
Leabhar na nUimhreach
*Tugtar Uimhreacha ar an gceathrú leabhar so de leabhraibh Mhaoise, toisc go dtosnaíonn sé le
huimhriú na ndaoine.  Vaiedabber a thugaid na hÉabhraigh air, ón bhfocal tosaigh atá ann. Tá
ínste ann gnóthaí na nIsraélíteach ón dtarna mí den tarna bliain tar éis iad do theacht as an Éigipt
go dtí an t-aonú mí déag den daicheadú bliain, .i. tuairisc ar suas le naoi bliana déag ar fhichid.

Caib. a hAon

Cómhairítear clann Israél. Ceaptar na Levítigh chun seirbhíse an taibearnacail.

1 Agus do labhair an Tiarna le Maois in uaigneas Shinaí i dtaibearnacal na connartha, an chéad lá
den tarna mí, an tarna bliain tar éis iad do theacht as an Éigipt, agus duairt sé: 2 Tóg sum phobail
uile clainne Israél de réir a muíntear agus a dtithe, agus ainm gach duine, an méad* acu is fireann,
3 ó fhichid bliain d’aois suas, d’fhearaibh uile Israél atá oiriúnach chun cogaidh, agus áireóir iad ’na
mbuínibh, tusa agus Aaron. 4 Agus beidh in éineacht libh priúnsaí na dtreabh, agus na dteaghlach
’na  gcineachaibh.  5 Agus  sid  iad  a  n-ainmneacha  san,  .i.  de  Rúben,  Elisur  mac Sedeúir.  6 De
Shímeón, Salamiel mac Surisaddai. 7 De Iúda, Nahasson mac Aminadaib. 8 D’Issachar, Natanael
mac Suair. 9 De Shabulon, Eliab mac Heloin. 10 Agus de chlaínn mhac Ióseph; d’Ephraim, Elisama
mac Ammiuid; de Mhenasses, Gameliel mac Phadassuir. 11 De Bheniamin, Abidan mac Gedeoin.
12 De Dhan, Ahieser mac Ammisadai. 13 D’Aser, Phegiel mac Ochrain. 14 De Ghad, Elisaph mac
Duel. 15 De Nephtalí, Ahira mac Enain. 16 Sin iad na priúnsaí is uaisle ar shlóitibh a dtreabh* agus
a ngaol, agus is iad cínn urraid sló Israél iad; 17 agus do thóg Maois agus Aaron iad mar aon le
mórshlua an phobail choiteann, 18 agus do chruinníodar iad an chéad lá den tarna mí, agus do
chómhairíodar iad de réir na ngaol, agus na dteaghlach, agus na muíntear, agus na gceann, agus de
réir ainmneacha gach duine fé leith a bhí fiche bliain d’aois agus os a chionn, 19 fé mar a bhí
órdaithe ag an dTiarna do Mhaois. Agus do cómhairíodh iad in uaigneas Shinaí.

20 De Rúben, céadghein Israél,  de réir  a ngeinealach agus a muíntear,  agus a dteaghlach, agus
ainmneacha gach cínn fé leith, gach a raibh fireann díobh, agus a bhí fiche bliain d’aois agus os a
chionn, agus ábalta ar dhul amach chun cogaidh, 21 cheithre dheich a sé de mhíltibh agus chúig
céad, is ea ’ bhí ann díobh. 22 De chlaínn Símeóin, de réir a ngeinealach, agus a muíntear, agus
teaghlach a ngaol, do cómhairíodh de réir ainme agus cínn gach duine fé leith, gach a raibh fireann
díobh agus ábalta ar dhul amach chun cogaidh, 23 chúig dheich a naoi de mhíltibh agus trí chéad.
24 De  mhacaibh  Ghaid,  de  réir  a  ngeinealach  agus  a  muíntear  agus  teaghlach  a  ngaol,  do
cómhairíodh, de réir ainmneacha gach duine fé leith, ó fhichid bliain d’aois agus os a chionn, gach a
raibh ábalta ar dhul amach chun cogaidh, 25 cheithre dheich a cúig de mhíltibh agus sé chéad agus
caogad. 26 De mhacaibh Iúda, de réir a ngeinealach agus a muíntear agus teaghlach a ngaol, de réir
ainmneacha gach duine fé leith a bhí fiche bliain d’aois agus os a chionn, 27 do cómhairíodh seacht
ndeich a ceathair de mhíltibh agus sé chéad. 28 De mhacaibh Issachair, de réir a ngeinealach agus a
muíntear, agus teaghlach a ngaol de réir ainmneacha gach duine fé leith a bhí fiche bliain d’aois
agus os a chionn, gach a raibh ábalta ar dhul amach chun cogaidh, 29 chúig dheich a ceathair de
mhíltibh agus cheithre chéad. 30 De mhacaibh Sabuloin, de réir a ngeinealach agus a muíntear agus
teaghlach a ngaol, de réir ainmneacha gach duine fé leith a bhí fiche bliain d’aois agus os a chionn,
gach a  raibh  ábalta  ar  dhul  amach chun cogaidh,  31 do cómhairíodh chúig dheich a  seacht  de
mhíltibh  agus  cheithre  chéad.  32 De  mhacaibh  Ióseph,  .i.  de  mhacaibh  Ephraim,  de  réir  a
ngeinealach, agus a muíntear, agus teaghlach a ngaol, de réir ainmneacha gach duine fé leith a bhí
fiche bliain d’aois nú os a chionn agus a bhí ábalta ar dhul amach chun cogaidh, 33 do háiríodh
cheithre dheich de mhíltibh agus chúig céad. 34 ’Na theannta san, de mhacaibh Mhanasses, de réir a
ngeinealach, agus a muíntear, agus teaghlach a ngaol, agus de réir ainmneacha gach duine fé leith a
bhí ó fhichid bliain d’aois suas agus a bhí ábalta ar dhul amach chun cogaidh, 35 do cómhairíodh trí
dheich a dó de mhíltibh agus dhá chéad. 36 De mhacaibh Bheniamin, do réir a ngeinealach agus a



muíntear, agus de réir teaghlach a ngaol, agus de réir ainmneacha gach duine fé leith a bhí ó fhichid
bliain suas agus ábalta ar dhul amach chun cogaidh, 37 do háiríodh trí dheich a cúig de mhíltibh
agus cheithre chéad. 38 De mhacaibh Dain, de réir a ngeinealach, agus de réir a muíntear, agus de
réir teaghlach a ngaol, agus de réir ainmneacha gach duine a bhí ó fhichid bliain suas in aois agus
ábalta ar dhul amch chun cogaidh 39 do cómhairíodh trí fichid a dó de mhíltibh agus seacht gcéad.
40 De mhacaibh Aseir, do réir a ngeinealach, agus de réir a muíntear, agus de réir teaghlach a ngaol,
de réir ainmneacha gach duine a bhí fiche bliain d’aois agus os a chionn agus ábalta ar dhul amach
chun  cogaidh,  41 do  cómhairíodh  cheithre  dheich  a  haon  de  mhíltibh  agus  chúig  céad.  42 De
mhacaibh  Nephtalí,  de  réir  a  ngeinealach  agus  a  muíntear  agus  teaghlach  a  ngaol,  de  réir
ainmneacha gach duine fé leith a bhí fiche bliain d’aois nú os a chionn agus ábalta ar dhul amach
chun cogaidh, 43 do cómhairíodh chúig dheich a trí de mhíltibh agus cheithre chéad.

44 Sin iad na daoine do cómhairíodh. Maois agus Aaron agus an dá phriúnsa dhéag úd Israél do
chómhairimh iad; gach duine de réir a dteaghlach agus de réir a ngaol. 45 Agus áireamh iomlán
chlainne Israél, de réir a dteaghlach agus a muíntear, a bhí fiche bliain d’aois agus os a chionn, agus
a bhí ábalta ar dhul amach chun cogaidh, 46 sé chéad a trí de mhíltibh fear ab ea é, agus chúig céad
agus caogad.

47 Ach níor cómhairíodh in éineacht leó san, ’na dtreabhaibh agus ’na muíntearaibh, treibh Léví.
48 Agus do labhair an Tiarna le Maois á rá: 49 Ná háirimh treibh Léví, agus ná cuir síos a  sum i
dteannta clainne Israél, 50 ach ceap iad os cionn taibearnacail na fianaise, agus os cionn na n-árthaí
a bhaineann leis agus leis na ceremónaibh. Is iad a dhéanfaidh an taibearnacal d’iompar agus na
húirlisí a bhaineann leis, agus déanfaid siad seirbhís an taibearnacail agus is mórthímpall  ar  an
dtaibearnacal a champóid siad. 51 Nuair a bheidh sibh chun dul ar aghaidh tógfaid siad anuas an
taibearnacal agus nuair a bheidh sibh chun campaithe cuirfid siad suas é. An duine iasachta in aon
chor a thiocfaidh ’na ghaire  curfar  chun báis  é.  52 Campóid clann Israél,  ámh,  gach fear  ag á
thrúpaibh  féin  agus  ag  á  bhuínibh,  agus  ag  á  shlua.  53 Ach  cuirfid  na  Levítigh  a  gcábáin
mórthímpall  ar  an  dtaibearnacal,  le  heagla  go  dtiocfadh  díbheirg  ar  shlua  clainne  Israél,  agus
déanfaid siad faire agus cosnamh ar thaibearnacal na fianaise.

54 Agus do dhein clann Israél de réir na nithe sin go léir a bhí órdaithe do Mhaois ag an dTiarna.

Caib. a Dó

Córú na dtreabh sa longphort.

1 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus le hAaron agus duairt sé: 2 Déanfaid clann Israél go léir
campú, de réir  a mbuíon, ag á suaitheantasaibh féin,  agus ag á mbratachaibh féin, agus de réir
teaghlach a ngaol féin, mórthímpall ar thaibearnacal na connartha. 3 Cuirfidh Iúda a chábáin ar an
dtaobh thoir, de réir buíon a shló, agus beidh Nahasson mac Aminadaib ’na phriúnsa ar a mhacaibh
sin. 4 Agus seacht ndeich a ceathair de mhíltibh fear agus sé chéad, ab ea sum na bhfear cómhraic ar
a fhine. 5 In’ aice sin do champaigh muíntir threibhe Issachair agus Natanael mac Suair ba phriúnsa
orthu; 6 agus chúig dheich a ceathair de mhíltibh fear agus cheithre céad, líon a shló d’fhearaibh
cómhraic. 7 Agus i dtreibh Sabuloin Eliab mac Heloin ba phriúnsa, 8 agus chúig dheich a seacht de
mhíltibh agus cheithre chéad ab ea líon a shló d’fhearaibh cómhraic. 9 Céad ocht ndeich a sé de
mhíltibh agus cheithre chéad, ab ea gach ar háiríodh i gcampa Iúda, agus gluaiseóid siad san, ’na
mbuínibh, ar tosach.

10 Elisur mac Sedeúir a bheidh ’na phriúnsa i gcampa mac Rúbein, ar an dtaobh theas. 11 Agus
cheithre dheich a sé de mhíltibh agus cheithre chéad ab ea líon a shló san d’fhearaibh cómhraic, mar
a  háiríodh.  12 Do  champaigh  treibh  Shímeóin  in’  aice  sin,  agus  Salamiel  mac  Surisaddai  ba
phriúnsa  orthu,  13 agus chúig dheich  a  naoi  de mhíltibh agus trí  chéad,  ab ea  líon a  shló san
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d’fhearaibh cómhraic, mar a háiríodh. 14 I dtreibh Ghaid b’é Elisaph mac Duel an priúnsa, 15 agus
cheithre dheich a cúig de mhíltibh agus sé chéad agus caogad, ab ea líon a shló san d’fhearaibh
cómhraic a háiríodh. 16 Céad chúig dheich a haon de mhíltibh agus cheithre chéad agus caogad, de
réir a mbuíon, ab ea líon sló ar háiríodh i gcampa Rúbein: Gluaiseóid siad san sa tarna háit. 

17 Agus iompróid oificeacha na Levíteach agus a mbuíonta taibearnacal na fianaise. Mar a curfar
suas é is ea a tógfar anuas é. Gluaiseóidh gach duine de réir a n-áiteanna agus a rang.

18 Beidh ar an dtaobh thiar campa mac Ephraim, agus Elisama mac Ammiuid ’na phriúnsa orthu.
19 Cheithre dheich de mhíltibh agus chúig céad ab [ea]* líon sló na bhfear cómhraic a háiríodh do.
20 Agus leó san treabh mac Mhenasses, agus Gamaliel mac Phadassuir ’na phriúnsa orthu. 21 Agus
trí dheich a dó de mhíltibh agus dhá chéad líon sló na bhfear cómhraic a háiríodh do. 22 I dtreibh
mac Bheniamin Abidan mac Ghedeóin ba phriúnsa,  23 agus trí  dheich a cúig de mhíltibh agus
[cheithre]* chéad, líon sló na bhfear cómhraic a háiríodh do. 24 Agus céad agus a hocht de mhíltibh,
agus céad,  de réir  a  mbuíon,  ab ea líon sló na bhfear  cómhraic  a  háiríodh i  gcampa Ephraim.
Gluaiseóid siad san sa tríú háit.

25 Ar an dtaobh thuaidh a champaigh macra Dain. Ahiesar mac Ammisaddai ba phriúnsa orthu.
26 Sé dheich a dó de mhíltibh agus seacht gcéad ab ea líon sló na bhfear cómhraic a háiríodh do.
27 In’  aice  sin  is  ea  do  champaigh treibh  Aser,  agus  Phegiel  mac  Ochrain  ba  phriúnsa  orthu.
28 Cheithre  dheich  a  haon de  mhíltibh* ab  ea  líon  sló  na  bhfear  cómhraic  a  háiríodh  do san.
29 Ahira mac Enain a phriúnsa ar threabh mac Nephtalí, 30 agus chúig dheich a trí de mhíltibh agus
cheithre chéad ab ea líon sló na bhfear cómhraic a háiríodh do. 

31 Céad chúig dheich a seacht de mhíltibh agus sé chéad, ab ea líon sló gach ar háiríodh i gcampa
Dain  agus  gluaiseóid  siad  san  ar  deireadh.  32 Sin  é  líon  sló  clainne  Israél,  rannta  de  réir  na
dteaghlach agus na ngaol  agus na mbuíon,  .i.  sé chéad a trí  de mhíltibh agus chúig céad agus
caogad.

33 Níor háiríodh na Levítigh i measc clainne Israél: óir sin mar a bhí órdaithe ag an dTiarna do
Mhaois. 34 Agus do dhein clann Israél de réir na nithe go léir a bhí órdaithe ag an dTiarna. Do
champaíodar de réir a mbuíon agus do ghluaiseadar de réir muíntear agus de réir teaghlach a n-
athrach.

Caib. a Trí

Áirítear na Levítigh agus dealaítear a ngnóthaí. Glactar iad ó Israél in inead na gcéad ngein.

1 Sid iad geinealacha Aaroin agus Mhaoise sa ló ’nar labhair an Tiarna le Maois ar chnuc Sinaí.
2 Agus sid iad ainmneacha mac Aaroin, .i.  Nadab, a chéadghein, ansan Abiu agus Eliasar agus
Itamar. 3 Agus sin iad ainmneacha a bhí ar mhacaibh Aaroin, ar na sagartaibh a bhí úngtha agus gur
líonadh agus gur coisreacadh a lámha chun gnóthaí sagartachta do dhéanamh. 4 Ach do fuair Nadab
agus Abiu bás gan sliocht nuair ’ ofráladar tine iasachta os cómhair an Tiarna in uaigneas Shinaí
agus do dhein Eleásar  agus Itamar dualgas na sagartachta i  láthair  a n-athar Aaron. 5 Agus do
labhair an Tiarna le Maois agus is ea aduairt: 6 Tabhair chúm treibh Léví agus cuir ’na seasamh iad
i radharc an tsagairt, Aaron, chun friothálaimh air, agus deinidís faire, 7 agus tugaidís fé ndeara an
uile ní a bhaineann le seirbhís an phobail os cómhair taibearnacail na fianaise, 8 agus cimeádaidís
árthaí an taibearnacail, ag déanamh seirbhíse ’na fhriothálamh. 9 Agus tabharfair na Levítigh mar
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thabharthas 10 d’Aaron agus dá mhacaibh, agus tugaid clann Israél suas dóibh iad. Ach ceapfairse
Aaron agus a chlann mhac os cionn seirbhíse na sagartachta. An duine iasachta do thiocfaidh i ngar
chun ministrála, curfar chun báis é.

11 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus duairt sé: 12 Táid na Levítigh tofa agamsa ó chlaínn
Israél in inead gach céadgheine dá n-osclann an bhroínn de chlann* Israél, agus beid na Levítigh
agam. 13 Óir is liom gach céadghein: ón uair a bhuaileas gach céadghein i dtalamh na hÉigipte: tá
naomhaithe agam chúm féin gach ní is céadghein in Israél idir dhuine agus beithíoch, is liom iad.
Mise an Tiarna.

14 Agus do labhair an Tiarna le Maois in uaigneas Shinaí, agus is ea aduairt: 15 Áirimh clann mhac
Léví  de  réir  teaghlach  a  n-athrach  agus  a  muíntear,  gach  fireann  ó  aon  mhí  amháin  suas.
16 D’áirimh Maois iad fé mar a bhí órdaithe ag an dTiarna. 17 Agus do fuaradh clann mhac Léví
dárbh ainmneacha Gerson agus Caat agus Merarí.  18 Clann mhac Ghersoin: Lebni agus Semei.
19 Clann  mhac  Chaait:  Amram agus  Iesaar  agus  Hebron  agus  Osiel.  20 Clann  mhac  Mherarí:
Moholi agus Musi. 21 Bhí dhá mhuíntir ó Gherson .i. na Lebnítigh agus na Semeítigh, 22 agus do
háiríodh díobh san, fireanna a bhí mí agus os a chionn, seacht míle agus chúig céad. 23 Suífid siad
san a gcampaí ag drom an taibearnacail, laistiar de, 24 féna bpriúnsa, .i. Eliasaph mac Lael; 25 agus
taibearnacal na connartha an cúram a bheith orthu; 26 .i. an taibearnacal féin agus a chlúdach, an
brat  ar  crochadh atá  tarraicthe  lasmu’ de  dhóirsibh taibearnacail  na connartha,  agus  cruitíní  na
cúirte; agus, leis, an brat ar crochadh atá crochta i bpóirse cúirte an taibearnacail; agus pé ní a
bhaineann le rítus na haltórach, téada an taibearnacail agus a chóracha go léir.

27 Táid de chine Chaait muíntireacha na nAmramíteach agus na Iesaaríteach agus na nEbroníteach
agus na Osielíteach. Sin iad muíntireacha na gCaatíteach áirithe de réir a n-ainmneacha; 28 fireanna
uile  aon  mhí  agus  os  a  chionn,  ocht  míle  agus  sé  chéad.  Is  orthu  san  a  bheidh  cosnamh  an
tsanctuáriuim, 29 agus campóid siad ar an dtaobh theas, 30 agus Elisaphan mac Osiel an priúnsa a
bheidh os a gcionn. 31 Cimeádfaid siad an airc, agus an bórd agus an coínnleóir, na haltóracha agus
árthaí an tsanctuáriuim lena ndeinid siad ministrálacht, agus an chaille, agus na córacha go léir den
tsórd san. 32 Agus is é Eleásar, priúnsa priúnsaí na Levíteach, mac Aaroin, an sagart, a bheidh os a
gcionn san a bheidh ag faire agus ag cosnamh an tsanctuáriuim.

33 Agus ó Mherarí atá muíntireacha na Moholíteach agus na Musíteach, cómhairithe de réir a n-
ainmneacha: 34 na fireanna go léir ó mhí agus os a chionn; sé mhíle agus dhá chéad. 35 Suriel mac
Abihaiel a bpriúnsa san. Campóid siad ar an dtaobh thuaidh. 36 Is féna gcosnamh a beidh cláracha
an taibearnacail, agus na sabhanna, agus na pollaí agus a lothaill, agus gach ní dá mbaineann leis an
saghas san gnótha: 37 agus pollaí na cúirte mórthímpall agus a lothaill, agus na bioráin mar aon lena
gcórdaibh. 38 Roim taibearnacal na connartha amach, .i. ar an dtaobh thoir, is ea ’ champóid Maois
agus Aaron, mar aon lena macaibh, ag cosnamh an tsanctuáriuim, i lár chlainne Israél. Aon duine
iasacht in aon chor a thiocfaidh ’na ghaire curfar chun báise é.

39 Na Levítigh fireanna go léir, a chómhairimh Maois agus Aaron le hórdú an Tiarna, agus a bhí
aon mhí amháin d’aois agus os a chionn, de réir a muíntireacha, dhá dheich a dó de mhíltibh ab ea a
líon. 40 Ansan duairt an Tiarna le Maois: Cómhairimh gach céadghein fireann dá bhfuil ar chlaínn
Israél ó mhí d’aois suas agus tógfair a  sum.  41 Agus tógfair chúmsa na Levítigh in inead gach
céadgheine  de  chlaínn  Israél.  Mise  an  Tiarna,  agus  a  n-eallach  thar  cheann  gach  céadgheine
d’eallach clainne Israél. 42 Agus d’áirimh Maois, mar a bhí órdaithe ag an dTiarna, gach céadghein
ar chlaínn Israél, 43 agus dhá dheich a dó de mhíltibh agus dhá chéad dhá dheich a trí*, de réir a n-
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ainmneacha, ab ea na fireanna, ó mhí suas. 44 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus duairt sé:
45 Tóg na Levítigh thar cheann na gcéad ngein sin chlainne Israél, agus eallacha na Levíteach thar
cheann a n-eallach san, agus beid na Levítigh agamsa: Mise an Tiarna. 46 Ach i dtaobh fiacha an dá
chéad seacht ndeich a trí, de chéadgheinibh clainne Israél, atá sa mbreis ann ar uimhir na Levíteach,
47 tógfair chúig  shicil an ceann orthu, de réir mheáchaint an  tsanctuáriuim. Tá chúig obol i  sicil.
48 Agus tabharfair an t-airgead san d’Aaron agus dá mhacaibh, a bhfiacha san atá ann sa mbreis.
49 Agus  do  thóg  Maois  airgead  na  ndaoine  a  bhí  ann  sa  mbreis,  agus  do  fuascladh  ó  sna
Levíteachaibh, 50 ar chéadgheinibh chlainne Israél, míle trí chéad sé dheich a cúig de shiclibh, de
réir mheáchaint an tsanctuáriuim, 51 agus thug sé d’Aaron agus dá mhacaibh é, de réir an fhocail a
bhí órdaithe ag an dTiarna dho.

Caib. a Ceathair

Aos agus aimsir seirbhíse na Levíteach. A n-oificí agus a gcúraimh.

1 Agus do labhair an Tiarna le Maois* agus is ea aduairt: 2 Tóg  sum na mac san Chaait a lár na
Levíteach, de réir a dteaghlach agus a muíntear, 3 ó thríochad blian suas go haois caogad blian, de
gach  a  dtéann  chun  seasaimh  agus  chun  ministrála  do  thaibearnacal  na  fianaise.  4 Sid  é  gnó
chlainne Chaait: 5 nuair a bheidh an longphort le haistriú raghaidh Aaron agus a clann mhac isteach
i dtaibearnacal na connartha agus sa sanctum sanctórum agus tógfaid siad anuas an chaille atá ar
crochadh ar aghaidh an dorais agus fíllfid siad isteach inti airc na fianaise, 6 agus clúdóid siad arís í
le cúmhdach de chroiceannaibh sailchuacha*, agus cuirfid siad na sabhanna isteach. 7 Fíllfid siad,
leis, bórd na fianaise in éadach shailchuach, agus cuirfid siad ’na theannta na túiseóirí,  agus na
mortair bheaga agus na cupáin agus na báisíní chun na  líbáisiún*. Bíd* na bollóga i gcónaí air.
8 Agus  leathfaid  siad  air  éadach  croídhreac,  agus  anuas  air  sin  clúdach  de  chroiceannaibh
sailchuacha agus cuirfid  siad isteach na sabhanna.  9 Tógfaid  siad,  leis,  éadach sailchuach agus
clúdóid  siad  an  coínnleóir  leis,  mar  aon  leis  na  lóchrannaibh  agus  leis  an  ursail  agus  leis  an
smóladóir* agus le hárthaíbh na hola, atá riachtanach chun na lóchrann do chórú, 10 agus anuas
orthu go léir  cuirfid  siad clúdadh de chroiceannaibh sailchuacha agus cuirfid  siad na sabhanna
isteach. 11 Agus fíllfid siad, leis, an altóir óir in éadach shailchuach, agus leathfaid siad anuas air
clúdach de chroiceannaibh sailchuacha, agus cuirfid siad isteach na sabhanna. 12 Agus fíllfid siad in
éadach shailchuach na hárthaí go léir a bhíonn in úsáid acu i ministrálacht sa  tsanctuárium agus
leathfaid  siad  anuas  orthu  clúdach  de  chroiceannaibh  sailchuacha,  agus  cuirfid  siad  isteach  na
sabhanna. 13 Ansan glanfaid siad an altóir ón luaith agus fíllfid siad í in éadach chorcra, 14 agus
cuirfid siad í i dteannta na n-árthaí a bhíonn in úsáid acu ’na gnóthaibh, .i. na hoigheanna tine agus
na hadhail agus na forcanna agus na droltha agus na sluaiste. Clúdóid siad árthaí uile na haltórach le
clúdach de  chroiceannaibh sailchuacha,  agus  cuirfid  siad isteach na  sabhanna.  15 Agus nuair  a
bheid  Aaron  agus  a  chlann  mhac  tar  éis  an  tsanctuáriuim agus  na  hárthaí  a  bhaineann  leis
d’fhilleadh suas* ansan is ea ’ thiocfaid maca Chaait isteach chun na nithe bhfíllte sin do bhreith leó:
agus ná bainidís le hárthaibh an tsanctuáriuim le heagla go bhfaighidís bás. Sin iad gnóthaí atá ar
mhacaibh Chaait i dtaobh taibearnacail na fianaise*. 16 Agus beidh os a gcionn Eliasar mac Aaroin
an sagart, agus is air sin atá cúram na hola chun na lóchrann do chórú, agus na túise cúmhartha,
agus na híbirte* a hofráltar i gcónaí, agus cúram ola an úngtha, agus cúram gach ní a bhaineann le
seirbhís an taibearnacail, agus cúram na n-árthaí go léir atá sa tsanctuáriuim.

17 Agus  do  labhair  an  Tiarna  le  Maois  agus  duairt  sé:  18 Ná  hídigh  muíntir  Chaait  a  lár  na
Levíteach, 19 ach dein so leó ionas go mairfid siad, agus ná faighid siad bás, trí theangmháil leis na
sancta sanctórum*. Raghaid Aaron agus a chlann mhac isteach agus ceapfaid siad a ghnó féin do
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gach fear agus roinnfid siad na hualaí a bheidh ag gach fear le hiompar. 20 Na feiceadh daoine eile,
trí aon tsaghas andúile, na nithe atá sa tsanctuárium, sara bhfílltear iad, nú gheóbhaid siad bás.

21 Agus  do  labhair  an  Tiarna  le  Maois,  dhá  rá  so:  22 Tóg  sum mac  Ghersoin,  leis,  de  réir  a
dteaghlach agus a  muíntear  agus a ngaol,  23 ó thríochad blian d’aois  suas go dtí  caogad blian
d’aois. Cómhairimh gach a dtéann isteach díobh chun ministrála i dtaibearnacal na fianaise. 24 Sid
é cúram atá ar mhuíntir na nGersoníteach, 25 .i. cruitíní an taibearnacail d’iompar, agus díon na
connartha, an cúmhdach eile, agus an cúmhdach sailchuach anuas orthu go léir,  agus an brat ar
crochadh atá i bpóirse taibearnacail na connartha, 26 cruitíní na cúirte, agus an chaille sa phóirse atá
roimis  an  dtaibearnacal.  Na  nithe  go  léir  a  bhaineann  leis  an  altóir,  na  córdaí  agus  árthaí  na
seirbhíse, 27 iompróid maca Ghersoin iad le hórdú Aaroin agus a mhac: agus beidh ’ fhios ag gach
fear cad é an gnó a chaithfidh bheith ceapaithe dho. 28 Sin é seirbhís muíntire na nGersoníteach i
dtaibearnacal na connartha, agus beid siad fé láimh Itamair, mac an tsagairt Aaron.

29 Cómhaireóir  clann  mhac  Mherarí,  leis,  de  réir  muíntear  agus  teaghlach  a  n-athrach,  30 ó
thríochad blian d’aois suas go dtí caogad blian d’aois, gach a dtéann isteach díobh chun gnótha a
ministrálachta  agus  chun  seirbhíse  connartha  na  fianaise.  31 Sid  iad  na  hualaí  a  bheidh  orthu.
Iompróid siad cláracha an taibearnacail, agus a shabhanna, na pollaí agus a lothaill, 32 agus pollaí
na cúirte mórthímpall, leis, agus a lothaill agus a mbioráin, agus a gcórdaíbh*. Glacfaid siad, de réir
cúntais,  na hárthaí  go  léir  agus  na  córacha,  agus  iompróid  siad iad.  33 Sin é  gnó muíntire  na
Meraríteach*,  agus beid siad fé láimh Itamair,  mac Aaroin an sagart.  34 Agus do chómhairimh
Maois  agus  Aaron agus  ríogra  na  sionagóige  clann mhac Chaait,  de  réir  a  ngaol  agus  de  réir
teaghlach a n-athrach, 35 ó thríochad blian suas go dtí caogad blian d’aois, gach a dtéann isteach
chun seirbhíse taibearnacail na connartha, 36 agus do fuaradh dhá mhíle seacht gcéad agus caogad
gurbh ea a n-uimhir. 37 Sin é uimhir muíntire Chaait a bhíonn ag dul isteach i dtaibearnacal na
connartha: do chómhairimh Maois agus Aaron iad san de réir fhocail an Tiarna trí láimh Mhaoise.
38 Do  cómhairíodh,  leis,  clann  mhac  Ghersoin  de  réir  gaol  agus  teaghlach  a  n-athrach,  39 ó
thríochad blian d’aois suas go dtí caogad blian d’aois, gach a mbíonn ag dul isteach díobh chun
seirbhíse i dtaibearnacal na connartha, 40 agus do fuaradh gur dhá mhíle sé chéad agus tríochad
gurbh ea a n-uimhir. 41 Sin iad muíntir na nGersoníteach gur chómhairimh Maois agus Aaron iad
de réir fhocail an Tiarna. 42 Do cómhairíodh clann mhac Mherarí, leis, de réir gaol agus teaghlach a
n-athrach, 43 ó thríochad blian d’aois suas go dtí caogad blian d’aois, gach a mbíonn ag dul isteach
díobh ag cómhlíonadh  rítus taibearnacail na connartha, 44 agus do fuaradh gur trí mhíle agus trí
chéad gurbh ea a n-uimhir. 45 Sin í uimhir mac Mherarí, gur chómhairimh Maois agus Aaron iad de
réir órdú an Tiarna trí láimh Mhaoise. 46 Gach ar cómhairíodh ar fad de sna Levíteachaibh, agus
gur  chómhairimh  Maois  agus  Aaron  agus  ríogra  Israél  iad,  dhá  n-ainmniú,  de  réir  gaol  agus
teaghlach a n-athrach, 47 ó thríochad blian d’aois suas go dtí caogad blian d’aois, gach a mbíonn ag
dul isteach díobh chun seirbhíse an taibearnacail agus chun na n-ualaí d’iompar, 48 ocht míle chúig
céad agus ocht ndeich a n-uimhir ar fad. 49 Do chómhairimh Maois iad de réir fhocail an Tiarna,
gach duine acu de réir a oifice agus a ualaí, mar a bhí órdaithe ag an dTiarna dho.

Caib. a Cúig

Aistriú na neamhghlan amach as an longphort: admháil na peacaí agus sásamh. Ceadtorthaí agus
ofrálacha a bhain leis na sagartaibh. Triail an éada.

1 Agus do labhair an Tiarna le Maois, dhá rá so: 2 Órdaigh do chlaínn Israél gach aon lobhar do
chaitheamh amach as an longphort, agus aon duine go bhfuil imeacht síl aige, nú atá truaillithe ó
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mharbh. 3 Peocu fear é nú bain caithidh amach iad as an longphort sara dtruailleóidís é, nuair a
bheadsa ag cónaí agaibh. 4 Agus do dhein clann Israél an ní sin, agus do chaitheadar amach iad
lasmu’ den longphort, mar a bhí ráite ag an dTiarna le Maois.

5 Agus do labhair an Tiarna le Maois á rá: 6 *Nuair a bheidh fear nú bean tar éis aon pheaca do
dhéanamh,  de  sna  peacaíbh  is  gnáth  le  daoine  a  dhéanamh,  agus  tar  éis  aithne  an  Tiarna  do
bhriseadh trí  neamhaireachas,  agus iomarbhas do dhéanamh, 7 caithfid siad a bpeaca d’admháil
agus leórghníomh do dhéanamh sa phríomhní féin, agus cúigiú cuid do thabhairt mar bhreis don té
gur dheineadar an t-olc air. 8 Ach mara mbeidh éinne chun é ’ ghlacadh tabharfaid siad don Tiarna
é, agus beidh sé ag an sagart i dteannta an reithe do hofrálfar mar cheannsú, ionas go mbeadh sé in’
íbirt sásaimh. 9 Na céadtorthaí go léir, leis, a dh’ofrálaid clann Israél, is leis an sagart iad. 10 Agus
pé rud a hofráltar  ón uile  dhuine,  isteach sa  tsanctuárium,  agus a tugtar  isteach ’na láimh don
tsagart, is leis é feasta.

11 Agus do labhair an Tiarna le Maois dhá rá: 12 Labhair le claínn Israél agus abair leó: An fear go
mbeidh a bhean tar éis dul amú agus tar éis a fir do tharcaisniú, 13 agus codladh i dteannta fir eile,
agus nách féidir lena fear é ’ dh’fháil amach, ach go bhfuil an t-adhaltranas fé cheilt agus nách
féidir é ’ dheimhniú le fínnithibh, toisc nár rugadh uirthi san adhaltranas, 14 má ghríosann sprid an
éada an fear in aghaidh a mhná, atá truaillithe, nú atá fé dhrochamhras éagórtha, 15 tabharfaidh sé
chun an tsagairt í, agus tabharfaidh sé ofráil ar a son, .i. an ceathrú* cuid de thómhas mine eórnan.
Ní  chuirfidh  sé  íle  air,  ná  ní  chuirfidh  sé  túis  air:  óir  is  íbirt  éada  é  agus  ofráil  ag  cuardach
adhaltranais. 16 Ofrálfaidh an sagart é, dá bhrí sin, agus cuirfidh sé i láthair an Tiarna é. 17 Agus
tógfaidh sé uisce  coisricthe  in  árthach cré  agus caithfidh sé isteach ann beagán cré ó úrlár  an
taibearnacail. 18 Agus nuair a bheidh an bhean ’na seasamh os cómhair an Tiarna nochtfaidh sé a
ceann agus cuirfidh sé ar a lámhaibh íbirt na cuímhne agus ofráil an éada, agus cimeádfaidh sé féin
(’na  láimh)  na  huisceacha  róshearbha  ar  a  bhfuil  eascainí  agus  badhbóireachtaí  cruachta  aige.
19 Cuirfidh  sé mionna uirthi  agus  déarfaidh  sé:  Murar  chodail  fear  eile  id  theannta  agus mura
bhfuilir truaillithe trí imeacht ó leabaidh t’fhir féin ní dhéanfaidh na huisceacha róshearbha so ar a
bhfuil eascainí cruachta agamsa, aon díobháil duit. 20 Ach má tá imithe i leataoibh agat ó t’fhear
féin, agus go bhfuilir truaillithe agus go bhfuilir tar éis luí le fear eile: 21 titfid na heascainí seo ort.
Go ndeinidh an Tiarna mallacht díot, agus sampla dá bhfuil (de dhaoine) ’na phobal. Go gcuiridh sé
’ fhéachaint ar do shliasaid lobhadh, agus go n-ataidh do bholg agus go scoilidh air. 22 [Agus téadh
uisceacha  na  mallachtan  isteach  id  bholg  agus  go  n-ataidh  do  bhroínn  agus  go  lobhaidh  do
shliasad.]* Agus déarfaidh an bhean, Amen, amen. 23 Agus scríofaidh an sagart na mallachtaí sin i
leabhar, agus nífidh sé amach iad leis an uisce róshearbh úd gur chruach sé na heascainí air, 24 agus
tabharfaidh sé an t-uisce le n-ól di. Agus nuair a bheidh sé ólta suas aici 25 tógfaidh an sagart óna
láimh, íbirt an éada agus árdóidh sé os cómhair an Tiarna é agus cuirfidh sé ar an altóir é: ach
amháin ar dtúis 26 go dtógfaidh sé lán duirn d’íbirt as an ní do hofráltar agus go ndófaidh sé ar an
altóir é: agus mar sin go dtabharfaidh sé na huisceacha róshearbha don mhnaoi le n-ól. 27 Agus
nuair  a  bheidh  sí  tar  éis  iad  d’ól,  má  bhíonn  sí  truaillithe  agus  gur  tharcaisnigh  sí  a  fear  le
hadhaltranas do dhéanamh, raghaidh an 1

Caib. a Sé

Dlí na Nasaríteach. An módh chun daoine do bheannú.

1 A page was missing. Look for p563.
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1 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus duairt sé: 2 Labhair le claínn Israél agus déarfair leó:
Nuair  a  dhéanfaidh  fear  nú  bean  móid  chun  a  naomhaithe,  agus  nuair  is  áil  leó  iad  féin  do
choisreacadh chun an Tiarna, 3 staonfaid siad ó fhíon agus ó gach ní a dh’fhéadfadh meisce do chur
ar dhuine. Ní ólfaid siad vínéigir fíona, ná vínéigir aon dí eile, ná aon ní a fáisctear a caor fíniúna,
ná ní íosfaid siad caora fíniúna, bídís úr nú tirim. 4 I gcaitheamh na laethanta ’na bhfuilid siad
coisricthe chun an Tiarna le móid ní íosfaid siad aon ní a thagann as an bhfíonghort, ón gcaor go dtí
an eithne. 5 I gcaitheamh aimsire uile a dhealaithe ní raghaidh scian bheárrtha ar a cheann go dtí go
gcríochnófar  lá  a  choisreactha  chun  an  Tiarna.  Caithfidh  sé  bheith  naofa  agus  caithfidh  [sé]*

leogaint do ghruaig a chínn fás. 6 I caitheamh aimsire uile a choisreacan caithfidh sé gan dul isteach
chu aon mhairbh, 7 agus ní thruailleóidh sé é féin dá athair, ná dá mháthair ná dá dhriotháir ná dá
dhrifiúr,  nuair  a gheóbhaid siad bás,  óir  tá  coisreacadh a Dhia ar  a cheann.  8 Laethanta uile  a
choisreacan beidh sé naofa chun an Tiarna.

9 Ach má gheibheann aon duine bás obann os a chómhair beidh ceann a choisreacan truaillithe agus
caithfidh sé é ’ bhearradh láithreach, an lá san féin a glantar é agus an seachtú lá ’na dhiaidh san
arís. 10 Agus tabharfaidh sé leis dhá thurtar an t-ochtú lá, nú dhá cholúr óga, ag triall ar an sagart, i
bpóirse connartha na fianaise, 11 agus ofrálfaidh an sagart ceann acu mar gheall ar pheaca agus an
ceann eile ’na holocaust, agus guífidh sé air, toisc gur pheacaigh sé le marbh, agus naomhóidh sé a
cheann an lá san, 12 agus coisriceóidh sé chun an Tiarna laethanta a dhealaithe, ag íbirt uain bliana
mar gheall ar pheaca, ach ar chaoi go gcurtar ar neamhní na laethanta a bheidh imithe, toisc gur
tuathaíodh a choisreacadh. 13 Sin í dlí na coisreacan.

Nuair  a  bheid  na  laethanta  a  cheap sé fé  mhóid  críochnaithe  tabharfaid  sé  leis  é  go dtí  doras
taibearnacail na connartha 14 agus íbreóidh sé a ofráil chun an Tiarna, .i. uan fireann bliana gan
teímheal chun holocauist, agus uan baineann bliana gan teímheal chun ofrála mar gheall ar pheaca,
agus reithe gan teímheal mar victim chun ofrála síochána; 15 agus, leis, ciseán aráin gan giost agus
ola croite air, agus abhlainní gan giost agus iad úngtha le hola, agus na hofrálacha dí a bhaineann le
ceachtar acu. 16 Agus tabharfaidh an sagart iad os cómhair an Tiarna, agus ofrálfaidh sé an ofráil
mar gheall ar pheaca agus an  holocaust. 17 Ach íbreóidh [sé]* an reithe in’ íbirt ofrála síochána
chun an Tiarna, agus ofrálfaidh sé san am gcéanna an ciseán aráin gan giost agus na libátiones* is
dual  ó  ghnás.  18 Ansan beárrfar  gruaig choisreacan an Nasarítigh dá cheann ar aghaidh dorais
thaibearnacail na connartha amach, agus tógfaidh sé a ghruaig agus cuirfidh sé í ar an dtine atá fé
íbirt na h-ofrálacha síochána. 19 Agus tógfaidh sé guala bheirithe an reithe, agus aon chíste amháin
gan giost as an gciseán, agus aon abhlann amháin gan giost, agus tabharfaidh sé isteach i lámhaibh
an Nasarítigh iad tar éis a chínn a bheith beárrtha. 20 Agus tógfaidh sé uaidh arís iad agus árdóidh
sé iad i radharc an Tiarna, agus beid siad naomhaithe, agus is leis an sagart ansan iad, agus an t-ucht
a hórdaíodh a dheighilt, agus an ghuala. Tar éis an méid sin féadfaidh an Nasaríteach fíon a dh’ól.

21 Sin  é* dlí  an  Nasarítigh  nuair  a  bhíonn  a  ofráil  móidithe  aige  chun  an  Tiarna  in  aimsir  a
choisreacan, in éaghmais na nithe sin a gheóbhaidh a lámh, de réir mar a bhí móidithe aige in’ aigne
is ea ’ dhéanfaidh sé chun a naomhaithe do chómhlíonadh. 

22 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus duairt sé: 23 Abair le hAaron agus lena mhacaibh: Seo
mar a chuirfidh sibh beannacht ar  chlaínn Israél,  agus déarfidh sibh leó: 24 Go mbeannaídh an
Tiarna thu,  agus go gcimeádaidh sé thu.  25 Go dtaispeánaidh an Tiarna a ghnúis  duit  agus go
ndeinidh sé trócaire ort. 26 Go n-iompaídh an Tiarna a chúntanós leat agus go dtugaidh síocháin
duit. 27 Agus labharfaid siad m’ainm os cionn chlainne Israél agus cuirfead mo bheannacht orthu.
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Caib. a Seacht

Ofrálacha  na  bpriúnsáí  le  línn  an  taibearnacail  do  thiomnú.  Dia  do  labhairt  le  Maois  ón
bprópitiatórium.

1 Agus do thárla an lá do chríochnaigh Maois an taibearnacal agus do chuir sé suas é tar éis é ’
úngadh agus do naomhú, mar aon len’ árthaíbh go léir, agus an altóir, leis, mar aon lena hárthaíbh
go léir, 2 gur dhein priúnsaí Israél, agu cínn na muíntear ins gach treibh, uachtaráin na ndaoine do
cómhairíodh, 3 a dtabharthaistí d’ofráil os cómhair an Tiarna, .i. sé cínn de thrucailíbh clúdaithe
agus dhá cheann dé dhamhaibh. Do ofráil dhá phriúnsa aon trucail amháin agus gach priúnsa damh,
agus d’ofráladar iad os cómhair an taibearnacail. 4 Agus duairt an Tiarna le Maois: 5 Glac uatha iad
chun oibre i seirbhís an taibearnacail, agus tabharfair suas iad do sna Levíteachaibh de réir úir a
ministreachta. 6 Do ghlac Maois, dá bhrí sin, na trucailí agus na daimh agus thug sé suas iad do sna
Levíteachaibh.  7 Thug  sé  dhá  thrucail  agus  cheithre  daimh  do  mhacaib  Ghersoin,  de  réir  a
riachtanais. 8 Thug sé na cheithre trucailí eile agus na hocht ndaimh do mhacaibh Mherarí, de réir a
ngnóthaí agus a seirbhís fé láimh Itamair mhic Aaroin an sagart.  9 Ach níor thug sé trucailí ná
daimh*, mar sa tsanctuárium atá a seirbhís sin agus is ar a nguaillibh féin a bheirid siad a n-ualaí
leó.  10 Agus  d’ofráladar  na  priúnsaí*,  chun  tiomnaithe  na  haltórach,  an  lá  do  húngadh  í,  a
mbronntainaísí os cómhair na haltórach. 11 Agus duairt an Tiarna le Maois: Ofráladh gach duine de
sna priúnaibh, gach lá, i ndiaidh ’ chéile, a dtabharthaistí chun tiomnaithe na haltórach. 12 An chéad
lá do thug Nahasson mac Aminadaibh, de threibh Iúda,  a thabharthas uaidh,  13 agus b’é seo a
thabharthas, .i.  mias airgid a mheáigh céad trí dheich de  shiclibh,  agus báisín airgid a mheáigh
seacht ndeich de shiclibh, de réir meáchainte an tsanctuáriuim, agus iad araon lán de phlúr go raibh
ola croite air, chun íbirte: 14 mortar beag óir a bhí deich sicil, agus é lán de thúis: 15 damh as an
mbólacht,  agus  reithe,  agus  uan  bliana,  chun  holocauist,  16 agus  pocán  mar  gheall  ar  pheaca.
17 Agus chun na híbirte chun ofrálacha síochana, dhá dhamh, cúig reithí, chúig cínn de ghabhraibh,
chúig cínn de phocánaibh, chúig cínn d’uanaibh bliana. B’é sin ofráil Nahassoin mac Aminadaib.

18 An tarna lá do thug Natanael mac Suair, priúnsa treibhe Issachair, a thabharthas uaidh, 19 .i.
mias airgid a mheáigh céad agus trí dheich de  shiclibh, báisín airgid a mheáigh seacht ndeich de
shiclibh, de réir meáchainte an  tsanctuáriuim, agus iad araon lán de phlúr go raibh ola croite air
chun íbirte: 20 mortar beag óir a mheáigh deich sicil agus é lán de thúis: 21 damh as an mbólacht,
agus reithe, agus uan bliana chun holocauist: 22 pocán gabhair mar gheall ar pheaca: 23 agus chun
íbirte ofrálach síochána, dhá dhamh, chúig reithí, chúig phocáin, chúig uana bliana. B’é sin ofráil
Natanael mhic Suair.

24 An tríú lá do thug Eliab mac Heloin, priúnsa clainne Sabuloin uaid 25 mias airgid a mheáigh
céad  agus  trí  dheich  de  shiclibh,  báisín  airgid  a  mheáigh  seacht  ndeich  de  shiclibh de  réir
meáchainte an tsanctuáriuim, agus iad araon lán de phlúr agus ola croite air chun íbirte: 26 mortar
beag óir a mheáigh deich sicil agus é lán de thúis: 27 damh as an mbólacht, reithe, agus uan bliana
chun holocauist: 28 pocán gabhair mar gheall ar pheaca: 29 agus chun íbirte na n-ofrálach síochána,
dhá dhamh chúig cínn de reithíbh, chúig cínn de phocánaibh gabhair, chúig cínn d’uanaibh bliana.
B’in é ofráil Eliab mhic Heloin.

30 An ceathrú lá thug Elisur mac Sedeúir, priúnsa clainne Rúben, a thabharthas uaidh, 31 .i. mias
airgid a mheáigh céad agus trí dheich de  shiclibh, agus báisin airgid a mheáigh seacht ndeich de
shiclibh de réir meáchainte an tsanctuárium, agus iad araon lán de phlúr ar a raibh ola croite chun
íbirte: 32 mortar beag óir a mheáigh deich sicil agus é lán de thúis: 33 damh as an mbólacht, agus

9



Leabhar na nUimhreach

reithe,  agus  uan  bliana,  chun  holocauist:  34 pocán  gabhair  mar  gheall  ar  pheaca:  35 agus  dhá
dhamh, chúig reithí, chúig phocáin, chúig uana bliana, mar victimí chun ofrálacha síochána. B’in é
tabharthas Elisuir mhic Sedeúir.

36 An cúigiú lá do thug Salamiel mac Surisaddai, priúnsa clainne Símeóin, a thabharthas uaidh,
37 .i. mias airgid a mheáigh céad agus trí dheich de shiclibh, báisín airgid a mheáigh seacht ndeich
de  shiclibh de réir meáchainte an  tsanctuáriuim, agus iad araon lán de phlúr ar a raibh ola croite
chun íbirte: 38 mortar beag óir a mheáigh deich sicil agus é lán de thúis, 39 damh as an mbólacht,
reithe, agus uan bliana chun holocauist: 40 pocán gabhair mar gheall ar pheaca: 41 agus dhá dhamh,
chúig reithí, chúig phocáin gabhar, chúig uana bliana, chun íbirtí ofrálacha siochána. B’in é ofráil
Shalamiel mhic Surisaddai.

42 An séú lá thug Eliasaph mac Duel, priúnsa clainne Ghaid, a thabharthas uaidh, 43 .i. mias airgid
a mheáigh céad agus trí dheich de shiclibh, báisín airgid a mheáigh seacht ndeich de  shiclibh, de
réir  meáchainte an  tsanctuáriuim,  agus iad araon lán de phlúr ar  a raibh ola croite chun íbirte:
44 mortar beag óir a mheáigh deich sicil agus é lán de thúis: 45 damh as an mbólacht agus reithe
agus uan bliana chun holocauist: 46 pocán gabhair mar gheall ar pheaca: 47 agus dhá dhamh, chúig
reithí, chúig phocáin gabhar, chúig uana bliana, chun íbirtí ofrálacha síochána. Bin é ofráil Eliasaiph
mhic Duel.

48 An seachtú lá thug Elisama mac Ammiuid, priúnsa clainne Ephraim, a thabharthas uaidh, 49 .i.
mias airgid a mheáigh céad agus trí dheich de shiclibh, agus báisín airgid a mheáigh seacht ndeich
de shiclibh, de réir meáchainte an tsanctuáriuim, agus iad araon lán de phlúr ar a raibh ola croite
chun íbirte: 50 mortar beag óir a mheáigh deich sicil agus é lán de thúis: 51 damh as an mbólacht,
agus reithe, agus uan bliana, chun holocauist: 52 agus pocán gabhair mar gheall ar pheaca: 53 dhá
dhamh, chúig reithí, chúig phocáin gabhar, chúig uana bliana, chun íbirtí ofrálacha síochána. B’in é
ofráil Elisama mhic Ammiuid. 

54 An t-ochtú lá thug Gamaliel mac Phadassuir, priúnsa clainne Mhanasses, a thabharthas uaidh,
55 .i. mias airgid a mheáigh céad agus trí dheich de shiclibh, báisín airgid a mheáigh seacht ndeich
de  shiclibh de réir meáchainte an  tsanctuáriuim, agus iad araon lán de phlúr ar a raibh ola croite
chun íbirte: 56 mortar beag óir a mheáigh deich sicil: 57 damh as an mbólacht, agus reithe, agus uan
bliana, chun  holocauist: 58 agus pocán gabhair mar gheall ar pheaca: 59 agus dhá dhamh, chúig
reithí, chúig phocáin gabhar, chúig cínn d’uanaibh bliana, chun íbirtí ofrálach síochána. B’in é ofráil
a thug Gamaliel mac Phadassuir uaidh.

60 An naoú lá  thug Abidan mac Ghedeóin,  priúnsa clainne Bheniamin,  61 mias  airgid uaidh a
mheáigh céad agus trí dheich de shiclibh, báisín airgid a mheáigh seacht ndeich de shiclibh, de réir
meáchainte an tsanctuáriuim, agus iad araon lán de phlúr ar a raibh ola croite chun íbirte: 62 mortar
beag óir a mheáigh deich sicil, agus é lán de thúis: 63 damh as an mbólacht, reithe, agus uan bliana,
chun  holocauist: 64 pocán gabhair mar gheall ar pheaca: 65 agus dhá dhamh, chúig reithí, chúig
phocáin, chúig uana bliana, chun íbirtí ofrálacha síochána. B’in é ofráil Abidain mhic Ghedeóin.

66 An deichiú  lá  thug Ahieser  mac Ammisaddai,  priúnsa clainne  Dain,  67 mias  airgid uaidh a
mheáigh céad agus trí dheich de shiclibh, báisín airgid a mheáigh seacht ndeich de shiclibh, de réir
meáchainte an tsanctuáriuim, agus iad araon lán de phlúr ar a raibh ola croite chun íbirte: 68 mortar
beag óir a mheáigh deich sicil, agus é lán de thúis: 69 damh as an mbólacht, agus reithe, agus uan
bliana, chun  holocauist: 70 pocán mar gheall ar pheaca: 71 agus dhá dhamh, chúig reithe, chúig
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phocáin, chúig cínn d’uanaibh bliana, chun íbirtí ofrálacha síochána. B’in é ofráil Ahieser mhic
Ammisaddai.

72 An t-aonú lá dhéag d’ofráil Phegiel mac Ochrain, priúnsa clainne Aser, 73 mias airgid a mheáigh
céad  agus  trí  dheich  de  shiclibh,  báisín  airgid  a  mheáigh  seacht  ndeich  de  shiclibh,  de  réir
meáchainte an tsanctuáriuim, agus iad araon lán de phlúr ar a raibh ola croite chun íbirte: 74 mortar
beag  óir  a  mheáigh  deich  sicil:  75 damh  as  an  mbólacht,  agus  reithe,  agus  uan  bliana,  chun
holocauist: 76 pocán mar gheall ar pheaca: 77 agus dhá dhamh, chúig reithe, chúig phocáin, chúig
cínn d’uanaibh bliana, chun íbirtí ofrálacha síochána. B’in é ofráil Phlegiel mhic Ochrain.

78 An tarna lá dhéag d’ofráil Ahira mac Enain, priúnsa clainne Nephtalí, 79 mias airgid a mheáigh
céad  agus  trí  dheich  de  shiclibh,  báisín  airgid  a  mheáigh  seacht  ndeich  de  shiclibh,  de  réir
meáchainte an tsanctuáriuim, agus iad araon lán de phlúr ar a raibh croite ola chun íbirte: 80 mortar
beag óir a mheáigh deich sicil, agus é lán de thúis: 81 damh as an mbólacht, agus reithe, agus uan
bliana chun holocauist: 82 pocán mar gheall ar pheaca: 83 dhá dhamh, chúig reithe, chúig phocáin,
chúig cínn d’uanaibh bliana, chun íbirtí ofrálacha síochána. B’in é ofráil Ahira mhic Enain.

84 Sin iad na hofrálacha a thug priúnsaí Israél uathu i dtiomnú na haltórach, an lá do coisreacadh í.
Dhá cheann déag de mhiasaibh airgid: dhá cheann déag de bháisíníbh airgid: dhá cheann déag de
mhortaraibh óir:  85 gach mias ag meá céad agus trí  dheich de  shiclibh airgid agus gach báisín
seacht ndeich de  shiclibh: .i., ag cur na n-árthaí airgid go léir i dteannta ’ chéile, dhá mhíle agus
cheithre  chéad  de  shiclibh,  de  réir  meáchainte  an  tsanctuáriuim.  86 Dhá  cheann  déag  de
mhortaraibh beaga óir, lán de thúis, agus deich sicil ins gach mortar díobh, de réir meáchainte an
tsanctuáriuim, .i. céad agus fiche de  shiclibh óir ar fad. 87 Dhá damh déag as an mbólacht, chun
holocauist,  dhá reithe dhéag, dhá uan déag bliana, agus a n-ofrálacha dí, dhá phocán déag mar
gheall ar pheaca. 88 Agus chun íbirtí ofrálacha síochána, cheithre daimh fichid, trí fichid reithe, trí
fichid pocán gabhair, trí fichid uan bliana: dhá cheann déag de phocánaibh mar gheall ar pheaca. Do
hofráladh na nithe sin i dtiomnú na haltórach nuair a húngadh í.  89 Agus nuair a théadh Maois
isteach sa taibearnacal* chun rud do chur i gcómhairle an Tiarna d’airíodh sé an guth ag labhairt leis
ón bprópitiatórium a bhí os cionn na hairce idir an dá cherubim, agus ón áit sin is ea do labhradh sé
leis.

Caib. a hOcht

Na seacht lóchranna dá gcur ar an gcoínnleóir óir chun bheith ag taithneamh i dtreó na mbollóga
fianaise. Óirdniú na Levíteach, agus an fhaid dá n-aois a chaithfid siad ag déanamh seirbhíse sa
taibearnacal.

1 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus is ea duairt: 2 Labhair le hAaron agus déarfair leis: Nuair
a chuirfir na seacht lóchranna ’na n-áit curtar an coínnleóir ar an dtaobh theas. Órdaigh dá bhrí sin
na lóchranna do bheith ag féachaint ó thuaidh i dtreó búird na mbollóg bhfianaise. Caithfid siad
bheith ag taithneamh sa treó ’na mbeidh an coínnleóir ag féachaint. 3 Agus do dhein Aaron an ní
sin. Agus chuir sé na lóchranna ar an gcoínnleóir mar a bhí órdaithe ag an dTiarna do Mhaois. 4 Sid
é, amh, obair an choínnleóra. Bhí sé déanta d’ór bhuailte, idir chrann i lár baíll agus gach a raibh ag
teacht amach as de ghéagaibh ar gach taobh: de réir an tsamhaltais a thaispeáin an Tiarna do Mhaois
is ea do dhein sé an coínnleóir.
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5 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus duairt sé: 6 Tóg na Levítigh amach a lár clainne Israél
agus glan iad 7 de réir an  rítuis seo: croitear orthu uisce an ghlanta1 agus bearraidís díobh féin
fionnadh a bhfeóla go léir. Agus nuair a bheidh a gcuid éadaigh nite acu agus ’ bheid siad glan,
8 tógfair* damh as an mbólacht, agus chun a ofrála san plúr mín go mbeidh ola croite air; agus
tógfair damh eile as an mbólacht chun ofrála mar gheall ar pheaca. 9 Agus tabharfair na Levítigh os
cómhair taibearnacail na connartha agus glaofair chun a chéile mórphobal clainne Israél: 10 agus
nuair a bheid na Levítigh os cómhair an Tiarna cuirfid clann Israél a lámha orthu: 11 agus ofrálfaidh
Aaron  na  Levítigh  mar  thabharthas  i  radharc  an  Tiarna,  ó  chlaínn  Israél,  chun  seirbhíse  do
dhéanamh ’na mhinistreacht. 12 Agus cuirfid na Levítigh a lámha ar cheannaibh na ndamh, agus
íbreóirse ceann acu mar gheall ar pheaca agus an ceann eile ’na holocaust chun an Tiarna, chun go
nguífá orthu san. 13 Agus cuirfirse na Levítigh i radharc Aaroin agus a mhac agus coisriceóir iad
’na n-ofráil don Tiarna, 14 agus deighilfir amach iad a lár clainne Israél chun iad a bheith agamsa
(nú, chun go mba liomsa iad). 15 Agus ’na dhiaidh san raghaid siad iseach sa taibearnacal chun mo
sheirbhísese ’ dhéanamh. Agus sin mar a ghlanfair agus mar a choisriceóir iad ’na n-ofráil don
Tiarna, óir is mar thabharthas a tugadh dom iad ó chlaínn Israél. 16 Do ghlacas-sa iad thar cheann
na céadgheine d’osclann gach bruinne de chlaínn Israél. 17 Óir is liomsa an uile chéadghein de
chlaínn Israél, de dhaoine agus de bheithíochaibh. Táid siad naomhaithe chúm féin agam ón lá do
bhásaíos gach céadghein i dtír na hÉigipte: 18 agus táid na Levítigh tógtha agam thar cheann gach
céadgheine de chlaínn Israél. 19 Agus táid siad tabhartha mar thabharthas agam d’Aaron agus dá
mhacaibh, amach a lár clainne Israél, chun mo sheirbhíse ’ dhéanamh i dtaibearnacal na connartha,
agus chun bheith ag guí orthu san, le heagla go mbeadh pláig i measc na ndaoine dá ndeinidís de
dhánaíocht teacht i ngaire mo shanctuáriuim.

20 Agus do dhein Maois agus Aaron agus mórphobal clainne Israél leis na Levítigh gach ní dá raibh
órdaithe ag an dTiarna do Mhaois. 21 Agus do glanadh iad agus do níodar a gcuid éadaigh, agus
d’árdaigh Aaron suas iad i radharc an Tiarna agus do ghuigh sé orthu, 22 ionas go nglanfí iad agus
go raghaidís isteach i dtaibearnacal na connartha ag déanamh a ngnóthaí os cómhair Aaroin agus a
mhac. Mar a bhí órdaithe ag an dTiarna do Mhaois i dtaobh na Levíteach sin mar a deineadh.

23 Agus do labhair an Tiarna le Maois, agus duairt sé: 24 Sid é dlí na Levíteach: ó chúig bliana
fichid d’aois suas raghaid siad isteach ag ministreacht i dtaibearnacal na connartha, 25 agus nuair a
bheidh an caogadú bliain dá n-aois críochnaithe stadfaid siad de sheirbhís a dhéanamh: 26 agus beid
siad ag friothálamh ar a mbráithribh i dtaibearnacal na connartha chun na nithe a curfar féna gcúram
do chimeád ach ní dhéanfaid siad na hoibreacha.  Sin mar a ghléasfir  na Levíteacha i  dtaobh a
gcúraim.

Caib. a Naoi

Dlí  na  cásca  dá  hathnuachaint:  daoine  neamhghlana  agus  lucht  taistil  slí  chun  na  cásca  ’
dhéanamh an tarna mí. An uaithne scamaill ag déanamh eólais don chamtha.

1 Agus do labhair an Tiarna le Maois in uaigneas Shinaí, an tarna bliain tar éis iad do theacht amach
a tír na hÉigipte, sa chéad mhí, agus duairt sé: 2 Deineadh clann Israél an cháisc2 sa am chóir, 3 an
ceathrú lá deag den mhí seo, um thráthnóna, de réir na gceremón go léir, agus na gceartaithe go léir

1 Caib. a 8, véar. 7. “Uisce an ghlanta”, .i. an t-uisce coisreacan ar ar meascadh luaithreach na bó deirge (Uimh. 19) 
agus do bhí ceapaithe chun na ndaoine a bhí neamhghlan do ghlanadh. Figiúir ab ea é ar fhuil Chriost a curtar chun 
sochair dár n-anamnachaibh in sna sácramíntíbh naofa a thug Críost dúinn.

2 Caib. 9. véar. 2. “An cháisc”, .i. cimeádaidís* solamnacht na cásca agus ithidís an t-uan cásca. 
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a bhaineann léi.  4 Agus d’órdaigh Maois  do chlaínn Israél  an cháisc do dhéanamh.  5 Agus do
dheineadar í san am chóir, an ceathrú lá déag den mhí um thráthnóna, i gcnuc Sinaí. Do dhein clann
Israél de réir na nithe uile a bhí órdaithe ag an dTiarna do Mhaois.

6 Agus féách bhí daoine éigin a bhí neamhghlan mar gheall ar anam duine1 agus nár fhéad an cháisc
do dhéanamh an lá san mar gheall air sin, agus thánadar ag triall ar Mhaois agus ar Aaron, 7 agus
dúradar leó: Táimídne neamhghlan mar gheall ar anam duine. Cad ’na thaobh go gcimeádtar siar
sinn agus ná ceadaítear dúinn an ofráil a dhéanamh chun an Tiarna i measc clainne Israél san am
chóir?  8 Agus  d’fhreagair  Maois  iad:  Fanaidh  go  gcuiread  i  gcómhairle  an  Tiarna  cad  a
dh’óirdneóidh sé ’núr dtaobh. 9 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus duairt sé: 10 Abair le
claínn Israél: An duine atá neamhghlan mar gheall ar dhuine atá marbh, nú a bheidh ar chuaird in
imigéin ’núr náisiún, deineadh sé cáisc an Tiarna 11 an tarna mí, an ceathrú lá déag den mhí um
thráthnóna. Íosfaid siad í le harán gan giost agus le liatúis fhiain*: 12 ná faighidís aon ní dhe go dtí
maidin, agus ná brisidís aon chnánh de: cómhlíonaidís ceremóinte uile na cásca. 13 Ach má bhíonn
aon duine glan agus gan é ar chuaird, agus nár dhein sé an cháisc, geárrfar an t-anam san amach a
lár a dhaoine. Toisc nár ofráil sé íbirt chun an Tiarna in am chóir. Fuiliceóidh sé a pheaca. 14  Fear
tréimhse ’  chaitheamh, leis,  agus an duine iasachta,  má bhíd siad ’núr measc,  déanfaid siad an
cháisc chun an Tiarna, de réir na gceremón agus na gceartaithe a bhaineann léi. Beidh an t-óirdniú
céanna agaibh don duine iasachta agus don duine a rugadh sa tír.

15 Agus an lá do hárdaíodh suas an taibearnacal do chlúdaigh scamall é. Ach ón dtráthnóna do bhí
os cionn an taibearnacail, mar a bheadh cosmhalacht tine, go dtí maidean. 16 Sin mar a bhí i gcónaí.
Do  clúdaíodh  an  scamall  é  i  gcaitheamh  an  lae,  agus  mar  a  bheadh  an  chosmhalacht  tine  i
gcaitheamh na hoíche. 17 Agus nuair a tógtí suas an scamall a chlúdaíodh an taibearnacal, ansan do
ghluaiseadh clann Israél ar aghaidh, agus san áit ’na stadadh an scamall do champaídís ann. 18 Le
hórdú an  Tiarna  is  ea  do ghluaisidís  agus  len’  órdú is  ea  ’  chuiridís  an  taibearnacal  suas.  Na
laethanta go léir a dh’fhanadh an scamall os cionn an taibearnacail d’fhanaidís sin san áit chéanna.
19 Agus dá ráiníodh go bhfanadh sé aimsir fhada os a chionn, do chimeádadh clann Israél faireanna
an Tiarna, agus ní ghluaisidís, 20 pé méid* laethanta in aon chor a dh’fhanadh an scamall os cionn
an taibearnacail. Le hórdú an Tiarna is ea do chuiridís suas a gcábáin agus le hórdú an Tiarna is ea
do thógaidís anuas iad. 21 Dá bhfanadh an scamall ó thráthnóna go dtí maidin agus go bhfágfadh sé
an taibearnacal láithreach ar éirí lae, do ghluaisidís ar aghaidh: agus dá n-imíodh sé tar éis lae agus
oíche do thógaidís anuas a gcábáin. 22 Ach dá bhfanadh sé os cionn an taibearnacail ar feadh dhá lá,
nú ar feadh mí, nú aimsir níba shia, d’fhanadh clann Israél san áit chéanna agus ní ghluaisidís. Ach
láithreach, chómh luath agus d’imíodh sé, do thógaidís anuas a gcábáin. 23 Le focal an Tiarna is ea
do chuiridís suas a gcábáin agus le focal an Tiarna is ea do ghluaisidís. Agus do chimeádaidís
faireanna (tráthanna faire) an Tiarna de réir mar a bhíodh órdaithe aige trí láimh Mhaoise.

Caib. a Deich

Na trúmpaí airgid agus a ngnó. Gluaisid* ó Shinaí.

1 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus is ea aduairt: 2 Dein duit féin dhá thrúmpa d’airgead
bhuailte, lena bhféadfair an pobal do ghlaoch chun a chéile nuair a bheidh an longphort le haistriú.
3 Agus nuair a shéidfir an trúmpa, caithfidh an pobal go léir teacht chút go dtí doras taibearnacail na
connartha. 4 Mura séidir é ach aon uair amháin, caithfid priúnsaí agus cínn pobail Israél teacht chút.

1 Véar. 6. “Mar gheall ar anam duine”, .i. mar gheall ar bhaint leis an gcorp as a raibh an t-anam imithe, nú mar 
gheall ar theacht ’na ghaire.
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5 Ach má bhíonn fuaim an trúmpa fada and eidirbhriste, gluaiseóid an mhuíntir atá ar an dtaobh
thoir ar aghaidh ar dtúis. 6 Agus ar an dtarna séideadh, leis an bhfothram gcéanna ón dtrúmpa,
tógfaid an mhuíntir atá ar an dtaobh theas a gcábáin. Agus ar an gcuma san a dhéanfaidh an chuid
eile nuair a shéidfidh na trúmpaí chun gluaiste. 7 Ach nuair is chun na ndaoine do chruinniú chun a
chéile a beifar, beidh fuaim na dtrúmpaí slán gan eidirbhriseadh. 8 Agus is iad clann mhac Aaroin,
an sagart, do shéidfidh na trúmpaí. Agus beidh san ’na reacht go deó ’núr sleachtaibh. 9 Má bhíonn
sibh ag dul chun cogaidh amach as úr dtír féin i gcoinnibh na namhad a bheidh a troid ’núr n-
aghaidh, séidfidh sibh go hárd leis na trúmpaíbh, agus beidh cuímhne oraibh os cómhair úr dTiarna
Dia, chun go bhfuasclófí sibh a lámhaibh úr namhad. 10 Má ráiníonn aon uair go mbeidh féasta
agaibh, agus ar úr laethantaibh féile agus ar chéad laethantaibh úr míos, séidfidh sibh na trúmpaí os
cionn  na  holocaust,  agus  os  cionn  íbeartha  úr  n-ofrálach  síochána,  ionas  go  mbeid  siad  ’na
gcuímhne dhíbh ar úr nDia. Mise úr dTiarna Dia.

11 An tarna bliain, sa tarna mí den bhliain, an fichiú lá den mhí,  do tógadh an scamall  suas ó
thaibernacal na connartha, 12 agus do ghluais clann Israél, ’na mbuínibh, ó uaigneas Shinaí, agus do
stad an scamall i bhfiantas Pharain. 13 Agus do ghluais ar tosach, de réir órdú an Tiarna trí láimh
Mhaoise, 14 clann Iúda, ’na mbuínibh: agus Nahasson mac Aminadaib ’na phriúnsa orthu. 15 Agus
bhí Natanael mac Suair ’na phriúnsa ar mhacaibh Issachair; 16 agus Eliab mac Heloin ’na phriúnsa i
dtreibh Sabuloin. 17 Do tógadh anuas an taibearnacal agus do ghluais clann Ghersoin agus Mherarí
ar aghaidh, agus iad dhá iompar. 18 Agus bhí Helisur mac Sedeúir ’na phriúnsa ar mhacaibh Rúben
agus iad ag gluaiseacht ’na mbuínibh: 19 agus i dtreibh Shímeóin bhí Salamiel mac Surisaddai ’na
phriúnsa.  20 Agus  i  dtreibh  Ghaid  b’é  Elisaph  mac  Duel  an  priúnsa.  21 Ansan  do  ghluais  na
Caatítigh, leis, agus an sanctuárium acu dá iompar. Is é faid a hompradh an taibearnacal ná go dtí
go dtánathas chun na háite ’na gcurfí  suas é.  22 D’aistrigh clann Ephraim,  leis,  a gcampa, ’na
mbuínibh, agus Elisama Mac Ammiuid ba phriúnsa orthu. 23 Agus i dtreibh clainne Mhenasses
Gameliel mac Phadassuir ba phriúnsa. 24 Agus i dtreibh Bheniamin dob é Abidan mac Ghedeóin an
priúnsa. 25 Agus i ndeireadh an champa go léir do ghluais clann Dain ’na mbuínibh agus Ahieser
mac Ammisaddai ’na phriúnsa ar a slua. 26 Agus i dtreibh clainne Aser dob é Phegiel mac Ochrain
an priúnsa. 27 Agus i dtreibh chlainne Nephtalí b’é Ahira mac Enain an priúnsa.

28 B’in é córú campaí agus gluaiseachta clainne Israél ’na mbuínibh nuair a ghluaisidís ar aghaidh.

29 Agus duairt Maois le Hobab mac Raguel, an Madianíteach, a ghaol: táimídne ag dul fé dhéin na
háite a thabharfaidh an Tiarna dhúinn. Tarsa linn, ionas go ndéanfaimíd tairbhe dhuit: óir tá nithe
fónta geallta ag an dTiarna d’Israél. 30 Ach duairt seisean: Ní raghadsa leat, ach raghad thar n-ais
chun mo thíre féin mar ar rugadh me. 31 Agus duairt sé: Ná fág sinn: óir is eól duit na háiteanna
’nar cheart dúinn campú sa bhfiantas agus beidh tú ag déanamh eólais dúinn, 32 agus má thagann tú
linn tabharfaimíd duit togha an tsaibhris a thabharfaidh an Tiarna dhúinn. 33 Agus do ghluaiseadar
ó chnuc an Tiarna, siúl trí lá, agus bhí airc connartha an Tiarna ag imeacht rómpu amach ar feadh trí
lá ag soláthar áite don champa. 34 Agus bhí scamall an Tiarna, leis, os a gcionn sa lá agus iad ag
gluaiseacht. 35 Agus nuair a hárdaíthí an airc, deireadh Maois: Éirigh, a Thiarna, agus scaiptear do
namhaid,* 36 agus nuair a leogtí anuas í deireadh sé: Fíll, a Thiarna, ar iomad sló Israél.

Caib. a hAondéag

Na daoine ag gluaireán. Pionós dá chur orthu le tine. Ceapann Dia seacht ndeichniúir seanóirí
chun cabhraithe le Maois. Deinid siad fáidheadóireacht. Tugtar a ndóthain feóla do sna daoine,
ach faigheann a lán acu bás den phláig go luath.
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1 San am gcéanna d’éirigh gluaireán ó sna daoine in aghaidh an Tiarna, mar a bheidís ag gearán
mar gheall ar a dtuirse. Agus nuair ’ airigh an Tiarna é bhí fearg air. Agus do las fearg * an Tiarna
’na gcoinnibh agus d’ídigh an tine imeall an champa. 2 Agus do scread na daoine ar Mhaois agus do
ghuigh Maois chun an Tiarna agus do sloigeadh isteach an tine. 3 Agus thug sé mar ainm ar an áit
sin, an loscadh1: toisc gur lasadh tine an Tiarna ’na gcoinnibh. 4 Óir do bhí díoscarslua2 iolartha
tagaithe leó aníos (as an Éigipt) agus iad dá loscadh le mian, agus iad ’na suí ag gol, agus clann
Israél ’na dteannta, agus deiridís: Ó, cé ’ thabharfaidh feóil dúinn le n-ithe? 5 Is cuímhin linn an t-
iasc a dh’ithimís in aisce san Éigipt. Tagaid na  cúcameir chun ár n-aigne, agus na mealbhúcáin,
agus na luis, agus na hoinniúin, agus an gháirleóg. 6 Táid ár n-anamnacha tirim. Ní fheicid ár súile
aon  rud  eile  ach  manna.  7 Agus  ba  chosmhail  an  manna le  síol  coriandair agus  é  ar  dhath
bhidelliuim3. 8 Agus théadh na daoine mórthímpall agus bhailídís é agus do mheilidís é i muileann,
nú i mortar, agus bheirídís i gcorcán é agus dheinidís cístí dhe go mbíodh orthu blas aráin ar a
gcroithfí ola. 9 Agus nuair a thiteadh an drúcht san oíche do thiteadh an manna in éineacht leis.

10 D’airigh Maois na daoine ag gol, ’na muíntiribh, gach éinne i ndoras a chábáin féin. Agus bhí
fearg an Tiarna gríosta go hana-mhór. Agus do thuig Maois féin nárbh fhéidir fulag leis an ní sin.
11 Agus  duairt  sé  leis  an  dTiarna:  Cad  ’na  thaobh  go  bhfuil  buaireamh  curtha  agat  ar  do
sheirbhíseach? Cad ’na thaobh ná faighim fabhar id shúilibh? Agus cad ’na thaobh gur chuiris
ormsa mar ualach na daoine so go léir? 12 Ar ghabhas-sa an mórphobal so agus ar rugas iad, go
ndéarfá liom: Beir i t’ucht leat iad mar a bheireann an bhuime an naíon léi, agus beir leat isteach iad
sa tír  gur dhearbhaís dá n-aithreachaibh mar gheall  air:  13 Cá bhfaighinnse feóil  le  tabhairt  do
phobal chómh mór. Táid siad ag gol im choinnibhse agus dhá rá: Tabhair dúinn feóil go n-ithimíd.
14 Nílimse ábalta,  im aonar,  ar  na daoine seo go léir  a dh’fhulag,  mar táid siad róthrom dom.
15 Ach má tuigtear a mhalairt sin duitse aicim ort me ’ mharú agus leogaint dom grásta ’ dh’fháil id
shúilibh, ionas ná bead ’om chrá le holcaibh chómh mór.

16 Agus duairt an Tiarna le Maois: Bailigh chúm chúig* deichniúir4 de sheanóiribh Israél, daoine go
bhfuil ’ fhios agat gur seanóirí iad agus gur máistrí ar an bpobal iad, agus tabharfair leat iad go
doras taibearnacail na connartha agus cuirfir ’na seasamh ann iad id theannta féin, 17 i dtreó go
dtiocfad anuas agus go labharfad leat: agus tógfad ní ded spridse agus tabharfad dóibh sin é, i dtreó
go n-iompróid siad in éineacht leatsa ualach an phobail agus ná beidh an t-ualach ortsa i t’aonar.
18 Agus déarfair leis na daoine: Naomhaítear sibh: íosfaidh sibh feóil amáireach: óir d’airíos sibh
dhá rá: Cé ’ thabharfaidh feóil le n-ithe dhúinn? Bhí (an scéal) go maith againn san Éigipt. Go
dtabharfaidh an Tiarn feóil le n-ithe dhíbh, 19 ní har feadh lae, ná ar feadh dhá lá, ná chúig lá ná
deich lá, ná fiche lá, 20 ach ar feadh mí de laethantaibh, go dtí go mbeidh sí ag teacht amach trí
phollaibh úr srón agus go bhfuathóidh sibh í mar tá an Tiarna atá ’núr lár caite dhíbh agaibh, agus
gol déanta agaibh os a chómhair, agus tá ráite agaibh: Cad ’na thaobh gur thánamair amach as an
Éigipt?

1 Caib. 11, véar. 3. “An loscadh”, san Éabhrais “Taberah”.
2 Véar. 4. “Díoscarslua iolartha”. Daoine iad san a tháinig as an Éigipt in éineacht le claínn Israél, agus nár díobh iad.

Lena ngluaireán do tharraigeadar clann Israél chun gluaireáin a dhéanamh. Ba cheart go gcuirfeadh san ar ár súilibh 
dúinn gurb é ár leas clann na hÉigipte do sheachnadh, .i. gan cómhluadar a dhéanamh le lucht an tsaeil mhallaithe 
seo do ghráú agus do mholadh.

3 Véar. 7. “Bidellium”. Deir Pliní, 1. 21. c. 9, go raibh sé sin ar dhath iongan duine, .i. bán agus taithneamhach.
4 Véar. 16. “Seacht ndeichniúir”. B’in é an chéad chur ar bun don chómhairle, nú don tseanaid, ar a dtugtí an 

Sanhedrím, ’na mbíodh seach ndeich nú seacht ndeich a dó d’fhearaibh seanaide nú de lucht cómhairle.
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21 Agus duairt Maois: Tá sé chéad míle troitheach ar an bpobal so, agus an ndeireann tú: Tabharfad
feóil le n-ithe dhóibh ar feadh mí ar fad? 22 An amhlaidh a marófar mórán caeireach agus mórán
damh chun a ndóthain bídh a thabhairt dóibh? Nú an amhlaidh a cruinneófar éisc na farraige chun
iad do líonadh?

23 Agus d’fhreagair an Tiarna: An amhlaidh atá lámh an Tiarna lag? Chífir feasta ceocu ’ thiocfaidh
focal an Tiarna chun cínn nú ná tiocfaidh.

24 Tháinig Maois, dá bhrí sin, agus d’inis sé do sna daoine focal an Tiarna agus do chruinnigh sé na
seacht ndeichniúir de sheanóiríbh Israél agus chuir sé ’na seasamh iad tímpall ar an dtaibearnacal.
25 Agus tháinig an Tiarna anuas i scamall agus do labhair sé leis agus do thóg sé uaidh ní den sprid
a bhí i Maois agus thug sé don seacht ndeichniúir fear é agus chromadar ar fháidheadóireacht nuair
a stad an sprid orthu agus níor stadadar ’na dhiaidh san de.

26 Agus d’fhan sa longphort beirt de sna fearaibh ar ar stad an sprid. Eldad ab ainm do dhuine acu
agus  Medad don duine  eile.  Óir  do  haimnmíodh iad  ach  níor  chuadar* go dtí  an  taibearnacal.
27 Agus nuair a bhíodar ag fáidheadóireacht sa longphort do rith fear óg agus d’inis sé an scéal do
Mhaois. Tá, ar seisean, Eldad agus Medad, ag fáidheadóireacht sa longphort. 28 Ansan duairt Iosue
mac Nuin, seirbhíseach Mhaoise, a toghadh a mórán daoine: A Mhaois, a thiarna, coisc iad. 29 Ach
duairt seisean: Cad chuige do dhíogras ar mo shonsa? Dob áil liom go mbeadh na daoine go léir ag
fáidheadóireacht,  agus  go  dtabharfadh  an  Tiarna  dhóibh  a  sprid!  30 Agus  tháinig  Maois  agus
seanóirí Israél isteach sa longphort.

31 Agus do chuaigh gaoth amach ón dTiarna agus thóg sí suas gearraguirteanna ar an dtaobh eile
den fharraige agus thug sí léi iad agus do chaith sí isteach sa longphort iad, faid siúil lae, ar gach
taobh den longphort mórthímpall, agus bhíodar ag gluaiseacht san aer dhá chúbat os cionn tailimh.
32 Dá bhrí sin d’éirigh na daoine agus bhíodar ag bailiú na ngearraguirteanna, an lá san go léir agus
an oíche sin agus an lá ’na dhiaidh agus an té ba lú a bhailigh bhailigh sé deich  gcóra. Agus do
thriomaíodar iad mórthímpall ar an longphort.

33 Agus bhí an fheóil fós féna bhfiaclaibh, agus ní raibh tar éis dul den tsaghas san feóla, nuair a
dh’éirigh, féach, fearg an Tiarna i gcoinnibh na ndaoine agus do bhuail sé iad le pláigh uathásach.
34 Agus do tugadh mar ainm ar an áit sin uaghanna na drúise1, óir is ann a dh’adhlacadar na daoine
a dhein drúis. Agus d’fhágadar uaghanna na drúise agus thánadar go Haserot agus do chónaíodar
ann.

Caib. a Dódhéag

Máire agus Aaron ag camhrán in aghaidh Mhaoise agus Dia ag moladh Mhaoise os cionn na
bhfáidh eile go léir.  Buailtear Máire le  lobhra, Aaron ag admháil  a pheaca.  Maois ag guí ar
Mháire, agus tar éis seacht lá do chaitheamh di deighilte amach as an longphort leighistear í.

1 Véar. 34. “Uaghanna na drúise”, nú uaghanna an anmhiain: mar gheall ar an anmhian feóla a bhí orthu. “Cibrot 
Hattaavah”, an Éabhrais.
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1 Agus do labhair Máire agus Aaron in aghaidh Mhaoise mar gheall ar a mhnaoi Étíópigh1, 2 agus
dúradar: an trí Mhaois amháin atá labhairt ag an dTiarna? An amhlaidh nár labhair sé linne ar an
gcuma gcéanna? 

Agus nuair ’ airigh an Tiarna an ní sin, 3 (óir do bhí Maois ar an bhfear ba chaoimhe2, thar a raibh
d’fhearaibh ’na gcónaí ar an saol) 4 do labhair sé leis láithreach agus le hAaron agus le Máire:
Tagaidhse amach go dtí  an taibearnacal* an triúr agaibh amháin.  Agus nuair  a bhíodar tagaithe
amach 5 tháinig an Tiarna anuais in uaithne scamaill agus do sheasaimh sé i bpóirse an taibearnacail
agus do ghlaeigh sé chuige Aaron agus Máire, agus nuair a thánadar 6 duairt sé leó: Éistidh lem
bréithribh: Má bhíonn ’núr measc aon fháidh leis an dTiarna taispeánfad me féin do in aisling nú
labharfad leis i dtaibhreamh. 7 Ach ní mar sin atá i dtaobh mo sheirbhísigh Maois atá go ródhílis im
theaghlach go léir: 8 óir labhraim leis sin béal le béal: agus go soléir: ní le foclaibh diamhra ná le
figiúiríbh a chíonn sé sin an Tiarna. Cad ’na thaobh, dá bhrí sin, ná raibh eagla oraibh labhairt go
holc ar mo sheirbhíseach Maois? 9 Agus bhí sé i bhfeirg leó agus d’imigh sé: 10 agus d’imigh an
scamall, leis, a bhí os cionn an taibearnacail. Agus féach, bhí Máire chómh geal le sneachta, le
lobhra. Agus nuair ’ fhéach Aaron uirthi, agus do chonaic sé clúdaithe í ar fad le lobhra, 11 do
labhair sé le Maois: Aicim ort, a Thiarna, (ar seisean), ná hagair orainn an peaca so atá déanta
againn go héigiallaí: 12 ná bíodh sí mar dhuine a bheadh marbh, agus ar nós an mhairbheach a
caitear amach a broínn an mháthar. Féach tá leath a cod’ feóla ídithe anois ag an lobhra. 13 Agus do
scread Maois ar an dTiarna, agus duairt sé: Ó a Dhia, aicim ort, leighis í! 14 Agus d’fhreagair an
Tiarna é: Dá mbeadh a hathair tar éis seile ’ chaitheamh san aghaidh uirthi, nár chóir go mbeadh
náire uirthi ar feadh seacht lá ar a laíghead? Deighiltear í go ceann seacht lá amach as an longphort
agus ’na dhiaidh san glaofar thar n-ais í. 15 Do cuireadh Máire amach as an longphort, dá bhrí sin,
ar feadh seacht lá agus níor chorraigh na daoine as an áit sin go dtí gur glaodh Máire thar n-ais arís.

Caib. a Trídéag

An dáréag lucht braith dá gcur ag féachaint na tíre. An tuairisc a thugadar leó. 

1 Agus  do  ghluais  na  daoine  ó  Haserot,  agus  chuireadar  a  gcábáin  suas  in  uaighneas  Pharain.
2 Agus  do  labhair  an  Tiarna  le  Maois*,  agus  duairt  sé:  3 Cuir  uait  fir  chun  tíre  Chanaain
d’fhéachaint, an tír a thabharfadsa do chlaínn Israél, duine de sna priúnsaibh as gach treibh. 4 Do
dhein Maois an ní a dh’órdaigh an Tiarna, agus do chuir sé uaidh ó uaigneas Pharain príomhfheara,
agus sid iad a n-ainmneacha,  5 .i.ó threibh Rúben, Sammua mac Sechuir.  6 Ó threibh Símeóin,
Saphat mac Huri. 7 Ó threibh Iúda, Caleb mac Iephone. 8 Ó threibh Issachair, Igal mac Ióseph. 9 Ó
threibh  Ephraim,  Osee  mac  Nuin.  10 Ó  threibh  Bheniamin,  Phalti  mac  Raphu.  11 Ó  threibh
Sabuloin, Geddiel mac Sodi. 12 Ó threibh Ióseph, de ríshlait Mhanasses, Gaddi mac Susi. 13 Ó
treibh Dain, Ammiel mac Ghemalli. 14 Ó threibh Aser, Stur mac Mhíchael. 15 Ó threibh Nephtalí,
Nahabi mac Vapsi. 16 Ó threibh Ghaid, Guel mac Mhachi. 

17 Sin iad ainmneacha na bhfear a chuir Maois uaidh chun na tíre d’fhéachaint: agus thug sé Iosue
ar Osee mac Nuin. 18 Agus do chuir Maois uaidh iad chun tíre Chanaain d’fhéachaint, agus duairt
sé leó: Téidh isteach ón dtaobh theas agus nuair a shroisfidh sibh na cnuic, 19 féachaidh an tír, cad

1 Caib. 12. véar. 1. “Étíópigh”. Madiánach ab ea Sephora, bean Mhaoise. Bhí tír Mhadiain teórannach le tír Chuis, .i. 
Étíópia. Is uime sin a tugar Étíópach uirthi. Tabhair, fé ndeara, ámh, nách í Étíópia na hAfrica í seo ach Étíópia na 
hArabia.

2 Véar. 3. “Ar an bhfear ba chaoimhe”. Ó bhí Maois chómh caomh san ná déanfadh sé aon aighneas ar a shon féin, dá 
bhrí sin, do sprioc Dia é chun a chosnaimh féin do scrí’ síos san áit sin, agus do chuir an Sprid Naomh ’ fhéachaint 
air an fhírinne ’ dh’ínsint, bíodh go raibh moladh chómh mór san air féin ann.
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an saghas é: agus na daoine atá dhá áitreabh, an lag iad nú an láidir iad: an uatha iad nú an líonmhar
iad: 20 an talamh féin, an maith é nú an olc é: cad é an saghas na cathracha; le fallaí nú gan fallaí:
21 an iath, an meith í, nú an trua, coíllteach nú gan adhmad. Glacaidh misneach agus tugaidh chúinn
cuid de thorthaíbh na talún. Agus b’é tráth é nuair a bhí na caora fíniúna luatha abidh a ndóthain
chun a n-ithe.

22 Agus d’imíodar suas agus d’fhéachadar an tír ó uaighneas Shin go dtí Rohob mar a dtéann tú
isteach in Emat. 23 Agus d’imíodar suas ar an dtaobh theas agus thánadar go dtí Hebron, mar a
raibh Achiman agus Sisai agus Tolmai, clann mhac Enaic. Óir do deineadh Hebron seacht mbliana
sarar  deineadh Tainis  cathair  na hÉigipte.  24 Agus chuadar  ar  aghaidh chómh fada le  sruth na
crobhainge caor, agus do ghearradar géagán agus a chrobhaing air agus do thug beirt fhear leó é ar
bhata. Thugadar leó, leis, cuid de sna gránúllaibh, agus de na figíbh a bhí san áit sin: 25 agus do
tugadh Nehelescol, .i. sruth na crobhainge caor, mar ainm ar an áit, óir is as an áit sin a rug clann
Israél leó an chrobhaing caor fíniúna.

26 Agus iad san a chuaigh ag brath na tíre thánadar thar n-ais tar éis daichead lá, agus tar éis gabháil
mórthímpall na tíre go léir. 27 Agus thánadar ag triall ar Mhaois agus ar Aaron agus ag triall ar
mhórphobal chlainne Israél in uaigneas Pharain, atá i gCades. Agus do labhradar leó agus leis an
bpobal go léir agus thaispeánadar dóibh torthaí na tíre: 28 agus d’ínseadar (a scéal) agus dúradar:
Chuamair isteach sa tír chun ar chuiris uait sinn, agus is fíor go bhfuil an tír ar scéith le bainne agus
le  mil,  mar  is  féidir  a  dh’fheiscint  ó  sna  torthaíbh  seo.  29 Ach tá  daoine  ana-láidre  ann,  agus
cathracha móra agus fallaí orthu. Chonacamair ansúd sliocht Enaic. 30 Tá Amalec ’na chónaí sa
deiscirt, *an Iebusíteach agus an tAmorrhíteach in sna cnucaibh. Ach tá an Chanaaníteach in aice na
farraige agus in aice sruthán an Iórdain. 31 Lena línn sin do labhair Caleb, chun suaimhnis a chur ar
an ngluaireán a bhí ag éirí in aghaidh Mhaoise: Téimís suas, (ar seisean), agus glacaimís seilbh sa
tír, óir beidh ar ár gcumas í ’ ghabháil, 32 Ach duairt an chuid eile a bhí tar éis bheith in éineacht
leis. Ná téimís. Nílimíd ábalta ar dhul suas chun na ndaoine úd, mar is treise iad ná sinne. 33 Agus
do labhradar go holc1 i  láthair clainne Israél ar an dtír a bhí féachta acu, agus dúradar: an tír a
chonacamairne ídíonn sí a daoine: na daoine a chonacamair daoine árda is ea iad. 34 Chonacamair
ansúd árrachtaí de shliocht Enaic, fathaigh i méid, gur chuma sinn nú lócaistí ’na n-aice.

Caib. a Ceathairdéag

Na daoine ag gluaireán. Dia ag bagairt íde orthu. Deineann Maois é ’ bhogadh, ach geárrthar
amach lucht an cheisnimh ó dhul isteach sa tír gheallta. Curtar chun báis an mhuíntir fé ndeár an
easúmhlaíocht. Téid an chuid eile chun cómhraic in aghaidh órdú Dé agus buaitear orthu.

1 Dá bhrí sin do thug an pobal go léir an oíche sin ag gol agus ag lógóireacht. 2 Agus bhí clann
Israél go léir ag gluaireán i gcoinnibh Mhaoise agus Aaroin, agus deiridís: 3 Nách trua chráite ná
fuaramair bás san Éigipt! Agus nách trua chráite ná tiocfadh an bás orainn anso sa bhfiantas leathan
so, agus gan an Tiarna dhár mbreith isteach sa tír sin, le heagla go dtitfimís leis an gclaíomh agus go
mbéarfí  chun siúil  ’na ndaoraibh ár  mná agus ár  gclann.  Nách feárr  dul  thar  n-ais  san Éigipt?
4 Agus dúradar  lena chéile:  Ceapaimís captaein os ár gcionn agus téimís thar  n-ais  san Éigipt.
5 Nuair  ’  airigh Maois agus Aaron an ní sin chaitheadar iad féin anuas ar an dtalamh i  láthair

1 Caib. 13. véar. 33. “Do labhradar go holc”. Na fir sin a chuir, leis an éitheach a dh’ínseadar i dtaobh na tíre geallta, 
mímhisneach ar chlaínn Israél, agus do choisc iad ar aon iarracht a dhéanamh ar an dtír do ghabháil, figiúir is ea iad 
ar na daoine a go mbíonn dúil rómhór acu i nithibh an tsaeil seo agus a bhíonn ag cáineadh cráifeachta, agus ar an 
gcuma san ag cur Chríostaithe ó dhícheall a dhéanamh ar mhaitheasaíbh an tsaeil seo do shéanadh agus an bheatha 
shíoraí do chur in áirithe dhóibh féin.
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chlainne Israél*. 6 Ach Iosue mac Nuin agus Caleb mac Iephone, a chonaic an tír lena súilibh féin,
do réabadar a gcuid éadaigh 7 agus dúradar le pobal clainne Israél: tír ana-mhaith is ea an tír a
thímpallamairne. 8 Má bhíonn an Tiarna linn tabharfaidh sé isteach ann sinn, agus tabharfaidh sé
dhúinn tír ar scéith le bainne agus le mil. 9 Ná bídh ag éirí i gcoinnibh an Tiarna, agus ná bíodh aon
eagla agaibh roimh dhaoine na tíre, óir táimídne ábalta ar iad d’ithe mar ’ íosfaimís arán. Tá gach
cabhair imithe uathu. Tá an Tiarna linne. Ná bíodh eagal oraibh. 10 Ach do liúigh an pobal amach
agus do gheóbhaidís de chlochaibh iontu, ach gur thaispeáin an Tiarna é féin os cionn taibearnacail
na connartha do chlaínn Israél go léir. 11 Agus duairt an Tiarna le Maois: An fada ’ bheidh an pobal
so ag tabhairt masla dom? An fada ’ bheid siad gan me ’ chreidiúint tar éis a bhfuil de mhíorúiltibh
déanta agam os a gcómhair? 12 Buailfead iad, dá bhrí sin, le pláig agus ídeód iad. Ach déanfad
díotsa rialtóir ar náisiúin mhór, níos cómhachtaí ná an náisiún so.

13 Agus duairt Maois leis an dTiarna: Ionas go n-aireóid muíntir na hÉigipte, ’nar as a lár amach a
thugais leat an pobal so, 14 agus muíntir na tíre sin (daoine a dh’airigh go bhfuilirse, a Thiarna, i
measc an phobail seo, agus go bhfeictear thu agaidh ar aghaidh, agus go bhfuil do scamall dhá
gcosnamh, agus go mbíonn tú ag gluaiseacht rómpu amach it uaithne scamaill, sa lá gus it uaithne
tine san oíche) 15 go n-aireóid siad gur chuiris chun báis a leithéid de mhórshlua daoine mar a
chuirfá aon fhear amháin agus do ndéarfaid siad: 16 Níor fhéad sé an pobal do thabhairt isteach sa
tír dár dhearbhaigh sé, agus sin é cúis gur mhairbh sé sa bhfiantas iad. 17 Dá bhrí sin méadaítear
cómhacht an Tiarna, mar a dhearbhaís dhá rá: 18 Tá an Tiarna foighneach agus lán de thrócaire,
tógann sé chun siúil mallaitheacht agus peacaí, agus ní fhágann sé éinne neamhchiontach1, agrann
tú peacaí na n-athar ar an gclaínn go dtí an tríú glúin agus go dtí an ceathrú glúin. 19 Aicim ort trí
mhéid do thrócaire, peacaí na ndaoine seo do mhaitheamh dóibh, fé mar atá trócaire déanta agat
orthu óna dteacht amach as an Éigipt go dtí an áit seo.

20 Agus duairt an Tiarna: Tá maite agam dóibh de réir t’fhocailse. 21 Is beó me: agus líonfar an
saol mór de ghlóire an Tiarna. 22 Ach fós, na fir go léir a chonaic mo mhórgacht, agus na míorúiltí
a dheineas san Éigipt, agus sa bhfiantas, agus go bhfuil fromadh déanta acu anois orm deich n-uaire,
agus nár dhein réir mo ghutha, 23 ní fheicfid siad an tír gur dhearbhaíos mar gheall uirthi dá n-
aithreachaibh, ná ní fheicfidh éinne díobh san a thug masla dhom í. 24 Tabharfad mo sheirbhíseach
Caleb isteach sa tír sin. Tá a mhalairt siúd de sprid ann agus do lean sé me. An tír sin a thímpall sé
sealbhóidh  a  shliocht  í,  25 óir  tá  an  tAmalecíteach  agus  an  Chanaaníteach  in  sna  gleanntaibh.
Aistrídh an longphort amáireach agus éirigh thar n-ais isteach sa bhfiantas i dtreó na mara Rua.

26 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus le hAaron agus is ea aduairt: 27 Cad é an fhaid a bheidh
an pobal mallaithe seo ag gluaireán im aghaidh? Tá éistithe agam le ceisneamh chlainne Israél.
28 Abair leó, dá bhrí sin: Mar is beó me, adeir an Tiarna: De réir mar atá ráite agaibh im éisteacht,
sin mar a dhéanfad libh. 29 Sa bhfiantas so a sínfar úr gcuirp. Sibhse go léir a cómhairíodh ó fhichid
blian suas agus go bhfuil gluaireán déanta agaibh im aghaidh, 30 ní raghaidh sibh isteach sa tír ’nar
thógas mo lámh os a cionn chun sibh do chur chun cónaithe inti, ach amháin Caleb mac Iephone
agus Iosue mac Nuin.  31 Ach úr gclann a dúrabhair  a bheadh i  mbraighdineas ag an namhaid,
béarfad isteach ann iad san, ionas go bhfeicfid siad an tír ar a raibh drochmheas agaibhse. 32 Beid
úr gcuirpse sínte sa bhfiantas. 33 Beid úr gclann ag fánaíocht san uaigneas go ceann daichead bliain
agus fuiliceóid siad an drúis a dheineabhairse2 go dtí go mbeid cuirp a n-athrach feóite san uaigneas.
34 De réir uimhre an daichead lá ’na rabhabhair ag féachaint na tíre cómhaireófar bliain do gach lá;

1 Caib. 14. véar. 18. “Neamhchiontach”, .i. éinne a bhíonn ciontach, .i. ní féidir don chiontach dul uaidh.
2 Véar. 33. “An drúis a dheineabhairse”, .i. fuiliceóid siad an pionós atá tuíllte ag an easúmlaíocht so atá déanta 

agaibhse in aghaidh Dé. “Drúis” a tugtar i gcainnt an scriptiúra ar an easúmhlaíocht san, .i. drúis sprideálta.
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agus ar feadh daichead bliain a bheidh sibh ag glacadh úr mallaitheachta agus ag cur aithne ar mo
dhíoltas-sa. 35 Óir mar atá ráite agam is ea a dhéanfad leis an slua mhallaithe seo go léir atá tar éis
éirí suas im choinnibh. Sa bhfiantas so is ea do lagóid siad agus do gheóbhaid siad bás.

36 Dá bhrí sin, na fir go léir a cuireadh ó Mhaois ag féachaint na tíre agus do chuir na daoine go léir
ag gluaireán in aghaidh Mhaoise nuair a thánadar thar n-ais, ag cáineadh na tíre agus dhá rá ná raibh
aon mhaith ann, 37 do buaileadh iad agus fuaradar bás i radharc an Tiarna. 38 Ach amháin Iosue
mac Nuin agus Caleb mac Iephone a dh’fhan beó dár chuaigh ag féachaint na tíre. 39 Agus do
labhair Maois na focail sin go léir le claínn Israél agus bhí buairt ana-mhór ar na daoine. 40 Agus
féach, d’éiríodar go hana-mhoc ar  maidin.  D’imíodar  go barra an chnuic agus dúradar:  Táimíd
ollamh ar dhul suas chun na háite ar ar labhair an Tiarna: tá peaca déanta againn.

41 Agus duairt Maois leó: Cad chuige dhíbh focal an Tiarna do shárú? Ní éireóidh san libh. 42 Ná
téidh  suas,  mar  níl  an  Tiarna  libh:  le  heagla  go  dtitfeadh  sibh  roimh  úr  namhaid.  43 Tá  an
tAmalecíteach  agus  an  Chanaaníteach  rómhaibh,  agus  titfidh  sibh  lena  gclaíomh  san,  oir  ní
thoileódh sibh don Tiarna, agus ní bheidh an Tiarna libh. 44 Ach le daille aigne d’imíodar suas go
bárr an chnuic. Ach níor fhág airc connartha an Tiarna ná Maois an longphort. 45 Agus tháinig an
tAmalecíteach anuas, agus an Chanaaníteach a chónaigh sa chnuc: agus do bhuaileadar iad agus
bhíodar ar a dtóir dhá marú chómh fada le Horma.

Caib. a Cúigdéag

Dlithe áirithe i dtaobh íbirtí. Curtar chun báis mar gheall ar bhriseadh saoire. An dlí i dtaobh
fabhraí ar a n-éadaíbh.

1 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus duairt sé: 2 Labhair le claínn Israél agus déarfair leó:
Nuair a bheidh sibh tagaithe isteach sa tír chónaithe a thabharfadsa dhíbh, 3 agus ’ bheidh ofráil
agaibh á dhéanamh chun an Tiarna, chun  holocauist nú chun  victime, ag díol móid nú ag ofráil
tabharthaistí uaibh féin, nú ag dó ’núr solamnachtaibh, chun an Tiarna, balaithe cúmhartha damh nú
caeireach; 4 pé dhuine ’ dhéanfaidh an victim d’íbirt ofrálfaidh sé íbirt de phlúr mhín, an deichiú
cuid d’ephí,  agus an ceathrú cuid de  hin ola croite air: 5 agus tabharfaidh sé an tómhas céanna
d’fhíon uaidh le dortadh in’ ofráil dí don  holocaust nú don  victim. Do gach uan, 6 agus do gach
uan*, beidh íbirt phlúir, dhá dheachú, agus beidh an tríú cuid de hin ola croite air: 7 agus ofrálfaidh
sé trian an tómhais chéanna d’fhíon chun na hofrála dí, chun balaithe cúmhartha don Tiarna.

8 Ach nuair a dhéanfair ofráil  holocauist nú íbirt dhamh, ag díol do mhóide nú mar  victim ofrála
síochána, 9 tabharfair, in aghaidh gach daimh trí dheachú de phlúr agus leath-hin d’ola croite air,
10 agus fíon chun ofrálacha dí, den tómhas gcéanna, chun ofrála balaithe cúmhartha don Tiarna.
11 Seo mar a dhéanfair  12 i  dtaobh gach daimh agus i  dtaobh gach reithe agus i  dtaobh* gach
meannáin; 13 idir dhaoine a rugadh sa tír agus daoine iasachta, 14 ofrálfaid siad íbirtí ar an gcuma
gcéanna. 15 Beidh ar fad aon dlí amháin agus aon bhreithiúntas amháin díbhse agus do dhaoinibh
iasachta na tíre.

16 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus duairt sé: 17 Labhair le claínn Israél agus abair leó:
18 Nuair a bheidh tagaithe agaibh isteach sa tír a thabharfadsa dhíbh 19 agus a bheidh sibh ag ithe
aráin na tíre sin, deighilfidh sibh céadtorthaí don Tiarna 20 as na nithibh a bheidh agaibh á ’ dh’ithe.
Fé mar a dheighleann sibh céadtorthaí úr n-úrlár buailte 21 is ea ’ thabharfaidh sibh céadtorthaí as
úr dtaois don Tiarna. 22 Agus má fhágann sibh, trí aineólas, aon ní de sna nithibh sin gan déanamh,
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aduairt an Tiarna le Maois, 23 agus a dh’órdaigh sé dhíbhse trí Mhaois, ón lá a thosnaigh sé ar órdú
agus as san amach, 24 agus gur dhein an pobal dearúd d’é ’ dhéanamh: caithfid siad gamhain as an
dtréad  d’íbirt  ’na  holocaust chun  balaithe  róchúmhartha  don  Tiarna,  agus  na  híbirtí  agus  na
hofrálacha  dí  a  bhaineann leis,  mar  ’  órdaíd  na  ceremóinte,  agus  pocán gabhair  mar  gheall  ar
pheaca: 25 agus guífidh an sagart ar phobal Israél go léir:  agus maithfar dhóibh é,  toisc gur trí
aineólas a pheacaíodar, ach ofrálfaid siad, mar sin féin, íbirt loiscithe don Tiarna, ar a son féin agus
ar son a bpeaca agus ar son a n-aineólais: 26 agus maithfar é do phobal clainne Israél go léir, agus
do sna daoinibh iasachta a chónaíonn ’na measc, óir is coir é a dhein an pobal go léir trí aineólas.

27 Ach má pheacaíonn aon anam amháin trí aineólas, ofrálfaidh sé gabhar baineann bliana, mar
gheall ar a pheaca, 28 agus guífidh an sagart air mar gur trí aineólas a pheacaigh sé os cómhair an
Tiarna, agus gheóbhaidh sé a phárdún, agus maithfar do é. 29 Aon dlí amháin a bheidh do gach
éinne  a  pheacóidh trí  aineólas,  bíodh sé  ’na  dhuine  iasachta  nú  ná  bíodh.  30 An an  t-anam a
dheineann aon ní le huabhar, peocu sa tír a rugadh é nú gur duine iasachta é (toisc é ’ bheith ag éirí
in  aghaidh  an  Tiarna)  geárrfar  amach  é  a  lár  a  dhaoine:  31 óir  tá  neamhshuím  curtha  aige  i
mbriathar  an Tiarna agus aithne an  Tiarna  curtha  ar  neamhní  aige.  Dá bhrí  sin  ídeófar  é  agus
fuiliceóidh sé a mhallaitheacht.

32 Agus do thit amach, nuair a bhí clann Israél sa bhfiantas, go bhfuaradar duine ag bailiú bhataí lá
na sabóide, 33 agus gur thugadar ag triall ar Mhaois agus ar Aaron é agus ar an bpobal*. 34 Agus do
cuireadh i bpríosún é mar ní raibh ’ fhios acu cad a dhéanfaidís leis. 35 Agus duairt an Tiarna le
Maois: Curtar an fear san chun báis agus gabhadh an pobal go léir de chlochaibh ann lasmu’ den
longphort. 36 Agus thugadar amach é agus ghabhadar de chlochaibh ann, agus fuair sé bás mar a
bhí órdaithe ag an dTiarna.

37 Agus duairt an Tiarna le Maois, leis: 38 Labhair le claínn Israél agus déanfair leó fabhraí1 ’
dhéanamh dóibh féin i gcúinníbh a mbalcaisí éadaigh, agus ribíní gorma do chur in sna fabhraíbh
sin, 39 i dtreó nuair a chífid siad iad go gcuímhneóid siad ar aitheantaibh* an Tiarna, agus ná beid
siad ag leanúint a smaointe féin agus a súl féin, agus ag dul amú i ndiaidh nithe iolartha, 40 ach go
mbeid siad ag cuímhneamh ar dhlithibh an Tiarna,  agus dhá ndéanamh, agus dhá gcimeád féin
naofa chun a nDia. 41 Mise úr dTiarna Dia do thug amach sibh a tír na hÉigipte chun go mbeinn im
Dhia agaibh.

Caib. a Sédéag

Siosma Chóré agus a lucht leanúna. An díoltas a deineadh orthu.

1 Agus féach, d’éirigh2 in aghaidh Mhaoise Córé mac Isaair, mhic Chaait, mhic Léví, agus Datan
agus Abírón, beirt mhac Eliaib, agus Hon mac Phelet de chlaínn Rúben, 2 agus mar aon leó dhá
chéad agus caogad eile d’fhearaibh tosaigh na sionagóige, go nglaeití as a n-ainmneachaibh orthu in
am cómhairle. 3 Agus nuair a sheasaíodar suas in aghaidh Mhaoise agus Aaroin dúradar: Ní beag
díbhse gur daoine naofa an pobal go léir; agus tá* an Tiarna ’na measc. Cad chuige dhíbh bheith ag
úr n-árdú féin os cionn phobail an Tiarna? 4 Nuair ’ airigh Maois an focal san do chaith sé é féin ar

1 Caib. 15. véar. 38. “Fabhraí”. Do mhéadaíodh na Pharisínigh na fabhraí sin trí mheang, dhá leogaint orthu gur trí 
mhéid a ndíograis do dhlí Dé thar díogras daoine eile a dheinidís é. Mait. 23:5.

2 Caib. 16. véar. 1. “D’éirigh”. An gníomh a bhí déanta ag na fearaibh sin, agus gur deineadh díoltas chómh 
huathásach orthu dá dhruím, siosma ab ea é, agus easúmhlaíocht in aghaidh an údaráis a bhí curtha ar bun ag Dia 
san eaglais; agus iad a bheith ag éileamh na sagartachta gan bheith glaeite de réir dlí ná curtha sa ghairm sin. Is é an 
scéal céanna díreach é ag lucht siosma san eaglais riamh ó shin.
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an  dtalamh  ar  a  bhéal  agus  ar  a  aghaidh,  5 agus  do  labhair  sé  le  Córé  agus  leis  an  bpobal*:
Táispeánfaidh an Tiarna ar maidin cé hiad is leis féin, agus dlúthfaidh sé leis féin na daoine atá
naofa, agus na daoine do thoghfaidh sé is iad a raghaidh i ngar do. 6 Dá bhrí sin deinidh so: Tógadh
gach fear agaibh a thúiseóir féin, tusa, a Chóré, agus do chuallacht go léir, 7 agus cuiridh tine iontu,
amáireach, agus cuiridh túis ar an dtine os cómhair an Tiarna, agus an té a thógfaidh an Tiarna sin é
a bheidh naofa. Tá an iomad agaibh á  tógaint oraibh féin, a mhaca Léví. 8 Agus duairt sé arís le
Córé: Éistidh liom, a mhaca Léví. 9 An beag agaibhse go bhfuil Dia tar éis sibh a dheighilt amach
ón  bpobal  go  léir  agus  sibh  do  tháthú  leis  féin  chun  seirbhíse  ’  dhéanamh  do  i  seirbhís  an
taibearnacail, agus chun seasaimh os cómhair chruinnithe an phobail, agus ministriú chuige féin?
10 Ar fhág san gur thug sé dhuitse agus dod bhráithribh uile clann mhac Léví, teacht i ngar do agus
an tsagartacht, leis, do bhaint amach díbh féinig, 11 agus do chuallacht go léir d’éirí i gcoinnibh an
Tiarna? Óir cé hé Aaron go bhfuiltí ag gluaireán ’na choinnibh?

12 Ansan do chuir Maois fios ar Dhatan agus ar Abírón, beirt mhac Eliaib. Ach d’fhreagadar san:
Ní thiocfaimídne. 13 An beag agatsa gur thugais sinn amach a tír a bhí ar scéith le bainne agus le
mil, chun sinn do chur chun báis san uaigneas, mura bhfaighir fórlámhas tiarna os ár gcionn? 14 Do
thugais sinn, gan amhras, isteach i dtír atá ar scéith le haibhníbh bainne agus meala, agus tá seilbh
tabhartha agat dúinn i bpáirceannaibh agus i bhfíonghortaibh. An stracfair ár súile amach asainn,
leis? Ní thiocfaimídne. 15 Ansan bhí árdfhearg1 ar Mhaois agus duairt sé leis an dTiarna: Ná féach
chun a n-íbirtí sin. Is eól duit nár thógas uathu oiread agus asal óg aon uair, agus nár dheineas
díobháil  d’éinne acu.  16 Agus duairt  sé le  Córé:  Seasaimhse agus do chuallacht ar  leithligh os
cómhair an Tiarna amáireach, agus seasaíodh Aaron ar leithligh. 17 Tógaidh, gach éinne agaibh,
túiseóirí agus cuiridh túis orthu agus ofrálaidh don Tiarna dhá chéad agus caogad de thúiseóiríbh:
bíodh a thúiseóir ag Aaron, leis. 18 Nuair a bhí an méid sin déanta acu, agus Maois agus Aaron ’na
seasamh, 19 agus nuair a bhí an pobal go léir cruinnithe ag doras an taibearnacail, do taispeánadh
glóire an Tiarna dhóibh go léir, 20 agus do labhair an Tiarna le Maois agus duairt sé: 21 Deighlidh
sibh féin amach as an bpobal so go n-ídíod iad láithreach. 22 Agus do chaitheadar san iad féin ar a
n-aghaidh agus dúradar: Ó, a Uilechómhachtaigh, a Dhia na spridí atá ins gach feóil, an oibreóidh
t’fhearg ’na gcoinnibh go léir mar gheall ar pheaca aon fhir amháin? 23 Agus duairt an Tiarna le
Maois: 24 Órdaigh don phobal go léir iad féin do dheighilt ó chábánaibh Chóré agus Dhatain agus
Abíróin. 25 Agus d’éirigh Maois agus chuaigh sé go dtí Datan agus Abírón, agus seanóirí Israél dhá
leanúint,  26 agus duairt  sé leis  an bpobal:  Imídh ó chábánaibh na bhfear mallaithe sin agus ná
bainidh le haon ní is leó le heagla go súfí isteach sibh ’na bpeacaíbh. 27 Agus nuair a bhíodar imithe
óna gcábánaibh mórthímpall do tháinig Datan agus Abírón amach agus do sheasaíodar i bpóirsíbh a
gcábán, iad féin agus a mná agus a gclann agus a muíntir go léir. 28 Agus duairt Maois: Leis seo a
bheidh ’  fhios  agaibh gur  chuir  an  Tiarna  uaidh mise  chun na nithe  go léir  a  chíonn sibh do
dhéanamh agus nách amhlaidh a cheapas as mo cheann féin amach iad. 29 Má gheibhid na fir seo
an bás  is  gnáth  le  daoine  a  dh’fháil,  agus  má thagann orthu  pláig  mar  is  gnáth  do  theacht  ar
dhaoinibh eile, leis, níor chuir an Tiarna mise uaidh. 30 Ach má dheineann an Tiarna ní nua, agus
má osclann an chré a béal agus iad do shlogadh síos, iad féin agus gach ní is leó, agus go raghaid
siad síos beó go hifreann, beidh ’ fhios agaibhse go bhfuil diamhasla déanta acu i gcoinnibh an
Tiarna. 31 Agus láithreach agus é ag stad dá chainnt do bhris an chré óna chéile féna gcosaibh
32 agus d’oscail sí a béal agus do shloig sí iad féin agus a gcábáin agus a maoin go léir. 33 Agus
chuadar síos beó go hifreann agus do dhún an talamh os a gcionn, agus do hídíodh iad a lár na
ndaoine. 34 Ach Israél go léir a bhí ’na seasamh mórthímpall, do theitheadar nuair ’ airíodar an
scread a chuir an mhuíntir a bhí dá n-ídiú astu, agus dúradar: Le heagla go mb’fhéidir go sloigfeadh

1 Véar. 15. “Fearg”. Díogras in aghaidh an pheaca ab ea an fhearg san; agus fíoch mar gheall ar an masla a tugadh do 
Dhia: díreach mar a ghlac an fáidh naofa céanna nuair a chonaic sé an gamhain óir.
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an talamh sinn féin,  leis.  35 Agus tháinig tine amach ón dTiarna agus d’ídigh sí  an céad agus
caogad  fear  a  bhí  ag  ofráil  na  túise.  36 Agus  do  labhair  an  Tiarna  le  Maois  agus  duairt  sé:
37 Órdaigh d’Eleásar mac Aaroin an sagart na túiseóirí atá sa lasair do thógaint suas agus an tine do
scaipeadh anonn ’s anall: óir do naomhaíodh iad 38 i mbás na bpeacach, agus buaileadh sé iad ’na
bplátaíbh agus daingníodh sé iad ar an altóir, mar gur hofráladh túis don Tiarna iontu agus gur
naomhaíodh  iad:  ionas  go  bhfeicfid  clann  Israél  iad  mar  chómhartha  agus  mar  chuímhneamh.
39 Ansan do thóg Eleásar, an sagart, na túiseóirí práis, ’nar ofráladar súd a hídíodh leis an dtine,
agus do bhuail sé ’na bplátaíbh iad, agus do dhaingnigh sé ar an altóir iad: 40 ionas go mbeadh ag
claínn Israél, san aimsir a bhí le teacht, foláramh nár cheadaithe d’aon duine iasachta, ná d’éinne
nách de shíol Aaroin, teacht i ngar chun túise d’ofráil don Tiarna, le heagla go n-imeódh air mar a
dh’imigh ar Chóré, agus ar a chuallacht go léir, de réir mar a labhair an Tiarna le Maois.

41 An lá ’na dhiaidh san do bhí pobal chlainne Israél go léir ag gearán in aghaidh Mhaoise agus in
aghaidh  Aaroin  agus  deiridís:  Do  chuireabhair  chun  báis  daoine  an  Tiarna.  42 Agus  d’éirigh
ceannairc agus callóid*, 43 i dtreó gur rith Maois agus Aaron go dtí taibearnacal na connartha. Agus
nuair a bhíodar imithe isteach ann do chlúdaigh an scamall é agus do taispeánadh glóire an Tiarna.
44 Agus duairt an Tiarna le Maois: 45 Imídhse amach a lár an phobail seo. Dísceód iad láithreach.
Agus iad sínte ar an dtalamh. 46 Duairt Maois le hAaron: Tóg an túiseóir agus cuir tine ón altóir
ann agus cuir túis anuas ar an dtine, agus imigh láithreach ag triall ar na daoine agus guigh orthu:
óir tá fearg imithe amach ón dTiarna agus tá an phláig ag déanamh éirligh. 47 Do dhein Aaron an ní
sin agus do rith sé isteach i lár na ndaoine go raibh an tine dhá n-ídiú, agus d’ofráil sé an túis,
48 agus do sheasaimh sé idir na daoine a bhí marbh agus na daoine a bhí beó, agus bhí sé ag guí ar
na daoine, agus do stad an phláig. 49 Agus cheithre mhíle dhéag agus seacht gcéad ab ea uimhir na
ndaoine do maraíodh, in éaghmais ar maraíodh i gceannairc Chóré. 50 Agus tháinig Aaron tar n-ais
ag triall ar Mhaois, go doras taibearnacail na connartha tar éis an íde do stad.

Caib. a Seachtdéag

Deachtaítear an tsagartacht d’Aaron le bláthú a shlaite. Agus cimeádtar an tslat sa taibearnacal
mar chómhartha cuímhne ar an ní sin.

1 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus duairt sé. 2 Labhair le claínn Israél agus tóg ó gach duine
acu slat de réir a gcineacha, ó phriúnsaíbh uile na dtreabh, dhá shlait dhéag; agus scríbh ainm gach
fir ar a shlait féin. 3 Agus beidh ainm Aaroin do threibh Léví, agus beidh a dteaghlacha go léir ar
aon tslait amháin. 4 Agus cuirfir iad isteach i dtaibearnacal na connartha os cómhair na fianaise mar
a labharfadsa leat. 5 Pé duine dhíobh san a thoghfadsa bláthfaidh a shlat san, agus coiscfead uaim
an gluaireán so clainne Israél, lena mbíd siad ag gluaireán ’núr gcoinnibhse.

6 Agus do labhair Maois le claínn Israél, agus thug na priúnsaí go léir slata dho, slat do gach treibh.
Agus bhí dhá shlait dhéag ann in éaghmais slaite Aaroin. 7 Agus do chuir Maois iad isteach os
cómhair an Tiarna i dtaibearnacal na fianaise: 8 agus tháinig sé an lá ’na dhiaidh san agus fuair sé
go raibh slat Aaroin, de theaghlach Léví, tar éis péacú1,  agus go raibh na péaca tar éis at agus
bláthanna do chuir amach, agus go raibh na bláthanna tar éis bileóga do leathadh agus tar éis bheith
cúmtha ’na líomóidibh*. 9 Do thug Maois amach, dá bhrí sin, na slata go léir, as láthair an Tiarna
chun clainne Israél go léir: agus do chonacadar, agus do ghlac gach éinne acu a shlata. 10 Agus
duairt an Tiarna le Maois: Beir thar n-ais slat Aaroin isteach i dtaibearnacal na fianaise i dtreó go

1 Caib. 17. véar. 8. “Slat Aaroin, de theaghlach Léví, tar éis péacadh”, an tslat san Aaroin a thug toradh ar an gcuma 
san go míorúilteach, figiúir ab ea í ar an Maighdin Muire do ghoibh agus do rug a Mac gan dochar dá maighdineas.
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gcimeádfar ann í mar chómhartha ar chlaínn cheannarcaigh Israél, agus go stadfaidh a ngluaireán
uaim le heagla go gcurfí chun báis iad. 11 Agus do dhein Maois mar a bhí órdaithe ag an dTiarna.
12 Agus duairt clann Israél le Maois: Féach, táimíd ídithe, táimíd go léir ag dul chun báis. 13 Pé
duine ’ théann i ngaire an taibearnacail faigheann sé bás. An amhlaidh a hídeófar ar fad an uile
dhuine againn?

Caib. a hOchtdéag

Cúram na sagart agus na Levíteach agus a gceart.

1 Agus  duairt  an  Tiarna  le  hAaron:  Fuiliceóirse  agus  do  chlann  mhac  agus  teaghlach  t’athar,
iomarbhas  an  tsanctuáriuim1,  agus  fuiliceóirse,  agus  do  chlann  mhac  mar  aon  leat,  peacaí  úr
sagartachta. 2 Agus tóg leat do bhráithre, leis, de threibh Léví, agus slat ríoga t’athar, agus bídís
ollamh i láimh, agus ministrídís duit. Ach déanfairse agus do chlann mhac ministriú i dtaibearnacal
na fianaise. 3 Agus beid na Levítigh ag faire chun t’órdaithe do dhéanamh agus tímpall oibreacha
uile an taibearnacail:  ach amháin ná caithfid siad teacht i ngaire árthaí an  tsanctuáriuim ná* na
haltórach, le heagla go bhfaighidís bás agus sibhse leó. 4 Ach bídís it fhochair agus fairidís i gcúram
an taibearnacail, agus in sna ceremóinibh a bhaineann leis. Ní chaithfidh duine iasachta é féin do
chur libh. 5 Bídh ag faire i gcúram an taibearnacail agus i ministreacht na haltórach, le heagla go n-
éireódh fearg in aghaidh chlainne Israél. 6 Táid úr mbráithre, na Levítigh, tabhartha agam díbh
amach a claínn Israél, agus táid siad tabhartha agam mar thabharthas don Tiarna, chun seirbhíse i
ministreachtaibh  an  taibearnacail.  7 Ach  tusa  agus  do  chlann  mhac,  féachaidhse  chun  na
sagartachta; agus gach ní a bhaineann le seirbhís na haltórach agus atá laistigh den chaille is iad na
sagairt a mhinistreóidh iad. Má thagann aon duine iasachta ’na ngaire curfar chun báis é.

8 Agus duairt an Tiarna le hAaron: Féach tá cúram mo chéadtorthaí curtha agam ortsa. Na nithe go
léir atá naomhaithe ag claínn Israél, táid siad tabhartha suas agam duitse agus dod chlaínn mhac
chun oifice na sagartachta, fé reachtaibh bithbhuana. 9 Na nithe seo, dá bhrí sin, tógfair de sna
nithibh a naomhaíthear agus d’ofráltar don Tiarna. Gach ofráil agus gach íbirt, agus pé rud a tugtar
dom mar gheall ar pheaca agus ar iomarbhas, agus go ndeineann sanctum sanctórum* de is duitse
agus dod mhacaibh é. 10 Íosfair sa tsanctuárium é: ní íosfaidh éinne ach amháin fireann ní de, óir is
ní coisricthe dhuitse é. 11 Ach na céadtorthaí a dhéanfaid clann Israél do mhóidiú agus d’ofráil, táid
siad tabhartha agam duitse agus dod mhacaibh agus dot iníonachaibh, fé dhlí bhithbhuan. An té atá
glan id theaghlach íosfaidh sé iad. 12 Gach ní is feárr den ola agus den fhíon agus den arbhar, pé
céadtorthaí a dh’ofrálaid siad don Tiarna, táid siad tabhartha agam duitse. 13 Na céadtorthaí go léir
a thugann an talamh uaidh agus a tugtar chun an Tiarna, is chun t-úsáidese a bheid siad. An té atá
glan id theaghlach íosfaidh sé iad. 14 Gach aon rud a thabharfaid clann Israél uathu trí mhóid is
agatsa ’ bheidh sé. 15 Pé rud is céadghein de gach feóil, peocu de bheithígh nú de dhaoinibh, is
leatsa é, ach amháin seo, ar gach céadghein duine caithfir luach do ghlacadh, agus gach beithíoch a
bheidh neamhghlan caithfir fuascailt do chur air. 16 Agus beidh a fhuascailt tar éis aon mhí amháin,
ar chúig siclibh airgid de réir meáchainte an tsanctuáriuim. Tá chúig oboil i sicil. 17 Ach céadghein
bó nú caorach nú gabhair ní chaithfir fuascailt do chur orthu, óir táid siad naomhaithe chun an
Tiarna. Doirtfir a bhfuil amháin ar an altóir, agus dófair a saíll mar bhalaith róchúmhartha chun an
Tiarna. 18 Ach beidh an fheóil chun t’úsáide féin agat, mar a bheidh agat an t-ucht coisricthe agus
an ghuala dheas. 19 Céadtorthaí uile an  tsanctuáriuim a dh’ofrálaid clann Israél don Tiarna, táid

1 Caib. 18. véar. 1. “Fuiliceóirse agus teaghlach t’athar iomarbhas an tsanctuáriuim”, .i. curfar pionós oraibhse má 
dheineann sibh peaca trí fhaillí nú trí easpa aireachais, i gcómhlíonadh na ndualgas mbeannaithe gur hóirdneadh 
sibh ar a son.
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siad tabhartha dhuit agam, agus dod mhacaibh agus dot iníonaibh, fé reacht bhithbhuan. Is connradh
salainn1 é go deó os cómhair an Tiarna dhuitse agus dod mhacaibh.

20 Agus duairt an Tiarna le hAaron: Ní bheidh aon tsealús agat ’na gcuid tailmh. Ná ní bheidh aon
chuid agat ’na measc. Is  mise do chuid agat t’oidhreacht i lár clainne Israél. 21 Agus tá tabhartha
agam do  mhacaibh  Léví  deachúna  uile  Israél  mar  shealús,  ar  son  na  ministreachta  atá  acu  á
dhéanamh dom i dtaibearnacal na connartha: 22 i dtreó ná tiocfaid clann Israél a tuilleadh i ngar don
taibearnacal agus ná déanfaid siad peaca maraitheach2, 23 agus gurb iad clann mhac Léví amháin a
dhéanfaidh seirbhís dom sa taibearnacal, agus d’fhuiliceóidh peacaí na ndaoine. Beidh sé ’na reacht
bhithbhuan ’núr sleachtaibh. Ní bheidh acu aon tsealús eile, 24 ach beid siad sásta leis an ofráil
deachún, atá geárrtha amach agam chun a n-úsáide agus chun a riachtanas.

25 Agus  do  labhair  an  Tiarna  le  Maois  agus  duairt  sé:  26 Órdaigh  do sna  Levíteachaibh  agus
deachtaigh dóibh: Nuair a ghlacfaidh sibhse na deachúna atá tabhartha agamsa dhíbh, ofrálaidh a
gcéadtorthaí sin don Tiarna, ’sé sin le rá, an deichiú cuid den deachú, 27 ionas go n-áireófí dhíbhse
é in’ ofráil céadtorthaí, de sna húrláraibh scioból chómh maith le de sna fáscadóiribh fíona, 28 agus
ofrálaidh céadtorthaí don Tiarna den uile ní as a nglacann sibh deachú, agus tugaidh d’Aaron, an
sagart, iad. 29 Na nithe go léir a dh’ofrálfaidh sibh as na deachúnaibh, agus do chuirfidh sibh i
leataoibh don Tiarna, bídís ar na nithibh is feárr agus is tofa. 30 Agus déarfair leó: Má ofrálann
sibhse na nithe uile is fóntaí agus is feárr de sna deachúnaibh áireófar díbh é mar a haireófí é dá
mba den úrlár sciobóil agus d’fháscadóir an fhíona a bheadh sé tabhartha uaibh agaibh. 31 Agus
íosfaidh sibh iad ’núr n-áiteannaibh go léir, sibh féin agus úr dteaghlacha: óir is é úr dtuarastal é as
an ministreacht a dheineann sibh i seirbhís taibearnacail na fianaise. 32 Agus ná deinidh peaca sa ní
sin,  ag  cimeád  na  nithe  is  tofa  agus  na  nithe  is  méith  díbh  féin,  le  heagla  go  dtuathódh  sibh
ofrálacha clainne Israél agus go bhfaigheadh sibh bás.

Caib. a Naoidéag

An dlí i dtaobh íbirte na bó deirge agus uisce an tsásaimh.

1 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus le hAaron, agus duairt sé: 2 Sid é riail na  victime a
dh’órdaigh an Tiarna: Órdaigh do chlaínn Israél go dtabharfaid siad chút bó dhearg3, ’na lán-aois,
gan aon teímheal (inti) agus nár iompair an chuíng. 3 Agus tabharfair í d’Eleásar an sagart, agus
béarfaidh seisean leis amach í lasmu’ den longphort agus íbreóidh sé í i radharc na ndaoine go léir.
4 Agus túmfaidh sé a mhéar ’na cuid fola agus croithfidh sé an fhuil seacht n-uaire i dtreó dorais an
taibearnacail, 5 agus dófaidh sé í i radharc na ndaoine go léir, agus tabharfaidh sé suas don tine a
croiceann agus a feóil  agus a fuil  agus a garr. 6 Tógfaidh an sagart,  leis,  adhmad céadair  agus
hyssóip, agus croídhreac daite faoi dhó, agus caithfidh sé isteach é sa lasair lena ndóitear an bhó.
7 Ansan nífidh sé a chuid éadaigh agus a chorp, agus raghaidh sé isteach sa longphort agus beidh sé
neamhghlan go dtí tráthnóna. 8 Agus an té a dhóigh í, leis, nífigh sé a chuid éadaigh agus a chorp,
agus  beidh  sé  neamhghlan  go  dtí  tráthnóna.  9 Agus  baileóidh  fear  atá  glan  luaith  na  bó  agus

1 Véar. 19. “Connradh salainn”. Seanará is ea é. Ciallaíonn sé connradh nách féidir a dh’athrú ná do thruailliú; fé mar 
’ cimeádtar le salann rud gan truailliú; connradh bhithbhuan, mar an reacht a dh’órdaíonn salann do bheith ins gach 
íbirt. (Lev. 2.)

2 Véar. 22. “Peaca maraitheach”, .i. peaca do thabharfaidh bás ag leanúint ’na dhiaidh.
3 Caib. 19. véar. 2. “Bó dhearg”. An bhó dhearg san dá híbirt mar gheall ar pheaca, agus dá loscadh le tine lasmu’ den 

longphort, agus a cuid fola dá meascadh ar uisce chun na neamhghlan do ghlanadh agus chun sásaimh a dhéanamh 
dóibh, figiúir ab ea í ar pháis Chríost, go nglantar ár n-anamnacha ó pheaca lena chuid fóla rónaofa, in sna 
sácramíntíbh beannaithe.
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doirtfidh sé amach an luaith lasmu’ den longphort in áit fhíorghlan, ionas go gcimeádfar í do phobal
chlainne Israél, agus chun uisce le crothadh: óir is mar gheall ar pheaca do dódh an bhó. 10 Agus an
té  do  rug  leis  luaithreach  na  bó  nífidh  sé  a  chuid  éadaigh  agus  beidh  sé  neamhghlan  go  dtí
tráthnóna. Déanfaid clann Israél agus na na daoine iasacht a chónaíonn ’núr measc, gnás de sin, mar
ní naofa fé reacht bhithbhuan. 11 An té a theangóidh le corp duine (mhairbh) agus a bheidh, dá bhrí
sin, neamhghlan ar feadh seacht lá, 12 croithfar an t-uisce sin air an tríú lá, agus an seachtú lá agus
glanfar é ar an gcuma san. Mara gcroití air é an tríú lá níorbh fhéidir é ’ ghlanadh an seachtú lá.
13 Gach duine a bhainfidh le corp duine (mhairbh) agus ná croitear an meascadh so air truailleóidh
sé taibearnacal an Tiarna agus ídeófar a Israél é: toisc nár croitheadh uisce an tsásaithe air, beidh sé
neamhghlan agus leanfaidh a neamhghlaine dhe.

14 Sid é dlí duine a gheibheann bás i gcábán. Beidh gach duine a théann isteach ’na chábán, agus
gach a bhfuil d’árthaíbh ann, neamhghlan ar feadh feacht lá. 15 An t-árthach ná fuil aon chúmhdach
air ná aon cheangal os a chionn beidh sé neamhghlan. 16 Má theangbhaíonn duine sa pháirc le corp
duine a maraíodh, nú a fuair bás uaidh féin, nú le cnámh leis, nú len’ uaigh, beidh sé neamhghlan
seacht lá. 17 Agus tógfaid siad ní de luaithrigh an dóite, agus den ofráil mar gheall ar pheaca agus
doirtfid siad uisceacha beó orthu isteach in árthach, 18 agus túmfaidh fear atá glan  hyssóp iontu
agus croithfidh iad* ar an gcábán go léir, agus ar an dtrioscán, agus ar na daoine atá neamhghlan trí
bhaint le haon ní den tsórd. 19 Agus ar an gcuma san, an té atá glan glanfaidh sé na daoine atá
neamhghlan an tríú lá agus an seachtú lá; agus tar éis a shásaithe an seachtú lá nífidh sé é féin agus
a chuid éadaigh agus beidh sé neamhghlan go dtí tráthnóna.

20 Aon duine ná beidh sású déanta air de réir an rítuis sin ídeófar a anam a lár na heagailse: óir tá
sanctuárium an Tiarna truaillithe aige agus níor crothadh air uisce an ghlanta. 21 Beidh an reacht
san ’na dlí go deó. Agus an té, leis, a chroith an t-uisce, nífidh sé a chuid éadaigh. Gach aon duine a
bhainfidh le huisce an ghlanta beidh sé neamhghlan go tráthnóna. 22 Aon ní go mbainfidh duine
neamhghlan leis déanfaidh sé neamhghlan é. Agus an té a bhainfidh le haon ní díobh san beidh sé
neamhghlan go tráthnóna.

Caib. a Fiche

Bás Mháire, drifiúr Mhaoise. An pobal ag gearán le heaspa uisce. Dia ag tabhairt an uisce dhóibh
as an gcarraig. Bás Aaroin.

1 Agus tháinig clann Israél agus an pobal go léir isteach in uaigneas Shin, sa chéad mhí. Agus do
chónaigh na daoine i gCádés: agus fuair Máire bás san áit sin agus do hadhlacadh í san áit chéanna.
2 Agus  bhí  easpa  uisce  ar  an  bpobal  agus  thánadar  ag  triall  ar  Mhaois  agus  ar  Aaron 3 agus
dheineadar ceannairc agus dúradar: Is trua chráite ná fuaramair bás os cómhair an Tiarna i measc ár
mbráithre! 4 Cad chuige dhuit eaglais an Tiarna do thabhairt isteacha sa bhfiantas?* 5 Cad chuige
dhuit  a  chur  ’  fhéachaint  orainn teacht  aníos  as  an Éigipt  agus sinn a  thabhairt  isteach san áit
mhífhoirtiúnach so nách féidir síol do chur ann, agus ná fásaid figí ann ná fíniúna ná gránúlla, agus
ná fuil aon uisce ann le n-ól? 6 Agus d’imigh Maois agus Aaron ón slua isteach i dtaibearnacal na
connartha agus chaitheadar  iad  féin anuas  ar  an dtalamh agus do ghlaodar  ar  an dTiarna  agus
dúradar: a Thiarna Dia, éist le glao an phobail seo agus oscail dóibh do stór, tobar uisce bheó, i
dtreó go mbeid siad sásta agus go stadfaid siad de bheith ag gluaireán. Agus do taispeánadh glóire
an Tiarna os a gcionn. 7 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus duairt sé: 8 Tóg an tslat agus
cruinnigh an pobal i dteannta ’ chéile agus labhair leis an gcarraig ós a gcómhair agus tabharfaidh si
uisceacha uaithi. Agus nuair a bheidh uisce tabhartha amach agat as an gcarraig beid na daoine go
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léir agus a mbeithígh ag ól. 9 Do thóg Maois, dá bhrí sin, an tslat a bhí os cómhair an Tiarna, fé mar
a dh’órdaigh sé*, 10 agus do chruinnigh sé na daoine go léir os cómhair na carraige, agus duairt sé
leó: Éistidh liom, a shlua cheannarcach gan creideamh. An féidir dúinne uisce ’ thabhairt amach as
an gcarraig seo? 11 Ansan do thóg Maois suas an tslat agus do bhuail sé an charraig1 dhá uair leis
an slait agus do ghluais neart uisce amach aisti, agus bhí na daoine agus na beithígh ag ól. 12 Agus
duairt an Tiarna le Maois agus le hAaron: Toisc nár chreideabhair*2, chun me do naomhú i láthair
clainne Israél, ní sibhse a bhéarfaidh an pobal so isteach sa tír a thabharfadsa dhóibh. 13 Sin é uisce
an bhréagnaithe3, mar ar dhein clann Israél casaoid in aghaidh an Tiarna, agus gur naomhaíodh é
iontu.

14 San am gcéanna do chuir Maois teachairí ó Chádés go rí Edoim chun a rá: Seo mar adeir do
bhráthair Israél: Is eól duit an cruatan go léir a ghoibh sinn: 15 conas mar a chuaigh ár n-aithreacha
síos san Éigipt, agus do chónaíomair san áit sin mórán aimsire, agus do chráigh muíntir na hÉigipte
sinne agus ár n-aithreacha: 16 agus conas mar a ghlaomair ar an dTiarna agus gur éist sé linn, agus
do chuir sé aingeal uaidh, agus do thug an t-aingeal amach as an Éigipt sinn. Féach, táimíd anso
anois i gcathair Chádés atá i bhfíorimeall do chríochsa. 17 Aicimíd ort cead a bheith againn gabháil
tríod thír.  Ní gheóbhaimíd trí  sna páirceannaibh, ná trí  sna fíonghortaibh.  Ní ólfaimíd uisce do
thoibreacha. Geóbhaimíd an bóthar mór coiteann agus ní iompóimíd chun na lámha deise ná chun
na lámha clé  go dtí  go  mbeimíd amach as  do chríochaibh.  18 Agus  d’fhreagair  Edom iad:  Ní
gheóbhaidh sibh tríomsa, nú má ghabhann sibh raghadsa amach ’núr gcoinnibh armtha. 19 Agus
duairt  clann Israél:  Geóbhaimíd  an bóthar  lom:  agus má ólaimíd féin  agus ár  mbeithígh  ní  de
t’uisceachaibh díolfaimíd as mar is cóir. Ní bheidh aon trioblóid mar gheall ar an ndíolaíocht, ach
leog dúinn gluaiseacht go luath.  20 Ach d’fhreagair  seisean: Ní gheóbhair  ann. Agus tháinig sé
amach láithreach ’na gcoinnibh le slua dí-áirimh agus le lámh láidir, 21 agus ní thoileódh sé le haon
chead gluaiste ’  thabhairt  dóibh trína chríochaibh. Dá bhrí  sin d’iompaigh Israél slí  eile  uaidh.
22 Agus nuair a bhí an longphort aistrithe acu ó Chádés thánadar go dtí cnuc Hoir atá ar imeallaibh
tíre Edoim:

23 Agus an áit sin do labhair an Tiarna le Maois: 24 Téadh Aaron, ar seisean, ag triall ar a dhaoine,
óir  ní  chaithfidh sé dul  isteach sa tír  atá  tabhartha agamsa do chlaínn  Israél  toisc  go raibh sé
díchreideamhach dom bréithribh ag uisceachaibh an bhréagnaithe. 25 Tóg Aaron, agus a mhac mar
aon leis, agus beir leat suas iad go dtí cnuc Hoir; 26 agus bain a éide den athair agus éidigh léi a
mhac Eleásar. Baileófar Aaron chun a dhaoine agus gheóbhaidh sé bás ar an áit sin. 27 Do dhein
Maois mar a bhí órdaithe ag an dTiarna: agus d’imíodar suas go cnuc Hoir os cómhair na ndaoine
go léir, 28 agus do bhain sé na héidí d’Aaron agus d’éidigh sé a mhac Eleásar leó, 29 agus tar éis
Aaroin d’fháil bháis ar bhárr an chnuic tháinig sé* anuas in éineacht le Eleásar*. 30 Agus nuair a
chonaic an pobal go léir go raibh Aaron tar éis bháis do chaoineadar é ar feadh tríochad lá ’na
dteaghlachaibh go léir.

Caib. Dhá Dheich a hAon

Bua ar rí Arad. Na daoine ag casaoid agus pionós dá chur orthu le haithreachaibh nímhe tine.
Leighistear iad le hathair nímhe práis. Bua acu á bhreith ar na ríthibh Sehon agus Óg.

1 Caib. 20. véar. 11. “An charraig”. Samhaltas ar Chríost ab ea an charraig sin, agus an t-uisce do tháinig as an 
gcarraig samhaltas ab ea é ar fhuil rónaofa Chríost, tobar gach tairbhe dhúinne.

2 Véar. 12. “Toisc nár chreideabhair”, .i. lagachar éigin creidimh is ea ’ tháinig ar Mhaois agus ar Aaron an uair sin. 
Ní hamhlaidh a bhí aon easpa muiníne acu a cómhacht ná a trócaire Dé, ach bhí drochiúntaoibh éigin acu as na 
daoine, mar gheall ar iad a bheith chómh stuacach, chómh díchreidimh, agus bhí a gcainnt pas neamhdhíreach.

3 Véar. 13. “Uisce an bhréagnaithe,” nú, “uisceanna casaoide”. “Meribah” an focal Éabhra.
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1 Agus nuair ’ airigh an rí Arad, an Chanaaníteach, a chónaigh laisteas, .i. Israél a bheith ag teacht
trí shlí an lucht braith, do chur sé cath orthu agus do bhuaigh sé orthu, agus do rug sé creach uathu.
2 Ach do chuir Israél ceangal móide air féin chun an Tiarna, dhá rá: Má thugann tú na daoine seo
isteach im láimh dom, dísceód a gcathracha amu’ ’s amach. 3 Agus d’éist an Tiarna le guí Israél
agus thug sé suas dóibh na Chanaanítigh agus dheineadar léirscrios orthu go léir agus do réabadar a
gcathracha, agus thugadar Horma mar ainm ar an áti, .i. anatema1. 4 Ansan do ghluaiseadar ó chnuc
Hor an tslí a sheólann chun na farraige Rua, chun gabháil tímpall ar thír Edoim. Agus do thosnaigh
na daoine ar bheith tuirseach den tsiúl agus den chruatan. 5 Agus bhíodar ag casaoid in aghaidh an
Tiarna agus in aghaidh Mhaoise.  Agus deiridís: Cad chuige dhuit  sinn a thabhairt  amach as an
Éigipt, chun bás a dh’fháil sa bhfiantas? Níl aon arán (le fáil) ná níl aon uisce againn: tá gráin ag ár
n-anam ar an mbia éadrom2 so anois. 6 Dá bhrí sin do chuir an Tiarna isteach ’na measc aithreacha
nímhe  tine3,  agus  do  rug  na  haithreacha  nímhe  orthu  agus  mharaíodar  a  lán  acu.  7 Ansan  do
thánadar ag triall ar Mhaois agus dúradar: Tá peaca déanta againn mar do labhramair i gcoinnibh Dé
agus id choinnibhse. Guigh chuige dhá iarraidh air na haithreacha nímhe seo do thógáilt uainn.
Agus do ghuigh Maois ar an bpobal. 8 Agus duairt an Tiarna leis: Dein athair nímhe práis agus cuir
suas é mar chómhartha: pé duine a buailfar agus d’fhéachfaidh air mairfidh sé. 9 Dá bhrí sin, do
dhein Maois athair  nímhe práis4 agus chuir  sé in áirde é mar chómhartha,  agus na daoine ar a
mbeirtí nuair ’ fhéachaidís air do leighistí iad.

10 Agus do ghluais clann Israél ar aghaidh agus champaíodar 11 in Iearbarim*, sa bhfiantas atá ag
féachaint ar Mhoab soir. 12 Agus d’fhágadar an áti sin agus thánadar go dtí sruth Sared. 13 Agus
d’imíodar as an áit sin agus do champaíodar ar aghaidh Arnoin amach, áit atá san uaigneas, agus do
sheasaíonn  amach  ar  theórannaibh  an  Amorrhítigh.  Óir  teóra  Mhoaib  Arnon,  ag  deighilt  na
Moabíteach ó sna hAmorrhíteachaibh. 14 Uime sin is ea adeirtear i leabhar chogaí an Tiarna5: mar a
dhein  sé  sa  Mhuir  Ruaidh  is  ea  a  dhéanfaidh  sé  i  sruthaibh  Arnoin.  15 Do  claonadh  síos
carraigreacha an tsrutha ionas go nglacfaidís suaimhneas in Ar, agus go luífidís síos i dteórannaibh
an Amorrhítigh*. 

16 Nuair  ’ fhágadar an áit sin is ea do taispeánadh an tobar go nduairt an Tiarna le Maois ’na
thaobh: Bailigh na daoine le chéile agus tabharfad uisce dhóibh: 17 Ansan do chan Israél an dán so:

Éiríodh an tobar.
Bhíodar ag cantainn do.
18 An tobar a thóchadar na priúnsaí*,
agus a dh’ollmhaigh ríogra na ndaoine,
sa té a thug an dlí*,
agus lena mbataíbh féinig.

1 Caib. 21. véar. 3. “Anatema”, rud do bheirtear* do íde. 
2 Véar. 5. “An bia éadrom”. Sin é ainm a thugadar ar an manna ó neamh a bhí ag Dia á thabhairt dóibh. Sin mar a 

bhíonn gráin ag duine saolaí ar nithibh a bhaineann le neamh ná faigheann sé aon bhlas orthu. 
3 Véar. 6. “Piastaí tine”. Tugtar an ainm sin orthu mar na daoine ’na mbeireadh na piastaí sin orthu bhídís dá loscadh 

le teas.
4 Véar. 9. “Athair nímhe práis”. Samhaltas ar Chríost ar an gcruis ab ea é sin, agus ar an leigheas a dheineann 

creideamh i gCríost ar an gcréacht a dheineann fiacal nímhe an áirseóra sa duine (Eóin 3:14).
5 Véar. 14. “Leabhar chogaí an Tiarna”. Seanaleabhar ná fuil le fáil anois, dálta a lán eile seanaleabhar a hainmnítear 

sa scriptiúir agus ná fuil le fáil anois.
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Agus do ghluaiseadar ón bhfiantas go Matana; 19 ó Mhatana go dtí Nahaliel: ó Nahaliel go dtí
Bamot. 20 Ó Bhamot, gleann atá i dtír Mhoab, go bárr Phasga, a dh’fhéachann i dtreó an uaignis.
21 Agus do chuir Israél teachtairí ag triall ar Shehon rí na nAmorrhíteach, dhá rá: 22 Aicim ort,
cead a bheith agam chun gabháil tríod thír. Ní raighimíd i leataoibh isteach in sna páirceannaibh ná
in sna fíonghortaibh. Ní ólfaimíd uisceacha do thoibreacha. Geóbhaimíd bóthar mór an rí go dtí go
mbeimíd lasmu’ ded chríochaibh. 23 Agus ní cheadódh sé Israél do ghabháil trína chríochaibh, ach
slua do chruinniú agus dul amach ’na gcoinnibh san uaigneas. Agus tháinig sé go dtí Iasa, agus do
chómhraic sé leó 24 agus maraíodar é leis an gclaíomh, agus do ghabhadar seilbh ’na thír ón Arnon
go dtí an Iaboc agus go dtí críocha clainne Ammoin: óir bhí críocha Ammoin dá gcimeád ag buín
láidir.  25 Agus  do  thóg  Israél  a  chathracha  go  léir,  agus  do  chónaigh  sé  i  gcathrachaibh  an
Amorrhítigh,  .i.  i  Hesebon  agus  in  sna  bailtibh  ba  leis.  26 B’é  Hesebon  cathair  Sehoin  rí  na
nAmorrhíteach, an rí do chómhraic i gcoinnibh rí Mhoaib agus do thóg an tír go léir a bhí fén’
fhórlámhas san chómh fada leis an Arnon. 27 Uime sin adeirtear sa tseanará:

Tagaidh go dtí Hesebon,
Cúmtar agus curtar suas cathair Sehon.
28 Do ghluais tine amach a Hesebon,
lasair a dún Sehoin,
agus d’ídigh sí Ar na Moabíteach
agus lucht cónaithe in árdaibh Arnoin.
29 Mairg duit, a Mhoaib!
Taoi ídithe, a phobal Chamois.
Táid a chlann mhac tabhartha aige don ruaig
agus a iníonra i mbraighdineas do Sehon, rí na nAmorrhíteach.
30 Tá a gcuíng ar neamhní ó Hesebon go Dibon.
Thánadar go Nophe agus tuirse orthu,
agus chómh fada le Madaba.

31 Ansan do chónaigh Israél i dtír an Amorrhítigh, 32 agus chuir Maois daoine uaidh ag féachaint
Iaser, agus thógadar a bhailte agus ghabhadar a lucht cónaithe. 33 Agus d’iompaíodar iad féin agus
chuadar suas slí Bhasain, agus tháinig Óg, rí Bhasain, agus a dhaoine go léir, ’na gcoinnibh chun
cómhraic a dhéanamh leó in Edrai. 34 Agus duairt an Tiarna le Maois: Ná bíodh eagal ort roimis,
óir tá sé féin agus a thír, agus a dhaoine go léir, tabhartha agamsa isteach id láimh duit. Déanfair leis
mar a dheinis le Sehon rí na nAmorrhíteach, lucht cónaithe Heseboin. 35 Agus do mharaíodar é
agus a chlann mhac go léir agus a dhaoine go léir, gan aon duine acu do leogaint saor, agus do
shealbhaíodar a thír.

Caib. Dhá Dheich a Dó

Cuireann Balac, rí Mhoaib, fios dhá uair ar Bhalaam chun go gcuirfeadh sé mallacht ar Israél.
Balaan dá imdheargadh ag aingeal ar an slí.

1 Agus do chuadar ar aghaidh agus ghlacadar longphort ar mhachaire Mhoaib, ar aghaidh na háite
’na bhfuil Iéricho ar an dtaobh eile den Iórdan. 2 Agus do chonaic Balac mac Sephoir a raibh déanta
ag Israél leis an Amorrhíteach, 3 agus go raibh árdeagla ag na Moabítigh roimis agus ná rabhadar
ábalta ar sheasamh ’na choinnibh, 4 agus duairt sé le seanóiribh Mhadiain: Disceóidh an pobal so
gach a bhfuil de dhaoine ’nár gcríochaibh, díreach mar a dh’itheann damh an féar síos go préamh.
Bhí sé an uair sin ’na rí ar Mhoab, 5 agus chuir sé teachtairí ag triall ar Bhalaam mac Bheóir, an
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fear feasa a bhí ’na chónaí in aice abhann tíre chlainne Ammoin, chun go nglaofaidís air agus go
ndéarfaidís: Féach tá pobal tagaithe amach as an Éigipt agus tá aghaidh na dútha clúdaithe acu agus
iad suíte ar ár n-aghaidh anonn. 6 Tar, dá bhrí sin, agus cuir eascaine ar an bpobal san, óir is treise é
ná mise: dá bhféadainn in aon chor gabháil orthu agus iad do chomáint as mo thír amach: óir is eól
dom, an té go gcuirfirse beannacht air go bhfuil sé beannaithe agus an té go gcuirfir mallacht air go
bhfuil sé fé mhallacht. 7 Agus d’imigh seanóirí Mhoaib agus daoine aosta Mhadiain agus fiacha na
fáistine ’na lámhaibh acu agus thánadar go dtí Balaam, agus d’ínseadar do na focail aduairt Balac.
8 Do fhreagair seisean: Fanaidhse anso anocht agus freagród pé ní adéarfaidh an Tiarna liom. Agus
an fhaid a bhíodar ag fanúint ag Balaam tháinig Dia agus duairt sé leis: 9 Cad ’tá ó sna daoinibh seo
atá i t’fhocair? 10 D’fhreagair seisean: Tá Balac mac Sephoir, rí na Moabíteach, tar éis teachtairí do
chur chúm dhá rá: 11 Féach, tá pobal a tháinig as an Éigipt tar éis aghaidh na talún do chlúdach: tar
agus dein eascaine orthu, (féachaint) an bhféadfainn in aon chor gabháil orthu agus iad do chomáint
chun siúil. 12 Agus duairt Dia le Balaam: Caithfir gan dul leó ná eascaine ’ dhéanamh ar an bpobal
san: mar is pobal beannaithe é. 13 Agus d’éirigh sé ar maidin agus duairt sé leis na huaislibh: Imídh
chun úr dtíre féin, óir tá coiscithe ag an dTiarna ormsa dul libh. 14 Tháinig na huaisle thar n-ais ag
triall ar Bhalac agus dúradar: Ní thiocfadh Balaam linn. 15 Ansan do chuir sé uaidh fir ní b’uaisle,
agus níba mhó dhíobh, ná mar a chuir sé ar dtúis uaidh. 16 Agus nuair a bhíodar tagaithe go dtí
Balaam dúradar: Seo mar adeir Balac mac Sephoir: Ná dein ríghneas de theacht ag triall orm, 17 óir
táim ollamh ar  onóir  a  thabhairt  duit,  agus  tabharfad  duit  pé  ní  dh’iarrfair  orm:  tar  agus  dein
eascaine ar an bpobal so. 18 D’fhreagair Balaam: Dá dtugadh Balac dom lán a thí d’airgead agus
d’ór ní féidir dom focal mo Thiarna Dia d’athrú chun níos mó ná níos lú do labhairt. 19 Iarraim
oraibh fanúint1 anso anocht arís chun go mbeidh ’ fhios agam cad é an freagra ’ thabharfaidh an
Tiarna orm aon uair amháin eile. 20 Agus tháinig an Tiarna go dtí Balaam san oíche agus duairt sé
leis: Má tháinig na fir seo ag glaoch ort, éirigh agus imigh leó, ach so amháin, go ndéanfair an ní a
dh’órdód duit. 21 D’éirigh Balaam ar maidin agus chuir sé iallait ar a asal agus d’imigh sé leó.
22 Agus bhí  Dia  i  bhfeirg  go mór.  Agus  do sheasaimh aingeal  ón  dTiarna  sa tslí  i  gcoinnibh
Bhalaaim agus é ’na shuí ar muin an asail agus beirt sheirbhíseach in éineacht leis. 23 Do chonaic
an t-asal an t-aingeal sa tslí agus claíomh ar tarrac aige agus d’imigh sí isteach sa pháirc. Agus do
bhí Balaam ag gabháil uirthi agus a d’iarraidh í ’ chur amach arís ar an slí, 24 ach do sheasaimh an
t-aingeal in áit a bhí cúng idir dhá fhalla a bhí ag dúnadh na bhfíonghort. 25 Agus do chonaic an t-
asal é agus do bhrúigh sí í féin isteach chun an fhalla agus do bhrúigh sí cos an mharcaigh. Ach do
bhuail sé arís í: 26 ach do chuaigh an t-aingeal go dtí áit chúng ná raibh aon tslí ann chun iompáil
deiseal ná tuathal agus sheasaimh sé roimis. 27 Agus nuair a chonaic an t-asal an t-aingeal ’na
sheasamh, do thit sí fé chosaibh an mharcaigh, agus tháinig árdfhearg ar an marcach agus bhí sé ag
gabháil in sna cliathánaibh uirthi le bata. 28 Agus d’oscail an Tiarna béal an asail2 agus duairt sí:
Cad ’tá déanta agam ort? Cad chuige dhuit bheith ’om bualadh anois an tríú huair? 29 D’fhreagair
Balaam: Mar tá sé tuíllte agat*. B’fheárr liom go mbeadh claíomh agam go maróinn thu. 30 Agus
duairt an t-asal: Nách mise an beithíoch ar a mbíthá ar marcaíocht i gcónaí*? Inis dom ar dheineas
riamh a leithéid seo leat? Ach duait seisean: Níor dheinis riamh. 31 Ansan d’oscail an Tiarna súile
Bhalaaim agus chonaic sé aingeal ’na sheasamh agus an claíomh ar tarrac aige agus do shléacht
[sé]* anuas ar fad ar an dtalamh. 32 Agus duairt an t-aingeal leis: Cad chuige dhuit bheith ag gabháil
ar t’asal na trí huaire sin. Táimse tagaithe chun bheith ag cur id choinnibh, mar tá do shlí bun-os-

1 Caib. 22. véar. 19. “Fanúint”. D’iarr sé orthu fanúint, bíodh gur hínseadh do nárbh é toil Dé é ’ dhul leó. 
Taispeánann san gur mhian leis féin dul leó agus Balac do shásamh, mar go bhfaigheadh sé díolaíocht mhaith uaidh. 
Do thug Dia a thoil do, mar phionós air, ach ní chun eascaine ’ dhéanamh ar an bpobal mar ba mhian leis, ach chun 
leogaint do aimhleas a dhéanamh do féin agus bheith ag titim níba dhoimhne i bpeaca, go dtí fé dheireadh gur thug 
sé do Bhalac an chómhairle ghránna úd a thug íde air féin. Is olc í an tsainnt!

2 Véar. 28. “Béal an asail”. Do dhein an t-aingeal úsáid de bhéal an asail chun imdheargadh ’ dhéanamh trí bhéal an 
bheithígh allta ar fheirg agus ar mhínáire Bhalaaim.
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cionn1, agus im choinnibhse, 33 agus mura mbeadh gur iompaigh an t-asal as an slí, ag géilleadh
dhómhsa a bhí im sheasamh it choinnibh bheinn tar éis thu ’ mharbhú agus bheadh an t-asal beó.
34 Agus duairt Balaam: Tá peaca déanta agam, óir ní raibh ’ fhios agam thu ’ bheith id sheasamh im
aghaidh. Agus anois más olc leat me ’ dhul raghad thar n-ais. 35 Duairt an t-aingeal: Éirigh in
éineacht leis na fearaibh seo, ach seachain agus ná labhair aon ní eile ach an ní a dh’órdódsa. Ansan
d’imigh sé leis an huaislibh.

36 Nuair ’ airigh Balac san tháinig sé amach ’na choinnibh go dtí baile leis na Moabíteachaibh atá
suite i bhfíorimeallaibh Arnoin. 37 Agus duairt sé le Balaam: Chuireas teachtairí ag glaoch ort. Cad
’na thaobh nár tháinís*? An toisc gan me ’ bheith ábalta ar dhíol as do theacht é? 38 Agus duairt
seisean: Féach, táim anso. An mbeidh ar mo chumas aon fhocal eile do labhairt ach an focal a
chuirfidh an Tiarna im béal?

39 D’imíodar le cois a chéile agus thánadar isteach i gcathair a bhí i bhfiorimeallaibh a ríochta.
40 Agus do mhairbh Balac daimh agus caoire agus chuir sé bhronntanaisi ag triall ar Bhalaam agus
ar na huaislibh a bhí lena chois. 41 Agus nuair a bhí an mhaidean tagaithe do thug sé é go dtí
áiteanna árda Bhaail agus d’fhéach sé ar fhíormeall an phobail.

Caib. Dhá Dheich a Trí

In inead eascaine ’ dhéanamh ar an bpobal curtar ’ fhéachaint ar Bhalaam beannacht do chur
orthu, agus nithe fónta do thargaireacht ’na dtaobh.

1 Agus duairt Balaam le Balac: Cuir suas anso dhom seacht n-altóracha, agus ollmhaigh an uimhir
chéanna de ghamhnaibh agus an uimhir chéanna de reithíbh. 2 Do dhein sé de réir fhocail Bhalaaim,
agus do chuireadar in aice ’ chéile, gamhain agus reithe ar gach altóir.  3 Agus duairt Balam le
Balac: Seasaimhse go fóill in aice le t’íbirt loiscithe, go dtéadsa féachaint an dtiocfaidh an Tiarna
chúm, agus pé rud a dh’órdóidh sé déarfad leat é. 4 Agus d’imigh sé go géar agus do bhuail an
Tiarna uime, agus duairt Balaam*: Táid seacht n-altóracha curtha suas agam agus gamhain agus
reithe curtha ar gach altóir acu. 5 Agus do chuir an Tiarna an focal ’na bhéal agus duairt sé leis: Fíll
ar Bhalac agus seo mar a labharfair. 6 D’fhíll sé agus fuair sé Balac ’na sheasamh in aice na híbirte
loiscithe, in éineacht le huaislibh uile na Moabíteach, 7 agus do thóg sé a pharabal agus duairt sé:
Thug Balac,  rí  na Moabíteach mise  ó  Aram,  anoir  ó  sna cnucaibh:  Tar,  ar  seisean,  agus  dein
eascaine ar Iácób: brostaigh agus cuir gráin ar Israél. 8 Conas a dhéanfadsa eascaine ar an té nár
dhein  Dia  eascaine  air?  Cad leis  go  gcuirfeadsa  gráin  ar  an  té  nár  chuir  an  Tiarna  gráin  air?
9 Chífead é ó bharraíbh na gcarraigreacha agus breithneód é ó sna cnucaibh. Cónóidh an pobal san
in’  aonar,  agus  áireófar* é  i  measc  na  náisiún.  10 Cé  ’  fhéadfaidh  luaithreach  Iácóib  do
chómhaireamh agus eólas do chur ar uimhir fine Israél?* 11 Agus duairt Balac le Balaam: Cad é sin
agat á dhéanamh? Chuireas fios ort chun eascaine ’ dhéanamh ar mo namhaid; in’ inead san is ag
beannachtaí orthu ataoi. 12 D’fhreagair seisean: An féidir dom aon ní eile do labhairt ach an ní a
dh’órdaíonn an Tiarna? 13 Duairt Balac dá bhrí sin: Tar liom go dtí áit eile as a bhfeicfir cuid
d’Israél agus ná féadfair iad go léir a dh’fheiscint. Cuir an mhallacht orthu ón áit sin. 14 Agus do
rug sé leis é go dtí áit árd ar mhullach cnuic Phasga. Agus do dhein Balaam seacht n-altóracha agus
chuir sé gamhain agus reithe ar gach altóir díobh, 15 agus duairt sé le Balac: Seasaimhse anso in
aice do  holocauist go dtéadsa ’na choinnibh. 16 Agus do bhuail an Tiarna uime agus chuir sé an
focal ’na bhéal agus duairt sé: Fíll ar Bhalac agus seo mar adéarfair leis. 17 D’fhíll sé agus fuair sé é

1 Véar. 32. “Bun-os-cionn”, .i. tá an aigne go holc agat. Ba mhaith leat, ar son saibhris, eascaine ’ dhéanamh ar 
dhaoine go bhfuilimse mar chosantóir acu. 
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’na sheasamh in aice an holocauist, agus ríogra Mhoaib ’na theannta. Agus duairt Balac leis: Cad
’duairt an Tiarna? 18 Ach do thóg seisean a pharabal agus duairt sé: Seasaimh, a Bhalaic, agus
tabhair cluas: Éist liom, a mhic Sephoir: 19 Ní duine Dia, go ndéanfadh sé bréag, ná go bhféadfí ar
nós mhic an duine, é ’ dh’athrú. Dá bhrí sin, an nduairt se, agus ná déanfaidh sé? Ar labhair sé, agus
ná cómhlíonfaidh sé? 20 Chun go mbeannóinn a tugadh me. Ní féidir liom* an bheannacht do chosc.
21 Níl aon íodal i Iácób, ná níl íomhá (aon dé) le feiscint in Israél. Tá a Thiarna Dia in’ fhochair,
agus  fuaim bua an rí  ann.  22 Do thug Dia  amach as  an Éigipt  é,  go bhfuil  a  neart  ar  nós  an
rhinocerois. 23 Níl aon fháistineacht i Iácób, ná aon fhiosacht in Israél. ’Na n-aimsiribh sin neósfar
do Iácób agus d’Israél a bhfuil oibrithe ag Dia dhóibh. 24 Féach, éireóidh an pobal ar nós na leóna,
agus árdóidh sé é féin ar nós an leóin: ní luífidh sé go n-ithidh sé an fhoghail, agus go n-ólaidh sé
fuil na marbh. 25 Ansan duairt Balac le Balaam: Ná cuir mallacht ná beannacht air. 26 Agus duairt
seisean: Nár ínseas duit pé rud adéarfadh Dia liom a dhéanamh gurb é a dhéanfainn? 27 Agus duairt
Balac leis: Téanam agus béarfad go dtí áit eile thu, féachaint ar thoil le Dia go gcurfá mallacht orthu
ón áit sin. 28 Agus do rug sé go mullach cnuic Phogoir é, atá ag féachaint i dtreó an fhiantais.
29 Duairt Balaam leis: Cuir suas anso dhom seacht n-altóracha agus ollmhaigh an oiread chéanna
de ghamhnaibh agus de reithíbh. 30 Do dhein Balac mar aduairt Balaam leis agus chuir sé ar gach
altóir gamhain agus reithe.

Caib. Dhá Dheich a Ceathair

Balaam fós ag targaireacht nithe fónta i dtaobh Israél.

1 Agus ó chonaic Balaam gurbh é toil an Tiarna gur beannacht* a chuirfeadh sé ar Israél níor dheigh
[sé]* mar a théadh sé roimis sin, ag lorg na fiosachta, ach do thug sé aghaidh ar an uaigneas 2 agus
thóg sé suas a shúile agus chonaic sé Israél ’na gcábánaibh de réir a dtreabh. Agus do rith sprid Dé
chuige, 3 agus do thóg sé a pharabal agus duairt sé: duairt Balaam mac Bheóir: Duairt an duine gur
stupadh  a  shúil  suas:  4 Duairt  an  té  a  dh’airigh  úrlabhra  Dé,  agus  a  chonaic  aisling  an
Uilechómhachtaigh, do thiteann agus go n-oscaltar a shúile ar an gcuma san: 5 Ó a Iácóib nách
álainn  iad  do  thaibearnacailí,  agus  do  chábáin,  Ó a  Israel!  6 Mar  ghleannta  fé  choílltibh,  mar
gháirdíní fé uisce in aice le haibhnibh, mar thaibearnacailí do shocraigh an Tiarna, mar céadairí
taobh leis an uisce. 7 Scéifidh uisce amach as a bhucaod agus beidh a shíol in uisceachaibh iolartha.
Óir tógar Agag, a rí, chun siúil agus tógfar uaidh a ríocht. 8 Do thug Dia amach as an Éigipt é, go
bhfuil  a  neart  mar  an  rhinoceros*.  Íosfaid  siad  na  náisiúin  is  namhaid  do,  agus  brisfid  siad  a
gcnámha, agus goinfid siad le saígheadaibh iad. 9 Do luigh sé agus do chodail sé ar nós an leóin
agus ar nós na leóna, ná leómhfaidh éinne í ’ dhúiseacht. An té ’ chuirfidh beannacht ort beidh
beannacht air.  An té a dhéanfaidh eascaine ort áireófar eascaine air féin*.  10 Agus bhí fearg ar
Bhalac chun Balaaim agus bhuail sé a bhasa ar a chéile agus duairt sé: Do ghlaos ort chun go gcurfá
mallacht ar mo namhaid, agus is beannacht atá curtha agat orthu trí huaire. 11 Fíll ar t’áit féin. Bhí
socair agam ar onóir mhór a thabhairt duit go deimhin, ach an onóir a mheasas a thabhairt duit tá an
Tiarna tar éis í ’ chimeád uait. 12 D’fhreagair Balaam*: Ná duart leis na teachtairíbh a chuiris chúm:
13 Dá dtugadh dómhsa lán a thí d’airgead agus d’ór, ní féidir dom dul thar fhocal mo Thiarna Dia,
chun aon ní do rá as mo cheann féin, olc ná maith: ach pé ní adéarfaidh an Tiarna labharfad é sin.

14 Ach fós, ag imeacht dom chun mo dhaoine,  tabharfad cómhairle dhuit,  cad a dhéanfaidh an
pobal so led phobalsa in sna laethantaibh deirineacha (sa Laidin: cad a dhéanfaidh do phobalsa leis
an bpobal so in sna laethantaibh deirineacha). 15 Dá bhrí sin do thóg sé a pharabal arís agus duairt
sé: Duairt Balaam mac Bheóir: Duairt an fear gur stupadh a shúil: 16 Duairt an fear a dh’airigh
cainnt Dé, an fear gurb eól do teagasc an tÉ is aoirde agus do chíonn aislingí an Uilechómhachtaigh,
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an fear a thiteann agus go n-oscaltar a shúile: 17 Chífead é, ach ní hanois: Féachfad air ach ní hi
bhfogas:  Éireóidh Réalt a Iácób, agus sceinnfidh slat ríoga suas ó Israél, agus buailfidh sí ríogra
Mhoaib, agus sladfaidh sí clann Seit. 18 Agus sealbhóidh sé Idúmaéa. Tiocfaidh oidhreacht Seir
chun a namhad. Ach déanfaidh Israél go fearúil. 19 Amach a Iácób a thiocfaidh an té sin a rialfaidh
agus ídeóidh a bhfágfar den chathair. 20 Agus nuair a chonaic sé Amalec do thóg sé a pharabal agus
duairt sé: Amalec tosach náisiún, go n-ídeófar a chríocha deirineacha*. 21 Chonaic sé an Ciníteach
leis agus thóg sé a pharabal agus duairt sé: Tá t’inead cónaithe láidir gan amhras, ach má dheineann
tú do nead i gcarraig, 22 agus má toghthar thu de chine Chin, cad é an fhaid a dh’fhéadfair leanúint?
Óir déanfaidh Assur príosúnach díot. 23 Agus do thóg sé a pharabal arís agus duairt sé: Foraíor cé ’
bheidh beó nuair a dhéanfaidh Dia na nithe sin? 24 Tiocfaid siad i loingeas ón Iodáil. Cloífid siad
na hAssuiriánaigh, agus ídeóid siad na hÉabhraigh, agus fé dheireadh ídeófar iad féin. 

25 Agus d’éirigh Balaam agus d’fhíll sé chun a áite: d’fhíll Balac, leis, an tslí a tháinig sé.

Caib. Dhá Dheich a Cúig

Na daoine ag titim i ndrúis agus in íodaladhradh, agus básaítear dhá dheich a ceathair de mhíltibh
díobh mar gheall air sin. Díogras Phinees.

1 Agus  bhí  Israél  ’na  chónaí  an  uair  sin  i  Setim,  agus  dhein  na  daoine  peaca  na  drúise  le
hiníonachaibh Mhoaib, 2 agus do ghlaeigh na hiníonacha san iad chun a n-íbirtí. Agus d’itheadar
san ní dhíobh agus d’adhradar a ndéithe; 3 agus do dlíodh iad chun Beelphegóir1. Agus bhí fearg ar
an dTiarna 4 agus duairt sé le Maois: Tóg ríogra uile an phobail agus croch iad in áirde ar aghaidh
na gréine ionas go n-iompófar m’fhíoch ó Israél. 5 Agus duairt Maois le breithimh Israél: Cuireadh
gach duine chun báis a chómharsain a dlíodh chun Beelphegóir. 6 Agus féach, chuaigh duine de
chlaínn Israél isteach,  os cómhair a bhráithre,  ag triall  ar  striapaigh de sna Madianíteachaibh, i
radharc Mhaoise agus chlainne Israél go léir a bhí ag gol ar aghaidh dorais an taibearnacail amach.
7 Do chonaic Phinees mac Eleásair mhic Aaroin, an sagart, an ní sin, agus d’éirigh sé suas a lár an
phobail agus do thóg sé miodóg 8 agus do lean sé an tIsraélíteach isteach sa drochthigh agus do rop
sé an bheirt in éineacht, .i. an fear agus an bhean ’na ngenitálíbh, agus do stad an phláig ó chlaínn
Israél, 9 agus bhí dhá dheich a ceathair de mhíltibh fear curtha chun báis. 10 Agus duairt an Tiarna
le Maois: 11 Tá Phinees mac Eleásair mhic Aaroin an sagart tar éis m’fheirge d’iompáil ó chlaínn
Israél, óir do gríosadh é lem dhíogras féin ’na gcoinnibh ionas ná dísceóinn féin clann Israél im
dhíogras.  12 Abair  leis,  dá  bhrí  sin:  Féach,  tugaim do  síocháin  mo chonnartha,  13 agus  beidh
connradh na sagartachta go deó dho san agus dá shliocht, óir tá sé tar éis bheith díograsach dá Dhia,
agus tar éis sásaimh a dhéanamh i mallaitheacht clainne Israél. 14 Agus Sambrí, mac Salu ab ainm
don Israélíteach a maraíodh i dteannta na mná Madianítí, agus priúnsa de chine agus de threibh
Shímeóin ab ea é.  15 Agus Cosbí iníon Súir  a tugtí  ar  an mnaoi  a maraíodh ’na theannta san.
Priúnsa de sna huaislibh ab aoirde i measc na Madianíteach ab ea Súr.

16 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus duairt sé: 17 Mothaíodh na Madianítigh gur namhaid
dóibh sibhse agus buailidh iad: 18 óir tá gníomh namhad déanta acu ’núr gcoinnibh agus tá feall
déanta acu oraibh le híodal Phogoir agus le Cosbí a ndrifiúr, iníon do phriúnsa Mhadiánach, an
bhean a maraíodh lá na pláige mar gheall ar naomh-mhasla Phogoir.

Caib. Dhá Dheich a Sé

1 Caib. 25. véar. 3. “Do dlíodh iad chun Beelphegóir”, .i. do luíodar ar adhradh ’ thabhairt do Bheelphegór, íodal 
gráisciúil a bhí ag na Madiánaigh*, agus do coisrictí chuige iad, ar shlí ghránna.
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Uimhrítear na daoine arís de réir a dtreabh agus de réir a dteaghlach.

1 Tar éis dortadh fola na gciontach duairt an Tiarna le Maois agus le hEleásar* an sagart: 2 Deinidh
clann Israél  go léir  do chómhaireamh ó fhichid  blian  d’aois  suas,  de  réir  a  dteaghlach agus a
ngaolta, gach a bhfuil ábalta ar dhul amach chun cogaidh. 3 Dá bhrí sin, ar mhacairíbh Mhoaib, ar
bhruach an Iórdain, ar aghaidh Iéricho soir do labhair Maois agus Eleásar an sagart leó san 4 a bhí ó
fhichid blian d’aois suas, fé mar a bhí órdaithe ag an dTiarna, agus is é seo a n-uimhir: 5 Rúben
céadghein Israél. A chlann mhac san, Henoch, gur uaidh na Henocítigh; agus Phallu gur uaidh na
Phalluítigh: 6 agus Hesron, gur uaidh na Hesronítigh: agus Charmí, gur uaidh na Charmítigh. 7 Sin
iad muíntireacha fine Rúben, agus do fuaradh gur cheithre dheich a trí de mhíltibh agus seacht
gcéad agus tríochad gurbh ea a n-uimhir. 

8 Dob é Eliab mac Phallu. 9 B’iad Namuel agus Datan agus Abírón a chlann mhac san. B’in iad an
Datan agus an tAbírón na priúnsaí d’éirigh in aghaidh Mhaoise agus Aaroin i gceannairc Chóré,
nuair ’ éiríodar i gcoinnibh an Tiarna, 10 agus gur oscail an chré a béal agus gur shloig sí síos Córé,
agus go bhfuair a lán eile bás nuair a loisc an tine dhá chéad duine agus caogad. Agus gur deineadh
míorúilt mhór, 11 .i. nuair ’ maraíodh Córé nár maraíodh a mhaca.

12 Clann mhac Shímeóin de réir a ngaol: Namuel; is uaidh sin na Namuelítigh: Iamin, is uaidh sin
na Iaminítigh; Iachin, is uaidh sin na Iachinítigh: 13 Sare, is uaidh sin na Sarítigh: Saul, is uaidh sin
na Saulítigh. 14 Sin iad teaghlacha fine Shímeóin, agus dhá dheich a dó de mhíltibh agus dhá chéad
ab ea a n-uimhir ar fad.

15 Macra  Ghaid de réir  a  ngaolta:  Sephon;  is  uaidh sin na  Sephonítigh:  Aggi,  is  uaidh  sin na
hAggítigh: Suni, is uaidh sin na Sunítigh: 16 Osni, is uaidh sin na hOsnítigh: Her, is uaidh sin na
Herítigh: 17 Arod, is uaidh sin na hArodítigh:* 18 Sin iad teaghlacha Ghaid, agus cheithre dheich de
mhíltibh agus chúig céad ab ea a n-uimhir ar fad.

19 Clann mhac Iúda. Her agus Onan, agus do fuair an bheirt sin bás i dtír Chanaain. 20 Agus clann
mhac Iúda de réir a ngaolta .i. Sela, óna bhfuilid na Selaítigh: Phares, óna bhfuilid na Pharesítigh:
Sare, óna bhfuilid na Sarítigh. 21 ’Na theannta san clann mhac Phares, .i. Hesron, óna bhfuilid na
Hesronítigh,  agus  Hamul,  óna  bhfuilid  na  Hamulítigh.  22 Sin  iad  teaghlacha  Iúda,  agus  seacht
ndeich a sé de mhíltibh* ab ea a n-uimhir ar fad.

23 Clann mhac Issachair de réir a ngaolta: Thola, óna bhfuilid na Tholaítigh: Phua, óna bhfuilid na
Phuaítigh: 24 Iasub, óna bhfuild na Iasubítigh: Semran, óna bhfuilid na Semranítigh.  25 Sin iad
teaghlacha Issachair agus sé dheich a ceathair de mhíltibh* ab ea a n-uimhir ar fad.

26 Clann mhac Sabuloin, de réir [a] ngaolta*: Sared, óna bhfuilid na Saredítigh: Elon, óna bhfuilid
na hElonítigh: Ialel, óna bhfuilid na Ialelítigh. 27 Sin iad teaghlacha Sabuloin agus sé dheich de
mhíltibh agus chúig céad a n-uimhir ar fad.

28 Clann mhac Ióseph de réir a dteaghlach, Manasses agus Ephraim. 29 Ó Mhanasses do rugadh
Machir,  ónar  shíolraigh  na  Machirítigh.  Do ghein  Machir  Galaad,  óna bhfuilid  na Galaadítigh.
30 Bhí  clann  mhac  ag  Galaad:  Ieser,  óna  bhfuilid  na  Ieserítigh;  agus  Helec  óna  bhfuilid  na
Helecítigh; 31 agus Asriel, óna bhfuilid na hAsrielítigh; agus Sechem, óna bhfuilid na Sechemítigh,
32 agus Semida, óna bhfuilid na Semidaítigh; agus Hepher, óna bhfuilid na Hepherítigh. 33 Agus
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dob  é  Hepher  athair  Salphaaid,  fear  ná  raibh  aon  chlann  mhac  aige,  ach  iníonacha,  dárbh
ainmneacha  Maala,  agus  Noa,  agus  Helga,  agus  Melcha,  agus  Thersa.  34 Sin  iad  teaghlacha
Mhanasses,  agus chúig dheich a dó de mhíltibh* ab ea a n-uimhir  ar  fad.  35 Agus clann mhac
Ephraim de réir a ngaolta b’iad so iad: Suthala, óna bhfuilid na Suthalaítigh: Becher, óna bhfuilid na
Becherítigh: Thehen, óna bhfuilid na Thehenítigh. 36 Agus dob é Heran mac Suthala, agus is uaidh
na Heranítigh. 37 Sin iad teaghlacha claínn Ephraim, agus trí dheich a dó de mhíltibh agus chúig
céad ab ea a n-uimhir. 38 Sin iad clann mac Ióseph de reir a dteaghlacha.

Clann  mhac  Bheniamín  ’na  ngaoltaibh:  Bela  óna  bhfuilid  na  Belaítigh:  Asbel  óna  bhfuilid  na
hAsbelítigh:  Ahiram  óna  bhfuilid  na  hAhiramítigh:  39 Supham,  óna  bhfuilid  na  Suphamítigh:
Hupham, óna bhfuilid na Huphamítigh. 40 Clann mhac Bhela, .i. Hered agus Noeman. Ó Hered na
Heredítigh agus ó Noeman na Noemanítigh. 41 Sin iad macra Bheniamín de réir a ngaolta, agus
cheithre dheich a cúig de mhíltibh agus sé chéad a n-uimhir.

42 Clann mhac Dain de réir a gcineacha: Suham, óna bhfuilid na Suhamítigh. Sin iad cineacha Dain
de réir a dteaghlacha. 43 Suhamítigh ab ea iad go léir, agus sé dheich a ceathair de mhíltibh agus
cheithre chéad ab ea a n-uimhir.

44 Clann mhac Aser de réir a gcineacha: Iemna, óna bhfuilid na Iemnaítigh: Iessui, óna bhfuilid na
Iessuítigh: Brie, óna bhfuilid na Brieítigh. 45 Clann mhac Bhrie: Heber, óna bhfuilid na Heberítigh:
agus  Melchiel,  óna  bhfuilid  na  Melchielítigh.  46 Agus  Sara  ab  ainm  d’inín  Aser.  47 Sin  iad
cineacha mac Aser, agus chúig dheich a trí de mhíltibh agus cheithre chéad ab ea a n-uimhir.

48 Clann mhac Nephtalí de réir a gcineacha: Iesiel, óna bhfuilid na Iesielítigh: Guni, óna bhfuilid na
Gunítigh:  49 Ieser,  óna  bhfuilid  na  Ieserítigh:  Sellem,  óna  bhfuilid  na  Sellemítigh.  50 Sin  iad
cineacha mac Nephtalí de réir a dteaghlacha, agus cheithre dheich a cúig de mhíltibh agus cheithre
chéad a n-uimhir.

51 Sin é sum clainne Israél a cómhairíodh, .i. sé chéad a haon de mhíltibh, agus seacht gcéad agus
trí dheich.

52 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus duairt sé: 53 Chúthu san a roinnfar an tír chun iad dá
sealbhú de réir uimhre na n-ainmneacha. 54 Tabharfair cuid mhór don uimhir mhór agus cuid bheag
don uimhir bheag: tabharfar sealús do gach duine mar a cómhairíodh iad anois. 55 Ach amháin seo,
gur le chrannchur do roinnfar an talamh chun na treibhe agus chun na dteaghlach. 56 Pé rud a
thitfidh le crann caithfidh an uimhir mhór nú an uimhir bheag é sin do ghlacadh. 57 Agus is é seo,
leis,  uimhir  macra Léví,  de réir  a dteaghlacha:  Gerson, óna bhfuilid  na Gersonítigh:  Caat,  óna
bhfuilid na Caatítigh:  Merarí  óna bhfuilid  na Merarítigh.  58 Sid iad teaghlacha Léví:  teaghlach
Lobni, teaghlach Hebroni, teaghlach Mhoholi, teaghlach Mhusi, teaghlach Chóré.

Ach do ghein Caat Amram: 59 agus do thóg Amram mar mhnaoi Iochabed, iníon Léví, do rugadh
do san Éigipt. Do rug sí sin dá fear, Amram, beirt mhac, Aaron agus Maois, agus Máire a ndrifiúr
san. 60 Ó Aaron do geineadh Nadab agus Abiu agus Eleásar agus Itamar; 61 agus fuair Nadab agus
Itamar bás nuair a dh’ofráladar an tine iasachta os cómhair an Tiarna. 62 Agus do cómhairíodh
díobh ar fad dhá dheich a trí de mhíltibh fireann ó aon mhí amháin d’aois suas: óir níor cómhairíodh
iad i measc clainne Israél ná níor tugadh sealús dóibh i dteannta na coda eile.*

Caib. Dhá Dheich a Seacht
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Dlí na hoidhreachta. Ceaptar Iosue chun bheith i ndiaidh Mhaoise.

1 Ansan  tháinig  iníonacha  Shalphaaid,  mhic  Hepher,  mhic  Ghalaaid,  mhic  Mhachir,  mhic
Mhanasses,  mhic  Ióseph;  agus  Maala  agus  Noa  agus  Hegla  agus  melcha  agus  Thersa  a  n-
ainmneacha, 2 agus do sheasaíodar os cómhair Mhaoise agus Eleásair, an sagart, i láthair ríogra uile
an  phobail,  ag  doras  taibearnacail  na  connartha,  agus  dúradar:  3 do  fuair  ár  n-athair  bás  san
uaigneas, agus ní raibh sé sa cheannairc a cuireadh suas in aghaidh an Tiarna fé Chóré, ach fuair sé
bás ’na pheaca féin, agus ní raibh aon leanbh fireann aige. Cad ’na thaobh go bhfuil a ainm tógtha
amach as a theaghlach toisc gan aon mhac a bheith aige? Tugaidh dúinne sealús i measc gaol ár n-
athar. 4 Agus do chuir Maois an cás fé bhreith an Tiarna. 5 Agus duairt an Tiarna leis: 6 Is ní ceart
atá [ag]* iníonachaibh Shalphaaid dá éileamh. Tabhair sealús dóibh i measc gaol a n-athar agus leog
dóibh teacht ’na dhiaidh in’ oidhreacht. 7 Agus labharfair na nithe seo le claínn Israél: 8 Nuair a
gheóbhaidh fear bás gan mac raghaidh a oidhreacht chun a iníne. 9 Mura mbeidh aon iníon aige
beid a dhriotháracha ’na n-oidhríbh air. 10 Mura mbeidh aon driotháir aige tabhair an oidhreacht do
dhriothárachaibh a athar, 11 Ach mura mbeidh aon úncail* aige tugtar an oidhreacht do sna gaolaibh
is giorra dho. Agus beidh san do chlaínn Israél naofa fé dhlí bhithbhuan, mar atá órdaithe ag an
dTiarna do Mhaois.

12 Agus duairt an Tiarna le Maois, leis: Imigh suas sa chnuc so Abarim agus féach ón áit sin ar an
dtír a thabharfadsa do chlaínn Israél; 13 agus nuair a bheidh féachta agat air raghairse, leis, ag triall
ar do dhaoine mar a chuaigh do dhriotháir Aaron, 14 óir do chuiris fearg orm in uaigneas Shin i
mbréagnú an phobail, agus ní naomhófá me os a gcómhair ag na huisceachaibh. Sin iad uisceacha
an bhréagnaithe in uaigneas Shin. 15 Agus d’fhreagair Maois: 16 Go ndeinidh Tiarna Dia na sprid
atá ins gach feóil fear do thoghadh chun bheith os cionn an phobail seo; 17 agus chun go mbeidh sé
ag gabháil amach agus isteach os a gcómhair, agus dhá seóladh amach agus dhá dtabhairt isteach, le
heagla go mbeadh pobal an Tiarna mar a bheadh caoire gan aeire. 18 Agus duairt an Tiarna leis:
Tóg Iosue mac Nuin, fear go bhfuil an Sprid ann, agus cuir do lámh air. 19 Agus seasóidh sé os
cómhair Eleásair an sagart agus os cómhair an phobail go léir,  20 agus tabharfairse rialta dho i
radharc na ndaoine go léir, agus cuid ded ghlóire, ionas go n-éistfid pobal uile chlainne Israél leis.
21 Má bhíonn aon ní le déanamh cuirfidh Eleásar, an sagart, i gcómhairle an Tiarna dho é. Beidh
seisean, agus clann Israél go léir in éineacht leis, agus an chuid eile den phobal, ag dul isteach agus
ag dul amach fén’ fhocal.

22 Do dhein Maois mar a dh’órdaigh an Tiarna. Do thóg sé Iosue agus chuir sé os cómhair Eleásair
an sagart é agus os cómhair cruinnithe an phobail go léir, 23 agus chuir sé a lámha ar a cheann, agus
duairt sé na nithe go léir a bhí órdaithe ag an dTiarna.

Caib. Dhá Dheich a hOcht

Íbirtí dá gceapadh do gach lá, chómh maith leis na sabóidíbh, agus le féilibh eile.

1 Agus duairt an Tiarna le Maois: 2 Tabhair órdú do chlaínn Israél agus abair leó: Ofrálaidh m’íbirt
agus m’arán, agus m’íbirt loiscithe is róchúmhartha balaith, ’na dtráthaibh córa. 3 Sin iad na híbirtí
a dh’ofrálfaidh sibh: dhá uan bhliana gan teímheal gach aon lá chun an  holocauist bhithbhuain.
4 Ofrálfaidh sibh uan acu ar maidin agus an t-uan eile um thráthnóna: 5 an deichiú cuid d’ephí plúir
ar  a  mbeidh  an  ola  is  glaine  croite  agus  an  ceathrú  cuid  de  hin mar  thómhas  ann*.  6 Is  é  an
holocaust leanúnach é d’ofrálabhair ar chnuc Shinaí mar bhalaith róchúmhartha íbirte tine chun an
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Tiarna. 7 Agus mar libátio* ofralfaidh sibh ceathrú hin fíona in aghaidh gach uain i sanctuárium an
Tiarna. 8 Agus ofrálfaidh sibh an t-uan eile ar an gcuma gcéanna um thráthnóna, de réir ríteach
íbirte na maidine agus a libátiónach*, ofráil róchúmhartha chun an Tiarna.

9 Agus lá na sabóide ofrálfair dhá uan bhliana gan teímheal agus dhá dheichiú cuid de phlúr ar a
mbeidh ola croite in íbirt, agus na libátíona*, 10 is gnáth a dhortadh amach gach aon tsabóid mar
holocaust bhithbhuan.

11 Agus an chéad lá den mhí íbreóidh sibh holocaust chun an Tiarna, dhá ghamhain as an mbólacht,
aon reithe amháin, agus seacht gcínn d’uanaibh bliana gan teímheal, 12 agus trí dheichiú cuid de
phlúr ar a mbeidh ola croite in aghaidh gach reithe*, 13 agus an deichiú cuid de dheichiú cuid de
phlúr ar a mbeidh ola croite, in aghaidh gan uain. Is  holocaust róchúmhartha é agus ofráil le tine
chun an Tiarna. 14 Agus sid iad na  libátióin fíona a doirtfar amach do gach  victim: leath-hin do
gach gamhain, trian do reithe, agus ceathrú d’uan. Sin é  holocaust a bheidh do gach mí, mar a
thagaid siad i ndiaidh ’ chéile i gcuaird na bliana. 15 Ofrálfar, leis, pocán gabhair chun an Tiarna
mar gheall ar pheaca, i dteannta an holocauist bhithbhuain agus a libátióin*.

16 Agus sa chéad mhí, an ceathrú lá déag den mhí, a bheidh cáisc an Tiarna, 17 agus an fhéile
sholmanta an cúigiú lá déag: beid siad ag ithe aráin gan giost ar feadh seacht lá, 18 agus beidh an
chéad lá dhíobh san go beannaithe agus go naofa. Ní dhéanfaidh sibh aon obair shaothraitheach an
lá  san.  19 Agus  íbreóidh  sibh  íbirt  loiscithe,  holocaust chun  an  Tiarna,  dhá  ghamhain  as  an
mbólacht,  aon  reithe  amháin,  seacht  n-uana  bliana  gan  teímheal,  20 agus  chun  íbirte  gach  ní
dhíobh*, trí dheichiú cuid de phlúr ar a mbeidh ola croite, do gach gamhain, agus dhá dheichiú cuid
do gach reithe, 21 agus an deichiú cuid de dheichiú cuid do gach uain, ’sé sin le rá, do sna seacht n-
uanaibh go léir: 22 agus aon phocán gabhair amháin* chun sásaimh a dheánamh ar úr son. 23 In
éaghmais holocauist na maidine a dh’ofrálfaidh sibh i gcónaí. 24 Sin mar a dhéanfaidh sibh gach lá
de sna seacht laethantaibh mar chothú don tine, agus mar bhalaith róchúmhartha don Tiarna, ag éirí
ón holocaust agus ó líbásiúnaibh* ceachtair díobh. 25 Beidh an seachtú lá, leis, go rósholmanta agus
go róbheannaithe dhíbh. Ní dhéanfaidh sibh aon obair shaothraitheach an lá san. 26 Agus lá na
gcéadtorthaí, leis, beidh sé ’na lá bheannaithe agus ’na lá naofa, nuair a bheidh sibh ag ofráil na
gcéadtorthaí don Tiarna tar éis na seachtainí a bheith críochnaithe. Ní dhéanfaidh sibh aon obair
shaothraitheach ann. 27 Agus ofrálfaidh sibh holocaust mar bhalaith róchúmhartha don Tiarna, dhá
ghamhain ón mbólacht, aon reithe amháin, agus eacht n-uana bliana gan teímheal: 28 agus ’na n-
íbirt sin, trí dheichiú cuid de phlúr, agus ola croite air do gach gamhain, dhá dheichiú cuid do gach
reithe,  29 an deichiú cuid de dheichiú cuid do gach uan, agus is  seacht  n-uana iad uile:  pocán
gabhair, leis, 30 a maraítear chun sásaimh: in éaghmais an holocauist bhithbhuain agus a libátiónes*

a bhaineann leis. 31 Ofrálfaidh sibh iad go léir gan teímheal mar aon lena líbaminibh*.

Caib. Dhá Dheich a Naoi

Íbirtí d’fhéileannaibh an seachtú mí.

1 An chéad lá, leis, den seachtú mí beidh sé beannaithe agus naofa agaibh. Ní dhéanfaidh sibh aon
obair shaothraitheach an lá san, óir is é lá séidte na dtrúmpaí é. 2 Agus ofrálfidh sibh holocaust mar
bhalaith  róchúmhartha don Tiarna,  aon ghamhain amháin ón mbólacht,  aon reithe amháin agus
seacht n-uana bliana gan teímheal. 3 Agus chun a n-íbirtí sin trí dheichiú cuid de phlúr croite le hola
chun gach gamhna, dhá dheichiú cuid chun reithe, 4 aon deichiú cuid amháin do gach uan, agus is
eacht n-uana ar fad iad: 5 agus pocán gabhair mar gheall ar pheaca, agus ofráltar é chun sásaimh ar
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son na ndaoine, 6 in éaghmais  holocauist chéad lae an mhí agus a íbirtíbh*,  agus an  holocauist
bhithbhuain agus a ghnáth-líbamina*. Leis na ceremóintibh céanna ofrálfaidh sibh íbirt dhóite mar
bhalaith róchúmhartha chun an Tiarna. 7 Beidh an deichiú lá, leis, den seachtú mí sin naofa agus
beannaithe agaibh, agus glacfaidh sibh dólás aigne: ní dhéanfaidh sibh aon obair shaothraitheach an
lá san. 8 Agus ofrálfaidh sibh holocaust chun an Tiarna mar bhalaith róchúmhartha: aon ghamhain
amháin as an mbólacht, aon reithe amháin, seacht n-uana bliana gan teímheal: 9 agus chun a n-
íbirtí, trí dheichiú cuid de phlúr croite le hola in aghaidh gach gamhna, dhá dheichiú cuid in aghaidh
reithe: 10 an deichiú cuid de dheichiú cuid in aghaidh gach uain, agus is seacht n-uana iad go léir;
11 agus pocán gabhair mar gheall ar pheaca, in éaghmais na nith’ is gnáth a dh’ofráil mar gheall ar
pheaca, mar gheall ar shásamh, agus chun an holocauist bhithbhuain, mar aon lena n-íbirt agus lena
líbaminibh*.

12 Agus an cúigiú lá déag den seachtú mí, lá a bheidh naofa agus beannaithe dhíbhse, ní dhéanfaidh
sibh aon obair shaothraitheach, ach solamnacht do cheiliúradh chun an Tiarna seacht lá. 13 Agus
ofrálfaidh sibh holocaust chun balaith róchúmhartha don Tiarna; trí gamhna déag ón mbólacht, dhá
reithe, cheithre huana déag bliana gan teímheal: 14 agus chun a líbamina* trí dheichiú cuid de phlúr
croite le hola in aghaidh gach gamhna, agus is trí gamhna déag iad ar fad: agus dhá dheichiú cuid in
aghaidh gach reithe, agus is dhá reithe iad: 15 agus an deichiú cuid de dheichiú cuid in aghaidh
gach uain; agus is cheithre huana déag iad ar fad: 16 agus pocán gabhair mar gheall ar pheaca, in
éaghmais an holocauist bhithbhuain mar aon leis an íbirt agus leis an líbamen* a ghabhann leis. 

17 An tarna lá ofrálfaidh sibh dhá ghamhain déag as an mbólacht, dhá reithe, agus cheithre cínn
déag d’uanaibh bliana gan teímheal; 18 agus na híbirtí agus na líbamina* do gach aon díobh, do sna
gamhnaibh agus do sna reithíbh agus do sna huanaibh, déanfaidh sibh a cheiliúradh mar is cóir:
19 agus pocán gabhair chun ofrála mar gheall ar pheaca, in éaghmais an  holocauist bhithbhuain
agus a íbirte agus a líbamine.

20 An  tríú  lá  ofrálfaidh  sibh  aon  cheann  déag  de  ghamnaibh,  dhá  reithe,  cheithe  cínn  déag
d’uanaibh bliana gan teímheal,  21 agus na híbirtí  agus na  líbamina* do gach aon díobh, do sna
gamhnaibh agus do sna reithíbh agus do sna huanibh, ofrálfaidh sibh de réir na ríte. 22 Agus pocán
gabhair  mar  gheall  ar  pheaca,  in  éaghmais  an  holocauist bhithbhuain  agus  na  híbirte  agus  na
líbamine* do ghabhann leis.

23 An ceathrú lá ofrálfaidh sibh deich gcínn de ghamhnaibh, dhá reithe, agus cheithre cínn déag
d’uanibh bliana gan teímheal; 24 agus íbirtí agus líbamina* do gach ní* dhíobh, do sna gamhnaibh
agus do sna reithíbh agus do sna huanaibh ceiliúrfaidh sibh mar is cóir: 25 agus pocán gabhair mar
gheall ar pheaca, in éaghmais an holocauist bhithbhuain agus a íbirte agus a líbamine*.

26 An cúigiú lá ofrálfaidh sibh naoi gcínn de ghamnaibh* agus cheithre cínn déag d’uanaibh bliana
gan teímheal: 27 agus na híbirtí agus na líbamina* do gach ní* dhíobh, do sna gamhnaibh agus do
sna reithíbh agus do sna huanaibh, ceiliúrfaidh sibh iad de réir na ríte: 28 pocán gabhair mar gheall
ar pheaca, in éaghmais an holocauist bhithbhuain agus a íbirte agus a líbamine*.

29 An  séú  lá  ofrálfaidh  sibh  ocht  gcínn  de  ghamhnaibh,  dhá  reithe,  agus  cheithre  cínn  déag
d’uanaibh bliana gan teímheal, 30 agus íbirtí agus líbamina* do gach ní* dhíobh, do sna gamhnaibh
agus do sna reithíbh agus do sna huanaibh, déanfaidh sibh iad a cheiliúradh de réir na ríte: 31 agus
pocán gabhair mar gheall ar pheaca; in éaghmais an  holocauist bhithbhuain, agus a íbirte agus a
líbamine*.
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32 An seachtú lá ofrálfaidh sibh seacht gcínn de ghamhnaibh agus dhá reithe agus cheithre cínn
déag d’uanaibh bliana gan teímheal, 33 agus na híbirtí agus na líbamina* a bhaineann le gach aon
díobh,  leis  na  gamhnaibh  agus  leis  na  reithíbh  agus  leis  na  huanaibh,  déanfaidh  sibh  iad  a
cheiliúradh de réir na ríte: 34 agus pocán gabhair mar gheall ar pheaca; in éaghmais an holocauist
bhithbuain agus a íbirte sin agus a líbamine*.

35 An t-ochtú lá, lá is rósholmanta ní dhéanfaidh sibh aon obair shaothraitheach, 36 ach ofrálfaidh
sibh holocaust  mar bhalaith  chúmhartha don Tiarna,  aon ghamhain amháin,  aon reithe amháin,
seacht n-uana bliana gan teímheal, 37 agus ceiliúrfaidh sibh, de réir na ríte, na híbirtí* do gach aon
díobh¸do sna gamhnaibh agus do sna reithíbh agus do sna huanaibh: 38 agus pocán gabhair mar
gheall ar pheaca; in éaghmais an holocauist bhithbhuain agus a íbirte agus a líbamine*.

39 Ofrálfaidh sibh na nithe sin don Tiarna ’núr solamnachtaibh: in éaghmais úr móid agus úr n-
ofrálacha ó thoil do holocauistibh, do íbirt, do líbamen*, agus do victimíbh ofrála síochána.

Caib. a Tríochad

Móide agus mionna: agus a gceangal.

1 Agus d’inis Maois do chlaínn Israél gach a raibh órdaithe ag an dTiarna dho: 2 agus duairt sé le
priúnsaibh treabh clainne Israél: Sid é an focal atá órdaithe ag an dTiarna: 3 Má dheineann fear
móid chun an Tiarna,  nú má chuireann sé ceangal mionna air féin,  ná deineadh sé neamhní dá
fhocal, ach cómhlíonadh sé gach ar gheall sé. 4 Má mhóidíonn bean aon ní, agus ceangal mionna do
chur uirthi féin, agus í i dtigh a hathar, agus gan inti fós ach cailín beag in aois; má bhí eólas ag á
hathair ar an móid a dhein sí agus ar an mionn lenar cheangail sí a anam, agus nár labhair sé, beidh
ceangal na móide uirthi. 5 Pé rud a gheall sí agus do dhearbhaigh sí caithfidh sí é ’ chómhlíonadh i
ngníomh. 6 Ach má chuir a hathair ’na choinnibh cómh luath agus d’airigh sé é, bheidh idir mhóid
agus dearbhú ar neamhní dhi* toisc a hathair do chur ’na choinnibh. 7 Má bhíonn fear aici agus go
móidfidh sí rud, agus le línn an fhocail do theacht as a bhéal go gcuirfidh sí ceangal dearbhaithe ar a
hanam: 8 an lá a dh’aireóidh a fear é agus ná cuirfidh sé ’na choinnibh, beidh ceangal na móide
uirthi agus caithfidh sí ar gheall sí do chomhlíonadh. 9 Ach má dhiúltaíonn sé dho chómh luath agus
d’airíonn sé é,  agus má chuireann sé ar neamhní a  geallúint agus an chainnt  lenar  dhein sí  an
ceangal do chur ar a hanam: maithfidh an Tiarna dhi. 10 An bhainntreach agus an bhean díbeartha,
caithfid siad san ar mhóidíodar do chómhlíonadh.

11 Má bhíonn ceangal  móide agus dearbhaithe curtha ag mnaoi phósta  uirthi  féin i  dtigh a fir,
12 agus go n-aireóidh a fear é agus ná labharfaidh sé agus ná cuirfidh sé ’na choinnibh, caithfidh sí
pé rud a gheall sí do chómhlíonadh. 13 Ach má chuireann sé ’na choinnibh láithreach, ní bheidh
ceangal a geallúna uirthi,  toisc a fear do dhiúltú dho, agus beidh an Tiarna ceannsa dhi. 14 Má
dheineann sí móid, agus í féin do cheangal le dearbhú a hanam do phianú le troscadh nú le tréanas ó
nithibh eile, is de réir toile a fir a bheidh ceangal uirthi nú ná beidh chun a dheánta. 15  Ach má
fhanann a fear gan labhairt nuair ’ airíonn sé é, agus má fhágann sé a aigne gan nochtadh go dtí lá
éigin eile, caithfidh sise pé rud a gheall sí, nú do mhóidigh sí, do chómhlíonadh, toisc nár labhair sé
láithreach chómh luath agus d’airigh sé é. 16 Ach má chuireann sé ’na choinnibh ’na dhiaidh san tar
éis eólais ’ fháil air do, beidh a peaca san air sin.
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17 Sin iad na dlithe do cheap an Tiarna do Mhaois idir an fear agus an bhean agus idir an t-athair
agus an iníon ná fuil inti fós ach cailín beag in aois agus atá ’na cónaí i dtigh a hathar.

Caib. Trí Dheich a hAon

Imirtear bás ar na Madianítigh mar gheall ar gur tharraigeadar clann Israél chun peaca. Roinnt
na foghla.

1 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus duairt sé: 2 Dein díoltas ar dtúis ar na Madianítigh mar
gheall ar chlaínn Israél agus ansan baileófar chun do dhaoine thu. 3 Agus duairt Maois: Armaidh, ar
seisean, fir asaibh chun díoltais an Tiarna do dhéanamh ar na Madianíteachaibh: 4 Toghtar míle fear
amach as gach treibh d’Israél go gcurtar chun an chogaidh iad. 5 Agus thugadar míle as gach treibh,
b’in dhá mhíle dhéag fear lánghléasta chun catha. 6 Agus do chuir Maois uaidh iad in éineacht le
Phinees mac Eleásair an sagart agus thug sé dho san na hárthaí naofa agus na trúmpaí le séideadh.
7 Agus chuireadar cath ar na Madianíteachaibh agus bhuadar orthu agus mharaíodar na fir go léir,
8 agus a ríthe, .i. Evi, agus Recem, agus Sur, agus Hur, agus Rebe, cúigear ríthe an náisiúin. Agus
mharaíodar, leis, Balaam mac Bheóir leis an gclaíomh. 9 Agus do thógadar i mbraighdineas a mná
agus a gclann agus a mbeithígh go léuir agus a maoin go léir, agus d’airgeadar a sealúsa go léir,
10 agus do loisceadar a gcathracha go léir agus a mbailte agus a gcaisleáin, 11 agus do rugadar leó
an fhoghail  agus gach ar thógadar  ó dhaoinibh agus ó bheithígh*,  12 agus thugadar  ag triall  ar
Mhaois iad agus ar Eleásar an sagart agus ar phobal chlainne Israél go léir. Ach an chuid eile de sna
rudaíbh chun úsáide, do rugadar iad chun an longphuirt ar mhachairíbh Mhaoib in aice an Iórdain,
ar  aghaidh  Iéricho  anonn.  13 Agus  d’imigh  Maois,  agus  Eleásar  an  sagart,  agus  ríogra  na
sionagóige, amach ’na gcoinnibh lasmu’ den longphort. 14 Agus bhí fearg ar Mhaois chun na n-
oificeach mór a bhí ar an slua, agus chun na dtribún agus chun na dtaoiseach céad a bhí tagaithe ón
gcath. 15 Agus duairt sé: Cad chuige dhíbh na mná do chimeád? 16 Nách iad so na mná a dhein an
feall ar chlaínn Israél trí chómhairle Bhalaaim, agus do chuir suas sibh chun iomarbhais a dhéanamh
in aghaidh an Tiarna le peaca Phogoir1, gur deineadh díoltas ar an bpobal mar gheall air: 17 Dá bhrí
sin cuiridh chun báis na fireanna go léir, dá mb’iad na leanaí féin iad2, agus cuiridh chun báis na
mná do chuir aithne go collaí ar fhearaibh. 18 Ach na cailíní beaga agus an chuid de sna mnáibh atá
’na maighdinibh, cimeádaidh díbh féin iad:

19 agus fanaidh seacht lá lasmu’ den longphort.  An té a mhairbh duine,  nú a bhain le duine a
maraíodh, glanfar é an tríú lá nú* an seachtú lá. 20 Agus den fhoghail go léir, gach ball éadaigh agus
gach árthach,  nú aon ní  a  deineadh chun úsáide,  de chroiceannaibh,  nú de chlúmh gabhar,  nú
d’adhmad, glanfar é.

21 Agus do labhair Eleásar an sagart, leis, le fearaibh an tsló a bhí tar éis cómhraic, agus duairt sé:
Sid é órdú na dlí a dh’órdaigh an Tiarna do Mhaois. 22 Ór agus airgead agus prás agus iarann agus
luaidhe agus stán, 23 agus gach ní a dh’fhéadann gabháil tríd an dtine, glanfar iad le tine, ach na
nithe ná féadfadh an tine do sheasamh glanfar iad le huisce an tsásaimh: 24 agus nífidh sibhse úr
gcuid éadaigh an seachtú lá, agus glanfar sibh, agus ansan raghaidh sibh isteach san longphort.

1 Caib. 31. véar. 16. “Peaca Phogoir”, .i. an peaca a deineadh ag adhradh Bheelphegóir.
2 Véar. 17. “Dá mb’iad na leanaí féin iad”. De ghnáth ní raibh ceadaithe mná agus leanaí do mharú (Deut. 20:14). 

Ach dob é toil Tiarna an bháis agus na beatha a athrach san d’órdú i dtaobh na Madiánach, le fuath do 
mhallaitheacht na ndaoine sin a chuir, ar chómhairle Bhalaaim, a mná isteach i measc chlainne Israél chun iad do 
mhealladh ó Dhia.
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25 Agus duairt  an Tiarna  le  Maois:  26 Tógaidh  sum na  nith’  uile  do  tógadh,  idir  dhuine  agus
beithíoch, tusa agus Eleásar an sagart agus priúnsaí an phobail, 27 agus roinnfidh sibh an fhoghail i
gcómhroinnt idir an muíntir a throid agus do chuaigh amach chun an chogaidh agus an chuid eile
den phobal. 28 Agus deighilfir cuid, don Tiarna, ón muíntir a throid agus a bhí sa chath, aon anam
amháin a chúig céad, de dhaoinibh agus de bhuaibh agus d’asalaibh agus de chaoiribh, 29 agus
tabharfair é d’Eleásar an sagart, óir is iad san céadtorthaí an Tiarna. 30 Agus tógfair, leis, as an leath
is le claínn Israél, as an caogadú ceann, de dhaoinibh agus de bhuaibh agus d’asalaibh agus de
chaoiribh, agus de bheithíochaibh uile, agus tabharfair iad do sna Leviteachaibh a bhíonn ag faire i
gcúram taibearnacail an Tiarna. 31 Agus do dhein Maois agus Eleásar fé mar a bhí órdaithe ag an
dTiarna.

32 Agus sid í an fhoghail a thóg an tslua, .i. sé chéad seacht ndeich a cúig de mhíltibh caorach;
33 seacht ndeich a dó de mhíltibh damh; 34 sé dheich a haon de mhíltibh asal; 35 agus trí dheich a
dó de mhíltibh daoine bainínscne nár chuir aithne chollaí ar fhearaibh. 36 Agus do tugadh a leath do
sna  daoinibh a  bhí  sa  chath,  .i.  trí  chéad trí  dheich  a  seacht  de  mhíltibh  agus  chúig  céad,  de
chaoiribh: 37 agus as an méid sin, do cómhairíodh mar chuid don Tiarna, sé chéad seacht ndeich a
cúig de chaoiribh. 38 Agus as trí deich a sé de mhíltibh damh, seacht ndeich a dó de dhamhaibh.
39 As trí dheich de mhíltibh agus chúig céad d’asalaibh, asal agus trí fichid. 40 Agus as sé mhíle
dhéag daoine do thit chun coda an Tiarna, dhá anam déag ar fhichid. 41 Agus thug Maois suas do
Eleásar an sagart uimhir chéadtorthaí an Tiarna, fé mar a hórdaíodh do, 42 as leath clainne Israél, a
bhí deighilte amach aige don mhuíntir a bhí sa chath.

43 Ach as an leath a thit chun na coda eile den phobal, .i. as an trí chéad trí dheich a seacht de
mhíltibh agus chúig céad, de chaoiribh; 44 agus as an trí dheich a sé de mhíltibh damh; 45 agus as
an trí dheich de mhíltibh agus chúig céad d’asalaibh; 46 agus an an sé mhíle dhéag de dhaoinibh;
47 do thóg Maois an caogadú ceann agus thug sé é do sna Levítigh a bhí ag faire i dtaibearnacal an
Tiarna fé mar a bhí órdaithe ag an dTiarna. 

48 Agus tháinig cínn urraid an tsló, agus na  tribúna, agus na taoiseacha céad, ag triall ar Mhaois
agus dúradar: 49 Táimídne chun do sheirbhíse, tar éis uimhre na bhfear cómhraic a bhí fénár láimh
do chómhaireamh agus ní theastaíonn oiread agus aon fhear amháin. 50 Dá bhrí sin ofrálaimíd mar
thabharthas don Tiarna gach ar fhéad gach fear againn a dh’fháil sa bhfoghail d’ór, i ngáirtéiríbh
agus i dtáibléidibh agus i bhfáinníbh agus i bpráisléidibh agus i slabhraíbh, ionas go mbeithá ag guí
Dé orainn. 51 Agus do ghlac Maois agus Eleásar an t-ór go léir in iolshórdaibh, 52 i meáchaint sé
mhíle dhéag agus seacht gcéad* de shiclibh, ó sna tríbúnaibh agus ó sna taoiseachaibh céad. 53 Óir
an rud a thóg gach duine sa bhfoghail ba leis féin é. 54 Agus ar glacadh do thugadar isteach é i
dtaibearnacal na fianaise, mar chuímhneamh ar chlaínn Israél os cómhair an Tiarna.

Caib. Trí Dheich a Dó

Glacaid treibh Rúben agus treibh Ghaid, agus leath-threibe Mhanasses, a n-oidhreacht lastoir den
Iórdan, ar choinníollaibh lenar thoiligh Maois.

1 Agus bhí mórán tréad ag macaibh Rúben agus ag macaibh Ghaid agus mórán eallaigh, agus bhí a
maoin i mbeithíochaibh gan teóra. Agus nuair a chonacadar talúintí Iaser agus Ghalaaid a bheith
oiriúnach chun eallaigh do chothú 2 thánadar ag triall ar Mhaois agus ar Eleásar an sagart agus ar
phriúnsaíbh an phobail agus dúradar: 3 Atarot, agus Dibon, agus Iaser agus Nemra, agus Hesebon,
agus Eleale, agus Saban, agus Nobe, agus Beon, 4 an talamh a bhuaigh an Tiarna i radharc chlainne
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Israél,  is  talamh  ana-shaibhir  é  chun  eallaigh  do  chothú,  agus  tá  mórán  eallaigh  againne,  do
sheirbhísigh,  5 agus aicimíd ort,  má tá fabhar fálta againn id radharc,  go dtabharfá dhúinne, do
sheirbhísigh, é, mar shealbús, agus gan a chur ’ fhéachaint orainn dul thar Iórdan siar.

6 Agus d’fhreagair Maois iad: An amhlaidh a raghaid úr mbráithre ar aghaidh chun cogaidh agus go
suífidh sibhse anso? 7 Cad chuige dhíbh bheith ag cur bun-os-cionn aigne ar chlaínn Israél i dtreó
ná leómhfaidís imeacht isteach san áit atá geallta ag an dTiarna dhóibh? 8 Nách mar sin a dhein úr
n-aithreacha é  nuair  a  chuireas-sa uaim iad ó Chadesbarne ag féachaint  na tíre? 9 Nuair  a  bhí
tagaithe acu chómh fada le gleann na crobhainge, tar éis na tíre d’fhéachaint, d’iompaíodar croíthe
clainne Israél bun-os-cionn, i dtreó ná raighidís isteach in sna críochaibh a bhí ag an dTiarna á
thabhairt dóibh. 10 Agus do dhearbhaigh sé in’ fheirg agus duairt sé: 11 Na fir seo a tháinig aníos as
an Éigipt, ó fhichid blian d’aois suas, má fheicid siad an tír a gheallas-sa, fé dhearbhú, d’Abraham
agus  d’Isaac  agus  do  Iácób:  toisc  ná  leanfaidís  me;  12 ach  amháin  Caleb  mac  Iephone  an
Cenesíteach agus Iosue mac Nuin. Do chómhlíonadar san mo thoil. 13 Agus bhí fearg ar an dTiarna
chun Israél agus bhí sé dhá seóladh mórthímpall tríd an uaigneas ar feadh daichead bliain, go dtí go
raibh an tsliocht uile sin ídithe a dhein an t-olc os a chómhair. 14 Agus féach, ar seisean; táthaoise
éirithe in áit úr n-athar. Is sibh borradh agus síolrach na ndaoine mallaithe úd, ag méadú feirge an
Tiarna in aghaidh Israél; 15 óir mura leanaidh sibhse é fágfaidh sé na daoine san uaigneas agus is
sibhse a bheith tar éis an donais a dhéanamh ar an bpobal go léir!

16 Ach thánadar san in’ aice agus dúradar: Déanfaimídne crónna caeireach agus beithíoch dár stoc
agus cathracha daingeana dár gclaínn, 17 agus raighimíd féin, armtha agus ollamh chun catha, roim
chlaínn Israél amach, go dtí go dtabharfaimíd iad isteach ’na n-áiteannaibh féin. Beidh ár ndaoine
óga  agus  ar  maoin  go  léir  i  ndúnaibh  múrtha,  le  heagla  roimh cheilg  na  n-áitreabhach.  18 Ní
fhíllfimíd chun ár dtithe go dtí go mbeid clann Israél i seilbh a n-oidhreachta. 19 Agus ní iarrfaimíd
aon ní lastiar den Ióran, óir tá ár sealús againn cheanna lastoir de.

20 Agus duairt  Maois leó: Má dheineann sibh an rud atá agaibh á gheallúint, imídh ar aghaidh
lánghléasta chun cogaidh os cómhair an Tiarna: 21 agus téadh gach fear cómhraic thar Iórdan siar,
go dtúrnaidh an Tiarna a namhaid: 22 agus go mbeidh an tír go léir tabhartha féna smacht. Ansan
beidh sibh neamhchiontach os cómhair an Tiarna agus os cómhair Israél, agus gheóbhaidh sibh na
talúintí is áil libh os cómhair an Tiarna. 23 Ach mura ndeinidh sibh an rud adeireann sibh, ní féidir
d’éinne  a  rá  ná  go  mbeidh peaca  déanta  agaibh  in  aghaidh  Dé:  agus  beidh ’  fhios  agaibh go
dtiocfaidh úr bpeaca suas libh. 24 Cuiridh suas, dá bhrí sin, cathracha dúr gclaínn agus crónna agus
stáblaí dúr gcaoiribh  agus dúr mbeithígh, agus deinidh an rud atá geallta agaibh.

25 Agus duairt clann Ghaid agus clann Rúben le Maois: Is sinn do sheirbhísigh. Déanfam an ní atá
órdaithe ageam Thiarna. 26 Fágfaimíd ár mná agus ár gclann agus ár gcaoire agus ár n-eallach i
gcathrachaibh Ghalaaid, 27 agus gluaiseóimíd go léir,  do sheirbhíseacha, i lánghléas, ar aghaidh
chun an chogaidh, mar adeir do shoíllse.

28 Ansan do thug Maois órdú d’Eleásar an sagart agus do Iosue mac Nuin agus do phriúnsaíbh
teaghlach treabh chlainne Israél agus duairt sé leó. 29 Má théid clann Ghaid agus clann Rúben in
éineacht libhse thar Iórdan siar, agus iad go léir armtha chun cogaidh i láthair an Tiarna, agus go
gcurfar an tír fénúr smacht, tugaidh dóibh Galaad mar shealús. 30 Ach mara dtéid siad libh armtha
isteach i  dtír Chanaain tugtar dóibh áiteanna chun cónaithe eadraibh. 31 Agus d’fhreagair clann
Ghaid agus clann Rúben: Mar atá labhartha ag an dTiarna lena sheirbhísigh, sin mar a déanfaimíd.
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32 Raighimíd armtha os cómhair an Tiarna isteach i dtír Chanaain, agus admhaímíd go bhfuil ár
sealúsa glacaithe cheana againn lastall den Iórdan.

33 Ansan thug Maois do chlaínn Ghaid agus do chlaínn Rúben agus do leath-threibhe Mhanasses
mhic Ióseph ríocht Sehoin rí na nAmorrhíteach agus ríocht Óig rí Bhasain, agus a dtalamh agus
cathracha na tíre mórthímpall. 34 Agus do chuir clann Ghaid suas Dibon, agus Atarot, agus Aroer,
35 agus Etrot, agus Sophan, agus Iaser, agus Iegbaa, 36 agus Betnemra, agus Betaran, cathracha
daingeana agus crónna dá stoc. 37 Agus do chuir clann Rúben suas Hesebon, agus Eleale, agus
Cariathaim, 38 agus Nabo, agus Baalmeon (gur athraíodh* a n-ainmneacha), agus Sabama: ag cur
ainmneacha ar na cathrachaibh a chuireadar suas. 39 Agus, leis, go chuaigh clann Mhachair mhic
Mhanasses isteach i nGalaad agus d’airgeadar Galaad, agus do dhíscíodar na hAmorrhítigh, lucht
cónaithe na háite. 40 Agus thug Maois tír Ghalaaid do Mhachair mhac Mhanasses agus do chónaigh
sé ann. 41 Agus d’imigh Iair mac Mhanasses agus thóg sé na bailte agus thug sé Havot Iair orthu,
’sé sin le rá, bailte Iair. 42 Agus d’imigh Nobe agus thóg sé Canat agus a bhailte agus thug sé a
ainm féin air, .i. Nobe.

Caib. Trí Dheich a Trí

Na staid, nú na siúlta, a dhein clann Israél i dtreó na tíre a gealladh dóibh.

1 Sid iad na staid1 a dhein clann Israél a chuaigh amach as an Éigipt ’na mbuínibh fé stiúrú Mhaoise
agus Aaroin. 2 Do scríbh Maois síos iad de reir na n-áiteanna ’na ndeinidís longphort, áiteanna ná
fágaidís ach le hórdú an Tiarna.

3 Do ghluais clann Israél ó Ramesses an chéad mhí, an cúigiú lá déag den chéad mhí, an lá i ndiaidh
na  cásca,  le  láimh  chómhachtach,  i  radharc  na  nÉigipteach  go  léir,  4 a  bhí  ag  adhlacadh  a
gcéadghein tar éis an Tiarna dhá gcur chun báis (agus bhí díoltas déanta aige ar a ndéithibh leis).
5 Agus do stadadar i longphort i Soccot. 6 A Soccot thánadar go dtí Etam, atá ar fhíorimeallaibh an
fhiantais: 7 d’fhágadar an áit sin agus thánadar ar aghaidh Phihahiroit anonn, atá ag féachaint i dtreó
Bheelsephoin, agus champaíodar i Magdalum*. 8 D’fhágadar Phihahirot agus ghabhadar trí lár na
farraige isteach sa bhfiantas. Ansan do shiúlaíodar trí  lá trí  uaigneas Etaim agus champaíodar i
Mara. 9 D’fhágadar Mara agus thánadar go hElim, mar a raibh dhá thobar déag uisceacha agus
seacht ndeich de chrannaibh failme, agus champaíodar san áit sin. 10 D’fhágadar an áit sin agus
chuireadar a gcábáin suas in aice na Mara Rua. D’fhágadar an Mhuir Rua 11 agus champaíodar in
uaigneas Shin. 12 Agus d’imíodar as an áit sin agus thánadar go dtí Daphca. 13 D’fhágadar Daphca
agus champaíodar in Alus, 14 agus d’fhágadar Alus agus champaíodar i Raphidim*, áit ’na raibh
easpa uisce le n-ól ar na daoine. 15 D’imíodar ó Raphidim agus champaíodar in uaigneas Shinaí.
16 Agus  d’fhágadar  uaigneas  Shinaí  agus  thánadar  go  dtí  uaghanna  na  drúise.  17 D’fhágadar
uaghanna  na  drúise  agus  champaíodar  i  Haserot.  18 Agus  ó  Haserot  do  thánadar  go  Retma.
19 D’fhágadar Retma agus champaíodar i Remmomphares. 20 D’fhágadar an áit sin agus thánadar
go Lebna. 21 D’fhágadar Lebna agus champaíodar i Ressa. 22 D’fhágadar Ressa agus thánadar go
Ceelata. 23 Agus d’aistríodar ón áit sin agus champaíodar i gcnuc Sepheir. 24 D’imíodar ó chnuc
Sepheir agus thánadar go hArada. 25 D’imíodar as san agus champaíodar i Macelot. 26 D’imíodar a
Macelot  agus  thánadar  go  Tahat.  27 D’aistríodar  ó  Thahat  agus  thánadar  go  Tare*.  28 Agus

1 Caib. 33. véar. 1. “Stadanna”, .i. “mansiones”, .i. “aíocha” .i. an siúl a dheinidís idir gach dá stad, ó fhagadar an 
Éigipt go dtí gur shroiseadar “tír taraingire”, an tír a bhí geallta dhóibh. Deir na haithreacha naofa gur shamaltaisí na
stadanna san ar na céimeannaibh agus ar na grádannaibh a dheinid na Críostaithe nuair ’ fhágaid siad an peaca agus 
a bhíd siad ag dul ar aghaidh in sna súáilcibh go dtí go sroisid siad an bheatha shíoraí mar a shealbhóid siad Dia na 
glóire féin.
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d’imíodar  as  san  agus  do  chuireadar  a  gcábáin  suas  i  Metca.  29 D’imíodar  a  Metca  agus
champaíodar i Hesmona. 30 D’imíodar a Hesmona agus thánadar go Moserot. 31 Agus thánadar ó
Mhoserot agus champaíodar i mBeneiaacan. 32 Agus d’fhágadar Beneiaacan agus thánadar go dtí
cnuc Ghadgaid. 33 Do chuadar as san go dtí Ietebata agus champaíodar ann. 34 Agus ó Ietebata
thánadar go Hebróna. 35 D’fhágadar Hebróna agus thánadar go dtí Asiongaber. 36 D’fhágadar an
áit  sin  agus  thánadar  isteach  in  uaigneas  Shin.  Cades  an  áit  sin.  37 D’fhágadar  Cades  agus
champaíodar i Hór i bhfíorimeallaibh tíre Edoim. 38 Agus chuaigh Aaron an sagart suas i cnuc Hóir
le hórdú an Tiarna, agus ansan is ea do fuair sé bás, an daicheadú bliain tar éis chlainne Israél do
theacht as an Éigipt, an cúigiú mí, an chéad lá den mhí, 39 nuair a bhí sé céad agus trí bliana fichid
d’aois.

40 Agus bhí an rí Arad an Chanaaníteach, ’na chónaí sa deiscirt agus d’airigh sé go raibh clann
Israél  tagaithe go tír  Chanaain.  41 Agus d’imíodar  ó chnuc Hóir  agus champaíodar  i  Salmona.
42 D’fhágadar Salmona agus thánadar go dtí Phunon. 43 D’fhágadar Phunon agus champaíodar in
Obot. 44 Agus ó Obot* thánadar go hÍieabarim, áit atá i gcríochaibh na Moabíteach. 45 D’fhágadar
Íieabarim agus chuireadar a gcábáin suas i nDibongab. 46 Agus d’imíodar as san agus thánadar
agus champaíodar i Helmondeblataim. 47 Agus d’fhágadar Helmondeblataim agus thánadar go dtí
sléibhtibh Abarim, ar aghaidh Nabo anonn. 48 Ansan d’fhágadar sléibhte Abarim agus chuadar ar
aghaidh go dtí  machairí  na Moabíteach, in aice an Iórdain,  ar  aghaidh Iéricho soir,  49 agus do
ghlacadar longphort san áit sin, ó Bheitsimot chómh fada le hAblesatim ar fad, ar mhachairíbh na
Moabíteach, 50 mar a nduairt an Tiarna le Maois:

51 Tabhair órdú do chlaínn Israél agus abair leó: Nuair a bheidh gofa agaibh thar an Iórdan isteach i
dtír Chanaain, 52 díscídh muíntir na tíre sin go léir, leagaidh ar lár a bpollaí, brisidh a ndealbha go
mion, agus scriosaidh a n-áiteanna árda go léir. 53 Glanaidh an tír agus deinidh cónaí ann. Óir tá an
tír  tabhartha  dhíbh  agamsa  mar  shealús.  54 Agus  roinnfidh  sibh  eadraibh  í  le  crannchur.
Tabharfaidh sibh cuid mhór do uimhir mhór agus cuid bheag do uimhir bheag. Do gach duine de
réir mar a thitfidh an crann is ea do tabharfar* an oidhreacht. Roinnfar an sealús de réir na dtreabh
agus na dteaghlach.

55 An mura gcuirid  sibh chun báis na háitreabhaigh beidh an méid a  fágfar  beó dhíobh mar ’
bheadh tarainní ’núr súilibh, agus mar ’ bheadh gathanna ’núr gcliathánaibh, agus beid siad ’na
namhdaibh agaibh i  dtalamh úr gcónaithe.  56 Agus gach ní dár  measas-sa a dhéanamh leó san
déanfad libhse é.

Caib. Trí Dheich a Ceathair

Teóranna Chanaain, agus ainmneacha na bhfear a dhéanfaidh an tír sin do roinnt.

1 Agus do labhair an Tiarna le Maois agus duairt sé: 2 Tabhair órdú do chlaínn Israél agus abair leó:
Nuair a bheidh sibh tar éis dul isteach i dtalamh Chanaain, agus a bheidh sé titithe chun úr sealbha
le crannchur, sid iad na teóranna a bheidh air. 3 Tosnóidh an taobh theas ó fhiantas Shin atá in aice
le hEdom: agus beidh an fharraige róghuirt1 aige mar fhíorimeall soir: 4 agus raghaidh an teóra san
mórthímpall ar an dtaobh theas fan éirithe an  Scorpioin2, agus mar sin isteach i Senna, agus ag
sroisint ó dheas chómh fada le Cadesbarne, agus raghaidh an teóra as san go dtí an baile ar a dtugtar
Adar, agus sroisfidh sí chómh fada le Asemona*. 5 Agus tabharfaidh an teóra léi tímpall ó Asemona

1 Caib. 34. véar. 3. “An fharraige ghuirt”, .i. loch Sodoim, ar a dugtar, leis, an Fharraige Mharbh.
2 Véar. 4. “An Scorpion”, .i. cnuc ar ar tugadh an ainm sin mar gheall ar a lán de sna piastaibh sin a bheith air.
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go dtí sruth na hÉigipte agus stadfaidh sí ag bruach na farraige móire1. 6 Agus tosnóidh an taobh
thiar ag an bhfarraige móir, agus ag an bhfarraige a bheidh a críoch. 7 Ach i dtreó an taoibh thuaidh
tosnóidh na críocha ón bhfarraige móir, ag sroisint cómh fada leis an gcnuc an-árd2, 8 agus tiocfaid
siad as san go hEmat, chómh fada le himeallaibh Shedada, 9 agus raghaid na teóranna chómh fada
le Sephrona agus le baile beag Enain. Sin iad na teóranna a bheidh ar an dtaobh thuaidh. 10 As san
geárrfar amach an teóra i dtreó an taoibh thoir ón m baile mbeag san Enan, go dtí Sephana. 11 Agus
ó Shephana raghaidh an teóra síos go dtí Rebla ar aghaidh tobair Daphnis, agus as san tiocfaidh sí
soir go dtí muir Ceneret, 12 agus sroisfidh sí go dtí an Iórdan agus fé dheireadh dúnfar isteach í ag
an muir nguirt. Sin é an talamh a bheidh agaibh agus a theóranna mórthímpall.

13 Agus thug Maois órdú do chlaínn Israél  agus duait  sé:  Sid é  an talamh a tabharfar  díbh le
crannchur, agus a dh’órdaigh an Tiarna a thabhairt do sna naoi dtreibh agus don leath-threabh*. 14-
15 Óir tá a gcion fálta cheana ag an dá threibh go leith, ar an dtaobh thall den Iórdan, ar aghaidh
Iéricho soir, .i. ag treibh chlainne Rúben de réir a dteaghlach, agus ag treibh chlainne Ghaid de réir
uimhre a ngaol, agus ag leath-threibhe Mhenasses.

16 Agus duairt an Tiarna le Maois: 17 Sid iad ainmneacha na bhfear a roinnfidh an talamh chúibh:
Eleásar an sagart agus Iosue mac Nuin, 18 agus aon phriúnsa amháin as gach treibh, 19 agus sid iad
a n-ainmneacha: a treibh Iúda, Caleb mac Iephone: 20 a treibh Shímeóin Samuel mac Ammiuid;
21 a treibh Bheniamín, Elidad mac Chaseloin; 22 a treibh clainne Dhain, Bocci mac Iogli; 23 de
chlaínn  Ióseph,  a  treibh  Mhanasses,  Haniel  mac  Ephoid;  24 a  treibh  Ephraim,  Camuel  mac
Sephtain; 25 a treibh Sabuloin, Elisaphan mac Pharnaich; 26 a treibh Issachair, Phaltiel an priúnsa,
mac Osain;  27 a  treibh Aser,  Ahiud mac Salomi;  28 a  treibh Nephtalí,  Phedael  mac Ammiuid.
29 Sin iad na fir go bhfuil órdaithe ag an dTiarna dhóibh an talamh do roinnt chun clainne Israél.

Caib. Trí Dheich a Cúig

Ceaptar cathracha do sna Levítigh, agus sé cínn acu chun bheith ’na gcathrachaibh dín.

1 Agus do labhair an Tiarna na nithe seo, leis, le Maois, ar mhachairíbh Mhoaib, in aice an Iórdain,
ar aghaidh Iéricho soir: 2 Órdaigh do chlaínn Israél, a thabhairt do sna Levítigh, as a sealúsaibh,
3 cathracha chun cónaithe iontu agus a suburbanna ’na dtímpall, i dtreó go bhféadfaid siad cónaí in
sna bailtibh agus go mbeid na  suburbanna acu dá n-eallach agus dá mbeithígh. 4 Agus bíodh na
suburbanna san ag leathadh míle céim amach ó fhallaíbh na gcathrach ar gach aon taobh: 5 beidh
dhá mhíle cúbat iontu soir: agus dhá mhíle cúbat ó dheas mar an gcéanna: i dtreó na farraige, leis,
ag féachaint siar, an fhaid chéanna, agus an taobh thuaidh teóranta, ar an gcuma gcéanna. Agus beid
na cathracha i lár baíll agus na suburbanna lasmu’. 6 Agus ar na cathracaibh a thabharfaidh sibh do
sna  Levítigh  geárrfar  amach  sé  cínn  chun  bheith  ’na  ndíonaibh  do  lucht  teithe,  i  dtreó  go
bhféadfaidh an té a dhoirt fuil teitheadh chúthu. Agus dá n-éaghmais sin beidh dhá chathair agus
daichead  eile,  7 .i.  ocht  gcínn  is  daichead  ar  fad,  mar  aon  lena  suburbaibh*.  8 Agus  de  sna
cathrachaibh sin a tabharfar a sealúsaibh chlainne Israél, tógfar breis ó sna daoine go bhfuil breis
acu, agus cuid bheag ó sna daoine gur cuid bheag atá acu. Tabharfaidh cách bailte do sna Levítigh
de réir fairsinge a n-oidhreachta (féin).

9 Duairt an Tiarna le Maois: 10 Labhair le claínn Israél agus déarfair leó: Nuair a bheidh sibh tar éis
dul thar an Iórdan isteach i dtír Chanaain 11 ceapaigh na cathracha a bheidh mar dhíon do lucht

1 Véar. 5. “An fharraige mhór”, .i. an mhuir Torrainn.
2 Véar. 7. “An cnuc an-árd”, .i. Libanus.
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teithe a dhoirt fuil i gcoinnibh a dtoile. 12 Agus nuair a bheidh an teifeach istigh iontu ná beidh ar
chumas gaoil an té a  maraíodh é ’ mharú go dtí go seasaídh sé os cómhair an phobail agus go
mbeidh breith tabhartha ar a chúis. 13 Agus de sna cathrachaibh sin a geárrthar amach chun an dín
do lucht teithe 14 beid trí cínn lastall den Iórdan agus trí cínn i dtír Chanaain, 15 do chlaínn Israél,
agus do dhaoinibh iasachta agus do lucht tréimhse chómh maith, i dtreó go mbeidh ar chumas an té
a dhoirt fuil i gcoinnibh a thoile teitheadh chúthu.

16 Má bhuaileann aon duine buille le hiarann, agus go bhfaighidh an té a buaileadh bás; beidh sé sin
ciontach i ndúnmharú agus curfar chun báis é. 17 Má chaitheann sé cloch agus go bhfaighidh an té a
buaileadh bás, curfar an pionós céanna air. 18 Má gheibheann an té a buaileadh le hadhmad bás,
déanfar a dhíolta le fuil an té a bhuail é. 19 Is é gaol an té a maraíodh do dhéanfaidh marú an
mharaitheóra. Maróidh sé é chómh luath agus a bhéarfaidh sé air. 20 Má thugann éinne súnc do
dhuine, le fuath dho, nú má chaitheann sé rud leis, ar tí díobhála ’ dhéanamh do; 21 nú, trí bheith
’na namhaid aige, má bhuaileann sé lena láimh é, agus go bhfaighidh sé bás: beidh an té a bhuail é
ciontach i ndúnmharú. Maróidh gaol an duine a maraíodh é é chómh luath agus a gheóbhaidh sé é.

22 Más le tionóisc, agus gan fuath 23 ná eascárdas, a dhéanfaidh duine aon ní de sna nithibh sin,
24 agus go dtaispeánfar san os cómhair an phobail, agus go bpléitear an cás idir an té a bhuail agus
an té is giorra gaol, 25 saorfar an neamhchiontach a láimh an díoltóra, agus tabharfar, le breith, thar
n-ais é isteach sa chathair chun ar theith sé, agus fanfaidh sé ansan go dtí bás an árdshagairt 1 atá
úngtha le hola naofa.

26 Má gheibhtear an maraitheóir lasmu’ de theórannaibh na gcathrach atá ceapaithe don lucht teithe
27 agus go mbuailfidh díoltóir na fola é: ní bheidh an té a mhairbh é ciontach, 28 óir bhí sé ceart ag
an dteifeach fanúint sa chathair go dtí bás an árdshagairt. Agus tar éis a bháis sin is ea ’ fhíllfidh an
maraitheóir chun a thíre féin.

29 Beid na neithe sin bithbhuan, agus ’na reacht, ’núr dteaghlachaibh go léir.

30 Pianfar an maraitheóir le fínnithibh. Ní daorfar aon duine trí fhínné éinne amháin. 31 Ná glactar
airgead ón té is ciontach i bhfuil. Curtar chun báis é láithreach. 32 Níl ar chumas díbearthach ná
lucht teithe filleadh in aon chor chun a dtíre féin roim bhás an árdshagairt. 33 Ná truaillídh tír úr
gcónaithe, a truaillítear le fuil na neamhchiontach. Agus ní féidir í ’ ghlanadh ach le fuil an té a
dhoirt fuil duine eile. 34 Agus sin mar a glanfar úr sealús, mise ’ bheith* im chónaí eadraibh. Óir is
mise úr dTiarna Dia atá im chónaí i measc clainne Israél.

Caib. Trí Dheich a Sé

Curtar  ’  fhéachaint  ar  gach  éinne  a  phósann,  pósadh  ’na  threibh  féin,  i  dtreó  ná  beadh  na
hoidhreachtaí ag dul ó threibh go treibh.

1 Agus tháinig priúnsaí teaghlach Ghalaaid mhic Mhachair mhic Mhanasses, de phréimh clainne
Ióseph, agus do labhradar le Maois i láthair priúnsaí Israél agus dúradar: 2 D’órdaigh an Tiarna
dhuitse,  a  uasail,  an  talamh  do  roinnt  le  crannchur  chun  clainne  Israél,  agus  go  dtabharfá
d’iníonachaibh Shalphaaid, ár ndriotháirne, an sealús a bhí ag dul dá n-athair: 3 ach má phósaid fir a
treibh eile iad leanfaidh a sealús iad, agus aistreófar an sealús san chun treibhe eile agus beidh san

1 Caib. 35. véar. 25. “Go dtí bás an árdshagairt”. Ciallaíonn san, i gcéill dhiamhar, go raibh ár bhfuascailtne le 
déanamh trí bhás Chríost, an tÁrdshagart a húngadh ó Dhia.
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de  laígheadú  ar  ár  n-oidhreachtna.  4 Agus  tiocfaidh  as  san,  nuair  a  bheidh  an  iúbilee ann,  an
caogadú bliain, bliain an mhaithimh, go mbeidh roinnt an chrannchuir imithe amú agus go raghaidh
oidhreacht duine chun daoine eile.

5 Agus d’fhreagair Maois clann Israél agus duait sé, le hórdú an Tiarna: Tá an ceart ráite ag treibh
chlainne Ióseph: 6 agus sid í an dlí atá déanta ag an dTiarna i dtaobh iníon Salphaaid: Pósaidís a
rogha daoine ach amháin seo, gur fir dá dtreibh féin a phósfaid siad. 7 [I dtreó ná meascfí ar a chéile
sealús clainne Israél, ó threibh go treibh. Óir pósfaid na fir go léir mná dá dtreibh agus dá muíntir
féin.]* 8 Agus caithfid na mná go léir fir dá dtreibh féin do ghlacadh, i dtreó go bhfanfaidh an
oidhreacht in sna teaghlachaibh, 9 agus ná meascfar na treabha ar a chéile, ach go bhfanfaid siad
10 mar a dheighil an Tiarna iad. Agus do dhein iníonacha Salphaaid mar a hórdaíodh. 11 Do pósadh
Maala agus Tersa agus Hegla agus Melcha agus Noa le macaibh a n-úncail óna n-athair, 12 de
theaghlach Mhanasses mhic Ióseph. Agus an sealús a thug an crannchur dóibh d’fhan sé i dtreibh
agus i dteaghlach a n-athar. 

13 Sin iad na haitheanta agus na breitheanna a dh’órdaigh an Tiarna, trí láimh Mhaoise, do chlaínn
Israél, ar mhachairíbh Mhoaib, ar (bruach) Iórdain, ar aghaidh Iéricho soir.*

Nótaí

1 A note says: Uimhreacha. Geanair a 12 1915 a tosnaiodh.
1 An méad: a later hand adjusts this to the more frequently found form an méid.
1 Na priúnsaí is uaisle ar shlóitibh a dtreabh agus a ngaol:  a later hand (Risteárd Pléimeann)
suggests amending this to na priúnsaí is uaisle ar na slóitibh de réir a dtreabh agus a ngaol, which
is closer to the reading of the Douay Bible, “the most noble princes of the multitude by their tribes
and kindreds”.
3 Cheithre dheich de mhíltibh agus chúig céad ab ea líon sló na bhfear cómhraic: the manuscript
here had ab é, being corrected by a later hand to ab ea. The correction is accepted here as ab é is a
manifest error. 
3 Trí dheich a cúig de mhíltibh agus [cheithre] chéad: the word cheithre is added by a later hand
and retained in order to complete the sense. 
3 Cheithre dheich a haon de mhíltibh:  a later hand here adds  agus chúig céad to complete the
translation.
4 Gach céadgheine dá n-osclann an bhroínn de chlann Israél:  chlann here is adjusted by a later
hand to chlaínn, giving the declined dative. However, chlann Israél is acceptable as a bracketed off
phrase in the Nominative Absolute. 
4 Agus dhá chéad dhá dheich a trí: this passage is corrected by a later hand to  agus dhá chéad
seacht ndeich a trí.
5 Do labhair an Tiarna le Maois: a later hand completes the translation by adding agus le Aaron, a
suggestion that errs by failing to prefix h to Aaron..
5 Clúdóid  siad arís  í  le  cúmhdach de chroiceannaibh sailchuacha:  a  later  hand completes  the
translation here by adding agus leathfaid siad éadach, agus é sailchuach ar fad, os a chionn.
5 Na cupáin agus na báisíní chun na líbáisiún: a later hand amended the word líbáisiún (a badly
chosen form, given that the manuscript elsewhere has  líbamen and  libátio) to  ofrálacha dí. This
would ideally be n-prefixed, but this was not shown in the amendment made in the manuscript.
5 Bíd na bollóga i gcónaí air: the Douay Bible here has “the leaves shall be always on it”, and
consequently a later hand amends this to beid na bollóga i gcónaí air.
5 Leis an smóladóir: this is corrected by a later hand to leis na smóladóiríbh.

47



Leabhar na nUimhreach

5 Tar éis an tsanctuáriuim agus na hárthaí a bhaineann leis d’fhilleadh suas: a later hand completes
the translation by here adding ag aistriú an longphuirt dóibh. 
5 I  dtaobh  taibearnacail  na  fianaise:  a  later  hand  corrects  this  to  i  dtaobh  taibearnacail  na
connartha.
5 Na híbirte a hofráltar i gcónaí: h-prefixation of íbirte is added in this edition. This passage was
apparently altered from the nominative to the genitive, but PUL neglected the h required here.
5 Trí theangmháil leis na sancta sanctórum: this was adjusted by a later hand to trí theangmháil leis
an áit rónaofa.
6 A lothaill agus a mbioráin, agus a gcórdaíbh: PUL argued that the -aibh ending was found in
nominative and accusative usage, as well as the dative. See NIWU, p137.
6 Sin é gnó muíntire na Meraríteach: the translation is completed by the addition here by a later
hand (Risteárd Pléimeann) of agus a seirbhís i dtaibearnacal na connartha.
7 A later hand fills out the translation of Uimhreacha 4:6 by adding at the start of the verse Abair le
claínn Israél.
7 An ceathrú cuid: a later hand (probably Risteárd Pléimeann) corrects this to an deichiú cuid.
7 Agus téadh uisceacha na mallachtan isteach id  bholg agus go n-ataidh do bhroínn agus go
lobhaidh do shliasad:  the translation of the first sentence of Uimhreacha 5:22 is missing in the
manuscript and supplied on the back of the sheet by a later hand (probably Risteárd Pléimeann).
The suggested text  had  go lobhadh,  adjusted in  this  edition to  go lobhaidh,  giving the correct
present subjunctive.
8 Caithfidh [sé] leogaint do ghruaig a chínn fás: the word sé was inserted by a later hand.
8 Ach íbreóidh [sé] an reithe: the word sé was inserted by a later hand.
8 Libátiones: a later hand (Risteárd Pléimeann) corrects this Latinate word to the Gaelic ofrálacha
dí.
8 Sin é dlí an Nasarítigh: the manuscript shows a later hand attempted to alter this to  sin í dlí.
However, although dlí is a feminine noun in WM Irish, PUL regularly uses phrases such as sin é dlí,
gurb é dlí, etc. É is often found as a subsubject with a feminine noun in traditional Muskerry Irish.
9 Níor thug sé trucailí ná daimh: a later hand completes the translation by adding here do mhacaibh
Chaait.
9 D’ofráladar  na  priúnsaí:  na  priúnsaí is  here  the  subject  of  the  verb  d’ofráladar.  Compare
chuadar na fir in PUL’s Séadna (p54).
11 Isteach sa taibearnacal: a later hand corrects this to isteach i dtaibearnacal na connartha.
12 Tógfair damh as an mbólacht: the Douay Bible here has “they shall take an ox of the herd”. A
later hand suggests adjusting the wording here to tógfaid, etc. The suggestion isn’t ideal, as tógfaid
siad would be more of a piece with PUL’s Irish. 
12 Cimeádaidís solamnacht na cásca: the manuscript here has  chimeadaidís  (sic). But the third-
person plural imperative should stand here. This is therefore an instance where a later hand has
incorrectly marked lenition. 
13 Le liatúis fhiain: the original manuscript has  laitúis, but it seems this was a spelling error for
liatúis. Compare liatús, “lettuce”, in O’Reilly’s dictionary. A later hand amends this to  leitís. See
also discussion in the Foclóir here.
13 Pé méid laethanta: the manuscript is unclear here whether méid or méad was intended.
13 Gluaisid: that is, gluaisid siad.
14 Scaiptear do namhaid: a later hand completes the translation by here adding agus an dream a
thugan fuath dhuit, teithidís rómhat.
15 Do las fearg an Tiarna ’na gcoinnibh: a later hand corrects the translation to  do las tine an
Tiarna &c.
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15 Chúig deichniúir: this is a mistake in the translation for  seacht ndeichniúir, as shown in the
foonote to this verse.
16 Níor chuadar go dtí an taibearnacal: a later hand corrects the translation to níor chuadar amach
&c.
17 An taibearnacal: a later hand corrects this to taibearnacal na connartha.
17 Do labhair an Tiarna le Maois: a later hand corrects this by adding here san áit sin.
18 An Iebusíteach:  the  translation  is  completed  by  a  later  hand,  adding before  this  phrase  an
Hetíteach.
19 I láthair chlainne Israél: a later hand completes the translation by here adding go léir. 
20 Do gach uan: a later hand (Risteárd Pléimeann) corrects the translation here to do gach reithe.
20 I dtaobh gach daimh agus i dtaobh gach reithe agus i dtaobh gach meannáin:  a later hand
(Risteárd Pléimeann) corrects the translation here to i dtaobh gach daimh agus i dtaobh gach reithe
agus i dtaobh gach uain and i dtaobh gach meannáin.
21 Ag triall  ar Mhaois agus ar Aaron é agus ar an bpobal:  a later hand (Risteárd Pléimeann)
corrects the translation here by adding go léir.
21 Ar aitheantaibh an Tiarna: a later hand (Risteárd Pléimeann) corrects the translation here to ar
aitheantaibh uile an Tiarna.
21 Agus tá an Tiarna ’na measc: a later hand corrects the translation here to  agus go bhfuil an
Tiarna ’na measc.
22 Do labhair sé le Córé agus leis an bpobal: a later hand completes the translation here by adding
á rá.
23 D’éirigh ceannairc agus callóid: a latter hand corrects the translation here to d’éirigh ceannairc
agus chuaigh an challoid i méid. The Douay Bible here has “there arose a sedition, and the tumult
increased”.
23 Tar éis bheith cúmtha ’na líomóidibh: the Douay Bible here has “were formed into almonds”.
Consequently, a later hand adjusts this to cúmtha ’na n-almoinnibh (so spelt, without a lengthmark
in the manuscript). The only identifiable instance of the use of  almóinn by PUL is the following
sentence (referring to the same Biblical event under discussion here): géag a baineadh de chrann
almoinde ab eadh an tslat a chuir sé isteach (Sgéalaidheachta as an mBíobla Naomhtha, Vol II,
p73).
24 I ngaire árthaí an tsanctuáriuim ná na haltórach: a latter hand corrects the translation here to i
ngaire árthaí an tsanctuáriuim ná i ngaire na haltórach.
24 Agus go ndeineann sanctum sanctórum de: a later hand (Risteárd Pléimeann) amends this to rud
rónaofa, as the phrase “sanctum sanctórum” (which stands in the Vulgate) is more generally used to
refer to part  of the temple, whereas this verse merely describes a sacrificial victim as “holy of
holies”.
26 Túmfaidh fear  atá glan hyssóp iontu agus croithfidh iad ar an gcábán go léir,  agus ar an
dtrioscán, agus ar na daoine atá neamhghlan: a later hand (probably Risteárd Pléimeann) adjusts
the manuscript here to túmfaidh fear atá glan hyssóp iontu agus croithfidh sé an cábán go léir leis,
agus an trioscán, agus na daoine atá neamhghlan. PUL’s use of  crothadh ar is acceptable, but
Pléimeann may be attempting to align the Irish with the Douay Bible which has “sprinkle therewith
all the tent, and all the furniture, and all the men that are defiled”.
26 Cad chuige dhuit eaglais an Tiarna do thabhairt isteach sa bhfiantas?: this is an incomplete
translation. The Douay Bible here has “Why have you brought out the church of the Lord into the
wilderness, that both we and our cattle should die?” A foonote in the manuscript by a later hand
(Risteárd Pléimeann) adds i dtreó go bhfaighimídne agus ár mbeithígh bás?
27 Fé mar a dh’órdaigh sé: a later hand (Risteárd Pléimeann) completes the translation here by
adding dho.
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27 Toisc nár chreideabhair: a later hand completes the translation here by adding me.
27 Tháinig sé anuas: a later hand adjusts the translation here to tháinig sé siúd anuas. Sé siúd seems
preferable, to make it clear that it is not Aaron, who died, who then came down the mountain, but
Moses, who had been mentioned previously.
27 In éineacht le Eleásar: h-prefixation of Eleásar is overlooked by PUL here.
28 Rud do-bheirtear do íde: the manuscript here had rud a bheirtear, a confusing form, as if this
were a form of the verb beirim, then there should be no lenition (rud a beirtear). It is impossible to
know in  many  cases  who  supplied  the  lenition  that  stands  in  the  manuscript,  but  an  addition
possibility is that lenition is correctly given and that rud a bheirtear stands for the correct rud do-
bheirtear  (the pronunciation being identical after d):  do-bheirim is the historical absolute form of
the verb  tugaim, with  do-bheirtear in the present autonomous equivalent to the more commonly
found tugtar (and a tugtar in the relative). 
28 Agus champaíodar in Iearbarim: this is an incomplete translation of Uimhreacha 21:10-11, the
relevant section of which is corrected by a later hand (Risteárd Pléimeann) to agus champaíodar in
Obot. 11 Agus d’fhágadar an áit sin agus chuireadar suas a gcábáin in Iearbarim.
28 I dteórannaibh an Amorrhítigh: a later hand (Risteárd Pléimeann) corrects the translation here to
i dteórannaibh na Moabíteach.
28 An tobar a thóchadar na priúnsaí: priúnsaí here is the subject of the verb thóchadar.
28 Sa té a thug an dlí: this is a confusing phrase, but a faithful translation of the Latin Vulgate,
which here has in datore legis. The Douay Bible fills this out as “by the direction of the lawgiver”.
30 Mar tá sé tuíllte agat: a later hand completes the translation by adding here agus mar bhís ag
magadh fúm.  However,  the translation is  not ideal,  as the Douay Bible has “because thou hast
deserved it, and hast served me ill”.
30 Ar marcaíocht i gcónaí:  a later hand (Risteárd Pléimeann) completes the translation here by
adding go dtí an lá atá inniu ann.
30 Do shléacht [sé] anuas ar fad ar an dtalamh: sé is inserted here by a later hand.
31 Cad ’na thaobh nár tháinís?: a later hand (Risteárd Pléimeann) completes the translation here by
adding ag triall orm láithreach.
31 Duairt Balaam: a later hand corrects the translation to do labhair Balaam leis á rá. The Douay
Bible here has “Balaam speaking to him, said”.
31 Áireófar é i measc na náisiún:  the Douay Bible here has “shall not be reckoned among the
nations”.
31 Cé ’ fhéadfaidh luaithreach Iácóib do chómhaireamh agus eólas do chur ar uimhir fine Israél?:
a later hand (Risteárd Pléimeann) completes the translation by here adding  bás na bhfíoraon go
raibh i ndán dom agus gurb é a gcríoch san a bhéarfaidh me.
32 Ní féidir liom an bheannacht do chosc: the manuscript shows vacillation here between ní féidir
dom  and ní féidir liom. 
32 Chonaic Balaam gurbh é toil an Tiarna gur beannacht a chuirfeadh sé ar Israél: the manuscript
here has bheannacht. However, it is frequently difficult to tell who added lenition. 
32 Níor dheigh sé: the word sé appears to have been added by a later hand. 
32 A neart  mar  an  rhinoceros:  a  later  hand  adjusts  this  to  a neart  mar  neart  an  rhinocerois.
However, the amendment seems unnecessary. 
32 Áireófar eascaine air féin: this translation of “shall be reckoned accursed” appears acceptable,
but a later hand offers an amendment to áireófar mar dhuine go bhfuil eascaine air (with no féin).
32 D’fhreagair Balaam: a later hand amends this to thug Balaam mar fhreagra ar Bhalac.
33 Amalec tosach náisiún, go n-ídeófar a chríocha deirineacha: a later hand (Risteárd Pléimeann)
amends this to Amalec tosach náisiún, gur ídiú a bheidh mar chríoch dheirineach air. As the Douay
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Bible here has “Amalec the beginning of nations, whose latter ends shall be destroyed”, it is not
clear that the suggested amendment is correct. 
33 Ag na Madiánaigh: a later hand corrects the translation here to ag na Moabítigh.
34 Le hEleásar an sagart: a later hand corrects this to le hEleásar mac Aaroin an sagart.
34 Arod, is uaidh sin na hArodítigh: a later hand completes the translation by adding here Ariel, is
uaidh sin na Arielítigh.
34 Seacht ndeich a sé de mhíltibh: a later hand completes the translation by adding here agus chúig
céad. 
34 Sé dheich a ceathair de mhíltibh: a later hand completes the translation by adding here agus trí
chéad. 
34 De réir a ngaolta: the word a was inserted by a later hand.
35 Chúig dheich a dó de mhíltibh: a later hand completes the translation by adding here agus seacht
gcéad. 
35 A translation for Uimhreacha 26:63-65 was inserted on the back of sheet in the manuscript,
apparently in Risteárd Pléimeann’s hand:  [63] Sin é uimhir clainne Israél, a chómhairimh Maois
agus Eleásar an sagart, ar mhacairíbh Mhoaib, in aice an Iórdain, ar aghaidh Iéricho anonn. [64]
Ní raibh oiread is duine acu a bhí orthu san do chómhairimh Maois agus Aaron in uaigneas Shinaí.
[65] Óir bhí ínste ag an dTiarna roim ré go bhfaighidís bás san uaigneas. Agus níor fhan díobh
ach Caleb mac Iephone agus Iosue mac Nuin.
36 Is ní ceart atá [ag] iníonachaibh Shalphaaid dá éileamh: the word  ag was inserted by a later
hand.
36 Ach mura mbeidh aon úncail aige: a later hand adjusts the manuscript to ach mara mbeid aon
driotháracha athar aige.
36 An ceathrú cuid de hin mar thómhas ann: a later hand adjusts ann to inti, probably cognisant of
the reference to  cuid d’ephí  plúir earlier in the sentence. However, as there reference is to  plúr,
PUL’s form is correct.
37 Mar libátio: a later hand corrects this to mar ofráil dí.
37 Libátiónach: this is given in the genitive plural here, but is a poorly devised word, as PUL seems
to have líbamen, líbásiún, libátio, libátiónach and ofrálacha dí in the same meaning. A later hand
adjusts this to ofrálacha dí.
37 Na libátióna: this is a cconfused section of the manuscript, as the initial reading libátiónacha was
adjusted to libátióna, although it is not clear by whom. A further amendment was then made by a
later hand to na hofrálacha dí.
37 In aghaidh gach reithe:  the translation here is corrected by a later hand to  in aghaidh gach
gamhna, and completed by the addition of the following:  agus dhá dheichiú cuid de phlúr ar a
mbeidh ola croite in aghaidh gach reithe:.
37 A libátióin: this is adjusted by a later hand to a ofrálacha dí.
37 Chun íbirte gach ní dhíobh: this passage was subject to a number of destructive amendments by
a later hand that make it difficult to read the original. The Douay Bible here has “for the sacrifices
of  every one”.  What  stands  here is  chun íbirte  gach [word scribbled out and illegible] neithe
dhíobh. The final e of neithe was then deleted (possibly by PUL himself); the word neith itself was
then crossed out and replaced (by a later hand) by cínn; and the word cínn was then crossed out and
replaced (by a  later  hand)  by  aon.  This  therefore  produces  chun íbirte  gach aon dhíobh  (sic).
However, as PUL had neithe, adjusted to neith, it seems preferable to edit this here as chun íbirte
gach ní dhíobh.
37 Aon phocán gabhair amháin: the translation is completed by a later hand, inserting here  mar
gheall ar pheaca.
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37 Ó líbásiúnaibh ceachtair díobh: this was adjusted by a later hand to ó ofrálachaibh dí cheachtair
díobh. On the presumption that lenition of ceachtair was added by the later hand, in a section of the
manuscript with constant destructive amendments, lenition is removed in this edition.
37 A libátiónes: a later hand amends this to a n-ofrálacha dí.
37 Mar aon lena líbaminibh: a later hand amends this to mar aon lena n-ofrálacha dí.
38 A íbirtíbh: PUL stated that the -ibh ending was found in nominative and accusative usage, as
well as the dative.
38 A ghnáth-líbamina: a later hand adjusts the manuscript here to a ghnáthofrálacha dí.
38 A líbaminibh: a later hand adjusts the manuscript here to a n-ofrálacha dí.
38 Chun a líbamina: a later hand adjusts the manuscript here to chun a n-ofrálacha dí.
38 An líbamen: a later hand adjusts the manuscript here to ofrálach dí. The person who inserted this
alleged improvement doesn’t appear to have realised that the singular of ofrálacha is ofráil.
38 Na líbamina: a later hand adjusts the manuscript here to na hofrálacha dí.
38 Na líbamina: a later hand adjusts the manuscript here to na hofrálacha dí.
38 Na líbamine: a later hand adjusts the manuscript here to an ofráil dí. The person who inserted
this alleged improvement doesn’t appear to have realised that the genitive of an ofráil is na ofrála.
38 Líbamina: a later hand adjusts the manuscript here to ofrálacha dí.
38 Gach ní dhíobh: a later hand adjusts this to gach aon díobh.
38 A líbamine: a later hand adjusts the manuscript here to a ofráil dí, without giving the genitive.
38 Naoi gcínn de ghamnaibh agus cheithre cínn déag d’uanaibh bliana gan teímheal: a later hand
completes the translation by expanding this to naoi gcínn de ghamnaibh, dhá reithe agus cheithre
cínn déag d’uanaibh bliana gan teímheal.
38 Na líbamina: a later hand adjusts the manuscript here to na hofrálacha dí.
38 Gach ní dhíobh: a later hand adjusts this to gach aon díobh.
38 A líbamine: a later hand adjusts the manuscript here to a ofráil dí, without giving the genitive.
38 Líbamina: a later hand adjusts the manuscript here to ofrálacha dí.
38 Gach ní dhíobh: a later hand adjusts this to gach aon díobh.
38 A líbamine: a later hand adjusts the manuscript here to a ofráil dí, without giving the genitive.
39 Na líbamina: a later hand adjusts the manuscript here to na hofrálacha dí.
39 A líbamine: a later hand adjusts the manuscript here to a ofráil dí, without giving the genitive.
39 Na híbirtí do gach aon díobh: this is an incomplete translation. The Douay Bible here has “the
sacrifices and the libations of every one”.
39 A líbamine: a later hand adjusts the manuscript here to a ofráil dí, without giving the genitive.
39 Do líbamen: a later hand adjusts the manuscript here to do ofráil dí.
39 Bheidh idir mhóid agus dearbhú ar neamhní dhi: the translation is completed by a later hand,
adding here ná ní bheidh uirthi a geallúint do sheasamh.
40 Gach ar thógadar ó dhaoinibh agus ó bheithígh: a later hand amends this to gach ar thógadar
de dhaoinibh agus de bheithígh, which amendment would seem to be a superior translation.
40 Glanfar é an tríú lá nú an seachtú lá: a later hand corrects the translation to glanfar é an tríú lá
agus an seachtú lá.
41 Sé mhíle dhéag agus seacht gcéad de shiclibh: a later hand corrects the translation to sé mhíle
dhéag agus seacht gcéad agus chúig dheich de shiclibh.
43 Gur athraíodh a n-ainmneacha: h-prefixation of the autonomous form is not shown here.
43 Agus champaíodar i  Magdalum:  a later hand amends this  to  agus champaíodar ar aghaidh
Magdaluim amach.
43 Champaíodar i Rephidim: here and in some other locations in this chapter, the preposition i has
been inserted as an amendment,  although it  is  unclear by whom. It  may be that PUL accepted
champaíodar Rephidim as  a valid construction,  with  campú  taking a direct object.  In verse 17,
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champaíodar  Haserot was  adjusted  to  champaíodar  i  Haserot.  In  verse  19,  champaíodar
Remmmophares was also similarly adjusted.
43 Thánadar go Tare: a later hand corrects the translation to champaíodar i dTare. 
44 Ó Obot: h-prefixation of Obot is not shown here. 
44 Do tabharfar:  the  manuscript  here  has  do  thabharfar,  although  it  is  unclear  who supplied
lenition.
44 Le Asemona: h-prefixation of Asemona is not shown here.
45 Do sna naoi dtreibh agus don leath-threabh: the manuscript has  dos na naoi dtreibhibh agus
do’n leath-threibh. However, dtreibhibh appears to have been adjusted from dtreibh, probably by a
later  hand:  dtreibh in  the  nominative  plural,  rather  than  the  dative  plural  (which  ought  to  be
dtreabhaibh,  not  dtreibhibh),  is  acceptable  here.  Similarly,  leath-threibh reflects  an  adjustment
from an earlier leath-threabh. As both treabh and treibh exist in the nominative singular, the earlier
forms are allowed to stand here.
45 Lena suburbaibh: this is adjusted to suburbannaibh, but it is unclear by whom.
46 Sin mar a glanfar úr sealús, mise ’ bheith im chónaí eadraibh: a later hand adjusts this to sin
mar a glanfar úr sealús, agus beadsa im chónaí eadraibh.
47 I dtreó ná meascfí ar a chéile sealús clainne Israél, ó threibh go treibh. Óir pósfaid na fir go léir
mná dá dtreibh agus dá muíntir féin: the translation of Uimhreacha 36:7 was added on the back of a
sheet in the manuscript by a later hand (probably Risteárd Pléimeann).
47 A note here says:  Lá Fhéile Bríde, sa bhliain d’aois an Tiarna, míle naoi gcéad a cúígdéag
(1915), a críochnaíodh.
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