
Targaireacht Abdiais

Eidirmhínítear  an  ainm  Abdias  i  gcéill  “Seirbhíseach  an  Tiarna”.  Meastar  go  raibh  sé  ag
fáidheadóireacht le línn Osee agus Ioel agus Amois. Ach measaid cuid de sna hÉabhraigh gurb é a
bhí ’na stíobhard ag Achab, agus do chuirfeadh san i bhfad níos sia siar é. Is í a  thargaireacht an
targaireacht  is  giorra dhíobh go léir  in  uimhir na bhfocal.  Ach tá sí  chómh mór le  rá le  haon*

targaireacht acu, adeir Ierom Naofa, i ndoimhneas mistéirí. Níl ach aon chaibideal amháin inti.

Caib. a hAon

Íde Edoim mar gheall ar a n-uabhar: agus mar gheall ar na héagórthaibh a dheineadar ar Iácób.
Slánú Israél agus a bhua.

1 An radharc a chonaic Abdias. Seo mar adeir an Tiarna Dia le hEdom. Do chloiseamair scéal ón
dTiarna, agus tá teachtaire curtha aige chun na ngeinte: Éirídh, agus éirímís suas chun catha ’na
choinnibh. 2 Féach do dheineas thusa suarach i measc na náisiún: tá meas ana-shuarach ort. 3 Tá
uabhar do chroi tar éis thu ’ dh’árdú suas, agus tu id chónaí i scoiltibh na gcarraigreach, agus do
chathaoir ríoga agat á chur suas go hárd, agus tu dhá rá id chroí: Cé ’ thabharfaidh anuas go
talamh me? 4 Dá  n-árdaítí  thu  ar  nós  an  fhiolair,  agus  bíodh go  gcurfá  do nead  i  measc  na
réilteann: tabharfadsa anaus as an tu, adeir an Tiarna. 5 Dá dtagadh bithiúnaigh isteach chút, nú
lucht foghla san oíche, conas a dh’fhanfá ciúin? Ná beidís ag guid go dtí go mbeadh a ndóthain
acu?  Dá  dtagadh  lucht  na  bhfíonchaor  do  bhailiú  ná  fágfaidís  agat  an  chuid  is  lú  dhe,  aon
chrobhaing amháin? 6 Cad é mar a chuardaíodar Esau! Cad é mar a chuardaíodar na rudaí a bhí i
bhfolach aige! 7 Chuireadar amach thu go dtí an teóra. Táid fir uile do chómhcheilge tar éis thu ’
mhealladh. Tá buaite ort ag fearaibh do shíochána. Na daoine a bhíonn ag ithe id chuíbhreann
beid siad ag cur gaistí fút: níl aon chiall ann. 8 Ná hídeódsa, sa ló san, lucht eagna as Edom? adeir
an Tiarna; agus tuiscint as sliabh Esau? 9 Agus beidh eagla ar t’fhearaibh láidre ón ndeisceart go
raghaidh duine ar ceal ó shliabh Esau. 10 Mar gheall ar an éirleach agus mar gheall ar an éagóir ar
do bhráthair Iácób clúdóidh mearaí thu agus raghair ar ceal go deó. 11  An lá a bhís id sheasamh
’na  choinnibh,  nuair  a  bhí  daoine  iasachta  a’  breith  a  shlóite  leó  i  mbraighdineas,  agus
eachtrannaigh ag dul isteach ’na gheataibh, agus ag cur Iérúsalem ar chrannaibh: ba chuma thusa
nú duine acu. 12 Ach ní bheirse ag féachaint1 ar lá do dhriothár, an lá a bheidh sé ag fágaint a
thíre, ná ní bheir ag glacadh áthais os cionn clainne Iúda i ló a n-ídithe, ná ní bheir ag méadú do
bhéil i ló na guasachta. 13 Ná ní raghair isteach i ngeata mo phobail i ló a scriosta: ná ní bheidh tú,
ach chómh beag, ag féachaint ar a olcaibh i ló a mhí-ádha: agus ní curfar amach thu i gcoinnibh a
shló lá a léirscriosa. 14 Ná ní bheidh tú id sheasamh in sna crosbhóithribh chun an lucht teitheadh
do mharú, agus ní cuirfir isteach i bpríosún a mbeidh fágtha dhe i ló na guasachta. 15  Óir tá lá an
Tiarna i ngar ar na geintibh go léir: mar atá déanta agat a déanfar leat: iompóidh sé do thuarastal
ar do cheann féinig. 16 Óir fé mar a bhíodh sibhse ag ól ar mo shliabh naofasa sin mar a bheid na
geinte go léir ag ól i gcónaí. Agus beid siad ag ól agus ag diúgadh, agus beid siad fé mar ná beidís
ann. 

17 Agus i gcnuc Síoin a bheidh slánú, agus beidh sé naofa, agus sealbhóid teaghlach Iácób an
mhuíntir a shealbhaigh iad. 18 Agus beidh teaghlach Iácób ’na thine, agus teaghlach Ióseph ’na
lasair, agus teaghlach Esau ’na choínleach: agus adhanfar iad iontu, agus sloigfid siad iad, agus ní

1 Caib. 1. véar. 12. “Ní bheirse ag féachaint”. Nú “ní ceart duit bheith ag féachaint”. Milleán is ea an chaint sin mar 
gheall ar an rud a dheinidís, agus deimhne ná raghadh sé in aisce leó.
—Ibid. “Ag méadú do bhéil”, .i. ag labhairt go teann in aghaidh clainne Israél, ag táithriúgadh orthu in am a 
gcruatain. (Tá seanfhocal ag Gaelaibh, .i. “Is mairg a labhrann go teann”. Agus tá focal eile acu ná feaca riamh in 
aon leabhar bíodh go bhfuilim ag éisteacht riamh leis, .i. “Ní hag táithriúgadh air é” = “Not that I mean to reproach 
him for an afflication (which is the will of God)”. e.g. “An bacachán gan mhaith! Ní hag táithriúgadh air é”.)



bheidh aon iarsma de theaghlach Esau, óir tá san labhartha ag an dTiarna. 19 Agus beidh sliabh
Esau in  oidhreacht  ag  an  muíntir  atá  laisteas,  na  Philistínigh,  agus  ag  an  muíntir  atá  ar  na
machairíbh: agus sealbhóid siad tír Ephraim, agus tír Samaria: agus sealbhóidh Beniamín Galaad.
20 Agus sealbhóidh braighdineas  an tslóigh seo clainne Israel  áiteanna uile  na gCanaaníteach
chómh  fada  le  Sarepta:  agus  sealbhóidh  braighdineas  Iérúsalem,  (an  braighdineas)  atá  sa
Bhosphorus,  cathracha an deiscirt.  21 Agus beid  slánaitheóirí  ag dul  suas  ar  shliabh Síoin ag
tabhairt breithe ar shliabh Esau, agus is don Tiarna a bheidh an ríocht.

Nótaí

1 Le haon: h-prefixation is missing in the manuscript and is added in this edition.
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