
Leabhar Ecsoduis.

Tugtar Ecsodus* ar an tarna leabhar de leabhraibh Mhaoise. Focal Gréigise is ea exodos, óna dtáinig
“ecsodus”. Ciallaíonn sé “gabháil amach”, mar is tuairisc atá ann ar ghabháil chlainne Israél amach
as an Éigipt. Tugaid na hÉabhraigh Veelle Semoch mar ainm air, ó sna foclaibh tosaigh atá ann, .i.
“Sid iad ainmneacha”. Tá tuairisc ann ar nithibh a thit amach i gcaitheamh céad cheithre dheich a
cúig de bhlianaibh, .i. ó bhás Ióseph go dtí gur cuireadh suas an taibearnacal.

Caib a hAon

Méadú clainne Israél san Éigipt. Annsmacht á dhéanamh orthu ag rí nua. Órdaíonn sé gach leanbh
fireann leó do chur chun báis.

1 Sid iad ainmneacha clainn’* Israél do chuaigh isteach san Éígipt in éineacht le Iácob: 2 Rúben,
Símeón,  Léví,  Iúda,  3 Issachar,  Sabulon  agus  Beniamin.  4 Dan agus  Nephtalí,  Gad agus  Aser.
5 Agus seacht ndeich ab ea na hanamnacha uile do tháinig amach a sliasaid Iácoib. Ach bhí Ióseph
san Éigipt.

6 Nuair  a  bhí  sé  sin  tar  éis  bháis,  agus  a  bhráithre  go  léir,  agus  an  tsliocht  san  go  léir,  7 do
mhéadaigh ar chlaínn Israél agus do hiomadaíodh iad ’na suaitheantasaibh, agus bhíodar ana-láidir
agus do líonadar an tír go léir. 8 San am chéanna d’éirigh rí nua os cionn na hÉigipte, rí ná raibh
aithne ar Ióseph aige. 9 agus duairt sé lena dhaoine: Féach, tá pobal chlainne Israél líonmhar, agus
níos treise ná mar atáimídne. 10 Tagaidh agus brúimís síos iad go ciallmhar, sara n-iomadóidís,
agus má éiríonn cogadh ’nár gcoinnibh go ngeóbhaidís páirt lenár namhaid agus go mbuafaidís
orainn agus ansan go n-imeóidís as an dtír.

11 Dá bhrí  sin do chuir  sé os a gcionn máistrí  oibre chun iad do chrá le tromualaíbh,  agus do
chuireadar suas do Pharao cathracha taibearnacail1, Phitom agus Ramasses. 12 Agus dá mhéid a
bhrúdar síos iad is ea is mó do chuadar i méid agus in iomadúlacht. 13 Agus bhí fuath ag muíntir na
hÉigipte do chlaínn Israél agus bhídís dhá gcrá agus ag magadh fúthu. 14 Agus dheinidís a mbeatha
searbh le obair  chruaidh ar chré agus ar bhríceannaibh, agus le gach saghas gnótha,  lena mbítí
ródhian orthu in oibreachaibh na talún. 

15 Agus do labhair rí na hÉigipte le mnáibh cabhartha na nÉabhrach. Agus Sephora ab ainm do
dhuine de sna mnáibh sin agus Phua ab ainm don mhnaoi eile. 16 Agus d’órdaigh an rí dhóibh:
Nuair  a bheidh gnó mná cabhartha agaibh á dhéanamh do sna mnáibh Éabhracha,  agus nuair a
bheidh  am an  tuismithe  tagaithe,  más  fireannach  é  maraídh  é.  Más  baineannach,  sábhálaidh  í.
17 Ach bhí  eagla  Dé ar  na  mnáibh cabhartha  agus  níor  dheineadar  de  réir  órdú an rí,  ach  do
shábhálaidís na fireanna. 18 Agus do chuir an rí fios orthu agus duairt sé: Cad é seo dob áil libh a
dhéanamh, go sábhálfadh sibh na fireanna? 19 Agus do fhreagadar san : Ní mar a chéile na mná
Éabhracha agus mná na hÉigipte: Táid siad féin oilte ar ghnó mná cabhartha, agus bíonn an chlann
curtha dhíobh acu sara dtagaimídne ag triall orthu. 20 Dá bhrí sin bhí Dia go maith do sna mnáibh
cabhartha, agus do hiomadaíodh na daoine agus bhíodar go hana-láidir. 21 Agus toisc eagal Dé ’
bheith ar na mnáibh cabhartha2 do chuir Dia suas teaghlacha dhóibh. 22 Ansan thug Pharao órdú do
sna daoine go léir: Pé fireann a béarfar caithidh isteach san abhainn é agus cimeádaidh beó gach
baineann.

1 Caib. 1. véar. 11. “Cathracha taibearnacail”, nú “tithe stóir”.
2 Véar. 21. “Bhí eagla Dé ar na mnáibh cabhartha.” Do tugadh luacht saothair do sna mnáibh cabhartha, agus ní mar 

gheall ar an mbréig é, agus bréag sholathach ag ea í, ach mar gheall ar eagla Dé ’ bheith orthu, agus mar gheall ar an 
ndaonnacht a bhí iontu. Ach luacht saothair ar an saol so ab ea an luacht saothair a fuaradar, .i. do cuireadh suas 
teaghlacha dhóibh, .i. do cuireadh an rath orthu féin agus ar a sliocht.



Caib. a Dó

Conas mar a rugadh Maois agus mar a cuireadh ar bruach na habhann é mar a bhfuair iníon
Pharao é, agus gur ghlac sí in’ uchtmhac di féin é. Mar a mhairbh sé an tÉigipteach, agus mar a
theith sé go dtír Mhadiain, agus conas mar a phós sé bean sa tír sin.

1 I ndiaidh na nithe sin d’imigh fear de theaghlach Léví agus phós sé bean dá threibh féin, 2 agus do
ghoibh sí gein agus do rug sí mac, agus ó chonaic sí go raibh sé ’na leanbh álainn do chuir sí i
bhfolach é ar feadh trí mhí. 3 Agus nuair a theip uirthi é ’ chimeád i bhfolach níba shia do thóg sí
bascaod a bhí déanta de bhogbhuinníbh agus de chlúdaigh sí (lasmu’) é le cré fhliuch agus le pic,
agus chuir sí an leanbh beag isteach ann agus chuir sí sa tseisc ag imeall na habhann é, 4  agus a
dhriofiúír  ’na seasamh i  bhfad uaigh, ag faire chúithi,  féachaint cad a thitfeadh amach. 5 Agus
féach, tháinig iníon Pharao anuas chun í  féin do ní san abhainn,  agus bhí a cailíní  ag siúl  fan
bhruach na habhann. Agus nuair a chonaic sí an bascaod sa tseisc chuir sí duine de sna cailíníbh dhá
iarraidh, agus nuair a tugadh chúithi é 6 d’oscail sí é agus chonaic sí an leanbh istigh ann agus é ag
gol. Tháinig trua aici dho agus duairt sí: ceann de leanaíbh na nÉabhrach é seo. 7 Agus duairt drifiúr
an linbh léi: An raghadsa agus an nglaofad chút bean Éabhrach chun an leanbh d’oiliúnt? 8 Agus
duairt iníon Pharao: Dein.  D’imigh an cailín agus ghlaeigh sí ar a máthair. 9 Agus duairt  iníon
Pharao léi: Tóg an leanbh so agus dein é ’ dh’oiliúint dom: Tabharfad tuarastal duit. Do thóg an
bhean an leanbh agus dhein sí é ’ dh’oiliúint agus nuair a bhí sé fásta suas thug sí suas d’inín Pharao
é. 10 Agus do ghlac sí sin in’ uchtmhac é agus thug sí Maois1 mar ainm air: Óir is as an uisce do
thógas é, ar sise.

11 In sna laethibh sin, nuair a bhí Maois éirithe suas do chuaigh sé amach ag triall ar a bhráithribh,
agus chonaic sé a gcruatan, agus Éigipteach ag gabháil ar dhuine de sna hÉabhrachaibh, a bhráithre.
12 Agus d’fhéach sé ’na thímpall ar gach taobh mar seo agus mar siúd agus ní fheacaigh sé éinne
ann, agus do mhairbh sé an tÉigipteach2 agus chuir sé i bhfolach sa ghainimh é. 13 Agus chuaigh sé
amach an lá ’na dhiaidh san agus chonaic sé beirt Éabhrach ag troid: agus duairt sé leis an té acu a
bhí ag déanamh na héagóra: Cad chuige dhuit bheith ag bualadh 

...3

15 4

18 5...  ghnáth. 19 Agus d’fhreagadar san: D’fhuascail fear ón Éigipt sinn a lámhaibh na n-aeirí:
agus tharraig sé uisce dhúinn, leis, agus thug sé do sna caoiribh é le n-ól. 20 Agus duairt seisean: Ca
bhfuil sé? Cad ’na thaobh gur leogabhair don duine imeacht? Glaeidh air go n-ithidh sé arán.

21 Agus do dhearbhaigh Maois go gcónódh sé aige. Agus do ghlac sé Sephora, a iníon san, mar
mhnaoi. 22 Agus do rug sí mac do agus thug sé Gersam6 mar ainm air, óir duairt sé: Bhíos im
eachtrannach i ndúthaigh iasachta. Agus do rug sí mac eile agus thug sé Elieser air, agus duairt sé:
óir is é Dia m’athar, mo chabharthóir, a dh’fhuascail me a láimh Pharao.

1 Caib. 2. véar. 10. Ciallaíonn Moses, nú Moyses, nú Maois, i gcainnt na hÉigipte, duine a tógadh, nú, do sábháladh, 
as an uisce.

2 Véar. 12. “Mhairbh sé an tÉigipteach.” Do dhein sé an gníomh san trí análú speisialta ó Dhia, mar chómhartha roim 
ré ar an bhfuascailt a bhí aige le déanamh ar chlaínn Israél óna gcruatan agus óna ndaorbhruid. “Do mheas sé”, adeir
N. Stephán (Gníomhartha 7:25) gur thuig a bhráithre gur trína láimh do shaorfadh Dia iad. Ach ní cóir aithris a 
dhéanamh ar shamplaíbh speisialta, éagsamhlacha, den tsórd san.

3 Page missing. Check manuscript for p231.
4 Véar. 15. “Madian”, .i. Cathair agus tír in Arabia, ar ar tugadh an ainm sin ó Mhadian, mac a bhí ag Ábraham le 

Cetura, agus gurbh iad a shliocht do áitribh an tír.
5 Véar. 18. “Raguel”. Bhí an dá ainm air, tugtar Ietro air, leis, mar a chítear ón gcéad véarsa sa chaibidil atá chúinn.
6 Véar. 22. “Gersam,” nú Gersomh. Ciallaíonn an ainm sin “eachtrannach san áit seo”. Agus ciallaíonn Elieser 

“cúnamh Dé”.



Leabhar Ecsoduis.

23 Tar éis mórán aimsire, áfach, fuair rí na hÉigipte bás, agus bhí clann Israél ag éamh, agus do
liúdar amach mar gheall ar na hoibreachaibh, agus chuaigh a liú suas chun Dé ó sna hoibreachaibh.
24 Agus d’éist Dia lena liúireach agus chuímhnigh se ar an gconnradh a dhein sé le hÁbraham agus
le hIsaac agus le Iácob. 25 Agus d’fhéach Dia ar chlaínn Israél agus d’aithin sé iad1.

Caib. a Trí

Conas mar a thaispeáin Dia é féin do Mhaois sa tor, agus mar a chuir sé ag fuascailt Israél é.

1 Ach bhí Maois ag fosaíocht chaorach Ietro, athair a chéile, sagart Mhadiain, agus do chomáin sé a
thréad isteach i lár an fhásaigh. Agus tháinig sé go dtí cnuc Dé, .i. go Hereb. 2 Agus do thaispeáin
an Tiarna é féin2 do i lasair thine amach a lár tuir: agus do chonaic sé go raibh an tor trí thine ach ná
raibh sé dá dhó. 3 Agus duairt Maois: Raghad agus féachfad ar an radharc mór so, cad ’na thaobh
ná fuil an tor dá dhó. 4 Agus nuair a chonaic an Tiarna go raibh sé ag dul ar aghaidh go bhfeicfeadh
sé, do ghlaeigh sé a lár an tuir air, agus duairt sé: A Mhaois! A Mhaois! Agus d’fhreagair seisean:
Táim anso. 5 Agus duairt sé: Ná tar in aice na haite seo. Bain do bhróga ded chosaibh, óir an áit ar a
bhfuilir id sheasamh is talamh beannaithe é. 6 Agus duairt sé: Is mise Dia t’athrach, Dia Ábrahaim
agus Dia Isaaic agus Dia Iácoib. D’fholaigh Maois a aghaidh: óir níor leómhaigh sé féachaint ar
Dhia. 7 Agus duairt an Tiarna leis: Do chonac an cruatan atá ar mo dhaoine san Éigipt agus tá
éistithe agam lena n-éamh mar gheall ar chruas na ndaoine atá os cionn na n-oibreacha, 8 agus ós
eól dom a ngéibhinn táim tagaithe anuas chun iad a dh’fhuascailt a lámhaibh na nÉigipteach agus
chun iad do thabhairt amach as an dtír sin agus isteach i dtír fhónta leathan, i dtír atá ag scéith le
bainne agus le mil in áiteannaibh an Chanaanaigh, agus an Hetítigh, agus an Amorrhítigh, agus an
Pheresítigh, agus an Hevítigh, agus an Iebusítigh. 9 Óir tá ochlán  chlainne Israél tagaithe chúm,
agus tá féachta agam ar a ngéibhinn, lena bhfuilid na hÉigiptigh dhá mbrú.  10 Tar,  amh, agus
cuirfead tusa ag triall ar Pharao ionas go dtabharfair clann Israél amach as an Éigipt.

11 Agus duairt Maois le Dia: Cé hé mise go raghainn go dtí Pharao agus go dtabharfainn clann
Israél as an Éigipt? 12 Agus duairt Dia leis: Beadsa it fhochair: agus beidh so mar chómhartha agat
ar  gur  mise do chuir  uaim thu:  nuair  a  bheidh mo dhaoine  tabhartha agat  amach as  an Éigipt
ofrálfair íbirt chun Dé ar an gcnuc so.

13 Duairt Maois le Dia: Féach, raghadsa ag triall ar chlaínn Israél agus déarfad leó: Do chuir Dia úr
n-athrach mise chúibh. Dá n-abraidís liom: Cad is ainm do? Cad ’déarfad leó? 14 Duairt Dia le
Maois: Is mise atá3. Duairt sé: Seo mar adéarfair le claínn Israél: An tÉ atá, is é ’ chuir me chúibh.
15 Agus duairt Dia arís le Maois: Seo mar adéarfair le claínn Israél: Tiarna Dia úr n-athrach, Dia
Ábrahaim, Dia Isaaic, agus Iácoib, is é ’ chuir chúibh me: Sin é is ainm dómhsa go síoraí, agus sin é
mo chuímheachán ó shliocht go shliocht. 16 Imigh ort. Bailigh chun a chéile seanóirí Israél agus
déarfair leó: Tiarna Dia úr n-athrach, Dia Ábrahaim, Dia Isaaic, agus Dia Iácoib, a thaispeáin é féin
dómhsa agus aduairt: Ag féachaint do thánag dúr bhféachaint, agus do chonac gach ní dá bhfuil
tagaithe oraibh san Éigipt, 17 agus tá an focal ráite agam chun sibh a thabhairt amach a cruatan na
hÉigipte,  isteach  i  dtalamh  an  Chanaanítigh,  agus  an  Hetítigh,  agus  an  Amorrhítigh,  agus  an
Pheresítigh, agus an Hevítigh, agus an Iebusítigh, go talamh atá ag scéith le bainne agus le mil.

1 Véar. 25. “D’aithin sé iad,” .i. do chuir sé suím iontu; do leog sé súil thrócaireach orthu.
2 Caib. 3. véar. 2. “Do thaispeáin an Tiarna é féin,” .i. aingeal, i inead Dé, agus ag labhairt in ainm Dé.
3 Véar. 14. “Is mise atá,” .i. Is me an bhith féin, síoraí, ann uaim féin, gan bheann, gan teóra, gan tosach gan chrích 

gan athrú; an tobar as a dtagann gach bith eile.
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18 Agus éistfid  siad led ghlór,  agus  raghair  isteach,  tusa agus seanóirí  Israél,  ag triall  ar  rí  na
hÉigipte, agus déarfair leis: Tá glaeite orainne ag Tiarna Dia na nÉabhrach: raighimíd siúl trí lá
isteach sa bhfásach, chun íbirte ’ dhéanamh chun an Tiarna ár nDia. 19 Ach is eól dom ná leogfaidh
rí na hÉigipte dhíbh imeacht ach trí láimh chómhachtach. 

20 Óir sínfeadsa amach mo lámh agus buailfead an Éigipt leis na hiúnaíbh a dhéanfad ’na lár. Tar
éis  na n-iúnaí  sin  leogfaidh  sé dhíbh imeacht.  21 Agus tabharfad  báidhiúlacht  don phobal  so i
radharc  na  nÉigipteach:  agus  nuair  a  dh’imeóidh  sibh  amach  ní  folamh a  dh’imeóidh.  22 Ach
iarrfaidh gach bean ar a cómharsain, agus ar an mnaoi atá ’na tigh, árthaí airgid agus óir, agus éadaí,
agus cuirfidh sibhse ar úr macaibh agus ar úr n-iníonaibh iad. Agus creachfaidh sibh1 an Éigipt.

Caib. a Ceathair

Tugtar do Mhaois cumas ar a thoisc do dheimhniú le míorúiltibh. Ceaptar a dhriotháir Aaron in’
fhear cúnta dho.

1 D’fhreagair Maois agus duairt sé: Ní chreidfid siad me ná ní éistid siad lem ghlór, ach déarfaid
siad:  Níor  thaispeáin  an  Tiarna  é  féin  duit.  2 Ansan  duairt  sé  leis:  Cad  é  sin  id  laimh  agat?
D’fhreagair seisean: Slat. 3 Agus duairt an Tiarna: Caith ar an dtalamh í. Do caith, agus dhein athair
nímhe dhi: i dtreó gur rith Maois uaithi. 4 Agus duairt an Tiarna: Cuir amach do lámh agus beir ar
eireaball uirthi. Do chuir sé amach a lámh agus do rug sé uirthi agus do dhein slat di. 5  Ionas, ar
seisean, go gcreidfid siad gur thaispeáin Tiarna Dia a n-athrach é fein duit, Dia Ábrahaim agus Dia
Isaaic agus Dia Iácoib. 6 Agus duairt an Tiarna arís: Cuir do lámh isteach id bhrollach. Agus nuair a
chuir sé a lámh isteach ’na bhrollach do thug sé amach í lobhrach mar ’ bheadh sneachta. 7 Agus
duairt sé: Cuir isteach thar n-ais id bhrollach í. Chuir sé isteach thar n-ais í agus thug sé amach í
agus í glan mar an chuid eile den fheóil. 8 Mara gcreidfid siad thu, ar seisean, agus mara ní éistfid
siad le guth an chéad chómhartha éistfid siad le cainnt an tarna cómhartha. 9 Ach mara gcreidid siad
an dá cómhartha san, agus ná héistfid siad led ghlór tóg cuid d’uisce na habhann agus doirt ar an
dtalamh tirim é, agus pé méid a thógfair as an abhainn déanfaidh fuil de.

10 Duairt Maois: Aicim ort, a Thiarna, ní duine dea-labhartha mise ó inné ná ó arú ’nné, agus ó
labhrais led sheirbhíseach tá breis bailbhe agus ríghnis teangan orm. 11 Duairt an Tiarna leis: Cé ’
dhein béal an duine? Nú cé ’ dhein an balbh agus an bodhar, an radharcach agus an dall? Nách
mise? 12 Imigh, dá bhrí sin agus beadsa id bhéal, agus múinfead duit an ní a labharfair. 13 Ach
duairt seisean: Aicim ort, a Thiarna, cuir an té is toil leat a chur. 14 Agus bhí fearg ar an dTiarna
chun Maoise agus duairt sé: Do dhriotháir Aaron, an Lévíteach, is eól dom é ’ bheith dea-labhartha;
féach tá sé sin ag teacht amach id choinnibh, agus nuair a chífidh sé thusa beidh áthas croí air.
15 Labhair leis agus cuir mo bhréithrese ’na bhéal, agus beadsa id bhéalsa agus ’na bhéal san agus
taispeánfad díbh cad a bheidh le déanamh agaibh. 16 Labharfaidh seisean, it ineadsa, leis an daoine,
agus beidh sé mar bhéal agat, augs beirse dho san in sna nithibh a bhaineann le Dia. 17 Agus tóg id
láimh an tslat san lena ndéanfair na cómharthaí. 18 D’imigh Maois air agus tháinig sé go dtí Ietro,
athair a chéile, agus duairt sé leis: Táimse ag dul thar n-ais san Éigipt ag triall ar mo bhráithribh go
bhfeicfead an bhfuilid siad beó fós. Agus duairt Ietro leis: Imigh leat i síocháin. 19 Agus duairt an

1 Véar. 22. “Creachfaidh sibh,” .i. scriosfaidh sibh agus fuadóidh sibh chun siúil libh saoltas na nÉigipteach. Níorbh 
ionann san agus gadaíocht nú éagóir do chómhairliú. Socrú ceart ab ea é, dá dhéanamh ag an tÉ sin is máistir ar an 
uile ní, i dtreó go ndíolfí le claínn Israél roinnt éigin den tuarastal a bhí ag dul dóibh ó sna hÉigipteachaibh as a raibh
d’obair chruaidh déanta acu dhóibh.
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Tiarna le Maois, i Madian: Imigh agus éirigh thar n-ais san Éigipt: óir na daoine a bhí ar tí go
mharaithe, táid siad go léir marbh.

20 Ansan do thóg Maois a bhean agus a chlann mhac agus chuir sé ar asal iad agus chuaigh sé thar
n-ais san Éigipt, agus slat Dé ’na láimh aige. 21 Agus duairt an Tiarna leis, nuair a bhí sé ag dul thar
n-ais isteach san Éigipt: Féach agus dein, i láthair Pharao, na hiúnaí go léir atá curtha isteach id
láimh agamsa: cruafadsa a chroí1 agus ní leogfaidh sé na daoine uaidh. 22 Agus déarfair sé leis: Seo
mar adeir an Tiarna: Is é Israél mo chéadghein mhic. 23 Tá ráite agam leat: Leog uait mo mhac go
ndeinidh sé mo sheirbhís, agus ní leogfá uait é. féach, maródsa do chéadghein mhicse.

24 Agus nuiar a bhí sé ar an slí, ag an dtigh ósta do bhuail an Tiarna uime agus dob áil leis é ’
mharú2. 25 Ach, láithreach, d’aimsigh Sephora cloch ana-ghéar agus dhein sí tímpeallghearradh ar a
mac, agus do bhain sí lena chosaibh agus duairt sí: Is céile fola dhom tu. 26 Agus do leog sé uaidh é
nuair aduairt sí: Is céile fola dhom tu, mar gheall ar an dtímpallghearradh.

27 Agus duairt  an Tiarna le  hAaron:  Imigh isteach sa bhfásach i  gcoinnibh Mhaoise.  Agus do
ghluais sé ’na choinnibh go dtí cnuc Dé, agus do phóg sé é. 28 Agus d’inis Maois d’Aaron bréithe
uile an Tiarna, lenar chuir sé uaidh é, agus na cómharthaí a bhí órdaithe aige. 29 Agus thánadar in
éineacht agus do chruinníodar seanóirí uile clainne Israél. 30 Agus do labhair Aaron na bréithre go
léir  a bhí ráite ag Dia le Maois. Agus do dhein seisean na cómharthaí os cómhair na ndaoine.
31 Agus do chreid na daoine. Agus d’airíodar go raibh an Tiarna tar éis teacht ag féachtain chlainne
Israél  agus  gur  fhéach  sé  ar  a  ngéibhinn.  Agus  do  chaitheadar  iad  féin  ar  an  dtalamh  agus
d’adhradar.

Caib. a Cúig

Conas mar a dhiúltaigh Pharao agus ná leogfadh sé do sna daoine imeacht. Deintear breis éagóra
orthu.

1 Tar éis na nithe sin chuaigh Maois agus Aaron isteach agus dúradar le Pharao: Seo mar adeir
Tiarna  Dia  Israél:  Leog dom dhaoine  imeacht  go  ndeinid  siad  íbirt  chúm sa bhfásach.  2 Agus
d’fhreagair seisean: Cé hé an Tiarna go n-éistfinnse lena ghlór agus go leogfainn d’Israél imeacht?
Níl aithne agam ar an dTiarna agus ní lú ná mar a leogfad d’Israél imeacht. 3 Agus dúradar san: Tá
glaeite orainne ag Dia na nÉabhrach chun go raghaimís siúl  trí  lá  isteach sa bhfásach agus go
ndéanfaimís íbirt chun ár dTiarna Dia, sara dtiocfadh pláig orainn, nú claíomh. 4 Agus duairt rí na
hÉigipte leó: Cad chuige dhíbhse , a Mhaois agus a Aaroin, bheith ag tarrac na ndaoine óna n-obair?
Thar n-ais chun úr n-ualaibh libh d’urchar! 5 Agus duairt Pharao: Táid daoine na tíre iomadúil.
Chíonn  sibh  go bhfuil  a  n-iomadúlacht  méadaithe.  Nách  mó ná  san  go  mór  má  thugann  sibh
suaimhneas  óna  n-obair  dóibh?  6 Dá bhrí  sin,  thug sé  órdú an  lá  céanna  do lucht  faire  na  n-
oibreacha agus do mháistríbh na dteascanna, agus duairt sé: 7 Ná tugaidh aon tuí a thuilleadh do
lucht na mbríceanna ’ dhéanamh mar a tugtí dhóibh cheana, ach imídís agus bailídís an tuí. 8 Agus
tugaidh  dóibh  le  déanamh  an  teasc  bríceanna  ’  curtí  orthu  roimis  seo,  agus  ná  laíodaídh  na
teascanna dhóibh in aon chor: óir táid siad díomhaoin, agus uime sin adeirid siad: Leog dúinn dul

1 Caib. 4. véar. 21. “Cruafadsa a chroí.” Ní dhá rá é, lom díreach, go mbeadh Dia in’ abhar don chruachtaint, ach 
amháin, go gcimeádfadh Dia uaidh, mar gheall ar a pheacaíbh, úrmhaireacht na ngrást ná raibh tuíllte aige, agus do 
bhogfadh a chroí dá mb’fhéidir, le ceart, iad do thabhairt do.

2 Véar. 24. “B’áil leis é ’ mharú.” Aingeal, in inead an Tiarna is ea do dhein an ní sin le Maois toisc faillí a bheith 
déanta aige de thímpallghearradh ’ dhéanamh ar an mac ab óige a bhí aige. Do thuig an bhean an scéal agus dhein sí 
an tímpallghearradh láithreach agus ansan do bhog an t-aingeal de Mhaois.
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agus íbirt a dhéanamh chun ár nDé. 9 Brúitear le hoibreachaibh iad agus deinidís na hoibreacha, i
dtreó ná cuirfid siad suím i ráitibh bréagacha.

10 Ansan d’imigh lucht faire na n-oibreacha agus máistrí na dteascanna amach agus dúradar leis na
daoine: Seo mar adeir Pharao: Ní lámhálaim aon tuí dhíbh. 11 Imídh agus bailídh tuí pé áit ’na
ngeóbhaidh sibh é; agus ní laíodófar aon phioc den obair díbh. 12 Agus bhí na daoine scaipithe ar
fuaid tailimh na hÉigipte go léir ag bailiú tuí. 13 Agus bhí lucht faire na n-oibreacha ag luí go dian
orthu, agus deiridís: Deinidh iomláine na hoibre gach aon lá mar ba ghnáth libh a dhéanamh nuair a
bhí tuí dá thabhairt díbh. 14 Agus na daoine a bhí os cionn na n-oibreacha bhídís dá sciúrsáil ag na
máistríbh teascanna a bhí ag Pharao, agus deiridís: Cad ’na thaobh ná fuil an teasc bríceanna déanta
suas agaibh inniu agus inné mar a bhíodh cheana? 15 Agus tháinig oificeacha clainne Israél go dtí
Pharao agus dúradar: Cad é an chúis go bhfuilir ag deighleáil ar an gcuma so led sheirbhíseachaibh?
16 Ní  tugtar  tuí  dhúinn  agus  éilítear  na  bríceanna  orainn  mar  a  héilítí  cheana.  Féach,  gabhtar
d’fhuipeannaibh ar do sheirbhíseachaibh agus tá éagóir á dhéanamh ar do dhaoinibh, leis. 17 Agus
duairt sé leó: Díomhaoin atáthaoi, agus sin é cúis go ndeireann sibh: Leog dúinn dul agus íbirt a
dhéanamh chun ár dTiarna. 18 Imídh, dá bhrí sin, agus deinidh obair. Ní tabharfar tuí dhíbh, agus
caithfidh  sibh  an  uimhir  ba  ghnáth  de  bhríceannaibh  a  thabhairt  uaibh.  19 Agus  do  chonaic
oificeacha clainne Israél go rabhadar i gcruachás: óir dúradh leó: Ní déanfar aon laíodú in aon chor
ar  na bríceannaibh do gach lá.  20 Agus bhuaileadar  uime Mhaois  agus  uime Aaron,  a  bhí  ’na
seasamh ar a n-aghaidh amach nuair a thánadar amach ó Pharao, 21 agus dúradar leó: Feiceadh an
Tiarna  agus  breithíodh  sé,  óir  tá  balaith  bréan  curtha  agaibh  orainn  i  láthair  Pharao  agus  a
sheirbhíseach, agus tá claíomh tabhartha agaibh do chun sinn a mharú. 22 Agus d’iompaigh Maois
chun an Tiarna agus duairt sé: A Thiarna cad duime go bhfuil cruatan curtha agat ar na daoine seo?
Cad uime gur chuiris uait mise (ag triall orthu)? 23 Óir, ón uair a chuas-sa ag triall ar Pharao tá sé
dhá gcrá, agus níor fhuasclais-se iad.

Caib. a Sé

Conas mar d’athnuaidh Dia a gheallúna. Geineleacha Rúben, Shímeóin agus Léví, chómh fada
anuas le Maois agus le hAaron.

1 Agus duairt an Tiarna le Maois: Anois is ea do chífir cad a dhéanfadsa le Pharao: óir trí láimh
chómhachtach is ea do leogfaidh sé uaidh iad, agus le láimh chuthaigh is ea do chaithfidh sé amach
as a thír iad. 2 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus duairt sé: Mise an Tiarna 3 do thaispeáin me
féin d’Ábraham agus d’Isaac agus do Iácob fén ainm, Dia Uilechómhachtach. Agus níor nochtas
dóibh m’ainm ADONAI1. 4 Agus dheineas connradh leó go dtabharfainn dóibh tír Chanaain, tír a n-
eachtrannais, mar a rabhadar ’na ndaoine iasachta. 5 Tá éistithe agam le héamh chlainne Israél lena
bhfuilid siad brúite ag na hÉigipteachaibh, agus tá cuímhne tagaithe dhom ar mo chonnradh. 6 Dá
bhrí  sin,  abair  le  claínn Israél:  Mise an Tiarna a  thabharfaidh amach sibhse a carcair  oibre na
nÉigipteach, agus d’fhuasclóidh sibh ó bhraighdineas, agus do shaorfaidh sibh le cuislinn áird agus
le breithiúntaisíbh móra. 7 Agus glacfad sibh chúm féin ’núr bpobal agam, agus is me a bheidh im
Dhia agaibh, an Dia do thug amach sibh a carcair oibre na nÉigipteach, 8 agus do thug isteach sibh

1 Caib. 6. véar. 3. “M’ainm Adonai.” tá ainm sa téics Eabhrach, .i. ainm Dé féin, agus ciallaíonn an ainm sin bith 
shíoraí Dé ann féin (Ecs. 3:14).  Agus le neart urrama don ainm sin ní labhraid na Iúdaígh é choíche. Nuair a thagaid
siad air sa Bhíobla abraid siad in’ inead “Adonaí”, .i. “an Tiarna”. Agus dá bhrí sin, cuirid siad na púncanna, nú na 
guthanna, a bhaineann leis an ainm, “Adonai”, leis na cheithre leitreachaibh atá san ainm eile úd atá dolabhartha, .i. 
Iod, He, Vau, He. As san do cumadh, le deireanaí, an ainm “Iehovah”, ainm ná raibh aon eólas air ag Iúdaígh, ná ag 
Críostaithibh, sa tseanaimsir. Dá bhrí sin, toisc ná labhartí choíche an ainm atá sa téics, níl aon eólas ag éinne anois 
ar an nguthú ba cheart a chur air.
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sa talamh ’nar thógas suas mo lámh ’na thaobh chun é ’ thabhairt d’Ábraham agus d’Isaac agus do
Iácob. Agus tabharfad díbhse é le sealbhú. Mise an Tiarna.

9 Agus d’inis Maois an méid sin go léir do chlaínn Israél: ach níor éisteadar leis, trí chráifeacht
aigne agus trí chruatan na hoibre. 10 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus is ea aduairt sé:
11 Imigh isteach agus labhair le Pharao, rí na hÉigipte, ionas go leogfadh sé clann Israél amach as a
thír.  12 Agus  duairt  Maois  leis  an  dTiarna:  Féach,  ní  éistid  clann  Israél  liom,  agus  conas  a
dh’éisteóidh Pharao  liom,  go  mór  mór  ós  beóil  neamhthímpealgheárrtha1 atá  orm.  13 Agus  do
labhair an Tiarna le Maois agus le hAaron agus thug sé órdú dhóibh chun clainne Israél agus chun
Pharao rí na hÉigipte, go gcaithfidís clann Israél do thabhairt amach a tir na hÉigipte.

14 Sid iad priúnsaí na dteaghlach, de réir a muíntireach. Clann mhac Rúben, céadghein Israél, .i.
Henoch agus Phallu, Hesron agus Charmi. 15 Sid iad gaolta Rúben, clann mhac Símeóin .i. Iamuel,
agus  Iamin,  agus  Ahod,  agus  Iachin,  agus  Soar,  agus  Saul,  mac  mná  Chanaanítí.  Sin  iad
muíntireacha Símeóin.

16 Agus sid iad ainmneacha a bhí ar mhacaibh Léví de réir a muíntireacha, .i. Gerson agus Caat
agus Merarí. Agus céad trí dheich a seacht ab ea blianta beatha Léví. 17 Clann Gersoin, .i. Lobni
agus Semei de réir a ngaolta. 18 Clann mhac Caait, .i. Amram, agus Isaar, agus Hebron, agus Osiel.
Agus trí chéad trí dheich a trí ab ea blianta beatha Chaait. 19 Clann mhac Mherarí, .i. Moholi agus
Musi. Sin iad gaolta Léví de réir a muíntireacha. 20 Ach do thóg Amram mar mhnaoi Iochabed,
áintín do ó thaobh a athar, agus do rug sí dho Aaron agus Maois. Agus céad trí dheich a trí ab ea
blianta beatha Amraim. 21 Agus clann mhac Isaair, leis, .i. Core agus Nepheg agus Sechri. 22 Clann
mhac Osiel, .i. Misael, agus Elisaphan, agus Setri. 23 Agus do thóg Aaron mar mhnaoi Elisabet,
iníon Aminadaib, drifiúr do Nahason, agus do rug sí dho Nadab, agus Abiu, agus Eleasar, agus
Itamar. 24 Agus clann mhac Chore,  leis, .i.  Aser agus Elcana agus Abiasaph. Sin iad gaolta na
gCoríteach. 25 Ach do thóg Eleasar, mac Aaroin, mar mhnaoi, duine d’iníonachaibh Phutiel, agus
do rug sí do Phinees. Sid iad priúnsaí na muíntireach Lévíteach de réir a ngaolta.

26 Sid iad Aaron agus Maois gur órdaigh an Tiarna dhóibh clann Israél do thabhairt amach a tír na
hÉigipte trína mbuíonaibh. 27 Sin iad a labhrann le Pharao rí na hÉigipte, chun clainne Israél do
thabhairt as an Éigipt. Sin iad an Maois sin agus an tAaron san, 28 sa ló ’nar labhair an Tiarna le
Maois i dtír na hÉigipte. 29 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus duairt sé: Mise an Tiarna:
labhairse  le  Pharao  rí  na  hÉigipte  gach  ní  dá  labhraimse leatsa.  30 Agus  duairt  Maois  leis  an
dTiarna: Féach, beóil gan tímpalghearradh atá ormsa, conas ’ éisteóidh Pharao liomsa?

Caib a Seacht

Conas mar a chuaigh Maois isteach ag triall ar Pharao: agus mar a dhein athair nímhe den tslait;
agus mar a dhein fuil d’uisceachaibh na hÉigipte, .i. an chéad phláig. Agus conas mar a dhein an
lúcht draoíochta an chéanna agus gur chruaigh croí Pharao.

1 Agus duairt an Tiarna le Maois: Féach, taoise ceapaithe agamsa id Dhia do Pharao2, agus beidh do
dhriotháir  Aaron in’  fháidh agat.  2 Labharfairse  leis  gach ní  a dh’órdaím duit  agus labharfaidh

1 Véar. 12. “Beóil neamhthímpallgeárrtha.” Sin é ainm a thugann sé ar an máchail úrlabhra a bhí air.
2 Caib. 7. véar. 1. “Id Dhia do Pharao.” .i. chun tu ’ bheith id bhreitheamh air, agus chun go ndéanfá cómhacht Dé 

d’imirt air féin agus ar a dhaoine.
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seisean le Pharao, go leogfadh sé do chlaínn Israél imeacht as a thír. 3 Ach cruafadsa1 a chroí, agus
iomadód mo chómharthaí agus m’iúnaí i dtalamh na hÉigipte. 4 Agus ní éistfidh sé libhse. Agus
leagfadsa mo lámh ar an Éigipt, agus tabharfad amach mo shlua agus mo dhaoine, clann Israél, a
talamh na hÉigipte, le breitheannaibh ana-mhóra. 5 Agus beidh ’ fhios ag muíntir na hÉigipte gur
mise an Tiarna do shín mo lámh amach ar an Éigipt agus do thug liom clann Israél amach as a lár.

6 Agus do dhein Maois agus Aaron an ní aduairt  an Tiarna leó agus do dheineadar amhlaidh*.
7 Agus bhí Maois cheithre fichid bliain d’aois an uair sin, agus bhí Aaron trí bliana agus cheithre
fichid,  nuair  a  labhradar  le  Pharao.  8 Agus duairt  an Tiarna le  Maois agus  le  hAaron:  9 Nuair
adėarfaidh Pharao libh: Taispeánaidh cómhartha: abair le hAaron: Tóg do shlat agus caith uait í i
láthair Pharao, agus déanfaidh athair nímhe dhi.

10 Ansan do chuaigh Maois agus Aaron isteach i láthair Pharao agus dheineadar mar aduairt an
Tiarna leó. Agus do thóg Aaron an tslat i láthair Pharao agus a sheirbhíseach agus dhein athair
nímhe dhi.  11 Agus do ghlaeigh Pharao ar a  lucht  eagna agus ar  a  dhraoitheadóiribh2 agus  do
dheineadar san an rud céanna, le draíocht Éigipteach agus le rúnaibh áirithe. 12 Do chaith gach
duine acu a shlat ar an dtalamh agus dhein aithreacha nímhe de sna slataibh. Ach d’ith slat Aaroin a
slata san. 13 Agus do cruadh croi Pharao agus níor éist sé leó, mar a bhí órdaithe ag an dTiarna.
14 Agus duairt  an Tiarna le Maois:  Do chuaigh croí Pharao i  gcruadas,  ní  leogfaidh sé do sna
daoine imeacht. 15 Éirigh ag triall air ar maidin. Féach, raghaidh sé amach chun na n-uisceacha,
agus beidh tusa id sheasamh roimis ar bhruach na habann, agus tógfair id láimh an tslat gur dhein
athair nímhe dhi. 16 Agus déarfair leis: Do chuir Tiarna Dia na nÉabhrach mise chútsa, dhá rá:
Leog dom dhaoine dul chun íbirte ’ dhéanamh chúm sa bhfásach, agus ní éistfá liom go dtí so.
17 Seo, dá bhrí sin, mar adeir an Tiarna: Sa ní seo a bheidh ’ fhios agat gur mise an Tiarna: féach,
buailfead uisce na habhann leis  an slait  seo atá im láimh agam, agus déanfaidh fuil  den uisce,
18 agus gheóbhaid na héisc atá san abhainn bás, agus bréanfaid na huisceacha, agus beidh dochar ar
na hÉigipteachaibh nuair ’ ólfaid siad uisce na habhann. 19 Agus duairt an Tiarna, leis, le Maois:
Abair le hAaron: Tóg do shlat agus sín do lámh amach ar uisceachaibh na hÉigipte, agus ar a n-
aibhnibh agus ar a sruthánaibh agus ar a lochánaibh agus ar a linnibh uisce go léir,  i  dtreó go
ndéanfaidh fuil díobh, agus bíodh fuil i dtalamh na hÉigipte ar fad, in árthaíbh adhmaid agus in
árthaíbh cloiche. 20 Agus do dhein Maois agus Aaron mar a dh’órdaigh an Tiarna dhóibh: agus
thóg sé in áirde an tslat agus bhuail sé uisce na habhann os cómhair Pharao agus a sheirbhíseach,
agus dhein fuil den uisce. 21 Agus do fuair na héisc a bhí san abhainn bás, agus do bhréan an abha,
agus ní fhéadfadh na hÉigiptigh uisce na habhann d’ól, agus bhí fuil i dtalamh na hÉigipte go léir.
22 Agus dhein draoitheadóirí na hÉigipte an rud céanna, lena gcuid draíochta. Agus chuaigh croí
Pharao i gcruadas, agus níor éist sé leó, mar a bhí órdaithe ag an dTiarna. 23 Agus d’iompaigh sé
uathu agus chuaigh sé isteach ’na thigh,  agus níor thug sé a chroí don (scéal)  an uair sin féin.
24 Agus bhí na hÉigiptigh go léir ag baint pholl tímpall ar an abhainn, óir níorbh fhéidir dóibh uisce
na habhann a dh’ól. 25 Agus do chríochnaíodh seacht lá tar éis an Tiarna do bhualadh na habhann.

Caib. a hOcht

1 Véar. 3. “Cruafadsa,” ní le oibriú díreach uaim féin é, ach le ceadú. Cimeádfad uaidh an rud ná fuil tuíllte aige, .i. an
grásta do bhogfadh a chroí, agus nách féidir a thabhairt do, mar gheall ar a dhrochaigne. Sin é an rud a chruafaidh a 
chroí.

2 Véar. 11. “Draoitheadóirí” .i. Iannes, agus Mambres, nú Iambres (2 Tim. 3:8).
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Pláig froganna an tarna pláig. Conas mar a gheall Pharao clann Israél do leogaint  uaidh agus
ansan gur bhris sé an gheallúint. Pláig na sciniphí an tríú pláig. Pláig na gcuileanna an ceathrú
pláig. Geallann Pharao arís na daoine do leogaint uaidh, ach ní leogann.

1 Agus duairt an Tiarna le Maois: Éirigh isteach ag triall ar Pharao agus déarfair leis: Seo mar adeir
an Tiarna: Leog dom dhaoine dul agus íbirt a dhéanamh chúm. 2 Ach mara leogair dóibh imeacht
buailfeadsa do chríocha uile le frogannaibh, 3 agus tabharfaidh an abha amach iomad froganna,
agus tiocfaid siad aníos agus raghaid siad isteach id thigh, agus id sheómra codlata, agus in áirde ar
do leabaidh, agus isteach i dtithibh do sheirbhíseach, agus ag triall ar do dhaoine, agus isteach id
bhácúsaibh, agus isteach i bhfuíollach do bhídh: 4 agus tiocfaid na froganna chút féin agus chun do
dhaoine agus chun do sheirbhíseach go léir. 5 Agus duairt an Tiarna le Maois: Abair le hAaron, Sín
amach do lámh ar na sruthaibh agus ar na haibhníbh agus ar na lochánaibh agus tabhair amach
froganna ar thalamh na hÉigipte. 6 Agus do shín Aaron amach a lámh ar uisceachaibh na hÉigipte
agus  tháinig  na  froganna  aníos  agus  chlúdaíodar  talamh  na  hÉigipte.  7 Agus  dhein  na
draoitheadóirí, leis, lena ndraíocht, ar an gcuma gcéanna, agus thugadar amach froganna ar thalamh
na hÉigipte. 8 Ach do ghlaeigh Pharao ar Mhaois agus ar Aaron agus duairt sé leó: Deinidh guí
chun an Tiarna1 na frogranna do thógaint uaim féin agus óm dhaoine, agus leogfad do sna daoine
imeacht agus íbirt do dhéanamh chun an Tiarna. 9 Agus duairt Maois le Pharao: Ceap am dom ’na
nguífead ar do shon agus ar son do sheirbhíseach agus ar son do dhaoine, go ndíbreófí na froganna
uait féin agus ód theaghlach agus ód sheirbhísigh agus ód dhaoine,  agus go bhfanfaid siad san
abhainn, 10 Agus duairt seisean: Amáireach. Agus duairt Maois: Déanfad de réir t’fhocail; ionas go
mbeidh ’ fhios agat ná fuil éinne mar an Tiarna ár nDiane, 11 agus imeóidh na froganna uaitse agus
ód theaghlach agus ód sheirbhísigh agus ód dhaoine, agus fanfaid siad san abhainn amháin. 

12 Agus d’imigh Maois agus Aaron amach ó Pharao: Agus do ghlaeigh Maois ar Dhia ar son na
geallúna a bhí tabhartha aige do Pharao i dtaobh na bhfroganna. 13 Agus do dhein an Tiarna de réir
fhocail  Mhaoise,  agus fuair  na froganna bás as na tithibh agus as na sráidbhailtibh agus as na
páirceannaibh. 14 Agus bhailíodar le chéile iad ’na gcruachaibh móra, agus bhí an dúthaigh bréan
(acu). 15 Agus nuair a chonaic Pharao go raibh an suaimhneas fálta, do chruaigh sé a chroí féin2

agus níor éist sé leó, mar a bhí órdaithe ag an dTiarna.

16 Agus duairt an Tiarna le Maois: Abair le hAaron; Sín amach do shlat agus buail luaithreach na
talún agus bíodh  sciniphí3 i dtalamh na hÉigipte go léir. 17 Agus dheineadar amhlaidh. Agus do
shín Aaron amach a lámh, agus an tslat aige inti: agus do bhuail sé luaithreach na talún, agus tháinig
na sciniphí ar na daoine agus ar na beithígh. Dhein sciniphí de luaithrigh talún na hÉigipte ar fad.
18 Agus  dhein  na  draoitheadóirí,  ar  an  gcuma  gcéanna,  le  draíocht,  iarracht  ar  sciniphíbh do
thabhairt amach, agus do theip orthu: agus bhí sciniphí ar na daoinibh chómh maith agus ’ bhí ar na
beithíochaibh. 19 Agus duairt na draoitheadóirí le Pharao: Méar Dé é seo. Agus do cruadh croí
Pharao, agus níor thug sé cluas dóibh, mar a bhí órdaithe ag an dTiarna.

1 Caib. 8. véar. 8. “Deinidh guí chun an Tiarna.” Chítear as san, bíodh gur fhéad na draoitheadóirí, le cúnamh an 
áirseóra, na frogranna do thabhairt ann, nár fhéadadar iad do chur as: óir b’é toil Dé teóra do chur le cómhacht an 
áirseóra sa méid sin. Ar an gcuma gcéanna, ’na dhiaidh san, níor fhéadadar na cuileanna beaga do thabhairt ann, 
agus sa chosc san dá chur le cómhacht an áirseóra b’éigean dóibh méar Dé a dh’admháil.

2 Véar. 15. “Do chruaigh Pharao a chroí féin.” Chítear as san gurbh é Pharao féin, lena gníomh féin, do dhein a chroí 
do chruachtaint agus nárbh é Dia. Feic an rud céanna ráite i véar. 32 arís, .i. do chruaigh Pharao a chroí an uair seo 
leis. Agus arís i gCaib. 9:7, 35, agus i gCaib. 13:15.

3 Véar. 16. “Sciniphí,” nú “cinifí”. “Chinnim” san Éabhrais, .i. aithidí beaga sciathánach éigin i bhfuirm corrmhíola. 
Bhíodar ana-mhéillteach ar dhaoine agus ar bheithígh. 
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20 Agus duairt an Tiarna le Maois: Éirigh go moch agus seasaimh roimh Pharao: óir raghaidh sé
amach chun na n-uisceacha: agus déarfair leis: Seo mar adeir an Tiarna: Leog dom dhaoine imeacht
agus íbirt do dhéanamh chúm. 21 Ach mara leogair dóibh imeacht cuirfeadsa uaim ort féin agus ar
do sheirbhíseachaibh agus ar do dhaoine agus ar do theaghlachaibh, an uile saghas cuileanna; agus
líonfar  tithe  na  nÉigipteach de  chuileannaibh iolshórdacha;  agus  an  tír  go  léir  ’na  mbeid  siad.
22 Agus déanfadsa talamh Ghessen, mar a bhfuil mo dhaoine, iúntach sa ló san, i dtreó ná beid na
cuileanna ann. Agus beidh ’ fhios agatsa gur mise an Tiarna i lár na talún. 23 Agus cuirfead deighilt
idir mo dhaoine féin agus do dhaoinese. Amáireach a bheidh an cómartha san ann. 24 Agus do
dhein an Tiarna amhlaidh,  agus do tháinigh saithe léanmhar de chuileannaibh isteach i dtithibh
Pharao agus a sheirbhíseach agus i dtalamh na hÉigipte go léir; agus do cuirpeadh an tír leis an
saghas san cuileanna. 25 Agus do ghlaeigh Pharao ar Mhaois agus ar Aaron agus duairt sé leó:
Imídh agus deinidh íbirt chun úr nDé sa tír seo. 26 Agus duairt Maois: Ní féidir é sin: óir íbreóimíd
chun ár dTiarna Dia gráineacha1 na nÉigipteach. Ach má mharaímíd na rudaí sin os cómhair na
nÉigipteach* geóbhaid siad de chlochaibh ionainn. 27 Raghaimíd siúl trí lá isteach sa bhfásach agus
déanfaimíd íbirt chun ár dTiarna Dia mar atá órdaithe aige dhúinn. 28 Agus duairt Pharao: Leogfad
díbh dul chun íbirte do dhéanamh chun úr dTiarna Dia sa bhfásach, ach ná téidh níos sia. Deinidh
guí ar mo shon. 29 Agus duairt Maois: Imeódsa uait amach anois agus guífead chun an Tiarna, agus
imeóid na cuileanna ó Pharao agus óna sheirbhíseachaibh agus óna dhaoine amáireach; ach ná
deinse an feall a thuilleadh le gan leogaint do sna daoine dul agus an íbirt a dhéanamh chun an
Tiarna. 30 Ansan chuaigh Maois amach ó Pharao agus do ghuigh sé Dia, 31 agus do dhein Dia de
réir a fhocail, agus thóg sé chun siúil na cuileanna ó Pharao agus óna sheirbhíseachaibh, agus óna
dhaoine: Níor fágadh ann oiread agus aon chuil amháin. 32 Agus do cruadh croí Pharao, i dtreó ná
leogfadh sé uaidh na daoine an uair sin féin.

Caib. a Naoi

An cúigiú pláig, .i. conach ar na beithígh. An séú pláig, .i. ioscóidí ar dhaoine agus ar bheithígh.
An seachtú pláig, .i. cloichshneachta. Pharao dhá gheallúint arís go leogfadh sé na daoine uaidh,
agus an gheallúint aige á briseadh arís.

1 Agus duairt an Tiarna le Maois. Imigh isteach ag triall ar Pharao agus abair leis: Seo mar adeir
Tiarna Dia na nÉabhrach. Leog dom dhaoine imeacht chun íbirte do dhéanamh chúm. 2 Ach má
dhiúltaíónn tú agus má chimeádann tú iad gan dul: 3 féach beidh mo lámh ar do pháirceannaibh,
agus beidh conach léanmhar ar do chapaillibh agus ar t’asalaibh agus ar do chamallaibh agus ar do
bhuaibh agus ar do chaoiribh. 4 Agus déanfaidh an Tiarna deifríocht iúntach idir shealúsaíbh Israél
agus sealúsaí na nÉigipteach, i dtreó ná faigheadh aon rud in aon chor bás de sna nithibh is le claínn
Israél. 5 Agus do cheap an Tiarna am, agus duairt sé: Amáireach is ea do dhéanfaidh an Tiarna an ní
sin sa tír.

6 Dá bhrí  sin do dhein an Tiarna an ní  sin an lá  ’na dhiaidh san:  agus fuair  beithígh uile2 na
nÉigipteach bás, agus ní bhfuair oiread agus aon bheithíoch amháin bás ar chláínn Israél. 7 Agus
chuir Pharao teachtaireacht ag feiscint. Agus ní raibh aon ní marbh de sna nithibh ba le hIsraél.
Agus do cruadh croí Pharao, agus níor leog sé do sna daoine imeacht.

1 Véar. 26. “Na gráineanna.” “Gráin”, .i. “abominatio,” is ea a tugtar sa Scriptiúir ar aon cheann de sna hainmhithibh 
a bhíodh dá n-adhradh mar dhéithibh ag págánachaibh. Dhá chur in úil cad í an ghráin ba cheart a bheith ag muíntir 
Dé orthu.

2 Caib. 9. véar. 6. “Na beithígh go léir,” .i. a lán de gach sórd díobh.
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8 Agus duairt an Tiarna le Maois agus le hAaron: Tógaidh chúibh mámanna luatha as an simné
agus croitheadh Maois san aer an luaith, i láthair Pharao. 9 Agus bíodh luaithreach (nú, ceó) ar
thalamh na hEigipte go léir, agus beid ioscóidí agus othraisí ataithe ar dhaoine agus ar bheithígh i
dtalamh na hÉigipte go léir. 10 Agus thógadar an luaith as an simné agus do sheasaíodar i láthair
Pharao agus do chroith Maois an luaith san aer agus tháing na hioscóidí agus na hothrasaí ataithe ar
dhaoine agus ar bheithídh. 11 Agus níor fhéad na draoitheadóirí seasamh i láthair Mhaoise, mar
gheall ar na hioscóidibh a bhí orthu agus i dtír na hÉigipte go léir*. 12 Agus do chruaigh1 an Tiarna
croí Pharao agus níor éist sé leó, mar a bhí labhartha ag an dTiarna le Maois.

13 Agus duairt an Tiarna le Maois: Éirigh ar maidin agus seasaimh i láthair Pharao agus déárfair
leis: Seo mar adeir Tiarna Dia na nÉabhrach. Leog dom dhaoine dul agus íbirt do dhéanamh chúm.
14 Óir cuirfead uaim an uair seo, mo phláigeanna go léir ar do chroí agus ar do sheirbhísigh agus ar
do dhaoine, iona go mbeidh ’ fhios agat ná fuil éinne mar me a domhan go léir. 15 Óir sínfead
amach mo lámh anois agus buailfead thu féin agus do dhaoine le haicíd, agus ídeófar thu d’uachtar
na talún. 16 Agus is chuige d’árdaíos thu ionas go dtaispeánfainn mo chómhacht ionat agus go
dtráchtfí ar m’ainm tríd an ndomhan go léir. 17 An bhfuilir ceapaithe fós féin, ar mo dhaoine do
chimeád siar? Agus ná leogfair  dóibh imeacht? 18 Féach, cuirfeadsa ag titim amáireach, um an
dtaca so díreach, cloichshneachta ana-mhór,  ná raibh a leithéid san Éigipt ón lá a cuiredh ar a
bunaibh í go dtí an aimsir seo atá ann anois. 19 Dá bhrí sin cuir daoine uait anois agus bailigh lena
chéile do bheithígh, agus gach ní dá bhfuil agat ar an machaire, óir, daoine agus beithígh, agus an
uile ní a gheófar amu’, gan bailiú le chéile as na páirceannaibh, agus go dtitfidh an chloichshneachta
orthu, gheóbhaid siad bás. 20 Gach seirbhíseach le Pharao go raibh eagal roim bhriathar an Tiarna
air do chuir sé ’ fhéachaint ar a sheirbhíseachaibh agus ar a bheithígh rith isteach i dtithibh, 21 ach
an té acu nár chuir aon tsuím i mbriathar an Tiarna, d’fhág sé a sheirbhísigh agus a bheithígh in sna
páirceannaibh. 22 Agus duairt an Tiarna le Maois: Sín amach do lámh i dtreó na bhflaitheas ionas
go mbeidh cloichshneachta ar thalamh na hÉigipte go léir, ar dhaoine agus ar bheithígh, agus ar
gach glasra i bpáirc, i dtalamh na hÉigipte. 23 Agus do shín Maois amach a shlat, i dtreó neimhe,
agus chuir an Tiarna uaidh tóirthneach agus cloichshneachta agus lasracha ag gluaiseacht fan an
tailimh,  agus  d’fhear  an  Tiarna  cloichshneachta  ar  thalamh  na  hÉigipte.  24 Agus  bhí  an
chloichshneachta agus an tine ag meascadh ar a chéile agus ag gluaiseacht in éineacht. Agus bhí sí
(an chloichshneachta) chómh mór san ná feacthas a leithéid riamh roimis sin i dtalamh na hÉigipte
go léir ó cuireadh an náisiún san ar a bhunaibh. 25 Agus d’ídigh an chloichshneachta, trí thalamh na
hÉigipte go léir, gach aon rud a bhí in sna páirceannaibh idir dhuine agus beithíoch, agus do bhuail
an chloichshneachta an uile ghlasra dá raibh ar an machaire, agus do bhris sí gach crann dá raibh sa
tír. 26 Ach i dtalamh Ghessen amháin, mar a raibh clann Israél, níor thit an chloichshneachta.

27 Agus do chuir Pharao teachtaireacht uaidh ag glaodch ar Mhaois agus ar Aaron, agus duairt sé
leó: Tá peaca déanta agam an uair seo, leis: tá an Tiarna ceart: daoine mallaithe is ea mise agus mo
dhaoine. 28 Guídhse an Tiarna go stadfadh tóirthneacha Dé agus an chloichshneachta i dtreó go
leogfad chun siúil sibh agus ná fanfaidh sibh anso níos sia. 29 Duairt Maois: Chómh luath agus a
bheads imithe amach as an gcathair sínfead amach mo lámha chun an Tiarna, agus stadfaid na
tóirthneacha, agus ní bheidh an chloichshneachta ann a thuilleadh, ionas go mbeadh ’ fhios agatsa
gur leis an dTiarna an domhan. 30 Ach is eól dómhsa ná fuil eagla an Tiarna Dia fós ortsa ná ar do
sheirbhíseachaibh.

31 Ach do milleadh an líon agus an eórna, mar bhí an eórna glas agus bhí an líon eascartha um an
dtaca san. 32 Ach níor milleadh an chrithneacht ná na harbhair gheímhridh eile mar bhíodar i leith

1 Véar. 12. “Do chruaigh.” Feic na nótaí thuas. Caib. 4:21. Caib. 7:3. Caib. 8:15.
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an déanaí. 33 Agus nuair a bhí Maois imithe ó Pharao, amach as an gcathair, do shín sé a lámha
amach chun an Tiarna agus do stad na tóirthneacha agus an chloichshneachta,  agus níor  thit  a
thuilleadh fearthana ar an dtalamh ach chómh beag. 34 Agus nuair a chonaic Pharao go raibh an
fhearthainn agus an chloichshneachta agus na tóirthneacha d’éis stad do mhéadaigh sé a pheaca,
35 agus do chruaigh a chroí agus croíthe a sheirbhíseach, agus do deineadh ana-chruaidh é. Agus
níor leog sé do chlaínn Israél imeacht mar a bhí órdaithe ag an dTiarna trí lámhaibh Mhaoise.

Caib. a Deich

An t-ochtú pláig, .i. na lócaistí. An naoú pláig, .i. an doircheacht. Croí Pharao cruaidh fós.

1 Agus duairt an Tiarna le Maois: Imigh isteach go dtí Pharao; óir tá a chroí cruaite agam, agus
croíthe a sheirbhíseach: i dtreo go n-oibreód ann na cómharthaí seo atá beartaithe agam. 2 Agus go
bhféádfairse a dh’ínsint i gcluasaibh do mhic, agus chlainne do mhic, a mhinicí atáid na hÉigiptigh
pláigithe agam, agus mo chómharthaí oibrithe agam ’na measc; agus go mbeidh ’ fhios agaibh gur
mise an Tiarna: 3 Dá bhrí sin chuaigh Maois agus Aaron isteach go dtí Pharao agus dúradar leis:
Seo mar adeir Tiarna Dia naÉabhrach: Cad é an fhaid is toil leat gan géilleadh dhom? Leog dom
dhaoine dul agus íbirt chúm. 4 Má dhiúltaíonn tú agus ná leogfair uait iad, féach tabharfadsa an
lócast isteach id chríochaibh: agus clúdóidh sé aghaidh na talún i dtreó ná feicfar aon ní dhe, ach go
n-íosfar  gach ar fhág an chloichshneachta,  óir  creimfidh sé gach crann dá bhfuil  ag fás in  sna
páirceannaibh. 6 Agus líonfaid siad do thithe, agus tithe do sheirbhíseach, agus tithe na nÉigipteach
go léir, oiread díobh agus ná feacaigh t’aithreacha ná do sheanaithreacha ón uair a bhíodar ar an
saol ar dtúis go dtí an lá atá inniu ann. Agus d’iompaigh sé agus d’imigh sé amach ó Pharao. 7 Agus
duairt seirbhísigh Pharao leis: Cad é an fhaid a chuirfimíd suas leis an scannal so? Scaoil uait na
daoine go ndeinid siad íbirt chun a dTiarna Dia. Ná feiceann tú go bhfuil íde déanta ar an Éigipt?
8 Agus do ghlaodar isteach arís Maois agus Aaron chun Pharao agus duairt sé leó: Imídh agus
deinidh íbirt chun úr dTiarna Dia: Cé hiad a dh’imeóidh? 9 Duairt Maois: Imeóimíd lenár n-óg agus
lenár  n-aosta,  lenár  macra  agus  lenár  n-iníonra,  lenár  gcaoire  agus  lenár  dtréadaibh,  óir  is  é
solamnacht ár dTiarna Dia é. 10 Agus d’fhreagair Pharao: Gurab in mar a bheidh an Tiarna libhse,
mar a leogfadsa díbh féin agus dúr gclaínn imeacht: Cé ’ fhéadfadh gan a thuiscint go bhfuil olc
mór éigin ar aigne agaibh? 11 Ní hamhlaidh a bheidh. Ach téidhse amháin, a fheara, agus deinidh
íbirt  chun  an  Tiarna;  óir  sin  é  an  rud  a  loirgeabhair  féin,  leis.  Agus  do  caitheadh  amach  iad
láithreach as láthair Pharao. 12 Ansan duairt an Tiarna le Maois: Sín amach do lámh ar thalamh na
hÉigipte, chun an lócaist, go dtagaidh sé air agus go n-ithidh sé gach luibh ghlas dá bhfuil fágtha i
ndiaidh an chloichshneachta. 13 Agus do shín Maois a shlat amach, ar thalamh na hÉigipte: agus
thug an Tiarna  gaoith loiscitheach ann i gcaitheamh an lae sin go léir agus i gcaitheamh na hoíche,
agus nuair a tháinig an mhaidean do thóg an ghaoith loiscitheach na lócaistí suas; 14 agus d’éiríodar
os  cionn  tailimh  na  hÉigipte  go  léir,  agus  do  luíodar  ar  chríochaibh  uile  na  nÉigipteach,  ’na
suaitheantais, ná raibh a leithéid roimis an aimsir sin agus ná beidh ’na dhiaidh so. 15 Agus do
chlúdaíodar aghaidh na talún go léir agus do mhilleadar gach aon rud. Agus do hitheadh* féar an
tailimh agus gach toradh dá raibh ar na crannaibh, fágtha i ndiaidh an chloichshneachta, agus níor
fágadh aon ní a bhí glas ar na crannaibh, ná de ghlasraibh na talún, san Éigipt ar fad. 16 Ansan do
bhrostaigh Pharao agus do ghlaeigh sé ar Mhaois agus ar Aaron agus duairt sé leó: Tá peaca déanta
agam in aghaidh úr dTiarna Dia agus ’núr n-aghaidhse. 17 Ach anois maithidh dhom mo pheaca an
turas so agus guídh úr dTiarna an bás so do thógaint uaim. 18 Agus d’imigh Maois amach a láthair
Pharao agus do ghuigh sé chun an Tiarna, agus do chuir an Tiarna gaoth ana-láidir ag séideadh aniar
agus do thóg an ghaoth sin léi na lócaistí agus do shéid sí isteach iad sa Mhuir Ruaidh, agus níor
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fhan oiread agus aon lócast amháin i gcríochaibh uile na hÉigipte. 20 Agus do chruaigh an Tiarna
croí Pharao agus níor leog sé do chlaínn Israél imeacht. 

21 Agus duairt an Tiarna le Maois: Sín amach do lámh chun neimhe: agus bíodh doircheacht ar
thalamh na hÉigipte, chómh ramhar san go bhféadfar é ’ mhothú1. 22 Agus do shín Maois a lámh
chun neimhe, agus tháinig doircheacht ghráinniúil  i  dtalamh na hÉigipte go léir ar feadh trí lá.
23 Níor fhéad éinne a dhriotháir a dh’fheiscint ná corraí as an áit ’na raibh sé: ach pé áit ’na raibh
clann Israél bhí solas ann. 24 Agus do ghlaeigh Pharao ar Mhaois agus ar Aaron agus duairt sé leó:
Imídh agus deinidh íbirt chun an Tiarna. Ná fágaidh ’núr ndiaidh ach úr gcaoire agus úr stoc. Téadh
úr gclann libh. 25 Duairt Maois: Caithfir íbirtí agus ofrálacha loiscithe ’ thabhairt dúinn chun ár
dTiarna Dia. 26 Caithfid na tréadta go léir dul linn. Ní fágfar oiread agus aon chrúb amháin ’nár
ndiaidh díobh, óir táid siad riachtanach chun seirbhíse ár dTiarna Dia: go mór mór toisc nách eól
dúinn cad a bheidh le híbirt do dtagaimíd chun na háite féin. 27 Agus do chruaigh an Tiarna croí
Pharao agus ní leogfadh sé dhóibh imeacht. 28 Agus duairt Pharao le Maois: Imigh uaim, agus
tabhair aire gan m’aghaidh a dh’fheiscint a thuilleadh. Pé lá in aon chor a thiocfair im radharc
gheóbhair bás. 29 D’fhreagair Maois: Sin mar a bheidh, mar atá ráite agat. Ní fheicfead do ghnúis a
thuilleadh.

Caib. a hAondéag

Bás na céadgheine dá bhagairt ar Pharao agus ar a dhaoine.

1 Agus duairt an Tiarna le Maois. Tabharfad aon phláig amháin eile ar Pharao agus ar an Éigipt
agus ansan leogfaidh sé uaidh ibh, agus comáinfidh sé amach sibh. 2 Dá bhrí sin, déarfair leis na
daoine go léir, iarradh gach fear ar a charaid agus iarradh gach bean ar a cómharsain, árthaí airgid
agus óir.  3 Agus tabharfaidh an Tiarna dá dhaoine báidhiúlacht i radharc na nÉigipteach. Agus
duine ana-mhór ab ea Maois i dtír na hÉigipte, i radharc seirbhíseach Pharao agus i radharc na
ndaoine go léir. 4 Agus duairt sé: Seo mar adeir an Tiarna: Raghadsa isteach san Éigipt i lár na
hoíche 5 agus gheóbhaidh gach céadghein i dtír na nÉigipteach bás, ó chéadghein Pharao atá ’na
shuí sa chathaoir ríoga go dtí céadghein an chailín atá ag an muilleann, agus céadghein gach uile
beithígh. 6 Agus beidh gol mór i dtír na hÉigipte go léir, ná raibh a leithéid ann roimis seo agus ná
beidh ’na dhiaidh so. 7 Ach i measc clainne Israél go leir, ní drannfaidh madra, ó dhuine go dtí an
beithíoch; ionas go mbeadh ’ fhios agaibh an deifríocht mhíorúilteach a dheineann an Tiarna idir na
hÉigiptigh agus Israél. 8 Agus na seirbhísigh sin go léir agatsa, tiocfaid siad anuas ag triall ormsa
agus onórfaid siad me, agus déarfaid siad: Imigh amach tusa agus na daoine go léir atá fút: ’Na
dhiaidh san imeóimíd amach. 9 Agus d’imigh sé amach ó Pharao agus fearg ana-mhór air. Ach
duairt an Tiarna le Maois: Ní éistfidh Pharao libh, ionas go ndéanfar mórán cómharthaí i dtír na
hÉigipte. 10 Agus do dhein Maois agus Aaron, i láthair Pharao, na hiúnaí go léir atá scríofa, agus do
chruaigh an Tiarna2 croí Pharao, agus níor leog sé do chlaínn Israél imeacht as a thír. 

Caib. a Dódhéag

Conas ba cheart an t-uan cásca d’ollmhú agus d’ithe. Bás na gcéadghein. Imeacht clainne Israél.

1 Caib. 10. véar. 21. “Doircheacht ar thalamh na hÉigipte chómh ramhar san go bhféadfar é ’ mhothú.” .i. mar gheall 
ar an ngal trom a dh’éireódh as an abhainn agus as an dtalamh agus ’ bheadh ’na chúis leis an ndoircheacht.

2 Caib. 11. véar. 10. “Do chruaigh an Tiarna,” feic na nótaí thuas. Caib. 4:21 agus Caib. 7:3.
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1 Agus duairt an Tiarna le Maois agus le hAaron i dtír na hÉigipte: 2 Beidh an mí seo ’na mhí
thosaigh ar na míonnaibh (nú, míosaibh).  Beidh sé ’na chéad mhí de mhíonnaibh na bliana.  3 
Labhraidh le cruinniú de chlaínn Israél go léir agus abraidh leó: An deichiú lá den mhí seo tógadh
gach duine uan de réir a muíntear agus a dtithe , 4 Ach má bhíonn an uimhir níos lú ná mar ba leór
chun an uain a dh’ithe tógfaidh sé chuige a chómharsa atá ceangailte dhá thigh, de réir na huimhre
anamnach is leór chun an uain a dh’ithe. 5 Agus beidh an t-uan gan teímheal, fireann, bliain d’aois.
Agus de réir na ríte céanna tógfaidh sibh, leis, meannán1.  6 Agus cimeádfaidh sibh é go dtí  an
ceathrú lá déag den mhí seo; agus déanfaid lánchruinniú de chlaínn Israél é ’ íbirt um thráthnóna,
7 agus tógfaid siad roinnt dá chuid fola agus cuirfid siad an fhuil sin ar an dá ursain agus ar an
bhfárdoras i ndóirsibh na dtithe ’na n-íosfaid siad é. 8 Agus íosfaid siad an fheóil an oíche sin tar éis
í ’ róstadh leis an dtine, agus arán gan giost le leitís fhiain. 9 Ní íosfaidh sibh aon phioc di amh, ná
beirithe in uisce, ach amháin róstaithe leis an dtine. Íosfaidh sibh a cheann agus a chosa agus a inní.
10 Agus ní  fágfar  aon ní  dhe go maidin.  Má bhíonn aon ní de fágtha loiscfidh sibh é  le  tine.
11 Agus seo mar ’ íosfaidh sibh é. Beidh sibh crioslaithe fan chuím, agus bróga ar úr gcosaibh, agus
bataí ’núr lámhaibh agaibh, agus íosfaidh sibh é go dithneasach, óir is é cáisc (.i. gabháil thart) an
Tiarna é. 12 Agus geóbhadsa trí thír na hÉigipte an oíche sin agus maród gach céadghein ar thalamh
na hÉigipte, idir dhuine agus beithíoch. Agus cuirfead breithiúntaisí i bhfeidhm ar dhéithibh uile na
hÉigipte. mise an Tiarna. 13 Agus beidh an fhuil ’na cómhartha dhíbhse in sna tithibh ’na mbeidh
sibh: agus chífeadsa an fhuil agus geóbhad thoraibh: agus ní bheidh an phláig oraibhse chun sibh a
dh’ídiú, nuair a bhuailfeadsa tír na hÉigipte. 14 Agus beidh an lá so agaibhse ’na lá cuímhne, agus
cimeádfaidh sibh é ’na lá féile chun an Tiarna le cimeád bithbhuan. 15 Beidh sibh ag ithe aráin gan
giost ar feadh seacht lá. Ní bheidh aon ghiost ’núr dtithibh an chéad lá. Aon duine a dh’íosfaidh aon
ní giostaithe ón gcéad lá go dtí an seachtú lá, ídeófar an t-anam san as Israél. 16 Beidh an chéad lá
naofa agus solmanta, agus cimeádfar an seachtú lá leis an solmantacht gcéanna. Ní dhéanfaidh sibh
aon  obair  na  laethanta  san  ach  amháin  na  nithe  sin  a  bhaineann  le  caitheamh  bídh.  17 Agus
cimeádfaidh sibh féile an aráin gan giost. Óir an lá céanna san is ea do bhéarfadsa úr slua amach a
tír na hÉigipte, agus cimeádfaidh sibh an lá san ’núr sleachtaibh le cimeád a bheidh bithbhuan.
18 An chéad mhí, an ceathrú lá déag den mhí um thráthnóna, íosfaidh sibh arán gan giost2 go dtí an
chéad lá fhichid den mhí chéanna um thráthnóna. 19 I gcaitheamh seacht lá ní bheidh aon ghiost le
fáil ’núr dtithibh. An té a dh’íosfaidh arán giostaithe ídeófar a anam, a cómhthionól Israél, peocu
eachtrannach é nú duine a rugadh sa tír. 20 Ní íosfaidh sibh aon ní giostaithe: ’Núr dtithibh go léir
íosfaidh sibh arán gan giost. 

21 Agus do ghlaeigh Maois ar sheanóiribh clainne Israél go léir  agus duairt sé leó: Imídh agus
tógaidh uan trínúr muíntiribh agus deinidh an Phase do íbirt. 22 Agus tumaidh dórnán hyssóip sa
bhfuil atá in aice an dorais agus croithidh3 an fhuil ar an bhfárdoras agus ar dhá ursain an dorais,
agus ná téadh éinne agaibh amach doras a thí féin go dtí maidean. 23 Óir beidh an Tiarna ag gabháil
thart ag bualadh na nÉigipteach agus nuair a chífidh sé an fhuil ar an bhfárdoras agus ar dhá ursain
an dorais, geóbhaidh sé thar dhoras an tí sin agus ní leogfaidh sé don íditheóír dul isteach ’núr
dtithibh agus dochar a dhéanamh.

24 Cimeádfair an ní seo ’na dhlí dhuit féin agus dod shliocht go deó. 25 Agus nuair a raghaidh sibh
isteach sa talamh a thabharfaidh an Tiarna dhíbh, mar atá geallta aige, cimeádfaidh sibh na rialta

1 Caib. 12. véar. 5. “Meannán.” Bhí neart an Phase do dhéanamh le huan nú le meannán, agus bhí na rítheacha céanna
agus na ceremóin céanna le húsáid ar gach ceanna acu.

2 Véar. 18. “Arán gan giost.” Thaispeánfadh san gur in arán gan giost a chuir ár Slánaitheóir an Naomh Sacramínt ar 
bun, an oíche roim fhéile na cásca, nuair ná raibh aon arán giostaithe le fáil in Israél.

3 Véar. 22. “Croith,” an fhuil sin an uain chásca dá crothadh ar dhóirsibh na nIsraélíteach, chun iad a thabhairt saor ó 
chlaíomh aingil an ídithe, figiúir shoiléir ab ea í ar shlánú na cine daonna le fuil Chríost.
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naofa  so.  26 Agus  nuair  adéarfaidh  úr  gclann  libh:  Cad  é  an  brí  atá  leis  an  seirbhís  seo?
27 Déarfaidh sibh leó: Is é íbirt ghabháil thart an Tiarna é nuair a ghoibh sé thar tithe chlainne Israél
san Éigipt, nuair a bhuail sé na hÉigiptigh agus do leog sé saor ár dtithene. Agus do shléacht na
daoine agus d’adhradar. 28 Agus d’imigh clann Israél amach agus dheineadar mar a bhí órdaithe ag
an dTiarna do Mhaois agus d’Aaron.

29 Agus do thárla, ar uair an mheán oíche, gur mhairbh an Tiarna gach céadghein i dtalamh na
hÉigipte, ó chéadghein Pharao a bhí ’na shuí ’na chathaoir ríoga go dtí céadghein na daormhná a
bhí sa phríosún agus gach céadghein dá raibh ar na beithígh. 30 Agus d’éirigh Pharao san oíche,
agus a sheirbhísigh go léir, agus an Éigipt go léir: agus d’éirigh gol mór san Éigipt, óir ní raibh aon
tigh ann gan duine marbh sínte ann.

31 Ansan do ghlaeigh Pharao ar Mhaois agus ar Aaron san oíche agus duairt sé: Éirídh agus imídh
amach a measc mo dhaoine, sibh féin agus clann Israél. Imídh: deinidh íbirt chun an Tiarna mar
adeirthí. 32 Tógaidh libh úr gcaoire agus úr stoc, mar a dh’iarrabhair, agus cuiridh beannacht orm.
33 Agus  bhí  na  hÉigiptigh  ag  brostú  clainne  Israél  chun  imithe  as  an  dtír  go  luath:  agus:
“Gheóbhaimíd go léir bás”, adeiridís. 34 Do thóg na daoine, dá bhrí sin, an taois, sarar cuireadh
giost ann, agus cheangladar i mbrataibh é agus chuireadar chúthu ar a nguaillibh é. 35 Agus do
dhein clann Israél mar aduairt  Maois leó,  agus d’iarradar ar na hÉigipteachaibh árthaí óir  agus
airgid, agus ana-chuid éadaigh. 36 Agus thug an Tiarna báidhiúlacht do sna daoine i radharc na
nÉigipteach, agus do chreachadar na hÉigiptigh.

37 Agus do ghluais clann Israél ó Ramesse go Socot, agus bhí sé chéad míle d’fhearaibh ann ’na
gcuis, in éaghmais na leanbh. 38 Agus do ghluais suas in éineacht leó suaitheantais dí-áirithe agus
iad meascaithe ar  a  chéile,  caoire  agus stuic  agus  beithígh de gach aon tsaghas,  agus iad ana-
líonmhar.

39 Agus do bhácáladar an mhín úd a thugadar as an Éigipt leó ’na taois,  agus dheineadar cístí
gríosaidh gan giost, óir níorbh fhéidir é ’ ghiostú, toisc na hÉigiptigh a bheith dhá mbrostú chun
siúil agus ná leogfaidís dóibh aon ríghneas a dhéanamh. Agus, leis, níor cuímhníodh ar aon bhia
d’ollmhú. 

40 Agus cheithre chéad bliain agus tríochad is ea a bhí caite ag claínn Israél ’na gcónaí san Éigipt;
41 agus bhí an tréimhse sin caithe an lá céanna san díreach a ghluais slua an Tiarna ar aghaidh
amach a tír na hÉigipte. 42 Sin í an oíche atá le cimeád chun an Tiarna, nuair a thug sé amach iad a
tír na hÉigipte. Tá ar chlaínn Israél go léir an oíche sin do chimeád ’na sleachtaibh. 43 Agus duairt
an Tiarna le Maois agus le hAaron: Sid é seirbhís an  Phase.  Ní íosfaidh aon duine iasachta é.
44 Ach déanfar tímpallghearradh ar gach seirbhíseach ceannaithe agus ansan íosfaidh sé é. 45 Ní
íosfaidh an stróinséir ná an tuarastalach é. 46 In aon tigh amháin is ea d’íosfar é, agus ní bhéarfair
aon  chuid  den  fheóil  amach  as  an  dtigh,  ná  ní  bhrisfir  aon  chnámh  ann.  47 Cimeádfaidh
cómhthionól clainne Israél go léir é. 48 Agus más toil le duine iasachta cónaí ’ dhéanamh ’núr
measc agus  Phase an Tiarna do chimeád, deintear tímpallghearradh ar dtúis ar a fhireannaibh go
léir, agus ansan cimeádfaidh sé an Phase de réir mar is cóir, agus beidh sé ar aon dul leis an té do
rugadh sa tír: ach aon duine atá gan tímpallghearradh ní íosfaidh sé é. 49 Beidh an t-aon dlí amháin
ar an té do rugadh sa tír agus ar an gcoigríoch a chaitheann tréimshe ’núr measc.

50 Agus do dhein clann Israél go léir mar a dh’órdaigh an Tiarna do Mhaois agus d’Aaron. 51 Agus
an lá céanna san do thug an Tiarna clann Israél amach a tír na hÉigipte ’na mbuínibh.
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Caib. a Trídéag

Órdaíthear cimeád féile na cásca: agus naomhú na céadgheine chun Dé. Seóltar na daoine tríd an
ngainmheach le colaman tine san oíche agus le scamall i gcaitheamh an lae.

1 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus is ea aduairt sé: 2 Naomhaigh chúmsa1 gach céadghein a
dh’osclann an bhroínn de chlaínn Israél, de dhaoinibh agus de bheithíochaibh; óir is liomsa iad go
léir. 3 Agus duairt Maois leis na daoine: Bíodh cuímhne agaibh ar an lá so, ’nar  thánabhair amach
as an Éigipt agus a tigh an bhraighdinis, óir do thug an Tiarna sibh amach as an áit sin le láimh
chómhachtaigh, i dtreó ná híosfaidh saidh aon arán giostaithe. 4 Táthaoi ag dul amach inniu i mí na
dtorthaí  nua.  5 Agus  nuair  a  bheidh  an  Tiarna  tar  éis  tu  ’  thabhairt  isteach  i  dtalamh  an
Chanaanítigh, agus an Hetítigh agus an Amorrhítigh agus an Hevítigh, agus an Iebusítigh, mar a
dhearbhaigh sé do t’aithreachaibh a thabharfadh sé dhuit, talamh atá ag scéith le bainne agus le mil,
ceiliúrfair an saghas so ríteach sa mhí seo. 6 Ar feadh seacht lá íosfair arán gan giost, agus ar an
seachtú lá beidh solamnacht an Tiarna. 7 Arán gan giost is ea do íosfair ar feadh seacht lá: ní feicfar
aon ní giostaithe agat, ná id chríochaibh. 8 Agus neósfair dod mhac an lá san, agus déarfair: Sid é an
rud a dhein an Tiarna liom nuair a thánag amach as an Éigipt. 9 Agus beidh sé mar chómhartha id
láimh agus mar chuímhne os cómhair do shúl: agus go mbeidh dlí an Tiarna id bhéal i gcónaí, óir le
láimh chómhachtaigh is ea ’ thug an Tiarna amach tu a tír na hÉigipte. 10 Déanfair an cimeád so i
dtráth ceapaithe ó laethibh go laethibh.  11 Agus nuair  a bheidh an Tiarna tar  éis tu ’  thabhairt
isteach i dtír an Chanaanítigh, mar a dhearbhaigh sé dhuitse agus do t’aithreachaibh agus nuair a
thabharfaidh sé dhuit é, 12 cuirfir i leataoibh chun an Tiarna gach ní a dh’osclann an bhroínn, agus
gach céad ní a beirtear ód bheithígh. Gach ní fireann a bheidh agat coisriceóir chun an Tiarna é.
13 Malairteóir ar chaíora céadghein asail, agus mara bhfuasclair é maróir é. Agus gach céadghein
duine fuasclóir le luach. 

14 Agus  nuair  ’  fhiafróidh  do  mhac  díot  amáireach,  agus  adéarfaidh  sé:  Cad  é  an  rud  é  seo?
Freagróirse: Le láimh chómhachtaigh a thug an Tiarna amach sinn a talamh na hÉigipte agus a tigh
an bhraighdinis. 15 Óir nuair a bhí Pharao cruaidh agus ná leogfadh sé uaidh sinn do mhairbh an
Tiarna gach céadghein i dtír na hÉigipte, ó chéadghein an duine go dtí céadghein beithígh. Dá bhrí
sin  íbrim chun  an  Tiarna  gach  ní  fireann  a  dh’osclann  an  bhroínn,  agus  gach  céadghein  dem
mhacaibh  fuasclaim é.  16 Agus  beidh  sé  mar  chómhartha  id  láimh agus  mar  ’  bheadh  rud  ar
crochadh idir do dhá shúil, mar chuímhne. Óir do thug an Tiarna amach as an Éigipt sinn le láimh
chómhachtaigh.

17 Agus nuair a bhí Pharao tar éis na ndaoine do chur amach do stiúraigh an Tiarna iad, agus ní hi
dtreó tíre na bhFilistíneach é, atá cóngarach, le heagla go mb’fhéidir, nuair a chífidís cogaí ag éirí
’na gcoinnibh, go dtiocfadh aithreachas orthu agus go raighidís thar n-ais san Éigipt, 18 ach do
stiúraigh sé iad i slí na gainmhí atá in aice na Mara Rua. Agus do chuaigh clann Israél suas armtha a
tír na hÉigipte.

19 Agus do thóg Maois leis cnámha Ióseph, óir bhí dearbhú curtha aige ar chlaínn Israél mar seo:
Tiocfaidh Dia dúr bhfeiscint. Beiridh mo chnámha libh as so. 20 Agus do ghluaiseadar ó Socot agus
dheineadar longfort in Etan, i bhforimeallaibh an uaignis. 21 Agus bhí an Tiarna ag gabháil rómpu
amach sa lá, ag taispeáint na slí dhóibh, i bhfuirm colamain scamaill, agus i bhfuirm colamain tine

1 Caib. 13. véar. 2. “Naomhaigh chúmsa.” Ciallaíonn an naomhú san áit sin go gcaithfí an chéadghein mic do chur le 
seirbhís Dé, agus go gcaithfí céadghein an bheithígh do thabhairt chun íbirte.
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san oiche, i dtreó go mbeadh sé ’na ghiolla slí dhóibh de ló agus d’oíche. 22 Agus ní rabhadar
choíche gan an polla scamaill sa lá agus an polla tine san oíche, roimis na daoine amach.

Caib. a Ceathairdéag

Pharao  ar  thóir  clainne  Israél.  Iad  san  ag  gluaireán  in  aghaidh  Mhaoise.  Cuireann  Maois
misneach orthu agus gabhaid siad tríd an Mhir Ruaidh. Leanaid Pharao agus a shlua iad, agus
báitear iad.

1 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus is ea aduairt: 2 Labhair le claínn Israél agus abair leó
longfort do dhéanamh ar aghaidh Phihahírot anonn, áit atá idir Mhagdal agus an mhuir ar aghaidh
Bheelsephoin. Glacfair longfort ar a aghaidh, os cionn na farraige. 3 Agus déarfaidh Pharao i dtaobh
clainne Israél: Táid said i bpúnc. Táid siad dúnta isteach ag an ngainmheach. 4 Agus cruafadsa a
chroí agus leanfaidh sé sibh, agus tabharfar glóire dhómhsa i Pharao agus ’na shlua. Beidh ’ fhios
ag Éigiptigh gur mise an Tiarna. Agus dheineadar amhlaidh.

5 Agus do hínseadh do rí na hÉigipte (na nÉigipteach) go raibh na daoine imithe: agus d’athraigh
croí  Pharao agus croíthe a  sheirbhíseach,  i  dtaobh na  ndaoine agus dúradar:  Cad ab  áil  linn a
dhéanmh, gur leogamair d’Israél imeacht ó bheith ag seirbhís dúinn? 6 As san do chuir sé a charbat
i dtreó agus thóg sé leis a dhaoine go léir, 7 agus do thóg sé sé chéad carbat tofa, agus a raibh de
charbataibh eile san Éigipt, agus taoiseacha a shló go léir. 8 Agus do chruaigh an Tiarna croí Pharao
agus do lean sé clann Israél. Ach do bhíodar san imithe amach i láimh chómhachtaigh. 9 Agus nuair
a lean na hÉigiptigh rian na muíntire a bhí imithe rómpu do fuaradar iad i longfort  in aice na
farraige  agus  bhí  eachra  agus  carbait  Pharao  agus  a  shlua  go  léir  i  bhFihahírot  ar  aghaidh
Bheelsephoin.  10 Agus  nuair  a  tháinig  Pharao  i  ngar  do  thóg  clann  Israél  suas  a  súile  agus
chonacadar  na  hÉigiptigh  lastiar  díobh;  tháinig  eagla  ana-mhór  orthu  agus  do  ghlaodar  ar  an
dTiarna; 11 agus dúradar le Maois: B’fhéidir ná raibh uaghanna le fáil san Éigipt. Agus gur mar
gheall air sin a thugais amach anso sinn chun bás d’fháil sa bhfiantas: Cad chuige dhuit san do
dhéanamh,  sinn  do  sheóladh  amach  as  an  Éigipt?  12 Nách  é  seo  an  focal  adúramair  leat  san
Éigipt, .i. Imigh uainn, agus leog dúinn bheith ag seirbhís do sna hÉigipteachaibh? Óir dob fheárr
go mór bheith ag obair dóibh sin ná bás a dh’fháil sa bhfiantas. 13 Agus duairt Maois leis na daoine:
Ná bíodh aon eagal oraibh. Seasaídh agus féachaídh ar na hiúnaíbh móra a dhéanfaidh an Tiarna an
lá so, óir na hÉigiptigh sin a chíonn sibh anois, ní fheicfidh sibh iad arís go deó. 14 Troidfidh an
Tiarna thar úr gceann agus fanfaidh sibhse ar úr suaimhneas. 15 Agus duairt an Tiarna le Maois:
Cad chuige dhuit  bheith  ag éamh ormsa? Labhair  le claínn Israél  agus abair  leó gluaiseacht  ar
aghaidh. 16 Ach tóg suas do shlat ar dtúis agus sín do lámh amach os cionn na farraige ag deighil í,
ionas go ngluaiseóidh clann Israél trí lár na farraige ar thalamh tirim. 17 Agus cruafadsa croí na
hÉigipteach chun sibh do leanúint,  agus  glóireófar  me i  bhFarao agus ’an  mhórshlua agus ’na
charbataibh,  agus  ’na mharcachaibh.  18 Agus beidh ’  fhios  ag na hÉigipteachaibh gur  mise an
Tiarna  nuair  a  glóireófar  me  i  bhFarao  agus  ’na  charbataibh  agus  ’na  mharcachaibh.  19 Agus
aingeal Dé, a bhíodh ag gluaiseacht roim champa Israél, d’aistrigh sé agus tháinig sé laistiar díobh;
agus in éineacht leis, an polla scamaill, agus d’fhágadar an áit thosaigh, 20 agus sheasaíodar laistiar
idir champa na nÉigipteach agus campa Israél: agus scamall dorcha ab ea é agus dhein sé solas san
oíche1, i dtreó nár fhéadadar teacht chun a chéile i gcaitheamh na hoíche go léir. 21 Agus nuair a
shín Maois a lámh amach os cionn na farraige, do thóg an Tiarna as í le gaoith láidir loiscitheach, ag
séideadh fan na hoíche agus dhein sé talamh tirim di agus bhí an t-uisce deighilte. 22 Agus d’imigh

1 Caib. 14. véar. 20. “Scamall dorcha ab ea é, agus dhein sé solas san oíche,” .i. scamall dorcha ab ea é do sna 
hÉigiptigh ach dhein sé solas breá do chlaínn Israél i lár na hoíche.
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clann Israél isteach trí lár na farraige a bhí tirim, agus bhí an t-uisce ’na dhá fhalla ar a ndeis agus ar
a  gclí,  23 agus  do  lean  na  hÉigiptigh  isteach  iad,  ar  a  dtóir,  carbait  Pharao  go  léir  agus  a
mharcshlua, trí lár na farraige. 24 Ansan bhí faire na maidine ann, agus féach, bhí an Tiarna ag
féachaint amach ar shlua na nÉigipteach, tríd an bpolla tine agus scamaill, agus ag marú a slua
25 agus ag túrnamh rothaí a gcarbat, agus bhíodar dá mbreith isteach sa doimhneas: agus duairt na
hÉigiptigh: Téimís ó Israél, óir tá an Tiarna ag troid dóibh ’nár n-aghaidhne. 26 Agus duairt an
Tiarna le Maois: Sín amach do lámh os cionn na farraige i dtreó go dtiocfaidh an t-uisce thar n-ais
ar na hÉigipteachaibh, ar a gcarbataibh agus ar a marcachaibh. 27 Agus nuair a shín Maois a lámh
chun na farraige d’fhíll sí thar n-ais, ar bhreacadh an lae, chun na háite ’na raibh sí ar dtúis, agus
tháinig an t-uisce ar na hÉigipteachaibh agus iad ag teitheadh, agus do dhún an Tiarna isteach iad i
lár na dtonn. 28 Agus d’fhíll na huisceacha agus do chlúdaíodar na carbait agus mórshlua Pharao ar
fad, an mhórshlua a tháinig isteach sa bhfarraige ar thóir (clainne Israél) agus níor chuaigh oiread
agus aon duine amháin acu as. 29 Ach do chomáin clann Israél leó trí lár na farraige, ar thalamh
tirim, agus bhí na huisceacha dóibh mar a bheadh falla ar a ndeis agus ar a gclí. 30 Agus d’fhuascail
an Tiarna Israél, an lá san, a lámhaibh na nÉigipteach, 31 agus chonacadar na hÉigiptigh marbh ar
an dtráigh,  agus an lámh chómhachtach a bhí imeartha ag an dTiarna orthu,  agus bhí eagla an
Tiarna ar na daoine, agus do chreideadar an Tiarna agus a sheirbhíseach, .i. Maois.

Caib. a Cúigdéag

Cantaic Mhaoise. Míslítear uisceacha searbha Mhára.

1 Ansan do chan Maois agus clann Israél an chantaic seo chun an Tiarna, agus dúradar.

Canaimís chun an Tiarna óir do móradh é go glórmhar.
An t-each agus an marcach do chaith sé iad isteach sa bhfarraige.
2 Mo neart agus mo mholadh an Tiarna,
agus tá sé ’na shlánú dhom.
Is é mo Dhia é agus tabharfad glóire dho,
Dia m’athar, agus árdód é.
3 Is cuma an Tiarna nú fear cómhraic.
Uilechómhachtach a ainm.
4 Carbait Pharao agus a mhórshlua,
do chaith sé sa bhfarraige iad.
Táid a thaoiseacha tofa áite sa Mhuir Ruaidh.
5 Táid siad clúdaithe ag na doimhneasaibh.
Chuadar go dtón poíll ar nós cloiche.
6 Tá do lamh dheas mórtha i neart, a Thiarna.
Do mhairbh do lámh dheas an namhaid, a Thiarna.
7 I líonmhaireacht do ghlóire tá a raibh id choinnibh curtha fé chois agat:
Chuiris t’fhearg amach agus d’ídigh sí iad ar nós coínligh.
8 Agus le séid ó t’fheirg do cruinníodh na huisceacha le chéile.
Do sheasaimh an t-uisce scéitheach.
Do cruinníodh le chéile na doimhneasaí i lár na farraige.
9 Duairt an namhaid: Leanfad agus béarfad greim.
Roinnfead seilg. Sásófar m’aigne.
Nochtfad mo chlaíomh. Maróidh mo lámh iad.
10 Do shéid do ghaoth, agus do chlúdaigh an farraige iad.
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Chuadar síos ar nós luaidhe in sna huisceachaibh láidre.
11 Cé atá mar thusa i measc na neartmhar, a Thiarna?
Cé atá mar thusa, glórmhar i naofacht?
Uathásach agus ionmholta, ag déanamh míorúiltí?
12 Do shínis amach do lámh agus do shloig an talamh iad.
13 Bhís ad stiúrthóir id thrócaire, don phobal a dh’fhuasclais:
agus thugais leat iad id neart chun t’árais bheannaithe.
14 D’éirigh na geinte agus fearg orthu.
Do ghoibh dólás muíntir Philistiim.
15 Ansan a buaireadh ríogra Edoim.
Do ghoibh creathán fir láidre Mhoaib.
Do chruaigh ar mhuíntir Chanaain go léir.
16 Eagla agus uamhan go dtitidh orthu, i méid do chuislinnse.
Ná bíodh iontu corraí ach mar an gcloich,
chun go ngeóbhaid do dhaoine thórsu, a Thiarna.
Chun go ngeóbhaid na daoine seo leatsa thórsu,
(na daoine) atá sealbhaithe agat.
17 Tabharfair isteach iad agus cuirfir ar a mbunaibh iad, i gcnuc t’oidhreachta,
sa chónai daingean san leat atá déanta agat, a Thiarna,
Do shanctuárium féin, a Thiarna, gur dhaingnigh do lámha féin é.
18 Beidh an Tiarna i ríocht go deó deó.
19 Óir do chuaigh Pharao isteach ar muin an eich, lena charbataibh agus lena mharcachaibh,
isteach sa bhfarraige, agus do thug an Tiarna thar n-ais orthu uisceacha na farraige: 
ach do shiúlaigh clann Israél ar thalamh tirim istigh ’na lár.

20 Ansan do thóg Máire an bhanfháidh, drifiúir Aaroin, tíompáin ’na láimh, 
agus do ghluais na mná go léir amach ’na diaidh, agus tíompáin acu agus córaíocht,
21 agus do chan sí rómpu mar seo:—

Canaimís chun an Tiarna, óir do móradh é go glórmhar,
An t-each agus an marcach do chaith sé iad isteach sa bhfarraige.

22 Agus thug Maois Israél leis ón Muir Ruaidh agus chuadar ar aghaidh isteach i bhfiantas Shuir
agus bhíodar ag siúl ar feadh trí lá tríd an bhfiantas agus ní bhfuaradar aon uisce. 23 Agus thánadar
go dtí Mára, agus níor fhéadadar uisceacha Mhára d’ól mar bhíodar searbh: agus thug sé ar an áit
sin ainm a bhí oiriúnach do, .i. Mára, óir ciallaíonn Mára searús. 24 Agus bhí na daoine ag gluaireán
in aghaidh Mhaoise, agus deiridís: Cad d’ólfaimíd? 25 Agus do ghlaeigh seisean ar an dTiarna agus
do thaispeáin an Tiarna crann do agus nuair a chaith sé an crann isteach in sna huisceachaibh do
míslíodh na huisceacha. Agus do cheap sé dho san áit sin reachta agus breitheanna, agus dhein sé
fromadh air san áit sin, 26 agus duairt sé: Má éisteann tú le guth do Thiarna Dia agus an ní is ceart
do dhéanamh os a chómhair, agus a aitheanta do chimeád, agus a dhlithe go léir, ní thabharfad ort
aon ní de sna holcaibh úd a chuireas ar an Éigipt, óir is me do Thiarna agus do chneasaitheóir.
27 Agus tháinig clann Israél go dtí Elim, mar a raibh dhá thobar déag uisce [agus] seacht ndeich de
chrannaibh failme, agus chuireadar longfort suas in aice na n-uisceacha.

Caib. a Sédéag

Na daoine ag gearán mar gheall ar easpa bídh. Tugann Dia dhóibh an cotúrneach agus an manna.
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1 Agus  do  ghluaiseadar  ar  aghaidh ó  Elim agus  tháinig  pobal  clainne  Israél  go  léir  isteach  in
uaigneas Shin, áit atá idir Elim agus Sinaí: an cúigiú lá déag den tarna mí tar éis iad do theacht
amach a talamh na hÉigipte.  2 Agus bhí pobal clainne Israél go léir ag cnáimhseáil  in aghaidh
Mhaoise agus in aghaidh Aaroin, sa bhfiantas. 3 Agus duairt clann Israél leó: Is trua chráite nách
amhlaidh a fuaramair bás le láimh an Tiarna i dtír na hÉigipte mar a mbímís ’nár suí os cionn na
gcorcán feóla agus mar a n-ithimís ár sáith aráin.  Cad chuige dhíbh sinn a thabhairt  isteach sa
bhfiantas so, chun an phobail go léir do chur chun báis den ghorta? 4 Agus duairt an Tiarna le
Maois: Féach, fearfadsa arán ó neamh chúibh. Téadh na daoine amach agus bailídís dóthain an lae
dhe, i dtreó go bhfromfad iad, féachaint an siúlfaid said im dhlí nú ná siúlfaid. 5 Ach an séú lá
ollmhaídís ní le tabhairt isteach agus bíodh dhá oiread ann agus a bhíodh sa méid a bhailídís i
gcómhair gach lae.

6 Agus duairt Maois agus Aaron le claínn Israél: Beidh ’ fhios agaibh um thráthnóna gurb é an
Tiarna do thug amach sibh a tír na hÉigipte; 7 agus chífidh sibh glóire an Tiarna ar maidin. Óir
d’airigh sé úr ngluaireán in aghaidh an Tiarna. Ach ’nár dtaobhna: Cé hiad sinne go ndéanfadh sibh
gluaireán ’nár n-aghaidh? 8 Agus duairt  Maois:  Tabharfaidh an Tiarna feóil  le n-ithe dhíbh um
thráthnóna, agus tabharfaidh sé úr ndóthain aráin díbh ar maidin, óir  d’airigh sé an gluaireán a
dheineabhair in’ aghaidh féin: óir cad é an ní sinne? Ní hinár n-aghaidhne atá gluaireán déanta
agaibh ach in aghaidh an Tiarna. 9 Duairt Maois, leis, le hAaron: Abair le pobal chlainne Israél go
léir: Tagaidh i láthair an Tiarna: óir d’airigh sé úr ngluaireán. 10 Agus nuair a labhair Aaron le
cómhthionól chlainne Israél d’fhéachadar i dtreó an fhiantais, agus féach, do thaispeáin glóire an
Tiarna é  féin i  scamall.  11 Agus do labhair  an Tiarna le  Maois  agus  is  ea aduairt:  12 D’airíos
gluaireán chlainne Israél:  abair leó: Íosfaidh sibh feóil um thráthnóna, agus gheóbhaidh sibh úr
ndóthain aráin ar maidin: agus beidh ’ fhios agaibh gur mise úr dTiarna Dia. 13 Agus do thárla, um
thráthnóna, go dtáinig na  cotúrnigh aníos agus gur chlúdaíodar an longfort; agus ar maidin bhí
drúcht  éigin  mórthímpall  ar  an  longfort.  14 Agus  nuair  a  bhí  aghaidh na  talún  clúdaithe  aige,
d’fhéach sé mion, sa bhfiantas, agus mar a brúfí é le smachtín, agus ba cosmhail é le reóliath ar an
dtalamh. 15 Agus nuair a chonaic clann Israél é dúradar lena chéile:  Manhú! agus ciallaíonn an
focal san: Cad é an rud é seo? Óir ní fheadradar cad é an rud é. Agus duairt Maois leó: Sin é an t-
arán atá tabhartha ag an dTiarna dhíbhse le n-ithe. 16 Sid é an focal atá órdaithe ag an dTiarna:
Bailíodh gach duine oiread de agus a dhéanfaidh a dhóthain le n-ithe. Gomor do gach duine fé leith,
de réir uimhre na n-anam a chónaíonn i gcábán, sin mar a thógfaidh sibh é. 17 Agus do dhein clann
Israél  mar  sin,  agus  do  bhailíodar  é,  duine  cuid  mhór  agus  duine  cuid  bheag;  18 agus  do
thómhaiseadar é le tómhas gomoir. Agus ní raibh breis ag an té a bhailigh cuid mhor ná easnamh ar
an té a bhailigh cuid bheag; ach bhí bailithe ag gach éinne de réir mar a dh’fhéad sé a dh’ithe.
19 Agus duairt Maois leó: Ná fágadh éinne aon chuid de go maidin. 20 Ach níor éisteadar leis, ach
d’fhág cuid acu roinnt de go dtí maidean, agus thosnaigh sé ar bheith lán de phiastaíbh, agus do
loibh sé, agus bhí fearg ar Mhaois chúthu. 21 Ansan do bhailíodh gach duine ar maidin oiread agus
ba leór le n-ithe agus ’na dhiaidh san, nuair a thagadh an teas sa ghréin, do leigheadh sé*. 22 Ach an
séú lá do bhailíodar dúbailt coda, .i. dhá  ghomor do gach duine. Agus tháinig rialtóirí an phobail
agus d’ínseadar do Mhaois an ní sin. 23 Agus duairt sé leó: Sin é an rud aduairt an Tiarna. Beidh
suaimhneas na sabóide ann amáireach, naomhaithe chun an Tiarna. Pé gnó atá le déanamh deinidh
é, agus na biatha atá le hollmhú ollmhaítear iad, agus pé méid a bheidh fágtha curtar i gcimeád é go
maidin. 24 Agus dheineadar amhlaidh, mar a dh’órdaigh Maois dóibh. Agus níor loibh sé, agus ni
lú ná mar a fuaradh aon phiast ann. 25 Agus duairt Maois: Ithidh é sin inniu, óir is é sabóid an
Tiarna é. Ní bhfaighfar ar an machaire inniu é. 26 Bailídh é na sé laethanta. Ach tá sabóid an Tiarna
ar an seachtú lá agus dá bhrí sin ní bheidh sé le fáil (ar an machaire).
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27 Agus  tháinig  an  seachtú  lá  agus  chuaigh  cuid  de  sna  daoine  amach  dhá  bhailiú,  agus  ní
bhfuaradar  aon  bhlúire  dhe.  28 Agus  duairt  an  Tiarna  le  Maois:  Cad  é  an  fhaid  nách  áil  libh
m’aitheanta do chimeád, agus mo dhlí? 29 Féachaidh conas mar atá an tsabóid tabhartha dhíbh ag
an dTiarna, agus dá dheascaibh sin ó thugann sé dhíbh dúbailt coda an séú lá fanadh gach duine sa
bhaile, agus ná téadh éinne amach as a áit féin an seachtú lá. 30 Ansan do chimeád na daoine an
tsabóid ar an seachtú lá.

31 Agus do thug teaghlach Israél manna mar ainm air: agus ba chosmhail é le síol coriandair, bhí
sé bán, agus bhí a bhlas mar ’ bheadh blas meala agus plúir in éineacht. 32 Agus duairt Maois: Sid é
an focal atá órdaithe ag an dTiarna: Líon  gomor de agus cimeádtar é i gcómhair na sleachta a
tiocfaidh ’na dhiaidh so, i dtreó go n-aithneóid siad an t-arán lenar chothaíos-sa sibhse sa bhfiantas,
nuair a tugadh amach sibh a tír na hÉigipte. 33 Agus duairt Maois le hAaron: Aimsigh árthach agus
cuir  manna ann, oiread agus d’fhéadfadh dul i  ngomor, agus cuir suas é, os cómhair an Tiarna, i
gcimeád, i gcómhair úr sleachta, 34 mar atá órdaithe ag an dTiarna do Mhaois. Agus chuir Aaron sa
taibearnacal é le cimeád. 35 Agus bhí clann Israél ag ithe an mhanna ar feadh daichead bliain, chun
gur thánadar isteach i dtalamh ionáitribh. Leis an mbia sin is ea do cothaíodh iad chun go dtánadar
go himeallaibh tíre Chanaain. 36 Agus an deichiú cuid d’ephí is ea gomor.

Caib. a Seachtdeag

Na daoine a gluaireán arís le heaspa dí. An Tiarna ag tabhairt uisce dhóibh a carraig. Maois ag
guí chun Dé agus a dhá láimh in áirde aige go dtí go mbuaitear ar Amalec.

1 Ansan do ghluais slua chlainne Israél ar aghaidh ó uaigneas Shin, de réir a saintreabh, fé fhocal an
Tiarna, agus ghlacadar longfort i Raphidim, áit ná raibh aon uisce ann do sna daoine le n-ól. 2 Agus
bhíodar ag casaoid le Maois, agus deiridís: Tabhair uisce dhúinn le n-ól. Agus duairt Maois leó: Cad
chuige dhíbh bheith ag casaoid liomsa? Cad chuige dhíbh bheith ag fromadh Dé? 3 Ach bhí an tart
ar na daoine san áit le heaspa an uisce agus bhíodar ag casaoid, agus deiridís: Cad chuige dhuit a
chur ’ fhéachaint orainn teacht amach as an Éigipt, chun sinn féin agus ár gclann agus ár mbeithígh
do chur chun báis leis an dtart? 4 Agus do ghlaeigh Maois ar an dTiarna agus duairt sé: Cad a
dhéanfad leis an bpobal so? Beagán eile agus geóbhaid said de chlochaibh ionam. 5 Agus duairt an
Tiarna le Maois. Imigh roimis na daoine amach agus tóg leat de sheanóiribh Israél: agus tog leat id
láimh  an  tslat  lenar  bhuailis  an  abha,  agus  imigh.  6 Féach,  beadsa  im sheasamh ansúd  os  do
chómhair ar charraig Horeb, agus buailfir an charraig agus tiocfaidh uisce amach aisti do sna daoine
le n-ól. Do dhein Maois an ní sin os cómhair seanóirí Israél. 7 Agus do thug sé mar ainm ar an áit
sin  Fromadh,  mar  gheall  ar  chasaoid  chlainne  Israél,  agus  toisc  gur  dheineadar  fromadh ar  an
dTiarna lena rá: (Inis dúinn) an bhfuil an Tiarna ’nár measc nú ná fuil?

8 Agus tháinig Amalec agus bhí sé ag cur catha ar Israél i Riphidim. 9 Agus duairt Maois le Iosue:
Dein fir do thoghadh agus éirigh amach agus cómhraic le hAmalec: Beadsa im sheasamh amáireach
ar bárr an chnuic agus slat Dé im láimh agam. 10 Do dhein Iosue fé mar a bhí ráite ag Maois agus
do chómhraic sé le hAmalec. Ach do chuaigh Maois agus Aaron agus Hur suas ar bhárr an chnuic;
11 agus an fhaid a bhíodh a lámha in áirde ag Maois bhíodh an bua ag Israél, ach nuair a leogadh sé
anuas  beagán  iad  bhíodh  an  bua  ag  Amalec.  12 Agus  bhíodh  lámha  Mhaoise  tromaí,  ach
d’aimsíodar san cloch agus chuireadar fé í agus do shuigh sé uirthi agus tháinig Aaron agus Hur ar
gach taobh de, agus chimeádadar na lámha in áirde, agus do tháinig as ná raibh na lámha tuirseach
go dtí dul gréine fé. 13 Agus do chuir Iosue an ruag ar Amalec le faobhar claímh. 14 Agus duairt an
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Tiarna le Maois: Scríbh an ní sin i leabhar, mar chuímhneamh, agus tabhair é do chluasaibh Iosue,
óir ídeódsa cuímhe Amalec fé neamh. 15 Agus do chuir Maois altóir suas agus thug sé mar ainm
air, M’árdúsa an Tiarna. Agus duairt sé: 16 óir beidh lámh ríshuí an Tiarna, agus cogadh an Tiarna,
in aghaidh Amalec ó shliocht go sliocht.

Caib. a hOchtdéag

Ietro ag tabhairt a mhná agus a chlainne ag triall ar Mhaois. A chómhairle.

1 Agus nuair ’ airigh Ietro, sagart Mhadiain, gaol Mhaoise, na nithe móra a bhí déanta ag Dia do
Mhaois agus dá phobal Israél, agus go raibh an Tiarna tar éis Israél do thabhairt amach as an Éigipt,
2 do thóg sé Sephora, bean Mhaoise, a chuir sé thar n-ais, 3 agus a bheirt mhac, gurbh ainim do
dhuine acu Gersam, mar go nduairt a athair: Bhíos im eachtrannach i ndúthaigh iasachta, 4 agus don
duine  eile,  Elieser:  óir  is  é  Dia  m’athar,  ar  seisean,  mo chabharthóir,  agus  thug sé  saor  me ó
chlaíomh Pharao. 5 Agus do tháinig Ietro, gaol Mhaoise ag triall ar Mhaois, lena mhnaoi agus lena
mhacaibh, isteach san uaigneas mar a raibh sé i longfort taobh le cnuc Dé. 6 Agus chuir sé scéala ag
triall ar Mhaois, dhá rá so: Táimse, .i. do ghaol Ietro, tagaithe chút led mhnaoi agus led bheirt mhac.
7 Agus d’imigh sé amach i gcoinnibh a ghaoil agus do shléacht sé dho agus do phog sé é. Agus
bheannaíodar  dá chéile  le  bréithribh síochána.  Agus nuair  a  bhíodar  tagaithe isteach sa chábán
8 d’inis Maois dá ghaol gach ar dhein an Tiarna le Pharao agus leis na hÉigiptigh ar son Israél: agus
gach a dtáinig de thrioblóid orthu ar a slí, agus gur fhuascail an Tiarna iad. 9 Agus bhí áthas ar Ietro
mar gheall ar na nithe fónta a bhí déanta ag an dTiarna d’Israél, agus gur fhuascail sé iad a lámhaibh
na nÉigipteach. 10 Agus duairt sé: Moladh leis an dTiarna d’fhuascail thu a láimh Pharao agus a
láimh na nÉigipteach, agus d’fhuascail a phobal a láimh na hEigipte. 11 Anois atá ’ fhios agam gur
mór é an Tiarna os cionn na ndéithe go léir: óir do dheineadar go huaibhreach ’na n-aghaidh sin.

12 Ansan d’íbir Ietro, gaol Mhaoise, holocauistí agus íbirtí chun an Tiarna, agus tháinig Aaron agus
seanóirí uile Israél chun bídh a chaitheamh ’na bhfochair i láthair Dé. 13 Agus an lá ’na dhiadh san
do shuigh Maois ag breithniú na ndaoine, agus iad ’na seasamh in aice Mhaoise ó mhaidin go dtí an
oíche. 14 Agus nuair a chonaic a ghaol gach a raibh aige á dhéanamh i measc na ndaoine duairt sé:
Cad é seo agat á dhéanamh i measc na ndaoine? Cad ’na thaobh duit bheith id shuí it aonar agus na
daoine go léir ag feitheamh ó mhaidin go hoíche. 15 Agus d’fhreagair Maois: Tagaid na daoine
chúm ag lorg breithiúntais Dé. 16 Agus nuair a thárlaíonn aon aighneas eatarthu tagaid siad chúmsa
chun go leagfainn breithiúntas eatarthu agus go dtaispeánfainn dóibh aitheanta Dé agus dlithe Dé.
17 Ach duairt seisean: Ní fonta an ní atá agat á dhéanamh. 18 Taíonn tú buailte amach le dua nách
ciallmhar, tu féin agus na daoine seo agat. Tá an obair os cionn do nirt. Ní féidir duit é ’ dh’fhulag it
aonar. 19 Ach éist lem chainntse agus lem chómairle agus beidh Dia leat. Bíse do sna daoine in sna
nithibh a bhaineann le Dia, chun a ndeirid said do thabhairt chuige, 20 agus chun na gceremón do
thaispeáint dóibh, agus módh an adhartha, agus an tslí ’nar cheart siúl, agus an obair is ceart dóibh a
dhéanamh. 21 Ansan dein a thoghadh as na daoine go léir fir bhunúsacha, fir go bhfuil eagla Dé
orthu, go bhfuil fírinne iontu, agus fuath don tsainnt, agus ceap astu san taoiseacha ar mhíltibh, agus
ar  chéadaibh  agus  ar  chaogadaibh,  agus  ar  dheichniúraibh.  22 Leog  dóibh  sin  na  daoine  do
bhreithniú ins gach tráth; agus nuair  a thárlóidh aon ní mór tugaidís os do chómhairse é,  agus
breithnídís féin na nithe suaracha amháin: ionas, ar an gcuma san gur shaoráidíde dhuitse é an t-
ualach a bheith rannta ar dhaoinibh eile. 23 Má dheineann tú mar sin cómhlíonfair órdú Dé agus
beidh ar do chumas a dhlithe d’iompar, agus raghaid na daoine seo go léir thar n-ais chun a n-
áiteann féin i síocháin. 24 Agus nuair ’ airigh Maois an méid sin do dhein sé gach ní dár cuireadh os
a chómhair. 25 Do thoibh sé fir bhunúsacha as na daoine agus do cheap sé iad ’na dtaoiseachaibh os
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cionn na ndaoine, ’na dtaoiseachaibh ar mhíltibh, agus ar chéadaibh, agus ar chaogadaibh, agus ar
dheichibh. 26 Agus bhíodar ag breithniú na ndaoine ins gach tráth, agus pé rud a bhí níba dheocra
ná ’  chéile  do thugaidís chuige sin é.  Agus do bhreithnídís  féin na nithe nár  dheocair  amháin.
27 Ansan do leog sé uaidh a ghaol agus d’imigh seisean chun a thíre féin.

Caib. a Naoidéag

Tagaid siad go dtí Sinaí. Órdaíthear na daoine do naomhú. Tagann an Tiarna i dtóirthnigh agus i
lasair thíntrí agus labhrann sé le Maois.

1 Sa tríú mí d’imeacht Israél a tír na hÉigipte, thánadar an lá so isteach in uaigneas Shinaí. 2 Óir
d’fhágadar Raphidim agus thánadar go huaigneas Shinaí agus do ghlacadar longfort san áit chéanna
agus do chuir Israél suas a gcábáin ann, ar aghaidh an chnuic anonn. 3 Agus chuaigh Maois suas
chun  Dé1,  agus  do  ghlaeigh  an  Tiarna  ón  gcnuc air   agus  is  ea  aduairt:  Seo mar  adéarfair  le
teaghlach Iácoib, agus adéarfair le claínn Israél: 4 Do chonacabhairse féin cad a dheineas-sa leis na
hÉigiptigh, agus conas mar a thugas sibhse liom ar sciathánaibh fiolar agus mar a ghlacas chúm féin
sibh. 5 Dá bhrí sin, má éisteann sibh lem ghlór agus má chimeádann sibh mo chonnradh beidh sidh
’núr sealús fé leith agam thar na poblaibh go léir, óir is liom féin an domhan uile. 6  Agus beidh
sibhse dhómhsa ’núr ríocht shagartúil,  agus ’núr náisiún naofa. Sin iad na focail a labharfair le
claínn Israél.

7 Do tháinig Maois agus do ghlaeigh sé chun a chéile seanóirí an phobail agus* do nocht sé dhóibh
na focail go léir a dh’órdaigh an Tiarna. 8 Agus d’fhreagair na daoine go léir in éineacht: gach ní dá
bhfuil  labhartha ag an dTiarna déanfaimíd é.  Agus nuair  a  dh’inis  Maois  don Tiarna focail  na
daoine,  9 duairt  an Tiarna leis:  Féach, tiocfad chút  anois i  ndoircheacht scamaill,  i  dtreó go n-
aireóid na daoine me ag cainnt leat. Agus go gcreidfid siad thu de shíor. Agus d’inis Maois focail na
ndaoine don Tiarna: 10 agus duairt an Tiarna leis: Imigh ag triall ar na daoine agus naomhaigh iad
inniu, agus amáireach, agus nídís a gcuid éadaigh, 11 agus bídís ollamh i gcómhair an tríú lae óir
tiocfaidh an Tiarna anuas, an tríú lá, ar chnuc Shinaí, i radharc na ndaoine go léir. 12 Agus cuirfirse
teóranna do sna daoine mórthímpall agus déarfair leó: Tugaidh aire agus ná téidh suas ar an gcnuc
agus  ná  bainidh  lena  theórannaibh:  gach  aon  a  bhainfidh  leis  an  gcnuc  gheóbhaidh sé  bás  go
deimhin. 13 Ní bhainfidh lámha leis, ach geóbhfar de chlochaibh ann nú goinfar le saígheadaibh é.
Peocu duine nú beithíoch é ní mhairfidh sé. Nuair a thosnóidh an trúmpa ar labhairt téidís suas ar an
gcnuc an uair sin. 14 Agus tháinig Maois anuas ón gcnuc ag triall ar na daoine agus do naomhaigh
sé iad. Agus nuair a bhí a gcuid éadaigh nite acu 15 duairt sé leó: Bídh óllamh i gcómahir an tríú
lae, agus ná téidh i ngaire úr mban. 16 Agus ansan bhí an tríú lá tagaithe, agus do ghlan an lá agus
féach do thosnaigh na tóirthneacha ar labhairt agus na splanncracha ar shoíllsiú, agus do thosnaigh
scamall ana-dhorcha ar an gcnuc do chlúdach, agus do neartaigh go hiúntach ar fhuaim an trúmpa,
agus tháinig eagla ar na daoine a bhí sa longphort. 17 Agus nuair a thug Maois amach iad as an áit
’na rabhadar chun bheith i láthair Dé. Do sheasaíodar ag bun an chnuic. 18 Agus bhí cnuc Shinaí go
léir ag cur deataigh as, óir bhí an Tiarna tagaithe anuas air, i dtine, agus bhí an deatach ag éirí as
mar ’ bheadh sé a fúirnéis, agus bhí an cnuc go leir ag scannrúil. 19 Agus bhí ag neartú i ndiaidh ar
ndiaidh ar fhuaim an trúmpa agus ag árdú, agus a bhúirtheach ag dul i bhfaid: agus bhí Maois ag
labhairt  agus  bhí  Dia  dhá  fhreagairt.  20 Agus  do  thúirlig  an  Tiarna  ar  chnuc  Shinaí,  i
bhfíormhullach an chnuic, agus do ghlaeigh sé Maois chun an fhíormhullaigh suas. Agus nuair a bhí
sé imithe suas ann, 21 duairt sé leis: Imigh síos agus tabhair foláramh do sna daoine le heagla gurbh

1 Caib. 19. véar. 3. “Agus chuaigh Maois suas chun Dé.” Chuaigh Maois suas go cnuc Shinaí mar ar labhair an Tiarna 
leis.
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áil leó teacht thar an dteórainn chun an Tiarna ’dh’fheiscint agus go n-ídeófí suaitheantas díobh.
22 Agus  na  sagairt,  leis,  a  thiocfaidh  os  cómhair  an  Tiarna,  naomhaítear  iad  le  heagla  go
mbuailfeadh sé iad. 23 Agus duairt Maois leis an dTiarna: Ní féidir do sna daoine teacht aníos ar
chnuc Shinaí, óir do thugais-se foláramh agus órdú, agus dúraís: Cuir teóranna mórthímpall ar an
gcnuc agus naomhaigh é. 24 Agus duairt an Tiarna leis: Imigh síos agus tiocfairse aníos, tusa, agus
Aaron in éineach tleat. Ach ná tagadh na sagairt ná na daoine thar na teóranna, agus ná tagaidís
aníos chun an Tiarna le heagla go mbásódh sé iad. 25 Agus d’imigh Maois síos ag triall ar na daoine
agus d’inis sé gach ní dhóibh.

Caib. a Fiche

Na deich n-aitheanta.

1 Agus do labhair an Tiarna na focail seo go léir:— 2 Mise do Thiarna Dia a thug amach tu a tír na
hÉigipte  agus  a  tigh  an  bhraighdinis.  3 Ní  bheid  déithe  iasachta  agat  os  mo  chómhair.  4 Ní
dhéanfair duit féin rud snoite*, ná cosmhalacht aon ruda dá bhfuil ar neamh thuas ná ar an dtalamh
thíos, ná de sna rudaíbh sin ata in sna huisceachaibh fén dtalamh. 5 Ní adharfair iad ná ní dhéanfair
seirbhís dóibh. Mise ...

1

12 ... agat sa tír a thabharfaidh an Tiarna dhuit. 13 Ní dhéanfair marú. 14 Ní dhéanfair drúis. 15 Ní
dhéanfair guid. 16 Ní thabharfair fianaise bhréige in aghaidh do chómharsan. 17 Ní chuirfir dúil i
dtigh do  chómharsan; ná ’na mnaoi, ná ’na sheirbhíseach, ná ’na chailín aimsire, ná ’na bhuin ná
in’ asal; ná in aon ní is leis. 18 Agus bhí na daoine go léir ag féachaint ar na glórthaibh, agus ar na
lasrachaibh agus ar fhuaim an trúmpa agus ar an ndeatach a bhí as an gcnuc agus bí scannradh orthu
agus critheagla, agus do sheasaíodar i bhfad amach, 19 agus dúradar le Maois: Labhairse linn agus
éistfimíd leat, ach ná labhradh an Tiarna linn le heagla go bhfaighimís bás. 20 Agus duairt Maois
leis na daoine: Ná bíodh eagal oraibh, óir is chun sibh do thriail atá an Tiarna tagaithe, agus i dtreó
go mbeadh a eagla ionaibh agus ná déanfaidh sibh an peaca.

21 Agus do sheasaimh na daoine i bhfad amach, ach do chuaigh Maois isteach sa scamall dorcha
mar  a  raibh  Dia.  22 Agus  duairt  an  Tiarna  le  Maois:  Seo  mar  adéarfair  le  claínn  Israél:  Do
chonacabhair  féin  gur  labhras-sa  libh  ó  neamh.  23 Ní  dhéanfaidh  sibh  déithe  airgid,  ná  ní
dhéanfaidh sibh díbh féin déithe óir. 24 Déanfaidh sibh altóir chré chúmsa, agus ofrálfaidh sibh ar
an altóir sin holocauistí agus ofrálacha síochána, úr gcaoire agus úr mba, ins gach áit ’na mbeidh
cuímhne  ar  m’ainm  ann:  tiocfadsa  chúibh  agus  cuirfead  mo  bheannacht  oraibh.  25 Agus  má
dheineann tú altóir chloiche chúm ní dhéanfair í de chlochaibh snoite, óir má thógann tú suas úirlisí
uirthi beidh sí truaillithe. 26 Ní raghair suas chun m’altórach le céimeannaibh le heagla go nochtfí
do náire.

Caib. Dhá Dheich a hAon

Dlithe i dtaobh cirt.

1 Sid iad na breitheanna a chuirfir os a gcómhair. 2 Má cheannaíonn tú daor Éabhrach, sé bliana a
dhéanfaidh sé seirbhís duit. An seachtú bliain* imeóidh sé amach saor in aisce. 3 An t-éadach a bhí
aige ag teacht isteach do, bíodh cothrom an éadaigh sin aige ag gabháil amach do. Má bhí bean aige

1 Page missing: page 317 of the manuscript.
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geóbhaidh an bhean amach in éineacht leis. 4 Ach má thug a mháistir bean do agus do bhfuil clann
mhac agus clann iníon bertha aici dho, is leis an máistir an bhean agus an chlann, ach imeóidh sé
féin amach agus a chuid éadaigh aige. 5 Agus má deir an daor: Tá grá agam dom mháistir agus dom
mhnaoi agus dom chlaínn. Ní imeód amach saor: 6 tabharfaidh a mháistir i láthair na ndéithe1 é,
agus curfar leis an ndoras é agus leis an ursain, agus pollfaidh sé a chluas le meanaith: agus beidh sé
’na dhaor aige go deó.

7 Má dhíolann duine a iníon chun í ’ bheith ’na seirbhíseach, ní raghaidh sí amach mar is gnáth
daormhná do dhul amach. 8 Má bhíon sí míthaithneamhach i súilibh an mháistir gur tugadh do í,
leogfaidh sé uaidh í, ach ní bheidh ar a chumas in aon chor í ’ dhíol le náisiún iasachta, má bhíonn
mímheas aige uirthi. 9 Ach má bhíonn sí geallta aige dá mhac le pósadh déanfaidh sé léi mar a
deintear le hiníonaibh. 10 Agus má thógann sé bean eile dho san soláthróidh sé pósadh dhise, agus
éadach, agus ní dhiúltóidh sé do fhiacha a geanmnaíochta ’ thabhairt di. 11 Mara ndeinidh sé na trí
nithe sin imeóidh sí amach saor gan airgead.

12 An té a bhuailfidh buille ar dhuine ar íntinn a mharaithe, curfar chun báis é. 13 Ach an té nár
luigh ag faire air, ach gur sheól Dia isteach ’na láimh é, ceapfad áit duit go gcaithfidh sé teitheadh
chuige.  14 Má mharaíonn duine a chómharsa go toiltheanach agus le luí  ag faire  air:  tógfair  ó
m’altóir é chun é ’ chur chun báis. 15 An té a bhuailfidh a athair nú a mháthair curfar chun báis é.
16 An té a ghuidfidh duine agus do dhíolfaidh é, nuair a daorfar é curfar chun báis é. 17 An té a
dhéanfaidh  eascaine  ar  a  athair  nú ar  a  mháthair  curfar  chun báis  é.  18 Má bhíonn daoine  ag
coímheascar agus go mbuailfidh duine acu a chómharsa le cloich nú lena dhorn, agus ná faigheadh
an duine sin bás ach go gcurtar luíochán air, 19 má éiríonn sé arís agus go siúlann sé amach lena
bhata, beidh an té a bhuail é saor, ach amháin seo, go gcaithfidh sé leórghníomh a dhéanamh i
dtaobh a oibre, agus i dtaobh an chostais a dhein sé ar na dochtúiribh. 20 An té a bhuailfidh a
dhaorfhear nú a dhaorbhean le slait agus go bhfaighid siad bás ’na lámhaibh, beidh sé ciontach sa
choir, 21 ach má mhaireann an duine lá nú dhó ní bheidh sé fén bpionós mar i sé a chuid airgid é:
22 má throidid fir agus go mbuailfidh duine bean a bheidh ag iompar clainne agus go mbéarfaidh sí
mairbheach ach ná faighidh sí féin bás, beidh sé freagarthach* sa méid leórghnímh a dh’éileóidh
fear na mná agus a bhreithneóid na moltóirí. 23 Ach má gheibheann sí bás dá dhruím, tabharfaidh
sé anam ar anam, 24 súil ar shúil,  fiacal ar fhiacail,  láimh ar láimh, cos ar chois, 25 loscadh ar
loscadh, cneadh ar chneadh, ústa ar ústa. 26 Má bhuaileann aon fhear súil a sheirbhísigh nú a cailín
aimsire agus iad d’fhágáilt ar aon tsúil amháin, caithfidh sé leogaint dóibh imeacht saor mar gheall
ar an súil a bhain sé amach. 27 Agus, leis, má bhuaileann sé fiacal amach as a sheirbhíseach nú as a
chailín aimsire caithfidh sé, ar an gcuma gcéanna, iad do dhéanamh saor. 28 Má ropann damh fear
nú bean agus go bhfaighid siad bás, caithfar gabháil de chlochaibh ann, agus ní íosfar* an fheóil, ach
beidh an té go mba leis é saor. 29 Ach má ba bhéas leis an ndamh bheith ag ropadh len’ adhairc,
inné nú arú ’nné, agus gur thugadar foláramh dá mháistir agus nár dhún an máistir isteach é, agus go
maróidh sé fear nú bean, ansan geóbhfar de chlochaibh sa damh agus curfar chun báis an té go mba
leis é. 30 Ach má curtar fiacha air tabharfaidh sé a a anam pé rud a héilófar air. 31 Más mac nú
iníon a rop sé luífidh sé fén mbreith gcéanna. 32 Más daorfhear nú daorbhean do rop sé tabharfaidh
sé tríochad sicil airgid dá mháistir agus geóbhfar de clochaibh sa damh. 33 Má osclann duine poll,
agus má rómhrann sé poll, agus ná cuirfidh sé cúmhdach air, agus go dtitfidh damh nú asal síos ann,
34 caithfidh an té gur leis an poll fiacha na mbeithíoch do dhíol, ach is leis an rud marbh. 35 Má
ropann damh dhuine damh dhuine eile agus go bhfaighidh damh an duine eile bás, díolfaid siad an
damh  beó  agus  roinnfid  said  eatarthu  a  fhiacha,  agus  roinnfid  siad  eatarthu  corp  an  daimh  a
maraíodh.  36 Ach má bhí  ’  fhios  aige gur bhéas  leis  an ndamh,  inné agus arú ’nné,  bheith  ag

1 Caib. 21. véar. 6. “Chun na ndéithe,” “Elohim”, .i. chun na mbreithiún atá ceapaithe ag Dia.
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ropadh, agus nár chimeád a mháistir istigh é, díolfaidh sé damh ar dhamh agus beidh an corp ar fad
aige.

Caib. Dhá Dheich a Dó

Pionós  gadaíochta,  agus  drochbheart  eile.  Dlí  iasachta  gan  iúncamas,  dlí  na  ngeall;  dlí  na
hurrama d’uachtaránach. An deachú.

1 Má ghuideann duine damh nú caíora, agus go maróidh sé é nú go ndíolfaidh sé é, caithfidh sé
chúig daimh do thabhairt mar leórghníomh san aon dhamh agus cheithre caoire mar leórghníomh
san aon chaíora. 2 Má gheibhtear bithiúnach ag briseadh tí nú ag polladh faoi, agus go nguntar é
agus go bhfaighidh sé bás, ní bheidh coir fola déanta ag an té a bhuail é. 3 Ach más tar éis éirí
gréine a dhein sé an ní san tá dúnmharú déanta aige, agus gheóbhaidh sé féin bás. Mara bhfuil ní
aige chun leórghnímh a dhéanamh sa ghadaíocht, díolfar é. 4 Má gheibhtear beó aige an rud a ghoid
sé, an damh nú an t-asal nú an chaíora, déanfaidh sé leórghníomh ar dúbailt. 5 Má dheineann duine
díobháil do pháirc nú d’fhíonghort, agus go gcuirfidh sé a bheithíoch chun fosaíochta ar chuid duine
eile, déanfaidh sé leórghníomh as an ní is feárr atá ’na pháirc féin nú in’ fhíonghort féin, de réir mar
a meastar an díobháil. 6 Má bhriseann tine amach agus go mbéarfaidh sí greim ar sceachaibh, agus
ansan ar stácaíbh arbhair, nú ar arbhar ’na sheasamh ar pháirceannaibh, an té do las an tine caithfidh
sé díol as an ndíobháil.  7 Má thugann duine dá dhuine mhuínteartha i gcimeád airgead, nú aon
árthach,  agus  go  nguidfar  iad  ón té  dár  tugadh iad,  má gheibhtear  an  bithiúnach déanfaidh  sé
leórghníomh ar dúbailt. 8 Mara fios cé hé an bithiúnach tabharfar fear an tí os cómhair na ndéithe
agus dearbhóidh sé nár shín sé a láimh chun coda a chómharsan, 9 chun aon fhíll a dhéanamh, i
ndamh, ná in asal, ná i gcaíora, ná in éadach, ná in aon ní a dhéanfadh damáiste: tiocfaidh cás gach
taoibh i láthair na ndéithe, agus má thugaid siad breith, déanfaidh sé leórghníomh dá chómharsain
ar dúbailt.  10 Má thugann duine asal nú damh nú caíora nú aon bheithíoch, dá chómharsain le
cimeád, agus go bhfaighidh sé bás, nú go ngortófar é, nú go mbéarfaidh namhaid chun siúil é, gan
éinne  dhá  fheiscint:  11 beidh  dearbhú  eartarthu,  nár  chuir  seisean  a  lámh amach  chun  coda  a
chómharsan: agus caithfidh an té go mba leis iad an dearbhú san do ghlacadh. Agus ní curfar ’
fhéachaint air leórghníomh do dhéanamh. 12 Ach má tógadh chun siúil é le gadaíocht, caithfidh sé
leórghníomh a dhéanamh don té go mba leis é. 13 Más amhlaidh a dh’ith beithíoch é tugadh sé
chuige an rud a maraíodh agus ní bheidh air leórghníomh a dhéanamh. 14 Má gheibheann duine ar
iasacht óna chómharsain aon ní de sna nithibh sin agus go bhfaighidh sé* gortú nú bás, gan an té gur
leis é do bheith láithreach, caithfidh sé leórghníomh a dhéanamh. 15 Ach má bhíonn an té gur leis é
láithreach ní bheidh air leórghníomh a dhéanamh, go mór mór, más amhlaidh a bhí sé* ar thuarastal,
agus ag díol as obair.

16 Má mheallann duine maighdean nár gealladh fós chun pósta, agus go luífidh sé léi, tabharfaidh
sé spré dhi agus pósfaidh sé í. 17 Mara dtugaidh athair an chailín do í, tabharfaidh sé airgead uaidh,
de réir na spré is gnáth a thabhairt do mhaighdinibh. 18 Ná leog do dhraoitheadóiribh bheith beó.
19 Aon duine ’ dhéanfadh lánúnas le beithíoch curfar chun báis é. 20 An té ’ dhéanfaidh íbirt chun
déithibh curfar chun báis é, ach chun an Tiarna amháin. 21 Ná cuir gruaim ar dhuine iasachta, agus
ná cuir dólás air, óir do bhíobhair féin ’núr ndaoine iasachta i dtír na hÉigipte. 22 Ná dein díobháil
do bhainntrigh ná do dhílleachtaí. 23 Má dheineann sibh díobháil dóibh sin glaofaid siad ormsa
agus éistfead lena nglao, 24 agus lasfaidh m’fhearg agus buailfead sibhse leis an gclaíomh agus
beidh úr mná ’na mbainntreachaibh agus úr gclann gan athair. 25 Má thugann tú airgead ar iasacht
d’éinne dem dhaoinbh atá dealbh agus atá ’na chónaí agat, ná bí ag fáscadh air, it éilteóir dhian,
agus ná brúigh é le hiúncamas. 26 Má ghlacann tú ód chómharsain ball éadaigh i ngeall, tabharfair
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thar n-ais do é sara dtéidh grian fé (nú, roim dhul gréine fé)*. 27 Óir is é sin an t-aon ní amháin a
chlúdaíonn é, éadach a chuirp, agus níl a mhalairt aige chun codlata ann. Má ghlaonn sé ormsa
éistfead leis, óir táim daonnachtach.

28 Ná labhair  go holc ar na déitibh,  agus ná bí ag eascainí ar  phriúnsa an phobail.  29 Ná dein
ríghneas i ndíol deachú agus céadtoradh. Tabharfair dómhsa do chéadghein mhic. 30 Déanfair an
rud céanna le céadghein do dhamh agus do chaeireach. Bíodh sé seacht lá ag á mháthair. Tabhair
dómhsa é an t-ochtú lá. 31 Bídh ’núr ndaoine naofa dhómhsa. An fheóil gur bhlais beithígh ní dhi,
ní íosfaidh sibh í ach caithfidh sibh chun na ngadhar í.

Caib. Dhá Dheich a Trí

Dlithe  do bhreithiúnaibh.  Suaimhneas na  seachtú  bliana.  Trí  féileanna móra le  solamnú gach
bliain. Gealltar aingeal dóibh chun iad do sheóladh agus do chosaint. Íodail le hídiú.

1 Ní ghlacfair  guth fir éithigh: ná ní thabharfair  do lámh chun fianaise bhréige ’ dhéanamh do
chuirpeach. 2 Ná lean an choitiantacht i ndéanamh uilc. Agus i mbreithiúntas, ná géill do thuairim
na coda is mó, chun dul amu’ ón bhfírinne. 3 Agus ní thabharfair fabhar do dhuine* i mbreithiúntas.
4 Má bhuaileann umat damh ná asal do namhad ag dul amú, tabhair  thar n-ais  chuige é.  5 Má
fheiceann tú ar lár fén’ ualach asal an té go bhfuil fuath aige dhuit ná buail thairis ach tóg suas é ’na
theannta. 6 Ní raghair i leataoibh i mbreithiúntas an duine bhoicht. 7 Teithfir ó éitheach. An duine
neamhchiontach agus an duine ceart ní chuirfir chun báis: óir is fuath liomsa an duine mallaithe.
8 Agus ní ghlacfair  breabanna,  rudaí  a  dhallann an t-eagnaí* féin agus do chamann bréithre na
daoine atá ceart. 9 Ní chuirfir ar an stróinseir, óir is eól díbh aigne an stróinséara, óir bhíobhair féin
’núr stróinséiríbh i dtír na hÉigipte.

10 Síolfair do chuid tailimh ar feadh sé mblian, agus cruinneóir an t-arbhar as. 11 Ach an seachtú
bliain leogfair do, agus tabharfair suaimhneas do, i dtreó go n-íosfaid bochta na ndaoine, agus pé
rud  a  bheidh  fágtha  bíodh  sé  ag  beithígh  an  mhachaire  le  n-ithe.  Déanfair  an  rud  céanna  le
t’fhíonghort agus le t’olaghort. 12 Déanfair obair ar feadh sé lá. Fanfair it stad an seachtú lá, i dtreó
go mbeidh suaimhneas ageat dhamh agus ageat asal, agus go gcuirfid mac do bhanóglaí agus an
stróinséir a scíos díobh.

13 Cimeád gach ní dá bhfuil ráite agam leat. Agus ní dhearbhóir dar ainm déithe iasachta, agus ná
hairítear amach as do bhéal é.  14 Trí  huaire gach bliain a dhéanfair  féile do cheiliúradh chúm.
15 Cimeádfair féile an aráin gan giost. Íosfair arán gan giost ar feadh seacht lá, mar a dh’órdaíos
duit, in aimsir mhí an arbhair nua, an tráth ’na dtánaís amach as an Éigipt. Ní thaispeánfair thu féin
folamh im láthair. 16 Agus féile fómhair céadgheine t’oibre, pé rudaí do chuiris sa pháirc. Agus,
leis, féile deireadh na bliana, nuair a bheidh go chuid arbhair go léir bailithe isteach agat as an
bpáirc. 17 Caithfidh gach fireann agat teacht i láthair do Thiarna Dia trí huaire sa mbliain. 18 Ní
íbreóir fuil mo victime ar ghiost, agus ní fagfar saíll mo sholamnachta go dtí maidin. 19 Béarfair
céadtoradh arbhair do chod’ tailimh go dtí tigh do Thiarna Dia. Ní bheireóir an meannán i mbainne
a mháthar. 20 Féach cuirfeadsa uaim m’aingeal rómhat amach, chun tu ’ chosnamh ar do shlí agus
tu ’ thabhairt isteach san áit atá ollamh agam duit. 

21 Tabhair fé ndeara é, agus éist lena ghuth, agus ná meas gur ceart gan suím do chur ann; óir ní
mhaithfidh sé nuair a dhéanfair peaca, agus tá m’ainmse ann. 22 Ach má éisteann tú lena ghlór,
agus má dheineann tú gach ní adeirim, bead im namhaid dod namhaid agus cráfad lucht do chráite.
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23 Agus  beidh  m’aingeal  ag  gabháil  rómhat  amach  agus  seólfaidh  sé  thu  isteach  chun  an
Amorrhítigh agus chun an Hetítigh, agus chun an Pheresitigh, agus chun an Chanaanítigh, agus
chun an Hevítigh, agus chun an Iebusítigh, agus ídeód iad san. 24 Ní adharfaidh tusa a ndéithe sin,
ná ní dhéanfair seirbhís dóibh. Ní dhéanfair a n-oibreacha, ach ídeóir iad, agus brisfir a n-íomhátha.
25 Agus déanfaidh sibh seirbhís úr dTiarna Dia, ionas go mbeannóinn an t-arán díbh agus an t-uisce
agus  go  dtógfainn  neamhshláinte  as  úr  measc.  26 Ní  bheidh  neamhthorthúil  ná  aimrid  id  thír:
líonfad uimhir do laethanta. 27 Cuirfead m’eagla rómhat amach agus ídeód na daoine go léir chun a
dtiocfaidh sibh; agus iompód cúl do namhad go léir rómhat; 28 mar cuirfead ceárnamháin ar tosach
agus  comáinfid  siad  chun  siúil  an  Hevíteach  agus  an  Chanaaníteach  agus  an  Hetíteach,  sara
dtiocfairse isteach.  29 Ní chaithfead amach ó t’aghaidh iad in  aon bhliain amháin le  heagla go
dtabharfí an talamah chun fiantais agus go n-iomadófí na beithígh id choinnibh. 30 Ach i ndiaidh ar
ndiaidh a chomáinfead amach uait iad, go dtí go n-iomadófar thu  agus go sealbhóir an tír. 31 Ansan
ceapfad do theórannasa ón Muir Ruaidh go dtí muir na bPalestíneach agus ón ngainmheach go dtí
an abha. Tabharfad isteach ’núr lámhaibh díbh lucht áitribh na tíre, agus comáinfead amach iad as
úr radharc. 32 Ní dhéanfair connradh leó ná lena ndéithibh. 33 Ná leog dóibh cónaí ’ dhéanamh id
thír le heagla go mb’fhéidir go gcuirfidís ’ fhéachaint ort peaca ’ dhéanamh im choinnibhse má
dheineann tú seirbhís dá ndéithibh; ní a bheidh ’na scannal díbh go deimhnitheach.

Caib. Dhá Dheich a Ceathair

Maois ag scrí’ na dlí; agus ag déanamh íbirte; agus ag crothadh fola na connartha ar an bpobal;
agus ansan ag dul suas ar an gcnuc, agus Dia ag clúdach an chnuic le scamall tine.

1 Agus aduairt an Tiarna le Maois: Tar aníos chun an Tiarna, tusa agus Aaron, Nadab agus seacht
ndeichniúr de sheanóíribh Israél*, agus adharfaidh sibh i bhfad amach. 2 Agus tiocfaidh Maois in’
aonar aníos chun an Tiarna, ach ní thiocfaid siad san i ngar: ná ní thiocfaid na daoine aníos chuige.
3 Agus tháinig Maois agus d’inis sé don phobal briathra uile an Tiarna, agus na breitheanna. Agus
d’fhreagair na daoine d’aon ghuth: Déanfaimíd briathra uile an Tiarna, gach a bhfuil labhartha aige.
4 Agus do scríbh Maois briathra uile an Tiarna, agus d’éirigh sé ar maidin agus dhein sé altóir ag
bun an chnuic, agus dhá theideal déag1 de réir dhá threibh déag Israél. 5 Agus chuir sé uaidh fir óga
de chlaínn Israél agus d’íbreadar holocaustaí2, agus d’íbreadar victimí síochána, .i. gamhna, chun an
Tiarna. 6 Agus do thóg Maois leath na fola agus chuir sé in oidheannaibh í, agus do dhoirt sé an
leath eile ar an altóir. 7 Ansan do thóg sé leabhar na connartha agus do léigh sé é agus na daoine go
léir ag éisteacht leis; agus dúradar san: Na nithe go léir atá labhartha ag an dTiarna déanfaimíd iad:
beimíd freagarthach. 8 Agus thóg sé an fhuil agus do chroith sé ar na daoine í agus duairt sé: Fuil na
connartha í seo, atá déanta libhse, i dtaobh na mbriathar so go léir. 9 Ansan d’imigh Maois agus
Aaron  agus  Nadab  agus  Abiu  suas*,  agus  seacht  ndeichniúr  de  sheanóiríbh  Israél:  10 agus
chonacadar Dia Israél, agus féna chosaibh mar ’ bheadh obair chloiche saifíríní, ar nós na spéire
nuair is glan í. 11 Agus níor chuir sé a lámh ar an gcuid de chlaínn Israél a bhí tar éis dridim i bhfad
amach, agus chonacadar san Dia agus dheineadar ithe agus ól. 

12 Agus duairt an Tiarna le Maois: Tar aníos chúmsa ar an gcnuc agus bí ann; agus tabharfadsa
dhuit  táibléadaí cloiche,  agus an dlí  agus na haitheanta atá scríofa agam: ionas go múinfir  iad.
13 D’éirigh  Maois,  agus  a  fhriothálaí,  Iosue:  agus  nuair  a  bhí  Maois  ag dul  suas  ar  chnuc Dé
14 duairt sé leis na seanóiribh: Fanaidhse anso go dtagamna thar n-ais chúibh. Tá Aaron agaibh
agus Hur, agus má éiríonn aon cheist fágaidh fúthu san í. 15 Agus nuair a bhí Maois imithe suas do

1 Caib. 24. véar. 4. “Dhá theideal déag,” .i. dhá pholla dhéag.
2 Véar. 5. “Holocaustaí,” íbirtí ’na loisctí an ní, an victim, go léir ar an altóir.
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chlúdaigh scamall an cnuc; 16 agus do chónaigh glóire an Tiarna ar Shinaí, dhá chlúdach le scamall
ar feadh sé lá: agus do ghlaeigh sé as lár an scamaill air, an seachtú lá. 17 Agus bhí radharc glóire
an Tiarna i súilibh clainne Israel mar ’ bheadh tine ag dó ar mhullach an chnuic. 18 Agus chuaigh
Maois isteach i lár an scamaill, agus isteach ar an gcnuc, agus bhí sé ann daichead lá agus daichead
oíche.

Caib. Dhá Dheich a Cúig

Ofrálacha órdaithe chun an taibearnacail do dhéanamh, agus chun na hairce do dhéanamh, agus
chun an choínnleóra do dhéanamh.

1 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus is ea aduairt: 2 Labhair le claínn Israél go dtugaid siad
chúm na céadtorthaí1. Tógfair iad ó gach duine ’ dhéanfaidh iad do thairiscint uaidh féin. 3 Agus sid
iad na nithe a chaithfir a ghlacadh, .i. ór agus airgead agus prás, 4 sailchuach, agus corcar agus
croídhreac,  dathaithe  faoi  dhó,  agus  línéadach  mín  agus  clúmh  gabhair,  5 agus  croicin  reithí
dathaithe dearg, agus croicin sailchuacha, agus adhmad  setime2:  6 ola chun soíllse: spíosra chun
úngtha agus túis dhea-bhalaitheach*: 7 clocha  onics, agus clocha lómhara, mar órnáid don  ephod
agus don rationale3. 8 Agus déanfaid siad sanctuárium dom agus déanfad cónaí ’na measc: 9 de réir
iomláine samhaltais an taibearnacail a thaispeánfad duit,  agus na n-árthaí chun a sheirbhíse sin:
agus seo mar a dhéanfair é: 10 Cúm airc d’adhmad  setime a bheidh dhá chúbat go leith ar faid,
cúbat go leith ar leithead, agus cúbat go leith ar aoirde. 11 Agus clúdóir é le hór fíorghlan, lasmu’
agus laistigh. Agus os a chionn déanfair coróinn óir mórthímpall.  12 Agus cheithre fáinní óir a
chuirfir ag cheithre chúinne na hairce. Bíodh dhá fháinne ar thaobh agus dhá fháinne ar an dtaobh
eile. 13 Agus déanfair maidí d’adhmad setime, leis, agus clúdóir iad le hór. 14 Agus cuirfir isteach
iad trí sna fáinní atá ar gach taobh den airc, i dtreó go bhféadfar an airc d’iompar orthu, 15 agus
beid siad in sna fáinnibh i gcónaí agus ní tógfar astu iad choíche. 16 Agus cuirfir isteach san airc an
fhianaise a thabharfad duit. 17 Agus déanfar própitiatórium4 d’ór fhíorghlan. Beidh sé dhá chúbat
go leith ar faid agus cúbat go leith ar leithead. 18 Déanfair, leis, dhá cherubim d’ór bhuailte, ar dhá
thaobh  an  óraculuim.  19 Bíodh  cherub acu  ar  thaobh  agus  an  cherub eile  ar  an  dtaobh  eile.
20 Clúdaídís  dhá  thaobh  an  phrópitiatóriuim,  agus  a  sciathána  ar  leathadh  acu  ag  clúdach  an
óraculuim, agus bídís ag féachaint i dtreó a chéile, agus in aghaidh ar an  bprópitiatóriuim lena
mbeidh an airc clúdaithe,  21 ’na gcurfir  an fhianaise a  thabharfad duit.  22 As san a thabharfad
órdaithe agus do labharfad leatsa, os cionn an phrópitiatóriuim, agus a lár an dá cherubim a bheidh
ar airc na fianaise, na nithe go leir a dh’órdód do chlaínn Israél tríotsa. 23 Déanfair, leis, bórd5

d’adhmad  setime, agus beidh sé dhá chúbat ar faid agus cúbat ar leithead agus cúbat go leith ar
aoirde, 24 agus clúdóir é le hór fíorghlan, agus cuirfir ciúmhas óir mórthímpall leis; 25 agus leis an
gciúmhas féin coróinn snasta cheithre órlacha ar aoirde, agus os a cionn san coróinn bheag eile óir.
26 Ollmhóir, leis, cheithre fáinní óir agus cuirfid iad ar cheithre chúinne an bhúird chéanna (fáinne
os cionn gach coise). 27 Fén gcoróinn a bheidh na fáinní óir, i dtreó go bhféadfar na sabhanna do

1 Caib. 25. véar. 2. “Céadtorthaí,” ofrálacha den chuid ab fheárr agus ba thaithneamhaí dá maoin.
2 Véar. 5. “Adhmad setime,” saghas adhmaid a dh’fhásann sa bhfiantas agus go ndeirtear nách féidir do dhreó.
3 Véar. 7. “Ephod agus rationale.” Éide uachtarach an árdshagairt ab ea an t-ephod, agus lúireach ar a ucht ab ea an 

rationale, agus bhíodh dhá cheann déag de ghemannaibh ann.
4 Véar. 17. “Própitiatórium.” Clúdach don airc ab ea é. Do tugadh “própitiatórium” air, nú “suíochán trócaire”, mar is 

air a tuigtí go suíodh an Tiarna, ar sciathánaibh na gcerubim nuair a thaispeánadh sé a thrócaire. Tugtar “óraculum” 
air, leis, mar is as san a thugadh Dia órdaithe agus freagraí.

5 Véar. 23. “Bórd,” ar a raibh dhá bhollóg déag na fianaise le cur, nú mar adeirtear san Éabhrais, “arán aghaidh”. Toisc
nárbh fholáir iad a bheith i gcónaí ann, ar aghaidh an Tiarna, sa teampall: figiúir ab ea iad, roim ré, ar naomhíbirt an 
aifrinn agus ar Chorp Naofa an Tiarna, san Éaglais inniu.
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chur tríothu chun an bhúird d’iompar. 28 Déanfair na sabhanna féin d’adhmad setime agus clúdóir
iad le hór, chun an bhúird do thógaint suas. 29 Ollmhóir, leis, miasa agus oigheanna agus túiseóirí,
agus cupáin, d’ór fhíorghlan, ’na ndéanfar na ofrálacha dí. 30 Agus cuirfir ar an mbórd bollóga
fianaise im radharc i gcónaí. 31 Agus déanfair, leis, coínnleóir1 d’obair bhuailte, d’ór fhíorghlan, an
sabh agus na géaga, na cupáin agus na hoigheanna, agus na lilí ag dul uaidh amach. 32 Beidh sé
géaga amach as a thaoibh, trí cínn a taobh agus trí cínn as an dtaobh eile; 33 trí cupáin, mar ’
bheadh cnódha le gach géig, agus oigheann, leis, agus lile, agus trí cupáin, mar a bheadh cnódha,
leis an ngéig eile agus oigheann, leis, agus lile*. Sin í an obair a bheidh ar na sé géagaibh a bheidh
ag teacht  amash as  an  sabh.  34 Agus sa  choínnleóir  féin  beidh  cheithre  cupáin,  mar  ’  bheadh
cnódha, agus ag gach ceann oigheanna agus lilí; 35 oigheanna fé dhá ghéig i dtrí áiteannaibh, a
dheineann sé cínn ar fad, ag teacht as aon tsabh amháin. 36 Agus beidh idir oigheanna agus géaga
déanta den obair bhuailte chéanna, d’ór fhíorghlan. 37 Déanfair, leis, seacht lóchranna agus cuirfir
ar an gcoínnleóir iad chun solais do thabhairt ar a n-aghaidh amach, 38 agus smólairí, leis, agus áit
chun na smól do mhúchadh ann, agus iad déanta d’ór fhíorghlan. 39 Beidh talant meáchaint d’ór
fhíorghlan sa choínnleóir agus a ngabhann leis de thrioscán, dá bhrí sin. 40 Féach agus dhein é de
réir an tsamhaltais a taispeánadh duit ar an gcnuc.

Caib. Dhá Dheich a Sé

Déanamh an taibearnacail agus a raibh ag gabháil leis.

1 Agus déanfair an taibearnacul ar an gcuma so. Déanfar deich gcínn de chruitíníbh de línéadach
mhín chasta, shailchuach, agus chorcair, agus chroídhreac dhathaithe faoi dhó, iolraithe le gréis.
2 Beidh dhá dheich a hocht de chúbataibh ar faid i gcruitín acu, agus cheithre cúbait ar leithead.
Agus  tómhas  amháin  a  bheidh  in  sna  cruitíníbh  go  léir.  3 Beid  chúig  cínn  de  sna  cruitíníbh
ceangailte dá chéile, agus na chúig cínn eile ceangailte dá chéile ar an gcuma gcéanna. 4 Déanfair
lúba sailchuacha i dhá dtaobh gach cruitín agus ’na bhárr i dtreó go bhféadfar iad a cheangal dá
chéile. 5 Beidh ag gach cruitín caogad lúb ar gach taobh, agus iad socair i dtreó go mbeidh lúb in
aghaidh lúib’ eile agus go dtiocfaidh ceann isteach leis an gceann eile.  6 Déanfair,  leis,  caogad
fáinne óir, lena bhféadfar fabhraí na gcruitíní do cheangal dá chéile, i dtreó go mbeidh sé in’ aon
taibearnacal amháin. 7 Déanfair, leis, aon chruitín déag de chlúmh gabhar mar chlúdach ar bárr an
taibearnacail.* 8 Beidh tríochad cúbat ar faid in aon chruitín clúimh amháin, agus cheithre cúbait ar
leithead. Beidh an tómhas céanna in sna cruitíníbh go léir. 9 Ceanglóir sé cínn de sna cruitíníbh sin
ar leithligh, agus ceanglóir sé cínn acu dá chéile, i dtreó go mbeidh an séú cruitín dúbalta in aghaidh
an chínn. 10 Déanfair, leis, caogad lúb i bhfabhra cruitín acu i dtreó go bhféadfar é ’ cheangal den
chruitín eile, agus caogad lúb sa chruitín eile i dtreó go bhféadfar é ’ cheangal dá chómhchruitín.
11 Déanfair, leis, caogad búcla práis chun na lúb a thabhairt dá chéile, i dtreó gur aon chlúdach
amháin a bheidh ann go léir. 12 Agus an méid a bheidh fágtha de sna cruitíníbh atá ollmhaithe don
díon, .i. aon chruitín amháin corradh, clúdóir drom an taibearnacail lena leath san. 13 Agus beidh
cúbat de ar sileadh síos ar thaobh agus cúbat eile ar an dtaobh eile, an méid atá sa mbreis i bhfaid na
gcruitíní, ag cosnamh dhá thaobh an taibearnacail. 14 Déanfair, leis, cúmhdach eile don cheann, de
chroiceannaibh reithí, agus iad daite dearg, agus anuas air sin arís cúmhdach eile de chroiceannaibh
sailchuacha.  15 Agus  déanfair,  leis,  cláracha  an  taibearnacail,  a  bheidh  ’na  sheasamh  díreach,
d’adhmad setime. 16 Bíodh gach clár díobh deich gcúbait ar faid, agus cúbat go leith ar leithead.
17 I dtaoibh na gclár beidh dhá mhoirtís lena bhféadfar clár do tháthú le clár, agus is ar an gcuma
san a hollmhófar na cláracha go léir; 18 agus beidh fiche clár díoch sa taobh theas ag féachaint ó

1 Véar. 31. “Coínnleóir.” An coínnleóir sin a bhí chun solais a thabhairt de ghnáth i dtigh Dé, figiúir roim ré ab ea é ar
sholas an Sprid Naoimh agus ar na seacht Sacramíntibh san Eaglais inniu.
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dheas. 19 Déanfar dóibh sin daichead lothall d’airgead leachta, i dtreó go mbeidh dhá lothall fé gach
clár,  lothall  fé gach cúinne.  20 Sa taobh eile,  leis,  den taibearnacal,  an taobh a dh’fhéachann ó
thuaidh, beidh fiche clár, 21 agus daichead lothall airgid; curfar dhá lothall fé gach clár. 22 Ach don
taobh thiar den taibearnacal déanfair sé cláracha, 23 agus ansan dhá chlár eile le cur ’na seasamh ag
na  cúinníbh  ag  drom  an  taibearnacail,  24 agus  táthófar  ’na  chéile  iad  ó  bhun  go  bárr,  agus
cimeádfaidh an t-aon táthú amháin iad.  Déanfar an táthú céanna ar an dá chlár a curfar in sna
cúinníbh. 25 Agus ocht cláracha ar fad a bheidh ann díobh, agus sé lothaill déag airgid dóibh, dhá
lothall do gach clár. 26 Déanfair, leis, chúig treasnáin d’adhmad setime chun na gclár ar thaobh den
taibearnacal do chimeád le chéile, 27 agus chúig treasnáin eile ar an dtaobh eile, agus an uimhir
chéanna ar an dtaobh thiar: 28 agus sínfar treasna iad, fan na gcláracha, i lár baíll, ó cheann ceann.
29 Agus clúdóir na cláracha féin le hór, agus déanfair fáinní óir le cur orthu, in sna háiteannaibh ’na
mbeid na treasnáin ag cimeád na gcláracha le chéile, agus clúdóir na treasnáin sin le plátaíbh óir.
30 Agus cuirfir suas an taibearnacal de réir an tsamhaltais a taispeánadh duit ar an gcnuc.

31 Déanfair ansan caille de shailchuach agus de chorcar agus de chroídhreac daite faoi dhó, agus de
línéadach chasta oibrithe le gréas, agus í álainn iolartha. 32 Agus cuirfir an chaille sin ar crocadh ar
aghaidh cheithre pollaí d’adhmad setime, agus beid siad san féin clúdaithe le hór, agus beidh cínn
óir orthu, ach lothaill airgid, 33 agus crochfar na cailleanna le fáinníbh: agus cuirfir istigh ann airc
na  connartha* agus  an  sanctuárium1 agus  deighilfidh  sé  an  sanctuárium agus  naofa  na  naofa.
34 Agus cuirfir an  própitiatórium anuas ar airc na connartha istigh i naofa na naofa. 35 Agus an
bórd lasmu’ den chaille, agus an coínnleóir ar aghaidh an bhúird, sa taobh theas den taibearnacal:
óir caithfidh an bórd bheith ’na sheasamh sa taobh thuaidh. 36 Cuirfir, leis, ar crochadh i ndoras an
taibearnacail, brat sailchuach, corcra, croídhreac daite faoi dhó, agus de línéadach casta le hobair
ghréise. 37 Agus clúdóir le hór chúig pholla d’adhmad setime, go dtarraiceófar an brat rómpu. Cínn
óir orthu agus lothaill práis.

Caib. Dhá Dheich a Seacht

An altóir: agus cúirt an taibearnacail lena brataibh agus lena pollaíbh. Cóir íle do lóchrannaibh.

1 Agus déanfair altóir d’adhmad  setime, agus beidh sí chúig cúbait ar faid agus chúig cúbait ar
leithead,  .i.  ceárnach,  agus  trí  cúbait  ar  aoirde,  2 agus  beidh  adharca  ar  cheithre  cúinníbh  na
haltórach; agus clúdóir í le prás. 3 Agus déanfair,  chun a húsáide, oigheanna chun na luatha do
ghlacadh, agus ursail agus adhail agus oigheanna tine: de phrás a dhéanfair a hárthaí go léir. 4  Agus
gráta práis i bhfuirm lín, agus cheithre fáinní práis ag á cheithre cúinníbh. 5 Agus cuirfir an gráta fé
thínteán na haltórach agus é ag dul chómh fada le lár na haltórach*. 6 Déanfair,  don altóir,  dhá
shabh d’adhmad setime, agus clúdóir iad le plátaíbh práis, 7 agus cuirfir trí fháinnibh iad, agus beid
siad ar dhá thaobh na haltorach chun í ’ dh’iompar. 8 Ní dhéanfair tacúil í, ach cuasach agus folamh
’na lár, mar a taispeánadh duit ar an gcnuc. 9 Agus déanfair cúirt an taibearnacail agus sa taobh
theas di  beidh bratacha ar crochadh,  déanta de línéadach chasta,  agus é céad cúbat ar  faid,  do
thaobh.  10 Agus  fiche  polla  agus  fiche  lothall  práis  dóibh  agus  a  gcínn,  mar  aon  lena
snoídheadóireacht, déanta d’airgead. 11 Ar an gcuma gcéanna, ar an dtaobh thuaidh, beidh bratacha
ar crochadh agus iad céad cúbat ar faid, agus fiche polla, agus fiche lothall práis, agus a gcínn agus
a snoídheadóireacht déanta d’airgead. 12 Ach i leithead na cúirte, ag féachaint siar, beidh bratacha a

1 Caib. 26. véar. 33. “Sanctuárium,” an chuid den tabernaculum a bhí lasmu’ den chaille agus do dtéadh na sagairt 
isteach ann gach aon lá, an sanctuárium a tugtí air. An chuid de, áfach, a bhí laistigh den chaille, agus ná téadh éinne
isteach ann ach an t-árdshagart, agus an, uair sa mbliain, naofa na naofa a tugtí air., nú, le cruinneas, “sanctuárium 
na sanctuária”, .i. an áit ba naofa d’áiteannaibh naofa uile.
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bheidh caogad cúbat, agus deich gcínn de phollaíbh agus deich gcínn de lothallaibh. 13 Agus is
leithead na cúirte, leis, ag féachaint soir beidh caogad cúbat. 14 Beidh bratacha ar crochadh agus
chúig cúbat déag iontu do thaobh, agus trí pollaí agus an uimhir chéanna de lothallaibh.* 15 Agus sa
taobh eile beidh bratacha a bheidh chúig cúbait déag agus trí pollaí* agus an uimhir chéanna de
lothallaibh.  16 Agus  i  ngeata  na  cúirte  déanfar  bratach  ar  crochadh  a  bheidh  fiche  cúbat,  de
shailchuach, agus de chorcar agus de chroídhreac, daite faoi dhó, agus de línéadach chasta mhín
ghréasta, agus beidh cheithre pholla aige agus cheithre cínn de lothallaibh. 17 Beid pollaíbh* na
cúirte go léir, mórthímpall, gléasta le plátaibh airgid, agus cínn airgid orthu agus lothaill práis fúthu.
18 Beidh an chúirt céad cúbat ar faid agus caogad cúbat ar leithead, agus chúig cúbat ar aoirde, agus
í deanta de línéadach chasata mhín agus lothaill fúithi.* 19 Is de phrás a dhéanfair árthaí uile an
taibearnacail, do gach uile úsáid agus do gach uile cheremón, agus na bioráin a bhainfidh leis féin
agus  leis  an  gcúirt.  20 Órdaigh  do  chlaínn  Israél  an  ola  is  glaine  do  thabhairt  chút,  ó  sna
holachrannaibh*,  agus é brúite le smachtín,  i dtreó go mbeidh lóchrann ar lasadh i  gcónaí,  21 i
dtaibearnacal na fianaise, lasmu’ den chaille atá ar crochadh os cómhair na fianaise agus socróidh
Aaron agus a chlann mhac é i dtreó go mbeidh sé ag tabhairt solais os cómhair an Tiarna go maidin.

Beidh sé ’na fhriothálamh bhithbhuan i measc clainne Israél, i gcaitheamh a leanúintí*.

Caib. Dhá Dheich a hOcht

Na héidí beannaithe d’Aaron agus dá mhacaibh.

1 Tóg  chút,  leis,  do  dhriotháir  Aaron,  agus  a  chlann  mhac,  amach  a  claínn  Israél,  i  dtreó  go
ndéanfaid  siad  friothálamh  dómhsa  i  ngairm  sagairt,  .i.  Aaron,  agus  Nadab,  agus  Abiu,  agus
Eleasar, agus Itamar. 2 Agus déanfair éide bheannaithe dod dhriotháir Aaron, chun glóire agus chun
áilleachta. 3 Agus labharfair leó san uile is ciallmhar croí, agus go bhfuil tabhartha agamsa dhóibh
sprid  na  heagna,  ionas  go  ndéanfaid  siad  éide  Aaron  ’na  ndéanfar  é  ’  choisreacadh  chun
friothálaimh a dhéanamh ormsa. 4 Agus sid iad na héidí a dhéanfaid siad, .i. rationale agus ephod
agus róba, gúna díreach línéadaigh agus míocht agus crios. Déanfaid siad na héidí beannaithe dod
dhriotháir agus dá mhacaibh i dtreó go ndéanfaid siad gnó sagairt dómhsa. 5 Agus tógfaid said ór
agus sailchuach agus corcar agus croídhreac daithe faoi dhó agus línéadach mhín chasta. 6 Agus
déanfaid siad an t-ephod d’ór agus de shailchuach agus de chorcar agus de chroídhreac daithe dhá
uair agus de línéadach mhín chasta gréasta le hioldathaibh. 7 Beidh an dá fhabhra tabhartha dhá
chéile ag barra, i dtreó go bhféadfar iad do dhúnadh ar a chéile. 8 Beidh an cheárdaíocht, leis, agus
gréas uile na hoibre, in ór agus i sailchuach agus i gcorcar, agus i gcroídhreac daite dhá uair, agus i
línéadach chasta mhín. 9 Agus tógfair dhá chloich  onics agus geárrfair orthu ainmneacha clainne
Israél,  10 sé  hainmneacha* ar  chloich  agus  na  sé  ainmneacha  eile  ar  an  gcloich  eile  de  réir  a
sínsireachta. 11 Le hobair snoídheadóra agus le snoí snoídheadóra do dhéanfair ainmneacha clainne
Israél do ghearradh orthu, socair in ór agus tímpallta máguard. 12 Agus chuirfir i dhá dtaobh an
ephoid iad, ’na gcuímhneachán do chlaínn Israél. Agus beid na hainmneacha ag Aaron ar an dá
ghualainn os cómhair an Tiarna, mar chuímhne. 13 Déanfair, leis, lúbáin óir, 14 agus dhá shlabhra
bheag* d’ór  fhíorghlan,  agus  iad as  a  chéile,  ar  lúib,  agus  cuirfir  isteach  in  sna lúbánaibh iad.
15 Agus  déanfair  rationale an  bhreithiúntais  d’obair  ghréise  a  bheidh  ioldathach,  de  réir
ceárdaíochta an ephoid, d’ór, de shailchuach, de chorcar, agus de chroídhreac daite faoi dhó, agus
de línéadach chasta mhín.* 16 Beidh sé ceárnach agus dúbalta, réise ar faid agus réise ar leithead;
17 agus cuirfir ann cheithre líne de chlochaibh, sa chéad líne beidh cloch sardiuis agus cloch topais
agus cloch smaragaid’; 18 sa tarna líne beith  carbúncail agus  saiféar agus  iasper; 19 agus sa tríú
líne beidh ligúriach agus agát agus ametíst; 20 agus sa cheathrú líne beidh crisolit agus onics [agus]
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beiril. Beid siad suíte in ór de réir a línte, 21 agus ainmneacha clainne Israél orthu. Beidh dhá ainm
déag geárrtha orthu, ainm aon treibhe amháin ar gach cloich, de réir an dá threibh déag. 22 Agus
déanfair ar an rationale slabhraí agus iad ceangailte dá chéile, d’ór fhíorghlan; 23 agus dhá fháinne
óir a chuirfir i mbárr an rationale sa dá phuínte. 24 Agus ceanglóir na slabhraí óir de sna fáinníbh
atá in’ imeallaibh, 25 agus ceanglóir cínn na slabhraí féin dá chéile le dhá lúib ar gach taobh den
ephod, atá i dtreó an  rationale. 26 Déanfair, leis, dhá fháinne óir a chuirfir in áit uachtarach an
rationale, in sna himeallaibh atá ar aghaidh an ephoid agus ag féachaint i dtreó na n-áiteanna laistiar
de. 27 Dá éaghmais sin, dhá fháinne óir eile a curfar ar gach taobh den ephod laistíos, a fhéachann i
dtreó an táite thíos, ionas go bhféadfar an  rationale d’oiriúnú ar an  ephod, 28 agus do dhaingniú
len’  fháinníbh  ar  fháinníbh  an  ephoid,  le  céibhín  sailchuaiche,  i  dtreó  go  leanfaidh  an  táthú
ceárdach, agus ná bogfar óna chéile an rationale agus an t-ephod. 29 Agus beid ainmneacha clainne
Israél dá n-iompar ag Aaron sa rationale breithiúntais a bheidh ar a ucht aige agus é ag dul isteach
sa  tsanctuárium,  cuímhneachán  os  cómhair  an  Tiarna  go  deó.  30 Agus  cuirfir  sa  rationale
breithiúntais teagasc agus fírinne, a bheidh ar ucht Aaroin nuair a raghaidh sé isteach i láthair an
Tiarna.  Agus beidh breithiúntas clainne Israél  aige dá iompair  ar  a  ucht,  i  radharc an Tiarna i
gcónaí.*

31 Agus déanfair léine an ephoid, agus í go leir sailchuach. 32 Beidh thuas ’na lár poll don cheann,
agus fabhra mórthímpall air fíte, mar is gnáth a dhéanamh in sna himeallaibh ar bhallaibh éadaigh, i
dtreó ná beidh sé fuiriste é ’ bhriseadh. 33 Agus thíos ag á híochtar, mórthímpall, déanfair mar ’
bheadh gránúlla, de shailchuaich agus de chorcar agus de chroídhreac daite faoi dhó, agus cluigíní
eatarthu,  34 i  dtreó go mbeidh clog óir  agus gránúll  agus ansan clog óir  eile agus gránúll  eile.
35 Agus beidh Aaron éidithe léi in oific a mhinistrála, i dtreó go n-aireófar é ag dul isteach do sa
tsanctuárium agus ag teacht amach as do, i radharc an Tiarna agus ná faigheadh sé bás. 36 Déanfair,
leis, pláta d’ór fhíorghlan, agus geárrfair air in obair snoídheadóra, Naofa chun an Tiarna; 37 agus
ceanglóir é le céibhín sailchuaiche agus beidh sé ar an míocht, 38 ar sileadh os cionn éadain an
tsagairt*. Agus iompróidh Aaron urchóidí na nithe sin a bheidh ofrálta, naomhaithe, ag claínn Israél,
’na mbronntaisíbh agus ’na n-ofrálachaibh uile. Agus beidh an pláta ar a éadan san i gcónaí, ionas
go mbeadh an Tiarna sásta*. 39 Agus criosfair an léine le línéadach mhín, agus déanfar míocht de
línéadach mhín, agus crios d’obair ghréise. 40 ’Na theannta san déanfair léinteacha línéadaigh do
mhacaibh Aaroin, agus criosanna agus míochtanna, chun glóire agus chun áilleachta. 41 Agus leis
na nithibh sin go léir éideóir Aaron do dhriotháir, agus a chlann mhac mar aon leis, agus coisriceóir
a  lámha  go  leir,  agus  naomhóir  iad,  i  dtreó  go  ndéanfaid  siad  gnó  na  sagartachta  chúmsa.
42 Déanfair, leis, brístí línéadaigh chun feóla a nochtachta do chlúdach ó sna hárannaibh go dtí na
sléiste. 43 Agus déanfaidh Aaron agus a chlann mhac úsáid díobh nuair a bheid siad ag dul isteach i
dtaibearnacal na fianaise,  nú nuair  a bheid siad ag teacht chun na haltórach chun ministrála sa
tsanctuárium, le heagla go ndéanfaidís mallaitheacht agus go bhfaighidís bás. Beidh sé ’na dhlí go
deó d’Aaron agus dá shliocht ’na dhiaidh.

Caib. Dhá Dheich a Naoi1

1 Agus déanfair an ní seo, leis, ionas go gcoisriceófar chúmsa iad i sagartacht. Tóg gamhain as an
dtréad  agus  dhá  reithie  gan  teímheal,  2 agus  arán  gan  giost,  agus  císte  gan  giost,  agus  ola
meascaithe ann, agus abhlainní, leis, gan giost, agus iad smeartha le hola. Déanfair iad go léir de
phlúr chrithneachtan. 3 Agus cuirfir i mbascaod iad agus ofrálfair iad féin agus an gamhain agus an
dá reithe. 4 Agus tabharfair Aaron agus a chlann mhac go doras taibearnacail na fianaise. Ansan
nífir an t-athair agus an chlann le huisce, 5 agus cuirfir a chulaith ar Aaron, .i. an léine agus an

1 Page missing with the notes from previous chapter and the translation of the chapter heading. P354 needed.

33



Leabhar Ecsoduis.

túnica agus  an t-ephod agus  rationale,  agus  criosfair  é  le  crios.  6 Agus cuirfir  an míocht  ar  a
cheann, agus an pláta naofa ar an míocht, 7 agus doirtfir ola an úngtha ar a cheann. Agus is leis an
rít sin a coisriceófar é. 8 Tabharfair leat a chlann mhac, leis, agus cuirfir úmpu na léinteacha agus
criosfair  iad le  crios,  9 .i.  Aaron agus a  chlann,  agus  cuirfir  míochta orthu,  agus  beid siad ’na
sagartaibh agamsa fé órd bithbhuan. Nuair a bheir tar éis a lámha do choisreacadh 10 cuirfir, leis, an
gamhain os cómhair taibearnacail na fianaise* agus cuirfidh Aaron agus a chlann mhac a lámha ar a
cheann, 11 agus maróir é i radharc an Tiarna i leataoibh dorais taibearnacail na fianaise. 12 Agus
tógfair cuid d’fhuil an ghamhna agus cuirfir í, led mhéir, ar adharcaibh na haltórach, agus an chuid
eile den fhuil, doirtfir í ag bun na haltórach. 13 Tógfair, leis, a mbeidh de shaíll ar na hinníbh, agus
cúmhdach an ae, agus an dá dhúán agus a saíll, agus ofrálfair íbirt loiscithe ar an altóir. 14 Ach feóil
an ghamhna agus an seithe agus an garr, loiscfir iad san amu’, lasmu’ den longphort, toisc gur do
pheaca é. 15 Tógfair, leis, aon reithe amháina gus cuirfid Aaron agus a chlann a lámha ar a cheann,
16 agus maróir é agus tógfair a chuid fola agus doirtfir í mórthímpall ar an altóir, 17 agus geárrfair
an reithe ’na bhlóghaibh*, agus nífir a inní agus a chosa agus cuirfir iad anuas ar an bhfeóil atá
geárrtha ’na blóghaibh, agus ar a cheann, 18 agus ofrálfair an reithe ar fad in’ íbirt loiscithe ar an
altóir: ofráil don Tiarna is ea é, balaith ró-chúmhartha victime an Tiarna. 19 Ansan tógfair an reithe
eile, agus cuirfid Aaron agus a chlann a lámha ar a cheann, 20 agus íbirfir é, tógfair cuid dá fhuil
agus cuirfir ar an gcluais ndeis í* ar Aaron agus ar a chlaínn, agus ar órdógaibh na lámh ndeas agus
na gcos ndeas orthu, agus doirtfir an fhuil ar an altóir mórthímpall. 21 Agus tógfair cuid den fhuil,
atá ar an altóir, agus cuid d’ola an úngtha agus croithfir ar Aaron agus ar a éide í agus ar a mhacaibh
agus ar a n-éidíbh, agus nuair a bheid siad féin agus a n-éidí coisricthe 22 tógfair saíll an reithe agus
an geadán, agus geir na scamóg, agus cúmhdach an ae, agus an dá dhúán, agus an gheir atá orthu,
agus an ghuala dheas, óir is é reithe an choisreacain é, 23 agus aon rolla amháin aráin, agus císte
smeartha le hola agus abhlann a bascaod an aráin gan giost atá suite i radharc an Tiarna, 24 agus
cuirfir iad san go léir ar lámhaibh Aaroin agus a mhac, agus naomhóir iad dhá n-árdú os cómhair an
Tiarna. 25 Agus tógfair iad go léir as a lámhaibh agus loiscfir iad ar an altóir ’na  holocaust, ’na
mbalaith róchúmhartha i radharc an Tiarna, óir is í a ofráil í. 26 Agus tógfair, leis, ucht an reithe
lenar coisreacadh Aaron agus árdóir é agus naomhóir é os cómhair an Tiarna, agus titfidh sé chun
do chodasa (nú, titfidh sé chútsa mar chuid). 27 Agus naomhóir an t-ucht coisricthe agus an ghuala
do dheighlis  den reithe,  28 lenar coisreacadh Aaron agus a chlann mhac, agus titfid chun coda
Aaroin agus a mhac, le ceart bithbhuan ó chlaínn Israél; óir is iad rogha iad, agus tosach na victimí
síochána a dh’ofrálaid siad chun an Tiarna. 29 Agus an chulaith bheannaithe a bheidh in úsáid ag
Aaron, beidh sí ag á mhacaibh ’na dhiaidh, i dtreó gur inti a húngfar iad agus do coisreacfar a
lámha. 30 An mac leis do ceapfar in’ árdshagart in’ inead, agus do raghaidh isteach i dtaibearnacal
na fianaise, ag friothálamh sa tsanctuárium, caithfidh sé í ar feadh seacht lá. 31 Agus tógfair reithe
an choisreacain agus beireóir a fheóil san áit naofa, 32 agus íosfaid Aaron agus a chlann mhac í,
agus  na bollóga atá  sa  chiseán,  íosfaid siad iad i  ndoras  taibearnacail  na  fianaise,  33 ionas  go
mbeidh sé in’ íbirt shásaimh agus go naomhófar lámha na n-ofrálaithe. Ní íosfaidh eachtrannach
díobh* óir táid siad beannaithe. 34 Agus má fágtar aon chuid den fheóil choisricthe go maidin, nú
den arán, loiscfir a bhfágfar le tine. Ní íosfar* iad mar táid siad naomhaithe.

35 Gach  a  bhfuil  órdaithe  agam  duit,  déanfair,  le  hAaron,  agus  lena  mhacaibh.  Seacht  lá  a
coisriceóir a lámha, 36 agus ofrálfair gamhain mar gheall ar pheaca, gach lá chun sásaimh. Agus
glanfair an altóir nuair a bheidh victim an tsásaimh ofrálta agat, agus úngfair í chun í do naomhú.
37 Seacht lá a dhéanfair sásamh na haltórach agus a naomhú, agus beidh sí go rónaofa. An té a
bhainfidh léi, naomhófar é*. 38 Sid é an ní do íbreóir ar an altóir, .i. dhá uan bliana gach lá i ndiaidh
’ chéile, 39 uan acu ar maidin agus an t-uan eile um thráthnóna. 40 Le huan acu deichiú cuid de
mhin le hola buailte, an ceathrú cuid de hin, agus fíon chun ofrála dí den tómhas gcéanna, 41 agus
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íbreóir an t-uan eile um thráthnóna, de réir ríte ofrála na maidine, agus de réir a ndúramair, chun
balaithe cúmharthachta. 42 Is íbirt chun an Tiarna é, le hofráil bhithbhuan i gcómhair úr sleacht, ag
doras  taibearnacail  na  fianaise  os  cómhair  an  Tiarna,  an  áit  a  cheapfad  chun  labhartha  leat.
43 Ansan is ea d’ordód clann Israél agus naomhóir an altóir chun mo ghlóire. 44 Naomhód, leis,
taibearnacal  na  fianaise  mar  aon  leis  an  altóir,  agus  Aaron  agus  a  chlann  mhac,  chun  oifice
sagartachta do dhéanamh chúm. 45 Agus déanfad cónaí i lár clainne Israél agus bead im Dhia acu.
46 Agus beidh ’ fhios acu gur mise a dTiarna Dia do thug amach iad a tír na hÉigipte, i dtreó go
ndéanfainnse, a dTiarna Dia, cónaí ’na measc.

Caib. Trí Dheich

Altóir na túise. Airgead le bailiú chun úsáide an taibearnacail, an labrum nú an t-ionnaltach práis;
an ola naofa chun úngtha, agus déanamh an bhalaithe chúmhartha.

1 Déanfair, leis, altóir1 d’adhmad setime, chun túise do dhó. 2 Beidh sí cúbat ar faid agus cúbat ar
leithead, .i. ceárnach, agus dhá chúbat ar aoirde. Agus beidh adharca aisti. 3 Agus clúdóir an altóir
sin le hór fíorghlan, agus a gráta chómh maith, agus a fallaí mórthímpall, agus a hadharca, agus
cuirfir léi coróinn óir mórthímpall. 4 Agus dhá fháinne óir fén gcoróinn ar gach taobh, i dtreó go
bhféadfar na sáfacha do chur isteach iontu agus an altóir d’iompar. 5 Agus déanfair na samhthacha
san, leis, d’adhmad setime, agus clúdóir iad le hór. 6 Agus cuirfir an altóir sin ar aghaidh na caille
atá ar crochadh roim airc na fianaise roimis an bprópitiatórium lena gclúdaíthear an fhianaise mar a
mbeadsa ag labhairt leat. 7 Agus dófaidh Aaron túis chúmhartha uirthi ar maidin, nuair a bheidh sé
ag córú na lóchrann a dhófaidh sé í. 8 Agus nuair a bheidh sé dhá gcur ’na n-inead um thráthnóna
dófaidh sé túis bhithbhuan os cómhair an Tiarna, i gcómhair úr sleachtasa*. 9 Ní ofrálfair uirthi túis
d’aon déanamh eile ná ofráil, agus victim, ná ní dhéanfaid sibh ofráil dí. 10 Agus déanfaidh Aaron
eidirghuí,  ar  a  hadharcaibh,  uair  sa  mbliain,  le  fuil  an  ruda  do  hofráladh  ar  son  peaca,  agus
déanfaidh sé sásamh uirthi ’núr ngeinealachaibhse. Beidh sí go rónaofa chun an Tiarna.

11 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus is ea aduairt: 12 Nuair a thógfairse suím clainne Israél
de réir a n-uimhre, tabharfaidh gach duine acu fiacha thar cheann a n-anam don Tiarna, agus ní
bheidh aon phláig ’na measc nuair a bheid siad cómhairithe. 13 Agus sid é a thabharfaidh gach
duine uaidh le línn a ghabháil thart san ainmniú, .i.  leathshicle2 de réir tómhais an teampaill. Tá
fiche obol i  sicil. Tabharfar  leathshicil don Tiarna. 14 An té atá cómhairithe san uimhir ó fhichid
bliain suas, tabharfaidh sé an luach. 15 Ní chuirfidh an duine saibhir leis an  leathshicil agus ní
bhainfidh an duine bocht uaidh. 16 Agus an t-airgead a geóbhfar, agus do thug clann Israél uathu,
tabharfairse chun úsáide taibearnacail na fianaise é, ionas go mbeidh sé mar chuímhneachán dóibh
os cómhair an Tiarna, agus go mbeidh sé trócaireach dá n-anamnachaibh.

17 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus is ea aduairt: 18 Déanfair, leis,  labrum práis agus a
chos fé, chun nite as: agus cuirfir é idir thaibearnacal na fianaise agus an altóir. Agus curtar uisce
ann 19 agus nífid Aaron agus a chlann mhac a lámha agus a gcosa as 20 nuair a bheid siad ag dul
isteach i dtaibearnacal na fianaise agus nuair a bheid siad ag teacht chun na haltórach chun túis
d’ofráil  don  Tiarna  uithi,  21 le  heagla  go  mb’fhéidir  go  bhfaighidís  bás.  Beidh  san  ’na  dhlí
bhithbhuan do san agus dá shíol ’na dhiaidh.

1 Caib. 30. véar. 1. “Altóir túíse.” An dó san na túise samhlú ab ea é ar ghuí duine, ag dul suas chun Dé ó chroí ar 
lasadh le grá do Dhia.

2 Véar. 13. “Leathshicil.” An sicil, nú an secel, sin airgid (stater a tugtí air leis), leathúnsa airgid a bhí ann, de réir 
tómhais meáchainte an tsanctuáriuim, tómhas a bhí ana-cheart agus ana-chruínn, agus tímpall an méid sin airgid atá 
sa leathchoróinn atá againne. Tímpall trí leathphingí a bhí san obol, nú sa gherah.
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22 Agus do labhair an Tiarna le Maois 23 agus is ea aduairt: Tóg spíosra de phríomh-mhírr thofa
chúig céad  sicil,  agus a leath oiread san de  chinamon,  .i.  dhá chéad  sicil agus caogad, agus de
chalamus mar an gcéanna dhá chéad sicil agus caogad, 24 agus de chaisia chúig céad sicil, de réir
mheáchaint an  tsanctuárium, d’ola olachrann an tómhas  hin; 25 agus déanfair ola bheannaithe an
úngtha, úngadh do meascfar de réir ealaíon an bholadóra. 26 Agus úngfair leis sin taibearnacal na
fianaise agus airc na connartha 27 agus an bórd mar aon leis na hárthaíbh air, an coínnleóir agus a
bhfuil ag gabháil leis, altóir* na túise 28 agus altóir an  holocauist agus gach ní de sna nithibh a
ghabhann lena bhfriothálamh san. 29 Agus naomhóir iad go leir, agus beid said go rónaofa: beidh
an té a bhainfidh leó naofa. 30 Úngfair Aaron agus a chlann mhac agus naomhóir iad, ionas go
ndéanfaid said oific sagartachta chúmsa. 31 Agus déarfair le claínn Israél: Beidh an ola úngtha so
naofa chúmsa ’núr ngeinealachaibh go léir. 32 Ní úngfar* feóil duine leis, agus ní dhéanfaidh sibh
aon (úngadh) eile ar an ndéanamh gcéanna, óir do naomhadh é agus beidh sé naofa dhíbhse. 33 Aon
duine in aon chor do chúmfaidh a leithéid agus do thabharfaidh é do dhuine iasachta geárrfar amach
é óna dhaoine.

34 Agus duairt an Tiarna le Maois: Tóg chút spíosanna, stacté agus onicha, galbanum dea-bhalaith
agus an túis is glaine, an mheáchaint chéanna iontu go léir, 35 agus déanfair túis chúmtha le hobair
an úngadóra, meascaithe ar a chéile go maith, agus é glan, agus nách miste a naomhú. 36 Agus
nuair a bheidh sé buailte agat ’na phúdar ana-mhín cuirfir os cómhair taibearnacail na fianaise é, san
áit ’na dtaispeánfadsa me féin duit. Go rónaofa is ea ’ bheidh an túis sin díbhse. 37 Ní dhéanfaidh
sibh déantús den tsórd san díbh féin, óir tá sé naofa chun an Tiarna. 38 Aon duine in aon chor a
dhéanfaidh a leithéid, chun bheith ag fáil a bhalaithe, ídeófar é as a dhaoine.

Caib. Trí Dheich a hAon

Beseleel agus Ooliab dá gceapadh ag an dTiarna chun an taibearnacail do dhéanamh agus na
nithe a bhain leis. Órdaíthear arís cimeád lae na sabóide. Agus an dá leac, scríofa le méir Dé féin,
dá dtabhairt ag Dia do Mhaois.

1 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus is ea aduairt: 2 Féach, tá glaeite as a ainm agam ar
Bheseleel mac Uri mhic Huir, de threibh Iúda, 3 agus tá sé líonta agam de sprid Dé, le heagna agus
le tuiscint agus le heólas ar an uile shaghas oibre, 4 chun a bheartú cad is féidir a dhéanamh le
healaín, a hór agus a hairgead, agus a prás 5 a marmar, a clochaibh lómhara agus a hioladhmad.
6 Agus tá tabhartha agam do mar chómhalta Ooliab mac Achisamech de threibh Dhain. Agus tá
eagna curtha agam i gcroí gach fir oilte, ionas go ndéanfaidís na nithe sin uile atá ordaithe agam
duitse. 7 .i. taibearnacal na connartha agus airc na fianaise, agus an própitiatórium atá os a cionn,
agus árthaí uile an taibearnacail, 8 agus an bórd agus na hárthaí a bhaineann leis; an coínnleóir ró-
íon agus na hárthaí a bhaineann leis, agus altóir* na túise, 9 agus altóir an holocauist agus a n-árthaí
go léir, an labrum agus a chos. 10 Na héidí beannaithe sa mhinistrálacht, d’Aaron an sagart, agus dá
chlaínn,  ionas  go  ndéanfaidís  a  n-obair  in  sna  nithibh  naofa.  11 Ola  an  úngtha  agus  túis  na
spíosanna sa tsanctuárium, gach ní dár órdaíos-sa dhuitse déanfaidh siad iad. 

12 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus is ea aduairt: 13 Labhair le claínn Israél agus is ea
adéarfair leó: Féach agus cimeád mo shabóid, óir is cómhartha í idir mise agus tusa id shleachtaibh:
ionas go mbeadh ’ fhios agat gur me an Tiarna atá ’od naomhú. 14 Cimeádsa mo shabóid, mar is
naofa í. An té do sháróidh í curfar chun báis é. An té a dhéanfaidh aon obair sa tsabóid ídeófar é a
lár a dhaoine. 15 Déanfair obair i gcaitheamh sé lá. An seachtú lá an tsabóid, an suaimhneas atá
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naofa  chun  an  Tiarna.  An  uile  dhuine  do  dhéanfaidh  obair  an  lá  san  curfar  chun  báis  é.
16 Cimeádadh clann Israél an tsabóid, agus ceiliúraidís í ’na sleachaibh. Connradh bhithbhuan is ea
í 17 idir mise agus clann Israél, agus cómhartha go deó. Mar i sé lá do dhein Dia neamh agus talamh
agus do stad sé dá obair an seachtú lá.

18 Agus nuair a bhí an chainnt sin críochnaithe ag an dTiarna ar chnuc Sinaí thug sé do Mhaois dhá
leac chloiche na fianaise, agus iad scríofa le méar Dé.

Caib. Trí Dheich a Dó

Titim na ndaoine in íodaladhradh. Maois ag guí orthu. É ag briseadh na leac fianaise, ag briseadh
an íodail, ag milleán ar Aaron. Cuireann sé a lán de sna daoine chun báis.

1 Agus nuair a chonaic na daoine go raibh Maois ag déanamh ríghnis de theacht anuas ón gcnuc do
chruinníodar in aghaidh Aaroin agus dúradar: Éirigh agus dein déithe dhúinn a bheidh ag imeacht
rómhainn: óir i dtaobh an Mhaoise úd a thug sinn amach a tír na hÉigipte, ní fheadramair cad ’tá
imithe air? 2 Agus duairt Aaron leó: Bainidh na cluasfháinní óir a cluasaibh úr mban agus úr macra
agus úr n-iníonra agus tugaidh chúm iad. 3 Agus do dhein na daoine an rud aduairt sé leó agus
thugadar ag triall ar Aaron na fáinní cluas. 4 Agus nuair a fuair sé iad do chúm sé iad le obair
teilgeóra agus dhein sé díobh gamhain leachta. Agus dúradar san: Sid iad, a Israél, do dhéithe a thug
amach tu a tír na hÉigipte. 5 Agus nuair a chonaic Aaron an méid sin dhein sé altóir ar a aghaidh
amach  agus  dhein  sé  fógairt,  trí  challaire,  mar  seo:  Amáireach  solamnacht  an  Tiarna.  6 Agus
d’éiríodar ar maidin agus d’íbreadar  holocauist agus  victimí síochána,  agus ansan do shuigh na
daoine ag ithe agus ag ól, agus d’éiríodar chun súgradh ’ dhéanamh.

7 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus is ea duairt: Imigh, éirigh síos: tá peaca déanta ageat
dhaoine do thugais amach a tír na hÉigipte leat. 8 Is luath an dul amú acu é ón slí a thaispeánais
dóibh. Tá gamhain leachta déanta acu dhóibh féin agus táid siad tar éis é ’ dh’adhradh, agus victimí
d’íbirt chuige agus tá ráite acu: Sin iad, a Israél, do dhéithe a thug amach tu a tír na hÉigipte.
9 Agus duairt an Tiarna arís le Maois: Chím* go bhfuil an pobal so cruaidhmhuineálach. 10 Leog
dom féin, go lasaidh m’fhearg ’na gcoinnibh agus go ndeinead íde orthu, agus déanfad náisiún mór
díotsa. 11 Ach do chrom Maois ar ghuí chun an Tiarna, agus duairt sé: Cad ’na thaobh, a Thiarna,
go bhfuil t’fhearg ar lasadh in aghaidh do phobail! An pobal a thugais leat amach a tír na hÉigipte le
neart mór agus le lámh chómhachtach! 12 Aicim ort agus ná tabhair le rá do mhuíntir na hÉigipte:
Do mheall sé amach iad chun iad do mharú in sna cnucaibh agus iad do scrios ón dtalamh. Téadh
t’fhearg chun suaimhnis agus coisctear í ó mhallaitheacht do dhaoine. 13 Cuímhnigh ar Ábraham
agus ar Isaac agus ar Israél, do sheirbhíseacha gur dhearbhaís dóibh dar thu féin, dhá rá: Iomadód úr
síol mar réilte neimhe, agus an tír seo go léir ar a bhfuil labhartha agam, tabharfad dúr sliocht é,
agus sealbhóidh sibh é de shíor. 14 Agus do ceannsaíodh an Tiarna chun gan an t-olc aduairt sé, do
dhéanamh ar a dhaoine. 15 Agus tháinig Maois tar n-ais ón gcnuc agus dhá leac na fianaise ’na
láimh aige, scríofa ar gach taobh, 16 agus gur le hobair Dé a deineadh iad, agus gurbh é scríbhinn
Dé, leis, a bhí scríofa ar na leacaibh. 17 Agus d’airigh Iosue fothram na ndaoine ag liúirigh agus
duairt sé le Maois: Airítear fothram cogaidh sa longphort. 18 Agus duairt seisean: Ní glór daoine é
ag  gríosadh chun catha,  ná  liú  daoine  ag  cur  ruaig.  Ach is  guth  lucht  cantainne  a  dh’airímse.
19 Agus nuair a tháinig sé i ngar don longphort, chonaic sé an gamhain agus na rínnceóirí agus bhí
árdfhearg air agus do chaith sé an dá leac as a láimh agus bhris sé iad, ag bun an chnuic, 20  agus do
rug sé ar an ngamhain a dheineadar agus do dhóigh sé é agus do bhrúigh sé ’na phúdar é, agus do
mheasc sé an púdar ar uisce agus thug sé do chlaínn Israél é le n-ól. 21 Agus duairt sé le hAaron:
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Cad  a  dhein  na  daoine  seo  ortsa  gur  thugais  iad  chun  peaca  chómh  mallaithe  do  dhéanamh?
22 Agus duairt seisean: Ná bíodh mo thiarna i bhfeirg liom. Is aithnidh dhuit na daoine seo, go
bhfuilid  siad  tugtha  don  olc.  23 Dúradar  liom:  Dein  déithe  dhúinn  a  bheidh  ag  gluaiseacht
rómhainn, óir i dtaobh an Mhaoise úd a thug sinn amach a tír na Éigipte, ní fheadramair cad ’tá
imithe air*. 24 Agus duairtsa leó: Cé agaibh go bhfuil aon ór aige? Agus thugadar chúm an t-ór agus
do chaitheas sa tine é agus tháinig an gamhain sin amach.

25 Agus nuair a chonaic Maois go raibh na daoine nocht1 (óir bhí Aaron tar éis iad do nochtadh trí
náire an tsalachair agus iad do chur nocht i lár a namhad), 26 ansan do sheasaimh sé i ngeata an
longphuirt agus duairt sé: Má tá aon fhear ar thaobh an Tiarna tagadh sé chúmsa. Agus tháinig clann
Léví go léir chuige in éineacht. 27 Agus duairt sé leó: Seo mar adeir Tiarna Dia Israél: Cuireadh
gach fear a chlaíomh ar a cheathrúin. Imídh agus tagaidh thar n-ais, ó gheata go geata, trí lán an
longphuirt agus maraíodh gach fear a dhriotháir agus a chara agus a chómharsa. 28 Agus do dhein
clann Léví de réir cainnte Mhaoise agus do maraíodh an lá san tímpall trí mhíle fichid fear. 29 Agus
duairt Maois: Táthaoi inniu tar éis úr lámh do choisreacadh chun an Tiarna, gach fear ’na mhac féin
agus ’na dhriotháir, ionas go dtabharfí beannacht díbh.

30 Agus nuair a tháinig an lá ’na dhiaidh san do labhair Maois leis na daoine: Tá peaca ana-mhór
déanta agaibh. Raghadsa suas chun an Tiarna (féachaint) an bhféadfainn in aon chor a dh’fháiil
uaidh go maithfeadh sé úr ngníomh mallaithe dhíbh. 31 Agus nuair a chuaigh sé thar n-ais i láthair
an  Tiarna  duairt  sé:  Deónaigh  éisteacht  liom*,  tá  peaca  léanmhar  déanta  ag  an  bpobal  so,  do
dheineadar  déithe  óir  dóibh  féin.  Maith  dhóibh  an  choir  seo,  32 nú  mara  maithir  dóibh  buail
m’ainmse amach as an leabhar atá scríofa agat. 33 Agus do fhreagair an Tiarna é: An té a dhein
peaca im aghaidh, sin é an duine do bhuailfead amch as mo leabhar. 34 Ach imighse agus seól an
pobal  so  chun  na  háite  aduart  leat.  Beidh  m’aingeal  ag  gabháil  rómhat  amach.  Agus  nuair  a
thiocfaidh lá an díoltais agródsa an peaca so atá déanta acu san. 35 Agus do bhuail an Tiarna na
daoine mar gheall ar a bpeaca i dtaobh an ghamhna a dhein Aaron.

Caib. Trí Dheich a Trí

Na daoine ag déanamh buartha mar gheall ar a bpeaca. Cuireann Maois an taibearnacal lasmu’
den longphort. É ag cómhrá go taithíoch le Dia. A dhúil go bhfeicfeadh sé a ghlóire.

1 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus duairt sé leis: Gluais, éirigh suas as an áit seo, tusa agus
na daoine seo a thugais leat amach a tír na hÉigipte, isteach sa tír gur dheineas dearbhú ’na taobh do
Ábraham agus d’Isaac agus do Iácob dhá rá: is dod shíolsa a thabharfad é. 2 Agus cuirfead aingeal
rómhat amach, i  dtreó go gcaithfead amach an Chanaaníteach, agus an tAmorrhíteach, agus an
Hetíteach, agus an Pheresíteach agus an Hevíteach agus an Iebusíteach. 3 Ionas go rabhfása isteach
sa  tír  atá  ag  scéith  le  mil  agus  le  bainne.  Óir  ní  raghadsa  suas  in  éineacht  leat,  mar  is  pobal
cruaidhmhuineálach tu: le heagla go maróinn thu ar an slí. 

4 Agus nuair ’ airigh na daoine na scéala san a bhí chómh fíorolc bhí buairt orthu agus níor chuir
aon fhear a órnáidí uime mar ba ghnáth. 5 Agus duairt an Tiarna le Maois: Abair le claínn Israél:
Pobal cruaidhmhuneálach is ea thu: tiocfad suas it lár agus dísceód thu uair (éigin)*. Cuir i leataoibh

1 Caib. 32. véar. 25. “Nocht,”.i. do bhí caillte acu, ní hamháin a gcuid óir agus a n-ionnracas, ach rud ba mheasa ná 
gach ní eile, bhí grásta Dé caillte acu agus Dia féin.
—Ibid. “Náire an tsalachair” .i. an t-íodal, an rud a bhí glacaithe ’na dhia acu. Is é is gnáth, i gcainnt an scriptiúra 
“salachar” do thabhairt mar ainm ar íodalaibh.
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t’órnáid anois díreach, go mbeidh ’ fhios agam cad a dhéanfad leat. 6 Agus do chuir clann Israél a
n-órnáidí uathu ag cnuc Horeb. 7 Agus do thóg Maois an taibearnacal agus chuir sé lasmu’ den
longphort é i bhfad uaidh, agus thug sé mar ainm air taibearnacal na connartha. Agus na daoine go
léir go mbíodh aon cheist acu le réiteach théidís amach chun taibearnacail na connartha, lasmu’ den
longphort. 8 Agus nuair a théadh Maois amach go dtí an taibearnacal d’éiríodh na daoine go leir
agus bhíodh gach duine ’na sheasamh i ndoras a chábháin agus iad ag féachaint ar dhrom Mhaoise
go dtí  go mbíodh sé imithe  isteach sa  taibearnacal.  9 Agus  nuair  a  bhíodh sé  imithe  isteach i
dtaibearnacal na connartha do thagadh an colaman scamaill anuas agus sheasaíodh sé ag an ndoras
agus bhíodh sé ag cainnt  le  Maois.  10 Agus do chídís go léir  an colaman scamaill  agus é  ’na
sheasamh ag doras  an taibearnacail;  agus  do sheasaídís  agus  d’adhraidís  ag  dóirsibh a  gcábán.
11 Agus do labhradh an Tiarna le Maois, agaidh ar aghaidh1, mar is gnáth le duine labhairt lena
charaid. Agus nuair a thagadh sé thar n-ais chun an longphuirt d’fhanadh Iosue, mac Nuin, fear óg,
seirbhíseach a bhí ag Maois, ag an dtaibearnacal agus ní fhágadh sé é.

12 Agus duairt Maois leis an dTiarna: Taoise dhá órdó dhom an pobal so do sheóladh amach: agus
nílir dhá ínsint dom cé ’ chuirfir im theannta, go mór mór ó tá ráite agat: Aithním thu as t’ainm 2

agus tá báidh fálta agat im radharc. 13 Dá bhrí sin má tá báidh fálta agam id radharc taispeáin
t’aghaidh dom ionas go n-aithneód thu agus go bhfaighead grásta os do chómhair:  féach ar do
phobal an náisiún so. 14 Agus duairt an Tiarna: Beidh m’aghaidh ag gabháil rómhat amach agus
beidh  mé  ag  tabhairt  suaimhnis  duit.  15 Agus  duairt  Maois  mara  mbeidh  tú  féin  ag  gabháil
rómhainn amach ná beir as an áit seo sinn. 16 Óir conas is féidir dúinn a dh’aithint, dómhsa agus
dod dhaoine,  go  bhfuil  grásta  fálta  againn id  radharc  mara  siúlair  in  éineacht  linn,  i  dtreó  go
bhfaighimíd glóire óna bhfuil de dhaoine ’na gcónaí ar an dtalamh? 17 Agus duairt an Tiarna le
Maois: An focal san, leis, atá ráite  agat, déanfad é; óir tá grásta fálta agat os mo chómhair agus tá
aithne agam ort as t’ainm. 18 Agus duairt seisean: Taispeáin do ghlóire dhom. 19 Agus d’fhreagair
sé:  Taispeánfad  duit  gach maith  agus  fógród in  ainm an Tiarna  os  do cómhair.  Agus  déanfad
trócaire ar an té gur toil liom (trócaire ’ dhéanamh air). Agus beidh mé atruach don té dár toil liom.
20 Agus duairt sé arís: Ní féidir duit m’aghaidh a dh’fheiscint: óir ní féidir do dhuine me ’ fheiscint
agus  bheith  beó.  21 Agus duairt  sé  arís:  Féach,  tá  carraig  agamsa agus seasóir  ar  an  gcarraig;
22 agus nuair a bheidh mo ghlóire ag gabháil thort cuirfead i bpoll na carraige thu, agus díonfad thu
lem láimh go dtí  go mbead gofa thort;  23 agus tógfad mo lámh agus chífir  mo iarbhalla3,  ach
m’aghaidh ní féidir dhuit a dh’fheiscint.

Caib. Trí Dheich a Ceathair

Leacacha  nua  dá  ndéanamh:coisctear  gach  cómhluadar  leis  na  Chanaaníteachaibh.  Rialta  i
dtaobh céadgheine, i dtaobh na sabóide, i dtaobh féilí eile. Maois ag teacht thar n-ais chun na
ndaoine agus na haitheanta aige, agus na hadharca solais ar a ghnúis. Cuireann sé folachadh ar a
aghaidh nuair a bhíonn cainnt phoiblí aige á dhéanamh.

1 Caib. 33. véar. 11. “Aghaidh ar aghaidh.” .i. go muínteartha. Ach chímíd as an gcaibidil seo féin nárbh fhéidir do 
Mhaois aghaidh Dé a dh’fheiscint.

2 Véar. 12. “Tá aithne as t’ainm agam ort.” I gcainnt na scriptiúr deirtear aithne ’ bheith ag Dia ar an muíntir a 
thaithneann leis agus go bhfuil grá aige dhóibh, agus aithne ’ bheith aige as a n-ainm ar na daoine go dtugann sé 
fabhar fé leith dóibh, mar a thug sé do Mhaois.

3 Véar. 23. “Chífir m’iarbhalla.” Do labhradh Dia le Maois, tríd an aingeal, as an gcolaman scamaill; i dtreó nárbh 
fhéidir do radharc ’ fháil ar ghlóire an té a bhíodh ag cainnt chómh muínteartha leis. Sa dtaispeánadh* san ar a 
dtráchtaithear anso do ceadaíodh do rud éigin de a dh’fheiscint i bhfuirm éigin chorpartha: ní san aghaidh é, mar ’ 
bheadh an solas róláidir do shúíl duine ar an saol so, ach féachaint, mar adéarfí, ar an dtaobh thiar de, nuair a bheadh
an aghaidh iompaithe uaidh.
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1 Duairt sé ’na dhiadh san: Geárr duit féin dhá leac eile mar iad súd ar dtúis, agus scríofad orthu na
focail a bhí ar na leacaibh a bhrisis. 2 Bí ollamh ar maidin go dtéir suas feasta go cnuc Sinaí, agus
seasóir im fhochairse ar bhárr an chnuic. 3 Ná téadh aon duine suas in éineacht leat: agus ná feictear
aon duine in aon áit ar an gcnuc: agus ná bíodh na ba ná na caoire ag ínníor ar a aghaidh anonn.

4 Ansan do gheárr sé dhá leac chloiche mar iad súd a bhí ar dtúis agus d’éirigh sé ana-mhoch agus
d’imigh sé suas ar an gcnuc, mar a bhí órdaithe [ag] an dTiarna dho, agus an dá leac aige. 5  Agus
nuair a thúirlig an Tiarna i scamall bhí Maois ’na seasamh in’ aice agus é ag glaoch ar ainm an
Tiarna; 6 agus nuair a chuaigh an Tiarna thairis os a chómhair duairt sé: Ó an Tiarna, an Tiarna Dia,
trócaireach  agus  ceannsa  agus  foighneach  agus  atruach  agus  fírinneach.  7 Is  tu  ’  chimeádann
trócaire chun mílte. Is tu ’ thógann mallaitheacht chun siúil, agus cuirpeacht, agus peaca, agus níl
aon duine neamhchiontach id láthair ann féin. Is tu d’agrann mallaitheacht na n-athar ar an gclaínn
agus ar chlaínn na clainne, go dtí an tríú glúin agus go dtí an ceathrú glúin. 8 Agus do chrom Maois
é féin go tapaidh agus do shléacht sé go talamh ag adhradh; 9 agus duairt sé:

Má  tá  grásta  fálta  agam  id  radharc,  a  Thiarna,  aicim  ort  go  raghair  linn  (óir  is  pobal
cruaidhmhuineálach  iad)  agus  go  dtógfair  uainn  ár  mallaitheacht  agus  ár  bpeaca  agus  go
gcimeádfair  sinn.  10 Agus  d’fhreagair  an  Tiarna:  Déanfad  connradh  i  radharc  an  uile  dhuine.
Déanfad cómharthaí ná feacthas a leithéidí riamh ar an dtalamh ná in aon náisún, ionas go bhfeicfid
na daoine seo go bhfuilirse ’na measc, obair uathásach an Tiarna do dhéanfad. 11 Tabhair fé ndeara
gach ní a dh’órdaím duit inniu. Comáinfead féin amach os cómhair t’aghaidh, an tAmorrhíteach
agus  an  Chanaaníteach  agus  an  Hetíteach  agus  an  Pheresíteach  agus  an  Hevíteach  agus  an
Iebusíteach. 12 Seachain agus ná dein caradas choíche le muíntir na tíre sin nú míllfid siad thu;
13 ach ídigh a n-altóracha agus bris a n-íomháthacha, agus leag a gcoíllte beaga. 14 Ná hadhair
déithe iasachta*. An Tiarna, Éad is ea a ainm, dia éadmhar is ea é. 15 Ná dein an chonnradh le
muíntir na dtíortha san le heagla, nuair a bheidh adhaltranas déanta acu lena ndéithe, agus a n-íodail
adhartha acu, go nglaofadh duine éigin ort chun cuid den rud a híbreadh a dh’ithe. 16 Agus ná tóg
éinne dá n-iníonaibh mar mhnaoi dod mhac, le heagla nuair a bheidh adhaltranas déanta acu féin go
gcuirfidís ’ fhéachaint ar do mhacsa adhaltranas a dhéanamh mar an gcéanna lena ndéithibh. 17 Ní
dhéanfair duit féin déithe leachta. 18 Cimeádfair féile an aráin gan giost. Seacht lá a dh’íosfair arán
gan giost, mar a dh’órdaíos duit in aimsir mhí an arbhair nua; óir is i mí aimsire an earraigh a
tháinís amach as an Éigipt. 19 Gach ní fireann a dh’osclann an bhroínn is liomsa é.* 20 Fuasclóir
céadghein asail le caíora. Ach mara dtugair luach air, caithfar é ’ mharú. 

Céadghein do mhac fuasclóir é: agus ní thaispeánfair thu féin im láthair folamh. 21 Sé lá a dhéanfair
obair, stadfair de threabhadh agus de bhuaint an seachtú lá. 22 Cimeádfair féile na seachtainí le
céadtorthaíbh arbhair t’fhómhair crithneachtan agus an fhéile nuair a thagann tráth na bliana chun
gach ní do chur i dtaisce. 23 Trí huaire sa mbliain taispeánfaid t’fhireannacha go léir iad féin i
láthair  an  Tiarna  Uilechómhachtaigh,  Dia  Israél.  24 Óir  nuair  a  bheadsa  tar  éis  na  náisiún  do
thógaint ó t’aghaidh agus do theóranna do leathnú, ní bheidh éinne ag faire chun do chuid tailimh ’
fháil nuair a raghair suas chun tu féin do thaispeáint i láthair an Tiarna trí huaire sa mbliain. 25 Ní
ofrálfair fuil m’íbirte ar ghiost: ná ní bheidh fágtha ar maidin aon chuid de victim solamnachta an
Phase. 26 Ofrálfair i dtigh do Thiarna Dia an chéadtoradh de thoradh do chuid tailimh. Ní bheireóir
meannán i mbainne a mháthar.

27 Agus duairt an Tiarna le Maois: Scríbh duit féin na focail sin ’na bhfuil connradh déanta agamsa
leatsa agus le hIsraél.
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28 Agus bhí sé san áit sin i bhfochair an Tiarna ar fead daichead lá agus daichead oíche agus níor
ith  sé  arán ná níor ól  sé  uisce,  agus do scríbh sé ar  na leacaibh deich bhfocail  an chonnradh.
29 Agus nuair a tháinig Maois anuas ón gcnuc bhí greim aige ar dhá lic na fianaise agus ní raibh ’
fhios aige adharca solais1 a bheith ar a aghaidh ó bheith ag cómhrá leis an dTiarna. 30 Agus nuair a
chonaic Aaron agus clann Israél na hadharca solais ar aghaidh Mhaoise bhí eagla orthu teacht ’na
ghaire. 31 Agus nuair a ghlaeigh sé orthu thánadar thar n-ais, .i. Aaron agus rialtóirí an phobail.
Agus ansan do labhair sé leó. 32 Agus tháinig clann Israél go léir chuige agus thug sé dhóibh mar
dhlí gach ar airigh sé ón dTiarna ar chnuc Sinaí. 33 Agus nuair a bhí deireadh ráite aige do chuir sé
clúdadh ar a aghaidh. 34 Ach nuair a théadh sé isteach ag triall ar an dTiarna agus bhíodh sé ag
labhairt leis do bhaineadh sé dhe é go dtí go dtagadh sé amach, agus ansan do labhradh sé le claínn
Israél  na nithe  go léir  a  bhíodh órdaithe  ag an dTiarna dho.  35 Agus do chídís  go mbíodh na
hadharca solais ar aghaidh Mhaoise nuair a thagadh sé amach, ach do chlúdaíodh sé a aghaidh arís
aon uair a bhíodh sé ag cainnt leó san.

Caib. Trí Dheich a Cúig

An tsabóid. Na hofrálacha chun an taibearnacail do dhéanamh. Beseleel agus Ooliab dá nglaoch
chun na hoibre.

1 Agus bhí mórphobal clainne Israél bailithe i dteannta ’ chéile agus duairt sé leó: Sid iad na nithe
atá órdaithe ag an dTiarna a dhéanamh. 2 Beidh tú ag obair ar feadh sé lá. Beidh an seachtú lá
beannaithe dhíbh, an tsabóid, agus suaimhneas an Tiarna: an té a dhéanfaidh obair an lá san curfar
chun báis é. 3 Ní adóidh sibh aon tine ’núr n-ineadaibh cónaithe lá na sabóide.

4 Agus duairt Maois le cómhthionól chlainne Israél: Sid é an focal atá órdaithe ag an dTiarna, agus
deir sé: 5 Cuir i leataoibh chút céadtoradh don Tiarna. Gach duine atá toiltheanach agus go bhfuil
croí fonnmhar aige, ofráladh sé don Tiarna iad, ór agus airgead, agus prás, 6 sailchuach agus corcar
agus croídhreac daite dhá uair, agus línéadach mhín, agus clúmh gabhair, 7 agus croiceann reithe*

daite dearg, agus seithí daite sailchuach, agus adhmad setime, 8 agus ola chun na soíllse do chothú
agus chun úngtha do dhéanamh, agus chun túise cúmhartha do dhéanamh. 9 Clocha  onics, agus
clocha lómhara, chun órnáide ar an ephod agus ar an rationale. 10 Éinne agaibh atá eagnaí tagadh
sé agus bíodh sé ag déanamh a bhfuil órdaithe ag an dTiarna, 11 .i. an taibearnacal agus a dhíon,
agus a chlúdach, agus na fáinní, agus an chlárobair mar aon leis na sáfachaibh agus na colamna,
agus na lothaill: 12 an airc agus a cleathacha, agus an própitiatórium, agus an chaille a bheidh leata
air*,  13 agus an bórd mar aon lena chleathachaibh agus len’ árthaíbh,  agus na bollóga fianaise.
14 An coínnleóir chun na soíllse ’ dh’iompar, agus a árthaí agus a lóchranna agus an ola chun na
dtínteacha do chothú: 15 altóir na túise, agus na cleathacha, agus ola an úngtha agus túis na spríosra,
agus an brat ar crochadh ag doras an taibearnacail. 16 Altóir an holocauist agus a gráta práis mar
aon leis na cleathachaibh agus leis na hárthaíbh a ghabhann leó: an labrum agus a chos. 17 Cruitíní
na cúirte mar aon leis na colamnaibh agus leis na lothallaibh, agus an brat i ndóirsibh an phóirse.
18 Bioráin an taibearnacail agus na cúirte agus a n-ialla beaga. 19 Na héidí a beidh in úsáid i ngnó
an  tsanctuáriuim,  éide  Aaroin  an  t-árdshagart,  agus  éidí  a  mhac,  chun  oifice  sagartachta  do
dhéanamh chúmsa.

1 Caib. 34. véar. 29. “Adharca solais.” .i. Bhíodh gathanna solais ag teacht as a ghnúis mórthímpall mar ’ bheadh 
adharca. “Cornuta” atá sa Laidin, agus “horned” atá sa Bhéarla. Pé rud adéarfainn le “cornuta” measaim gur focal 
gan chiall “horned”.*
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20 Agus d’imigh mórphobal clainne Israél amach a láthair Mhaoise 21 agus do thugadar le haigne
thoilteanach agus le dea-chroí,  na céadtorthaí  don Tiarna chun oibre thaibearnacail  na fianaise.
Gach ní a bhí riachtanach chun na seirbhíse, agus chun na n-éidí beannaithe. 22 Do thug mná agus
fir uathu práisléadaí agus fáinní cluas, fáinní agus táibléidí: do cuireadh i leataoibh gach árthach óir
chun é ’ thabhairt don Tiarna. 23 Má thárla ag aon duine sailchuach, agus corcar, agus croíreac daite
faoi  dhó,  línéadach  mhín  agus  clúmh  gabhair,  agus  croiceann  reithe* daite  dearg,  agus  seithí
sailchuacha, 24 miotal airgid agus práis, do thugadar é don Tiarna, agus adhmad seitime chun a lán
úsáidí. 25 Agus thug na mná oilte uathu, leis, na nithe a bhí snite acu féin, sailchuach, agus corcar,
agus croíreach, agus línéadach mhín, 26 agus clúmh gabhar, agus do thugadar gach aon rud lena
dtoil féin. 27 Ach do thug na priúnsaí uathu clocha onics agus clocha lómhara, don ephod agus don
rationale, 28 agus spíosra agus ola i gcómhair na soíllse agus chun an úngtha do dhéanamh agus
chun na túise cúmhartha do dhéanamh. 29 Thugadar go léir, idir fhearaibh agus mná, bronntanaisí
uathu le haigne chráifeach, ionas go ndéanfí na hoibreacha a bhí órdaithe ag an dTiarna trí láimh
Mhaoise. Do thoirbhir clann Israél go léir bronntanaisí toilteanacha don Tiarna. 

30 Ansan duairt Maois le claínn Isráel: Féach, tá glaeite ag an dTiarna as a ainm ar Bheseleel, mac
Uri mhic Huir, de threibh Iúda, 31 agus tá sé líonta aige de sprid Dé, d’eagna agus de thuiscint agus
d’eólas agus d’fhoghlaim, 32 chun bheith ag ceapadh agus ag déanamh oibre in ór agus in airgead
agus i bprás, 33 agus i snoí cloch, agus in obair siúnéara. Tá curtha ’na chroí chuige aige gach ar
féidir a bheartú le céird.* 34 Agus Ooliab, leis, mac Achisamech, de threibh Dhain. 35 Táid siad
araon múinte aige agus eólas tabhartha dhóibh aige chun go ndéanfaidís siúinéireacht agus gréas
agus breacaireacht i ngorm agus i gcorcar agus croíreac daite faoi dhó, agus línéadach mhín, agus
chun go bhfífidís gach ní, agus chun gach (saghas) nithe nua do cheapadh.

Caib. Trí Dheich a Sé

Tugtar  na  bronntaisí  don  lucht  oibre.  Deintear  na  cruitíní,  na  clúdacha,  na  cláracha,  na
cleathacha, na cailleanna, na colamna, agus na brait ar crochadh.

1 Beseleel, dá bhrí sin, agus Ooliab, agus gach fear eagnaí gur thug an Tiarna eagna agus tuiscint
do,  chun a fhios  a  bheith  aige  conas  obair  chéird do dhéanamh,  do dheineadar  na nithe  a  bhí
riachtanach chun gnóthaí an tsanctuáriuim, agus a bhí órdaithe ag an dTiarna. 2 Agus nuair a bhí
glaeite ag Maois orthu san agus ar gach fear oilte go raibh eagna tabhartha ag an dTiarna dho, agus
ar  an muíntir  a tháinig uathu féin chun bheith ag déanamh na hoibre,  3 thug sé suas dóibh na
bronntaisí a bhí tabhartha ag claínn Israél uathu. Agus an fhaid a bhíodar san ar a ndícheall ag
déanamh na hoibre bhíodh na daoine ag tairiscint a móid (.i. a mbronntaisí) gach maidean. 4 Uime
sin b’éigean do sna ceárdaithibh teacht, 5 agus do labhradar le Maois: Tá níos mó ná mar is gá ag na
daoine á thabhairt. 6 Ansan d’órdaigh Maois fógairt do dhéanamh trí challaire: Ná hofráladh fear ná
bean a thuilleadh chun oibre an tsanctuáriuim. Agus do stadadar de bhronntaisí a thabhairt. 7 Óir
bhí tuilleadh agus a ndóthain in sna bronntaisíbh a bhí tabhartha.

8 Agus na fir go léir ba eagna croí chun oibre an taibearnacail a dhéanamh, dheineadar deich gcínn
de chruitíníbh de línéadach chasta mhín, agus iad sailchuach, agus corcar, agus croídhreac daite dhá
uair, agus obair iolartha, agus gréas breacaireachta. 9 Ocht gcúbat fhichid ab ea faid aon chruitín
amháin, agus cheithre chúbat a leithead. Aon mhéad amháin a bhí in sna cruitíníbh go léir. 10 Agus
do cheangail sé chúig cruitíní dá chéile, agus na chúig cínn eile do chúplaigh sé iad dá chéile.

42



Leabhar Ecsoduis.

11 Do dhein sé, leis, lúba de shailchuach i bhfaobhar aon chruitín amháin ag gach taobh, agus i
bhfaobhar an chruitín eile ar an gcuma gcéanna, 12 i dtreó go dtiocfadh na lúba chun a chéile agus
go bhféadfí iad do cheangal dá chéile. 13 Agus ansan do theilg sé caogad fáinne óir do ghreamódh
lúba na gcruitíní, agus go ndéanfí aon taibearnacal amháin díobh. 14 Do dhein sé, leis, aon chruitín
déag de chlúmh gabhar chun dín an taibearnacail do chlúdach. 15 Bhí aon chruitín amháin tríochad
cúbat ar faid agus cheithre chúbat ar leithead. Aon tómhas amháin a bhí in sna cruitíníbh go léir.
16 Do ghreamaigh sé dhá chéile chúig cínn acu fé leith, agus ansan na sé cínn eile fé leith. 17 Agus
dhein sé caogad lúb i gciúmhais aon chruitín amháin agus caogad i gciúmhais cruitín eile, i dtreó go
bhféadfí iad do ghreamú dá chéile. 18 Agus caogad búcla práis lena bhféadfí an díon do tháthú lena
chéile, i dtreó go bhféadfí aon chlúdach amháin a dhéanamh de sna cruitíníbh go léir. 19 Do dhein
sé,  leis,  clúdadh don taibearnacal  de chroiceannaibh reithí,  daite  dearg,  agus  clúdach eile  os  a
chionn san,  de  sheithíbh  sailchuacha.  20 Do dhein  sé,  leis,  cláracha  an taibearnacail  d’adhmad
setime, agus iad ’na seasamh. 21 Bhí clár acu deich gcúbait ar faid, agus cúbat go leith ar leithead.
22 Bhí dhá mhoirtís ins gach clár díobh i dtreó go bhféadfí clár do ghreamú le clár. Agus sin mar a
dhein sé leis  na clárachaibh go léir  aon taibearnacail  amháin*,  23 agus bhí fiche clár acu ar an
dtaobh theas, ó dheas. 24 Agus do cuireadh daichead lothall airgid fé aon chlár amháin*, ar dhá
thaobh na gcúinní, mar a mbíonn deireadh na moirtísí in sna cúinnibh. 25 Agus ar an dtaobh san,
leis, den taibearnacal a dh’fhéachann ó thuaidh do dhein sé fiche clár,  26 agus daichead lothall
airgid, dhá lothall do gach clár. 27 Ach i gcoinnibh an taoibh thiar, .i. ar an dtaobh den taibearnacal
a dh’fhéachann i dtreó na farraige, do dhein sé sé cínn de chlárachaibh, 28 agus dhá cheann eile ag
gach cúinne den taibearnacal ar an dtaobh thiar, 29 agus bhíodar san, leis, greamaithe ’na chéile ó
bhun go bárr, agus do chuadar isteach in éineacht in aon alt amháin. Sin mar a dhein sé ar gach
taobh ag na cúinníbh. 30 I dtreó go raibh ocht cláracha ar fad agus sé lothalla déag airgid acu, .i. dhá
lothall fé gach clár. 31 Do dhein sé, leis, na chúig sabhanna d’adhmad  setime chún cláracha aon
taoibh amháin den taibearnacal do chimeád le chéile, 32 agus chúig cínn eile chun na gcláracha ar
an dtaobh eile do ghreamú lena chéile, agus dá n-éaghmais sin chúig sabhanna eile ar an dtaobh
thiar den taibearnacal, i dtreó na farraige. 33 Do dhein sé, leis, sabh eile d’fhéadfadh teacht thar lár
na gcláracha ó chúinne go cúinne. 34 Agus do chlúdaigh sé na cláracha féin le hór, agus do theilg sé
dhóibh lothaill airgid. Agus dhein sé a bhfáinní d’ór, go bhféadfí na sabhanna do chur tríothu, agus
do chlúdaigh sé na sabhanna féin le plátaíbh óir. 35 Do dhein sé, leis, caille, de shailchuach, agus de
chorcar, agus de chroídhreac, agus de línéadach chasta mhín iolartha agus áillithe le gréas. 36 Agus
cheithre colamna d’adhmad setime gur chlúdaigh sé le hór iad féin agus a gcínn, agus gur theilg sé
lothaill  airgid  dóibh.  37 Do  dhein  sé,  leis,  brat  ar  crochadh  do  phóirse  an  taibearnacail,  de
shailchuach agus de chorcar agus de línéadach chasta mhín, agus obair gréasadóra air.  38 Agus
chúig colamna, agus a gcínn, agus do chlúdaigh sé le hór iad agus do theilg sé lothaill práis dóibh.

Caib. Trí Dheich a Seacht

Conas mar a dhein Beseleel an airc, agus an própitiatórium, agus na cherubim, agus an bórd agus
an coínnleóir agus na lóchranna, agus altóir na túise agus mar a mheasc sé an túis.

1 Agus do dhein Beseleel, leis, an airc d’adhmad  setime. Bhí sí dhá chúbat go leith ar faid agus
cúbat  go leith  ar  leithead,  agus cúbat  go leith  ab ea a haoirde.  Agus do chlúdaigh sé í  le  hór
fíorghlan laistigh agus lasmu’; 2 agus do dhein sé coróinn óir léi mórthímpall. 3 Agus do theilg sé
cheithre fáinne óir ag á cheithre cúinníbh, dhá fháinne ar thaobh agus dhá fháinne ar an dtaobh eile,
4 agus dhein sé cleathacha d’adhmad setime agus chlúdaigh sé le hór iad; 5 agus chuir sé isteach in
sna fáinníbh iad a bhí ag taoibh na hairce, chun í ’ dh’iompar. 6 Do dhein sé, leis, an própitiatórium,
.i. an t-óraculum, d’ór fhíorghlan, dhá chúbat go leith ar faid agus cúbat go leith ar leithead. 7 Dhá
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cherubim, leis, d’ór bhuailte, agus chuir sé iad ar dhá thaobh an phrópitiatóriuim, 8 cherub ar bharra
taoibh  agus  an  cherub eile  ar  bharra  an  taoibh  eile.  Dhá  cherubim ag  dhá  cheann  an
phrópitiatóriuim. 9 Agus na sciatháin ar leathadh acu, ag cúmhdach an phrópitiatóriuim*, agus iad
ag féachaint i dtreó a chéile, agus air. 10 Do dhein sé, leis, an bórd d’adhmad setime, dhá chúbat ar
faid agus cúbat ar leithead, agus bhí sé cúbait go leith ar aoirde. 11 Agus do chlúdaigh sé é le hór
fíorghlan, agus chuir sé ciúmhais óir leis mórthímpall, 12 agus chun na ciúmhaise féin do chuir sé
coróinn d’ór shnasta a bhí cheithre méireanna ar leithead, agus air sin féin coróinn eile óir. 13 Agus
do theilg sé cheithre fáinní óir agus chuir sé in sna cheithre cúinníbh iad, ag gach cois den bhórd,
14 ar aghaidh na coróinneach anonn: agus do chuir sé na cleathacha isteach iontu i dtreó go bhféadfí
an bórd d’iompar. 15 Agus na cleathacha féin, is d’adhmad setime a dhein sé iad, agus do chlúdaigh
sé le hór iad. 16 Agus na hárthaí chun úsáidí iolartha an bhúird, na miasa agus na hoigheanna agus
na cupáin agus na túiseóirí d’ór ghlan ’na raibh na hofrálacha dí le déanamh. 17 Agus dhein sé, leis,
an coínnleóir d’obair bhuailte óir róghlain, agus a ghéaga, a oigheanna, a chupáin, agus a lilí, ag
teacht amach óna chrann; 18 sé géaga ar an dá thaobh, trí géaga ar thaobh agus trí géaga ar an
dtaobh eile. 19 Trí cupáin i bhfuirm cnó, ar gach géig, agus oigheanna, leis, agus lilí: agus trí cupáin
ar nós cnó i ngéig eile, agus oigheanna, leis, agus lilí. Agus ba mhar a chéile obair na sé ngéag a bhí
ag dul amach ón gcrann. 20 Agus sa chrann féin bhí cheithre cupáin ar nós cnó, agus oidheanna,
leis, ag gach ceann, agus lilí,  21 agus oigheanna fé dhá ghéig i dtrí áiteannaibh, a dheineann in
éineacht sé géaga ag dul amach ón gcrann, 22 agus bhí na hoigheanna agus na géaga as an ní
gcéanna, obair bhuailte ab ea iad uile d’ór fhíorghlan. 23 Do dhein sé, leis, na seacht lóchranna agus
a smóladóirí agus na hárthaí ar a múchfí na smóil, d’ór fhíorghlan. 24 An coínnleóir agus na hárthaí
go léir a bhí ag gabháil leis, talant óir ab ea a meáchaint.

25 Do dhein sé, leis, altóir na túise d’adhmad setime, agus bhí sí cúbat ar gach taobh, .i. ceárnach,
agus bhí sí dhá chúbat ar aoirde, agus bhí adharca amach as a cúinníbh. 26 Agus do chlúdaigh sé í le
hór fíorghlan, mar aon lena gráta agus lena taoibh agus lena hadharcaibh. 27 Agus do dhein sé dhi
coróinn óir mórthímpall agus dhá fháinne óir,  fén gcoróinn, ar gach taobh, i dtreó go gcurfí na
cleathacha isteach iontu agus go n-iomprófí an altóir. 28 Agus dhein sé na cleathacha féin d’adhmad
setime agus do chlúdaigh sé iad le plátaibh óir. 29 Agus do mheasc sé, leis, an ola chun úngtha an
naomhaithe, agus túis de sna spíosraí ba ghlaine, de réir oibre úngadóra.

Caib. Trí Dheich a hOcht

Deineann sé altóir an holocauist. An labrum práis. An chúirt mar aon lena colamnaibh agus lena
brataibh ar crochadh. Iomláine ar ofráladar na daoine.

1 Do dhein sé leis altóir an holocauist d’adhmad setime, chúig chúbat ceárnach agus trí chúbat ar
aoirde, 2 agus bhí a hadharca amach as a cúinníbh, agus do chlúdaigh sé í le plátaíbh práis. 3 Agus
chun a húsáidí do dhein sé árthaí iolartha práis, .i. corcáin mhóra agus ursail agus adhail agus droil
agus oigheanna tine, 4 agus dhein sé a gráta de phrás, i bhfuirm lín, agus faoi, i lár na haltórach,
tínteán. 5 Agus do theilg sé cheithre fáinní agus chuir sé ag cheithre chúinne an lín iad, ag an mbárr,
agus chuir sé cleathacha iontu chun é ’ dh’iompar. 6 Agus dhein sé na cleathacha d’adhmad setime
agus do chlúdaigh sé iad le  plátaíbh práis,  7 agus do tharraig sé iad trí  sna fáinnibh a  bhí ’na
seasamh amach ar thaoibh na haltórach. Agus ní raibh an altóir lán inti féin istigh, ach í déanta de
chlárachaibh, agus í folamh, déanta de chlárachaibh.* 8 Do dhein sé, leis, an labrum práis, mar aon
lena chois, de scáthánaibh na mban a bhíodh ag faire ag doras an taibearnacail. 9 Do dhein sé, leis,
an chúirt, agus bhí sa taobh theas di, ar crochadh, brait de línéadach chasta mhín, a bhí céad cúbat.
10 Fiche  colaman  práis,  agus  a  lothaill,  cínn  na  gcolaman,  agus  greanadh  na  hoibre  go  leir,
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d’airgead. 11 Ar an gcuma gcéanna, ar an dtaobh thuaidh, bhí na brait, na colamna, na lothaill agus
cínn na gcolaman den tómhas gcéanna agus den obair chéanna agus den mhiotal chéanna. 12 Ach ar
an dtaobh san a dh’fhéachann siar, bhí brait caogad cúbat, deich gcolamna práis agus a lothaill, agus
cínn na gcolaman agus an ghreanobair go léir d’airgead. 13 ’Na theannta san do dhein sé brait a bhí
caogad cúbat, i dtreó an taoibh thoir, 14 agus bhí chúig cúbait déag díobh san ar thaobh, mar aon le
trí  colamnaibh  agus  a  lothaill,  15 agus  ar  an  dtaobh  eile  (óir  do  dhein  sé  eatarthu  póirse  an
taibearnacail), bhí braith, mar an gcéanna, a bhí chúig cúbait déag, agus trí colamna agus an uimhir
chéanna  de  lothallaibh.  16 Do  fíodh  brait  uile  na  cúirte  le  línéadach  chasta.  17 Prás  a  bhí  i
lothallaibh na gcolaman, agus airgead ’na gceannaibh agus ’na ngreanadh go léir; agus do chlúdaigh
sé colamna na cúirte  le  hairgead,  leis.  18 Agus dheins  é  i  bpoirse  na cúirte  brat  sailchuach ar
crochadh agus gréas air, agus é corcar, agus croídhreac, agus línéadach chasta mhín ann, agus é
fiche cúbat ar faid agus chúig cúbait ar aoirde, de réir tómhais na mbrat go léir a bhí sa chúirt.
19 Agus cheithre colamna a bhí sa phóirse, agus lothaill práis fúthu, agus a gcínn agus a ngreanadh
d’airgead. 20 Agus bioráin an taibearnacail, leis, agus na cúirte mórthímpall, prás ab ea iad. 21 Sin
iad córacha taibearnacail na fianaise, mar a cómhairíodh iad, de réir órdú Mhaoise, i gceremónaibh
na Lévíteach, le láimh Itimair mhic Aaroin, an sagart, 22 agus mar a dhein Beseleel mac Uri mhic
Huir, de threibh Iúda, iad, de réir órdú an Tiarna trí Mhaois; 23 agus Ooliab mac Achisemech, de
threibh Dhain, mar chómhalta aige: fear a bhí ’na cheárdaí bhreá ar adhmad, agus ar ghréis agus ar
bhreacaireacht i sailchuach, i gcorcar, i gcroídhreac, agus i línéadach mhín.

24 Gach ar húsáideadh d’ór in  obair  an  tsanctuáriuim*,  agus ar tugadh i  mbronntanaisibh,  naoi
dtalaint  fichid  ab  ea  é,  agus  seacht  gcéad  agus  tríochad  de  shiclibh,  de  réir  tómhais  an
tsanctuáriuim. 25 Agus is iad daoine a thug é ná na daoine a chuaigh le cómhaireamh, ó fhichid
bliain d’aois suas, .i. sé chéad a trí de mhíltibh fear agus chúig céad agus caogad a bhí ábalta ar arm
a dh’iompar.

26 Bhí, dá éaghmais sin, céad talant airgid, lenar teilgeadh lothaill an taibearnacail agus lothaill an
phóirse mar a bhfuil an brat ar crochadh. 27 Do deineadh céad lothall leis an gcéad talant, aon talant
amháin dá áireamh do gach lothall. 28 Agus den mhíle seacht gcéad seacht ndeich a cúig do dhein
sé cínn na gcolaman agus do chlúdaigh sé iad le hairgead.

29 Agus do tugadh, de phrás, leis, seacht ndeich a dó de mhíltibh talant, agus cheithre chéad sicil dá
éaghmais sin. 30 Agus do teilgeadh de sin lothaill phóirse taibearnacail na fianaise, agus an altóir
práis agus a gráta, agus na hárthaí a bhaineann len’ úsáid. 31 Agus lothaill na cúirte, mórthímpall
chómh  maith  leó  san  a  bhí  sa  phóirse*,  agus  bioráin  an  taibearnacail,  agus  bioráin  na  cúirte
mórthímpall.

Caib. Trí Dheich a Naoi

Órnáidí Aaroin agus a mhac dá ndéanamh, agus obair uile an taibearnacail dá chríochnú.

1 Agus dhein sé de shailchuach agus de chorcar, de chroídhreac agus de línéadach mhín na héidí
d’Aaron le caitheamh nuair a bheadh sé ag déanamh ministrálachta in sna háiteannaibh naofa, mar a
dh’órdaigh an Tiarna do Mhaois. 2 Dhein sé, mar sin,  ephod d’ór agus de shailchuach agus de
chorcar agus de chroíreac daite faoi dhó agus de línéadach chasta mhín, 3 le hobair breacaireachta,
agus do gheárr sé scannáin thanaí óir agus do tharraig sé ’na snáithíníbh iad, i dtreó go bhféadfí iad
do sníomh in éineacht le hinneach na ndathanna úd. 4 Agus dhá fhabhra cúplaithe lena chéile sa
bhárr ar gach taobh*. 5 Agus crios de sna dathannaibh céanna, mar a bhí órdaithe ag an dTiarna do
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Mhaois. 6 Agus d’ollmhaigh sé, leis, dhá chloich  onics, suíte go daingean agus dúnta in ór, agus
greanta le healaín an chlochadóra, agus ainmneacha clainne Israél geárrtha orthu. 7 Agus chuir sé
iad i dtaobhaibh an ephoid mar chuímhneamh ar chlaínn Israél, mar a bhí órdaithe ag an dTiarna do
Mhaois. 8 Agus dhein sé, leis, rationale, fé obair bhreacaireachta, de réir oibre an ephoid, d’ór agus
de shailchuach agus de chorcar agus de chroídhreac daite faoi dhó agus de línéadach chasta mhín,
9 agus é ceárnach, dúbalta, de thómhas réise. 10 Agus chuir sé cheithre líne de clochaibh lómhara
ann. Bhí sa chéad líne sardius agus topas agus smaragaid; 11 sa tarna líne, carbúncail, agus saiféar
agus iasper; 12 sa tríú líne,  ligúirius agus  agát agaus  ametíst; 13 agus sa cheathrú líne, cloch óir
agus  onics agus  beiril,  agus iad suíte dúnta in ór de réir a línte. 14 Agus bhí geárrtha ar an dá
chloich dhéag san ainmneacha dhá threibh déag clainne Israél, gach ceann len’ ainm fé leith. 

15 Do dheineadar, leis, sa  rationale slabhraí beaga agus iad ceangailte dá chéile le lúbaibh, d’ór
fhíorghlan. 16 Agus dhá chorrán bheaga agus an uimhir chéanna d’fháinníbh óir. Agus chuireadar
na fáinní ar gach taobh den rationale, 17 agus bhí an dá shlabhra óir le bheith ar crochadh ar na
fáinníbh sin, agus do chuireadar isteach ar dhá chorrán a bhí ’na seasamh amach ar chúinníbh an
ephoid. 18 Bhíodar san, amu’ agus laistiar, ag freagairt dá chéile, i dtreó go raibh an t-ephod agus
an rationale ceangailte dhá chéile, 19 agus iad ceangailte den chrios agus cúplaithe go daingean leis
na fáinnibh agus iad nascaithe dá chéile le céibhín sailchuach*, le heagla go mbeidís ag suathadh ar
bogadh agus go ndridfí óna chéile iad; mar a dh’órdaigh an Tiarna do Mhaois.

20 Do dheineadar, leis, léine an ephoid, í go léir de shailchuach, 21 agus poll don cheann ’na lár,
thuas; agus ciúmhais fíte mórthímpall ar an bpoll; 22 agus gránúlla, de shailchuach agus de chorcar
agus de chroídhreac agus de línéadach chasta mhín, 23 agus cluigíní óir  idir na gránúlla,  ag na
cosaibh, leis an íochtar mórthímpall:* 24 .i. clog óir agus gránúll lena ngluaisíodh an t-árdshagart
órnáidithe nuair  a bhíodh sé ag déanamh gnótha a oifice; mar a bhí órdaithe ag an dTiarna do
Mhaois.

25 Do dheineadar, leis, léinteacha de línéadach mhín, le obair fhíte, d’Aaron agus dá mhacaibh,
26 agus míochta, lena gcoróinníbh beaga de línéadach mhín, 27 agus brístí línéadaidh de línéadach
mhín, 28 agus crios de línéadach mhín chasta, shailchuach, chorcar, chroídhreac dhaite faoi dhó, de
ghréasobair, mar a bhí órdaithe ag an dTiarna do Mhaois. 29 Do dheineadar, leis, pláta na hurrama
naofa, d’ór fhíorghlan, agus do scríodar air, le hobair clochadóra, Ní Naofa an Tiarna. 30 Agus do
dhaingníodar é ar an míocht le céibhín sailchuach, mar a bhí órdaithe ag an dTiarna do Mhaois.

31 Agus bhí obair  uile an taibearnacail,  agus díon na fianaise críochnaithe agus do dhein clann
Israél na nithe go léir a órdaithe ag an dTiarna do Mhaois. 32 Agus d’ofráladar an taibearnacal agus
an díon agus an trioscán go léir, na fáinní, na cláracha, na sabhanna, na colamna agus a lothaill,
33 an clúdach déanta de chroiceannaibh reithí daite dearg, agus an clúdach eile de chroiceannaibh
sailchuacha, 34 an brat, an airc, na sabhanna, an própitiatórium, 35 an bórd agus na hárthaí air agus
na bollóga fianaise, 36 an coínnleóir, na lóchranna, agus a dtrioscán, leis an ola, 37 an altóir óir
agus an t-úngadh*,  agus an túis  spíosra,  38 agus an brat ar crochadh i bpóirse an taibearnacail.
39 An altóir phráis, an gráta, na sáfacha, agus na hárthaí go léir ba leó, an labrum agus a chos, brait
ar crochadh na cúirte, agus na colamain mar aon lena lothallaibh. 40 An brat ar crochadh i bpóirse
na cúirte, agus na hialla beaga agus na bioráin. Ní raibh aon ní ag teastabháil de sna hárthaíbh a bhí
órdaithe a dhéanamh chun seirbhíse an taibearnacail agus chun dín na connartha.
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41 Na héidí mar an gcéanna a bhí le húsáid sa tsanctuárium ag na sagartaibh, .i. ag Aaron agus ag á
mhacaibh, 42 do thoirbhir clann Israél iad fé mar a bhí órdaithe ag an dTiarna. 43 Agus nuair a
chonaic Maois na nithe go léir críochaithe do bheannaigh sé iad.

Caib. a Daichead

Órdaíthear an taibearnacal do chur suas agus é ’ dh’úngadh. Dia dhá líonadh lena mhórgacht.

1 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus is ea aduairt: 2 An chéad mhí, an chéad lá den mhí,
cuirfir suas taibearnacal na fianaise, 3 agus cuirfir an airc isteach ann, agus leogfair anuas an brat
roimis: 4 agus tabharfair isteach an bórd agus cuirfir air na nithe atá órdaithe de réir an rítuis. Beidh
an coínnleóir ’na sheasamh, mar aon lena lóchrannaibh, 5 agus an altóir óir, ar a ndóitear an túis, os
cómhair airce na fianaise. Cuirfir an brat ar crochadh i bpóirse an taibearnacail, 6 agus altóir an
holocauist ar a aghaidh amach. 7 An labrum idir an altóir agus an taibearnacal, agus líonfair d’uisce
é. 8 Agus cuirfir brait ar crochadh tímpall ar an gcúirt agus ar phóirse na cúirte. 9 Agus tógfair ola
an úngtha agus úngfair an taibearnacal mar aon len’ árthaíbh, ionas go naomhófar iad; 10 altóir an
holocauist agus a hárthaí go léir; 11 an labrum agus a chos: coisriceóir iad go léir le hola an úngtha,
i dtreó go mbeid siad go rónaofa.

12 Agus tabharfair Aaron agus a chlann mhac go doras taibearnacal na fianaise agus nífir iad le
huisce 13 agus cuirfir na héidí beannaithe úmpu, chun go ndéanfaid said seirbhís dómhsa, agus go
mbeidh a n-úngadh rafar chun sagartachta síoraí.

14 Agus do dhein Maois gach ní dá raibh órdaithe ag an dTiarna. 15 Agus mar sin, sa chéad mhí
den tarna bliain, an chéad lá den mhí, do cuireadh suas an taibearnacal. 16 Agus do chuir Maois
suas é, agus do chuir sé na cláracha (’na n-ineadaibh) agus na lothaill, agus na sabhanna, agus chuir
sé suas na colamna, 17 agus do leath sé an díon os cionn an taibearnacail, agus chuir sé clúdach os a
chionn, mar a bhí órdaithe ag an dTiarna. 18 Agus chuir sé an fhianaise isteach san airc, agus sháigh
sé na cleathacha faoi thíos, agus an t-óraculum lastuas. 19 Agus nuair a thug sé an airc isteach sa
taibearnacal do tharraig sé an chaille roímpi ag cómhlíonadh órdaithe an Tiarna. 20 Agus chuir sé
an bórd i dtaibearnacal na fianaise ar an dtaobh thuaidh, lasmu’ den chaille, 21 agus shocraigh sé air
bollóga na fianaise, mar a bhí órdaithe ag an dTiarna do Mhaois*. 22 Agus chuir sé an coínnleóir i
dtaibearnacal  na  fianaise,  ar  aghaidh  an  bhúird,  ar  an  dtaobh  theas,  23 agus  shocraigh  sé  na
lóchranna, de réir mar a dh’órdaigh an Tiarna. 24 Agus do shocraigh sé an altóir óir fé dhíon na
fianaise ar aghaidh na caille anonn, 25 agus do dhóigh sé uirthi túis na spíosra, mar a bhí órdaithe
ag an dTiarna do Mhaois*. 26 Agus do chuir sé, leis, an brat ar crochadh i bpóirse taibearnacail na
fianaise,  27 agus altóir  an  holocauist,  a bhain le póirse na fianaise,  agus d’íbir  sé an  holocaust
uirthi,  agus  na  híbirtí,  fé  mar  a  bhí  órdaithe  ag  an  dTiarna.  28 Agus  chuir  sé  an  labrum idir
thaibearnacal na fianaise agus an altóir, agus do líon sé d’uisce é. 29 Agus do nigh Maois agus
Aaron, agus a chlann mhac, a lámha agus a gcosa, 30 nuair a théidís isteach i dtaibearnacal na
fianaise, agus nuair a théidís chun na haltórach, fé mar a bhí órdaithe ag an dTiarna do Mhaois.

31 Do chuir sé suas, leis, an chúirt, mórthímpall ar an dtaibearnacal agus ar an altóir, agus tharraig
sé an brat ar crochadh i bpóirse na cúirte. Ansan, nuair a bhí gach ní beachtaithe, 32 do chlúdaigh an
scamall  taibearnacal na fianaise agus do líon glóire an Tiarna é.  33 Agus níor fhéad Maois dul
isteach i dtaibearnacal na connartha, mar bhí gach ní clúdaithe ag an scamall, agus soíllse an Tiarna
ag taithneamh; óir bhí gach ní clúdaithe ag an scamall.
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34 Aon uair a dh’éiríodh an scamall den taibearnacal do ghluaiseadh clann Israél ar aghaidh ’na
mbuínibh. 35 Dá bhfanadh sé ar crocadh, d’fhanaidís sin san áit gcéanna. 36 Óir bhíodh scamall an
Tiarna ar crocadh os cionn an taibearnacail sa ló, agus tine san oíche, i radharc clainne Israél go léir
ar fuaid a gcónaithe go léir.*

Nótaí

1 A note says: An tríú lá de mhí de Nollag, 1914, is ea do tosnaíodh an leabhar so.
1 Ainmneacha clainn’ Israél: the manuscript here fails to give the genitive. An apostrophe is added
to  clarify that  this  is  ainmneacha clainne  Israél.  At the  end of  the Ecsodus 1:1,  PUL fails  to
translate  “they  went  in,  every  man  with  his  household”,  and another  hand,  apparently  that  of
Risteárd Pléimeann, inserts chuadar isteach, gach duine acu lena theaghlach. A separate footnote,
probably in Pléimeann’s hand, offers an alternative:  chuadar isteach, gach fear lena theaghlach
féin.
8 Agus do dheineadar amhlaidh:  these  words  in  Ecsodus 7:6  appear  to  have been inserted by
Ristéard Pléimeann in order to complete the translation.
10 Óir íbreóimíd chun ár dTiarna Dia gráineacha na nÉigipteach. Ach má mharaímíd na rudaí sin
os  cómhair  na  nÉigipteach:  the  manuscript  here  had  na nÉigipte twice.  The  handwritten  n is
relatively close to a handwritten h, but in both passages the manuscript clearly had n. As the choice
here would be between  na hÉigipte and  na nÉigipteach, the latter form has been inserted in this
edition, as the Douay Bible has “for we shall sacrifice the abominations of the Egyptians to the Lord
our God: now if we kill those things which the Egyptians worship”. We may note in passing that
PUL’s translation here is not exact, as his version does not mean “which the Egyptians worship”.
11 Agus níor fhéad na draoitheadóirí seasamh i láthair Mhaoise, mar gheall ar na hioscóidibh a
bhí orthu agus i dtír na hÉigipte go léir: the words agus i dtír na hÉigipte go léir were inserted by a
later hand to complete the translation.
12 Agus do hitheadh féar an tailimh agus gach toradh dá raibh ar na crannaibh: the manuscript
here had do itheadh. H-prefixation has been supplied here.
20 Nuair a thagadh an teas sa ghréin, do leigheadh sé: the manuscript was amended by a later hand
(not that of PUL) to read do leigheadh an manna, but the word man (Latin for “manna”) does not
stand in the Latin Vulgate here, which reads cumque incaluisset sol, liquefiebat. The Irish might be
considered to be ambiguous, possibly implying that the sun melted when it had grown hot, and not
the  manna.  Grian is  feminine,  but  in  colloquial  Irish  is  sometimes  referred  to  by a  masculine
pronoun (grian a dhul fé, or less commonly grian a dhul fúithi). However, the phrase grian a dhul
fé is something of an exception, as the reference seems generalised, and PUL’s original wording
should be restored here.
23 Do ghlaeigh sé chun a chéile seanóirí an phobail agus do nocht sé dhóibh na focail go léir a
dh’órdaigh  an  Tiarna:  the  word  agus was  added  by  a  later  hand,  apparently  that  of  Risteárd
Pléimeann.
24 No translation for the footnote to Ecsodus 20:4 in the Douay Bible is given in the manuscript. It
should read:  “A graven thing, nor the likeness of any thing”: All such images, or likenesses, are
forbidden by this commandment, as are made to be adored and served; according to that which
immediately follows, thou shalt not adore them, nor serve them. That is, all such as are designed
for idols or image-gods, or are worshipped with divine honour. But otherwise images, pictures, or
representations, even in the house of God, and in the very sanctuary so far from being forbidden,
are expressly authorized by the word of God. See Ex. 25. 15, and etc.; chap. 38. 7; Num. 21. 8, 9; 1
Chron. or Paralip. 28. 18, 19; 2 Chron. or Paralip. 3. 10.
24 The words an seachtú bliain are inserted by a later hand, probably that of Risteárd Pléimeann.
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25 Beidh sé freagarthach: the manuscript here has only beidh sé freag-, and the remainder of the
word is not given on the next sheet. A later, hand, probably Risteárd Pléimann, has added in -arach,
but this conflicts with PUL’s form of the word, which is freagarthach and not freagrach.
25 Ní íosfar an fheóil: no h-prefixation of the autonomous form is given here. 
26 Má gheibheann duine ar iasacht óna chómharsain aon ní de sna nithibh sin agus go bhfaighidh
sé gortú nú bás: a later hand, probably that of Risteárd Pléimeann, adjusted the manuscript to say
go  bhfaighidh  an  ní  sin  gortú  nú  bás.  However,  although  possibly  clearer,  this  would  be  an
incorrect translation, and so PUL’s form is restored here.
26 Ach má bhíonn an té gur leis é láithreach ní bheidh air leórghníomh a dhéanamh, go mór mór,
más amhlaidh a bhí sé ar thuarastal: a later hand, probably that of Risteárd Pléimeann, adjusted the
manuscript to say  más amhlaidh a bhí an beithíoch ar thuarastal.  However,  although possibly
clearer, this would be an incorrect translation, and so PUL’s form is restored here.
27 Sara dtéidh grian fé (nú, roim dhul gréine fé): both translations are given in the manuscript, but
sara dtéidh grian fé (nú) is then crossed out. It’s unclear whether PUL scored this out or Risteárd
Pléimeann. 
27 Ní thabharfair fabhar do dhuine i mbreithiúntas: a word seems missed out here, as the Douay
Bible has “neither shalt thou favour a poor man in judgment”.
27 An t-eagnaí féin: t-prefixation has been added in this edition.
28 Tusa agus Aaron, Nadab agus seacht ndeichniúr de sheanóíribh Israél: this is an incomplete
translation of “thou, and Aaron, Nadab, and Abiu, and seventy of the ancients of Israel”.
28 D’imigh Maois agus Aaron agus Nadab agus Abiu suas: the words  agus Nadab and Abiu are
supplied by a later hand.
29 Túis dhea-bhalaitheach: lenition is added in this edition. An argument could be made to leave
dea-bhalaitheach unlenited across a dental boundary.
30 Agus lile, agus trí cupáin, mar a bheadh cnódha, leis an ngéig eile agus oigheann, leis, agus lile:
these words were inserted by a later hand, apparently that of Risteárd Pléimeann, on the back of a
sheet in the manuscript, to complete the translation.
30 Déanfair, leis, aon chruitín déag de chlúmh gabhar mar chlúdach ar bárr an taibearnacail: this
sentence,  Ecsodus  26:7,  is  given  on  the  back  of  a  sheet  in  the  manuscript  by  another  hand,
apparently that of Risteárd Pleimeann.
31 Cuirfir istigh ann airc na connartha: this is an inaccurate translation of “within it thou shalt put
the ark of the testimony”, and consequently a later hand amends this to use the phrase  airc na
fianaise. This is also the case in the subsequent verse.
31 Agus é ag dul chómh fada le lár na haltórach: this clause was inserted on the back of a sheet in
the manuscript by a later hand, probably that of Risteárd Pléimeann.
32 Agus  is  leithead  na cúirte,  leis,  ag  féachaint  soir  beidh  caogad  cúbat.  Beidh  bratacha  ar
crochadh agus  chúig  cúbat  déag iontu  do  thaobh,  agus  trí  pollaí  agus  an  uimhir  chéanna de
lothallaibh: this section (verses 13 and 14) was added on the back of a sheet in the manuscripts to
complete the translation. This was done by another hand, probably that of Risteárd Pléimeann.
32 Agus trí pollaí: these words were inserted on the back of a sheet in the manuscript by a later
hand, probably that of Risteárd Pléimeann.
32 Beid pollaíbh na cúirte go léir:  pollaíbh is altered to  pollaí in the manuscript;  it  is  unclear
whether this was done by Risteárd Pléimeann or by PUL himself. However,  PUL commented on
-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”.
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32 Beidh an chúirt céad cúbat ar faid agus caogad cúbat ar leithead, agus chúig cúbat ar aoirde,
agus í deanta de línéadach chasata mhín agus lothaill fúithi: this verse was added on the back of a
sheet in the manuscripts to complete the translation. This was done by another hand, probably that
of Risteárd Pléimeann.
32 Ó sna holachrannaibh: h-prefixation is supplied in this edition.
32 I  gcaitheamh  a  leanúintí:  this  is  a  somewhat  awkward  translation  of  “throughout  their
successions” in the Douay Bible. I gcaitheamh a leanúintí is followed by (?) in the manuscript, as if
PUL was unsure of the viability of this translation. The phrase is crossed out and replaced by  ó
shliocht go sliocht in what appears to be Risteárd Pléimeann’s handwriting.
32 Sé hainmneacha: this sentence contains both sé hainmneacha and sé ainmneacha. The number
ought not to cause h-prefixation, but the h is retained here to show the variation in PUL’s written
Irish.
32 Dhá shlabhra bheag: this is an example of PUL’s reluctance to use a plural adjective with the
dual.
32 No translation is given in the manuscript for the footnote to Ecsodus 28:15, which reads in the
Douay Bible: “The rational of judgment: This part of the priest’s attire, which he wore at his breast,
was called the rational of judgment; partly because it admonished both priest and people of their
duty to God, by carrying the names of all their tribes in his presence; and by the Urim and the
Thummim, that is, doctrine and truth, which were written upon it; and partly because it gave divine
answers and oracles, as if it were rational and endowed with judgment”.
33 No translation is given in the manuscript for the footnote to Ecsodus 28:30, which reads in the
Douay Bible: “Doctrine and Truth: Hebrew, Urim and Thummim: illuminations and perfections.
These words, written on the rational, seem to signify the light of doctrine and the integrity of life,
with which the priests of God ought to approach him”.
33 Os cionn éadain an tsagairt: this was adjusted by a later hand to os cionn éadain an árdshagairt.
33 Ionas go mbeadh an Tiarna sásta: a later hand adjusts this to ionas go mbeadh an Tiarna sásta
leó, a more complete translation of “that the Lord may be well pleased with them” in the Douay
Bible.
34 Os cómhair taibearnacail  na fianaise:  the words  na fianaise were added by a later hand to
complete the translation.
34 ’Na bhlóghaibh: the manuscript here shows that PUL vacillated between ’na bhlóghaibh and ’na
spallaíbh. 
34 Cuirfir ar an gcluais ndeis í: a later hand adjusts this to cuirfir ar bhárr na cluaise deise í in line
with the desired meaning (“tip of the right ear”) in the Douay Bible.
34 Ní íosfaidh eachtrannach díobh: this seems an acceptable translation of “a stranger shall not eat
of them” in the Douay Bible, but an amendment to the text, it is unclear by whom, adjusts this to ní
íosfaidh eachtrannach (ní) díobh.
34 Ní íosfar: given without h-prefixation in the original manuscript.
34 An té a bhainfidh léi, naomhófar é: these words were inserted by a later hand to complete the
translation.
35 I  gcómhair  úr  sleachtasa:  this  phrase  is  amended in  the  manuscript  in  what  appears  to  be
Risteárd Pléimeann’s handwriting to ó shliocht go sliocht.
36 Altóir na túise: the Douay Bible here has “the altars of incense, [28] And of holocaust”, and in
view of the word “altars”, a later hand has amended verse 27 here to  altóracha na túise. Yet as
PUL’s  version  reads  altóir  na  túise  agus  altóir  an  holocauist,  repeating  the  word  altóir,  the
amendment is unwarranted.
36 Ní úngfar: h-prefixation of the autonomous form is not found here.
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36 Altóir na túise: the Douay Bible here has “the altars of incense, [9] And of holocaust”, and in
view of the word “altars”, a later hand has amended verse 8 here to  altóracha na túise. Yet as
PUL’s version reads altóir na túise agus altóir an holocaust (adjusted here to holocauist), repeating
the word altóir, the amendment is unwarranted.
37 Chím go bhfuil an pobal so cruaidhmhuineálach: this is a mistranslation. The Douay Bible has
“see that this people is stiffnecked”. The sense should thus be imperative. 
38 Óir i dtaobh an Mhaoise úd a thug sinn amach a tír na Éigipte, ní fheadramair cad ’tá imithe
air: these words are inserted on the back of a sheet of the manuscript by another hand, apparently
that of Risteárd Pléimeann, to complete the translation.
38 Deónaigh éisteacht liom: these words are inserted by a later hand, apparently that of Risteárd
Pléimeann.
38 Tiocfad suas it lár agus dísceód thu uair (éigin): a later hand amended the manuscript to say
tiocfad suas uair it lár agus dísceód thu. This change is rejected here as being manifestly not PUL’s
choice of wording.
39 Sa dtaispeánadh san:  the use of eclipsis  here is perplexing. It  might be surmised that PUL
initially intended i dtaispeánadh here, with taispeánadh part of a longer definite noun phrase. 
40 Ná hadhair déithe iasachta: a later hand, probably that of Risteárd Pléimeann, adjusts  déithe
iasachta to read aon dia iasachta.
40 Gach ní fireann a dh’osclann an bhroínn is liomsa é: the remainder of the verse is not translated
here. The omitted section reads in the Douay Bible “of all beasts, both of oxen and of sheep, it shall
be mine”.
41 “Cornuta” atá  sa  Laidin,  agus  “horned” atá  sa  Bhéarla.  Pé  rud adéarfainn  le  “cornuta”
measaim gur focal gan chiall “horned”: these words are ruled out, but it is evident that the ruling
out was done by a later hand, as the editor attempted initially to adjust cornuta to cornata, and then
abandoned the two sentences entirely. These sentences do not stand in the footnote in the Douay
Bible and are an addition by PUL himself. 
41 Croiceann  reithe:  the  Douay  Bible  here  has  “rams’  skins”,  and  a  later  hand  (Risteárd
Pléimeann?) adjusts this to croicin reithí.
41 Agus an chaille a bheidh leata air: a later hand (probably Risteárd Pléimeann) adjusts this to
agus an chaille a bheidh leata ar a aghaidh as the Douay Bible has “ and the veil that is drawn
before it”.
42 Agus croiceann reithe daite dearg: the Douay Bible here has “rams’ skins”, and a later hand
(Risteárd Pléimeann?) adjusts this to  croicin reithí. PUL seems reluctant to use  croiceann in the
plural, probably regarding the singular as sometimes having a collective meaning. 
42 Tá curtha ’na chroí chuige aige gach ar féidir a bheartú le céird: these words are all assigned to
verse 33 in the manuscript (if, indeed, PUL and not a later hand, inserted the verse numbers). But
the  correct  versification  as  shown  in  the  Douay  Bible  is  “[33]  Whatsoever  can  be  devised
artificially, [34] He hath given in his heart”.
43 Agus sin mar a dhein sé leis na clárachaibh go léir aon taibearnacail amháin: the manuscript is
altered by a later hand to read agus sin mar a dhein sé le clárachaibh go léir an taibearnacail. The
Douay Bible here reads “and in this manner he made for all the boards of the tabernacle”.
43 Agus do cuireadh daichead lothall airgid fé aon chlár amháin: the Douay Bible here has “with
forty sockets of silver, two sockets were put under one board”. PUL’s form is a confused partial
translation.  A later hand (probably Risteárd Pléimeann) adjusts  the text to  bhí daichead lothall
airgid ann; agus do cuireadh dhá lothall fé aon chlár amháin.
44 Agus na sciatháin ar leathadh acu, ag cúmhdach an phrópitiatóriuim: these words are inserted in
a footnote in  the manuscript  apparently by Risteárd Pléimeann to complete the translation.  His
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suggested  wording  was  ag  cúmhadh  an  phrópitiatórium,  but  this  is  adjusted  here  to  give  the
genitive.
44 Agus ní raibh an altóir lán inti féin istigh, ach í déanta de chlárachaibh, agus í folamh, déanta
de chlárachaibh: this is a somewhat confused translation of “and the altar itself was not solid, but
hollow, of boards, and empty within”.
45 Obair an tsanctuáriuim: t-prefixation is added here in this edition.
45 Lothaill  na cúirte,  mórthímpall  chómh maith leó san a bhí sa phóirse:  the manuscript  here
contained a manifest error, reading lothaill na cúirte, mórthímpall chómh maith le sa phóirse. The
amendment by a later hand (probably Risteárd Pléimeann) is therefore left to stand here. The Douay
Bible reads “the sockets of the court as well round about as in the entry thereof”.
45 Ar gach taobh: the manuscript read ar gach dtaobh, but the word gach was an amendment by
PUL, who seemed to have initially  written  ar an dtaobh.  Consequently,  removal  of eclipsis  is
appropriate here.
46 Agus iad nascaithe dá chéile le céibhín sailchuach: these words were inserted in a footnote in
the manuscript by a later hand (probably Risteárd Pléimeann). 
46 [22] agus gránúlla, de shailchuach agus de chorcar agus de chroídhreac agus de línéadach
chasta mhín, [23] agus cluigíní óir idir na gránúlla, ag na cosaibh, leis an íochtar mórthímpall: this
is  a  confused  translation  of  what  reads  in  the  Douay  Bible  “[22]  And  beneath  at  the  feet
pomegranates of violet, purple, scarlet, and fine twisted linen: [23] And little bells of the purest
gold, which they put between the pomegranates at the bottom of the tunick round about”. The words
ag a cosaibh should be in verse 22, and are scored out from 23 (probably by Risteárd Pléimeann)
although not restored by him to verse 22. He amends verse 23 to read agus do cuireadh cluigíní óir
glain idir na gránúlla, le íochtar na léine mórthímpall, but neglects to insert h before íochtar. Given
the numerous changes to the manuscript here, PUL’s original text is allowed to stand.
46 An t-úngadh: t-prefixation is added in this edition.
47 Do Mhaois: these words are inserted by a later hand, apparently that of Risteárd Pléimeann, to
complete the translation.
47 Do Mhaois: these words are inserted by a later hand, apparently that of Risteárd Pléimeann, to
complete the translation.
48 A note says: Oíche Nollag, míle naoi gcéad a ceathairdéag a críochnaíodh.
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