidh  a  oidhreacht  chun  a  mhac.  18 Agus  ní
thógfaidh an priúnsa aon chuid d’oidhreacht na ndaoine le foiréigean, ná aon chuid dá sealús, ach
tabharfaidh sé oidhreacht dá mhacaibh as a shealús féinig: i dtreó ná scaipfar mo phobal, gach duine
as a shealús.

19 Agus do rug sé isteach me an dul isteach a bhí ag taobh an gheata,  isteach i  seómraíbh an
tsanctuáriuim, na seómraí a bhí i gcómhair na sagart, agus a bhí ag féachain ó thuaidh. Agus bhí áit
ann a bhí ag claonadh siar: 20 agus duairt sé liom: Sin é an áit ’na mbeireóid na sagairt an ofráil mar
gheall ar pheaca agus an ofráil mar gheall ar iomarbhas, mar a n-ollmhóid siad an íbirt, i dtreó ná
tabharfaidís amach í sa chúirt amu’ agus go naomhófí an pobal. 21 Agus do rug sé amach me sa
chúirt amu’ agus do sheól sé tímpall me trí cheithre cúinníbh na cúirte, agus féach bhí cúirt bheag i
gcúinne na cúirte, ag gach cúinne den chúirt bhí cúirt bheag. 22 I gceithre cúinníbh na cúirte bhí
cúirteanna beaga  déanta,  daichead cúbat  ar  faid  agus  tríochad cúbat  ar  leithead,  agus  an  t-aon
tómhas amháin in sna cheithre cínn. 23 Agus bhí falla mórthímpall ar na cúirteannaibh beaga, agus
bhí cistiní déanta fé sna rangaibh mórthímpall. 24 Agus duairt sé liom: Sin é tigh na gcistiní mar a
mbeireóid na sagairt victimí na ndaoine.

Caib. Cheithre Dheich a Seacht

Na huisceacha beannaithe ag teacht amach ó bhun an teampaill. Críocha na tíre le roinnt ar an dá
threibh Déag.
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1 Agus do rug sé chun geata an tí me arís, agus féach bhí uisceacha1 ag rith amach fé bhun táirsí an
tí soir:  óir bhí brollach tosaigh an tí ag féachaint soir: ach bhí na huisceacha ag rith síos chun
taoibhe deise an teampaill chun an taoibh theas den altóir. 2 Agus do sheól sé amach me trí shlí an
gheata thuaidh, agus chuir sé ’ fhéachaint orm iompáil chun na slí lasmu’ den gheata amu’, chun na
slí a bhí ag féachaint soir: agus féach bhí uisceacha ag rith amach ar an dtaobh deas, 3 agus do
chuaigh an fear go raibh an líne ’na láimh aige amach soir agus do thómhais sé míle cúbat, agus do
rug sé tríd an uisce me, agus bhí an t-uisce suas go haltaibh orm. 4 Agus do thómhais sé míle eile
agus do rug sé tríd an uisce me agus bhí an t-uisce go glúinibh orm, 5 agus thómhais sé míle eile
agus bhí an t-uisce go luanaibh orm, agus thómhais sé míle eile cúbat agus bhí sé ’na thuile ná
féadfainn gabháil thairis: óir bhí na huisceacha éirithe ’na dtuile doimhinn nárbh fhéidir a ghabháil.
6 Agus duairt sé liom: Gan amhras tá feicithe agat, a mhic an duine. Agus do thóg sé amach me
agus chuir sé ’ fhéachaint orm iompáil chun puirt an chaise. 7 Agus nuair ’ iompaíos, féach, bhí ar
phort na habann ar gach taobh, mórán crann. 8 Agus duairt sé liom: Na huisceacha san atá ag rith
amach chun na gcnapóg gainímhe úd thoir, agus síos go machairí an uaignis, raghaid siad isteach sa
bhfarraige, agus raghaid siad amach, agus leighisfar na huisceacha. 9 Agus an uile chréatúir beó do
shnámhann pé treó ’ na dtiocfaidh an caise, mairfidh sé: agus beidh éisc ann go flúirseach tar éis na
n-uisceacha san do theacht ann, agus leighisfar iad, agus mairfidh an uile ní go dtiocfaidh an caise
chuige. 10 Agus beid na hiascairí ’na seasamh os cionn na n-uisceacha san, ó Engaddí ar fad go dtí
Engallim beid líonta dá dtriomú. Beidh a lán saighseanna éisc ann, suaitheantas ana-mhór, ar nós
iasc na farraige móire. 11 Ach in sna himeallaibh, agus in sna currachaibh, ní leighisfar iad, óir
déanfar poíll salainn díobh; 12 agus in aice na habhann, ar gach taobh, fásfaidh gach saghas craínn a
thugann toradh uaidh. Ní thitfidh a nduilliúr, ná ní raghaidh dá dtoradh. Tabharfaid siad céádtorthaí
gach aon mhí, mar beidh an t-uisce ag teacht chúthu amach as an sanctuárium: agus beid a dtorthaí
chun bídh, agus a nduilliúr chun leighis.

13 Seo mar adeir an Tiarna Dia: Sid í an teóra, lena sealbhóidh sibh an tír de réir dhá threibh déag
Israél: óir tá dhá chuid roinnt’ ag Ióseph 14 agus sealbhóidh sibh an tír, gach fear ar aon dul lena
bhráthair: an tír gur árdaíos mo lámh ’na thaobh chun í ’ thabhairt dúr n-aithreachaibh: agus titfidh
an tír seo chúibhse mar shealús. 15 Agus sid í teóra na tíre: I leith an taoibh thuaidh, ón bhfarraige
mór trí shlí Hetaloin, mar a dtéid daoine go Sedada, 16 Emat, Berota, Sabarim, atá idir theórainn
Dhamascuis agus teóra Emait, tigh Tichoin atá in aice le teórainn Aurain. 17 Agus an teóra atá ón
bhfarraige go dtí cúirt Enain, sin í a bheidh ’na teórainn do Dhamascus, agus ón gceann tuaidh go
dtí  an  ceann  thuaidh:  teóra  Emait,  sin  é  an  taobh  thuaidh.  18 Agus  ó  lár  Aurain,  agus  ó  lár
Dhamascuis, agus ó lár Ghalaaid, agus ó lár tíre Israél, Iordan ag déanamh na teórann go dtí an
fharraige  thoir.  Agus  sin  mar  a  thómhaisfidh  saibh  an  taobh  thoir.  19 Agus  an  taobh theas;  ó
Thamar ó dheas go dtí uisceacha an bhréagnaithe ag Cades: agus an sruth chómh fada leis an muir
móir: agus sin é an taobh theas i leith an chínn theas. 20 Agus an taobh i leith na farraige, is í an
fharraige mhór (an teóra) ó sna himeallaibh lom díreach go dtagair go dtí Emat: sin é taobh na
farraige.

21 Agus  roinnfidh  sibh an  tír  sin  chúibh féin  de  réir  treabh Israél:  22 agus  roinnfidh  sibh í  le
crannchur chúibh féin ’na hoidhreacht, agus chun na ndaoine iasachta do thiocfaidh anall ag triall

1 Caib. 47. véar. 1. “Uisceacha.” Ní tuigtear na huisceacha san de réir na leitre (ní raibh aon uisce den tsórd san ag rith
amach as an dteampall). Tuigtear go gciallaíd na huisceacha san baisteadh Chríost, agus a theagasc, agus a ghrásta. 
Súáilcí Chríostúla is ea na craínn úd a bhí ag fás ar bhruachaibh na habhann. Na héisc, sin iad na Críostaithe a 
bhíonn ag maireachtaint go sprideálta ar na huisceacha beannaithe úd agus istigh iontu. Na hiascairí; sin iad na 
haspail naofa agus na teagascóirí naofa a bhíonn ag tabhairt na ndaoine chun an chreidimh. Na curracha atá gan 
sláinte, sin iad na daoine atá lasmu’ den eaglais agus atá deighilte ó uisceachaibh na beatha.
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oraibh: agus do gheinfidh clann ’núr measc: agus beid siad díbhse mar ’ bheadh muíntir aon tíre
libh a rugadh i measc clainne Israél: beidh siad páirteach sa tsealús mar aon libhse i lár treabh
Israél. 23 Pé treabh ’na mbeidh an té go tháinig, ansan is ea’ thabharfaidh sibh sealús do, adeir an
Tiarna Dia.

Caib. Cheithre Dheic a hOcht

1 *Agus is iad so ainmneacha na dtreabh ó theórannaibh an chínn tuaidh, trí shlí Hetaloin, mar a
théid siad go hEmat, cúirt Enain teóra Dhamascuis trí shlí Emait ó thuaidh. Agus ón dtaobh thoir de
go dtí an fharraige, sin aon chuid amháin do Dhan. 2 Agus fan teórann Dain,  ón dtaobh thoir go dtí
taobh na farraige, aon chuid amháin d’Aser. 3 Agus fan teórann Aser, ón dtaobh thoir go dtí taobh
na farraige, aon chuid amháin do Nephtalí. 4 Agus fan teórann Nephtalí,  ón dtaobh thoir go dtí
taobh na farraige, aon chuid amháin do Mhanasses. 5 Agus fan teórann Mhanasses, ón dtaobh thoir,
go dtí taobh na farraige, aon chuid amháin d’Ephraim. 6 Agus fan teórann Ephraim, ón dtaobh thoir
go dtí taobh na farraige, aon chuid amháin do Ruben. 7 Agus fan teórann Ruben, ón dtaobh thoir go
dtí taobh na farraige, aon chuid amháin do Iúda. 8 Agus fan teórann Iúda, ón dtaobh thoir go dtí
taobh na farraige is ea ’ bheid na céadtorthaí do chuirfidh sibh i leataoibh, chúig mhíle fhichid ar
leithead, agus i bhfaid mar gach cuid de sna codaibh eile, ón dtaobh thoir go dtí taobh na farraige.
Agus beidh an sanctuárium istigh ’na lár san.

9 Beid na céadtorthaí a chuirfidh siabh i leataoibh don Tiarna: beid siad chúig mhíle fhichid ar faid
agus a leithead deich míle, 10 agus sid iad céadtorthaí an  tsanctuáriuim do sna sagartaibh; chúig
mhíle fhichid ar faid ó thuaidh, agus deich míle ar leithead i dtreó na farraige*, agus chúig mhíle
fhichid ar faid ó dheas, agus beidh sanctuárium an Tiarna istigh ’na lár. 11 Do sna sagartaibh de
chlaínn mhac Sadoic a bheidh an  sanctuárium,  na sagairt  a chimeád mo  cheremóinte,  agus nár
imigh amú nuair a bhí clann Israél ag imeacht amú fé mar a bhí na Lévítigh féin ag imeacht amú.
12 Agus  beidh  acu  céadtorthaí  de  chéadtorthaíbh  na  tíre  sanctum  sanctórum,  fan  teórann  na
Lévíteach.  13 Agus beidh ag  na  Lévítigh,  mar  an  gcéanna,  fan  teórann na  sagart,  chúig  mhíle
fhichid ar faid agus deich míle ar leithead. Chúig mhíle fhichid a bheidh sa bhfaid go léir agus deich
míle sa leithead. 14 Agus ní dhíolfaid siad aon chuid de, ná ní mhalairteóid siad aon chuid de, ná ní
iasachtófar aon chuid de chéadtorthaibh na talún, óir táid siad naomhaithe chun an Tiarna.

15 Ach an chúig mhíle atá fágtha, sa leithead, i gcoinnibh an chúig mhíle fhichid, beidh sé sin ’na n-
áit thuathach don chathair chun cónaithe agus chun suburbanna, agus beidh an chathair istigh ’na
lár. 16 Agus siad iad a tómhaiseanna: cheithe mhíle agus chúig céad ar an dtaobh thuaidh: agus
cheithre mhíle agus chúig céad ar an dtaobh theas: agus cheithre mhíle agus chúig céad ar an dtaobh
thoir: agus cheithre mhíle agus chúig céad ar an dtaobh thiar. 17 Agus beid suburbanna na cathrach
dhá chéad agus caogad ó thuaidh; agus dhá chéad agus caogad ó dheas: agus dhá chéad agus caogad
soir: agus dhá chéad agus caogad chun na farraige. 18 Agus an fuíollach a fágadh i bhfaid fan
chéadtorthaí an tsanctuáriuim, deich míle soir agus deich míle siar, beidh san mar chéadtorthaí ag
an  sanctuárium:  agus  beidh a  thorthaí  chun bídh dóibh sin  a  dheineann seirbhís  don chathair.
19 Agus beid 1lucht seirbhíse na cathrach a treabhaibh uile Israél. 20 Na céadtorthaí go léir, a chúig
mhíle  fhicid  faoi  chúig  mhíle  fhichid,  ceárnach,  curfar  i  leataoibh  iad  mar  chéadtorthaí  don
tsanctuárium agus mar shealús don chathair.

21 Agus is ag an bpriúnsa ’ bheidh an méid a bheidh fágtha ar gach aon taobh de chéadtorthaibh an
tsanctuáriuim, agus de shealús na cathrach i gcoinnibh an chúig mhíle fhichid de sna céadtorthaíbh

1 Check manuscript p3936.
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chun na teórann thoir: i dtreó na farraige, leis, i gcoinnibh an chúig mhíle fhichid, go dtí teóra na
farraige, beidh sé ’na chuid ag an bpriúnsa mar an gcéanna. Agus beid céadtorthaí an tsanctuáriuim,
agus  sanctuárium an teampaill,  istigh ’na lár.  22 Agus a sealús na Lévíteach, agus a sealús na
cathrach, ó táid siad istigh i lár coda an phriúnsa, beidh ag dul don phriúnsa an méid díobh a bheidh
chun teórann Iúda agus chun teórann Bheniamin.

23 Agus don chuid eile de na treabhaibh: ón dtaobh thoir go dtí an taobh thiar, aon chuid amháin do
Bheniamin. 24 Agus ar aghaidh teórann Bheniamin, ón dtaobh thoir go dtí an taobh thiar, aon chuid
amháin do Shímeón. 25 Agus fan teórann Shímeóin, ón dtaobh thoir go dtí an taobh thiar, aon chuid
amháin d’Issachar. 26 Agus fan teórann Issachair ón dtaobh thoir go dtí an taobh thiar, aon chuid
amháin do Shabulon. 27 Agus fan teórann Sabuloin, ón dtaobh thoir go dtí an taobh thiar, aon chuid
amháin do Ghad. 28 Agus fan teórann Ghaid, ó dheas go dtí an teóra theas: agus beidh an teóra ó
Thamar go dtí uisceacha an bhréagnaithe ag Cades, an oidhreacht ar aghaidh na farraige móire.
29 Sin í an tír a roinnfidh sibh le crannchur ar threabhaibh Israél agus sin iad a gcoda, adeir an
Tiarna Dia.

30 Agus sid iad na slite amach as an gcathair: tómhaisfir ar an dtaobh thuaidh cheithre mhíle agus
chúig céad, 31 agus geataí  na cathrach de réir ainmneacha treabh Israél, trí  geataí ar  an dtaobh
thuaidh, geata Ruben aon gheata amháin, geata Iúda aon gheata amháin, geata Léví aon gheata
amháin. 32 Agus ar an dtaobh thoir cheithre mhíle agus chúig céad: agus trí geataí, geata Ióseph,
aon gheata amháin, geata Bheniamin aon gheata amháin, geata Dhain aon gheata amháin. 33 Agus
ar an dtaobh theas tómhaisfir cheithre mhíle agus chúig céad, agus trí geataí, geata Shímeóin aon
gheata amháin, geata Issachair, aon gheata amháin, geata Sabuloin aon gheata amháin. 34 Agus ar
an dtaobh thiar, cheithe mhíle agus chúig céad, agus a dtrí geataí, geata Ghaid aon gheata amháin,
geata  Aser  aon gheata  amháin,  geata  Nephtalí  aon gheata  amháin.  35 Ocht  míle  déag ab  ea  a
tímpall: agus ainm na cathrach ón lá san amach, “Tá an Tiarna ann1”.2

Nótaí

1 Gur oscladh: h-prefixation of the autonomous form is not given here, and is patchily adhered to
throughout PUL’s works.
2 Samhaltas amhra:  amhra, a literary word meaning “marvel”, is clearly given in the manuscript
here for “amber”. The Douay Bible has “the resemblance of amber”. This contrasts with the use of
ómra in Ezechiel 1:4.
2 Táimse ’ot chursa ag triall ar chlaínn Israél: the emphatic suffix  -sa is a later insertion. It is
unclear whether this was by Ristéard Pléimeann’s hand.
5 Gheóbhaid trian díot bás: it is noteworthy that we read gheóbhaid trian here, but titfidh trian later
in this verse. It is possible that lenition is carelessly omitted with gheóbhaid (for gheóbhaidh), but
more likely that this form is preferred where referred back to by  iad (gheóbhaid trian díot bás...
agus ídeóir iad le gorta).
5 Nuair a bheidh breitheanna curtha i bhfeidhm agamsa ionat: bheidh is retained here, as given in
the manuscript, although bheid would better comply with PUL’s general usage.

1 Caib. 48. véar. 35. “Tá an Tiarna ann.” Tugtar an ainm sin san áit sin ar an gcathair, ’sé sin  ar eaglais Chríost, óir tá 
an Tiarna i bhfochair eaglaise Chríost i gcónaí agus beidh go dtí deireadh an domhain (Mat. 28:20).

2 PUL: An t-ochtú lá fichid de mhí Iúil 1916, ar a hocht a’ chlog um thráthnóna, do chríochníos Esechiel. A Esechiel, 
guigh orainn!
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8 Muc fhiain: the manuscript here had  muc fiain. There is a possibility that PUL intended not to
lenite the adjective, as lenition of an f is not always adhered to. However, given the preponderance
of errors with lenition in PUL’s manuscripts, this is edited here as muc fhiain.
11 No translation is given here for Esechiel 11:25, which reads in the Douay Bible “And I spoke to
them of the captivity all the words of the Lord, which he had shewn me”.
16 Le héadaíbh: the h has been supplied here. There was an evident confusion in the manuscript
with le inserted twice and then adjusted, with h-prefixation being overlooked in the confusion.
18 Níor airíodh: h-prefixation is not given in the manuscript here.
22 No translation is given in the manuscript for two footnotes in the Douay Bible to Esechiel 18.
Verse 6 should have “Not eaten upon the mountains: That is, of the sacrifices there offered to idols”
and verse 9 “To do truth: That is, to act according to truth; for the Hebrews called everything that
was just, truth”.
22 Parabal na banleóna óige: this appears to be a slight mistranslation. This should be the parable
of the young lions, not of the young lioness.
26 Ní ídeófar ar fad í: h-prefixation of the autonomous form is not given here.
37 Go himeallaibh teórann Étíópia: the manuscript had  go himeallaibh teórainn, but  himeallaibh
was  inserted  as  a  later  correction.  Consequently,  go originally  governed  the  dative  singular
teórainn. Once himeallaibh is inserted, the phrase becomes incorrect without adjusting teórainn to
either to the genitive (singular or plural) or the nominative (singular or plural).  Teórann has been
adopted in this edition.
37 Ní árdófar: no h-prefixation is given here.
39 ’Na bhreáthacht: the original manuscript was unclear, but may have had im breáthacht. This is
edited here as ’na bhreáthacht in line with the intended sense.
43 “Na haeiríbh,” .i. priúnsaí agus giúistísí agus árdshagairt, agus scríbhneóirí: this footnote is
given once again in the manuscript below Chapter 35 as “aeirí,” .i. priúnsaí, agus giúistísí, agus
sagairt, agus scríbhneóirí.
44 “Dáivid,” .i. Críost, óir de shliocht Dháivid ab ea é: this footnote is given once again in the
manuscript below Chapter 35 as “Dáivid,” .i. Críost féin, ó ba de shliocht Dháivid é.
44 “Buinne oirirc.” Ar Chríost ár dTiarna atá sé ag cainnt, an buinne uasal de shliocht Dháivid,
atá oirirc ar fuaid an domhain go léir (feic Ier. 33:15): this footnote is given once again in the
manuscript below Chapter 35 as “buinne oirirc,” .i. Críost ár dTiarna, buinne de shliocht Dháivid,
agus tá a oirearcas ar fuaid an domhain mar is léir. 
45 The words “Christ’s baptism”, given in the heading to Esechiel 35 in the Douay Bible, are not
translated here.
48 The remainder  of Esechiel  37:25 is  left  untranslated.  The Douay Bible  has “and David my
servant shall be their prince for ever”.
48 Níl sabhanna acu ná geataíbh: PUL commented on forms in -ibh in NIWU (p137), “A fhearaibh
Éirean. It is a mistake to look upon the Irish termination -ibh as belonging exclusively to the dative
and ablative plural. It is used in the nominative, accusative and vocative plural as well. Do lúb an
fear láidir a ghlúinibh. (Mo Sgéal Féin, p. 95.) It is far older than the Latin - ibus, and wider in its
meaning”. This sentence is a rare example of PUL’s use of such a form in the nominative plural.
49 The remainder of Esechiel 38:13 is left untranslated. The Douay bible has “and to carry away
goods and substance, and to take rich spoils”.
50 San áit sin is ea d’adhlacfar Gog: the autonomous form is not prefixed with h here (we could
have had do hadhlacfar here).
50 Tar éis seacht mbliain: the manuscript here has  tar éis seacht mblian (adjusted here to seacht
mbliain), whereas the Douay Bible has “after seven months”.
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53 Tómhas cleithe,  eadhon chúig cúbait:  this  appears to  be an error in  the translation for “six
cubits”.
53 Don seómra taoibh: t-prefixation (i.e. don tseómra) is not given here. 
55 Ar an dteampall: eclipsis is added here.
56 Cheithre adharca: h-prefixination (i.e. hadharca) is not given here.
56 Agus  coisriceóid  siad  í:  the  note  in  the  Douay  Bible  is  not  translated  here.  It  there  reads
“Consecrate it: Literally, fill its hand, that is, dedicate and apply it to holy service”.
57 Ag ofráil  mo chuid  aráin,  an  tsaíll,  agus  an  fhuil:  an tsaíll and  an fhuil are  given in  the
nominative, although the objects of the verbal noun. This may be justified as they are not directly
adjacent to the verbal noun.
59 I solamnacht na seacht lá: na seacht lá is allowed to stand here, but may be a manuscript error.
PUL explained the grammatical principle thus: “An seacht lá, the seven days, i.e. one period of
seven days.  Na seacht laethanta would only be used when seven periods of one day each were
meant” (NIWU, p70). There are a number of passages elsewhere in the manuscript where PUL
made subsequent alterations, changing na for an in such phrases. The fact that there is a genitival
relationship between solamnacht and an/na seacht lá is not relevant (see i gcaitheamh an trí rátha
in Mo Sgéal Féin, p116). Nevertheless, if the solemnity mentioned in Esechiel 45:23 were regarded
as  seven  separate  daily  solemnities,  i  solamnacht  na  seacht  lá could  be  justified.  Compare  i
gcaitheamh an seacht lá in verse 25 that follows.
62 The chapter heading to Esechiel 48 is omitted. The Douay Bible has “The portions of the twelve
tribes, of the sanctuary, of the city, and of the prince. The dimensions and gates of the city”.
62 The translation here omits a small  portion of Esechiel  48:10, “and toward the east  also ten
thousand in breadth”.
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