
Esdras Leabhar a hAon

Ainmnítear an leabhar so ón té do scríbh é: sagart beannaithe ab ea é, agus teagascóir ar an ndlí.
Esra a thugaid na hÉabhraigh mar ainm air.

Caib. a hAon

Cúros, rí na bPersach, ag fuascailt phobail Dé as a mbraighdineas agus ag tabhairt cead dóibh teacht
thar n-ais agus an teampal i Iérúsalem do chur suas.

1 Sa chéad bhlian de réim Chúrois, rí na bPersach, ionas go gcómhlíonfí briathar an Tiarna trí
bhéal Ieremiais, do sprioc an Tiarna sprid Chúrois, rí na bPersach, agus chuir Cúros fógra amach
ar fuaid a ríochta go léir, agus i scríbhinn leis, dhá rá so: 2 Seo mar adeir Cúros rí na bPersach: Tá
Tiarna Dia na bhflaitheas tar éis ríochta an domhain go léir a thabhairt dómhsa, agus tá órdaithe
aige dhom tigh a chur suas do i Iérúsalem, áit atá i Iúdea. 3 Cé hé dá dhaoine go léir atá ’núr
measc? A Dhia go raibh leis. Imíodh sé suas go dtí Iérúsalem áit atá i Iúdea, agus cuireadh sé suas
tigh Thiarna Dia Israél. Is é sin an Dia atá i Iérúsalem. 4 Agus an chuid eile do léir, ins gach uile áit
pé ball ’na bhfuilid ’na gcónaí, tugaidís cúnamh do, gach duine ón’ áit féinig, le hairgead agus le
hór agus le maoin agus le háirnéis, in éaghmais an méid a thugaid siad le saorthoil do theampall
Dé atá i Iérúsalem.

5 Ansan d’éirigh priúnsaí athrach Iúda agus Bheniamín, agus na sagairt, agus na Levítigh, agus an
uile dhuine go raibh Dia tar éis a sprid d’árdú, chun dul suas agus teampall an Tiarna do chur suas
i Iérúsalem. 6 Agus na daoine go léir a bhí sa chómharsanacht mórthímpall do chabhraíodar leó le
hárthaíbh airgid agus óir agus le maoin agus le beithídh, agus le héadáil, i dteannta a raibh acu dá
thabhairt  lena saorthoil  féin.  7 Agus do rug an rí  Cúros amach árthaí  teampall an Tiarna, na
hárthaí úd a rug Nabuchodonosor leis ó Iérúsalem agus a chuir sé isteach i dteampall a dhia féin.
8 Do thug Cúros rí Phersia amach iad trí láimh Mhitradátes, mac Ghasabair, agus do chómhairimh
sé iad chun Sassabasair priúnsa Iúda, 9 agus sid é a n-uimhir, eadhon tríochad báisín óir, agus míle
báisín airgid, naoi gcínn fhichid de sceanaibh, tríochad cupán óir; 10 de chupánaibh airgid den
tarna sórd,  chéithre  céad a deich;  d’árthaibh eile,  míle árthach.  11 Chúig mhíle agus cheithre
chéad ar fad d’árthaibh óir agus airgid. Do thug Sassabasar iad san go léir leis in éineacht leis na
daoine a bhí ag teacht ó bhraighdineas Bhabiloin go Iérúsalem.

Caib. a Dó

Uimhir na ndaoine a tháinig thar n-ais go Iúdea: a n-ofrálacha.

1 Sid  iad  clann  an  phrovinciae,  a  chuaigh  amach  as  an  mbraighdineas  do  rug  an  rí
Nabuchodonosor chun siúil leis go Babilon, agus do tháinig go Iérúsalem agus go Iúda, gach duine
chun a  chathrach  féin.  2 Na  daoine  a  tháinig  in  éineacht  le  Sorobabel  agus  le  Iósué  agus  le
Nehemia, agus le Saraia, agus le Rahalia, agus le Mardochai, agus le Belsan, agus le Mesphar, agus
le Beguai, agus le Rehum, agus le Baana. Uimhir na bhfear a bhí i bpobal Israél:

3 Clann Pháros, dhá mhíle aon chéad sé dheich a dó*.
4 Clann Sephatia, trí chéad seacht ndeich a dó.
5 Clann Area, seacht gcéad seacht ndeich a cúig.
6 Clann Phatait Mhoaib, de chlaínn Iósué: Ioab, dhá mhíle ocht gcéad a dódhéag.
7 Clann Elaim, míle dhá chéad chúig dheich a ceathair.
8 Clann Setua, naoi gcéad cheithre dheich a cúig.
9 Clann Sachai, seacht gcéad sé dheich.



10 Clann Bhani, sé chéad cheithre dheich a dó.
11 Clann Bhebai, sé chéad seacht ndeich a trí*.
12 Clann Asgaid, míle dhá chéad seacht ndeich a dó*.
13 Clann Adonicaim, sé chéad sé dheich a sé.
14 Clann Bheguai, dhá mhíle chúig dheich a sé.
15 Clann Adin, cheithre chéad chúig dheich a ceathair.
16 Clann Ater, dob ó Esechia, naoi ndeich a hocht.
17 Clann Bhesai, trí chéad dhá dheich a trí.
18 Clann Iora, céad agus a dódhéag.
19 Clann Hasuim, dhá chéad dhá dheich a trí.
20 Clann Ghebbair naoi ndeich a cúig.
21 Clann Bhetlehem, céad dhá dheich a trí.
22 Fir Netupha, chúig dheich a sé.
23 Fir Anatoit, céad dhá dheich a hocht.
24 Clann Amavet, cheithre dheich a dó.
25 Clann Chariatíarim, Chephíra agus Bheroit, seacht gcéad cheithre dheich a trí.
26 Clann Rama agus Ghabaa, sé chéad dhá dheich a haon.
27 Fir Mhachmais, chéad dhá dheich a dó.
28 Fir Bhetel agus Hai, dhá chéad dhá dheich a trí.
29 Clann Nebo, chúig dheich a dó.
30 Clann Mhegbis, céad chúig dheich a sé.
31 Clann an Elaim eile, míle dhá chéad chúig dheich a ceathair.
32 Clann Harim, trí chéad agus dhá dheich.
33 Clann Loid, Hadid, agus Ono, seacht gcéad dhá dheich a cúig.
34 Clann Iéricho, trí chéad cheithre dheich a cúig.
35 Clann Senaa, trí mhíle sé chéad trí dheich.
36 Na sagairt: clann Iudaia de theaghlach Iósué, naoi gcéad seacht ndeich a trí.
37 Clann Emmer, míle chúig dheich a dó.
38 Clann Phesuir, míle dhá chéad cheithre dheich a seacht.
39 Clann Harim, míle agus a seachtdéag.
40 Na Levítigh: clann Iósué agus Chedmihel, clann Odovia, seacht ndeich a ceathair.
41 Na fir chantainne: clann Asaiph, céad dhá dheich a hocht.
42 Clann na ndóírseóirí:  clann Selluim, clann Ater,  clann Telmoin, clann Accuib, clann Hatita,
clann Sobai: céad trí dheich a naoi iad go léir.
43 Na Natinítigh: clann Siha, clann Hasupha, clann Tabbaoit, 44 clann Cherois, clann Sia, clann
Phadoin,  45 clann  Libana,  clann  Hegaba,  clann  Accuib,  46 clann  Hagaib,  clann  Semlai,  clann
Hanain,  47 clann  Ghaddel,  clann  Ghaher,  clann  Raaia,  48 clann  Rasin,  clann  Necoda,  clann
Ghasain,  49 clann  Asa,  clann  Phasea,  clann  Bhesee,  50 clann  Asena,  clann  Mhunim,  clann
Nephusim, 51 clann Bhacbuic, clann Hacupha, clann Harhuir, 52 clann Bhesluit, clann Mhahida,
clann Harsa, 53 clann Bhercois, clann Sisera, clann Tema, 54 clann Nasia, clann Hatipha.

55 Clann na seirbhíseach a bhí ag Solomon: clann Sotai, clann Sopheret, clann Pharuda, 56 clann
Iala, clann Dercoin, clann Gheddel, 57 clann Saphatia, clann Hatil, clann Phoceret, ba de Asebaim
iad, clann Ami.

58 Trí chéad naoi ndeich a dó ab ea uimhir na Nataníteacha go léir agus chlainne seirbhíseach
Sholomoin.

59 Agus sid iad na daoine a tháinig aníos ó Thelmela, agus ó Thelharsa, agus ó Cherub, agus ó
Adon, agus ó Emer;  agus níor fhéadadar teaghlach a n-athrach do thaispeáint agus a síol,  ar *

d’Israél iad; 60 clann Dalaia, clann Tobia, clann Necoda, sé chéad chúig dheich a dó. 61 Agus de
chlaínn na sagart: clann Hobia, clann Accois, clann Bhersellai, fear a phós bean d’iníonachaibh
Bhersellai* agus gur tugadh a n-ainm air. 62 Do chuardaíodar san scríbhinn a ngeinealach agus ní
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bhfuaradar  é,  agus  do  teilgeadh  amach  as  an  sagartacht  iad.  63 Agus  duairt  Atersata  leó  go
gcaithfidís gan ithe den sanctum sanctórum go dtí go n-éireódh sagart a bheadh léannta beacht. 

64 An tslua go léir mar a bheadh aon duine amháin, cheithre dheich a dó de mhíltibh1 trí chéad
agus trí dheich, a n-uimhir: 65 lasmu’ d’fhearóglachaibh agus de bhanóglachaibh, agus bhí seacht
míle trí chéad trí deich a seacht díobh san ann: agus bhí orthu, d’fhearaibh cantainne agus de
mhnáibh cantainne, dhá chéad duine. 66 Seacht gcéad trí dheich a sé uimhir a gcapall, dhá chéad
cheithre dheich a cúig uimhir a miúilí; 67 cheithre chéad trí dheich a cúig uimhir a gcamall; sé
mhíle seacht gcéad agus fiche, uimhir a n-asal.

68 Agus nuair a thánadar* go teampall an Tiarna atá i Iérúsalem do thug cuid de phriúnsaíbh na n-
athrach ní uathu go fonnmhar chun an teampaill do chur suas in’ áit féin. 69  Thugadar, de réir a
ngustail,  chun  costais  na  hoibre,  sé  dheich  a  haon  de  mhíltibh  solidí óir,  chúig  mhíle  púnt
(meáchaint) airgid, agus céad éide shagairt.  70 Ansan do chónaigh na sagairt agus na Levítigh
agus cuid den phobal, agus na cantairí agus na dóirseóirí, ’na gcathrachaibh, agus do chónaigh
Israél uile ’na mbailtibh.

Caib. a Trí

Altóir á cur suas chun íbirte. Féile na dtaibearnacal dá ceiliúradh. Clocha buínn an teampall dá gcur.

1 Agus anois bhí an seachtú mí ann, agus bhí clann Israél ’na mbailtibh, agus do chruinnigh na
daoine iad féin ar nós aon duine amháin go Iérúsalem. 2 Agus d’éirigh Iósué2 mac Iosedec suas,
agus a bhráithre na sagairt, agus Sorobabel mac Salatiel agus a bhráithre, agus chuireadar suas
altóir Dé Israél i dtreó go n-íbreóidís  holocauistí uirthi, mar atá scríofa i ndlí Mhaoise, fear Dé.
3 Agus chuireadar altóir Dé ar a bonnaibh, agus bhí muíntir na dtíortha mórthímpall ag cur eagla
orthu,  agus  d’íbreadar  ar  an  altóir  sin  holocaust chun  an  Tiarna  gach  maidean  agus  gach
tráthnóna.  4 Agus  chimeádadar  féile  na  dtaibearnacal,  mar  atá  scríofa,  agus  d’íbreadar  an
holocaust gach lá de réir úird, de réir na haithne, gnó gach lae ’na lá féin. 5 Agus ’na dhiaidh san
an gnáth-holocaust le línn na ré nua agus i solamnachtaibh coisricthe an Tiarna, agus ins gach
tráth ’na n-ofráltí bronntanas saorthoile don Tiarna.

6 Do thosnaíodar, ón gcéad lá den seachtú mí, ar  holocauistíbh d’ofráil chun an Tiarna: ach ní
raibh teampall Dé bunaithe fós.  7 Agus thugadar airgead do lucht cloch a ghearradh, agus do
shaoraibh. Agus thugadar bia agus deoch agus ola do sna Sidóniánaigh agus do sna Tuíriánaigh
chun na  gcrann céadair  do thabhairt  ó  Libanus  go  dtí  farraige  Ioppe,  de  réir  an  órdú a  bhí
tabhartha dhóibh ag Cúros rí [na] bPersach*. 8 Agus sa tarna bliain tar éis iad do theacht go dtí
teampall Dé i Iérúsalem, sa tarna mí, do thosnaigh Sorobabel mac Salatiel, agus Iósué mac Iosedec,
agus an chuid eile dá mbráithribh na sagairt,  agus na Levítigh, agus gach a raibh tagaithe ón
mbraighdineas go Iérúsalem, agus do cheapadar Levítigh ó fhichid blian d’aois agus os a chionn,
chun oibre an Tiarna do bhrostú ar aghaidh. 9 Ansan do sheasaimh Iósué agus a chlann mhac
agus a  bhráithre,  agus Cedmihel  agus a chlann mhac,  agus clann Iúda,  do sheasaíodar  mar ’
sheasódh aon fhear amháin, ag brostú na ndaoine a bhí ag déanamh na hoibre i dteampall Dé:
clann mhac Henadaid agus a gclann mhac san agus a mbráithre na Levítigh. 10  Agus nuair a bhí
na saoir ag cur na gcloch  bhuínn do theampall an Tiarna bhí na sagairt ’na seasamh agus a n-
órnáidí orthu agus na trúmpaí acu, agus na Levítigh, clann mhac Asaiph agus na ciombail acu,
chun bheith ag moladh Dé trí lámhaibh Dháivid rí Israél.

1 Caib. 2. véar. 64. “Cheithre dheich a cúig de mhíltibh*”. An uimhir a háirítear anso thuas de threabhaibh Iúda agus 
Bheniamín agus Léví níl cheithre dheich a cúig de mhíltibh inti. Ní foláir nú bhí an farasbárr ann as na treabhaibh 
eile.

2 Caib. 3. véar. 2. “Iósué”; nú Iesus (Ieshua) mac Iosedec. B’é sin an t-árdshagart le línn na haimsire sin.
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11 Agus bhíodar ag canadh hiomann in éineacht,  agus molta don Tiarna, óir is maith é, agus
maireann a thrócaire d’Israél go deó. Ansan bhí na daoine go léir ag liúirigh go hárd ag moladh an
Tiarna toisc go raibh clocha buínn teampaill an Tiarna dá gcur. 12 Ach bhí a lán de sna sagartaibh
agus de sna Levítigh* a chonaic an chéad theampall: agus nuair a chonacadar clocha buínn an
teampaill seo dá gcur is ag gol a bhíodar de ghuth árd, agus bhí a lán a’ liúirigh le háthas de ghuth
árd, 13 i dtreó ná féadfadh duine an dá ghuth a dh’aithint óna cheile, guth na ndaoine a bhí ag
liúirigh le háthas agus guth na ndaoine a bhí ag gol go hárd. Mar bhí na daoine ag liúirigh i
dteannta ’ chéile go han-árd agus do hairíodh an glór i bhfad ón áit. 

Caib. a Ceathair

Na Samaritánaigh ag cosc na hoibre le leitir chun an rí.

1 Ach d’airigh namhaid Iúda agus Bheniamín go raibh clann an bhraighdinis ag cur teampaill suas
chun Tiarna Dia Israél. 2 Thánadar chun Sorobabel agus chun priúnsaí na n-athrach agus dúradar
leó: Leogaidh dúinne foirineamh a dhéanamh in éineacht libh, mar táimídne ag lorg úr nDia fé
mar atáthaoise. Féach, tá íbirt againn á dhéanamh chuige ó laethantaibh Asoir Haddan rí Assuíria,
an fear a thug anso sinn. 3 Ach duairt Sorobabel agus Iósué agus an chuid eile de phriúnsaíbh na
n-athrach, dúradar leó: Níl aon chuid agaibhse dhínne go ndéanfadh sibh tigh chun ár nDia. Is
sinne féin a dhéanfaidh tigh chun ár dTiarna Dia, fé mar a dh’órdaigh Cúros rí na bhPersach
dúinn.

4 Ansan bhí muíntir na tíre ag cosc lámh muíntire Iúda agus ag cur orthu sa bhfoirineamh, 5 agus
thugadar tuarastal do chómhairleachaibh ’na gcoinnibh chun bheith ag cur a ngnótha ar neamhní
i gcaitheamh laethanta uile Chúrois, rí na bPersach, agus i gcaitheamh na haimsire go léir go dtí
réim Dhariuis  rí  na  bPersach.  6 Agus  i  réim Assuéruis1,  i  dtosach  a  réime,  do  scríodar  leitir
thromaíochta i gcoinnibh muíntire Iúda agus Iérúsalem. 7 Agus i laethibh Artacsercses do scríbh
Beselam agus Mitridátes agus Tabeel, agus an chuid eile de lucht na cómhairle, do scríodar chun
Artacsercses rí na bPersach: agus do scríodh an leitir thromaíochta sa teangain Shuíriánaigh, agus
do léadh í as an dteangain Shuíriánaigh.

8 Do scríbh Reum Belteem agus Samsai an scríbhneóir leitir ó Iérúsalem chun an rí Artacsercses
ar an gcuma so:

9 Reum Belteem agus Samsai an scríbhneóir, agus an chuid eile dá lucht cómhairle, na Dinítigh,
agus na hApharsartítigh, agus na Terphalítigh, agus na hApharsítigh, agus na hErchuítigh, agus
na Babuloníánigh, agus na Susanechítigh, agus na Dievítigh, agus na hElamítigh, 10 agus an chuid
eile  de  sna  geintibh  a  thug  Asenaphar  mór  glórmhar  anall  agus  a  chuir  sé  chun  cónaithe  i
gcathrachaibh  Shamaria  agus  sa  chuid  eile  de  sna  tíorthaibh  ar  an  dtaobh so  den  abhainn i
síocháin 11 (sid í macshamhail na leitre do chuireadar chun Artacsercses), chun Artacsercses an rí,
do sheirbhísigh, na fir atá ar an dtaobh so den abhainn, deirid, sláinte chút. 12 Bíodh ’ fhios ag an
rí go bhfuil na Giúdaígh seo a tháinig aníos uaitse chúinne, i Iérúsalem anois, cathair mhallaithe
cheannairceach, agus go bhfuilid siad ag cur na cathrach san suas, ag árdú a daingean agus ag
deisiú a fallaí.  13 Agus anois,  bíodh ’  fhios  ag an rí  má curtar suas an chathair  seo agus má
deisítear a fallaí, ná díolfaid siad aon cháin ná aon chíos ná dualgas rí, agus gurb iad na ríthe a
bheidh caillte leis. 14 Ach tá cuímhne againne ar an salann a dh’itheamair i bpálás an rí agus
tuigimíd gur coir throm bheith ag féachaint ar éagóir á dhéanamh ar an rí, agus dá dheascaibh sin

1 Caib. 4. véar. 6. “Assuérus”. Tugtar Cambuíses air, leis, mac do Chúros ab ea é. Agus tháinig sé i réim ’na ndiaidh. 
Artacsercses a tugtar air sa véarsa a leanann.
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tá  deimhniú curtha chun an rí  againn ar  an scéal,  15 ionas  go ndéanfí  cuardach i  leabhraibh
seanchas t’athrach, agus gheóbhair scríofa in sna cúntaisíbh: agus beidh ’ fhios agat gur cathair
cheannairceach an chathair seo,  cathair dhíobhálach do ríthibh agus do chríochaibh, agus gur
éirigh cogaí inti sa tseanaimsir: agus gur dá ndruím sin leis do hídíodh an chathair. 

16 Táimíd dhá dheimhniú don rí, má curtar suas an chathair seo agus má deisítear a fallaí ná beidh
sealús ar bith agatsa ar an dtaobh so den abhainn.

17 Ansan do chuir an rí scéala chun Reum Belteem agus chun Samsai an scríbhneóir agus chun na
cod’ eile dá lucht cómhairle, lucht áitribh Shamaria, agus chun na cod’ eile lastall den abhainn, ag
cur dea-mhéinne agus síochána chúthu:

18 Do léadh go soiléir os ár gcómhair an gearán a chuirúir chúinn. 19 Agus thugas órdú, agus do
deineadh an cuardach, agus do fuaradh go mbíodh an chathair sin, in sna seanaimsiribh, ag éirí in
aghaidh ríthe agus go mbíodh cogaí agus easúmhlaíochta dá gcur ar siúl inti. 20 Óir do bhíodh
ríthe cómhachtacha i Iérúsalem agus bhíodh a réim os cionn na tíre go léir atá ar an dtaobh eile
den abhainn, agus do gheibhidís cíos agus cáin agus dualgas rí. 21 Anois, dá bhrí sin, éist leis an
mbreith: Coiscidh na fir sin, i dtreó ná curfar suas an chathair sin gan tuilleadh órdaithe uaimse.
22 Tugaidh aire agus ná bídh faillitheach1 dhá chur so i bhfeidhm, le heagla, i ndiaidh ar ndiaidh,
go bhfásfadh an t-olc chun dochair do sna ríthibh.

23 Do léadh macshamhail den reacht san ó Artacsercses i láthair Reum Belteem agus Shamsai an
scríbhneóir, agus i láthair a lucht cómhairle agus d’imíodar suas go mear go Iérúsalem chun na
nGiúdach, agus choisceadar iad le láimh agus le cómhacht.  24 Ansan do stadadh d’obair tí  an
Tiarna i Iérúsalem, agus d’fhan an obair ’na stad go dtí an tarna bliain de réim Dhariuis rí na
bPersach.

Caib. a Cúig

Na daoine ag cromadh arís ar an dteampall a chur suas ar chómhairle Aggeuis agus Sachariais. A
namhaid a d’iarraidh iad do chosc agus gan aon mhaith dhóibh ann.

1 Ach bhí an fáidh Aggeus agus Sacharias mac Addo ag fáidheadóireacht in ainm Dé Israél do sna
Giúdaígh a bhí i Iúdea agus i Iérúsalem. 2 Ansan d’éirigh suas Sorobabel mac Salatiel, agus Iósué
mac Iosedec  agus thosnaíodar  ar  theampall  Dé i  Iérúsalem d’fhoirineamh, agus bhí  fáidhí  an
Tiarna ’na dteannta ag tabhairt cúnta dhóibh. 3 Agus san am gcéanna tháinig chúthu Tatanai, fear
a bhí ’na rialtóir lastall den abhainn, agus Starbusani, agus an lucht cómhairle a bhí acu; agus
dúradar leó: Cé hé a chómhairligh díbhse an tigh seo do chur suas agus na fallaí seo do dheisiú?
4 Agus ag freagairt na ceiste sin thugadar dóibh ainmneacha na bhfear a bhí ag cur na hoibre sin
ar aghaidh. 5 Ach bhí súil a nDia ar na seanóiríbh agus níor fhéadadar iad do chosc. Agus do
socraíodh go mbéarfí an scéal i láthair Dhariuis agus ansan do dtabharfaidís sásamh i dtaobh an
ghearáin.

6 Macshamail don leitir a chur Tatanai, rialtóir na tíre lastall den abhainn, agus Starbusanai agus a
lucht cómhairle na hArphasachítigh a bhí ’na gcónaí lastall den abhainn, ag triall ar an rí Darius.
7 Seo mar a bhí an leitir a chuireadar ag triall air scríofa:— Chun Dariuis, rí gach síochána*.

8 Bíodh a fhios ag an rí go ndeigheamair go tír Iúdea, go tigh an Dé mhóir, an tigh atá acu á
dhéanamh de chlochaibh gan líomhadh, agus tá adhmad dá chur in sna fallaíbh, agus tá an obair á

1 faillíghtheach.
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déanamh  go  dúthrachtach,  agus  tá  an  obair  ag  dul  ar  aghaidh  ’na  lámhaibh.  9 Agus
d’fhiafraíomair de sna seanóiribh sin agus dúramair leó: Cé ’ thug údarás díbhse chun an tí seo
d’fhoirineamh agus chun na bhfallaí seo do dheisiú? 10 D’iarramair orthu, leis, a n-ainmneacha ’
thabhairt  dúinn  i  dtreó  go  dtabharfaimís  cúntas  duitse:  agus  táid  ainmneacha  na  bhfear  is
creidiúnaí  orthu  scríofa  againn.  11 Agus  d’fhreagadar  sin  in  sna  foclaibh  seo,  agus  dúradar:
Seirbhísigh  sinne  do  Dhia  neimhe  agus  talún,  agus  táimíd  ag  foirineamh  an  teampaill  seo,
teampall a cuireadh suas tá mórán blianta ó shin ann agus gur rí mór a bhí ar Israél d’fhoirinimh é
agus do chuir suas é. 12 Ach do chuir ár n-aithreacha fearg ar Dhia neimhe agus thug sé iad
isteach i lámhaibh Nabuchodonosoir  rí Bhabuloin an Chaldéach, agus d’ídigh sé sin an tigh seo
agus do rug sé na daoine chun siúil leis go Babulon. 13 Ach sa chéad bhliain do Chúros ’na rí ar
Bhabulon do chuir an rí Cúros reacht amach go gcaithfí an tigh seo le Dia do chur suas. 14  Agus
na hárthaí óir agus airgid a bhain le teampall Dé agus gur rug (thóg) Nabuchodonosor amach iad
as an dteampall a bhí i Iérúsalem agus gur rug sé leis iad go teampall Bhabuloin, do thug Cúros
amach iad a teampall Bhabuloin agus do tugadh d’fhear dárbh ainm Sassabasar iad, agus do dhein
Cúros rialtóir den fhear san 15 agus duairt sé leis: Tóg leat na hárthaí sin agus cuir isteach iad sa
teampall atá i Iérúsalem, agus curtar suas tigh Dé in’ áit fein. 16 Ansan tháinig an Sassabasar
céanna san agus do chuir sé clocha buínn teampall Dé i Iérúsalem, agus tá an teampall san dá
dhéanamh ón am san go dtí anois agus níl sé críochnaithe fós.

17 Anois, dá bhrí sin, más é toil an rí é, deineadh sé cuardach i leabharlán an rí atá i mBabulon
féachaint ar reachtaigh an rí Cúros go gcaithfí tigh Dé i Iérúsalem do chur suas agus cuireadh an
rí chúinne an ní is toil leis i dtaobh an scéil.

Caib. a Sé

An rí Darius i bhfabhar don fhoirineamh agus é ag tabhairt cúnta chun an chostais.

1 Ansan thug an rí Darius órdú uaidh agus do cuardaíodh leabharlán na leabhar a bhí i gcimeád i
mBabulon, 2 agus do fuaradh in Ecbatana, caisleán atá i dtír Mhedia, leabhar agus an cúntas so
scríofa ann: 

3 Sa chéad bhliain do Chúros ’na rí:  do reachtaigh an rí  Cúros  go gcaithfí  teampall  Dé atá i
Iérúsalem do  chur  suas  san  áit  ’na  bhféadfaid  siad  íbirtí  d’ofráil,  agus  buínn  a  dhéanamh a
dh’iompródh trí fichid cúbat d’aoirde agus trí fichid cúbat de leithead, 4 trí líne de chlochaibh gan
líomhadh agus mar sin trí  líne d’adhmad nua. Agus an costas do thabhairt a teaghlach an rí.
5 Agus  ’na  theannta  san,  na  hárthaí  óir  agus  airgid  a  bhain  le  teampall  Dé  agus  gur  thóg
Nabuchodonosor iad amach as an dteampall i Iérúsalem agus gur thug sé leis iad go Babulon,
tugtar thar n-ais iad agus beirtear thar n-ais iad chun teampaill Iérúsalem, chun a n-áite féin, mar
a rabhadar, i dteampall Dé.

6 Anois, dá bhrí sin, a Thatanai, a rialtóir na tíre lastall den abhainn, agus a Starbusanai, sibh féin
agus úr lucht cómhairle, na hApharasítigh, atá lastall  den abhainn, imídhse i bhfad uathu san
7 agus leogaidh do rialtóir na nGiúdach agus dá seanóiríbh teampall Dé do chur suas in’ áit féin.
8 Agus tá órdú agam á thabhairt i dtaobh cad ’tá le déanamh ag na seanóiríbh sin na nGiúdach i
dtreó go gcurfar suas tigh Dé, ’sé sin gur a ciste an rí, eadhon as an gcáin a díoltar as an dtír atá
lastall den abhainn, a caithfar na costaisí do thabhairt go cruínn do sna fearaibh sin, sara gcurfí
cosc leis an obair. 9 Agus má bhíonn gá leis, de réir nóis na sagart atá i Iérúsalem, tugtar dóibh ó
lá go lá, gamhna agus uain agus meannáin chun  holocauistí chun Dé neimhe, agus crithneacht
agus salann agus fíon agus ola, i dtreó ná beidh aon ghearán i dtaobh aon ní. 10 Agus bídís ag
ofráil íbirtí chun Dé neimhe, agus bídís ag guí ar son anama an rí agus ar son anam a chlainne.
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11 Agus tá reacht déanta agamsa: Má dheineann aon duine in aon chor an t-órdú so d’athrú, go
dtógfar sail óna thigh agus go gcurfar ’na seasamh í agus go dtárnálfar ar an sail sin é agus gur
leis an rí a thigh: 12 agus an Dia atá tar éis a ainme do chur chun cónaithe san áit sin, go ndeinidh
sé íde ar an uile ríocht agus an uile aicme daoine do chuirfidh a lámh amach chun an tí sin Dé atá
i Iérúsalem do chosc agus d’ídiú.

Mise Darius do dhein an reacht so agus is é is toil liom go ndéanfar dá réir le dúthracht.

13 Ansan  do chuir  Tatanai,  rialtóir  na  tíre  lastall  den abhainn,  agus  Starbusani  agus  a  lucht
cómhairle, chuireadar i ngníomh go dúthrachtach an rud a bhí órdaithe ag an rí Darius. 14 Agus
bhí  seanóirí  na  nGiúdach  ag  déanamh  an  fhoirinimh  agus  d’éirigh  leó  de  réir  targaireachta
Aggeuis  an  fáidh  agus  Shachariais  mac  Addo.  Agus  dheineadar  an  foirineamh  agus
chríochnaíodar é, de réir mar a bhí órdaithe ag Dia Israél, agus de réir mar a bhí órdaithe ag
Cúros, agus ag Darius agus ag Artacsercses ríthe na bPersach.

15 Agus bhíodar ag críochnú tí Dé go dtí an tríú lá den mhí Adair a bhí sa séú bliain de réim an rí
Darius. 16 Agus do chimeád clann Israél, na sagairt agus na Levítigh, agus an chuid eile de chlaínn
an bhraighdinis, chimeádadar tiomnú tí Dé le háthas. 17 Agus d’íbreadar ag tiomnú tí Dé céad
gamhain agus céad reithe agus céad uan*, agus mar ofráil de bhárr peacaí ar son Israél go léir, dhá
phocán déag, de réir uimhre treabh Israél. 18 Agus chuireadar na sagairt ’na rannaibh, agus na
Levítigh ’na gcuardaibh os cionn oibreacha Dé i Iérúsalem, mar atá scríofa i leabhar Mhaoise.
19 Agus do chimeád clann Israél an bhraighdinis an cháisc ar an gceathrú lá déag den chéad mhí.
20 Óir bhí na sagairt agus na Levítigh go léir tar éis a nglanta mar aon duine amháin: bhíodar go
léir glan chun na cásca do mharú do chlaínn an bhraighdinis, agus dá mbráithribh na sagairt, agus
dóibh féinig. 21 Agus d’itheadar go léir, clann an bhraighdinis* agus gach a raibh tar éis iad féin a
dheighilt chúthu ó shalachar geinte an domhain, chun bheith ag lorg Tiarna Dia Israél. 22 Agus do
chimeádadar le háthas féile an aráin gan giost ar feadh seacht lá, óir bhí an Tiarna tar éis áthais do
chur orthu agus tar éis croí rí Assuíria d’iompáil chúthu chun bheith ag cabhrú lena lámhaibh in
obair an tí sin an Tiarna, Dia Israél.

Caib. a Seacht

Esdras ag dul suas go Iérúsalem ag teagasc na ndaoine agus ag cabhrú leó, agus reacht cheannsa aige
ó Assuérus.

1 Agus tar éis na nithe sin, i gcaitheamh réime Artacsercses rí na bPersach, do chuaigh Esdras
mac  Saraias  mhic  Asariais  mhic  Helciais  2 mhic  Selluim  mhic  Sadoic  mhic  Achitoib  3 mhic
Amariais mhic Asariais mhic Mharioit 4 mhic Sarahiais mhic Osi mhic Bhocci 5 mhic Abisue mhic
Phinees mhic  Eleásair mhic Aaroin an sagart ó thosach, 6 chuaigh, an tEsdras san, ó Bhabulon,
agus scríbhneóir mear ab ea é ar dhlí Mhaoise, an dlí a thug an Tiarna Dia do Israél. Agus thug an
rí a mhian go léir do de réir lámha a Thiarna Dia air. 7 Agus do chuaigh suas cuid de chlaínn
Israél, agus de chlaínn na sagart, agus de chlaínn na Levíteach, agus de sna cantairíbh, agus de sna
dóirseóiríbh,  agus  de  sna  Natinítibh,  suas  go  Iérúsalem  sa  seachtú  bliain  de  réim  an  rí
Artacsercses. 8 Agus thánadar go Iérúsalem sa chúigiú mí den seachtú bliain de réim an rí sin.
9 Óir is ar an gcéad lá den chéad mhí do thosnaigh sé ar dhul suas ó Bhabulon, agus is ar an gcéad
lá den chúigiú mí a tháinig sé go dtí Iérúsalem, de réir lámha fónta a Dhia air. 10 Óir bhí Esdras
tar éis a chroí d’ollmhú chun bheith ag lorg dlí an Tiarna agus chun bheith ag teagasc na n-
aitheanta agus na breithe in Israél. 11 Agus is í macshamhail i seó den leitir agus den reacht a
thug an rí Artacsercses do Esdras an sagart, an scríbhneóir a bhí léannta i mbréithribh agus in
aitheantaibh an Tiarna agus ’na cheremóintibh in Israél:—
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12 Artacsercses rí na ríthe chun Esdrais an sagart, scríbhneóir róléannta dlí Dé neimhe, sláinte.
13 Tá reachtaithe agamsa gach a bhfuil im ríocht de phobal Israél agus de sna sagairt agus de sna
Levítigh gur mian leó dul go dtí Iérúsalem, iad do dhul ann leatsa. 14 Óir taoise ’od chur ó láthair
an rí agus a mhórsheisear lucht cómhairle, chun dul ag féachaint Iúdea agus Iérúsalem de réir dlí
do Dhia atá id láimh, 15 agus chun go mbéarfá leat an t-airgead agus an t-ór atá ag an rí agus ag á
lucht cómhairle á bhronnadh le saorthoil  ar Dhia Israél go bhfuil  a thaibearnacal i Iérúsalem;
16 agus gach a bhfaighir d’airgead agus d’ór i gcrích Bhabuloin uile agus do thabharfaid na daoine
uathu  lena  saorthoil,  agus  do  thabharfaid  na  sagairt  lena  dtoil  féin,  do  thigh  a  nDia  atá  i
Iérúsalem, 17 tóg é le fonn agus ceannaigh go tuisceanach leis an airgead san gamhna agus reithí
agus uain, mar aon leis na híbirtíbh agus leis na libátiones a ghabhann leó, agus ofráil iad ar an
altóir i dteampall úr nDia atá i Iérúsalem. 18 Agus más maith leatsa agus led bhráithribh aon rud a
dhéanamh leis an gcuid eile den airgead agus den ór deinidh é de réir toile úr nDia. 19 Agus na
hárthaí, leis, atá dá dtabhairt duit chun na híbirte i dtigh do Dhia, tabhairse uait iad i radharc Dé i
Iérúsalem. 20 Agus pé ní eile a bheidh ag teastabháil ó thigh do Dhia is cuma cad é an méid a
theastóidh uait  a chaitheamh, tabharfad duit  é  as an stóras agus a ciste an rí,  agus is  mise ’
thabharfaidh duit  é.  21 Mise Artacsercses an rí,  agus tá órdaithe,  reacthaithe agamsa do lucht
cimeádta an chiste phoiblí  lastall  den abhainn,  pé rud a dh’iarrfaidh Esdras an sagart oraibh,
scríbhneóir dlí Dé neimhe, é ’ thabhairt do gan ríghneas, 22 chómh fada le céad talant airgid, agus
chómh fada le céad cór crithneachtan, agus chómh fada le céad bát fíona, agus chómh fada le céad
bát ola,  agus salann gan tómhas.  23 Gach ní  a bhaineann le  rítusaibh Dé neimhe tugtar é go
fonnmhar i dtigh Dé neimhe le heagla go lasfí fearg in aghaidh ríochta an rí agus in aghaidh a
mhac.  24 Agus  táimíd  dhá  chur  ar  úr  súilibh  díbh,  leis,  i  dtaobh  na  sagart  go  léir,  agus  na
Levíteach, agus na gcantairí, agus na ndóirseóirí, agus na Natiníteach, agus lucht friothála tí an Dé
seo, ná fuil aon údarás agaibh lena gcuirfeadh sibh cíos, íoc ná cáin orthu.

25 Agus tusa,  a Esdrais,  de  réir  eagna do Dhia,  atá id láimh,  ceap breithiúin agus giúistísí,  a
dhéanfaidh na daoine go leir do bhreithniú, ’sé sin lastall den abhainn, ’sé sin don mhuíntir go
bhfuil eólas acu ar dhlí do Dhia, ’sea agus deinidh an t-ainbhiosach do theagasc go fonnmhar.
26 Agus aon duine ná déanfaidh dlí do Dhia agus dlí an rí le dúthracht, curtar breith i bhfeidhm
air, chun báis, nú chun díbeartha, nú chun tógáilt maoine, nú chun príosúin an chuid is lú dhe.

27 Moladh le Tiarna Dia ár n-athrach do chuir san isteach i gcroí an rí, chun glóire ’ thabhairt do
thigh an Tiarna atá i Iérúsalem; 28 agus a chlaonaigh a thrócaire chúmsa i láthair an rí agus a
lucht cómhairle, agus i láthair priúnsaí cómhachtacha uile an rí: agus do neartaíodh mise le láimh
mo Thiarna Dia a bhí orm, agus do bhailíos i dteannta ’ chéile a hIsraél fir chreidiúnacha chun dul
suas in éineacht liom.

Caib. a hOcht

Cuallacht Esdrais. An troscadh do cheap sé. Tugaid na hárthaí naofa isteach sa teampall.

1 Agus sid iad na cínn muíntear a tháinig aníos o Bhabulon in éineacht liomsa in aimsir réime an
rí Artacsercses, agus sid iad a ngeinealacha.

2 De mhacaibh Phinees, Gersom. De mhacaibh Itamair, Daniel. De mhacaibh Dháivid, Hatus. 3 De
mhacaibh Secheniais mhic Phárois, Sacharias, agus do huimhreadh in éineacht leis sin céad agus
caogad fear. 4 De mhacaibh Phatait Mhoaib, Elioenai mac Sareha, agus in éineacht leis sin dhá
chéad fear. 5 De mhacaibh Secheniais,  mac Esechiel,  agus trí  chéad fear in éineacht leis.  6 De
mhacaibh Adain, Abed mac Ionatain agus caogad fear in éineacht leis.  7 De mhacaibh Alaim,
Isaias mac Ataliais agus seacht ndeichniúir d’fhearaibh in éineacht leis. 8 De mhacaibh Saphatia,
Sebedia mac Mhichael, agus cheithre fichid fear in éineacht leis. 9 De mhacaibh Ioaib, Obedia mac
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Iahiel, agus dhá chéad fear agus ocht feara déag in éineacht leis. 10 De mhacaibh Selomit, mac
Iosphia, agus céad fear agus trí  fichid in éineacht leis. 11 De mhacaibh Bhebai, Sacharias mac
Bhebai, agus ocht feara fichid in éineacht leis. 12 De mhacaibh Asgaid, Ioanan mac Eccetain, agus
deichniúr agus céad in éineacht leis. 13 De mhacaibh Adonicaim, an chuid dheirineach, agus sid
iad a n-ainmneacha, Eliphelet agus Iehiel agus Semaias, agus trí fichid fear in éineacht leó. 14 De
mhacaibh Bhegni, Utai agus Sachur, agus deichniúr agus trí fichid in éineacht leó.

15 Agus do bhailíos i dteannta ’ chéile iad chun na habhann atá ag rith síos go hAhava, agus
d’fhanamair  san  áit  sin  trí  lá.  Agus  chuardaíos  i  measc  na  ndaoine  agus  i  measc  na  sagart,
féachaint an bhfaighinn clann mhac Léví agus ní bhfuaras éinne acu. 16 Ansan chuireas uaim
Elieser, agus Ariel,  agus Semeias, agus Elnatan, agus Iarib, agus Elnatan eile, agus Natan agus
Sacharias, agus Mosollam, priúnsaí, agus Ioarib agus Elnatan, fir eagnaí; 17 chuireas uaim iad ag
triall ar Eddo, priúnsa in áit Chasphia, agus chuireas ’na mbéal na focail a bhí acu le labhairt le
hEddo agus lena bhráithribh na Natanítigh in áit Chasphia, ionas go dtabharfaidís chúinn ministrí
do thigh ár nDia. 18 Agus trí lámh fhónta ár nDia a bheith orainn thugadar chúinn fear ana-
léannta de mhacaibh Mhoholi mhic Léví mhic Israél, agus Sarabias agus a chlann mhac, agus a
bhráithre, ocht feara déag, 19 agus Hasabias, agus in éineacht leis Isaias, de mhacaibh Mherarí,
agus a bhraithre, agus a chlann mhac, fiche fear. 20 Agus de sna Natinítigh, na daoine a thug
Dáivid agus na priúnsaí chun seirbhíse na Levíteach, Natanítigh fiche fear agus dhá chéad. Do
glaodh iad san go léir  as  a  n-ainmneachaibh.  21 Agus d’fhógras  san áit  sin troscadh1,  in aice
abhann Ahava, i dtreó go gcuirfimís pionós orainn féin os cómhair ár dTiarna Dia, agus go n-
iarrfaimís air slí chóir a thabhairt dúinn féin agus dár gclann agus dár maoin go léir. 22 Mar bhí
náire orm a dh’iarraidh ar an rí cabhair agus marcaigh a thabhairt dúinn chun sinn a chosaint ar
namhaid sa tslí: óir bhí ráite againn leis an rí: Tá lámh an Tiarna ar an uile dhuine do loirgeann é i
ndea-mhéinn, agus tá a chómhacht agus a neart agus a dhíbheirg ar an uile dhuine den mhuíntir a
thréigeann é. 23 Agus dheineamair an troscadh, agus d’achainíomair an Tiarna chuige sin agus
d’éirigh linn go maith.

24 Ansan do chuireas i leataoibh dháréag de phriúnsaíbh na sagart, Sarabias, agus Hasabias, agus
deichniúr dá mbráithribh in éineacht leó, 25 agus do mheás chúthu an t-airgead agus an t-ór agus
na hárthaí a bhí coisricthe chun tí ár nDia, na hárthaí a bhí tabhartha uathu ag an rí agus ag á
lucht cómhairle agus ag á phriúnsaíbh, agus ag á bhfuaradh d’Israél uile. 26 Do mheás chun a
lámh sé chéad agus caogad de thalantaibh airgid, agus céad árthach airgid, agus céad talant óir,
27 agus fiche cupán óír go raibh míle solid iontu, agus dhá árthach den phráis ab fheárr agus ba
shnasta, agus é chómh hálainn le hór. 28 Agus duart leó: Is sibhse daoine naofa an Tiarna, agus
táid na hárthaí sin naofa, agus an t-airgead agus an t-ór a tugtar le fonn do Thiarna Dia ár n-
athrach. 29 Tugaidh aire dhóibh agus cimeádaidh iad go dtí go dtabharfaidh sibh uaibh iad, de réir
meáchaint, os cómhair uachtarán na sagart agus na Levíteach, agus os cómhair ceann muíntear
Israél i Iérúsalem, i dtigh an Tiarna*. 30 Agus do ghlac na sagairt agus na Levítigh meáchaint an
airgid agus an óir agus na n-árthaí, chun iad do bhreith leó go Iérúsalem go tigh ár nDia.

31 Ansan do ghluaiseamair ar aghaidh ón abhainn sin Ahava an tarna lá déag den chéad mhí chun
dul go dtí Iérúsalem. Agus bhí lámh an Tiarna orainn agus thug sí saor sinn ó láimh an namhad
agus ó lámh gach a raibh ’na luí ar an slí ag faire orainn. 32 Agus thánamair go Iérúsalem agus
d’fhanamair  ann trí  lá.  33 Ansan,  an ceathrú lá,  do meádh an t-airgead agus an t-ór agus na
hárthaí, i dtigh ár nDia, le láimh Mheremoit mhic Uriais an sagart, agus bhí Eleásar ’na theannta,
mac Phinees, agus ’na dteannta san Iosabad agus mac Iósué agus Noadaia mac Bhenoi, Levítigh.
34 De réir uimhre agus meáchaint gach ní: agus do scríodh síos an mheáchaint go léir an uair sin.

1 Caib. 8. véar. 21. “Troscadh”. Ní leór cúl a thabhairt le Babulon, .i. i bhfigiúir, leis an bpeaca. Ní foláir, ’na theannta 
san oibreacha aithrí ’ dhéanamh. Uime sin d’fhógair Esdras don mhuíntir a bhí ag teacht ó Bhabulon troscadh mór a 
dhéanamh. Taispeánann san gur ghnáth, ó thosach, troscadh ’ dhéanamh.
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35 Ansan,  an  chlann  a  bhí  ag  an  muíntir  a  rugadh  chun  siúil  agus  a  bhí  tagaithe  as  an
mbraighdineas,  d’íbreadar  holocauistí chun Dé Israél,  dhá cheann déag de ghamhnaibh ar son
pobail Israél uile, naoi ndeich a sé de reithíbh, seacht ndeich a seacht d’uanaibh, dhá phocán déag
de bárr peaca: san go léir mar  holocaust chun an Tiarna. 36 Agus thugadar reacht an rí do sna
tiarnaíbh a bhí ann ó chúirt an rí, agus do sna rialtóiríbh lastall den abhainn, agus chabhraíodar
leis na daoine agus le tigh Dé.

Caib. a Naoi

Esdras ag gol mar gheall ar iomarbhas na ndaoine, a admháil agus a ghuí.

1 Agus tar éis na nithe sin a bheith déanta tháinig na priúnsaí chúm agus dúradar: Níl pobal Israél
agus na sagairt agus na Levítigh tar éis iad féin do dheighilt1 ó dhaoinibh na dtíortha agus óna
ngráinniúlachtaíbh, eadhon, ó ghráinniúlachtaíbh na gCanaaníteach, agus na Hetíteach, agus na
bPeresíteach,  agus  na  Iebusíteach,  agus  na  nAmmoníteach,  agus  na  Moabíteach,  agus  na
nÉigipteach, agus na nAmorrhíteach. 2 Óir tá cuid dá n-iníneachaibh tógtha acu dhóibh féin agus
dá macaibh, agus tá an síol beannaithe meascaithe acu ar dhaoinibh na dtíortha. Agus is iad lámha
na bpriúnsaí agus lámha na ngiúistísí a bhí ar tosach san iomarbhas.

3 Agus nuair ’ airíos an chainnt sin do stracas mo bhrat agus mo chasóg agus bhíos ag stathadh
gruaige mo chínn as a préamhachaibh, agus ag stathadh mo chod’ féasóige, agus do shuíos síos ag
gol. 

4 Agus bhí cruinnithe im ’ theannta gach ar ghlac eagla roim Dhia Israél mar gheall ar iomarbhas
na ndaoine a bhí tagaithe ón mbraighdineas. Agus bhíos im shuí go dúbhach go dtí am na híbirte
um thráthnóna. 5 Agus ag an íbirt um thráthnóna d’éiríos óm dhólás agus do stracas mo bhrat
agus mo chuid éadaigh agus thánag ar mo ghlúinibh agus do leathas amach mo dhá láimh chun
mo Thiarna Dia 6 agus duart: A Dhia, is tu mo Dhia*, tá ceann fé agus náire orm m’aghaidh a
thógaint suas chút, mar tá ár meallaitheachtaí méadaithe suas os cionn ár gcínn, agus táid ár
bpeacaí fásta suas chun na bhflaitheas féin, 7 ó laethibh ár n-athrach: agus táimíd féin, leis, ag
déanamh an pheaca go léanmhar go dtí an lá so féin. Agus mar gheall ar ár mallaitheacht do
tugadh sinn féin agus ár  ríthe  agus ár sagairt  isteach i  lámhaibh ríthe na dtíortha,  agus don
chlaíomh, agus do bhraighdineas, agus do chreachadh, agus do náire gnúise, mar atá an lá so féin.
8 Agus anois, go suarach agus ar feadh neómait bhig, tá ár nguí curtha i láthair ár dTiarna Dia go
bhfágfadh  sé  againn  iarsma,  agus  go  dtabharfadh  sé  dhúinn  biorán2 in’  áit  naofa,  agus  go
dtabharfadh ár nDia solas dár súilibh, agus go dtabharfadh sé roinnt bheag beatha dhúinn ’nár
mbraighdineas, 9 óir  is lucht braighdinis sinn, agus níor thréig ár nDia sinn, ach do leath sé a
thrócaire orainn os cómhair rí na bPersach, chun beatha ’ thabhairt dúinn, agus chun tí ár nDia do
chur suas, agus chun foirinimh a dhéanamh arís air ón’ uaigneas, agus chun daingin a thabhairt
dúinn i Iúda agus i Iérúsalem. 10 Agus anois, a Dhia, cad ’tá againn le rá tar éis an méid seo? Óir
táimíd tar éis t’aitheanta do thréigean, 11 na haitheanta a thugais dúinn trí láimh do sheirbhíseach
na fáidhí, nuair adúraís: An talamh go bhfuil sibh ag dul dhá sealbhú, talamh neamhghlan is ea é,
de réir neamhghlaine na ndaoine agus neamhghlaine tíortha eile, le gráinniúlachtaíbh na ndaoine
atá tar éis é ’ líonadh ó bhéal go béal lena salachar.

1 Caib. 9. véar. 1 agus 2. Taispeánann san an pheacúlacht atá i ndul i gcuíng phósta le daoinibh atá coiscithe ag an 
Eaglais orainn, mar gheall ar an mbaol atá go gcaillfimís an creideamh agus go n-iompóimís uaidh.

2 Véar. 8. “Biorán” nú “tarainge”. Eadhon, greim beag, nú inead éigin suarach, rud atá ag Esdras dá iarraidh, chun 
iarsma beag féin de sna daoine do shábháil, nuair a bhí fearg Dé tuíllte acu leis an mallaitheacht mhór a bhí déanta 
acu.
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12 Anois, dá bhrí sin, ná tugaidhse úr n-iníonacha dá macaibh sin, agus ná tógaidh a n-iníonacha
san dúr macaibh, agus ná loirgidh a síocháin ná a rath go deó: i dtreó go neartófar sibh, agus go n-
íosfaidh sibh nithe fónta na talún agus go bhfágfaidh sibh úr gclann ’na n-oidhríbh oraibh go deó.
13 Agus tar éis a bhfuil tagaithe orainn mar gheall ar ár ngníomharthaibh rómhallaithe agus ar ár
bpeaca mór, agus gur dheinis-se, ár nDia, sinn a thabhairt saor ónár mallaitheacht, agus fuascailt
do thabhairt dúinn mar atá an lá so, 14 ionas ná hiompóimís uait agus t’aitheanta do bhriseadh,
agus ná raighimís i gcuíng phósta le lucht na ngráinniúlachtaí sin; an bhfuil fearg agat chúinn
chun sinn d’ídiú ar fad, agus gan iarsma d’fhágaint againn chun sábhála? 15 A Thiarna, a Dhia
Israél, taoi ceart, óir táimíd fágtha le sábháil fós an lá so. Féach, táimíd id láthair ’nár bpeaca, óir
níl aon bhreith ar sheasamh os do chómhair sa ní seo.

Caib. a Deich

Órdaítear na mná iasachta do dhíbirt. Ainmneacha na gcionntach.

1 Nuair a bhí Esdras ag guí ar an gcuma san, agus ag achainí, agus ag gol, agus é ’na luí os
cómhair teampaill Dé do chruinnigh chuige cómhthionól ana-mhór d’Israél, fir agus mná agus
leanaí, agus bhí na daoine ag gol agus ag éamh go mór. 2 Agus d’fhreagair Sechenias mac Iehiel,
duine de mhacaibh Elaim, agus duairt sé*: Tá peaca déanta againn in aghaidh ár nDia, agus tá mná
iasachta tógtha againn de dhaoinibh na tíre:  agus anois  má bhíonn aithrí  in  Israél  sa  ní  sin,
3 deinimís connradh lenár dTiarna Dia na mná go léir do chur uainn agus pé clann atá bertha acu,
de réir toile an Tiarna, agus toile na ndaoine go bhfuil orthu eagal roim aithne ár dTiarna Dia.
Deintear é de réir dlí.  4 Éirigh.  Is agatsa atá an t-órdú do thabhairt  agus beimídne leat.  Glac
misneach agus dein é. 5 Ansan d’éirigh Esdras agus chuir sé ’ fhéachaint ar uachtaránaibh na
sagart, agus na Levíteach, agus ar Israél uile a dhearbhú go ndéanfaidís beart de réir an fhocail sin,
agus do dhearbhaíodar. 6 Ansan d’éirigh Esdras ó bheith os cómhair tí an Tiarna agus chuaigh sé
go dtí seómra Ionatain mhic Eliasib, agus chuaigh sé isteach ann, agus níor ith sé arán ná níor ól
sé uisce: mar bhí sé ag caoineadh mar gheall ar an iomarbhas a bhí déanta ag an muíntir a bhí
tagaithe as an mbraighdineas.

7 Agus do cuireadh fógairt amach i Iúda agus i Iérúsalem chun clainne uile an bhraighdinis, go
gcaithfidís cruinniú i dteannta ’ chéile i Iérúsalem, 8 agus éinne ná tiocfadh laistigh de thrí lá, de
réir chómhairle na bpriúnsaí agus na seanóirí, go dtógfí uaidh a mhaoin go léir agus go gcaithfí
amach é a cuallacht na ndaoine a bhí tagaithe thar n-ais ón mbraighdineas. 9 Ansan do bhailigh fir
Iúda agus Bheniamín iad féin i dteannta ’ chéile i Iérúsalem laistigh de thrí lá, sa naoú mí *, agus
bhí na daoine go léir ’na suí i sráid tí Dé agus iad ag crith mar gheall ar an bpeaca agus mar gheall
ar  an  bhfearthainn.  10 Agus  d’éirigh  an  sagart  Esdras  ’na  sheasamh  agus  duairt  sé  leó:  Tá
iomarbhas déanta agaibh agus tá mná iasachta tógtha agaibh, ag cur le peacaíbh Israél. 11 Agus
anois deinidh admháil do Thiarna Dia úr n-athrach, agus deinidh a thoil, agus deighlidh sibh féin
ó dhaoinibh na tíre agus ónúr mnáibh iasachta. 12 Agus d’fhreagair an cómhthionól go léir agus
dúradar  de  ghuth árd:  De réir  do chainntese  linn,  deintear  mar sin.  13 Ach ó táid  na daoine
líonmhar agus gur aimsir fhearthana í, agus nách féidir dúinn fanúint amu’, agus nách obair lae ná
obair dhá lá an obair (óir tá peaca mór déanta sa ghnó) 14 ceaptar rialtóirí sa phobal go léir: agus
in  sna  cathrachaibh  go  léir,  agus  na  daoine  atá  tar  éis  mná  iasachta  do  phósadh  tagaidís  i
dtráthannaibh a bheidh ceapaithe, agus seanóirí agus breithiúin gach cathrach ’na dteannta, chun
go n-iompaítear uainn fearg Dé de bhárr an pheaca so.

15 Ansan do ceapadh os cionn na hoibre sin Ionatan mac Asahel agus Iasia mac Tecua, agus bhí
na Levítigh Mesollam agus Sebetai ag cabhrú leó: 16 agus do dhein clann an bhraighdinis mar sin.
Agus chuaigh Esdras an sagart agus na fir ba chínn ar na muíntiribh i dteaghlachaibh a n-athrach,
iad go léir de réir a n-ainmneacha, agus do shuíodar an chéad lá den deichiú mí chun féachaint
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isteach sa ghnó. 17 Agus nuair ’ tháinig an chéad lá den chéad mhí bhí críochnaithe acu leis na
fearaibh go léir a bhí tar éis mná iasachta do ghlacadh.

18 Agus do fuaradh ar chlaínn mhac na sagart a bhí tar éis mná iasachta do ghlacadh: ar chlaínn
mhac Iósué mhic Iosedec, agus a bhráithre, Maasia, agus Elieser, agus Iarib agus Godolia. 19  Agus
thugadar a lámha go gcuirfidís uathu a mná agus go n-ofrálfaidís mar gheall ar a bpeaca reithe as
an dtréad. 20 Agus de chlaínn mhac Emmer, Hananaí agus Sebedia. 21 Agus de mhacaibh Harim,
Maasia, agus Elia, agus Semeia, agus Iehiel, agus Osias. 22 Agus de mhacaibh Pheshuir, Elioenai,
Maasia, Ismael, Natanael, Iosabed, Elasa. 23 Agus de mhacaibh na Levíteach, Iosabed agus Semei
agus Celaia, Calita an fear céanna, agus Phataia agus Iúda agus Elieser.

24 Agus de san cantairíbh, Eliasib. Agus de sna dóirseóiríbh, Sellum, agus Telem agus Uri.

25 Agus d’Israél; de mhacaibh Phárois, Remeia agus Iosia agus Melchia agus Miamin agus Elieser
agus Melchia agus Banea. 26 Agus de mhacaibh Elaim, Matania, Sacharias, Iehiel, agus Abdi, agus
Ierimot, agus Elia. 27 Agus de mhacaibh Setua, Elioenai, Eliasib, Matania, Ierimut, Sabad, Asiasa.
28 Agus  de  mhacaibh  Bhabai,  Iohanan,  Hanania,  Sabbai,  Atalai.  29 Agus  de  mhacaibh  Bhani,
Mosollam, agus Melluch, agus Adaia, agus Iasub, agus Saal, agus Ramot. 30 Agus de mhacaibh
Phahait, Moab, Edna, Chalal, Banaias, Maasias, Matanais, Beseleel, Bennui, Manasse. 31-32 Agus
de  mhacaibh  Herem,  Elieser,  Iósué,  Melchias,  Beniamín,  Maloch,  Semeias,  Samarias,  Símeón *.
33 Agus de mhacaibh Hasoim, Matanai, Matata, Sabat, Eliphelet, Iermai, Manasse, Semei. 34 De
mhacaibh Bhani,  Maaddi, Amran, Uel,  35 Baneas,  Badaias,  Cheliau, 36 Vania,  Marimut,  Eliasib,
37 Matanias,  Matania, Iasi,  38 Bani, Bennui,  Semei, 39 Salmias, Natan, Adaias, 40 Mechnedebai,
Sisai, Sarai, 41 Esrel, Selemiau, Semeiria, 42 Sellum, Amaria, Ióseph. 43 De mhacaibh Nebo, Iehiel,
Matatias, Sabad, Sabina, Ieddu, Ioel, Banaia. 44 Bhí mná iasachta tógtha acu san go léir, agus bhí
orthu mná a bhí tar éis clainne do bhreith.

Nótaí

1 Dhá mhíle  aon chéad sé  dheich a dó:  PUL adjusts  his  original  céad to  aon chéad here.  The
translation is inaccurate, as the Douay Bible has “two thousand one hundred seventy-two”.
2 Sé chéad seacht ndeich a trí: this is a mistranslation, as the Douay Bible has “six hundred twenty-
three”.
2 Míle dhá chéad seacht ndeich a dó: this is a mistranslation, as the Douay Bible has “a thousand
two hundred twenty-two”.
2 Ar d’Israél iad: this is a relatively rare example of a being used as an indirect relative particle in
PUL’s Irish. This is equivalent to gur d’Israél iad.
2 Bean d’iníonachaibh Bhersellai: this is an incomplete translation, as the Douay Bible has “a wife
of the daughters of Berzellai, the Galaadite”.
3 Cheithre dheich a cúig de mhíltibh: the footnote to verse 64 should say “forty-two thousand”, as
does verse 64 itself. PUL seems to have become confused here.
3 Agus nuair a thánadar go teampall: this is an incomplete translation,as the Douay Bible has “and
some of the chief of the fathers, when they came to the temple”.
3 Rí [na] bPersach: the manuscript had rí bPersach and na is added in this edition to complete the
sense. 
4 A lán de sna sagartaibh agus de sna Levítigh: this is an incomplete translation,as the Douay Bible
has “many of the priests and the Levites, and the chief of the fathers and the ancients”.
5 Chun Dariuis, rí gach síochána: this is a mistranslation, as the Douay Bible here has “to Darius
the king all peace”.
7 Céad gamhain agus céad reithe agus céad uan: this is an inaccurate translation as the Douay
Bible here has “a hundred calves, two hundred rams, four hundred lambs”.
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7 Clann an bhraighdinis: this is a partial translation. The Douay Bible here has “the children of
Israel that were returned from captivity”.
9 I dtigh an Tiarna: this is a partial translation. The Douay Bible here has “into the treasure of the
house of the Lord”.
10 A Dhia, is tu mo Dhia: this corresponds simply to “my God” in the Douay Bible.
11 Duairt sé: this is a partial translation. The Douay Bible here has “said to Esdras”.
11 Sa naoú mí: this is a partial translation. The Douay Bible here has “in the ninth month, the
twentieth day of the month”.
12 Agus de mhacaibh Herem, Elieser, Iósué, Melchias, Beniamín, Maloch, Semeias, Samarias, Símeón :
the order of the words in verses 31 and 32 is somewhat confused. The Douay Bible here has “[31]
And of the sons of Herem, Eliezer,  Josue,  Melchias,  Semeias,  Simeon,  [32] Benjamin, Maloch,
Samarias”.
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