
Targaireacht Aggeuis

Duine ab ea Aggeus den mhuíntir a tháinig thar n-ais ó bhraighdineas Bhabiloin sa chéad bhliain de
réim an rí Cúros. Do chuir an Tiarna uaidh é sa tarna bliain de réim an rí Darius mac Histaspes,
chun a rá le Sorobabel, priúnsa Iúda, agus le Iesus an t-árdshagart, an teampall do chur suas: bhíodar
tar éis é ’ thosnú, agus bhíodar tar éis éirí as an obair mar gheall ar an dtoirmeasc a bhí ag na
Samaritánaigh á dhéanamh dóibh. Ach mar gheall ar an dteachtaireacht a thug Aggeus dóibh do
thugadar aghaidh ar an obair arís agus do chríochnaíodar an teampall. Agus duairt an Tiarna le
hAggeus a dh’ínsint dóibh go mbeadh an tarna teampall san níba ghlórmhaire ná mar a bhí an
teampall a bhí roimis, mar go mbeadh an Messiah sa tarna teampall san ag méadú a ghlóire. Agus
dhá chiallú, leis, cad é an t-oirearcas a bheadh sa Tiomna Nua seochas an Tiomna Sean.

Caib. a hAon

Imdheargadh ar an bpobal toisc gur dheineadar faillí den teampall a chur suas. Misneach dá chur
orthu chun tabhairt fén obair.

1 Sa tarna bliain de réim Dhariuis an rí, sa séú mí, an chéad lá den mhí, do tháinig briathar an
Tiarna, trí láimh Aggeuis an fáídh, ag triall ar Shorobabel mac Salatiel, rialtóir Iúda, agus ar Iesus
mac Iosedec an t-árdshagart, dhá rá: 2 Seo mar adeir an Tiarna: Deir an pobal so: Níl an t-am ann
fós chun tí an Tiarna do chur suas. 3 Agus tháinig briathar an Tiarna trí láimh Aggeuis an fáidh,
dhá rá: 4 An bhfuil an t-am ann díbhse chun bheith ’núr gcónaí i dtithibh fraighaolta agus an tigh
seo in’ uaigneas? 5 Agus anois, seo mar adeir Tiarna na sló: Socraídh úr gcroithe agus breithnídh
úr  slite,  6 do  chuiriúir  mórán  agus  thugúir  beagán  isteach.  Bhíúir  ag  ithe,  agus  ní  raibh  úr
ndóthain agaibh. Bhíúir ag ól agus níor líonadh sibh leis an ndigh. Do chuiriúir éadach oraibh féin
agus níor téadh sibh, agus an té a bhí ag tuilleamh tuarastal chuir sé an tuarastal i mála a bhí
pollta. 7 Seo mar adeir Tiarna na sló: Socraídh úr gcroithe ar úr slitibh: 8 Imídh suas ar an sliabh,
tugaidh libh adhmad, agus cuiridh suas an tigh agus taithnfidh sé liomsa, agus tabharfar glóire
dhom, adeir an Tiarna. 9 Do loirgiúir breis, agus féach, do laígheadaíodh é agus thugúir abhaile é.
Do shéideas-sa chun siúil é: Cad ’na thaobh? adeir Tiarna na sló: Mar tá mo thighse in’ uaigneas,
agus gach duine agaibhse ag brostú chun a thí féinig. 10 Mar gheall air sin is ea do coisceadh na
spéartha os úr gcionn ar dhrúcht a thabhairt,  agus do coisceadh an talamh ar a thorthaíbh a
thabhairt. 11 Agus do ghlaos ar thíormacht ar an dtalamh, agus ar na sléibhtibh, agus ar an arbhar,
agus ar an bhfíon, agus ar an ola, agus ar gach ní dá dtugann an talamh uaidh mar thoradh, agus
ar dhaoinibh agus ar bheithígh agus ar gach saothar lámh.

12 Agus d’éist Sorobabel mac Salatiel, agus Iesus mac Iosedec an t-árdshagart, agus iarma uile an
phobail, le guth a dTiarna Dia, agus le bréithribh Aggeuis an fáidh, ó chuir a dTiarna Dia chúthu
é: agus do ghlac eagla na daoine i láthair an Tiarna. 13 Agus do labhair Aggeus, teachtaire ón
dTiarna, duine de sna teachtairíbh ón dTiarna, leis an bpobal, agus duairt sé leó: Táimse libh, adeir
an Tiarna. 14 Agus do mhúiscil an Tiarna sprid Shorobabel, mhic Salatiel, rialtóir Iúda, agus sprid
Iesuis mhic Iosedec an t-árdshagart, agus sprid na cod’ eile den phobal: agus chuadar isteach agus
bhíodar ag déanamh na hoibre istigh i dtigh Thiarna na sló, a nDia.

Caib. a Dó

Déanfaidh  teacht  Chríost  an  tarna  teampall  níosa  ghlórmhaire  ná  an  chéad  theampall.  Beidh
beannacht  ó  Dhia  orthu  mar  luacht  saothair  as  dua na  hoibre.  An  gheallaúint  a  thug  Dia  do
Shorobabel.



1 An ceathrú lá fichid den mhí, sa séú mí, sa tarna bliain do Dharius ’na rí, do thosnaíodar. 2 Agus
sa seachtú mí do tháinig briathar an Tiarna trí láimh Aggeuis fáidh, dhá rá: 3 Labhair le Sorobabel
mac Salatiel, rialtóir Iúda, agus le Iesus mac Iosedec an t-árdshagart, agus leis an gcuid eile den
phobal, agus abair: 4 Cé hé atá fágtha ar úr measc agus do chonaic an tigh seó ’na chéad ghlóire?
Agus  conas  a  chíonn sibh anois  é?  Nách neamhní  é  ’núr  súilibh seochas é  siúd? 5 Ach glac
misneach anois, a Shorobabel, adeir an Tiarna, agus glac misneach, a Iesuis, a mhic Iosedec, a
árdshagairt, agus glacaidh misneach, a mhuíntir na tíre go léir, adeir Tiarna na sló: agus deinidh
(óir táimse libh, adeir Tiarna na sló), 6 an briathar ar ar dheineas connradh libh nuair a thánúir
amach a talamh na hÉigipte: agus beidh mo sprid ’núr lár: ná bíodh eagal oraibh.

7 Óir seo mar adeir Tiarna na sló: Tamall beag fós agus suaithfeadsa neamh agus talamh, agus
muir, agus tír, 8 agus suaithfead na geinte go léir, agus tiocfaidh an tÉ is Mian leis na náisiúnaibh
go léir, agus líonfad an tigh seo de ghlóire: adeir Tiarna na sló. 9 Is liomsa an t-airgead agus is
liomsa an t-ór, adeir Tiarna na sló. 10 Is mór an ghlóire a bheidh ar an dtigh deirineach so seochas
mar a bhí ar an gcéad thigh; agus an áit seo a thabharfad síocháin uaim, adeir Tiarna na sló.

11 An ceathrú lá fichid den naoú mí, sa tarna bliain de réim Dhariuis an rí, tháinig briathar an
Tiarna chun Aggeuis fáidh, dhá rá: 12 Seo mar adeir Tiarna na sló: Ceistigh na sagairt i dtaobh na
dlí agus abair: 13 Má bhíonn feóil naomhaithe ag duine á bhreith leis in íochtar a bhrait, agus go
dteangmhóidh a bhrat le harán, nú le leite, nú le fíon, nú le hola*, nú le haon tsaghas feóla, an
mbeidh sé naomhaithe? Agus d’fhreagadar* na sagairt agus dúradar: Ní bheidh.

14 Má bhaineann duine atá neamhghlan de bárr anama1, le haon ní de sna nithibh sin, an mbeidh
sé neamhghlan? Agus d’fhreagadar na sagairt agus dúradar: Beidh.

15 Agus d’fhreagair Aggeus, agus duairt sé: Sin mar atá an pobal so agus sin mar atá an náisiún
so, os mo chómhairse, adeir an Tiarna, agus sin mar atá obair uile a lámh: agus beidh gach a bhfuil
ofrálta  acu  ann  neamhghlan.  16 Agus  anois  breithnídh  ’núr  gcroithibh,  ón  lá  so  siar,  sarar
cuireadh cloch ar muin cloiche i dteampall an Tiarna. 17 Nuair a théadh sibh go dtí cruach fiche
buiséal agus go ndeineadh deich mbuiséil díobh; agus nuair a théadh sibh isteach sa bhfáscadán
chun caogad árthach d’fháscadh, agus go ndeineadh fiche árthach díobh, 18 do bhuaileas sibh le
gaoith ag loscadh, agus oibreacha uile úr lámh leis an gclúmh liath, agus le cloich-shneachta, agus
fós ní raibh éinne agaibh a tháinig thar n-ais chúm, adeir an Tiarna. 19 Socraídh úr gcroíthe ón lá
so, agus feasta, ón gceathrú lá fichid den naoú mí: ón lá do cuireadh clocha buínn teampaill an
Tiarna; cimeádaidh ’núr gcroí é. 20 An bhfuil an síol tagaithe fós? Nú an bhfuil an fhíniúin, agus
an crann fige, agus an gránúll,  agus an crann ola, i  mbláth? Ón lá so amach cuirfead an rath
oraibh.

21 Agus tháinig briathar an Tiarna, an tarna huair, chun Aggeuis, an ceathrú lá fichid den mhí,
agus  duairt  sé:  22 Labhair  le  Sorobabel,  rialtóir  Iúda,  agus  abair  leis:  Suaithfead  neamh agus
talamh. 23 Ídeód neart ríochta na nGeinte, agus treascród an carbat agus an té atá istigh ann, agus
beidh an eachra agus na marcaigh atá orthu ar lár, gach duine le claíomh a dhriothár. 24  An lá san
adeir Tiarna na sló, tógfadsa thusa, a Shorobabel2, a mhic Salatiel, a sheirbhísigh liom, adeir an
Tiarna, agus déanfad mar ’ bheadh scéala dhíot, óir is tu atá tofa agam, adeir Tiarna na sló.

Nótaí

1 Caib. 2. véar. 14. “De bárr anama”, .i. mar gheall ar bhaint le duine marbh. De réir na dlí (Uimh. 19:13, 22) dá 
mbaineadh duine le corp bheadh sé féin neamhghlan agus beadh gach ní lena mbainfeadh sé neamhghlan. Tagrann 
an fáidh an dlí sin go léir do sna daoine, mar bhíodar neamhghlan mar gheall ar an bhfaillí a dheineadar de 
theampall Dé. Dá bhrí sin ní glantí iad leis an bhfeóil a dh’íbridís, ach is amhlaidh a thruaillídís féin an íbirt toisc iad
a bheith dhá déanamh agus iad neamhghlan.

2 Véar. 24. “A Shorobabel”. Baineann an gheallúint sin go háirithe le Críost. Ar shliocht Sorobabel a tháinig Críost.



2 Nú le hola, nú le haon tsaghas feóla: h-prefixation is added twice in this edition. The need for h-
prefixation appears to have been overlooked in the manuscript as the word  le  was inserted a
number of times in this sentence as a later amendment. 
2 D’fhreagadar na sagairt:  a past-tense verb conjugated for the plural is governed by a plural
noun-subject here. See also verse 14 here. 
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