
Leabhar Iósué

Tugtar “Iósué” ar an leabhar so toisc cúntas a bheith ann ar na nithibh a thit amach fén bhfear
san, agus toisc, de réir tuairime chách, gurb é féin do scríbh an leabhar. Tugaid na Gréagaigh
“Iésos” air, óir, san Éabhrais, is ionann “Iósué” agus “Iésus”, agus is aon bhrí amháin atá leó, .i.
Slánaitheóir.  Agus ní  gan brí  diamhar leis  do hathraíodh a ainm ó “Ósee” (feic  Uimhreacha
13:17) go “Iósué” nú go “Iésus” don fhear a bhí chun na ndaoine do bhreith leis isteach sa tír a
bhí geallta dhóibh, dhá chur in úil dúinn nár fhéad Maois, lena dhlí, a dhéanamh ach na daoine ’
thabhairt i radharc na tíre geallta agus gurbh é ár Slánaitheóir “Iósa” a bhí chun sinn a thabhairt
isteach sa tír sin.

Caib. a hAon

Iósué, lán de mhisneach ón dTiarna, dhá rá leis na daoine iad féin d’ollmhú chun dul thar Iórdan
siar.

1 Ansan do thárla, tar éis bháis Mhaoise, seirbhíseach an Tiarna, gur labhair an Tiarna le Iósué mac
Nuin, ministir Mhaoise, agus go nduairt sé leis: 2 Tá mo sheirbhíseach Maois tar éis bháis: éirighse
agus imigh thar an Iórdan sin siar, tu féin agus do phobal mar aon leat, isteach sa tír a thabharfadsa
do chlaínn Israél. 3 An uile áit ar a satlóidh bonn úr gcoise tabharfad díbh é, mar aduart le Maois.
4 Beidh úr gcríoch ón uaigneas agus ó Libanus go habhainn mhór Iúphrátes, tír uile na Hetíteach
chómh fada siar leis an muir móir, i dtreó dul gréine fé. 5 Ní bheidh ar chumas aon fhir seasamh
’núr gcoinnibh i gcaitheamh laethanta uile do bheathasa. Mar a bhíos-sa le Maois is ea ’ bhead
leatsa. Ní fhágfad thu ná ní thréigfead thu. 6 Glac misneach agus bí láidir dá bhrí sin, óir is tu do
roinnfidh le crannchur, ar an bpobal so, an talamh gur dhearbhaíos ’na thaobh dá n-aithreachaibh go
dtabharfainn dóibh é. 7 Glac misneach, dá bhrí sin, agus bí cuthaigh: ionas go gcimeádfair agus go
ndéanfair an dlí a dh’órdaigh mo sheirbhíseach Maois duit. Ná hompaigh deiseal ná tuathal ón ndlí
sin, ionas go dtuigfir gach ní dá ndéanfair. 8 Ná scaradh leabhar na dlí sin led bhéal: ach beidh tú ag
machnamh air de ló agus d’oíche, ionas go gcimeádfair agus go ndéanfair gach ní dá bhfuil scríofa
ann: ansan is ea do stiúróir do shlí agus do thuigfir í. 9 Féach táim dhá órdú dhuit, glac misneach
agus bí láidir. Ná glac eagla agus ná bíodh ceist ort, óir tá do Thiarna leat ins gach uile ní ar bith ar
a dtabharfair aghaidh.

10 Ansan thug Iósué órdú do phriúnsaíbh an phobail agus duairt sé: Siúlaídh trí lár an longphuirt
agus tugaidh órdú do sna daoine, agus abraidh leó: 11 Deinidh úr mbia d’ollmhú: óir tar éis an tríú
lae raghaidh sibh treasna an Iórdain agus raghaidh sibh isteach ag sealbhú na tíre a thabharfaidh úr
dTiarna Dia dhíbh. 12 Agus duairt sé leis an Rúbenítigh agus leis an Gadítigh agus le leath treibhe
Mhanasses: 13 Cuímhnídh ar an bhfocal úd aduairt Maois, seirbhíseach an Tiarna libh, nuair aduairt
sé: Tá suaimhneas agus an talamh go léir tabhartha ag úr dTiarna Dia dhíbhse. 14 Fánfaid úr mná
agus úr gclann agus úr n-áirnéis sa talamh a thug Maois díbh ar an dtaobh so den Iórdan, ach téidhse
treasna armtha, roim úr mbráithre amach, an méid is láidir cuisle dhíbh, agus troididh ar a son,
15 go dtí go dtabharfaidh an Tiarna suaimhneas dúr mbráithribh fé mar atá tabhartha aige dhíbhse,
agus go mbeidh siad san, leis, i seilbh na talún a thabharfaidh úr dTiarna Dia dhóibh: agus ansan
raghaidh sibh thar n-ais i dtalamh úr sealúis féin agus déanfaidh sibh cónaí ann, an talamh a thug
Maois seirbhíseach an Tiarna dhíbh lastall den Iórdan, i dtreó éirí gréine. 16 Agus d’fhreagadar san
Iósué agus dúradar: Déanfamne gach ní dá bhfuil órdaithe agat dúinn, agus pé áit ’na ndéarfair linn
dul, raighimíd ann. 17 Mar a bhíomair úmhal do Mhaois ins gach ní is ea ’ bheimíd úmhal duitse,
leis, ach amháin bíodh an Tiarna leatsa mar a bhí sé le Maois. 18 An té a dhéanfaidh do bhéalsa do
bhréagnú agus ná beidh úmhal duit ins gach focal dá labharfair ag tabhairt órdú dho, faigheadh sé
bás: ach amháin glacsa misneach agus dein go calma.

Caib. a Dó



Beirt lucht braith dá gcur do Iéricho agus Rahab dhá nglacadh agus dhá gcur i bhfolach.

1 Agus do chuir Iósué mac Nuin ó Shetim beirt fhear, fé cheilt, ag brath: agus duairt sé leó: Imídh
agus féachaidh an talamh agus cathair Iéricho. D’imíodar agus chuadar isteach i dtigh mná a bhí ’na
méirdrigh agus do ghlacadar lóistín aici. 2 Agus do hínseadh san do rí Iéricho, agus dúradh leis:
Féach, do tháinig isteach anso, san oíche, fir de chlaínn Israél ag brath na tíre. 3 Agus chuir an rí
teachtaireacht ag triall ar Rahab dhá rá léi: Tabhair amach na fir a tháinig chút agus atá tar éis dul
isteach id thigh: óir lucht braith is ea iad agus is ag féachaint na tíre go léir a thánadar. 4 Agus do
thóg an bhean na fir agus chuir sí i bhfolach iad, agus duairt sí: Admhaím go dtánadar chúm ach ní
raibh  ’  fhios  agam cárbh  as  dóibh:  5 agus  nuair  a  bhí  na  geataí  dá  ndúnadh,  sa  doircheacht,
d’imíodar san amach le cois a chéile. Ní heól dom ca bhfuilid siad imithe. Leanaidh iad go mear
agus tiocfaidh sibh suas leó. 6 Ach chuir sí ’ fhéáchaint ar na fearaibh dul suas go barra an tí agus
do chlúdaigh sí iad le gasaibh lín a bhí ann. 7 Ach d’imigh na teachtairí ar a dtóir fan na slí a
sheólann go dtí  átha an Iórdain agus an túisce ’na rabhadar imithe amach do dúnadh an geata
láithreach.

8 Bhí na fir a bhí i bhfolach gan titim ’na gcodladh fós agus d’imigh an bhean suas chúthu agus
duairt sí: 9 Tá ’ fhios agamsa go bhfuil an Tiarna tar éis na tíre seo do thabhairt díbhse: óir tá
scannradh rómhaibh tagaithe orainn go léir agus tá tar éis dul dá neart ar fad do mhuíntir na tíre go
léir. 10 D’airíomair gur thriomaigh an Tiarna suas uisce na Mara Rua rómhaibh nuair a bhíobhair ag
dul isteach inti ag teacht as an Éigipt díbh: agus na nithe a dheineabhair le dhá rí na nAmorrhíteach
a bhí lastall den Iórdan, Sehon agus Óg; gur mharaíobhair iad. 11 Agus nuair ’ airíomair na nithe sin
tháinig scannradh orainn agus do lagaigh ár gcroí (nú, d’imigh ár gcroí uainn) agus níor fhan aon
sprid ionainn ar úr dteacht: óir úr dTiarna Diase is é is Dia ar neamh thuas agus ar talamh thíos.
12 Dá bhrí  sin  anois  deinidhse  a  dhearbhú dhómhsa dar  an  Tiarna,  mar atá  trócaire  taispeánta
agamsa dhíbhse go dtaispeánfaidh sibhse, leis, trócaire do theaghlach m’atharsa; agus tugaidh dom
cómhartha fíor 13 go sábhálfaidh sibh m’athair agus mo mháthair mo bhráithre agus shiúracha agus
gach ní is leó, agus go saorfaidh sibh ár n-anam ó bhás. 14 Agus d’fhreagadar san: Ár n-anam go
das  díbh,  ach  amháin  seo,  ná  tabharfair  i  láimh  sinn  (nú,  ná  scéifir  orainn).  Agus  nuair  a
thabharfaidh an Tiarna dhúinn an tír taispeánfaimíd duitse trócaire agus fírinne. 15 Ansan do leog sí
síos iad le téid as an bhfinneóig: óir bhí an tigh ceangailte d’fhalla na cathrach (i dtreó gur leogadh
ar an dtalamh iad lasmu’ den fhalla). 16 Agus duairt sí leó arís: Imídh suas chun na gcnuc le heagla
go mbuailfidís umaibh ag teacht thar n-ais dóibh. Fanaidh ’núr luí ann i bhfolach go ceann trí lá, go
dtagaid siad thar n-ais agus ansan imídh oraibh: 17 agus dúradar san léi: beimídne saor ón ndearbhú
so atá curtha agat orainn. 18 má bhíonn an téad dhearg so mar chómhartha agus má cheanglann tú í
sa  bhfinneóig seo trínar  leogais anuas sinn:  agus  cruinnigh i  dteannta ’  chéile  t’athair  agus do
mháthair  agus do bhráithre agus do ghaolta go léir,  isteach id thigh.  19 Aon duine do raghaidh
amach doras do thí bíodh a chuid fola ar a cheann féin, agus beimídne saor, ach fuil na ndaoine go
léir a bheidh istigh sa tigh id theanntasa, beidh a gcuid fola orainne má bhaineann aon fhear leó.
20 Ach má thugann tú  i  láimh sinn,  nú má labhrann tú  an focal  so  lasmu’,  beimídne saor  ón
ndearbhú so atá curtha agat orainn. 21 Agus d’fhreagair sise: Mar atá ráite agaibh bíodh. Agus do
chuir sí chun siúil iad agus do cheangail sí an córda dearg sa bhfinneóig. 

22 Do ghluaiseadar san, áfach, agus do shroiseadar na cnuic agus d’fhanadar trí lá ann go dtí go
raibh an mhuíntir a bhí ar a dtóir tagaithe thar n-ais, óir bhíodar tar éis iad do chuardach ar feadh na
slí  go léir,  agus ní bhfuaradar iad; 23 agus nuair a bhíodar imithe thar n-ais  isteach sa chathair
tháinig an lucht braith anuas as na cnucaibh agus d’imíodar thar Iórdan soir ag triall ar Iósué mhac
Nuin agus d’inseadar do ar thit amach dóibh, 24 agus duairt seisean: Tá an Tiarna tar éis na tíre sin
go léir  do thabhairt  isteach ’nár lámhaibh dúinn, agus táid a lucht áitribh go léir  treascartha le
scannradh.
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Caib. a Trí

Abha Iórdain dá triomú go míorúilteach do chlaínn Israél chun gabháil tháirsi.

1 Agus d’éirigh Iósué roim lá agus d’aistrigh sé an longphort: agus d’imíodar a Setim agus thánadar
dtí an Iórdan, é féin agus clann Israél go léir, agus d’fhanadar san áit sin ar feadh trí lá. 2 Ansan do
thosnaigh na fógarthóirí ar ghabháil trí lár an longphuirt 3 agus ar a fhógairt: Nuair a chífidh sibh
airc connartha úr dTiarna Dia agus sagairt chine Léví dhá hiompar, éirídhse, leis, agus leanaidh iad
agus bídís rómhaibh amach. 4 Bíodh dhá mhíle cúbat idir sibh agus an airc: i dtreó go mbfeicfidh
sibh í i bhfad uaibh agus go n-aithneódh sibh an tslí a bheidh agaibh le gabháil: óir níor ghabhabhair
an tslí seo cheana: agus tugaidh aire gan teacht ró-achomair don airc. 5 Agus duairt Iósué leis an
bpobal: Naomhaídh sibh féin: óir* déanfaidh an Tiarna nithe iúntacha ’núr measc. 6 Agus duairt sé
leis na sagartaibh: Tógaidh suas airc na connartha agus gluaisídh roimis an bpobal. Agus dheineadar
an rud aduairt sé leó agus thógadar suas í agus ghluaiseadar roimis an bpobal. 7 Agus duairt an
Tiarna le Iósué: Tosnód inniu ar thu ’ dh’árdú os cómhair Israél: i dtreó go mbeidh ’ fhios acu mar a
bhíos le Maois gurb ea a bhead leatsa, leis. 8 Agus órdaighse do sna sagartaibh airc na connartha
d’iompar agus abair leó: Nuair a bheidh sibh tar éis dul isteach roinnt san uisce deinidh seasamh
ann. 9 Agus duairt Iósué le claínn Israél:  Tagaidh anso agus éistidh le briathar úr dTiarna Dia.
10 Agus duairt sé arís: As so a bheidh ’ fhios agaibh go bhfuil úr dTiarna Dia ’núr lár agus go n-
ídeóidh  sé  os  cómhair  súl  an  Chanaaníteach  agus  an  Hetíteach  agus  an  Hevíteach  agus  an
Pheresíteach  agus  an  Gergesíteach,  leis,  agus  an  Iebusíteach agus  an  tAmorrhíteach.  11 Féach,
raghaidh  airc  connartha  Tiarna  an  domhain  go  léir  rómhaibh  isteach  sa  Iórdan.  12 Ollmhaídh
dháréag fear de threabhaibh Israél, fear as gach treibh, 13 agus nuair a chuirfidh na sagairt, atá ag
iompar airce Tiarna Dia an domhain go léir,  buínn a gcos in uisceachaibh an Iórdain rithfid na
huisceacha atá laistíos le fánaidh agus imeóid siad, agus na huisceacha atá ag teacht anuas seasóid
siad i dteannta ’ chéile ’na gcruaich.

14 Ansan tháinig na daoine amach as a gcábánaibh chun dul treasna an Iórdain: agus bhí na sagairt
a bhí ag iompar na hairce ag imeacht rómpu amach. 15 Agus chómh luath agus ’ thánadar isteach sa
Iórdan agus go raibh a gcosa sáite i gcuid den uisce (bhí an Iórdan, ámh, óir sa bhfómhar ab ea é, tar
éis  port  a chlaise do líonadh),  16 do sheasaimh na huisceacha a bhí ag teacht anuas in aon áit
amháin agus d’atadar suas ’na gcnuc agus do chonacthas iad i bhfad ón áit sin, ón gcathair ar a
dtugtí Adom go dtí áit Sartain, ach na huisceacha a bhí laistíos do ritheadar síos isteach i bhfarraige
an fhiantais ar a dtugtar an Fharraige Mharbh, go dtí go rabhadar tráite ar fad, 17 agus do ghluais na
daoine anonn i dtreó Iéricho, agus bhí na sagairt a bhí ag iompar na hairce ’na seasamh ar thalamh
tirim i lár an Iórdain agus iad criosaithe, agus na daoine go léir ag imeacht anonn ar leabaidh na
habhann a bhí tirim.

Caib. a Ceathair

Tógtar dhá chloich dhéag as leabaidh na habann chun go gcurfí suas iad mar chuímhneamh ar an
míorúilt.

1 Agus nuair a bhíodar imithe anonn duairt an Tiarna le Iósué: 2 Toibh dháréag fear, fear as gach
treibh, 3 agus abair leó dhá cheann déag de chlochaibh crua do thógaint a lár an Iórdain as an áit
’nar sheasaimh cosa na sagart, agus cuirfir iad in áit an longphuirt mar a ndéanfaidh sibh na cábáin
anocht. 4 Agus do ghlaeigh Iósué chuige dháréag fear a bhí tofa aige a clann Israél, fear as gach
treibh, 5 agus duairt sé leó: Imídh roimh airc úr dTiarna Dia go dtí lár an Iórdain agus tógaidh as an

3



Leabhar Iósué

áit sin cloch gach fear agaibh ar úr nguaillibh, de réir uimhre clainne Israél, 6 ionas go mbeidh sé
’na chómhartha ’núr measc: agus nuair ’ fhiafróid úr gclann díbh amáireach, agus adéarfaid siad:
Cad é an brí atá leis na clochaibh sin? 7 Freagróidh sibh iad: do thráigh uisceacha an Iórdain roimh
airc connartha an Tiarna nuair a bhí sí ag teacht treasna na habann san. Uime sin a cuireadh na
clocha san mar chómhartha cuímhne do chlaínn Israél go deó. 8 Do dhein clann Israél, dá bhrí sin,
mar a dh’órdaigh Iósué dhóibh agus thugadar leó amach a leabaidh an Iórdain dhá chloich dhéag,
mar  a  bhí  órdaithe  ag  an  dTiarna  dho san,  de  réir  uimhre  chlainne  Israél,  chun na  háite  ’nar
champaíodar, agus do shocraíodar ar an áit sin iad. 9 Ansan do chuir Iósué dhá chloich dhéag eile i
lár claise an Iórdain, san áit ’na raibh na sagairt ’na seasamh ag iompar airce na connartha, agus táid
na clocha san san áit sin go dtí an lá so inniu againn. 10 Ach d’fhan na sagairt, a bhí ag iompar na
hairce, ’na seasamh i lár an Iórdain go dtí go raibh gach ní déanta dár órdaigh an Tiarna do Iósué
labhairt leis an bpobal ’na dtaobh, agus dá nduairt Maois leis. Agus do bhrostaigh na daoine ag
gabháil  treasna.  11 * 12 Clann Rúben, leis,  agus clann Ghaid,  agus leath treibhe Mhanasses,  do
ghabhadar treasna agus iad armtha, roim chlaínn Israél, mar a bhí órdaithe ag Maois dóibh, 13 agus
bhí daichead míle fear cómhraic díobh, ’na gcathannaibh agus ’na mbuínibh, ag gluaiseacht trí
pháirceannaibh agus trí mhachairíbh cathrach Iéricho. 14 Do mhóraigh an Tiarna Iósué an lá san i
radharc Israél uile, chun eagla ’ bheith acu roimis, mar a bhí acu roim Mhaois an fhaid a mhair sé.
15 Agus duairt sé leis: 16 Órdaigh do sna sagairt atá ag iompar airce na connartha teacht aníos as an
Iórdan. 17 Agus thug seisean an t-órdú san dóibh agus duairt sé leó: Tagaidh aníos as an Iórdan.
18 Agus nuair a bhí an mhuíntir sin a bhí ag iompar airce connartha an Tiarna tagaithe aníos agus
iad ag tosnú ar shatailt  ar  an dtalamh tirim d’fhíll  na huisceacha isteach sa chaidhséar agus do
ghluaiseadar mar ba ghnáth leó gluaiseacht roimhe sin.

19 An deichiú lá den chéad mhí is ea do tháinig an pobal aníos as an Iórdan agus do champaíodar i
nGalgal, ar aghaidh cathrach Iéricho soir. 20 Agus an dá chloich dhéag úd a thógadar a leabaidh an
Iórdain, do shocraigh Iósué iad i nGalgal, 21 agus duairt sé le claínn Israél: Nuair ’ fhiafróid úr
gclann  dá  n-aithreachaibh  amáireach,  agus  nuair  adéarfaid  siad  leó:  Cad  é  an  brí  atá  leis  na
clochaibh sin? 22 Múinfidh sibhse dhóibh, agus déarfaidh sibh leó: Tháinig Israél treasna an Iórdain
seo tríd an gcaidhséar thirim, 23 nuair a thriomaigh úr dTiarna Dia na huisceacha os cómhair úr súl
chun gur ghabhabhair treasna: 24 fé mar a dhein sé cheana sa Mhuir Ruaigh, nuair a thriomaigh sé í
go  dtí  gur  ghabhamair  tríthi:  25 i  dtreó  go  bhfoghlamóid  daoine  an  domhain  go  léir  lámh
uilechómhachtach an Tiarna, agus go mbeidh oraibhse, leis, go deó eagla úr dTiarna Dia.

Caib. a Cúig

Tímpallghearradh dá dhéanamh ar  na daoine.  Deinid siad an Cháisc.  Stad  an  mhanna.  An t-
aingeal dhá thaispeáint féin do Iósué.

1 Nuair  ’  airigh  ríthe  uile  na  nAmorrhíteach  a  bhí  ’na  gcónaí  siar  ón  Iórdan,  agus  ríthe  uile
Chanaain a shealbhaigh na háiteanna in aice na mara móire, go raibh an Tiarna tar éis uisceacha an
Iórdain do thriomú roimh chlaínn Israél go dtí go raibh gofa treasna acu, do chaill a gcroí orthu agus
níor fhan aon sprid iontu, mar gheall ar an scannradh a bhí orthu roim theacht clainne Israél isteach
chúthu. 

2 Ansan is ea aduairt an Tiarna le Iósué: Dein duit féin sceana cloiche agus dein tímpallghearradh
an tarna  huair1 ar  chlaínn  Israél.  3 Do dhein  seisean mar  a  dh’órdaigh an Tiarna  dho agus do

1 Caib. 5. véar. 2. “An tarna huair”. Ní dhá rá é go raibh tímpallghearradh le déanamh arís ar an muíntir a 
tímpallghearradh cheana, ach dhá rá go gcaithfidís gnás an tímpallgheárrtha do thosnú agus do chleachtadh arís, tar 
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thímpallgheárr  sé  clann  Israél  ar  chnuc  na  bhforchroiceann.  4 Sid  é  fé  ndeár  an  tarna
tímpallghearradh san: na daoine go léir a tháinig amach as an Éigipt, na fireanna, na fir go léir a bhí
oiriúnach chun cogaidh, fuaradar bás san uaigneas i  gcaitheamh na gcuard bhfada mórthímpall.
5 Bhí,  áfach,  tímpallghearradh  orthu  san  go  léir.  Ach  an  mhuíntir  a  rugadh  san  uaigneas  6 i
gcaitheamh an daichead blian fánaíochta san uaigneas leathan, bhíodar gan tímpallghearradh: go dtí
go raibh bás tagaithe orthu san uile nár éist le guth an Tiarna agus go raibh dearbhaithe aige dhóibh
ná taispeánfadh sé dhóibh an tír a bhí ar scéith le bainne agus le mil. 7 Tháinig a gclann san i
ndiaidh a n-athrach agus do dhein Iósué tímpallghearradh orthu: óir bhíodar gan tímpallghearradh
díreach mar a rugadh iad agus níor dhein éinne tímpallghearradh orthu ar an slí. 8 Ansan, nuair a
bhí an tímpallghearradh déanta orthu d’fhanadar san áit chéanna den longphort go dtí go rabhadar
cneasaithe. 9 Agus duairt an Tiarna le Iósué: Tá masla na hÉigipte tógtha uaibh agam inniu. Agus
do tugadh Galgala mar ainm ar an áit sin go dtí an lá inniu.

10 Agus d’fhan clann Israél i nGalgala agus dheineadar an cháisc an ceathrú lá déag den mhí, um
thráthnóna i machairíbh Iéricho. 11 Agus an lá ’na dhiaidh san d’itheadar arán gan giost a deineadh
d’arbhar na tíre agus gráinseachán na bliana céanna. 12 Agus do stad an manna nuair a bhíodar tar
éis toradh arbhair na tíre d’ithe, agus níor ith clann Israél an bia sin a thuilleadh, ach d’itheadar cuid
d’arbhar na bliana san i dtír Chanaain.

13 Agus nuair a bhí Iósué i bpáirc cathrach Iéricho do thóg sé suas a shúile agus chonaic sé fear ’na
sheasamh ar a aghaidh amach agus claíomh ar tarrac ’na láimh aige, agus do dhrid sé chuige agus
duairt sé: An linne thu, nú lenár namhaid? 14 Agus d’fhreagair seisean: Ní hea; ach is me is priúnsa1

ar shlua an Tiarna agus do thánag anois. 15 Do chaith Iósué é féin ar a aghaidh ar an dtalamh dhá
onórú2, agus duairt sé: Cad ’deir mo Thiarna lena sheirbhíseach? 16 Bain, ar seisean, do bhróga ded
chosaibh, óir an áit ar a bhfuilir id sheasamh tá sé naofa. Agus do dhein Iósué mar adúradh leis.

Caib. a Sé

Ag gabháil tímpall cathrach Iéricho seacht lá agus na sagairt ag séideadh na dtrúmpaí. Na fallaí
do thitim agus an chathair dá tógaint.

1 Bhí cathair Iéricho dúnta suas go dlúth agus go daingean, le heagla roim chlaínn Israél, agus ní
leómhfadh aon duine dul amach ná teacht isteach. 2 Agus duairt an Tiarna le Iósué: Féach tá Iéricho
agus a rí agus na fir chróga go léir atá ann, tabhartha isteach id láimh duit agam. 3 Gabhadh úr bhfir
chómhraic tímpall ar an gcathair uair sa ló: déanfaidh sibh san ar feadh sé lá. 4 Ansan, an seachtú lá,
tógfaidh na sagairt  na seacht dtrúmpaí  a húsáidtear  sa  iúbilee,  agus raghaid siad roimh airc na
connartha amach: agus geóbhaidh mórthímpall ar an gcathair seacht n-uaire agus beid na sagairt ag
séideadh na dtrúmpaí. 5 Ansan, nuair a dhéanfaidh glór na dtrúmpaí fuaim níos sia agus níos briste,
fuaim a bheidh ag fothromáil ’núr gcluasaibh, cuirfid na daoine go léir astu in éineacht liú a bheidh
an-árd ana-mhór agus titfid fallaí na cathrach chun tailimh agus raghaid siad go léir isteach, gach
éinne san áit a bheidh ar a aghaidh féin amach mar a mbeidh sé ’na sheasamh.

éis iad dhá leogaint ar lár i gcaitheamh an daichead blian sa bhfiantas, toisc nárbh fhios dóibh in aon chor cad é an 
tráth a bheadh orthu gluaiseacht.

1 Véar. 14. “Is me is priúnsa”. An tÁrdaingeal Mícheál Naofa is é a bhí ann. Tugar “priúnsa clainne Israél” air, leis.
(Dan. 10:21)

2 Véar. 15. “Dhá onórú”. Ní dhá rá é gur thug sé dho an onóir is dual do Dhia, ach amháin urraim chráifeach ab ísle 
ná san, agus mar ba dhual dá phearsain féin.
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6 Ansan do ghlaeigh Iósué mac Nuin chuige na sagairt agus duairt sé leó: Tógaidh airc na connartha
agus tógadh mórsheisear eile sagart seacht dtrúmpaí an iúbilee agus gluaisidís roim airc an Tiarna
amach. 7 Agus duairt sé leis na daoine: Imídh armtha agus tímpallaídh an chathair, ag siúl roim airc
an Tiarna amach. 8 Agus nuair a bhí a chainnt ráite ag Iósué, agus nuair a shéid an mhórsheisear
sagart na seacht dtrúmpaí roim airc chonnartha an Tiarna, 9 agus nuair a bhí na fir armtha go léir ag
imeacht ar tosach, do lean an chuid eile den phobal an airc, agus do hairíodh fuaim na dtrúmpaí ar
an uile thaobh. 10 Ach thug Iósué órdú do sna daoine agus duairt sé: Ní liúfaidh sibh, agus ní
haireófar úr nglór, ná ní thiocfaidh aon fhocal amach as úr mbéal: go dtí an lá ’na ndéarfadsa libh:
Deinidh liúireach agus búirtheach. 11 Agus do chuaigh airc an Tiarna tímpall na cathrach uair sa ló
ar an gcuma san, agus tháinig sí thar n-ais sa longphort agus d’fhan sí ann. 12 Agus d’éirigh Iósué
roim lá  agus  do  thóg  na  sagairt  airc  an  Tiarna,  13 agus  [do  thóg  mórsheisear  acu]* na  seacht
dtrúmpaí  a  húsáidtear  sa  iúbilee:  agus  do  ghluaiseadar  roimh  airc  an  Tiarna  ag  séideadh  na
dtrúmpaí:  agus  bhí  na  fir  armtha  ag  gluaiseacht  rómpu  amach,  agus  bhí  an  chuid  eile  den
choitiantacht  ag  leanúint  na  hairce,  agus  bhíodar  ag  séideadh  na  dtrúmpaí.  14 Agus  chuadar
mórthímpall  ar  an  gcathair  aon  uair  amháin  an  tarna  lá  agus  d’fhilleadar  chun  an  longphuirt.
Dheineadar mar sin sé lá. 15 Ach an seachtú lá d’éiríodar go moch agus chuadar mórthímpall ar an
gcathair  seacht  n-uaire,  mar  a  bhí  órdaithe,  16 agus  nuair  a  bhí  an  seachtú  gabháil  tímpall  á
thabhairt, do shéid na sagairt na trúmpaí agus duairt Iósué le hIsraél go léir: Deinidh liú, mar tá an
chathair tabhartha suad díbh ag an dTiarna: 17 agus bíodh an chathair ’na hanatema, agus na nithe
go léir atá inti, chun an Tiarna. Ná fágtar beó ach Rahab an mhéirdreach agus a bhfuil ’na teannta sa
tigh, óir do chuir sí i bhfolach na teachtairí a chuireamair uainn. 18 Agus tugaidh aire gan baint le
haon ní de sna nithibh atá coiscithe, sara mbeadh iomarbhas déanta agaibh, agus go mbeadh campa
Israél fé pheaca, agus go dtiocfadh trioblóid iar. 19 Ach pé ór nú airgead a bheidh ann, nú árthaí
práis agus iarainn, coisreactar iad chun an Tiarna agus curtar iad i dtaisce ’na chiste.

20 Ansan, le liúireach na ndaoine go léir agus le búirtheach na dtrúmpaí, nuair a bhí an fothram ’na
thóirthnigh i gcluasaibh na ndaoine do thit na fallaí go léir* chun tailimh i dteannta ’ chéile agus
chuaigh  gach  fear  suas  san  áit  a  bhí  ar  a  aghaidh  amach  agus  thógadar  an  chathair,  21 agus
chuireadar chun báis a raibh inti, idir fhear agus bean, óg agus aosta. Mharaíodar, leis, na daimh
agus na caoire agus na hasail, le faobhar an chlaímh. 22 Duairt Iósué, ámh, leis an mbeirt fhear a
cuireadh ann ’na lucht braith: Imídh go tigh na méirdrí úd agus tugaidh libh amach í agus gach ní is
léi,  fé  mar  a  deimhneabhair  di  fé  dhearbhú.  23 Agus  chuaigh  an  bheirt  óigfhear  isteach  agus
thugadar leó amach Rahab agus a hathair agus a máthair agus a bráithre, leis, agus a maoin agus a
gaolta, agus chuireadar ’na stad iad lasmu’ den longphort. 24 Ansan do loisceadar an chathair agus
gach ní dá raibh inti: ach amháin an t-ór agus an t-airgead agus na hárthaí práis agus iarainn, agus
do  choisriceadar  na  nithe  sin  isteach  i  gciste  an  Tiarna.  25 Ach  do  shábháil  Iósué  Rahab  an
mhéidreach agus teaghlach a hathar, agus gach a raibh aici, agus do chónaíodar i lár Israél go dtí an
lá so: toisc gur chuir sí i bhfolach na teachtairí úd a chuir sé chun Iéricho do bhrath. Do dhein Iósué
eascaine an uair sin, agus duairt sé: 26 Mallacht1 i lathair an Tiarna ar an bhfear a thógfaidh agus do
chuirfidh suas cathair Iéricho. Ar a chéadghein féin gurab ea a chuirfidh sé an chloch bhuínn, agus
ar an nduine deirineach dá chlaínn gurab ea a chuirfidh sé a geata. 27 Agus bhí an Tiarna le Iósué
agus do tráchtadh ar a ainm ar fuaid na tíre go léir.

Caib. a Seacht

1 Caib. 6. véar. 26. “Mallacht”. Ciallaíonn an focal “Iéricho” “mallaitheacht”, i gcéill dhiamhair: ciallaíonn séideadh 
na dtrúmpaí ag na sagartaibh craobhscaoileadh bréithir Dé, lena leagtar ar lár fallaí na “mallaitheachta” nuair a 
hiompaítear na peacaigh chun Dé. Agus titfidh eascaine uathásach ar mhuíntir a chuirfidh suas an “mallaitheacht” 
arís.
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Bristear cath ar chlaínn Israél mar gheall ar pheaca Achain. Fachtar amach an cuirpeach agus
gabhtar de chlochaibh ann go bás, agus iompaítear uathu fearg Dé.

1 Ach do bhris clann Israél an aithne agus thógadar chúthu ní den anatema. Óir do thóg Achan mac
Charmi, mhic Sabdi, mhic Sare de threibh Iúda ní den anatema: agus bhí fearg ar an dTiarna chun
clainne Israél. 2 Agus nuair a chuir Iósué fir ó Iéricho in aghaidh Haí, atá in aice le Betaven, ar an
dtaobh thoir den bhaile sin Bethel, duairt sé leó: Imídh suas agus féachaidh an tír: agus dheineadar
an ní aduairt sé leó, agus d’fhéachadar Haí. 3 Agus thánadar thar n-ais agus dúradar leis: Ná téadh
na daoine go léir suas, ach téadh dó nú trí ’ mhíltibh fear suas ídídís an chathair. Cad chuige go
gcurfí trioblóid gan ghá ar na daoine go léir, in aghaidh namhad ana-shuarach. 4 D’imigh suas, dá
bhrí sin, trí mhíle fear cómhraic. Agus do theitheadar láithreach, 5 agus do chuir fir cathrach Haí
ruag orthu, agus thit sé feara déag ar fhichid dhíobh, agus do lean an namhaid ar a dtóir ón ngeata
go dtí  Sabarim,  agus bhíodar  dhá marú agus iad ag rith  leis  an bhfánaidh.  Agus do buaileadh
scannradh isteach i gcroí na ndaoine, agus bhí a gcroí leachta ar nós uisce. 6 Agus do strac Iósué a
bhaíll éadaigh agus chaith sé é féin anuas ar an dtalamh os cómhair airce an Tiarna go tráthnóna, é
féin agus seanóirí Israél go léir, agus chuireadar luaithreach ar a gceannaibh. 7 Agus duairt Iósué:
Ochón, a Thiarna Dia, cad chuige gur thoil leat do phobal a thabhairt thar abhainn Iórdain chun sinn
a  thabhairt  isteach  i  láimh  an  Amorrhítigh  agus  sin  a  dhísciú?  Is  trua  nár  fhanamair,  mar  a
thosnaíomair, lastall den Iórdan! 8 A mo Thiarna Dia*, cad ’tá le rá agam nuair a chím Israél ag
thabhairt a gcúl lena namhaid? 9 Aireóid na Chanaanítigh é, agus aireóid muíntir na tíre go léir é,
agus baileóid siad i dteannta ’ chéile agus tiocfaid siad ’nár dtímpall agus ídeóid siad ár n-ainm as
an saol, agus cad a dhéanfairse led mhórainm?

10 Agus duairt an Tiarna le Iósué: Éirigh. Cad chuige dhuit bheith sínte anuas ar an dtalamh? 11 Tá
Israél tar éis peaca ’ dhéanamh, agus tar éis mo chonnartha do bhriseadh: agus tá ní den anatema
tógtha acu, agus tá gadaíocht déanta, agus éitheach, agus tá sé curtha i bhfolach acu i measc a
maoine. 12 Agus ní fhéadfaidh Israél seasamh i láthair a namhad, ach beidh sé ag teitheadh rómpu,
óir tá sé truaillithe leis an anatema. Ní bheadsa libh a thuilleadh go dtí go n-ídeóidh sibh an té atá
ciontach sa mhallaitheacht san. 13 Éirigh. Naomhaigh an pobal agus abair leó: Naomhaítear sibh i
gcómhair an lae amáirigh, óir seo mar adeir Tiarna Dia Israél: Tá an t-anatema id lár, a Israél. Ní
fhéadfair seasamh in aghaidh do namhad go dtí go n-ídeófar amach asat an té atá truaillithe leis an
mallaitheacht san. 14 Agus tiocfaidh sibh ar maidin de réir úr dtreabh agus pé treabh ar a dtitfidh an
crann tiocfaidh an treabh san de réir cineacha, agus an chine de réir a teaghlach, agus an teaghlach
de réir na bhfear atá ann, 15 agus pé hé féin a gheófar ciontach sa ghníomh so loiscfar é le tine, é
féin agus a mhaoin go léir, óir tá connradh an Tiarna briste aige agus tá mallaitheacht déanta in
Israél aige.

16 D’éirigh Iósué ar maidin, dá bhrí sin, agus chuir an crannchur ar na treabhaibh agus do fuaradh
treibh Iúda,  17 agus do cuireadh ar  na muíntiribh é agus do fuaradh muíntir  Sare,  ansan ar na
teaghlachaibh, do fuair sé teaghlach Sabdi, 18 agus thug sé chun na bhfear é agus do fuair sé Achan
mac Charmi, mhic Sabdi, mhic Sarai de threibh Iúda. 19 Ansan duairt Iósué le Achan: A mhic,
tabhair glóire do Thiarna Dia Israél, agus admhaigh, agus inis dom cad ’tá déanta agat. Ná ceill é.
20 Agus d’fhreagair Achan Iósué, agus duairt sé: Tá go deimhin, peaca déanta agam in aghaidh
Tiarna Dia Israél, agus a leithéid seo is ea do dheineas. 21 Óir do chonac sa bhfoghail ball éadaigh
scárlóide a bhí go hana-mhaith, agus dhá chéad sicil airgid, agus riail óir go raibh caogad sicil init:
agus do shanntaíos iad, agus thógas chun siúil iad agus do chuireas i bhfolach iad i lár mo chábáin,
agus do chlúdaíos an t-airgead leis an gcré a bhaineas as an dtalamh. 22 Ansan do chuir Iósué
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teachtairí uaidh agus do ritheadar chun an chábáin agus fuaradar na nithe go léir i bhfolach san áit
chéanna, mar aon leis an airgead. 23 Agus thógadar leó iad as an gcábán agus thugadar ag triall ar
Iósué iad agus ar chlaínn Israél agus chaitheadar (ar an dtalamh) iad i láthair an Tiarna. 24 Ansan do
thóg Iósué agus clann Israél go léir Achan mac Sare agus an t-aigead agus an t-éadach agus an riail
óir, agus a chlann mhac1 agus a chlann iníon, agus a dhaimh agus a chaoire agus a asail, agus a
chábán, leis, agus a mhaoin go léir: agus thugadar leó iad go dtí gleann Achoir: 25 agus duairt
Iósué: Toisc gur bhuairis-se sinne go mbuairidh an Tiarna thusa inniu. Agus do ghoibh Israél uile de
chlochaibh ann, agus do loisceadh le tine gach ní ba leis, 26 agus bhailíodar i dteannta ’ chéile,
anuas air, cárnán mór cloch atá ann go dtí an lá so inniu againn. Agus do hiompaíodh uathu fearg an
Tiarna. Agus do tugadh gleann Achoir2 mar ainm ar an áit sin, go dtí an lá so.

Caib. a hOcht

Tógtar agus loisctear Haí, agus curtar chun báis a daoine. Curtar suas altóir agus deintear íbirtí.
Scrítear an dlí ar chlochaibh, agus léitear beannachtaí agus meallachtaí os cómhair na ndaoine.

1 Agus  duairt  an  Tiarna  le  Iósué:  Ná bíodh  eagal  ort  ná  faitíos.  Tóg leat  mórshlua  na  bhfear
cómhraic, éirigh agus imigh suas go dtí dún Haí. Féach, tá tabhartha isteach id láimh agam duit a rí
agus a daoine agus an chathair agus an tír. 2 Agus déanfair le cathair Haí, agus lena rí mar a dheinis
le Iéricho agus lena rí. Ach i dtaobh na foghla agus na n-ainmhithe, tógaidh iad san mar éadáil díbh
féin. Cuir luíochán don chathair laistiar di.

3 Agus d’éirigh Iósué agus mórshlua na bhfear cómhraic in éineacht leis, chun dul suas go Haí:
agus chuir sé uaidh deich míle fhichid d’fhearaibh tofa, san oíche, 4 agus thug sé órdú dhóibh agus
duairt sé: Deinidh luíochán laistiar den chathair, gan dul rófhada uaithi: agus bídh go léir ollamh.
5 Ach  tiocfadsa  agus  an  chuid  eile  den  tsua  chun na  cathrach  ón dtaobh  eile.  Ansan,  nuair  a
thiocfaid  siad  amach  chun  troda  linn  teithfimíd  agus  tabharfaimíd  cúl  leó,  mar  a  dheineamair
cheana: 6 go dtí go meallfar iad i bhfad ón gcathair, ar ár dtóir: óir measfaid siad sinn a bheith ar
teitheadh, mar a bhíomair cheana. 7 Ansan, nuair a bheimídne ar teitheadh agus iad san ar ár dtóir,
*ídeóidh sibhse an chathair: agus tabharfaidh an Tiarna Dia isteach ’núr lámhaibh í. 8 Agus nuair a
bheidh sí tógtha agaibh cuirfidh sibh trí thine í, agus déanfaidh sibh gach ní mar atá órdaithe agam
díbh. 9 Agus do chuir  sé uaidh iad agus d’imíodar chun áite an luíocháin,  agus do luíodar idir
Bhetel agus Haí, ar an dtaobh thiar de chathair Haí. Ach d’fhan Iósué an oíche sin i lár a dhaoine.
10 Agus d’éirigh sé ar maidin go moch agus do chruinnigh sé a shlua agus chuaigh sé suas in
éineacht leis na seanóiribh, i dtosach an tsló agus na fir chómhraic ’na thímpall. 11 Agus nuair a
bhíodar tagaithe agus iad thuas ar aghaidh na cathrach amach, bhíodar ’na seasamh ar an dtaobh
thuaidh den chathair, agus bhí gleann i lár baíll idir iad agus an chathair. 12 Agus bhí sé tar éis
chúig mhíle3 fear do thoghadh agus iad do chur i luíochán idir Bhetel agus Haí, ar an dtaobh thiar
den chathair chéanna san. 13 Ach do chuaigh an chuid eile go léir den tslua, i gcóir chatha, ar an
dtaobh thuaidh, i dtreó gur shrois imeall an tsló an taobh thiar*. Agus d’imigh Iósué an oíche sin
agus sheasaimh sé i lár an ghleanna; 14 agus nuair a chonaic rí Haí an ní sin do bhrostaigh sé ar
maidin agus thug sé a mhórshlua go léir amach as an gcathair agus chuir sé i gcóir chun catha iad,
agus a n-aghaidh ar an uaigneas, óir ní raibh ’ fhios aige an luíochán a bheith laistiar dá dhrom.
15 Ach do tharraig Iósué agus a shlua siar, fé mar a bheadh eagal orthu, agus bhíodar ag teitheadh i
dtreó an uaignis. 16 Ansan do liúdar san in éineacht, ag cur misnigh ar a chéile, agus ghluaiseadar

1 Caib. 7. véar. 24. “A chlann mhac”. Is dócha go raibh rún acu ar ghníomh a n-athar, nú go raibh lámh acu ann.
2 Véar. 26. “Achor”. Ciallaíonn an focal “buaireamh” nú “trioblóid”.
3 Caib. 8. véar. 12. “Chúig mhíle”. Cuid den deich míle fhichid adúradh i véar. 3 ab ea iad san.
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ar a dtóir. Agus nuair a bhíodar tagaithe ón gcathair, 17 agus gan aon duine fágtha i gcathair Haí ná
i gcathair  Bhetel ná raibh ar thóir  Israél,  agus na bailte ar oscailt  ’na ndiaidh nuair  a ritheadar
amach, 18 duairt an Tiarna le Iósué: Tóg suas, i gcoinnibh Haí, an sciath atá id láimh, óir tabharfad
duit an chathair. 19 Agus nuair a thóg seisean in áirde an scaith d’éirigh láithreach an luíochán a bhí
i bhfolach agus thánadar chun na cathrach agus thógadar í agus chuireadar trí thine í. 20 Ansan, na
fir a bhí ar thóir Iósué d’fhéachadar laistiar díobh agus chonacadar an deatach ag éirí as an gcathair
suas sa spéir, agus ní raibh ar a gcumas a thuilleadh, teitheamh mar seo ná mar siúd, go mór mór
nuair a dh’iompaigh an mhuíntir a leog orthu bheith ag teitheadh, agus a bhí ag dul i dtreó an
uaignis, agus nuair a throideadar go calma in aghaidh na muíntire a bhí ar a dtóir. 21 Ansan, nuair a
chonaic Iósué agus Israél uile go raibh an chathair tógtha agus go raibh deatach na cathrach ag éirí
suas, thánadar thar n-ais agus mharaíodar fir Haí. 22 Agus an mhuíntir a thóg an chathair agus a
chuir trí thine í, do ghluaiseadar amach chun a muíntear* féin agus dhíríodar ar an namhaid a bhí
tímpallta acu do leagadh. I dtreó go raibh an namhaid dá leagadh ar gach taobh agus nár chuaigh
aon  duine  as  de  mhórshlua  a  bhí  chómh líonmhar.  23 Agus  do  thógadar  ’na  bheathaidh rí  na
cathrach agus thugadar ag triall ar Iósué é. 24 Do maraíodh an uile dhuine den mhuíntir a chuaigh ar
thóir Israél a bhí ag teitheadh chun an uaignis. Do thiteadar san áit chéanna leis an gclaíomh. Ansan
tháinig clann Israél thar n-ais agus do scartáladar an chathair; 25 agus is é méid daoine a thit an lá
san, idir  fhearaibh agus mná, ná dhá mhíle dhéag, agus iad go léir a cathair  Haí. 26 Agus níor
tharraig Iósué isteach a lámh a bhí sínte amach go hárd aige, ag cimeád a scéithe, go dtí go raibh
lucht áitribh Haí go léir marbh. 27 Ansan do roinn clann Israél eatarthu beithígh agus foghail na
cathrach, fé mar a bhí órdaithe ag an dTiarna do Iósué. 28 Agus do loisc sé an chathair agus dhein
sé cárnán di go deó. 29 Agus do chroch sé rí na cathrach ar chroich, go dtí tráthnóna agus go dtí dul
gréine fé. Ansan d’órdaigh Iósué an corp do thógaint anuas den chroich,  agus do chaitheadar i
ngeata na cathrach é agus do caitheadh cárnán mór cloch anuas air agus tá an cárnán ann go dtí an lá
so.

30 Ansan do chuir Iósué suas altóir chun Tiarna Dia Israél ar chnuc Hebail, 31 mar a bhí órdaithe ag
Maois, seirbhíseach an Tiarna, do chlaínn Israél, agus mar atá scríofa i leabhar dlí Mhaoise, altóir
de chlochaibh gan snoí, nár bhain iarann leó, agus d’íbir sé uirthi  holocauist chun an Tiarna agus
victimí ofrálacha síochána. 32 Agus do scríbh sé ar chlochaibh Deúteronomium dlí Mhaoise, an ní a
bhí órdaithe aige i láthair clainne Israél. 33 Agus bhí na daoine go léir agus na seanóirí agus na
priúnsaí agus na breithimh, ’na seasamh ar gach taobh den airc,  os cómhair na sagart a bhí ag
iompar airce connartha an Tiarna, an duine iasachta agus an té do rugadh ’na measc, a leath in aice
chnuic Ghasirim agus an leath eile in aice chnuic Hebail, fé mar a dh’órdaigh Maois, seirbhíseach
an Tiarna. Ansan, ar dtúis, do chuir sé a bheannacht ar phobal Israél, 34 agus ’na dhiaidh san do
léigh sé bréithre uile na beannachtan agus na mallachtan, agus gach ní dá raibh scríofa i leabhar na
dlí. 35 Níor leog sé ar lár aon ní de sna nithibh a dh’órdaigh Maois, ach do labhair sé iad go léir os
comhair phobail Israél, mar aon leis na mnáibh agus leis na leanaíbh agus leis na daoinibh iasachta
a bhí ag cónaí ’na measc.

Caib. a Naoi

Bob ag na Gabaonítigh á bhualadh ar Iósué. Fachtar amach an bob agus curtar iad fé dhaoirse
bhithbuan.

1 Nuair a hairíodh na nithe sin tháinig na ríthe go léir a bhí laistiar den Iórdan, in sna cnucaibh agus
in sna machairíbh, in sna háiteannaibh in aice na mara agus ar bruach na mara móire, agus iad san,
leis, a bhí ’na gcónaí in aice le Libanus, an Hetíteach agus an tAmorrhíteach, an Chanaaníteach
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agus an Pheresíteach agus an Hevíteach agus an Iebusíteach, 2 thánadar go léir i bhfochair a chéile,
chun cogaidh a dhéanamh in aghaidh Iósué agus clainne Israél d’aon aigne amháin agus ar aon
íntinn amháin. 3 Ach iad san a chónaigh i nGabaon, nuair ’ airíodar a raibh déanta ag Iósué le
Iéricho  agus  le  Haí,  4 dheineadar  beart  ghasta.  Thógadar  chúthu  roinnt  lóin  agus  chuireadar
seanamhalaí  ar  a  n-asalaibh,  agus  buidéil  fíona  a  bhí  stracaithe  agus  deisithe  arís,  5 agus
seanabhróga  a  bhí  clúdaithe  le  taoibhíníbh,  chun  go  bhféachfaidís  ana-sheannda,  agus
seanabhalcaisí éadaigh úmpu, agus bollóga a bhí acu mar lón bóthair leis, bhíodar ana-chruaidh
agus iad briste ’na mblúiríbh; 6 agus chuadar ag triall ar Iósué a bhí an uair sin sa longphort i
nGalgal, agus duaradar leis, agus le hIsraél mar aon leis: Thánamairne ó thír atá i bhfad as so chun
síochána do dhéanamh libhse.

Agus duairt clann Israél leó: 7 B’fhéidir go bhfuiltíse ’núr gcónaí sa tír atá tabhartha dhúinne fé
chrannchur. Má táthaoi, ní féidir dúinn aon chonnradh do dhéanamh libh.

8 Ach dúradar san le Iósué: Do sheirbhísigh sinn. Agus duairt Iósué leó: Cé hiad sibh? Agus cá
dtánabhair?  9 Dúradar  san:  Táid do sheirbhísigh tagaithe ó thír  atá  an-fhada as so,  in  ainm do
Thiarna Dia. Óir d’airíomair cáil a chómhachta, na nithe go léir a dhein sé san Éigipt, 10 agus le dhá
rí na nAmorrhíteach a bhí lastall den Iórdan, Sehon rí Heseboin, agus Óg, rí Basain a bhí in Astarot,
11 agus duairt ár seanóirí agus muíntir na tíre go léir linn: Tógaidh libh bia do shlí fhada agus téidh
ag  triall  orthu  agus  abraidh  leó:  Táimíd  ’nár  seirbhíseachaibh  agaibh.  Deinidh  connradh  linn.
12 Féachaidh na bollóga so, do thógamair te iad nuair a bhíomair ag fágaint ár dtithe chun teacht ag
triall oraibh. Táid siad tirim anois agus briste le rósheanndacht. 13 Na buidéil fíona so, bhíodar nua
nuair a líonamair iad. Táid siad stracaithe pléascaithe anois. Na balcaisí seo atá umainn agus na
bróga so atá ar ár gcosaidh, táid siad caite agus ídithe nách mór mar gheall ar fhaid na slí.

14 Do thógadar, dá bhrí sin, ní dá mbia gan cómhairle d’iarraidh ar bhéal an Tiarna, 15 agus dhein
Iósué síocháin leó, agus chuaigh sé i gconnradh leó agus gheall sé dhóibh ná curfí chun báis iad. Do
dhearbhaigh priúnsaí an phobail  dóibh leis.  16 Ach trí  lá  tar  éis  na connnartha ’  bheith déanta
d’airíodar  go  rabhadar  ’na  gcónaí  ’na  n-aice  agus  go  rabhadar  le  bheith  ’na  measc.  17 Agus
d’aistrigh clann Israél an longphort agus thánadar isteach ’na gcathracha an tríú lá. Gabaon agus
Caphira agus Berot agus Cariatiarim ainmneacha na gcathrach san. 18 Agus níor chuireadar chun
báis iad, toisc an dearbhú a bheith déanta ag priúnsaíbh an phobail dóibh in ainm Tiarna Dia Israél.
Ansan bhí an choitiantacht go léir ag gluaireán in aghaidh na bpriúnsaí. 19 Agus d’fhreagadar san:
Do dhearbhaíomair dóibh in ainm Tiarna Dia Israél,  agus dá bhrí sin ní féidir  dúinn baint leó.
20 1Le heagla go músclófí fearg an Tiarna ’nár gcoinnibh dá mbeadh dearbhú éithigh déanta againn.
21 Fágtar beó iad, ach amháin iad a bheith ’na seirbhíseachaibh ag an bpobal go léir, ag gearradh
adhmaid agus ag tarrac uisce.

An fhaid a bhíodar ag rá na cainnte sin 22 do ghlaeigh Iósué chuige na Gabaonítigh agus duairt sé
leó: Cad chuige dhíbh an feall a dhéanamh orainn agus a rá: Táimíd ’nár gcónaí i bhfad uaibh, agus
sibh  anso  ’nár  lár?  23 Uime sin beidh sibh  fé  eascaine,  agus  beidh úr  gcine  go  deó ’na lucht
adhmaid  do  ghearradh  agus  uisce  do  tharrac  chun  teaghlaigh  mo  Thiarna  Diase.  24 Agus
d’fhreagadar san: Do hínseadh dúinne, dot sheirbhísigh, go raibh do Thiarna Dia tar éis a gheallúint
dá sheirbhíseach Maois go dtabharfadh sé an tír go léir díbh agus go n-ídeódh sé lucht áitribh na
tíre. Dá bhrí sin bhí árdeagla orainne agus do chuir an t-eagla a bhí againn rómhaibhse ’ fhéachaint
orainn cosnamh a dhéanamh dár n-anam. Agus shocraíomair ar an gcómhairle sin. 25 Agus anois
táimíd id láimh. Dein linn mar a chítear duit is maith agus is ceart.

1 A short passage omitted here, and translated on the back of p926 in the manuscript.
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26 Agus do dhein Iósué mar a bhí ráite aige agus do shaor sé iad a láimh chlainne Israél, i dtreó ná
curfí chun báis iad. 27 Agus thug sé órdú an lá san go gcaithfidís bheith i seirbhís an phobail* agus
altórach an Tiarna, ag gearradh adhmaid agus ag tarrac uisce, go dtí an t-am so láithreach, san áit
atá tofa ag an dTiarna.

Caib. a Deich

Cúigear ríthe ag cur chogaidh ar Ghabaon. Iósué ag buachtaint orthu: a lán dá marú le cloich-
shneachta. An ghrian agus an ghealach ’na stad ar feadh trí lá, ar ghuí Iósué.

1 Nuair’airigh Adonisedec, rí Iérúsalem, na nithe sin, eadhon, gur thóg Iósué Haí agus gur ídigh sé í
(óir mar a dhein sé le Iéricho agus lena rí, sin mar a dhein sé le Haí agus lena rí) agus go raibh na
Gabaonítigh iompaithe chun Israél, agus i gconnradh leó, 2 tháinig árdeagla air. Óir cathair mhór ab
ea Gabaon, ceann de sna ríchathrachaibh, níba mhó ná dún Haí, agus fir ana-chróga ab ea a fir
chómhraic go léir. 3 Dá bhrí sin do chuir Adonisedec rí Iérúsalem teachtaireacht ag triall ar Oham rí
Hebroin, agus ag triall ar Pharam rí Iérimoit, agus ag triall ar Iaphia rí Lachis, agus ag triall ar
Dhabir rí Egloin, dhá rá leó: 4 Tagaidh aníos chúmsa agus tugaidh cúnamh libh chun go dtógfaimíd
Gabaon, óir tá sí iompaithe chun Iósué agus chun clainne Israél. 5 Ansan do tháinig chúig ríthe na
hAmorrhíteach  agus  d’imíodar  suas  i  dteannta  ’  chéile:  rí  Iérúsalem,  agus  rí  Hebroin,  agus  rí
Iéremoit, agus rí Lachis, agus rí Egloin, iad féin agus a slóite , agus do champaíodar mórthímpall ar
Ghabaon agus d’imdhruideadar an chathair. 6 Ach do chuir muíntir cathrach Ghabaoin, a bhí dá
himdhruidim, teachtaireacht ag triall ar Iósué a bhí ’na chónaí sa longphort i nGalgal, agus dúradar
leis: Ná tarraig siar do lámh ó chabhrú led sheirbhíseachaibh: Tar go luath agus fuascail sinn, agus
tabhair cabhair chúinn: óir táid ríthe uile na nAmorrhíteach a chónaíonn in sna cnucaibh bailithe i
dteannta ’  chéile ’nár gcoinnibh. 7 Agus go ghluais Iósué suas ó Ghalgal,  agus a shlua go léir
d’fhearaibh cogaidh in éineacht leis, fir a bhí ana-chróga. 8 Agus duairt an Tiarna le Iósué: Ná
bíodh aon eagla agat rómpu; óir táid siad tabhartha isteach id láimh agam duit. Ní bheidh éinne acu
ábalta ar sheasamh id choinnibh. 9 Agus chuaigh Iósué suas i gcaitheamh na hoíche agus tháinig sé
orthu go hobann, 10 agus chuir an Tiarna mearathall orthu os cómhair Israél agus do mhairbh sé iad
le hár ana-mhór i nGabaon agus do lean sé iad an bóthar suas go Bet-horon, agus bhí sé dhá leagadh
fan na slí go léir chómh fada le hAseca agus le Maceda. 

11 Agus an fhaid a bhíodar ag teitheadh ó chlaínn Israél agus iad i  bhfánaidh Bhet-horoin,  bhí
clocha móra ag an dTiarna á chaitheamh anuas orthu as an spéir, chómh fada le hAseca, agus ba
mhó go mór díobh a maraíodh leis an gcloich-shneachta ná mar a thit díobh le claimhtibh chlainne
Israél.

12 Ansan do labhair Iósué leis an dTiarna sa ló ’nar thug sé an tAmorrhíteach i láimh os cómhair
chlainne Israél, agus duairt sé ’na láthair:

Ná gluais, a ghrian, i dtreó Ghabaoin,
ná tusa, a ghealach, i dtreó gleanna Aialoin.

13 Agus sheasaimh an ghrian
agus do stad an ghealach,
chun gur dhein an pobal díoltas ar a namhaid.
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Ná fuil  san scríofa  i  leabhar  na nIonnraic1?  Do sheasaimh an  ghrian  i  lár  na spéire  agus  níor
bhrostaigh sí chun dul fé, i gcaitheamh faid lae. 14 Ní raibh roimis sin ná ’na dhiaidh san lá chómh
fada. Bhí an Tiarna úmhal do ghuth duine, ag triod ar son Israél.

15 Agus tháinig Iósué agus Israél go léir thar n-ais chun longphuirt Ghalgail. 16 Óir bhí an cúigear
ríthe tar éis teitheadh agus dul i bhfolach in uaimh i gcathair Mhaceda. 17 Agus do hínseadh do
Iósué gur fuaradh na chúig ríthe i bhfolach in uaimh i gcathair Mhaceda. 18 Agus thug sé órdú don
mhuíntir a bhí lena chois, agus duairt sé: Iompaítear clocha móra isteach i mbéal na huaimhe agus
curtar lucht cimeádta a bheidh aireach, chun iad a chimeád dúnta isteach: 19 agus ná deinidhse aon
ríghneas ach leanaidh an namhaid agus maraídh a mbeidh ar deireadh dhíobh sa teitheadh, agus ná
leogaidh dóibh sin atá tabhartha ag an dTiarna isteach ’núr lámhaibh díbh iad féin do dhíon ’na
gcathrachaibh. 20 Mar sin, do maraíodh an namhaid, do cuireadh ár mór orthu, agus do hídíodh iad
go  léir  geall  leis.  An  méid  acu  d’fhéad  dul  ó  Israél  do  chuadar  isteach  in  sna  cathrachaibh
daingeana. 21 Ansan tháinig an tslua go léir ag triall ar Iósué i Maceda mar a raibh an longphort an
uair sin, agus iad ’na sláinte go maith agus gan aon duine in easnamh orthu: agus ní leómhfadh
éinne a theanga do chorraí  i  gcoinnibh chlainne Israél.  22 Ansan duairt  Iósué: Oscaltar béal na
huaimhe agus tugtar chúm* na chúig ríthe atá i bhfolach san uaimh. 23 Agus do dhein na seirbhísigh
mar a hórdaíodh dóibh agus do thugadar chúige amach an cúigear ríthe as an uaimh, rí Iérúsalem
agus rí Hebroin, agus rí Iéremoit, agus rí Lachis, agus rí Egloin. 24 Agus nuair a bhíodar tabhartha
amach chuige do ghlaeigh sé ar fhearaibh Israél go léir agus duairt sé le taoiseachaibh na sló a bhí
in’ fhochair: Téidh agus cuiridh úr gcosa ar mhuineálaibh na ríthe sin. Agus nuair a bhíodar tar éis
dul agus a gcosa do chur ar a muineálaibh agus iad ’na luí fúthu, 25 duairt sé arís leó: Ná bíodh
eagal oraibh, ná faitíos, glacaidh misneach agus bídh láidir, óir sin mar a dhéanfaidh an Tiarna lenúr
namhaid go léir go bhfuiltí ag troid ’na gcoinnibh. 26 Agus do bhuail Iósué iad agus do mhairbh sé
iad agus do chroch sé ar chrochaibh* iad agus bhíodar ar crochadh go tráthnóna. 27 Agus nuair a bhí
grian fé d’ordaigh sé do sna saighdiúiríbh iad do thógaint anuas de sna crochaibh. Agus nuair a
bhíodar  tógtha  anuas,  do  chaitheadar  isteach  iad  san  uaimh  úd  ’na  rabhadar  i  bhfolach,  agus
chuireadar clocha móra i mbéal na huaimhe agus táid siad ann go dtí an lá so.

28 Do thóg Iósué Maceda an lá céanna san agus d’ídigh sé í le faobhar an chlaímh agus mhairbh sé
a rí agus a daoine, agus níor fhág sé an fuíoll ba lú dhi. Agus dhein sé le rí Mhaceda mar a dhein sé
le rí Iéricho. 29 Agus do ghluais sé ó Mhaceda, le hIsraél uile, go Lebna: agus do chómhraic sé ’na
coinnibh, 30 agus thug an Tiarna í féin agus a rí isteach i láimh Israél, agus d’ídíodar an chathair
agus a daoine go léir le faobhar an chlaímh. Agus níor fhágadar aon fhuíoll inti. Agus dheineadar le
rí Lebna mar a dheineadar le rí Iéricho. 31 Chuaigh sé ó Lebna go Lachis, é féin agus Israél uile,
agus chuir sé a shlua ’na tímpall agus d’imdhruid sé í. 32 Agus thug an Tiarna Lachis suas d’Israél
agus thóg sé í an lá ’na dhiaidh san agus d’imir sé an claíomh uirthi agus ar gach anam dá raibh inti,
fé mar a dhein sé le Lebna. 33 Tháinig an uair sin Horam, rí Gheser, suas ag cabhrú le Lachis, agus
mhairbh Iósué é féin agus a dhaoine go léir, gan aon duine acu d’fhágaint beó. 34 Agus d’imigh sé
ó Lachis go dtí Eglon agus do thímpall sé í, 35 agus do thóg sé í an lá céanna, agus d’imir sé an
claíomh ar gach anam dá raibh inti, de réir mar a dhein sé le Lachis. 36 Ansan d’imigh sé féin agus
Israél uile ó Eglon suas go dtí Hebron agus chómhraic sé ’na coinnibh, 37 agus thóg sé í agus
d’ídigh sé í le faobhar an chlaímh: agus a rí2, leis, agus bailte na tíre sin uile, agus na daoine go léir
a bhí ’na gcónaí ann. Níor fhág sé fuíoll ar bith ann: fé mar a dhein sé le hEglon is ea ’ dhein sé le
Hebron. D’imir sé an claíomh ar a bhfuair sé san áit. 38 Tháinig sé as san go dtí Dabir 39 agus thóg

1 Caib. 10. véar. 13. “Leabhar na n-ionnraic”. “Iasher” ainm an leabhair sin san Éabhrais, agus tá sé imithe gan 
tuairisc le fada riamh.

2 Véar. 37. “Agus a rí”, .i. an rí nua a tháinig in inead an rí a maraíodh (véar. 26).
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sé í agus d’ídigh sé í, agus d’ídigh sé a rí le faobhar an chlaímh, agus na bailte go léir a bhí ’na
tímpall. Níor fhág sé fuíoll ar bith ann: fé mar a dhein sé le Hebron agus le Lebna agus lena ríthibh
is ea do dhein sé le Dabir agus lena rí.

40 Mar sin do chloígh Iósué tír na gcnuc go léir, agus an taoibh theas, agus an mhachaire, agus
Asedoit, agus a ríthe. Níor fhág sé aon fhuíoll díobh1. Do mhairbh sé gach ní go raibh anál ann, fé
mar a bhí órdaithe* ag Tiarna Dia Israél, 41 ó Chadesbarne go dtí Gasa. Tír Ghosen go léir chómh
fada le Gabaon, 42 agus a ríthe go léir, agus thóg sé a dtír agus do scrios sé í in aon ruaig amháin:
óir bhí Tiarna Dia Israél ag troid ’na theannta. 43 Agus ansan tháinig sé féin agus Israél go léir thar
n-ais chun na háite ’na raibh an longphort i nGalgal.

Caib. a hAondéag

Cloítear ríthe an chínn tuaidh. Tógtar an tír go léir.

1 Agus nuair a dh’airigh Iabin rí Asoir na nithe sin go léir, do chuir sé teachtaireacht ag triall ar
Iobab rí Mhadoin, agus ag triall ar rí Semeroin, agus ag triall ar rí Achsaiph, 2 agus ag triall ar
ríthibh an chínn tuaidh a chónaigh in sna cnucaibh agus in sna machairíbh atá ar aghaidh an taoibh
theas de Cheneroit, agus in sna leibhéalaibh agus i dtíorthaibh Dóir in aice na farraige: 3 ag triall ar
na  Chanaaníteachaibh,  leis,  ar  an  dtaobh  thoir  agus  ar  an  dtaobh  thiar,  agus  ag  triall  ar  an
Amorrhíteach, agus ar an Hetíteach, agus ar an Pheresíteach, agus ar an Iebusíteach in sna cnucaibh;
ar an Hevíteach, leis, a chónaigh ag bun Hermoin i dtír Mhaspha. 4 Agus thánadar go léir amach,
iad féin agus a slóite, pobal ana-líonmhar, mar an ngainimh ar thráigh na farraige, a gcapaill agus a
gcarbait,  suaitheantas  ana-líonmhar.  5 Agus  tháinig  na  ríthe  sin  go léir  i  bhfochair  a  chéile  ag
uisceachaibh Mheroim chun cómhraic in aghaidh Israél.

6 Agus duairt an Tiarna le Iósué: Ná bíodh aon eagla agat rómpu, óir, um an dtaca chéanna so
amáireach tabharfadsa suas iad san go léir le marú i radharc Israél. Agus déanfair a gcapaill do
speirghearradh2 agus a gcarbait do loscadh le tine. 7 Agus tháinig Iósué, agus an tslua go léir in
éineacht leis, ’na gcoinnibh, go huisceachaibh Mheroim, go hobann, agus do rith sé* chúthu, 8 agus
thug an Tiarna isteach iad i láimh Israél. Agus do bhuaigh clann Israél orthu agus do leanadar ar a
dtóir chómh fada le Sidon mór, agus le huisceachaibh Mhaserophoit, agus le páirc Mhaspha atá ar
an dtaobh thoir de sin. Do mhairbh sé iad go léir i dtreó nár fágadh an fuíoll ba lú dhíobh: 9 agus
dhein sé mar a bhí órdaithe ag an dTiarna dho. Do speirgheárr sé a gcapaill agus do loisc sé a
gcarbait, 10 agus tháinig se thar n-ais gan mhoíll agus thóg sé Asor agus mhairbh sé a rí leis an
gclaíomh. Ó chian aimsire roimhe sin, áfach, dob í cathair Asoir ba cheann ar na ríochtaibh sin go
léir. 11 Agus do mhairbh sé na daoine go léir a bhí ’na gcónaí sa chathair: agus níor fhág sé fuíoll ar
bith ann. D’ídigh sé an uile ní glan, agus do loisc sé an chathair féin le tine. 12 Ansan do thóg sé na
cathracha go léir mórthímpall agus d’imir sé íde le claíomh orthu féin agus ar a ríthibh, fé mar a bhí
órdaithe  do  ag  Maois  seirbhíseach  Dé.  13 Do loisc  Israél  na  cathracha  go  léir  ach  amháin  na
cathracha a bhí ar chnucánaibh agus ar áiteannaibh árda: ach Asor a bhí ana-láidir do loisc sé í le
tine. 14 Ansan do roinn clann Israél eatarthu foghail na cathrach san go léir agus a n-áirnéis, tar éis
na ndaoine go léir do mharú. 15 An ní a dh’órdaigh an Tiarna dá sheirbhíseach Maois d’órdaigh

1 Véar. 40. “Fuíoll ar bith”. D’órdaigh Dia na daoine sin do dhísciú ar fad amu’ ’s amach, mar gheall ar na peacaíbh 
gránna gan teóra a bhíodh acu a dhéanamh chómh toilteanach; agus sara meallfaidís clann Israél chun na bpeacaí 
céanna do dhéanamh.

2 Caib. 11. véar. 6. “A gcapaill do speirghearradh”. Sin mar a dh’órdaigh Dia, i dtreó nách as eachra ná a carbait a 
bheadh a muinín ag á dhaoine ach as féin.
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Maois do Iósué agus do dhein Iósué é go léir. Níor fhág sé gan déanamh aon ní de sna haitheantaibh
go léir a dh’órdaigh an Tiarna do Mhaois.

16 Ar an gcuma san do thóg Iósué tír na gcnuc go léir, agus an tír theas, agus tír Ghosen, agus
machairí na tíre thiar*, agus sliabh Israél agus machairí an tsléibhe sin, 17 agus cuid den tsliabh a
théann suas go Séir chómh fada le Baalgad, fan mhachaire Libanuis, in aice* le cnuc Hermoin. Do
thóg sé agus do bhuail sé agus do mhairbh sé a ríthe sin go léir. 

18 Bhí Iósué ag déanamh cogaidh ar feadh i bhfad1 i gcoinnibh na ríthe sin. 19 Níor ghéill aon
chathair  d’iad  féin  do  thabhairt  suas  do  chlaínn  Israél  ach  amháin  an  Hevíteach  a  chónaigh  i
nGabaon: óir do thóg sé iad go léir de thoradh cómhraic. 20 Óir dob é breith an Tiarna a gcroíthe do
chruachtaint2 agus iad do dhéanamh troda in aghaidh Israél agus iad do thitim, agus gan aon trua ’
bheith tuíllte acu, agus an íde do theacht orthu mar a bhí órdaithe ag an dTiarna do Mhaois.

21 An uair sin do tháinig Iósué agus d’ídigh sé na hEnacimí as na cnucaibh, a Hebron agus a Dabir
agus a Anab, agus a cnuc Iúda agus Israél go léir, agus do scrios sé a gcathracha. 22 Níor fhág sé
aon phioc de shíolrach na nEnacimí i dtír chlainne Israél, ach amháin cathracha Ghasa agus Ghet
agus Asotuis, na háiteanna amháin ’nar fágadh iad. 23 Agus do thóg Iósué an tír go léir, fé mar
aduairt an Tiarna le Maois, agus thug sé suas é le sealbhú do chlaínn Israél de réir a rann agus a
dtreabh. Agus bhí sos ó chogaíbh ag an dtír.

Caib. a Dódhéag

Áireamh ar na ríthibh a mhairbh Maois agus Iósué.

1 Sid iad na ríthe gur mhairbh clann Israél iad, agus gur shealbhaíodar a dtír lastall den Iórdan. I
dtreó éirí na gréine, ó shruith Arnoin go dtí cnuc Hermoin, agus an tír go léir lastoir a dh’fhéachann
i dtreó an uaignis. 2 Sehon rí na nAmorrhíteach a chónaigh i Hesebon agus go raibh fórlámhas aige
ó Aroer, atá suíte ar bruach srutha Arnoin, agus ar an gcuid i lár baíll sa ghleann, agus ar leath
Ghalaaid, chómh fada le sruth Iaboic, eadhón teóra chlainne Ammoin; 3 agus ón uaigneas go muir
Cherenoit soir, agus go dtí muir an fhiantais, an mhuir is róghuirt, ar an dtaobh thoir, fan na slí a
sheólann  go  Betsimot:  agus  ar  an  dtaobh  theas  do  luíonn  fé  Asedot,  Phasga.  4 Críoch  Óig  rí
Bhasain, d’fhuíoll na Raphaim a chónaigh in Astarot, agus in Edrai, agus a ghoibh fórlámhas i
gcnuc Hermoin, agus i Salecha, agus i mBasan go léir chómh fada le teórannaibh 5 Ghessuri agus
Mhachati agus leath Ghalaaid: críocha Sehoin rí Heseboin. 6 Maois, seirbhíseach an Tiarna, agus
clann Israél,  a mhairbh iad,  agus thug Maois  a dtír  le  sealbhú do sna Rúbenítigh agus do sna
Gadítigh agus do leath treibhe Mhanasses.

7 Sid  iad  ríthe  na  tíre,  gur  mhairbh  *clann  Israél  iad,  thar  Iórdan  siar,  ó  Bhaalgad  i  machaire
Libanuis, go dtí an cnuc go dtéann cuid de suas isteach i Séir, agus thug Iósué suas é do threabhaibh
Israél le sealbhú, do gach duine a ranna, 8 in sna cnucaibh chómh maith leis na machairíbh agus na
leibhéalaibh.  In  Asedot,  agus  sa  bhfiantas  agus  san  cheann  teas  a  bhí  an  Hetíteach  agus  an
tAmorrhíteach,  an Chanaaníteach agus an Pheresíteach,  an Hevíteach agus an Iebusíteach.  9 Rí
Iéricho aon,* 10 11 rí Lachis aon, 12 rí Egloin aon, rí Ghaser aon, 13 rí Dabir aon, rí Ghader aon,
14 rí Herma aon, rí Hered aon, 15 rí Lebna aon, rí Odullaim aon, 16 rí Mhaceda aon, rí Bhetel aon,

1 Véar. 18. “Ar feadh i bhfad”, .i. ar feadh seacht mblian, mar a chítear i gcaib. 14. véar. 10.
2 Véar. 20. “Do chruachtaint”. Dob é cruachtaint é sin ná gan aon chuímhneamh a bheith acu ar ghéilleadh ná ar 

úmhlú: agus breith ó Dia orthu ab ea é sin mar gheall ar na peacaíbh uathásacha a bhí déanta acu.
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17 rí Taphua aon, rí Opher aon, 18 rí Aphec aon, rí Saroin aon, 19 rí Mhadoin aon, rí Asoir aon,
20 rí  Semeroin  aon,  í  Achsaph  aon,  21 rí  Tenaic  aon,  rí  Mhageddo  aon,  22 rí  Chades  aon,  rí
Iachanain Charmeil aon, 23 rí Dóir* aon, rí geinte Ghalgail aon, 24 rí Tersa aon. Trí dheich a haon
na ríthe go léir.

Caib. a Trídéag

Dia dhá órdú do Iósué an tír  do roinnt:  sealús ag Rúben agus ag Gad agus ag leath treibhe
Mhanasses lastall den Iórdan.

1 Bhí Iósué aosta1 agus i bhfad amach i mbliantaibh, agus duairt an Tiarna leis: Taíonn tú críonaithe
agus i bhfad amach in aois, agus tá tír ana-mhór fágtha fós ná fuil rannta fé chrannchur; 2 eadhon an
Galilee go léir, agus Philistia, agus Gessuri go léir, 3 ón abhainn borrachaidh a chuireann uisce ar an
Éigipt  go  críochaibh  Accaroin  ó  thuaidh:  talamh  Chanaain  atá  ranntha  ar  thiarnaíbh  na
bhFilistíneach,  na  Gasítigh  agus  na  hAsotíánaigh,  na  hAscalonítigh,  na  Getítigh  agus  na
hAccaronítigh. 4 Agus tá ar an dtaobh theas na Hevítigh, talamh Chanaain go léir, agus Maara na
Sidoniánach chómh fada le hApheca agus le críochaibh an Amorrhítigh, 5 agus a theóranna. Agus
tír Libanuis soir ó Bhaalgad, fé bhun chnuic Hermoin go dtí dul isteach in Emat. 6 Tír na ndaoine a
chónaíonn in sna cnucaibh ó Libanus go huisceachaibh Mhaserephoit, agus na Sidoniánaigh go léir.
Is mise an té a dh’ídeóidh iad ó aghaidh chlainne Israél. Dá bhrí sin, tagadh san isteach mar chuid
d’oidhreacht clainne Israél mar atá órdaithe agam duit.

7 Agus  anois  roinnse  an  talamh,  atá  i  seilbh,  ar  na  naoi  dtreabhaibh  agus  ar  leath-threabh
Mhanasses, 8 lenar shealbhaigh2 Rúben agus Gad an talamh a thug Maois, seirbhíseach an Tiarna,
dhóibh lastall den Iórdan ar an dtaobh thoir, 9 ó Aroer, atá ar bhruach srutha Arnoin agus i lár an
ghleanna, agus machairí uile Mhedaba, chómh fada le Dibon: 10 agus cathracha uile Sehoin, rí na
hAmorrhíteach,  a  bhí  ’na  rí  i  Hesebon,  chómh fada  le  teórannaibh chlainne  Ammoin,  11 agus
Galaad, agus críocha Ghessuri agus Mhachati, agus cnuc Hermoin uile agus Basan uile chómh fada
le Salecha, 12 ríocht uile Óig i mBasan, do bhí ’na rí in Astarot agus in Edrai: d’fhuíoll na Raphaim
ab ea é: agus do threascair Maois iad agus d’ídigh sé iad. 13 Agus ní ídeódh clann Israél Gessuri
agus Machati: agus táid siad san ’na gcónaí i lár chlainne Israél go dtí an lá so. 14 Ach níor thug sé
aon tsealús do threibh Léví. Ach is iad íbirtí agus  victimí Tiarna Dia Israél a oidhreacht san, mar
aduairt sé leis. 15 Agus thug Maois sealús do chlaínn Rúben de réir a ngaol. 16 Agus bhí a gcríoch
ó Aroer atá ar bhruach srutha Arnoin, agus i lár gleanna an tsrutha chéanna, an machaire go léir a
sheólann go Medaba, 17 agus Hesebon, agus a mbailte uile atá in sna machairíbh. Dibon, leis, agus
Bamotbaal, agus dún Bhaalmaoin, 18 agus Iassa, agus Cidimot, agus Mephaat, 19 agus Cariatáim
agus  Sabama  agus  Saratasar  i  sliabh  an  ghleanna.  20 Betphogor  agus  Asedot,  Phasga  agus
Betiesimot, 21 agus cathracha an mhachaire, agus ríochta uile Sehoin rí na nAmorrhíteach, a bhí ’na
rí i Hesebon, agus gur mhairbh Maois é in éineacht le priúnsaíbh Mhadiain3: Heví, agus Recem,
agus Sur, agus Hur, agus Rebe, diúicí le Sehon, lucht áitribh na tíre; 22 Balaam, leis, mac Boer, an
fáistineach, do mhairbh clann Israél é leis an gclaíomh i dteannta na cod’ eile dár maraíodh.

23 Agus abha Iórdain ba theóra do chlaínn Rúben. Sin é sealús na Rúbeníteach, de réir a ngaol agus
a gcathracha agus a mbailte.

1 Caib. 13. véar. 1. “Bhí Iósué aosta”. Bhí sé an uair sin bliain agus céad nú mar sin.
—“Agus tá tír ana-mhór fágtha fós ná fuil rannta fé chrannchur”. Eadhon, ná fuil seilbh ag claínn Israél ann fós.

2 Véar. 8. “Lenar shealbhaigh”, eadhon, an leath-threabh eile den treibh gcéanna.
3 Véar. 21. “Priúnsaíbh Mhadiain”. Do dheallródh san go rabhadar fé smacht ag rí Sehon: deirtear gur maraíodh in 

éineacht leis, .i. tímpall na haimsire céanna, bíodh nách sa chath chéanna.
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24 Agus thug Maois do threibh Ghaid agus dá chlaínn de réir a ngaol, sealús gurb é seo a roinnt.
25 Críoch Iasair, agus cathracha uile Ghalaaid agus leath talún chlainne Ammoin: chómh fada le
Aroer* atá ar aghaidh Rabba amach: 26 agus ó Hesebon go Ramot, Maspha agus Betonim: agus ó
Mhanaim go críochaibh Dabir. 27 Agus sa ghleann Bhetarain, leis, agus Betemna, agus Socot, agus
Saphon, an chuid eile de ríocht Sehoin rí Heseboin: is é an Iórdan teóra na talún san, leis, chómh
fada le fíorimeall  mara Chenereit  lastall  den Iórdan ar an dtaobh thoir.  28 Sin é  sealús clainne
Ghaid, de réir a muíntear, agus a gcathracha agus a mbailte.

29 Thug sé, leis, do leath treibhe Mhanasses agus dá chlaínn, sealús de réir a ngaol, 30 agus sid é a
thosach: ó Mhanaim, Basan go léir, agus ríochta uile Óig, rí Bhasain, agus bailte uile Iair, atá i
mBasan, trí fichid baile, 31 agus leath Ghalaaid, agus Astarot, agus Edrai, cathracha i ríocht Óig i
mBasan: do chlaínn Mhachir, mac Mhanasses, leath clainne Machir de réir a ngaol. 32 Do roinn
Maois an sealús san i machaire Mhoaib, lastall den Iórdan, ar aghaidh Iéricho amach, ar an dtaobh
thoir. 33 Ach níor thug sé aon tsealús do threibh Léví, óir is é Tiarna Dia Israél féin a sealús san,
mar aduairt sé leó.

Caib. a Ceathairdéag

Achainí Chaleb. Tugtar Hebron do féin agus dá shliocht.

1 Sid é an sealús a bhí ag claínn Israél i dtír Chanaain, an sealús a tugadh dóibh, ó* Iósué mac Nuin
agus ó phriúnsaíbh teaghlach treabh Israél, 2 dá roinnt le crannchur, fé mar a bhí órdaithe ag an
dTiarna trí láimh Mhaoise, chun na naoi dtreabh go leith: 3 óir bhí sealús tabhartha ag Maois lastall
den Iórdan do dhá threabh go leith, in éaghmais na Levíteach, nár ghlac aon talamh i measc a
mbráthar: 4 ach gur tháinig ’na n-inead clann Ióseph deighilte i dhá dtreibh, treabh Mhanasses agus
treabh Ephraim.  Agus ní  bhfuair  na Levítigh aon chuid eile  talún,  ach amháin cathracha chun
cónaithe iontu agus suburba na gcathrach san chun a mbeithíoch agus a dtréad do cothú.

5 * 6 Ansan tháinig clann Iúda ag triall  ar  Iósué i  nGalgal,  agus  duairt  Caleb  mac Iephone an
Cenesíteach leis: Is eól duit an ní aduairt an Tiarna le Maois, le duine Dé, mar gheall ormsa agus
ortsa i gCadesbarne. 7 Bhíos-sa daichead bliain d’aois nuair a chuir Maois, seirbhíseach an Tiarna,
me ó Chadesbarne ag féachaint na tíre, agus do thugas scéal chuige thar n-ais de réir mar a thuigeas
dob fhíor.  8 Ach mo bhráithre,  a  chuaigh in  éineacht  liom, chuireadar  mímhisneach i  gcroí  na
ndaoine agus, ’na choinnibh sin, do leanas-sa mo Thiarna Dia. 9 Agus do dhearbhaigh Maois an lá
san agus duairt sé: An talamh ar a shatail do chos beidh sé ’na shealús agat agus ageat shliocht go
deó, toisc gur leanais mo Thiarna Dia. 10 Agus dá bhrí sin tá saol tabhartha* ag an dTiarna dhom go
dtí an lá so inniu againn. Tá chúig bhliana agus daichead ó labhair an Tiarna an chainnt sin le Maois
nuair a bhí Israél ag fánaíocht tríd an bhfiantas. Táim, an lá so, ocht ndeich a cúig de bhlianaibh
d’aois, 11 chómh láidir agus a bhíos an uair sin nuair a cuireadh ag féachaint na tíre me: an neart a
bhí ionam an uair sin leanann sé ionam go dtí inniu, chun siúil nú chun cómhraic. 12 Tabhair dom,
dá bhrí sin an cnuc san a gheall an Tiarna, agus tu féin ag éisteacht leis, mar a bhfuilid na hEnacimí,
agus cathracha móra daingeana,  le  hionchas  go mb’fhéidir  go mbeidh an Tiarna  liom agus go
dtiocfaidh liom iad do chloí mar a gheall sé dhom. 13 Agus do chuir Iósué a bheannacht air agus
thug sé dho Hebron i sealús. 14 Agus ón uair sin go dtí an lá so ba le Caleb mac Iephone, an
Cenesíteach, Hebron1: toisc gur lean sé Tiarna Dia Israél. 15 Cariat-Arbe an ainm a bhí ar Hebron

1 Caib. 14. véar. 14. “Hebron”. Do tugadh do Chaleb an tír go léir mórthímpall a bhí ag gabháil le Hebron. Ach ceann 
de sna cathrachaibh a tugadh do sna sagartaibh chun cónaithe ab ea an chathair féin agus a surburba.
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roimis sin, agus is ann a bhí suíte Adam, an té ba mhó ar na hEnacimíbh. Agus fuair an tír sos ó
chogaíbh.

Caib. a Cúigdéag

Teóranna chrannchuir Iúda. Cuid Chaleb agus a bhua. Cathracha Iúda.

1 Sid é crannchur clainne Iúda de réir a ngaol: ó imeall Edoim ó dheas go dtí uaigneas Shin agus go
fíoriarthar bhruach farraige theas. 2 Tosnaíonn sé ó bhárr na farraige róghuirte agus óna bá atá
féachaint ó dheas, 3 agus téann sé amach i dtreó éirithe an Scorpioin, agus imíonn sé ar aghaidh go
dtí Sina, agus téann sé suas isteach i gCadesbarne, agus sroiseann sé isteach in Easron, ag dul suas
go hAddar agus ag gabháil tímpall ar Charcaa, 4 agus imíonn sé as san isteach in Asemona, agus
sroiseann sé sruth na hÉigipte. Agus beidh an mhuir mhór mar theóra air.  Sin é a imeall ar an
dtaobh theas.  5 Ar an dtaobh thoir,  ámh,  tosnaíonn sé ón muir  róghuirt,  ar  fad go deireadh an
Iórdain, agus ó thuaidh, ó bhá na mara go dtí an abha Iórdain chéanna. 6 Agus téann an t-imeall
suas go dtí Bet-Araba*, ag dul suas go dtí cloch Bhoen mhic Rúben, 7 agus ag sroisint chómh fada
le imeallaibh Debara ó ghleann Achoir, agus mar sin ó thuaidh ag féachaint i dtreó Ghalgail atá ar
aghaidh áird Adomin, ar an dtaobh theas den tsruth,  agus téann sé treasna na n-uisceacha ar a
dtugtar tobar na gréine, agus beidh a dhul amach ag tobar Rogeil. 8 Agus téann sé suas trí ghleann
chlainne Ennoim, ar thaobh an Iebusítigh ó dheas, ’sé sin féin Iérúsalem, agus éiríonn sé as san go
bárr  an chnuic atá  ar  aghaidh Gheennoim siar i  ndeireadh gleanna Raphaim ó thuaidh.  9 Agus
imíonn sé ar aghaidh ó bhárr an chnuic go dtí tobair uisce Nephtoa, agus téann sé chómh fada le
bailtibh cnuic Ephroin, agus lúbann sé i dtreó Bhaala, ’sé sin Cariatiarim, ’sé sin le rá cathair na
gcoíllte, 10 agus gabhann sé tímpall ó Bhaala siar go dtí cnuc Séir, agus imíonn sé fan cliatháin
chnuic Iarim ó thuaidh isteach i gCelson, agus téann sé síos isteach i mBetsames, agus téann sé
isteach i dTamna, 11 agus sroiseann sé ó thuaidh go dtí páirt d’Accaron ar an dtaobh, agus cromann
sé go Sechrona, agus gabhann sé thar cnuc Bhaala, agus tagann sé isteach i Iebneel, agus is í an
mhuir  mhór  a  teóra  ar  an  dtaobh  thiar.  12 Sin  iad,  mórthímpall,  teóranna  chlainne  Iúda  ’na
ngaoltaibh.

13 Ach thug sé do Chaleb mac Iephone roinnt i  lár chlainne Iúda, fé mar a bhí órdaithe ag an
dTiarna dho: Cariat-Arbe athair Enaic, ’sé sin Hebron. 14 Agus d’ídigh Caleb amach as san triúr
mac Enaic, Sesai agus Ahiman agus Tolmai de shíol Enaic. 15 Agus d’imigh sé suas ón áit sin agus
tháinig  sé  go  dtí  muíntir  Dhabir  ar  a  dtugtí  roimis  sin  Cariat-Sepher,  ’sé  sin  le  rá,  cathair  na
leitreacha. 16 Agus duairt Caleb: An té ’ dhéanfaidh Cariat-Sepher do bhualadh agus do thógaint,
tabharfad do mar mhnaoi m’iníon Acsa. 17 Agus do thóg Otoniel mac Chenes, driotháir óg Chaleb,
an chathair, agus thug seisean do a iníon Acsa mar mhnaoi. 18 Agus nuair a bhíodar ag gluaiseacht
in éineacht do chuir a fear suas ise chun páirce d’iarraidh ar a hathair. Bhí sí ’na suí ar muin an asail
agus chuir sí osna aisti: agus duairt Caleb léi: Cad ’tá ort? 19 D’fhreagair sise: Cuir do bheannacht
orm. Tá talamh tirim tabhartha agat dom, laisteas. Tabhair dom, leis, talamh atá uiscithe. Agus thug
Calbe di talamh uisciúil lastuas agus laistíos.

20 Sid é sealús treibhe clainne Iúda de réir a ngaol, 21 agus b’iad so na cathracha, ó fíorimeallaibh
chlainne Iúda, in aice le teórannaibh Edoim, laisteas, Cabseel agus Eder agus Iagur, 22 agus Cina
agus Dimona agus Adada, 23 agus Cades agus Asor agus Ietnam, 24 Siph agus Telem agus Balot,
25 Asor  nua  agus  Cariot,  Hesron,  eadhon  Asor,  26 Amam  agus  Sama  agus  Molada  27 agus
Asergadda agus Hassemon agus Betphelet, 28 agus Hasersual agus Bersabee agus Basiotia 29 agus
Baala  agus  Iim  agus  Esem,  30 agus  Eltolad  agus  Cesel  agus  Harma,  31 agus  Siceleg  agus
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Mademena agus Sensenna, 32 Labaot agus Selim agus Aen agus Remmon, dhá dheich a naoi de
chathrachaibh ar fad agus a mbailte.

33 Ach in  sna machairíbh:  Estaol  agus  Sarea  agus Aseina,  34 agus Sanoe agus Engainim agus
Taphua agus Enaim, 35 agus Iérimot agus Adullam agus Socho agus Aseca, 36 agus Saraim agus
Aditaim agus Gedera agus Gederotaim. Cheithre cathracha déag agus a mbailte.  37 Sanan agus
Hadassa agus Magdalgad, 38 Delean agus Masepha agus Iectel, 39 Lachis agus Bascat agus Eglon,
40 Chebbon agus Leheman agus Cetlis 41 agus Giderot agus Betdagon agus Naama agus Maceda:
sé cathracha déag agus a mbailte. 42 Lebana agus Eter agus Asan, 43 Iephta agus Esan agus Nesib
44 agus Celia agus Achsib agus Masera: naoi gcathracha agus a mbailte. 45 Acceron mar aon lena
dhúnaibh agus lena bhailtibh. 46 Ó Acceron ar fad go farraige; na háiteanna go léir i dtreó Asotuis
agus a mbailte. 47 Asotus agus a dhúnta agus a bhailte, Gasa agus a dhúnta agus a bhailte go dtí
sruth na hÉigipte ar fad: agus an mhuir mhór a theóra. 

48 Agus sa chnuc Samir agus Ieter agus Socot 49 agus Danna agus Cariat-senna, ’sé sin Dabir:
50 Anab agus Istemo agus Anim, 51 Gosen agus Olon agus Gilo: aon chathair déag agus a mbailte.
52 Arab agus Ruma agus Esaan 53 agus Ianam agus Bettaphua agus Apheca.  54 Atumata agus
Cariat-Arbe, ’sé sin Hebron, agus Sior: naoi gcathracha agus a mbailte. 55 Maon agus Carmel agus
Siph agus Iota, 56 Iesraél agus Iúcadam agus Sanoe, 57 Accain agus Gabaa agus Tamma: deich
gcathracha agus a mbailte. 58 Halnul agus Bessur agus Gedor, 59 agus Maret agus Betanot agus
Eltecon: sé cathracha agus a mbailte. 60 Cariatbaal, ’sé sin Cariatiarim, cathair na gcoíllte, agus
Arebba: dhá chathair agus a mbailte. 61 In uaigneas Bhetaraba, Meddin agus Sachacha, 62 agus
Nebsan, agus an chathair shalainn agus Engaddi: sé cathracha agus a mbailte. 63 Ach níor fhéad
clann Iúda an  Iebusíteach a  chónaigh in  Iérúsalem d’ídiú,  agus  do  chónaigh an  Iebusíteach in
éineacht le claínn Iúda in Iérúsalem go dtí an lá so againn.

Caib. a Sédéag

Crannchur chlainne Ióseph. Teóranna treibhe Ephraim.

1 Agus do thit crannchur chlainne Ióseph ón Iórdan ar aghaidh Iéricho anonn agus a uisceacha, ar
an dtaobh thoir: an fiantas a théann suas ó Iéricho go dtí cnuc Bhetel, 2 agus a théann ó Bhetel
amach go dtí Lusa, agus a ghabhann thar imeall Archi go dtí Atarot, 3 agus a théann siar síos in aice
le himeall Iephleti, chómh fada le teórainn Bhet-horoin íochtair, agus go Gaser. Agus críochnaítear
a thíortha ag an muir móir. 4 Agus is iad Manasses agus Ephraim, clann Ióseph do shealbhaigh é.

5 Agus do deineadh teóra chlainne Ephraim de réir a ngaol: agus dob é a shealús i dtreó an taoibh
thoir Atarot-addar chómh fada le Bet-horon uachtair, 6 agus téid na críocha amach go dtí an mhuir:
ach tá Machmetat ag féachaint ó thuaidh1. Agus gabhann sé tímpall na dteórann soir go dtí Tanat-
selso, agus imíonn sé ar aghaidh ar an dtaobh thoir go dtí Ianoe, 7 agus téann sé síos ó Ianoe isteach
in Astarot agus i Naarata: agus tagann sé go dtí Iéricho agus téann sé amach go dtí an Iórdan.
8 Téann sé ar aghaidh ó Thaphua i dtreó na farraige isteach i ngleann na slat, agus tá a dhul amach
ag an bhfarraige ghuirt*. Sin é sealús treibhe clainne Ephraim de réir a dteaghlach. 9 Agus bhí, i lár
sealúis clainne Mhanasses, cathracha agus a mbailte a bhí geárrtha amach do chlaínn Ephraim,
10 Agus níor mhairbh clann Ephraim an Chanaaníteach a chónaigh i nGaser: agus do chónaigh an
Chanaaníteach i lár Ephraim go dtí an lá so, ag díol chíosa.

1 Caib. 16. véar. 6. “Ag féachaint ó thuaidh”. Ciallaíonn an chainnt go ndeigh an teóra ó thuaidh fan Machmetait agus 
ansan gur iompaigh sí soir go Tanat-selo.
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Caib. a Seachtdéag

Crannchur treibhe Mhanasses.

1 Agus do thit an crannchur so chun treibhe Mhanasses (óir is é céadghein Ióseph é) chun Machir,
céadghein Mhanasses, athair Ghalaaid,  a bhí in’ fhear chogúil,  agus a shealbhaigh Galaad agus
Basan; 2 agus chun na cod’ eile de chlaínn Mhanasses de réir a dteaghlach: chun clainne Abieser,
agus chun clainne Helec, agus chun clainne Hepher; agus chun clainne Semida: sin iad clann mhac
Mhanasses mhic Ióseph, de réir a ngaol. 3 Ach ní raibh aon mhac ag Salphaad mac Hepher mhic
Ghalaaid mhic Mhachir mhic Mhanasses, ach amháin clann iníon ar fad: agus Maala agus Noa agus
Helga agus Melcha agus Tersa, na hainmneacha a bhí orthu. 4 Agus thánadar i láthair Eleasair, an
sagart, agus i láthair Iósué mac Nuin agus i láthair na bpriúnsaí, agus dúradar: D’órdaigh an Tiarna,
trí láimh Mhaoise, sealús a thabhairt dúinne i lár ár mbráthar. Agus thug sé dhóibh, de réir órdú an
Tiarna, sealús i measc bráthar a n-athar. 5 Agus do thit deich gcoda chun Manasses, in éaghmais
talún  Ghalaaid  agus  Bhasain  lastall  den  Iórdan,  6 óir  do  shealbhaigh  clann  iníon  Mhanasses
oidhreacht i lár a mhac. Agus do thit talamh Ghalaaid i gcrannchur chun na cod’ eile de chlaínn
Mhanasses. 7 Agus bhí teóra Mhanasses ó Aser, Machmetat a fhéachann i dtreó Sichem: agus téann
sí  amach  i  leith  na  lámha  deise,  in  aice  muíntire  tobair  Taphua.  8 Óir  do  ghoibh  crannchur
Mhanasses talamh Taphua atá ar imeallaibh Mhanasses agus gur le claínn Ephraim é. 9 Agus téann
an teóra síos go dtí gleann na slat ar an dtaobh theas de shruth cathrach Ephraim atá i lár cathrach
Mhanasses. Tá teóra Mhanasses ar an dtaobh thuaidh den tsruth agus tá a críoch ag an bhfarraige:
10 i dtreó go bhfuil sealús Ephraim ar an dtaobh theas agus talamh Mhanasses ar an dtaobh thuaidh,
agus  an  fharraige  teórannach  leó  araon,  agus  go  dteangmhaíd  siad  lena  chéile  i  dtreibh  Aser
lastuaidh agus i dtreibh Issachair lastoir. 11 Agus Betsan agus a bhailte agus Ieblaam agus a bhailte,
b’in iad oidhreacht Mhanasses in Issachar agus in Aser, agus lucht áitribh Dóir, leis, agus na dúnta a
bhí ag gabháil le Dór: muíntir Endoir leis agus a bhailte. Agus, ar an gcuma gcéanna, lucht áitribh
Tenaic agus a bhailte, agus lucht áitribh Mhageddo mar aon lena bhailtibh, agus an tríú cuid de
chathair Nophet.

12 Agus ní raibh clann Mhanasses ábalta  ar  na cathrachaibh sin do chloí,  ach do thosnaigh an
Chanaaníteach  ar  chónaí  ’na  thír.  13 Nuair  a  neartaigh  clann  Israél,  áfach,  do  chloíodar  na
Chanaanítigh agus chuireadar ’ fhéachaint orthu cáin do dhíol leó, agus níor mharaíodar iad.

14 Agus do labhair  clann Ióseph le  Iósué agus dúradar:  Cad ’na thaobh ná fuil  tabhartha agat
dómhsa ach aon chrannchur amháin* le sealbhú, agus me chómh líonmhar, agus an Tiarna tar éis a
bheannacht do chur orm? 15 Agus duairt Iósué leó: Ós pobal mór tu, imigh suas in sna coílltibh
agus geárr  slí  dhuit  féin i  dtír  an Pheresítigh agus na  Raphaimí,  óir  tá  sealús  chnuic  Ephraim
róchúng duit. 16 Agus d’fhreagair clann Ióseph*: Ní féidir dúinn dul suas in sna cnucaibh, óir tá
carbait iarainn ag na Chanaanítigh atá ’na gcónaí in sna talúintíbh ísle, mar a bhfuil Betsan suíte
agus a bhailte, agus Iesraél i lár an ghleanna. 17 Agus duairt Iósué le teaghlach Ióseph, le hEphraim
agus le Manasses: Is pobal mór tu agus neart mór ionat, agus ní bheir i dtaoibh le haon chrannchur
amháin. 18 Ach imeóir suas chun an chnuic agus geárrfair an choíll agus déanfair slí dhuit féin chun
cónaithe: agus féadfair dul níos sia nuair a bheid na Chanaanítigh cloíte agat, go bhfuil, mar adeirir,
carbait iarainn acu agus iad ana-láidir.

Caib. a hOchtdéag
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Curtar  meastóirí  chun  na  cod’  eile  den  talamh  do  dheighilt  i  seacht  treabhaibh.  Crannchur
Bheniamín.

1 Agus tháinig clann Israél go léir i bhfochair a chéile i Síló, agus chuireadar suas taibearnacal na
fianaise san áit sin, agus bhí an tír cloíte os a gcómhair. 2 Ach bhí seacht dtreibh fágtha de chlaínn
Israél, a bhí fós gan a sealús a dh’fháil, 3 agus duairt Iósué leó: Cad é an fhaid is fonn libh bheith
spadánta díomhaoin, gan dul isteach agus seilbh a ghlacadh sa talamh atá tabhartha dhíbh ag Tiarna
Dia úr n-athrach? 4 Toghaidh triúr fear as gach treibh agaibh go gcuiread uaim iad agus go dtéid
siad mórthímpall ar an dtalamh agus go ngearraid siad amach é de réir uimhre gach buíne fé leith,
agus go dtugaid siad thar n-ais chúm an gearradh amach a bheidh déanta acu. 5 Roinnidhse chúibh
an  talamh  i  seacht  gcodaibh.  Bíodh  Iúda  ’na  chríochaibh  féin  laisteas,  agus  teaghlach  Ióseph
lastuaidh. 6 Gearraidh amach i seacht gcodaibh an talamh atá i lár baíll1 eatarthu san, agus tiocfaidh
sibh anso chúmsa, go ndeinead crannchur díbh os cómhair úr dTiarna Dia. 7 Óir níl aon pháirt ag na
Levíteachaibh eadraibh,  ach is í  sagartacht an Tiarna a n-oidhreacht san. Agus tá a sealús fálta
cheana,  lastall  den  Iórdan  ar  an  dtaobh  thoir,  ag  Gad  agus  ag  Rúben  agus  ag  leath  treibhe
Mhanasses, an sealús a thug Maois, seirbhíseach an Tiarna, dhóibh.

8 Agus nuair a bhí na fir éirithe suas chun dul amach agus an talamh do ghearradh amach thug
Iósué órdú dhóibh agus duairt sé: Gabhaidh mórthímpall ar an dtalamh agus gearraidh amach é,
agus tagaidh thar n-ais chúmsa go ndeinead crannchur díbh os cómhair an Tiarna i Síló.

9 Agus d’imíodar agus do mheasadar an talamh agus dheighleadar é i seacht gcodaibh, agus do
scríodar na seacht gcoda síos i leabhar. Agus thánadar thar n-ais go dtí Iósué sa longphort i Síló.
10 Agus dhein sé an crannchur os cómhair an Tiarna i Síló, agus do roinn sé an talamh ar chlaínn
Israél i seacht gcodaibh.

11 Agus tháinig aníos ar dtúis crannchur clainne Bheniamín de réir a muíntear, chun an tailimh a
shealbhú atá idir chlaínn Iúda agus clann Ióseph. 12 Agus bhí a dteóra ó thuaidh ón Iórdan: ag
imeacht fan chliatháin Iéricho ar an dtaobh thuaidh, agus ag imeacht as san siar chun na gcnuc agus
ag dul chómh fada le fiantas Bhetaven, 13 agus ag imeacht ar aghaidh ó dheas fan Lusa, ’sé sin
Betel, agus í ag dul síos go dtí Atarot-addar, go dtí an cnuc atá ar an dtaobh theas de Bhet-horon
íochtair, 14 agus ag lúbadh as san tímpall i dtreó na mara, laisteas den chnuc atá ag féachaint i dtreó
Bhet-horoin siar ó dheas. Agus tá a dul amach isteach i gCariatbaal, ar a dtugtar, leis, Cariatiarim,
cathair le claínn Iúda. Sin é a dteóra chun na mara, siar. 15 Ach ar an dtaobh theas téann an teóra
amach ó Chariatiarim i dtreó na mara agus tagann sí go tobar uisceacha Nephtoa, 16 agus téann sí
síos go dtí an chuid sin den chnuc atá ag féachaint ar ghleann chlainne Ennoim, agus atá ar aghaidh
na ceathrún thuaidh i bhfíoriarthar ghleanna Raphaim, agus téann sí síos go dí Geennom (’sé sin
gleann Ennom) taoibh leis an Iebusíteach ar an dtaobh theas: agus tagann sí go dtí tobar Rogel,
17 ag imeacht as san ó thuaidh agus amach go dtí Ensemes, ’sé sin le rá, cnuc* na gréine, 18 agus ag
imeacht fan* na gcnuc atá ar aghaidh áird Adommim amach, agus ag dul síos go dtí Abenboen, ’sé
sin, cloch Bhoen mhic Rúben, agus ag imeacht, ar an dtaobh thuaidh, chun na machairí, agus ag dul
síos ar an machaire, 19 agus gabhann sí fan Bhethalga ó thuaidh, agus tá a dul amach i dtreó an
taoibh thuaidh den mhuir róghuirt ag an gceann theas den Iórdan. 20 Agus is é an Iórdan an teóra ar
an dtaobh thoir.

1 Caib. 18. véar. 6. “An talamh atá i lár baíll”, ’sé sin le rá, an chuid eile den talamh, ná fuil tabhartha cheana do Iúda 
agus do Ióseph.
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Sin é sealús chlainne Bheniamín, de réir a dteórann mórthímpall agus a muíntear. 21 Agus b’iad a
gcathrach, Iéricho agus Bethagla agus Vale-Chasis*,  22 agus Betaraba agus Samaria* agus Betel
23 agus Avim agus Aphara agus Ophera,  24 dún Emona agus Ophni  agus  Gabee;  dhá chathair
dhéag mar aon lena mbailtibh. 25 Gabam agus Rama agus Berot, 26 agus Mesphe agus Caphara
agus  Amosa  27 agus  Recem,  Iaraphel  agus  Tarela  28 agus  Sela,  Eleph,  agus  Iebus,  ’sé  sin,
Iérúsalem,  Gabaat  agus  Cariat;  cheithre  cathracha  déag  agus  a  mbailte.  Sin  é  sealús  clainne
Bheniamín de réir a muíntear.

Caib. a Naoidéag

Crannchuir treabh Símeóin agus Sabuloin agus Issachair agus Nephtalí agus Dain. Tugtar cathair
do Iósué.

1 Agus  tháinig  an  tarna  crannchur  amach do chlaínn  Shímeóin  de  réir  a  ngaol,  agus  bhí  a  n-
oidhreacht 2 i lár sealús chlainne Iúda: Bersabee agus Sabee agus Molada, 3 agus Hasersual, Bala
agus Asem, 4 agus Eltolad, Betul agus Harma, 5 agus Sicelig agus Betmarcabot agus Hasersusa,
6 agus Betlebaot agus Sarohen: trí cathracha déag agus mbailte. 7 Ain agus Remmon agus Ator
agus Asan; cheithre cathracha agus a mbailte. 8 Agus na bailte beaga go léir mórthímpall ar na
cathrachaibh sin, mar aon le Baalat Beer Ramat laisteas. Sin é sealús chlainne Símeóin de réir a
ngaol, 9 i gcrannchur agus i sealús clainne Iúda istigh, toisc é ’ bheith rómhór, agus dá bhrí sin is ea
’ bhí sealús clainne Símeóin istigh i lár a n-oidhreachta san.

10 Agus do thit an tríú crannchur chun clainne Sabuloin de réir a ngaol: agus bhí teóra a sealúis, ag
Sarid, 11 ag dul suas ón muir agus ó Mherida, agus ag teacht go dtí Debbaset: chómh fada leis an
sruith atá ar aghaidh Ieconaim amach, 12 agus ag casadh thar n-ais ó Sharid soir go teórannaibh
Cheselettabor: agus ag dul amach go dtí Daberet agus suas i dtreó Iaphie: 13 agus ag imeacht ar
aghaidh ón áit sin go dtí  an taobh thoir de Ghethepher agus de Tacasin agus ag dul amach go
Remmon gus go hAmtar agus go Noa, 14 agus ag iompáil tímpall ansan ar an dtaobh thuaidh de
Hanaton agus gurb é gleann Iephtabel a dul amach, 15 agus Catet agus Naalol agus Semeron agus
Iedala  agus  Betlehem:  dhá  chathair  dhéag  agus  a  mbailte  beaga.  16 Sin  é  oidhreacht  clainne
Sabuloin de réir a ngaol, na cathracha agus a mbailte.

17 Tháinig an ceathrú crannchar amach chun Issachair de réir a ngaol, 18 agus dob í a oidhreacht
Iesraél agus Casalot agus Sunem, 19 agus Hapharaim agus Seon agus Anaharat, 20 agus Rabbot
agus Cesion, Abes, 21 agus Ramet agus Engannim agus Enhadda agus Betpheses. 22 Agus tagann a
teóra go Tabor agus go Sehesima agus go Betsames: agus beidh a dul amach ag an Iórdan: sé
cathracha déag agus a mbailte beaga. 23 Sin é sealús clainne Issachair agus a ngaol, na cathracha
agus a mbailte.

24 Agus do thit an cúigiú crannchur chun treibhe clainne Aser de réir a ngaol, 25 agus dob í a
dteóra Halcat agus Chali agus Beten agus Agsaph, 26 agus Elmelec agus Amaad agus Messal, agus
í ag dul chómh fada le Carmel cois farraige agus le Sihor agus Labanat, 27 agus í ag casadh soir go
dtí Betdagon agus ag dul ar aghaidh go dtí Sabulon agus go gleann Iephtael ó thuaidh go Betemec
agus go Nehiel, agus í ag dul amach ar taobh clé Chabuil, 28 agus go hAbaran agus go Rohob agus
go Hamon agus go Cana agus chómh fada le Sídon mór, 29 agus í ag casadh thar n-ais go Horma go
cathair láidir Tuíre agus go Hosa, agus a dul amach ag an muir ó chuid Achsiba: 30 agus Amma
agus Aphec agus Rohob: dhá chathair agus fiche mar aon lena mbailtibh beaga. 31 Sin é sealús
chlainne Aser de réir a ngaol, agus na cathracha agus a mbailte.
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32 Tháinig an séú crannchur amach chun mac Nephtalí de réir a ngaol. 33 Agus do thosnaigh an
teóra ó Heleph agus ó Elon go Saananim agus go hAdami, ’sé sin Neceb, agus go Iebnael ar fad go
Lecum,  agus  a  ndul  amach  go  dtí  an  Iórdan:  34 agus  iompaíonn  an  teóra  siar  arís  go  dtí
Asanottabor, agus téann sí amach as san go Hecuca agus imíonn sí ó dheas go dtí Sabulon agus siar
go dtí Aser agus go Iúda ar bruach Iórdain i dtreó éirí gréine. 35 Agus is iad na cathracha láidre,
Assedim agus Ser agus Emat agus Reccat agus Ceneret, 36 agus Edema agus Arama, Asor 37 agus
Cedes agus Edri agus Enhasor, 38 agus Ieron agus Magdalel, Horem agus Betanat agus Betsames:
naoi gcathracha déag agus a mbailte. 39 Sin é sealús treibhe clainne Nephtalí de réir a ngaol, na
cathracha agus na bailte.

40 Tháinig an seachtú crannchur amach do threibh clainne Dain de réir a muíntear, 41 agus b’í teóra
a sealúis Sara agus Estaol agus Hirsemes, ’sé sin cathair na gréine, 42 Selebin agus Aialon agus
Ietela, 43 Elon agus Temna agus Acron, 44 Eltece, Gebbeton agus Balaat, 45 agus Iud agus Bane
agus Barach agus Getremmon: 46 agus Meiarcon agus Arecon, leis an imeall a fhéachann i dtreó
Ioppe,  47 agus ansan a  críochnaíthear  í.  Agus chuaigh clann Dain suas  agus do throideadar  in
aghaidh  Lesem agus  thógadar  í,  agus  chuireadar  fé  ghoin  claímh  í  agus  shealbhaíodar  í  agus
chónaíodar inti agus thugadar mar ainm uirthi Lesem Dain ó ainm a n-athar Dan. 48 Sin é sealús
treibhe clainne Dain de réir a ngaol, na cathracha agus a mbailte.

49 Agus nuair a bhí roinnt na talún ar chách*, de réir a dtreabh, críochnaithe aige do thug clann
Israél sealús istigh ’na lár féin do Iósué mac Nuin, 50 de réir órdú an Tiarna, an chathair a dh’iarr
sé, eadhon Tamnat Saraa i gcnuc Ephraim, agus do dhein sé suas an chathair agus chónaigh sé inti.

51 Sin iad na sealúis do roinn Eleasar an sagart agus Iósué mac Nuin agus priúnsaí teaghlach agus
treabh clainne Israél, le crannchur, i Síló, os cómhair an Tiarna, ag doras taibearnacail na fianaise,
agus do roinneadar an talamh.

Caib. a Fiche

Ceaptar na cathracha dín do dhúnmharú neamhchiontach.

1 Agus  do  labhair  an  Tiarna  le  Iósué  agus  duairt  sé:  Labhair  le  claínn  Israél  agus  abair  leó:
2 Ceapaidh na cathracha dín ar ar labhras libh trí láimh Mhaoise: 3 i dtreó, pé duine a dhéanfaidh
duine ’ mharú i ganfhios do féin go bhféadfaidh sé teitheadh chun na gcathrach san agus dul ó
fheirg an ghaoil (gaoil an duine a mhairbh sé) ó dhíoltóir na fola: 4 agus nuair a theithfidh sé chun
cathrach díobh san seasóidh sé os cómhair geata na cathrach agus labharfaidh sé le seanóiríbh na
cathrach san na nithe do thaispeánfaidh é ’ bheith neamhchiontach, agus mar sin glacfaid siad san é
agus tabharfaid siad do áit chónaithe. 5 Agus nuair a bheidh díoltóir na fola ar a thóir ní thabharfaid
siad suas do é, óir is i ganfhios do féin a mhairbh sé a chómharsa, agus níor taispeánadh é ’ bheith
’na namhaid aige dhá lá nú trí lá roimis sin. 6 Agus déanfaidh sé cónaí sa chathair sin go dtí go
seasóidh sé i láthair breithiúntais ag tabhairt cúntais ’na ghníomh, agus go dtí bás an árdshagairt a
bheidh ann le línn na haimsire sin. Ansan is ea do raghaidh an té ’ dhein an dúnmharú thar n-ais
chun a chathrach féin agus chun a thí féin ar ar theith sé.

7 Agus do cheapadar  Cades  sa Ghalilee i  gcnuc Nephtalí,  agus  Sichem i  gcnuc Ephraim,  agus
Cariat-Arbe, ’sé sin Hebron i sliabh Iúda. 8 Agus do cheapadar, lastall den Iórdan, ar an dtaobh
thoir de Iéricho, Bosor, atá ar mhachaire fiantais treibhe Rúben, agus Ramot in nGalaad treibhe
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Ghaid, agus Gaulon i mBasan treibhe Mhanasses. 9 Do ceapadh na cathracha san do chlaínn Israél
go léir, agus do sna daoinibh iasachta a bhí ’na gcónaí ar a measc: i dtreó pé hé a mharódh duine i
ganfhios do féin go bhféadfadh sé teitheadh chúthu agus gan bás d’fháil ó láimh an ghaoil a bheadh
ag tnúth chun díoltais a dhéanamh mar gheall ar an bhfuil a doirteadh, go dtí go seasódh sé i láthair
an phobail agus go nochtfadh sé a scéal.

Caib. Dhá Dheich a hAon

Cathracha agus a suburba dá dtabhairt do sna sagartaibh agus do sna Levítigh.

1 Ansan tháinig priúnsaí teaghlach Léví ag triall* ar Iósué mhac Nuin agus ar phriúnsíbh cineach
treabh uile clainne Israél, 2 agus do labhradar leó i Síló i dtír Chanaain, agus dúradar: d’órdaigh an
Tiarna trí láimh Mhaoise go dtabharfí dhúinne cathracha chun cónaithe agus  suburba chun ár n-
eallach do chothú. 3 Agus do thug clann Israél uathu, as a sealúsaibh, de réir mar a bhí órdaithe ag
an dTiarna, cathracha agus a surburba. 4 Agus do tháinig an crannchur amach, do mhuíntir Caait,
de chlaínn Aaroin an sagart, as treabhaibh Iúda agus Shímeóin agus Bheniamín, trí cathracha déag.
5 Agus don chuid eile de chlaínn Chaait, ’sé sin do sna Levítigh a bhí fágtha, as treabhaibh Ephraim
agus Dhain agus leath treibhe Mhanasses, deich gcathracha. 6 Agus tháinig an crannchur amach
chun clainne Ghersoin go dtógfaidís ó threabhaibh Issachair agus Aser agus Nephtalí, agus ó leath
treibhe Mhanasses i mBasan, trí cathracha déag. 7 Agus chun clainne Mherari, de réir a ngaol, a
treabhaibh Rúben agus Ghaid agus Sabuloin, dhá chathair dhéag. 8 Agus thug clann Israél do sna
Levítigh, mar a dh’órdaigh an Tiarna trí láimh Mhaoise, na cathracha agus a surburba, ag tabhairt
do gach duine fé chrannchur.

9 Ó threabhaibh clainne Iúda agus Shímeóin do thug Iósué uaidh na cathracha dárbh ainmneacha
iad so; 10 do chlaínn Aaroin, de mhuíntearaibh Caait, de shliocht Léví (óir is chúthu san a tháinig
an chéad chrannchur  amach),  11 cathair  Arbe,  athair  Enaic,  an  chathair  ar  a  dtugtar  Hebron,  i
sléibhtibh Iúda, agus a  suburba mórthímpall. 12 Ach thug sé a páirceanna agus a bailte beaga do
Chaleb mhac Iephone mar shealús do féin. 13 Thug sé, dá bhrí sin, do mhacaibh Aaroin an sgart,
Hebron, cathair dín, agus a suburba, 14 agus Ieter agus Estemo, 15 agus Holon, agus Dabir, 16 agus
Ain, agus Ieta, agus Betsames, agus a  suburba:  naoi gcathracha as an dá threibh, mar adúradh.
17 agus  a  treibh  chlainne  Beniamín,  Gabaon,  agus  Gabae,  18 agus  Anatot  agus  Almon,  lena
suburbaibh: cheithre cathracha. 19 Trí cathracha déag ar fad, agus a surburba, is ea ’ bhí ag claínn
Aaroin an sagairt. 20 Agus don chuid eile de mhuíntiribh clainne Chaait de shliocht Léví do tugadh
an sealús so; 21 ó threibh Ephraim, Sichem, cathair de na cathrachaibh dín, agus a suburba i gcnuc
Ephraim,  agus  Gater,  22 agus  Cibsaim,  agus  Bet-horon,  agus  a  suburba;  cheithre  cathracha.
23 Agus ó threibh Dain, Elteco agus Gabaton, 24 agus Aialon agus Getremmon, agus a  suburba,
cheithre cathracha. 25 Agus ó leath treibhe Mhanasses, Tanac agus Getremmon agus a suburba, dhá
chathair: 26 Deich gcathracha ar fad, agus a surburba, a tugadh don ghrád íseal de chlaínn Chaait.

27 Do chlaínn Ghersoin, leis, de shliocht Léví, as leath treibhe Mhanasses, Gaulon i mBasan, ceann
de sna cathrachaibh dín, agus Bosra, agus a  surburba,  dhá chathair. 28 Agus a treibh Issachair,
Cesion  agus  Daberet,  29 agus  Iaramot,  agus  Engannim,  agus  a  surburba,  cheithre  cathracha.
30 Agus a treibh Aser, Masal agus Abdon, 31 agus Helcat agus Rohob, agus a  suburba; cheithre
cathracha. 32 A treibh Nephtalí, leis, Cades i nGalilee, ceann de sna cathrachaibh dín, agus Hammot
Dor agus Cartan, agus a suburba; trí cathracha. 33 Trí cathracha déag ar fad agus a surburba a bhí
ag muíntiribh Ghersoin.
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34 Agus do chlaínn Mherarí Levítigh ísle, do tugadh, de réir a muíntear, ó threibh Sabuloin, Iacnam
agus Carta, 35 agus Damna agus Naalol, cheithre cathracha agus a  suburba. 36 Ó threibh Rúben
lastall den Iórdan, ar aghaidh Iéricho soir, Bosor sa bhfiantas, ceann de sna cathrachaibh dín, Mísor
agus  Iaser  agus  Iétson agus  Mephaat,  cheithre  cathracha1 agus  a  suburba. 37 Ó threibh  Ghaid
Ramot i nGalaad ceann de sna cathrachaibh dín, agus Manaim agus Hesebon agus Iaser; cheithre
cathracha agus a  surburba. 38 Agus dhá chathair dhéag ar fad agus a  surburba a bhí ag claínn
Mherari de réir a muíntear agus a ngaol.

39 Uime sin cheithre dheich a hocht ar fad ab ea uimhir na gcathrach a bhí ag na Levíteachaibh
laistigh de shealús chlainne Israél, 40 agus a surburba, agus gach cathair díobh ranntha de réir na
muíntear. 41 Agus thug an Tiarna d’Israél an talamh a dhearbhaigh sé a thabharfadh sé dhóibh, agus
shealbhaíodar é agus chónaíodar ann. 42 Agus thug sé dhóibh síocháin, ó sna náisiúnaibh go léir
mórthímpall; agus ní leómhfadh aon namhaid leó seasamh ’na gcoinnibh, mar do tugadh iad go léir
féna smacht. 43 Oiread agus aon fhocal amháin dár gheall sé a dhéanamh dóibh níor chuaigh ar
neamhní, ach thánadar go léir chun cínn.

Caib. Dhá Dheich a Dó

Treibh Rúben agus Ghaid agus leath treibhe Mhanasses ag dul thar n-ais chun a sealús féin. Cuirid
siad  suas  altóir  in  aice  an  Iórdain  agus  cuireann  san  alltacht  ar  na  treabhaibh  eile.  Curtar
teachtaireacht ag triall orthu. Sásaíd siad na teachtairí.

1 San am gcéanna do ghlaeigh Iósué chuige na Rúbenítigh agus na Gadítigh agus leath treibhe
Mhanasses,  2 agus  duairt  sé  leó:  Tá gach ní  déanta  agaibh dár  órdaigh Maois,  seirbhíseach an
Tiarna dhóibh a dhéanamh. Tá úmhlaíocht taispeánta agaibh dómhsa, leis, 3 agus níor fhágabhair úr
mbráithre, le fada dh’aimsir anois, go dtí an lá so inniu againn. Tá órdú úr dTiarna Dia cómhlíonta
agaibh. 4 Dá bhrí sin, ó tá síocháin agus suaimneas tabhartha ag an dTiarna Dia dúr mbráithribh,
mar a gheall sé, casaidhse thar n-ais chun úr dtithe cónaithe agus chun tailimh úr sealús, a thug
Maois, seirbhíseach an Tiarna dhíbh, lastall den Iórdan: 5 ach amháin seo, go gcómhlíonfaidh sibh i
ngníomh an aithne agus an dlí a dh’órdaigh Maois, seirbhíseach an Tiarna, dhíbh: go dtabharfaidh
sibh grá dúr dTiarna Dia, agus go siúlóidh sibh ’na shlitibh go léir, agus go gcimeádfaidh sibh a
aitheanta  go  léir,  agus  gcloífidh  sibh  leis,  agus  go  ndéanfaidh  sibh  seirbhís  do  lenúr  gcroí  go
hiomlán agus lenúr n-anam go hiomlán. 6 Ansan do chuir Iósué a bheannacht orthu agus chuir sé
uaidh iad agus chuadar thar n-ais chun a dtithe cónaithe féin. 7 Ach bhí sealús tabhartha ag Maois, i
mBasan, do leath treibhe Mhanasses. Dá bhrí sin thug Iósué don leath eile crannchur i measc na
cod’ eile dá mbráithribh, thar Iórdan, ar an dtaobh thiar, agus nuair a bhí sé dhá gcur uaidh chun a
dtithe do chuir sé a bheannacht orthu 8 agus duairt sé leó: Táthaoi ag dul thar n-ais chun úr n-inead
áitribh agus mórán maoine agaibh agus mórán saibhris, airgead agus ór agus prás agus iarann, agus
éadaí iolartha. Roinnidh lenúr mbráithribh foghail úr namhad.

9 Ansan d’iompaigh clann Rúben agus clann Ghaid agus leath treibhe Mhanasses thar n-ais agus
d’imíodar, agus do scaradar le claínn Israél i Síló, atá i gCanaan, chun dul isteach i nGalaad, talamh
a sealúis, an talamh a bhí fálta acu de réir órdú an Tiarna trí láimh Mhaoise. 10 Agus nuair a bhí
tagaithe acu go portaibh an Iórdain, i dtír Chanaain, cuireadar suas ann altóir a bhí thar na beartaibh
le méid, in aice an Iórdain. 11 D’airigh clann Israél an ní sin. Do thug teachtairí chúthu a thuairisc,

1 Caib. 21. véar. 36. “Cheithre cathracha”. Sin a bhfuil ann díobh bíodh go bhfuil chúig ainmneacha; óir aon chathair 
amháin is ea “Misor” agus “Bosor”, ní is ceart a thabhairt fé ndeara in áiteannaibh eile, leis, mar a bhfuilid na 
hainmneacha sa mbreis ar na cathrachaibh.
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go raibh clann Rúben agus clann Ghaid agus leath treibhe Mhanasses tar éis altórach do chur suas i
dtalamh Chanaain ar phortaibh an Iórdain, ar aghaidh clainne Israél amach: 12 do chruinníodar go
léir i Síló chun dul suas agus troid leó. 13 Agus san am gcéanna do chuireadar ag triall orthu go
talamh Ghalaaid Phineas mac Eleasair an sagart 14 agus deichniúr priúnsaí in éineacht leis, priúnsa
as  gach treibh.  15 Thánadar  san go dtí  clann Rúben agus Ghaid agus leath treibhe Mhanasses,
isteach i dtalamh Ghalaaid agus dúradar leó: 16 Seo mar adeir pobal uile an Tiarna: Cad chuige an
t-iomarbhas so? Cad chuige dhíbh Tiarna Dia Israél do thréigean agus imeacht óna sheirbhís agus
altóir dhiamhaslaitheach do chur suas? 17 An beag agaibh gur dheineabhair peaca le Beelphegor
agus go bhfuil smól an pheaca san ag leanúint ionainn go dtí an lá so agus gur thit mórán de sna
daoine?  18 Táthaoise  tar  éis  an  Tiarna  do  thréigean inniu  agus  lasfaidh  a  fhearg  amáireach in
aghaidh Israél go léir. 19 Ach más dó’ libh go bhfuil talamh úr sealúis neamhghlan tagaidh anall go
dtí an tír ’na bhfuil taibearnacal an Tiarna agus deinidh cónaí eadrainne: ach amháin ná himídh ón
dTiarna agus as ár gcumann-ne, ag cur altóra suas in éaghmais altóra ár dTiarna Dia. 20 Nár bhris
Achan mac Sare aithne an Tiarna agus gur luigh fearg an Tiarna ar phobal Israél go léir, agus ní
raibh ann ach aon fhear amháin, agus is trua chráite nách air féin amháin a tháinig íde a pheaca!
21 Ansan d’fhreagair  clann Rúben agus Ghaid agus leath treibhe Mhanasses na teachtairí  ar  an
gcuma so: 22 An Tiarna Dia ’n Uile chómhacht, an Tiarna Dia ’n Uile chómhacht, is do féin is eól,
agus tuigfidh Israél feasta: más chun iomarbhais a chuireamairne suas an altóir seo, ná sábháladh sé
sinn ach cuirfeadh sé pionós orainn láithreach: 23 agus má dheineamair í ar íntinn  holocauistí do
chur uirthi agus victimí agus ofrálacha síochána, deineadh sé éileamh agus tugadh sé breith: 24 agus
nách ar an íntinn eile seo agus ar an aigne eile seo, eadhon, go ndéarfaimís: Déarfaidh úr gclannsa
amáireach lenár  gclann-ne:  Cad í  an chuid  atá  agaibhse de Thiarna  Dia  Israél?  25 Tá abha an
Iórdain curtha mar theórainn idir sinne agus sibh, a chlann Rúben agus a chlann Ghaid, agus dá bhrí
sin níl páirt agaibh sa Tiarna. Agus dá dheascaibh sin díbreóid úr gclannsa ár gclann-ne ó eagla an
Tiarna Dia. Dá bhrí sin do chuímhníomair gurbh é ab fheárr, 26 agus dúramair. Cuirimís suas dúinn
féin altóir, ní chun  holocaust ná chun ofrála  victimí, 27 ach amháin mar fhianaise idir sinn agus
sibhse agus idir ár sliocht agus úr sliochtsa, onas go ndéanfaimís seirbhís an Tiarna agus go mbeadh
ceart  againn  chun  idir  holocauist agus  victimí agus  íbirtí  ofrálacha  síochána  do  íbirt,  agus  ná
déarfadh úr gclannsa amáireach lenár gclaínn-ne: níl aon pháirt agaibhse sa Tiarna. 28 Agus má
deirid siad é, freagróid siad san iad: Féachaidh altóir an Tiarna, an altóir a dhein ár sínsearne, ní
chun holocaust ná chun íbirtí ach amháin mar fhianaise idir sinn agus sibhse. 29 Go gcimeádaidh
Dia sinn óna leithéid sin de mhallaitheacht, go n-iompóimís ón dTiarna agus go ndiúltóimís dá
chiscéimeannaibh do leanúint, agus go gcuirfimís suas altóir chun  holocaust d’ofráil, agus íbirtí
agus victimí, in éaghmais altóra ár dTiarna Dia atá curtha suas os cómhair a thaibearnacail.

30 Nuair ’ airigh Phinees, an sagart, agus priúnsaí na hembasachta, a bhí lena chois, an chainnt sin,
bhíodar sásta, agus do ghlacadar le lántoil cainnt chlainne Rúben agus chlainne Ghaid agus leath
treibe Mhanasses. 31 Agus duairt Phinees an sagart, mac Eleasair, leó: tá ’ fhios againn anois go
bhfuil  an Tiarna linn,  óir  níl  sibhse ciontach san iomarbhas san,  agus tá  clann Israél  fuascailte
agaibh a láimh an Tiarna. 32 Agus tháinig sé féin agus na priúnsaí ó chlaínn Rúben agus Ghaid,
amach a talamh Ghalaaid isteach i dtalamh Chanaain, agus ag triall ar chlaínn Israél, agus thug sé
scéala chúthu arís. 33 Agus do thaithn an scéal san le gach duine a dh’airigh é. Agus bhí clann
Israél ag moladh Dé, agus ní rabhadar dhá rá níos mó go raghaidís suas ’na gcoinnibh agus do
dtroidfidís agus go loitfidís talamh a sealúis. 34 Agus thug clann Rúben agus clann Ghaid mar ainm
ar an altóir a bhí déanta acu: Ár bhfianaise gurb é an Tiarna is Dia ann.

Caib. Dhá Dheich a Trí
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Bhí Iósué aosta agus é ag cómhairliú na ndaoine chun aitheanta Dé do chimeád: agus staonadh ó
phóstaíochaibh  agus  ó  gach  cómhluadar  eile  leis  na  Geintibh,  le  heagla  go  meallfí  iad  chun
íodaladhartha.

1 Agus nuair a bhí mórán aimsire imithe tar éis síochána ’ bheith tabhartha ag an dTiarna d’Israél
agus na náisiúin go léir mórthímpall a bheith cloíte, agus nuair a bhí Iósué an-aosta*, 2 chuir sé fios
ar Israél go léir, agus ar na seanóiríbh agus ar na priúnsaíbh agus ar na breithiúnaibh agus ar na
máistríbh, agus duairt sé leó: Táimse aosta, agus imithe i bhfad i mbliantaibh: 3 agus chíonn sibh a
bhfuil déanta ag úr dTiarna Dia leis na náisiúnaibh mórthímpall; conas mar a dhein sé féin troid ar
úr son: 4 agus anois ó tá an talamh go léir ranntha aige oraibh le crannchur, ón dtaobh thoir den
Iórdan go dtí an mhuir mhór, agus go bhfuil mórán náisiún fágtha fós; 5 ídeóidh úr dTiarna Dia iad
agus tógfaidh sé chun siúil iad as úr radharc, agus sealbhóidh sibhse an talamh fé mar a gheall sé
dhíbh. 6 Ach amháin glacaidh misneach agus tugaidh aire go ndéanfaidh sibh na nithe go léir atá
scríofa i leabhar dlí Mhaoise: agus ná hiompaídh i leataoibh uathu chun na lámha deise ná chun na
lámha clé. 7 Le heagla, tar éis sibh a bheith tagaithe isteach i measc na nGeinte a bheidh fágtha ’núr
measc, go ndéanfadh sibh dearbhú dar ainm a ndéithe, agus go bhfriothálfadh sibh orthu agus go n-
adharfadh sibh iad: 8 ach deinidh cloí lenúr dTiarna Dia, mar atá déanta agaibh go dtí an lá so.
9 Agus ansan tógfaidh an Tiarna chun siúil,  os  cómhair  úr  súl,  geinte  móra ana-láidre agus ní
bheidh aon fhear ábalta ar chur ’núr gcoinnibh. 10 Cuirfidh éinne amháin agaibh ruag ar mhíle
namhad, óir troidfidh úr dTiarna Dia féin ar úr son, mar atá geallta aige. 11 Ach tugaidh aireachas
ana-ghéar don aon ní amháin seo, ’sé sin, grá ’ bheith agaibh dúr dTiarna Dia.

12 Ach  más  méinn  libh  earráidí  na  ngeinte  sin  atá  ’na  gcónaí  ’núr  measc  do  ghlacadh,  agus
cleamhnaisí do dhéanamh leó, agus bheith dlúite i muíntearthas leó, 13 bíodh ’ fhios agaibh go
deimhnitheach ná hídeóidh an Tiarna iad os úr gcómhair, ach go mbeidh siad mar pholl agus mar
ghaiste sa tslí rómhaibh agus mar cheap tuisle ’núr n-aice agus mar stácaí ’núr súilibh, go dtí go
dtógfaidh sé sibhse chun siúil  agaus  go n-ídeóidh sé sibh de dhruím an tailimh álainn seo atá
tabhartha dhíbh aige. 14 Féach táimse ag imeacht inniu i slí an domhain go léir, agus beidh ’ fhios
agaibhse lenúr n-aigne go léir, as na foclaibh uile do gheall an Tiarna dhíbh a dhéanfadh sé ar úr
son, nár chuaigh aon fhocal gan cómhlíonadh. 15 Dá bhrí sin, fé mar atá cómhlíonta aige i ngníomh
gach  ní  dár  gheall  sé,  agus  gach  ní  a  gealladh* tagaithe:  ar  an  gcuma gcéanna tabharfaidh  sé
oraibhse na huilc go léir atá bagartha aige, go dtí go dtógfaidh sé chun siúıl sibh agus go n-ídeóidh
sé sibh as an dtalamh álainn seo atá tabhartha dhíbh aige. 16 Nuair a bheidh connradh úr dTiarna
Dia  briste  agaibh,  an  chonnradh  a  dhein  sé  libh,  agus  nuair  a  bheidh  déithe  iasachta  dá
bhfriothálamh agaibh agus dá n-adhradh, ansan is ea d’éireóidh díbheirg an Tiarna suas go mear
agus go tapaidh ’núr gcoinnibh, agus tógfar chun siúil sibh as an dtalamh álainn seo atá tabhartha
suas aige dhíbh.

Caib. Dhá Deich a Ceathair

Iósué ag cruinniú na ndaoine agus an chonnradh aige dá athnuachaint idir iad agus Dia, a bhás
agus a adhlacadh.

1 Agus do chruinnigh Iósué i Sichem treibh Israél go léir, agus do ghlaeigh sé ar na seanóiríbh agus
ar na priúnsaíbh* agus ar na máistríbh: agus bhíodar ’na seasamh i radharc an Tiarna: 2 agus do
labhair sé leis an bpobal mar seo: Seo mar adeir Tiarna Dia Israél: Do chónaigh úr n-aithreacha fadó
ar an dtaobh eile den abhainn1, Tare, athair Ábrahaim, agus Nachor, agus d’fhriotháladar déithe

1 Caib. 24. véar. 2. “Ar an dtaobh eile den abhainn”, an Iúphrátes.
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iasachta. 3 Agus do thógas úr n-athair Ábraham a críochaibh Mhesopotámia: agus thugas isteach é i
dtír Chanaain: agus d’iomadaíos a shíol, 4 agus thugas do Isaac agus do san arís thugas Iácób agus
Esau, agus thugas cnuc Séir d’Esau mar shealús. Ach chuaigh Iácób agus a chlann síos san Éigipt.
5 Agus chuireas Maois agus Aaon uaim agus bhuaileas an Éigipt le himoad cómharthaí agus iúnaí.
6 Agus thugas sibhse agus úr n-aithreacha amach as an Éigipt, agus thánabhair go dtí an Mhuir
Rua*, agus do lean na hÉigiptigh úr n-aithreacha le carbait agus le marcra chómh fada leis an Muir
Ruaidh. 7 Agus do liúigh clann Israél ar an dTiarna: agus chuir an Tiarna doircheacht idir sibh agus
na hÉigiptigh, agus thug sé an fharraige anuas orthu agus chlúdaidh sé iad. Do chonaic úr súile gach
ar  dheineas an Éigipt,  agus bhíobhair  ’núr gcónaí sa bhfiantas ar  feadh mórán aimsire.  8 Agus
thugas  isteach  sibh  i  dtír  an  Amorrhítigh  a  bhí  ’na  chónaí  lastall  den  Iórdan.  Agus  nuair  a
throideadar ’núr gcoinnibh, thugas suas díbh iad ’núr lámhaibh agus do ghlacabhair seilbh ’na dtír
agus do mharaíobhair  iad.  9 Agus d’éirigh Balac mac Sephoir,  rí  Mhoaib,  agus do throid sé in
aghaidh Israél, agus chuir sé fios ar Bhalaam mac Bheóir chun eascaine ’ dhéanamh oraibh, 10 agus
níorbh áil liomsa éisteacht leis, ach a mhalairt, chuireas beannacht oraibh tríd agus d’fhuasclas sibh
as a láimh. 11 Agus do ghabhabhair thar Iórdan agus thánabhair go dtí Iéricho. Agus do throid fir na
cathrach san ’núr n-aghaidh, an tAmorrhíteach, agus an Pheresíteach, agus an Chanaaníteach, agus
an Hetíteach, agus an Gergesíteach agus an Hevíteach, agus an Iebusíteach; agus thugas isteach ’núr
lámhaibh díbh iad. 12 Agus chuireas rómhaibh amach ceárnamháin: agus chomáineas iad as a n-
ineadaibh, dhá rí na nAmorrhíteach, agus ní led chlaíomhsa é ná led bhogha. 13 Thugas díbh talamh
ná raibh saothar déanta agaibh ann, agus cathracha chun cónaithe nách sibhse ’ chuir suas iad, agus
fíonghuirt agus olaghuirt nách sibh féin do chuir iad. 

14 Agus anois, dá bhrí sin, bíodh eagla an Tiarna oraibh, agus deinidh a sheirbhís le croí róbheacht
ródhílis, agus cuiridh uaibh na déithe d’fhriotháladh úr n-aithreacha i Mesopotámia agus san Éigipt
agus friothálaídh an Tiarna.

15 Ach más olc libh an Tiarna d’fhriothálamh bíodh úr rogha agaibh. Tógaidh mar rogha inniu an ní
is  áil  libh,  an  té  is  túisce  libh  d’fhriothálamh,  na  déite  d’fhriothálaidís  úr  n-aithreacha  i
Mesopotámia,  nú  déithe  na  nAmorrhíteach,  go  bhfuiltí  ’núr  gcónaí  ’na  gcuid  tailmh.  Ach  im
thaobhse dhe agus i dtaobh mo theaghlaigh, friothálfaimíd an Tiarna. 

16 Agus d’fhreagair an pobal agus dúradar: Nár leogaidh Dia go n-iompóimísne ón dTiarna agus do
bhfriothálfaimís déithe iasachta! 17 Is é an Tiarna Dia do thug sinn féin agus ár n-aithreacha amach
a tír na hÉigipte agus a teaghlach na daoirse, agus do dhein iúnaí ana-mhóra ’nár radharc, agus do
thug  saor  sinn  tríd  an  slí  go  léir  a  chuireamair  dínn,  agus  i  measc  na  bpobal  go  léir  trínar
ghabhamair. 18 Agus do chaith sé amach na geinte go léir, an tAmorrhíteach, áitreabhaí na talún ’na
bhfuilimíd tagaithe. Dá bhrí sin friothálfaimíd an Tiarna, óir is é ár nDia é. 19 Agus duairt Iósué leis
an bpobal: Ní fhéadfaidh sibh an Tiarna d’fhriothálamh1, óir is Dia naofa é, uilechómhachtach agus
éadmhar, agus ní mhaithfidh sé dhíbh úr mallaitheacht agus úr bpeacaí. 20 Má iompaíonn sibh ón
dTiarna agus déithe iasachta d’fhriothálamh iompóidh sé agus pianfaidh sé sibh agus ídeóidh sé
sibh,  tar  éis  a  bhfuil  de  mhaitheas  déanta  aige  dhíbh.  21 Agus  duairt  na  daoine  le  Iósué:  Ní
dhéanfaidh, ní mar adeirir a bheidh, ach friothálfaimídne an Tiarna. 22 Agus duairt Iósué leis an
bpobal:  Is  fínnithe  sibh  gur  sibh  féin  atá  tar  éis  an  Tiarna  do  thoghadh  dhíbh  féin  chun  é  ’
fhriothálamh. Agus d’fhreagradar: Is fínnithe. 23 Anois, dá bhrí sin, ar seisean, cuiridh uaibh déithe

1 Véar. 19. “Ní fhéadfaidh sibh”. Ní chun aon mhímhisnigh a chur orthu aduairt sé an focal san, ach amháin chun iad a
dhéanamh níba cheapaithe agus níba dhíograisí, nuair a thuigfidís uaisleacht an dualgais agus an choráiste agus an 
tseasmhacht nárbh fholáir dóibh a bheith acu chun an dualgais sin do chómhlíonadh.
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iasachta as úr measc agus claonaídh úr gcroíthe chun Tiarna Dia Israél. 24 Agus duairt na daoine go
léir le Iósué: Friothálfaimíd ár dTiarna Dia agus beimíd úmhal dá aitheantaibh.

25 Do dhein Iósué, dá bhrí sin, connradh an lá san, agus chuir sé i láthair na ndaoine aitheanta agus
breitheanna, i Sichem, 26 agus do scríbh sé na nithe sin go léir leabhar dlí an Tiarna, agus thóg sé
cloch mhór agus chuir sé í fén ndair a bhí i sanctuárium an Tiarna, 27 agus duairt sé leis na daoine
go léir:  Féach,  beidh  an chloch san ’na fínné oraibhse,  gur  airigh  sí1 focail  uile  an Tiarna atá
labhartha aige libhse; le heagla, b’fhéidir, go séanfaidh sibh é ’na dhiaidh so agus go ndéanfaidh
sibh bréag lenúr dTiarna Dia. 28 Ansan do chuir sé uaidh na daoine, gach éinne chun a shealúis
féinig.

29 Agus tar éis na nithe sin, tháinig an bás ar Iósué mac Nuin, seirbhíseach an Tiarna, agus é céad
agus deich mbliana dh’aois, 30 agus d’adhlacadar é i gcrích a shealúis féin, i dTamnatsare, atá suíte
i gcnuc Ephraim, ar an dtaobh thuaidh de chnuc Ghaais. 31 Agus d’fhriotháil Israél an Tiarna i
gcaitheamh laethanta uile Iósué, agus laethanta na seanóirí a bhí beó i bhfad tar éis Iósué, agus
gurbh eól dóibh na hoibreacha uile a bhí déanta ag an dTiarna in Israél. 32 Agus cnámha Ióseph, a
bhí tabhartha leó ag claínn Israél as an Éigipt, d’adhlacadar iad i Sichem, san áit sin den pháirc a
cheannaigh Iácób ó mhacaibh Hemoir,  athair  Sichem, ar  chéad fhóisc óg,  agus  bhí  sé  i  seilbh
chlainne Ióseph. 33 Agus tháinig an bás, leis, ar Eleasar mac Aaroin: agus d’adhlacadar é i nGabaat,
áit a bhí ag á mhac Phinees, agus a tugadh do i gcnuc Ephraim.*

Nótaí

3 Óir déanfaidh an Tiarna nithe iúntacha: a later hand corrects this to óir amáireach déanfaidh an
Tiarna nithe iúntacha.
4 The translation of Iósué 4:11 is given on the back of the sheet in the manuscript in another hand:
Agus nuair a bhíodar go leir gofa treasna do ghoibh airc an Tiarna treasna, leis, agus do ghluais
na sagairt roimh na daoinibh.
6 Agus [do thóg mórsheisear acu] na seacht dtrúmpaí:  the words  do thóg mórsheisear acu are
inserted by a later hand in a footnote in the manuscript, and are retained here to complete the sense.
6 Do thit na fallaí go léir: a later hand here inserts the word láithreach to complete the sense.
7 A mo Thiarna Dia:  this is an unusual example of a possessive being used in the vocative.  A
Thiarna Dia would be expected.
8 Ídeóidh sibhse an chathair: in a footnote in the manuscript a later hand inserts before these words
the following in order to complete the translation: éireóidh sibh as an luíochán.
8 Do chuaigh an chuid eile go léir den tslua, i gcómhair chatha, ar an dtaobh thuaidh, i dtreó gur
shrois imeall an tsló an taobh thiar: a later hand adjusts the translation slightly to do chuaigh an
chuid eile go léir den tslua, i gcómhair chatha, ar an dtaobh thuaidh  den chathair, i dtreó gur
shrois imeall an tsló an taobh thiar di.
9 Chun a muíntear féin: the manuscript here has chun a muíntear féin where the Douay Bible has
“to meet their own men”. A later hand adjusts the manuscript to chun a muinntire féin. Muíntear
can be accepted as genitive plural. Neverthless, there is little reason here for the plural, and the
suggested amendment could be accpeted. 
11 I seirbhís an phobail: a later hand completes the translation by adding here go léir.

1 Véar. 27. “Gur airigh sí”. Figiúir cainnte í sin, lena meastar mothú a bheith in nithibh gan anam; agus lena nglaeitear
orthu, mar adéarfí, chun go mbeidís ’na bhfínnithe don chruthaitheóir a chruthaigh iad agus go bhfuilid siad úmhal 
do i gcónaí.
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12 Tugtar chúm na chúig ríthe: a later hand adjusts the translation to tugtar chúm amach na chúig
ríthe.
12 Do chroch sé ar chrochaibh iad: a later hand completes the translation by adjusting it to  do
chroch sé ar chúig crochaibh iad.
13 Mar a bhí órdaithe ag Tiarna Dia Israél: a later hand completes the translation by adjusting it to
mar a bhí órdaithe dho ag Tiarna Dia Israél.
13 Do rith sé chúthu: a later hand corrects the translation to do ritheadar chúthu.
14 Machairí na tíre thiar: a later hand corrects the translation to na machairí agus an tír thiar.
14 Fan mhachaire Libanuis, in aice le cnuc Hermoin: a later hand corrects the translation to  fan
mhachaire Libanuis, fé bhun cnuic Hermoin.
14 Gur mhairbh clann Israél iad: a later hand completes the translation by adding Iósué agus before
clann Israél in a footnote.
14 9 Rí Iéricho aon, 10 11 rí Lachis aon: a passage omitted here is given on the back of a sheet in
the manuscript. The three verses should read 9 Rí Iéricho aon, rí Haí atá in aice Bhetel, aon, 10 rí
Iérúsalem aon, rí Hebroin aon, 11 rí Iérimoit aon, rí Lachis aon.
15 Rí Dóir aon: a later hand corrects the translation to rí Dóir agus cúige Dóir aon.
16 Le Aroer: h-prefixation is not given here.
16 Ó Iósué mac Nuin: a later hand adds a footnote in the manuscript correcting the translation to ó
Eleasar an sagart agus ó Iósué mac Nuin.
16 The translation of Iósué 14:5 is given on the back of a sheet in the manuscript by another hand:
do dhein Israél, mar a dh’órdaigh an Tiarna do Mhaois agus do roinneadar an talamh.
16 Agus dá bhrí sin tá saol tabhartha: a later hand completes the translation by adding here fé mar
a gheall sé.
17 Go dtí Bet-Araba:  a later hand corrects the translation to  go dtí Bet-Hagla, agus téann sé ó
thuaidh isteach i Bet-Araba. Eclipsis of Bet-Araba was not given in the suggested amendment. 
18 Ag an bhfarraige ghuirt: a later hand corrects the translation to ag an bhfarraige róghuirt. 
19 Aon chrannchur amháin:  the Douay Bible here has “one lot and one portion”. A later hand
adjusts the translation to aon chrannchur aon chuid amháin1.
19 D’fhreagair clann Ióseph: a later hand here adds é.
20 Cnuc na gréine: a later hand corrects the translation to tobar na gréine.
20 Fan na gcnuc: the Douay Bible here has “along to the hills”, whereas PUL’s form means “along
the hills”. Consequently, a later hand corrects the translation to go dtí na cnuic. 
21 Vale-Chasis: the Latin Vulgate here has  vallis Casis.  Consequently, “vale” is not part of the
placename, which a later hand amends to gleann Chasis.
21 Samaria: a later hand corrects this placename to Samaraim.
22 Nuair a bhí roinnt na talún ar chách: a later hand completes the translation by adding here le
crannchur.
23 Ag triall ar Iósué mhac Nuin: a later hand corrects the translation to  ag triall ar Eleasar an
sagart agus ar Iósué mhac Nuin.
26 Nuair a bhí Iósué an-aosta: a later hand completes the translation by adding agus imithe i bhfad
i mbliantaibh.
26 Gach ní a gealladh tagaithe: a later hand corrects the translation to gach ní fonta tagaithe.
26 Agus  ar  na  priúnsaíbh:  a  later  hand  completes  the  translation  by  adding  agus  ar  na
breithiúnaibh.
27 Thánabhair go dtí an Mhuir Rua: the word Rua is superfluous here, and is crossed out by a later
hand.

1 Check p957. Was there an “agus” in there?
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28 A note in the manuscript here reads: Le fhéile Muire sa Mhárta, sa bhliain d’aois an Tiarna míle
naoi gcéad a cúigdéag, a do críochnaíodh an leabhar san Iósué.
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