
Ríthe, leabhar a trí

Tugaid na haithreacha naofa an tríú leabhar Ríthe agus an ceathrú leabhar Ríthe ar an leabhar so
agus ar an leabhar ’na dhiaidh. Ach tugaid na hÉabhraigh an chéad leabhar agus an tarna leabhar
Ríthe orthu. Tá tuairisc iontu ar sheanchas an dá ríocht, Iúda agus Israél, ó theacht Sholomoin i
gcómhacht go dtí an braighdineas. I dtaobh an té do scríbh na leabhair, is róchosmhail nách aon
duine  amháin  do  scríbh  iad,  agus  nách in  aon aimsir  amháin  do  scríodh  iad.  Ach,  ó  thárla,  i
gcaitheamh na haimsire go léir, fáidhí ag teacht i ndiaidh ’ chéile, agus iad, fé análú ó Dhia, ag
tuarascabháil ar na nithibh ba shuimiúla dá dtiteadh amach lena línn,  is cosmhail gurb iad na
fáidhí do scríbh na leabhair seo. Feic 2 Paralip. 9:29; 12:15; 13:22; 20:34; 26:22; 32:32.

Caib. a hAon

Dáivid ag dul in aois. Abisag, an tSúnamíteach* dá thabhairt chuige. Adonías dhá leogaint air bheith
’na rí. Nátán agus Betsabee ag fáil na ríochta do Sholomon.

1 Ach bhí Dáivid críonna agus i bhfad amach i mbliantaibh agus nuair a clúdaítí é le héadaíbh ní
bhíodh sé te. 2 Duairt a sheirbhísigh leis, dá bhrí sin: Cuardaímís maighdean óg, agus bíodh sí ’na
seasamh os cómhair an rí agus ag tabhairt aireachais do agus ag codladh in’ ucht, agus téadh sí ár
dtiarna an rí. 3 Agus chuardaíodar bean álainn óg trí chríochaibh uile Israél, agus fuaradar Abisag
an tSúnamíteach agus thugadar chun an rí í; 4 agus óigbhean álainn thar meón ab ea í, agus do
chodladh sí i dteannta an rí, agus dheineadh sí friothálamh air, ach níor chuir an rí aithne uirthi.

5 Ach d’árdaigh Adonías, mac Haggit, é féin agus deireadh sé: Beadsa im rí. Agus dhein sé dho
féin  carbait  agus  eachra,  agus  caogad  fear  chun  bheith  ag  rith  roimis  amach;  6 agus  níor
smachtaigh a athair é in aon chor, ná ní duairt sé leis: Cad chuige dhuit an ní sin a dhéanamh?
Agus bhí seisean, leis, ana-bhreá, agus b’e ba thúisce do rugadh i ndiaidh Absaloim. 7 Agus bhíodh
sé i gcómhairle le Ioab mac Sarvía agus le hAbiatar an sagart, agus bhíodar san ag gabháil páirte
le hAdonías. 8 Ach ní raibh Sadoc an sagart, ná Banaias mac Ioiada, ná Nátán an fáidh, ná Seméi,
ná Rei, ná neart sló Dháivid, le hAdonías.

9 Agus do mhairbh Adonías reithí agus gamhna, agus an uile shaghas aolta ramhra, ag cloich
Soholet, a bhí in aice le tobar Rogel, agus thug sé cuireadh dá bhráithribh go léir, clann mhac an
rí*.  10 Ach níor thug sé aon chuireadh do Nátán an fáidh, ná do Bhanaias, ná d’éinne de sna
fearaibh cróga, ná dá dhriotháir Solomon.

11 Ansan duairt Nátán le Betsabee, máthair Sholomoin: Ar airís Adonías mac Haggit a bheith ’na
rí agus gan a fhios san ag ár dtiarna Dáivid? 12 Tar anois, dá bhrí sin, agus glac mo chómhairlese
agus sábháil t’anam féin agus anam do mhic Solomon. 13 Imigh isteach ag triall ar an rí Dáivid
agus abair leis: Nár dheinis-se, a thiarna a rí, dearbhú dhómhsa, dod bhanóglach, agus ná dúraís:
Beidh Solomon, do mhacsa, ’na rí im dhiaidhse, agus beidh sé ’na shuí im chathaoir ríogda? Cad
uime, dá bhrí sin, go bhfuil Adonías ’na rí? 14 Agus an fhaid a bheirse ann ag cainnt leis an rí,
tiocfadsa isteach id dhiaidh agus iomlánód do chainnt.

15 Chuaigh Betsabee isteach ag triall ar an rí, isteach sa tseómra. Ach bhí an rí an-aosta agus bhí
Abisag ag tSúnamíteach ag friothálamh air. 16 Do chrom Betsabee í féin ag onórú an rí. Agus
duairt an rí léi: Cad is toil leat? 17 Agus d’fhreagair sise: A Thiarna, do dhearbhaís (dómhsa) dod
bhanóglach dar do Thiarna Dia agus dúraís: Is é do mhacsa, Solomon, a bheith ’na rí im dhiaidhse, *

18 agus féach, tá Adonías ’na rí anois, agus níl aon ní dá ’ fhios san agatsa, a thiarna a rí. 19  Tá sé
tar éis damh a mharú agus gach sórd aolta ramhra*,  agus tá sé tar éis cuireadh ’ thabhairt do
mhacaibh uile an rí, agus d’Abiatar an sagart, agus do Ioab ceann urraid na sló, ach níor thug sé
aon chuireadh dod sheirbhíseach Solomon. 20 Agus anois, a thiarna a rí, táid súile Israél uile ortsa,



go neósfá  dhóibh  cé  ’  bheidh ’na shuí  id  chathaoir  ríoga  id  dhiaidh,  a  thiarna a  rí.  21 Agus
tiocfaidh as, nuair a bheidh mo thiarna an rí ’na chodladh i bhfochair a athrach go mbeimídne,
mise agus mo mhac Solomon, ’nár lucht iomarbhais.

22 Agus an fhaid a bhí sise ag cainnt leis an rí tháinig Nátán an fáidh, 23 agus d’ínseadar don rí
agus dúradar: Tá Nátán an fáidh anso. Agus tháinig sé isteach i láthair an rí agus do shléacht sé
síos go talamh. 24 Agus duairt Nátán: A thiarna a rí, an bhfuil ráite agatsa: Bíodh Adonías ’na rí
im dhiaidh agus suíodh sé im chathaoir ríoga? 25 Óir tá sé imithe síos inniu agus tá daimh agus
aolta ramhra marbh aige agus mórán reithí agus tá cuireadh tabhartha aige do mhacaibh an rí go
léir agus do thaoiseachaibh an airm, agus d’Abiatar an sagart; agus táid siad ag ithe agus ag ól in’
fhochair agus: “Go mairidh an rí Adonías!” acu á rá. 26 Ach níor thug sé aon chuireadh dhómhsa,
do sheirbhíseach,  ná  do  Shadoc an sagart,  ná  do Bhanaias  mac Ioiada,  ná  dod  sheirbhíseach
Solomon. 27 An óm thiarna, an rí, atá an focal san tagaithe, agus gan ínste agat dómhsa cé ’ bhí le
suí i gcathaoir mo thiarna an rí ’na dhiaidh féin?

28 Agus d’fhreagair an rí Dáivid agus duairt sé: Glaeitear Betsabee chúm. Agus nuair a tháinig sí
agus a bhí sí ’na seasamh os a chómhair 29 do dhearbhaigh an rí agus duairt sé: Mar is beó an
Tiarna d’fhuascail m’anam as gach guais, 30 díreach mar a dhearbhaíos duit dar Tiarna Dia Israél,
nuair aduart: Beidh do mhac Solomon ’na rí im dhiaidh, agus beidh sé féin, sin mar a dhéanfad
inniu. 31 Ansan do shléacht Betsabee, gnúis go talamh, ag onórú an rí, agus duairt sí: Go mairidh
mo thiarna Dáivid de shíor. 32 Agus duairt an rí Dáivid: Glaeitear chúm Sadoc an sagart, agus
Nátán an fáidh, agus Banaias mac Ioiada. Agus nuair a bhíodar san tagaithe isteach os cómhair an
rí 33 duairt sé leó: Tógaidh libh seirbhísigh úr dtiarna, agus cuiridh mo mhac Solomon ar mo
mhiúil agus beiridh libh é go dtí Gihon, 34 agus deineadh Sadoc an sagart agus Nátán an fáidh é ’
dh’úngadh ’na rí os cionn Israél: agus séididh an trúmpa agus abraidh: Go mairidh an rí Solomon.
35 Agus tiocfaidh sibh aníos ’na dhiaidh, agus tiocfaidh sé agus suífidh sé im chathaoir ríoga, agus
beidh sé ’na rí im inead, agus ceapfad é chun bheith ’na rialtóir ar Israél agus ar Iúda. 36  Agus
d’fhreagair Banaias mac Ioiada an rí agus duairt sé: Amen: Gurab in mar a labharfaidh Tiarna Dia
Tmo thiarna an rí. 37 Mar a bhí an Tiarna lem thiarna an rí gurab ea a bheidh sé le Solomon, agus
go  ndeinidh  sé  a  chathaoir  ríoga  níos  aoirde  ná  cathaoir  mo thiarna  an rí  Dáivid.  38 Ansan
d’imigh Sadoc an sagart síos, agus Nátán an fáidh, agus Banaias mac Ioiada, agus na Cerétí agus
na Phelétí: agus do chuireadar Solomon ar mhiúil Dháivid an rí, agu sdo rugadar go dtí Gihon é;
39 agus thóg Sadoc, an sagart, adharc ola amach as an dtaibearnacal agus d’úng sé Solomon, agus
shéideadar an trúmpa agus duairt na daoine: Go mairidh an rí Solomon. 40 Agus chuaigh an pobal
go léir suas ’na dhiaidh, agus bhí na daoine ag seinnt ar phíbibh agus iad ag déanamh gáirdeachais
agus áthas mór orthu, agus bhí an talamh ag crith le fuaim a liúirí. 41  Agus d’airigh Adonías an
fothram, agus na daoine a bhí in’ fhochair, agus bhí an féasta críochnaithe um an dtaca san. Agus
d’airigh Ioab fuaim an trúmpa agus duairt sé: Cad é an brí atá leis an bhfothram so atá sa chathair
agus leis an liúireach. 42 An fhaid a bhí sé ag cainnt, tháinig chúthu Ionatan mac Abiatair, an
sagart, agus duairt Adonías leis: Tar isteach. Is fear cróga thu agus tá scéala maithe agat. 43 Agus
duairt Ionatan*: Ní mar sin atá, óir tá ár dtiarna an rí Dáivid tar éis Solomoin do cheapadh ’na rí.
44 Do chuir sé leis Sadoc an sagart agus Nátán an fáidh agus Banaias mac Ioiada agus na Cerétí
agus na Phelétí, agus chuireadar ar mhiúil an rí é, 45 agus tá Sadoc an sagart agus Nátán an fáidh
tar éis é ’ dh’úngadh ’na rí i nGihon, agus táid siad imithe suas as san ag déanamh gáirdeachais,
agus bhí an chathair  ag liúirigh, agus sin é an fothram a chloiseabhair.  46 Agus farais sin,  tá
Solomon anois ’na shuí i gcathaoir na ríochta. 47 Agus táid seirbhísigh an rí tar éis dul isteach
agus  an  rí  Dáivid  do  mholadh,  agus  a  rá:  Go  ndeinidh  Dia  ainm  Sholomoin  níosa  mhó  ná
t’ainimse, agus a chathaoir ríoga níosa mhó ná do chathaoir ríogasa. Agus do dhein an rí adhradh
’na leabaidh; 48 agus duairt sé: Moladh leis an dTiarna, Dia Israél, a thug an lá so duine ’na shuí
im chathaoir, agus mo shúile ag féachaint air. 49 Ansan bhí scannradh ar na daoine go léir a bhí ag
féasta Adoníais agus d’éiríodar go léir agus d’imigh gach duine acu a bhóthar féinig. 50  Agus bhí
eagal ar Adonías roimh Sholomon an rí agus d’éirigh sé agus d’imigh sé agus do rug sé greim ar
adhairc na haltórach. 51 Agus do hínseadh san do Sholomon agus dúradh leis: Féach, tá Adonías *
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tar éis greama ’ bhreith ar adhairc na haltórach agus deir sé: Dearbhaíodh Solomon an rí dhom ná
maródh sé me leis an gclaíomh. 52 Agus duairt Solomon: Má bhíonn sé in’ fhear fhónta, ní thitfidh
oiread agus ribe dá ghruaig chun tailimh, ach má fachtar olc ann gheóbhaidh sé bás. 53  Ansan do
chuir an rí Solomon fios air, agus thug sé amach é ón altóir, agus do chuaigh sé isteach agus do
shléacht sé do Sholomon an rí, agus duairt Solomon leis: Imigh chun do thí.

Caib. a Dó

An t-órdú deirineach ag Dáivid á thabhairt do Sholomon, agus a bhás. Curtar Adonías chun báis.
Abiatar dá dhíbirt. Curtar Ioab agus Seméi chun báis.

1 Agus bhí laethanta Dháivid ag teacht in achomaireacht chun é ’ dh’fháil bháis, agus thug sé órdú
dá mhac, do Sholomon, agus duairt sé: 2 Táimse ag imeacht slí gach feóla. Glacsa misneach agus
bí  i  t’fhear.  3 Agus  cimeád  aitheanta  do  Thiarna  Dia,  ag  siúl  ’na  shlitibh,  agus  ag  cimeád  a
ceremóinte agus dhlithe, agus a bhreitheanna, agus a fhianaisí, mar atá scríofa i ndlí Mhaoise: i
dtreo go dtuigfir gach ní a bheidh agat á dhéanamh agus gach treó ’na n-iompóir thu féin: 4 i
dtreó go ndaingneóidh an Tiarna na focail a labhair sé liomsa nuair aduairt sé: Má thugaid do
chlann aire dá slitibh, agus má shiúlaid siad os mo chomhair i bhfírinne, lena gcroí go léir agus
lena n-anam go léir, ní tógfar uait fear ar chathaoir ríoga Israél.

5 Is eól duit, leis, an ní a dhein Ioab1 mac Sarvía liom, an rud a dhein sé leis an dá thaoiseach a bhí
ar shlua Israél, le hAbner mac Nér agus le hAmasa mac Ieter, gur mhairbh sé iad agus gur dhoirt
sé fuil chogaidh i síocháin, agus gur chuir sé fuil chogaidh ar a chrios a bhí fan chuím air, agus in
sna brógaibh a bhí ar a chosaibh. 6 Deinse, dá bhrí sin, de réir t’eagna agus ná leog a cheann liath
sios go hifreann2 i síocháin. 7 Ach bíodh báidh agat le claínn Bhersallai, an Galaadíteach, agus
bídís  ag  caitheamh bídh  ageat  bhórd.  Mar do thánadar  chúm nuair  a  bhíos  ag teitheadh ód *

dhriotháir Absalom. 8 Tá agat, leis, Seméi, mac Ghera mhic Iéminí ó Bhahurim, an fear a dhein na
heascainí léanmhara orm, nuair a bhíos ag dul amach chun an longphuirt: ach toisc é ’ theacht
anuas im choinnibh nuair a bhíos ag teacht thar Iórdan, dhearbhaíos do dar an Tiarna agus duart:
Ní chuirfead chun báis thu le claíomh. 9 Ná glacsa neamhchiontach é. Ach is fear eagnaí thu agus
is eól duit cad a dhéanfair leis, agus tabharfair a ghruaig liath anuas le fuil go hifreann.

10 Agus do chodail Dáivid i dteannta a athrach, agus do hadhlacadh é i gcathair Dháivid. 11 Agus
daichead bliain ab ea na laethanta a bhí Dáivid ’na rí ar Israél. Bhí sé ’na rí i Hebron ar feadh
seacht mblian agus i Iérúsalem ar feadh trí bliana agus tríochad (trí bliana déag ar fhichid; trí
dheich a trí de bhlianaibh). 12 Agus bhí Solomon ’na shuí i gcathaoir ríoga a athar, Dáivid, agus do
neartaíodh a ríocht go hana-mhór. 

13 Agus tháinig Adonías mac Haggit ag triall ar Bhetsabee, máthair Sholomoin. Agus duairt sí
leis: An síochánta do theacht? Agus d’fhreagair seisean: Is síochánta. 14 Agus duairt sé ansan: Tá
focal agam le rá leatsa. Agus duairt sí leis: Labhair. Agus duairt seisean: 15 Is eól duit go mba
liomsa an ríocht, agus ba thúisce le hIsraél uile mise ’ bheith im rí, orthu. Ach do haistríodh an
ríocht agus tá sí ageam dhriotháir, mar is do san a bhí sí ceapaithe ag an dTiarna. 16  Ach anois tá
aon achainí amháin agam le hiarraidh ortsa:  Ná hiompaigh t’aghaidh uaim*.  Agus duairt sise:
Comáin leat. 17 Agus duairt seisean: Aicim ort, labhair leis an rí, Solomon (óir ní fhéadfaidh sé thu

1 Caib. 2. véar. 5. “Ioab”. An t-órdú san a thug Dáivid dá mhac i dtaobh Ioaib agus i dtaobh Sheméi, ní le binb croí ná 
trína mhioscais féin a thug sé é, ach le díogras don cheart, i dtreó ná leogfí do ghníomharthaibh chómh holc agus 
chómh poiblí dul gan agairt.

2 Véar. 6. “Go hifreann”. Ní chiallaíonn an focal “ifreann” anso áti na ndamanta, ach áit na marbh.
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’ dh’eiteach ar aon rud) Abisag an tSúnamíteach a thabhairt dom mar mhnaoi. 18 Agus duairt
Betsabee: Tá go maith. Labharfad leis an rí ar do shon. 19 Agus tháinig Betsabee ag triall ar an rí
Solomon chun labhartha leis ar son Adoníais: agus do éirigh an rí chúithi agus d’úmhlaigh sé dhi
agus do shuigh sé ’na chathaoir ríoga agus do cuireadh cathaoir ríoga ann do mháthair an rí agus
do shuigh sí ar a dheis. 20 Agus duairt sí leis: Tá aon achainí bheag amháin agam le hiarraidh ort.
Ná cuir buaireamh orm. Agus duairt an rí léi: Iarr t’achainí, a mháthair, óir ní féidir dom t’aghaidh
a dh’iompáil uaim. 21 Agus duairt sise: Tugtar Abisag an tSúnamíteach dod dhriotháir Adonías
mar mhnaoi.  22 Agus d’fhreagair  Solomon agus duairt  sé lena mháthair:  Cad ’na thaobh duit
Abisag an tSúnamíteach a dh’iarraidh d’Adonías? Iarr an ríocht do, leis: óir is é mo dhriotháir
críonna é, agus tá Abiatar an sagart aige agus Ioab mac Sarvía. 23 Agus do dhearbhaigh an rí
Solomon dar an Tiarna agus duairt sé: So agus súd go ndeinidh Dia liomsa, agus tuilleadh leis,
mura in aghaidh a anama féin do labhair Adonías an focal san. 24 Agus anois, mar is beó an
Tiarna atá tar éis mise do dhaingniú im shuí i gcathaoir ríoga m’athar, agus atá tar éis teaghlaigh
a dhéanamh dom mar a gheall sé, curfar Adonías chun báis an lá so. 25 Agus do chuir Solomon
órdú uaidh trí láimh Bhanaias mhic Ioiada, agus do chuir seisean chun báis é, agus fuair sé báis. 

26 Agus  duairt  an  rí,  mar  an  gcéanna,  le  hAbiatar,  an  sagart:  Imigh  go  dtí  Anatot,  chun do
thalúintí, óir go deimhin tá bás tuíllte agat. Ach ní chuirfead chun báis an uair seo thu, óir bhís ag
iompar airce an Tiarna os cómhair m’athar Dáivid, agus d’fhuiligis cruatan in sna cruatanaibh go
léir a dh’fhuilig m’athair. 27 Mar sin do dhíbir Solomon Abiatar ó bheith ’na shagart don Tiarna,
ionas go gcómhlíonfí briathar an Tiarna, an briathar a labhair an Tiarna i dtaobh teaghlaigh Helí i
Síló.

28 Agus do hínseadh an scéal do Ioab, óir bhí Ioab tar éis iompáil le hAdonías agus ní raibh sé tar
éis iompáil le Solomon. Agus do theith Ioab isteach i dtaibearnacal an Tiarna, agus do rug sé
greim ar adhairc na haltórach. 29 Agus do hínseadh don rí Solomon go raibh Ioab tar éis teitheah
isteach i dtaibearnacal an Tiarna agus go raibh sé ag an altóir. Agus chuir Solomon uaidh Banaias
mac Ioiada agus duairt sé leis: Imigh agus mairbh é. 30 Agus tháinig Banaias chun taibearnacail an
Tiarna agus duairt sé leis: Seo mar adeir an rí: Tar amach. Agus duairt seisean: Ní thiocfad amach,
ach gheóbhad bás anso. Thug Banaias scéala thar n-ais chun an rí agus duairt sé: Seo mar a labhair
Ioab agus seo mar a fhreagair sé me. 31 Agus duairt an rí leis: Dein mar atá ráite aige: agus mairbh
é, agus adhlaic é, agus tógfair uaimse agus ó theaghlach m’athar an fhuil neamhchiontach a dhoirt
Ioab, 32 agus casfaidh an Tiarna a chuid fola ar a cheann féin, mar do chuir sé chun báis beirt
fhear a bhí fíoraonta, fir ab fheárr ná é féin. Do mhairbh sé leis an claíomh iad i ganfhios dom
athair*,  Abner mac Nér, rí  féinne sló Israél,  agus Amasa mac Ieter rí  féinne sló Iúda. 33 Agus
casfaidh a gcuid fola san ar cheann Ioaib agus ar cheann a shleachta go deó. Ach chun Dáivid agus
chun a shleachta agus chun a theaghlaigh agus chun a choróinneach síocháin ón dTiarna go deó!
34 Agus d’imigh Banaias mac Ioiada suas agus d’ionnsaigh sé é agus mhairbh sé é, agus d’adhlaic
sé* é ’na thigh féin san uaigneas. 35 Ansan Ansan do chuir an rí Banaias mac Ioiada in’ inead os
cionn an tsló, agus chuir sé Sadoc an sagart in inead Abiatair.

36 Agus chuir an rí uaidh, leis, teachtaireacht chun Seméi, ag glaoch air, agus duairt sé leis: Cuir
suas tigh duit féin i Iérúsalem agus chónaigh ann, agus ná héirigh amach as in aon treó baíll.
37 Óir pé lá a raghair amach as agus go raghair treasna srutha Cédroin, bíodh ’ fhios agat go
gcurfar chun báis thu: Beidh do chuid fola ar do cheann féin. 38 Agus duairt Seméi leis an rí: Is
maith an abairt í: mar atá ráite ageam thiarna an rí, sin mar a dhéanfaidh a sheirbhíseach. Agus do
chónaigh  Seméi  i  Iérúsalem mórán  laethanta.  39 Agus  do  thárla,  tar  éis  trí  mblian,  gur  rith
seirbhísigh Sheméi uaidh, ag triall ar Achis, mac Mhaacha, rí Ghet. Agus do hínseadh do Sheméi
go raibh a sheirbhísigh imithe go dtí Get. 40 Agus d’éirigh Seméi agus chuir sé iallait ar a asal
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agus d’imigh sé go Get*, ag lorg a sheirbhíseach, agus thug sé leis iad a Get. 41 Agus do hínseadh
do Sholomon go raibh Seméi tar éis dul ó Iérúsalem go Get agus tar éis teacht thar n-ais, 42  agus
chuir sé fios air agus ghlaeigh sé chuige é, agus duairt sé leis: Nár dhearbhaíos-sa dhuitse dar an
Tiarna, agus ná duart leat cheana: Pé lá a gheóbhair amach in aon treó baíll bíodh ’ fhios agat go
bhfaighir bás? Agus d’fhreagrais me: An rá go bhfuil éistithe agam leis is focal fónta é. 43  Cad ’na
thaobh, dá bhrí sin, nár chimeádais dearbhú an Tiarna, agus an aithne do chuireas-sa ort? 44 Agus
duairt an rí le Seméi: Is eól duit an t-olc go léir úd is cuímhin led chroí, an t-olc a dheinis ar
m’athair, ar Dháivid. Tá an Tiarna tar éis do mhallaitheachta do chasadh ar do cheann féin chút:
45 agus beidh beannacht ar an rí Solomon, agus beidh cathaoir Dháivid ar a bunaibh os cómhair
an Tiarna go deó. 46 Agus thug an rí órdú do Bhanaias mac Ioiada, agus chuaigh sé amach agus
bhuail sé é agus fuair sé bás.

Caib. a Trí

Pósann Solomon iníon Pharao. Deineann sé íbirt i nGabaon. Sa rogha a thugann Dia dho toghann sé
eagna. A bhreith idir an mbeirt mhéirdreach.

1 Agus do cuireadh an ríocht ar a bunaibh i láimh Sholomoin, agus dhein sé cleamhnas le Pharao,
rí na hÉigipte, agus thóg sé a iníon san agus thug sé leis í isteach i gcathair Dháivid, go dtí go
mbeadh  a  thigh  féin  críochnaithe  aige,  agus  tigh  an  Tiarna,  agus  an  falla  mórthímpall  ar
Iérúsalem.

2 Ach bhí na daoine fós ag íbirt in sna háiteannaibh árda1: mar ní raibh aon teampall curtha suas
chun ainme an Tiarna go dtí  an lá san. 3 Agus bhí  grá ag Solomon ...2 9 ... chómh líonmhar.
10 Agus bhí an focal taithneamhach leis an dTiarna, gurbh a leithéid sin de ní a dh’iarr Solomon
air. 11 Agus duairt an Tiarna le Solomon: Toisc gur iarrais an ní sin agus nách saol fada dhuit féin
a  dh’iarrais,  ná  saibhreas,  ná  anamnacha  do  namhad,  ach  gur  iarrais  eagna  dhuit  féin  chun
breithiúntais do eidirmheas. 12 Féach, tá déanta agam duit de réir do chainnte. Tá croí ciallmhar
tuisceanach tabhartha duit agam, chómh mór san ná raibh éinne mar thu rómhat agus ná héireód
éinne mar thu id dhiaidh. 13 Agus ’na theannta san, na nithe nár iarrais orm, táid siad tabhartha
agam duit,  leis,  eadhon,  saibhreas agus glóire,  i  dtreó ná raibh éinne mar thu ar na ríthibh i
gcaitheamh  na  laethanta  go  léir  roimis  seo.  14 Agus  má  shiúlann  tú  im  shlitibh,  agus  má
chimeádann tú mo reachta agus m’aitheanta,  mar a shiúlaigh t’athair,  cuirfead do laethanta i
bhfaid. 15 Ansan do dhúisigh Solomon agus do thuig sé gur thaibhreamh é. Agus tháinig sé go
Iérúsalem* agus d’íbir  sé  holocauistí,  agus d’ofráil  sé  victimí ofrálacha síochána, agus dhein sé
féasta mór dá sheirbhíseachaibh go léir.

16 Ansan tháinig chun an rí beirt bhan agus méirdreacha ab ea iad, agus sheasaíodar i láthair an
rí: 17 agus duairt bean acu: Aicim ort, a thiarna, bhíos-sa agus an bhean so ’nár gcónaí in aon tigh
amháin, agus do rugas-sa leanbh agus ise sa tseómra, 18 agus an tríú lá tar éis mise do chur mo
linbh díom do rug sise leanbh, agus bhíomair i dteannta ’ chéile, agus gan éinne eile sa tigh in
éineacht linn, ach amháin sinn araon. 19 Agus fuair leanbh na mná so bás san oíche, mar do
thromlaigh sí air. 20 Agus d’éirigh sí in am mhairbh na hoíche agus thóg sí an leanbh óm thaobh
an fhaid a bhíos-sa, do sheirbhíseach, im chodladh, agus chuir sí chúithi ’na hucht é, agus chuir sí

1 Caib. 3. véar. 2. “Áiteanna árda”, eadhon, altóracha ar a ndeintí Dia d’adhradh, ach nách de réir riaile na dlí é. Níor 
cheadaigh riail na dlí aon áit chun íbirte ’ dhéanamh ann ach teampall Dé. Ar na háiteannaibh árda san b’é Gihon an 
phríomháit mar is ann a bhí taibearnacal na fianaise. Do haistríodh an taibearnacal san ó Shíló go Nóbé agus ó Nóbé 
go Gabaon.

2 p1450 of the manuscript missing. Check.
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a leanbh marbh féin im ucht chúmsa. 21 Agus nuair ’ éiríos ar maidin chun bainne cí’ ’ thabhairt
dom leanbh, féach, bhí sé marbh. Ach nuair a bhreithníos níba ghéire é agus an lá tar éis glanadh,
fuaras nárbh é mo leanbh féin a rugas é. 22 Ansan d’fhreagair an bhean eile: Ní mar adeirirse atá
an scéal ach is é do leanbhsa atá marbh, agus is é mo leanbhsa atá beó. Ní hea, arsan chéad bhean,
ach thugais d’éitheach, mar is é mo leanbhsa atá beó, agus do leanbhsa atá marbh. Agus bhíodar
ag aighneas ar an gcuma san os cómhair an rí.  23 Ansan duairt an rí: Deir duine acu: Tá mo
leanbhsa beó, agus is é do leanbhsa atá marbh; agus freagrann an bhean eile: Ní hea ach is é mo
leanbhsa atá beó agus do leanbhsa atá marbh. 24 Fé dheireadh*, duairt an rí: Tugtar chúm claíomh.
Do tugadh an claíomh i láthair an rí:  25 deintear, arsan rí, dhá leath den leanbh atá beó agus
tugtar leath do dhuine acu dhe agus an leath eile don mhnaoi eile. 26 Ach duairt an bhean go
raibh a leanbh beó, duairt sí leis an rí (mar do chorraigh a hinní i dtaobh a linbh): Aicim ort, a
thiarna, tabhair di an leanbh ’na bheathaidh agus ná mairbh é. Ach duairt an bhean eile: Ná bíodh
sé agamsa ná aici sin ach deintear dhá leath dhe. 27 D’fhreagair an rí agus duairt sé: Tugtar an
leanbh atá beó don mhnaoi seo agus ná maraítear é, óir is í seo máthair an linbh. 28  Agus d’airigh
Israél go léir an bhreith a thug an rí, agus tháinig eagla acu roimis an rí, mar do chonacadar go
raibh eagna ó Dhia ann chun breithe do thabhairt.

Caib. a Ceathair

Príomhoificeacha Sholomoin. A shaibhreas agus a eagna.

1 Agus bhí Solomon ’na rí ar Israél go léir: 2 agus sid iad na priúnsaí a bhí aige: Asarias mac
Sadoic an sagart: 3 Elihoreph agus Ahia, clann mhac Shisa, scríbhneóirí. Iosaphat, mac Ahiluid,
*graifneóir. 4 Banaias mac Ioiada os cionn an airm: agus Sadoc agus Abiatar1,  sagairt. 5 Asarias
mac Nátáin os cionn na ndaoine a bhí tímpall ar an rí. Sabud, mac Nátáin, an sagart, cara an rí.
6 Agus Ahisar, rialtóir an tí: agus Adoníram mac Abda os cionn na cánach.

7 Agus bhí  ag Solomon dháréag rialtóirí  ar  fuaid  Israél  uile,  ag soláthar  bídh don rí  agus dá
theaghlach: óir do sholáthair gach duine nithe riachtanacha, gach éinne ’na mhí féin den bhliain.
8 Agus siad iad a n-ainmneacha Benhur i gcnuc Ephraim. 9 Beindecar i Macces agus i Salbeim
agus i mBetsames agus in Elon agus i mBetanan. 10 Benhesed in Arubot: ba leis sin Socho agus
talamh Epher  go  léir.  11 Benabinadab  agus  ba  leis  sin  Nephat-Dor  go  léir.  Bhí  Taphet  iníon
Sholomoin mar mhnaoi aige. 12 Bana mac Ahiluid, a bhí ag rialú Tanac agus Mhageddo, agus
Bhetsain go léir, áit atá in aice le Sartana laistíos de Iesraél, ó Bhetsan go dtí Albelmehula, ar
aghaidh Iecmaan anoon. 13 Bengaber i Ramat Galaaid. Bhí aige sin bailte Iair mhic Mhanasses i
nGalaad. B’é ba cheann i dtír Argoib go léir, áit atá i mBasan, trí fichid cathair mhór mhúrtha, fé
bholtaíbh práis. 14 Abinadab mac Addo ba cheann i Manaim. 15 Achimaas i Nephtalí. Bhí aige sin,
leis, Basemat iníon Sholomoin mar mhnaoi. 16 Baana mac Husi in Aser agus i mBalot. 17 Iosaphat
mac Pharue in Issachar. 18 Seméi mac Ela i mBeniamín. 19 Gaber mac Uri i dtalamh Ghalaaid, i
dtír Sehoin rí na hAmorrhíteach, agus Óig rí Basain, os cionn gach a raibh sa tír sin.

20 Bhí Iúda agus Isral thar áireamh, mar an ngainimh sa bhfarraige le hiomadúlacht: ag ithe agus
ag ól agus ag fáil áthais.

21 Agus  bhí  féna  smacht  ag  Solomon  na  ríochta  go  léir  ón  abhainn2 go  dtí  talamh  na
bhFilistíneach, agus ar fad go dtí teóra na hÉigipte; agus bhíodar ag seirbhís do agus ag tabhairt

1 Caib. 4. véar. 4. “Abiatar”. Chítear as san nár cuireadh Abiatar as an sagartacht ar fad. Nár deineadh ach é ’ dhíbirt 
chun a thí féin ar an dtuaith, agus gur chuir san é ó ghnó sagairt a dhéanamh.

2 Véar. 21. “An abha”, eadhon an Iúphrátes.
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séad chuige* i gcaitheamh laethanta uile a bheatha. 22 Agus b’é bia Sholomoin gach lá ná tríochad
tómhas de phlúr mhín, agus trí fichid tómhas mine, 23 deich daimh ramhra agus fiche damh as an
bhfosaíocht, agus céad reithe, in éaghmais feóla fia agus poc fionn agus fia rua agus bubal agus
éanlaithe ramhra. 24 Mar bhí aige an tír go léir lastall den abhainn, ó Taspha go Gasan, agus ríthe
na dtíortha san go léir, agus bhí síocháin aige ar an uile thaobh mórthímpall. 25 Agus bhí Iúda
agus Israél ag cónaí gan aon eagla orthu, gach duine fén’ fhíniúin féin agus féna chrann fíge féin,
ó Dhan go Bersabee, laethanta uile Sholomoin. 26 Agus bhí ag Solomon daichead míle mainséar
de chapaillibh carbat, agus dhá mhíle dhéag don iallait, 27 agus do chothaíodh na rialtóirí úd a bhí
ag an rí iad. Agus do sholáthraídís, leis, na nithe a bhíodh riachtanach do bhórd Sholomoin, le
haireachas mór, ’na n-am. 28 Agus thugaidís eórna, leis, agus tuí do sna capaillibh* chun na háite
’na mbíodh an rí, de réir mar a bhíodh ceapaibhe dhóibh.

29 Agus thug Dia do Sholomon, leis, eagna agus tuiscint ana-mhór,  agus fairsige croí mar an
ghainimh ar thráigh na farraige. 30 Agus do sháraigh eagna Sholomoin ar eagna na nÓriental* go
léir agus na hÉigipteach.

31 Agus bhí sé níb’ eagnaí ná na daoine go léir, níb’ eagnaí ná Etan an tEsraíteach, agus ná Heman
agus ná Chalcol agus ná Dorda, clann mhac Mhahoil. Ach bhí a chlú go hárd ar fuaid na dtíortha
mórthímpall.  32 Agus do labhair Solomon trí  mhíle parabal1,  agus míle a cúig ab ea a dhánta.
33 Agus chuir sé síos i dtaobh crann, ón gcéadar atá i Libanus go dtí an hyssóp a thagann amach
as an bhfalla. Agus do thrácht sé ar bheithígh agus ar éanlaithibh agus ar rudaíbh snámhacha,
agus ar  iascaibh.  34 Agus thagadh daoine ó sna náisiúnaibh go léir  chun éisteacht  le  heagna
Sholomoin, agus ó ríthibh uile an domhain, a dh’airigh i dtaobh a eagna.

Caib. a Cúig

Híram rí Tuíre ag toiliú chun adhmaid agus lucht oibre ’ thabhairt chun an teampaill do chur suas;
uimhir an lucht oibre agus na n-uachtarán.

1 Agus chuir Híram, rí Tuíre, a seirbhísigh ag triall ar Sholomon, óir d’airigh sé go rabhthas tar éis
é ’ dh’úngadh ’na rí in inead a athar; mar cara do Dháivid ab ea Híram i gcónaí. 2  Agus chuir
Solomon teachtaireacht go dtí Híram agus duairt sé: 3 Is eól duitse íntinn m’atharsa, Dáivid, agus
nár  fhéad  sé  tigh  a  chur  suas  chun  ainme  a  Thiarna  Dia,  mar  gheall  ar  na  cogaíbh  a  bhí
mórthímpall air go dtí gur chuir an Tiarna iad fé bhunaibh a chos. 4 Ach anois tá an Tiarna Dia*

tar éis suaimhnis a thabhairt dómhsa mórthímpall agus níl ann sátan ná drochionnsaí. 5 Dá bhrí
sin, tá beartaithe agam teampall do chur suas chun ainme mo Thiarna Dia, fé mar a labhair an
Tiarna le m’athair nuair aduairt sé: An mac leat a chuirfeadsa id chathaoir ríoga i t’inead, cuirfidh
sé tigh suas chun m’ainme. 6 Órdaighse, dá bhrí sin, dod sheirbhísigh craínn céadair do leagadh
dhómhsa, a Libanus, agus bíodh mo sheirbhísighse i dteannta do sheirbhíseachsa, agus tabharfad
duit tuarastal do sheirbhíseach, pé rud a dh’iarrfair orm, óir is eól duit conas már ná fuil ar mo
dhaoinibhse fear go bhfuil ’ fhios aige conas adhmad do ghearradh mar na Sídoniánaigh. 7 Ach
nuair ’ airigh Híram cainnt Sholomoin, bhí áthas mór air agus duairt sé: Moladh leis an dTiarna
Dia inniu a thug do Dháivid mac an-eagnaí os cionn na ndaoine sin atá chómh líonmhar. 8  Agus
chuir Híram teachtaireacht chun Solomoin dhá rá so: D’airíos gach a bhfuil iarrtha agat orm agus
déanfad gach ní is áil leat i dtaobh crann céadair agus giúise. 9 Béarfaid mo sheirbhísigh síos iad ó
Libanus go dtí an fharraige; agus cuirfead le chéile iad ’na slaodaibh ar an bhfarraige agus seólfad

1 Véar. 32. “Trí mhíle parabal”. Táid na hoibreacha san go léir caillte, ach amháin roinnt éigin de sna parabalaibh atá 
le fáil in sna seanaráitibh, agus a phríomhdhán an Cantica Canticórum.
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iad chun na háite adéarfair liom agus cuirfead ar tír ann iad *:  agus tabharfar dom na nithe is
riachtanacha chun bídh a thabhairt dom theaghlach. 10 Agus mar sin thug Híram do Sholomon
craínn céadair agus giúise, an oiread ba mhó ba thoil leis díobh, 11 agus thug Solomon do Híram
fiche míle tómhas crithneachtan chun bíd dá theaghlach, agus fiche tómhas den íle ba ghlaine: sin
mar a thug Solomon do Híram gach aon bhliain. 12 Agus do thug an Tiarna, leis, do Sholomon
eagna, fé mar a gheall sé: agus bhí síocháin idir Híram agus Solomon agus do dhein an bheirt
connradh lena chéile.

13 Agus do thoibh Solomon lucht (oibre) ceárd a hIsraél uile agus tríochad míle fear ab ea an
togha. 14 Agus chuir sé go dtí Libanus iad, deich míle acu gach mí, de réir uanaíochta, i dtreó go
mbídís dhá mhí  sa  bhaile,  agus is  é  Adoníram a bhí  os  cionn na bhfear  san.  15 Agus bhí  ag
Solomon seacht ndeich de mhíltibh fear chun ualaí a dh’iompar, agus ocht ndeich de mhíltibh fear
chun bheith ag snoí cloch sa chnuc: 16 in éaghmais na n-uachtarán a bhí os cionn gach oibre agus
go raibh trí mhíle acu ann, agus trí chéad a bhí os cionn na ndaoine agus na muíntire a bhí ag
déanamh na hoibre.  17 Agus d’órdaigh an rí  go dtabharfí  clocha móra,  clocha costasúla,  mar
chlocha buínn don teampall, agus go ndéanfí iad do cheárnú. 18 Agus dhein saoir Sholomoin agus
saoir Híraim na clocha do shnoí, agus d’ollmhaigh na Gibliánaigh adhmad agus clocha chun an tí
do dhéanamh.

Caib. a Sé

Déanamh teampaill Sholomoin.

1 Agus do thárla sa bhliain cheithre chéad agus ocht ndeich tar éis chlainne Israél do theacht
amach a tír na hÉigipte, sa cheathrú bliain do Sholomon ’na rí ar Israél, i mí Síó (agus is é sin an
tarna mí), do thosnaigh sé ar thigh an Tiarna do dhéanamh *. 2 Agus an tigh a dhein Solomon don
Tiarna, bhí sé trí fichid cúbat ar faid, fiche cúbat ar leithead, agus tríochad cúbat ar aoirde. 3  Agus
bhí póirse ar aghaidh an teampaill amach agus bhí sé fiche cúbat ar faid, de réir tómhais leithid an
teampaill, agus bhí sé deich gcúbait ar leithead os cómhair aghaidh an teampaill. 4  Agus dhein sé
sa teampall  finneóga ar  fiarsceó,  5 agus ar  fhalla1 an teampaill  dhein sé  úrláir  mórthímpall,  i
bhfallaíbh  an  tí  mórthímpall  ar  an  dteampall  agus  ar  an  óraculum,  agus  dhein  sé  cliathána
mórthímpall. 6 bhí an t-úrlár íochtarach chúig cúbait ar leithead, agus bhí an t-úrlár meánach sé
cúbait ar leithead, agus bhí an tríú húrlár seacht gcúbait ar leithead. Agus chuir sé saileanna sa
tigh mórthímpall ar an dtaobh amu’, i dtreó ná daingneófí iad i bhfallaíbh an teampall. 7 Agus
nuair a bhí an tigh á dhéanamh, do deineadh é de chlochaibh a bhí snoite, ollamh 2, i dtreó ná raibh
casúr ná tua ná aon tsaghas úirlise iarainn le haireachtaint sa tigh nuair a bhí sé dá dhéanamh.
8 Bhí an doras don taobh meánach ar dheis an tí, agus le staighre fiar is ea do théití suas go dtí an
seómra meánach, agus ón seómra meánach go dtí an tríú seómra. 9 Agus do dhein sé an tigh agus
do chríochnaigh sé é, agus do chlúdaigh sé é le buaiceannaibh céadair. 10 Agus dhein sé úrlár os
cionn an tí go léir, chúig cúbait ar aoirde, agus chlúdaigh sé an tigh le hadhmad céadair.

1 Caib. 6. véar. 5. “Falla”. i.e. dlúite leis an bhfalla.
—Ibid. “Úrláir”. i.e. seómraí nú aragail, buailte leis an dteampall, do sna sagairt, agus iad curtha idir an dá fhalla, an
falla istigh agus an falla amu’, agus iad ’na dtrí lochtaíbh os cionn a chéile.
—Ibid. “An t-óraculum”, an teampall istigh, an sanctum sanctórum,* mar a dtugadh Dia a óracula uaidh.

2 Véar. 7. “Ollamh”. Ar an gcuma gcéanna caitear na clocha i dteampall shíoraí Dé (’sé sin, na Críostaithe) do shnoí 
agus do ghreanadh ar an saol so, le mórán guaiseanna agus le mórán péine, sarar féidir iad do leogaint isteach i 
dteampall na bhflaitheas.
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11 Agus tháinig briathar an Tiarna chun Solomoin agus duairt sé: 12 An tigh seo atá agat dá chur
suas,  má  shiúlann  tú  im  reachtaibhse,  agus  má  dheineann  tú  mo  bhreitheanna,  agus  má
chimeádann tú m’aitheanta, ag siúl iontu, cómhlíonfadsa leatsa m’fhocal, an focal a labhras le
t’athair Dáivid, 13 agus déanfad cónaí i lár clainne Israél agus ní thréigfead mo phobal Israél.

14 Agus do chuir Solomon suas an tigh agus do chríochnaigh sé é, 15 agus dhein sé fallaí an tí ar
an dtaobh istigh le  clárachaibh céadair,  ó  úrlár  an tí  go dtí  barra  na bhfallaí,  agus go dtí  na
buaiceanna, do chlúdaigh sé é le clárachaibh céadair ar an dtaobh istigh, agus chlúdaigh sé úrlár
an tí le clárachaibh ramhra giúise. 16 Agus dhein sé suas fiche cúbat le clárachaibh céadair ag an
dtaobh thiar den teampall, ón úrlár go dtí barra agus dhein sé tigh an óraculuim laistigh chun é ’
bheith ’na  sanctum sanctórum*,  17 Agus bhí  an teampall  féin,  ar  aghaidh dóirse an  óraculuim,
daichead cúbat ar faid. 18 Agus bhí an tigh go léir clúdaithe laistigh le céadair, agus na huilleanna
agus na halta ann gléasta go ceárdúil agus obair shnoite ag éirí amach iontu, agus gach aon rud
clúdaithe le clárachaibh céadair, gan aon chloch le feiscint sa bhfalla in aon chor.

19 Agus dhein sé an t-óraculum i lár an tí, san áit laistigh, chun go gcurfí ann airc connartha an
Tiarna. 20 Bhí an t-óraculum, áfach, fiche cúbat ar faid, agus fiche cúbat ar leithead, agus fiche
cúbat ar aoirde. Agus do chlúdaigh sé é agus do leath sé air an t-ór ba ghlaine * 21 agus do thárnáil
sé na plátaí óir air le tarainníbh óir. 22 Agus ní raibh aon rud sa teampall ná raibh clúdaithe le hór,
agus do chlúdaigh sé le hór, leis, altóir an óraculuim ar fad.

23 Agus do dhein sé san óraculum dhá cherubim de chrann ola agus iad deich gcúbait ar aoirde.
24 Bhí sciathán leis an gcerub chúig cúbait agus sciathán eile an cheruib chúig cúbait, ’sé sin deich
gcúbait ar fad ó bhárr sciatháin go dtí bárr an sciatháin eile. 25 Bhí an tarna  cherub, leis, deich
gcúbait: agus an tómhas céanna agus an obair chéanna sa dá cherubim: 26 ’sé sin le rá, bhí cherub
acu deich gcúbait ar aoirde agus mar an gcéanna an cherub eile. 27 Agus chuir sé na cherubim i lár
an teampall a bhí laistigh, agus do shín na cherubim amach a sciathána, agus do theangmhaigh
sciathán  cheruib acu le falla, agus sciathán an  cheruib eile leis an bhfalla eile, agus bhí an dá
sciatháin eile ag teangmháil lena chéile i lár an teampaill. 28 Agus do chlúdaigh sé na cherubim le
hór.  29 Agus  do  ghean  sé  fallaí  an  teampaill  mórthímpall  le  figiúiríbh  iolartha  agus  le
greanadóireacht, agus dhein sé iontu cherubim agus craínn failme agus samhaltáin iolartha, agus
iad mar a bheidís ag seasamh amach, agus ag teacht ón bhfalla amach. 30 Agus do chlúdaigh sé
úrlár an tí, leis, le hór, istigh agus amu’, 31 agus i ndul isteach an óraculuim dhein sé dóirse beaga
de chrann ola agus ursana chúig chúinneacha. 32 Agus dhá dhoras de chrann ola; agus do ghrean
sé orthu figiúirí cherubim agus figiúirí crann failme, agus greanadóireacht ag éirí amach go mór,
agus do chlúdaigh sé iad le hór, agus do chlúdaigh sé le hór na cherubim agus na craínn failme
agus na rudaí eile. 33 Agus dhein sé i bpóirse an teampaill ursana craínn ola agus iad ceárnach:
34 agus dhá dhoras de chrann giúise,* agus bhí gach doras dúbalta, agus mar sin do hoscalthí iad le
leathchómhlannaibh. 35 Agus do ghrean sé cherubim agus craínn failme agus greanadóireacht ag
seasamh amach go mór; agus do chlúdaigh sé an obair go léir le plátaíbh óir in obair cheárnach de
réir rialach. 36 Agus dhein sé an chúirt istigh le trí rangaibh de chlochaibh snasta agus aon rang
amháin de shaileachaibh céadair. 37 Sa cheathrú bliain is ea do bunaíodh tigh an Tiarna, i mí Síó,
38 agus san aonú bliain déag i mí Buil (’sé sin, san ochtú mí), do críochnaíodh an tigh in sna
hoibreachaibh go léir a bhain leis, agus in sna nithibh go léir a bhí ag gabháil leis: agus seacht
mbliana a bhí sé ag déanamh an tí.

Caib. a Seacht
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Pálás Sholomoin. A thigh sa bhforaois, agus tigh na bannríne. Obair an dá pholla. An fharraige (nú
an t-árthach níocháin) agus árthaí eile.

1 Agus chuir Solomon suas a thigh féin agus trí bliana déag a bhí sé dhá dhéanamh, agus dhein sé
go  beacht  é.  2 Agus  dhein  sé  tigh  foraoise  Libanuis,  agus  bhí  céad  cúbat  ar  faid  ann,  agus
daichead* cúbat ar leithead, agus tríochad cúbat ar aoirde, agus cheithre ghallérí ann idir phollaíbh
céadair: óir do gheárr sé ’na bpollaíbh na craínn céadair. 3 Agus chlúdaigh sé an ceann go léir le
clárachaibh céadair, agus bhí chúig cínn agus daichead de phollaíbh dhá chimeád suas, agus bhí
chúig cínn déag de phollaíbh in aon rang amháin, 4 agus iad i gcoinnibh a chéile, 5 agus iad ag
féachaint ar  a chéile,  agus cómhspás idir  na pollaíbh,  agus os  cionn na bpollaí  bhí  saileanna
ceárnacha agus iad mar a chéile ins gach slí. 6 Agus dhein sé póirse de phollaíbh a bhí caogad
cúbat ar faid, agus tríochad cúbat ar leithead; agus póirse eile roimis an bpóirse mór: agus pollaí,
agus cínn ar na pollaíbh. 7 Do dhein sé, leis, póirse na cathaoireach ríoga ’na bhfuil suíochán na
breithe, agus do chlúdaigh sé é le hadhmad céadair ón úrlár go bárr. 8 Agus i lár an phóirse bhí
tigh beag mar a suíodh sé chun breithe ’ thabhairt, agus an saghas céanna oibre air. Do dhein sé,
leis, tigh d’inín Pharao (an bhean a bhí tógtha ag Solomon mar mhnaoi) agus an saghas céanna
oibre ann a bhí sa phóirse seo.

9 An obair go léir de chlochaibh costasúla agus iad geárrtha de réir rialach agus de réir tómhais
áirithe, istigh agus amu’: ó bhun go dtí barra na bhfallaí, agus lasmu’ chómh fada leis an gcúirt
mór. 10 Agus clocha daora ab ea na cloca buínn, clocha móra ’na raibh deich gcúbait nú ocht
gcúbait.  11 Agus lastuas  bhí  clocha daora,  ar  chómhthómhas,  geárrtha,  agus  mar an gcéanna
saileanna céadair. 12 Agus bhí an chúirt mhór ’na ciorcail, agus trí ranga de chlochaibh geárrtha
inti, agus aon rang amháin de shaileannaibh céadair, agus ’na theannta san, leis, i dtigh an Tiarna,
sa phóirse istigh, agus i bpóirse an tí.

13 Agus  chuir  an  rí  Solomon teachtaireacht  uaidh  agus  thug sé  Híram leis  ó  Thuíre,  14 mac
bainntrí de threibh Nephtalí, gur Thuíreach a athair, agus gabha práis ab ea é, agus é an-eagnaí,
ana-thuisceanach, agus é an-eólgaiseach ins gach sórd oibre práis. Agus nuair a tháinig sé ag triall
ar an rí Solomon, is é a dhein an obair go léir do. 15 Do chúm sé le múnla dhá pholla práis agus
gach polla acu ocht gcúbait déag ar aoirde, agus bhí dhá chúbat déag de líne tímpall ar an dá
pholla. 16 Agus dhein sé, leis, dhá chaipín de phrás leachta le cur ar cheannaibh na bpollaí. Bhí
caipín acu chúig cúbait ar aoirde, agus bhí an caipín eile chúig cúbait ar aoirde: 17 agus sórd
líonoibre  agus  slabhroibre  fite  ar  a  chéile  le  hoilteacht  ró-iúntach.  Le  múnlóireacht  is  ea  a
deineadh idir phollaíbh agus caipíní*.  Bhí seacht sraitheanna de líontaibh ar chaipín acu agus
seacht líonta ar an gcaipín eile. 18 Agus dhein sé na pollaí, agus dhá shraith mórthímpall ar gach
líonobair  chun na  gcaipíní  a  bhí  ar  barra  do  chlúdach  le  gránúllaibh:  agus  dhein  sé  mar  an
gcéanna leis an gcaipín eile. 19 Agus na caipíní a bhí ar bhárr na bpollaí, d’obair lile ab ea iad sa
phóirse a bhí cheithre cúbait. 20 Agus arís caipíní eile ar bhárr na bpollaí thuas, de réir thuise na
bpollaí ar aghaidh na líonoibre amach: agus bhí dhá chéad gránúll ’na sraitheannaibh mórthímpall
ar an gcaipín eile. 21 Agus chuir sé an dá pholla ’na seasamh i bpóirse an teampaill, agus nuair a
bhí an polla ar an láimh dheis curtha suas aige, thug sé Iachin 1 mar ainm air: agus ar an gcuma
gcéanna, do chuir sé suas an polla eile agus thug sé Boos mar ainm air. 22 Agus dhein sé obair lile
ar bharraíbh na bpollaí, agus sin mar a críochnaíodh obair na bpollaí.

1 Caib. 7. véar. 21. “Iachin”, ’sé sin, suíte go daingean.
—Ibid. “Boos”, ’sé sin, ’na neart. Ag cur na n-ainmneacha san síos sa scríbhinn diaga tugann sprid Dé le tuiscint 
dúinn an neart agus an daingneacht dhochloíte atá i bpollaíbh ar a bhfuil fíortheampall Dé, ’sé sin, an eaglais, suíte.
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23 Do  dhein  sé,  leis,  farraige  leachta  go  raibh  deich  gcúbait  inti  ó  chiúmhais  go  ciúmhais
mórthímpall ar fad: bhí sí chúig cúbait ar aoirde, agus bhí líne tríochad gcúbat mórthímpall uirthi.
24 Agus bhí  obair  shnoite,  fén gciúmhais uirthi  mórthímpall,  ag dul  tímpall  na farraige deich
gcúbait. Bhí dhá rang d’obair shnoite reannach (bevelled) mhúnlaithe (’na tímpall) 25 agus bhí sí
’na seasamh ar dhá cheann déag de dhamhaibh, trí cínn acu ag féachaint ó thuaidh, agus trí cínn
ag féachaint siar, agus trí cínn ag féachaint ó dheas, agus trí cínn ag féachaint soir, agus bhí an
fharraige in áirde orthu, agus bhí deireadh gach daimh i bhfolach laistigh.

26 Agus bhí leithead lámha de raímhre san árthach níocháin, agus bhí a chiúmhais mar ’ bheadh
ciúmhais  cupáin,  nú mar ’  bheadh bileóg lile  a  bheadh fiar:  do raghadh dhá  mhíle  bát1 ann.
27 Agus  dhein  sé  deich  mbásanna  práis.  Bhí  gach  bása  dhíobh  cheithre  cúbait  ar  faid,  agus
cheithre cúbait ar leithead, agus trí cúbaite ar aoirde. 28 Agus eidirshnoí ab ea obair na mbásanna
san, agus bhí snoíocháin idir na haltaíbh. 29 Agus idir na coróinníbh beaga agus na treasnáin, bhí
leóin agus daimh agus  cherubimí: agus in sna dlúthannaibh, leis, lastuas; agus fé bhun na león
agus na ndamh, mar ’ bheadh banndaí práis ar sileadh síos. 30 Agus bhí cheithre rothanna ag gach
bása, agus craínn iompair déanta de phrás: agus ag na cheithre cliathánaibh, fén árthach níocháin,
bhí guaille beaga leachta, agus iad ag féachaint i gcoinnibh a chéile. 31 Agus bhí béal an árthaigh
níocháin, laistigh, bhí sé i mbárr an chaipín, agus an méid a chonacthas lasmu’, bhí aon chúbat
amháin ann mórthímpall,  agus bhí  cúbat  go leith  ann ar  fad.  Agus bhí  snoíocháin iolartha i
gcúinníbh na bpollaí, agus ní cruínn a bhí na spásanna idir na pollaíbh, ach ceárnach. 32  Agus na
cheithre rothanna a bhí ag cheithre cúinníbh an bhása, bhíodar ceangailte dá chéile fén mbása:
cúbat go leith ar aoirde is ea ’ bhí gach roth, 33 agus rothanna mar a deintear i gcarbat ab ea iad,
agus is amhlaidh a múnlaíodh a bhfearsaid uile agus a spócanna agus a stráiceanna agus a muil.
34 Agus na cheithre guaille beaga a bhí ag cúinníbh gach bása, cuid den bhása féin ab ea iad,
múnlaithe in éineacht leis agus dlúite leis. 35 Agus i mbárr an bhása bhí leathchúbat de chúmpás
chómhchruínn, agus é déanta i dtreó go bhféadfí an t-árthach níocháin do chur anuas air, agus a
ghreanachán agus a shnoíochán ann féin. 36 Agus do ghrean sé, leis, ar na plátaíbh sin, a bhí
déanta de phrás, in sna cúinníbh, cherubimí agus leóin agus cranna giúise*, agus samhaltas duine
’na sheasamh, i  dtreó gur dhó’ le duine nárbh amhlaidh a greanadh iad ach iad do chur ann
mórthímpall.

37 Dhein sé,  ar  an gcuma san, deich mbása d’aon mhúnlú amháin*,  agus iad mar a  chéile  sa
ghreanadh. 38 Agus dhein sé deich n-árthaí níocháin de phrás, agus bhí cheithre bása ag aon
árthach amháin, agus bhí cheithre cúbait ann, agus ar gach bása, deich gcínn ar fad, chuir sé an
uimhir  chéanna d’árthaíbh  níocháin.  39 Agus chuir  sé  na  deich mbása,  chúig  cínn acu ar  an
dtaobh dheas den teampall agus chúig cínn ar an dtaobh chlé; agus chuir sé an fharraige ar dheis
an teampaill, ar aghaidh an oirthir, i leith an deiscirt. 40 Agus do dhein Híram coirí, agus sluaiste,
agus báisíní, agus do chríochnaigh sé oibreacha uile an rí Solomon i dteampall an Tiarna: 41 an dá
pholla agus dhá théad na gcaipíní mbeag, ar chaipíníbh na bpollaí: agus an dá líonobair ag clúdach
an dá théad, a bhí ar bhárr na bpollaí: 42 agus cheithre céad gránúll don dá líonobair, dhá shraith
gránúll do gach líonobair, ag clúdach téad na gcaipíní a bhí ar bharraíbh na bpollaí: 43 agus na
deich mbása, agus na deich n-árthaí níocháin ar na deich mbásaibh: 44 agus aon fharraige amháin,
agus dhá cheann déag de dhamhaibh, fén bhfarraige: 45 agus na coirí, agus na sluaiste agus na
báisíní. De phrás mhín ab ea na hárthaí go léir a dhein Híram don rí Solomon, do thigh an Tiarna.

1 Véar. 26. “Dhá mhíle bát”, ’sé sin, tímpall deich míle galún. Sin é an méid uisce ba ghnáth a chur san árthach san, 
ach dá líontí go bruach é, do raghadh trí mhíle galún ann. Feic 2 Par. 4:5.
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46 I machairibh an Iórdain is ea do theilg an rí iad, i dtalamh márla, idir Shocot agus Sartam.
47 Agus do chuir Solomon na hárthaí go léir: níor féadadh an prás do mheá mar gheall  ar a
líonmhaireacht. 48 Agus do dhein Solomon na hárthaí go léir do thigh an Tiarna, an altóir óir, an
bórd óir ar a raibh na bollóga fianaise le cur: 49 na coínnleóirí óir, chúig cínn ar an láimh dheis
agus chúig cínn ar an láimh chlé, ar aghaidh an óraculuim, d’ór ghlan: na bláthanna ar nós lilí,
agus na lampaí óir os a gcionn: agus smóladóirí óir, 50 agus corcáin, agus adhail, agus báisíní,
agus mortair, agus túiseóirí, den ór ba ghlaine; agus na tuisleanna do dhóirsibh an tí a bhí laistigh
sa tsanctum sanctórum, agus do dhóirsibh tí an teampaill, d’ór a bhíodar déanta.

51 Agus do chríochnaigh Solomon an obair go léir a dhein sé i dtigh an Tiarna, agus thug sé
isteach na nithe a bhí tiomnaithe ag á athair Dáivid, an t-airgead agus an t-ór agus na hárthaí,
agus chuir sé isteach iad i stóras tí an Tiarna.

Caib. a hOcht

Tiomnú an teampaill: guí Sholomoin agus a íbirt.

1 Ansan do cruinníodh ag triall ar an rí Solomon, i gcathair Iérúsalem, seanóirí uile Israél agus
priúnsaí  na  dtreabh,  agus  cínn teaghlach  clainne  Israél,  chun go  mbéarfí  airc  chonnartha  an
Tiarna amach a cathair Dháivid, ’sé sin, a Síon. 2 Agus do chruinnigh Israél go léir iad féin chun
an rí Solomon, lá na féile, i mí Etanim, ’sé sin an seachtú mí. 3 Agus thánadar* seanóirí Israél go
léir  agus  thóg  na  sagairt  an  airc,  4 agus  do rugadar  leó  airc  an  Tiarna  agus  taibearnacal  na
connartha agus árthaí an tsanctuáriuim a bhí sa taibearnacal; agus bhí na sagairt agus na Levítigh
dhá n-iompar. 5 Agus bhí Solomon, agus mórphobal Israél a bhí cruinnithe chuige, ag siúl roimis
an airc agus caoire agus daimh acu dá n-íbirt, oiread agus nárbh fhéidir a chómhaireamh ná ’
dh’áireamh. 6 Agus do thug na sagairt leó isteach airc chonnartha an Tiarna chun a háite féin,
isteach in óraculum an teampall, isteach sa tsanctum sanctórum fé sciathánaibh na gcerubim. 7 Óir
bhí a sciathána ar leathadh amach ag na cherubimíbh os cionn inid na hairce, agus chlúdaíodar an
airc agus a cleathacha lastuas. 8 Agus toisc na cleathacha ’ bheith ’na seasamh amach do chítí a
gcínn lasmu’ den tsanctuárium, os cómhair an óraculuim, ach ní feictí iad níos sia ná san amach.
Agus táid siad ansan ó shin go dtí an lá so. 9 Ní raibh aon ní1 istigh san airc, áfach, ach amháin an
dá leac cloiche úd a chuir Maois isteach inti ag Hóreb, nuair a dhein an Tiarna an chonnradh le
claínn Israél, nuair a thánadar amach a tír na hÉigipte.

10 Agus do thárla nuair a bhí na sagairt tagaithe amach as an sanctuárium gur líon scamall tigh an
Tiarna, 11 agus mar gheall ar an scamall, níor fhéad na sagairt seasamh agus friothálamh, mar do
líon glóire an Tiarna tigh an Tiarna. 12 Ansan duairt Solomon: Duairt an Tiarna go ndéanfadh sé
cónaí i scamall. 13 Ag foirineamh dom do chuireas suas duit tigh chun do chónaithe, ionas gurb é
’ bheadh mar chathaoir ríoga ródhaingean agat go deó. 14 Agus d’iompaigh an rí a aghaidh agus
chuir sé a bheannacht ar chruinniú uile Israél: mar bhí pobal uile Israél ’na seasamh. 15 Agus
duairt Solomon: Moladh le Tiarna Dia Israél do labhair as a bhéal le Dáivid m’athair, agus go
bhfuil sé cómhlíonta aige lena láimh féin, dhá rá: 16 Ón lá a thugas mo phobal Israél amach as an
Éigipt níor thoghas cathair a treabhaibh uile Israél chun go ndéanfí tigh dom, i dtreó go mbeadh
m’ainm ann:  ach do thoghas Dáivid  chun é  ’  bheith  os  cionn mo phobail  Israél.  17 Agus do
dhéanfadh  m’athair  Dáivid  tigh  chun  ainme  Tiarna  Dia  Israél.  18 Agus  duairt  an  Tiarna  le
m’athair Dáivid: Toisc gur chuímhnís id chroí ar thigh a dhéanamh chun m’ainme, is maith a

1 Caib. 8. véar. 9. “Aon ní”. Ní raibh aon ní eile san airc ach amháin an dá leac ar a raibh an dlí scríofa. Ach bhí, in 
aice na hairce, slat Aaroin agus an t-árthach ór go raibh an manna ann. Feic Heb. 9:4.
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dheinis, an machnamh san a bheith agat i t’aigne. 19 Ar a shon san, ní tusa a dhéanfaidh tigh dom,
ach do mhac, a thiocfaidh amach as do luanaibh, sin é a dhéanfaidh tigh chun m’ainme. 20 An
focal aduairt an Tiarna, tá sé cómhlíonta aige, agus táimse im sheasamh in inead m’athar Dáivid,
agus im shuí i gcathaoir ríoga Israél, fé mar agheall an Tiarna, agus tá tigh curtha suas agam chun
ainme Tiarna Dia Israél, 21 agus tá curtha ann agam inead don airc ’na bhfuil connradh an Tiarna,
an chonnradh a dhein sé lenár n-aithreachaibh nuair a thánadar amach a tír na hÉigipte.

22 Ansan do sheasaimh Solomon os cómhair altóra an Tiarna* agus do leath sé a dhá láimh amach
i dtreó neimhe 23 agus duairt sé: A Thiarna Dia Israél, níl aon Dia mar thu ar neamh thuas ná ar
talamh thíos, atá ag cimeád connartha agus trócaire led sheirbhíseachaibh atá tar éis siúl os do
chómhair lena gcroí go léir. 24 Do chimeádais le m’athair Dáivid an gheallúint a thugais do. Do
labhras led bhéal agus do chómhlíonais led láimh, mar a thaispeánann an lá so. 25 Anois, dá bhrí
sin, a Thiarna Dia Israél, cimeád le m’athair Dáivid an ní do labhrais leis nuair adúraís: Ní tógfar
uait fear im radharcsa chun suite i gcathaoir ríoga Israél: ach amháin go dtabharfaid do chlann
aire agus go siúlóid  siad os  mo chómhair mar atá  siúlta  agatsa  im radharc.  26 Agus anois,  a
Thiarna Dia Israél, curtar i bhfeidhm an chainnt a labhrais led sheirbhíseach, m’athair Dáivid.

27 An ceart a chuímhneamh, dhá bhrí sin, go ndéanfadh Dia cónaí ar an dtalamh so? Óir, más fíor
nách féidir do neamh ná do fhlaitheas na bhflaitheas thu ’ ghabháil nách mó go mór (is fíor é) i
dtaobh an tí seo atá déanta agamsa! 28 Ach féach chun guí do sheirbhísigh, agus chun a achainí, a
Thiarna Dia:  Éist  leis  an nduain agus leis  an nguí  agá ageat sheribhíseach á chur suas os do
chómhair an lá so: 29 ionas go mbeid do shúile ar oscailt (ag féachaint) ar an dtigh seo de ló agus
d’oíche: ar an dtigh go bhfuil ráite agat ’na thaobh: Is ann a bheidh m’ainm: Go n-éistir leis an
nguí  atá  ageat  sheirbhíseach  á  chur  suas  chút  san  áit  seo.  30 Go  n-éistir  le  hachainí  do
sheirbhísigh agus le hachainí do phobail Israél, pé ní a dh’iarrfaid siad ort san áit seo, agus go n-
éistir leó in áit do chónaithe ar neamh, agus nuair a chloisfir go dtaispeánair trócaire dhóibh.

31 Má dheineann aon duine cionntacht in aghaidh a chómharsan, agus go mbeidh dearbhú air
agus ceangal air mar gheall ar an ndearbhú, agus go dtiocfaidh sé mar gheall ar an ndearbhú, os
cómhair t’altóra id thigh, 32 deinse éisteacht leis ar neamh, agus dein rud, agus tabhair breith ar
do sheirbhíseachaibh, ag daoradh an chionntaigh agus ag tabhairt a shlí anuas ar a cheann féin,
agus ag saoradh an neamhchionntaigh agus ag cúiteamh a fhíoraontachta leis.

33 Má theithid do phobal Israél roimena namhaid (toisc iad a bheith chun peaca ’ dhéanamh i
t’aghaidh) agus go ndéanfaid siad aithrí, agus go n-adhmóid siad chun t’ainme, agus go dtiocfaid
siad ag guí chút agus ag cur a n-achainíocha suas chút sa tigh seo, 34 éistse leó ar neamh agus
maith a bpeaca dod phobal Israél,  agus tabhair thar n-ais iad chun an tailimh a thugais dá n-
aithreachaibh.

35 Má bhíonn neamh dúnta suas, agus ná beidh aon fhearthainn ann mar gheall ar a bpeacaíbh,
agus go mbeidh siad ag guí san áit seo agus ag déanamh aithrí chun t’ainmese agus go mbeidh
iompaithe acu óna bpeacaíbh mar gheall ar a gcruatainaibh, 36 éistse leó an uair sin in sna flaithis
agus maith na peacaí dod sheirbhísigh agus dod phobal Israél; agus taispeáin doibh an tslí fhónta
’nar ceart dóibh siúl, agus tabhair fearthainn ar an dtalamh atá tabhartha mar shealús agat dod
phobal. 

37 Má éiríonn gorta sa tír, nú pláig, nú aer cuirpthe, nú milleadh, nú lócast, nú clúmh liath; má
bhíonn a namhaid ag cur orthu ag imdhruidim a ngeataí pé pláig, pé easláinte, 38  pé eascaine nú
mallacht a ráineóidh d’aon duine ded phobal Israél: nuair a chuirfidh duine aithne ar chneadh a
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chroí féin, agus do leathfaidh sé amach a dhá láimh sa tigh seo, 39 éistse (leis) ar neamh an uair
sin, in áit do chónaithe, agus tabhair maithiúnachas (do) agus dhein an ní a thabharfaidh do gach
duine de réir a shlí, fé mar a chífir a chroí (óir, is duit amháin is eól croí gach éinne de chlaínn na
cine daonna) 40 i dtreó go mbeidh t’eagla orthu an uile lá a mhairfid siad ar uachtar na talún a
thugais dár n-aithreachaibh.

41 ’Na theannta san, leis, an duine iasachta ná baineann led phobal Israél, nuair a thiocfaidh sé
amach a dúthaigh imigéiniúil, ar son t’ainmese (óir, aireófar ins gach áit trácht ar do mhórainm,
agus ar do lámh chómhachtach 42 agus ar do chuislinn sínte amach) nuair a thiocfaidh sé agus ’
dhéanfaidh sé guí san áit seo, 43 deinse, ar neamh, i bhfirmamínt t’áite cónaithe, éisteacht leis;
agus dein na nithe go léir a dh’iarrfaidh an duine iasachta san ort, i dtreó go bhfoghlamóid daoine
an domhain go léir eagla t’ainme do bheith orthu, mar atá ar do phobal Israél, agus go bhfeicfid
siad t’ainm a bheith dá ghlaoch os cionn an tí seo atá curtha suas agamsa.

44 Má bhíd do dhaoine ag dul amach chun cogaidh in aghaidh a namhaid, pé treó ’na gcuirfir
amach iad, beid siad ag guí chút i dtreó na cathrach so atá tofa agat, agus i dtreó an tí seo atá
curtha suas agamsa chun t’ainme: 45 agus ansan bíse ag éisteacht ar neamh lena nguí agus lena n-
achainíbh, agus tabhairt breith’ ar a son.

46 Ach má dheinid siad peaca id choinnibh (óir níl aon duine ná deineann peaca), agus go mbeidh
fearg ort chúthu, tabhair* suas dá namhaid iad, i dtreó go mbéarfar chun siúil iad i mbraighdineas,
isteach i gcrích a namhad, i gcian agus i gcóngar: 47 ansan má dheinid siad aithrí ’na gcroí, in áit
an bhraighdinis, agus má iompaíd siad agus achainí do chur chút ’na mbraighdineas, dhá rá: Tá
peaca déanta againn, tá an éagóir déanta againn, tá an mhallaitheacht déanta againn: 48  agus má
iompaíd siad chút lena gcroí go léir agus lena n-anam go léir, i dtír a namhad, mar ar rugadh chun
siúil i mbraighdineas iad, agus go mbeid siad ag guí i dtreó slí a dtíre féin, a thugais-se dá n-
aithreachaibh, agus i dtreó na cathrach atá tofa agat, agus i dtreó an teampall atá curtha suas
agamsa, chun t’ainme, 49 éistse ansan, ar neamh, i bhfirmamínt do chathaoireach, lena nguí agus
lena n-achainí, agus tabhair breith ar a son, 50 agus maith dod phobal a pheacaigh id choinnibh,
agus (maith dhóibh) an mhallaitheacht go léir lenar pheacaíodar id choinnibh, agus tabhair dóibh
trócaire i láthair na ndaoine a dhein geímhleacha dhíobh, i dtreó go mbeidh trua acu dhóibh.
51 Óir is iad do phobal iad agus t’oidhreacht, an pobal a thugais leat amach as an Éigipt, amach a
lár na fúirnéise iarainn. 52 Go raibh do shúile ar oscailt d’achainí do sheirbhísigh, agus do phobail
Israél, chun éisteacht leó in sna nithibh go léir go mbeid siad ag glaoch ort dhá n-iarraidh ort.
53 Óir do ghearrais-se amach iad mar oidhreacht duit féinig, ó dhaoinibh an domhain go léir, fé
mar a dh’ínsis dod* sheirbhíseach Maois, nuair a thugais ár n-aithreacha amach as an Éigipt, a
Thiarna Dia.

54 Agus do thárla, nuair a bhí an guí sin agus an achainí sin críochnaithe agus curtha suas chun
an Tiarna ag Solomon, gur éirigh sé ó bheith os cómhair altórach an Tiarna, óir bhí sé tar éis a
dhá ghlúin do chur daingean ar an dtalamh agus a dhá láimh do leathadh chun neimhe. 55 Agus
do sheasaimh sé agus chuir sé a bheannacht le guth árd, ar chómhthionól Israél go léir, agus
duairt sé: 56 Moladh leis an dTiarna atá tar éis suaimhnis a thabhairt dá phobal Israél de réir gach
ní dár gheall sé. Níl teipithe oiread agus aon fhocal amháin de sna nithibh fónta a gheall sé trína
sheirbhíseach Maois. 57 Ár dTiarna Dia go raibh linn, mar a bhí sé lenár n-aithreachaibh, agus nár
fhágaidh sé sinn agus nár chaithidh sé uaidh sinn! 58 Ach go lúbaidh sé ár gcroíthe chuige féin, i
dtreó go siúlóimíd ’na shlitibh, agus go gcimeádfaimíd a aitheanta agus a  cheremóinte,  agus a
bhreitheanna go léir, na breitheanna a dh’órdaigh sé dár n-aithreachaibh. 59 Agus na focail seo
liom, lenar chuireas mo ghuí os cómhair an Tiarna, go bhfanaid siad i ngar dár dTiarna Dia de ló
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agus d’oíche, i dtreó go ndéanfaidh sé breith ar son a sheirbhísigh agus ar son a phobail Israél in
aghaidh an lae: 60 i dtreó go mbeidh ’ fhios ag daoine an domhain go léir gurb é an Tiarna is Dia
ann agus ná fuil aon Dia eile ach é. 61 Agus bíodh ár gcroí, leis, beacht lenár dTiarna Dia, ionas go
siúlóimíd ’na reachtaibh agus go gcimeádfaimíd a aitheanta mar atá inniu féin againn.

62 Ansan bhí an rí agus Israél go léir mar aon leis ag íbirt victimí os cómhair an Tiarna. 63 Agus
do mhairbh Solomon victimí ofrálacha síochána, agus d’íbir sé chun an Tiarna dhá mhíle fhichid
damh agus céad agus fiche de mhíltibh caorach: agus mar sin a thiomnaigh an rí agus clann Israél
teampall an Tiarna. 64 Do naomhaigh an rí, an lá san, meán na cúirte a bhí os cómhair tí an
Tiarna: mar is ansan do íbir sé an  holocaust,  agus an íbirt, agus saíll na n-ofrálacha síochána*.
65 Agus do dhein Solomon san am gcéanna féasta solmanta, agus Israél go léir ’na theannta,,
cómthionól mór, ó dhoras Emait go habhainn na hÉigipte, os cómhair ár dTiarna Dia, seacht lá
agus seacht lá, ’sé sin cheithre lá dhéag. 66 Agus an t-ochtú lá do chuir sé uaidh na daoine, agus
do mholadar an rí agus do chuadar abhaile fé áthas, agus áthas croí orthu mar gheall ar na nithibh
fónta a dhein an Tiarna dá sheirbhíseach Dáivid agus dá phobal Israél.

Caib. a Naoi

An Tiarna dhá thaispeáint féin arís  do Sholomon: cuireann Solomon suas cathracha: cuireann sé
loingeas go hOphir.

1 Agus do thárla, nuair a bhí déanamh tí an Tiarna críochnaithe ag Solomon, agus déanamh tí an
rí, agus gach ní dár mhian leis, agus gach ní dár mhaith leis a dhéanamh, 2 gur thaispeáin an
Tiarna é féin do an tarna huair, fé mar a thaispeáin sé é féin do i nGabaon. 3 Agus duairt an
Tiarna leis: Tá éistithe agam led ghuí agus leis an achainí a chuiris os mo chómhair: Táim tar éis
an tí seo do naomhú, an tigh seo a dheinis-se, chun m’ainme do chur ann go deó, agus beidh mo
shúile agus mo chroí ann i gcónaí. 4 Agus má shiúlann tusa os mo chómhair mar a shiúlaigh
t’athair,  i  símplíocht  croí1 agus  i  bhfíoraontacht,  agus  gach  ní,  atá  órdaithe  agam  duit,  do
dhéanamh, agus mo reachta agus mo bhreitheanna do chimeád, 5 suífead cathaoir do ríochta os
cionn Israél  go deó,  fé  mar a  gheallas  do t’athair  Dáivid  nuair  aduart:  Ní  theipfidh fear  ded
shliocht ar chathaoir ríoga Israél. 6 Ach má ghabhann tusa gus do chlann im choinnibh agus má
iompaíonn sibh uaim agus gan me do leanúint, agus ná cimeádfaidh sibh m’aitheanta agus mo
cheremóinte atá curtha agam os úr gcómhair, ach go n-imeóidh sibh agus go bhfriothálfaidh sibh
déithe iasachta agus go n-adharfaidh sibh iad, 7 tógfad Israél chun siúil ó aghaidh na talún atá
tabhartha agam dóibh, agus teilgfead as mo radharc an teampall atá naomhaithe agam, agus beidh
Israél ’na sheanfhocal agus ’na ghuith (a reproach) i measc na ndaoine go léir; 8 agus beidh an tigh
seo ’na shampla: gach duine a gheóbhaidh an tslí thairis, beidh alltacht air agus é ag siosarnaigh,
agus déarfaidh sé: Cad ’na thaobh don Tiarna san do dhéanamh leis an dtigh seo agus leis an dtír
seo? 9 Agus freagrófar: Mar do thréigeadar a dTiarna Dia a thug amach iad* a tír na hÉigipte, agus
do leanadar déithe iasachta agus d’onóradar iad agus d’adhradar iad. Uime sin is ea ’ thug an
Tiarna an t-olc so go léir orthu.

10 Agus nuair a bhí fiche bliain imithe tar éis an dá thigh a bheith déanta ag Solomon, ’sé sin tigh
an Tiarna agus tigh an rí 11 (agus Híram rí Tuíre ag tabhairt na gcrann céadair agus na gcrann
giúise do Sholomon, agus an óir, oiread agus a theastaigh uaidh), do thug Solomon do Híram fiche
cathair i dtír Ghalilee. 12 Agus tháinig Híram amach a Tuíre go bhfeicfeadh sé na bailte a bhí

1 Caib. 9. véar. 4. “Mar a shiúlaigh t’athair, i símplíocht croí”, ’sé sin i ndílse agus i macántacht an chroí aonda, 
murab ionann is croí dúbalta cealgach.
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tabhartha ag Solomon do, agus níor thaithneadar leis, 13 agus duairt sé: An iad so na cathracha
atá tabhartha agat dom, a bhráthair? Agus thug sé “Tír Chabuil1” mar ainm orthu go dtí an lá so.
14 Agus chuir Híram ag triall ar Sholomon céad agus fiche de  thalantaibh óir. 15 Sin é  sum an
chostais d’ofráil an rí Solomon chun tigh an Tiarna do dhéanamh, agus a thigh féin, agus Mello,
agus falla Iérúsalem, agus Heser, agus Mageddo, agus Gaser.

16 Tháinig Pharao, rí na hÉigipte, aníos agus thóg sé Gaser agus do loisc sé le tine é: agus mhairbh
sé an Chanaaníteach a bhí ’na chónaí sa chathair, agus thug sé an chathair mar spré dá inín, bean
Sholomoin. 17 Agus ansan chuir Solomon suas Gaser agus Bet-horon íochtarach, 18 agus Baalat,
agus Palmíra i dtír an fhiantais. 19 Agus dhaingnigh sé na bailte go léir a bhí aige féin agus ná
raibh fallaí  ’na dtímpall;  agus cathracha na gcarbat,  leis,  agus cathracha na marcach, agus pé
foirineamh ba mhaith leis a chur suas i Iérúsalem, agus i Libanus, agus sa tír go léir a bhí féna
smacht.

20 An  méid  daoine  a  bhí  fágtha  de  sna  hAmorrhítigh  agus  de  sna  Hetítigh,  agus  de  sna
Pherisítigh, agus de sna Hevítigh, agus de sna Iebusítigh, nách de chlaínn Israél:  21  clann na
ndaoine sin a fágadh sa tír agus nár fhéad clann Israél iad do dhísciú, do chuir Solomon fé chíos
iad go dtí an lá so. 22 Ach de chlaínn Israél, níor cheadaigh Solomon éinne ’ bheith ’na dhaor, ach
bhíodar ’na bhfearaibh cogaidh, agus ’na seirbhíseachaibh aige, agus ’na bpriúnsaíbh, agus ’na
gcaptaeinibh, agus ’na lucht aireachais ar a charbataibh agus ar a eachra. 23 Agus bhí chúig céad
agus caogad de phríomhoificeachaibh os cionn oibreacha uile Sholomoin, agus bhí daoine fúthu
acu san agus bhí údarás acu ar na hoibreachaibh a bhí ceapaithe.

24 Agus tháinig iníon Pharao aníos a cathair Dháivid chun an tí  a bhí déanta ag Solomon di.
Ansan do dhein sé Mello. 25 Agus d’íbreadh Solomon trí huaire sa mbliain holocauistí agus victimí
ofrálacha síochána, ar an altóir a bhí curtha suas aige chun an Tiarna, agus bhíodh sé ag loscadh
túise os cómhair an Tiarna. Agus bhí an teampall beachtaithe.

26 Agus dhein Solomon cabhlach loingeas in Asiongaber atá in aice Ailait ag bruach na Mara Rua
i dtír Edoim. 27 Agus chuir Híram a sheirbhísigh,* sa chabhlach san, in éineacht le seirbhísigh
Sholomoin, 28 agus thánadar go dtí Ophir agus thugadar as san go dtí an rí Solomon cheithre
chéad agus fiche de thalantaibh óir.

Caib. a Deich

Bannrín Sheba ag teacht go dtí Solomon. Saibhreas agus glóire Sholomoin.

1 Agus d’airigh bannrín Sheba clú Sholomoin in ainm an Tiarna, agus tháinig sí chun é ’ thriail le
ceisteannaibh crua. 2 Agus tháinig sí isteach i gcathair Iérúsalem agus cuallacht mhór aici, agus
saibhreas, agus camaill ag iompar spíosraí agus mórán mór d’ór agus de chlochaibh lómara, agus
tháinig  sí  ag  triall  ar  Sholomon agus do labhair  sí  leis  gach ní  dá raibh  ’na  croí.  3  Agus  do
theagaisc Solomon í i dtaobh gach ruda dár chuir sí ceist chuige ’na thaobh. Ní raibh aon ní a bhí
in ainbhios ar an rí agus nár fhéad sé a fhreagairt di. 4 Agus nuair a chonaic bannrín Sheba an
eagna go léir a bhí ag Solomon, agus an tigh a bhí déanta aige, 5 agus an bia a bhíodh ar a bhórd,
agus seómraí a sheirbhíseach, agus órdú a lucht friothála, agus a gcóir éadaigh, agus na giollaí
corn, agus na holocauistí a bhíodh ag Solomon dá n-íbirt i dtigh an Tiarna, níor fhan aon sprid inti
feasta,  6 agus  duairt  sí  leis  an  rí:  Is  fíor  an  tuairisc  a  dh’airíos  im dhúthaigh  féin  7 i  dtaobh

1 Véar. 13. “Chabul”, ’sé sin, salach nú míthaithneamhach.
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t’úrlabhra agus i dtaobh t’eagna. Agus níor chreideas an mhuíntir a bhí dhá ínsint dom, go dtí gur
thánag féin agus go bhfeaca lem shúilibh féinig, agus go bhfuaras amach nár hínseadh a leath
dhom. Tá sáraithe ageat eagna agus ageat oibreachaibh ar an dtuairisc a dh’airíos. 8 Is aoibhinn do
sna fearaibh atá agat, agus is aoibhinn do sna seirbhísigh atá agat, atá ’na seasamh os do cómhair i
gcónaí ag éisteacht le t’eagna. 9 Moladh led Thiarna Dia lena dtaithneann tú agus atá tar éis thu ’
chur id shuí i gcathaoir ríoga Israél, toisc grá síoraí ’ bheith ag an dTiarna d’Israél, agus gur cheap
sé thusa id rí chun breithe agus cirt a dhéanamh. 10 Agus thug sí don rí céad  talant agus fiche
d’ór, agus fáltas mór de spíosraibh agus de chlochaibh lómhara: níor tugadh níos mó a leithéid de
mhórchuid  spíosraí  agus  ’  thug bannrín  Sheba  do rí  Solomon an uair  sin.  11  (Agus  loingeas
Híraim,  leis,  a  thug  an  t-ór  ó  Ophir,  thug  sé  flúirse  mór  de  chrannaibh  thuine leis  agus  de
chlochaibh  lómhara.  12 Agus  dhein  an  rí  de  sna  crannaibh  sin  ráileanna  tí  an  Tiarna  agus
ráileanna tí  an rí,  agus cláirseacha agus cruiteanna do lucht  cantainne.  Níor  tugadh,  agus ní
feacthas, craínn thuine mar iad san go dtí an lá so.) 13 Ach do thug an rí Solomon do bhannrín
Sheba gach ní dár theastaigh uaithi agus dár iarr sí air, in éaghmais ar thug sé dhi uaidh féin, mar
bhronntanas ó rí. Agus d’fhíll sí agus chuaigh sí chun a tíre féin lena seirbhísigh.

14 Agus sé chéad sé dheich a sé de  thalantaibh óir ab ea meáchaint an óir a tugtí ag triall ar
Sholomon gach aon bhliain, 15 in éaghmais an óir a thugadh na fir a bhí os cionn na gcánach ag
triall air, agus na ceannaithe, agus lucht miondíolaíochta, agus ríthe uile Arabia, agus rialtóirí na
tíre.

16 Agus do dhein Solomon dhá chéad sciath den ór ba ghlaine. Do lámháil sé sé chéad sicil óir do
sna plátaíbh a bheadh ar aon sciath amháin; 17 agus trí chéad  targéad d’ór mhín, agus bhí trí
chéad púnt óir ag clúdach aon  targéid amháin. Agus do chuir an rí isteach iad sa tigh a bhí i
bhforaois Libanuis.

18 Agus do dhein an rí Solomon, leis, ríshuí mór d’éabar, agus do chlúdaigh sé é leis an ór ba
mhíne. 19 Bhí sé céimeanna leis, agus bhí bárr an ríshuí cómhchruínn laistiar agus bhí dhá láimh
ar a dhá thaobh ag cimeád an tsuíocháin, agus dhá león ’na sheasamh, león ag gach lámh. 20 Agus
dhá cheann déag de leónaibh beaga ’na seasamh ar na sé céimeannaibh, ar thaobh agus ar an
dtaobh eile. Níor deineadh a leithéid sin d’obair in aon ríocht.

21 ’Sea, agus d’ór a bhí na hárthaí go léir déanta as a n-óladh an rí Solomon deoch, agus den ór ba
ghlaine a bhi trioscán tí foraoise Libanuis déanta. Ní raibh aon airgead ann, ná aon mheas air, i
laethibh Sholomoin. 22 Óir do théadh loingeas an rí,  gach aon bhliain* in éineacht le loingeas
Híraim, ar farraige, go dtí Tarsis, agus thugaidís as san ór agus airgead agus fiacla  elefant agus
apanna agus péacóga. 23 Agus do sháraigh Solomon ar ríthibh an domhain go léir i saibhreas agus
in eagna.  24 Agus ba mhian leis  an ndomhan go léir  aghaidh Sholomoin a  dh’fheiscint,  agus
bheith ag éisteacht leis an eagna a bhí tabhartha ag Dia ’na chroí dho. 25 Agus bhíodh gach éinne
ag tabhairt tabharthaistí chuige, árthaí airgid agus óir, éadaí clúdaigh agus armála, agus spíosraí,
agus eachra agus miúileanna, gach aon bhliain. 26 Agus do bhailigh Solomon i dteannta ’ chéile
carbait agus marcaigh. Bhí míle agus cheithre chéad carbat aige agus dhá mhíle dhéag marcach,
agus  do  chimeádadh  sé  iad  in  sna  cathrachaibh  daingeana  agus  i  bhfochair  an  rí  i  gcathair
Iérúsalem. 27 Agus dhein sé airgead chómh flúirseach leis na clochaibh i gcathair Iérúsalem, agus
céadair  chómh coiteann leis  na  sicamóraibh a  dh’fhásann ar  na machairíbh.  28 Agus do tugtí
eachra do Sholomon amach as an Éigipt, agus a Coa, mar do thugadh ceannaithe an rí a Coa iad
agus cheannaídís iad ar fhiacha áirithe. 29 Agus tháinig carbat cheithre gcapall as an Éigipt ar sé
chéad sicil airgid, agus capall ar chéad agus caogad, agus ar an gcuma san is ea do dhíoladh ríthe
uile na Hetíteach agus Shuíria capaill.
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Caib. a hAondéag

Solomon ag  titim in  íodaladhradh  mar  gheall  ar  a  mhnáibh.  Dia  ag  tógáilt  namhad  suas  ’na
choinnibh, Adad agus Rason, agus Ieroboam. Bás Solomoin.

1 Agus do thug an rí Solomon grá do mhórán ban iasachta in éaghmais iníne Pharao, agus do
mhnáibh  Moabíteacha,  agus  Ammoníteacha,  agus  Edomíteacha,  agus  Sídoniánacha,  agus
Hetíteacha, 2 mná de sna náisiúnaibh sin go nduairt an Tiarna le claínn Israél ’na dtaobh: Ní
raghaidh sibhse isteach chúthu san ná ní thiocfaidh éinne leó san isteach chun úr muíntirese; óir,
is ródheimhin go n-iompóid siad úr gcroí chun a ndéithe féin do leanúint. Agus bhí Solomon
dlúite leó san i ngrá a bhí ana-dhian. 3 Agus bhí aige mná posta, seacht gcéad duine acu, ’na
mbannrínibh, agus trí chéad bean acu ’na leannánaibh. Agus d’iompaigh na mná a chroí. 4  Agus
nuair a bhí sé aosta, bhí a chroí iompaithe chun uilc ag na mnáibh, chun déithe bréige do leanúint.
Agus ní raibh a chroí beacht chun a Thiarna Dia, mar a bhí croí a athar Dáivid. 5 Ach bhíodh
Solomon  ag  onórú  Astarté,  bandé  na  Sídoniánach,  agus  ag  adhradh  Mholoich,  íodal  na
nAmmoníteach. 6 Agus do dhein Solomon an rud ná raibh taithneamhach i láthair an Tiarna, agus
níor dhein sé an Tiarna do leanúint go hiomlán, mar a dhein a athair Dáivid. 7 Ansan do chuir
Solomon suas teampall chun Chamois, íodal Mhoaib, ar an gcnuc atá ar aghaidh Iérúsalem anonn,
agus do Mholoch, íodal clainne Ammoin. 8 Agus do dhein sé an ní mar sin dá mhnáibh iasachta
go léir, agus bhídís sin ag loscadh túise agus ag íbirt ófrálacha chun a ndéithe.

9 Dá bhrí sin, bhí fearg ar an dTiarna chun Solomoin, mar bhí croí Sholomoin iompaithe ó Thiarna
Dia Israél a bhí tar éis é féin a thaispeáint do dhá uair, 10 agus a bhí tar éis órdú ’ thabhairt do mar
gheall ar an ní céanna san, go gcaithfeadh sé gan déithe iasachta do leanúint. Ach níor chimeád sé
na nithe a dh’órdaigh an Tiarna dho. 11 Dá bhrí sin duairt an Tiarna le Solomon: Toisc gur dheinis
an ní sin agus nár chimeádais mo chonnradh agus mo reachta, na nithe aduart leat a chimeád,
roinnfead agus stracfad do ríocht, agus tabharfad dod sheirbhíseach í. 12 Ach cheana ní dhéanfad
é id laethibhse, ar son t’athar Dáivid, ach stracfad í amach a láimh do mhic. 13 Agus ní thógfad an
ríocht go léir. Tabharfad aon treibh amháin1 dod mhac ar son mo sheirbhísigh Dáivid agus ar son
Iérúsalem atá tofa agam. 14 Agus do thóg an Tiarna suas toirmeascóir do Sholomon, Adad an
tEdomíteach, de shíol an rí, in Édom. 15 Óir, nuair a bhí Dáivid in Edom agus a bhí Ioab, ceann
urraid na sló, imithe chun na marbh do chur, agus é tar éis gach fireann in Edom do mharú 16  (óir
d’fhan Ioab ann sé mhí, agus Israél go léir, go dtí go raibh gach fireann dá raibh in Edom marbh
acu), 17 do theith Adad, agus roinnt Edomíteach de sheirbhíseachaibh a athar in éineacht leis,
chun dul isteach san Éigipt,  agus buachaill  beag ab ea Adad an uair sin.  18 Agus d’éiríodar a
Madian agus thánadar go dtí Pharan, agus thógadar fir leó a Pharan agus chuadar isteach san
Éigipt go dtí Pharao rí na hÉigipte: agus thug Pharao tigh do, agus cheap sé bia dho, agus gheárr
sé amach talamh do. 19 Agus fuair Adad fabhar ana-mhór ó Pharao, i dtreó gur thug Pharao le
pósadh dho drifiúr dhilis a mhná féin, Taphnes an bhannrín. 20 Agus do rug drifiúir Thapnes do a
mhac Genubat, agus do thóg Taphnes an mac i dtigh Pharao, agus bhí Genubat ’na chónaí ag
Pharao  i  measc  a  chlainne.  21 Agus  nuair  a  dh’airigh  Adad  san  Éigipt  go  raibh  Dáivid  ’na
chodladh i dteannta a shínsear agus go raibh Ioab, ceann urraid an airm, tar éis bháis, duairt sé le
Pharao: Leog dom imeacht go dtéad chun mo thíre féin. 22 Agus duairt Pharao leis: Agus cad ’tá
in easnamh ort anso agamsa, go bhfuilir  a d’iarraidh dul  chun do thíre  féin.  Ach d’fhreagair
seisean: Níl aon rud in easnamh orm, ach aicim ort leog dom imeacht.

1 Caib. 11. véar. 13. “Aon treibh amháin”. I dteannta a threibhe féin, .i. treibh Iúda.
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23 Agus do thóg Dia ’na choinnibh, leis, toirmeascóir eile, Rason mac Eliada, fear a bhí tar éis
teitheadh óna mháistir Adareser, rí Soba: 24 agus chruinnigh sé fir ’na choinnibh, agus bhí sé ’na
chaptaein  ar  lucht  foghla,  nuair  a  mhairbh  Dáivid  iad  (lucht  foghla  Soba)  agus  chuadar  go
Damascus agus bhíodar ’na gcónaí ann, agus dheineadar rí ar Dhamascus de. 25  Agus bhí sé ’na
thoirmeascóir  d’Israél  i  gcaitheamh  laethanta  uile  Sholomoin.  Agus  sin  é  olc  Adaid,  agus  a
mhioscais in aghaidh Israél, agus bhí sé ’na rí i Suíria.

26 Agus Ieroboam, leis, mac Nabait, Ephratítigh ó Shareda, seirbhíseach do Sholomon, agus gur
Sarua ab ainm dá mháthair, agus bainntreach gurbh ea í, do thóg sé suas a lámh in aghaidh an rí.
27 Agus sid é fé ndeara dho éirí ’na choinnibh. Óir do chuir Solomon suas Mello agus do líon sé
suas beárna cathrach Dháivid, a athair. 28 Agus fear cróga cómhachtach ab ea Ieroboam, agus
chonaic Solomon é ’ bheith in’ fhear chríochnúil éirimiúil ghasta agus dhein sé ceann de os cionn
cánach uile teaghlaigh Ióseph.

29 Agus do thárla san am san go raibh Ieroboam ag dul amach a Iérúsalem, agus do fuair Ahías an
Siloníteach é ar an slí,  agus bhí brat nua ar Ahías,  agus bhí  an bheirt  ’na n-aonar sa pháirc.
30 Agus do thóg Ahías an brat nua a bhí uime, agus dhein sé dhá chuid déag den bhrat. 31 Agus
duairt sé le Ieroboam: Tóg chút deich gcoda; óir seo mar adeir Tiarna Dia Israél: Féach, stracfad an
ríocht a láimh Sholomoin agus tabharfad deich dtreibh duitse. 32 Ach fanfaidh aon treabh amháin
aige sin ar son mo sheirbhísigh Dáivid, agus ar son Iérúsalem, an chathair atá tofa agam amach a
treabhaibh uile  Israél:  33 óir  tá sé tar  éis  me ’  thréigean agus Astarté,  bandé na Sídoniánach,
d’adhradh, agus Chamos dia Mhoaib, agus Moloch dia clainne Ammoin, agus níl siúlta aige im
shlitibh,  chun  cirt  a  dhéanamh os  mo  chómhair  agus  chun  mo reacht  do  chimeád  agus  mo
bhreitheanna, mar a dhein a athair Dáivid. 34 Ach ní thógfad an ríocht go léir as a láimh ach
déanfad priúnsa dhe laethanta uile a bheatha ar son mo sheirbhísigh Dáivid, an fear a thoghas
agus do chimeád m’aitheanta agus mo reachta.  35 Ach tógfad an ríocht a láimh a mhic agus
tabharfad deich dtreibh duitse: 36 agus tabharfad aon treabh amháin dá mhac, ionas go mbeadh
fágtha lóchrann os  mo chómhair  i  gcónaí  dom sheirbhíseach Dáivid,  i  gcathair  Iérúsalem, an
chathair atá tofa agam chun m’ainme do bheith ann. 37 Agus tógfad thusa, agus rialfair an méid is
mó is mian le t’anam agus beir id rí ar Israél. 38 Dá bhrí sin, má thugann tú cluas do gach ní a
dh’órdód dhuit, agus má shiúlann tú im shlitibh, agus má dheineann tú an rud is ceart os mo
chómhair, ag cimeád m’aitheanta agus mo reacht, mar a dhein mo sheirbhíseach Dáivid; beidh mé
leat, agus déanfad duit teaghlach dílis, mar a dheineas teaghlach do Dháivid, agus tabharfad Israél
suas duit. 39 Agus mar gheall air sin pianfad síol Dháivid, ach fós ní go deó é.

40 Uime sin ba mhian le Solomon Ieroboam do chur chun báis, ach d’éirigh Ieroboam agus do
theith sé go dtí an Éigipt ag triall ar Shesac rí na hÉigipte, agus bhí sé san Éigipt go dtí go bhfuair
Solomon bás.

41 Agus an chuid eile d’fhoclaibh Sholomoin agus gach ar dhein sé, agus a eagna: féach, táid siad
go léir scríofa i leabhar briathar1 laethanta Sholomoin. 42 Agus na laethanta a bhí Solomon ’na rí
ar Israél uile, daichead bliain ab ea iad. 43 Agus do chodail Solomon2 i bhfochair a athrach, agus
do hadhlacadh é i gcathair Dháivid, a athair, agus bhí a mhac Roboam ’na rí in’ inead.

Caib. a Dódhéag

1 Véar. 41. “Leabhar briathar, &c”. Do cailleadh an leabhar san, agus mórán eile leabhar ar a bhfuil trácht sa 
scríbhinn diaga.

2 Véár. 43. “Do chodail Solomon”. ’Se sin, fuair sé bás. Bhí sé an uair sin tímpall caogad a hocht de bhlianaibh d’aois,
tar éis bheith ’na rí daichead bliain.
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Roboam ag glacadh cómhairle ó fhearaibh óga agus ag iompáil na ndaoine ’na choinnibh féin leis
sin. Rí ar dheich treabhaibh á dhéanamh de Ieroboam. Cuireann sé íodaladhradh ar bun.

1 Agus chuaigh Roboam go Sichem: mar bhí Israél uile tagaithe ann chun rí ’ dhéanamh de. 2  Ach
Ieroboam mac Nabait, a bhí san Éigipt ar a theitheadh ó aghaidh Sholomoin, d’airigh sé Solomon a
bheith  tar  éis  bháis,  agus tháinig  sé  thar  n-ais  as  an Éigipt.  3 Agus chuireadar  síos  air  agus
ghlaodar air. Agus tháinig Ieroboam agus slua Israél go léir, agus do labhradar le Roboam agus
dúradar: 4 Do chuir t’athair cuíng ana-dhian orainn: anois dá bhrí sin, deinse beagán de sheirbhís
dhian t’athar a bhogadh dhínn, agus den chuíng róthrom so do chuir sé orainn, agus déanfaimíd
seirbhís duit. 5 Agus duairt sé leó: Imídh go dtí an tríú lá agus tagaidh chúm arís. Agus nuair a bhí
na daoine imithe 6 chuaigh an rí Roboam i gcómhairle leis na fearaibh aosta a bhíodh ’na seasamh
i láthair a athar Solomon an fhaid a bhí sé beó, agus duairt sé: Cad í úr gcómhairle dhom, go
dtugad freagra ar na daoine seo? 7 Agus dúradar leis: Má ghéilleann tú do sna daoine seo inniu,
agus cromadh chúthu, agus a n-achainí do thabhairt dóibh, agus má labhrann tú cainnt chneasta
leó, beid siad ’na seirbhíseachaibh agat i gcónaí. 8 Ach d’fhág sé an cómhairle a thug na fir aosta
dho agus chuaigh sé i gcómhairle leis an fearaibh óga do tógadh in éineacht leis agus a bhíodh ’na
seasamh ’na láthair, 9 agus duairt sé leó: Cad í úr gcómhairlese dhom go dtugad freagra ar na
daoine aduairt liom: Dein an chuíng a chuir t’athair orainn d’éadromú? 10 Agus duairt na fir óga
do hoileadh in éineacht leis: Seo mar a labharfair leis na daoine seo atá tar éis labhartha leat agus
aduairt:  Do dhein  t’athair  ár  gcuíng trom.  Deinse  bogadh dhínn:  Abairse  leó:  Is  raímhre mo
lúidínse ná drom m’athar. 11 Agus anois, do chuir m’athair cuíng throm oraibh, ach cuirfeadsa
tuilleadh leis an gcuíng atá oraibh. Do ghabhadh m’athair oraibh le fuipeannaibh. Le scorpionaibh
is ea do gheóbhadsa oraibh.

12 Ach tháinig Ieroboam agus na daoine go léir chun Roboaim an tríú lá, mar a shocraigh an rí
nuair a duairt sé: Tagaidh chúm arís am tríú lá, 13 agus d’imigh an rí ón gcómhairle a thug na fir
aosta  dho  agus  thug  sé  freagra  stuacach  ar  na  daoine,  14 agus  do  labhair  sé  leó  de  réir  na
cómhairle a thug na fir óga dho, agus duairt sé: Dhein m’athair úr gcuíng trom, ach cuirfeadsa leis
an gcuíng atá  oraibh.  Do  ghabhadh m’athair  oraibh  le  fuipeannaibh  ach  is  le  scorpionaibh a
gheóbhadsa oraibh. 15 Agus níor chrom an rí chun na ndaoine, óir bhí an Tiarna iompaithe uaidh
ag fíoradh na cainnte a bhí ráite aige, trí láimh Ahíais, an Siloníteach, le Ieroboam mac Nabait.
16 Ansan, nuair a chonaic na daoine ná héistfeadh an rí leó, d’fhreagradar é agus dúradar: Cad í
an pháirt atá againne i nDáivid? Nú cad í an oidhreacht athá againn i mac Isaí? Imídh abhaile
chun úr dtithe féin, a Israél. Féach chun do thí féin anois, a Dháivid. Agus d’imigh Israél chun a
dtithe. 17 Ach i dtaobh an méid de chlaínn Israél a chónaigh i gcathrachaibh Iúda, bhí Roboam ’na
rí orthu. 18 Ansan do chuir Roboam amach Aduram an fear a bhí os cionn na cánach: agus do
ghoibh Israél uile de chlochaibh ann agus fuair sé bás. Dá bhrí sin, do bhrostaigh an rí Roboam
agus  chuaigh  sé  suas  ’na  charbat,  agus  do  theith  sé  go  Iérúsalem.  19 Agus  d’imigh  Israél  ó
theaghlach Dháivid go dtí an lá so. 20 Agus do thárla, nuair ’ airigh Israél uile Ieroboam a bheith
tagaithe arís, gur chruinníodar cómhthionól agus* gur ghlaodar air agus gur dheineadar rí dhe ar
Israél uile, agus ní raibh éinne do lean teaghlach Dháivid ach amháin treibh Iúda1.

21 Ach tháinig Roboam go Iérúsalem agus do chruinnigh sé i dteannta ’ chéile teaghlach Iúda
agus treibh Bheniamín, céad agus cheithre fichid de mhíltibh d’fhearaibh tofa chun cogaidh, chun
catha do chur ar theaghlach Israél, agus an ríocht do thabhairt arís fé Robom mac Sholomoin.

1 Caib. 12. véar. 20. “Iúda amháin”. Treabh ana-bheag ab ea Beniamín, agus í meascaithe ar threibh Iúda. Bhí cuid de 
chathair Iérúsalem féin ag treibh Bheniamín agus cuid di ag treibh Iúda. Bhí an dá threibh chómh meascaithe sin ar a
chéile gur chuma iad nú aon treibh amháin in aigne na ndaoine.
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22 Ach tháinig briathar an Tiarna ag triall ar Shemeias, duine Dé, agus duairt sé leis: 23 Labhair le
Roboam mac Sholomoin, rí Iúda, agus le teaghlach Iúda uile, agus le Beniamín, agus leis an gcuid
eile de sna daoine, agus abair: 24 Seo mar adeir an Tiarna: Ní raghaidh sibh suas agus ní chuirfidh
sibh cogadh ar úr mbráithribh, clann Israél. Téadh an uile dhuine thar n-ais chun a thí féin, óir is
uaimse an ní seo. D’éisteadar le focal an Tiarna agus d’fhilleadar dá gcuaird, mar a bhí órdaithe ag
an dTiarna dhóibh.

25 Ach do chuir Ieroboam suas Sichem i gcnuc Ephraim agus do chónaigh sé ann, agus d’imigh sé
amach as san agus chuir sé suas Phanuel. 26-27 Agus duairt Ieroboam ’na chroí: anois má bhíd na
daoine seo ag dul suas go Iérúsalem ag déanamh íbirtí chun an Tiarna, fíllfidh an ríocht chun
teaghlaigh Dháivid,  agus iompóidh croí  an phobail  seo chun a  dtiarna Roboam rí  Iúda,  agus
maróid siad mise agus fíllfid siad chuige sin. 28 Agus dhein sé beartú in’ aigne agus do chúm sé
dhá ghamhain óir1 agus duairt sé leis an daoine: Ná bídhse ag dul suas go Iérúsalem a thuilleadh:
Féachaídh, a Israél, úr ndéithe, na déithe do thug amach sibh a tír na hÉigipte. 29 Agus chuir sé
gamhain acu i mBetel agus an gamhain eile i nDan2: 30 agus bhí an ní sin ’na thrúig pheaca, mar
do théadh na daoine chómh fada le Dan agus adhradh an ghamhna. 31 Agus dhein sé teampaill in
sna háiteannaibh árda,  agus dhein  sé  sagairt  den aicme daoine dob ísle,  daoine nár  bhain  le
macaibh Léví. 32 Agus do dhein sé féile san ochtú mí, an cúigiú lá déag den mhí, i gcosmhalacht
na féile a bhíodh dá cimeád i Iúda. Agus chuaigh sé suas ar an altóir agus dhein sé an rud céanna i
mBetel,  ag  íbirt  chun  na  ngamhan  a  dhein  sé.  Agus  do  chuir  sé  i  mBetel  sagairt  do  sna
háiteannaibh árda, a dhein sé féin. 33 Agus chuaigh sé suas chun na haltórach* i mBetel, an cúigiú
lá déag den ochtú mí, mar a bhí beartaithe aige ’na chroí féin: agus d’órdaigh sé féile do chlaínn
Israél, agus chuaigh sé ar an altóir ag loscadh túise.

Caib. a Trídéag

Fáidh dá chur ó Iúda go Betel dhá ínsint roim ré go raibh Iosias le teacht ar an saol agus go raibh
altóir Ieroboaim le hídiú. Lámh Ieroboaim ag crapadh, nuair a shín sé í i gcoinnibh an fháidh. An
fáidh céanna dá mhealladh ag fáidh eile, agus león dhá mharú.

1 Agus  féach  tháinig  fear  le  Dia  amach  a  Iúda,  le  briathar  an  Tiarna,  go  Betel,  nuair  a  bhí
Ieroboam ’na sheasamh ar an altóir ag loscadh túise, 2 agus do labhair an fáidh amach do hárd i
gcoinnibh na haltórach, i bhfoclaibh an Tiarna, agus duairt sé: A altóir, a altóir, seo mar adeir an
Tiarna: Féach, béarfar mac do theaghlach Dháivid, Iosias a ainm, agus íbreóidh sé ortsa sagairt na
n-áiteanna árda, na sagairt atá anois ag loscadh túise ort, agus loiscfidh sé cnámha daoine in áirde
ort. 3 Agus thug sé cómhartha uaidh an lá céanna agus duairt sé: Sid é an cómhartha a bheidh ar
gur labhair  an  Tiarna:  Féach  réabfar  an  altóir  agus  doirtfar  amach an luaithreach  atá  uirthi.
4 Agus nuair ’  airigh an rí focal an duine le Dia, an focal do labhair sé amach in aghaidh na
haltórach i mBetel, do shín sé a lámh amach ón altóir agus duairt sé: Beirtear greim air! Agus
d’fheóch an lámh a bhí sínte amach aige in’ aghaidh sin agus níor fhéad sé í ’ tharrac cuige isteach
arís. 5 Agus do réapadh an altóir, leis, agus do doirteadh an luaithreach amach den altóir, de réir
an chómhartha a bhí tabhartha uaidh roimis sin ag an nduine le Dia, i bhfocal an Tiarna. 6  Agus
duairt an rí leis an nduine le Dia: Achainigh aghaidh do Thiarna Dia,  agus guigh orm *.  Agus
d’achainigh an duine le Dia aghaidh an Tiarna, agus do tugadh a lámh thar n-ais don rí agus do

1 Véar. 28. “Gamhna óir”. Bhí a lán dá shaol caite san Éigipt aige. Chonaic sé conas mar a bhíodh muíntir na hÉigipte
ag adhradh a nApis agus a nOsiris i riochtaibh damh. Tá gach aon deallramh gur ag aithris orthu san a chúm sé na 
gamhna óir.

2 Véar. 29. “Betel agus Dan”. Cathair i dtreibh Ephraim ab ea Betel sa taobh theas de ríocht Ieroboaim, tímpall sé léig
ó Iérúsalem. Bhí Dan san imeall thuaidh dá ríocht ar theórainn Shuíria.
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deineadh mar a bhí sé cheana í. 7 Agus duairt an rí leis an nduine le Dia: Tar abhaile liom chun
bídh a chaitheamh agus tabharfad bronntanaisí dhuit. 8 Agus d’fhreagair an duine le Dia an rí,
agus duairt sé: Dá dtugthá dhom leath a bhfuil sa tigh agat, ní raghad leat, ná ní íosfad bia ná ní
ólfad uisce san áit seo: 9 óir do cuireadh in oibleagáid orm é, le briathar an Tiarna dhá órdú dhom:
Ní íósfair bia ná ní ólfair uisce ná ní thiocfair thar n-ais an bóthar céanna a tháinís.  10 Agus
d’imigh sé bóthar eile agus níor fhíll sé an bóthar a tháinig sé isteach i mBetel.

11 Agus  bhí  fáidh  aosta  áirithe  ’na  chónaí  i  mBetel  agus  tháinig  a  chlann  mhac huige  agus
d’ínseadar do na hoibreacha a bhí déanta ag an nduine le Dia an lá san i mBetel, agus d’ínseadar
dá n-athair an chainnt a bhí ráite aige leis an rí. 12 Agus duairt a n-athair leó: Cad é an bóthar a
dh’imigh sé? Agus thaispeáin a chlann mhac do an bóthar a dh’imigh an duine le Dia a tháinig
amach a Iúda. 13 Agus duairt sé lena mhacaibh: Cuiridh an iallait ar an asal dom. Agus chuireadar,
agus chuaigh sé ar a mhuin, 14 agus do lean sé an duine le Dia agus fuair sé é ’na shuí fé chrann
giúise, agus duairt sé leis: An tusa an duine le Dia a tháinig ó Iúda? Agus d’fhreagair seisean: Is
me. 15 Agus duairt sé leis: Tar abhaile liomsa go n-ithir bia. 16 Ach duairt seisean: Ní féidir dom
filleadh ná dul leat, ní lú ná mar a dh’íosfad bia ná a dh’ólfad uisce san áit seo: 17  óir do labhair an
Tiarna liom i mbriathar an Tiarna agus duairt sé: Ní íosfair bia ná ní ólfair uisce san áit, ná ní
fhíllfir an bóthar a dh’imís. 18 Agus duairt seisean leis: Fáidh is ea mise, leis, mar thus: agus do
labhair aingeal liom1 i mbriathar an Tiarna agus duairt sé liom: Tabhair leat thar n-ais é, isteach id
thigh, go n-ithidh sé bia agus go n-ólaidh sé uisce. Agus dhein sé feall air, 19 agus thug sé leis thar
n-ais é: agus d’ith sé bia agus d’ól sé uisce ’na thigh: 20 agus mar a bhíodar ’na suí ag an mbórd
tháinig briathar an Tiarna chun an fháidh a thug thar n-ais é 21 agus do liúigh sé amach chun an
duine  le  Dia  a  tháinig  ó  Iúda,  agus  duairt  sé:* Toisc  ná  rabhais  úmhal  don  Tiarna  agus  nár
chimeádais an aithne a dh’órdaigh do Thiarna Dia dhuit, 22 agus gur thánaís thar n-ais agus gur
ithis bia agus gur ólais uisce san áit ’na nduairt sé leat gan bia a dh’ithe ná uisce ’ dh’ól,  ní
tabharfar do chorp marbh isteach in uaigh do shínsear.

23 Agus nuair a bhí ite agus ólta aige, chuir sé an iallait ar a asal don fháidh a thug sé thar n-ais
leis. 24 Agus nuair a bhí sé tar éis imeacht do fuair león é ar an slí agus do mhairbh 2 sé é, agus bhí
a  chorp caite  ar  an mbóthar,  agus bhí  an t-asal  ’na sheasamh in’  aice,  agus bhí  an león ’na
sheasamh in aice an chuirp. 25 Agus féach, bhí fir ag gabháil an treó agus chonacadar an corp
caite ar an mbóthar agus an león ’na sheasamh in aice an chuirp. Agus thánadar agus d’ínseadar
sa chathair é, mar a raibh an fáidh aosta úd. 26 Agus an fáidh sin a thug thar n-ais dá bhóthar é,
nuair ’ airigh sé é duairt sé: Is é an duine le Dia é ná raibh úmhal do bhéal an Tiarna, agus do thug
an Tiarna suas don león é, agus do strac an león é agus mhairbh sé é de réir bhriathair an Tiarna
do labhair  sé  leis.  27 Agus duairt  sé  lena mhacaibh:  Cuiridh an iallait  ar  an asal  dom.  Agus
chuireadar, 28 agus d’imigh sé agus fuair sé an corp marbh caite ar an mbóthar, agus an león agus
an t-asal  ’na seasamh in aice  an chuirp:  agus níor  ith  an león aon chuid den chorp ná níor
ghortaigh sé an t-asal. 29 Agus do thóg an fáidh an corp agus chuir sé ar an asal é agus ag teacht
thar n-ais do thug sé leis isteach i gcathair an tseanfháidh é, chun é ’ chaoineadh. 30 Agus chuir sé
an corp in’ uaigh féin, agus bhíodar ag caoineadh os a chionn agus deiridís, “Foraíor! Foraíor! a
bhráthair”. 31 Agus nuair a bhí an caoineadh déanta acu duairt sé lena mhacaibh: Nuair a bheadsa
marbh cuiridh me san uaigh ’na bhfuil an duine le Dia curtha: sínidh mo chnámhasa taoibh lena

1 Caib. 13. véar. 18. “Do labhair aingeal liom”. Fáidh ab ea an seanduine sin i mBetel gan amhras, ach dhein sé peaca
leis an bhfeall a dhein sé ar an nduine le Dia, agus ba mhóide an peaca, é dhá leogaint air gur tugadh soíllsiú ó Dhia 
dho.

2 Véar. 24. “Do mhairbh”. Cuireann Dia go minic pionós ar a sheirbhísigh ar an saol so i dtreó ná beadh air pionós do 
chur orthu ar an saol eile. Óir deir formhór lucht diagachta nár dhein an fáidh úd a maraíoch peaca maraitheach, ná 
raibh ’na chuid easúmhlaíochta ach, an chuid ba mhó dhe, peaca solathach. Do deineadh an feall air.
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chnámha san, 32 óir gan amhras cómhlíonfar an focal úd a thargair sé i mbriathar an Tiarna i
gcoinnibh na haltórach atá i mBetel, agus i gcoinnibh na dteampall go léir atá in sna háiteannaibh*

i gcathrachaibh Shamaria.

33 Tar éis na bhfocal san níor tháinig Ieroboam thar n-ais óna shlitibh mallaithe, ach a mhalairt.
Dhein sé sagairt do sna háiteannaibh árda den aicme ba shuaraí de sna daoine. Do líonadh sé a
lámh don uile dhuine a dh’iarradh air é* agus dheineadh sé sagart de do sna háiteannaibh árda.
34 Ar an abhar san do pheacaigh teaghlach Ieroboaim agus do gearradh amach an teaghlach san
agus do hídíodh é d’uachtar na talún.

Caib. a Ceathairdéag

Ahías ag targaireacht íde teaghlaigh Ieroboaim. A bhás, agus a mhac Nadab ag teacht ’na dhiaidh.
Tógaint cathrach Iérúsalem agus foghail á dhéanamh uirthi ag rí na hÉigipte. Bás Roboaim agus
teacht a mhic i ríocht ’na dhiaidh.

1 San am san do buaileadh Abia, mac Ieroboaim, breóite, 2 agus duairt Ieroboam lena mhnaoi:
Éirigh agus athraigh do chuid éadaigh i dtreó ná haithneófar gur tu bean Ieroboaim, agus imigh
go Síló mar a bhfuil Ahías an fáidh, an fear aduairt liom go rabhas le bheith im rí ar na daoinibh
seo: 3 beir leat, leis, deich mbollóga, agus brioscóidí, agus pota meala, agus éirigh ag triall air: óir
neósfaidh sé dhuit cad ’tá le himeacht ar an leanbh so.

4 Do dhein bean Ieroboaim mar aduairt sé léi, agus d’éirigh sí agus d’imigh sí go Síló agus tháinig
sí chun tí Ahíais, ach ní raibh sé ábalta ar fheiscint, mar bhí a shúile lag leis an aois. 5  Agus duairt
an Tiarna le hAhías: Féach, tá bean Ieroboaim ag teacht isteach chun labhartha leat i dtaobh a mic
atá breóite;  so agus so is  ea adéarfair  léi.  Ansan,  nuair  a bhí  sise ag teacht isteach agus dhá
leogaint uirthi gur bhean eile í 6 d’airigh Ahías fothram a cos ag teacht an doras isteach agus
duairt sé: Tar isteach, a bhean Ieroboaim. Cad chuige dhuit bheith dhá leogaint ort gur bean eile
thu? Ach do cuireadh mise chút im scéalaí chruaidh. 7 Imigh agus abhair le Ieroboam: Seo mar
adeir an Tiarna Dia Israél: Ós rud é gur árdaíos-sa thusa a lár na ndaoine, agus gur dheineas
priúnsa dhíot os cionn mo phobail Isráel, 8 agus gur réabas an ríocht amach ó theaghlach Dháivid,
agus gur thugas duitse í, agus ná fuilirse tar éis bheith mar mo sheirbhíseach Dáivid a chimeád
m’aitheanta,  agus  do  lean  me  lena  chroí  go  léir,  agus  do  dheineadh  an  rud  a  bhíodh  go
róthaithneamhach im radharc, 9 ach go bhfuilir tar éis bheith ag déanamh uilc thar a raibh de
dhaoinibh rómhat, agus gur dheinis déithe iasachta agus déithe leachta, chun me ’ ghríosadh chun
feirge,  agus  gur  chaithis  mise  laistiar  ded  dhrom.  10 Dá  bhrí  sin,  féach,  tabharfadsa  uilc  ar
theaghlach Ieroboaim, agus ídeód gach a múnann in aghaidh falla de Ieroboam, agus gach a bhfuil
dúnta suas, agus an té is deireanaí in Israél, agus scuabfad chun siúil iarsma teaghlaigh Ieroboaim,
mar a scuabtar aoileach chun siúil, go dtí go mbíonn gach ní glan. 11 An chuid de Ieroboam a
gheóbhaidh bás sa chathair íosfaid na gadhair iad, agus an chuid díobh a gheóbhaidh bás sa pháirc
íosfaid éanlaithe an aeir iad: óir tá labhartha ag an dTiarna. 12  Éirighse, dá bhrí sin, agus imigh
chun do thí, agus nuair a bheid do chosa ag dul isteach sa chathair gheóbhaidh an leanbh bás,
13 agus beidh Israél go léir dhá chaoineadh, agus adhlacfaid siad é; óir is é s sin an t-éinne amháin
de Ieroboam a curfar in uaigh, óir do fuaradh, ’na thaobh san, focal fónta ó Thiarna Dia Israél, i
dteaghlach  Ieroboaim.  14 Ach  tá  rí  ceapaithe  dho  féin  ag  an  dTiarna,  os  cionn  Israél,  rí  a
dhéanfaidh íde ar theaghlach Ieroboaim sa ló so agus san am so: 15 agus buailfidh an Tiarna Dia
Israél mar a suaitear slat san uisce, agus tóchfaidh sé aníos Israél as an dtalamh fónta so a thug sé
dá n-aithreachaibh agus scaipfidh sé iad anonn thar abhainn, toisc coíllte beaga ’ bheith déanta
acu dhóibh féin, ag cur feirge ar an dTiarna. 16 Agus tréigfidh an Tiarna Israél mar gheall ar
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pheacaíbh  Ieroboaim,  an  fear  a  dhein  peacaí  agus  do  chuir  ’  fhéachaint  ar  Israél  peacaí  ’
dhéanamh.

17 Agus d’éirigh bean Ieroboaim agus d’imigh sí agus tháinig sí go dtí Tersa, agus nuair a bhí sí ag
teacht isteach go táirsigh an tí fuair an leanbh bás. 18 Agus d’adhlacadar é. Agus do chaoin Israél
go léir é de réir fhocail an Tiarna, an focal do labhair sé trí láimh a sheirbhísigh Ahías an fáidh.
19 Agus an chuid eile de ghníomharthaibh Ieroboaim, conas a throid sé, agus conas do rialaigh sé,
féach  táid  siad  scríofa  i  leabhar  briathar  laethanta  ríthe  Israél1.  20 Agus  na  laethanta  a  bhí
Ieroboam ’na rí, dhá bhliain agus fiche ab ea iad. Agus do chodail sé i bhfochair a athrach agus bhí
a mhac Nadab ’na rí in’ inead. 21 Agus bhí Roboam mac Sholomoin ’na rí i Iúda. Bhí Roboam mac
Sholomoin bliain agus daichead d’aois nuair a thosnaigh a ríocht, agus bhí sé seacht mbliana déag
’na rí i gcathair Iérúsalem, an chathair a thoibh an Tiarna a treibh Israél uile chun a ainme do
chur2 inti agus Naama ab ainm dá mháthair agus Ammoníteach ab ea í. 22 Agus do dhein Iúda olc
i radharc an Tiarna, dhá ghríosadh níba mhó ná gach ar dhein a n-aithreacha, in sna peacaíbh a
dheineadar. 23 Óir do chuireadar san suas, leis, altóracha, agus iomháthacha, agus coíllte beaga, ar
gach cnuc árd agus fé gach crann glas. 24 Agus bhí, leis, sodomaigh3 sa tír agus iad ag déanamh na
bpeacaí gráinniúla a dheineadh na daoine úd gur ídigh an Tiarna iad roim aghaidh chlainne Israél.

25 Agus  sa  chúigiú  bliain  de  ríocht  Roboaim  tháinig  Sesac  rí  na  hÉigipte  aníos  i  gcoinnibh
Iérúsalem 26 agus thóg sé chun siúil leis an saibhreas a bhí i dtigh an Tiarna, agus stóras an rí,
agus do rug sé chun siúil é go léir, agus na sciatha óir úd a dhein Solomon. 27 Agus do dhein
Roboam sciatha práis ’na n-inead agus thug sé iad isteach i láimh captaeiní lucht na sciath a
dh’iompar, agus i láimh an lucht faire ’ dhéanamh ag geata tí an rí. 28  Agus nuair a théadh an rí
isteach i dtigh an Tiarna, bhídís dá n-iompar ag an muíntir a bhíodh ag dul roimis agus gurbh é a
ngnó é, agus ansan bheiridís thar n-ais iad go dtí armlann lucht iompair na sciath.

29 Ach an chuid eile de ghníomharthaibh Roboaim, agus gach ar dhein sé, féach táid siad scríofa i
leabhar briathar laethanta ríthe Iúda. 30 Agus bhí cogadh i gcónaí idir Roboam agus Ieroboam.
31 Agus do chodail Roboam i dteannta a athrach agus do hadhlacadh é ’na bhfochair i gcathair
Dháivid: agus Naama ab ainm dá mháthair agus Ammoníteach ab ea í. Agus bhí a mhac Abiam
’na rí in’ inead.

Caib. a Cúigdéag

Gníomhartha Abiaim agus Asa, ríthe Iúda, agus gníomhartha Nadaib agus Bhasa ríthe Israél.

1 Ach san ochtú bliain déag de réim Ieroboaim mhic Nabait  do réimigh Abiam ar Iúda. 2  Do
réimigh sé ar feadh trí  mblian i  Iérúsalem. Maacha4,  iníon Abessaloim, ainm a mháthar.  3 Do
shiúlaigh sé i bpeacaíbh uile a athar, na peacaí a dhein a athair roimis, agus ní raibh a chroí beacht
dá Thiarna Dia mar a bhí croí a athar Dáivid. 4 Ach ar son Dháivid thug a Thiarna Dia lóchrann
do i Iérúsalem, chun a  mhic do chur suas ’na dhiaidh, agus chun cathrach Iérúsalem do chur ar a
bunaibh. 5 Óir bhí Dáivid tar éis an rud ba cheart do dhéanamh i súilibh an Tiarna, agus níor

1 Caib. 14. véar. 19. “Leabhar briathar laethanta ríthe Israél”. Tá an leabhar san caillte le fada. Tráchtaithear go 
minic air i leabhar na ríthe. Óir, i dtaobh leabhar Pharalipomenon, nú Chronic (ar a dtugaid na hÉabhraigh “bréithre 
na laethanta”) is deimhin gur scríobhadh iad i ndiaidh leabhar na ríthe, mar glaeid siad orthu go minic.

2 Check this word in manuscript. p1521
3 Véar. 24. “Sodomaigh”. Catamítigh, nú fir a bhíodh tugtha do dhrúis mhínádúrtha.
4 Caib. 15. véar. 2. “Maacha”, &c. Tugtar “Michaia”, iníon Uriel, uirthi in áiteannaibh eile, ach ba ghnáth in sna 

laethantaibh sin, dhá ainm a bheith ar an aon duine amháin.
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iompaigh  sé  i  leataoibh  ó  aon ní  a  dh’órdaigh  an Tiarna  dho,  i  gcaitheamh laethanta  uile  a
bheatha, ach amcháin an méid úd i dtaobh Uriais, an Hetíteach. 6 Agus bhí cogadh idir Roboam
agus Ieroboam i gcaitheamh aimsire a bheatha go léir. 7 Agus an chuid eile de bhréithribh Abiaim,
agus gach ar dhein sé, ná fuilid siad scríofa i leabhar briathar laethanta ríthe Iúda? Agus bhí
cogadh idir Abiam agus Ieroboam. 8 Agus chodail Abiam i dteannta a athrach agus do hadhlacadh
é i gcathair Dháivid, agus tháinig a mhac Asa i réim in’ inead. 9 Mar sin, sa bhfichiú bliain de
Ieroboam rí Israél is ea do ghlac Asa, rí Iúda, ríocht, 10 agus do réimigh* sé bliain agus daichead i
Iérúsalem. Maacha, inion Abessaloim ainm a mháthar1. 11 Agus do dhein Asa an ní ba cheart i
radharc an Tiarna, mar a dhein a athair Dáivid. 12 Agus thóg sé na sodomaigh chun siúil as an
dtír, agus do ghlan sé amach salachar na n-íodal a chúm a athracha. 13 ’Na theannta san do chuir
sé  a  mháthair  Maacha  ó  bheith  ’na  ceann  ar  íbirtíbh  Phriapuis,  agus  sa  choíll  bheag  a  bhí
coisricthe aici chuige. Agus do réab sé a huaimh, agus dhein sé miota beaga den íodal shalach,
agus do loisc sé é ag sruith Chedroin. 14 Ach níor thóg sé chun siúil na háiteanna árda2.

Mar sin féin, áfach, bhí croí Asa beacht don Tiarna i gcaitheamh a laethanta go léir: 15 agus thug
sé isteach na nithe a bhí tiomnaithe móidithe ag á athair, isteach i dtigh an Tiarna, airgead agus ór
agus  árthaí.  16 Agus  bhí  cogadh  idir  Asa  agus  Baasa  i  gcaitheamh a  laethanta  uile.  17 Agus
chuaigh Baasa, rí Israél, suas in aghaidh Iúda agus chuir sé suas Rama, i dtreó ná féadfadh aon
fhear de thaobh Asa rí Iúda dul isteach ná teacht amach. 18 Ansan do thóg Asa a raibh d’airgead
agus d’ór fágtha i stóras tí an Tiarna agus i stóras tí an rí agus chuir sé i lámhaibh a sheirbhíseach
é agus chuir sé uaidh iad ag triall ar Bhenadad mac Thabremoin mhic Hesioin, rí Shuíria, a bhí ’na
chónaí i nDamascus, agus duairt sé leis: 19 Tá connradh idir mise agus tusa agus idir m’athair
agus t’athair. Dá bhrí sin, tá bronntanas airgid agus óir curtha agam ag triall ort. Agus táim á
iarraidh ort teacht agus do chonnradh le Baasa rí Israél do bhriseadh i dtreó go n-imeóidh sé uaim.
20 D’éist Benadad leis an rí Asa agus chuir sé a thaoiseacha airm in aghaidh cathrach Israél, agus
do bhuaileadar Ahion, agus Dan, agus Abeldomum Maacha, agus Cenerot uile, ’sé sin tír Nephtalí
ar fad. 21 Agus nuair ’ airigh Baasa an méid sin do stad sé de bheith ag cur Rama suas agus d’fhíll
sé isteach i dTearsa. 22 Ansan do chuir Asa scéala ar fuaid Iúda go léir agus duairt sé: Ná glactar
leathscéal ó aon fhear: agus thógadar chun siúil clocha Rama agus an t-adhmad lena raibh Baasa
ag déanamh na hoibre, agus, leó san, do chuir Asa suas Gabaa Bheniamín, agus Maspha.

23 Ach an chuid eile de ghníomharthaibh Asa, agus a neart go léir, agus gach ar dhein sé agus na
cathracha do chuir sé suas, ná fuilid siad scríofa i leabhar briathar laethanta ríthe Iúda? Ach in
aimsir a aostachta bhí sé teinn ’na chosaibh. 24 Agus do chodail sé i dteanna a athrach, agus do
hadhlacadh é ’na bhfochair i gcathair Dháivid a athair*.

25 Ach do ghoibh Nadab mac Ieroboaim fórlámhas ar Israél an tarna bliain d’Asa rí Iúda, agus bhí
sé dhá bhliain ’na rí ar Israél. 26 Agus dhein sé an t-olc i radharc an Tiarna, agus shiúlaigh sé i
slitibh a athar, agus i bpeacaíbh a athar, lenar chuir sé Israél ag déanamh peacaí. 27 Agus do dhein
Baasa, mac Ahíais de theaghlach Issachair, ceilg ’na choinnibh agus mhairbh sé é i nGebbeton,
cathair de sna Philistínigh: óir d’imdhruid Nadab agus Israél uile Gebbeton. 28 Agus do mhairbh
Baasa é sa tríú bliain d’Asa rí Iúda, agus ghoibh sé ríocht in’ inead. 29 Agus nuair a bhí sé ’na rí

1 Véar. 10. “A mháthair”, ’sé sin, a sheanamháthair, mura measaimíd, ní nách deallraitheach*, nách éinne amháin an 
Maacha adeirtear anso agus an Maacha adeirtear i véar. 2.

2 Véar. 14. “Na háiteanna árda”. Bhí dhá shaghas “excelsa”, nú “áiteanna árda” ann, cuid acu curtha suas agus 
tiomanta chun íodaladhartha, nú chun déithe bréige d’adhradh. Do ídigh Asa iad san; agus ní raibh i gcuid acu ach 
altóracha chun an fhíor-Dhia, ach amháin gan iad a bheith curtha suas de réir dlí, óir níor cheadaigh an dlí íbirt ach 
sa teampall. Agus níor ídigh Asa iad san.
—Ibid. “Beacht chun Dé”. Ní raibh Asa gan locht; ach níor thréig sé riamh seirbhís an Tiarna.
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d’ídigh sé teaghlach Ieroboaim uile. Níor fhág sé oiread agus aon anam amháin dá shíol, gó dtí go
raibh sé  ídithe glan aige,  de  réir  fhocail  an Tiarna,  an focal  do labhair  sé  i  láimh Ahíais  an
Siloníteach: 30 mar gheall ar pheaca Ieroboaim lenar pheacaigh sé agus lenar chuir sé Israél ag
déanamh peacaí, agus mar gheall ar an iomarbhas lenar fheargaigh sé Tiarna Dia Israél.

31 Ach an chuid eile de ghníomharthaibh Nadaib, agus ar dhein sé, ná fuilid siad scríofa i leabhar
briathar laethanta ríthe Israél? 32 Agus bhí cogadh idir Asa agus Baasa, rí Israél, i gcaitheamh a
laethanta go léir.

33 Sa tríú bliain d’Asa rí Iúda is ea do ghoibh Baasa mac Ahíais fórlámhas ar Israél go léir i dTersa,
cheithre bliain fichid. 34 Agus dhein sé olc os cómhair an Tiarna, agus do shiúlaigh sé i slitibh
Ieroboaim, agus ’na pheacaíbh lenar chuir sé ’ fhéachaint ar Israél peacaí ’ dhéanamh.

Caib. a Sédéag

Iehu ag targaireacht in aghaidh Bhaasa. Maraíonn Sambrí a mac Ela agus a chlann go léir. Réim
Amrí athair Achaib.

1 Ansan tháinig  briathar  an  Tiarna  chun Iehu mac Hanani,  in  aghaidh  Bhaasa,  dhá  rá:  2 De
dheascaibh gur thógas as an luaithrigh thu agus gur dheineas priúnsa dhíot os cionn mo phobail
Israél, agus go bhfuil siúlta agat i slí Ieroboaim, agus gur chuiris ’ fhéachaint ar mo phobal Israél
an peaca ’ dhéanamh, ’om ghríosadh chun feirge lena bpeacaíbh sin, 3 féach geárrfad síos sliocht
Bhaasa agus sliocht a theaghlaigh, agus déanfad do thigh mar thigh Ieroboaim mhic Nabait. 4 An
té,  de  Bhaasa,  a  gheóbhaidh  bás  sa  chathair  íosfaid  na  gadhair  é,  agus  an  té  de  Bhaasa  a
gheóbhaidh bás ar an dtuaith íosfaid éanlaithe an aeir é.

5 Ach an chuid eile de ghníomharthaibh Bhaasa, agus ar dhein sé, agus a chathanna, ná fuilid siad
scríofa i leabhar briathar laethanta ríthe Israél? 6 Agus do chodail Baasa i dteannta a athrach, agus
do hadhlacadh é i dTersa, agus tháinig a mhac Ela i réim in’ inead. 7  Agus nuair a tháinig focal an
Tiarna i láimh Iehu mhic Hanani an fáidh, in aghaidh Bhaasa, agus in aghaidh a theaghlaigh, agus
in aghaidh an uilc go léir a bhí déanta aige os cómhair an Tiarna, dhá ghríosadh chun feirge le
hobair a lámh, dhá dhéanamh mar theaghlach Ieroboaim: uime sin do mhairbh sé é, ’sé sin Iehu
mac Hanani, an fáidh.

8 Sa séú bliain ar fhichid d’Asa ’na rí ar Iúda do ghoibh Ela mac Bhaasa fórlámhas ar Israél i
dTersa, ar feadh dhá bhlian; 9 agus d’éirigh ’na choinnibh a sheirbhíseach Sambrí, fear a bhí ’na
chaptaein ar leath a’ mharcra: agus bhí Ela ag ól i dTersa agus bhí sé ar meisce i dtigh Arsa,
rialtóir Thersa. 10 Agus do rith Sambrí isteach agus bhuail sé é, agus mhairbh sé é, sa seachtú
bliain ar fhichid d’Asa ’na rí ar Iúda, agus ghoibh sé fórlámhas in’ inead. 11 Agus nuair a bhí sé ’na
rí agus é ’na shuí sa chathaoir ríoga, do mhairbh sé teaghlach Bhaasa go léir, agus níor fhág sé
duine acu chun mún in aghaidh falla, agus a ghaolta agus a cháirde go léir. 12 Agus d’ídigh Sambrí
teaghlach Bhaasa go léir, de réir fhocail an Tiarna, an focal a labhair sé le Baasa, i láimh Iehu an
fáidh, 13 mar gheall ar pheacaíbh uile Bhaasa, agus ar pheacaíbh a mhic Ela, do pheacaigh agus do
chuir ’ fhéachaint ar Israél peacú, ag gríosadh Tiarna Dia Israél lena mbaoisibh.

14 Ach an chuid eile de ghníomharthaibh Ela, agus ar dhein sé, ná fuilid siad scríofa i leabhar
briathar laethanta ríthe Israél?
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15 Sa seachtú bliain ar fhichid do Asa ’na rí ar Iúda bhí Sambrí ’na rí i dTersa ar feadh seacht lá:
agus bhí an armáil ag imdhruidim Ghebbetoin, cathair leis na Philistínigh, 16 agus nuair ’ airíodar
an cheannairc a bheith déanta ag Sambrí, agus go raibh sé tar éis an rí do mharú, dhein Israél go
léir rí d’Amrí, an fear a bhí ’na cheann ar an slua sa longphort an lá san. 17 Agus d’imigh Amrí
suas, agus Israél uile in éineacht leis, ó Ghebbeton, agus d’imdhruideadar Tersa. 18 Agus nuair a
chonaic Sambrí go raibh an chathair i riocht a tógála chuaigh sé isteach sa phálás agus do loisc sé
é féin agus tigh an rí: agus fuair sé bás 19 ’na pheacaíbh, na peacaí a dhein sé, ag déanamh an uilc*

agus ag siúl  i  slí  Ieroboaim, agus ’na pheacaí  lenar chuir  sé ’  fhéachaint ar Israél  an peaca ’
dhéanamh.

20 Ach an chuid eile de ghníomharthaibh Sambrí, agus dá chómhcheilg, agus dá thíorántacht, ná
fuilid siad scríofa i leabhar briathar laethanta ríthe Israél.

21 Ansan bhí pobal Israél ’na dhá chuid, a leath ag dul le Tební mac Ghinet, chun rí ’ dhéanamh
de agus an leath eile ag gabháil le hAmrí. 22 Ach do bhuaigh na daoine a ghoibh le hAmrí ar na
daoine a ghoibh le Tební mac Ghinet, agus fuair Tební bás agus ghoibh Amrí an ríocht, 23 sa
bhliain a haon agus trí dheich1 do Asa ’na rí ar Iúda. Bhí Amrí ’na rí ar Israél dhá bhliain déag: bí
sé sé bliana ’na rí i dTersa. 24 Do cheannaigh sé cnuc Shamaria ó Shemer ar dhá thalant airgid,
agus dhein sé foirineamh air, agus thug sé Samaria mar ainm ar an gcathair a chuir sé suas, ó
Shemer, an fear go mba leis an cnuc.

25 Agus dhein Amrí an t-olc i radharc an Tiarna, agus dhein sé mallaitheacht thar gach ar chuaigh
roimis. 26 Agus do shiúlaigh sé i slí Ieroboaim mhic Nabait agus ’na pheacaíbh, na peacaí lenar
chuir sé ’ fhéachaint ar Israél peacaí ’ dhéanamh, ag gríosadh Tiarna Dia Israél chun feirge lena
mbaoisibh2.

27 Ach an chuid eile de ghníomharthaibh Amrí, agus na cathanna do throid sé,  ná fuilid siad
scríofa i leabhar briathar laethanta ríthe Israél. 28 Agus do chodail Amrí i dteannta a athrach, agus
do hadhlacadh é i Samaria, agus do ghoibh Achab ríocht in’ inead. 29 Agus do ghoibh Achab mac
Amrí fórlámhas ar Israél san ochtú bliain agus tríochad do Asa ’na rí ar Iúda. Agus bhí Achab mac
Amrí ’na rí ar Israél, i Samaria, dhá bhliain agus fiche. 30 Agus do dhein Achab mac Amrí olc i
radharc an Tiarna níosa mhó ná ar chuaigh roimis ar fad. 31 Agus níor leór leis siúl i bpeacaíbh
Ieroboaim mhic Nabait, ach do thog sé mar mhnaoi Iesabel iníon Etbhaail, rí na Sídoniánach, agus
chuaigh sé agus dhein sé seirbhís Bhaal agus d’adhar sé é. 32 Agus chuir sé suas altóir chun Baail
sa teampall a dhein sé do Bhaal i Samaria. 33 Agus do chuir sé coíll bheag: agus do dhein Achab
níosa mhó chun feirge do chur ar Thiarna Dia Israél ná ar dhein na ríthe go léir a bhí roimis.
34 ’Na laethibh is ea do chuir Hiel Bhetel Iéricho suas: in Abiram, a chéadghein, is ea’ chuir sé na
clocha buínn, agus agus ’na mhac ab óige, Segub, is ea ’chuir sé na geataí:  de réir fhocail  an
Tiarna, an focal a labhair sé i láimh Iósué mhic Nuin.

Caib. a Seachtdéag

Elías ag dúnadh na spéire suas, ag cosc fearthana. Na fiacha dúbha ag tabhairt bídh chuige. Agus
bainntreach i Sarephta ag tabhairt bídh do ’na dhiaidh san. Mac na bainntrí aige á thógaint ón
mbás.

1 Caib. 16. véar. 23. “San aonú bliain agus tríochad”. Do thosnaigh réim Amrí sa seachtú bliain ar fhichid de réim 
Asa, ach ní raibh seilbh shíochánta aige go dtí bás a thnúthaigh Tební san aonú bliain agus tríochad de réim Asa.

2 Véar. 26. “Lena mbaoisibh”, ’sé sin, a n-íodail; a ngamhna óir, rudaí baoithe, bréagacha, cealgacha.
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1 Agus duairt Elías an Tesbíteach de lucht áitribh Ghalaaid, le hAchab: Mar is beó Tiarna Dia
Israél go bhfuilim im sheasamh ’na radharc, ní bheidh drúcht ná fearthainn na blianta so ach de
réir focal mo bhéilse.

2 Agus tháinig briathar an Tiarna chuige agus duairt sé*: 3 Imigh as so agus éirigh soir agus cuir
thu féin i bhfolach in aice srutha Charit atá ar aghaidh an Iórdain amach, 4  agus san áit sin beidh
tú ag ól as an sruth; agus tá órdaithe agamsa do sna fiachaibh dúbha thu ’ chothú ann. 5  D’imigh
sé, dá bhrí sin, agus dhein sé de réir fhocail an Tiarna: agus d’imigh sé agus do chónaigh sé in aice
srutha Charit, atá ar aghaidh an Iórdain amach, 6 agus thugadh na fiacha dúbha arán agus feóil
chuige ar maidin agus arán agus feóil um thráthnóna, agus d’oladh sé uisce an tsrutha. 7  Ach tar
éis roinnt aimsire chuaigh an sruth i ndísc, toisc gan aon fhearthainn do theact ar an dtalamh.
8 Ansan tháinig briathar an Tiarna chuige agus duairt sé*: 9 Éirigh agus imigh sé go dtí Sarephta
na Sídoniánach1 agus cónaigh ann mar tá órdaithe agamsa do bhainntrigh atá ann tu ’ chothú.
10 D’éirigh sé agus chuaigh sé go Sarephta. Agus nuair a bhí sé tagaithe go dtí geata na cathrach,
chonaic sé an bhainntreach agus í ab bailiú chipíní, agus ghlaeigh sé uirthi, agus duairt sé léi:
Tabhair dom roinnt bheag uisce in árthach le n-ól. 11 Agus bhí sí ag dul a d’iarraidh an uisce agus
do ghlaeigh sé ’na dhiaidh agus duairt sé*: Tabhair chúm leis, aicim ort, blúire beag aráin id láimh.
12 Agus duairt sise: Mar is beó do Thiarna Dia níl aon arán agam ach amháin lán duirinn de mhin
i bpota agus beagán íle i gcrúsca: agus* táim ag bailiú dhá bhlúire adhmaid chun go raghad agus
go n-ollmhód é dom féin agu  dom mhac i dtreó go n-íosfaimíd é agus ansan go bhfaighimíd bás.
13 Agus duairt Elías léi: Ná bíodh eagal ort ach imigh agus dein mar adeirir: ach dein dómhsa ar
dtúis císte beag gríosaidh agus tabhair chúm é: agus ansan dein duit féin agus dod mhac. 14 Óir
seo mar adeir an Tiarna*: Ní raghaidh den phota mine, ná ní laígheadóidh an crúsca íle, go dtí an
lá ’na dtabharfaidh an Tiarna fearthainn ar uachtar na talún. 15 D’imigh sí agus dhein sí de réir
fhocail Elíais, agus d’ith sé bia, agus d’ith sise, agus a teaghlach: agus ón lá san amach 16  níor
chuaigh den phota mine ná níor chuaigh laíghead ar an gcrúsca íle, de réir fhocail an Tiarna, an
focal a labhair sé i láimh Elíais.

17 Agus do thárla ’na dhiaidh san gur buaileadh breóite mac na mná, máistreás an tí, agus bhí an
bhreóiteacht ana-throm, i dtreó ná raibh aon anál fágtha ann. 18 Agus duairt sí le hElías: Cad ’tá
(ag baint) duitse agus dómhsa, a fhir Dé? Ár tháinís chúm chun go gcuímhneófí ar mo chiontaibh
agus go marófá mo mhac? 19 Agus duairt Elías léi: Tabhair dom do mhac. Agus do thóg sé as a
hucht é, agus do rug sé leis suas é go dtí an seómra uachtarach mar a mbíodh sé féin. Agus chuir
sé ar a leabaidh féin é, 20 agus do ghlaeigh sé go hárd ar an dTiarna agus duairt sé: Ó a Thiarna
Dia, an bhfuil sé de phionós curtha agat ar an mbainntrigh seo féin go bhfuil mo chothú agam dá
fháil aici ar shlí, go marófá a mac! 21 Agus do shín sé agus do thómhais sé é féin ar an leanbh trí
huaire, agus do scread sé ar an dTiarna agus duairt sé: Ó a Thiarna Dia tagadh anam an linbh seo,
aicim ort, thar n-ais isteach ’na chorp! 22 Agus d’éist an Tiarna le guth Elíais agus tháinig anam
an linbh thar n-ais isteach ann, agus bhí sé ’na bheathaidh arís. 23 Ansan thóg Elías an leanbh,
agus thug sé anuas é ón seómra uachtarach go dtí an tigh laistíos, agus thug sé dá mháthair é,
agus duairt sé léi: Féach tá do mhac ’na bheathaidh. 24 Agus duairt an bhean le hElías: Tá ’ fhios
agam anois as so, gur duine le Dia thu, agus is fíor focal an Tiarna id bhéal.

Caib. a hOchtdéag

Elías ag teacht i  láthair  Achaib.  Tine aige á thabhairt ó neamh agus na fáidhí fallsa curtha ar
mearaí aige. An fhearthainn aige á thabhairt as an spéir lena ghuí.

1 Caib. 17. véar. 9. “Sarephta na Sídoniánach”, ’sé sin, cathair leis na Sídoniánaigh.
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1 Tar éis mórán laethanta tháinig briathar an Tiarna chun Elíais, sa tríú bliain, agus duairt sé *:
Imigh agus taispeáin thu féin d’Achab i dtreó go dtabharfad fearthainn ar uachtar na talún. 2  Agus
d’imigh Elías chun go dtaispeáinfeadh sé é féuin d’Achab, agus bhí gorta déarmhar i Samaria.
3 Agus do ghlaeigh Achab ar Abias, rialtóir a theaghlaigh. Ach bhí eagla an Tiarna go mór ar
Abdías. 4 Mar nuair a bhí Iesabel ag marú fáidhí an Tiarna do thóg seisean céad duine de sna
fáidhibh agus chuir sé i bhfolach iad in uaimhibh, ’na gcaogad agus ’na gcaogad, agus chothaigh
sé  iad  le  harán  agus  le  huisce.  5 Agus  duairt  Achab le  hAbdías:  Imigh  tríd  an  dtír  chun  na
dtoibreacha uisce, agus isteach in sna gleanntaibh, féachaint an bhféadfaimís féar a dh’fháil chun
na  n-each  agus  na  miúl  do  shábháil  i  dtreó  ná  faighid  na  beithígh  go  léir  bás.  6  Agus  do
roinneadar na tíortha eatarthu i dtreó go ngeóbhaidís tríothu mórthímpall: d’imigh Achab treó
agus chuaigh Abdías treó eile in’ aonar. 7 Agus nuair a bhí Abdías ar an slí, do bhuail Elías uime,
agus d’aithin sé é, agus chaith sé é féin ar a bhéal agus ar a aghaidh agus duairt sé: An tu mo
thiarna Elías? 8 Agus d’fhreagair  seisean: Is  me. Imigh agus abair led mháistir:  Tá Elías anso.
9 Agus duairt seisean: Cad é an peaca atá déanta agam go dtabharfá suas me i láimh Achaib chun
go maródh sé me? 10 Mar is beó an Tiarna níl náisiún ná ríocht ná fuil daoine curtha ann ageam
mháistir ar do lorg: agus nuair a fhreagadar go léir: Níl sé anso: chuir sé dearbhú ar gach ríocht
agus ar gach náisiún, toisc ná fuaradh thu. 11 Agus anois deirir liomsa: Abair led mháistir: Tá
Elías anso. 12 Ansan nuair a bheadsa imithe uait, béarfaidh sprid an Tiarna thu isteach in áit éigin
nách eól dom, agus raghadsa isteach agus neósfad d’Achab agus nuair ná faighidh sé thu maróidh
sé mise: ach tá eagla an Tiarna ar do sheirbhíseach ón’ óige. 13 Nár hínseadh duit, a thiarna, an
rud a dheineas nuair  a bhí  Iesabel  ag marú fáidhí  an Tiarna,  conas mar a chuireas céad fear
d’fháidhibh an Tiarna ’na gcaogad agus ’na gcaogad, i bhfolach in uaimhibh agus gur chothaíos
iad le harán agus le huisce. 14 Agus deirir anois: Imigh agus inis dod mháistir: Tá Elías anso: i
dtreó go maróidh sé me. 15 Agus duairt Elías: Mar is beó an Tiarna* go bhfuilim im sheasamh os
cómhair a aghaidh, taispeánfad me féin do inniu. 

16 D’imigh Abdías, dá bhrí sin, i gcoinnibh Achaib, agus d’inis sé dho, agus tháinig Achab chun
Elíais. 17 Agus nuair a chonaic sé é duairt sé: An tusa an fear atá ag buaireamh Israél? 18  Agus
duairt  seisean:  Ní  mise do chuir  buaireamh ar Israél  ach tusa agus teaghlach t’athar,  mar do
thréigeabhair aitheanta an Tiarna agus do leanabhair Baalim. 19 Mar sin féin, cuirse fios uait anois
agus cruinnigh chúmsa Israél go léir go cnuc Charmel, agus fáidhí Bhaail, cheithre chéad fear
agus caogad, agus fáidhí na gcoíllte, cheithre chéad fear a bhíonn ag ithe bídh ag bórd Iesabel.

20 Chuir Achab fios go dtí clann Israél go léir, agus do chruinnigh sé na fáidhí i dteannta ’ chéile
ag cnuc Charmel. 21 Agus tháinig Elías chun na ndaoine go léir, agus duairt sé: Cad é an fhaid a
bheidh sibh ar mearathal idir dhá thaobh? Más é an Tiarna is Dia ann, leanaidh é, ach más é Baal
leanaidh Baal. Agus níor fhreagair na daoine focal. 22 Agus duairt Elías arís leis na daoine. Níl
fágtha d’fháidhibh an Tiarna ach mise, ach tá cheithe chéad fear agus caogad d’fháidhibh Bhaail
ann. 23 Tugtar dhá dhamh dúinn, agus toghaidís sin damh acu dhóibh féin, agus geárraidís ’na
bhloghaibh é agus cuiridís ar adhmad é, ach ná cuiridís aon tine faoi, agus ollmhódsa an damh eile
agus cuirfead ar adhmad é, agus ní chuirfead aon tine faoi. 24 Glaeidhse ar ainmneacha úr ndéithe
agus glaofadsa ar ainm an Tiarna, agus an Dia a dhéanfaidh freagairt le tine, bíodh sé sin ’na Dhia.
Agus d’fhreagair na daoine go léir agus dúradar: Is ana-mhaith an tairiscint í sin!

25 Ansan duairt Elías le fáidhibh Bhaail: Toghaidhse damh ar dtúis agus ollmhaídh é, mar is sibh
an uimhir mhór, agus glaeidh ar ainmneacha úr ndéithe, ach ná cuiridh aon tine faoi. 26 *Thógadar
an damh a thug sé dhóibh, agus d’ollmhaíodar é, agus bhíodar ag glaoch ar ainm Bhaail ó mhaidin
go dtí meán an lae, agus: Ó, a Bhaail, éist linn! adeiridís, ach ní raibh aon ghuth ná éinne ag
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freagairt: agus bhíodar ag léimrigh treasna na haltórach a dheineadar. 27 Agus nuair a bhí lár an
lae ann, bhí Elías ag magadh fúthu agus deireadh sé: Glaeidh de guth níos aoirde, óir is dia é, agus
b’fhéidir go bhfuil sé ag cainnt, nú go bhfuil sé i dtigh ósta, nú ar chuaird, nú b’fhéidir go bhfuil sé
’na chodladh agus nách mór é ’ dhúiseacht. 28 Ach bhíodar ag screadaigh de ghuth árd agus dhá
ngearradh féin, mar ba ghnáth leó, le sceanaibh agus le lannsaíbh go dtí go rabhadar clúdaithe le
fuil. 29 Ach nuair a bhí meán an lae imithe agus iad san ag fáidheadóireacht, bhí an t-am ann chun
íbirte ’ dh’ofráil, ach níor airíodh* aon ghuth, ná níor fhreagair éinne iad* agus iad ag guí.

30 Ansan duairt Elías leis na daoine go leir: Tagaidh anso chúmsa. Agus tháinig na daoine i ngar
do, agus do dheisigh sé altóir an Tiarna a bhí ar lár, briste. 31 Agus d’aimsigh sé dhá chloich
dhéag, de réir uimhre treabh clainne Iácóib, an fear gur tháinig briathar an Tiarna chuige dhá rá
leis: Is Israél a bheidh mar ainm ort. 32 Agus chuir sé suas, leis na clochaibh sin, altóir chun ainme
an Tiarna agus dhein sé, mórthímpall ar an altóir caidhséar chun uisce agus leithead dhá chlas
ann. 33 Ansan do chuir sé an t-adhmad ar an altóir* agus do gheárr sé an damh ’na bhloghaibh
agus chuir sé anuas ar an adhmad é. 34 Ansan duairt sé: Líonaidh cheithre meadracha d’uisce,
agus doirtidh an t-uisce anuas ar an holocaust agus ar an adhmad. Agus duairt sé arís: Deinidh an
rud céanna an tarna huair. Agus nuair a bhí sé déanta acu an tarna huair duairt sé: Deinidh an tríú
huair é, leis. Agus do dheineadar é an tríú huair; 35 agus do rith an t-uisce mórthímpall ar an
altóir agus bhí an caidhséar lán d’uisce.

36 Agus nuair a bhí an t-am ann chun an  holocauist d’íbirt, tháinig Elías an fáidh i ngar agus
duairt sé: A Thiarna, a Dhia Abrahaim agus Isaaic agus Israél, taispeáin inniu gur tusa Dia Israél,
agus gur mise do sheirbhíseach, agus go bhfuil déanta agam de réir t’aithne in sna nithibh seo go
léir. 37 Éist liom, a Thiarna, éist liom, i dtreó go bhfoghlamóid na daoine seo gur tu an Tiarna Dia,
agus go bhfuil a gcroí iompaithe agat arís.

38 Ansan do thit an Tiarna anuas, agus do loisc sí an holocaust, agus an t-adhmad, agus na clocha,
agus an luaithreach, agus do líoraic sí suas an t-uisce a bhí sa chaidhséar. 39 Agus nuair a chonaic
na daoine go léir an ní sin, do chaitheadar iad féin ar a n-aghaidh agus dúradar: Is é an Tiarna is
Dia ann! Is é an Tiarna is Dia ann! 40 Agus duairt Elías*: Beirtear ar fháidhibh Bhaail agus ná
téadh éinne acu as. Agus do rugadh orthu agus do rug Elías síos iad go dtí sruth Chisoin agus
mhairbh sé iad san áit sin.

41 Ansan duairt  Elías le  hAchab: Imigh suas agus ith bia agus ól  deoch, mar tá fuaim flúirse
fearthana ann. 42 D’imigh Achab chun bídh a dh’ithe agus chun dí ’ dh’ól: agus d’imigh Elías suas
go mullach Charmel agus chaith sé é féin claon ar an gcnuc agus chuir sé a aghaidh idir a dhá
ghlúin, 43 agus duairt sé lena ghiolla: Imigh suas agus féach i dtreó na farraige. Agus d’imigh
seisean agus d’fhéach sé, agus duairt sé: Níl aon rud ann. Agus duairt sé leis arís: Fíll seacht n-
uaire. 44 Agus an seachtú huair d’éirigh as an bhfarraige scamall beag mar ’ bheadh troigh duine.
Agus duairt sé: Imigh suas agus abair le hAchab: Ollmhaigh do charbat agus imigh síos le heagla
go gcoiscfeadh an fhearthainn tu. 45 Agus le línn é dhá iompáil féin an treó so agus an treó úd,
féach do dhoirchigh an spéir le scamallaibh agus le gaoith, agus do thit fearthainn mhór agus
d’éirigh  Achab  agus  d’imigh  sé  go  dtí  Iesraél:  46 agus  bhí  lámh an  Tiarna  ar  Elías  agus  do
chrioslaigh sé suas a chúm agus bhí sé ag rith roim Achab amach go dtáinig sé go dtí Iesraél.

Caib. a Naoidéag

Elías ag teitheadh ó Iesabel, agus aingeal ag tabhairt bídh do san uaigneas, agus siúl daichead lá aige
á dhéanamh le neart an bhídh sin, go dtí a theacht go Hóreb, mura dtugtar radharc ó Dhia dho.
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1 Agus d’inis Achab do Iesabel gach ar dhein Elías agus conas mar a mhairbh sé leis an gclaíomh
na fáidhí go léir.  2 Agus chuir Iesabel teachtaire ag triall  ar Elías dhá rá leis:  So agus súd go
ndeinid na déithe liomsa, agus tuilleadh leis, mura ndeinead do bheathasa mar bheatha dhuine acu
súd sara mbeiridh an taca so amáireach ort.  3 Ansan bhí eagla ar Elías agus d’éirigh sé agus
d’imigh sé pé treó ’nar mhian leis imeacht: agus tháinig sé go dtí Bersabee Iúda agus d’fhág sé a
ghiolla ann. 4 Agus d’imigh sé ar aghaidh, siúl lae, isteach san uaigneas, agus nuair a bhí sé ann
do shuigh sé fé chrann iúnipeir, agus d’iarr sé ar son a anama go bhfaigheadh sé bás1. Agus duairt
sé: Ní beag liomsa, a Thiarna, tóg m’anam chun siúil: óir ní feárr me ná m’aithreacha. 5  Agus
chaith  sé  é  féin  anuas  fé  scáth  an chraínn  iúnipeir agus  thit  a  chodladh air.  Agus  féach,  do
theangmhaigh aingeal ón dTiarna leis agus duairt sé leis: Éirigh agus ith rud. 6 Agus d’fhéach sé,
agus féach, bhí in aice a chínn císte gríosaidh agus árthach uisce: agus d’ith sé agus d’ól sé, agus
thit a chodladh arís air. 7 Agus tháinig aingeal an Tiarna an tarna huair, agus do theangmhaigh sé
leis, agus duairt sé leis: Éirigh agus ith: tá slí fhada agat le dul. 8 Agus d’éirigh sé agus d’ith sé
agus d’ól sé, agus do shiúlaigh sé i neart an bhídh sin2 daichead lá agus daichead oíche, go dtí cnuc
Dé, Hóreb. 9 Agus nuair  a bhí  sé tagaithe ann, do chónaigh sé in uaimh. Agus féach tháinig
briathar an Tiarna chuige agus duairt sé leis: Cad ’tá agat á dhéanamh anso, a Elíais? 10  Agus
duairt seisean: Le díogras a bhí díogras orm do Thiarna Dia na sló: óir tá clann Israél tar éis do
chonnartha do thréigean. Do leagadar t’altóracha, do mharaíodar t’fháidhí *, agus níl fágtha ach
mise amháin3, agus táid siad ar tí mh’anamasa chun é ’ bhaint asam.

11 Agus duairt an Tiarna leis: Imigh amach agus seasaimh ar an gcnuc os cómhair an Tiarna: agus
féach, an Tiarna ag gabháil thart, agus gaoth mhór láidir roimis an dTiarna ag leagadh na gcnuc
agus ag briseadh na gcarraigreacha ’na mblúiríbh: ní sa ghaoith atá an Tiarna; agus i ndiaidh na
gaoithe luascadh talún: ní sa luascadh talún atá an Tiarna: 12 agus i ndiaidh an luascadh talún
tine: ní sa tine atá an Tiarna. Agus i ndiaidh na tine leóithneacha aeir chneasta (nú, putharnach
d’aer chneasta). 13 Agus nuair ’ airigh Elías é, do chlúdaigh sé a aghaidh lena bhrat agus tháinig
sé amach agus sheasaimh sé i ndoras na huamha, agus féach guth chuige dhá rá: Cad ’tá agat á
dhéanamh anso, a Elíais? Agus d’fhreagair seisean: 14  Le díogras a bhíos díograiseach do Thiarna
Dia na sló: toisc gur thréig clann Israél do chonnradhsa: do leagadar t’altóracha, do mharaíodar
t’fháidhí leis an gclaíomh, agus níl fágtha ach mise amháin, agus táid siad ag lorg m’anamasa chun
é ’ bhaint asam.

15 Agus duairt an Tiarna leis: Imigh agus fíll ar do shlí tríd an uaigneas go dtí Damascus: agus
nuair a bheir tagaithe ann úngfair Hasaél chun bheith ’na rí ar Shuíria, 16 agus úngfair Iehu mac
Namsí chun bheith ’na rí ar Israél. Agus úngfair Eliséus mac Saphait * chun bheith in’ fháidh id
dhaidh féin. 17 *Agus an té do raghaidh ó chlaíomh Iehu maróidh Eliséus é4.  18 Agus fágfadsa

1 Caib. 19. véar. 4. “Bás”. Ní le heaspa foighne a dh’iarr Elías go bhfaigheadh sé bás ach le díogras in aghaidh an 
pheaca, agus i dtreó ná beadh sé ag féachaint níba shia ar anacra na ndaoine, agus ar an gcogadh a bhí acu á chur ar 
Dhia agus ar sheirbhíseachaibh Dé. Feic véar. 10.

2 Véar. 8. “Neart an bhídh sin”. Figiúir d’Arán na beatha a glactar sa Naomh-Shácramínt ab ea an t-arán san a tugadh 
d’Elías san uaigneas. Le neart an bhídh sin atá sa Naomh-Shácramínt a cothaítear sinne ’nár gcuaird trí uaigneas an 
tsaeil seo go dtí go sroisimíd fíorchnuc Dé agus aoibhneas na síoraíochta.

3 Véar. 10. “Níl fágtha ach mise amháin”, ’sé sin d’fháidhibh ríochta Israél, nú na ndeich dtreabh. Mar bhí an 
creideamh i dtreó mhaith an uair sin i ríocht Iúda fé sna ríthibh fónta úd Asa agus Iosaphat. Agus bhí a lán fáidhí in 
Israél féin an uair sin, bíodh ná raibh aithne ag Elías orthu.

4 Véar. 17. “Maróidh Eliséus iad”. Níor mhairbh Eliséus leis an gclaíomh chorpartha éinne de lucht na n-íodal a 
dh’adhradh. Ach curtar síos san áit sin é in éineacht le Hasaél agus le Iehu, na daoine a bhí ceapaithe ag Dia chun 
díoltais a dhéanamh ar íodaladhradh Israél, toisc gur thargair sé do Hasaél go mbeadh sé ’na rí ar Shuíria agus gur 
úng sé Iehu ’na rí ar Israél chun go n-ídeódh sé teaghlach Achaib.
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agam féin deich* míle fear nár feacadh a nglúine os cómhair Bhaail, agus gach béal nár adhar é ag
pógadh na lámh.

19 Agus d’imigh Elías ón áit sin agus fuair sé Eliséus mac Saphait agus é ag treabhadh agus dhá
sheisreach déag damh aige, agus aon ab ea é dhíobh san a bhí ag treabhadh le dhá cheann déag de
sheisreachaibh damh. Agus nuair a tháing Elías chuige do chaith sé a bhrat air. 20  Agus d’fhág
seisean na daimh láithreach agus do rith sé i ndiaidh Elíais agus duairt sé: Leog dom, aicim ort,
m’athair agus mo mháthair do phógadh agus ansan leanfad thu. Agus duairt sé leis: Imigh agus
fíll thar n-ais. An ní a bhí agamsa le déanamh leat tá sé déanta agam leat. 21 Agus d’fhíll sé thar n-
ais uaidh, agus thóg sé seisreach damh agus mhairbh sé iad, agus bheirbh sé an fheóil leis an
gcéachta*, agus thug sé do sna daoine í agus d’itheadar í: agus d’éirigh sé agus d’imigh sé agus do
lean sé Elías agus bhí sé ag friothálamh air.

Caib. a Fiche

Na  Suíriánaigh  ag  imdhruidim  Shamaria:  Achab  ag  buachtaint  orthu  dhá  uair.  Fáidh  ag
imdheargadh air mar gheall ar Bhenadad do leogaint uaidh.

1 Agus do chruinnigh Benadad* a shlua go léir i dteannta ’ chéile, agus bhí trí dheich a dó de
ríthibh ’na theannta,  agus eachra agus carbait,  agus chuaigh sé suas agus chuir sé cogadh ar
chathair Shamaria agus d’imdhruid sé í. 2 Agus chuir sé teachtairí isteach sa chathair ag triall ar
Achab,* 3 agus duairt sé: Seo mar adeir Benadad: Is liomsa do chuid airgid agus do chuid óir. Is
liomsa do mhná agus an chuid is feárr ded chlaínn. 4 Agus d’fhreagair rí Israél: De réir t’fhocail, a
thiarna, a rí, is leat me féin agus a bhfuil agam. 5 Agus tháinig na teachtairí arís agus dúradar: Seo
mar adeir Benadad, an té a chuir chút sinn: Caithfir do chuid airgid agus do chuid óir agus do
mhná agus do chlaínn a thabhairt suas dom. 6 Amáireach, dá bhrí sin, um an dtaca chéanna so,
cuirfead chút mo sheirbhísigh agus cuardóid siad do thigh agus tithe do sheirbhíseach, agus gach
a dtaithnfidh leó, cuirfid siad ’na lámhaibh é agus tabharfaid siad leó é.

7 Agus do ghlaeigh rí  Israél  ar  sheanóiribh uile na tíre agus duairt sé: Féach agus tugaidh fé
ndeara go bhfuil líonta aige á chur rómhainn, óir do chuir sé teachtaireacht chúmsa a d’iarraidh
mo bhan agus mo chlainne agus a d’iarraidh mo chuid airgid agus mo chuid óir, agus ní duart ná
tabharfainn. 8 Agus duairt na seanóirí agus na daoine go léir: Ná héist leis agus ná haontaigh do.
9 Dá bhrí sin, d’fhreagair teachtairí Bhenadaid: Abraidh lem thiarna an rí: Déanfad gach ní gur
chuiris  do  sheirbhíseach  chúm  ar  dtúis  dhá  iarraidh  orm,  ach  ní  féidir  dom  an  ní  seo  do
dhéanamh. 10 Agus tháinig a theachtairí chuige, agus thugadar scéala chuige. Agus chuir sé uaidh
arís iad agus duairt sé: So agus súd go ndeinid na déithe liomsa, agus tuilleadh ’na theannta, má
bhíonn luaithreach Samaria ábalta ar  lán duirinn an duine ’  thabhairt  do sna daoine atá ’om
leanúint. 11 Agus duairt rí Israél dhá fhreagradh: Abraidh leis: Ná bíodh an crioslaithe1 ag maíomh
as féin ar nós an díchrioslaithe (nú, ná deineadh crioslaithe maíomh díchrioslaithe). 12 Agus do
thárla go raibh Benadad* agus na ríthe ag ól ’na gcábánaibh, agus duairt sé˙lena sheirbhísigh:
Imdhruididh an chathair, agus d’imdhruideadar an chathair.

13 Agus féach, tháinig fáidh ag triall ar Achab rí Israél agus duairt sé leis: Seo mar adeir an Tiarna:
Chíonn tú an mhórshlua líonmhar san, féach, tabharfad isteach id láimh duit iad an lá so i dtreó
go mbeidh ’ fhios agat gur mise an Tiarna. 14 Agus duairt Achab: Cé thríd? Agus duairt seisean

1 Caib. 20. véar. 11. “Crioslaithe”, ’sé sin, ná deineadh sé maíomh go dtí go mbeidh buaite aige. Beidh tráth an 
mhaímh ann nuair a bheidh buaite ar a namhaid aige agus a chrios bainte dhe aige.
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leis: Trí sheirbhíseachaibh phriúnsaí na gcúigí. Agus duairt Achab: Cé ’ thosnóidh an cath? Agus
duairt seisean: Tusa. 15 Agus do chóraigh sé seirbhísigh phriúnsaí na gcúigí agus fuair sé gur dhá
chéad trí dheich a haon* gurbh ea a n-uimhir. Agus do chóraigh sé na daoine ’na ndiaidh, clann
Israél go léir, seacht míle. 16 Agus ghluaiseadar amach i meán lae. Ach bhí Benadad ag ól, dhá
chur féin ar meisce, ’na phuball,  agus an trí  dheich a dó ’na theannta de ríthibh a tháinig ag
cabhrú leis. 17 *Agus chuir Benadad uaidh (teachtaireacht), agus d’ínseadar do, agus dúradar leis:
Tá daoine ag teacht amach a Samaria. 18 Agus duairt sé: Peocu i síocháin a thagaid siad, tógtar
beó iad,  nú peocu is  chun troda a thagaid siad tógtar beó iad.  19 Ach do ghluais  seirbhísigh
phriúnsaí na gcúigí amach agus do lean an chuid eile den tslua iad. 20 Agus do mhairbh gach fear
an fear a tháinig ’na choinnibh, agus do theith na Suíriánaigh agus do ghluais Israél ar a dtóir.
Agus do theith Benadad, rí Shuíria, ar muin eich, é féin agus a mharcshlua. 21  Ach d’imigh rí
Israél amach agus do bhuail sé an eachra agus na carbait, agus chuir sé ár mór ar na Suíriánaigh.
22 (Agus tháinig fáidh ag triall ar rí Israél agus duairt sé leis: Imigh agus neartaigh thu féin, agus
tuig agus feic an rud atá agat á dhéanamh: óir tiocfaidh rí Shuíria aníos id choinnibh an bhliain
seo chúinn.)

23 Ach duairt seirbhísigh rí Shuíria leis: Déithe a bhaineann leis na cnucaibh is ea a ndéithe sin.
Uime sin atá buaite acu orainn. Ach is feárr go dtroidfimísne ’na gcoinnibh ar na machairíbh, agus
buafaimíd orthu. 24 Deinse, dá bhrí sin,  an ní seo. Tóg na ríthe go léir as do shlua agus cuir
taoisigh ’na n-inead, 25 agus cuir led shlua oiread fear agus do maraíodh ort, agus eachra de réir
mar a bhí agat ar dtúis*, agus cuirfimíd cath orthu in sna machairíbh agus chífir go mbuafaimíd
orthu. Agus do chreid sé a gcómhairle agus dhein sé mar sin.

26 Dá bhrí sin, ar theacht na haithbhliana, do chruinnigh Benadad na Suíriánaigh agus chuaigh sé
suas go hAphec chun troda in aghaidh Israél. 27 Agus do cruinníodh clann Israél agus thógadar
lón agus chuadar amach ar an dtaobh eile agus champaíodar ar a n-aghaidh anonn, mar ’ bheadh
dhá thréad bheag gabhar. Ach do líon na Suíriánaigh an tír. 28 (Agus tháinig duine le Dia agus
duairt sé le rí Israél: Seo mar adeir an Tiarna: Toisc go nduairt na Suíriánaigh: Is é Dia na gcnuc
an Tiarna, ach ní hé Dia na ngleannta é, tabharfadsa an mhórshlua san go léir isteach id láimh
duitse, agus beidh ’ fhios agat gur mise an Tiarna.) 29 Agus bhí an dá thaobh ag córú a sló*, ar
feadh  seacht  lá  agus  do  buaileadh  an  cath  an  seachtú  lá.  Agus  do  mhairbh  clann  Israél  na
Suíriánaigh, céad míle troitheach in aon lá amháin. 30 Agus do theith an chuid eile acu isteach in
Aphec, isteach sa chathair, agus do thit an falla ar sheacht míle fear a bhí fágtha, agus do theith
Benadad  isteach  sa  chathair  isteach  i  seómra  a  bhí  istigh  i  seómra  eile.  31  Agus  duairt  a
sheirbhísigh leis: Féach, d’airíomair go bhfuil ríthe teaghlaigh Israél daonnachtach; cuirimís, dá
bhrí sin, éadach ruainnigh ar ár luanaibh agus téadracha ar ár gceannaibh agus téimís amach ag
triall  ar  rí  Israél  agus b’fhéidir  go sábhálfadh sé  ár  n-anamnacha.  32 Agus chuireadar  éadach
ruainnigh ar a luanaibh agus téadracha ar a gceannaibh agus thánadar ag triall ar rí Israél agus
dúradar  leis:  Deir  do sheirbhíseach  Benadad:  Aicim ort  agus  leog m’anam liom.  Agus  duairt
seisean: Má tá sé beó fós is é mo bhráthair é. 33 Do ghlac na fir an focal san mar chómhartha, agus
bhaineadar  an focal  go tapaidh  as  a  bhéal  agus  dúradar:  Do bhráthair  Benadad.  Agus  duairt
seisean*: Imídh agus tugaidh chúm é. Ansan tháinig Benadad amach chuige, agus thóg sé suas
isteach  ’na  charbat  é;  34 agus  duairt  sé  leis:  Na  cathracha  úd  a  thóg  m’athairse  ó  t’athairse
tabharfadsa dhuit thar n-ais iad. Agus deinse dhuit féin sráideanna i  nDamascus mar a dhein
m’athair i Samaria, agus déanfad connradh leat agus imeód uait. Agus dhein sé connradh leis agus
do leog sé dho imeacht.

35 Agus duairt fear áirithe de mhacaibh na bhfáidhí lena chómhalta, i mbriathar an Tiarna: Buail
me. Ach ní bhuailfeadh. 36 Ansan duairt sé leis: Nuair ná héistfá le briathar an Tiarna, féach,
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imeóir uaim, agus maróidh león thu. Agus nuair a bhí sé imithe tamall uaidh do fuair león é agus
mhairbh sé é. 37 Ansan do fuair sé fear eile agus duairt sé leis: Buail me. Agus do bhuail sé é agus
chréachtnaigh sé é. 38 Ansan d’imigh an fáidh agus bhuail sé uime an rí ar an slí agus chuir sé
ceilt air féin le luaithrigh a chuir sé ar a aghaidh agus ar a shúilibh; 39 agus nuair a bhí an rí ag
gabháil thairis do liúigh sé amach ar an rí agus duairt sé: D’imigh do sheirbhíseach amach chun
troda lámh ar láimh, agus do theith fear áirithe agus do thug duine chúmsa é, agus duairt sé:
Cimeád an fear san, agus má shleamhnaíonn sé uait beidh t’anam ar a anam san, nú caithfir talant
airgid do dhíol. 40 Ach an fhaid a bhíos-sa, im neamhshuaimhneas ag iompáil ó thaobh taobh, go
hobann ní raibh sé le feiscint. Agus duairt rí Israél leis: Sin í do bhreith, an bhreith atá tabhartha
agat féin. 41 Agus do scuab seisean an luaithreach dá aghaidh láithreach, agus d’aithin rí Israél é,
gur dhuine de sna fáidhibh é, 42 agus duairt sé (leis an rí): Seo mar adeir an Tiarna: Toisc gur
leogais d’fhear go raibh bás tuíllte aige imeacht as do láimh beidh t’anamasa ar a anam san agus
do dhaoinese ar a dhaoine sin. 43 Agus chuaigh rí Israél thar n-ais chun a thí féin gan a leogaint
air gur airigh sé, agus tháinig sé go Samaria agus é ar deargbhuile.

Caib. Dhá Dheich a [hAon]

Gabhtar de chlochaibh i Nabot agus maraítear é,  le hórdú Iesabel,  trí fhianaise bhréige, toisc ná
tabharfadh sé a fhíonghort don rí Achab. Elías ag bagairt breithiúntais Dé air. An bhreith dá bogadh
dho, toisc gur úmhlaigh sé é féin.

1 Agus tar éis na nithe sin do bhí an uair sin ag Nabot an Iesraelíteach, a bhí i Iesraél, fíonghort in
aice tí Achaib, rí Shamaria. 2 Agus do labhair Achab le Nabot agus duairt sé: Tabhair dómhsa
t’fhíonghort  go ndeinead  gáirdín  luíbheanach  de ó  tá  sé  i  ngar  agus  buailte  lem thigh,  agus
tabharfad duit mar mhalairt air fíonghort is feárr ná é, nú tabharfad duit an t-airgead is fiú é, más
é sin is oiriúnaí leat. 3 Agus d’fhreagair Nabot é: Go ndeinidh an Tiarna trócaire ormsa agus nár
leogaidh sé dhom oidhreacht m’athrach a thabhairt duitse! 4 Agus tháinig Achab isteach ’na thigh
féin  agus  é  go  feargach  agus  go  canncrach  mar  gheall  ar  an  bhfocal  a  labhair  Nabot  an
Iesraelíteach leis, nuair aduairt sé: Ní thabharfad duit oidhreacht mo shínsear. Agus chaith sé é
féin ar a leabaidh agus d’iompaigh sé a aghaidh isteach ar an bhfalla, agus ní íosfadh sé aon bhia.
5 Agus chuaigh a bhean Iesabel isteach ag triall air agus duairt sí leis: Cad ’tá ort go bhfuil t’anam
chómh buartha?  Agus cad  ’na  thaobh ná  hitheann tú bia?  6 Agus  do fhreagair  seisean í:  Do
labhras le Nabot an Iesraelíteach agus duart leis: Tabhair dómhsa t’fhíonghort agus glac airgead
air, nú más feárr leat é, tabharfad fíonghort is feárr ná é dhuit mar mhalairt air. Agus duairt sé: Ní
thabharfadsa m’fhíonghort duit. 7 Agus duairt a bhean, Iesabel, leis: Is fear údaráis mhóir thu gan
amhras, agus is maith an sás ríochta Israél do láimhseáil thu. Éirigh agus caith bia agus bí soilbhir.
Tabharfadsa  dhuit  fíonghort  an  Iesraelítigh  Nabot.  8 Ansan do scríbh  [sí]* leitreacha  in  ainm
Achaib agus do shéalaigh sí iad le fáinne an rí agus chuir sí iad ag triall ar na seanóiríbh agus ag
triall ar na maithibh móra a bhí sa chathair agus do chónaigh i dteannta Naboit 9 agus sid í an
chainnt a bhí in sna leitreachaibh: Fógraidh troscadh, agus cuiridh Nabot ’na shuí i measc na n-
uasal,  10 agus  tugaidh  isteach  ’na  choinnibh  beirt  fhear,  maca  Bheliail,  agus  tugaidís  fianaise
bhréige ’na choinnibh: gur mhaslaigh sé Dhia agus an rí. Ansan beiridh amach é agus gabhaidh de
chlochaibh ann. Agus faigheadh sé bás ar an gcuma san.

11 Agus do dhein muíntir na cathrach, na seanóirí agus na huaisle, na daoine a bhí ’na gcónaí in
éineacht leis sa chathair, do dheineadar an rud a dh’órdaigh Iesabel dóibh a dhéanamh, fé mar a
bhí scríofa in sna leitreachaibh a chuir sí chúthu: 12 d’fhógradar troscadh agus chuireadar Nabot
’na shuí i measc uasal an phobail 13 agus thugadar isteach beirt fhear, beirt mhac don diabhal,
agus chuireadar ’na suí iad ’na choinnibh: agus thugadar san, mar ’ dhéanfadh fir ón ndiabhal,
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fianaise bhréige ’na choinnibh os cómhair an phobail, agus dúradar: Do mhaslaigh Nabot Dia agus
an rí. Uime sin do rugadar amach é láithreach, lasmu’ den chathair agus ghabhadar de chlochaibh
ann go bhfuair sé bás. 14 Ansan chuireadar teachtaireacht ag triall ar Iesabel dhá rá: Do gabhadh
de chlochaibh i Nabot, agus tá sé marbh. 15 Agus do thárla, nuair ’ airigh Iesabel gur gabhadh de
chlochaibh i Nabot*,  go nduairt sí le hAchab: Éirigh agus glac seilbh i bhfíonghort Naboit, an
Iesraelíteach, an fear ná réiteódh leat agus é ’ thabhairt duit ar airgead, óir níl Nabot beó, ach
marbh. 16 Agus nuair ’ airigh Achab an ní sin, eadhon Nabot a bheith marbh, d’éirigh sé agus
d’imigh sé síos go dtí fíonghort Naboit, an Iesraelíteach chun sealbha do ghlacadh ann.

17 Agus tháinig briathar an Tiarna chun Elíais an Tesbíteach, agus duairt sé: 18 Éirigh agus imigh
síos i gcoinnibh Achaib, rí Israél, atá i Samaria: féach, tá sé ag dul síos go dtí fíonghort Naboit ag
gabháil sealbha ann: 19 agus labhair leis, agus abair:* Do mharaís, agus ’na theannta san, tá seilbh
glacaithe agat. I ndiaidh na bhfocal san déarfair: Seo mar adeir an Tiarna: San áit seo, mar ar
líoraic na gadhair fuil Naboit líoracfaid siad do chuid feólasa, leis. 20 Agus duairt Achab le hElías:
An  bhfuarais  mise  im  namhaid  duit?  Agus  duairt  seisean:  Do  fuaras  tu * díolta  chun  uilc  a
dhéanamh1 i radharc an Tiarna. 21 Féach, tabharfadsa olc ort, agus geárrfad síos do shliocht, agus
maród d’Achab gach a múnann i gcoinnibh falla, agus an té atá dúnta suas, agus an deirineach in
Israél.  22 Agus  déanfad  do  theaghlach  mar  theaghlach  Ieroboaim,  mac  Naboit,  agus  mar
theaghlach Bhaasa mac Ahíais, mar gheall ar a bhfuil déanta agat ’om ghríosadh chun feirge, agus
toisc thu ’ bheith ag cur Israél ag déanamh peacaí. 23 Agus do labhair an Tiarna i dtaobh Iesabel,
leis, agus duairt sé: Íosfaid na gadhair Iesabel i bpáirc Iesraél. 24 Má gheibheann Achab bás sa
chathair, íosfaid na gadhair é, agus má gheibheann sé bás sa pháirc, íosfaid éanlaithe an aeir é.
25 Ní raibh áfach, leithéid eile Achaib, fear a bhí díolta chun uilc a dhéanamh i radharc an Tiarna,
óir bhí a bhean Iesabel dhá spriocadh chuige, 26 agus tháinig gráin air mar* do lean sé na híodail, a
bhí déanta ag na hAmorrhítigh, an aicme d’ídigh an Tiarna roimh aghaidh chlainne Israél.

27 Ansan, nuair ’ airigh Achab an chainnt sin, do stoll sé a chuid éadaigh agus chuir sé éadach
ruainnigh lena chneas, agus dhein sé troscadh agus chodail sé in éadach ruainnigh, agus shiúlaigh
sé agus a cheann ar cromadh aige. 28 Agus tháinig briathar an Tiarna chun Elíais an Tesbíteach,
dhá rá: 29 Ná feacaís Achab agus é úmhlaithe os mo chómhair? Dá bhrí sin, ó dh’úmhlaigh sé é
féin ar mo shon, ní thabharfad an t-olc ’na laethibh féin, ach i laethibh a mhic is ea ’ thabharfad an
t-olc ar a theaghlach.

Caib. Dhá Dheich a Dó

Géilleann Achab dá fháidhibh fallsa in  inead géilleadh do Mhicheas,  agus maraítear  é i  Ramot
Galaaid. Tigh Ochosías i réim ’na dhiaidh. Bás an rí fhónta Iosaphat agus teacht a mhic Ioram i réim
’na dhiaidh.

1 Agus d’imigh trí bliana gan cogadh idir Shuíria agus Israél. 2 Agus sa tríú bliain tháinig Iosaphat
rí Iúda anuas ag triall ar rí Isráel 3 (agus duairt rí Israél lena sheirbhíseachaibh: Nách eól díbh gur
linne Ramot Galaaid agus tá faillí  againn á dhéanah d’é ’ thógaint a láimh rí Shuíria?) 4 Agus
duairt  sé  le  Iosaphat:  An  dtiocfairse  liomsa  chun  cogaidh  go  Ramot  Galaaid?  5 Agus  duairt
Iosaphat le rí Israél: Is mar a chéile mise agus tusa (nú, táimse mar ataoise). Is aon daoine amháin
mo dhaoinese  agus do dhaoinese,  agus is  aon eachra amháin m’eachra agus t’eachrasa.  Agus
duairt Iosaphat le rí Israél: Fiafraigh, aicim ort, an lá so, briathar an Tiarna. 6  Dá bhrí sin, do

1 Caib. 21. véar. 20. “Díolta chun uilc a dhéanamh”. Eadhon, chómh tugtha don olc agus dá mbeithá tar éis thu féin a 
dhíol leis an ndiabhal chun bheith id dhaor aige ag déanamh an uile shaghas uilc.
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chruinnigh rí Israél na fáidhí, tímpall cheithre chéad fear, agus duairt sé leó: An ceart dom dul go
Ramot Galaaid chun troda nú an ceart dom gan dul? Agus d’fheagradar go léir: Éirigh suas agus
tabharfaidh an Tiarna isteach i láimh an rí é: 7 Duairt Iosaphat, áfach: Ná fuil aon fháidh leis an
dTiarna anso go bhfiafróimís tríd. 8 Agus duairt rí Israél le Iosaphat: Tá aon fhear amháin fágtha
go bhféadfaimís fiafraí den Tiarna thríd: Micheas mac Iemla: ach is beag orm é, mar ní maith a
thargaireann sé dhom ach olc. Agus duairt Iosaphat: Ná labhair mar sin, a rí. 9 Agus do ghlaeigh rí
Israél ar iúnúch agus duairt sé leis: Brostaidh agus tabhair anso Micheas mac Iemla. 10 Agus bhí rí
Israél agus Iosaphat rí Iúda ’na suí, gach rí acu ’na chathaoir ríoga féin, agus a chulaith ríoga
uime, san area* i mbéal gheata Shamaria, agus na fáidhí go léir ag fáidheadóireacht os a gcómhair.
11 Agus dhein Sedecias mac Chanaana adharca iarainn do féin agus duairt sé: Seo mar adeir an
Tiarna: [?]1 Leo so a bheidh tú ag sá Shuíria go n-ídir í. 12 Agus [bhí]2 na fáidhí go léir*, ar an
gcuma gcéanna dhá rá: Imigh suas go dtí Ramot Galaaid fé ádh; óir tabharfaidh an Tiarna Ramot
Galaaid isteach i láimh an rí.

13 Agus an teachtaire a chuaigh ag glaoch ar Mhicheas do labhair sé leis agus duairt sé: Féach,
táid focail na bhfáidhí go léir, d’aon ghuth, ag labhairt nithe fónta leis an rí. Bíodh do chainntse, *

mar a gcainnt sin agus abair rud fónta. 14 Ach duairt Micheas leis: Mar is beó an Tiarna, an rud a
chuirfidh an Tiarna im béalsa sin é an rud a labharfad.

15 Ach tháinig sé i láthair an rí agus duairt an rí leis: A Mhícheas, an ceart dúinn dul go Ramot
Galaaid chun catha, nú an ceart dúinn gan dul? Agus d’fhreagair seisean*: Imigh suas fé bhua agus
tabharfaidh an Tiarna Ramot Galaaid isteach i láimh an rí. 16 Ach duairt an rí leis: Iarraim ort arís
agus arís eile gan aon rud a rá liom ach an rud is fíor in ainm an Tiarna. 17  Agus duairt seisean:
Do chonac Israél  uile  scaipithe ar na cnucaibh mar ’  bheadh caoire gan aeire agus duairt  an
Tiarna: Níl aon mháistir acu so: Téadh gach fear abhaile chun a thí féin i síocháin. 18 (Ansan
duairt rí Israél le Iosaphat: Nár ínseas duit ná targaireann sé aon mhaith dhom ach olc i gcónaí?)
19 Agus duairt sé, leis: Éistse, dá bhrí sin, le briathar an Tiarna: Chonac an Tiarna ’na shuí ’na
chathaoir ríoga agus mórshlua neimhe ’na seasamh in’ aice, ar an láimh dheis agus ar an láimh
chlé. 20 Agus duairt an Tiarna: Cé ’ mheallfaidh Achab rí Israél i dtreó go raghaidh sé suas agus
go dtitfidh sé i Ramot Galaaid? Agus do labhair aon mar seo agus aon eile ar chuma eile. 21  Ansan
tháinig sprid amach agus sheasaimh sé os cómhair an Tiarna agus duairt sé: Meallfadsa é. Agus
duairt an Tiarna leis: Cad leis? 22 Agus duairt seisean: Imeód amach agus bead im sprid éithigh i
mbéal a fháidhí uile. Agus duairt an Tiarna: Meallfair é agus éireóidh leat: Imigh amach agus dein
é3. 23 Féach anois, dá bhrí sin. Tá sprid éithigh tabhartha ag an dTiarna i mbéal na bhfáidhí go léir
atá agat anso, agus tá olc labhartha ag an dTiarna id choinnibh. 24 Agus tháinig Sedecias* agus
bhuail sé Micheas sa leacain agus duairt sé: Agus an amhlaidh atá sprid an Tiarna tar éis imeacht
uaimse agus labhairt tríotsa?: 25 *Chífir sa ló ’na raghair isteach i seómra4 a bheidh istigh i seómra
eile chun tu féin do chur i bhfolach.

26 Agus duairt rí Israél: Tógtar Micheas agus fanadh sé ag Ammon, rialtóir na cathrach, agus ag
Ioas mac Amalech, 27 agus abraidh leó: seo mar adeir an rí: Cuiridh an fear san i bpríosún agus
deinidh é ’ chothú le harán an dóláis agus le huisce na guaise go dtagadsa abhaile i síocháin.

1 Check p1564. Is there a word here?
2 Is this word bhí?
3 ... [missing page] 2 Thes. 2:10.) Agus sa chéill sin is ea adeirtear sa chainnt a leanann, “tá sprid éithigh tabhartha ag 

an dTiarna i mbéal t’fháidhi go léir”.
4 Véar. 25. “Isteach i seómra”. Do thit san amach nuair ’ airigh sé go raibh an rí marbh, agus nuair a bhí an t-eagla air 

go ndéanfí díoltas air féin mar gheall ar an dtargaireacht éithigh a dhein sé.
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28 Agus duairt Micheas: Má thagann tusa abhaile i síocháin níl labhartha ag an dTiarna liomsa *.
Agus duairt sé: Cloisidh, a dhaoine go léir.

29 Agus chuaigh rí Israél agus Iosaphat rí Iúda suas go Ramot Galaaid. 30 Agus duairt rí Israél le
Iosaphat: Tóg airm agus* cuir umat do chóir éadaigh féin. Ach d’athraigh rí Israél a chuid éadaigh,
agus chuaigh sé isteach sa chath. 31 Agus bhí órdú tabhartha ag rí Shuíria dá thrí dheich a dó de
chaptaeinibh carbat, dhá rá leó: Ná deinidh aon chómhrac in aghaidh aon duine beag ná mór ach
amháin in aghaidh rí Israél. 32 Agus nuair a chonaic captaeiní na gcarbat Iosaphat, mheasadar
gurbh é rí Israél é, agus thugadar fogha dian faoi agus bhíodar ag troid ’na choinnibh, agus do
liúigh  Iosaphat  amach.  33 Ansan  chonaic  captaeiní  na  gcarbat  nárbh  é  rí  Israél  é,  agus
d’iompaíodar uaidh. 34 Ach do lúb duine éigin a bhogha agus chaith sé saíghead, gan amas (nú fé
thuairim), agus do thárla gur bhuail sé rí Israél idir na scamógaibh agus an goile (nú, an bolg) agus
duairt sé len’ ara: Iompaigh do lámh agus beir amach as an slua me, mar táim gunta go dian.
35 Agus do troideadh an cath an lá san agus do sheasaimh rí Israél ’na charbat in aghaidh na
Suíriánach agus fuair sé bás um thráthnóna. Agus do rith an fhuil amach as an gcréacht isteach i
lár an charbait. 36 Agus dhein an callaire fógairt, tríd an slua go léir, roimh dhul gréine fé, agus
duairt sé: Filleadh gach fear chun a chathrach féin agus chun a thíre féin.

37 Agus fuair an rí bás agus do rugadh go Samaria é. Agus d’adhlacadar an rí i Samaria. 38 Agus
do níodar a charbat i lochán Shamaria, agus do líoracadar na gadhair* a chuid fola. Agus do níodar
na srianta, de réir an fhocail do labhair an Tiarna. 

39 Ach an chuid eile de ghníomharthaibh Achaib, agus gach ar dhein sé, agus an tigh éabair a
dhein  sé,  agus  na  cathracha  go  léir  a  chuir  sé  suas,  ná  fuilid  siad  scríofa  i  leabhar  briathar
laethanta ríthe Israél? 40 Agus do chodail Achab i dteannta a athrach agus do ghoibh Ochosías, a
mhac, réim ’na dhiaidh.

41 Ach do thosnaigh Iosaphat mac Asa a réim ar Iúda sa cheathrú bliain d’Achab ’na rí ar Israél.
42 Bhí sé chúig bliana agus tríochad d’aois nuair a thosnaigh a réim, agus bhí sé chúig bliana
fichid ’na rí i Iérúsalem, agus Asuba, iníón Shalai, ab ainm dá mháthair. 43 Agus do shiúlaigh sé i
slí uile a athar,* agus níor iompaigh sé ón slí sin, agus dhein sé an ní ba cheart i radharc an Tiarna.
44 Ach san am gcéanna níor thóg sé1 chun siúil na háiteanna árda: óir bhíodh na daoine fós ag
ofráil íbirtí agus ag loscadh túise in sna háiteannaibh árda. 45 Agus bhí síocháin ag Iosaphat le rí
Israél.

46 Ach an chuid  eile  de  ghníomharthaibh  Iosaphait,  agus  na  hoibreacha  do dhein  sé,  agus  a
chathanna,  ná  fuilid  siad  scríofa  i  leabhar  briathar  laethanta  ríthe  Iúda?  47 Agus  iarma  na
sodomach, leis, a fágadh i laethanta Asa, a athair, do thóg sé as an dtír iad. 48 Agus ní raibh aon rí
ceapaithe in Edom an uair sin. 49 Ach do dhein an rí Iosaphat loingeas ar an bhfarraige chun dul
go hOphir a d’iarraidh óir, ach níor fhéadadar dul ann, mar do briseadh na loingeas in Asion
Gaber. 50 Ansan duairt Ochosías mac Achaib le Iosaphat: Leog dom sheirbhísighse dul in éineacht
led  sheirbhísighse  in  sna  loingeas  agus  ní  leogfadh  Iosaphat  dóibh  dul.  51 Agus  do  chodail
Iosaphat i dteannta a athrach, agus do hadhlacadh é ’na dteannta i gcathair a athar Dáivid, agus
chuaigh a mhac Ioram i réim in’ inead.

52 Agus do thosnaigh Ochosías mac Achaib ar bheith ...2 

1 Véar. 44. “Níor thóg sé”. D’fhág sé ann cuid de sna háiteannaibh árda, ’sé sin, na háiteannaibh árda ’na n-adhartí an 
fíor-Dhia. Ach do thóg sé chun siúil an chuid eile go léir. Feic 2 Par.* agus an nóta ar véar. 14, caib. 15, Ríthe a trí.

2 p1570 missing?
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Nótaí

1 Abisag, an tSúnamíteach: the manuscript here had Abigail, but this is adjusted to Abisag in this
edition  in  line  with  the  correct  name  given  throughout  this  chapter.  Note  t-prefixation  of
Súnamíteach here, referring to a woman. 
1 Thug sé cuireadh dá bhráithribh go léir, clann mhac an rí : the translation is completed by a later
hand, adding here agus d’fhearaibh Iúda go léir, seirbhísigh an rí.
1 Is é do mhacsa, Solomon, a bheith ’na rí im dhiaidhse: the translation is completed by a later
hand, adding here agus beidh sé ’na shuí ar mo chathaoir ríoga.
1 Tar éis damh a mharú agus gach sórd aolta ramhra: the translation is completed by a later hand,
adding here agus mórán reithí.
2 Agus duairt Ionatan: the translation is completed by a later hand, adding here le hAdonías.
2 Féach, tá Adonías: the translation is completed by a later hand, adding here trí eagla roimis an rí,
Solomon.
3 Ód dhriotháir: a later hand corrects the translation here to include the word aghaidh, but doesn’t
adjust the possessive properly (ó aighaid d’  dhrithár,  so spelt,  stands in the manuscript).  The
suggestion appears to be ó aghaidh do dhriothár.
3 Ná hiompaigh  t’aghaidh  uaim:  a  later  hand  corrects  the  translation  here  to  ná  hiompaigh
m’aghaidh uait.
4 Dom athair: a later hand completes the translation by adding here Dáivid.
4 D’adhlaic sé é: a later hand corrects the translation here to d’adhlacadh é. The suggestion seems
poor, as do hadhlacadh é would be preferable.
5 D’imigh sé go Get: a later hand completes the translation by adding here ag triall ar Achis.
5 Tháinig sé go Iérúsalem: a later hand completes the translation by adding here do sheasaimh sé os
cómhair connartha an Tiarna.
6 Fé dheireadh:  a later hand corrects the translation here to  ansan.  The Douay Bible here has
“therefore”.
6 Iosaphat, mac Ahiluid, graifneóir: a later hand corrects the translation by adjusting it to Iosaphat,
mac Ahiluid, is é a bhí aige mar ghraifneóir.
7 Bhíodar ag seirbhís do agus ag tabhairt séad chuige:  a later hand corrects the translation by
adjusting it to bhíodar ag tabhairt séad chuige agus ag seibhís do.
7 Tuí  do  sna  capaillibh:  a  later  hand  completes  the  translation  by  adding  here  agus  do  sna
beithíochaibh.
7 Eagna na nÓriental: a later hand improves the translation here to eagna lucht an domhain toir.
7 An Tiarna Dia: a later hand corrects the translation to  mo Thiarna Dia.  However, the Douay
Bible has “the Lord my God”, a phrase that is consistently translated mo Thiarna Dia, although the
English has the possessive qualifying the noun “God”.
8 Cuirfead ar tír ann iad: a later hand completes the translation by adding here agus tógfair iad. 
8 Do thosnaigh sé ar thigh an Tiarna do dhéanamh: a later hand corrects the translation to  do
thosnaigh sé ar thigh do dhéanamh don Tiarna.
8 An sanctum sanctórum: a later hand here adds an áit rónaofa, but without scoring out the Latin
phrase that PUL gives.
9 ’Na sanctum sanctórum: a later hand adjusts the translation to in’ áit rónaofa.
9 [20]  Agus do chlúdaigh sé é agus do leath sé air an t-ór ba ghlaine [21] agus do thárnáil sé na
plátaí óir air le tarainníbh óir:  a later hand completes the translation by adding in an omitted
passage: [20] agus do chlúdaigh sé é agus do leath sé air an t-ór ba ghlaine agus do chlúdaigh sé an
altóir, leis, le céadar. [21] Agus an tigh a bhí ar aghaidh an óraculuim amach do chlúdaigh sé é leis
an ór ba ghlaine, agus do thárnáil sé na plátaí óir air le tarainníbh óir.
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9 Dhá dhoras de chrann giúise: a later hand completes the translation by adding here doras ar gach
taobh.
10 Daichead cúbat: a later hand corrects the translation here to caogad cúbat.
10 Idir phollaíbh agus caipíní: a later hand corrects the translation here to caipíni na bpollaí.
11 Cranna giúise: a later hand corrects the translation to cranna failme.
11 D’aon mhúnlú  amháin:  a  later  hand completes  the translation by adding here  agus  d’aon
tómhas amháin.
12 Thánadar seanóirí Israél go léir: the verb here is conjugated in the plural with a plural noun
subject  (a  usage  more  common  in  the  present  and  future  tenses).  PUL  may  have  initially
considered writing tháinig, as the manuscript here has tháinadar.
13 Os cómhair altóra an Tiarna: a later hand completes the translation by adding here fé shúilibh
pobail Israél.
14 Tabhair suas dá namhaid iad: a later corrects the translation here to agus go dtabharfair suas dá
namhaid iad. 
14 Fé  mar  a  dh’ínsis  dod  sheirbhíseach:  a  later  hand corrects  the  translation  to  read  ... tríod
sheirbhíseach.
15 Is ansan do íbir sé an holocaust, agus an íbirt, agus saíll na n-ofrálacha síochána: a later hand
completes the translation by adding on the back of a sheet in the manuscript mar bhí an altóir a
bhí  os  cómhair  an  Tiarna  róbheag  don  holocaust agus  don  íbirt  agus  do  shaíll  na  n-ofrálach
síochána.
15 A dTiarna Dia a thug amach iad: a later hand corrects iad to a n-aithreacha.
16 Chuir Híram a sheirbhísigh: a later hand completes the translation by adding here in a footnote
in the manuscript máirnéalaigh go raibh taithí ar an muir acu.
17 Gach aon bhliain: a later hand corrects the translation to uair sa trí bhliain.
20 Gur chruinníodar cómhthionól agus gur ghlaodar air agus gur dheineadar rí dhe : a later hand
completes the translation by adjusting it thus: gur chruinníodar cómhthionól agus gur chuireadar
teachtairí uathu agus gur ghlaodar air agus gur dheineadar rí dhe.
21 Chuaigh sé suas chun na haltórach: a later hand completes the translation by adding here a bhí
déanta aige.
21 Guigh orm: a later hand completes the translation by adding here chun go dtabharfí thar n-ais
dom mo lámh. 
22 Agus duairt sé: a later hand completes the translation by adding here Seo mar adeir an Tiarna.
23 In  sna  háiteannaibh  i  gcathrachaibh  Shamaria:  a  later  hand  completes  the  translation  by
adjusting it to in sna háiteannaibh árda atá i gcathrachaibh Shamaria.
23 Do líonadh sé a lámh don uile dhuine a dh’iarradh air é: this translation appears more or less
acceptable. The Douay Bible has “whosoever would, he filled his hand”. A later hand adjusts the
translation to pé duine gur mhian leis é, do líonadh sé a lámh. 
25 Do réimigh sé bliain agus daichead: a later hand inserts a pronoun (do réimigh sé sé bliain agus
daichead), but PUL’s form is retained here.
25 Ní nách deallraitheach: the Douay Bible here has, in the foonote to 3 Ríthe 15:10, “which is not
improbable”. This is therefore a minor mistranslation.
25 Do  hadhlacadh  é  ’na  bhfochair  i  gcathair  Dháivid  a  athair:  a  later  hand  completes  the
translation by adding here agus tháinig a mhac Iosaphat i réim in’ inead.
27 Ag déanamh an uilc:  a later  hand completes the translation by adding here  os cómhair an
Tiarna.
28 Tháinig briathar an Tiarna chuige agus duairt sé: a later hand corrects the translation to tháinig
briathar an Tiarna chuige dhá rá.
28 Tháinig briathar an Tiarna chuige agus duairt sé: a later hand corrects the translation to tháinig
briathar an Tiarna chuige dhá rá.
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28 Agus duairt sé: a later hand completes the translation by adding here léi.
28 Agus táim ag bailiú dhá bhlúire adhmaid: a later hand completes the transaltion by adding
féach after agus.
28 An Tiarna: a later hand corrects the translation here to Tiarna Dia Israél.
29 Agus duairt sé: a later hand corrects the translation here to dhá rá.
29 An Tiarna: a later hand corrects the translation here to Tiarna na sló.
29 Thógadar an damh: a later hand completes the transation by prefixing here agus.
30 Níor airíodh: h-prefixation of the autonomous form is not given in the manuscript.
30 Níor fhreagair éinne iad: a later hand completes the translation by adding here  ná níor chuir
éinne suím iontu. 
30 Do chuir sé an t-adhmad ar an altóir: a later hand corrects the translation here to do chuir sé an
t-adhmad i dtreó.
30 Agus duairt Elías: a later hand completes the translation by adding here leó.
31 Do mharaíodar t’fháidhí: a later hand completes the translation by adding here leis an gclaíomh.
31 Eliséus mac Saphait: a later hand completes the translation by adding here ó Abelmehula.
31 Agus an té do raghaidh ó chlaíomh Iehu maróidh Eliséus é: a later hand completes the translation
by adding before these words  agus an té ’ raghaidh ó chlaíomh Hasaél, is amhlaidh a mharóidh
Iehu é.
32 Deich míle: a later hand corrects the translation here to seacht míle.
32 Leis an gcéachta: a later hand corrects the translation here to le céachta na ndamh.
32 Benadad: a later hand completes the translation by adding here rí Shuíria.
32 Achab: a later hand completes the translation by adding here rí Israél.
32 Do thárla go raibh Benadad agus na ríthe ag ól:  a  later  hand completes the translation by
adjusting it here to do thárla, nuair ’ airigh Benadab an focal san, go raibh sé féin agus na ríthe ag
ól.
33 Dhá chéad trí dheich a haon: this is a mistranslation for “two hundred and thirty-two”.
33 Agus chuir Benadad uaidh (teachtaireacht): a later hand completes the translation in a footnote
in the manuscript by adding before these words  agus do ghluais seirbhísigh  phriúnsaí na gcúigí
amach ar tosach. 
33 Eachra de réir mar a bhí agat ar dtúis: a later hand completes the translation by adding here
agus carbait de réir mar a bhí agat ar dtúis.
33 Ag córú a sló: a later hand completes the translation by adding here i gcoinnibh a chéile.
33 Agus duairt seisean: a later hand completes the translation by adding here leó.
34 Do scríbh [sí]: a later hand adjusts  sé to  sí here, which change is accepted as making better
sense.
35 Gur gabhadh de chlochaibh i Nabot: a later hand completes the translation by adding here agus
go raibh sé marbh.
35 Agus abair: a later hand completes the translation by adding here seo mar adeir an Tiarna.
35 Do fuaras tu díolta chun uilc a dhéanamh: a later hand corrects the translation to do fuaras, de
bhrí go bhfuilir díolta chun uilc a dhéanamh. The Douay Bible here has “I have found thee, because
thou art sold, to do evil in the sight of the Lord”.
35 Mar do lean sé na híodail: PUL’s form seems acceptable, but a later hand adjusts this to chómh
mór san gur lean sé na híodail. This is a slightly more accurate translation, as the Douay Bible here
has “insomuch that he followed the idols”.
36 San  area i mbéal gheata Shamaria: PUL uses a Latin word  area,  found in the Latin Vulgate
which here has in area juxta ostium portae Samariae. The Douay Bible here has “in a court by the
entrance of the gate of Samaria”. A later hand adjusts the translation here to san úrlár buailte a
bhí i mbéal gheata Shamaria, probably based on the fact that the Latin word area has meanings
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including “an open space” and “a threshing floor”. However, it seems clear that “threshing floor” is
not the appropriate meaning in this passage.
36 Bhí na fáidhí go léir: a later hand completes the translation by adding here ag fáidheadóireacht.
36 Bíodh do chainntse: a later hand completes the translation by adding here dá bhrí sin.
36 Agus d’fhreagair seisean: a later hand completes the translation by adding here é.
36 Sedecias: a later hand completes the translation by adding here mac Chanaana.
36 Chífir sa ló ’na raghair isteach i seómra: a later hand completes the translation by adding before
these words agus duairt Micheas.
37 Níl labhartha ag an dTiarna liomsa: a later hand adjusts  liomsa to  tríomsa, and this seems a
better translation of what stands in the Douay Bible as “the Lord hath not spoken by me”, as
liomsa would mean “to me”.
37 Tóg airm agus cuir umat do chóir éadaigh féin: a later hand completes the translation here by
adjusting it to tóg airm agus gluais chun catha agus cuir umat do chóir éadaigh féin.
37 Do líoracadar na gadhair a chuid fola: we have a preterite here conjugated for the plural with a
plural noun subject and then an object. 
37 I slí uile a athar: a later hand completes the translation by adding here Asa.
37 Feic 2 Par.: the Douay Bible here has “2 Par. 17. 6”, and so the full reference is not given in
PUL’s manuscript.
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