
Targaireacht Sachariais

Do thosnaigh Sacharias ar thargaireacht an bhliain chéanna a thosnaigh Aggeus ar thargaireacht,
agus ar an ócáid gcéanna. Tá a thargaireacht lán d’fhigiúiribh diamhra, agus de gheallúnaibh, agus
de bheannachtaíbh, cuid acu ag baint leis an sionagóg, agus cuid acu ag bainte le heaglais Chríost.

Caib. a hAon

An fáidh á chómhairliú do sna daoine iompáil thar n-ais chun Dé. Ínseann sé a aislingí dhóibh, agus
tugann sé dhóibh súil a bheith acu leis an aimsir do dhul i bhfeabhas.

1 An t-ochtú mí den tarna bliain de réim Dhariuis tháinig briathar an Tiarna chun Sachariais, mac
Bharachiais mhic Addo, an fáidh, dhá rá: 2 Bhí an Tiarna i bhfeirg thar na beartaibh chun úr n-
athrach. 3 Agus déarfair leó: Seo mar adeir Tiarna na sló: Iompaídh chúmsa, adeir Tiana na sló,
agus iompódsa chúibhse, adeir Tiarna na sló. 4 Ná bídh mar a bhí úr n-aithreacha. Bhí na fáidhe
ársa  ag  labhairt  leó  go  hárd,  dhá  rá  leó:  *Iompaídh  ónúr  slitibh  (ndrochshlitibh)  agus  ónúr
smaointibh mallaithe: ach níor thugadar cluas,  ná níor éisteadar liomsa, adeir an Tiarna. 5  Ca
bhfuil  úr n-aithreacha? Agus an mairfidh na fáidhí  i  gcónaí? 6 Ach mo bhréithrese,  agus mo
reachta, na bréithre agus na reachta a thugas fé órdú dom sheirbhísigh na fáidhí, an amhlaidh nár
rugadar greim ar úr n-aithreachaibh i dtreó gur iompaíodar thar n-ais agus go ndúradar: Fé mar a
bheartaigh Tiarna na sló a dheánamh linn, de réir ár slite agus de réir ár mbeartúchán, sin mar atá
déanta aige linn?

7 An ceathrú lá fichid den aonú mí déag, ar a dtugtar Sabat, sa tarna bliain de réim Dhariuis,
tháinig briathar an Tiarna chun Sachariais mac Bharachais mhic Addo, an fáidh, agus duairt sé:
8 Do chonac san oíche, agus féach, fear1 ar muin eich dheirg, agus é ’na sheasamh i measc na
gcrann miortail  a bhí sa bhun, agus bhí laistiar de capaill  dhearga, agus capaill  bhreaca, agus
capaill bhána. 9 Agus duartsa: Cad iad na capaill iad san, a thiarna? Agus an t-aingeal a bhí ag
labhairt  istigh  ionam  duairt  sé  liom:  Taispeánfadsa  dhuit  cad  iad  na  nithe  iad  san.  10 Agus
d’fhreagair an fear a bhí ’na sheasamh i measc na miortal agus duairt sé: Sin iad an mhuíntir2 a
chuir an Tiarna uaidh chun go siúlóidís tríd an ndomhan. 11 Agus d’fhreagadar aingeal an Tiarna,
a bhí ’na sheasamh i measc na miortal agus dúradar: Tá siúlta againn tríd an ndomhan, agus féach
tá an domhan go léir fé áitreabh agus ar a shuaimhneas. 12 Agus d’fhreagair aingeal an Tiarna
agus duairt sé: A Thiarna na sló, cad é an fhaid a bheirse gan trócaire ’ dhéanamh ar Iérúsalem
agus ar chathrachaibh Iúda go bhfuil an fhearg agat chúthu? Sin í anois an deichiú bliain agus trí
fichid3. 13 Agus do labhair an Tiarna bréithre fónta, sólásacha, leis an aingeal a bhí ag labhairt
istigh ionam. 14 Agus an t-aingeal a bhí ag labhairt ionam duairt sé liom: Labhairse go hárd agus
abair:  Seo  mar  adeir  Tiarna  na  sló:  táim  tnúthach  ar  son  Iérúsalem  agus  ar  son  Shíoin  le
mórthnúth, 15 agus táim feargach, le mórfheirg, chun na náisiún atá saibhir: óir bhíos beagán
feargach, agus do sheóladar san an t-olc ar aghaidh. 16 Dá bhrí sin, seo mar adeir an Tiarna:
Tiocfad thar n-ais chun Iérúsalem le trócairíbh. Is inti a curfar suas mo thigh, adeir Tiarna na sló,
agus beidh an téad chun foirinimh dá síneadh amach ar Iérúsalem. 17 Bí ag labhairt go hárd, agus
abair: Seo mar adeir an Tiarna: Beid mo cathracha fós ag scéith le nithibh fónta. Agus cuirfidh an
Tiarna sólás fós ar Shíon, agus toghfaidh sé Iérúsalem fós.

1 Caib. 1. véar. 8. “Fear”, .i. aingeal i riocht fir. Is dócha gurbh é Mícheál Naofa an tÁrdaingeal a bhí ann, .i. aingeal 
coímhdeachta eaglaise Dé.

2 Véar. 10. “An mhuíntir”, aingil choímhdeachta na dtíortha agus na gcúigí.
3 Véar. 12. “An deichiú bliain agus trí fichid”, .i. ó thosnaigh imdhridim Iérúsalem sa naoú bliain de réim Sedeciais go

dtí an tarna bliain de réim Dhariuis. Ní mar a chéile an deich mbliana agus trí fichid sin de léirscrios ar Iérúsalem 
agus ar chathrachaibh Iúda, agus an deich mbliana agus trí fichid de bhraighdineas a thargair Ieremias. Sa cheathrú 
bliain de réim Ioacim a thosnaigh an braighdineas san, agus sa chéad bhliain de réim Chúrois a críochnaíodh é.



18 Agus thógas suas mo shúile agus d’fhéachas: agus féach cheithre hadharca4. 19 Agus duart leis
an aingeal a bhí ag labhairt ionam: Cad iad na nithe iad san? Agus duairt sé liom: Sin iad na
hadharca  atá  tar  éis  Iúda  agus Israél  agus Iérúsalem do scaipeadh.  20 Agus  do thaispeáin  an
Tiarna dhom ceathrar gaibhní. 21 Agus duart: Cad ’tá le déanamh acu san? Agus do labhair sé
agus duairt sé: Sin iad na hadharca atá tar éis Iúda do scaipeadh, gach fear in’ aonar, agus níor
thóg éinne acu a cheann. Agus táid siad san tagaithe chun eagla do chur orthu, chun go leagfaidís
ar lár adharca na náisiún atá tar éis na hadhairce d’árdú ar thír Iúda, dhá scaipeadh.

Caib. a Dó

Fén ainm sin “Iérúsalem” targaireann sé eaglais Chríost ag dul ar aghaidh, agus roinnt Giúdach agus
mórán Gínteach ag teacht isteach inti.

1 Agus thógas suas mo shúile agus d’fhéachas, agus féach, fear agus téad chun tómhais aige ’na
láimh. 2 Agus duart: Ca bhfuilir ag dul? Agus duairt sé liom: Chun Iérúsalem do thómhas agus
chun a dh’fheiscint cad é an méid atá ’na leithead, agus cad é an méid atá in’ fhaid. 3 Agus féach
d’imigh an t-aingeal  a  bhíodh ag labhairt  ionam amach,  agus tháinig  aingeal  eile  amach ’na
choinnibh 4 agus duairt sé leis: Rith, labhair leis an bhfear óg san, agus abair: Beidh Iérúsalem dá
háitreabh gan fallaí5 mar gheall ar iomadúlacht na ndaoine agus na mbeithíoch a bheidh ’na lár
istigh, 5 agus beadsa, adeir an Tiarna im fhalla tine dhi mórthímpall agus bead i nglóire istigh ’na
lár.

6 Ó, ó, teithidh a talamh an tuaiscirt, adeir an Tiarna, óir táim tar éis sibh a scaipeadh ar cheithre
gaoithibh na spéire,  adeir  an Tiarna. 7 Teithse,  a Shíoin!  Tusa atá id chónaí  i  bhfochair  iníne
Bhabiloin: 8 óir seo mar adeir Tiarna na sló: Tar éis na glóire do chuir sé me chun na náisiún atá
tar éis sibhse do chreachadh, óir an té do theangmhaíonn libhse teangmhaíonn sé le mogall mo
shúlsa. 9 Óir féach tógaimse mo lámh os a gcionn agus beid siad ’na bhfoghail ag á lucht seirbhíse,
agus beidh ’  fhios  agaibh gurb é  Tiarna na sló  do chuir  uaidh me.  10 Bí  ag moladh agus ag
déanamh áthais, a iníon Shíoin: óir féach táimse ag teacht, agus déanfad cónaí id lár, adeir an
Tiarna,  11 agus  dlúthfar  mórán náisiún  leis  an  dTiarna  an  lá  san,  agus  beid  siad  ’na  bpobal
agamsa, agus beadsa im chónaí id lársa: agus beidh ’ fhios agat gurb é Tiarna na sló do chuir chút
me. 12 Agus sealbhóidh an Tiarna Iúda, a chuid sa talamh naomhaithe: agus tógfaidh sé Iérúsalem
fós. 13 Bíodh gach feóil ciúin i láthair an Tiarna, óir tá éirithe suas aige as a áit chonaithe naofa.

Caib. a Trí

Chítear in aisling Sátan ag cionntú an árdshagairt. Glantar é óna pheacaíbh. Gealltar Críost, agus
sochar mór óna pháis.

1 Agus do thaispeáin an Tiarna dhom Iesus6 ’na sheasamh i láthair aingil  an Tiarna: agus bhí
Sátan ’na sheasamh ar a láimh dheis chun bheith ag cur ’na choinnibh. 2  Agus duairt an Tiarna le
Sátan:  Imdheargadh ón  dTiarna  ort,  a  Shátain;  agus  imdheargadh ort  ón  dTiarna  atá  tar  éis
Iérúsalem do thoghadh. Nách aithinne é sin a tarraigeadh as an dtine? 3 Agus bhí Iesus clúdaithe
le héadach salach7, agus bhí sé ’na sheasamh os cómhair an aingil. 4 Agus d’fhreagair an t-aingeal
agus duairt sé leis an muíntir a bhí ’na seasamh os a chómhair: Tógaidh uaidh an t-éadach salach.

4 Véar. 18, 20. “Cheithre hadharca ... ceathrar gaibhní”. Na hímpireachtaí, nú na ríochtanna, a bhíodh ag géarleanúint
ar phobal Dé, b’in iad na cheithre hadharca. An ceathrar gaibhní, nú an ceathrar siúinéirí (óir tá an dá bhrí le 
“faber”), sin iad na cómhachta a bhíonn ceapaithe ag Dia chun lucht géarleanúna do mheilt agus do chur ar 
neamhní.

5 Caib. 2. véar. 4. “Beidh Iérúsalem dá háitreabh gan fallaí”. Ní foláir a thuiscint go mbaineann an chainnt sin le 
heaglais Chríost.

6 Caib. 3. véar. 1. “Iesus”, nú “Iósué”, mac Iosedec, árdshagart na haimsire sin.
7 Véar. 3. “Éadach salach”, .i. faillí agus peacaí. Manuscript has faillíghth for “negligences”, unclear if the singular or

plural is intended.



Agus duairt sé leis: Féach tá do pheacúlacht tógtha agam uait, agus tá malairt éadaigh curtha
umat agam. 5 Agus duairt sé: Curtar míocht glan ar a cheann. Agus chuireadar míocht glan ar a
cheann, agus chuireadar éadach uime. Agus bhí aingeal an Tiarna ’na sheasamh.

6 Agus do labhair aingeal an Tiarna le Iesus agus duairt sé: 7 Seo mar adeir Tiarna na sló: Má
shiúlann tú im shlitibhse agus go gcimeádfair m’órdú, beidh tú id bhreithiún ar mo theaghlach,
leis, agus beidh tú ag cimeád mo chúirteanna, agus tabharfad duit8 cuid díobh so atá láithreach
anso anois, chun bheith ag siúl*. 8 Éist liom, a Iesuis a árdshagairt, tusa agus do cháirde atá ’na
gcónaí os do chómhair, óir is fir thaispeántacha9 iad, óir féach tabharfadsa liom mo sheirbhíseach
an t  ÓRIENS. 9 Óir féach an chloch10 atá curtha agam i láthair Iesuis: táid seacht súile ar aon chloch
amháin: féach snoífeadsa a snoí, adeir Tiarna na sló, agus tógfad chun siúil mallaitheacht na tíre
sin in aon lá amháin. 10 Sa ló san, adeir Tiarna na sló, glaofaidh gach fear a chara fén bhfíniúin nú
fén gcrann fige.

Caib. a Ceathair

Aisling an choínnleóra óir agus na seacht lóchrann, agus an dá olachrann. Críochnóidh Sorobabel an
teampall.

1 Agus do tháinig arís an t-aingeal a bhíodh ag labhairt istigh ionam agus do dhúisigh sé me ar
nós  duine  a  dúisítear  as  a  chodladh.  2 Agus  duairt  sé  liom:  Cad  a  chíonn tú?  Agus  duartsa:
D’fhéachas agus féach coínnleóir11 agus é go léir d’ór, agus a lóchrann ar a bharra, agus a seacht
soílse air, agus seacht bhfeadáin de sna soílsibh a bhí ar a bharra. 3 Agus dhá olachrann os a
chionn: olachrann ar dheis an lóchrain, agus an t-olachrann eile ar a chlí. 4  Agus d’fhreagras agud
duart leis an aingeal a bhíodh ag labhairt istigh ionam: Cad iad na nithe iad san, a thiarna? 5  Agus
d’fhreagair an t-aingeal a bhíodh ag labhairt istigh ionam agus duairt sé liom: An amhlaidh nách
eól duit cad iad na nithe iad san? 6 Agus duartsa: Ní heól, a thiarna. Agus d’fhreagair sé agus do
labhair sé liom agus duairt sé: Sid é briathar an Tiarna do Shorobabel12, dhá rá: Ní le slua, ná le
cómhacht, ach lem spridse, adeir Tiarna na sló. 7 Cé hé thusa, a mhórshliabh13 roim Shorobabel?
Déanfaidh machaire dhíot: agus tabharfaidh seisean amach an phríomhchloch,  agus tabharfaidh
sé cómhaise dá maise sin.

8 Agus tháinig briathar an Tiarna chúm dhá rá: 9 Is iad lámha Sorobabel a chuir buínn an tí seo,
agus is iad a lámha do chríochnóidh é, agus beidh ’ fhios agaibh gurb é Tiarna na sló do chuir

8 Véar. 7. “Tabharfad duit”, .i. “cuid díobh so” .i. de sna haingealaibh a bhí ansúd laithreach, chun bheith i t’fhochair 
ag tabhairt aire dhuit. 

9 Véar. 8. “Fir thaispeántacha”, .i. fir a bheadh, lena gcainnt agus lena ngníomhartha, roim ré, ag taispeáint na n-iúnaí
a bhí le teacht.
—Ibid. “Mo sheirbhíseach an tOrient”, .i. Críost. B’é seirbhíseach Dé é ’na dhaonnacht, agus tugtar an tÓrient air 
toisc é ’ dh’eirí lastoir, ar nós na gréine, ag tabhairt solais don domhan. Ionann “Óriens” agus “lóchaint”.

10 Véar. 9. “An chloch”, .i. solaoid eile ar Chríost, an charraig, an chloch bhuínn, cloch chúinne na heagailse.
—Ibid. “Seacht súile”, .i. aireachas iolartha Chríost ar an eaglais. Nú seacht tíolaicí an Sprid Naoimh.
—Ibid. “In aon lá amháin”, .i. an lá a dh’fhulig Críost an pháis, an lá as a dtáinig gach maitheas chúinn, nuair a 
snoífar an chloch lómhar so, .i. dhá gearradh agus dhá polladh le sciúirsíbh agus le deilgnibh agus le taraingíbh, agus
leis an sleagh.

11 Caib. 4. véar. 2. “Coínnleóir”, .i. teampall Dé a bhí an uair sin dá chur suas; agus, i gcéill níos uaisle, eaglais 
Chríost.

12 Véar. 6. “Do Shorobabel”. Bhí an aisling seo i bhfabhar do Shorobabel: dhá dheimhniú dho go n-éireódh leis i 
ndéanamh an teampaill a bhí tosnaithe aige, agus do ciallaíodh leis an gcoínnleóír: bhí ola dá tabhairt do lóchrann an
choínnleóra san, as an dá olachrann, an ola ag sileadh as an dá chrann agus ag rith trí sna seacht bhfeadáin chun na 
seacht soílse do chothú, agus an gnó dá dhéanamh uaidh féin, gan dua ó éinne.

13 Véar. 7. “A mhórshliabh”, mórshliabh a thugann sé ar an dtoirmeasc a bhí ag namhad phobail Dé á dhéanamh: 
toirmeasc gur chuir Dé cosc leis gan chabhair ó aon armáil daoine.
—Ibid. “Cómhaise”, .i. cuirfidh sé maise ar mhaise, nú áilleacht ar áilleacht.



chúibh me. 10 Óir cé ’ chuirfidh neamhshuím i laethibh beaga14? Agus beidh áthas orthu agus
chífid siad an tromán stáin i láimh Sorobabel. Sin iad seacht súile an Tiarna a bhíonn ag rith ins
gach treó tríd an ndomhan go léir. 

11 Agus d’fhreagras agus duart leis: Cad iad an dá olachrann iad san ar dheis an choínnleóra agus
ar a chlí? 12 Agus d’fhreagras arís agus duart leis: Cad iad an dá olaghéag iad san atá in aice an dá
ghob óir, ’na bhfuilid na feadáin óir? 13 Agus do labhair sé liom agus duairt sé: An amhlaidh ná
fuil ’ fhios agat cad iad na nithe iad san? Agus duart: Níl ’ fhios agam, a thiarna. 14 Agus duairt sé
liom: Sin iad an dá mhac ola15 atá ’na seasamh os cómhair Thiarna an domhain go léir.

Caib. a Cúig

Aisling an leabhair ag foluamaint, agus na mná san árthach.

1 Agus  d’iompaíos  agus  thógas  suas  mo  shúile  agus  d’fhéachas,  agus  féach  leabhar16 ag
foluamaint. 2 Agus duairt sé liom: Cad a chíonn tú? Agus duartsa: Chím leabhar ag foluamaint,
fiche cúbat a fhaid agus deich gcúbait  a leithead. 3 Agus duairt  sé liom: Sin í  an eascaine do
théann amach os cionn aghaidh na talún, agus tabharfar breith ar gach bithiúnach de réir mar atá
scríofa sa leabhar san, agus tabharfar breith ar an té a dheineann dearbhú mar an gcéanna, dá réir.
4 Tabharfad amach an leabhar san, adeir Tiarna na sló: agus tiocfaidh sé chun tí an bhithiúnaigh,
agus chun tí an té a dheineann dearbhú éithigh dar m’ainmse: agus fanfaidh sé i lár a thí agus
ídeóidh sé an tigh, agus adhmad an tí agus clocha an tí. 

5 Agus do chuaigh an t-aingeal a bhíodh ag cainnt ionam amach agus duairt sé liom: Tóg suas do
shúile agus féach cad é an rud é seo atá ag dul amach. 6 Agus duartsa: Cad é an rud é? Agus duairt
seisean: Árthach ag gabháil amach is ea é sin. Agus duairt sé: Is é sin a súil17 sa domhan go léir.
7 Agus féach bhí talant luaidhe dá bhreith agus bean ’na suí i lár an árthaigh. 8 Agus duairt sé: Sin
í an mhallaitheacht, agus do chaith sé isteach í i lár an árthaigh agus do chaith sé an mheáchaint
luaidhe anuas ar bhéal an árthaigh. 9 Agus do thógas suas mo shúile agus d’fhéachas, agus féach
tháinig  beirt  bhan  amach,  agus  bhí  gaoth  féna  sciathánaibh,  agus  bhí  sciatháin  orthu  mar
sciatháin cromáin, agus do thógadar an t-árthach in áirde idir neamh agus talamh. 10  Agus duart
leis an aingeal a bhí ag labhairt ionam: Ca bhfuilid siad san ag breith an árthaigh leó? 11 Agus
duairt sé liom: Chun go ndéanfí tigh do i dtír Shenaair18 agus go suífí ann é ar a bhonnaibh féinig.

Caib. a Sé

Aisling na gceithre gcarbat. Coróinní dá n-órdú do Iesus an t-árdshagart ’na shamhaltas do Chríost.

1 Agus  d’iompaíos  agus  thógas  suas  mo  shúile  agus  d’fhéachas,  agus  féach  tháinig  cheithre
carbait19 amach a lár dhá shliabh, agus sléibhte práis ab ea na sléibhte. 2 Bhí sa chéad charbat

14 Véar. 10. “I laethibh beaga”, .i. an tosnú beag a bhí ar dhéanamh teampaill Dé.
—Ibid. “An tromán stáin”. Ón leitir, “an chloch stáin”, .i. an troman saoir a bheidh i láimh Sorobabel ag críochnú an
tí.
—Ibid. “Na seacht súile”, .i. Dia ag féachaint ar an uile ní agus ag órdú an domhain.

15 Véar. 14. “Dhá mhac ola”, .i. an bheirt a bhí úngtha chun an Tiarna, .i. an t-árdshagart Iesus agus an priúnsa 
Sorobabel.

16 Caib. 5. véar. 1. “Leabhar”, .i. “volumen”, .i. párchmínt, nú leathanach páir a fílltí ar a chéile, mar a deintí leabhair 
fadó, agus mar gheall ar iad a bheith fíllte do tugtí mar ainm orthu “volumena”.

17 Véar. 6. “A súil”, .i. an rud ar a gcuirid siad a súil: nú is é sin a samhaltas, nú a bhfigiúir, .i. samhaltas nú figiúir na 
bpeacach.

18 Véar. 11. Tír Shenaair”, .i. an áit ’nar deineadh Babel, nú Babilon (Gein. 11). Agus tabhair fé ndeara go dtugtar go 
minic ar Bhabilon sa Bhíobla naofa, cathair an diabhail, .i. cathair phobail na mallaitheóirí fé mar a tugtar ar 
Iérúsalem cathair phobail Dé.

19 Caib. 6. véar. 1. “Cheithre carbait”. .i. na cheithre hímpireachtaí móra, na Caldéigh, agus na Persaigh, agus na 
Gréagaigh, agus na Rómhánaigh. Nú b’fhéidir gur chiallaigh na cheithre carbait ríthe na hÉigipte agus Asia, sliocht 



capaill dhearga agus sa tarna carbat capaill dhúbha, 3 agus sa tríú carbat capaill bhána, agus sa
cheathrú carbat capaill ioldathacha, láidre. 4 Agus d’fhreagras agus duart leis an aingeal a bhíodh
ag labhairt ionam: Cad iad na rudaí iad san, a thiarna? 5 Agus d’fhreagair an t-aingeal agus duairt
sé liom: Sin iad cheithre gaotha na spéire, agus bíd siad ag dul amach ag seasamh os cómhair
Tiarna an domhain go léir.  6 Bhíodh an carbat ’na raibh na capaill  dhearga ag dul  amach fé
thalamh an tuaiscirt20, agus théadh na capaill bhána amach ’na ndiaidh sin. Agus théadh na capaill
ioldathacha amach fén ndeiscirt. 7 Agus an chuid ba threise acu do théidís amach, agus bhídís a
d’iarraidh imithe,  agus bheith ag rith anonn ’s anall  tríd an ndomhan go léir. Agus duairt sé:
Imídh, agus siúlaídh tríd an ndomhan go léir: agus do shiúlaíodar tríd an ndomhan go léir.

8 Agus do ghlaeigh sé orm agus do labhair sé liom, agus duairt sé: Féach iad san atá ag dul fén
ndtuaisceart tá suaimhneas curtha acu ar mo sprid sa tuaisceart.

9 Agus tháinig briathar an Tiarna chúm agus duairt sé: 10 Tóg cuid de mhuíntir an bhraighdinis,
de Holdai, agus de Thobias agus d’Idaias, agus tiocfair sa ló san agus raghair isteach i dtigh Iosiais
mhic  Sophoniais,  a  tháinig  amach  a  Babilon,  11 agus  tógfair  ór  agus  airgead:  agus  déanfair
coróinní, agus cuirfir iad ar cheann Iesuis mhic Iosedec an t-árdshagart, 12 agus labharfair leis
agus déarfair:  Seo mar adeir  Tiarna na sló:  Féách fear:  Óriens is  ainm do;  agus is  faoi  sin a
dh’éireóidh sé agus a chuirfidh sé suas teampall chun an Tiarna. 13 Is é féin a chuirfidh suas
teampall chun an Tiarna, agus iompróidh sé an ghlóire, agus beidh sé ’na shuí agus i réim ’na
cathaoir ríoga, agus beidh sé ’na shagart ’na chathaoir ríoga, agus beidh cómhairle na síochána
eatarthu araon21. 14 Agus beidh na coróinní ’na n-abhar cuímhne i dteampall an Tiarna do Helem,
agus do Thobias, agus d’Idaias, agus do Hem mac Sophoniais. 15 Agus beid siad san atá i gcéin ag
teacht agus ag cur teampaill suas chun an Tiarna, agus beidh ’ fhios agaibh gurb é Tiarna na sló
do chuir chúibh mise. Ach tiocfaidh so chun cínn má éisteann sibh le guth úr dTiarna Dia.

Caib. a Seacht

An pobal ag fiafraí i dtaobh troscaidh. Cómhairlítear dóibh troscadh ’ dhéanamh ón bpeaca.

1 Agus do thit amach sa cheathrú bliain de réim Dhariuis, go dtáinig briathar an Tiarna chun
Sachariais, an ceathrú lá den naoú mí, an mí ar a dtugtar Casleu. 2 Nuair a chuir Sarasar agus
Rogammelech, agus na daoine a bhí in’ fhochair, teachtaireacht chun tí Dé, ag guí aghaidh an
Tiarna:  3 chun  labhartha  le  sagartaibh  tí  Thiarna  na  sló,  agus  leis  na  fáidhibh,  dhá  rá:  An
gcaithfead gol sa chúigiú mí22, nú an gcaithfead me féin do naomhú mar atá déanta agam anois le
mórán blian?

4 Agus tháinig briathar Thiarna na sló chúmsa, dhá rá: 5 Labhair le daoinibh na tíre go léir, agus
leis na sagartaibh, agus abair leó: Nuair a bhíodh sibh ag déanamh troscaidh agus ag caí, an cúigiú
mí agus an seachtú mí, i gcaitheamh an seacht ndeich seo de bhlianaibh, an chúmsa a dheineadh
sibh troscadh? 6 Agus nuair a dheineadh sibh ithe agus ól nách ar úr son féinig a dheineadh sibh
ithe agus ól? 7 Nách iad san na bréithre do labhair an Tiarna trí láimh na bhfáidhí roimis seo,

Ptoleméuis agus Seleúcuis.
20 Véar. 6. “An tuaisceart”. (Tá dearúd sa nóta so. Deir sé go bhfuil Babilon lastuaigh de Iérúsalem. Ní fíor é sin. Tá 

Babilon soir díreach ó Iérúsalem.)
—Ibid. “Na capaill dhúbha”, .i. na Méidigh agus na Persaigh; agus ’na ndiaidh sin na capaill bhána, .i. Alecsandar 
agus na Gréagaigh, óir do smachtaíodar Babilon agus chuireadar breith Dé i bhfeidhm ar an gcathair mallaithe sin, 
.i. do chuireadar suaimhneas ar sprid Dé.
—Ibid. “An deisceart”, .i. an Éigipt, an tír a bhí ó dheas ó Iérúsalem. Tír a bhí ag Ptoleméus ar dtúis, agus ag na 
Rómhánaigh ansan.

21 Véar. 13. “Eatarthu araon”. .i. beidh an dá oific in éineacht aige ’na phearsain féin, .i. oific rí agus oific sagairt.
22 Caib. 7. véar. 3. “Sa chúigiú mí”. Dheinidís troscadh an deichiú lá den chúigiú mí, mar b’é sin an lá a dódh an 

teampall. Dá bhrí sin fiafraíd siad an bhfuil ’ fhéachaint orthu leanúint ag déanamh an troscaidh sin tar éis an 
teampaill a bheith curtha suas arís. Feic freagra na ceiste sin i véarsa a naoidéag den chaibideal so a leanann.



nuair a bhí Iérúsalem fós fé áitreabh, agus saibhir, í féin agus na cathracha ’na tímpall, agus a bhí
lucht áitribh laisteas, agus ar an machaire?

8 Agus tháinig briathar an Tiarna chun Sachariais, agus duairt sé: 9 Seo mar adeir Tiarna na sló:
Breithnídh breith fhírinneach,  agus taispeánaidh trócaire  agus atrua,  gach duine dá bhráthair.
10 Agus ná bídh cruaidh ar an mbainntrigh, ná ar an dílleachtaí, na ar an nduine iasachta, ná ar an
mbocht; agus ná bíodh duine ag beartú uilc ’na chroí i gcoinnibh a bhráthar. 11 Ach ní éistfidís
liom. Agus d’iompaíodar an ghuala chun imithe, agus do stupadar a gcluasa i dtreó ná haireóidís.
12 Agus dheineadar a gcroí chómh cruaidh leis an gcloich adamaint, sara n-aireóidís an dlí, agus
na bréithre a chuir Tiarna na sló uaidh ’na sprid trí láimh na bhfáidhí roimis seo: agus mar sin
tháinig  díbheirg  mhór  ó  Thiarna  na  sló.  13 Agus  do  thárla,  toisc  gur  labhair  sé  agus  nár
chloiseadar:  mar  sin  a  bheidh siad  san ag  glaoch  agus ní  éistfeadsa  leó,  adeir  Tiarna  na sló.
14 Agus do scaipeas iad ar na ríochtaibh go léir nách aithnid dóibh: agus do fágadh an tír ’na
huaigneas ’na ndiaidh, i dtreó ná gabhadh aon duine tríthi agus ná tagadh aon duine thar n-ais
tríthi, agus d’athraíodar ’na fiantas an tír aoibhinn.

Caib.a hOcht

Geallúna áthais do Iérúsalem; iad le cómhlíonadh go beacht in eaglais Chríost.

1 Agus do tháinig chúm briathar Thiarna na sló, dhá rá: 2 Seo mar adeir Tiarna na sló. Táim tar éis
Síon do thnúthadh le tnúth mór, agus is le feirg mhór a thnúthaíos í.

3 Seo mar adeir an Tiarna na sló: Táim iompaithe thar n-ais chun Síoin, agus déanfad cónaí i lár
Iérúsalem: agus tabharfar ar Iérúsalem cathair na fírinne, agus sliabh Thiarna na sló. An sliabh
naomhaithe.

4 Seo  mar  adeir  Tiarna  na  sló:  beid  fir  chríonna  agus  seanamhná  ’na  gcónaí  fós  i  sráidibh
Iérúsalem,  agus  a  bhata  i  láimh  gach  fir  trí  iomad  na  laethanta.  5 Agus  beid  sráideanna  na
gcathrach lán de bhuachaillíbh beaga agus de chailíníbh beaga, agus iad ag súgradh ar na sráidibh.

6 Seo mar adeir an Tiarna na sló: Má fhéachann sé deocair i súilibh iarsma an phobail seo in sna
laethibh sin, an mbeidh sé deocair im shúilibhse? adeir Tiarna na sló.

7 Seo mar adeir Tiarna na sló: Féach sábhálfadsa mo phobal ón dtír lastoir, agus ó thír dul gréin fé,
8 agus tabharfad liom iad,  agus déanfaid siad cónaí i  lár  Iérúsalem, agus beid siad ’na bpobal
agamsa agus beadsa im Dhia acu san i bhfírinne agus i gceart. 

9 Seo mar adeir Tiarna na sló: Bíodh úr lámh neartaithe, sibhse a chloiseann in sna laethibh seo na
bréithre seo trí bhéal na bhfáidhí, sa ló ’nar cuireadh tigh Thiarna na sló ar a bhonnaibh, ionas go
gcurfí suas an teampall. 10 Óir roimis na laethanta so ní raibh pá do dhaoinibh, ná ní raibh pá de
bheithíochaibh, ná ní raibh síocháin do dhuine ’  thiocfadh isteach ná do dhuine a gheóbhadh
amach, mar gheall ar an dtrioblóid: agus do leogas don uile dhuine imeacht, cách in aghaidh a
chómharsan. 11 Ach anois ní dhéanfad le hiarsma an phobail seo é de réir na laethanta roimis seo.
12 Ach beidh ann síol na síochána. Beidh an fhíniúin ag tabhairt a toradh, agus tabharfaidh an
talamh a bhreis, agus tabharfaidh an spéir a drúcht, agus cuirfeadsa an iarsma so an phobail i
seilbh  na nithe sin  go leir.  13 Agus tiocfaidh as,  fé  mar a  bhíúir  ’núr  n-eascaine  i  measc  na
nGeinte, a theaghlach Iúda agus a theaghlach Israél, gurb in mar a shábhálfadsa sibh, agus gur
’núr mbeannacht a bheidh sibh: ná bíodh eagal oraibh, neartaítear úr lámha.

14 Óir seo mar adeir Tiarna na sló: fé mar a bheartaíos cruatan do chur oraibh nuair a ghríosadar
úr n-aithreacha* me chun feirge, adeir an Tiarna 15 agus nár dheineas aon trócaire, ar an gcuma



gcéanna, ag casadh thar n-ais dom, tá beartaithe agam in sna laethibh seo maith a dhéanamh do
theaghlach Iúda agus do Iérúsalem. Ná bíodh eagal oraibh.

16 Sid  iad,  dá  bhrí  sin  na  nithe  atá  le  déanamh  agaibh:  Labhraidh  fírinne  cách  díbh  lena
chómharsain. Tugaidh breith fírinne agus breith síochána ’núr ngeataíbh. 17 Agus ná bíodh aon
duine agaibh ag beartú uilc ’na chroí in aghaidh a charad, agus ná bíodh grá agaibh do dhearbhú
éithigh. Óir sin iad go léir na nithe gur thugas-sa fuath dhóibh, adeir an Tiarna. 

18 Agus tháinig briathar Thiarna na sló chúm, agus duairt sé: 19 Seo mar adeir Tiarna na sló:
Beidh troscadh an cheathrú mí23, agus troscadh an chúigiú mí, agus troscadh an seachtú mí, agus
troscadh  an  deichiú  mí,  do  theaghlach  Iúda  ’na  n-áthas  agus  ’na  n-aoibhneas  agus  ’na
solamnachtaibh móra; ach amháin bíodh grá aghaidh don fhírinne agus don tsíocháin.

20 Seo mar adeir Tiarna na sló: chun go tiocfaid daoine agus go gcónóid siad i mórán cathracha,
21 agus go mbeid na daoine ag teacht cách díobh chun a chéile,  dhá rá:  Imímís,  agus guímís
aghaidh an Tiarna, agus bímís ag lorg Thiarna na sló: Imeódsa mar an gcéanna. 22  Agus beidh
mórán pobal agus geinte láidre ag teacht ag lorg Thiarna na sló i Iérúsalem, agus chun aghaidh an
Tiarna do ghuí.

23 Seo  mar  adeir  Tiarna  na  sló:  In  sna  laethibh  sin,  ’na  mbeid  deichniúr  daoine24 de
theangthachaibh uile na nGeinte ag breith ghreama agus ag cimeád greama ar íochtar brait aon
duine amháin atá  ’na Ghiúdach,  agus dhá rá:  Geóbhaimídne leatsa  óir  do chloiseamair  gur  i
t’fhochair atá Dia.

Caib. a Naoi

Cosnóidh Dia an eaglais, agus tabharfaidh sé chun an chreidimh a namhad, dá olcas iad. Críost ag
teacht i gceannsacht agus i míne chun lucht braighdinis a dh’fhuascailt lena chuid fola, agus chun
tairbhe ’ dhéanamh dúinn go léir.

1 Ualach bréithre an Tiarna i dtír Hadrach25 agus Damascuis a shuaimhneas: óir is leis an dTiarna
súil an duine agus súil treabh Israél go léir. 2 Emat, leis, ar a teórannaibh, agus Tuíre, agus Sídon:
óir tá glacaithe acu orthu féin bheith eagnaí thar bárr. 3 Agus tá curtha suas ag Tuíre dhi féin
daingean láidir, agus tá cruachta i dteanna ’ chéile aici, airgead ar nós cré, agus ór ar nór draoibe
na sráide. 4 Féach sealbhóidh an Tiarna í, agus buailfidh sé a neart sa bhfarraige, agus sloigfidh
tine í.  5 Chífidh Ascalon agus beidh eagla  uirthi,  agus Gasa,  agus beidh sí  go dúbhach:  agus
Accaron, mar tá a dóchas ar mearaí. Agus raghaidh an rí ar ceal ó Ghasa, agus beidh Ascalon gan
lucht  áitribh.  6 Agus  beidh  an  deighilteóir  ’na  shuí  in  Asótus,  agus  dísceódsa  uabhar  na
bhFilistíneach. 7 Agus tógfad chun siúil an fhuil26 amach as a bhéal, agus na gráinniúlachtaí ó
bheith idir a fhiacla aige. Agus fágfar é sin féin ag ár nDia, agus beidh sé mar a bheadh rialtóir i
Iúda, agus Accaron mar a bheadh Iebusíteach. 8 Agus tímpallfad mo thigh leó san a dheineann

23 Caib. 8. véar. 19. “Troscadh an cheathrú mí”. Dheinidís troscadh an naoú lá den cheathrú mí, mar an lán san is ea ’ 
thóg Nabuchodonosor cathair Iérúsalem, Ier. 52:6. Dheinidís troscadh an deichiú lá* mar an lán san is ea do 
loisceadh an teampall, Ier. 52:12. Dheinidís troscadh an tríú lá den seachtú mí mar an lá san is ea do maraíodh 
Godolias, Ier. 41:2. Agus dheinidís troscadh an deichiú lá den deichiú mí mar an lá san is ea ’ thosnaigh na Caldéigh 
ar chathair Iérúsalem a dh’imdhridim, 4 Ríthe 25:1. Bhí na troiscíocha san go léir le hathrú chun solamnachtaí áthais
feasta ach go mbeadh na daoine freagarthach úmhal.

24 Véar. 23. “Deichniúr daoine”. D’iompaigh a lán de sna Geintibh chun creidimh na nGiúdach roim theacht Chríost: 
ach d’iompaigh níos mó go mór díobh chun creidimh Chríost trí theagasc na n-aspal, agus na nGiúdach eile a bhí ag 
craobhscaoileadh creidimh Chríost.

25 Caib. 9. véar. 1. “Hadrach”, .i. Suíria.
26 Véar. 7. “An fhuil”. Do sna Philistínigh a tagarthar an chainnt sin, go mór mór d’Asótus, mar a bhfuil teampall 

Dagoin. Agus tá sa chainnt targaireacht ar iompáil na ndaoine sin óna n-íbirtíbh fuilteacha, agus óna 
ngránniúlachtaíbh, chun bheith ag adhradh an fhíor-Dhia.



seirbhís dom i gcogadh27, ag imeacht agus ag casadh, agus ní bheidh an creachadóir ag gabháil
tríothu a thuilleadh: óir tá feachta lem shúilibh agam anois.

9 Bíodh áthas mór ort, a iníon Shíoin. Bhí ag liúirigh le háthas, a iníon Iérúsalem. Féach tiocfaidh
do Rí ag triall ort, an (Rí) ceart an Slánaitheóir: tá sé bocht, ag marcaíocht ar asal, ar bhramach, ar
shearrach asail.

10 Agus ídeódsa an carbat amach a hEphraim, agus an t-each amach a Iérúsalem, agus brisfar an
bogha cogaidh, agus beidh sé ag labhairt síochána leis an Geintibh, agus beidh a chómhacht ó
mhuir go muir, agus ó sna haibhníbh go himeall an domhain.

11 Agus tusa, leis, le fuil do thiomna, táid do phríosúnaigh curtha amach agat as an bpoll ná fuil
aon uisce ann. 12 Casaidh go dtí an daingean, a phríosúnacha an dóchais, tabharfadsa thar n-ais
duit dúbailt, mar a gheallaim inniu, 13 óir tá Iúda lúbtha chúm agam ar nós bogha. Tá Ephraim
líonta agam; agus árdód suas do chlann mhacsa, a Shíoin28, os cionn do mhacsa, a Ghréig, agus
déanfad thu mar chlaíomh na gcómhachtach. 14 Agus chífar an Tiarna Dia os a gcionn, agus beidh
a ghath ag dul amach mar ’ bheadh splannc. Agus beidh an Tiarna Dia ag séideadh an trúmpa,
agus ag imeacht i ngaoith ghuarnain an deiscirt. 15 Beidh Tiarna na sló dhá gcosnamh, agus beid
siad ag slogadh agus ag cloí le clochaibh an chraínn tabhaill, agus beid siad ag ól, agus mar ’
bheidís ar meisce ó fhíon agus beid siad lán mar ’ bheadh cuacha, agus mar adharca na haltórach.
16 Agus sábhálfaidh a dTiarna Dia iad sa ló san, mar thréad a phobail: óir beid clocha naofa29 dá n-
árdú suas os cionn a thíre. 17 Óir cad é an ní fónta is leis, nú cad é an ní álainn is leis, ach arbhar
na ndaoine atá tofa, agus fíon30 a thugann amach maighdeana?

Caib. a Deich

Is  chun Dé is  ceart  guí  agus  ní  chun íodal.  Bua na heagailse.  Agus  is  a  pobal  na  nGiúdach a
dh’éireóidh sí.

1 Iarraidh  ar  an  dTiarna  an  fhearthainn  sa  tsaosúr  dheirineach,  agus  déanfaidh  an  Tiarna
sneachtacha agus tabharfaidh sé dhóibh ceathanna fearthana, féar glas ar an bpáirc do gach éinne.
2 Óir tá labhartha in aistear ag na híodalaibh, agus is éitheach a chonaic an lucht fáistine, agus is
baois atá labhartha ag lucht aislingí, sólás bréagach is ea ’ thugadar uathu: dá bhrí sin do seóladh
chun siúil iad ’na tréad. Pianfar iad mar níl aon aeire acu.

3 Tá m’fhearg ar lasadh i  gcoinnibh na n-aeirí,  agus tabharfad cuaird ar na pocánaibh.  Óir tá
cuaird tabhartha ag Tiarna na sló ar a thréad, teaghlach Iúda, agus tá mar ’ bheadh each a ghlóire i
gcath déanta aige dhíobh. 4 As san a thiocfaidh an cúinne amach, as san an scorán, as san an
bogha catha, as san gach éilteóir in éineacht, 5 agus beid siad mar ’ bheadh fir chómhachtacha ag
gabháil de chosaibh sa draoibh i slitibh an chatha: agus troidfid siad, mar tá an Tiarna leó, agus
beid  lucht  each  do  mharcaíocht  ar  mearaí.  6 Agus  neartódsa  teaghlach  Iúda,  agus  sábhálfad
teaghlach Ióseph: agus tabharfad thar n-ais iad arís óir déanfad trócaire orthu, agus beid siad mar
a bhíodar nuair ná rabhas tar éis iad to theilgean uaim, óir is mise is Tiarna Dia acu, agus éistfead
leó. 7 Agus beid siad ar nós na bhfear gcróga san Ephraim, agus beidh áthas croí orthu mar ’

27 Véar. 8. “A dheineann seirbhís dom i gcogadh”, .i. na Machabéigh.
28 Véar. 13. “Do chlann mhacsa, a Shíoin”, .i. na haspail, ó is iad do chloígh, i gcéill sprideálta, na Gréagaigh, agus do 

thug iad fé smacht Chríost.
29 Véar. 16. “Clocha naofa”, .i.  na hAspail, ó is iad a bheidh ’na bpollaíbh agus ’na monumíntíbh san eaglais. 
30 Véar. 17. “Ní fónta ... arbhar ... fíon”. Is é sácramínt Chorp Chríost an tabharthas is uaisle dár thug sé uaidh. Is é sin 

“an t-arbhar”, .i. arán na ndaoine atá tofa, agus “an fíon a thugann amach maighdeana”, .i. a chuireann maighdeana 
ag teacht amach, ag fás amach, ar nós bláthanna i measc deilgne: óir tá an “fíon” san go hiúntach chun 
geanmnaíochta do thabhairt agus so chosnamh. 



bheadh ó fhíon,  agus chífid a sliocht agus beidh áthas  orthu,  agus beidh aiteas croí  orthu sa
Tiarna.

8 Leogfad fead orthu, agus cruinneód iad i dteannta ’ chéile, óir táid siad ceannaithe agam: agus
iomadód iad mar a hiomadaíodh iad cheana. 9 Agus síolód iad i measc na bpobal: agus beid siad
ag cuímhneamh orm i gcéin, agus mairfid siad mar aon lena sliocht agus fíllfid siad.

10 Agus tabharfad thar n-ais iad a tír na hÉigipte, agus ó bheith i measc na hAssuíriánach, agus
tabharfad go tír Ghalaaid iad agus go dtí Libanuis, agus ní bheidh inead le fáil dóibh. 11 Agus
raghaidh sé anonn thar caol na farraige agus buailfidh sé ’na tonnthacha sa bhfarraige, agus beidh
mearaí ar dhoimhneasaíbh uile na habhann, agus ísleófar uabhar Assuíria, agus imeóidh slat ríoga
na hÉigipte. 12 Agus neartód iad sa Tiarna, agus beid siad ag siúl in’ ainm, adeir an Tiarna.*

Caib. a hAondéag

Íde ar Iérúsalem agus ar an dteampall. An gnó a bhí ar siúl idir Dhia agus na Giúdaigh, agus Dia
dhá ndíbirt uaidh.

1 Oscail  do gheataí,  a  Libanuis31,  agus sloigeadh tine do chéadair.  2 Bí ag búirthigh,  a chrann
giúise, óir tá an céadar ar lár, óir táid na cómhachtacha scriosta. Bídh ag búirthigh, a dharacha
Bhasain, óir an choíll a bhí cosanta, tá sí geárrtha ar lár. 3 Guth na n-aeirí ag búirthigh óir tá a
nglóire scriosta. Guth na león ag béicigh toisc uabhar an Iórdain a bheith loitithe.

4 Seo mar adeir mo Thiarna Dia: Cothaigh tréad an éirligh, 5 an tréad go mbíodh na daoine gur
leó iad dhá marú, agus gan cathú ’na thaobh orthu, agus do dhíolaidís iad agus deiridís: Moladh
leis an dTiarna, táimíd saibhrithe: agus níor spáráil a n-aeirí iad. 6 Agus ní spárálfadsa muíntir na
tíre a thuilleadh, adeir an Tiarna: Féach tabharfad na daoine, gach duine acu isteach i láimh a
chómharsan32,  agus isteach i láimh a rí, agus ídeóid siad an tír, agus ní fhuasclód as a láimh í.
7 Agus cothód tréad an éirligh mar gheall air sin, a bhochta an tréada. Agus do thógas chúm dhá
shlait33. Thugas Áilleacht mar ainm ar shlait acu, agus Téad mar ainm ar an slait eile, agus do
chothaíos an tréad. 8 Agus d’ídíos triúr aeirí in aon mhí amháin34, agus do cúngaíodh m’anam ’na
dtaobh agus d’athraigh a n-anam san, leis, im thaobhsa. 9 Agus duart: Ní chothód sibhse. An ní
atá ag fáil bháis éagadh sé, agus an ní atá dá ídiú ídítear é, agus itheadh an chuid eile a chéile,
gach duine feóil a chomharsan. 10 Agus thógas mo shlat, ar ar tugadh Áilleacht mar ainm, agus do
bhriseas í, i dtreó go gcuirfinn ar neamhní an chonnradh a bhí déanta agam leis an uile dhuine.
11 Agus do cuireadh an chonnradh ar neamhní an lá san: agus do thuig daoine bochta an tréada, a
bhíonn ag cimeád dómhsa, gurb é briathar an Tiarna é.

12 Agus duart leó: Más maith é ’núr súilibhse tugaidh chúm anso mo thuarastal: agus mura maith
fanaidh socair. Agus do mheádadar mar thuarastal dom tríochad píosa airgid. 13 Agus duairt an

31 Caib. 11. véar. 1. “A Libanuis”. Tugaid na fáidhí Libanus ar Iérúsalem, agus go mór mór ar an dTeampall, mar gheall
ar a aoirde agus mar gheall ar é ’ bheith déanta de chéadraibh Libanuis.
—Ibid. “Do chéadair”, .i. do phriúnsaí agus do dhaoine móra.

32 Véar. 6. “Gach duine isteach i láimh a chómharsan”. Tagrann san d’imdhridim deirineach cathrach Iérúsalem nuair 
a bhí na Giúdaígh ’na mbuínibh i gcoinnibh a chéile agus iad ag marú a chéile go dtí gur thit an méid a fágadh díobh
isteach i láimh an rí, .i. i láimh ímpire na Rómhánach, agus go ndúradar féin ’na thaobh “níl aon rí againn ach 
Caesar” (Eóin 19:15).

33 Véar. 7. “Dhá shlait”. Nú dhá chleith aeireachta, ag tagairt do sna slitibh, nách mar a chéile, ’na rialaíonn Dia a 
dhaoine: slí acu, le ceannsacht, ar a dtugtar slat na háilleachta, agus an tslí eile, le cuíbhreachaibh agus le pionóisíbh,
ar a dtugtar an Téad. Agus nuair a theipeann ar an dá shlait sin na daoine do smachtú, toisc na daoine ’ bheith 
róstuacach, rócheanntréan, bristear na slata agus scaoiltear a srian féin, srian a n-aimhleasa, leis na daoinibh sin, mar
a scaoileadh leis na Giúdaígh.

34 Véar. 8. “Trí haeirí in aon mhí amháin”, ’sé sin i bhfíorbheagán aimsire. B’iad daoine na trí haeirí sin, meastar, ná 
priúnsaí deirineacha agus árdshagairt dheirineacha na nGiúdach, óir ní bhfuaradar ach réim gheárr.



Tiarna liom: Caith isteach é chun an dealbhadóra35.  Is deas an luach  ar ar luadar me. Agus do
thógas an tríochad píosa airgid agus chaitheas isteach iad i dtigh an Tiarna chun an dealbhadóra.
14 Agus do ghearras an tarna slat a bhí agam ar ar tugadh Téad, i dtreó go mbrisfinn an gaol a bhí
idir Iúda agus Israél.

15 Agus duairt an Tiarna liom: Tóg chút, fós, úirlisí aeire gan chiall36. 16 Óir féach árdódsa suas
aeire sa tír agus ní raghaidh sé ag féachaint an ruda atá tréigthe, ná ní chuardóidh sé an rud atá
scaipithe, ná ní shlánóidh sé an rud atá briste, ná ní chothóidh sé an rud atá ’na sheasamh, agus
beidh sé ag ithe feóla na méith agus ag briseadh a gcrúb. 17 A aeire, agus a íodail, a thréigeann an
tréad:  an  claíomh ar  a  chuislinn  agus  ar  a  shúil  dheis!  Feóchfaidh  a  chuisle  gan  tapa,  agus
doircheófar a shúil dheas ar fad.*

Caib. a Dódhéag

Cosnóidh Dia an eaglais, ar a lucht géarlúna. Caoineadh Iérúsalem.

1 Ualach bréithir an Tiarna ar Israél. Seo mar adeir an Tiarna, an té do leathann amach an spéir,
agus a chuireann síos buínn na talún, agus do chumann sprid an duine istigh sa duine: 2 féach,
déanfadsa de Iérúsalem fárdoras masmais37 do sna daoinibh go léir mórthímpall, agus beidh Iúda
san imdhridim i  gcoinnibh Iérúsalem.  3 Agus beidh so:  sa  ló san déanfad de Iérúsalem cloch
ualaigh do sna poblaibh go léir mórthímpall. Gach éinne a thógfaidh suas í stracfar as a chéile é,
agus beid ríochtanna uile an domhain bailithe i dteannta ’ chéile ’na choinnibh. 4 Sa ló san, adeir
an Tiarna, buailfead gach each le huathás agus gach marcach le buile, agus osclód mo shúile ar
theaghlach Iúda agus buailfead le daille gach each leis na geintibh.

5 Agus déarfaid rialtóirí Iúda ’na gcroí: neartaítear lucht cónaithe Iérúsalem dom i dTiarna na sló!,
a nDia.

6 Sa ló san déanfadsa rialtóirí Iérúsalem mar ’ bheadh fúirnéis tine i measc adhmaid, agus mar ’
bheadh aithinne i measc féir, agus íosfaid siad na daoine go léir mórthímpall, ar an láimh dheis
agus ar an láimh chlé, agus beidh Iérúsalem fé áitreabh arís ’na háit féinig i Iérúsalem. 7  Agus
sábhálfaidh an Tiarna taibearnacail Iúda, mar a bhí ar dtúis, i dtreó ná beidh teaghlach Dháivid,
agus glóire lucht cónaithe Iérúsalem, ag maíomh agus dhá móradh féinig in aghaidh Iúda. 8 Sa ló
san beidh an Tiarna ag cosnamh lucht cónaithe Iérúsalem. Agus an té a dhein iomarbhas sa ló san
beidh sé ar nós Dháivid: agus teaghlach Dhávid ar nós teaghlaigh Dé, ar nós aingil ón dTiarna ’na
radharc.

9 Agus tiocfaidh chun cínn sa ló san, go mbeadsa ar aigne íde ’ dhéanamh ar na náisiúnaibh uile
do thagann in aghaidh Iérúsalem, 10 agus scaoilfead amach ar theaghlach Dháivid, agus ar lucht
cónaithe  Iérúsalem,  sprid  na  ngrást  agus  na  n-úrnaithe.  Agus  féachfaid  siad  ormsa,  an  té  a
ghoineadar, agus beid siad dhá chaoineadh mar a caointear aonmhac, agus beid siad ag déanamh
buartha os a chionn mar is gnáth buairt a dhéanamh mar gheall ar bás céadgheine. 11 Beidh sa ló
san éagaoineadh mór i Iérúsalem, mar éagaoineadh Adadremmoin38 ar mhachaire Mhageddoin,
12 agus beidh an dúthaigh ag caoineadh: gach muíntir thí fé leith: gach muíntir thí i dteaghlach
Dháivid fé leith, agus a mná fé leith; 13 gach muíntir thí i dteaghlach Natain fé leith, agus a mná

35 Véar. 13. “Chun an dealbhadóra”. “Chun an photadóra” atá san Éabhrais. 
36 Véar. 15. “Aeire gan chiall”. Tagrann san do sna priúnsaíbh gan chiall, .i. do sna priúnsaíbh mallaithe agus do sna 

sagartaibh mallaithe, a bhí le bheith os cionn an phobail nuair a tháinig an dísciú deirineach orthu.
37 Caib. 12. véar. 2. “Fárdoras masmais”, .i. doras go mbeid siad ag dul isteach tríd chun masmais a chur orthu féin le 

fuil, ach beid siad ag tuisliú agus ag titim, ar nós daoine ’ bheadh caoch ar meisce ó fhíon. B’fhéidir gur ag tagairt 
atá sé d’aimsir Antiochuis agus do bhua na Machabéach.

38 Véar. 11. “Adadremmon”, .i. áit in aice Mhageddoin, ’nar maraíodh an rí fónta Iosias, agus mar ar caoineadh é go 
dúbhach.



fé leith: gach muíntir thí i dteaghlach Léví fé leith, agus a mná fé leith. Gach muíntir thí i Semei fé
leith, agus a mná fé leith. 14 Gach muíntir thí eile go léir fé leith, agus a mná fé leith.

Caib. a Trídéag

Críost an tobar. Íodail agus fáidhí fallsa le dísciú. Déanfaidh Críost fulag. Trialfar a dhaoine le tine.

1 Sa ló san beidh tobar ar oscailt do theaghlach Dháivid, agus do lucht cónaithe Iérúsalem, chun
an pheacaigh,  agus na mná neamhghlaine do ní.  2 Agus tiocfaidh chun cínn an lá  san,  adeir
Tiarna na sló, go n-ídeód ainmneacha íodal as an saol, agus ní bheidh cuímhne orthu a thuilleadh.
Agus tógfad chun siúil na fáidhí fallsa, agus an sprid neamghlan as an saol. 3 Agus tiocfaidh chun
cínn, nuair a dhéanfaidh aon duine fáidheadóireacht a thuilleadh go ndéarfaidh a athair agus a
mháthair a thug ar an saol é, go ndéarfaid siad leis: Ní bheirse beó: óir tá éitheach labhartha agat
in ainm an Tiarna. Agus goinfid a athair agus a mháthair é, a thuismitheóirí, nuair a dhéanfaidh sé
fáidheadóireacht.

4 Agus titfidh amach sa ló san go mbeid na fáidhí ar mearaí, cách díobh ón’ aisling féinig, nuair a
dhéanfaidh sé targaireacht, agus ní bheidh éádach ruainnigh orthu chun daoine do mhealladh.
5 Ach déárfaidh sé: Ní fáidh mise.  Fear saothraithe talún is me: óir is é Adam mo shampla ó
m’óige. 6 Agus déarfaid siad leis: Cad iad na cneáthacha iad san i lár do dheárnan? Agus déarfaidh
sé: Do tugadh na cneáthacha so dhom i dtigh na ndaoine sin a thug grá dhom.

7 Múiscil, a chlaímh, in aghaidh m’aeire, agus in aghaidh an fhir atá ag cloí liom, adeir Tiarna na
sló: buail an t-aeire agus scaipfar na caoire, agus iompódsa mo lámh chun na mbeag. 8 Agus beidh
sa domhan go léir, adeir an Tiarna, scaipfar dhá chuid ann agus raghaid siad ar ceal: ach fágfar an
tríú cuid ann. 9 Agus tabharfadsa an tríú cuid tríd an dtine, agus glanfad iad mar a glantar an t-
airgead  agus  trialfad  iad  mar  a  trialtar  ór.  Beid  siad  ag  glaoch  ar  m’ainm agus  éistfead  leó.
Déarfad: Sibhse mo phobal: agus déarfaid siad san: Is é an Tiarna mo Dhia. 

Caib. a Ceathairdéag

Tar éis géarleanúna ar an eaglais tiocfaidh rathúnachas mór. Curfar pionós ar lucht géarleanúna,
agus ar gach duine ná déanfaidh réir Dé in eaglais Dé.

1 Féach tiocfaid laethanta an Tiarna, agus beidh do chuid foghla dá roinnt istigh it lár, 2 agus
cruinneód39 na geinte go léir go dtí Iérúsalem chun catha, agus tógfar an chathair, agus scartálfar
na  tithe,  agus  déanfar  éigean  ar  na  mnáibh.  Agus  imeóidh  leath  na  cathrach  amach  i
mbraighdineas, agus ní tógfar chun siúil an chuid eile de sna daoine as an gcathair.

3 Ansan raghaidh an Tiarna amach agus troidfidh sé i gcoinnibh na náisiún san mar a throid sé lá
an chatha.  4 Agus beid a chosa ’na seasamh an lá san ar chnuc na n-olachrann, cnuc atá ar
aghaidh Iérúsalem soir. Agus roinnfar cnuc na n-olachrann ’na lár, soir agus siar, le hoscailt ana-
mhór, agus deighilfar leath an chnuic ó thuaidh agus an leath eile dhe ó dheas. 5 Agus beidh sibh
ag rith chun gleanna na gcnuc san, óir beidh gleann na gcnuc san buailte leis an ngleann is giorra
dhóibh, agus beidh sibh ag rith, mar bhíúir ag rith ón luascadh talún i laethibh Osiais rí Iúda.
Agus tiocfaidh mo Thiarna Dia agus na naoimh go léir in éineacht leis. 6 Agus titfidh amach an lá
san ná beidh aon tsolas40 ann, ach fuacht agus sioc, 7 agus beidh ann aon lá amháin lá is eól don
Tiarna, agus ní bheidh sé ’na lá ná in’ oíche: agus in am an tráthnóna beidh solas ann41. 8 Agus

39 Caib. 14. véar. 2. “Cruinneód”. Deallraíonn an scéal gur targaireacht é sin ar ar dhein Antiochus. 
40 Véar. 6. “Aon tsolas”, .i. san aimsir dhorcha san ghéarleanúna Antiochuis, nuair ná raibh sé ’na lá ná in’ oíche: (v. 7) 

mar ní raibh solas fónta an lae acu ná suaimhneas na hoíche.
41 Véar. 7. “In am an tráthnóna beidh solas ann”. .i. éireóidh solas ná raibh súil leis trí ghníomharthaibh na 

Machabéach, díreach nuair a measfar nithe ’ bheith chómh holc agus dob fhéidir iad a bheith. 



titfidh amach an lá san go mbeidh uisceacha beó42 ag dul amach ó Iérúsalem, a leath chun na
farraige thoir, agus a leath go dtí an fharraige dheirineach: beid siad ann sa tsamhradh agus sa
gheímhreadh.

9 Agus beidh an Tiarna ’na rí ar an ndomhan go léir: beidh sa ló san aon Tiarna amháin, agus
beidh a ainm in’ aon. 10 Agus tiocfaidh an tír go léir thar n-ais43, chómh fada leis an uaigneas féin,
ón gcnuc go dtí Remmon, laisteas de Iérúsalem: agus árdófar í, agus déanfaidh sí conaí ’na pálás
féinig, ó gheata Bheniamín go dtí áit an gheata roimis sin, agus go dtí geata na gcúinní: agus ó
thúr Hananeel go dtí fáscadáin fíona an rí. 11 Agus beid na daoine ’na gcónaí ann. Agus ní bheidh
anatema ann a thuilleadh, ach beidh Iérúsalem ’na suí ar a socracht.

12 Agus sid  í  an phláig lena mbuailfidh a’  Tiarna na geinte  go  léir  a dhein troid  in aghaidh
Iérúsalem. Beidh feóil gach duine ag leaghadh44 anuas de agus é ’na sheasamh ar a chosaibh. Agus
beid a súile ag leaghadh amach as a bpollaibh, agus beidh a dteanga ag leaghadh istigh ’na mbéal.
13 Beidh  callóid  mhór  ón  dTiarna  eatarthu  an  lá  san:  agus  béarfaidh  duine  ar  láimh  ar  a
chómharsain, agus beidh a lámh dúnta ar láimh a chómharsan. 14 Agus beidh Iúda féin45 ag triod
in aghaidh Iérúsalem: agus beidh saibhreas na náisiún go léir mórthímpall cruinnithe i dteannta ’
chéile, ór agus airgead agus éadaí go flúirseach. 15 Agus beidh ídiú an eich, agus ídiú na miúile,
agus ídiú an chamaill, agus ídiú an asail, agus ídiú na mbeithíoch go léir a bheidh in sna cábánaibh
sin, beidh sé ar aon dul leis an ídiú so46. 16 Agus an méid a bheidh fágtha47 de sna geintibh go léir
a tháinig i gcoinnibh Iérúsalem beid siad ag dul suas ó bhliain go bliain, ag adhradh an rí, Tiarna
na sló, agus ag cimeád féile na dtaibearnacal. 17 Agus titfidh amach, an té de mhuíntearaibh na
tíre ná raghaidh suas go dtí Iérúsalem ag adhradh an rí, Tiarna na sló, ná beidh aon fhearthainn
orthu. 18 Agus mura dtéid muíntir  na hÉigipte suas ní  bheidh aon fhearthainn orthu san ach
chómh beag, ach beidh dísciú lena mbuailfidh an Tiarna na geinte go léir ná raghaid suas chun
féile na dtaibearnacal do chimeád. 19 Sin é an peaca a bheidh ar an Éigipt, agus ar na Geintibh go
léir ná raghaidh suas ag cimeád féile na dtaibearnacal.

20 Sa ló san, an rud atá ar shriain an eich48 beidh sé naofa chun an Tiarna. Agus na corcáin atá i
dtigh an Tiarna beid siad ar nós na n-árthach mbeag os cómhair na haltórach. 21  Agus beidh gach
corcán  i  Iérúsalem  agus  i  Iúda  naomhaithe  chun  Tiarna  na  sló,  agus  gach  lucht  íbeartha  a
thiocfaidh tógfaid siad cuid díobh agus déanfaid siad beiriú iontu; agus ní bheidh an ceannaí a
thuilleadh49 i dtigh Thiarna na sló sa ló san.

42 Véar. 8. “Uisceacha beó”, .i. soíscéal Chríost.
43 Véar. 10. “Tiocfaidh an tír go léir thar n-ais”, do fíoradh san ar chuma trí ghníomharthaibh na Machabéach, ach is 

feárr é ’ ghlacadh i gcéill sprideálta agus a thuiscint go gciallaíonn sé leathadh na heagailse, leathadh ríochta Chríost,
an Iérúsalem fíor, an Iérúsalem ná titfidh choíche fé anatema ídithe, nú, fé mhallacht ó Dhia.

44 Véar. 12. “Beidh feóil gach duine ag leaghadh”. Do tháinig an “leaghadh Dia” sin go minic ar lucht cráite na 
heagailse, mar is follas ón seanchas.

45 Véar. 14. “Iúda féin”. Beidh na Giúdaígh chollaí, agus bráithre bréagacha eile, ag gabháil leis an namhaid i 
gcoinnibh na heagailse.

46 Véar. 15. “Ar aon dul leis an ídiú so”, .i. ídeófar na beithígh chómh maith leis na daoine; na saighdiúirí coiteanna 
chómh maith leis na fearaibh cínn riain.

47 Véar. 16. “An méid a bheidh fágtha”. .i. beidh an lán de lucht cráite na heagailse a dh’iompóid chun an chreidimh 
agus chun rialta an chreidimh.
—Ibid. “Féile na dtaibearnacal”. Do chimeádadh na Giúdaígh an fhéile sin mar chuímhneamh ar an daichead blian 
a thugadar sa ghainmheach sarar thánadar isteach sa tír gheallta. Agus bíd Críostaithe ag cimeád na féile céanna, i 
gcéill sprideálta, an fhaid a bhíd siad ag caitheamh a dtréimhse ar an saol so ag cimeád dlí Dé, agus ag fulag 
trioblóidí na beatha so le foighne, ag cuir a dtoile le toil Dé.

48 Véar. 20. “An rud atá ar shriain an eich”, .i. tabharfar mar ofrálacha do thigh Dé na hórnáidí óir a bhíonn ar na 
sriantaibh, agus beidh flúirse corcán, agus flúirse d’árthaíbh beaga, chun na n-íbirtí sa teampall, cainnt is solaoid ar 
an gcuma ’na mbeid na daoine go léir ag teacht chun na hÍbirte Móire a bheidh in eaglais Chríost, .i. Íbirt an aifrinn.

49 Véar. 21. “Ní bheidh an ceannaí ann a thuilleadh”, nú, mar a mhíníd drong eile é, “ní bheidh an Canaaníteach ann a 
thuilleadh”, .i. ní bheidh aon teideal i dtigh an Tiarna ag na neamhdhiaga ná ag lucht díchreidimh. Nú ní bheidh aon 
daoine ag díol bheithíoch, ná ag díol chaeireach, chun na n-íbirtí, i dtigh Dé, daoine mar iad súd a bhí ag déanamh 
na hoibre sin sa Teampall nuair a chomáin ár Slánaitheóir amach as iad.



Nótaí

1 Iompaídh ónúr slitibh: a translation of “thus saith the Lord of hosts” should stand before these
words and is omitted in the manuscript.
3 Chun bheith ag siúl: this is an incomplete translation, as the Douay Bible here has “to walk with
thee”.
6 Ghríosadar úr n-aithreacha me: úr n-aithreacha is the subject of ghríosadar in this sentence. 
7 An deichiú lá: this is a partial translation of the note in the Douay Bible to Sacharias 8:19, which
here has “on the tenth day of the fifth month”.
9 A note in the manuscript here says: níl aon nótaí ar an gcaibideal so.
10 A note in the manuscript in PUL’s handwriting refers to some mix-up in the translation: “The
10th chapter has been omitted and it must be put in here, but the printer will take care to put it in its
proper place,  viz. before the eleventh chapter”. In any case, all the chapters of Sacharias stand in
their correct relation in this edition.
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