
Ríthe, leabhar a ceathair

Caib. a hAon

Ochosías  ag  cur  teachtairí  ag  lorg  eólais  ar  Bheelsebub.  Elías  ag  targaireacht  a  bháis.  Elías  ag
tabhairt tine anuas ó neamh ar na captaeinibh agus ar a mbuínibh fear.

1 Agus d’éirigh Moab i gcoinnibh Israél tar éis bháis Achaib. 2 Agus do thit Ochosías trí laitísibh
an tseómra uachtaraigh a bhí aige i Samaria, agus bhí sé breóite, agus chuir sé teachtairí uaidh
agus duairt sé leó: Imídh agus fiafraídh de Bheelsebub, dia Accaroin, an dtiocfad ón mbreóiteacht
so atá orm. 3 Agus do labhair aingeal an Tiarna le hElías, an Tesbíteach, agus duairt sé leis: Éirigh
agus imigh suas i gcoinnibh teachtairí rí Shamaria, agus abair leó: An amhlaidh ná fuil aon Dia in
Israél tréas go bhfuiltíse ag dul chun labhartha le Beelsebub, dia Accaroin? 4 Dá bhrí sin, seo mar
adeir an Tiarna: An leabaidh sin ar ar chuais suas, ní thiocfair anuas di, ach gheóbhair bás go
cínnte. Agus d’imigh Elías. 5 Agus d’fhíll na teachtairí thar n-ais ag triall ar Ochosías. Agus duairt
sé leó: Cad ’na thaobh díbh teacht thar n-ais? 6 Agus d’fhreagradar é: Do bhuail fear umainn agus
duairt sé linn: Imídh agus téidh thar n-ais ag triall ar an rí a chuir uaidh sibh, agus déarfaidh sibh
leis: Seo mar adeir an Tiarna: An toisc gan aon Dia ’ bheith in Israél go bhfuil teachtaireacht agat
á chur chun Beelsebuib, dia Accaroin? Dia bhrí sin, ní thiocfair anuas den leabaidh gur chuais
suas uirthi ach gheóbhair bás go cínnte. 7 Agus duairt sé leó: Cad é an saghas fir é sin a bhuail
umaibh agus aduairt an chainnt sin? 8 Agus dúradar san: Fear clúmhach agus crios leathair fan
chuím air. Agus duairt seisean: Is é Elías an Tesbíteach é. 9 Agus chuir sé ag triall air taoiseach
caogad agus an caogad fear a bhí faoi. Agus chuaigh sé sin suas ag triall air agus é ’na shuí ar
mhullach cnucáin, agus duairt sé leis: A fhir Dé, tá órdaithe ag an rí go dtiocfá anuas. 10 Agus
d’fhreagair Elías agus duairt sé*: Más fear le Dia mise tagadh tine1 anuas ó neamh agus loisceadh sí
thusa agus do chaogad. Agus tháinig tine anuas ó neamh agus do loisc si é féin agus an caogad
fear a bhí lena chois. 11 Agus do chuir sé arís chuige taoiseach eile caogad, agus a chaogad lena
chois.  Agus  duairt  sé  sin  leis:  A  fhir  Dé,  seo  mar  adeir  an  rí:  Brostaigh  agus  tar  anuas.
12 D’fhreagair Elías agus duairt sé: Más fear le Dia mise tagadh tine anuas ó neamh agus loisceadh
sí thusa agus do chaogad. Agus tháinig an tine anuas * agus do loisc sí é féin agus a chaogad.
13 Agus arís do chuir sé uaidh an tríú captaein caogad, agus an caogad a bhí lena chois. Agus
nuair a tháinig sé sin do chaith sé é féin ar a ghlúinibh os cómhair Elíais agus d’iarr sé achainí air,
agus  duairt  sé:  A  fhir  Dé,  ná  dein  neamhshuím  dem  anamsa  agus  d’anamnachaibh  do
sheirbhíseach  atá  lem  chois.  14 Féach,  tháinig  tine  anuas  ó  neamh  agus  do  loisc  sí  an  dá
thaoiseach caogad a tháinig ar dtúis agus an dá chaogad a bhí in éineacht leó, ach anois aicimse
ort m’anam do leogaint saor. 15 Agus do labhair aingeal an Tiarna le hElías agus duairt sé: Imigh
síos leis. Ná bíodh eagal ort. Dá bhrí sin, d’éirigh sé agus d’imigh sé síos in éineacht leis, ag triall
ar  an rí,  16 agus duairt  sé leis:  Seo mar adeir  an Tiarna:  Toisc gur  chuiris-se teachtairí  chun
labhartha le Beelsebub, dia Accaroin, chómh maith agus ná beadh aon Dia in Israél óna bhféadfá
an focal do lorg; uime sin, an leabaidh go bhfuilir tar éis dul suas uirthi ní thiocfair anuas di ach
gheóbhair bás go cínnte! 17 Agus do fuair sé bás de réir fhocail an Tiarna an focal a labhair Elías,
agus do ghoibh a dhriotháir Ioram réim in’ inead, sa tarna bliain do Ioram 2, mac Iosaphait, ’na rí
ar Iúda:*

18 Ach an chuid  eile  de  ghníomharthaibh  Ochosíais,  na  gníomhartha dhein  sé,  ná  fuilid  siad
scríofa i leabhar briathar laethanta ríthe Israél? 

1 Caib. 1. véar. 10. “Tagadh tine”. Do hanáladh Elías chun tine do thabhairt ó neamh ar na taoiseachaibh a tháinig 
chun é ’ ghabháil; ní mar shásamh ar mhioscais é, áfach, ach mar agairt ar an dtarcaisne a tugadh don chreideamh, 
agus mar dheimhniú ar a thoisc, agus chun a thaispeáint cad é mar is neamhní dícheall duine i gcoinnibh Dé.

2 Véar. 17. “An tarna bliain do Ioram”. ’Se sin, ag áireamh óna ghabháil i bpáirt réime i dteannta a athar Iosaphat.



Caib. a Dó

Eliséus ag diúltú do scarúint le hElías. Uisce Iórdain dá oscailt ó chéile le brat Elíais. Tógtar Elías suas
i gcarbat tine agus tugtar a sprid dhúbalta d’Eliséus.  Eliséus ag slánú na n-uisceacha le salann.
Macra dá stracadh ag beithribh mar gheall ar iad a bheith ag magadh fé Eliséus.

1 Agus do thárla nuair ba thoil leis an dTiarn Elías do thógaint suas ar neamh1 le gaoith ghuairne,
go raibh Elías agus Eliséus ag imeacht ó Ghalgal. 2 Agus duairt Elías le hEliséus: Fansa anso, mar
tá an Tiarna tar éis mise ’ chur chómh fada le Betel. Agus duairt Eliséus *: Mar is beó an Tiarna,
agus mar is beó t’anam, ní imeód uait. Agus nuair a thánadar anuas go dtí Betel, 3 tháinig maca na
bhfáidhí2, a bhí i mBetel, amach ag triall ar Eliséus agus dúradar leis: Nách eól duit gur inniu féin
a thógfaidh an Tiarna uait do mháistir? Agus d’fhreagair seisean: Is eól dómhsa, leis, é. Bídh ciúin.
4 Agus duairt Elías le hEliséus: Fanse anso, óir tá an Tiarna tar éis mise ’ chur go dtí Iéricho. Agus
duairt seisean: Mar is beó an Tiarna, agus mar is beó t’anam, ní fhágfad thu. Agus nuair a bhí
tagaithe acu go dtí Iéricho. 5 Do tháinig maca na bhfáidhí a bhí i Iéricho amach ag triall ar Eliséus
agus dúradar leis: An bhfuil ’ fhios agatsa go dtógfaidh an Tiarna uait do mháistir an lá so. Agus
duairt seisean: Is eól dómhsa, leis, é: bídh ciúin. 6 Agus duairt Elías leis: Fan anso, mar tá an
Tiarna tar éis mise ’ chur chómh fada leis an Iórdan. Agus duairt seisean: Mar is beó an Tiarna,
agus mar is beó t’anamsa, ní fhágfad thu. Agus do chomáin an bheirt leó le cois a chéile. 7 Agus do
lean caogad iad de mhacaibh na bhfáidhí, agus sheasaíodar ’na radharc, tamall uathu. Agus bhí an
bheirt ’na seasamh ar bruach an Iórdain. 8 Agus do thóg Elías a bhrat agus d’fhíll sé é, agus do
bhuail  sé na huisceacha agus do deighleadh iad óna chéile agus shiúlaigh an bheirt anonn ar
thalamh tirim. 9 Agus nuair a bhíodar imithe anonn, duairt Elias le hEliséus: Iarr an ní ba mhaith
leat a dhéanfainn duit sara dtógfar uait me agus duairt Eliséus: Aicim ort do sprid dhúbalta3 a
bheith ionam. 10 Agus d’fhreagair seisean: Tá ní deocair iarrtha agat: Mar sin féin, má fheiceann
tú me nuair a bhead ’om thógaint uait, beidh agat an ní atá iarrtha agat, ach mura bhfeicir me, ní
bheidh sé agat.

11 Agus mar a bhíodar ag gluaiseacht, agus iad ag siúl agus ag cainnt lena chéile do dheighil
carbat tínteach agus capaill thínteacha óna chéile iad agus d’imigh Elías suas, le gaoith guairne,
isteach i neamh. 12 Agus bhí Eliséus ag féachaint air agus é ag rá na bhfocal: A athair! a athair!
Carbat Israél agus a ara! (Nú, agus a ghiolla!) Agus ní fheacaigh sé níos mó é. Agus do rug sé ar a
bhrat féin agus do strac sé ’na dhá chuid é. 13 Agus thóg sé suas brat Elíais a bhí tar éis titim
uaidh. Agus d’fhíll sé thar n-ais agus sheasaimh sé ar bhruach an Iórdain, 14 agus do bhuail sé na
huisceacha leis an mbrat a thit ó Elías, agus níor deighleadh iad. Agus duairt sé: Ca bhfuil anois
Dia Elíais? Agus do bhuail sé na huisceacha agus do deighleadh iad chun gach taoibh agus tháinig
Eliséus anall treasna. 15 Agus chonaic maca na bhfáidhí a bhí i Iéricho é, mar bhíodar ar a aghaidh
anonn, agus dúradar: Tá sprid Elíais tar éis túirleacan ar Eliséus. Agus thánadar ’na choinnibh
agus  thugadar  onóir  do4,  ag  sléachtadh  go  talamh  do.  16 Agus  dúradar  leis:  Féach,  tá  ageat
sheirbhíseachaibh caogad d’fhearaibh láidre agus féadfaid siad imeacht agus do mháistir do lorg le
heagla go mb’fhéidir gur thóg sprid an Tiarna é agus chaith sé ar chnuc éigin é, nú i ngleann
éigin. Agus duairt sé leó: Ná cuiridh (uaibh iad). 17 Ach bhíodar ag tathant air go dtí gur thoiligh
sé agus go nduairt sé: Cuiridh. Agus chuireadar uathu caogad fear agus bhíodar ag cuardach ar
feadh trí lá agus ní bhfuaradar é. 18 Agus thánadar thar n-ais chuige; mar bhí sé ’na chónaí i
Iéricho, agus duairt sé leó: Ná duart libh: Ná cuiridh?

1 Caib. 2. véar. 1. “Ar neamh”. Ciallaítear le “neamh” san áit sin an t-aer, an áit (regio) is ísle de sna háiteannaibh 
(regionaibh) neámhdha.

2 Véar. 3. “Maca na bhfáidhí”. ’Sé sin, deisceabail na bhfáidhí. Meastar go raibh scoileanna acu, nú coláistí, nú 
cómhlachta, i mBetel agus i Iéricho agus in áiteannaibh eile, in aimsir na bhfáidhí. 

3 Véar. 9. “Sprid dhúbalta”. Roinnt dhúbalta ded sprid, dod mhac is sine, don té is oidhre ort. Nú, do sprid atá ar 
dúbailt i gcúmparáid leis an sprid is gnáth le Dia a thabhairt dá fháidhíbh.

4 Véar. 15. “D’onóradar é”. ’Sé sin, thugadar do onóir a bhí níb’ ísle ná an onóir is dual do Dhia, ach dob onóir 
sprideálta, leis, í, onóir nár tugadh mar gheall ar aon mhaith shaolta.
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19 Agus duairt muíntir na cathrach le Eliséus: Féach, tá áit na cathrach so ana-mhaith, mar a
chíonn tú féin, a thiarna: ach táid na huisceacha go han-olc, agus tá an talamh neamhthorthúil.
20 Agus duairt sé leó: Tugaidh chúm árthach nua agus cuiridh salann ann. Agus thugadar chuige
é 21 agus d’imigh sé amach go dtí tobar na n-uisceacha agus chaith sé an salann isteach ann agus
duairt sé: Seo mar adeir an Tiarna: Féach, táid na huisceacha so leighiste agam agus ní bheidh bás
ná neamththorthúlacht iontu a thuilleadh. 22 Agus bhí na huisceacha leighiste go dtí an lá so, de
réir an fhocail do labhair Eliséus.

23 Agus d’imigh sé suas ón áit sin go dtí  Betel,  agus ag dul suas do, tháinig buachaillí  beaga
amach as an gcathair agus bhíodar ag fonóid faoi, agus: Imigh suas, a phlaitinn mhaoil! Imigh
suas, a phlaitinn mhaoil! adeiridís. 24 Agus d’fhéach sé laistiar de agus chonaic sé iad agus chuir
sé mallacht1 orthu in ainm an Tiarna, agus tháinig dhá bheithir amach as an bhforaois agus do
stracadar beirt agus daichead buachaillí dhíobh. 25 Agus chuaigh sé as san go cnuc Charmel agus
tháinig sé thar n-ais as san go dtí Samaria.

Caib. a Trí

Rí Israél agus rí Iúda agus rí Edoim ag troid in aghaidh rí Mhoaib. Easnamh uisce orthu. Tugann
Eliséus  uisce  dhóibh gan fearthainn do  theacht,  agus  targaireann sé  bua dhóibh.  Buaitear  ar  rí
Mhoaib.  Imdhruidtear  a  chathair.  Íbreann  sé  a  chéadghein  mhic.  Bogaid  clann  Israél  den
imdhruidim.

1 Agus bhí Ioram mac Achaib ’na rí ar Israél san ochtú bliain déag do Iosaphat ’na rí ar Iúda, agus
do réimigh sé ar feadh dhá bhliain déag. 2 Agus dhein sé olc os cómhair an Tiarna, ach ní mar a
athair agus a mháthair é: óir, do thóg sé chun siúil na híomhácha úd Bhaail a dhein a athair. 3  Ach
mar sin féin, do lean sé de pheacaíbh Ieroboaim mhic Nabait, an fear a chuir ’ fhéachaint ar Israél
peacaí ’ dhéanamh, agus níor scar sé leó.

4 Ach bhíodh Mesa, rí Mhoaib, ag oiliúint a lán caorach, agus do dhíoladh sé le rí Israél céad míle
uan agus céad mílte reithe mar aon lena lomraíbh. 5 Agus nuair a bhí Achab tar éis bháis, do bhris
sé an chonnradh a bhi déanta aige le rí Israél.  6 Agus d’imigh an rí Ioram amach an lá san ó
Shamaria agus do chruinnigh sé Israél go léir. 7 Agus chuir sé teachtaireacht ag triall ar Iosaphat,
rí Iúda, dhá rá: Tá rí Mhoaib tar éis briseadh uaim. Tar liom chun troda ’ na choinnibh. Agus
d’fhreagair seisean: Tiocfad. An té is liomsa is leatsa é. Do dhaoine mo dhaoinese agus t’eachra
m’eachrasa.  8 Agus  duairt  sé:  Cad  é  an  treó  a  gheóbhaimíd?  Agus  d’fhreagair  seisean:  Trí
dhíthreabh Edoim. 9 Agus do ghluais rí Israél agus rí Iúda agus rí Edoim, agus thugadar cuaird
seacht lá. Agus ní raibh aon uisce don tslua agus do sna beithígh do lean iad. 10 Agus duairt rí
Israél: Ochón! ochón!* Tá an Tiarna tar éis trí ríthe againn do chruinniú i dteannta ’ chéile chun
sinn a thabhairt isteach i lámhaibh Mhoaib! 11 Agus duairt Iosaphat: Ná fuil anso fáidh leis an
dTiarna go gcuirfimís ímpí chun an Tiarna thríd? Agus d’fhreagair duine de sheirbhíseachaibh rí
Israél: Tá anso Eliséus mac Saphait, an té a chuireadh uisce ar lámhaibh Elíais. 12  Agus duairt
Iosaphat: Tá briathar an Tiarna in’ fhochair sin. Agus chuaigh rí Israél, agus Iosaphat rí Iúda, agus
rí Edoim, ag triall air. 13 Agus duairt Eliséus le rí Israél: Cad í an bhaint atá agamsa leatsa? Imigh
ag triall  ar  fháidhíbh t’athar agus do mháthar.  Agus duairt  rí  Israél  leis:  Cad ’na thaobh gur
chruinnigh an Tiarna na trí ríthe seo chun iad a thabhairt isteach i lámhaibh Mhoaib? 14  Agus

1 Véar. 24. “Mallacht”. Ní le feirg ná le dúil i ndíoltas a cuireadh an mhallacht san orthu súd, ach trí dhíogras don 
chreideamh gur tugadh masla dho i bpearsain an fháidh. Is é Dia do sprioc an fáidh chun na heascaine sin a 
dhéanamh, mar phionós ar Bhetel (príomhchathair adhartha na ngamhan óir úd), mar bhí muíntir na cathrach san tar 
éis a mhúineadh dá gclaínn conas masla ’ thabhairt don chreideamh fírinneach agus do lucht friothála an chreidimh 
sin.
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duairt Eliséus leis: Mar is beó an Tiarna* go bhfuilim im sheasamh ’na radharc, mura mbeadh an
urraim atá agamsa do Iosaphat, rí Iúda, ní éistfinn leatsa ná ní fhéachfainn ort. 15 Ach anois tugtar
ceólaí anso chúm. Agus nuair a bhí an ceólaí ag seinnt, tháinig lámh an Tiarna ar Eliséus agus
duairt sé: 16 Seo mar adeir an Tiarna: Deinidh caidhséar an tsrutha san lán de dhíograchaibh,
17 óir seo mar adeir an Tiarna: Ní fheicfidh sibh gaoth ná fearthainn, agus fós líonfar an caidhséar
so d’uisceachaibh,  agus  beidh  sibh  ag  ól,  sibh  féin  agus  úr  muíntireacha  agus  úr  mbeithígh.
18 Agus rud suarach is ea é sin i radharc an Tiarna: tabharfaidh sé, ’na theannta san, Moab isteach
’núr lámhaibh díbh, 19 agus réabfaidh sibh gach cathair dhaingean, agus gach cathair thofa, agus
geárrfaidh sibh anuas gach crann torthach, agus dúnfaidh sibh suas na toibreacha uisce go léir,
agus clúdoidh sibh le clochaibh gach páirc fhónta. 20 Agus do thárla ar maidin, nuair ba ghnáth na
híbirtí d’ofráil, féach, go dtáinig uisce trí shlí Edoim, agus bhí an tír lán d’uisce.

21 Agus nuair ’ airigh na Moabítigh go raibh na ríthe tagaithe aníos chun troda ’na gcoinnibh, do
chruinníodar i dteannta ’ chéile gach a raibh criosaithe le crios, agus bhíodar ’na seasamh in sna
himeallaibh. 22 Agus d’éiríodar go moch ar maidin agus bhí an ghrian ’na suí an uair sin agus í ag
taithneamh ar na huisceachaibh, agus chonaic na Moabítigh iad dearg ar a n-aghaidh anonn, mar
a bheadh fuil, 23 agus dúradar: Is í fuil an chlaímh í: táid na ríthe tar éis troda eatarthu féin agus
tar éis a chéile do mharú; imigh anois, a Mhoaib, chun na foghla.  24 Agus thánadar isteach i
longphort Israél, ach d’éirigh Israél agus do bhuaileadar Moab, agus do theith Moab rómpu, agus ó
bhí an bua acu do chuadar agus do ruagadar Moab, 25 agus do réabadar na cathracha, agus do
líonadar  gach  páirc  fhónta,  gach  fear  ag  caitheamh  a  chloiche  féin,  agus  dhúnadar  suas  na
toibreacha uisce, agus ghearradar anuas na craínn go léir a thugadh torthaí, i dtreó nár fagadh ach
na fallaí bríce1: agus bhí an chathair tímpalltha ag lucht crann tabhaill, agus a formhór réabtha.
26 Agus nuair a chonaic rí Mhoaib an ní sin, eadhon, go raibh buaite ag an namhaid, do thóg sé
leis seacht gcéad fear a tharraigeadh claíomh, chun briseadh isteach ar rí Edoim, ach do theip
orthu. 27 Ansan do thóg sé an mac ba shine aige, an mac a bheadh ’na rí ’na dhiaidh, agus d’ofráil
sé é in’ íbirt loiscithe ar an bhfalla. Agus bhí fearg mhór in Israél: agus d’imíodar uaidh láithreach
agus d’fhilleadar chun a dtíre féin.

Caib. a Ceathair

Míorúiltí Eliséuis. Leanbh marbh aige dá thógaint ón mbás.

1 Bhí,  áfach,  bean  de  mnáibh  na  bhfáidhí  ag  screadaigh  ar  Eliséus  agus  í  dhá  rá  so:  Tá  do
sheirbhíseach, m’fhear póstasa, tar éis bháis, agus is eól duit gur dhuine, do sheirbhíseach, go
raibh eagla Dé air. Agus féach, tá an t-éilteóir ag teacht chun mo bheirt mhac do bhreith leis ag
seirbhís do. 2 Agus duairt Eliséus léi: Cad is toil leat a dhéanfainnse dhuit? Inis dom cad ’tá sa tigh
agat? Agus d’fhreagair sise: Níl aon ní sa tigh ageat bhanóglach ach roinnt bheag íle chun me féin
d’úngadh. 3 Agus duairt sé léi: Imigh agus tabhair leat ar iasacht ód chómharsanaibh go léir árthaí
folmha, ní beagán díobh, 4 agus imigh isteach agus dún do dhoras nuair a bheir féin agus do
bheirt mhac istigh, agus doirt cuid den íle isteach in sna hárthaíbh sin, agus nuair a bheid siad lán
tóg chun siúil iad. 5 Agus d’imigh an bhean agus dhún sí an doras uirthi féin agus ar a macaibh,
agus bhíodar ag tabhairt na n-árthaí chúithi agus bhí sise ag dortadh na híle isteach iontu. 6 Agus
nuair a bhí na hárthaí lán, duairt sí lena mac: Tabhair árthach eile chúm agus d’fhreagair seisean:
Níl a thuilleadh agam. 7 Agus tháinig sise agus d’inis sí do dhuine Dé é. Agus duairt seisean:
Imigh agus díol an íle agus díol an t-éilteóir agus mair féin agus do chlann mhac ar an gcuid eile.

1 Caib. 3. véar. 25. “Fallaí bríce”, sin é ainm a bhí ar an gcathair, príomhchathair na Moabíteach. Kir-Haraset an 
Éabhrais.
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8 Agus bhí lá ann gus bhí Eliséus ag gabháil thar Sunam, agus bhí bean uasal san áit sin agus
chuir  sí  ríghneas  air  chun go  gcaithfeadh sé  bia:  agus  ó  ghabhadh  sé  an  treó  san  go  minic
d’iompaíodh sé isteach chun a tí sin chun bídh a chaitheamh. 9 Agus duairt sí lena fear: Chím gur
duine naofa le Dia an duine seo a ghabhann ár dtreó go minic. 10 Deinimís, dá bhrí sin, seómra
beag agus cuirimís leaba bheag ann do, agus bórd, agus fuarma, gus coínnleóir, i dtreó, nuair a
thiocfaidh  sé  chúinn,  go  bhféadfaidh  sé  fanúint  ann.  11 Ach  lá  áirithe,  do  tháinig  sé  agus
d’iompaigh sé isteach chun an tseómra agus ghlac sé suaimhneas ann. 12 Agus duairt sé lena
ghiolla Giési: Glaeigh an tSunamíteach san chúm. Agus do ghlaeigh sé uirthi agus do sheasaimh sí
os a chómhair.  13 Agus duairt  sé lena sheirbhíseach: Abair  léi:  Féach, tá seirbhís déanta * agat
dúinn ins gach ní. Cad ba mhaith leat a dhéanfainnse dhuit? An bhfuil aon ghnó agat agus ar
mhaith leat go labharfainn leis an rí dhuit, nú le ceann urraid na sló? Agus d’fhreagair sise: Táim
im chónaí i measc mo dhaoine féin. 14 Agus duairt sé: Agus cad ba mhaith léi a dhéanfainn di?
Agus duairt Giési: Ná fiafraigh, mar níl aon mhac aici agus tá a fear aosta. 15 Ansan duairt sé leis
glaoch uirthi: agus nuair a bhí glaeite uirthi agus bhí sí ’na seasamh ar aghaidh an dorais 16 duairt
sé léi: San am so, agus san uair chéanna so, más slán beatha, beidh mac id bhroínn agat. Agus
d’fhreagair sise: Ná dein, aicim ort, a thiarna, a fhir Dé, bréag led bhanóglach. 17 Agus do ghoibh
an bhean, agus do rug sí mac san am agus san uair aduairt Eliséus.

18 Agus d’fhás an leanbh. Agus lá áirithe do chuaigh sé amach in éineacht len’ athair chun na
mbuanaithe. 19 Agus duairt sé len’ athair: Tá teinneas im cheann, tá teinneas im cheann. Agus
duairt seisean lena sheirbhíseach: *Beir isteach chun a mháthar é. 20 Agus do rug sé isteach chun a
mháthar é agus do chuir sí a a glúinibh é go dtí meán an lae, agus ansan do fuair sé bás. 21  Agus
do rug sí léi suas é agus chuir ar leabaidh an duine le Dia é, agus do dhún sí an doras. Ansan
d’imigh sí  amach 22 agus ghlaeigh sí  ar a fear agus duairt sí:  Cuir liom, aicim ort, duine ded
sheirbhísigh agus asal go rithead chun an duine le Dia agus go dtagad arís. 23 Agus duairt seisean:
Cad ’na thaobh go bhfuilir ag dul ag triall air? Níl ré nua ann, ná sabóid. Agus d’fhreagair sí:
Raghad ag triall air. 24 Agus chuir sí an iallait ar an asal, agus duairt sí lena seirbhíseach: Comáin
agus brostaigh, ná dein aon ríghneas ar an slí. Agus dein an rud adeirim leat.

25 Agus ghluais sí ar aghaidh, agus tháinig sí go dtí an duine le Dia i gcnuc Charmel, agus nuair a
chonaic an duine le Dia ag teacht í, duairt sé lena sheirbhíseach Giési: Féach an tSunamíteach úd.
26 Imigh amach ’na coinnibh agus abair léi: An bhfuil gach ní go maith agat féin agus ageat fhear
agus ageat mhac? Agus d’fhreagair sise: Tá gach ní go maith. 27 Agus nuair a tháinig si chun an
chnuic, chun an duine le Dia, do rug sí ar chosaibh air: agus tháinig Giési chun í ’ thógaint uaibh.
Agus duairt an duine le Dia: Leog di, óir tá a hanam i nguais, agus tá an Tiarna tar éis é ’ cheilt
orm, agus níor inis sé dhom é. 28 Agus duairt sise: Ar iarras-sa mac ar mo thiarna? Ná duart leat:
Ná meall me? 29 Ansan duairt seisean le Giési: Crioslaigh suas do luana agus tóg mo bhachall id
láimh*, agus má bhuaileann éinne umat ná beannaigh do1, agus má bheannaíonn éinne dhuit ná
freagair é: agus cuir mo bhachall ar aghaidh an linbh. 30 Ach duairt máthair an linbh: Mar is beó
an Tiarna agus mar is beó t’anam, ní scarfadsa leat. Agus d’éirigh sé *, agus do lean sé í. 31 Ach bhí
Giési imithe rómpu agus chuir sé an bachall2 ar aghaidh an linbh, agus ní raibh guth ná mothú,
agus tháinig sé thar n-ais ’na gcoinnibh agus duairt sé leis sin: Níor éirigh an leanbh. 32 Agus
chuaigh Eliséus isteach sa tigh, agus féach, bhí an leanbh sínte ar  an leabaidh agus é marbh,

1 Caib. 4. véar. 29. “Ná beannaigh do”. An té a glaeitear chun an pheacaigh do thógaint ó bhás an pheaca chun beatha 
na ngrást, ní foláir do é féin do chimeád ó gach cómhrá saolta do thiocfadh idir é agus an obair sin.

2 Véar. 31. Chíonn Auguistín naofa rún diamhar mór sa mhíorúilt sin a dhein Eliséus an uair sin: an bachall a rug an 
seirbhíseach leis, slat Mhaoise é sin, nú an tseandlí. Níor fhéad an tSean-Dlí an chine daonna do thógaint ó bhás an 
pheaca go beatha na ngrást. Níorbh fholáir do Chríost féin teacht agus nádúr an duine do ghlacadh agus bheith in 
aon fheóil linn, chun sinn do thógaint chun na beatha. Figiúir ar Chríost ab ea Eliséus sa mhíorúilt sin, ó b’éigean do
féin teacht agus an leanbh do thógaint ón mbás agus é ’ thabhairt thar n-ais dá mháthair, fé mar a thógann grásta 
Chríost an peacach ón mbás sprideálta agus a thugann sé thar n-ais é dá mháthair, ’sé sin, don Eaglais. Is í an Eaglais
an mháthair.
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33 agus chuaigh sé isteach agus dhún sé an doras air féin agus ar an leanbh, agus chuir sé a ghuí
chun an Tiarna. 34 Agus chuaigh sé suas agus do luigh sé ar an leanbh, agus chuir sé a bhéal ar a
bhéal san agus a shúile ar a shúilibh sin, agus a lámha ar a lámha san, agus do chrom sé é féin air,
agus do théigh feóil an linbh. 35 Agus d’fhíll sé agus shiúlaigh sé anonn ’s anall, aon uair amháin,
sa tigh. Agus chuaigh sé suas agus do luigh sé air, agus do leath an leanbh a bhéal seacht n-uaire,
agus d’oscail  sé a shúile.  36 Agus do ghlaeigh sé ar Ghiési  agus duairt  sé leis:  Glaeigh ar an
Sunamíteach úd. Agus do ghlaeigh sé uirthi agus chuaigh sí suas: agus duairt sé léi: Tóg suas do
mhac. 37 Agus tháinig sí agus chaith sí í féin ag á chosaibh, agus thug sí onóir ar an dtalamh: agus
thóg sí suas a mac agus d’imigh sí amach. 38 Agus tháinig Eliséus go dtí Galgal. 

Agus bhí gorta sa tír. Agus bhí maca na bhfáidhí ’na gcónai os a chómhair. Agus duairt sé le duine
dá sheirbhíseachaibh: Cuir an coire mór síos agus beirbh leite do mhacaibh na bhfáidhí. 39  Agus
d’imigh duine amach sa pháirc chun luíbheanacha fiaine do bhailiú,  agus fuair sé rud éigin i
bhfuirm fíniúna fiaine, agus bhailigh sé gúrdanna fiaine dhi, agus do líon sé a bhrat, agus tháinig
sé thar n-ais agus do bhris sé isteach iad i gcorcán na leitean, mar ní raibh ’ fhios aige cad é an rud
é. 40 Agus chuireadar an leite amach chun a gcómhaltaí, le n-ithe. Agus nuair a bhlaiseadar an
leite do liúdar agus dúradar: Tá an bás sa chorcán! a dhuine le Dia, agus níor fhéadadar aon chuid
de a dh’ithe. 41 Ach duairt seisean: tugtar roinnt mine chúm. Agus do tugadh, agus chaith sé
isteach sa chorcán an mhin agus duairt sé: Cuir amach í do sna daoine go n-ithid siad. Agus ní
raibh aon tsearús sa chorcán an uair sin.

42 Agus tháinig fear áirithe ó Bhaalsalisa agus arán agus céadtorthaí* aige á thabhairt ag triall ar
an nduine le Dia, fiche bollóg eórnan, agus arbhar nua ’na sparán aige. Agus duairt sé: Tabhair do
sna daoine go n-ithid siad. 43 Agus duairt a sheirbhíseach*: Cad é an méid é seo go gcuirfinn os
cómhair céad fear é? Agus duairt seisean arís: Cuir os cómhair na ndaoine é go n-ithid siad; óir
seo mar adeir an Tiarna: Íosfaid siad agus fágfar fuíollach. 44 Agus chuir sé os a gcómhair [é]*,
agus d’itheadar agus do fágadh fuíollach de réir fhocail an Tiarna.

Caib. a Cúig

Naamán an Suíriánach dá ghlanadh óna lobhra. A chreideamh in aon Dia amháin, agus a gheallúint
go mbeadh sé dílis do. Giési ag glacadh tabharthaistí ó Naamán agus an lobhra ag teacht air.

1 Fear mór ag á mháistir ab ea Naamán, ceann urraid sló rí Shuíria, agus fear creidiúnach ab ea é:
óir is tríd a thug an Tiarna fuascailt do Shuíria: agus fear cróga ab ea é, agus fear saibhir. Ach
lobhar ab ea é. 2 Ach bhí lucht foghla tar éis imeacht amach ó Shuíria (tráth éigin), agus cailín
beag do bhreith leó i mbraighdineas a tír Israél, agus bhí an cailín beag san ’na seirbhíseach ag
mnaoi Naamáin. 3 Agus duairt an cailín beag san lena máistreás: Is trua gan mo mháistir 1 ag an
bhfáidh  atá  i  Samaria.  Is  deimhin go  leighseadh sé  é  ón  lobhra  atá  air.  4  Ansan do chuaigh
Naamán ag triall ar a thiarna agus d’inis sé dho, agus duairt sé: A leithéid seo aduairt an cailín ó
thír Israél. 5 Agus duairt rí Shuíria leis: Imigh, agus cuirfeadsa leitir ag triall ar rí Israél. Agus
d’imigh sé  agus thóg sé leis  deich  dtalaint airgid  agus sé mhíle píosa óir  agus deich n-athrú
éadaigh. 6 Agus do rug sé an leitir ag triall ar rí Israél, agus na focail seo inti: Nuair a ghlacfair an
leitir  seo,  bíodh ’  fhios  agat  go  bhfuil  mo sheirbhíseach  Naamán curtha  chút  agam chun go
leighisfá é ón lobhra atá air. 7 Do léigh rí Israél an leitir, agus bhí sé ag stracadh a chod’ éadaigh,
agus dhá rá:  An me Dia,  go bhféadfainn marú agus aithbheóchaint,  go gcuireann an fear  so
teachtaireacht chúm á iarraidh orm duine do leigheas óna lobhra! Tabhair fé ndeara agus féach
conas mar atá sé ag lorg ócáide im chonnibh.

1 Is “a bheith” missing here?



Ríthe, leabhar a ceathair

8 Ach d’airigh Eliséus,  fear  Dé,  an scéal,  rí  Israél  do stracadh a chod’  éadaigh,  agus chuir  sé
teachtaireacht chuige dhá rá: Cad chuige dhuit do chuid éadaigh do stracadh? Tagadh sé chúmsa
agus bíodh ’ fhios aige go bhfuil fáidh in Israél. 9 Tháinig Naaman, len’ eachra agus lena charbait,
agus do stad sé ag doras tí Eliséuis. 10 Agus chuir Eliséus teachtaire amach chuige dhá rá leis:
Imigh agus nigh thu féin seacht n-uaire sa Iórdan, agus casfaidh an tsláinte ar do chuid feóla agus
beidh tú glan. 11 Tháinig fearg ar Naaman agus d’imigh sé, agus duairt sé: Mheasas go dtiocfadh
sé amach chúm agus go seasódh sé agus go nglaofadh sé ainm a Thiarna Dia agus go gcuirfeadh
sé a lámh ar an áit ’na bhfuil an lobhra agus go leighisfeadh sé me. 12 Ná fuil an tAbana agus an
Pharphar, aibhní Damascuis, níos feárr ná uisceacha uile Israél, chun go nífinn me féin iontu agus
go  nglanfí  me?  Agus  d’iompaigh  sé  agus  bhí  sé  ag  imeacht  agus  fearg  air.  13  Do  labhair  a
sheirbhísigh  leis*,  áfach,  agus  dúradar:  a  athair,  dá  n-abradh  an  fáidh  leat  rud  éigin  mór  a
dhéanamh, bheadh sé ceart agat é ’ dhéanamh gan amhras; nách mó go mór san, nuair atá ráite
aige leat: Nigh agus glanfar thu? 14 Ansan chuaigh sé síos agus do nigh sé é féin sa Iórdan seacht
n-uaire, de réir fhocail an duine le Dia, agus do cneasaíodh a chuid feóla mar a bheadh feóil linbh
bhig agus do glanadh é. 15 Ansan tháinig sé thar n-ais ag triall ar an nduine le Dia, é féin agus a
chuallacht, agus tháinig sé agus sheasaimh sé os a chómhair, agus duairt sé: Tá ’ fhios agam le
fírinne ná fuil aon dia eile sa domhan go léir ach amháin in Israél. Aicim ort, dá bhrí sin, glac
beannacht1 ód  sheirbhíseach.  16 Agus  duairt  seisean:  Mar  is  beó  an  Tiarna  go  bhfuilim  im
sheasamh os a chómhair, ní ghlacfad aon ní. Agus bhí sé ag tathant air agus do dhiúltaigh seisean
glan. 17 Ansan duairt Naaman: Mar is toil leat. Ach aicim ort, leog dod sheirbhíseach ualach dhá
mhiúil  de chré do bhreith liom as an áit  seo,  óir,  as so amach ní  ofrálfaidh do sheirbhíseach
holocaust ná victim chun aon déithe eile ach chun an Tiarna. 18 Níl, áfach, ach amháin an méid
seo, go gcuirfir achainí chun an Tiarna ar son do sheirbhísigh ’na thaobh, nuair a théann mo
mháistir  isteach  i  dteampall  Remmoin  ag  adhradh:  agus  go  luíonn  sé  ar  mo  láimhse,  má
chromaimse síos i dteampall Remmoin nuair a chromann seisean síos san áit chéanna, an Tiarna
dhá mhaitheamh san dod sheirbhíseach. 19 Agus duairt sé leis: Imigh i síocháin2. Ansan d’imigh
sé uaidh, in aimsir earraigh na tíre.

20 Ach  duairt  Giési,  seirbhíseach  an  fhir  sin  Dé:  Do  spáráil  mo  mháistir  an  Suíriánach  san
Naaman, le gan ar thug sé leis do ghlacadh uaidh. Mar is beó an Tiarna rithfead féin ’na dhiaidh
agus gheóbad rud éigin uaidh. 21 Agus do lean Giési Naaman: agus nuair a chonaic sé é ag rith ’na
dhiaidh, do léim sé anuas as a charbat agus tháinig sé ’na choinnibh, agus duairt sé: An bhfuil
gach ní go maith? 22 Agus duairt seisean: Tá (gach ní go maith). Chuir mo mháistir chút me agus
deir sé: Tá tagaithe chúm anois díreach beirt óigfhear ó chnuc Ephraim, de mhacaibh na bhfáidhí:
tabhair dóibh  talant airgid agus dhá athrú éadaigh. 23 Agus duairt Naaman: Is fearra dhuit dhá
thalant do ghlacadh. Agus chuir sé ’ fhéachaint air (iad do ghlacadh) agus cheangail sé dhá thalant
airgid i dhá mála, agus dhá athrú éadaigh, agus chuir sé ar bheirt dá sheirbhíseachaibh iad agus
d’iompradar iad roimis amach. 24 Agus nuair a bhí sé tagaithe agus an tráthnóna ann, do thóg sé
as a lámhaibh iad, agus chuir sé isteach i dtigh iad, agus chuir sé uaidh na fir agus d’imíodar,
25 agus do chuaigh sé féin isteach agus sheasaimh sé os cómhair a mháistir. Agus duairt Eliséus:
Cár  tháinís,  a  Ghiési?  Agus  d’fhreagair  seisean:  Níor  chuaigh  do  sheirbhíseach  in  aon  bhall.
26 Ach duairt seisean: Ná raibh mo chroíse ar an láthair, nuair ’ dh’iompaigh an duine as a charbat
id choinnibh? Ach tá airgead fálta anois agat, agus tá éadaí fálta agat, agus ceannóir olaghuirt
agus fíonghuirt agus caoire agus daimh, agus buachaillí aimsire agus cailíní aimsire. 27 Ach an

1 Caib. 5. véar. 15. “Beannacht”, eadhon, tabharthas.
2 Véar. 19. “Imigh i síocháin”. Ní hamhlaidh a cheadaigh an fáidh san áit sin aontú sofheiscse le híodaladhradh. Is é 

rud a cheadaigh sé ná go ndéanfadh an duine dá mháistir an seirbhís a bhí ceangailte air a dhéanamh do, do réir a 
oifice. Do luíodh an máistir air i gcónaí, ar ócáidibh poiblí, i dtreó nuair a chromadh an máistir go gcromadh seisean 
in éineacht leis. Níorbh adhradh íodal an cromadh san, áfach, ach déanamh na hoibre a bhí ceangailte air a 
dhéanamh. An mhuintir a bhí ag féachaint ar an obair do thuigeadar an méid sin go maith, mar do thug Naaman le 
tuiscint dóibh nár admhaigh sé aon dia ach an t-aon Dia amháin, an Tiarna atá beó.
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lobhra a bhí ar Naaman ceanglóidh sé dhíotsa agus ded shliocht go deó. Agus d’imigh sé uaidh
amach agus é ’ na lobhar chómh geal le sneachta.

Caib. a Sé

Eliséus ag cur iarainn ag snámh ar uisce. Na Suíriánaigh a cuireadh chun é ’ ghabháil, é dhá seóladh
isteach i Samaria, mar ar oscladh* a súile agus mar ar cuireadh cóir uasal orthu. Na Suíriánaigh ag
imdhruidim Shamaria. An gorta chómh dian san ann gur ith bean a leanbh féin ann. An rí dhá órdú,
mar gheall air sin, Elías* do chur chun báis.

1 Agus duairt maca na bhfáidhí le hEliséus: Féach, tá an áit ’na gcónaímíd i t’fhochairse róchúng
dúinn. 2 Téimís chómh fada leis an Iórdan agus tógadh gach duine againn píosa adhmaid agus
cuirimís suas dúinn féin san áit sin áit chónaithe. Agus duairt sé leó: Imídh. 3 Agus duairt duine
acu leis: Ach tarsa, leis, led sheirbhíseachaibh. Agus d’fhreagair sé: Tiocfad. 4 Agus d’imigh sé leó.
Agus thánadar go dtí an Iórdan agus bhíodar ag gearradh adhmaid. 5 Agus do thárla nuair a bhí
duine acu ag leagadh an adhmaid gur thit iarann a thua síos san uisce, agus do liúigh sé amach:
Ochón, ochón, ochón, a thiarna, agus is ar iasacht ar bhí sí seo féin agam. 6  Agus duairt an duine
le Dia: Cár thit sí? Agus thaispeáin sé an áit do. Ansan do gheárr seisean píosa adhmaid agus
chaith sé isteach san áit é: agus do shnáimh an t-iarann. 7 Agus duairt sé: Tóg suas í. Agus chuir
sé a lámh amach agus thóg sé í.

8 Agus  bhí  rí  Shuíria  ag  troid  i  gcoinnibh  Israél,  agus  chuaigh  sé  i  gcómhairle  lena
sheirbhíseachaibh  agus  duairt  sé:  Cuirimís  luíocháin  ’na  leithéid  seo  agus  ’na  leithéid  seo
dh’áiteannaibh. 9 Agus chuir an duine le Dia scéala chun rí Israél agus duairt sé leis: Seachain
agus ná goibh chun a leithéid seo ’ dh’áit mar táid na Suíriánaigh ann i luíochán. 10 Agus chuir rí
Israél daoine chun na háite aduairt an duine le Dia leis, agus do choisc * sé é,* ní haon uair amháin
ná dhá uair. 11 Agus bhí croí rí Shuíria buartha mar gheall ar an ní sin, agus ghlaeigh sé chuige a
sheirbhísigh agus duairt sé: Cad ’na thaobh ná hínseann sibh dom cé hé atá ag scéith orm le rí
Israél? 12 Agus duairt duine dá sheirbhíseachaibh: Níl éinne, a thiarna a rí: ach Eliséus, an fáidh
atá in Israél, a dh’ínseann do rí Israél an uile fhocal dá labhrann tusa id sheómra phríobháideach
féin. 13 Agus duairt sé leó: Imídh agus féachaidh ca bhfuil sé, go gcuiread daoine uaim chun é ’
thógaint. Agus d’ínseadar do agus dúradar: Féach, tá sé i nDótan. 14 Ansan do chuir sé chun na
háite sin eachra agus carbait agus neart sló agus thánadar san oíche agus d’imdhruideadar an
chathair. 15 Agus d’éirigh seirbhíseach an duine le Dia ar maidin go moch, agus chuaigh sé amach
agus chonaic sé an tslua mórthímpall ar an gcathair, agus an eachra agus na carbait, agus d’inis sé
dho agus :  “Ochón,  ochón,  ochón,  a thiarna”,  ar  seisean,  “cad a  dhéanfaimíd?” 16  Ach duairt
seisean: Ná bíodh eagal ort. Tá níos mó againne ná mar atá acu san. 17 Agus do ghuigh Eliséus
agus  duairt  sé:  A  Thiarna,  oscail  a  shúile  go  bhfeicidh  sé:  agus  d’oscail  an  Tiarna  súile  an
tseirbhísigh agus chonaic sé:  agus féach an cnuc lán de chapaillibh agus de  charbataibh tine
mórthímpall  ar Eliséus!  18 Agus tháinig an namhaid anuas chuige.  Ach do ghuigh Eliséus an
Tiarna agus duairt sé: Buail, aicim ort, na daoine seo le daille1. Agus do bhuail an Tiarna iad le
daille,  de  réir  fhocail  Eliséuis.  19 Ansan duairt  Eliséus  leó:  Ní  hí  seo an tslí,  ná ní  hí  seo an
chathair. Leanaidh mise agus taispeánfad díbh an fear atá uaibh. Agus do sheól sé iad isteach i
Samaria. 20 Ansan nuair a bhíodar istigh i Samaria duairt Eliséus: A Thiarna, oscail súile na bhfear
so i dtreó go bhfeicfid siad. Agus d’oscail an Tiarna a súile agus chonacadar go rabhadar istigh i
lár Shamaria. 21 Agus duairt rí Israél le hEliséus, nuair a chonaic sé iad: An maród iad, a athair?

1 Caib. 6. véar. 18. “Daille”. Daille áirithe ab ea an daille ar a labharthar san áit sin, daille nár leog dóibh na rudaí a 
bhí os a gcómhair a dh’fheiscint: agus do chuir rudaí nárbh iad os cómhair a n-aigne, i dtreó nárbh í cathair Dótain a 
chonacadar feasta, agus nár aithníodar Eliséus féin, ach gur mheasadar gurbh fhear éigin eile é, agus gur fhéad sé iad
do sheóladh isteach i Samaria. Dá bhrí sin, d’inis sé an fhírinne dhóibh nuair aduairt sé leó: Ní hí seo an tslí ná ní hí 
seo an chathair, mar is ar shlí eile agus ar chathair eile a bhíodar ag féachaint.



Ríthe, leabhar a ceathair

22 Agus duairt seisean: Ní mharóir iad, mar ní led chlaíomh ná led bhogha a thógais iad, chun go
marófá iad: ach cuir arán agus uisce os a gcómhair, go n-ithid siad agus go n-ólaid siad, agus go
dtéid  siad  ag  triall  ar  a  máistir.  23 Agus  do  cuireadh  flúirse  mór  bídh  os  a  gcómhair  agus
d’itheadar agus d’óladar, agus do leog sé dhóibh imeacht, agus d’imíodar ag triall ar a máistir.
Agus níor tháinig foghlaithe Shuíria isteach i dtír Israél a thuilleadh.

24 Agus do thárla ’na dhiaidh san gur chruinnigh Benadad, rí Shuíria, a shlua go léir i dteannta ’
chéile agus go dtáinig sé aníos, agus go raibh sé ag imdhruidim Shamaria. 25  Agus bhí gorta mhór
i Samaria. Agus do lean an t-imdhruidim go dtí go ndíoltí ceann asail ar cheithre fichid píosa
airgid, agus ceathrú cába de chac colúir ar chúig phíosa airgid. 26 Agus ag gabháil don rí ar bhárr
an fhalla  do liúigh bean áirithe  air  agus duairt  sí:  Sábháil  me,  a thiarna,  a rí.  27 Agus duairt
seisean: Mura sábhálann an Tiarna thu conas is féidir dómhsa thu ’ shábháil? As an úrlár buailte,
nú a fáscadóir an fhíona? Agus duairt an rí léi: Cad ’tá ort? Agus d’fhreagair sí: 28 Duairt an bhean
so: Tabhair do mhacsa go n-ithimíd é inniu, agus íosfaimíd mo mhacsa amáireach. 29 Agus do
bheiríomair mo mhacsa agus d’itheamair é. Agus duartsa léi an lá ’na dhiaidh san: Tabhair do
mhac go n-ithimíd é. Agus tá a mac curtha i bhfolach aici. 30 Agus nuair ’ airigh an rí an chainnt
sin do strac sé a chuid éadaigh agus do ghluais sé ar aghaidh ar bhárr an fhalla. Agus chonaic na
daoine go léir an t-éadach ruainnigh a bhí uime istigh lena chroiceann. 31 Agus duairt an rí: Go
ndeinidh Dia so agus súd liomsa agus go gcuiridh sé tuilleadh leis, má fhanann ceann Eliséuis
mhic Saphait air an lá so! 32 Ach bhí Eliséus ’na shuí ’na thigh féin agus bhí na seanóirí ’na suí in’
fhochair.  Ach  do  chuir  seisean  fear  roimis.  Sara  dtáinig  an  fear  san,  áfach,  duairt  sé  leis  na
seanóiríbh: An bhfuil ’ fhios agaibh go bhfuil (fear) curtha uaidh ag an mac maraitheóra so chun
an chínn a bhaint díomsa? Féachaídh, dá bhrí sin, agus nuair a thiocfaidh an teachtaire dúnaidh
an doras agus ná leogaidh isteach é, mar féach, tá fothram cos a mháistir ’na dhiaidh. 33  An fhaid
a bhí sé ag cainnt leó, do chonacthas an teachtaire a bhí ag teacht chuige. Agus duairt sé: Féach, is
ón dTiarna olc chómh mór so. Cad ’tá le fáil níos mó agam ón dTiarna?

Caib. a Seacht

Flúirse ag Eliséus dá gheallúint, agus an flúirse ag teacht láithreach trí theitheadh na Suíriánach.
Ceathrar  lobhar  ag  tabhairt  an  scéil  leó.  Gabhtar  de  chosaibh  sa  duin’  uasal  nár  chreid  agus
maraítear é.

1 Agus duairt Eliséus: Éistidh le briathar an Tiarna: Seo mar adeir an Tiarna: Tímpall an taca so
amáireach beidh buiséal de phlúr mhín dá dhíol ar  stater1, agus dhá bhuiséal eórnan ar  stater, i
ngeata Shamaria. 2 Agus d’fhreagair duine de sna priúnsaíbh go raibh an rí ag luí ar a láimh, agus
duairt sé: Dá ndeineadh Dia cómhlanna uisce sa spéir, an féidir an chainnt sin adeirir a bheith
fíor? Agus duairt seisean: Chífirse é led shúilibh, ach ní íosfair aon chuid de.

3 Ach bhí ceathrar lobhar in aice le béal an gheata agus dúradar lena chéile: Cad ab áil linne ag
fanúint anso go dtagaidh an bás orainn? 4 Má théimíd isteach sa chathair gheóbhaimíd bás den
ghorta agus má fhanaimíd anso, gheóbhaimíd bás, leis. Téanam agus rithimís anonn, dá bhri sin,
go dtí  longphort na Suíriánach. Má spárálaid siad sinn beimíd beó. Má mharaíd siad sinn, ní
bheidh ann ach bás dúinn. 5 D’éiríodar um thráthnóna chun dul anonn go dtí longphort Shuíria.
Thánadar go himeall longphuirt na Suíriánach agus ní bhfuaradar éinne ann. 6 Mar do chuir an
Tiarna  ’  fhéachaint  orthu,  i  longphort  Shuíria,  fothram  carbat  agus  capall  agus  mórshló
d’aireachtaint,  agus dúradar lena chéile:  Féach,  tá rí  Israél  tar  éis  ríthe na Hetíteach agus na
nÉigipteach do thabhairt leis ar thuarastal ’nár gcoinnibh, agus taid siad anuas orainn. 7 Agus
d’éiríodar agus do theitheadar chun siúil sa doircheacht, agus d’fhágadar, a gcábáin agus a gcapaill

1 Caib. 7. véar. 1. “Stater”. Is mar a chéile é agus sicle, nú sicil. 
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agus a n-asail sa longphort, agus do theitheadar le na n-anam. 8 I gcás nuair a tháinig na lobhair
úd go dtí imeall an longphuirt go ndeigheadar isteach i gcábán agus gur itheadar agus gur óladar.
Ansan do thógadar as an áit sin airgead agus ór agus éadach agus chuireadar i bhfolach é. Ansan
thánadar  arís  agus  chuadar  isteach  i  gcábán  eile  agus  do  rugadar  leó  rud  as  san,  leis,  agus
chuireadar i bhfolach é. 9 Ansan dúradar lena chéile: Ní maith an rud atá againn á dhéanamh. Óir
is  lá  dea-scéil  an  lá  so.  Má  fhanaimíd  ciúin  agus  gan  é  ’  dh’insint  go  dtí  maidean,  curfar
drochghníomh ’nár leith. Téanam, téimís agus ínsimís é i gcúirt an rí. 10 Thánadar go geata na
cathrach agus d’ínseadar dóibh é, agus dúradar: Chuamair go dtí longphort na Suíriánach agus ní
bhfuaramair aon duine ann, ach capaill agus asail agus iad ceangailte, ’na seasamh, agus na cábáin
’na seasamh.

11 Ansan d’imigh gárdaí an gheatra agus d’ínseadar é i bpálás an rí; 12 agus d’éirigh an rí san
oíche agus duairt sé lena sheirbhíseachaibh: Ínsim díbh cad ’tá déanta ag na Suíriánaigh linn. Is
eól  dóibh gorta mhór a bheith orainn, agus táid siad imithe as an longphort agus táid siad i
bhfolach in sna páirceannaibh,  agus deirid  siad:  Nuair  a  thiocfaid  siad amach as  an gcathair,
tógfaimís ’na mbeathaidh iad, agus ansan féadfaimíd dul isteach sa chathair. 13 Agus duairt duine
dhá sheirbhíseachaibh: Tógaimís na chúig capaill  atá fágtha sa chathair  (óir  níl  a thuilleadh i
mórphobal uile Israél, mar tá an chuid eile ite) agus cuirimís daoine uainn agus feicimís. 14 Agus
thugadar leó dhá chapall agus chuir an rí daoine chun longphuirt na Suíriánach agus duairt sé:
Imídh agus feicidh.

15 Agus do leanadar iad chómh fada leis an Iórdan. Agus féach, bhí an tslí go léir lán d’éadaíbh
agus  d’árthaíbh,  nithe  do  chaith  na  Suíriánaigh  uathu  le  neart  scannradh,  agus  tháinig  na
teachtairí  thar  n-ais  agus  d’ínseadar  don rí  é.  16 Agus do ghluais  na daoine  amach,  agus do
scartáladar longphort na Suíriánach, agus bhí buiséal de phlúr mhín dá dhíol ar stater, agus dhá
bhuiseál eórnan ar stater, de réir fhocail an Tiarna. 17 Agus do cheap an rí an duin’ uasal úd go
raibh sé ag luí ar a láimh, chun seasamh ag an ngeata, agus do ghoibh na daoine de chosaibh ann i
mbéal an gheata, agus fuair sé bás, fé mar aduairt an duine le Dia nuair a chuaigh an rí  síos
chuige. 18 Agus do thárla de réir fhocail an duine le Dia, an focal a labhair sé leis an rí, nuair
aduairt sé: Beidh dhá bhuiseál eórnan ar stater ,agus buiseál de phlúr mhín ar stater, um an dtaca
so amáireach i ngeata Shamaria. 19 Nuair a fhreagair an t-uasal úd fear Dé, agus aduairt sé: Bíodh
go ndéanfadh an Tiarna cómhlanna uisce i neamh, arbh fhéidir an rud san adeirir do theacht?
Agus duairt seisean: Chífir é led shúilibh, ach ní íosfair aon chuid de. 20 Agus mar do thit amach
do, mar a hínseadh roim ré, agus do ghoibh na daoine de chosaibh ann agus fuair sé bás.

Caib. a hOcht

An tSunamíteach úd ag teacht abhaile tar éis na seacht mblian ghorta do thargair Eliséus, agus a
cuid tailim agus toradh an tailimh dá thabhairt di. Bás Bhenadaid rí Shuíria, agus réim Hasaél, dá
dtaispeáint roim ré ag Eliséus. Réim mhallaithe Ioraim i Iúda. A bhás agus teacht a mhic Ochosías
in’ inead.

1 Agus do labhair Eliséus leis an mnaoi gur thóg sé a mac chun bheith ’na bheathaidh, agus duairt
sé léi: Éirigh féin agus do theaghlach agus imídh agus caithidh tréimhse in aon áit a gheóbhair;
mar tá glaeite ag an dTiarna ar ghorta, agus tiocfaidh an ghorta ar an dtír ar feadh seacht mblian.
2 Agus  d’éirigh sí  agus dhein  sí  de  réir  fhocail  an duine  le  Dia,  agus  d’imigh  sí  féin agus  a
teaghlach agus do thréimhsigh sí i dtír na bhFilistíneach mórán laethanta. 3 Agus nuair a bhí na
seacht mbliana críochnaithe, tháinig an bhean thar n-ais a tír na bhFilistíneach agus chuaigh sí
amach chun  labhartha leis an rí i dtaobh a tí agus a cod’ tailimh. 4 Agus bhí an rí ag cainnt le
Giési, seirbhíseach an duine le Dia, agus duairt sé leis: Inis dom na nithe móra a dhein Eliséus,
5 agus bhí seisean dhá ínsint don rí conas mar a thóg Eliséus ón mbás duine a bhí marbh, agus do
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tháinig an bhean gur thóg sé a mac chun bheith ’na bheathaidh, agus do labhair sí leis an rí i
dtaobh a tí agus a cod’ talún. Agus duairt Giési: Ó, a thiarna, a rí, sid í an bhean, agus sid é a mac,
an té a thóg Eliséus chun bheatha. 6 Agus do cheistigh an rí an bhean agus d’inis sí dho. Agus do
cheap an rí seirbhíseach di agus duairt sé leis: Tabhair thar n-ais di gach ní is léi, agus sochar uile
an tailimh ón lá a dh’fhág sí an talamh go [dtí]* an lá so anois ann.

7 Agus tháinig Eliséus go Damascus, leis. Agus bhí Benadad, rí Shuíria, breóite. Agus do hínseadh
do,  agus  dúradh:  Tá  an  duine  le  Dia  tagaithe  anso.  8 Agus  duairt  an  rí  le  Hasaél:  Beir  leat
tabharthaistí agus éirigh ag triall ar an nduine le Dia agus labhair leis an dTiana tríd, agus abair:
An féidir dom teacht ón mbreóiteacht so atá orm? 9 Agus chuaigh Hasaél ag triall air agus do rug
sé leis tabharthaist, agus nithe fónta uile Damascuis, ualaí daichead camall. Agus nuair a bhí sé
’na sheasamh os a chómhair, duairt sé: Tá do mhac Benadad, rí Shuíria, tar éis mise ’ chur chút,
dhá rá: An bhféadfad teacht chúm féin ón mbreóiteacht so atá orm? 10 Agus duairt Eliséus, leis:
Imigh agus abair leis: Tiocfair ón mbreóiteacht1. Ach tá taispeánta ag an dTiarna dhómhsa gur
deimhin go bhfaighidh sé bás. 11 Agus bhí sé ’na sheasamh os a chómhair, agus do buaireadh é
chómh fada le lasadh gnúise. Agus bhí an duine le Dia ag sileadh deór. 12 Agus duairt Hasaél leis:
Cad ’na thaobh go bhfuil mo thiarna ag sileadh? Agus duairt seisean: Mar is eól dom an t-olc a
dhéanfairse ar chlaínn Israél. Loiscfir le tine a gcathracha daingeana, agus maróir a bhfir óga leis
an gclaíomh, agus buailfir a leanaí ar an dtalamh, agus osclóir a mná torracha. 13  Agus duairt
Hasaél: Cad é an gadhar mise, do sheirbhíseach, go ndéanfainn an ní mór san? Agus duairt Eliséus
leis: Tá taispeánta ag an dTiarna dhómhsa go mbeirse id rí ar Shuíria. 14 Agus nuair a bhí sé
imithe ó Eliséus, tháinig sé ag triall ar a mháistir, agus duairt seisean leis: Cad ’deir Eliséus leat?
Agus d’fhreagair seisean: Duairt sé liom: Tiocfair chút féin. 15 Agus an lá’na dhiaidh san, thóg sé
plaincéad agus dhoirt sé uisce air agus do leath sé ar aghaidh an rí é agus fuair an rí bás agus do
ghlac Hasaél réim in’ inead.

16 Sa chúigiú bliain do Ioram mac Achaib ’na rí ar Israél, agus do Iosaphat2 ’na rí ar Iúda, do ghlac
Ioram mac Iosaphait réim i Iúda. 17 Bhí sé dhá bhliain agus tríochad d’aois nuair a thosnaigh a
réim, agus do réimigh sé i Iérúsalem ocht mbliana. 18 Agus do shiúlaigh sé i slitibh ríthe Israél
mar a shiúlaigh teaghlach Achaib, óir dob í iníon Achaib a bhean, agus do dhein sé olc i radharc
an Tiarna. 19 Ach ní dhéanfadh an Tiarna íde ar Iúda, ar son a sheirbhísigh Dáivid, de réir mar a
bhí geallta aige dho, go dtabharfadh sé dho lóchrann, agus dá chlaínn, i gcónaí. 20 ’Na laethibh sin
do bhris Edom ó bheith fé smacht ag Iúda, agus dheineadar rí  dhóibh féinig. 21  Agus tháinig
Ioram go Seíra agus na carbait go léir ’na theannta; agus d’éirigh sé san oíche agus do bhris sé
cath ar na hEdomíteachaibh a bhí tar éis teacht tímpall air agus ar chaptaeiníbh na gcarbat, ach do
theith na daoine chun a gcábán. 22 Agus do dhiúltaigh Edom do bheith fé smacht Iúda go dtí an lá
so. Ansan do dhiúltaigh Lobna, leis, san aimsir chéanna.

23 Ach an chuid eile de ghníomharthaibh Ioraim, agus gach ar dhein sé ná fuilid siad scríofa i
leabhar briathar laethanta ríthe Iúda? 24 Agus do chodail Ioram i dteannta a athrach, agus do
hadhlacadh é ’na dteannta i gcathair Dháivid, agus do ghlac a mhac Ochosías réim in’ inead. 25  Sa
tarna bliain déag do Ioram mac Achaib ’na rí ar Israél is ea do ghlac Ochosías mac Ioraim réim i
Iúda. 26 Bhí Ochosías dhá bhliain gus fiche d’aois nuair  a thosnaigh a réim, agus bhí  sé aon
bhliain amháin ’na rí i Iérúsalem. Atalia ab ainm dá mháthair, iníon 3 Amrí rí Israél. 27 Agus do

1 Caib. 8. véar. 10. “Abair leis: Tiocfair chút féin”. Leis an gcainnt sin thug an fáidh le tuiscint nách breóiteacht bháis 
a bhí ar an rí, agus go dtiocfadh sé chuige féin dá mba ná beadh ag cur air ach an bhreóiteacht. Nú, duairt sé an 
chainnt dhá chur in úil do Hasaél go raibh ’ fhios aige cad ’déarfadh Hasaél agus an rud a dhéanfadh sé, go 
ndéarfadh sé leis an rí “tiocfair chút féin”, agus ansan go maródh sé an rí.

2 Véar. 16. “Agus do Iosaphat”. Bhí Iosaphat beó an uair sin. Dhein sé rí dá mhac Ioram suím éigin aimsire roimena 
bhás féin, fé mar a dhein Dáivid le Solomon. 

3 Véar. 26. “Iníon”. ’Sé sin, iníon mhic. Mar iníon ab ea í d’Achab, mac Amrí.
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shiúlaigh sé i slitibh teaghlaigh Achaib, agus dhein sé olc os cómhair an Tiarna, mar a dheineadh
teaghlach Achaib. Óir bhí sé ’na chliamhain ag teaghlach Achaib. 28 Chuaigh sé, leis, in éineacht
le Ioram mac Achaib, ag troid in aghaidh Hasaél rí Shuíria, i Ramot Galaaid, agus do ghoin na
Suíriánaigh Ioram. 29 Agus chuaigh sé thar n-ais go dtí Iesraél chun go leighisfí é. Óir bhí na
Suíriánaigh tar éis é ’ chréachtnú i Ramot nuair a bhí sé ag troid in aghaidh Hasaél rí Shuíria.
Agus chuaigh Ochosías mac Ioraim rí Iúda síos ag féachaint Ioraim mhic Achaib i Iesraél, mar bhí
sé breóite ann.

Caib. a Naoi

Iehú dá úngadh ’na rí ar Israél chun íde ’ dhéanamh ar theaghlach Achaib agus ar Iesabel. Mhairbh
sé Ioram rí Israél agus Ochosías rí Iúda. Iesabel dá hithe ag gadhraibh.

1 Agus  do  ghlaeigh  an fáidh  Eliséus  ar  dhuine  de  mhacaibh  na  bhfáidhí  agus  duairt  sé  leis:
Crioslaigh do luana agus tóg an buidéilín ola so id láimh agus imigh go dtí Ramot Galaaid. 2  Agus
nuair a bheidh tú ann chífir Iehú mac Iosaphait mhic Namsí; agus raghair isteach agus cuirfir ’
fhéachaint air éirí ó i measc a bhráthar agus béarfair isteach é i seómra laistigh 3 agus tógfair an
buidéilín ola agus doirtfir é ar a cheann, agus déarfair: Seo mar adeir an Tiarna: Táir úngtha agam
id rí ar Israél. Agus osclóir an doras agus teithfir agus ní fhanfair san áit. 4  Agus d’imigh an t-
óigfhear, seirbhíseach an fháidh, go dtí Ramot Galaaid. 5 Agus chuaigh sé isteach ann, agus féach,
bhí captaeiní an airm ’na suí. Agus duairt sé: Tá focal agam chútsa, a phriúnsa. Agus duairt Iehú:
Cé  chuige  dhínn go léir?  Agus  duairt  seisean:  “Chútsa,  a  phriúnsa”.  6 Agus  d’éirigh  sé  agus
chuaigh sé isteach sa tseómra agus do dhoirt seisean an ola ar a cheann, agus duairt sé: Seo mar
adeir  Tiarna Dia Israél:  Taoise úngtha agam id rí  ar  Israél,  pobal  an Tiarna. 7  Agus geárrfair
amach teaghlach do mháistir Achab, agus agródsa fuil mo sheirbhíseach, na fáidhí, agus éileód fuil
seirbhíseach uile an Tiarna a láimh Iesabel, 8 agus ídeód teaghlach Achaib, agus geárrfad amach,
d’Achab, an té a mhúnann i gcoinnibh falla agus an té atá dúnta suas agus an té is úirísle in Israél.
9 Agus déanfad teaghlach Achaib mar theaghlach Ieroboaim mhic Nabait, agus mar theaghlach
Bhaasa mhic Ahíais. 10 Agus íosfaid na gadhair Iesabel i bpáirc Iesraél, agus ní bheidh éinne chun
í d’adhlacadh. Ansan d’oscail sé an doras agus do theith sé.

11 Tháinig Iehú amach ag triall ar sheirbhíseachaibh a thiarna: agus dúradar leis: An bhfuil gach
ní go maith? Cad chuige gur tháinig an fear buile sin chút? Agus duairt sé leó: Tá aithne agaibh ar
an bhfear agus tá ’ fhios agaibh cad ’duairt sé. 12 Agus d’fhreagadar: Ní fíor san, ach deinse a
dh’ínsint dúinn. Agus duairt sé leó: So agus so a labhair sé liom, agus duairt sé: Seo mar adeir an
Tiarnaa: Táir úngtha agam id rí ar Israél. 13 Do bhrostaíodar agus thóg gach fear a bhrat féin, agus
chuir sé féna chosaibh sin é i bhfuirm suíocháin bhreithiúntais, agus shéideadar an trúmpa agus
dúradar: Tá Iehú ’na rí. 14 Mar sin a dhein Iehú mac Iosaphait mhic Namsí ceannairc i gcoinnibh
Ioraim. Ach bhí Ioram tar éis Ramot Galaaid d’imdhruidim, agus é féin agus Israél uile ag troid i
gcoinnibh Hasaél rí Shuíria: 15 agus bhí sé imithe thar n-ais go dtí Iesraél chun go leighisfí é óna
chneáibh, mar bhí na Suíriánaigh tar éis é ’ chréachtnú nuair a bhí sé ag troid i gcoinnibh Hasaél,
rí Shuíria. Agus duairt Iehú: Más áil libh, ná leogtar d’aon fhear *teitheadh as an gcathair, le heagla
go raghadh sé agus go neósfadh sé é i Iesraél.

16 Agus d’éirigh sé agus d’imigh sé go dtí Iesraél: mar bhí Ioram ann breóite agus bhí Ochosías rí
Iúda tagaithe anuas ann dhá fhéachaint. 17 Ach bhí fear faire ar thúr Iesraél agus chonaic sé buíon
Iehú ag teacht agus duairt sé: Chím buíon. Agus duairt Ioram: Tóg carbat agus cuir duine ’na
gcoinnibh agus abradh an té a raghaidh: An maith gach ní? 18 Agus d’imigh duine i gcarbat, ’na
choinnibh, agus duairt sé: Seo mar adeir an rí: An bhfuil gach ní síochánta? Agus duairt Iehú: Cad
é sin duitse síocháin? Tar laistiar díom anso agus lean me. Agus d’inis an fear faire, agus duairt sé:
Do shrois an teachaire iad ach níl sé ag filleadh. 19 Agus chuir sé uaidh carbat capall eile: agus do
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shrois sé sin iad agus duairt sé:  *An bhfuil sé ’na shíocháin? Agus duairt Iehú: Cad é sin duitse
síocháin? Tar agus lean me. 20 Agus d’inis an fear faire agus duairt sé: Do shrois sé sin, leis, iad,
ach níl sé ag filleadh: agus is cosmhail an chomáint le comáint Iehú mhic Namsí, mar tá sé ag
comáint ar buile. 21 Agus duairt Ioram: Ollmhaigh an carbat. Agus d’ollmhaíodar a charbat, agus
d’imigh  Ioram rí  Israél  amach,  agus  Ochosías  rí  Iúda,  gach  duine  acu  ’na  charbat  féin,  agus
chuadar amach i gcoinnibh Iehú, agus bhuaileadar uime i bpáirc Naboit an Iesraelíteach. 22  Agus
nuair a chonaic Ioram Iehú duairt sé: An bhfuil sé ’na shíocháin, a Iehú? Agus d’fhreagair Iehú:
Cad í an tsíocháin an fhaid atá striapachas do mhátharsa, Iesabel, agus a hasarlaíocht ar siúl?
23 D’iompaigh Ioram a lámh agus bhí sé ag teitheadh, agus duairt sé le hOchosías: Tá feall ann, a
Ochosíais.  24 Ach  do  lúb  Iehú  a  bhogha  lena  láimh  agus  do  lámhaigh  sé  Ioram  idir  an  dá
shlinneán agus chuaigh an saíghead amach trína chroí agus thit sé * ’na charbat. 25 Agus duairt
Iehú lena chaptaein Badacer: Tóg sé agus caith isteach é i bpáirc Naboit an Iesraelíteach: óir is
cuímhin liomsa nuair a bhís-se agus mise ’nár suí i gcarbat ag leanúint Achaib, athair an fhir sin,
gur chuir an Tiarna an t-ualach so air, agus go nduairt sé: 26 mura ndeineadsa, adeir an Tiarna,
fuil Naboit agus fuil a chlainne, do chonac inné, do chúiteamh leatsa sa pháirc seo. Tóg anois é
agus caith isteach sa pháirc é, de réir fhocail an Tiarna. 27 Ach do chonaic Ochosías, rí Iúda, an
méid sin, agus do theith sé trí shlí an gháirdín, ach do lean Iehú é, agus duairt sé: Buailidh é sin,
leis, ’na charbat, agus bhuaileadar é, sa dul suas go Gaber, atá in aice le Ieblaam, agus do theith sé
go dtí Mageddo, agus fuair sé bás san áit sin. 28 Agus do shín a sheirbhísigh ’na charbat é agus do
rugadar leó é go Iérúsalem agus d’adhlacadar é in uaigh a athrach i gcathair Dháivid. 29 San aonú
bliain déag do Ioram mac Achaib is ea do réimigh Ochosías os cionn Iúda.

30 Agus tháinig Iehú isteach i Iesraél. D’airigh Iesabel, áfach, é ’ bheith ag teacht. Do chimil sí
cloch stibic dá haghaidh agus do ghléas sí a ceann le hórnáid agus bhí sí ag féachaint amach trí
fhinneóig. 31 Bhí Iehú ag teacht isteach an geata agus duairt sé: An féidir síocháin a bheith ann do
Shambrí, an fear a mhairbh a mháistir? 32 Agus d’árdaigh Iehú a aghaidh i dtreó na finneóige,
agus duairt sé: Cé hí sin? Agus do chrom beirt nú triúr iúnúch a gceann chuige, 33 agus duairt sé
leó: Caithidh anuas i ndiaidh mhullaigh a cínn í. Agus chaitheadar síos í agus do breacadh an falla
lena cuid fola, agus do gabhadh de chrúbaibh na gcapall inti. 34 Agus nuair a chuaigh sé isteach
chun go n-íosfadh sé agus go n-ólfadh sé, duairt sé: Imídh agus féachaidh chun na mná mallaithe
úd, agus adhlacaidh í, óir is iníon rí í. 35 Agus d’imíodar chun í ’ dh’adhlacadh, ach ní bhfuaradar
di ach an cloigeann agus na cosa agus barraí na lámh. 36 Agus thánadar thar n-ais agus d’ínseadar
do; agus duairt Iehú: Is é briathar an Tiarna é, an briathar a labhair sé trí bhéal an Tesbítigh Elías,
nuair aduairt sé: Íosfaid na gadhair feóil Iesabel i bpáirc Iesraél. 37 Agus beidh feóil Iesabel ar nós
aoiligh ar uachtar na talún i bpáirc Iesraél, i dtreó go ndéarfaid na daoine a gheóbhaid an treó: An
í seo an Iesabel uasal úd!

Caib. a Deich

Iehú ag ídiú teaghlaigh Achaib; ag cur deireadh le hadhradh Bhaail; agus ag marú a lucht adhartha;
ach ag leanúint de sna gamhna. Na Suíriánaigh ag cur ar Israél.

1 Agus bhí deichniúr agus trí fichid mac ag Achab i Samaria. Agus do scríbh Iehú leitreacha agus
chuir sé ag triall ar mhaithibh Shamaria iad, agus ag triall ar an seanóiríbh, agus ag triall ar an
muíntir a thóg clann Achaib, agus duairt sé: 2 chómh luath agus ’ gheóbhaidh sibh na leitreacha
so,  sibhse  go  bhfuil  agaibh  clann  mhac  úr  máistir,  agus  a  charbait,  agus  a  eachra,  agus  a
chathracha daingeana, agus a chuid airm, 3 deinidh an fear is feárr de mhacaibh úr máistir do
thoghadh, an té dhíobh is feárr a thaithnfidh libh, agus cuiridh i gcathaoir ríoga a athar é, agus
troididh ar son teaghlaigh úr máistir. 4 Agus tháinig eagla ana-mhór orthu, agus dúradar: Féach,
níor fhéad beirt ríthe seasamh ’na choinnibh agus conas is féidir dúinne cur ’na choinnibh? 5  Dá
bhrí sin, do chuir feiceadóirí an teaghlaigh, agus rialtóirí na cathrach, agus na seanóirí, agus na
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hoidí,  scéala  chun  Iehú,  agus  dúradar  leis:  Do sheirbhísigh  sinne.  Pé  rud  adéarfair  linn  a
dhéanamh déanfaimíd é,  agus ní  dhéanfaimíd aon rí  dhúinn féin.  Deinse  gach ní  is  toil  leat.
6 Ansan chuir sé leitreacha eile chúthu, agus duairt sé: Más liomsa sibh, agus go bhfuiltí úmhal
dom, tógaidh cínn mac úr máistir agus tógaidh chúm anso * iad um an dtaca so amáireach. Ach
deichiúr  agus trí  fichid fear ab ea clann mhac an rí,  agus do tógadh iad i  bhfochar  uasal  na
cathrach. 7 Agus nuair a tháinig na leitreacha chúthu, thógadar clann mhac an rí agus mharaíodar
an deichniúr agus trí fichid agus chuireadar a gcínn i mbascaodaíbh agus chuireadar chuige go
Iesraél iad. 8 Agus tháinig teachtaire chuige agus duairt sé: Táid cínn mhacra an rí tabhartha anso
acu. Agus duairt sé: Deinidh dhá chruaich dhíobh ag béal an gheata go dtí maidean. 9 Agus nuair
a bhí an solas ann, chuaigh sé amach agus sheasaimh sé os cómhair na ndaoine go leir agus duairt
sé: Táthaoi ceart: má dheineas-sa ceannairc i gcoinnibh mo mháistir féin agus má mharaíos é, cé ’
mhairbh iad so go léir? 10 Féach dá bhrí sin anois conas mar nár thit chun tailimh aon fhocal
d’fhoclaibh an Tiarna, na focail a labhair sé i dtaobh teaghlaigh Achaib. Agus tá déanta ag an
dTiarna an ní a labhair sé i láimh a sheirbhísigh Elías. 11 Agus do mhairbh Iehú a raibh fágtha de
theaghlach Achaib i Iesraél, agus a mhaithe móra go léir, agus a cháirde, agus a shagairt, go dtí ná
raibh aon iarsma dhe fágtha.

12 Agus d’éirigh sé agus tháinig sé go Samaria, agus nuair a tháinig sé go dtí bothán na n-aeirí ar
an slí,  13 do bhuail  sé uime bhráithre Ochosíais  rí  Iúda agus duairt  sé:  Cé hiad sibhse? Agus
dúradar san: Bráithre Ochosíais sinne agus thánamair anuas ag beannú do mhacaibh an rí agus
*na ríogana. 14 Agus duairt sé: Tógtar ’na mbeathaidh iad. Agus thógadar ’na mbeathaidh iad agus
do mharaíodar iad in aice an phoíll ag an mbothán, beirt fhear agus daichead, agus níor fhág sé
aon duine acu. 15 Agus nuair a bhí sé imithe ón áit sin, fuair sé Ionadab mac Rechaib ag teacht ’na
choinnibh, agus chuir sé a bheannacht air, agus duairt sé leis: An bhfuil do chroí díreach, mar atá
mo chroíse dod chroíse? Agus duairt Ionadab: Tá. Má tá, ar seisean, tabhair dom do lámh. Agus
thug sé a lámh do agus thóg sé chuige suas é isteach sa charbat, 16 agus duairt sé leis: Tar liomsa
agus feic mo dhíogras don Tiarna. Agus chuir sé ’fhéachaint air fanúint ’na charbat 17 agus do rug
sé leis é isteach i Samaria, agus do mhairbh sé an uile dhuine dá raibh fágtha d’Achab i Samaria,
de réir fhocail an Tiarna, an focal a labhair sé trí Elías.

18 Agus do chruinnigh Achab* an pobal go léir agus duairt sé leó: Do thug Achab roinnt bheag
onóra do Bhaal, ach tabharfadsa níos mó onóra dho1. 19 Glaeitear chúm, dá bhrí sin, fáidhí uile
Bhaail, agus a seirbhísigh go léir, agus a shagairt go léir. Ná bíodh éinne gan teacht, mar tá íbirt
mhór agamsa le n-ofráil chun Baail, agus pé duine ná beidh ann, ní mhairfidh sé. Ach do dhein
Iehú an ní sin go gasta, mar theastaigh uaidh luacht adhartha Bhaail uile do ídiú. 20  Agus duairt
sé: Fógartar féile do Bhaal. Agus do ghlaeigh sé 21 agus chuir sé teachtairí trí chríochaibh uile
Israél, agus tháinig seirbhísigh uile Bhaail. Níor fhan éinne siar gan teacht, agus chuadar isteach i
dteampall Bhaail, agus do líonadh tigh Bhaail ó cheann ceann (nú, ó thaobh taobh). 22 Agus duairt
[sé]* leis an muíntir go raibh cúram na n-éadaí orthu: Tugaidh amach éadaí do sheirbhísigh uile
Bhaail. Agus thugadar amach na héadaí chúthu. 23 Agus chuaigh Iehú agus Ionadab mac Rechaib
isteach i dteampall Bhaail agus duairt sé le lucht adhartha Bhaail: Cuardaídh agus feicidh ná fuil
éinne agaibh de sheirbhíseachaibh an Tiarna, ach gurb iad seirbhísigh Bhaail  amháin atá ann.
24 Agus chuadar isteach chun victimí agus holocauistí d’ofráil. Ach bhí cheithre fichid fear ollamh
ag Iehú amu’ agus duairt sé leó: Má théann éinne saor de sna fearaibh sin atá tabhartha isteach
’núr lámhaibh díbh agamsa, an té a leogfaidh saor é freagróidh sé ann, anam ar anam. 25  Agus
nuair a bhí an  holocaust críochnaithe d’órdaigh Iehú dá lucht airm agus dá chaptaeiníbh, agus
duairt sé: Imídh isteach agus maraídh iad. Ná téadh éinne saor uaibh. Agus do mhairbh an lucht
airm agus na captaeiní iad leis an gclaíomh* agus do chaitheadar amach iad, agus chuadar isteach i

1 Caib. 10. véar. 18. “Onóir níos mó”. Dhein Iehú peaca nuair a leog sé air go raibh sé ag adhradh Bhaail, agus nuair a
chuir sé íbirt a dhéanamh chuige, óir níl sé ceadaithe olc a dhéanamh ar son na maitheasa do thiocfadh as. Rom. 3:8.
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gcathair teampaill Bhaail 26 agus thugadar amach an íomhá a teampall Bhaail agus do dhódar í
27 agus do bhriseadar mion í,  agus do réabadar teampall Bhaail  agus dheineadar fiailteach in’
inead go dtí an lá so.

28 Agus dá bhrí sin d’ídigh Iehú Baal a hIsraél, 29 ach fós, níor imigh sé ó pheacaíbh Ieroboaim,
mac Nabait, an fear a chuir ’ fhéachaint ar Israél an peaca ’ dhéanamh; agus níor thréig sé na
gamhna óir a bhí i mBetel agus i nDan. 30 Agus duairt an Tiarna le Iehú: Toisc gur chómhlíonais
go díograiseach an ní ’ bhí taithneamhach* im shúilibh, agus dheinis le teaghlach Achaib de réir
gach a raibh im chroí, suífid do shliocht i gcathaoir ríoga Israél go dtí an ceathrú glúin. 31 Ach
níor chuir Iehú roimis siúl i ndlí Tiarna Dia Israél lena chroí go léir; óir níor imigh sé ó pheacaíbh
Ieroboaim, an fear a chuir ’ fhéachaint ar Israél an peaca ’ dhéanamh. 32 In sna laethibh sin do
thosnaigh an Tiarna ar bheith tuirseach d’Israél, agus d’argain Hasaél iad i gcríochaibh Israél uile,
33 ón Iórdan soir, tír Ghalaaid go léri, agus Gad, agus Rúben agus Manasses, ó Aroer atá ar shruth
Arnoin, agus Galaad, agus Basan.

34 Ach an chuid eile de ghníomharthaibh Iehú, agus ar dhein sé, agus a neart, ná fuilid siad scríofa
i  leabhar  briathar  laethanta  ríthe  Israél?  35 Agus  chodail  Iehú  i  dteannta  a  athrach,  agus
d’adhlacadar é i Samaria, agus do ghlac a mhac Ioachas réim in’ inead. 36  Agus ocht mbliana
fichid ab ea an aimsir a bhí Iehú ’na rí ar Israél i Samaria.

Caib. a hAondéag

Anlathas agus annsmacht Atalia. Rí á dhéanamh de Ioas. Maraítear Atalia.

1 Agus nuair a chonaic Atalia, máthair Ochosíais, go raibh a mac marbh, d’éirigh sí agus mhairbh
sí an síol ríoga go léir. 2 Ach do thóg Ioseba, iníon rí Ioram, drifiúr Ochosíais, do thóg sí Ioas, mac
Ochosíais, agus do ghuid sé é a lár clainne an rí a bhí dá marú, amach as an seómra codlata, é féin
agus a bhuime, agus chuir sí i bhfolach é ó aghaidh Atalia, i dtreó nár maraíodh é. 3  Agus bhí sé
aici ar feadh sé mblian* i dtigh an Tiarna, agus bhí Atalia i réim os cionn na tíre.

4 Ach  sa  seachtú  bliain  chuir  Ioiada  scéala  uaidh,  agus  thóg  sé  na  taoisigh  céad  agus  na
saighdiúirí, agus thug sé leis isteach* iad i dteampall an Tiarna agus dhein sé connradh leó: agus
chuir sé dearbhú orthu i dtigh an Tiarna, agus thaispeáin sé dhóibh mac an rí. 5 Agus thug sé órdú
dhóibh agus duairt sé: Sid é an rud a chaithfidh sibh a dhéanamh. 6 Téadh an tríú cuid agaibh
isteach lá na sabóide agus deinidh tigh an rí d’fhaire. Agus bíodh trian eile agaibh ag geata Suir:
agus bíodh trian agaibh ag an ngeata laistiar d’áit chónaithe lucht na sciath a dh’iompar: agus
cimeádfaidh sibh faire  tí  Mhessa.  7 Ach deineadh dhá chuid agaibh,  gach a  dtéann amach sa
tsabóid, faire tí an Tiarna tímpall ar an rí. 8 Agus beidh sibh mórthímpall air, agus úr n-airm ’núr
lámhaibh agaibh; agus má thagann aon fhear laistigh de theórainn an teampaill maraítear é, agus
bídh in éineacht leis an rí ag teacht isteach agus ag dul amach. 9 Agus do dhein na taoisigh céad
de réir gach ní dár órdaigh an sagart Ioiada dhóibh, agus thóg gach fear acu na fir a théadh isteach
in éineacht leis sa tsabóid, i dteannta na bhfear a théadh amach ón sabóid, agus thánadar go dtí
Ioiada an sagart. 10 Agus thug sé dhóibh na sleánna, agus airm rí Dháivid, a bhí i dtigh an Tiarna.
11 Agus do sheasaíodar, agus a chuid airm i láimh gach fir, ó thaobh dheas an teampaill go dtí an
taobh clé den altóir, agus den teampall, tímpall ar an rí. 12 Agus thug sé amach mac an rí agus
chuir sé an choróinn air, agus an fhianaise1: agus dheineadar rí dhe, agus d’úngadar é, agus do
bhuaileadar a mbasa agus dúradar: Bail ó Dhia ar an rí.

1 Caib. 11. véar. 12. “An fhianaise”. Leabhar na dlí.
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13 Agus d’airigh Atalia fothram na ndaoine ag rith:  agus chuaigh sí isteach chun na ndaoine,
isteach i dteampall an Tiarna, 14 agus chonaic sí an rí ’na sheasamh ar an dtribúnal1,  do réir an
nóis,  agus  na  cantairí  agus  na  trúmpaí  in  aice  leis,  agus  daoine  uile  na  tíre  ag  déanamh
gáirdeachais agus ag séideadh na dtrúmpaí,  agus do strac sí  a cuid éadaigh agus do liúigh sí
amach: Feall, feall. 15 Agus thug Ioiada órdú do sna taoiseachaibh céad a bhí os cionn an tsló, agus
duairt sé leó: Beirtear amach í lasmu’ de theórainn an teampaill, agus pé duine do leanfaidh í,
maraítear leis an gclaíomh é. Óir duairt an sagart: Ná maraítear í i dteampall an Tiarna. 16 *

17 Agus do dhein Ioiada connradh idir an Tiarna agus an rí agus na daoine, go mbeidís ’na bpobal
ag an dTiarna, agus idir an rí  agus na daoine.  18 Ansan chuaigh daoine uile  na tíre isteach i
dteampall  Bhaail  agus  do  bhriseadar  agus  do  leagadar  altóracha  Bhaail,  agus  bhriseadar  a
íomhácha go mion, agus mar an gcéanna do mharaíodar, os cómhair na haltórach, Matan, sagart
Bhaail. Agus chuir an sagart gárdaí i dtigh an Tiarna. 19 Agus thóg sé na taoiseacha céad, agus
buíona na gCeretí agus na bhFeletí, agus daoine na tíre go léir, agus thugadar an rí leó ó thigh an
Tiarna,  *slí gheata lucht iompair na sciath, isteach sa phálás, agus do shuigh sé i gcathaoir na
ríthe.  20 Agus bhí  áthas ar  mhuíntir  na tíre go léir,  agus bhí suaimhneas sa chathair. Ach do
maraíodh Atalia leis an gclaíomh i dtigh an rí. 21 Bhí Ioas seacht mblian d’aois nuair a thosnaigh a
réim.

Caib. a Dódhéag

An teampall dá dheisiú. Díolaíocht á thabhairt do Hasaél ach gan Iérúsalem do bhualadh. Maraítear
Ioas.

1 Sa seachtú bliain do Iehú ’na rí is ea ’ thosnaigh réim Ioais: agus do réimigh sé daichead blian i
Iérúsalem. Sebia ó Bhersabee ainm a mháthar. 2 Agus do dhein Ioas an rud ba cheart os cómhair
an Tiarna i gcaitheamh na laethanta uile a bhí an sagart Ioiada dhá mhúineadh. 3  Ach fós níor
thóg sé  chun siúil  na háiteanna árda:  óir  do lean na daoine ag íbirt  agus ag dó túise in sna
háiteannaibh árda.

4 Agus duairt Ioas leis na sagartaibh: Airgead uile na rudaí naofa, an t-airgead a thugaid lucht
taistil isteach i dteampall an Tiarna, an t-airgead a hofráltar mar fhiacha anama, agus an t-airgead
a thugaid siad isteach i dteampall an Tiarna, uathu féin agus le saorthoil a gcroí féin, 5 glacadh na
sagairt é de réir a n-úird féin, agus deisídís an tigh, pé áit ’na bhfeicfid siad aon ní i ngá le deisiú.
6 Ach go dtí an tríú bliain fichid (nú, an tríú bliain ar fhichid) de réim Ioais, níor dhein na sagairt
deisiú an teampaill.

7 Ansan do ghlaeigh Ioas chuige Ioiada, an t-árdshagairt, agus na sagairt agus duairt sé leó: Cad
’na thaobh ná deisíonn sibh an teampall? Ná tógaidh, dá bhrí sin, airgead a thuilleadh de réir úr n-
úird,  ach  tugaidh  thar  n-ais  é  chun  an  teampaill  do  dheisiú.  8 Agus  do  hórdaíodh  do  sna
sagartaibh gan a thuilleadh airgid  do thógaint ó sna daoine,  agus an tigh do dheisiú.  9  Agus
d’aimsigh Ioiada, an t-árdshagart, córtha agus chuir sé poll ’na bharra, agus do shocraigh sé é in
aice na haltórach, ar láimh dheis na ndaoine a bheadh ag teacht isteach i dtigh an Tiarna, agus na
sagairt ar a raibh cúram na ndóirse chuiridís isteach sa chórtha san an t-airgead go léir a tugtí
isteach i dteampall an Tiarna. 10 Agus nuair a chídís go mbíodh mórán airgid sa chórtha, thagadh
scríbhneóir  an  rí  agus  an  t-árdshagart  aníos,  agus  do  leogaidís  amach  an  t-airgead  agus
chómhairídís an t-airgead a gheibhtí i dtigh an Tiarna: 11 agus thugaidís isteach é, de réir uimhre
agus tómhais, i lámhaibh na ndaoine a bhíodh os cionn lucht deisithe tí an Tiarna; agus thugaidís
sin do sna siúinéiribh agus do sna saoir, a bhíodh ag obair i dtigh an Tiarna, 12 ag déanamh an

1 Véar. 14. “Tribúnal”, árdán.
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deisiúcháin:  agus don mhuíntir  a bhíodh ag gearradh cloch, agus ag ceannach adhmaid, agus
cloch, le snoí, i dtreó go gcríochnófí go hiomlán deisiúchán tí an Tiarna; agus in aon treó ’na raibh
gá le costas chun an tí do chimeád suas. 13 Ach ní deintí den airgead san, do theampall an Tiarna
báisíní,  ná adhala, ná  ceinséirí,  ná trúmpaí, ná aon árthach óir agus airgid, den airgead a tugtí
isteach i dteampall an Tiarna: 14 mar do tugtí é don mhuíntir a bhíodh ag déanamh na hoibre,
ionas go ndéanfí  teampall an Tiarna do dheisiú.  15 Agus ní  cimeádtí  cúntas leis  an muíntir a
gheibheadh an t-airgead le roinnt ar an lucht oibre, ach do thugaidís uathu é go macánta. 16 Ach
airgead i dtaobh iomarbhais agus airgead i dtaobh peaca, ní tugtí é sin isteach i dteampall an
Tiarna, mar do sna sag- ...1

Caib. a Seachtdéag

... 37 agus na breitheanna, agus an dlí, agus an aithne, do scríbh sé dhíbh, tabharfaidh sibh aire iad
do dhéanamh i gcónaí, agus ná bíodh eagla agaibh roim dhéithe iasachta. 38 Agus an connradh a
dhein sé libh ní dhéanfaidh sibh dearúd de. Ná ní adharfaidh sibh déithe iasachta. 39 Ach bíodh
eagla agaibh roim úr dTiarna Dia agus fuasclóidh sé sibh as láimh úr namhad go léir. 40  Ach níor
éisteadar  leis,  ach  beart  a  dhéanamh de  réir  a  seana-nóis.  41 Ach bhí  eagla  an  Tiarna  ar  na
geintibh úd, ach, mar sin féin, d’adhraidís a n-íodail féin leis: agus a gclann, leis, agus clann a
gclainne, táid said ag déanamh mar a dheineadh a n-aithreacha, go dtí an lá so.2

Caib. a hOchtdéag

Réim Esechíais. Cuireann sé deireadh le híodaladhradh agus éiríonn ádh leis. Sennacherib ag teacht
aníos ’na choinnibh. Rabsaces ag mealladh na ndaoine chun ceannairce, agus ag tabhairt masla don
Tiarna.

1 Sa tríú bliain d’Osee mac Ela ’na rí ar Israél go ghlac Esechías, mac Achais rí Iúda, réim. 2  Bhí sé
chúig bhliana fichid nuair a thosnaigh a réim, agus bhí sé ’na rí i Iérúsalem naoi mbliana fichid.
Abi iníon Sacharíais ainm a mháthar. 3 Agus dhein sé an ní ba mhaith os cómhair an Tiarna, de
réir gach ar dhein a athair Dáivid. 4 D’ídigh sé na háiteanna árda, agus do bhris na híomhátha ’na
mbloghaibh, agus do gheárr sé na coíllte beaga, agus do bhris sé an t-athair nímhe práis a dhein
Maois, óir go dtí an uair sin bhíodh clann Israél ag dó túise chuige, agus ghlaeigh sé Nohestan 3

mar ainm air. 5 A Tiarna Dia Israél a bhí a mhuinín, i dtreó ná raibh éinne mar é ’na dhiaidh ar
ríthibh Iúda go léir ná ar ar chuaigh roimis díobh. 6 Agus do chloígh sé leis an dTiarna agus níor
imigh sé  óna  chiscéimibh,  ach  a  aitheanta  do chimeád,  na  haitheanta  do thug an Tiarna  do
Mhaois. 7 Dá bhrí sin, bhí an Tiarna leis, agus ins gach ní dár chuir sé roimis, dhein sé a ghnó go
ciallmhar. Agus d’éirigh sé i gcoinnibh rí na nAssuíriánach agus níor dhein sé seirbhís do. 8  Do
bhuail sé na Philistínigh chómh fada le Gasa, agus ’na gcríochaibh go léir, ó thúṙ na faire go dtí an
chathair dhaingean.

9 Sa cheathrú bliain d’Esechías ’na rí, eadhon an seachtú bliain d’Osee mac Ela ’na rí ar Israél,
tháinig Salmanasar rí na nAssuíríánach aníos go cathair Shamaria agus d’imdhruid sé í, 10 agus
thóg sé í. Óir tar éis trí mblian, sa séú bliain d’Esechías, ’sé sin sa naoú bliain d’Osee ’na rí ar
Israél, is ea do tógadh Samaria. 11 Agus do rug rí na nAssuíriánach Israél leis isteach in Assuíria,
agus chuir sé i Hala agus i Habor iad in aice aibhní Ghosain, i gcathrachaibh na Méadach: 12 toisc

1 Pages 1641-1700 missing from the manuscript. 
2 Most of the chapter is missing in the manuscript, but the footnote to earlier verse is given here:

Caib. 17. véar. 1. “Sa tarna bliain déag do Achas ’na rí ar Iúda”. Do thosnaigh a réim roimhe sin: ach ní raibh sé i 
seilbh na ríochta ar a shuaimhneas go dtí an tarna bliain déag do Achas.

3 Caib. 18. véar. 4. “Nohestan”. ’Sé sin, “prás” nú “a bprás beag”. Le tarcaisne air, toisc iad a bheith tar éis íodail a 
dhéanamh de.
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nár éisteadar le guth a dTiarna Dia,  ach gur bhriseadar a chonnradh. Gach ar órdaigh Maois,
seirbhíseach an Tiarna, ní éistfidís leis ná ní dhéanfaidís é.

13 Sa cheathrú bliain déag d’Esechías ’na rí,  tháinig Sennacherib rí  na nAssuíriánach aníos in
aghaidh na gcathrach daingean a bhí i Iúda, agus thóg sé iad. 14 Ansan do chuir Esechías rí Iúda
teachtairí ag triall ar rí na nAssuíriánach go Lachis dhá rá: Tá peacaithe agam. Imigh uaim agus
fuiliceód gach a gcuirfir orm. Agus do chuir rí na nAssuíriánach cáin ar Esechías rí Iúda, trí chéad
talant airgid agus tríochad talant óir. 15 Agus thug Esechías uaidh a bhfuaradh d’airgead i dtigh
an Tiarna agus i gciste an rí. 16 Agus do bhris Esechías dóirse teampaill an Tiarna, agus na plátaí
óir  a  dhaingnigh  sé  orthu,  agus  thug sé  do rí  na  nAssuíriánach  iad.  17 Agus  do chuir  rí  na
nAssuíriánach Tartan agus Rabsaris agus Rabsaces ó Lachis go dtí Iérúsalem ag triall ar Esechías
agus neart sló acu. Agus chuadar suas agus thánadar go dtí Iérúsalem agus sheasaíodar ag sruth
an locháin uachtaraigh, atá i slí páirce an úcaire, 18 agus do ghlaodar ar an rí.  Agus chuaigh
amach chúthu Eliacim mac Helciais, uachtarán an tí, agus Sobna an scríbhneóir, agus Ioahe mac
Asaiph an cúntasóir.

19 Agus duairt Rabsaces leó: Abraidh le hEsechías: Seo mar adeir an rí mór, rí na nAssuíriánach:
Cad  í  an  mhuinín  í  seo  go  bhfuil  do  sheasamh  uirthi?  20 B’fhéidir  go  bhfuilir  tar  éis  dul  i
gcómhairle chun tu féin d’ollmhú chun catha. Cé air go bhfuil do sheasamh, go leómhfá ceannairc
a dhéanamh? 21 An bhfuil do sheasamh ar an Éigipt, cuaille de ghuagán slaite briste, má luíonn
duine air go mbrisfidh sé agus go raghaidh sé isteach ’na láimh agus go ngoinfidh sé í? Sin mar
atá Pharao, rí na hÉigipte, do gach éinne a bhíonn ag brath air. 22 Ach má deireann tú* liom: Tá ár
muinín as ár  dTiarna Dia:  nách é sin an té go bhfuil  Esechías tar  éis  a áiteanna árda agus a
altóracha do thógaint chun siúil? Agus go bhfuil órdú tabhartha ag Esechías * i dtaobh Iúda agus
Iérúsalem: Caithfidh sibh adhradh ag an altóir seó i Iérúsalem? 23 Anois, dá bhrí sin, tar anall
chun mo mháistir,  rí  na nAssuíriánach,  agus tabharfadsa dhá mhíle each duit,  agus féach,  an
bhféadfair marcaigh a bheith agat dóibh*. 24 Agus conas is féidir duit seasamh i gcoinnibh éinne
amháin de sheirbhíseachaibh mo mháistirse? An ar an Éigipt atá do sheasamh chun carbat agus
eachra* ’ dh’fháil? 25 An gan toil ón dTiarna atáimse tagaithe aníos chun na háite seo chun é ’
dh’ídiú? Duairt an Tiarna liom: Imigh suas chun na tíre sin agus ídigh í.

26 Ansan  duairt  Eliacim  mac  Helciais,  agus  Sobna,  agus  Ioahe,  le  Rabsaces:  Aicimíd  do
sheirbhísigh ort, labhair linn i Suíriach, óir tuigimíd an chainnt sin, agus ná bhi ag cainnt linn i
dteangain na nGiúdach, agus na daoine atá ar an bhfalla ag éisteacht leat. 27 Agus d’fhreagair
Rabsaces* agus duairt sé: An ag triall ar do mháistirse agus ag triall ortsa do chuir mo mháistir
mise chun na bhfocal so do rá, agus nách ag triall ar na fearaibh atá ’na suí ar an bhfalla, ionas go
n-íosfaidís  a  n-otrach  féin  agus  go  n-ólfaidís  a  bhfual  féin  in  éineacht  libhse?  28 Ansan  do
sheasaimh Rabsaces agus do liúigh sé amach de ghuth árd i dteangain na nGiúdach, agus duairt
sé: Éistidh le cainnt an rí mhóir, rí na nAssuíriánach. 29 Seo mar adeir an rí: Ná mealladh Esechías
sibh: óir  ní  bheidh sé  ábalta ar  sibh a  dh’fhuascailt  as mo láimhse.  30 Agus ná cuireadh sé ’
fhéachaint oraibh úr muinín a bheith agaibh as an dTiarna dhá rá: Is deimhin go saorfaidh an
Tiarna sinn, agus ní tabharfar an chathair seo isteach i láimh rí na nAssuíriánach. 31 Ná héistidh
le hEsechías, óír seo mar adeir rí na hAssuíriánach: Deinidh in éineacht liomsa an ní is tairbheach
díbh, agus tagaidh amach chúm, agus íosfaidh gach fear agaibh dá fhíonghort féin, agus dá chrann
ola* féin, agus ólfaidh sibh uisce as úr n-umaraibh féin, 32 go dtí go dtiocfadsa agus go dtógfad
chun siúil sibh chun tíre mar úr dtír féin, tír thorthúil agus flúirse fíona ann, tír ’na bhfuil arán
agus fíonghuirt, agus craínn ola, agus ola agus mil. Agus is beó a bheidh sibh agus ní marbh. Ná
héistidh le hEsechías atá ag úr mealladh, dhá rá libh: Fuasclóidh an Tiarna sinn. 33  An bhfuil aon
dia de dhéithibh na ngeinte tar éis a dtíre d’fhuascailt a láimh rí na nAssuíriánach? 34  Ca bhfuil
dia Emait, agus dia Arphaid? Ca bhfuil dia Sepharvaim? nú dia Ana? nú dia Ava? An bhfuilid siad
san tar éis Samaria d’fhuascailt as mo láimhse? 35 Cé hiad i measc déithe uile na ngeinte atá tar
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éis a dtíre d’fhuascailt as mo láimhse, go ndéanfadh an Tiarna Iérúsalem d’fhuascailt as mo láimh?
36 Ach d’fhan na daoine ciúin agus níor labhradar aon fhocal dhá fhreagradh: óir bhí órdú fálta
acu ón rí gan freagra ’ thabhairt air. 37 Agus tháinig Eliacim mac Helciais, a bhí in’ uachtarán ar
an dteaghlach, agus Sobna an scríbhneóir, agus Ioahe mac Asaiph*, ag triall ar an rí*, agus a gcuid
éadaigh stollta acu agus d’ínseadar cainnt Rabsaces do.

Caib. a Naoidéag

Deimhne ar chabhair ó Dhia ag Esechías dá fháil ón bhfáidh Isaias. Rí na nAssuíriánach ag leanúint
den bhagairt  agus  den  diamhasla.  Esechías  ag  guí  chun  Dé  agus  Dia  ag  geallúint  coimirce  do
Iérúsalem. Aingeal ag déanamh éirligh ar an hAssuíriánaigh. Téann a rí thar n-ais go dtí Ninive,
agus maraíd a bheirt mhac é. 

1 Agus nuair ’ airigh an rí Esechías an chainnt sin, do stoll sé a chuid éadaigh, agus chuir sé
éadach  ruainnigh  uime,  agus  chuaigh  sé  isteach  i  dtigh  an  Tiarna;  2 agus  chuir  sé  Eliacim,
uachtarán an teaghlaigh, agus Soba an scríbhneóir, agus seanóirí na sagart, agus iad clúdaithe le
héadach ruainnigh, ag triall ar Isaias mac Amois, an fáidh. 3 Agus dúradar leis: Seo mar adeir
Esechías: Lá cruatain agus imdheargtha agus diamhasla is ea an lá so. Tá an chlann tagaithe chun
an tuismithe, agus níl an neart sa mhnaoi seóil. 4 B’fhéidir go n-aireódh do Thiarna cainnteanna
uile Rabsaces, an fear a chuir rí na nAssuíriánach, a mháistir, chun masla ’ thabhairt do Dhia atá
beó, agus chun a imdheargtha le cainnt, agus do Thiarna Dia ag éisteacht leis: agus cuirse do ghuí
suas ar son na n-iarma a fuaradh.

5 Agus tháinig seirbhísigh an rí  Esechías  ag triall  ar  Isaias,  6 agus duairt  Isaias  leó:  Seo mar
adéarfaidh sibh lenúr  máistir:  Seo mar adeir  an Tiarna:  Ná bíodh eagla  ort  mar gheall  ar  na
foclaibh a dh’airís, na focail lenar dhein seirbhísigh rí na nAssuíriánach diamhasla ormsa. 7  Féach,
cuirfeadsa sprid air agus aireóidh sé teachtaireacht, agus raghaidh sé thar n-ais chun a thíre féin,
agus cuirfeadsa ’ fhéachaint air titim le claíomh ’na thír féin.

8 Agus chuaigh Rabsaces thar n-ais agus fuair sé rí na nAssuíriánach ag imdhruidim Lobna, óir
bhí sé tar éis a dh’aireachtaint go raibh sé imithe ó Lachis. 9 Agus d’airigh sé i dtaobh Theraca, rí
Étíópia: féach tá sé tagaithe amach chun troda leatsa: agus bhí sé ag dul ’na choinnibh, agus chuir
sé teachtairí  ag triall  ar Esechías,  dhá rá: 10 Seo mar adéarfaidh sibh le hEsechías rí Iúda: Ná
mealladh do Dhia thu go bhfuil  do mhuinín agat as.  Agus ná habair:  Ní  tabharfar Iérúsalem
isteach  i  lámhaibh  rí  na  nAssuíriánach.  11 Féach,  d’airís  a  bhfuil  déanta  ag  ríthibh  na
nAssuíriánach leis  na  tíorthaibh go léir,  conas  mar  a  dh’fhásaíodar  iad,  agus  an féidir  duitse
amháin fuascailt  ’  fháil? 12 Ar fhuascail  déithe na ngeinte aon chuid dár ídigh mo shínsearsa
díobh? eadhon, Gosan, agus Haran, agus Reseph, agus clann Eden a bhí i dTelessar? 13 Ca bhfuil
rí Emait, agus rí Arphaid, agus rí cathrach Sepharvaim, Ana agus Ava?

14 Agus nuair a ghlac Esechías an leitir a láimh na dteachtairí, agus do léigh sé í, chuaigh sé suas
go tigh an Tiarna agus do leath sé an leitir os cómhair an Tiarna, 15 agus dhein sé guí i radharc an
Tiarna, agus duairt sé: Ó a Thiarna Dia Israél atá id shuí ar na cherubimibh, is tusa amháin is Dia
os cionn ríthe an domhain go léir. Is tu a dhein neamh agus talamh: 16 crom do chluas agus airigh:
oscail do shúile, a Thiarna, agus feic. Éist le cainnteannaibh uile Sennacherib, an fear a chuir a
theachtairí  chun Dé atá beó d’imdheargadh chúinn. 17 Is  fíor,  a  Thiarna,  go bhfuilid  ríthe na
nAssuíriánach tar éis náisiún agus tíortha uile  na náisiún d’ídiú,  18 agus tar  éis a ndéithe do
chaitheamh sa tine. Ach níor dhéithe iad ach oibreacha lámh daoine, oibreacha adhmaid agus
cloiche, agus d’ídíodar iad. 19 Anois, dá bhrí sin, a Thiarna Dia, saor sinn óna láimh, ionas go
mbeidh ’ fhios ag ríochtaibh an domhain gur tusa amháin is Tiarna Dia ann.
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20 Agus do chuir Isaias mac Amois teachtaireacht ag triall ar Esechías dhá rá: Seo mar adeir an
Tiarna*: Tá éistithe agam leis an nguí a chuiris chúm i dtaobh Sennacheribh, rí na nAssuíriánach.
21 Sid é an focal atá labhartha ag an dTiarna ’na thaobh san: Tá an mhaighdean, iníon Shíoin, tar
éis tu ’ tharcaisniú, agus tar éis gáire ’ dhéanamh fút. Tá iníon Iérúsalem tar éis a cín do chrothadh
laistiar ded dhrom. 22 Cé air go bhfuil imdheargadh déanta agat, agus cé dho go bhfuil diamhasla
tabhartha agat? Cé ’ na choinnibh gur árdaís do ghlór, agus gur thógais suas do shúile go hárd? I
gcoinnibh Aon Naofa Israél. 23 Le láimh do sheirbhíseach tá masla tabhartha agat don Tiarna,
agus tá ráite agat: Le líonmhaireacht mo charbat tá imithe suas agam go bárr na gcnuc, go bárr
Libanuis. Tá a chéadair árda leagaithe ar lár agam, agus an chuid is feárr dá chrannaibh giúise.
Agus táim tar éis dul isteach in sna háiteannaibh is imigéiniúla dhe, agus tá foraois a Charmel 1

geárrtha ar lár agam. 24 D’ólas uisceacha iasachta, agus chuireas i ndísc le bonnaibh mo chos na
huisceacha uile a bhí dúnta suas. 

25 Nár airís an ní atá déanta agamsa ó thosach? Ó sna laethantaibh fadó do chumas é 2, agus anois
atá  sé  curtha i  gcrích agam: cruacha brúscair  a  dhéanamh de chathrachaibh daingeana lucht
cómhraic. 26 Agus bhí a lucht áitribh laglámhach, agus bhíodar ag crith agus ar mearaí, dhein mar
’ bheadh féar na talún díobh, agus an luibh ghlas a bhí ag feóchadh sarar aibigh sí. 27 Dob eól dom
roim ré do chónaíse, agus do dhul amach agus do theacht isteach, agus do shlí, agus t’fhearg im
choinnibh féin; 28 bhís ar buile im choinnibh, agus tháinig t’uabhar aníos chun mo chluas. Dá bhrí
sin, cuirfeadsa fáinne id shróinse (id chaínncínse) agus béalbhach id bhéal, agus iompód thar n-ais
tu an bóthar a tháinís. 29 Ach duitse, a Esechíais, beidh so ’na chómhartha: Ith i mbliana pé rud a
gheóbhair: agus an tarna bliain, na nithe a dh’fhásann uathu féin: ach an tríú bliain, bí ag cur agus
ag buaint: bí ag cur fíonghort agus ag ithe a dtoradh. 30 Agus pé ní a bheidh fágtha de theaghlach
Iúda, préamhóidh sé síos,  agus tabharfaidh sé toradh uaidh suas.  31 Óir  a Iérúsalem raghaidh
iarsma amach, agus an ní a sábhálfar a cnuc Shíoin: déanfaidh díogras Tiarna na sló an ní sin.
32 Dá bhrí sin, seo mar adeir an Tiarna i dtaobh rí na nAssuíriánach. Ní thiocfaidh sé isteach sa
chathair seo, ná ní lámhfaidh sé saíghead isteach inti, ná ní thiocfaidh sé os a cómhair le sciath, ná
ní bhainfidh sé díg ’na tímpall. 33 An bóthar a tháinig sé is ea ’ dh’imeóidh sé, agus isteach sa
chathair seo ní thiocfaidh sé, adeir an Tiarna; 34 agus cosnódsa an chathair seo, agus sábhálfad í
ar mo shon féin agus ar son mo sheirbhísigh Dáivid. 

35 Agus  do  thit  amach  an  oíche  sin  go  dtáinig  aingeal  ón  dTiarna  agus  gur  mhairbh  sé,  i
longphort na nAssuíriánach, céad ocht ndeich a cúig de mhíltibh fear. Agus nuair ’ éirigh sé * ar
maidin, chonaic sé cuirp na marbh go léir. 36 Agus d’imigh Sennacheribh, rí na nAssuíriánach,
chun siúil agus chónaigh sé i Ninive. 37 Agus bhí sé ag adhradh istigh i dteampall Nesroich, a
dhia. Agus tháinig Adramelech agus Sarasar, a bheirt mhac, agus mharaíodar é leis an gclaíomh,
agus theitheadar go tír na nArmeniánach, agus do ghlac a mhac Asarhaddon réim in’ inead.

Caib. a Fiche

Esechías breóite agus Isaias dhá ínsint do go gcaithfidh sé bás d’fháil. Ach chuireann sé a ghuí suas
chun Dé agus tugtar saol níos sia dho. Agus dhá dheimhniú san, do tugtar cómhartha le hiompáil na
gréine thar n-ais. A chuid ollmhaithis aige á thaispeáint do theachtairíbh rí Bhabuloin. Isaias dhá
imdheargadh mar gheall air sin, agus ag targaireacht bhraighdinis Bhabuloin do.

1 Caib. 19. véar. 23. “Carmel”. Cnucán aoibhinn torthúil sa bhforaóis. Cainnt shamhaltach is ea an chainnt. Curtar fé 
shamhaltasaibh cnuc agus foraoisí na ríthe agus na tíortha a bhí curtha fé chois ag na hAssuíriánachaibh.

2 Véar. 25. “Do chumas é”. Eadhon, na gníomhartha so go léir go bhfuilirse ag maíomh astu, mar dhea gur tu féin a 
dhein iad, níl iontu ach nithe a bhí ceapaithe agamsa. Ní hó t’eagnasa ná ód neart a thánadar ach óm thoilse. Is mise 
a thug duitse na cathracha daingeana do thógaint agus do réabadh, agus scannradh do chur ar chách. 
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1 In sna laethibh sain bhí breóiteacht bháis ar Esechías. Agus tháinig Isaias mac Amois chuige,
agus duairt sé leis: Seo mar adeir an Tiarna*: Dein órdú i dtaobh do theaghlaigh, mar gheóbhair
bás, agus ní mhairfir. 2 Agus d’iompaigh seisean a aghaidh ar an bhfalla, agus bhí sé ag guí chun
an Tiarna agus duairt sé:  3 Aicim ort, a Thiarna, cuímhnigh conas mar atá siúlta agam os do
chomhair i bhfírinne, agus le croí beacht, agus conas mar a dheineas an ní ba thaithneamhach
leat. Agus bhí Esechías ag sileadh deór go hiomarcach. 4 Agus sara raibh Isaias imithe a lár na
cúirte tháinig briathar an Tiarna chuige agus duairt sé: 5 Imigh thar n-ais agus abair le hEsechías
ceann urraid mo phobail: Seo mar adeir Tiarna Dia t’athar Dáivid. Chloiseas do ghuí agus chonac
do dheóracha, agus féach, táim thar éis thu do leigheas. Raghair suas go dtí teampall an Tiarna an
tríú lá. 6 Agus cuirfead chúig bhliana déag de bhreis ar do laethantaibh, agus fuasclód tusa agus
an chathair seo amach a láimh ríthe na nAssuíriánach, agus cosnód an chathair seo ar mo shon
féin agus ar son Dháivid mo sheirbhíseach. 7 Agus duairt Isaias: Tugtar chúm dorn fígí: Agus do
tugadh chuige iad agus chuir sé ar a ioscóid sin iad, agus do leighiseadh é.

8 Agus duairt Esechías le hIsaias: Cad é an ní a bheidh ’na chómhartha air go leighisfidh an Tiarna
me, agus go raghad suas go dtí an teampall an tríú lá? 9 Agus duairt Isaias leis: Sid é a bheidh ’na
chómhartha ón dTiarna, go ndéanfaidh an Tiarna an rud aduairt sé. An áil leat an scáil do dhul ar
aghaidh deich líne nú í ’ dhul i ndiaidh a cúil deich líne? 10 Agus duairt Esechías: Is fuiriste don
scáil dul ar aghaidh deich líne: agus ní háil liom go ndéanfí an ní sin, acu go raghadh sí i ndiaidh a
cúil deich líne. 11 Agus do ghlaeigh an fáidh Isaias ar an dTiarna, agus do thug an Tiarna an scáil
deich ngráid i ndiaidh a cúil ar na líntibh trína raibh sí tar éis dul síos cheana ar ghréinlic Achais.

12 An uair  sin do chuir  Berodach Baladan, mac Bhaladain,  rí  na mBabuloniánach, leitir * agus
bronntanaisí  chun Esechíais,  mar d’airigh sé Esechías  a bheith  tar  éis  breóiteachta ’  chur de.
13 Agus bhí áthas ar Esechías mar gheall  ar  iad a theacht,  agus thaispeáin sé dhóibh tigh na
spíosraí láidir1, agus an t-ór agus an t-airgead, agus clocha * lómhara iolartha, agus na húngthacha,
agus tigh na n-árthaí, agus gach ní dá raibh ’na chiste. Ní raibh aon ní ’na thigh ná féna réim ar
fad nár thaispeáin Esechías dóibh.

14 Agus tháinig Isaias an fáidh go dtí an rí Esechías agus duairt sé leis: Cad ’duairt na fir úd? Nú
cá dtánadar chút? Agus duairt Esechías leis: ó thír i gcéin a thánadar chúm, ó Bhabulon. 15 Agus
duairt seisean: Cad a chonacadar id thigh? Agus duairt Esechías leis: Chonacadar gach ní dá bhfuil
im thigh. Níl aon rud* nár thaispeánas dóibh. 16 Agus duairt Isaias le hEsechías: Éist le briathar an
Tiarna. 17 Féach, tiocfaid na laethanta ’na mbéarfar isteach i mBabulon gach ní dá bhfuil id thigh,
agus gach ní dár chuir t’athracha i dtaisce go dtí an lá so: Ní fágfar aon rud, adeir an Tiarna.
18 Agus tógfaid siad chun siúil, leis, cuid ded mhacaibh, an chlann mhac a thiocfaidh amach uait,
a gheinfir, agus beid siad ’na n-iúnúchaibh i bpálás rí Bhabuloin. 19 *Is maith briathar an Tiarna
atá labhartha agat: bíodh síocháin agus fírinne im laethibhse.

20 Agus an chuid eile de ghníomharthaibh Esechíais agus a chómhacht go léir, agus conas mar a
dhein sé loch agus srúill,  agus mar a thug sé uisce isteach sa chathair, ná fuilid siad scríofa i
leabhar briathar laethanta ríthe Iúda?

21 Agus do chodail Esechías i dteannta a athrach agus do ghlac a mhac Manasses réim in’ inead.

Caib. a hAon agus Fiche

Mallaitheacht Mhanasses. Dia ag bagairt air trín’ fháidhibh. Glacann a mhac mallaithe, Amon, réim
’na dhiaidh. Maraíd a sheirbhísigh é.

1 láidre? House of aromatical spices.



Ríthe, leabhar a ceathair

1 Bhí Manasses dhá bhliain déag d’aois nuair a thosnaigh a réim, agus do réimigh sé chúig bhliana
agus caogad in Iérúsalem: Hasphiba ab ainm dá mháthair. 2 Agus do dhein sé olc i radharc an
Tiarna,  de  réir  íodal  na  ngeinte  úd  a  dhíscigh  an  Tiarna  ó  aghaidh  clainne  Israél.  3  Agus
d’iompaigh sé agus chuir sé suas arís na háiteanna árda úd a bhí ídithe i ndiaidh a athar Esechías.
Agus chuir sé suas altóracha chun Baail, agus dhein sé coíllte beaga, mar a dhein Achab, rí Israél.
Agus d’adhar sé mórshlua neimhe, agus dhein sé seirbhís dóibh. 4 Agus chuir sé suas altóracha i
dtigh an Tiarna, an tigh go nduairt an Tiarna ’na thaobh: In Iérúsalem a chuirfead m’ainm. 5 Agus
chuir sé suas altóracha do shlua uile neimhe i dhá chúirt teampaill an Tiarna. 6  Agus chuir sé ’
fhéachaint ar a mhac gabháil tríd an dtine. Agus dhein sé úsáid d’fháistineacht, agus d’fhéachadh
sé chun cómharthaí agus cheap sé pútónacha1 agus d’iolraigh sé lucht feasa chun uilc a dhéanamh
os cómhair an Tiarna agus chun feirge do chur air. 7 Agus chuir sé suas íodal, leis, na coille bige a
dhein sé i dteampall an Tiarna. An teampall go nduairt an Tiarna ’na thaobh le Dáivid agus lena
mhac Solomon: Sa teampall so agus i Iérúsalem, an chathair a thoghas a treabhaibh uile Israél, is
ea ’ chuirfead m’ainm go deó, 8 agus ní chuirfead a thuilleadh cosa chlainne Israél dá n-aistriú as
an dtír a thugas dá n-aithreachaibh: ach amháin go bhféachfaid siad chuige agus go ndéanfaid siad
gach a bhfuil  órdaithe agam dóibh de réir na dlí a dh’órdaigh mo sheirbhíseach Maois dóibh.
9 Ach níor thugadar cluas: ach do mheall Manasses iad chun uilc a dhéanamh níba mhó ná mar a
dhein na geinte úd a dhíscigh an Tiarna roimh chlann Israél. 10 Agus do labhair an Tiarna i láimh
a sheirbhíseach na fáidhí, agus duairt sé: 11 toisc gur dhein Manasses, rí Iúda, na gráinniúlachtaí
rómhallaithe seo, thar gach ar dhein na hAmmorhítigh roimis; agus lena ghnóthaíbh salacha gur
chuir sé ’ fhéachaint ar Iúda, leis, an peaca do dhéanamh; 12 uime sin, seo mar adeir an Tiarna Dia
Israél: Féach, tabharfadsa uilc ar Iérúsalem agus ar Iúda: agus pé duine a dh’aireóidh iad beidh
píoparnach ’na dhá chluais; 13 agus sínfead ar Iérúsalem téad Shamaria agus ualach teaghlaigh
Achaib. Agus scriosfad amach Iérúsalem, mar is gnath taibhle do chimilt amach, agus, dhá cimilt
amach dom iompód uirthi agus tarraiceód  an peann go minic treasna ar a  haghaidh. 14 Agus
fágfad iarsma m’oidhreachta, agus tabharfad suas i lámhaibh an namhad iad, agus beid siad ’na
bhfoghail agus ’na gcreach ag á namhaid go léir. 15 Mar do dheineadar olc os mo chómhair, agus
do leanadar ag cur feirge orm ón lá a thugas a n-aithreacha amach as an Éigipt go dtí an lá so.
16 Dá éaghmais sin, do dhoirt Manasses, leis, fuil neamhchiontach, móran di, go dtí gur líon sé
Iérúsalem suas go béal, i dteannta na bpeacaí lenar chuir sé ’ fhéachaint ar Iúda peaca ’ dhéanamh,
olc do dhéanamh os cómhair an Tiarna.

17 Ach an chuid  eile  de  ghníomharthaibh  Mhanasses,  gach  ar  dhein  sé,  agus  an peaca  lenar
pheacaigh  sé,  ná  fuilid  siad  scríofa  i  leabhar  briathar  laethanta  ríthe  Iúda?  18 Agus  chodail
Manasses i dteannta a athrach, agus do hadhlacadh é i ngáirdín a thí féin, i ngáirdín Ósa, agus do
ghlac a mhac Amon réim in’ inead.

19 Dhá bhliain agus fiche dh’aois is ea ’ bhí Amon nuair a thosnaigh a réim agus bhí sé ’na rí i
Iérúsalem ar feadh dhá bhliain: agus Messalemet ab ainm dá mháthair, iníon Haruis ó Ieteba.
20 Agus dhein sé an t-olc i radharc an Tiarna, mar a dhein a athair Manasses.

21 Agus shiúlaigh sé sa tslí go léir ’nar shiúlaigh a athair, agus dhein sé réir na ngráinniúlachtaí
gur dhein a athar a réir, agus d’adhar sé iad. 22 Agus do thréig sé Tiarna Dia a athrach, agus ní hi
slí an Tiarna do shiúlaigh sé. 23 Agus dhein a sheirbhísigh uisce-fé-thalamh ’na choinnibh agus do
mharaíodar an rí ’na thigh féin. 24 Agus do mhairbh muíntir na tíre iad san go léir a dhein an t-
uisce-fé-thalamh i gcoinnibh an rí, Amon, agus dheineadar rí in’ inead dá mhac Iosias.

1 Caib. 21. véar. 6. “Pútónacha”, eadhon, lucht fáistine ’ dhéanamh trí spridíbh.
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25 Ach an chuid eile de ghníomharthaibh Amoin, na gníomhartha a dhein sé, ná fuilid siad scríofa
i leabhar briathar laethanta ríthe Iúda? 26 Agus do hadhlacadh é in’ uaigh i ngáirdín Ósa, agus do
ghlac a mhac Iosias réim in’ inead.

Caib. a Dó agus Fiche

Iosias ag deisiú an teampaill. Gheibhtear leabhar na dlí, agus labharthar leis an dTiarna tríd, agus
ínstear uilc mhóra ’ bheith le teacht, ach nách le línn Iosiais é.

1 Bhí Iosias ocht mbliana dh’aois nuair a thosnaigh a réim. Do réimigh sé trí dheich a haon de
bhlianaibh i Iérúsalem. Idída ab ainm dá mháthair, iníon Hadaia ó Bhesecat. 2 Agus do dhein sé an
ní ba cheart i radharc an Tiarna agus do shiúlaigh sé i slí  a athar Dáivid: níor iompaigh sé i
leataoibh, deiseal ná tuathal.

3 San ochtú bliain déag don rí Iosias, do chuir an rí uaidh Sphan mac Assia mhic Mhessulaim,
scríbhneóir  teampaill  an Tiarna,  dhá rá  leis:  4 Imigh go dtí  Helcias  an t-árdshagart,  ionas  go
gcurfar i dteannta ’ chéile an t-airgead a tugtar isteach i dteampall an Tiarna, an t-airgead atá
bailithe ag dóirseóiríbh an teampaill ó sna daoine; 5 agus tugadh feiceóirí teampaill an Tiarna é
don lucht oibre, agus roinnidís é ar na daoine atá ag obair i dteampall an Tiarna, ag deisiú an
teampaill, 6 ’sé sin, do shiúnéiribh agus do shaoraibh agus do lucht áiteanna briste do shlánú: agus
chun go gceannófar adhmad, agus clocha as na cairéalaibh, chun teampaill an Tiarna do dheisiú.
7 Ach ná deintear aon chúntasaíocht leó ar an airgead a tabharfar dóibh, ach é ’ bheith acu ar a
gcumas féin agus ar a n-iúntaoibh.

8 Agus duairt Helcias, an t-árdshagart le Saphan, an scríbhneóir: Do fuaras leabhar na dlí1 i dtigh
an Tiarna. Agus thug Helcias an leabar do Shaphan, agus do léigh Saphan an leabhar. 9 Agus
tháinig Saphan, an scríbhneóir, ag triall ar an rí agus thug sé scéala chuige thar n-ais i dtaobh na
nithe a dh’órdaigh an rí dho, agus duairt sé: Táid do sheirbhísigh tar éis an airgid a fuaradh i dtigh
an  Tiarna  do  chur  i  dteannta  ’  chéile,  agus  é  ’  thabhairt,  le  roinnt  ar  an  lucht  oibre,
d’fheiceadóiríbh na n-oibreacha i dteampall an Tiarna. 10 Agus d’inis Saphan an scríbhneóir don
rí, agus duairt sé: Thug Helicias, an sagart, leabhar dom. Agus do léigh Saphan, an scríbhneóir, an
leabhar os cómhair an rí; 11 agus nuair ’ airigh an rí briathra dlí an Tiarna do stoll sé a chuid
éadaigh, 12 agus d’órdaigh sé do Helcias an sagart, agus d’Ahicam, mac Saphain, agus d’Achobor
mac Mhicha, agus do Shaphan an scríbhneóír, agus d’Asaia seirbhíseach an rí, dhá rá: 13 Imídh
agus téidh i  gcómhairle leis an dTiarna, dhómhsa agus do sna daoine, agus do Iúda go léir,  i
dtaobh briathar an leabhair seo do fuaradh: óir tá fearg mhór an Tiarna lasta ’nár gcoinnibh, toisc
nár éist ár sínsear le bréithribh an leabhair seo, chun gach a bhfuil scríofa dhúinn do dhéanamh.
14 Agus d’imigh Helcias an sagart, agus Ahicam, agus Achobor, agus Saphan, agus Asaia, ag triall
ar Holda an bhanfháidh, bean Shelluim mhic Thelcua mhic Araais, cimeádaí taisce an éadaigh, a
chónaigh i Iérúsalem, sa Secunda2, agus do labhradar léi.

15 Agus duairt sise leó: Seo mar adeir an Tiarna*: 16 *Féach, tabharfadsa uilc ar an áit seo agus ar a
lucht áitribh, bréithre uile na dlí atá léite ag rí Iúda, 17 mar táid siad tar éis mise ’ thréigean, agus
tar éis íbirte do dhéanamh chun déithe iasachta, ag cur feirge orm le gnóthaíbh uile a lámh. Dá
bhrí sin lasfar m’fhíoch i gcoinnibh na háite seo, agus ní múchfar é. 18 Ach seo mar adéarfaidh
sibh le rí Iúda, an té a chuir anso sibh chun dul i gcómhairle leis an dTiarna: *Ós rud é gur airís
bréithre an leabhair, 19 agus gur corraíodh do chroí le heagla, agus gur úmhlaís tu féin os cómhair
an Tiarna nuair ’ airís na bréithre i gcoinnibh na háite seo, agus i gcoinnibh lucht áitribh na háite

1 Caib. 22. véar. 8. “Leabhar na dlí”, eadhon, Deúteronomíum.
2 Véar. 14. “An Secunda”: Sráid i Iérúsalem, nú cuid de shráid. “Massem” an ainm san Éabhrais.
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seo, eadhon, go mbeidís ’na n-iúnadh agus ’na n-eascaine: agus gur stollais do chuid éadaigh agus
gur ghoilis os mo chómhair, tá éistithe agamsa, leis, leatsa, adeir an Tiarna: 20 dá bhrí sin, baileód
thusa chun t’athrach,  agus beidh tú bailithe  chun na huagha i  síocháin,  i  dtreó ná feicfid do
shúilese na huilc a thabarfadsa ar an áit seo.

Caib. Dhá Dheich a Trí

Iosias ag lé’ na dlí os cómhair na ndaoine go léir. Na daoine dhá gheallúint go gcómhlíonfaid siad an
dlí. Deireadh aige á chur le híodaladhradh. An phásé aige á dhéanamh. Rí na hÉigipte dhá mharú i
gcath. Réim gheárr Ioachais, agus Ioachim ’na rí in’ inead.

1 Agus thugadar cúntas thar n-ais chun an rí ar an rud aduairt sí. Agus chuir sé órdú uaidh, agus
do cruinníodh chuige seanóirí uile Iúda agus Iérúsalem. 2 Agus chuaigh an rí suas go dtí teampall
an Tiarna, agus fir Iúda agus lucht áitribh uile Iérúsalem ’na theannta, na sagairt agus na fáidhí
agus na daoine go léir, beag agus mór, agus do léigh sé ’na n-éisteacht go léir bréithre uile leabhair
na connartha, an leabhar a fuaradh i dtigh an Tiarna. 3 Agus do sheasaimh an rí ar an ngrád1 agus
dhein  sé  connradh leis  an  dTiarna  go  siúlóidís  i  ndiaidh  an Tiarna  agus  go  gcimeádfaidís  a
aitheanta agus a fhianaisí agus a cheremóinte, lena gcroí go léir agus lena n-anam go léir, agus go
ndéanfaidís bréithre na connartha san, a bhí scríofa sa leabhar san. Agus do thoiligh na daoine
chun na connartha.

4 Ansan d’órdaigh an rí do Helcias an t-árdshagart agus do shagartaibh an tarna húird, agus do
sna  dóirseóiríbh,  na hárthaí  go léir  a  deineadh do Bhaal,  agus an choíll  bheag do shlua  uile
neimhe*, do chaitheamh amach a teampall an Tiarna. Agus do dhóigh sé iad lasmu’ de chathair
Iérúsalem i ngleann Chedroin, agus do rug sé an luaith go dtí Betel. 5 Agus d’ídigh sé an lucht
feasa  a  bhí  curtha  ann  ag  ríthibh  Iúda  chun  bheith  ag  íbirt  in  sna  háiteannaibh  árda  i
gcathrachaibh Iúda agus mórthímpall  Iérúsalem: agus iad san a bhíodh ag loscadh túise chun
Baail, agus chun na gréine, agus chun na gealaí, agus chun an dá chómhartha dhéag, agus chun
sló uile neimhe. 6 Chuir  sé ’  fhéachaint an choíll  bheag do bhreith amach ó thigh an Tiarna,
lasmu’ de Iérúsalem, go dtí gleann Chedroin, agus dhóigh sé ’na luaithrigh í ar an áit sin, agus
chaith sé an luaithreach ar uaighibh na coitiantachta. 7 D’ídigh sé, leis, pubaill na n-effeminátí,
pubaill a bhí i dtigh an Tiarna, agus go bhfíodh na mná dhóibh mar ’ bheadh tithe beaga cónaithe
don choíll.  8 Agus do bhailigh sé  i  dteannta ’  chéile  na sagairt  a  cathrachaibh Iúda:  agus do
thruailligh sé na háiteanna árda, mar a mbíodh na sagairt ag ofráil íbirtí, ó Ghabaa go Bersabee;
agus do bhris  sé agus do leag sé altóracha na ngeataí  a bhí  i  mbéal  gheata Iósué,  rialtóir  na
cathrach, geata a bhí ar an dtaobh clé de gheata na cathrach. 9 Ach ní thagadh sagairt na n-
áiteanna árda aníos go dtí altóir an Tiarna i Iérúsalem: ní dheinidís ach cuid den arán gan giost a
dh’ithe i dteannta a mbráithre. 10 Agus do thruailligh sé Tophet leis, atá i ngleann mhic Ennoim: i
dtreó ná coisriceódh éinne a mhac ná a iníon chun Moloich san ait sin. 11 Agus thóg sé chun siúil
na capaill a bhí tabhartha ag ríthibh Iúda don ghréin, ag dul isteach teampaill an Tiarna, in aice le
seómra an  iúnúich Natanmelech, a bhí i bhFarurim: agus do loisc sé le tine carbait na gréine.
12 Agus do bhris an rí, agus do leag sé, na haltóracha a bhí ar bhárr seómra uachtaraigh Achais,
altóracha a  dhein ríthe  Iúda;  agus na haltóracha a  dhein Manasses  i  dhá gcúirt  teampaill  an
Tiarna;  agus do rith  sé ón áit  sin agus chaith  sé a  luaithreach san isteach i  sruth Chedroin.
13 Agus na háiteanna árda a bhí ag Iérúsalem, ar an dtaobh ndeis de Chnuc an Iomarbhais, na
háiteanna árda a chuir Solomon suas chun Astaroit, íodal na Sídoniánach, agus chun Chamois,
scannal Mhoaib, agus chun Melchoim, gráinniúlacht clainne Ammoin, do thruailligh an rí  iad.

1 Caib. 23. véar. 3. “Do sheasaimh an rí ar an ngrád”. Eadhon, ar a thríbún, nú ar a thribúnal, árdán óna bhféadfadh 
na daoine é ’ dh’fheiscint agus é ’ dh’aireachtaint.



Ríthe, leabhar a ceathair

14 Agus do bhris sé ’na mbloghaibh na dealbha, agus gheárr sé ar lár na coíllte beaga, agus do líon
sé a n-ineada de chnámha daoine marbha. 

15 ’Na theannta san, an altóir a bhí i mBetel, agus an áit árd a dhein Ieroboam mac Nabait, an fear
a chuir ’ fhéachaint ar Israél peacú, do bhris sé agus do leag sé idir altóir agus áit árd agus dhein
sé brúscar díobh, agus do loisc sé an choíll bheag. 16 Agus d’iompaigh Iosias agus chonaic sé na
huaghanna  a  bhí  sa  chnuc:  agus  chuir  sé  daoine  uaidh  agus  thóg  sé  na  cnámha  as  na
huaghannaibh agus do dhóigh sé iad ar an altóir, agus do thruailligh sé í de réir fhocail an Tiarna,
an focal a labhair an duine le Dia úd a thargair na nithe sin. 17  Agus duairt sé: Cad é an carn é sin
a chím? Agus d’fhreagair muíntir na cathrach san: Sin é uaigh an duine le Dia a tháinig ó Iúda,
agus do thargair na nithe sin atá déanta agatsa ar altóir Bhetel. 18  Agus duairt sé: Leogtar do féin.
Ná háistríodh éinne a chnámha san. Mar sin do fágadh a chnámha gan baint leó, i dteannta cnámh
an fháidh úd a tháinig amach a Samaria. 19 ’Na theannta san, teampaill uile na n-áiteanna árda, a
bhí i gcathrachaibh Shamaria, na teampaill a chuir ríthe Israél suas ag feargú an Tiarna, do ídigh
Iosias  iad:  do dhein sé  leó de  réir  na ngníomhartha go léir  a  dhein sé  i  mBetel.  20 Agus do
mhairbh sé sagairt* na n-áiteanna árda, a bhí ann ar na haltórachaibh: agus do dhóigh sé cnámha
daoine orthu.

Ansan chuaigh sé thar n-ais go dtí Iérúsalem, 21 agus thug sé órdú do sna daoine go léir, dhá rá
leó: Deinidh phásé úr dTiarna Dia, fé mar atá scríofa i leabhar na connartha. 22 Óir níor deineadh
aon phásé ó aimsir na mbreithiún a bhreithníodh Israél, ná i gcaitheamh laethanta uile ríthe Israél
agus ríthe Iúda, 23 mar an  phásé a deineadh i Iérúsalem an t-ochtú bliain déag do Iosias ’na rí.
24 ’Na theannta san, do thóg Iosias chun siúil lucht fáistine trí spridíbh agus lucht feasa, agus
dealbha íodal, agus na nithe salacha, agus na gráinniúlachtaí, i dtreó go gcómhlíonfadh sé focail
na dlí, a bhí scríofa sa leabhar úd a fuair Helcias, an sagart, i dteampall an Tiarna. 25 Ní raibh aon
rí mar é roimis, a dh’iompaigh chun an Tiarna lena chroí go léir agus len’ anam go léir, agus lena
neart go léir, de réir iomláine dlí Mhaoise: ná níor eirigh ’na dhiaidh éinne mar é. 26  Agus mar sin
féin, níor iompaigh an Tiarna i leataoibh ó fhíoch na dianghoimhe a bhí tar éis a fheirge do lasadh
in aghaidh Iúda: mar gheall ar an ngríosadh lenar ghríos Manasses é: 27 agus duairt an Tiarna:
Tógfad Iúda, leis, ó m’aghaidh, mar a thogas Israél, agus teilgfead uaim an chathair seo Iérúsalem
a thoghas, agus an tigh seo go nduart ’na thaobh: Beidh m’ainm ann.

28 Ach an chuid eile de ghníomharthaibh Iosiais agus gach ar dhein sé, ná fuilid siad scríofa i
leabhar briathar laethanta ríthe Iúda? 29 ’Na laethibh, do chuaigh Pharao Nechao, rí na hÉigipte
suas in aghaidh rí na hAssuíria go dtí an abha Iúphrátes, agus chuaigh an rí Iosias ’na choinnibh,
agus do maraíodh é ag Mageddo nuair a chonaic sé é. 30 Agus do rug a sheirbhísigh leó marbh é ó
Mhageddo,  agus  thugadar  go  Iérúsalem é,  agus  d’adhlacadar  é  in’  uaigh  féin.  Agus  do  thóg
muíntir na tíre Ioachas, mac Iosiais, agus d’úngadar é, agus dheineadar rí dhe in inead a athar.
31 Bhí Ioachas trí bliana fichid d’aois nuair a thosnaigh a réim agus do réimigh sé i Iérúsalem trí
mhí. Amital ainm a mháthar, iníon do Ieremias ó Lobna. 32 Agus dhein sé an t-olc os cómhair an
Tiarna, de réir gach ar dhein a athracha. 33 Agus do cheangail Pharao Nechao é i Rebla, atá i
dtalamh Emait: chun gan é ’ bheith ’na rí i Iérúsalem; agus chuir sé cáin ar an dtír, céad talant
airgid agus talant óir. 34 Agus dhein Pharao Nechao rí in inead a athar d’Eliacim mac Iosiais, agus
d’iompaigh sé a ainm chun Ioachim, agus thóg sé leis Ioachas go dtí an Éigipt agus fuair sé bás
ann. 35 Agus thug Ioachim an t-airgead agus an t-ór do Pharao, tar éis na cánach do chur ar
thalamh gach duine, chun go ndíolfadh sé de réir órdú Pharao. Agus do bhain sé amach an t-
airgead agus an t-ór de dhaoinibh na tíre, de gach duine de réir a ghustail: chun é ’ thabhairt do
Pharao.
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36 Bhí Ioacim chúig bhliana fichid nuair a thosnaigh a réim, agus do réimigh sé aon bhliain déag i
Iérúsalem. Sebida ainm a mháthar, iníon Phadaia ó Rúma; 37 agus do dhein sé an t-olc os cómhair
an Tiarna de réir gach ar dhein a aithreacha. 

Caib. Dhá Dheich a Ceathair

Na ríthe Ioacim, Ioachin, agus Sedecias.

1 ’Na laethibh sin, tháinig Nabuchodonosor, rí Bhabuloin, aníos, agus bhí Ioacim ’na sheirbhíseach
aige ar feadh trí  mblian. Ansan d’éirigh sé ’na choinnibh arís. 2 Agus do chuir an Tiarna ’na
choinnibh foghlaithe na gCaldee, agus foghlaithe Shuíria, agus foghlaithe Mhoaib, agus foghlaithe
chlainne Ammoin; agus chuir sé i gcoinnibh Iúda iad chun Iúda d’ídiú, de réir fhocail an Tiarna,
an focal a bhí labhartha aige trína sheirbhísigh na fáidhí. 3 Agus tháinig san, trí fhocal an Tiarna,
in aghaidh Iúda, chun iad do thógaint as a láthair mar gheall ar pheacaíbh uile Mhanasses, na
peacaí a dhein sé, 4 agus mar gheall ar an bhfuil neamchiontach a dhoirt sé, ag líonadh Iérúsalem
le fuil neamhchiontach. Agus dá bhrí sin, ní ghlacfadh an Tiarna ceannsú.

5 Ach an chuid eile de ghníomharthaibh Ioacim, agus ar dhein sé, ná fuilid siad scríofa i leabhar
briathar laethanta ríthe Iúda? Agus do chodail Ioacim i dteannta a athrach; 6  agus do ghoibh a
mhac Ioachin réim in’ inead. 

7 Agus níor tháinig rí na hÉigipte arís a thuilleadh as a thír féinig: mar do bhí rí Bhabuloin tar éis
gach a raibh ag rí na hÉigipte do thógaint, ó abhainn na hÉigipte go dtí an abha, Iúphrátes.

8 Bhí Ioachin ocht mbliana déag nuair a thosnaigh a réim, agus bhí sé ’na rí ar feadh trí mhí *.
Nohesta ab ainm dá mháthair, iníon Elnatain, i Iérúsalem. 9 Agus dhein sé an t-olc os cómhair an
Tiarna, de réir gach ar dhein a athair. 10 Tháinig, an uair sin, seirbhísigh Nabuchodonosoir, rí
Bhabuloin,  aníos  in  aghaidh  Iérúsalem,  agus  do  tímpalladh  an  chathair  lena  ndaingeanaibh.
11 Agus tháinig Nabuchodonosor agus a sheirbhísigh chun na cathrach, dhá hionnsaí. 12 Agus
chuaigh  Ioachin,  rí  Iúda,  amach  ag  triall  ar  rí  Bhabuloin,  é  féin  agus  a  mháthair  agus  a
sheirbhísigh agus a ríogra agus a iúnúcha, agus do ghlac an rí é san ochtú bliain dá réim. 13 Agus
thug sé amach as an áit stórais uile tí  an Tiarna, agus stórais tí  an rí,  agus do gheárr sé ’na
mbloghaibh na hárthaí óir úd a dhein Solomon, rí Israél, i dteampall an Tiarna, de réir fhocail an
Tiarna. 14 Agus do rug sé leis i mbraighdineas Iérúsalem go léir, agus na priúnsaí go léir, agus fir
chróga go léir na harmála, deich míle acu, agus gach aon cheárdaí, agus gach aon ghabha; agus
níor fágadh éinne ach daoine bochta na tíre.  15 Do rug sé leis,  mar an gcéanna, go Babulon,
Ioachin, agus máthair an rí, agus mná an rí, agus a iúnúcha: agus do rug sé leis i mbraighdineas ó
Iérúsalem go dtí Babulon, breithiúin na tíre, 16 agus na fir láidre go léir, seacht míle acu, agus na
ceárdaithe agus na gaibhní, míle acu, gach a raibh ’na bhfearaibh cróga dhíobh, oiriúnach chun
cogaidh: do rug rí Bhabuloin leis i mbraighdineas iad go Babulon. 17 Agus do cheap sé Mattanias,
a úncail, in’ inead; agus thug sé Sedecias mar ainm air.

18 Bhí Sedecias bliain agus fiche, nuair a thosnaigh a réim, agus do réimigh sé aon bhliain déag i
Iérúsalem. Amital ab ainm dá mháthair, iníon Ieremiais ó Lobna. 19 Agus dhein sé an t-olc os
cómhair an Tiarna, de réir gach ar dhein Ioacim. 20 Óir do bhí fearg ar an dTiarna i gcoinnibh
Iérúsalem agus i gcoinnibh Iúda, go dtí gur chaith sé amach ón’ aghaidh iad. Agus dhein Sedecias
ceannairc in aghaidh rí Bhabuloin.

Caib. Dhá Dheich a Cúig
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Imdhruidim cathrach Iérúsalem, agus a tógaint do Nabuchodonosor. Tógtar Sedecias. Íde na cathrach
agus íde an teampaill. Fágtar Godolias ’na rialtóir. Maraítear é. Evilmerodach ag árdú Ioachin.

1 Agus do thit amach sa naoú bliain dá réim, sa deichiú mí, an deichiú lá den mhí, go dtáinig
Nabuchodonosor rí Bhabuloin agus a shlua go léir i gcoinnibh Iérúsalem, agus do thímpalladar an
chathair,  agus chuireadar  suas  oibreacha ’na tímpall;  2 agus  bhí  an  chathair  dúnta  suas  agus
imdruidithe go dtí an t-aonú bliain déag do Shedecias, 3 an naoú lá den mhí; agus bhí gorta mhór
sa chathair, agus ní raibh aon arán do dhaoine na tíre. 4 Agus do deineadh beárna isteach sa
chathair, agus do theith na fir chogaidh go léir san oíche idir an dá fhalla trí gháirdín an rí (ach bhí
na  Chaldeeigh  ag  imdhruidim  na  cathrach  mórthímpall)  agus  do  theith  Sedecias  an  treó  a
sheólann go dtí  machairí  an uaignis.  5 Agus chuaigh slua na gChaldeeach ar thóir an rí  agus
thánadar  suas  leis  ar  mhachaire  Iéricho,  agus  do  scaipeadh  a  raibh  d’fhearaibh  cogaidh  in’
fhochair agus d’fhágadar é. 6 Agus do tógadh an rí, agus do tugadh i láthair rí Bhabuloin é go
Reblata,  agus  thug  rí  Bhabuloin  breith  air.  7 Agus  do  mhairbh  sé  clann  mhac  Shedeciais  os
cómhair a shúl, agus bhain sé na súile as, agus do cheangail sé é le slabhraíbh agus do rug sé leis
go Babulon é.

8 Sa chúigiú mí,  an seachtú lá den mhí, ’sé sin an naoú bliain déag do rí  Bhabuloin.  Tháinig
Nabusardan, ceann urraid na sló, seirbhíseach le rí Bhabuloin, isteach i Iérúsalem 9 agus do loisc
sé tigh an Tiarna, agus tigh an rí, agus tithe cathrach Iérúsalem, agus do dhóigh sé an uile thigh le
tine, 10 agus do leag mórshlua na gCaldeeach a bhí in éineacht leis an gceann urraid fallaí uile
Iérúsalem mórthímpall. 11 Agus do rug Nabusardan, ceann urraid na sló, chun siúil leis an chuid
eile de sna daoine a bhí fágtha sa chathair, agus an lucht teithe a bhí tar éis iompáil chun rí
Bhabuloin, agus dríodar na coitiantachta; 12 ach de dhaoinibh bochta na tíre d’fhágadar roinnt
fíonadóirí agus lucht saothraithe talún.

13 Agus na pollaí práis a bhí i dteampall an Tiarna, agus na básanna, agus an fharraige phráis a
bhí i dtigh an Tiarna, do bhris na Chaldeeigh iad ’na mbloghaibh agus do rugadar an prás go léir
leó go Babulon. 14 Do rugadar leó, leis, na corcáin práis, agus na mórnáin, agus na forcanna, agus
na cupáin, agus na mortair, agus na hárthaí práis go léir lena ndeinidís ministrálacht; 15  agus ’na
theannta san, na túiseóirí, agus na báisíní, an chuid acu a bhí déanta d’ór in ór, agus an chuid acu
a bhí déanta d’airgead in airgead, do rug ceann urraid an tsló leis iad; 16 ’sé sin dhá pholla, aon
fharraige amháin, na básanna a dhein Solomon i dteampall an Tiarna. Bhí prás na nithe sin go léir
gan meáchaint. 17 Bhí polla acu ocht gcúbait déag ar aoirde agus bhí an ceann práis a bhí in áirde
air trí cúbait ar aoirde. Agus an líonobair agus na gránúlla a bhí ar cheann an pholla, prás ab ea
iad ar fad. Agus bhí an órnáid chéanna ar an bpolla eile.

18 Agus do rug an ceann urraid leis Seraias an t-árdshagart, agus Sophonias an tarna sagart, agus
triúr dóirseóirí, 19 agus aon iúnúch amháin as an gcathair, fear a bhí ’na chaptaein os cionn na
bhfear cogaidh, agus cúigear fear den mhuíntir a bhíodh ’na seasamh os cómhair an rí, agus go
bhfuair sé sa chathair iad, agus Sopher an captaein airm a bhíodh ag múineadh gleacaíochta do
shaighdiúiribh óga muíntire na tuatha, agus trí fichid fear den choitiantacht, a fuaradh sa chathair.
20 Do thóg Nabusardan leis iad san, agus do rug sé iad go Reblata, go dtí rí Bhabuloin, 21  agus do
bhuail rí Bhabuloin iad agus do mhairbh sé iad i Reblata i dtír Emait. Agus sin mar a rugadh Iúda
chun siúil as a dtír féin.

22 Ach os cionn na ndaoine a dh’fhan i dtír Iúda, fágtha ann ag Nabuchodonosor rí Bhabuloin, do
cheap  sé  mar  rialtóir  Godolias  mac  Ahicaim  mhic  Saphain.  23 Nuair  ’  airigh  captaeiní  na
saighdiúirí an ní sin, iad féin agus na fir a bhí ’na dteannta, eadhon go raibh rí Bhabuloin tar éis
rialtóir a dhéanamh de Ghodolias, thánadar go Maspha ag triall ar Ghodolias. Tháinig Ismaél mac
Nataniais, agus Iohanan mac Charee, agus Saraia mac Tanehunet an Netophatíteach, agus Ieronias



Ríthe, leabhar a ceathair

mac  Mhaachati;  iad  féin  agus  a  bhfir.  24 Agus  do  dhearbhaigh  Godolias  dóibh  féin  agus  dá
bhfearaibh agus duairt sé: Ná bíodh aon eagla oraibh bheith úmhal do sna Chaldeeibh. Fanaidh sa
tír agus bídh úmhal do rí Bhabuloin agus beidh an scéal go maith agaibh.

25 Ach do thit amach sa seachtú mí go dtáinig Ismaél mac Nataniais mhic Elisana, den tsíol ríoga,
agus deichniúr fear ’na theannta, agus gur bhuaileadar Godolias i dtreó go bhfuair sé bás, agus
mar aon leis, na Giúdaígh agus na Chaldeeigh a bhí ’na theannta i Maspha. 26  Ansan d’éirigh na
daoine go léir, beag agus mór, agus captaeiní na saighdiúirí in éineacht leó, agus chuadar síos san
Éigipt, le heagla roimis na Chaldeeigh. 

27 Agus do thárla sa seachtú bliain agus tríochad de bhraighdineas Ioachin rí Iúda, sa tarna mí
déag, an fichiú lá den mhí, sa chéad bhliain de réim Evilmerodaich, rí Bhabuloin, gur árdaigh sé
ceann Ioachin, rí  Iúda, as an bpríosún. 28 Agus do labhair  sé go cneasta leis, agus chuir sé a
chathaoir os cionn na bpriúnsaí eile a bhí in éineacht leis i mBabulon. 29 Agus d’athraigh sé an t-
éadach a bhí uime sa phríosún, agus bhí sé ag caitheamh bídh os a chómhair, laethanta uile a
bheatha; 30 agus do gheárr sé amach lón coiteann do, agus thug an rí féin do an lón, ó lá go lá,
laethanta uile a bheatha.

Nótaí

1 Duairt sé leis: a later hand corrects the translation here to duairt sé le taoiseach caogad.
1 Tháinig an tine anuas: a later hand completes the translation by adding here ó neamh.
1 Do ghoibh a dhriotháir Ioram réim in’ inead, sa tarna bliain do Ioram, mac Iosaphait, ’na rí ar
Iúda: a later hand completes the translation by adding here oír ní raibh mac aige.
2 Agus duairt Eliséus: a later hand completes the translation by adding here leis.
3 Ochón! ochón!: a later hand completes the translation by adding here a third ochón!
4 An Tiarna: a later hand corrects the translation to Tiarna na sló.
5 Tá seirbhís déanta: a later hand completes the translation by adding here go dícheallach.
5 Beir isteach chun a mháthar é: a later hand completes the translation by adding before these
words tóg é agus.
5 Tóg mo bhachall id láimh: a later hand completes the translation by adding here agus imigh.
5 Agus d’éirigh sé: a later hand completes the translation by adding here mar sin.
6 Arán agus céadtorthaí: a later hand corrects the translation to arán na gcéadtorthaí.
6 Agus duairt a sheirbhíseach: a later hand completes the translation by adding here á fhreagradh.
6 Chuir sé os a gcómhair [é]: a later hand completes the translation by adding é, which is retained
here to complete the sense.
7 Do labhair a sheirbhísigh leis, áfach, agus dúradar: a later hand corrects the translation here to
tháinig a sheirbhísigh agus dúradar leis.
8 Mar ar oscladh a súile: h-prefixation of the autonomous form is not given here.
8 Elías: this is a mistranslation, being corrected by a later hand to Eliséus.
8 Do choisc sé é: a later hand corrects the translation to do sháraigh sé é. The mistranslation arises
from the dual meaning of the English word “prevent”, which is used in the Douay Bible here in its
rarer meaning of “to go before”. The Latin Vulgate here has praeoccupavit eum, “anticipated him”.
8 Do choisc sé é: a later hand completes the translation by adding here agus bhí sé ag faire chuige
féin ann.
11 Go [dtí] an lá so anois ann: the word dtí is added here to complete the sense.
12 Teitheadh: a later hand completes the translation by adjusting it to dul amach ná teitheadh.
13 An bhfuil sé ’na shíocháin?: a later hand completes the translation by adding before these words
seo mar adeir an rí.
13 Thit sé ’na charbat: a later completes the translation by adjust it to thit sé láithreach ’na charbat.
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14 Tógaidh chúm anso iad: as the Douay Bible here has “come to me to Jezrahel”, a later hand
attempts to adjust  anso  to  go Iesraél,  but the amendment is itself  scored out for an unknown
reason.
14 Do mhacaibh an rí agus na ríogana: a later hand completes the translation here, by adjusting it
to do mhacaibh an rí agus do mhacaibh na ríogana.
14 Do chruinnigh Achab: a later hand corrects Achab here to Iehú.
14 Agus duairt [sé] leis: the word sé is inserted by a later hand.
14 Leis an gclaíomh: a later hand corrects the translation to le faobhar an chlaímh.
15 An ní ’ bhí taithneamhach im shúilibh: a later hand corrects the translation to an ní ’ bhí ceart
agus1 ’ bhí taithneamhach im shúilibh.
15 Ar feadh sé mblian i dtigh an Tiarna: a later hand completes the translation, by adjusting this
here to ar feadh sé mblian i bhfolach i dtigh an Tiarna.
15 Thug sé leis isteach iad: a later hand completes the translation by adjusting this to thug sé leis
isteach chuige iad.
16 The translation of 4 Ríthe 11:16 is given on the back of a sheet in the manuscript by a later
hand:  agus  do  rugadar  uirthi,  agus  do  chomáineadar  í  fan  slí  gheata  na  gcapall,  in  aice  an
rítheaghlaigh; agus do maraíodh ann í. 
16 Slí gheata lucht iompair na sciath: a later hand completes the translation by adding before these
words agus thánadar.
18 Má deireann tú: a later hand corrects the translation to má deireann sibh.
18 Órdú tabhartha ag Esechías i dtaobh Iúda agus Iérúsalem: a later hand adjusts  ag Esechías to
uaidh as the Douay Bible here has “hath commanded Juda and Jerusalem”. 
18 Tar anall chun mo mháistir, rí na nAssuíriánach, agus tabharfadsa dhá mhíle each duit, agus
féach, an bhféadfair marcaigh a bheith agat dóibh: a later hand corrects the translation to give the
second-person  plural  throughout,  tagaidh  anall  chun  mo  mháistir,  rí  na  nAssuíriánach,  agus
tabharfadsa dhá mhíle each díbh, agus féach, an bhféadfaidh sibh marcaigh a bheith agaibh dóibh .
Then in verse 24 conas is féidir duit is adjusted to conas is féidir díbh.
18 Chun carbat agus eachra ’ dh’fháil: this is a mistranslation, as the Douay Bible has “for chariots
and for horsemen”.
18 Agus d’fhreagair Rabsaces: a later hand completes the translation by adding here iad.
18 Dá chrann ola féin: a later hand corrects the translation to dá chrann fíge féin.
19 Ioahe mac Asaiph: a later hand completes the translation by adding here an cúntasóir.
19 Ar an rí: a later hand corrects the translation to ar Esechías.
20 An Tiarna: a later hand corrects the translation to Tiarna Dia Israél.
20 Nuair ’ éirigh é: a later hand completes the translation by adding here go moch.
21 An Tiarna: a later hand completes the translation by adding here Dia.
21 Leitir: a later hand corrects the translation to leitreacha.
21 Clocha  lómhara  iolartha:  the  Douay  Bible  here  as  “divers  precious  odours”.  A  later  hand
therefore corrects  clocha to  cúmharthachta,  before scoring that out and inserting  boltanaisí,  a
word that is not found in PUL’s works. Also note that lómhar stood in the original, without the -a
of the plural, which is added here.
21 Níl aon rud: a later hand completes the translation by adding here ar mo sheódaibh (which in
any case conflicts with PUL’s dative plural for this word, seóidibh).
21 Is maith briathar an Tiarna: a later hand completes the translation by inserting before these
words duairt Esechías le hIsaias.
23 Seo mar adeir an Tiarna: a later hand corrects the translation by adjusting it to seo mar adeir
Tiarna Dia Israél and completes it by then adding abair leis an bhfear a chuir sibh chúm.
23 Féach, tabharfadsa uilc ar an áit seo: a later hand completes the translation by adding before
these words seo mar adeir an Tiarna.

1 Check the “agus a” here in the manuscript. P1632.
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23 Ós rud é gur airís bréithre an leabhair: a later hand completes the translation by adding before
these words seo mar adeir Tiarna Dia Israél.
24 Agus an choíll bheag do shlua uile neimhe: a later hand corrects the translation to don1 choíll
bheag agus do shlua uile neimhe.
25 Sagairt na n-áiteanna árda: a later hand completes the translation by adjusting it to sagairt uile
na n-áiteanna árda.
26 Ar feadh trí mhí: a later hand completes the translation by adding here i Iérúsalem.

1 Check the word don on p1730 of the manuscript.
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