
Leabhar a hAon de Pharalipomenón

Tugaid  na heidirmhíneóirí Gréagacha  Paralipomenón ar na leabhraibh seo.  Ciallaíonn an ainm,
“nithe  do  leogadh ar  lár”,  mar  shórd aguisín  is  ea iad,  ag  áireamh nithe do  leogadh ar  lár  as
leabhraibh na ríthe. Tugaid na hÉabhraigh “Dibre Haijamim” orthu, ’sé sin, “briathra na laethanta”,
nú “Chronicle”. Ní dhá rá é gurb iad so na leabhair ar a dtráchtaithear in sna ríthibh fén dteideal
“leabhar briathar laethanta ríthe Israél”, nú “ ... ríthe Iúda”, mar is tar éis leabhar na r íthe do scríodh
leabhair Pharalipomenón, ach amháin gur róchosmhail gurb é rud iad ná aithgheárr a dhein Esdras,
nú scríbhneóir diaga éigin eile, ar an seana “leabhar briathar laethanta”.

Caib. a hAon

Geinealach na bpátríarch anuas go dtí Ábraham: sliocht Ábrahaim anuas go dtí Ésau.

1 Adam, Set, Enos, 2 Cainan, Malaleel, Iared, 3 Henoch, Matúsela, Lamech, 4 Nóé, Sem, Cham agus
Iaphet. 5 Clann mhac Iaphet, Gomer, agus Magog, agus Madai, agus Iavan, Tubal, Mosoch, Tiras.
6 Agus clann mhac Ghomer; Ascenes agus Riphat, agus Togorma. 7 Agus clann mhac Iavain: Elisa
agus Tarsis,  Cetim agus Dodanim. 8 Clann mhac Chaim, Chus,  agus Mesrai,  agus Phut,  agus
Chanaan. 9 Agus clann mhac Chuis: Saba, agus Hevila, Sabata agus Regma, agus Sabataca. Agus
clann mhac Regma, Saba, agus Dadan. 10 Agus do ghein Chus Nimrod: thosnaigh sé ar bheith
cómhachtach ar an dtalamh. 11 Ach do ghein Mesraim Ludim, agus Anamim, agus Laabim, agus
Nephtuim,  12 Phetrusim,  leis,  agus  Casluim:  óna  dtáinig  na  Philistínigh  [agus]  Caphtorim.
13 Agus do ghein Chanaan Sídon a chéadghein, agus an Hetíteach, 14 agus an Iebusíteach, agus
an tAmorrhíteach,  agus  an  Gergesíteach,  15 agus  an Hevíteach,  agus  an  Aracíteach,  agus  an
Siníteach, 16 agus an tAradiánach. Agus an Samaríteach, agus an Hamatíteach.

17 Clann mhac Shem: Elam agus Asur, agus Arphacsad, agus Lud, agus Aram, agus Hus, agus Hul
agus Geter agus Mosoch. 18 Agus do ghein Arphacsad Sale, agus do dhein Sale Heber. 19 Agus do
rugadh beirt mhac do Heber. Phaleg ab ainm do mhac acu, óir is ’na laethibh sin a roinneadh an
talamh. Agus Iectan ab ainm dá dhriotháir. 20 Agus do ghein Iectan Elmodad, agus Saleph, agus
Asarmot, agus Iare, 21 agus Adoram agus Usal agus Decla, 22 agus Hebel agus Abimael agus Saba,
23 agus Ophir, agus Hevila, agus Iobab, clann mhac Iectain iad san go léir. 24 Sem, Arphacsad,
Sale, 25 Heber, Phaleg, Ragau, 26 Serug, Nachor, Tare, 27 Abram, is é sin Ábraham. 28 Agus Isaac
agus Ismael clann mhac Ábrahaim. 29 Agus is ea so a sliocht san. Nabaiót céadghein Ismael, ansan
Cedar, agus Adbeel, agus Mabsam, 30 agus Masma, agus Duma, Massa, Hadad agus Tema, 31 Ietur,
Naphis agus Cedma. Sin iad clann mhac Ismael.

32 Agus  clann mhac  Chetura,  leannán1 Ábrahaim,  an  chlann  mhac  a  rug  sí:  Samrán,  Iecsán,
Madan, Madián, Iesboc agus Sue. Agus clann mhac Iecsain, Saba, agus Dadan. Agus clann mhac
Dadain, Assurim, agus Latussim, agus Laomin. 33 Agus clann mhac Mhadiáin, Epha, agus Epher,
agus Henoch, agus Abida, agus Eldaa. Clann mhac Chetura iad san.

34 Agus do ghein Ábraham Isaac: agus Ésau agus Israél clann mhac Isaaic. 35 Agus b’iad Eliphas,
agus Rahel, agus Iehus, agus Ihelom, agus Córé, clann mhac Ésau. 36 Agus clann mhac Eliphas:
Taman, Omar, Sephi, Gatan, Cenes, agus Amalec ó Thamna. 37 Agus clann mhac Rahuel: Nahat,
Sara, Samna, Mesa. 38 Clann mhac Ser: Lotan, Sobal, Sebeón, Ana, Dison, Eser, Disan. 39 Agus
clann mhac Lotain:  Hori,  Homam; agus drifiúr do Lotan ab ea Tamna. 40 Clann mhac Sobail:
Alian, agus Manahat, agus Ebal, Sephi, agus Onam. Clann mhac Sebeoin: Aia, agus Ana. Mac Ana:
Dison. 41 Clann mhac Disoin: Hamram, agus Eseban, agus Ietran, agus Charan. 42 Clann mhac
Eser: Balaan, agus Savan, agus Iacan. Clann mhac Disain Hus agus Aran.

1 Caib. 1. véar. 32. “Leannán”. Bean phósta aige ab ea í go dleathach, ach í ’ bheith i ngrád íseal.



43 Agus sid iad na ríthe do réimigh os cionn tíre Edoim sara raibh rí ar chlaínn Israél: Bale mac
Bheóir: agus Denaba an ainm a bhí ar a chathair. 44 Agus fuair Bale bás agus do ghlac Iobab mac
Sare ó Bhosra réim in’ inead. 45 Agus nuair a fuair Iobab bás, do ghoibh Husam ó thalamh na
dTemaníteach réim in’ inead. 46 Agus fuair Husam bás*, agus do ghoibh Adad mac Badaid réim in’
inead. Agus do bhris sé sin cathair na Madianíteachaibh, i dtír Mhoaib: agus Avit an ainm a bhí ar
a chathair. 47 Agus nuair a fuair Adad bás, do ghlac Semla ó Mhasreca réim in’ inead. 48 Agus
fuair  Semla bás*,  agus do ghoibh Saul  ó Rohobot,  áit  atá in aice na habhann, réim in’ inead.
49 Agus nuair a bhí Saul marbh, do ghoibh Balanan mac Achoboir réim in’ inead. 50  Agus fuair sé
sin bás*, agus ghoibh Adad réim in’ inead: agus Phau ab ainim dá chathair, agus do tugtí mar ainm
ar a mhnaoi Meetabel iníon Mhatred, iníne Mhesaaib.

51 Agus tar éis bháis Adaid do thosnaigh diúicí ar bheith in Edoim in inead ríthe: an diúic Tamna,
an diúic Alva, an diúic Ietet, 52 an diúic Oolibama, an diúic Ela,  an diúic Phinon, 53 an diúic
Cenes, an diúic Teman, an diúic Mabsar, 54 an diúic Magdiel, an diúic Hiram. B’iad san diúicí
Edoim.

Caib. a Dó

Dhá threibh déag Israél. Geinealach Iúda anuas go dtí Dáivid. Geinealacha eile de threibh Iúda.

1 Agus is iad so clann mhac Israél. Rúben, Símeón, Léví, Iúda, Issachar, Sabulon, 2 Dan, Ióseph,
Beniamín, Nephtalí, Gad, *Aser. 3 Clann mhac Iúda: Her, Onan agus Sela. Do rugadh an triúr san
do ón mnaoi Chanaanítigh, iníon Sue. Agus bhí Her, céadghein Iúda, go holc i radharc an Tiarna
agus do mhairbh an Tiarna é. 4 Agus do rug Tamar, bean a mhic, Phares agus Sara dho. I dtreó gur
chúigear ar fad gurbh ea clann mhac Iúda. 5 Agus b’iad clann mhac Phares, Hesron agus Hamul.
6 Agus clann mhac Sara: Samri agus Etan, agus Eman, agus Chalchal, agus Dara, cúigear ar fad.
7 Agus clann mhac Charmi: Achar1, an fear a chuir buaireamh ar Israél nuair a pheacaigh sé trí
mar a ghuid sé an t-anatema.  8 Clann mhac Etain: Asarias, 9 agus clann Hesroin a rugadh do:
Ierameel, agus Ram, agus Calubi. 10 Agus do ghein Ram2 Aminadab, agus do ghein Aminadab
Nahasson, priúnsa clainne Iúda. 11 Agus do ghein Nahasson Salma, athair Boois. 12 Agus ghein
Boos Obed, agus do ghein Obed Ísai. 13 Agus do ghein Ísai Eliab, a chéadghein; agus an tarna mac,
Abinadab; agus an tríú mac Simmaa; 14 agus an ceathrú mac, Natanael; agus an cúigiú mac, Radai;
15 agus an séú mac, Asom; agus an seachtú mac, Dáivid. 16 Agus  b’iad Sarvía agus Abigail  a
mbeirt driféar. Agus Abisaí agus Ioab agus Asael: triúr mac Sarvía. 17 Agus do rug Abigail Amasa,
agus Ieter an tIsmaelíteach a athair. 18 Agus do thóg Caleb3 mac Hesroin bean gurbh ainm di
Asuba agus bhí Ieriot aige léi: agus b’iad Iaser agus Sobab agus Ardon a chlann mhac san. 19 Agus
nuair a fuair Asuba bás do thóg Caleb mar mhnaoi Ephrata agus do rug sí dho Hur. 20 Agus do
ghein Hur Uri, agus do ghein Uri Beseleel. 21 Agus ’na dhiaidh san chuaigh Hesron isteach chun
iníne Mhachir athair Ghalaaid agus do ghlac sé í mar mhnaoi, nuair a bhí sé trí fichid blian agus
do  rug  sí  dho  Segub.  22 Agus  do  ghein  Segub  Iair.  Agus  bhí  trí  cathracha  fichid  aige  i  dtír
Ghalaaid. 23 Agus do thóg sé Gessur agus Aram, bailte Iair, agus Canat agus a bhailte, trí fichid
cathair. Clann mhac Mhachir, athair Ghalaaid, iad san go léir.

24 Agus nuair a bhí Hesron tar éis bháis, chuaigh Caleb isteach chun Ephrata. Bhí Abia, leis, ’na
mnaoi ag Hesron agus do rug sí dho Ashur athair Thecua. 25 Agus b’iad clann mhac Ierameel,

1 Caib. 2. véar. 7. “Achar”, nú “Achan” (Iós. 7).
—Ibid. “An t-anatema”, .i. an rud a bhí le hídiú, nú, fé eascaine, .i. foghail Iéricho.

2 Véar. 10. “Ram”. Is gnáth “Aram” a thabhairt air. Ach tá le rá gur choiteann i measc na nÉabhrach níba mhó ná aon 
ainm amháin a bheith ar aon duine amháin, agus gur rófhuiriste, i measc oiread san ainmneacha daoine agus atá in 
sna naoi gcaibidealaibh tosaigh den leabhar so, do lucht na macshamhal ársa Éabhrach d’aithscrí’, roinnt dearúd 
litrithe do dhéanamh.

3 Véar. 18. “Caleb”, nú “Calubi”, véar. 9.



Leabhar a hAon de Pharalipomenón

céadghein Hesroin, Ram a chéadghein, agus Buna, agus Aram, agus Asom, agus Achia. 26 Agus do
phós Ierameel bean eile agus Atara ab ainm di, agus b’í sin máthair Onaim. 27 Agus clann mhac
Raim, céadghein Ierameel, Moos, agus Jamim, agus Achar. 28 Agus bhí clann mhac ag Onam, .i.
Semei agus Iada. Agus clann mhac Semei: Nadab agus Abisur. 29 Agus Abihail ainm mná Abisuir,
agus do rug sí dho Ahobban agus Molid. 30 Agus b’iad clann mhac Nadaib Saled agus Apphaim.
Agus fuair Saled bás gan chlann. 31 Ach b’é Iesí mac Apphaim, agus do ghein Iesí Sesan agus do
ghein Sésan Oholai.  32 Agus b’iad Ieter agus Ionatan clann mhac Iada, driotháir Shemei, agus
fuair Ieter, leis, bás gan chlann. 33 Ach do ghein Ionatan Phalet agus Sisa. B’in iad clann mhac
Ierameel. 34 Ach ní raibh aon chlann mhac ag Sesan, ach iníonacha, agus seirbhíseach Éigipteach
gurbh ainm do Ieraa. 35 Agus thug sé a iníon do le pósadh agus do rug sí dho Etei, 36 agus do
ghein Etei  Natan, agus do ghein Natan Sabad, 37 agus do ghein Sabad Ophlal,  agus do ghein
Ophlal Obed, 38 agus do dhein Obed Iehú, agus do ghein Iehú Asarias, 39 agus do ghein Asarias
Helles, agus do ghein Helles Elasa, 40 agus do ghein Elasa Sisamoi, agus do ghein Sisamoi Sellum,
41 agus do ghein Sellum Icamia, agus do ghein Icamia Elisama.

42 Ach clann mhac Chaleb, driotháir Ierameel, .i. Mesa a chéaghein, b’é sin athair Siph: agus clann
mhac Mhasera, athair Hebroin. 43 Agus clann mhac Hebroin, Córé, agus Taphua, agus Recem,
agus Samma. 44 Agus do ghein Samma Raham, athair Iercaaim, agus do ghein Recem Sammai.
45 Mac Sammai, Maon: agus Maon athair Bhetsuir.

46 Agus do rug Epha, leannán Chaleb, Haran agus Mosa agus Geses. Agus do ghein Haram Geses.
47 Agus clann mhac Iahaddai, .i. Rogom, agus Ioatan, agus Gesan, agus Phalet, agus Epha, agus
Saaph.

48 Agus do rug Maacha,  leannán Chaleb,  Saber  agus Tarana.  49 Agus do ghein Saaph,  athair
Mhadmena, Sue athair Mhachbena, agus athair Ghabaa. Agus b’í Achsa iníon Chaleb.

50 B’iad so clann mhac Chaleb mhic Huir, céadghein Ephrata; Sobal athair Chariatíarim. 51 Salma
athair Bhetlehem, Hariph athair Bhetgader. 52 Agus bhí clann mhac ag Sobal, athair Chariatíarim;
an fear a chonaic1 leath na n-áiteanna suaimhis. 53 Agus do ghaoltaibh Chariatíarim, na Ietrítigh,
agus na hAphutítigh, agus na Sematítigh, agus na Maserítigh. Uathu san a tháinig na Saraítigh
agus na hEstaolítigh. 54 Clann mhac Salma, Betlehem agus Netophati, coróinní teaghlaigh Ioaib,
agus leath áite  suaimhnis  Sharai.  55 Agus teaghlacha na scríbhneóirí  a  chónaíonn i  Iábes,  ag
cantainn,  agus ag déanamh ceólta  agus iad ’na gcónaí  i  gcábánaibh.  Sin iad na Ciníteacha,  a
tháinig ó Chalor (Chamaot) athair teaghlaigh Rachaib.

Caib. a Trí

Geinealach teaghlaigh Dháivid.

1 Sid  iad  clann  mhac  Dháivid,  an  clann  a  rugadh  do  i  Hebron:  Amnon,  an  chéadghein,  ó
Achinoam an  bhean  Iesraelíteach:  Daniel,  an  tarna  mac,  ó  Abigail,  an  bhean  Charmelíteach.
2 Absalom, an tríú  mac,  ó Mhaacha iníon Tolmai,  rí  Ghessuir.  Adonias,  an ceathrú mac,  mac
Aggit. 3 *An séú mac, Ietrahem, ó Elga, a bhean. 4 Mar sin do rugadh seisear mac do i Hebron mar
ar réimigh sé ar  feadh seacht mblian agus sé mhí*.  5 Agus do rugadh na maca eile seo dho i
Iérúsalem, .i. Simmaa, agus Sobab, agus Natan, agus Solomon, ceathrar, ó Bhetsabee iníon Amiel.
6 Agus, leis, Iebaar agus Elisama, 7 agus Eliada, agus Eliphelet, agus Noge, agus Nepheg, agus
Iaphia, 8 agus Elisama, agus Eliphelet*,  .i.  naonúr: 9 clann mhac do Dháivid iad san go léir,  in

1 Véar. 52. “An fear a chonaic”. B’fhéidir gur thug eidirmhínitheóir na Laidne dhúinn, anso, in inead na 
sainainmneacha, brí na n-ainmneacha san san Éabhrais. Tá an ní céanna déanta aige i véar. 55.
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éaghmais clainne na leannán1, agus bhí drifiúr acu .i. Tamar. 10 Agus mac Sholomoin Roboam,
agus do ghein a mhac san Abia Asa. Agus Iosaphat a mhac san, 11 .i. athair Ioraim; agus do ghein
Ioram Ochosias ónar geineadh Ioas: 12 agus do ghein Amasias, mac Ioais, Asarias. Agus do ghein
Ionatan, .i. mac Asariais, 13 Achas, athair Esechiais, ónar geineadh Manasses. 14 Agus do ghein
Manasses Amon,  athair  Iosiais.  15 Agus sid  iad clann mhac Iosiais,  .i.  Iohanan,  an céadghein,
Ioacim an tarna mac, Sedecias an tríú  mac, agus Sellum an ceathrú mac. 16 Agus Iechonias agus
Sedecias  clann  mhac  Ioacim.  17-18 Asir  agus  Salatiel  agus  Melchiram,  agus  Phadaia,  agus
Senneser, agus Iecemia,  agus Sama, agus Nadabia,  sid iad clann mhac Iechoniais. 19 Do ghein
Phadaia Sorobabel  agus Semei.  Do ghein Sorobabel  Mosollam, agus Hananias,  agus a ndrifiúr
Salomit,  20 agus  Hasaba  agus  Ohol,  agus  Barachias,  agus  Hasadias,  agus  Iosabesed,  cúigear.
21 Agus mac do Hananias ab ea Phaltias, athair Raphaia *, agus mac do san ab ea Arnan, agus mac
do san ab ea Obdia, agus mac do san ab ea Sochenias. 22 Agus mac do san ab ea Semeia. Agus
clann mhac do san ab ea Hatus, agus Iegaal, agus Baria, agus Naaria, agus Saphat, seisear2 ar fad.
23 Agus  b’iad  clann  mhac  Naaria  Elioenai  agus  Esechias  agus  Esricam,  triúr.  24 Clann  mhac
Elioenai, .i. Oduia agus Eliasub agus Pheleia agus Achub agus Iohanan agus Dalaia agus Anani,
mórsheisear.

Caib. a Ceathair

Geinealacha eile do Iúda agus do Shímeón, agus a mbearta bua.

1 Clann mhac Iúda, .i. Phares agus Hesron agus Charmi agus Hur agus Sobal. 2 Agus do ghein
Raia mac Sobail Iahat, agus do ghein Iahat Ahumai agus Laad. Sin iad teaghlacha Sarati. 3 Agus
sid  iad  sliocht  Etaim:  Iesrahel,  agus Iosema,  agus  Iedebos,  agus ainm a ndriféar  Asalelphuni.
4 Agus  Phanuel  athair  Ghedoir,  agus  Esar  athair  Hosa,  b’in  iad  clann  mhac  Huir  céadghein
Ephrata athair Bhetlehem. 5 Agus do bhí beirt bhan, Halaa agus Naara, ag Assur, athair Thecua:
6 agus do rug Naara dho Osam, agus Hepher, agus Temani, agus Ahastari, b’in iad clann mhac
Naara. 7 Agus Saret agus Isaar agus Etnan, clann mhac Halaa. 8 Agus do ghein Cos Anob agus
Soboba,  agus  gaolta  Aharehel  mhic  Aruim.  9 Agus  bhí  Iábes3 níb’  onóraí  ná  éinne  dá
dhriotháracha agus thug a mháthair Iábes mar ainm air: óir is le dólás do rugas é, ar sise. 10  Agus
do ghlaeigh Iábes ar Dhia Israél, agus duairt sé: Má bheannaíonn tú led bheannacht me, agus má
leathnaíonn tú mo theóranna, agus go mbeidh do lámh liom, agus go saorfair me ó bheith múchta
ag an olc. Agus thug Dia dho na nithe a dh’iarr sé.

11 Agus do ghein Caleb, driotháir Sue, Machir, .i. athair Estoin. 12 Agus do ghein Eston Betrapha,
agus Phesse, agus Tehinna, athair cathrach Naais. Sin iad fir Recha. 13 Agus b’iad Otoniel agus
Saraia clann mhac Chenes. Agus b’iad Hatat agus Maonati clann mhac Otoniel. 14 Agus do ghein
Maonati Ophra agus do ghein Saraia Ioab, athair gleanna na gceárdaithe, óir bhí ceárdaithe ann.
15 Agus b’iad Hir agus Ela agus Naham clann mhac Chaleb mhic Iephone. Agus clann mhac Ela:
Cenes. 16 Agus clann mhac Ialeleel, leis: Siph agus Sipha, Tiria agus Asrael. 17 Agus b’iad clann
mhac Esra, Ieter agus Mered agus Epher agus Ialon, agus do ghein sé Mariam agus Sammai agus
Iesba athair  Estamo. 18 Agus do rug a bhean,  Iúdaia,  Iared athair  Ghedoir,  agus Heber athair
Socho, agus Icutiel athair Sanoe. Agus sin iad clann mhac Bhetia iníon Pharao, an bhean a thóg
Mered mar mhnaoi. 19 Agus b’iad clann mhac a mhná Odaia, drifiúr Nahaim, athair Chelia, .i.
Garmi agus Estamo Mhachati. 20 Agus, leis, clann mhac Shímoin, .i. Ammon agus Rinna, mac
Hanain, agus Tilon. Agus clann mhac Iesí Sobet agus Bensobet. 21 Clann mhac Sela mhic Iúda;
Her atheir Lecha, agus Laada athair Mhasera, agus gaolta theaghlaigh na ndaoine a dheineadh an

1 Caib. 3. véar. 9. “Na leannán”, .i. na mban pósta sa ghrád íseal.
2 Véar. 22. “Seisear”, .i. cúigear agus an t-athair.
3 Caib. 4. véar. 9. “Iábes”. .i. “dólásach”.
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línéadach mín i dTigh an Dearbhaithe. 22 Agus an té úd a chuir ’ fhéachaint1 ar an ngréin stad,
agus fir an Éithigh, agus Securus, agus an Loscaire, ríogra Mhoaib, agus iad súd a tháinig thar n-
ais  isteach  i  Lahem.  Ach  is  sean-nithe  iad  san.  23 Sin  iad  na  potadóirí,  agus  do  chónaídís  i
bPlanndaithibh agus i bhFálaibh2, i dteannta an rí, chun oibreacha an rí, agus d’fhanadar ann.

24 B’iad  clann  mhac  Shímeóin,  Namuel  agus  Iamin,  Iarib,  Sara,  Saul:  25 Sellum  a  mhac  san;
Mapsam a mhac san, Masma a mhac san. 26 Clann mhac Mhasma: Hamuel a mhac san, Sachur a
mhac san, Semei a mhac san. 27 Bhí sé maca déag ag Semei agus seisear iníon; ach ní raibh mórán
mac ag á bhráithribh, agus níor fhéad an chine go léir teacht ar aon uimhir le claínn Iúda. 28  Agus
bhíodar ’na gcónaí i mBersabee agus i Molada agus i Hasarsuhal, 29  agus i mBala, agus in Asom
agus i dTolad, 30 agus i mBatuel, agus i Horma agus i Siceleg, 31 agus i mBetmarchabot, agus i
Hasarsusim, agus i mBetberai, agus i Saarim. B’in iad a gcathracha go dtí réim Dháivid. 32  Agus
b’iad a mbailte, leis, Etam agus Aen, Remmon, agus Tochen, agus Asan, chúig cathracha; 33  agus a
mbailte  beaga go léir  mórthímpall  ar  na cathrachaibh sin,  chómh fada le  Baal.  B’in é a  n-áit
chónaithe, agus a n-inead sa roinnt.

34 Agus Mosabab agus Iemelech, agus Iosa mac Amasiais, 35 agus Ioel, agus Iehú mac Iosabia,
mhic Saraia mhic Asiel; 36 agus Elioenai, agus Iacoba, agus Isuhaia, agus Asaia, agus Adiel, agus
Ismiel,  agus  Banaia,  37 agus  Sisa,  leis,  mac Sephei  mhic  Alloin,  mhic  Idaia  mhic  Semri  mhic
Samaia.  38 Do tugtí  priúnsaí  orthu san i  measc a ngaolta agus do hiomadaíodh iad go mór i
dtithibh a muíntear. 39 Agus do ghluaiseadar amach chun dul isteach i nGador chómh fada leis an
dtaobh thoir den ghleann ag lorg fosaíochta dá dtréadaibh, 40 agus fuaradar fosaíochta saibhre,
agus iad go hana-mhaith, agus tír a bhí fairseag, suaimhneasach, torthúil, áit ’nar chónaigh cuid
de shliocht Chaim roimis sin. 41 Agus tháinig an mhuíntir go bhfuil a n-ainmneacha scríofa thuas,
thánadar i laethibh Esechiais, rí Iúda, agus do leagadar na cábáin ar an lucht cónaithe a fuaradar
san áit agus mharaíodar iad agus d’ídíodar iad ar fad agus chónaíodar ’na n-inead, mar fuaradar
na fosaíochtaí saibhre san áit. 42 Agus d’imigh, leis, cuid de chlaínn Shímeóin isteach ar chnuc
Seir,  agus Phaltias  agus Naaria agus Raphaia,  agus Osiel,  clann mhac Iesí,  ’na dtaoiseachaibh
orthu, 43 agus mharaíodar iarsama na nAmalecíteach a dh’fhéad dul as chun na háite sin, agus
chónaíodar féin ’na n-inead go dtí an lá so.

Caib. a Cúig

Geinealacha Rúben agus Ghaid: a mbuachtaint ar na hAgaríteachaibh: a mbraighdineas.

1 Clann mhac Rúben, céadghein Israél  (óir  dob é a chéadghein é:  ach toisc gur thruailligh sé
leabaidh a athar do tugadh a cheart céadgheine do chlaínn mhac Ioseph mhic Israél, agus níor
áiríodh* é  ’na  chéaghein.  2 Ach b’é  Iúda  an fear  ba  threise  ar  a  bhráithribh  agus  is  uaidh  a
shíolraigh na priúnsaí, ach is do Ioseph a háiríodh3 an ceart céadgheine). 3 B’iad, dá bhrí sin, clann
mhac Rúben, céadghein Israél, Enoch, agus Phallu, Esron, agus Charmi. 4 Clann mhac Ioel: Samaia
a mhac, Gog a mhac san, Semei a mhac san, 5 Micha a mhac san, Reia a mhac san, Baal a mhac
san,  6 Beera  a  mhac  san,  an  fear  gur  rug  Teglatphalnasar,  rí  na  nAssuíriánach,  leis  é  i
mbraighdineas,  agus  priúnsa  ab  ea  é  i  dtreibh  Rúben.  7 Agus  bhí  ag  á  bhráithribh*,  nuair  a
háiríodh iad de réir a gcineacha, Iehiel agus Sacharias mar phriúnsaí. 8 Ach Bala amac Asais mhic

1 Véar. 22. “An té a chuir ’ fhéachaint”, .i. “Ioasim”. Ciallaíonn an ainm sin san Éabhrais “an té a chuir ’ fhéachaint 
ar an ngréin stad”. Ar an gcuma gcéanna curtar síos in inead na n-ainmneacha Éabhraise, lena bhfuil an chiall 
chéanna, “Bréagach” (Choseba), “Securus” (Ioas), “Loscadh” (Saraph).

2 Véar. 23. “Planndaithe agus Fála”. Sin iad ainmneacha sloínnthe na n-áiteanna ’nar chónaigh na daoine sin. 
“Atarim” agus “Gadira” san Éabhrais.

3 Caib. 5. véar. 2. “Is do Ioseph a háiríodh”, ’sé sin chómh fada agus a chuaigh an chuid dhúbalta, an chuid a bhí ag 
dul don chéadghein. Ach do tugadh an phriúnsaíocht do Iúda agus do tugadh an tsagartacht do Léví.
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Samma mhic Ioel, do chónaigh sé sin in Aroer chómh fada le Nebo agus le Beelmeon. 9 Agus bhí a
chónaí aige soir chomh fada le himeall an uaignis agus le habhainn Iúphrátes. Óir do bhí acu
uimhir mhór beithíoch i dtalamh Ghalaaid. 10 Agus is laethibh Shaul do throideadar in aghaidh na
nAgaríteach agus mharaíodar iad agus chónaíodar ’na gcábánibh sin ’na n-inead, sa tír go léir atá
ag féachaint soir ó Ghalaad. 11 Agus do chónaigh clann Ghaid ar a n-aghaidh anonn in dtalamh
Bhasain, chómh fada le Selpha: 12 Iobel ’na thaoiseach, agus Saphan i dtanaiste: agus Ianai agus
Saphat  i  mBasan.  13 Agus,  de  réir  theaghlacha  a  gcineacha,  b’iad  a  mbraithre  Michael  agus
Mosollam, agus Sebe, agus Iorai, agus Iacan, agus Sie, agus Heber, mórsheisear. 14 B’iad san clann
Abihail  mhic Huri mhic Iara mhic Ghalaaid mhic Mhichael mhic Iesisi mhic Iedo mhic Bhuis.
15 Agus  a  mbráithre  clann  Abdiel  mhic  Ghuni,  taoiseach  teaghlaigh  a  muíntear,  16 agus
chónaíodar i  nGalaad agus i  mBasan, agus i  mbailtibh na háite sin,  agus i  suburbaibh Saroin,
chómh fada leis na himeallaibh. 17 Agus do háiríodh iad san i laethibh Ionatain, rí Iúda, agus i
laethibh Ieoboaim, rí Israél. 18 Clann mhac Rúben agus Ghaid agus leath treibhe Mhanasses, fir
chómhraic ag iompar sciath agus claíomh, agus ag lúbadh an bhogha agus iad oilte chun catha,
daichead míle agus cheithre mhíle acu agus seacht gcéad agus trí fichid, a chuaigh amach chun
cogaidh. 19 Do throideadar in aghaidh na nAgaríteach, ach thug na hIturianaigh agus Naphis agus
Nodab 20 congnamh dóibh. Agus do tugadh isteach ’na lámhaibh dóibh na hAgarítigh agus gach a
raibh leó, mar do ghlaodar ar Dhia sa chath, agus d’éist Dia leó mar a bhí a muinín curtha acu as
Dia. 21 Agus thógadar gach a raibh ’na seilbh san, de chamallaibh caogad míle, de chaoiribh dhá
chéad agus caogad de mhíltibh,  agus d’asalaibh dhá mhíle,  agus de dhaoinibh beó céad míle.
22 Agus do thit a lán ar lár marbh, mar cogadh leis an dTiarna ab ea é. Agus chónaíodar ’na n-
inead go dtí  an braighdineas.  23 Agus do shealbhaigh clann leath treibhe Mhanasses an tír  ó
imeallaibh Bhasain go dtí Baal agus Hermon agus Sanir agus cnuc Hermoin, mar bhí a n-uimhir
mór. 24 Agus b’iad so cínn teaghlaigh a ngaol, .i. Epher, agus Iesi, agus Eliel, agus Esriel, agus
Ieremia, agus Odoia, agus Iodiel, fir chróga chómhachtacha agus taoisigh oirearca ’na muíntiribh.

25 Ach d’fhágadar Dia a sínsear agus d’imíodar amú i ndiaidh na ndéithe a bhí ag daoinibh na tíre,
na daoine a dh’ídigh Dia rómpu. 26 Agus do mhúiscil Dia Israél sprid Phuil, rí na nAssuíriánach,
agus sprid Teglatphalnasair rí Assuir, agus do rug sé chun siúil leis Rúben agus Gad agus leath
treibhe Mhanasses, agus rug sé go Lahela iad, agus go Habor agus go hAra, agus go dtí abha
Ghosain, go dtí an lá so.

Caib. a Sé

Geinealacha Léví agus Aaroin: cathracha na Levíteach.

1 B’iad clann mhac Léví Gerson agus Caat agus Merarí. 2 Clann mhac Chaait: Amram agus Isaar
agus Hebron agus Osiel. 3 Clann mhac Amraim  *Maois agus Máire. Clann mhac Aaroin Nadab
agus Abiu, Eleasar agus Itamar. 4 Do ghein Eleasar Phinees agus do ghein Phinees Abisue. 5 Agus
do ghein Abisue Bocci, agus do ghein Bocci Osi. 6 Do ghein Osi Saraias agus do ghein Saraias
Meraiot,  7 agus  do  ghein  Meraiot  Amarias  agus  do  ghein  Amarias  Achitob,  8 agus  do  ghein
Achitob Sadoc agus do ghein Sadoc Achimaas 9 agus do ghein Achmaas Asarias agus do ghein
Asarias  Iohanan  10 agus  do  ghein  Iohanan  Asarias.  Sin  é  an  fear  a  bhíodh  ag  cómhlíonadh
dualgais sagairt  sa  tigh a chuir  Solomon suas i  gcathair  Iérúsalem. 11 Agus do ghein Asarias
Amarias agus do ghein Amarias Achitob, 12 agus do ghein Achitob Sadoc agus do ghein Sadoc
Sellum 13 agus do ghein Sellum Helcias agus do ghein Helcias Asarias, 14 agus do ghein Asarias
Saraias agus do ghein Saraias Iosedec. 15 Agus do chuaigh Iosedec amach nuair a rug an Tiarna
chun siúil Iúda agus Iérúsalem le lámhaibh Nabuchodonosoir.

16 Mar sin b’iad clann mhac Léví Gerson agus Caat agus Merarí. 17 Agus sid iad ainmneacha na
mac a bhí ag Gerson .i. Lobni agus Semei. 18 Clann mhac Chaait Amram agus Isaar agus Hebron
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agus Osiel.  19 Clann mhac Mherarí,  Moholi  agus  Musi.  Agus  sid  iad  cineacha Léví  de  réir  a
muíntear. 20 Gerson, Lobni a mhac san, Iahat a mhac san, Sama a mhac san, 21 Ioah a mhac san,
Addo a mhac san, Sara a mhac san, Ietrai a mhac san. 22 Clann mhac Chaait, Aminadab a mhac
san, Córé a mhac san, Asir a mhac san, 23 Elcana a mhac san, Abiasaph a mhac san, Asir a mhac
san, 24 Tathat a mhac san, Uriel a mhac san, Osias a mhac san, Saul a mhac san. 25 Clann mhac
Elcana: Amasai agus Achimot, 26 agus Elcana. Clann mhac Elcana, Sophai a mhac, Nahat a mhac
san. 27 Eliab a mhac san, Ieroham a mhac san, Elcana a mhac san. 28 Clann mhac Shamuel: An
chéadghein Vassani, agus Abia. 29 Clann mhac Mherarí, ámh: Moholi, Lobni a mhac san, Semei a
mhac san, Osa a mhac san, 30 Sammaa a mhac san, Haggia a mhac san, Asaia a mhac san. 31 Sin
iad na daoine a chuir Dáivid os cionn an lucht cantainne i dtigh an Tiarna ón uair a suíodh an
airc. 32 Agus dheinidís friothálamh ag cantainn os cómhair taibearnacail na fianaise go dtí gur
chuir  Solomon  suas  tigh  an  Tiarna  i  Iérúsalem,  agus  do  sheasaídís  de  réir  a  n-úird  sa
bhfriothálamh. 33 Agus sid iad a sheasaíodh in éineacht lena macaibh féin: de chlaínn Chaait,
Hemam cantaire, mac Ioel, mhic Shamuel 34 mhic Elcana mhic Ierohaim mhic Eliel mhic Tohu
35 mhic Suiph mhic Elcana mhic Mhahait mhic Amasai 36 mhic Elcana mhic Iohel mhic Asariais
mhic Sophoniais 37 mhic Tahait mhic Asir mhic Abiasaiph mhic Chóré 38 mhic Isaar mhic Chaait
mhic Léví mhic Israél.  39 Agus a dhriotháir Asaph a sheasaíodh ar a láimh dheis. Asaph mac
Bharachiais mhic Samaa 40 mhic Mhichael mhic Bhasaia mhic Mhelchia 41 mhic Atanai mhic Sara
mhic Adaia 42 mhic Etain mhic Samma mhic Semei 43 mhic Iet mhic Ghersoin mhic Léví. 44 Agus
clann mhac Mherarí a mbráithre, ar an láimh chlé. Etan mac Chusi mhic Abdi mhic Mheloich
45 mhic Hasabia mhic Amasai mhic Helciais 46 mhic Amasai mhic Bhoni mhic Somer 47 mhic
Mhoholi mhic Mhusi mhic Mherarí mhic Léví.

48 Agus  a  mbráithre  sin,  leis,  na  Levítigh  an  mhuíntir  a  ceapadh  chun  friothála  uile  an
taibearnacail i dtigh an Tiarna. 49 Ach is iad Aaron agus a chlann d’ofráladh íbirtí loiscithe ar
altóir na holocaust agus ar altóir na túise, chun gach oibre a bhain leis an sanctum sanctórum agus
chun iad a bheith ag guí ar Israél de réir gach ar órdaigh Maois, seirbhíseach Dé.

50 Agus sid iad clann mhac Aaroin: Eleasar a mhac, Phinees a mhac san, Abisue a mhac san,
51 Bocci a mhac san, Osi a mhac san, Sarahia a mhac san, 52 Meraiot a mhac san, Amarias a mhac
san, Achitob a mhac san, 53 Sadoc a mhac san, Achimaas a mhac san. 54 Agus sid iad a n-áiteanna
cónaithe, de réir na mbailte agus de réir na gcríoch, eadhon chlainne Aaroin, de chineacha na
gCaatíteach,  óir  do  thiteadar  chúthu  le  crannchur.  55 Thugadar  dóibh,  dá  bhrí  sin,  Hebron  i
dtalamh Iúda, agus suburba Hebroin mórthímpall. 56 Ach páirceanna na cathrach agus na bailte
do Chaleb mac Iephone. 57 Ach do chlaínn mhac Aaroin thugadar na cathracha dín, Hebron agus
Lobna  agus  a  suburba:  58 * 59 Asan,  leis,  agus  Betsames  agus  a  suburba.  60 Agus  a  treibh
Bheniamín Gabee agus a  shuburba,  Almat agus a  shuburba,  Anatot,  leis,  agus a  shuburba.  Trí
cathracha  déag  ar  fad,  trína  gcineacha.  61 Agus  do  chlaínn  Chaait,  an  méid  a  bhí  fágtha  dá
ngaolta,  thugadar  deich  cathracha  i  seilbh,  as  an  leath-threibh  úd  Mhanasses.  62 Agus  do
mhacaibh  Ghersoin,  de  réir  a  muíntear,  a  treibh  Issachair,  agus  a  treibh  Aser,  agus  a  treibh
Nephtalí, agus a treibh Mhanasses i mBasan, trí cathracha déag. 63 Agus do mhacaibh Mherarí, de
réir a muíntear a treibh Rúben, agus a treibh Ghaid agus a treibh Sabuloin, thugadar, le crannchur,
dhá  chathair  déag.  64 Agus  do  thug  clann  Israél,  leis,  do  sna  Levítigh,  na  cathracha  agus  a
surburba, 65 agus thugadar iad le crannchur a treibh clainne Iúda, agus a treibh clainne Shímeóin,
gus a treibh clainne Bheniamín, na cathracha san ar ar ghlaodar a n-ainmneacha. 66  Agus dóibh
sin a bhain le cineachaibh clainne Chaait,  agus ba de threibh Ephraim na cathracha a bhí ’na
gcríochaibh sin. 67 Agus thugadar na cathracha dín Sichem agus a  shuburba i gcnuc Ephraim,
agus Geser agus a shuburba, 68 agus Iecmaan agus a shuburba, agus Bet-horon mar an gcéanna,
69 Helon,  leis,  agus  a  suburba,  agus  Getremmon  mar  a  gcéanna.  70 Agus  as  leath-threibh
Mhanasses,  Aner agus a  shuburba,  Baalam agus a  shuburba:  ’sé sin den méid a bhí fágtha de
mhuíntir clainne Chaait.
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71 Agus do chlaínn mhac Ghersoin, a gaoltaibh leath treibhe Mhanasses, Gaulon i mBasan, agus a
shuburba,  agus  Astarot  agus  a  shuburba.  72 A  treibh  Issachair,  Cedes  agus  a  shuburba,  agus
Daberet agus a shuburba, 73 Ramot, leis, agus a shuburba, agus Anem agus a shuburba. 74 Agus a
treibh Aser, Masal agus a shuburba, agus Abdon mar an gcéanna: 75 Hucac, leis, agus a shuburba,
agus Rohol agus a shuburba. 76 Agus a treibh Nephtalí, Cedes i nGalilee agus a shuburba, Hamon
agus a shuburba, agus Cariataim agus a shuburba.

77 Agus  don  méid  de  mhacaibh  Mherarí  a  bhí  fágtha,  a  treibh  Sabuloin,  Remmono  agus  a
shuburba, agus Tabor agus a shuburba. 78 Ar an dtaobh thall den Iórdan, leis, ar aghaidh Iéricho
soir, ar an dtaobh thoir den Iórdan a treibh Rúben, Bosor, sa bhfiantas, agus a shuburba, agus Iassa
agus  a  shuburba, 79 Cademot,  leis,  agus  a  shuburba,  agus  Mephaat  agus  a  shuburba.  80 ’Na
theannta  san,  leis,  a  treibh  Ghaid,  Ramot  i  nGalaad  agus  a  shuburba,  agus  Manaim  agus  a
shuburba. 81 Hesebon, leis, agus a shuburba agus Iaser agus a shuburba.

Caib. a Seacht

Geinealacha Issachair, agus Bheniamín agus Nephtalí agus Mhenasses agus Ephraim agus Aser.

1 B’iad clann mhac Issachair Tola agus Phua agus Iasub agus Simeron, .i. ceathrar. 2 Clann mhac
Tola: Osi agus Raphaia agus Ieriel agus Iemai agus Iebsem agus Samuel, taoiseacha teaghlach a
gcineacha.  De  shíolrach  Tola  do  cómhairíodh,  in  aimsir  Dháivid,  fiche  míle* agus  sé  chéad
d’fhearaibh ana-chróga. 3 Clann mhac Osi: Israhai, ónar shíolraigh Michael, agus Obadia, agus
Ioel, agus Iesia, cúigear, fir mhóra iad uile; 4 agus do bhí leó san, de réir a muíntear agus a ndaoine
tríochad a sé de mhíltibh fear a bhí ana-chróga agus ollamh chun cogaidh: óir bhí acu mórán ban
agus mórán clainne. 5 Agus do cómhairíodh, leis, trí theaghlach Issachair uile, a mbráithre go léir,
seacht  míle* d’fhearaibh  ana-chróga  chun  cogaidh.  6 B’iad  clann  mhac  Bheniamín  Bela  agus
Bechor agus Iadihel, triúr. 7 Clann mhac Bhela, Esbon agus Osi agus Osial agus Ierimot agus Urai,
cúigear taoiseach ar a muíntearaibh, agus laochra ana-chróga, agus dhá mhíle fhichid agus trí
feara déag ar fhichid a n-uimhir. 8 Agus b’iad clann mhac Bhechoir Samira agus Ioas agus Elieser
agus Elioenai agus Amai agus Ierimot agus Abis agus Anatot agus Almat. Clann mhac Bhechoir
iad san go léir; 9 agus do háiríodh iad de réir a muíntear, cínn a gcineacha, fir ana-chróga chun
cogaidh, fiche míle agus dhá chéad; 10 agus mac Iadihel .i. Balan. Agus b’iad clann mhac Bhalain,
Iehus agus Beniamín agus Aod agus Chanana agus Setan agus Tarsis agus Ahisahar; 11 agus b’iad
san clann mhac Iadihel, cínn a gcineacha, fir ana-chróga, seacht míle dhéag agus dhá chéad, agus
iad oiriúnach ar dhul amach chun cogaidh. 12 Sepham, leis, agus Hapham clann mhac Hir, agus
Hasim clann mhac Aher. 13 Agus b’iad clann mhac Nephtalí  Iasiel agus Guni agus Ieser agus
Sellum clann mhac do Bhala. 14 Agus mac Mhanasses, Esriel: agus do rug a leannán Suíriánach
Machir, athair Ghalaaid. 15 Agus do thóg Machair mná dá mhacaibh Happhim agus Saphan, agus
bhí drifiúr aige gurbh ainm di Maacha, agus Saphaad ainm an tarna duine, agus bhí iníonacha ag
Salphaad. 16 Agus do rug Maacha, bean Mhachir, mac, agus thug sí Phares mar ainm air, agus
Sares ainm a dhriothár, agus Ulam agus Recem a bheirt mhac. 17 Agus mac d’Ulam ab ea Baden.
Sin iad clann mhac Ghalaaid mhic Mhachir mhic Mhanasses. 18 Agus do rug a dhrifiúr, Ríogan,
mac dárbh ainm fear álainn, agus Abieser, agus Mohola. 19 Agus b’iad clann mhac Shemida Ahiu
agus Sechem agus Leci agus Aniam. 20 Agus b’iad clann mhac Ephraim Sutula, Bared a mhac san,
Tahat a mhac san, Elada a mhac san, Tahat a mhac san, agus a mhac san Sabat. 21  Agus a mhac
san Sutula, agus a mhac san Eser, agus Elad: agus do mhairbh fir Ghet a rugadh sa tír iad, toisc iad
do  theacht  anuas  ag  cur  isteach  ar  a  sealúsaibh  sin.  22 Agus  bhí  a  n-athair  Ephraim  dhá
gcaoineadh ar feadh mórán laethanta, agus tháinig a bhráithre ag cur sóláis air. 23 Agus chuaigh
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sé isteach chun a mhná agus do ghoibh sí agus do rug sí mac agus thug sé Beria 1 mar ainm air,
toisc gur rugadh é nuair a bhí mí-ádh ar a theaghlach. 24 Agus b’í Sara a iníon agus is í sin a chuir
suas Betoran íochtair gus Betoran uachtair*. 25 Agus mac do ab ea Repha, agus Reseph, agus Tale,
gur rugadh do Taan, 26 ónar geineadh Laadan. Agus Ammiud a mhac san, ónar geineadh Elisama,
27 ónar geineadh Nun, ag á raibh Iósué ’na mhac. 28 Agus b’iad Betel agus a hiníonacha a sealúsa,
agus Noran soir, agus Gaser agus a hiníonacha siar, Sichem, leis, agus a hiníonacha, chómh fada le
hAsa  agus  lena  hiníonachaibh.  29 Agus  in  aice  le  críochaibh  mac  Mhanasses  Betsan  agus  a
hiníonacha, Tanach agus a hiníonacha, Mageddo agus a hiníonacha: Dor agus a hiníonacha: iontu
san is ea ’ chónaigh clann Ióseph, mac Israél.

30 Clann Aser Iemna agus Iesua, agus Iesui, agus Baria, agus a ndrifiúr Sara. 31 Clann Bharia,
Haber agus Melchiel:  athair Bharsait é sin. 32 Agus do ghein Heber Iephlat,  agus Somer agus
Hotam, agus a ndrifiúr Suaa. 33 Clann Iephlait Phosech agus Chamaal agus Asot:  clann mhac
Iephlat iad san. 34 Agus clann mhac Somer Ahi agus Roaga agus Haba agus Aram. 35 Agus clann
mhac a dhriothár Helem, Supha agus Iemna agus Selles agus Amal. 36 Clann mhac Supha .i. Sue
agus Hernapher agus Sual agus Beri agus Iamra. 37 Bosor, agus Hod, agus Samma, agus Salusa,
gus Ietran agus Bera. 38 Clann mhac Ieter, eadhon Iephone agus Phaspha agus Ara. 39 Agus clann
mhac Olla: Aree agus Haniel agus Resia. 40 Clann mhac Aser iad san go léir, taoiseacha muíntear,
diúicí diúc, fir thofa, fir róchróga, agus b’é líon díobh a bhí in aois agus oiriúnach chun cogaidh ná
fiche agus a sé de mhíltibh fear.

Caib. a hOcht

Áireamh níos sia ar chlaínn Bheniamín chómh fada anuas le Saul. A shliocht.

1 Ach do ghein Beniamín Bale, a chéadghein, Asbel an tarna mac, Abara an tríú mac, 2 Nohaa an
ceathrú mac, Rapha an cúigiú mac. 3 Agus clann mhac Bhale, Addar agus Gera agus Abiud 4 agus
Abisue agus Naaman agus Ahoe, 5 agus Gera agus Sephuphan, agus Huram.

6 Sid  iad  clann mhac  Ahoid,  taoiseacha  muíntear  a  chónaigh  i  nGabaa,  agus  do  haistríodh i
Manahat,  7 agus Naaman agus Achia  agus Gera d’aistrigh sé  iad,  agus do ghein sé Osa agus
Ahiud. 8 Ach do ghein sé Saharim i dtír Mhoaib, tar éis a bheirt bhan Husim agus Bara do dhíbirt.
9 Agus do ghein sé, óna mhnaoi Hodes, Iobab agus Sebia agus Mosa agus Molchom, 10 agus Iehus
agus  Sechia  agus  Marma.  B’in  iad  a  chlann  mac,  taoiseacha  a  muíntear.  11 Agus  do  ghein
Mehusim Abitob agus Elphaal 12 Agus b’iad clann mhac Elphaail Heber agus Misaam agus Samad:
an fear a chuir suas Ono, agus Lod agus a iníonacha. 13 Agus taoiseacha ar a gcineachaibh ab ea
Baria agus Sama agus chónaíodar in Aialaon: do ruagadar san lucht cónaithe Ghet. 14  Agus b’iad
Ahio agus Sesac agus Ierimot 15 agus Sabadia agus Arod agus Heder 16 agus Michael agus Iespha
agus Ioda clann mhac Bharia.  17 Agus b’iad Sabadia  agus Mosollam agus Heseci  agus Heber
18 agus Iesamari agus Ieslia agus Iobab clann mhac Elphaail. 19 Agus b’iad Iacim agus Sechri agus
Sabadi. 20 Agus Elioenai agus Seletai agus Elial 21 agus Adaia agus Baraia agus Samaret clann
mhac Semei. 22 Agus b’iad Iespham agus Heber agus Eliel 23 agus Abdon agus Sechri agus Hanan
24 agus Hanania agus Elam agus Anatotia  25 agus Iephdaia agus Phanuel  clann mhac Sesaic.
26 Agus b’iad Samsari agus Sohoria agus Otolia 27 agus Iersia agus Elia agus Sechri clann mhac
Ierohaim. 28 B’in iad príomháithreacha agus taoiseacha muíntear a chónaigh i Iérúsalem.

29 Ach i nGabaon a chónaigh Abigabaon, agus Maacha ab ainm dá mhnaoi; 30 agus a chéad mhac
Abdon, agus Sur, agus Cis, agus Baal, agus Nadab, 31 agus Gedor, agus Ahio, agus Sacher agus
Macellot: 32 agus do ghein Macellot Sammaa, agus chónaíodar ar aghaidh a mbráthar i Iérúsalem,

1 Caib. 7. véar. 23. “Beria”. Ciallaíonn an ainm sin “olc”, nú, “i nguais”.
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lena mbráithribh. 33 Agus do ghein Ner Cis, agus do ghein Cis Saul. Agus do ghein Saul Ionatan
agus Melchisua agus Abinadab agus Esbaal1. 34 Agus b’é Meribbaal2 mac Ionatain agus do ghein
Meribbaal Micha. 35 Agus b’iad clann mhac Mhicha Phiton agus Melech agus Taraa agus Achas.
36 Agus do ghein Achas Ioada, agus do ghein Ioada Alamat agus Asmot agus Samri, agus do ghein
Samri Mosa, 37 agus do ghein Mosa Banaa, dára mac Rapha ónar geineadh Elasa, ónar geineadh
Asel. 38 Agus bhí ag Asel seisear mac, eadhon Esricam agus Bochru, Ismahel agus Saraia agus
Obdia agus Hanan. Clann mhac d’Asel iad san go léir. 39 Agus b’iad clann mhac a dhriothár, Esec,
Ulam an chéad mhac, agus Iehus an tarna mac agus Eliphat an tríú mac. 40 Agus fir ana-chróga ab
ea clann mhac Ulaim, saígheadóirí  ana-láidre,  agus bhí  acu a lán mac agus ó,  oiread agus trí
caogaid. Clann do Bheniamín ab ea iad san go léir.

Caib. a Naoi

Na hIsraelítigh, sagairt agus Levítigh, an chéad lucht a chónaigh i Iérúsalem tar éis an bhraighdinis.
Aithínsint ar gheinealach Shaul. 

1 Agus do huimhreadh Israél go léir, agus do do scríodh a  sum i leabhar ríthe Israél agus Iúda:
agus do rugadh chun siúil go Babulon iad mar gheall ar a bpeacaíbh. 

2 Ach b’iad céad daoine ’ chónaigh ’na sealúsaíbh, agus ’na gcathrachaibh, na hIsraelítigh, agus na
sagairt agus na Levítigh agus na Natiniánaigh3. 3 Agus do chónaigh i Iérúsalem cuid de chlaínn
Iúda,  agus  cuid  de  chlaínn  Bheniamín  agus  cuid  de  chlaínn  Ephraim  agus  cuid  de  chlaínn
Mhanasses.

4 Otei mac Ammiuid mhic Amri mhic Omrai mhic Bhonni, de chlaínn mhac Phares mhic Iúda
5 agus de Siloni: Asaia an chéadghein agus a chlann mhac: 6 agus clann mhac Sara: Iehuel, agus a
mbráithre, sé chéad agus naoi ndeich. 7 Agus de chlaínn Bheniamín: Salo mac Mhosollaim, mhic
Oduia,  mhic  Asana:  8 agus  Iobania  mac  Ierohaim:  agus  Ela  mac  Osi  mhic  Mhochori:  agus
Mosollam mac Saphatiais mhic Rahuel mhic Iebania, 9 agus a mbráithre de réir a muíntear, naoi
gcéad chúig dheich a sé. Taoiseacha muíntear ab ea iad san go léir ó theaghlachaibh a n-athrach.

10 Agus de sna sagartaibh, Iedaia agus Ioiarib agus Iachin: 11 agus Asarias mac Helciais mhic
Mhosollaim mhic Shadoic mhic Mharaioit mhic Achitoib, árdshagart tí Dé. 12 Agus Adaias mac
Ierohaim mhic Phassuir mhic Mhelchiais mhic Mhaasai mhic Adiel mhic Iesra mhic Mhosollaim
mhic Mhosollamit mhic Emmer, 13 agus a mbráithre, taoiseacha ar a dteaghlachaibh, míle seacht
gcéad agus trí fichid, fir ana-láidre an-ábalta chun gnótha na sagartachta i dtigh Dé.

14 Agus  de  sna  Levítigh:  Semeia  mac Hassuib  mhic  Esricaim mhic  Hasebia  de  chlaínn mhac
Mherarí. 15 Agus Bacbacar an siúinéir, agus Galal, agus Matania mac Mhicha mhic Sechri mhic
Asaph: 16 agus Obdia mac Semeia mhic Galail mhic Idituim: agus Barachia mac Asa mhic Elcana,
a chónaigh i surburbaibh Netophati. 17 Agus b’iad Sellum agus Accub agus Telmon agus Ahiman
na dóirseóirí, agus b’é a ndriotháir Sellum an priúnsa. 18 Go dtí an uair sin bhíodh clann mhac
Léví ag faire, de réir uanaíochta, i ngeata an rí atá soir. 19 Ach bhíodh Sellum mac Chóré mhic
Abisaiph mhic Chóré, mar aon lena bhráithribh agus le teaghlach a athar, bhí na Córítigh os cionn
oibreacha  na  ministreachta,  ’na  gcimeádaithibh  ar  gheataíbh  an  taibearnacail:  agus  bhíodh  a
dteaghlacha, ar uanaíocht, ’na gcimeádaithibh ar dhoras campa an Tiarna. 20 Agus b’é Phinees
mac Eleasair a bpriúnsa os cómhair an Tiarna. 21 Agus b’é Sacharias mac Mhosollamia dóirseóir

1 Caib. 8. véar. 33. “Esbaal”, nú Isboset.
2 Véar. 34. “Meribbaal”, nú Miphiboset (2 Ríthe 4:4).
3 Caib. 9. véar. 2. “Natiniánaigh”. Sliocht na nGabaoníteach iad san, agus b’é a ngnó bheith ag tabhairt uisce agus 

adhmaid, &c. chun seirbhíse an teampaill.
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gheata thaibearnacail na fianaise, 22 agus dhá chéad duine agus dáréag ab ea iad san go léir a
tógadh chun bheith ’na ndóirseóiríbh ag na geataíbh; agus do háiríodh ’na mbailtibh féinig iad, na
daoine úd a bhí ceapaithe ag Dáivid agus ag Samuel fisí chun a ndualgais, 23  iad féin ag a clann
mhac, chun geataí tí an Tiarna do chimeád, agus an taibearnacal de réir a n-uanaíochta. 24 Bhí na
dóirseóirí in sna cheithre treónnaibh; ’sé sin soir, siar, ó thuaidh, agus ó dheas. 25 Agus bhíodh a
mbráithre ’na gcónaí i  mbailtibh agus thagaidís ar a laethantibh sabóide ó am go ham. 26  Do
cuireadh fé chúram an cheathrair Levíteach san uimhir uile na ndóirseóirí, agus bhí an ceathrar
san  os  cionn  seómraí  agus  stóras  tí  an  Tiarna,  27 agus  chónaídís  ’na  n-áiteannaibh  faire
mórthímpall ar theampall an Tiarna, i dtreó go n-osclóidís na geataí ar maidin nuair a bheadh an
t-am ann. 28 Agus ar chuid dá n-aicme sin is ea ’ bhí cúram árthaí na ministreachta, óir do beirtí
isteach agus amach na hárthaí sin de réir uimhre. 29 Agus bhíodh úirlisí an  tsanctuáriuim, leis,
féna gcúram ag cuid acu, agus an plúr mín, agus an fíon, agus an ola,  agus an túis,  agus na
spíosraí. 30 Agus is iad clann mhac na sagart a dheineadh na hunguenta as na spíosraíbh. 31 Agus
Matatias an Levíteach, céadghein Selluim, an Córíteach, is é ’ bhíodh ag féachaint ar gach ní dá
ngríostí ar an oigheann. 32 Agus cuid de chlaínn Chaait, a mbráithre, is iad a bhíodh os cionn na
mbollóg bhfianaise chun iad d’ollmhú nua do gach sabóid. 33 Sin iad priúnsaí na gcantairí a bhí ar
theaghlachaibh na Levíteach, agus a chónaíodh in sna seómraíbh in aice an teampaill chun go
mbeidís ag déanamh gnótha a ministreachta i gcónaí de ló agus d’oíche. 34 I Iérúsalem is ea ’
chónaíodh cínn na Levíteach, priúnsaí ’na dteaghlachaibh féin.

35 Agus i nGabaon a chónaigh Iehiel, athair Ghabaoin, agus Maacha ab ainm dá mhnaoi: 36  a
chéadghein mhic Abdon, agus Sur, agus Cis, agus Baal, agus Ner, agus Nadab; 37 Gedor, leis, agus
Ahio, agus Sacharias, agus Macellot. 38 Agus do ghein Macellot Samaan. Chónaíodar san, mar aon
lena mbráithribh féin, thall ar aghaidh a mbráthar a bhí i Iérúsalem. 39 Agus do ghein Ner Cis,
agus do ghein Cis Saul, agus do ghein Saul Ionatan agus Melchisua agus Abinadab agus Esbaal,
40 agus mac do Ionatan ab ea Meribbaal, agus do ghein Meribbaal Micha. 41 Agus b’iad Phiton
agus Melech agus Taraa agus Achas clann mhac Mhica. 42 Agus do ghein Achas Iara, agus do
ghein Iara Alamat agus Asmot agus Samri. Agus do ghein Samri Mosa, 43 agus do ghein Mosa
Banaa, agus do ghein Raphaia, a mhac san, Elasa, ónar shíolraigh Asel. 44 Agus bhí ag Asel seisear
mac gurbh ainmneacha dhóibh Esricam agus Bochru agus Ismahel agus Saria agus Obdia agus
Hana. Sin iad clann mhac Asel.

Caib. a Deich

Saul dá mharú mar gheall ar a pheacaíbh. É dá adhlacadh ag fearaibh Iábes.

1 Bhí  na  Philistínigh  ag  troid  in  aghaidh  Israél,  agus  do  theitheadar * fir  Israél  roimis  na
Philistínigh,  agus  do  thiteadar  gunta  ar  chnuc  Ghelbóé.  2 Agus  thánadar* na  Philistínigh  in
achomaireacht  agus  iad  ar  thóir  Shaul,  agus  ar  thóir  a  mhac,  agus  mharaíodar  Ionatan agus
Abinadab agus Melchisua, triúr mac Shaul. 3 Agus bhí an cath ag dul dian ar Shaul agus do shrois
na saígheadóirí é agus do ghoineadar é le saíghdibh. 4 Agus duairt Saul lena ghiolla airm: Tarraig
do chlaíomh agus mairbh me sara dtiocfadh an lucht san gan tímpallghearradh agus go mbeidís ag
fonóid fúm. Ach ní dhéanfadh an giolla airm rud air mar bhí scannradh air. Ansan do thóg Saul a
chlaíomh féin agus thit sé air. 5 Agus nuair a chonaic an giolla airm an ní, eadhon Saul a bheith
marbh, do thit seisean leis, ar a chlaíomh féin agus fuair sé bás. 6  Ar an gcuma san do thit Saul
agus a thriúr mac, agus do thit a theaghlach go léir in éineacht. 7  Agus nuair a chonaic fir Israél a
bhí ar na machairíbh an méid sin do theitheadar: agus ó bhí Saul agus a thriúr mac marbh do
theith  na  daoine  as  a  gcathrachaibh  agus  do  scaipeadar  anonn  ’s  anall,  agus  do  tháinig  na
Philistínigh agus chuadar chun cónaithe in sna cathrachaibh. 8 Agus an lá ’na dhiaidh san bhí na
Philistínigh ag tógaint fhoghla na bhfear a maraíodh agus fuaradar Saul agus a thriúr mac agus
iad sínte ar chnuc Ghelboe, 9 agus bhaineadar an t-éadach de, agus bhaineadar an ceann de, agus
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thógadar a threalamh gaisce agus chuireadar a cheann chun a dtíre féin chun go dtaispeánfí é i
dteampallaibh  a  n-íodal  agus  do  sna  daoine.  10 Agus  do  rugadar  an  trealamh  leó  agus  do
thiomnadar é i dteampall a ndé agus do shocraíodar suas a cheann i dteampall Dágoin. 11 Agus
d’airigh muíntir  Iábes  Galaaid  na nithe sin,  eadhon a  raibh déanta ag na Philistínigh le  Saul
12 agus d’eirigh na fir chróga go léir a bhí orthu agus thógadar corp Shaul agus cuirp a mhac agus
rugadar leó iad go dtí Iábes agus d’adhlacadar a gcnámha fén gcrann daraí a bhí i Iábes, agus do
throisceadar seacht lá.

13 Sin mar a fuair Saul bás mar gheall ar a dhrochbheartaibh, toisc gur bhris sé aithne an Tiarna,
an aithne do thug an Tiarna dho, agus nár chimeád sé í, agus dá éaghmais sih, gur chuaigh sé i
gcómhairle le mnaoi asarlaíochta 14 agus ná raibh a mhuinín aige as an dTiarna. Dá dheascaibh
sin do mhairbh an Tiarna é agus thug sé a ríocht do Dháivid, mac Ísai.

Caib. a hAondéag

Rí á dhéanamh de Dháivid. Dún Shíoin aige á thógaint. Áireamh ar a fhearaibh cróga.

1 Ansan do bhailigh Israél go léir iad féin ag triall ar Dháivid i Hebron agus dúradar: Is sinne do
chnámh féin agus do chuid feóla. 2 Agus, inné agus arú ’nné, nuair a bhí Saul ’na rí, is tusa a
bhíodh ag seóladh Israél amach agus dhá dtabhairt isteach: mar duairt do Thiarna Dia leat: Is tusa
do chothóidh mo phobal Israél agus is tu a bheidh id rialtóir os a gcionn. 3  Agus mar sin tháinig
seanóirí Israél go léir ag triall ar an rí i Hebron agus dhein Dáivid connradh leó os cómhair an
Tiarna: agus d’úngadar é ’na rí os cionn Israél, de réir focail an Tiarna, an focal a labhair sé i
láimh Shamuel.

4 Ansan d’imigh Dáivid agus Israél uile go dtí Iérúsalem, an áit is Iebus, mar a raibh na Iebusítigh
ag áitreabh na tíre. 

5 Agus duairt lucht áitribh Iebuis le Dáivid: Ní chaithfir teacht isteach anso. Ach do thóg Dáivid
caisleán  Shíoin,  ’sé  sin  cathair  Dháivid.  6 Agus  duairt  sé:  An  chéad  duine  a  bhuailfidh  na
Iebusitigh is é a bheidh ’na cheann agus ’na phríomhchaptaein. Agus Ioab mac Sarvía an chéad
fhear a chuaigh suas, agus do deineadh ceann urraid de. 7 Agus chónaigh Dáivid sa chaisleán,
agus  dá  dheascaibh  sin  is  ea  a  tugadh  cathair  Dháivid  air.  8 Agus  do  dhein  sé  an  chathair
mórthímpall, ó Mhelló máguard, agus do dhein Ioab an chuid eile den chathair. 9  Agus chuaigh
Dáivid ar aghaidh ag fás agus ag méadú agus bhí Tiarna na sló leis.

10 Sid iad an chuid ab fheárr de sna fearaibh cróga a bhí ag Dáivid, na fir a chabhraigh leis chun
bheith ’na rí ar Israél go léir, de réir focail an Tiarna, an focal do labhair sé le hIsraél. 11 Agus sid é
líon na bhfear láidir a bhí ag Dáivid: Iesbaam mac Hachamoni, an príomhfhear ar thríochad. Do
thóg an fear san a shleagh in aghaidh trí chéad fear in éineacht agus do ghoin sé iad. 12  Bhí ’na
dhiaidh sin Eleasar, mac driothár athar do, an tAhohíteach, duine den triúr cómhachtach. 13 Bhí
an fear san i bhfochair Dháivid i bhFesdomim nuair a bhí na Philistínigh cruinnithe san áit sin
chun  catha.  Agus  bhí  páirc  na  háite  sin  lán  d’eórna  agus  do  theith  na  daoine  roimis  na
Philistínigh. 14 Ach do sheasaimh na fir sin i lár na páirce agus do chosnadar í, agus mharaíodar
na  Philistínigh  agus  thug an  Tiarna  fuascailt  mhór  ar  a  dhaoine.  15 Agus  chuaigh  triúr  den
tríochad taoiseach síos chun na carraige, mar a raibh Dáivid in uaimh Odollaim nuair a bhí na
Philistínigh campaithe i  ngleann Raphaim.  16 Agus bhí  Dáivid  sa  daingean agus gairisiún na
bhFilistíneach i mBetlehem. 17 Agus tháinig mian do Dháivid agus duairt sé: Ó dá dtugadh fear
éigin deoch uisce chúm as umar Bhetlehem atá sa gheata! 18 Ansan do bhris an triúr san trí lár
champa na bhFilistíneach agus tharraigeadar uisce as umar Bhetlehem, an t-umar atá sa gheata,
agus thugadar ag triall ar Dháivid é le n-ól. Agus ansan ní ólfadh sé é ach é ’ dh’ofráil don Tiarna.
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19 Agus duairt sé: Nár leogaidh Dia go ndéanfainn an ní seo i radharc an Tiarna, agus go n-
ólfainn fuil na bhfear so: óir is i gcúntúirt a n-anam a thugadar an t-uisce seo chúm! Agus dá
dheascaibh sin ní ólfadh sé é. Dhein an triúr róchalma san na nithe sin.

20 Agus Abisai,  driotháir  Ioaib,  bhí  sé ’na phriúnsa ar thriúr,  agus thóg sé suas a shleagh in
aghaidh trí chéad fear agus do mhairbh sé iad, agus bhí sé oirirc i measc an trír, 21 agus clúmhail i
measc an tarna trír,  agus b’é  a  dtaoiseach  é.  Ach ní  raibh sé  ar  aon dul  leis  an gcéad  triúr.
22 Banaias mac Ioiada ó Chabseel, fear ana-láidir a dhein mórán gníomhartha: do mhairbh an
Banaias  san  dhá  ariel1 Mhoaib.  Chuaigh  sé  síos  agus  mhairbh  sé  león  i  lár  claise  in  aimsir
shneachtaidh. 23 Agus do mhairbh sé an tÉigipteach úd a bhí chúig cúbait ar aoirde agus sleagh
aige mar gharma fíodóra, agus chuaigh sé síos chuige agus cleith ’na láimh aige agus bhain sé dhe
an tsleagh a bhí ’na láimh aige agus mhairbh sé lena shleagh féinig é.  24  Dhein Banaias mac
Ioiada na nithe sin, agus bhí a chlú árd i measc an trír tréan, 25 agus b’é an chéad fhear den
tríochad é, ach fós níor shrois sé an triúr. Agus chuir Dáivid ar a lucht cómhairle é.

26 Agus b’iad so na fir ba thréine ar an slua, eadhon Asahel driotháir Ioaib, agus Elchanan mac
driothár  a  athar  ó  Bhetlehem,  27 agus  an  tAroríteach  Sammot,  agus  an  Phaloníteach  Helles,
28 agus  an Tecuíteach  Ira  mac Acces,  agus  an tAnatotíteach  Abieser,  29 agus  an Husatíteach
Sobbochai, agus an tAhohíteach Ilai, 30 agus an Netophatíteach Maharai, agus an Netophatíteach
Heled  mac  Bhaana,  31 agus  Etai  mac  Ribai  ó  Ghabaa  de  mhacaibh  Bheniamín,  agus  an
Pharatoníteach  Banai,  32 agus  Hurai  ó  shruth  Ghaais,  agus  an  tArbatíteach  Abiel,  agus  an
Bauramíteach Asmot,  agus an Salaboníteach Eliaba. 33 Clann mhac an Ghesonítigh Assem, an
tAraríteach Ionatan mac Sage, 34 an tAraríteach Ahiam mac Sachair, 35 Eliphal mac Uir, 36 an
Mecheratíteach  Hepher,  an  Pheloníteach  Ahia,  37 an  Carmelíteach  Hesro,  Naarai  mac  Asbai,
38 Ioel driotháir Natain, Mibahar mac Agarai, 38 an tAmmoníteach Selec, an Berotíteach Naharai
giolla airm Ioaib mhic Sarvía,  40 an Ietríteach Ira,  an Ietríteach Gareb,  41 an Hetíteach Urias.
Sabad mac Oholi, 42 Adina mac an Rubenítigh Sisa, priúnsa na Rubeníteach, agus tríochad mar
aon leis: 43 Hanan mac Mhaacha, agus an Mataníteach Iosaphat, 44 an tAstoríteach Osia, Samma
agus Iehiel  clann mhac an Arorítigh Hotam, 45 Iedehel  mac Samri  agus a dhriotháir  Ioha an
Tosaíteach,  46 an  Mahumíteach  Eliel,  agus  Ieribai  agus  Iosaia  beirt  mhac  Elnaim,  agus  an
Moabíteach Ietma, agus Eliel agus Obed agus Iasiel ó Mhasobia.

Caib. a Dódhéag

Na fir a chuaigh le Dáivid nuair a bhí sé ar a theitheadh ó Shaul, agus na fir a tháinig go Hebron
chun rí ’ dhéanamh de. 

1 Sid iad na fir a tháinig ag triall ar Dháivid go Siceleg nuair a bhí sé ar a theitheadh ó Shaul mhac
Chis,  agus fir  ana-thréana ab ea iad agus iad lánoilte  ar  ghnóthaíbh cogaidh,  2 ar  lúbadh an
bhogha,  ar  úsáid  an  dá  lámh  ag  caitheamh  cloch  a  taibhlibh  agus  ag  lámhach  saíghead:  de
bhráithribh Shaul de Bheniamín. 3 B’é Ahieser a dtaoiseach, agus Ioas, mac Samaa ó Ghabaat,
agus Iasiel agus Phallet,  beirt mhac Asmoit,  agus Beracha, agus an tAnatotíteach Iehú, 4  agus
Samaias ó Ghabaat, an fear ba threise ar thríochad agus é os cionn an tríochaid: Ieremias, agus
Iehesiel,  agus Iohanan, agus Iesebad ó Ghaderot;  5 agus Elusai agus Ierimut agus Baalia, agus
Samaria,  agus  Saphatia  an  Haruphíteach;  6 Elcana,  agus Iesia  agus  Asareel,  agus  Ioeser,  agus
Iesbaam ó Charehim: 7 agus Ioel, agus Sabadia, beirt mhac Ierohaim ó Ghedor.

1 Caib. 11. véar. 22. “Dhá ariel”, eadhon dhá león, nú beirt fhear ba chuma nú dhá león, óir san Éabhrais ciallaíonn 
“ariel” “león”.
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8 Agus ó Ghaddi, leis, do chuaigh anonn ag triall ar Dháivid, nuair a bhí sé ’na luí i bhfolach sa
bhfiantas, fir a bhí ana-thréan, agus oilte ar chogadh ag iompar sleagh agus sciath: gur chuma
gnúis gach fir acu nú gnúis leóin, agus iad chómh luath leis an bhfia ar na cnucaibh. 9  Eser an
ceann, Obdias an tarna fear, Eliab an tríú fear, 10 Masmana an ceathrú fear, Ieremias an cúigiú
fear, 11 Eti an séú fear, Eliel an seachtú fear, 12 Iolanan an t-ochtú fear, Elsebad an naoú fear,
13 Ieremias an deichiú fear, Machbani an t-aonú fear déag. 14 De chlaínn Ghaid ab ea iad san,
taoiseacha ar an slua ab ea iad. Bhí an fear ba lú acu ’na thaoiseach ar chéad fear agus bhí an fear
ba mhó acu ’na thaoiseach ar mhíle fear. 15 Sin iad na fir a chuaigh thar Iórdan sa chéad mhí nuair
is gnáth an abha a bheith lán agus ag scéith thar a bruachaibh, agus chuireadar an ruag ar a raibh
in sna gleanntaibh lastoir  den abhainn agus laistiar  di.  16 Agus tháinig,  leis,  cuid d’fhearaibh
Bheniamín agus cuid d’fhearaibh Iúda, go dtí an daingean ’na raibh Dáivid ’na chónaí. 17 Agus
chuaigh Dáivid amach ’na gcoinnibh agus duairt sé leó: Má táthaoi tagaithe i síocháin, ag cabhrú
liom dlúitear mo chroí libh, ach más ag beartú im choinnibh atáthaoi, ar son mo namhad agus gan
aon mhallaitheacht im lámhaibh, feiceadh Dia ár n-athrach agus tugadh sé breith. 18 Ach tháinig
an sprid ar Amasai, taoiseach an tríochaid, agus duairt sé: Is leat féin sinn, a Dháivid, agus is duit
sinn, a mhic Ísai: síocháin, síocháin go raibh duit, agus síocháin dod lucht cabhartha. Óir tá do
Dhia ag cabhrú leat. Ansan do ghlac Dáivid iad agus dhein sé dhíobh taoiseacha ar a chuallacht.

19 Agus tháinig cuid de chlaínn Mhanasses ag triall ar Dháivid nuair a bhí sé ag dul amach in
éineacht leis na Philistínigh ag troid i gcoinnibh Shaul. Ach níor throid sé ’na dteannta mar do
chuaigh  tiarnaí  na bhFilistíneach i  gcómhairle  agus  chuireadar  ’  fhéachaint  air  dul  siar,  agus
dúradar: Iompóidh sé chun a thiarna féin, chun Saul, agus cuirfidh sé sinne i gcúntúirt. 20  Agus
chuaigh sé thar n-ais go Siceleg. Do theith chuige ó Mhanasses, Ednas agus Iosabad agus Iedehel
agus Michael agus Ednas agus Iosabad agus Eliu agus Salati, taoiseacha ar mhíltibh i Manasses.
21 Do chabhraíodar san le Dáivid i gcoinnibh na bhfoghlaithe, mar fir ana-thréana ab ea iad go
léir agus do deineadh fir chínn riain díobh sa tslua. 22 ’Na theannta san bhí daoine ag teacht in
aghaidh an lae ag triall ar Dháivid, ag cabhrú leis, go dtí go rabhadar ’na slua ana-mhór, mar shlua
Dé.

23 Agus sid é líon taoiseach an airm a tháinig ag triall ar Dháivid nuair a bhí sé i Hebron, chun
ríocht Shaul a thabhairt do, de réir fhocail an Tiarna. 24 Clann mhac Iúda ag iompar sleagh agus
sciath,  sé  mhíle  agus  ocht  gcéad  d’fhearaibh  a  bhí  córaithe  go  maith  chun  cogaidh.  25 De
mhacaibh  Shímeóin  fir  thréana  chun  cogaidh,  seacht  míle  agus  céad.  26 De  mhacaibh  Léví
cheithre mhíle agus sé chéad. 27 Agus Ioiada, priúnsa de shliocht Aaroin, agus trí  mhíle agus
seacht gcéad in éineacht leis. 28 Sadoc, leis, fear óg agus é ana-dhea-thréitheach, agus teaghlach a
athar,  beirt agus fiche de phriúnsaíbh. 29 Agus trí  mhíle de mhacaibh Bheniamín, bráithre do
Shaul, óir go dtí san do lean an chuid ba mhó acu teaghlach Shaul. 30 Agus fiche míle agus oct
gcéad d’fhearaibh Ephraim, fir ana-thréana agus árdchlú acu i measc a gcineacha. 31 Agus leath
treibhe Mhanasses, ocht míle dhéag fear, gach fear díobh de réir a n-ainmneacha ag teacht chun rí
’ dhéanamh de Dháivid. 32 Agus clann mhac Issachair, leis, fir thuisceanacha gurbh eól dóibh gach
am chun a rá cad ba cheart d’Israél a dhéanamh: dhá chéad priúnsa acu: agus an chuid eile go léir
den  treibh  ag  déanamh dá  réir.  33 Agus  de  Shabulon,  ag  dul  amach chun catha,  córaithe  in
íonaibh,  gléasta  fé  armaibh  cómhraic  chun troda  agus  chun cosanta,  tháinig  deich míle  agus
daichead, gan croí dúbalta. 34 Agus de Nephtalí míle taoiseach agus a seacht agus tríochad de
mhíltibh fear in éineacht leó fé shleagh agus fé sciath. 35 Agus de Dhan, leis, ocht míle fhichid
agus sé chéad, agus iad córaithe chun catha. 36 Agus d’Aser daichead míle fear ag gluaiseacht
amach chun troda agus iad ag fógairt catha. 37 Agus ón dtaobh eile den Iórdan, de chlaínn Rúben
agus Ghaid agus den leath san de threibh Mhanasses, céad agus fiche de mhíltibh fear agus iad
córaithe fé arm chun cogaidh.
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38 Tháinig na fir chogaidh sin go léir agus iad lánchóraithe chun troda, agus croí beacht acu *,
thánadar chun rí ’ dhéanamh de Dháivid os cionn Israél uile, agus bhí an chuid eile d’Israél, leis,
ar aon íntinn croí amháin chun rí ’ dhéanamh de Dháivid. 39 Agus bhíodar ansúd i bhfochair
Dháivid ar feadh trí lá ag ithe agus ag ól, mar bhí ollmhú déanta ag á mbráithribh dóibh. 40 Dá
éaghmais sin, an chuid acu a bhí sa chóngar, chómh fada le hIssachar féin, agus le Sabulon agus le
Nephtalí,  thugadar leó le n-ithe, ar muin asal agus ar muin camall agus ar mhiúilibh agus ar
dhamhaibh, bollóga agus min agus fígí agus résíní agus fíon agus ola, agus daimh agus mórchuid
caorach, mar bhí gáirdeachas in Israél.

Caib. a Trídéag

An airc dá thabhairt ó Chariatíarim. Osa dá bhualadh marbh toisc gur bhain sé leis an airc.

1 Agus chuaigh Dáivid i gcómhairle leis na taoiseachaibh míle agus leis na taoiseachaibh céad
agus leis na cínn urraid go léir. 2 Agus duairt sé le cómhthionól Israél uile: Más toil libhse é, agus
más ón ár dTiarna Dia na focail atá agam á labhairt cuirimís scéala ag triall ar an gcuid eile dár
mbráithribh, isteach i gcríochaibh uile Israél, ag triall ar na sagartaibh agus ar na Levíteachaibh
atá ’na gcónai i  suburbaibh na gcathrach, chun go gcruinneóid siad iad féin chúinne, 3 agus go
dtabharfaimíd linn thar n-ais, chúinn féin airc ár nDia: óir níor loirgeamair í i laethibh Shaul.
4 Agus d’fhreagair an pobal go léir gur cheart san do dhéanamh: mar do thaithn an focal leis na
daoine go léir. 5 Dá bhrí sin do chruinnigh Dáivid Israél uile, ó Shihor na hÉigipte go dtí do dhul
isteach1 in Emat, chun airce Dé do thabhairt ó Chariatíarim. 6 Agus chuaigh Dáivid suas, agus fir
Israél go léir lena chois, go cnuc Chariatíarim, cnuc atá i Iúda, chun go dtabharfí as an áit sin airc
an Tiarna Dia atá ’na shuí ar na cherubimibh, mar a nglaeitear a ainm. 7 Agus do rugadar leó airc
an Tiarna, ar chairt nua, amach a tigh Abinadaib, agus bhí Osa agus a dhriotháir ag tiomáint na
cairte.  8 Agus  bhí  Dáivid  agus  Israél  go  léir  ag  cantainn  os  cómhair  Dé  lena  lán-neart,  le
hiomnaibh agus le cruitibh agus le saltairibh agus le  tíompánaibh agus le  ciomblaibh agus le
trúmpaíbh. 9 Agus nuair a thánadar go dtí úrlár Chidoin do shín Osa amach a lámh ag cimeád na
hairce, mar bhí teaspach ar an ndamh agus do chlaonaigh sé í beagán i leataoibh, 10 agus do lás
fearg an Tiarna in aghaidh Osa toisc gur bhain sé leis an airc, agus do bhuail an Tiarna é agus
fuair sé bás ar an áit sin os cómhair an Tiarna.

11 Agus bhí buaireamh aigne ar Dháivid toisc gur dheighil an Tiarna Osa, agus thug sé mar ainm
ar an áit sin Deighilt Osa go dtí an lá so. 12 Agus ansan tháinig eagla roime Dhia air agus duairt
sé: Conas ’ fhéadfadsa airc Dé do thabhairt chúm isteach! 13 Dá bhrí sin ní habhaile chuige féin,
eadhon isteach i gcathair Dháivid, a thug sé an airc, ach is i leataoibh a rug sé í, isteach i dtigh
Obededoim, an Getíteach. 14 Agus d’fhan airc Dé i dtigh Obededoim trí mhí, agus do chuir an
Tiarna an rath ar a thigh agus ar a raibh aige.

Caib. a Ceathairdéag

Tigh Dháivid agus a chlann. É ag buachtaint ar na Philistíneachaibh.

1 Agus do chuir Hiram, rí Tuíre, teachtairí ag triall ar Dháivid, agus craínn  céadair, agus saoir
agus siúinéirí,  chun tí  a dhéanamh do. 2 Agus do thuig Dáivid go raibh an Tiarna tar éis é ’
dhaingniú ’na rí os cionn Israél,  agus go raibh a ríocht curtha suas os cionn a phobail  Israél.
3 Agus do phós sé mná eile i Iérúsalem agus do ghein sé clann mhac agus clann iníon. 4  Agus sid
iad  ainmneacha  na  clainne  do  rugadh  do  i  Iérúsalem:  Samua,  agus  Sabad,  agus  Natan,  agus

1 Do dhul isteach is in the manuscript. Alter?



Leabhar a hAon de Pharalipomenón

Solomon,  5 agus Iebahar,  agus Elisua,  agus Eliphalet,  6 agus Noga,  agus Napheg,  agus Iaphia,
7 agus Elisama, agus Baaliada, agus Eliphalet.

8 Agus d’airigh na Philistínigh Dáivid a bheith úngtha ’na rí os cionn Israél go léir agus chuadar
go léir suas dhá lorg. Agus d’airigh Dáivid an ní sin agus chuaigh sé amach ’na gcoinnibh. 9  Agus
tháinig na Philistínigh agus do leathadar iad féin amach i  ngleann Raphaim. 10 Agus chuaigh
Dáivid i gcómhairle leis an dTiarna agus duairt sé: An raghad suas in aghaidh na bhFilistíneach,
agus  an dtabharfair  isteach  im láimh dom iad?  Agus  duairt  an  Tiarna  leis:  Éirigh  suas  agus
tabharfad isteach id láimh duit iad. 11 Agus nuair a bhíodar tagaithe go dtí Baalpharasim do bhris
Dáivid cath orthu san áit sin, agus duairt sé: Tá Dia tar éis mo namhad a dheighilt lem láimh mar
a deighiltear uisceacha: agus uime sin do tugadh mar ainm ar an áit sin Baalpharasim. 12  Agus
d’fhágadar a ndéithe ann, agus d’órdaigh Dáivid na déithe do dhó. 13 Uair eile, leis, do dhein na
Philistínigh briseadh isteach agus do leathadar iad féin amach sa ghleann. 14 Agus chuaigh Dáivid
i gcómhairle leis an dTiarna arís, agus duairt Dia leis: Ná héirigh suas ’na ndiaidh. Iompaigh uathu
agus  tar  orthu  ar  aghaidh  na  bpéirchrann  anonn,  15 agus  nuair  ’  aireóir  fuaim  duine  ag
gluaiseacht ar bharraíbh na bpéirchrann raghair amach agus tabharfair cath dhóibh, óir tá Dia
imithe amach rómhat chun sló na bhFilistíneach do bhualadh. 16 Agus dhein Dáivid mar a bhí
órdaithe ag Dia dho, agus do bhris sé cath ar na Philistínigh agus chuir sé ár orthu ó Ghabaon go
dtí Gasera. 17 Agus do móradh ainm Dháivid in sna tíorthaibh go léir, agus do chuir an Tiarna
eagla roimis ar na náisiúnaibh uile.

Caib. a Cúigdéag

An airc dá thabhairt le mórsholamnacht go dtí cathair  Dháivid. Michol ag fonóid fé chráifeacht
Dháivid.

1 Agus do dhein sé, leis, tithe dho féin i gcathair Dháivid, agus chuir sé suas áit d’airc Dé, agus do
leath sé taibearnacal di. 2 Agus duairt Dáivid: Ní ceart go n-iompródh éinne airc Dé ach amháin
na  Levítigh,  na  daoine  a  cheap  an  Tiarna  chun  bheith  dhá  hiompar,  agus  chun  bheith  ag
ministreacht do féin go deó. 3 Agus do chruinnigh sé Israél uile isteach i Iérúsalem i dteannta ’
chéile, chun go dtabharfí airc Dé isteach ’na háit féin, an áit a bhí curtha i dtreó aige dhi, 4 agus
clann mhac Aaroin, leis, agus na Levítigh. 5 Ar chlaínn Chaait b’é Uriel ba phriúnsa, agus céad
duine agus fiche líon a bhráthar. 6 Ar chlaínn Mherarí Asaia ba phriúnsa, agus dhá chéad duine
agus fiche líon a bhráthar. 7 Agus Ioel ba phriúnsa ar chlaínn Ghersoin, agus céad ar thríochad
líon a bhráthar. 8 Semeias ba phriúnsa ar chlaínn Elisaphan agus dhá chéad duine líon a bhráthar.
9 Agus Eliel ba phriúnsa ar chlaínn Hebroin, agus cheithre fichid duine líon a bhráthar. 10 Agus
Aminadab ba phriúnsa ar mhacaibh Osiel, agus dháréag ar chéad líon a bhráthar.

11 Agus do ghlaeigh Dáivid chuige Sadoc agus Abiatar, na sagairt, agus na Levítigh Uriel agus
Asaia agus Ioel agus Semeia agus Eliel agus Aminadab, 12 agus duairt sé leó: Sibhse is cínn ar
theaghlachaibh na Levíteach, naomhaítear sibh mar aon lenúr mbráithribh, agus tugaidh libh airc
an Tiarna Dia Israél, chun na háite atá curtha i dtreó dhi: 13 le heagla, fé mar a bhuail an Tiarna
sinn, an chéad uair, toisc gan sibhse ’ bheith láithreach, go dtitfeadh an rud céanna amach anois,
leis, trí rud éigin a bheith againn á dhéanamh i gcoinnibh na dlí. 14 Mar sin do naomhaíodh na
sagairt agus na Levítigh chun go ndéanfaidís airc an Tiarna, Dia Israél, d’iompar. 15 Agus do thóg
clann Léví airc Dé mar a bhí órdaithe ag Maois, de réir fhocail an Tiarna, ar a nguaillibh, leis na
cleathachaibh. 16 Agus duairt Dáivid le priúnsaibh na Levíteach cuid dá mbráithribh do cheapadh
’na gcantairíbh le húirlisíbh ceóil, eadhon ar shaltairíbh agus ar chruitibh agus ar chiomblaibh, i
dtreó go mbeadh fuaim aoibhnis ag labhairt go hárd. 17 Agus do cheapadar Levítigh, Heman mac
Ioel,  agus  Asaph  mac  Bharachiais,  duine  dhá  bhráithribh:  agus  duine  de  chlaínn  Mherarí,  a
mbráithre, Etan mac Chasaia. 18 Agus mar aon leó san a mbráithre sa tarna rang, Sacharias agus
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Ben agus Iasiel agus Semiramot agus Iahiel agus Ami agus Eliab agus Banaias agus Maasias agus
Matatias agus Eliphalu agus Macenias agus Obededom agus Iehl, na dóirseóirí. 19  Ach bhí ma
cantairí,  Heman agus Asaph agus Etan, ag fuaimint le ciomblaibh práis, 20 agus bhí Sacharias
agus Osiel agus Semiramot agus Iehiel agus Ani agus Eliab agus Maasias agus Banaias ag cantainn
rún ar shaltraibh. 21 Agus bhí Matatias agus Eliphalu agus Macenias agus Obededom agus Iehiel
agus Osasiu ag cantainn amhráin bhua don octav ar na cruitibh. 22 Ach bhí Chonenias, priúnsa na
Levíteach, os cionn na targaireachta (fáidheadóireachta)1, chun na bport do thabhairt amach, toisc
é ’ bheith árdoilte. 23 Agus b’iad Barachias agus Elcana dóirseóirí na háirce. 24 Bhí Sebonias agus
Iosaphat  agus Nataniel  agus Amasai  agus Sacharias  agus Banaias  agus Elieser,  na sagairt,  ag
séideadh na dtrúmpaí roim airc Dé, agus bhí Obededom agus Iehias ’na ndóirseóiribh don airc.

25 Mar sin d’imigh Dáivid, agus seanóirí uile Israél, agus na taoiseacha míle, agus airce fianaise an
Tiarna do thabhairt le gáirdeachas amach a tigh Obededoim. 26 Agus nuair a bhí Dia ag cabhrú
leis na Levítigh a bhí ag iompar airce connartha an Tiarna d’ofráladar in íbirt seacht ndaimh agus
seacht  reithí,  27 agus  bhí  róba  de  línéadach  mhín  ar  Dháivid,  agus  ar  gach  duine  de  sna
Levíteachaibh a bhí  ag iompar na hairce agus ar na cantairíbh agus ar Chonenias rialtóir  na
targaireachta (fáidheadóireachta) i measc na gcantairí. Agus bhí ephod línéadaigh uime ag Dáivid,
leis. 28 Agus do thug Israél uile leó airc chonnartha an Tiarna le liúireach gáirdeachais, agus ag
fuaimint le fuaim an chornéid, agus le trúmpaibh agus le ciomblaibh, agus le saltairibh agus le
cruitibh. 29 Agus nuair a bhí airc connartha an Tiarna tagaithe go dtí cathair Dháivid bhí Michol,
iníon Shaul,  ag  féachaint  amach trí  fhinneóig  agus chonaic  sí  an  rí  Dáivid  ag  rínce agus  ag
súgradh agus tháinig mímheas aici air ’na croí.

Caib. a Sédéag

Curtar an airc sa taibearnacal. Deintear íbirt. A bheannacht ag Dáivid á chur ar na daoine, gnóthaí
na Levíteach aige á cheapadh agus sailm aige á dhéanamh ag moladh Dé.

1 Agus thugadar airc Dé leó agus shocraíodar í i lár an taibearnacail a bhí curtha suas ag Dáivid di
agus d’íbreadar  holocauistí agus ofrálacha síochána os cómhair Dé, 2 agus nuair a bhí na híbirtí
agus na hofrálacha síochána déanta ag Dáivid chuir sé a bheannacht ar an bpobal in ainm an
Tiarna, 3 agus do roinn sé orthu go léir agus ar gach duine, idir fhearaibh agus mná, bollóg aráin
agus mír de mhairteóil rósta agus plúr gríosaithe agus ola, 4 agus cheap sé Levítigh chun bheith
ag friothálamh os cómhair airce an Tiarna agus chun bheith ag cuímhneamh ar oibreachaibh an
Tiarna agus chun bheith ag tabhairt moladh agus glóire do Thiarna Dia Israél. 5 Asaph an priúnsa,
agus láithreach ’na dhiaidh sin Sacharias:  agus ansan Iahiel  agus Semiramot agus Iehiel  agus
Matatias agus Eliab agus Banaias agus Obededom: agus Iehiel os cionn úirlisí an tsaltériuim agus
na gcruiteanna, agus Asaph ag bualadh na gciombal. 6 Ach Banaias agus Iasiel na sagairt, chun
bheith i gcónaí ag séideadh na dtrúmpaí os cómhair airce connartha an Tiarna. 7 Do dhein Dáivid,
an lá san, priúnsa d’Asaph chun é féin agus a bhráithre ’ bheith ag moladh an Tiarna.

8 Bídh ag moladh an Tiarna agus ag glaoch ar a ainm.
Bídh ag ínsint a ghníomhartha i measc na ngeinte.
9 Canaidh do, gabhaidh sailm do,
agus ínsidh a oibreacha iúntacha uile.
10 Molaidh a ainm naofa.
Bíodh áthas ar an gcroí a bhíonn ag lorg an Tiarna.
11 Bídh ag lorg an Tiarna, agus a chómhacht.

1 Caib. 15. véar. 22. “Targaireacht”, nú fáidheadóireacht. Tugtar “targaireacht” ansan ar bheith ag moladh Dé le 
cantainn, go mór mór toisc análadh ó Dhia a bheith go minic ag na cantairíbh sin.
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Bídh ag lorg a aghaidh i gcónaí.
12 Bídh ag cuímhneamh ar na hiúnaibh a dhein sé,
ar a chómharthaibh agus ar bhreitheannaibh a bhéil.
13 Síol Israél a sheirbhíseacha.
Clann Iácóib a dhaoine tofa.
14 Is é ár dTiarna Dia féin é.
Táid a bhreitheanna sa domhan go léir.
15 Bíodh cuímhne go deó agaibh ar a chonnradh,
an chainnt a dh’órdaigh sé do mhíle sliocht.
16 An chonnradh do dhein sé le hÁbraham.
Agus a dhearbhú d’Isaac.
17 Thug sé an chéanna do Iácób in’ aithne,
agus d’Israél ’na chonnradh shíoraí.
18 Nuair aduairt sé:
Tabharfadsa dhuitse tír Chanaain,
crannchur úr n-oidhreachta.
19 Agus gan iontu ach uimhir shuarach,
beagán daoine iasachta, san áit.
20 Agus do ghluaiseadar ó náisiún go náisiún,
ó ríocht go dtí pobal eile.
21 Agus níor leog sé d’éinne éagóir a dhéanamh orthu,
ach do smachtaigh sé ríthe ar a son.
22 Ná bainidh lem dhaoinibh úngtha.
Agus ná deinidh drochní ar m’fháidhibh.
23 Canaidh don Tiarna, a mhuíntir an domhain uile.
Ínsidh a shlánú ó ló go ló.
24 Labhraidh a ghlóire i measc na ngeinte,
a iúnaí i measc na bpobal go léir.
25 Óir is mór é an Tiarna agus is ró-ionmholta,
agus is scannrúil thar na déithibh go léir.
26 Óir is íodail déithe uile na ngeinte:
ach is é an Tiarna a dhein na flaithis.
27 Moladh agus mórgacht os a chómhair.
Neart agus gáirdeachas san áit ’na bhfuil sé.
28 Tugaidh chun an Tiarna, a theaghlacha na ngeinte (bpobal),
tugaidh chun an Tiarna glóire agus bua.
29 Tugaidh don Tiarna glóire dá ainm.
Tugaidh aníos íbirt, agus tagaidh ’na radharc.
Agus adhraidh an Tiarna i naofacht mar is cuí.
30 Bíodh an domhan go léir dá shuathadh ’na láthair,
óir is é do dhaingnigh an domhan ar a bhunaibh.
31 Bíodh na flaithis ag maíomh, agus áthas ar an dtalamh
agus abarthar in sna geintibh: An Tiarna is rí.
32 Búirtheadh an mhuir, agus a líonmhaireacht,
bíodh áthas ar na machairíbh agus ar a bhfuil iontu.
33 Ansan a thabharfaidh craínn na coille moladh os cómhair an Tiarna,
mar tá sé tagaithe ag tabhairt breithe ar an ndomhan.
34 Molaidh an Tiarna, óir is maith é,
óir maireann a thrócaire de shíor.
35 Agus abraidh:
Saor sinn, a Dhia, a Shlánaitheoír linn,
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agus cruinnigh sinn, agus fuascail sinn ó na geintibh
i dtreó go molfaimíd t’ainm naofa
agus go mbeidh áthas orainn ag gabháil dán do mholta.
36 Moladh le Tiarna Dia Israél, ó shíoraíocht go síoraíocht.
Agus abradh an pobal go léir: Amen, agus hiomann don Tiarna.

37 Agus d’fhág sé ansan, os cómhair airce connartha an Tiarna, Asaph agus a bhráithre, chun
bheith  ag  ministreacht  i  láthair  na  hairce  i  gcónaí,  ó  ló  go  ló,  agus  ’na  gcuardaibh.  38  Ach
Obededom mar aon lena bhráithribh, ochtar agus trí fichid, agus Obededom mac Iditúin, agus
Hosa,  do cheap sé ’na ndóirseóiríbh. 39 Agus Sadoc an sagart,  agus a bhráithre na sagairt  os
cómhair taibearnacail an Tiarna san áit árd atá i nGabaon, 40 go mbeidís ag ofráil holocauistí chun
an Tiarna i gcónaí ar an altóir holocauistí, ar maidin agus um thráthnóna, fé mar atá scríofa i ndlí
an Tiarna, an dlí a dh’órdaigh sé d’Israél. 41 ’Na dhiaidh sin do tógadh Heman agus Iditún agus an
chuid eile, gach duine dá ainmniú, chun bheith ag moladh an Tiarna mar go maireann a thrócaire
de  shíor.  42 Agus  bhíodh Heman agus  Iditún ag  séideadh na  dtrúmpaí  agus  ag  seinnt  ar  na
ciomblaibh agus ar gach gléas úirlise ceóil,  ag moladh an Tiarna: agus dhein sé dóirseóirí  de
chlaínn mhac Iditúin. 43 Ansan chuaigh na daoine go léir abhaile chun a dtithe féin, agus d’imigh
Dáivid, leis, chun go gcuirfeadh sé beannacht ar a thigh féin.

Caib. a Seachtdéag

Dáivid dhá cheapadh go ndéanfadh sé teampall.  An ceapadh san dá chúiteamh go maith leis.  A
bhaochas dá ghabháil.

1 Nuair a bhí Dáivid ’na chónaí ’na thigh féin duairt sé le Natan, an fáidh. Féach, táimse im chónaí
i  dtigh  céadair  agus  tá  airc  chonnartha  an Tiarna  fé  chroiceannaibh.  2 Agus  duairt  Natan le
Dáivid: Dein a bhfuil id chroí óir tá Dia leat. 3 Ach an oíche sin tháinig focal an Tiarna chun
Natain agus duairt sé: 4 Imigh agus abair lem sheirbhíseach Dáivid: Seo mar adeir an Tiarna: Ní
dhéanfairse tigh dómhsa chun cónaithe ann, 5 óir níl cónaí déanta i dtigh agam ón uair a thugas
Israél aníos go dtí an lá so, ach táim i gcónaí ag athrú inead i dtaibearnacal agus i gcábán, 6  im
chónaí i bhfochair Israél uile. An nduart riamh le héinne de bhreithiúnaibh Israél ar ar chuireas
mar chúram mo phobal  do chothú:  Cad  ’na thaobh ná fuil  tigh céadair  déanta  agaibh  dom?
7 Anois dá bhrí sin déarfair lem sheirbhíseach Dáivid: Seo mar adeir Tiarna na sló: Thógas tusa ó
sna fosaíochtaibh, ó leanúint na dtréad ionas go mbeifá id rialtóir ar mo phobal Israél 8 agus bhíos
i t’fhochair pé áit ’nar ghabhais: agus mharaíos do namhaid go léir rómhat, agus tá ainm déanta
agam duit mar ainm dhuine de sna maithibh móra atá oirirc ar an saol. 9 Agus tá inead tabhartha
agam dom pobal Israél: curfar ar a mbunaibh iad, agus cónóid siad san inead, agus ní aistreófar *

iad a thuilleadh. Agus ní chreachfaid clann na mallaitheachta iad mar a dheinidís, ar dtúis, 10 ón
lá  a  thugas  breithiúin  dom  pobal  Israél,  agus  gur  úmhlaíos  do  namhaidse  go  léir.  Agus
deimhnímse dhuitse go gcuirfidh an Tiarna tigh suas duit. 11 Agus nuair a bheid do laethanta
críochnaithe agat chun dul ag triall ar t’aithreachaibh árdód suas do shíol id dhiaidh, dhuine ded
mhacaibh, agus cuirfead a ríocht san ar bun. 12 Cuirfidh sé sin tigh suas dómhsa agus cuirfeadsa a
chathaoir sin ’na seasamh go síoraí. 13 Bead im athair aige agus beidh seisean ’na mhac agam,
agus ní thógfad mo thrócaire uaidh mar a thógas ón té sin a bhí rómhatsa, 14 ach socród é im
thigh agus im ríocht go deó, agus beidh a chathaoir ríoga fíordhaingean go deó.

15 De réir na bhfocal san go léir agus de réir na haislinge sin go léir is ea do labhair Natan le
Dáivid, 16 agus ansan tháinig Dáivid agus shuigh sé os cómhair an Tiarna agus duairt sé: Cé hé
mise, a Thiarna Dia, agus cad é an ní mo theaghlach, go dtabharfá dhom na nithe sin? 17  Ach is
beag agat id radharc an ní sin féin, agus uime sin tá labhartha agat ar mo theaghlach san aimsir
atá le teacht agus tá curtha agat orm oirearcas thar chách uile. Ó a Thiarna Dia, 18 cad eile is féidir



Leabhar a hAon de Pharalipomenón

do Dháivid a rá, agus tusa tar éis do sheirbhísigh do mhóradh ar an gcuma san agus aithne do
chur air. 19 Ó a Thiarna, ar son do sheirbhísigh, de réir do chroí féin, tá an mhórgacht so go léir
taispeánta agat, agus ba thoil leat go gcurfí aithne ar na nithibh móra go léir. 20  Ó, a Thiarna níl
aon mar thu, agus níl aon dia eile ann ach tu, as ar chloiseamair lenár gcluasaibh, 21 óir cad é an
náisiún eile ar talamh atá mar do phobalsa Israél, an pobal gur chuaigh Dia dhá bhfuascailt, agus
chun  pobail  do  féin  a  dhéanamh díobh,  agus,  lena  mhórgacht  agus  lena  scannrúlacht,  chun
náisiúin* eile do chaitheamh amach os a gcómhair sin a dh’fhuascail sé as an Éigipt. 22 Agus tá do
mhuíntir  féin go deó déanta agat ded phobal  Israél,  agus taoise féin,  a  Thiarna,  id Dhia acu.
23 Agus  anois,  dá  bhrí  sin,  a  Thiarna,  an  focal  so  atá  labhartha  agat  led  sheirbhíseach,  agus
labhartha i dtaobh a theaghlaigh, curtar i bhfeidhm é go deó, agus dein mar atá ráite agat, 24  agus
leanadh t’ainm agus mórthar é go deó, agus bíodh sé dá rá: Is é Tiarna na sló is Dia ar Israél, agus
tá teaghlach a sheirbhísigh Dáivid buan os a chómhair. 25 Óir tá foíllsithe agatsa, a* mo Thiarna
Dia, do chluais do sheirbhísigh, go gcuirfir suas teaghlach do, agus dá dheascaibh sin tá muinín
fálta ageat sheirbhíseach chun bheith ag guí os do cómhair. 26 Agus anois, a Thiarna, is tusa Dia,
agus táid  na maitheasaí  móra so  geallta  agat  dod  sheirbhíseach,  27 agus tá  tosnaithe  agat  ar
bheannacht do chur ar theaghlach do sheirbhísigh, ionas go mbeidh sé os do chómhair i gcónaí:
mar ó tá do bheannacht agat á chur air, a Thiarna, beidh sé beannaithe go deó.

Caib. a hOchtdéag

Bua Dháivid. A phríomhthaoiseacha.

1 Agus do thárla ’na dhiaidh san gur bhuaigh Dáivid ar na Philistínigh agus gur úmhlaigh sé iad
agus gur thóg sé Get, agus iníonacha Ghet, a lámhaibh na bhFilistíneach. 2 Agus do bhuaigh sé ar
Mhoab, agus do deineadh de sna Moabítigh seirbhísigh do Dháivid, agus iad ag tabhairt bronntaisí
ag triall air. 3 San am san, leis, do bhuaigh Dáivid ar Adareser rí Soba, de chrích Hemait, nuair a
chuaigh sé  chun a  fhórlámhais  do leathadh chomh fada le  habhainn Iúphrátes.  4  Agus bhain
Dáivid de míle carbat agus seacht míle marcach agus fiche míle troitheach, agus do speirgheárr sé
na capaill charbait go léir ach amháin céad carbat a chimeád sé dho féin.

5 Agus tháinig Suíriánaigh Dhamascuis, leis, agus cabhrú le hAdareser rí Soba agus do mhairbh
Dáivid dhá mhíle fhichid díobh san, leis. 6 Agus chuir sé gairisiún i nDamascus, i dtreó go mbeadh
Suíria, leis, ag fónamh do agus ag tabhairt bronntaisí chuige. Agus bhí an Tiarna ag cabhrú leis ins
gach ní  ar  ar  thug sé  aghaidh.  7 Agus do thóg Dáivid  na taisceacha óir  a  bhí  ag seirbhísigh
Adareser agus thug sé leis go Iérúsalem iad. 8 Agus mar an gcéanna, amach a Tebat agus a Chun,
cathracha le  hAdareser,  thug sé  leis  mórán práis,  agus is  den phrás san a  dhein Solomon an
fharraige phráis, agus na pollaí agus na hárthaí práis. 9 Agus d’airigh Tou, rí Hemait, go raibh
buaite ag Dáivid ar shlua uile Adareser rí Soba, 10 agus chuir sé a mhac Adoram ag triall  ar rí
Dháivid a d’iarraidh síochána air agus dhá mholadh toisc go raibh Adareser traochta leagaithe ar
lár aige: mar namhaid d’Adareser ab ea Tou. 11 Agus do choisric an rí Dáivid chun an Tiarna na
hárthaí óir agus airgid agus práis go léir, mar aon leis an ór agus leis an airgead a bhi tógtha aige
ó sna náisiúnaibh, ó Edom agus ó Mhoab agus ó mhacaibh Ammoin, chómh maith lenar thóg sé ó
sna Philistínigh agus ó Amalec.

12 Agus do mhairbh Abisai  mac Sarvía ocht míle dhéag de chlaínn Edoim i ngleann na bpoll
salainn, 13 agus chuir sé gairisiún in Edom i dtreó go mbeadh Edom ag fónamh do Dháivid. Agus
bhí an Tiarna ag cosnamh Dháivid ins gach ní ar a dtugadh sé aghaidh.

14 Agus mar sin bhí Dáivid ’na rí ar Israél go léir agus é ag tabhairt bhreithe agus a cur cirt i
bhfeidhm ar a dhaonibh go leir. 15 Agus bhí Ioab mac Sarvía os cionn an airm, agus b’é Iosaphat
mac Ahiluid an cúntasóir,  16 abus b’iad Sadoc mac Achitoib agus Achimelech mac Abitair  na
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sagairt: agus b’é Susa an scríbhneóir. 17 Agus bhí Banaias mac Ioiada os cionn buíon na gCeretí
agus na bhFeletí. Agus b’iad clann mhac Dháivid na priúnsaí a bhí tímpall ar an rí.

Caib. a Naoidéag

Masla ag na hAmmonítigh á thabhairt do theachtairíbh Dháivid. Iad féin agus a lucht cúnta dá
leagadh ar lár.

1 Agus do thárla go bhfuair Naas, rí clainne Ammoin, bás agus go raibh a mhac ’na rí in’ inead.
2 Agus duairt  Dáivid:  Taispeánfad báidhiúlacht  do Hanon mhac Naais  mar do dhein a  athair
tairbhe dhómhsa. Agus do chuir Dáivid teachtairí chuige ag cur sóláis air i ndiaidh bháis a athar.
Ach nuair a bhíodar tagaithe isteach i dtír clainne Ammoin, ag cur sóláis ar Hanon 3  duairt ríogra
chlainne Ammoin le Hanon: B’fhéidir gur dó’ leatsa gur ag tabhairt onóra do t’athair a chuir
Dáivid na sólásaithe seo ag triall ort: agus ní thugann tú fé ndeara gur ag brath agus ag cuardach
agus ag spiaireacht do thíre atá a sheirbhísigh sin tagaithe chút. 4 Ansan do bheárr Hanon an
ghruaig díobh agus an fhéasóg, agus an t-éadach ó phlaicibh a dtón go troithibh síos, agus chuir sé
chun siúil iad. 5 Agus nuair a bhíodar imithe do chuireadar scéala chun Dáivid agus chuir Dáivid
daoine ag triall orthu (mar bhí árdmhasla fuilicthe acu), agus duairt sé leó fanúint i Iéricho go dtí
go mbeadh a gcuid féasóige fásta agus ansan teacht abhaile.

6 Ansan do thuig clann Ammoin go raibh drochní déanta acu ar Dháivid agus do chuir Hanon
agus an chuid eile den phobal míle talant airgid chun go bhfaighidís carbait agus marcaigh dóibh
féin, ar thuarastal, amach a Mesopotamia, agus a Suíria Maacha, agus a Soba. 7 Agus do thógadar
ar thuarastal trí dheich a dhó de mhíltibh carbat agus rí Mhaacha mar aon lena dhaoine. Agus
thánadar agus champaíodar ar aghaidh Mhadaba anonn. Agus do bhailigh clann Ammoin iad féin
amach as a gcathrachaibh agus thánadar chun catha. 8 D’airigh Dáivid an ní sin agus chuir sé
uaidh  Ioab  agus  mórshlua  na  bhfear  dtréan.  9 Agus  tháinig  clann  Ammoin  amach  agus  do
ghléasadar a sluas ar aghaidh gheata na cathrach, agus d’fhan na ríthe a tháinig ag cabhrú leó,
d’fhanadar fé leith ar an machaire. 10 Do thuig Ioab, dá bhrí sin, go raibh an cath gléasta ’na
choinnibh lasmu’ dhe agus laistiar de agus thoibh sé amach cuid de sna fir ba thréine a bhí ar
Israél uile agus d’iúnsaigh sé na Suíriánaigh, 11 agus thug sé an chuid eile den tslua ’na láimh dá
dhriotháir  Abisai  agus thugadar  aghaidh  ar  chlaínn Ammoin.  12 Agus  duairt  sé:  Má bhíd  na
Suíriánaigh róláidir dómhsa tarsa le cabhair chúm, ach má bhíd clann Ammoin róláidir duitse
tiocfadsa le cabhair chút. 13 Glac misneach agus deinimís go calma ar son ár ndaoine agus ar son
cathrach ár nDia, agus déanfaidh an Tiarna an ní is maith ’na radharc. 14 Ansan do gluais Ioab
agus na fir a bhí in’ fhochair chun catha in aghaidh na Suíriánach agus chuireadar an ruag orthu,
15 agus  nuair  a  chonaic  clann  Ammoin  na  Suíriánaigh  ar  teitheadh  do  theitheadar  féin  óna
dhriotháir Abisai isteach sa chathair: agus ansan tháinig Ioab thar n-ais go Iérúsalem.

16 Ach nuair a chonaic na Suíriánaigh go raibh titithe acu roim Israél chuireadar teachtairí uathu
agus thugadar leó na Suíriánaigh a bhí lastall den abhainn, agus bhí Sophach ceann urraid sló
Adareser in’ árdthaoiseach orthu. 17 Do hínseadh san do Dháivid agus do chruinnigh sé Israél go
léir i dteannta ’ chéile agus chuaigh sé thar Iórdan agus tháinig sé orthu agus do ghléas sé a shlua
’na gcoinnibh agus do throideadar ’na choinnibh. 18 Ach do theith na Suíriánaigh roim Israél:
agus mhairbh Dáivid de sna Suíriánaigh, seacht míle carbat1 agus daichead míle troitheach, agus
Sophach, ceann urraid na sló. 19 Agus nuair a chonaic seirbhísigh Adareser go raibh buaite orthu
ag Israél thánadar anall chun Dáivid agus dheineadar seirbhís do. Agus ní chabhródh Suíria le
claínn Ammoin a thuilleadh.

1 Caib. 19. véar. 18. “Seacht míle carbat”, ’sé sin, de sna fearaibh a bhí in sna carbataibh.
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Caib. a Fiche

Tógtar Rabba. Cathanna eile dá gcur ar na Philistínigh.

1 Agus  do  thárla,  tar  éis  bliana,  san  am ’nar  gnáth  ríthe  do  dhul  amach  chun  cogaidh,  gur
chruinnigh  Ioab  armáil  agus  neart  sló  agus  gur  chreach  sé  tír  chlainne  Ammoin  agus  gur
imdhruid sé Rabba. Ach d’fhan Dáivid i Iérúsalem, nuair a bhuail Ioab Rabba agus d’ídigh sé í.
2 Agus do thóg Dáivid coroinn Mhelchoim dá cheann agus fuair sé inti meáchaint  talaint d’ór
agus clocha ana-luachmara, agus dhein sé mionn do féin di.  Agus thog sé,  ’na theannta san,
foghail na cathrach, agus ba mhór an fhoghail í. 3 Agus na daoine a bhí sa chathair thug sé amach
iad agus chuir sé brácaí agus  tribulaí agus carbait iarainn dá gcomáint anuas orthu i dtreó gur
gearradh  agus  gur  brúdh  agus  gur  stracadh  as  a  chéile  iad.  Do  dhein  Dáivid  mar  sin  le
cathrachaibh uile clainne Ammoin. Ansan tháinig sé féin agus a dhaoine go léir go Iérúsalem.

4 ’Na  dhiaidh  san d’éirigh  cogadh i  nGaser  in  aghaidh  na  bhFilistíneach:  sa  chogadh san do
mhairbh  Sabachai  an  Husatíteach  Saphai  de  china  Raphaim,  agus  d’úmhlaigh  sé  iad.  5 Do
troideadh  cath  eile,  leis,  in  aghaidh  na  bhFílistíneach,  agus  sa  chath  san  do  mhairbh  an
Betlemíteach Adeodatas mac Saltuis driotháir Gholiait an Gheitítigh, an fear úd gur chuma crann
a shleithe nú garma fíodóra. 6 Agus bhí cath eile, leis, i nGet agus bhí sa chath san fear ana-mhór
agus cheithre méireanna fichid air, sé meireanna ar gach láimh leis agus ar gach cois leis, agus ó
shíol  Rapha  do  rugadh é  sin,  leis.  7 Thug sé  tarcaisne  d’Israél.  Ach  b’é  Ionatan,  mac Samaa,
driotháir Dháivid, do mhairbh é. B’in iad clann mhac Rapha i nGet, na fir a thit le láimh Dháivid
agus a sheirbhíseach.

Caib. a hAon agus Fiche

An phláig a tháinig mar phionós mar gheall ar an bpeaca a dhein Dáivid nuair a chuir sé áireamh ar
na daoine. An phláig ag stad nuair a dhein Dáivid an íbirt ar úrlár buailte Ornain.

1 D’éirigh Sátan, ámh, in aghaidh Israél agus do sprioc sé Dáivid chun Israél do chómhaireamh.
2 Agus duairt Dáivid le Ioab agus le huachtaránaibh an phobail.  Imídh agus deinidh Israél do
chómhaireamh ó Bhersabee chómh fada le Dan agus tugaidh chúm an uimhir i dtreó go mbeidh
an t-eólas agam. 3 Agus d’fhreagair Ioab: An Tiarna do ndeinidh a daoine níosa mhó fó chéad ná
mar atáid. Ach, a thiarna a rí, nách iad do sheirbhísigh iad go léir? Cad ’na thaobh go n-iarann mo
thiarna an ní seo, ní a curfar i leith Israél ’na pheaca b’fhéidir? 4 Ach fuair focal an rí toil agus
d’imigh Ioab agus chuaigh sé trí Israél go léir: agus tháinig sé thar n-ais go Iérúsalem 5 agus thug
sé do Dháivid uimhir1 na ndaoine ar a raibh siúlta aige. Agus do fuaradh gurbh é aon chéad déag
de mhíltibh fear a tharraigeadh claíomh gurbh ea uimhir chlainne Israél uile, agus gur cheithre
chéad  agus  seacht  ndeich  de  mhíltibh  fear  cómhraic  gurbh  ea  uimhir  Iúda.  6 Ach  níor
chómhairimh sé Léví ná Beniamín, mar i  gcoinnibh a thoile  is ea ’  dhein Ioab órdú an rí  do
chómhlíonadh.

7 Agus an ní sin a hórdaíodh níor thaithn sé le Dia, agus do bhuail sé Israél. 8  Agus duairt Dáivid
le  Dia:  Dheineas  peaca  mór  nuair  a  dheineas  an  ní  sin.  Aicim  ort  tóg  chun  siúil  peaca  do
sheirbhísigh, óir is rud gan chiall a dheineas. 9 Agus do labhair Dia le Gad, fisí Dháivid, agus
duairt sé: 10 Imigh agus labhair le Dáivid agus abair leis: Seo mar adeir an Tiarna: Tugaim do
rogha de thrí ní dhuit. Tóg an ní dhíobh is rogha leat agus déanfad leat é. 11 Agus tháinig Gad ag

1 Caib. 22. véar. 5. “An uimhir”. Tugtar mar chúis leis an ndeifríocht atá idir na huimhreacha anso agus 2 Ríthe 24, 
gurbh í an uimhir mhór an uimhir a fuaradh, agus gurbh í an uimhir bheag an uimhir a thug Ioab uaidh don rí.
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triall ar Dháivid agus duairt sé leis: Tóg an ní is rogha leat, 12 trí bliana gorta1: nú trí mhí ag
teitheadh ód namhaid agus gan tu ábalta ar theitheadh óna gclaíomh: nú trí lá agus claíomh an
Tiarna agus pláig ar an dtír agus aingeal an Tiarna ag ídiú i gcríochaibh uile Isráel. Anois, dá bhrí
sin, féach cad é an freagra ’ thabharfad ar an té a chuir uaidh me. 13  Agus duairt Dáivid le Gad: Tá
an brú orm ón uile thaobh. Ach is fearra dhom titim isteach i láimh an Tiarna, mar is líonmhar iad
a thrócairí, ná titim isteach i lámhaibh daoine. 14 Ansan do chuir an Tiarna pláig ar Israél, agus do
thit, d’Israél, seacht ndeich de mhíltibh fear. 15 Agus chuir sé aingeal chun Iérúsalem chun í ’
bhualadh: agus nuair a bhí sé dhá bualadh do chonaic an Tiarna agus do ghlac sé trua mar gheall
ar méid an oilc agus duairt sé leis an aingeal a bhí ag ídiú: Ní beag san. Stad do lámh feasta. Agus
bhí an t-aingeal ’na sheasamh ag úrlár buailte Ornain2, an Iebusíteach. 16 Agus do thóg Dáivid
suas a shúile agus chonaic sé an t-aingeal ’na sheasamh idir neamh agus talamh, agus claíomh ar
tarrac ’na láimh agus é iompaithe in aghaidh Iérúsalem, agus do thit sé féin agus na seanóirí
anuas ar an dtalamh, agus an t-éadach ruainnigh úmpu. 17 Agus duairt Dáivid le Dia: Nách mise a
dh’órdaigh go haireófí na daoine? Is mise do dhein an peaca: is mise do dhein an t-olc. Ach an
tréad  so,  cad  ’tá  tuíllte  acu?  Ó a  Thiarna  Dia,  iompaítear,  aicim ort,  do lámh ormsa  agus ar
theaghlach m’athar agus ná hídíthear na daoine. 18 Agus d’órdaigh aingeal an Tiarna do Ghad a
rá le Dáivid altóir do chur suas chun an Tiarna ar úrlár buailte Ornain, an Iebusíteach. 19 Agus
chuaigh Dáivid suas, de réir fhocail Ghaid, an focal a labhair sé leis in ainm an Tiarna. 20 D’fhéach
Ornan suas agus chonaic sé an t-aingeal agus chuaigh sé féin agus a cheathrar mac i bhfolach: óir
bhí sé le línn na huaire sin ag bualadh crithneachtan ar an úrlár. 21 Agus nuair a bhí Daivid ag
teacht go dtí Ornan do chonaic Ornan é agus chuaigh sé amach ’na choinnibh agus do shléacht sé
síos do, a ghnúis chun an tailimh. 22 Agus duairt Dáivid leis: Tabhair dom áit t’úrláir buailte go
ndeinead ann altóir  chun an Tiarna,  ach glacfair  uaim oiread airgid agus is  fiú é,  i  dtreó go
stadfaidh an phláig ó sna daoine. 23 Agus duairt Ornan le Dáivid: Tóg é, agus deineadh mo thiarna
an rí gach ní  is toil leis. Agus na daimh, leis, tugaim iad chun  holocauist,  agus na carraí chun
adhmaid, agus an chrithneacht chun íbirte. Tabharfad é go léir go fonnmhar uaim. 24 Agus duairt
an rí Dáivid leis: Ní mar sin a bheidh, ach tabharfad duit oiread airgid agus is fiú é, mar ní ceart
dom é ’ thógaint uait agus ansan holocaust in aisce d’ofráil chun an Tiarna. 25 Agus thug Dáivid
d’Ornan, ar an áit, sé chéad sicil3 oir den mheáchaint cheart, 26 agus chuir sé suas ann altóir chun
an Tiarna agus d’íbir sé chun an Tiarna holocauistí agus ofrálacha síochána, agus do ghlaeigh sé ar
an dTiarna, agus do chuir an Tiarna tine ó neamh ar altóir an holocauist dhá fhreagradh. 27 Agus
thug an Tiarna órdú don aingeal, agus do chuir an t-aingeal a chlaíomh isteach arís ’na thruaill
taisce. 28 Agus nuair a chonaic Dáivid go raibh an Tiarna thar éis éisteacht leis ar úrlár buailte
Ornain, an Iebusíteach, d’íbir  sé  victimí ann láithreach. 29 Ach bhí taibearnacal  an Tiarna, an
taibearnacal a dhein Maois sa ghainmheach, agus altóir na holocauistí, bhíodar an uair sin in áit
árd Ghabaoin. 30 Agus ní fhéadfadh Dáivid dul go dtí an altóir san áit sin ag guí chun Dé, mar bhí
scannradh ana-mhór tagaithe air ó bheith ag féachaint ar chlaíomh aingil an Tiarna.

Caib. a Dó agus Fiche

Dáivid ag ollmhú gach ní a bhí riachtanach agus ansan dhá chur mar oibleagáid ar Sholomon an
teampall do cur suas, agus ar na priúnsaibh cabhrú leis.

1 Ansan duairt Dáivid: Is é seo tigh Dé agus is í an altóir do holocaust Israél, 2  agus d’órdaigh sé
proselíteacha uile tíre Israél do bhailiú i dteannta ’ chéile agus do cheap sé astu snoídheadóirí chun
cloch do shnoí agus do líomhadh i gcómhair tí Dé do chur suas. 3 Agus d’ollmhaigh flúirse iarainn

1 Véar. 12. “Trí bliana gorta”. Cuir iad san leis na trí blianaibh eile gorta úd adeirtear i 2 Ríthe 21, agus an seachtú 
bliain, bliain an tsuaimhnis don talamh, agus beidh agat na seacht mbliana úd aduairt an fáidh, 2 Ríthe 24:13.

2 Véar. 15. “Ornan”, nú “Areuna”. 
3 Véar. 25. “Sé chéad sicil”. B’in é fiacha na háite ar fad, agus is ar an áit sin a cuireadh suas an teampall ’na dhiaidh 

san, ach caogad sicil airgid ab ea fiacha na ndamh, 2 Ríthe 24:24.
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agus taraingí do sna geataíbh agus do sna táthcheanglaibh agus do sna dlúthcheanglaibh, agus
ualach ana-mhor práis.  4 Agus bhí  an craínn céadair  thar  cómhaireamh, na craínn a thug na
Sídoniánaigh leó, agus na Suíriánaigh*, ag triall ar Dháivid.

5 Agus duairt Dáivid: Tá mo mhac Solomon ana-bhog an-óg, agus a tigh ba mhaith liomsa a chur
suas chun an Tiarna caithfidh sé bheith i dtreó go mbeidh a thrácht i ndúthaíbh an domhain. Dá
bhrí sin ollmhód na nithe riachtanacha dho. Agus dá bhrí sin, sara bhfuair sé bás d’ollmhaigh sé
na costaisí go léir dho. 6 Agus do ghlaeigh é chuige a mhac Solomon, agus thug sé órdú dho tigh a
chur  suas  do Thiarna  Dia  Israél.  7 Agus  duairt  Dáivid  le  Solomon,  a  mhac:  A  mhic,  b’é  mo
mhiansa tigh do chur suas chun ainme mo Thiarna Dia, 8 ach tháinig focal an Tiarna chúm agus
duairt sé: Do dhortais-se an iomad fola agus do throidis a lán cathanna, i gcás ná feadar tigh do
chur suas chun m’ainme tar éis oiread san fola do dhortadh os mo chomhair. 9  An mac a béarfar
duitse beidh sé in’  fhear shuaimneasach, mar déanfadsa suaimhneasach é óna namhaid go léir
mórthímpall agus dá dheascaibh sin tabharfar mar ainm air Síochánta, agus tabharfadsa síocháin
agus suaimhneas d’Israél i gcaitheamh a laethanta go léir. 10 Cuirfidh sé suas tigh chun m’ainme
agus beidh sé ’na mhac agam agus beadsa im athair do san, agus cuirfead cathaoir a ríochta ’na
seasamh os cionn Israél go síoraí. 11 Agus anois, a mhic, an Tiarna go raibh leat, agus go n-éirídh
leat, agus cuir suas an tigh chun do Thiarna Dia, mar atá labhartha aige id thaobh. 12  Agus go
dtugaidh an Tiarna dhuit, leis, eagna agus tuiscint i dtreo go bhféadfair Israél do rialadh agus dlí
do Thiarna Dia do chimeád. 13 Óir ansan is ea ’ fhéadfair dul ar aghaidh, má chimeádann tú na
haitheanta agus na breitheanna a dh’órdaigh an Tiarna do Mhaois a mhúineadh d’Israél.  Glac
misneach agus dein go calma.  Ná glac eagla  ná lagspridí.  14 Féach tá  ollamh agamsa,  as  mo
dhealús, na costaisí do thigh an Tiarna, céad míle talant óir agus milliún talant airgid, ach an prás
agus an t-iarann níor meádh iad in aon chor mar tá a n-iomadúlacht thar cúntas. Tá adhmad, leis,
agus  clocha  ollamh  agam  chun  gach  éilimh.  15 Agus  tá  lucht  oibre  agat  go  líonmhar,
snoídheadóirí cloch agus saoir, agus siúinéirí agus aicme gach céirde go ró-oilte ar a n-obair, 16 in
ór nú in airgead, nú i bprás nú in iarainn, agus a líon thar áireamh. Éirigh, dá bhrí sin, agus bí ag
déanamh, agus beidh an Tiarna leat.

17 Agus thug Dáivid foláramh do phriúnsaibh uile Israél, leis, cabhrú lena mhac Solomon, 18 agus
duairt sé leó: Chíonn sibh go bhfuil úr dTiarna Dia libh, agus go bhfuil suaimhneas tabhartha aige
dhíbh mórthímpall, agus go bhfuil úr namhaid go léir tabhartha aige isteach ’núr lámhaibh díbh,
agus tá an tír smachtaithe os cómhair an Tiarna agus os cómhair a phobail. 19 Tugaidh, dá bhrí
sin,  úr  gcroi  agus  úr  n-anam  chun  úr  dTiarna  do  leanúint:  agus  éirídh,  agus  cuiridh  suas
sanctuárium chun úr dTiarna Dia, i dtreó go dtabharfar airc connartha an Tiarna, agus na hárthaí
a coisreacadh chun an Tiarna, isteach sa tigh atá dá chur suas chun ainme an Tiarna.

Caib. Dhá Dheich a Trí

Dáivid ag déanamh rí de Sholomon. Roinnt na Levíteach. A n-oificí.

1 Agus bhí Dáivid aosta agus lán de laethibh, agus dhein sé rí ar Israél de Sholomon, a mhac.
2 Agus do chruinnigh sé í dteannta ’ chéile ríogra uile Israél, agus na sagairt agus na Levítigh.
3 Agus do huimhreadh na Levítigh ó aois tríochad blian suas,  agus do fuaradh ann díobh trí
dheich a hocht de mhíltibh fear. 4 Do toghadh dhá dheich a ceathair de mhíltibh díobh san agus
do roinneadh iad ar mhinistreacht tí an Tiarna: agus bhí sé mhíle acu ’na bhfeiciríbh agus ’na
mbreithiúnaibh:  5 agus  bhí  cheithre  mhíle  ’na  ndóirseóiríbh,  agus  an  oiread  chéanna  ’na
gcantairibh, ag cantaireacht chun an Tiarna, le húirlisíbh a dhein sé chun bheith ag cantaireacht
leó.
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6 Agus do roinn Dáivid iad ’na gcuardaibh de réir teaghlach chlainne Léví, eadhon, Ghersoin, agus
Chaait agus Mherarí.

7 Clann mhac Ghersoin Leedan agus Semei: 8 clann mhac Leedain, an priúnsa Iahiel, agus Setan,
agus  Ioel,  triúr.  9 Clann  mhac  Semei,  Salomit  agus  Hesiel  agus  Aran,  triúr.  B’iad  san  cínn
teaghlaigh* Leedain. 10 B’iad clann mhac Semei Lehet agus Sisa agus Iaus agus Baria. B’in iad
clann mhac Semei, ceathrar. 11 Agus b’é Lehet an chéad duine agus Sisa an tarna duine. Ach ní
raibh  puínn  clainne  ag  Iaus  ná  ag  Baria  agus  dá  dheascaibh  sin  is  aon  teaghlach  amháin  a
deineadh díobh in aon tigh amháin.

12 B’iad clann mhac Chaait Amran agus Isaar agus Hebron agus Osiel, ceathrar. 13 Agus clann
mhac Amraim Aaron agus Maois. Agus do cuireadh Aaron i leataoibh chun bheith ag ministreacht
sa tsanctum sanctórum, é féin agus a chlann mhac go deó, agus chun bheith ag dó túise chun an
Tiarna  de  réir  a  cheremóinte,  agus  chun bheith  ag  moladh a  ainme de  shíor.  14 Clann mhac
Mhaoise, leis, fear Dé, do huimhreadh iad chun treibhe Léví. 15 B’iad clann mhac Mhaoise Gersom
agus  Elieser.  16 Clann  mhac  Ghersoim  Subuel,  an  chéad  duine.  17 Agus  clann  mhac  Elieser
Rohobia an chéad duine: agus ní raibh aon mhac eile ag Elieser, ach bhí ana-mhórchuid mac ag
Rohobia. 18 Clann mhac Isaair: Salomit an chéad duine. 19 Clann mhac Hebroin: Ieriau an chéad
duine, Amarias an tarna duine, Iahasiel an tríú duine, Iecmaam an ceathrú duine. 20 Clann mhac
Osiel: Micha an chéad duine, Iesia an tarna duine.

21 Clann mhac Mherarí Moholi agus Musi. Clann mhac Mhoholi Eleasar agus Cis. 22 Agus fuair
Eleasar bás agus ní raibh aon chlann mhac aige, ach clann iníon, agus do thóg a mbráithre, clann
mhac Chis, iad. 23 Clann mhac Mhusi: Moholi agus Eder agus Ierimot, triúr.

24 Sin iad clann mhac Léví de réir a ngaolta agus a dteaghlacha, priúnsaí de réir a gcuard, agus
uimhir gach cínn a bhíodh ag déanamh oibreacha ministreachta tí an Tiarna ó fhichid blian d’aois
agus os a chionn. 25 Mar aduairt Dáivid: Tá Tiarna Dia Israél tar éis suaimhnis a thabhairt dá
phobal agus inead cónaithe i Iérúsalem go deó. 26 Agus ní bheidh mar ghnó ar na Levítigh a
thuilleadh bheith ag iompar an taibearnacail agus na n-árthaí a bhaineann lena sheirbhís. 27 Mar
sin de réir órdaithe deirineacha Dháivid táid clann mhac Léví le huimhriú ó fhichid blian d’aois
agus os a chionn, 28 agus táid siad le bheith fé láimh chlainne Aaroin chun seirbhíse tí an Tiarna,
in sna póirsíbh agus in sna seómraíbh agus in áit an  phúrificátio, agus sa  tsanctuárium, agus in
oibreachaibh uile ministreachta teampaill an Tiarna. 29 Agus táid na sagairt os cionn na mbollóg
fianaise,  agus  os  cionn  íbirte  an  phlúir  mhín,  agus  os  cionn  an  aráin  gan  giost,  agus  an
fhriochtoighin, agus an róstadh, agus os cionn gach meá agus gach tómhais. 30 Agus tá ar na
Levítigh seasamh ar maidin ag breith bhaochais agus ag canadh molta chun an Tiarna, agus mar
an gcéanna um thráthnóna, 31 in íbirt na holocauistí chun an Tiarna, agus in sna sabóidibh agus in
am  ré  nua,  agus  sa  chuid  eile  de  sna  solamnachtaibh,  de  réir  na  n-uimhreacha  agus  na
gceremóinte, órdaithe do gach ní, i gcónaí os cómhair an Tiarna. 32 Agus cimeádaidís friothálacha
taibearnacail  na  connartha,  agus  ceremóinte an  tsanctuáriuim,  agus  cúram  clainne  Aaroin,  a
mbráithre, ionas go ndéanfaidís ministreacht i dtigh an Tiarna.

Caib. a Ceathair agus Fiche

Na sagairt dá roinnt ’na gceithre cuardaibh fichid, chun seirbhíse sa teampall: priúnsaí na Levíteach.

1 Agus b’iad so ranna clainne Aaroin: clann mhac Aaron: Nadab agus Abiu agus Eleasar agus
Itamar. 2 Ach fuair Nadab agus Abiu bás roimena n-athair agus ní raibh aon chlann acu, agus
uime sin dhein Eleasar agus Itamar gnó na sagartachta. 3 Agus do roinn Dáivid iad, ’sé sin, Sadoc
de  chlaínn  mhac  Eleasair  agus  Ahimelech  de  chlaínn  mhac  Itamair  de  réir  a  gcuard  agus  a
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ministreacht. 4 Agus do fuaradh níba mhó go mór de chlaínn mhac Eleasair i measc na bpriúnsaí
ná de chlaínn mhac Itamair. Agus do roinn sé iad i dtreo go raibh de chlaínn mhac Eleasair sé
phriúnsa dhéag de réir a dteaghlach, agus de chlaínn Itamair ochtar priúnsa de réir a muíntear
agus a dteaghlach. 5 Agus do roinn sé an dá mhuíntir, ’na nduine agus ’na nduine, le crannchur:
mar do bhí priúnsaí leis an sanctuárium agus priúnsaí le Dia orthu araon, ar chlaínn mhac Eleasair
agus ar chlaínn mhac Itamair. 6 Agus Semeias mac Natanael an scríbhneóir Levíteach, is é do
scríbh síos iad i láthair an rí agus na bpriúnsaí, agus i láthair Sadoic an sagart, agus i láthair
Ahimelech, mac Abiatair, agus i láthair priúnsaí teaghlach na sagart agus na Levíteach, leis. Aon
teaghlach amháin a bhí os cionn na coda eile, teaghlach Eleasair: agus teaghlach eile go raibh an
chuid eile faoi, teaghlach Itamair. 7 Ach tháinig an chéad chrann amach chun Ioairib, an tarna
crann chun Iedei, 8 an tríú crann chun Harim, an ceathrú crann chun Seorim, 9 an cúigiú crann
chun Melchia, an séú crann chun Maimain, 10 an seachtú crann chun Accois, an t-ochtú crann
chun Abia, 11 an naoú crann chun Iesua, an deichiú crann chun Sechenia, 12 an t-aonú crann
déag chun Eliasib,  an tarna  crann déag chun Iacim,  13 an tríú  crann déag chun Hoppha,  an
ceathrú crann deág chun Isbaaib, 14 an cúigiú crann déag chun Belga, an séú crann déag chun
Emmer, 15 an seachtú crann déag chun Hesir, an t-ochtú crann déag chun Aphses, 16 an naoú
crann déag chun Pheteia, an fichiú crann chun Iacim*, 17 an t-aonú crann fichid chun Iacin, an
tarna crann fichid chun Gamul, 18 an tríú crann fichid chun Dalaiau, an ceathrú crann fichid chun
Maasiau. 19 Sin iad a gcuarda de réir a ministreacht, chun bheith ag teacht isteach i dtigh an
Tiarna, agus de réir a nóis fé láimh a n-athar Aaron: mar a bhí órdaithe ag an dTiarna, Dia Israél.

20 Ach den chuid eile de chlaínn mhac Léví, bhí de chlaínn mhac Amraim, Subael: agus de chlaínn
mhac Subael, Iehedia. 21 Agus, leis, de chlainn Rohobia an priúnsa Iesias. 22 Agus Salemot mac
Isaair, agus Iahat mac Salemoit: 23 agus a chéad mhac san, Ieriau, agus an tarna mac Amarias,
agus an tríú mac Iehasiel, agus an ceathrú mac Iecmaan. 24 Micha mac Osiel: Samir mac Mhicha.
25 Iesia driotháir Mhicha, agus Sacharia mac Iesia. 26 Clann mhac Mherarí: Moholi agus Musi:
mac Osiau: Benno. 27 Mac Mherarí, leis: Osiau, agus Soam, agus Sachur, agus Hebri. 28 Agus mac
Mhoholi: Eleasar, an fear ná raibh aon mhac aige. 29 Agus clann mhac Chis, Ieramael. 30 Clann
mhac Mhusi: Moholi, agus Eder agus Ierimot. B’iad san clann mhac Léví de réir a dteaghlach agus
a muíntear. 31 Agus dheineadar san, leis, crannchur ar aghaidh a mbráthar clann mhac Aaroin i
láthair an rí Dáivid, agus i láthair Sadoic, agus Ahimelech, agus i láthair priúnsaí teaghlach na
sagart agus na Levíteach, idir shean agus óg, agus do roinn an crannchur iad go léir mar a chéile.

Caib. a Cúig agus Fiche

Uimhir agus roinnt na n-aos ceóil.

1 ’Na theannta san dhein Dáivid  agus taoisigh an airm clann mhac Asaiph agus clann mhac
Hemain agus  clann mhac Iditúin  do chur  i  leataoibh  chun na  ministreachta;  chun bheith  ag
fáidheadóireacht  le  cruitibh  agus  le  saltairibh  agus  le  ciomblaibh,  de  réir  a  n-uimhre,  ag
friothálamh sa ghnó a bhí ceapaithe dhóibh. 2 De chlaínn mhac Asaiph: Sachur, agus Ióseph, agus
Natania, agus Asarela, clann mhac le hAsaph: fé láimh Asaiph ag fáidheadóireacht in aice an rí.
3 Agus Iditúin: clann mhac Iditúin, Godolias, agus Sori, agus Ieseias, agus Hasabias, agus Matatias,
seisear, fé láimh a n-athar Iditún agus é ag fáidheadóireacht le cruit ag breith bhaochais agus ag
moladh an Tiarna. 4 Agus Hemain, leis: clann mhac Hemain, Bocciau, agus Mataniau, agus Osiel,
agus  Subuel  agus  Ierimot,  agus  Hananias,  agus  Hanani,  agus  Eliata,  agus  Gedelti,  agus
Romemteser, agus Iesbacassa, agus Melloti, agus Oti, agus Mahasiot: 5 clann mhac iad san go léir,
do Heman fisí an rí  i  mbréithribh Dé, chun na hadhairce do thógáilt suas. Agus thug Dia do
Heman cheithre maca déag agus triúr iníon. 6 Bhíodar san go léir ranntha fé láimh a n-athar chun
bheith ag cantaireacht i dteampall an Tiarna, le ciomblaibh agus le saltairibh agus le cruitibh,
chun seirbhíse tí an Tiarna in aice an rí: eadhon, Asaph, agus Iditún, agus Heman. 7 Agus b’é a
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líon, mar aon lena mbráithribh, a bhíodh ag teagasg cantainne an Tiarna, na teasgascóirí uile, dhá
chéad ocht ndeich a hocht.

8 Agus dheineadar crannchur lena gcuardaibh, an sean ar aon dul leis an óg, an léannta ar aon dul
leis  an  neamhléannta.  9 Agus tháinig an chéad  chrann amach chun Ióseph agus de  mhuíntir
Asaiph ab ea é. An tarna crann chun Godoliais, do féin agus dá mhacaibh agus dá bhráithribh,
dáréag. 10 An tríú crann chun Sachuir, chun a mhac agus chun a bhráthar, dáréag. 11 An ceathrú
crann chun Isari, chun a mhac agus chun a bhráthar, dáréag. 12 An cúigiú crann chun Natania,
chun a mhac agus chun a bhráthar dáréag. 13 An séú crann chun Bocciau, chun a mhac agus chun
a bhráthar, dáréag. 14 An seachtú crann chun Isreela, chun a mhac agus chun a bhráthar, dáréag.
15 An t-ochtú crann chun Iesaia, chun a mhac agus chun a bhráthar, dáréag. 16 An naoú crann
chun Nataniais, chun a mhac agus chun a bhráthar, dháréag. 17 An deichiú crann chun Semeiais,
chun a mhac agus chun a bhráthar, dáréag. 18 An t-aonú crann déag chun Asareel, chun a mhc
agus chun a bhráthar, dáréag. 19 An tarna crann déag chun Hasabia, chun a mhac agus chun a
bhráthar, dáréag. 20 An tríú crann déag chun Subael, chun a mhac agus chun a bhráthar, dáréag.
21 An ceathrú crann déag chun Matatiais,  chun a mhac agus chun a  bhráthar,  dáréag.  22  An
cúigiú crann déag chun Ierimoit, chun a mhac agus chun a bhráthar, dáréag. 23 An séú crann déag
chun Hananiais,  chun a mhac agus chun a bhráthar,  dáréag.  24 An seachtú crann déag chun
Iesbacassa, chun a mhac agus chun a bhráthar, dáréag. 25 An t-ochtú crann déag chun Hanani,
chun a mhac agus chun a bhráthar, dáréag. 26 An naoú crann déag chun Melloti, chun a mhac
agus chun a bhráthar, dáréag. 27 An fichiú crann chun Eliata, chun a mhac agus chun a bhráthar,
dáréag. 28 An t-aonú crann fichid chun Otir, chun a mhac agus chun a bhráthar, dáréag. 29 An
tarna crann fichid chun Gedelti,  chun a mhac agus chun a bhráthar, dáréag. 30 An tríú crann
fichid chun Mahasioit,  chun a mhac agus chun a bhráthar, dáréag. 31 An ceathrú crann fichid
chun Romemteser, chun a mhac agus chun a bhráthar, dáréag.

Caib. Dhá Dheich a Sé

Roinnt na ndóirseóirí. Gnóthaí Levíteach eile.

1 Ranna na ndóirseóirí.  Na Corítigh:  Meselemia mac Chóré de  chlaínn mhac Asaiph.  2 Clann
mhac Mheselemia: Sacharias an chéad mhac, Iadihel an tarna mac, Sabdias an tríú mac, Iatanael
an ceathrú mac. 3 Elam an cúigiú mac, Iohanan an séú mac, Elioenai an seachtú mac. 4 Clann
mhac Obededoim; Semeias an chéad mac, Iosabad an tarna mac, Ioaha an tríú mac, Sachar an
ceathrú mac, Natanael an cúigú mac, 5 Ammiel an séú mac, Issachar an seachtú mac, Phollati an t-
ochtú mac: óir bhí a bheannacht curtha ag an dTiarn air. 6 Agus dá mhac, Semei, do rugadh clann
mhac agus priúnsaí ar a dteaghlachaibh ab ea iad: mar fir ana-thréana ab ea iad. 7 Agus clann
mhac Semeiais, Otni, agus Raphael, agus Obed, agus Elisabad, agus a bhráithre fir ana-chróga,
agus  Eliu,  agus  Samachias.  8 De  chlaínn  mhac  Obededoim  iad  san  go  léir;  iad  féin  agus  a
mbráithre,  fir  an-ábalta  chun seirbhíse,  beirt  agus  trí  fichid  d’Obededom.  9 Agus  clann mhac
Mheselemia, agus a mbráithre, fir láidre, ocht nduine dhéag. 10 Agus de Hosa, ’sé sin de chlaínn
mhac Mherarí: Semri an priúnsa (óir ní raibh céadghein aige1 agus dhein a athair priúnsa dhe).
11 Helchias an tarna duine, Tabelius an tríú duine, Sacharias an cheathrú duine: trí dhuine dhéag
iad san go léir, bráithre Hosa agus a chlann mhac. 12 Ar a measc san a bhí ranna na ndóirseóirí, i
dtreó go mbeadh priúnsaí na dtaisceacha, chómh maith lena mbráithribh, ag ministreacht i dtigh
an Tiarna i gcónaí, 13 agus dheineadar na crannchuir mar a chéile, idir bheag agus mór, de réir a
muíntear,  do gach  aon cheann de  sna  geataíbh.  14 Agus  do  thit  crann an taoibh  thoir  chun
Selemiais.  Ach  do  thit  an  geata  thuaidh  chun  a  mhic  Sacharia,  fear  an-eagnaí,  ana-léannta.

1 Caib. 26. véar. 10. “Ní raibh céadghein aige”. ’Sé sin, bhí a chéadghein tar éis bháis, nú ní raibh sé oiriúnach chun 
bheith ’na phriúnsa; agus dá bhrí sin dhein sé priúnsa de Semri.
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15 Agus an geata theas chun Obededoim agus chun a mhac, agus san áit sin den tigh a bhíodh
cómhairle na seanóirí. 16 Chun Sephim agus chun Hosa an geata thiar, lámh leis an ngeata do
sheólann chun na slí suas: taisce in aghaidh taisce. 17 Ach bí seisear Levíteach chun an taoibh
thoir: ceathrar sa ló chun an taoibh thuaidh: agus ceathrar sa ló mar an gcéanna chun an taoibh
theas:  agus  mar  a  raibh  an  chómhairle,  ’na  mbeirt  agus  ’na  mbeirt.  18 Agus  i  gceallaibh  na
ndóirseóirí, leis, chun an taoibh thiar, ceathrar sa tslí agus beirt ins gach cíll. 19 Sin iad ranna na
ndóirseóirí a bhí ar chlaínn Chóré agus Mherarí.

20 Bhí Achias os cionn stóras tí Dé agus os cionn na n-árthaí1 beannaithe. 21 Clann mhac Ledain,
clann mhac Ghersonni.  Ó Ledan priúnsaí  na muíntear,  Ledan agus Gersonni,  Ieheli.  22 Clann
mhac  Ieheli:  Satan  agus  Ioel,  a  bhráithre,  os  cionn  stóras  tí  an  Tiarna,  23 mar  aon  leis  na
hAmramíteachaibh,  agus leis  na hIsaaríteachaibh,  agus leis  na Hebroníteachaibh,  agus leis  na
hOsielíteachaibh.  24 Agus Subael  mac Ghersoim mac Maoise ’na phriúnsa os cionn na stóras.
25 Agus a bhráithre, leis, Elieser, gur mhac do Rohobia, agus gur mhac do san Isaias, agus gur
mhac do san Ioram, agus gur mhac so san Sechri, agus gur mhac do san Solemit. 26  An Solemit a
bhí, é féin agus a bhráithre, os cionn stóras na nithe naofa úd go raibh an rí Dáivid, agus na cínn
teaghlaigh,  agus na  taoisigh  míle,  agus na  taoisigh  céad,  agus na  taoisigh  sló,  tar  éis  iad  do
thiomnadh, 27 as na cogaíbh agus as na foghailibh catha a choisriceadar chun teampaill an Tiarna
do chur suas agus do chórú. 28 Agus na nithe úd go léir a naomhaigh Samuel, fisí Shaul mhic
Chis, agus Abner mac Ner agus Ioab mac Sarvía:  agus pé duine a bhí tar éis na nithe sin do
naomhú bhíodar fé láimh Selemit agus a bhráthar.

29 Ach bhí Chonenias agus a chlann mhac os cionn na nIsaaríteach chun an ghnótha lasmu’ os
cionn  Israél  chun  iad  do  theagasc  agus  bheith  ag  tabhairt  breithe  orthu.  30 Agus  de  sna
Hebronítigh, bhí Hasabias agus a bhráithre, fir an-ábalta, míle agus seacht gcéad duine, bhíodar os
cionn chlainne Israél thar Iórdan siar, in oibreachaibh uile an Tiarna agus chun seirbhíse an rí. 

31 Agus b’é Ieria priúnsa na Hebroníteach de réir a muíntear agus a gcineacha. Do huimhreadh
iad sa daicheadú bliain de réim Dháivid agus do fuaradh fir thréana, a lán acu, i Iaser Ghalaaid.
32 Agus  a  bhráithre  a  bhí  in  aois  níba  threise,  dhá  mhíle  agus  seacht  gcéad  de  phriúnsaibh
muíntear. Agus chuir an rí Dáivid iad os cionn na Rubeníteach agus na nGadíteach agus os cionn
leath treibhe Mhanasses, ins gach seirbhís do Dhia agus don rí.

Caib. Dhá Dheich a Seacht

An dá chaptaein déag chun gach mí.  Dhá phriúnsa dhéag na dtreabh.  Na hoificeacha a bhí ag
Dáivid.

1 Agus clann Israél de réir a n-uimhre, cínn na muíntear, taoisigh míle agus taoisigh céad, agus
oificeacha a bhíodh ag déanamh seirbhíse an rí de réir ’na mbuíon ’na rabhadar, iad san a bhíodh
ag teacht isteach agus ag gabháil amach gach mí sa mbliain, cheithre mhíle fhichid fear a bhíodh
fé gach priúnsa. 2 Iesboam mac Sabdiel an priúnsa a bhí ar an gcéad bhuíon an chéad mhí, agus
bhí  cheithre  mhíle  fhichid  fear  faoi.  3 De  chlaínn  mhac  Phares  é,  agus  é  ’na  phriúnsa  ar
phriúnsaíbh na sló go leir an chéad mhí. 4 Bhí buíon an tarna mí fé Dudia an tAhohíteach. ’Na
dhiaidh sin bhí duine eile gurbh ainm do Macellot, agus bhí cuid den cheithre mhíle fhichid faoi
sin. 5 Agus b’é Banaias, mac Ioaiada an sagart, an ceann a bhí ar an dtríú buín i gcaitheamh an
tríú mí. Agus bhí cheithre mhíle fhichid ’na bhuíon. 6 B’in é an Banaias úd an fear ba thréine ar an
dtríochad. Agus bhí a mhac Amisabad ’na thaoiseach ar a bhuín. 7 Asahel, driotháir Ioaib, agus a

1 Véar. 20. “Árthaí”, .i. a bhain leis na háiteannaibh beannaithe, nú, go raibh nithe beannaithe istigh iontu. Vasa 
sanctorum. 
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mhac ’na dhiaidh, is é a bhí ar an gceathrú buín i gcaitheamh an cheathrú mí, agus bhí chúig
mḣíle fhichid fear ’na bhuín. 8 B’é Samaot, Ieseríteach, an captaein i gcaitheamh an chúigiú mí,
agus cheithre mhíle fhichid fear a bhuíon. 9 Híra mac Acces, Tecuíteach, an séú fear, don séú mí,
agus bhí cheithre mhíle fhichid ’na bhuín. 10 Helles, Phalloníteach de chlaínn Ephraim, an seachtú
fear, don seachtú mí, agus bhí cheithre mhíle fhichid ’na bhuín. 11 Sobochai, Husatíteach de chine
Sarahi,  an  t-ochtú  fear,  don ochtú  mí,  agus  bhí  cheithre  mhíle  fhichid  ’na  bhuín.  12 Abieser,
Anatotíteach de mhacaibh Iemini, an naoú fear, don naoú mí, agus bhí cheithre mhíle fhichid fear
’na bhuín.  13 Marai,  Netophatíteach de chine Sarai,  an deichiú fear,  don deichiú mí,  agus bhí
cheithre mhíle fhichid fear ’na bhuín. 14 Banaias, Pharatoníteach de mhacaibh Ephraim, an t-aonú
fear  déag,  don  t-aonú  mí  déag,  agus  bhí  cheithre  mhíle  fhichid  fear  ’na  bhuín.  15 Holdai,
Netophatíteach de chine Ghotoniel, an tarna fear déag, don tarna mí déag, agus bhí cheithre mhíle
fhichid fear ’na bhuín.

16 Agus b’iad so na taoisigh a bhí os cionn treabh Israél: Elieser mac Sechri a bhí os cionn na
Rubeníteach, Saphatias mac Mhaacha os cionn na Simeoníteach: 17 Hasabias mac Chamuel os
cionn na Levíteach: Sadoc os cionn na nAaroníteach: 18 Eliu, driotháir Dháivid, os cionn Iúda:
Amri mac Mhichael os cionn Issachair: 19 Iesmais mac Adiais os cionn na Sabuloníteach: Ierimot
mac Osriel os cionn na Nephtalíteach. 20 Osee mac Osasiu os cionn na nEphraimíteach: Ioel mac
Phadaia os cionn leath treibhe Mhanasses: 21 agus Iaddo agus Sachariais os cionn na leath treibhe
de Mhanasses a bhí i nGalaad: agus Isiel mac Abner os cionn Bheniamín: 22 agus Esrihel mac
Ierohaim os cionn Dain.

B’in iad priúnsaí chlainne Israél. 23 Ach ní uimhreódh Dáivid iad ó fhichid blian d’aois agus féna
bhun:  mar bhí  ráite ag an dTiarna go n-iomadódh sé  clann Israél  mar  réiltíní  neimhe.  24 Do
thosnaigh Ioab mac Sarvía ar iad de chómhaireamh, ach níor chríochnaigh sé: mar uime sin is ea
do thit fíoch ar Israél: agus dá bhrí sin níor scríodh i gcroinicibh Dháivid uimhir na ndaoine do
huimhreadh.

25 Agus Asimot mac Adiel is é a bhí os cionn stóras an rí: agus Ionatan mac Osiais a bhí os cionn
na stóras a bhí in sna cathrachaibh agus in sna bailtibh agus in sna caisleánaibh. 26 Agus bhí Esri
mac  Cheluib  os  cionn  na  bhfeirmeóirí  a  bhíodh  ag  saothrú  na  talún.  27 Agus  bhí  Semeias,
Romatíteach, os cionn lucht saothraithe na bhfíonghort: agus Sabdias, Aphoníteach, os cionn na
siléar fíona: 28 agus bhí Balanan, Gederíteach, os cionn na n-ollaghort agus na gcoíllte fíge a bhí
ar na machairíbh: agus Ioas os cionn na siléar ola. 29 Agus bhí Setrai, Saroníteach, os cionn na
dtréad a bhíodh ag fosaíocht i Saron: agus Saphat mac Adli os cionn na ndamh in sna gleanntaibh.
30 Agus Ubil an tIsmaelíteach, os cionn na gcamall. Agus Iadias, Meronatíteach, os cionn na n-
asal.  31 Agus  Iasis,  Agarénach,  os  cionn  na  gcaorach.  Bhíodar  san  go  léir  ’na  rialtóiríbh  ar
shubstainnt an rí Dáivid. 32 Agus Ionatan, úncail Dháivid, cómhairleach, fear eagnaí léannta, bhí
sé  féin  agus  Iahiel  mac  Hachamoni  in  éineacht  le  macaibh  an  rí.  33 Agus  b’é  Achitophel
cómhairleach an rí, agus b’é Chusai, an tArachiteach, cara Dháivid. 34 Agus i ndiaidh Achitophel
bhí Ioiada mac Bhanaiais, agus Abiatar. Agus b’é Ioab ceann urraid sló an rí. 

Caib. Dhá Dheich a hOcht

Cainnt a thug Dáivid uaidh i gcómhthionól sholmanta. A chómhairle do Sholomon. Samhaltas don
teampall aige á thabhairt do.

1 Agus do chruinnigh Dáivid maithe uile Israél, priúnsaí na dtreabh, agus taoisigh na mbuíon, a
bhíodh ag ministreacht don rí, agus na taoisigh a bhíodh ar mhíltibh agus na taoisigh a bhíodh ar
chéadaibh, agus iad san ar a mbíodh cúram substainnte an rí, agus cúram a shealús, agus a chlann
mhac mar aon le hoificeachaibh a chúirte, agus na fir a bhí i gcómhacht, agus na fir go léir ba
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thréine a bhí san armáil i Iérúsalem. 2 Agus d’éirigh an rí ’na sheasamh agus duairt sé: Éistidh
liom,  a  bhráithre  agus  a  dhaoine.  Do  chuímhníos-sa  go  ndéanfainn  tigh  do  chur  suas  ’na
bhféadfadh airc ár dTiarna agus cos-stól ár nDia fanúint i suaimhneas; agus d’ollmhaíos na nithe
riachtanacha  uile  chun  na  hoibre  sin.  3 Agus  duairt  Dia  liom:  Ní  chuirfirse  suas  tigh  chun
m’ainme: óir is fear cogaidh thu agus do dhoirtis fuil. 4 Ach do thoibh Tiarna Dia Israél me a
teaghlach uile m’athar chun bheith im rí ar Israél go deó: óir a Iúda do thoibh sé na priúnsaí: agus
a teaghlach Iúda do thoibh sé teaghlach m’atharsa, agus b’é a thoil mise do thoghadh im rí * os
cionn Israél go léir. 5 Agus i measc mo mhac (óir do thug an tiarna mórán mac dom) do thoibh sé
mo mhac Solomon chun go suífeadh sé i gcathaoir ríochta an Tiarna os cionn Israél. 6 Agus duairt
sé liomsa: Is é mo mhac Solomon a chuirfidh suas mo thighse agus mo chúirteanna: óir táim tar
éis é ’ thoghadh chun é ’ bheith ’na mhac agam, agus beadsa im athair aige sin. 7 Agus cuirfead a
ríocht ar a bunaibh go deó, má leanann sé ag cimeád m’aitheanta agus mo bhreitheanna, mar atá
sa ló so. 8 Anois, dá bhrí sin, in láthair an chómhthionóil uile seo Israél, agus ár nDia ag éisteacht
linn, cimeádaidhse,  agus loirgidh, aitheanta uile ár dTiarna Dia:  i  dtreó go sealbhódh sibh an
talamh  fónta  agus  go  bhfágfaidh  sibh  ag  úr  gclaínn  ’núr  ndiaidh  é  go  deó.  9  Agus  tusa,  a
Sholomoin a mhic, bíodh aithne agat ar Dhia t’athar agus dein seirbhís do le croí beacht, agus le
haigne thoiltheanach, óir scrúdann an Tiarna gach croí, agus is léir do gach smaoineamh aigne.
Má loirgeann tú é gheóbhair é. Ach má thréigeann tú é caithfidh sé uaidh thu go deó. 10 Anois, dá
bhrí sin, ó thoibh an Tiarna thu chun tí an tsanctuáriuim do dhéanamh, glac misneach agus dhein
é.

11 Agus thug Daivid dá mhac Solomon tuarascabháil ar an bpóirse, agus ar an dteampall, agus ar
na stórasaibh, agus ar an úrlár uachtarach, agus ar na seómraíbh istigh, agus ar thigh suíocháin na
trócaire, 12 agus ar na cúirteannaibh uile, leis, a bhí ’na mhacnamh aige, agus ar na seómraíbh
mórthímpall,  i  gcómhair stóras tí  an Tiarna, agus i  gcómhair stóras na nithe a bhí coisricthe;
13 agus ar rannaibh na sagart, agus na Levíteach chun oibreacha uile tí an Tiarna, agus chun
árthaí  uile  seirbhíse  teampaill  an  Tiarna.  14 Ór,  de  réir  meáchaint,  do gach  árthach  chun na
ministreachta. Agus airgead, de réir meáchaint, do sna hárthaíbh iolartha chun gnóthaí iolartha.
15 Agus  thug  sé,  leis,  ór  chun  na  gcoínnleóirí  óir,  agus  chun  a  lampaí,  de  réir  méid  gach
coínnleóra  agus  méid a  lampa.  Mar  an gcéanna thug sé  airgead,  de  réir  meáchaint,  chun na
gcoínnleóirí airgid, agus chun a lampaí, de réir deifríochta a méid. 16 Thug sé, leis, ór chun na
mbórd bhfianaise, de réir deifríochta na mbórd, agus mar an gcéanna airgead do sna bórdaibh eile
airgid. 17 Chun na n-adhal, leis, agus chun na mbáisíní, agus chun na dtúiseóirí mínóir, agus chun
na león mbeag óir, de réir an tómhais a thug sé, i meáchaint, do gach león. Mar an gcéanna, chun
león airgid, chuir sé i leataoibh meáchaint eile airgid. 18 Agus chun altórach na túise thug sé an t-
ór  ba  ghlaine,  agus  chun  samhaltais  carbait  na  gcerubim do  dhéanamh,  agus  a  sciatháin  ar
leathadh acu, ag cúmhdach airce connartha an Tiarna. 19 Tháinig na nithe sin go léir chúmsa, ar
seisean, agus iad scríofa ó láimh an Tiarna, ionas go dtuigfinn oibreacha uile an tsamhaltais.

20 Ansan duairt Dáivid lena mhac Solomon: Dein mar a dhéanfadh fear, agus glac misneach, agus
dein. Ná glac eagla, agus ná glac lagspridí. Óir beidh mo Thiarna Dia leat, agus ní fhágfaidh sé thu,
ná ní thréigfidh sé thu go dtí go mbeidh an obair go léir críochnaithe agat chun seirbhíse tí an
Tiarna. 21 Féach táid cuarda na sagart agus na Levíteach, chun gach ministreachta dá mbaineann
le  tigh  an  Tiarna,  ’na  seasamh  id  fhianaise,  agus  táid  siad  ollamh,  agus  a  fhios  acu,  idir
phriúnsaíbh agus daoine, conas gach ní adéarfair leó do dhéanamh.

Caib. Dhá Dheich a Naoi

Dáivid ag gríosadh na bpriúnsaí, le briathar agus le gníomh, ionas go ndíolfaidís go fial chun an
teampaill do chur suas. A ghabháil bhaochais, a ghuí, a íbirtí a bhás.
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1 Agus duairt an rí Dáivid leis an gcómhthionól uile: Tá mo mhac Solomon, an té amháin atá tofa
ag Dia, tá sé bog óg fós: agus obair mhór is ea an obair, óir ní do dhuine atá tigh dá ollmhú ach do
Dhia. 2 Tá mo lándícheall déanta agamsa ar an gcostas do chur le chéile i gcómhair tí mo Dhia. Ór
chun na n-árthaí óir, airgead chun na n-árthaí airgid, prás chun rudaí práis, iarann chun rudaí
iarainn,  adhmad  chun  rudaí  adhmaid:  clocha  onicse,  agus  clocha  mar  alabastar,  agus  iad
ioldathach, agus clocha lómhara den uile shaghas, agus mórán mór marmair ó Pharos. 3 Agus i
dteannta gach a bhfuil ofrálta agam isteach i dtigh mo Dhia, tugaim, as mo chuid sealúis féin, ór
agus airgead chun teampaill mo Dhia, in éaghmais na nithe a dh’ollmhaíos don tigh naofa, 4 trí
mhíle talant óir d’ór Ophir: agus seacht míle talant d’airgead athghlan chun fallaí an teampaill do
chlúdach, 5 agus ór chun pé áit ’na bhfuil gá le hór, agus airgead chun pé áit ’na bhfuil gá le
hairgead,  chun  na  n-oibreacha  a  déanfar  le  lámhaibh  na  gceárdaithe:  anois  má tá  aon  fhear
toiltheanach chun rud do thairiscint líonadh sé a lámh inniu agus tarraigeadh sé don Tiarna pé
rud is maith leis féin.

6 Ansan do ghealladar cínn na dteaghlach, agus priúnsaí treabh Israél, agus taoiseacha na mílte
agus taoiseacha na gcéad, agus feicirí sealús an rí, 7 agus thugadar, chun oibreacha tí an Tiarna,
d’ór, chúig mhíle talant agus deich míle solid: d’airgead deich míle talant: agus de phrás ocht míle
dhéag  talant: agus d’iarann céad míle  talant. 8 Agus an chuid acu go raibh clocha lómhara acu
thugadar do chisteóir tí an Tiarna iad trí láimh Iahiel, an Gersoníteach. 9 Agus bhí áthas ar na
daoine nuair ’ ghealladar a n-ofrálacha go toilteanach: mar d’ofráladar iad don Tiarna lena gcroí
go léir. Agus bhí áthas ana-mhór ar an rí, ar Dháivid, 10 agus bhí sé ag moladh an Tiarna os
cómhair na ndaoine go léir, agus duairt sé: Moladh leatsa, a Thiarna a Dhia Israél, is tu ár n-athair
ó shíoraíocht go síoraíocht. 11 Is leatsa, a Thiarna, mórgacht, agus cómhacht, agus glóire agus bua:
agus is duit is dual moladh: óir is leat gach ní dá bhfuil ar neamh agus ar talamh. Is leatsa an
ríocht, a Thiarna, agus taoi os cionn na bpriúnsaí go léir. 12 Is leatsa saibhreas, is leat glóire. Tá
agat fórlámhas ar an uile ní. Is id láimh atá neart agus cómhacht. Id láimh atá mórgacht agus
ímpireacht os cionn an uile ní. 13 Anois, dá bhrí sin, ós tu ár nDia, beirimíd ár mbaochas leat agus
molaimíd t’ainm ghlórmhar. 14 Cé hé mise, agus cad iad mo dhaoine, go bhféaadfaimís na nithe
seo go léir a gheallúint duit? Is leat féin an uile ní, agus nithe a fuaramair ód láimh is ea atá
tabhartha againn duit. 15 Mar is lucht tréimhse sinn os do chómhair agus daoine iasachta ar nós
ár n-athrach. Is cuma nú scáil ár laethanta ar an dtalamh, agus níl aon stad. 16  Ó a Thiarna Dia, an
stóras so go léir atá ollamh againn chun tí a chur suas duit, chun t’ainme naofa, is ód láimh féin é,
agus is leat an uile ní. 17 Is eól dómhsa, a Dhia, go dtrialann tú croíthe, agus gurb ionúin leat an
tsímplíocht.  Dá bhrí sin,  táimse, i  símplíocht mo chroí, tar éis  na nithe seo go léir  d’ofráil  le
háthas, agus is le háthas mór a chím do dhaoine atá anso láithreach, ag tabhairt a n-ofrálacha
dhuit. 18 Ó a Thiarna, a Dhia ár n-athrach Ábraham agus Isaac agus Israél, cimeád acu go síoraí
an toil chroí seo atá acu anois agus fanadh an aigne seo acu i gcónaí chun tusa ’ dh’adhradh.
19 Agus  tabhair  dom mhac  Solomon  croí  beacht,  ionas  go  gcimeádfaidh  sé  t’aitheanta,  agus
t’fhianaisí, agus do cheremóinte, agus go ndéanfadh sé gach ní: agus go g cuirfidh sé suas an tigh
go bhfuil an costas soláthartha agam do.

20 Ansan duairt Dáivid leis an bpobal go léir: Deinidh ár dTiarna Dia do mholadh. Agus do mhol
an pobal go léir Tiarna Dia a n-athrach, agus do chromadar iad féin agus d’adhradar Dia, agus
ansan an rí.  21 Agus d’íbreadar  victimí chun an Tiarna:  agus d’ofráladar  holocauistí an lá ’na
dhiaidh san, míle damh, agus míle reithe, agus míle uan, mar aon lena líbaminibh agus le gach ní
órdaithe go ró-iomadúil d’Israél uile. 22 Agus bhíodar ag ithe agus ag ól an lá san, os cómhair an
Tiarna  agus  áthas  mór  orthu.  Agus  d’úngadar  an  tarna  huair  Solomon  mac  Dháivid.  Agus
d’úngadar é chun bheith ’na phriúnsa, agus Sadoc chun bheith in’ árdshagart. 23 Agus do shuigh
Solomon i gcathaoir an Tiarna, ’na rí in inead Dháivid a athair, agus do thaithn sé leó go léir: agus
bhí Israél go léir úmhal do. 24 Agus do thug na priúnsaí go léir, agus na fir chómhachtacha, agus
clann mhac uile rí Dháivid, thugadar a lámha agus chuadar fé smacht an rí Solomon. 25 Agus do
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móraigh an Tiarna Solomon os cionn Israél uile: agus thug sé dho glóire réime ná raibh a leithéid
ag éinne de ríthibh Israél roimis. 

26 Sin mar a réimigh Dáivid mac Ísai os cionn Israél uile. 27 Agus na laethanta a réimigh sé os
cionn Israél, daichead blian ab ea iad: do réimigh sé seacht mbliana i Hebron, agus trí dheich a trí
de bhlianaibh i Iérúsalem. 28 Agus fuair sé bás in aois mhaith, lán de laethibh, agus de shaibhreas,
agus de ghlóire.  Agus do ghoibh a  mhac Solomon réim in’  inead. 29 Táid gníomhartha an rí
Dáivid, idir thosach agus deireadh, scríotha i leabhar Shamuel, an fisí, agus i leabhar Natain an
fáidh, agus i leabhar Ghaid an fisí, 30 agus gníomhartha a réime go léir, agus tuairisc a thréine,
agus na haimsire do chuaigh ar aghaidh faoi, in Israél, nú i ríochtaibh uile na dtíortha.*

Nótaí

2 Agus fuair Husam bás: a later hand completes the translation here by adding leis.
2 Agus fuair Semla bás: a later hand completes the translation here by adding leis.
2 Agus fuair sé sin bás: a later hand completes the translation here by adding leis.
2 Gad, Aser: a later hand completes the translation here by adjusted to it Gad agus Aser.
3 An séú mac, Ietrahem: a later hand completes the translation by adding before these words an
cúigiú mac Saphatias ó Abital.
3 I Hebron mar ar réimigh sé ar feadh seacht mblian agus sé mhí : the manuscript does not give a
translation here for the following clause in the Douay Bible: “and in Jerusalem he reigned three
and thirty years”.
3 [7]  agus Eliada,  agus Eliphelet,  agus Noge,  agus Nepheg,  agus Iaphia, [8]  agus Elisama, agus
Eliphelet: this is a confused rendering of the names here. The Douay Bible has “[7] And Eliphaleth,
and Noge, and Nepheg, and Japhia, [8] And Elisama, and Eliada, and Elipheleth”.
4 Athair Raphaia: a later hand corrects the translation here to athair Ieseiais agus mac do san ab ea
Raphaia.
5 Níor áiríodh: h-prefixation of the autonomous form is not given here.
5 Bhí ag á bhráithribh: this is an incomplete translation, as the Douay Bible has “his brethren, and
all his kindred”.
6 Maois: a later hand corrects the translation to Aaron agus Maois.
7 The translation of 1 Paralipomenón 6:58 is given on the back of a sheet in the manuscript by a
later hand: agus Ieter agus Estemo agus a surburba agus Helon agus Dabir agus a suburba.
8 Fiche míle: a later hand corrects the translation to dhá mhíle fhichid.
8 Seacht míle:  this  is  an incomplete translation, as the Douay Bible has “fourscore and seven
thousand”.
9 Betoran íochtair gus Betoran uachtair: a later hand completes the translation by adding here agus
Osensara.
11 Do theitheadar fir Israél: note the use of the plural verb with the plural subject in this sentence. 
11 Thánadar na Philistínigh: note the use of the plural verb with the plural subject in this sentence.
15 Agus croí beacht acu: this is an incomplete translation, as the Douay Bible here has “came with
a perfect heart to Hebron”.
19 Ní aistreófar: h-prefixation of the autonomous form is not given here.
20 Chun náisiúin eile do chaitheamh amach: this is a mistranslation or a slip of the pen, as the
Douay  Bible  here  has  “cast  out  nations”  in  the  plural.  Consequenty,  chun  náisiún  eile  do
chaitheamh amach would be preferable here.
20 A mo Thiarna Dia:  this is an unusual example of the vocative particle being used with the
possessive adjective.
24 Na Suíriánaigh: the Douay Bible here as “Tyrians”, i.e. the people of Tyre, not of Syria.
25 Cínn teaghlaigh Leedain: this is a slight mistranslation, as the Douay Bible here as “the heads of
the families of Leedan”. Consequently, teaghlach in the genitive plural would be preferable. 
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26 An fichiú crann chun Iacim: this is a mistranslation, as the Douay Bible here has “the twentieth
to Hezechiel”.
30 B’é a thoil mise do thoghadh im rí: this is a partial translation, as the Douay Bible here has
“among the sons of my father, it pleased him to choose me king”.
32 A note in the manuscript here says: deireadh Pharalipomenón a haon. An seachtú lá d’October
1915.
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