Dara Leabhar na

RÍTHE

Deireadh Saoil Éilias
Tar éis bháis do Acháb, rinne Móáb ceannairc in aghaidh Iosrael. 2Thit Achaizíá ó
áiléar a sheomra uachtair sa tSamáir agus leonadh é. Chuir sé teachtairí uaidh dá bhrí
sin á rá leo: “Imígí agus téigí i gcomhairle le Bál Zeabúb, dia Eacrón, agus fiafraigí an
dtiocfaidh mé chugam féin as mo bhreoiteacht.” 3Ach dúirt aingeal an Tiarna le hÉilias an
Tisbíoch: “Bí i do shuí agus imigh i gcoinne teachtairí rí na Samáire, agus abair leo: ‘An
ea nach bhfuil aon Dia in Iosrael a rá is go bhfuil sibh ag dul i gcomhairle le Bál Zeabúb,
dia Eacrón?’ 4Mar seo a deir an Tiarna: ‘An leaba ina ndeachaigh tú a luí inti, ní éireoidh
tú aisti; gheobhaidh tú bás go cinnte.’” Agus d’imigh Éilias leis.
5
D’fhill na teachtairí ar an rí, agus dúirt sé leo: “Cén fáth ar tháinig sibh ar ais?”
6
“Tháinig fear inár gcoinne,” ar siad leis, “agus dúirt sé linn: ‘Téigí ar ais chun an rí a
sheol uaidh sibh, agus abraigí leis: Mar seo a deir an Tiarna: An ea nach bhfuil aon Dia in
Iosrael a rá is go bhfuil tú ag seoladh teachtairí le dul i gcomhairle le Bál Zeabúb, dia
Eacrón. Ar an ábhar seo, an leaba ina ndeachaigh tú a luí inti, ní éireoidh tú aisti;
gheobhaidh tú bás go cinnte.’” 7“An té seo a bhuail libh agus a dúirt an méid sin,” ar sé
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leo, “cén sórt duine é?” “Bhí fallaing róin á caitheamh aige, agus crios leathair ar a
choim,” ar siad leis. “Ba é sin Éilias an Tisbíoch,” ar sé.
9
Ansin chuir an rí ceannaire caogad lena chaoga fear chuige. Ghabh an ceannaire suas
go hÉilias a bhí ina shuí ar mhullach cnoic, agus dúirt sé leis: “A ghiolla Dé, deir an rí
‘Tar anuas.’” 10D’fhreagair Éilias an ceannaire caogad: “Más giolla le Dia mé, go dtaga
tine anuas ó neamh agus go scriosa sé thú féin agus do chaoga fear.” Ansin tháinig tine ó
neamh agus scrios sé é féin agus a chaoga. 11Chuir an rí ceannaire eile caogad lena
chaoga fear chuige, agus ghabh seisean suas chomh maith agus dúirt leis: “A ghiolla Dé,
seo é ordú an rí: ‘Tar anuas gan mhoill.’” 12D’fhreagair Éilias iad: “Más giolla le Dia mé,
go dtaga tine anuas ó neamh agus go scriosa sé thú féin agus do chaoga fear “ Agus
tháinig tine Dé anuas ó neamh agus scrios sé é féin agus a chaoga. 13Ansin chuir an rí an
tríú ceannaire caogad lena chaoga. Agus ghabh an tríú ceannaire caogad suas agus chaith
é féin ar a ghlúine os comhair Éilias agus d’impigh air á rá: “A ghiolla Dé, go raibh luach
éigin i do shúilese ar m’anamsa agus ar anam an chaoga searbhónta seo. 14Tháinig tine
anuas ó neamh agus scrios sí an bheirt cheannaire caogad eile lena gcaogaidí; ach bíodh
luach éigin ar m’anamsa i do shúile.” 15Ansin dúirt aingeal an Tiarna le hÉilias: “Téigh
síos leis, ná bíodh eagla ort roimhe.” D’éirigh sé dá bhrí sin agus ghabh síos go dtí an rí
ina theannta, 16agus dúirt sé leis: “Seo mar a deir an Tiarna: ‘Dé bhrí gur chuir tú
teachtairí le dul i gcomhairle le Bál Zeabúb, dia Eacrón – (an ea nach bhfuil aon Dia in
Iosrael le dul i gcomhairle lena bhriathar?) – uime sin an leaba a ndeachaigh tú a luí inti,
ní fhágfaidh tú í, ach gheobhaidh tú bás go cinnte.’”
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Agus fuair sé bás de réir bhriathar an Tiarna a labhair Éilias. De bhrí nach raibh aon
mhac aige, tháinig Iahórám, [a dheartháir,] i gcoróin ina dhiaidh, sa dara bliain de réimeas
Iahórám mac Iahóiseáfát rí Iúdá. 18An chuid eile de stair Achaizíá, a imeachtaí, nach
bhfuil sin go léir scríofa i Leabhar Annála Ríthe Iosrael?

Fágann Éilias Eilíseá mar Chomharba

2

Seo mar a tharla nuair a rug an Tiarna Éilias suas ar neamh sa ghaoth ghuairneáin:
D’imigh Éilias agus Eilíseá ó Ghilgeál 2agus dúirt Éilias le hEilíseá: “Fan anseo, le do
thoil, a Eilíseá, mar nach bhfuil an Tiarna do mo chur ach go Béitéil.” Ach d’fhreagair
Eilíseá: “Dar an Tiarna beo, agus dar do bheo féin, ní fhágfaidh mé thú,” agus chuadar
síos go Béitéil. 3Agus bráithreachas na bhfáithe i mBéitéil, thángadar amach go hEilíseá,
agus dúradar leis: “An bhfuil a fhios agat go dtógfaidh an Tiarna do mháistir chun siúil ó
do chúram inniu?” “Sea, tá a fhios agam,” ar sé. “Ceapaigí bhur suaimhneas.” 4Dúirt
Éilias leis: “Fan anseo, a Eilíseá, le do thoil, mar nach bhfuil an Tiarna do mo chur ach go
Ireachó.” Ach d’fhreagair sé: “Dar an Tiarna beo, agus dar do bheo féin, ní fhágfaidh mé
thú,” agus chuadar ar aghaidh go Ireachó. 5Agus bráithreachas na bhfáithe in Ireachó,
thángadar go hEilíseá agus dúradar leis: “An bhfuil a fhios agat go dtógfaidh an Tiarna
do mháistir chun siúil ó do chúram inniu?” “Sea, tá a fhios agam,” ar sé. “Ceapaigí bhur
suaimhneas.” 6Dúirt Éilias le hEilíseá: “Fan anseo, le do thoil, a Eilíseá. Níl an Tiarna do
mo chur ach go dtí an Iordáin.” D’fhreagair sé áfach: “Dar an Tiarna beo, agus dar do
bheo féin, ní fhágfaidh mé thú.” Agus chuaigh an bheirt acu ar aghaidh le chéile.
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Bhí caoga duine de bhráithreachas na bhfáithe á leanúint, agus stad siad tamall maith
uathu nuair a sheas an bheirt acu cois na Iordáine. 8Rug Éilias ar a fhallaing, chorn sé
suas í agus bhuail sé an t-uisce; scar an t-uisce deas agus clé agus chuaigh an bheirt acu
anonn de chosa tirime. 9Nuair a bhíodar ar an taobh thall, dúirt Éilias le hEilíseá: “Iarr
cibé atá uait a dhéanfainn duit, sula mbaintear uait mé.” D’fhreagair Eilíseá: “Bíodh do
spiorad faoi dhó mar oidhreacht agam, le do thoil.” 10“Is deacair d’iarratas a thabhairt
duit,” arsa Éilias. “Má fheiceann tú mé agus mé do mo thabhairt ar shiúl uait, beidh sé
agat mar a d’iarr tú; mura bhfeiceann, ní bheidh sé amhlaidh.” 11Le linn dóibh bheith ag
siúl leo agus iad ag caint ar an mbealach, nocht carbad tintrí agus capaill tintrí, ag teacht
eatarthu, agus chuaigh Éilias suas ar neamh sa ghaoth ghuairneáin. 12Chonaic Eilíseá sin
agus scairt sé: “A athair, a athair liom! Carbad Iosrael agus a eachra!” Chaill sé radharc
air ansin, agus rug sé ar a chuid éadaigh agus stróic sé ina dhá leath iad. 13Thóg sé suas
fallaing Éilias a thit uaidh, chuaigh ar ais agus sheas ar bhruach na Iordáine.
14
Rug sé greim ar fhallaing Éilias a thit uaidhsean agus bhuail sé an t-uisce. “Cá bhfuil
an Tiarna, Dia Éilias?” a scairt sé. Bhuail sé an t-uisce agus scar an t-uisce deas clé agus
chuaigh Eilíseá anonn. 15Chonaic bráithreachas na bhfáithe (in Ireachó) uathu é, agus
dúradar: “Tá spiorad Éilias luite ar Eilíseá,” agus thángadar ina araicis agus chromadar
chun talún ina láthair. 16“Féach, tá caoga fear tréan i dteannta do shearbhóntaí anois,” ar
siad leis; “lig dóibh imeacht, le do thoil, chun do mháistir a chuardach; b’fhéidir gurb
amhlaidh a d’ardaigh spiorad an Tiarna in airde leis é agus é a chaitheamh anuas ar chnoc
éigin nó síos i ngleann éigin.” Ach dúirt sé: “Ná cuirigí aon duine uaibh.” 17Ach bhíodar
ag tathant air gur chuireadar náire air nó go ndúirt sé: “Cuirigí.” Chuireadar caoga fear
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dá bhrí sin agus bhíodar á lorg ar feadh trí lá ach gan é a fháil. Ansin thángadar ar ais
go hEilíseá a d’fhan in Ireachó agus dúirt sé leo: “Nár dhúirt mé libh gan dul?”

Míorúiltí le hEilíseá
19

Dúirt muintir na cathrach le hEilíseá: “Féach, is taitneamhach an ball í an chathair
seo, mar is léir do mo thiarna, ach tá an t-uisce bréan agus tá an ithir neamhthorthúil.”
20
“Tugaigí crúiscín nua chugam,” ar sé, “agus cuirigí roinnt salainn ann.” Thugadar
chuige é. 21Chuaigh sé ansin go súil an tobair agus chaith salann isteach inti, agus dúirt:
“Mar seo a deir an Tiarna: ‘Rinne mé an t-uisce seo glan; ní bheidh bás ná marbhghin as
feasta.’” 22D’éirigh an t-uisce folláin agus tá sé amhlaidh go dtí an lá inniu mar a dúirt
Eilíseá a bheadh.
23
Ghabh sé suas go Béitéil ón áit sin, agus fad a bhí sé ar an mbealach suas, tháinig
buachaillí beaga amach as an gcathair agus bhíodar ag déanamh fonóid faoi á rá: “Suas
leat, a phlaitínigh! Suas leat, a phlaitínigh!” 24Chas sé timpeall agus d’fhéach orthu agus
chuir mallacht orthu in ainm an Tiarna. Tháinig dhá bheithir bhaineanna amach as an
gcoill agus stolladar beirt agus daichead de na buachaillí. 25Chuaigh sé as sin go Sliabh
Chairmeil, agus d’fhill ar ais as sin go dtí an tSamáir.

Cogadh le Móáb

3

Tháinig Iahórám mac Acháb i gcoróin ar Iosrael sa tSamáir san ochtú bliain déag de
réimeas Iahóiseáfát, rí Iúdá, agus bhí sé dhá bhliain déag i réim. 2Rinne sé an t-olc i
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bhfianaise an Tiarna, cé nach mar a rinne a athair agus a mháthair, mar chuir sé gallán
Bhál a rinne a athair as an tslí. 3Lean sé áfach den pheaca inar threoraigh Iarobám mac
Nabát pobal Iosrael, agus níor scar sé leis.
4
Ba thógálaí caorach é Méisa rí Mhóáb agus dhíoladh sé céad míle uan agus an lomra
ó chéad míle reithe le rí Iosrael mar cháin. 5Nuair a fuair Acháb bás, rinne rí Mhóáb
ceannairc in aghaidh rí Iosrael. 6Ghluais Iahórám gan mhoill ón tSamáir amach agus
thionóil sé Iosrael go léir. 7Ansin chuir sé scéala go dtí (Iahóiseáfát) rí Iúdá: “Tá
ceannairc déanta ag rí Mhóáb i m’aghaidh. An rachaidh tú liom chun cath a chur ar
Mhóab?” “Déanfaidh mé,” d’fhreagair sé; “táimse chomh hullamh leatsa, mo chuid fear le
do chuidse, m’eachra le d’eachra.” 8Ansin d’fiafraigh sé: “Cén bealach a ghabhfaimid?”
D’fhreagair Iahórám: “Trí fhásach Eadóm.”
9
Chuir siad chun bóthair dá bhrí sin, rí Iosrael, rí Iúdá, agus rí Eadóm. Ghabhadar
timpeall mór ar feadh seacht lá go dtí nach raibh uisce fágtha do na saighdiúirí ná do na
beithígh iompair a lean iad. 10Ansin dúirt rí Iosrael: “Mo léan, tá glaoite ag an Tiarna ar
an triúr rí seo, lenár dtabhairt i láimh Mhóáb.” 11Ach dúirt rí Iúdá (Iahóiseáfát): “An
bhfuil aon fháidh leis an Tiarna anseo trína bhféadfaimis dul i gcomhairle leis an Tiarna?”
D’fhreagair duine de shearbhóntaí rí Iosrael: “Tá Eilíseá mac Sheáfat anseo, an té a
scaoileadh an t-uisce ar lámha Éilias.” 12Dúirt (Iahóiseáfát) [rí Iúdá]: “Tá briathar an
Tiarna leis.” Ghabhadar síos chuige dá bhrí sin – rí Iosrael, (Iahóiseáfát) [rí Iosrael], agus
rí Eadóm.
13
Ansin dúirt Eilíseá le rí Iosrael: “Cén gnó atá agatsa liomsa? Téigh go fáithe d’athar
agus do mháthar.” D’fhreagair rí Iosrael: “Ní dhéanfaidh mé. Ghlaoigh an Tiarna ar an

&

2 RÍTHE 3
14

triúr ríthe seo, lenár dtabhairt i lámha Mhóáb.” D’fhreagair Eilíseá: “Dar Tiarna beo na
Slua, an té dá bhfónaim, mura mbeadh go bhfuil urraim agam do Iahóiseáfát, rí Iúdá, ní
thabharfainn aon aird ort ná fiú féachaint i do threo. 15Anois tabhair chugam ceoltóir.”
Agus a luaithe a sheinn an ceoltóir, luigh lámh an Tiarna air, 16agus dúirt sé: “Mar seo a
deir an Tiarna: ‘Déanfaidh mé díog ar dhíog den chom seo,’ 17mar deir an Tiarna: ‘Ní
fheicfidh sibh gaoth ná baisteach, ach líonfar an com seo d’uisce, agus ólfaidh sibh féin
agus bhur saighdiúirí agus bhur mbeithígh iompair deoch as.” 18Ach ní mór an ní is fiú an
méid sin i súile an Tiarna, mar cuirfidh sé Móáb féin faoi bhur smacht. 19Gabhfaidh sibh
gach cathair dhaingean (agus gach cathair thofa) de ruathar, leagfaidh sibh gach crann
folláin, dúnfaidh sibh gach tobar fíoruisce, agus scriosfaidh sibh gach gort maith le
clocha.” 20Maidin lá arna mhárach ag tráth íobartha na habhlainne, tháinig uisce ina dtreo
ó Eadóm, agus líonadh an dúiche d’uisce.
21
Nuair a chuala Móáb go léir go raibh na ríthe tagtha aníos ag cur catha orthu,
cuireadh tionól ar gach duine a bhí in ann arm a iompar idir óg is aosta, agus cuireadh in
eagar catha iad ar an teorainn. 22Ar maidin, nuair a d’éiríodar, bhí an ghrian ag taitneamh
ar an uisce, agus thaibhsigh an t-uisce dearg mar fhuil uathu do na Móábaigh. 23“Fuil é
seo,” ar siad, “ní foláir nó gur throid na ríthe eatarthu féin agus gur mharaíodar a chéile.
Ar aghaidh chun na creiche, a Mhóáb, más ea!” 24Ach nuair a shroich siad longfort
Iosrael, d’éirigh na hIosraelaigh ina gcoinne agus thug siad fogha faoi na Móábaigh agus
theith siadsan rompu, agus (ag dul ar aghaidh dóibh) rinneadar ár agus eirleach ar na
Móábaigh. 25Scartáil siad na cathracha agus chaith gach fear cloch isteach i ngach gort
fónta á líonadh, agus dhúnadar gach tobar fíoruisce agus leagadar gach crann folláin.
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Chreachadar Móáb go dtí nach raibh fágtha i gCír Harasat ach na clocha agus rinne an
lucht diúraicthe é a thimpeallú agus a ghabháil. 26Nuair a chonaic rí Mhóáb go raibh an
cath á bhriseadh air, bhailigh sé seacht gcéad de lucht iompair claímh féachaint an
bhféadfadh sé a bhealach a dhéanamh amach agus dul go rí [Arám], ach theip air. 27Ansin
thóg sé an mac ba shine aige, a rídhamhna, agus d’ofráil é mar íobairt ar bhalla na
cathrach. Bhuail taom tréan feirge iad in aghaidh Iosrael agus chúlaigh siadsan uaidh,
agus d’fhill siad ar a dtír féin.

Míorúiltí Eilíseá: Ola na Baintrí

4

Rinne bean duine de bhráithreachas na bhfáithe achainí chun Eilíseá. “Tá do
shearbhónta, m’fhear céile, marbh,” ar sí, “agus tá a fhios agat cad é mar urraim a bhí
ag do shearbhónta don Tiarna. Tá fear na bhfiach tagtha chun mo bheirt leanbh a bhreith
leis le bheith ina ndaoráin aige.” 2Dúirt Eilíseá léi: “Céard a dhéanfaidh mé duit? Céard
atá sa teach agat, inis dom?” “Níl sa teach ag do shearbhónta ach crúiscín ola,”
d’fhreagair sí. 3Ansin dúirt sé léi: “Téigh amach agus faigh iasacht crúscaí ó do
chomharsana, crúscaí folmha, agus go leor díobh. 4Nuair a thiocfaidh tú ar ais, dún an
doras ort féin agus ar do chlann mhac, agus doirt an ola isteach sna crúscaí seo go léir
agus cuir gach ceann i leataobh de réir mar a bheidh sé lán.” 5D’imigh sí léi ansin agus
dhún an doras uirthi féin agus ar a clann mhac; agus shíneadar na crúscaí chuici agus lean
sí uirthi ag doirteadh na hola iontu. 6Nuair a bhí na crúscaí lán, dúirt sí lena mac: “Sín
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chugam crúsca eile.” “Níl ceann eile ann,” ar sé léi. Ansin stad an ola. D’imigh sí léi
ansin agus dúirt sí sin leis an ngiolla Dé agús d’fhreagair sé:
“Imigh agus díol an ola agus díol d’fhiacha agus féadfaidh tú féin agus do chlann
maireachtáil ar an bhfuílleach.”

Leanbh Beo Arís
8

Lá dá raibh Eilíseá ar a bhealach go Siúnaem, chuir bean uasal a bhí ina cónaí ann
tathant air fanacht agus tráth bia a bheith aige ann. As sin amach dhéanadh sé moill i
gcónaí le haghaidh béile nuair a thagadh sé an bealach sin. 9Dúirt sí lena fear céile:
“Féach, táim cinnte gur fear naofa le Dia an fear seo a bhíonn ag síorthaisteal an bealach
seo againne. 10Tógaimis seomra beag ar an díon dó agus cuirimis leaba ann faoina
choinne agus bord agus cathaoir agus lampa; uair ar bith dá dtagann sé chugainn, is féidir
leis a scíste a dhéanamh ann.” 11Lá dá dtáinig sé, isteach leis sa seomra in airde agus
chuaigh sé a luí. 12Dúirt sé le Géichizí a shearbhónta: “Glaoigh ar an Siúnaemach seo
againn.” Ghlaoigh sé uirthi agus tháinig sí agus sheas os a chomhair. 13Dúirt Eilíseá:
“Abair é seo léi: ‘Féach, rinne tú an cúram seo go léir dínne, cad is féidir dúinn a
dhéanamh duit? An bhfuil aon ní ar mhaith leat a déarfaí ar do shon leis an rí nó le ceann
feadhna an airm?’” Ach d’fhreagair sí: “I measc mo mhuintire féin a mhairimse.” 14“Cad
is féidir a dhéanamh ar a son seo, más ea?” a d’fhiafraigh sé. D’freagair Géichizí: “Leoga,
níl mac ar bith aici, agus tá a fear céile aosta.” 15Dúirt Eilíseá: “Cuir fios uirthi.” Ghlaoigh
an searbhónta uirthi agus sheas sí ag an doras. 16“Bliain ón am seo,” ar seisean, “beidh
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mac i do bhaclainn agat.” “Cuir uait, a thiarna, a ghiolla Dé; ná hinis bréag do d’ionailt.”
17
Ach ghabh an bhean gin agus rug sí mac um an dtaca sin an t-earrach a bhí chucu faoi
mar a dúirt Eilíseá léi.
18
Nuair a bhí an leanbh fásta chuaigh sé amach lá chuig a athair a bhí in éineacht leis
na buanaithe. 19Ar seisean lena athair: “Ó mo cheann, mo cheann!” D’iarr an t-athair ar
dhuine de na searbhóntaí é a iompar chuig a mháthair. 20Thóg seisean suas é agus
d’iompair chuig a mháthair é. Bhí an gasúr ar a glúine aici go meán lae agus fuair sé bás
ansin. 21Chuaigh sí in airde staighre agus d’fhág ina luí é ar leaba Eilíseá, giolla Dé. Dhún
sí an doras air agus d’imigh amach. 22Chuir sí fios ar a fear agus dúirt: “Cuir duine de na
searbhóntaí chugam le ceann de na hasail. Caithfidh mé brostú liom go dtí an giolla Dé
agus ar ais arís.” 23“Cad ab áil leat chuige inniu?” a d’fhiafraigh sé, “níl sé ina ré nua ná
ina shabóid.” Ach d’fhreagair sí: “Tá gach ní ina cheart.” 24Ansin chuir sí an diallait ar an
asal agus dúirt lena searbhónta: “Tiomáin leat! Ar aghaidh leat! Ná moilligh dom nó go
ndéarfaidh mé leat é.” 25Chuir sí chun bóthair agus tháinig go dtí an giolla Dé ar Shliabh
Chairmeil. Nuair a chonaic seisean uaidh í dúirt sé le Géichizí, a shearbhónta: “Féach, seo
chugainn ár Siúnaemach! 26Rith gan mhoill ina coinne agus cuir ceist uirthi: ‘An bhfuil tú
ar fónamh? An bhfuil d’fhear céile ar fónamh? An bhfuil an leanbh ar fónamh?’”
D’fhreagair sí: “Tá.” 27Nuair a tháinig sí go dtí an giolla Dé ansiúd ar an sliabh, rug sí
greim ar a chosa. Tháinig Géichizí lena brú i leataobh, ach dúirt an giolla Dé: “Lig di mar
tá buaireamh ina croí, agus cheil an Tiarna orm é gan é a rá liom.” 28Ansin dúirt sí: “Ar
iarras mac ar mo thiarna? Nár dhúirt mé: ‘Ná meall mé’?” 29“Cuir do chrios thar do
choim,” ar sé ansin le Géichizí, “agus tóg mo bhata i do láimh, agus imigh. Má
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bhuaileann tú le haon duine, ná beannaigh dó; agus má bheannaíonn aon duine duit, ná
tabhair freagra air; agus leag mo bhata ar aghaidh an linbh.” 30Ansin dúirt máthair an
linbh: “Dar an Tiarna beo agus dar do bheo féin, ní imeoidh mé uait.” Agus d’éirigh sé dá
bhrí sin agus lean í. 31Ghabh Géichizí ar aghaidh rompu agus leag an bata ar aghaidh an
linbh, ach ní raibh glór as ná rian den dé ann. Chuaigh sé ar ais mar sin go hEilíseá, agus
dúirt leis: “Níor mhúscail an leanbh.”
32
Nuair a tháinig Eilíseá isteach, fuair sé an leanbh ina luí marbh ar a leaba. 33Ar dhul
isteach dó, dhún sé an doras, gan ach an bheirt acu istigh, agus ghuigh sé chun an Tiarna.
34
Ansin chuaigh sé suas ar an leaba agus shín é fein ar an leanbh béal le béal, súile le súile,
lámha le lámha. Le linn dó a bheith sínte air, tháinig teas i gcorp an linbh. 35Ansin d’éirigh
sé agus shiúil anonn agus anall sa teach; chuaigh sé suas ar an leaba athuair agus shín é
féin ar an leanbh [seacht n-uaire]. Ansin lig an leanbh sraoth as agus d’oscail sé a shúile.
36
Chuir sé fios ar Géichizí ansin: “Glaoigh ar an Siúnaemach seo againn,” ar sé leis agus
ghlaoigh sé uirthi. Nuair a tháinig sí chuige sé a dúirt sé: “Tóg suas do mhac.” 37Chuaigh
sí isteach agus chaith í féin ag a chosa ag umhlú síos go talamh dó. Ansin thóg sí suas a
mac agus d’imigh amach.

Míorúiltí Bia
38

Tháinig Eilíseá go Gilgeál agus gorta sa tír. Bhí bráithreachas na bhfáithe ina suí os a
chomhair agus dúirt sé lena shearbhónta: “Cuir síos an coire mór agus beirigh praiseach
do bhráithreachas na bhfáithe.” 39Ghabh duine díobhsan amach faoi na bánta ag bailiú
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luibheanna, agus tharla fíniúin fhiáin air agus phrioc sé lán a ultaigh de chaora fiáine di.
Ansin tháinig sé agus ghearr sé go mion isteach sa choire praisí iad gan a fhios aige cad
iad. 40Ansin scaoileadar an phraiseach amach do na fir le hithe, ach a luaithe a bhlaiseadar
í, liúdar: “A ghiolla Dé, tá an bás sa choire,” agus níorbh fhéidir leo é a ithe. 41“Tugaigí
min dom más ea,” arsa Eilíseá. Agus chaith sé sa choire í, agus dúirt: “Scaoiligí amach
chucu seo í, agus ithidís í.” Agus ní raibh aon nimh sa choire.
42
Tháinig fear ó Bhál Seáiliseá agus thug leis chun giolla Dé arán a rinneadh de na
céadtorthaí, fiche builín eorna agus arbhar úr [sa dias]. “Tabhair don phobal é le hithe,”
arsa Eilíseá. 43D’fhreagair a sheirbhíseach: “Conas is féidir liom é seo a roinnt ar chéad
duine?” “Tabhair don phobal é le hithe,” ar seisean go daingean, “óir seo mar a deir an
Tiarna: ‘Íosfaidh siad agus beidh fuíoll fágtha acu.’” 44Roinn sé orthu é. D’ith siad agus
bhí fuíoll fágtha acu, mar a dúirt an Tiarna.

Námán á Leigheas

5

Ba é Námán ceannfort arm rí Arám, agus bhí ard mheas agus gean ag a mháistir air
mar is tríd a shaor an Tiarna Arám. Ba chalma an laoch gaile agus ba shaibhir an fear
é, ach bhí sé ina lobhar. 2I ruathar dá gcuid thug na hArámaigh cailín beag as Iosrael ina
príosúnach leo agus bhí sí ag freastal ar bhean chéile Námán. 3Agus dúirt sí lena
máistreás: “Uch nach leis an bhfáidh sa tSamáir atá mo mháistir, is cinnte go leigheasfadh
sé óna lobhra é.” 4Ansin chuaigh Námán chun a thiarna, agus dúirt leis: “Dúirt an cailín ó
thír Iosrael a leithéid seo agus a leithéid siúd.” 5Dúirt rí Arám leis: “Imigh leat agus
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cuirfidh mise litir chuig rí Iosrael.” D’imigh sé agus thug sé leis deich dtallann airgid agus
sé mhíle seicil óir agus deich n-éide aonaigh. 6Thug sé an litir chun rí Iosrael. Dúradh inti:
“Nuair a gheobhaidh tú an litir seo, bíodh a fhios agat gur chuir mé Námán, mo
shearbhónta, ag triall ort, chun go leigheasfá ón lobhra é.” 7Nuair a léigh rí Iosrael an
litir, stróic sé a chuid éadaigh agus dúirt: “An dia mise, údar báis agus beatha, agus a rá
gur iarr an fear seo orm duine a leigheas óna lobhra? Éist leis seo agus tabhair é faoi
deara agus feicfidh tú gur ag iarraidh achrann a adhaint liom atá sé.”
8
Ar a chloisteáil d’Eilíseá, giolla Dé, gur stróic rí Iosrael a chuid éadaigh, chuir sé
scéala chun an rí: “Cad chuige ar stróic tú do chuid éadaigh? Lig dó teacht chugamsa,
agus gheobhaidh sé amach go bhfuil fáidh in Iosrael.” 9Dá bhrí sin tháinig Námán lena
chapaill agus lena charbad agus stad sé ag doras theach Eilíseá. 10Chuir Eilíseá teachtaire
chuige á rá: “Imigh leat agus nigh thú féin seacht n-uaire sa Iordáin; agus cneasóidh do
chorp agus beidh tú glan athuair.” 11Tháinig fearg ar Námán agus d’imigh sé leis á rá:
“Shíl mé go dtiocfadh sé amach chugam, go ndéanfadh sin, agus go seasfadh sé amuigh
ag glaoch ar ainm an Tiarna a Dhia, agus a lámh a shíneadh os cionn an bhaill agus an
lobhar a leigheas. 12Nach fearr iad an Abáná agus an Farpar, aibhneacha na Damaisce, ná
a bhfuil d’uiscí in Iosrael chun go nífinn mé féin iontu agus go nglanfaí mé.” Dá bhrí sin
thiontaigh sé agus d’imigh agus é ar buile. 13Tháinig a shearbhónta chuige agus dúirt leis:
“A athair, dá n-iarrfadh an fáidh ort rud éigin deacair a dhéanamh, is cinnte go ndéanfá é.
Nach móide is ceart duit a bhfuil ráite aige leat anois a dhéanamh: ‘Nigh thú féin agus
beidh tú glan’?” 14Ansin chuaigh sé síos agus thum é féin seacht n-uaire sa Iordáin de réir
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chomhairle ghiolla Dé. Agus leigheasadh a chneas mar a bheadh cneas naíonáin ann agus
bhí sé glan.
15
Ansin d’fhill sé ar an ngiolla Dé, é féin agus a chuideachta, agus sheas sé os a
chomhair. “Anois a aithním,” ar seisean, “nach bhfuil Dia ar bith sa domhan ar fad ach
amháin in Iosrael. Anois dá bhrí sin tóg bronntanas ó do shearbhónta, le do thoil.” 16Ach
d’fhreagair seisean: “Dar an Tiarna beo dá ndéanaim seirbhís, ní thógfaidh mé aon ní.”
Agus bhí Námán ag tathant air ach ní dhéanfadh. 17Ansin dúirt Námán: “Ós rud é nach
dtógfaidh tú, tugtar, le do thoil, ualach dhá mhiúil de chré do do shearbhónta; mar as seo
amach ní ofrálfaidh do shearbhónta íobairt dhóite ná eile d’aon dia ach don Tiarna. 18Ach
aon ní amháin – agus go maithe an Tiarna do do shearbhónta é – nuair a théann mo
mháistir go teampall Rimeon le hadhradh a dhéanamh ann, luíonn sé ar mo ghéag agus
cromaim síos i dteampall Rimeon [nuair a dhéanann seisean]. Go maithe an Tiarna an
beart seo do shearbhónta.” 19D’fhreagair sé: “Imigh faoi shíocháin!”
Ach nuair a bhí Námán imithe tamall beag, 20dúirt Géichizí, searbhónta Eilíseá, leis
féin: “Is bog a scaoil mo mháistir leis an Arámach seo mar nár ghlac sé lenar ofráil sé dó.
Dar an Tiarna beo, rithfidh mé ina dhiaidh agus gheobhaidh mé rud éigin uaidh.”
21
D’imigh Géichizí i ndiaidh Námán. Nuair a chonaic Námán é ag rith ina dhiaidh, phreab
sé as a charbad le bualadh leis, agus dúirt: “An bhfuil gach ní ina cheart?” 22Agus
d’fhreagair seisean: “Tá gach ní ina cheart. Chuir mo mháistir chugat mé lena rá: ‘Tháinig
beirt ógánach de bhráithreachas na bhfáithe chugam anois díreach ó ardáin Eafráim;
tabhair dóibh tallann airgid, le do thoil (agus dhá éide aonaigh).’” 23“Tóg dhá thallann, le
do thoil (agus dhá éide aonaigh),” a d’fhreagair Námán, agus bhí á dtathant air, agus
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cheangail sé dhá thallann airgid i dhá mhála (le dhá éide aonaigh) agus leag iad ar bheirt
dá shearbhóntaí a d’iompair iad roimh Géichizí. 24Nuair a shroich sé Oifil, thóg sé uathu
iad agus chuir i leataobh ina theach iad. Ansin lig sé na fir chun siúil agus d’imíodar.
25
D’imigh sé féin isteach agus sheas os comhair a mháistir, agus dúirt Eilíseá: “Cá
raibh tú, a Ghéichizí?” D’fhreagair seisean: “Ní raibh do shearbhónta in aon bhall.” 26Ach
dúirt Eilíseá leis: “Nach raibh mé ansiúd ó chroí nuair a d’fhág duine éigin a charbad le
bualadh leat? [Os rud é gur] ghlac tú an t-airgead, ní miste duit anois garraithe a
[cheannach leis], agus gairdíní ológ, agus caoirigh, agus eallach, agus daoráin agus
daoirseacha. 27Ach leanfaidh lobhra Námán díot féin agus de do shliocht go brách.” Agus
d’imigh Géichizí óna láthair ina lobhar, chomh geal le sneachta.

Tua a Shnáimh

6

Dúirt bráithreachas na bhfáithe le hEilíseá: “Féach, tá an áit ina bhfuil cónaí orainn
taobh leat róchúng dúinn. 2Téimis chun na Iordáine, agus gearradh gach duine againn
sail ann agus déanaimis áit chónaithe dúinn féin ann.” D’fhreagair sé: “Téigí!” 3Ansin
dúirt duine díobh: “Ar mhiste leat dul le do shearbhóntaí?” “Rachaidh mé,” ar sé, 4agus
chuaigh sé leo. Nuair a tháinig siad chun na Iordáine ghearradar anuas crainn 5ach ag
gearradh saile do dhuine díobh, thit ceann iarainn a thua isteach san uisce. “Mo léan, a
mháistir,” ar sé, “agus ba ar iasacht leis a bhí sé!” 6“Cár thit sé?” d’fhiafraigh an giolla Dé
de, agus thaispeáin sé an áit dó. Ansin ghearr sé slapar agus chaith isteach ansiúd é agus
chuir an t-iarrann ar snámh. 7“Tóg amach é,” ar sé, agus shín an fear a lámh agus thóg é.
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Bhí rí Arám i gcogadh le hIosrael. Chuaigh sé i gcomhairle lena oifigigh agus dúirt:
“Déanaigí [ionsaí] ina leithéid seo d’áit.” 9Ach chuir giolla Dé scéala go rí Iosrael:
“Seachain agus ná téigh thar an áit sin, mar tá na hArámaigh chun [ionsaí] a dhéanamh
ann.” 10Chuir rí Iosrael dá réir sin díorma fear chun na háite a luaigh giolla Dé. Agus
bhíodh sé ag tabhairt rabhaidh do rí Iosrael ar an gcuma sin agus bhíodh seisean san
airdeall, agus tharla sin breis agus uair nó dhó.
11
Bhí seo ag cur an-bhuaireamh aigne ar rí Arám, agus ghlaoigh sé ar a
fheidhmeannaigh agus dúirt: “Inis dom cé acu againn atá dár [mbrath] le rí Iosrael.”
12
“Níl aon duine againn, a thiarna mo rí,” arsa duine dá fheidhmeannaigh, “ach is é
Eilíseá, an fáidh in Iosrael, a fhoilsíonn do rí Iosrael gach a ndeir tú i do sheomra
codlata.” 13“Imígí agus faighigí amach cá bhfuil sé,” arsa an rí, “i dtreo go gcuirfinn lucht
a ghafa ar a thóir.” Agus fuair sé scéala: “Tá sé anois i nDotán.” 14Chuir sé capaill agus
carbaid agus slua mór ansiúd uaidh agus thángadar i gcoim na hoíche agus
thimpeallaíodar an chathair.
15
Lá arna mhárach rinne giolla Dé mochóirí agus amach leis. B’shiúd díorma
saighdiúirí le capaill agus carbaid timpeall na cathrach. “Mo léan, a mháistir, cad tá le
déanamh againn?” arsa a shearbhónta. 16D’fhreagair sé: “Ná bíodh eagla ort! Óir is mó
atá linne ná mar atá leosan.” 17Ansin rinne Eilíseá urnaí: “A Thiarna,” ar sé, “oscail a
shúile agus tabhair radharc dó, impím ort.” D’oscail an Tiarna súile a shearbhónta agus
chonaic sé an sliabh, féach, agus é clúdaithe le capaill agus le carbaid tine timpeall ar
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Eilíseá. Nuair a bhí na hArámaigh ag druidim leis ghuigh Eilíseá chun an Tiarna: “Buail
an dream seo, guím thú, le daille,” agus bhuail sé le daille iad de réir mar a d’impigh
Eilíseá. 19Ansin dúirt Eilíseá leo: Ní hé seo an bóthar, ná ní hí seo an chathair; lean mise
agus treoróidh mé sibh chun an fhir atá sibh a lorg,” agus threoraigh sé chun na Samáire
iad. 20Ach a rabhadar tagtha isteach sa tSamáir dúirt Eilíseá: “A Thiarna, oscail súile an
dreama seo i dtreo go mbeidh radharc acu.” Agus d’oscail an Tiarna a súile agus bhí
radharc acu, agus ba shiúd i lár na Samáire iad.
21
Nuair a chonaic rí Iosrael iad, dúirt sé le hEilíseá: “An gcuirfidh mé chun báis iad, an
gcuirfidh mé, a athair liom?” 22D’fhreagair sé: “Ná maraigh iad. An gcuirfeá chun báis an
mhuintir [nár] ghabh tú le do chlaíomh agus le do bhogha? Tabhair arán agus uisce dóibh
le go gcaithfidís bia agus deoch agus dul ar ais go dtí a máistir.” 23Chóirigh sé béile breá
dóibh agus nuair a bhí bia agus deoch caite acu scaoil sé chun siúil iad agus chuadar ar
ais chun a máistir. Níor tháinig na hArámaigh ag creachadh críocha Iosrael as sin amach.

An tSamáir faoi Léigear
24

Tharla ina dhiaidh sin gur chruinnigh Bein Hadad rí Arám a shluaite go léir agus go
ndeachaigh sé suas agus léigear a chur ar an tSamáir. 25Bhí gorta mór sa tSamáir agus bhí
an léigear chomh dian go raibh ceann asail á dhíol ar ochtó seicil airgid, agus ceathrú cab
[d’iniúin fhiáine] ar chúig seicil airgid. 26Agus nuair a bhí rí Iosrael ag gabháil thart ar
bhalla na cathrach, ghlaoigh bean, in ard a cinn air: “Fóir orm, a thiarna, mo rí.” 27“Go
bhfága an Tiarna gan fóirithint thú,” ar seisean, “cá bhfaighinnse leigheas do cháis? Ón
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urlár buailte nó ón gcantaoir fhíona?” Ansin d’fhiafraigh an rí: “Cad tá ort?”
D’fhreagair sí: “Dúirt an bhean seo liom: ‘Tabhair suas do mhac le hithe againn inniu,
agus íosfaimid mo mhacsa amárach.’ 29Rinneamar mo mhac a bheiriú dá réir sin agus a
ithe. Lá arna mhárach dúirt mé léi: ‘Tabhair suas do mhac le hithe againn,’ ach tá a mac i
bhfolach aici.” 30Nuair a chuala an rí focail na mná, stróic sé a chuid éadaigh; ós rud é go
raibh sé ag siúl ar an mballa chonaic an pobal go raibh sacéadach, féach, lena chneas
laistigh. 31“Go ndéana Dia a leithéid seo agus a leithéid siúd sa bhreis liom,” ar sé, “má
fhanann ceann Eilíseá mac Sheáfát ar a ghuaillí inniu!”
32
Bhí Eilíseá ina shuí ina theach agus na seanóirí ina suí ina thimpeall. Chuir an rí
teachtaire óna láthair ach sular shroich sé, dúirt Eilíseá leis na seanóirí: “An bhfeiceann
sibh mar a thug an dúnmharfóir úd ón mbroinn orduithe an ceann a scothadh díom?
Féach, nuair a thiocfaidh an teachtaire, dúnaigí an doras air; coinnigí an doras dúnta air.
Nach bhfuil truip choiscéim a mháistir le cloisteáil ina dhiaidh?” 33Ag caint fós leo dósan,
shroich [an rí]. “Is léir,” ar sé, “gur ón Tiarna an mí-ádh seo. Cén fáth a mbeadh muinín
agam fós as an Tiarna?”

7

Dúirt Eilíseá: “Éistigí le briathar an Tiarna; mar seo a deir an Tiarna: ‘Um an dtaca
seo amárach, beidh tomhas den phlúr is míne á dhíol ar sheicil, agus dhá thomhas
eorna ar sheicil, ag geata na Samáire.’” 2Ach d’fhreagair an feidhmeannach, a bhí mar
theannta ag an rí, an giolla Dé: “Fiú dá ndéanfadh an Tiarna fuinneoga sa spéir, arbh
fhéidir é seo a theacht i gcrích?” “Feicfidh tú é le do shúile cinn,” arsa Eilíseá, “cé nach
n-íosfaidh tú greim de.”
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Bhí ceathrar ag an mbealach chun an gheata – mar lobhair ab ea iad – agus bhíodar
ag cur is ag cúiteamh eatarthu féin: “Cad ab áil linn inár suí anseo ag feitheamh leis an
mbás? 4Má bheartaímid dul isteach sa chathair, agus an gorta inti, gheobhaimid bás inti;
má fhanaimid inár suí anseo, gheobhaimid bás chomh maith. Téanam, téimis anonn go
longfort na nArámach. Má thugann siad anacal anama dúinn mairfimid; má chuireann
siad chun báis sinn, ní bheidh ach deireadh linn.” 5Le titim na hoíche mar sin d’éiríodar
agus chuireadar chun bóthair i dtreo longfort na nArámach; ach nuair a thángadar go
himeall an champa ní raibh caonaí ann. 6Mar thug an Tiarna ar na hArámaigh ina longfort
fuaim carbad agus capall agus geoin armála móire a chloisteáil; agus dúradar le chéile:
“Féach! rinne rí Iosrael na ríthe Hiteacha a fhostú le troid inár n-aghaidh, agus ríthe na
hÉigipte le sinn a ionsaí.” 7D’éalaíodar leo dá bhrí sin le titim na hoíche agus theitheadar
agus d’fhágadar ansin a mbothanna, a gcapaill, agus a n-asail; d’fhágadar an longfort
díreach mar a bhí sé agus theitheadar lena n-anam. 8Nuair a tháinig na lobhair úd go
himeall an champa, chuadar isteach i mboth agus chaitheadar bia agus deoch agus
thugadar airgead agus ór agus éidí leo as, agus d’imíodar leo agus chuireadar i bhfolach
iad. Ansin d’fhilleadar agus isteach leo i mboth eile agus chreachadar é agus d’imíodar
agus chuireadar an chreach i bhfolach.

Deireadh le Léigear agus le Gorta
9

Ansin dúradar le chéile: “Níl sé ceart againn! Seo lá dea-scéil agus seo sinn gan focal
asainn! Má fhanaimid go maidin, is cinnte go ndéanfar díoltas orainn; téanam dá bhrí sin;
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téimis agus tugaimis an dea-scéala go pálás an rí.” D’imíodar leo ansin agus ghlaoigh
siad ar ghardaí gheataí na cathrach agus dúirt leo: “Chuamar go longfort na nArámach.
Ní raibh duine beo le feiceáil ná le cloisteáil ann, ach na capaill ceangailte, agus na hasail
ceangailte, agus na bothanna fágtha mar a bhíodar.” 11Scaip gardaí na ngeataí an
dea-scéala de liú, agus fógraíodh laistigh den phálás é.
12
D’éirigh an rí gan é fós ina lá agus dúirt lena fheidhmeannaigh: “Inseoidh mé daoibh
cad tá déanta ag na hArámaigh orainn. Tá fhios acu go bhfuil an gorta ag luí orainn, agus
dá bharr sin d’fhágadar an longfort agus chuadar i bhfolach faoin tír á rá leo féin: ‘Nuair
a thiocfaidh siad amach as an gcathair, déanfaimid iad a ghabháil ina mbeatha agus
rachaimid isteach sa chathair.’” 13D’fhreagair duine dá fheidhmeannaigh, “Tógtar cúig
cinn de na capaill atá fágtha fós againn – gheobhadh an dream atá fágtha anseo bás
chomh maith ar aon dul leis an slua mór eile d’Iosrael a fuair bás cheana féin – agus
cuirimis dream ar aghaidh leo agus feicidís.” 14Thógadar dhá chuingir carbaid agus chuir
an rí i ndiaidh sluaite Arám iad á rá: “Téigí agus feicigí.” 15Leanadar a lorg chomh fada
leis an Iordáin, agus, féach! bhí éidí agus fearais a chaith na hArámaigh uathu le teann
deabhaidh caite ar feadh an bhealaigh go léir. D’fhill an lucht braite leis an scéala sin don
rí.
16
Ansin ghabh na daoine amach agus rinneadar longfort na nArámach a chreachadh.
Bhí tomhas den phlúr is míne ar díol ar sheicil agus dhá thomhas eorna ar sheicil mar a
dúirt an Tiarna a bheadh. 17An feidhmeannach a bhí mar theannta ag an rí, bhí sé ceaptha
aige mar chaptaen ar gharda an gheata, ach shatail na daoine air i mbéal an gheata agus
fuair sé bás faoi mar a thairngir an giolla Dé nuair a tháinig an rí anuas chuige. (18Nuair a
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dúirt an giolla Dé leis an rí: “Beidh dhá thomhas eorna ar díol ar sheicil, agus tomhas den
phlúr is míne ar sheicil um an dtaca seo amárach ag geata na Samáire,” 19d’fhreagair an
feidhmeannach an giolla Dé: “Fiú dá ndéanfadh an Tiarna fuinneoga sa spéir arbh fhéidir
é sin a theacht i gcrích?” Agus dúirt seisean: “Feicfidh tú é le do shúile cinn, ach ní
íosfaidh tú greim de.” 20Agus sin é a tharla dó. Shatail na daoine air i mbéal an gheata
agus fuair sé bás.)

An Bhean ó Shiúnaem Arís

8

Seo mar a bhí ráite ag Eilíseá leis an mbean a ndearna sé a mac a ardú ó mhairbh:
“Éirigh, agus imigh leat ar an gcoigrích, tú féin agus do líon tí, mar tá gorta glaoite ag
an Tiarna – tá sé ag teacht ar an tír cheana féin – ar feadh seacht mbliana.” 2D’éirigh an
bhean agus rinne mar a dúirt an giolla Dé léi: d’imigh sí lena líon tí agus chuir fúithi ar
feadh seacht mbliana i dtír na bhFilistíneach. 3Nuair a bhí na seacht mbliana caite d’fhill
an bhean ó thír na bhFilistíneach agus chuaigh lena héileamh faoina teach agus faoina
talamh a chur faoi bhráid an rí. 4Bhí an rí ag caint le Géichizí, searbhónta an ghiolla Dé, á
rá: “Inis dom na héachtaí go léir a rinne Eilíseá.” 5Agus fad a bhí sé ag insint don rí conas
mar a d’ardaigh Eilíseá an leanbh ó mhairbh, siúd í an bhean ar ardaigh Eilíseá a mac ón
mbas agus í ag cur a héilimh faoina teach agus faoina talamh faoi bhráid an rí. “A thiarna
mo rí,” arsa Eilíseá, “sin í an bhean cheannann chéanna, agus sin é a mac a d’ardaigh
Eilíseá ó mhairbh.” 6Cheistigh an rí an bhean agus d’inis sí an scéal dó. Ansin chuir an rí
duine dá mhaoir ina feighil agus thug an treoir seo dó: “Féach chuige go bhfaighidh sí a

&

2 RÍTHE 8

maoin go léir ar ais, agus an teacht isteach go léir óna cuid talún ón lá a d’fhág sí an tír
go dtí anois.”

Hazáéil
7

Tháinig Eilíseá go dtí an Damaisc agus bhí Bein Hadad rí Arám tinn. Dúradh leis: “Tá
an giolla Dé tagtha anseo.” 8Dúirt an rí ansin le Hazáéil: “Beir bronntanas leat agus téigh
faoi choinne an ghiolla Dé, agus téigh i gcomhairle leis an Tiarna tríd a fhiafraí an
dtéarnóidh mé ón tinneas seo.” 9D’imigh Hazáéil faoi choinne Eilíseá agus togha mhaoin
na Damaisce aige leis mar bhronntanas – ualach daichead camall. Tháinig sé agus sheas
sé os a chomhair agus dúirt: “Chuir do mhac Bein Hadad rí Arám mise chugat á fhiafraí
díot: ‘An dtéarnóidh mé ón tinneas seo?’” 10D’fhreagair Eilíseá: “Téigh agus abair leis:
‘Tearnóidh tú cinnte,’ ach d’fhoilsigh an Tiarna dom go bhfaighidh sé bás cinnte.”
11
Ansin d’éirigh a cheannaithe teann, agus stán sé air nó go dtáinig náire air agus ghoil an
giolla Dé. 12“Cén fáth,” arsa Hazáéil, “go bhfuil mo thiarna ag gol?” D’fhreagair sé: “Mar
go bhfuil a fhios agam an urchóid a dhéanfaidh tú do chlann Iosrael; cuirfidh tú a
ndaingin trí thine, cuirfidh tú a n-ógánaigh chun báis le rinn claímh, stollfaidh tú a leanaí
ina ngeireacha, agus scoiltfidh tú broinn a mban torrach.” 13“Ach,” arsa Hazáéil, “cad é
do shearbhónta? Níl ann ach madra le haon ní mór mar sin a dhéanamh.” “I bhfís ón
Tiarna,” arsa Eilíseá, “chonaic mé thú i do rí ar Arám.”
14
D’fhág sé slán ag Eilíseá agus d’fhill ar a mháistir, agus d’fhiafraigh seisean de: “Cad
dúirt Eilíseá?” D’fhreagair sé: “D’inis sé dom go ndéanfá téarnamh cinnte.” 15Lá arna
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mhárach fuair sé blaincéad agus thum in uisce é agus leath ar a cheann é agus fuair sé bás
ar an gcuma sin agus tháinig Hazáéil i gcoróin ina áit.

Ríthe Iúdá
16

Sa chúigiú bliain de réimeas Iórám mac Acháb rí Iosrael, tháinig Iahórám mac
Iahóiseáfát rí Iúdá i gcoróin. 17Bhí sé dhá bhliain déag ar fhichid d’aois nuair a tháinig sé i
gcoróin, agus bhí sé ocht mbliana ina rí in Iarúsailéim. 18Lean sé sampla ríthe Iosrael, mar
a rinne teaghlach Acháb, mar ba iníon le hAcháb a bhí aige mar bhean. Rinne sé an t-olc i
bhfianaise an Tiarna. 19Ach ní scriosfadh an Tiarna Iúdá ar son Dháiví, a shearbhónta,
mar gur gheall sé go dtabharfadh sé lóchrann go brách dó féin agus dá chlann mhac [ina
láthair].
20
Lena linn rinne Eadóm ceannairc ó cheannas Iúdá, agus cheapadar rí dá gcuid féin.
21
Ansin ghabh Iahórám anonn go Záír lena charbaid go léir. D’éirigh sé san oíche, agus
bhris sé amach lena cheannairí carbad trí shluaite na nEadómach a bhí ina thimpeall, ach
theith a arm abhaile. 22Tá cuing Iúdá caite díobh ag Eadóm ar an gcuma sin go dtí an lá
inniu. Rinne Libneá ceannairc an t-am sin chomh maith. 23An chuid eile de stair Iahórám,
a imeachtaí go léir, nach bhfuil sin go léir scríofa i Leabhar Annála Ríthe Iúdá? 24Ansin
chuaigh Iahórám chun suain lena shinsir agus adhlacadh é lena shinsir i nDúnfort Dháiví.
Tháinig a mhac Achaizíá i gcomharbacht air mar rí.
25
Sa dara bliain déag de réimeas Iórám mac Acháb rí Iosrael tháinig Achaizíá mac
Iahórám i gcoróin ar Iúdá. 26Bhí Achaizíá dhá bhliain agus fiche nuair a tháinig sé i
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gcoróin, agus bhí sé bliain i réim in Iarúsailéim. Atailiá, iníon Omraí rí Iosrael, ab ainm dá
bhean. 27Lean seisean chomh maith sampla theaghlach Acháb agus rinne an t-olc i
bhfianaise an Tiarna, faoi mar a rinne teaghlach Acháb, lena raibh sé i gcleamhnas.
28
Ghabh sé amach le Iórám mac Acháb le cogadh a chur ar Hazáéil rí Arám i Rámot
Gileád, ach ghoin na hArámaigh Iórám. 29D’fhill Iórám rí ar Izréil le téarnamh ó na
créachtaí a fuair sé i Rámá agus é ag troid in aghaidh Hazáéil rí Arám. Ghabh Achaizíá
mac Iahórám rí Iúdá síos go Izréil ar thuairisc Iórám mac Acháb mar go raibh sé breoite.

Stair Iéahú: Ungtar É

9

Ghlaoigh Eilíseá ar dhuine de bhráithreachas na bhfáithe: “Cuir crios faoi do choim,”
ar sé, “beir an crúiscín ola seo i do láimh, agus téigh go Rámot Gileád. 2Nuair a
shroichfidh tú an áit sin, lorg Iéahú mac Iahóiseáfát mac Nimsí. Téigh isteach agus abair
leis éirí agus imeacht óna chomrádaithe, agus tabhair isteach i seomra cúil é. 3Ansin faigh
an crúiscín ola agus doirt ar a cheann é, agus abair: ‘Seo é briathar an Tiarna: Déanaim
thú a ungadh i do rí ar Iosrael.’ Ansin oscail an doras agus teith leat le teann deabhaidh.”
4
Chuir an t-ógánach, an fáidh, chun bóthair go Rámot Gileád, 5agus nuair a shroich sé,
fuair sé oifigigh shinsearacha an airm ina suí le chéile. “Tá teachtaireacht agam duit, a
thaoisigh,” ar sé. “Do cé acu againn go léir?” arsa Iéahú. “Duitse, a thaoisigh,”
d’fhreagair sé. 6D’éirigh sé agus chuaigh sé isteach sa teach. Dhoirt an t-ógánach an ola
ar a cheann á rá: “Seo mar a deir an Tiarna Dia Iosrael: ‘Déanaim thú a ungadh i do rí ar
phobal an Tiarna, ar Iosrael. 7Déan teaghlach Acháb do mháistir a scrios, agus déanfaidh
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mé fuil mo shearbhóntaí na fáithe agus searbhóntaí an Tiarna go léir a agairt ar Ízeibil.
8
Scriosfar clann Acháb go léir. Déanfaidh mé gach fireannach de shliocht Acháb, cibé acu
saor nó daor, in Iosrael, a scrios. 9Agus tabharfaidh mé an cor céanna ar shliocht Acháb
le sliocht Iarobám mac Nabát agus sliocht Bháiseá mac Aichíá. 10Maidir le Ízeibil,
íosfaidh na madraí í i nduiche Izréil; ní dhéanfaidh aon duine í a chur.’” Ansin d’oscail sé
an doras agus d’éalaigh leis.
11
Ansin tháinig Iéahú amach go hoifigigh a mháistir. “An bhfuil gach ní ina cheart?”
d’fhiafraigh siad de. “Cad a thug an ghealt seo chugat?” “Tá aithne agaibh air siúd agus
tá a fhios agaibh cad deir sé,” ar sé. 12“Scéal thairis,” ar siad. “Téanam agus inis dúinn.”
“A leithéid seo, a dúirt sé,” ar sé; “seo mar a deir an Tiarna: ‘Déanaim thú a ungadh i do
rí ar Iosrael.’” 13Ansin ar an toirt thóg gach duine a bhrat agus leathadar faoi ar na leaca
loma iad; shéid siad an trumpa agus chuir siad gáir suas: “Sé Iéahú an rí!”

Comhcheilg
14

Rinne Iéahú mac Iahóiseáfát mac Nimsí comhcheilg in aghaidh Iórám. (Bhí Iórám
agus Iosrael go léir um an dtaca sin ag cosaint Rámot Gileád in aghaidh Hazáéil rí Arám;
15
ach bhí Iórám tar éis filleadh go hIzréil le leigheas a fháil ar na créachtaí a thug na
hArámaigh air nuair a bhí sé ag troid le Hazáéil rí Arám.) “Más mar sin a bhraitheann
sibh,” arsa Iéahú, “ná héalaíodh aon duine ón gcathair leis an scéal a bhreith go hIzréil.”
16
Ansin chuaigh Iéahú isteach ina charbad agus d’imigh go hIzréil mar a raibh Iórám ina
luí; bhí Achaizíá rí Iúdá tagtha anuas ar thuairisc Iórám.
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An fear faire ar an túr in Izréil, chonaic sé díorma Iéahú chuige agus dúirt: “Feicim
díorma fear,” ar sé. Thug Iórám ordú: “Cuir eachlach ina gcoinne agus fiafraíodh sé
díobh: ‘An síocháin bhur ngnó?’” 18Chuaigh eachlach i gcoinne Iéahú dá bhrí sin agus
dúirt: “Deir an rí: ‘An síocháin bhur ngnó?’” Agus d’fhreagair Iéahú: “Nach cuma duitse
faoi shíocháin? Cas timpeall agus lean mé.” Agus thug an fear faire scéala: “Shroich an
teachtaire iad ach níl sé ag filleadh ar ais.” 19Ansin sheol sé eachlach eile agus tháinig
chucu agus dúirt: “Deir an rí: ‘An síocháin bhur ngno?’” Agus d’fhreagair Iéahú: “Nach
cuma duitse faoi shíocháin? Cas timpeall agus lean mé.” 20Agus thug an fear faire scéala
arís: “Shroich sé iad, ach níl sé ag filleadh. Agus tá an tiomáint ar aon dul le tiomáint
Iéahú mac Nimsí mar go dtiomáineann sé mar fhear buile.”
21
“Gabhaigí mo charbad,” arsa Iórám, agus gabhadh a charbad dó. Ansin chuaigh
Iórám rí Iosrael agus Achaizíá rí Iúdá amach i gcoinne Iéahú, gach duine díobh ina
charbad. Bhuaileadar leis i ngort Nábót an tIzréileach. 22Nuair a chonaic Iórám Iéahú
d’fhiafraigh sé de: “An síocháin bhur ngnó, a Iéahú?” D’fhreagair sé: “Cén tsíocháin a
d’fhéadfadh a bheith i gceist agus a bhfuil de striapachas agus phisreoga gan áireamh ar
siúl ag do mháthair Ízeibil.” 23Ansin d’iompaigh Iórám timpeall agus theith sé á rá: “Feall,
a Achaizíá!” 24Ach tharraing Iéahú a bhogha le lán a nirt agus d’aimsigh Iórám idir an dá
shlinneán; chuaigh an tsaighead trí chroí an rí, agus thit sé ar lár ina charbad. 25Dúirt
Iéahú le Bidcear a chaptaen: “Tóg é agus caith isteach i ngort Nábót an tIzréileach é.
Cuimhnigh nuair a bhí tú féin agus mise ag marcaíocht le chéile ar chúl Acháb, a athair,
gur fhógair an Tiarna an bhreith seo air: 26‘Seo mo mhionn: Chonaic mé fuil Nábót agus
fuil a chlann mhac inné – sé an Tiarna atá ag caint – déanfaidh mé é a chúiteamh leatsa sa
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ghort céanna.’ Tóg suas é mar sin agus caith isteach i ngort Nábót é de réir bhriathar an
Tiarna.”
27
Nuair a chonaic Achaizíá rí Iúdá a raibh ar siúl, theith sé leis i dtreo Bhéit Hagán,
ach chuaigh Iéahú ar a thóir agus dúirt: “Treascair eisean chomh maith.” [Ghoineadar é]
ina charbad ag ardán Ghúr atá i gcóngar Ibleám agus theith sé go Migideo mar a bhfuair
sé bás. 28Thug a shearbhóntaí i gcarbad é go Iarúsailéim agus chuireadar ina thuama lena
shinsir é i nDúnfort Dháiví. 29San aonú bliain déag de réimeas Iórám mac Acháb a tháinig
Achaizíá i gcoróin ar Iúdá.

Bás Ízeibil
30

Nuair a tháinig Iéahú go Izréil, chuala Ízeibil faoi, agus mhaisigh sí a súile, agus
chóirigh a ceann agus bhí ag féachaint amach an fhuinneog. 31Ag teacht an geata isteach
do Iéahú dúirt sí: “An síocháin do ghnó, a Zimrí, a fhir mharaithe do mháistir?”
32
D’fhéach Iéahú in airde i dtreo na fuinneoige, agus dúirt: “Cé tá liom? Cé tá?” agus
d’fhéach dhá choillteán nó trí anuas air. 33“Caith anuas í,” ar sé. Agus chaitheadar anuas í
agus scaip a fuil ar na ballaí agus ar na capaill, agus shatail siad faoina gcrúba í. 34Ghabh
sé isteach ansin agus chaith bia agus deoch agus dúirt: “Féachaigí chun na mná mallachta
sin anois agus déanaigí í a adhlacadh mar is iníon rí í.” 35Ach nuair a chuadar á
hadhlacadh, ní bhfuaireadar ach a cloigeann, a cosa agus a dearnana. 36Thángadar ar ais
dá bhrí sin leis an scéala sin go Iéahú, agus dúirt sé: “Sin é briathar an Tiarna, an briathar
a labhair sé ó bhéal Éilias an Tisbíoch: ‘Íosfaidh na madraí feoil Ízeibil i gcríocha Izréil.
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Beidh conablach Ízeibil mar aoileach ar an ithir (i gcríocha Izréil) i dtreo nach
bhféadfaidh aon duine a rá: Ba í seo Ízeibil.’”

Bású Theaghlach Acháb

10

Bhí deichniúr mac agus trí fichid ag Acháb sa tSamáir, agus scríobh Iéahú litir
agus sheol í go dtí an tSamáir, go huachtaráin na cathrach, go dtí na sinsir agus go
lucht altrama chlann Acháb, á rá: 2“Nuair a gheobhaidh sibh an litir seo, ós rud é go
bhfuil clann mhac bhur máistir in bhur dteannta, agus go bhfuil carbaid agus eachra,
cathracha daingne agus airm agaibh, 3toghaigí an té is fearr agus is cumasaí de chlann
mhac bhur máistir, agus cuirigí i ríchathaoir a athar é, agus troidigí ar son ríshliocht bhur
máistir.” 4Bhuail scéin agus scanradh iad. “Féach,” ar siad, “níor fhéad an dá rí an fód a
sheasamh ina aghaidh, agus conas a d’fhéadfaimisne, más ea?” 5Dá bhrí sin sheol
reachtaire an pháláis, agus rialtóir na cathrach, na sinsir agus an lucht altrama scéala go
dtí Iéahú: “Searbhóntaí de do chuid sinne; déanfaimid cibé rud a ordóidh tú dúinn; ní
dhéanfaimid rí d’aon duine; déan mar is áil leat.”
6
Scríobh sé litir eile chucu á rá: “Má tá sibh liom, agus má tá sibh sásta mo réir a
dhéanamh, tugaigí libh cinn chlann mhac bhur máistir agus tagaigí chugamsa anseo in
Izréil um an dtaca seo amárach.” (Bhí deichniúr mac agus trí fichid leis an rí á n-oiliúint
ansiúd ag taoisigh na cathrach.) 7Nuair a shroich an litir sin iad, thógadar clann mhac an
rí agus chuireadar chun báis iad, an deichniúr agus trí fichid go léir, agus chuireadar a
gcinn i gciseáin agus sheoladar chuige in Izréil iad. 8Tháinig an teachtaire le scéala go
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Iéahú: “Thugadar leo,” ar sé, “cinn chlann mhac an rí.” “Fág ina dhá gcarn iad,” ar
seisean, “ag an mbealach chun an gheata go maidin.” 9Ansin, ar maidin, ghabh sé amach,
sheas, agus dúirt leis an bpobal go léir: “Tá sibh saor ó chion; rinne mé comhcheilg in
aghaidh mo mháistir, ceart go leor, agus mharaigh mé é. Ach cé chuir iad seo go léir
chun báis? 10Bíodh a fhios agaibh dá bhrí sin nach rachaidh focal amú dá bhfuil ráite ag
an Tiarna in aghaidh shliocht Acháb. Tá gach a ndúirt sé trína shearbhónta Éilias déanta
ag an Tiarna.” 11Ansin mharaigh Iéahú gach ar mhair de shliocht Acháb in Izréil, a
mhaithe go léir, a dhlúthchairde agus a shagairt, gan duine díobh a fhágáil ina bheatha.
12
Chuir sé chun bóthair ansin go dtí an tSamáir. Ar an tslí dó 13tharla sé le bráithre
Achaizíá rí Iúdá ag Béit Éicid na nAoirí: “Cé hé sibh féin?” a d’fhiafraigh sé. “Sinne
bráithre Achaizíá,” ar siad, “agus táimid ar ár mbealach síos ar thuairisc chlann mhac an
rí agus chlann mhac na banríona.” 14“Gabhaigí ina mbeatha iad,” ar sé. Agus ghabhadar
ina mbeatha iad agus chuir sé chun báis iad ag an umar ag Béit Éicid, beirt agus daichead
díobh, gan fear inste scéil a fhágáil.
15
D’fhág sé an áit sin agus bhuail sé le Iahónádáb mac Raecáb a bhí ag teacht ina
choinne. Bheannaigh sé dó agus dúirt leis: “An bhfuil do chroíse dílis do mo chroíse faoi
mar atá mo chroíse do do chroíse?” “Tá,” d’fhreagair Iahónádáb. “Má tá,” arsa Iéahú,
“tabhair dom do lámh.” Thug sé a lámh dó agus thóg Iéahú suas taobh leis é ina charbad.
16
“Tar liom,” ar sé, “agus feic mo dhúthracht ar son an Tiarna,” agus thiomáin sé leis ina
charbad é. 17Nuair a chuaigh sé isteach sa tSamáir chuir sé chun báis ar fhan beo de
shliocht Acháb sa tSamáir; scrios sé iad de réir mar a dúirt an Tiarna le hÉilias a tharlódh.

&

Bású Mhóidíní Bhál
18

2 RÍTHE 10

Ansin chruinnigh Iéahú an pobal go léir agus dúirt: “Rinne Acháb beagán seirbhíse
do Bhál, ach déanfaidh Iéahú mórán. 19Glaoigí chugam dá bhrí sin ar fháithe Bhál ar a
mhóidíní go léir, agus ar a shagairt; ná bíodh aon duine in easnamh mar tá íobairt mhór le
hofráil agam do Bhál. Má bhíonn aon duine ar iarraidh, caillfidh sé a anam dá bharr.”
Cleas ab ea é seo ag Iéahú le móidíní Bhál a scrios. 20Agus dúirt Iéahú: “Cruinnigí tionól
naofa do Bhál!” Agus thugadar fógra cruinnithe. 21Chuir Iéahú teachtairí ar fud Iosrael
agus tháinig lucht adhartha Bhál go léir, agus níor fhan oiread agus duine gan teacht.
Isteach leo i dteampall Bhál agus líonadh teampall Bhál ó cheann ceann. 22Ansin dúirt
Iéahú le coimeádaí na n-éidí: “Tabhair amach na héidí do lucht adhartha Bhál go léir,”
agus thug sé amach na héidí dóibh. 23Chuaigh Iéahú ansin isteach i dteampall Bhál le
Iahónádáb mac Raecáb agus dúirt le lucht adhartha Bhál: “Cuardaigí agus déanaigí
deimhin de nach bhfuil aon searbhónta leis an Tiarna anseo in bhur measc, ach lucht
adhartha Bhál amháin.” 24Ansin ghabh [sé] isteach le hofrálacha agus íobairtí loiscthe a
ofráil.
Bhí ceithre fichid fear curtha lasmuigh ag Iéahú á rá leo: “An té a ligfidh d’aon duine
den mhuintir a thabharfaidh mé in bhur lámha éalú, díolfaidh sé as lena anam.” 25A luaithe
dá bhrí sin a bhí an íobairt loiscthe ofráilte aige dúirt Iéahú leis an ngarda agus leis na
hoifigigh: “Isteach libh agus cuirigí chun báis iad; ná scaoiligí le haon duine.” Agus
chuaigh an garda agus na hoifigigh isteach agus chuireadar iad go léir chun báis go dtí
gur bhaineadar amach sanctóir theampall Bhál. 26Thógadar an [cuaille naofa] as teampall
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Bhál agus dhódar é. Scriosadar [altóir] Bhál agus scriosadar teampall Bhál chomh
maith, agus rinneadar camraí de agus tá sé amhlaidh go dtí an lá inniu féin.
28
Sin mar a scrios Iéahú Bál as Iosrael. 29Ach níor thug sé cúl leis na peacaí inar sheol
Iarobám mac Nabát Iosrael, na laonna óir i mBéitéil agus i nDán. 30Dúirt an Tiarna le
Iéahú: “Ós rud é go ndearna tú go maith a raibh taitneamhach i mo láthair, agus gur chuir
tú i gcrích gach ar bheartaigh mé i mo chroí in aghaidh theaghlach Acháb, beidh do
shliocht ina suí i ríchathaoir Iosrael síos go dtí an ceathrú glúin.” 31Ach níor lean Iéahú dlí
an Tiarna, Dia Iosrael, go dílis ná óna chroí go hiomlán; níor thug sé cul leis na peacaí
inar sheol Iarobám mac Nabát Iosrael.
32
Um an dtaca sin chrom an Tiarna ar Iosrael a shnoí; fuair Hazáéil an lámh in uachtar
orthu ar fud críocha Iosrael go léir 33lastoir den Iordáin; críocha Ghileád go léir, na
Gádaigh, na Reúbaenaigh, na Manaisigh, óAroéir atá láimh le Gleann Arnón, Gileád agus
Báiseán.
34
An chuid eile de stair Iéahú, a imeachtaí go léir, agus a ghaisce, nach bhfuil sin go
léir scríofa i Leabhar Annála Ríthe Iosrael? 35Ansin chuaigh Iéahú chun suain lena shinsir
agus adhlacadh é sa tSamáir; tháinig a mhac Iahóácház i gcomharbacht air. 36Bhí Iéahú
ocht mbliana fichead i réim ar Iosrael sa tSamáir.

Réimeas Atailiá agus a Bás

11

Nuair a chuala Atailiá, máthair Achaizíá, go raibh a mac tar éis bháis, mharaigh sí
an sliocht ríoga ar fad láithreach. 2Ach Iahóiseaba, iníon an rí Iahórám, deirfiúr
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Achaizíá, sciob sí léi Ióáis, mac Achaizíá, faoi rún ó lár na mac rí a bhí á marú; chuir sí é
féin agus a bhanaltra i bhfolach ó Atailiá sa suanlios, agus níor maraíodh é. 3D’fhan sé sé
bliana aici i bhfolach i dTeampall an Tiarna agus Atailiá i gceannas na tíre.
4
Sa seachtú bliain chuir Iahóideá fios ar cheannfoirt na gCairianach agus na bhfear
faire, agus thug sé chuige féin iad i dTeampall an Tiarna. Rinne sé conradh leo agus tar
éis dó iad a chur faoi mhionn thaispeáin sé mac an rí dóibh. 5Thug sé an t-ordú seo dóibh:
“Seo mar atá le déanamh agaibh: téadh trian díbh, an mhuintir a bheidh gan dualgas ar an
tsabóid, ar garda ar phálás an rí 6(agus trian eile ag geata Shúr, agus trian ag an ngeata ar
chúl na ngardaí, agus téigí ar garda ar phálás an rí), 7agus téadh an dá thrian eile agaibh a
bheidh ar dualgas ar an tsabóid ar garda ar Theampall an Tiarna (le hais an rí), 8agus
seasaidís timpeall an rí agus a airm i láimh gach fir; cuirtear chun báis aon duine a
thabharfaidh iarracht ar bhrú tharaibh isteach. Bígí le hais an rí ag gabháil amach agus ag
teacht isteach dó.”
9
Rinne na ceannfoirt gach ní mar a d’ordaigh Iahóideá an sagart. Rug siad a gcuid fear
leo, iad siúd a bhí ag scor den gharda ar an tsabóid agus iad siúd a bhí ag dul ar garda ar
an tsabóid, agus tháinig siad chuig Iahóideá an sagart. 10Ghléas an sagart na ceannfoirt le
gathanna agus le sciatha an rí Dáiví a bhí i dTeampall an Tiarna. 11Bhí na gardaí ina
seasamh, agus arm i láimh gach duine acu, ó choirnéal theas an Teampaill go dtí an
coirnéal thuaidh, thart timpeall ar an altóir agus ar an Teampall. 12Thug Iahóideá mac an
rí amach ansin, chuir sé an choróin agus [na muincí] air, agus d’ung ina rí é. Ansin bhuail
siad a mbosa agus chuir gáir suas: “Go maire an rí!”
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Nuair a chuala Atailiá gártha (an gharda agus) an phobail, tharraing sí ar an
Teampall, áit a raibh na daoine. 14Nuair a chonaic sí an rí ina sheasamh ansin [ar an
ardán], mar ba nós, agus na ceannfoirt agus na trumpadóirí i dteannta an rí agus pobal na
tuaithe go léir ag déanamh gairdis agus ag séideadh stoc, stróic Atailiá a cuid éadaigh
agus bhéic sí: “Feall! Feall!” 15Ansin d’ordaigh Iahóideá an sagart do na hoifigigh airm:
“Beirigí libh í taobh amuigh den áit naofa agus cuirigí chun báis leis an gclaíomh duine ar
bith a leanfaidh í.” “Óir ní foláir,” a mheabhraigh an sagart dóibh, “gan í chur chun báis i
dTeampall an Tiarna.” 16Rug siad uirthi agus ar shroicheadh an pháláis di, trí Gheata na
gCapall, is ann a cuireadh chun báis í.
17
Rinne Iahóideá conradh idir an Tiarna agus an rí agus an pobal, go mbeadh siad ina
bpobal ag an Tiarna; idir an rí agus an pobal mar an gcéanna. 18Ansin chuaigh muintir na
tuaithe go léir go teampall Bhál agus scrios siad é; rinne siad smionagar dá altóirí agus dá
íomhánna, agus mharaigh siad Matán, sagart Bhál, os comhair na n-altóirí. Agus chuir an
sagart fir faire ar garda ar Theampall an Tiarna.
19
Thug sé leis na ceannfoirt, na Cairianaigh, na fir faire agus muintir na tuaithe go léir,
agus rugadar an rí leo óTheampall an Tiarna trí gheata na ngardaí isteach i bpálás an rí,
agus shuigh sé i gcathaoir na ríthe. 20Bhí lúcháir mhór ar mhuintir na tuaithe go léir.
D’fhan an chathair ciúin, agus chuir siad Atailiá chun báis i bpálás an rí.

Réimeas Ióáis
Bhí Ióáis seacht mbliana d’aois nuair a tháinig sé i gcoróin. 2Rinneadh rí de Ióáis
sa seachtú bliain de réimeas Iéahú, agus bhí sé daichead bliain i réim in
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Iarúsailéim. Zibiá ó Bhéar Seaba ab ainm dá mháthair. Rinne Ióáis an ceart i bhfianaise
an Tiarna gach lá dá shaol mar go raibh Iahóideá an sagart á theagasc. 4Níor scriosadh na
hardionaid, áfach; lean na daoine orthu ag íobairt agus ag ofráil túise ar na hardionaid.
5
Dúirt Ióáis leis na sagairt: “An t-airgead go léir as na dleachta naofa a thugtar go
Teampall an Tiarna, an t-airgead as na cánacha pearsanta (an t-airgead ó na daoine de
réir mar áiríonn sé iad), agus an t-airgead a thugtar le deabhóid chroí isteach i dTeampall
an Tiarna – 6glacadh na sagairt leis, ó gach duine dá lucht aitheantais, agus déanaidís an
Teampall a dheisiú de réir mar a fheicfear a bheidh sin riachtanach.” 7Ach faoin tríú bliain
fichead de réimeas Ióáis rí, ní raibh aon deisiú déanta ag na sagairt ar an Teampall. 8Uime
sin chuir Ióáis fios ar Iahóideá agus ar na sagairt eile. “Cén fáth nach bhfuil an Teampall
á dheisiú agaibh?” d’fhiafraigh sé. “Ná tógaigí a thuilleadh airgid dá bhrí sin ó bhur lucht
aitheantais ach é a thabhairt suas ar son deisiú an Teampaill.” 9D’aontaigh na sagairt dá
bhrí sin gan a thuilleadh airgid a thógáil ó na daoine, agus nach iad a thuilleadh a
chaithfeadh an Teampall a dheisiú.
10
Ansin fuair Iahóideá an sagart cófra, chuir poll ina chlab agus chuir é le taobh [án
cholúin] ar dheis ar an tslí isteach i dTeampall an Tiarna; chuireadh na sagairt a bhí i
bhfeighil an dorais an t-airgead go léir a thugtaí go dtí Teampall an Tiarna isteach ann.
11
Nuair a d’fheicidís go raibh a lán airgid sa chófra, thagadh rúnaí an rí agus an
t-ardsagart agus dhéanaidís an t-airgead i dTeampall an Tiarna a leá agus a thomhas.
12
Nuair a bhíodh sé tomhaiste thugaidís an t-airgead do na saoistí a bhí i bhfeighil obair
Theampall an Tiarna, agus chaithidís é ar na siúinéirí agus ar na tógálaithe a bhíodh ag
obair ar Theampall an Tiarna, 13ar na saoir agus ar na gearrthóirí cloch; chaithidís chomh
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maith é ag ceannach adhmaid agus cloch gearrtha chun Teampall an Tiarna a dheisiú,
agus ag díol as costais deisiú an Teampaill go léir. 14Ní dhearnadh báisíní airgid, ná
smóladáin, ná miasa, ná trumpaí, ná soithí óir ná airgid, as an airgead a toirbhríodh do
Theampall an Tiarna, 15mar tugadh é go léir do na fir oibre agus bhaineadarsan feidhm as
ag deisiú Teampall an Tiarna. 16Níor éilíodh cuntas ón muintir dár tugadh an t-airgead le
caitheamh ar na fir oibre mar go rabhadar ionraic i mbun a ngnó. 17An t-airgead a
ofráladh mar éiric ar choir, nó mar chúiteamh i bpeaca, níor tugadh é do Theampall an
Tiarna; leis na sagairt ab ea é sin.
18
Um an dtaca sin chuaigh Hazáéil rí Arám suas agus throid sé in aghaidh Ghat agus
ghabh é agus ansin chrom sé ar ullmhú d’ionsaí ar Iarúsailéim. 19Thóg Ióáis rí Iúdá na
tabhartais naofa go léir a thíolaic a shinsir Iahóiseáfát agus Iahórám, agus Achaizíá, ríthe
Iúdá, agus iad siúd a thíolaic sé féin, agus a bhfuarthas d’ór i gcistí Theampall an Tiarna,
agus phálás an rí, agus sheol iadsan go Hazáéil rí Arám. D’imigh seisean leis ansin ó
Iarúsailéim.
20
An chuid eile de stair Ióáis, a imeachtaí go léir, nach bhfuil sé sin go léir scríofa i
Leabhar Annála Ríthe Iúdá? 21Rinne a oifigigh ceannairc agus comhcheilg agus mharaigh
siad Ióáis i dteach Mhileo, ar an mbealach síos go Sileá. 22Ba iad a shearbhóntaí Iózácár
mac Shimeát agus Iahózábat mac Shiomaer a threascair agus a mharaigh é. Rinneadar é a
adhlacadh i nDúnfort Dháiví lena shinsir agus tháinig a mhac Amaiziá i gcomharbacht air.
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Réimeas Iahóácház agus Ióáis

13

Sa tríú bliain fichead de réimeas Ióáis mac Achaizíá rí Iúdá, tháinig Iahóácház mac
Iéahú i réim ar Iosrael sa tSamáir, agus bhí sé seacht mbliana déag i réim. 2Rinne
sé an t-olc i bhfianaise an Tiarna agus lean sé air leis na peacaí inar threoraigh Iarobám
mac Nabát Iosrael, gan éirí astu.
3
Las fearg an Tiarna in aghaidh Iosrael agus thug sé suas gan sos iad do chumhacht
Hazáéil rí Arám agus Bhein Hadad mac Hazáéil. 4Ansin ghuigh Iahóácház chun an
Tiarna, agus d’éist an Tiarna leis, mar go bhfaca sé an inghreim a bhí á dhéanamh ag rí
Arám ar chlann Iosrael. 5(Thug an Tiarna fuasclóir dóibh [a d’fhuascail iad] ó lámha na
nArámach, agus chónaigh clann Iosrael ina mbothanna mar a rinneadar roimhe sin. 6Ach
níor éiríodar as na peacaí inar threoraigh Iarobám Iosrael, ach leanadar orthu agus fágadh
an cuaille naofa sa tSamáir.) 7Níor fágadh ach leathchéad de mharcshlua, deich gcarbad
agus deich míle troitheach d’arm ag Iahóácház. Scrios rí Arám iad agus shatail faoi chois
iad mar a dhéanfaí le smúit lá an bhuailte.
8
An chuid eile de stair Iahóácház, a imeachtaí go léir, agus a ghaisce, nach bhfuil sin
go léir scríofa i Leabhar Annála Ríthe Iosrael? 9Ansin chuaigh Iahóácház chun suain lena
shinsir agus rinneadar é a adhlacadh sa tSamáir, agus tháinig a mhac Ióáis i
gcomharbacht air.
10
Sa seachtú bliain tríochad de réimeas Ióáis rí Iúdá tháinig Ióáis mac Iahóácház i réim
ar Iosrael sa tSamáir, agus bhí sé sé bliana déag i réim. 11Rinne sé an t-olc i bhfianaise an
Tiarna agus níor staon sé de na peacaí inar threoraigh Iarobám mac Nabát Iosrael, ach
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lean sé orthu. An chuid eile de stair Ióáis, a imeachtaí go léir, agus a ghaisce, agus
conas mar a chuir sé cogadh ar Amaiziá rí Iúdá, nach bhfuil sin go léir scríofa i Leabhar
Annála Ríthe Iosrael? 13Ansin chuaigh Ióáis chun suain lena shinsir, agus shuigh Iarobám
ina ríchathaoir. Adhlacadh Ióáis sa tSamáir le ríthe Iosrael.

Bás Eilíseá agus Bua ar Arám
14

Nuair a bhuail tinneas a bháis Eilíseá, ghabh Ióáis rí Iosrael síos chuige, agus chrom
ar ghol ina láthair á rá: “A athair liom, a athair liom, a charbaid Iosrael lena eachra!”
15
Dúirt Eilíseá leis: “Faigh bogha agus saigheada,” agus fuair sé bogha agus saigheada.
16
Ansin dúirt sé leis an rí: “Tarraing an bogha,” agus tharraing. Chuir Eilíseá a lámha thar
lámha an rí. 17“Oscail an fhuinneog thoir,” ar sé, agus d’oscail sé í. Ansin dúirt Eilíseá:
“Scaoil an tsaighead,” agus scaoil. Dúirt sé ansin: “Saighead bua an Tiarna, saighead an
bhua ar Arám. Brisfidh tú glan ar Arám ag Afaec.” 18Ansin dúirt Eilíseá: “Tóg na
saigheada,” agus thóg sé iad. Ansin dúirt sé le rí Iosrael: “Buail an talamh,” agus bhuail
sé trí huaire é, agus ansin stad sé. 19Tháinig fearg ar an ngiolla Dé leis dá bharrsan. “Bhí
sé de cheart agat é a bhualadh cúig nó sé huaire,” ar sé, “agus chloífeá Arám go hiomlán
agus chuirfeá deireadh leis; anois ní bhrisfidh tú ar Arám ach trí huaire.”
20
Fuair Eilíseá bás, agus adhlacadh é. Bhíodh díormaí Móábach ag déanamh ionraidh
ar an tír gach [bliain]. 21Tharla go raibh marbh á iompar chun a adhlactha, agus
chonacthas díorma díobh siúd, agus caitheadh an marbh isteach i dtuama Eilíseá. A
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luaithe a bhain an fear marbh le cnámha Eilíseá, tháinig anam ann arís agus sheas sé ar a
chosa.
22
Bhí Hazáéil rí Arám ag déanamh géarleanúna ar Iosrael i gcaitheamh ré Iahóácház ar
fad. 23Ach bhí an Tiarna cneasta leo agus ghlac trua dóibh, agus d’iompaigh chucu de
bharr an chonartha a rinne sé le hAbrahám, le hÍosác, agus le Iacób, agus níorbh áil leis
iad a scrios, ná níor dhíbir sé as a láthair iad (fós). 24Fuair Hazáéil rí Arám bás, agus
tháinig Bein Hadad i gcomharbacht air. 25Ansin ghabh Ióáis mac Iahóácház ar ais ó Bhein
Hadad mac Hazáéil na cathracha a ghabh seisean óna athair Iahóácház le neart airm.
Bhris Ióáis air faoi thrí agus fuair ar ais cathracha Iosrael.

Réimeas Amaiziá

14

Sa dara bliain de réimeas Ióáis mac Iahóácház rí Iosrael rinneadh rí ar Iúdá
d’Amaiziá mac Ióáis. 2Bhí sé cúig bliana fichead d’aois nuair a tháinig sé i gcoróin
agus bhí sé naoi mbliana fichead i réim in Iarúsailéim. Iahóadaín ó Iarúsailéim ab ainm dá
mháthair. 3Rinne sé an ceart i bhfianaise an Tiarna, ach níorbh ionann agus a shinsear
Dáiví. Rinne sé aithris ar a athair Ióáis i ngach slí. 4Níor scriosadh na hardionaid, áfach,
agus bhí an pobal fós ag ofráil íobairtí sna hardionaid.
5
Nuair a bhí greim daingean aige ar an ríocht, chuir sé chun báis na hoifigigh úd a
mharaigh a athair, an rí. 6Níor chuir sé chun báis clann na ndúnmharfóirí, afach, de réir
mar atá scríofa i leabhar dhlí Mhaois mar ar ordaigh an Tiarna: “Níl aithreacha le cur
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chun báis ar son mac, ná mic ar son a n-aithreacha; ní foláir gach duine a chur chun báis
ar son a pheaca féin.”
7
Eisean a bhris ar na hEadómaigh i nGleann an tSalainn, deich míle díobh, agus a
ghabh an Charraig de ruathar. Thug sé Ioctael mar ainm uirthi agus is é atá uirthi go dtí
inniu féin.
8
Ansin chuir Amaiziá teachtairí go Ióáis mac Iahóácház mac Iéahú rí Iosrael á rá: “Tar
agus bíodh triail againn as a chéile!” 9Chuir Ióáis rí Iosrael teachtaireacht go hAmaiziá rí
Iúdá: “Chuir feochadán na Liobáine teachtaireacht go céadar na Liobáine: ‘Tabhair
d’iníon le pósadh do mo mhac,’ ach rinne ainmhí allta sa Liobáin an feochadán a shatailt
faoina chosa agus é ag gabháil thar bráid. 10Rinne tú Eadóm a chloí agus anois tá éirí in
airde ort. Bí ag maíomh as do ghaisce, ach fan sa bhaile. Cad ab áil leat ag cothú
tranglaim a dhéanfadh thú féin agus Iúdá a scrios?” 11Ach ní éisteodh Amaiziá agus
ghluais Ióáis rí Iosrael amach chun catha, agus thug sé féin agus Amaiziá rí Iúdá aghaidh
ar a chéile ag Béit Seimis le Iúdá. 12Bhris Iosrael ar Iúdá agus theith gach duine abhaile.
13
Agus ghabh Ióáis rí Iosrael Amaiziá rí Iúdá mac Ióáis mac Achaizíá, ag Béit Seimis,
agus [thug sé] leis é go Iarúsailéim; scartáil sé balla na cathrach ó Gheata Eafráim go
Geata an Chúinne, ceithre chéad banlámh dá fhad. 14Thug sé leis an t-airgead agus an
t-ór go léir agus na fearais go léir a bhí le fáil i dTeampall an Tiarna, agus i gcistí phálás
an rí, agus gialla chomh maith, agus ansin d’fhill ar an tSamáir.
15
An chuid eile de stair Ióáis, a imeachtaí go léir, agus a ghaisce, agus conas mar a
throid sé le hAmaiziá rí Iúdá, nach bhfuil sé sin go léir scríofa i Leabhar Annála Ríthe
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Iosrael? Agus chuaigh Ióáis chun suain lena shinsir, agus adhlacadh é sa tSamáir le ríthe
Iosrael. Tháinig a mhac Iarobám i gcomharbacht air.
17
Mhair Amaiziá mac Ióáis rí Iúdá cúig bliana déag tar éis bháis do Ióáis mac
Iahóácház rí Iosrael. 18An chuid eile de stair Amaiziá, nach bhfuil sé go léir scríofa i
Leabhar Annála Ríthe Iúdá? 19Rinneadh comhcheilg ina aghaidh in Iarúsailéim agus theith
sé go Láicís ach chuaigh an tóir ina dhiaidh go Láicís agus cuireadh chun báis ansiúd é.
20
Iompraíodh ar ais ar chapaill é agus adhlacadh é i nDúnfort Dháiví lena shinsir. 21Thogh
muintir Iúdá go léir Azairiá, agus gan é ach sé bliana déag d’aois, agus rinneadar rí de i
gcomharbacht ar a athair Amaiziá. 22Eisean a d’atóg Éalat agus a fuair ar ais do Iúdá é
tar éis don rí dul chun suain lena shinsir.

Iarobám II
23

Sa chúigiú bliain déag de réimeas Amaiziá mac Ióáis rí Iúdá rinneadh rí ar Iosrael sa
tSamáir de Iarobám mac Ióáis. Bhí sé bliain agus daichead ina rí. 24Rinne sé an t-olc i
súile an Tiarna agus níor scar sé le haon pheaca inar threoraigh Iarobám mac Nabát
Iosrael. 25Eisean a ghnóthaigh ar ais críocha Iosrael ó Bhealach Hamát go Muir an
Arabá, de réir bhriathar an Tiarna Dia Iosrael a labhair sé ó bhéal Ióna mac Amaití a
shearbhónta, an fáidh ó Ghat Héifir. 26Óir chonaic an Tiarna a ghéire a bhí cruachás
Iosrael, gan aon duine daor ná saor le teacht i gcabhair ar Iosrael. 27Ach gheall an Tiarna
nach scriosfadh sé ainm Iosrael ó chlar na cruinne agus d’fhuascail sé iad le láimh
Iarobám mac Ióáis. 28An chuid eile de stair Iarobám, a imeachtaí go léir, a ghaisce, na
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cogaí a d’fhear sé, (conas mar a bhuaigh sé an Damaisc agus Hamát i Iáidí), nach bhfuil
sin go léir scríofa i Leabhar Annála Ríthe Iosrael? 29Ansin chuaigh Iarobám chun suain
lena shinsir. Rinneadar é a adhlacadh sa tSamáir le ríthe Iosrael. Tháinig Zacairiá i
gcomharbacht air.

Azairiá rí Iúdá

15

Sa seachtú bliain déag de réimeas Iarobám rí Iosrael thánig Azairiá mac Amaiziá i
gcoróin ar Iúdá. 2Bhí sé sé bliana déag d’aois nuair a tháinig sé i gcoróin, agus bhí
sé dhá bhliain déag is daichead ina rí in Iarúsailéim. Iacoiliá, ó Iarúsailéim, ab ainm dá
mháthair. 3Rinne sé an ceart i bhfianaise an Tiarna ar fad, faoi mar a rinne a athair,
Amaiziá. 4Níor scriosadh na hardionaid, áfach, agus bhí an pobal fós ag ofráil íobairtí
agus túise ar na hardionaid. 5Ach leag an Tiarna a lámh ar an rí agus rinneadh lobhar de
go lá a bháis, agus mhair sé i dteach leis féin. Bhí Iótám, mac an rí, i bhfeighil an
rítheaghlaigh agus i gceannas ar an tír. 6An chuid eile de stair Azairiá, a imeachtaí go léir,
nach bhfuil sé go léir scríofa i Leabhar Annála Ríthe Iúdá? 7Ansin chuaigh Azairiá chun
suain lena shinsir agus chuireadar é i nDúnfort Dháiví, agus tháinig a mhac Iótám i
gcomharbacht air.

Zacairiá agus Sealúm
8

San ochtú bliain déag ar fhichid de réimeas Azairiá rí Iúdá thanig Zacairiá mac
Iarobám i gcoróin ar Iosrael sa tSamáir ar feadh sé mhí. 9Rinne sé an t-olc i bhfianaise an
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Tiarna faoi mar a rinne a shinsir. Níor scoir sé de na peacaí inar threoraigh Iarobám mac
Nabát Iosrael. 10Rinne Sealúm mac Iáibéis comhcheilg ina aghaidh agus chuir chun báis é
ag Ibleám, agus thanig i gcoróin ina dhiaidh. 11An chuid eile de stair Zacairiá, tá sé
scríofa i Leabhar Annála Ríthe Iosrael. 12Tharla sin de réir mar a gheáll an Tiarna do
Iéahú: “Beidh do chlann mhac ina suí i ríchathaoir Iosrael go dtí an ceathrú glúin.” Agus
is mar sin a bhí.
13
Thánig Sealúm mac Iáibéis i gcoróin sa naoú bliain tríochad de réimeas Uizíá rí Iúdá
agus bhí sé mí i gcoróin sa tSamáir. 14Ansin ghabh Manachaem mac Gháidí suas ó
Thirzeá, chuaigh isteach sa tSamáir, mharaigh Sealúm mac Iáibéis inti, agus tháinig i
gcoróin ina áit. 15An chuid eile de stair Shealúm, an chomhcheilg a rinne sé, tá sin go léir
scríofa i Leabhar Annála Ríthe Iosrael. 16Is ag an am seo a chreach Manachaem Tapsach,
a chuir sé gach duine ann chun báis, agus a chreach sé a dhúiche go léir óThirzeá ar
aghaidh de bhrí nár oscail sé a gheataí dó; chreach sé an chathair agus rop sé claíomh i
mbroinn gach mná a bhí ag iompar.
17
Sa naoú bliain tríochad de réimeas Azairiá rí Iúdá tháinig Manachaem mac Gháidí i
gcoróin ar Iosrael. Bhí sé deich mbliana i réim sa tSamáir. 18Rinne sé an t-olc i bhfianaise
an Tiarna agus níor scoir sé de na peacaí inar threoraigh Iarobám mac Nabát Iosrael.
[Lena linn] 19rinne Púl rí na hAsaíre ionradh ar an tír; thug Manachaem míle tallann airgid
do Phúl d’fhonn go gcabhródh sé leis ag neartú lena ghreim ar an údarás ríoga. 20Rinne
Manachaem an t-airgead sin a thobhach ar Iosrael, ar gach flaith, leathchéad seicil an
duine, le tabhairt do rí na hAsaíre. D’imigh seisean ar ais ansin agus níor fhan sa tír. 21An
chuid eile de stair Mhanachaem, a imeachtaí go léir, nach bhfuil sin go léir scríofa i
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Leabhar Annála Ríthe Iosrael? Ansin chuaigh Manachaem chun suain lena shinsir.
Tháinig Pacaichiá i gcomharbacht air.

Pacaichiá agus Peacach
23

Sa chaogadú bliain de réimeas Azairiá rí Iúdá tháinig Pacaichiá mac Mhanachaem i
gcoróin ar Iosrael sa tSamáir, agus bhí sé dhá bhliain i réim. 24Rinne sé an t-olc i
bhfianaise an Tiarna; níor scoir sé de na peacaí inar threoraigh Iarobám mac Nabát
Iosrael. 25Rinne Peacach mac Ramailiá, a cheann feadhna, comhcheilg ina aghaidh agus
threascair é sa tSamáir, i ndúnfort an pháláis (Argob agus Airié). Bhí leathchéad d’fhir
Ghileád lena chois; mharaigh sé an rí agus tháinig i gcomharbacht air. 26An chuid eile de
stair Phacaichiá, a imeachtaí go léir, tá sin go léir scríofa i Leabhar Annála Ríthe Iosrael.
27
Sa dara bliain caogad de réimeas Azairiá rí Iúdá tháinig Peacach mac Ramailiá i
gcoróin ar Iosrael sa tSamáir; agus bhí sé fiche bliain i réim. 28Rinne sé an t-olc i
bhfianaise an Tiarna; níor scoir sé de na peacaí inar threoraigh Iarobám mac Nabát
Iosrael. 29I réimeas Pheacach mac Ramailiá tháinig Tigleat Pileisir rí na hAsaíre agus
ghabh sé Íón, Abael Béit Mácá, Iánóa, Ceidis, Hazór, Gileád agus an Ghailíl, agus
críocha Naftáilí go léir, agus dhíbir sé an pobal go léir go dtí an Asaír. 30Rinne Hóiséa
mac Éalá comhcheilg ansin in aghaidh Pheacach mac Ramailiá. Rinne sé an rí a
dhúnmharú agus tháinig i gcomharbacht air (san fhichiú bliain de réimeas Iótám mac
Uizíá). 31An chuid eile de stair Pheacach, agus a imeachtaí go léir, nach bhfuil sin go léir
scríofa i Leabhar Annála Ríthe Iosrael?
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32

Sa dara bliain de réimeas Pheacach mac Ramailiá rí Iosrael tháinig Iótám mac Uizíá i
gcoróin ar Iúdá. 33Bhí sé cúig bliana fichead d’aois nuair a thánig sé i gcoróin agus bhí sé
sé bliana déag i réim in Iarúsailéim. Iarúiseá iníon Zádóc ab ainm dá mháthair. 34Rinne sé
an ceart i bhfianaise an Tiarna de réir mar a rinne a athair Uizíá roimhe. 35Níor scriosadh
na hardionaid, áfach, agus bhí an pobal fós ag ofráil íobairtí agus túise ar na hardionaid.
Eisean a thóg Geata Uachtarach Theampall an Tiarna. 36An chuid eile de stair Iótám, a
imeachtaí go léir, nach bhfuil sé sin go léir scríofa i Leabhar Annála Ríthe Iúdá? 37San am
sin chrom an Tiarna ar Reizín rí Arám agus Peacach mac Ramailiá a chur i gcoinne Iúdá.
38
Ansin chuaigh Iótám chun suain lena shinsir agus adhlacadh é i nDúnfort Dháiví, a
shinsear, agus tháinig a mhac Áchaz i gcomharbacht air.

16

Sa seachtú bliain déag de réimeas Pheacach mac Ramailiá thánig Áchaz mac
Iótám i gcoróin ar Iúdá. 2Bhí Áchaz fiche bliain d’aois nuair a tháinig sé i gcoróin
agus mhair a réimeas ar feadh sé bliana déag i Iarúsailéim. Ní dhearna sé an ceart i
bhfianaise an Tiarna a Dhia dála Dháiví a athair. 3Lean sé sampla ríthe Iosrael agus thug
ar a mhac féin fiú gabháil trí thine de réir mar a chleachtaí go náireach ag na ciníocha a
dhíbir an Tiarna roimh chlann Iosrael. 4D’ofráil sé íobairtí agus túis ar na hardionaid, ar
na cnoic agus faoi gach crann craobhach.
5
Ansin is ea a thánig Reizín rí Arám agus Peacach mac Ramailiá rí Iosrael chun
Iarúsailéim a ionsaí. Chuireadar léigear [air] ach níorbh fhéidir dóibh é a ghabháil. 6(San
am sin, ghabh rí [Eadóm] Éalat ar ais d’Eadóm; thiomáin sé fir Iúdá ó Éalat agus ghabh
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na hEadómaigh seilbh air agus tá siad ag cur fúthu ann go dtí an lá inniu.) Ansin sheol
Áchaz teachtairí go Tigleat Pileisir rí na hAsaíre á rá: “Mise do shearbhónta agus do
mhac. Tar agus fuascail mé ó rí Arám agus ó rí Iosrael atá ag cur catha orm.” 8Thóg
Áchaz a raibh d’airgead agus d’ór le fáil i dTeampall an Tiarna agus i gciste phálás an rí
agus chuir é mar bhronntanas go rí na hAsaíre. 9Thug rí na hAsaíre cluas dó agus ghluais
in aghaidh na Damaisce agus ghabh í. Dhíbir sé muntir na cathrach go Cír agus chuir
Reizín chun báis.
10
Nuair a chuaigh Áchaz rí chun na Damaisce le bualadh le Tigleat Pileisir rí na
hAsaíre chonaic sé an altóir a bhí sa Damaisc. Agus chuir Áchaz rí tomhais na haltóra,
cuspa di, agus sonraí a déantúis, go dtí Úiriá sagart. 11Agus thóg Úiriá sagart an altóir,
agus rinne sé í go beacht de réir na dtreoracha go léir a chuir Áchaz rí ón Damaisc sular
tháinig Áchaz rí ar ais ón Damaisc. 12Nuair a d’fhill an rí ón Damaisc, d’iniúch sé í,
dhruid léi agus ghabh in airde uirthi. 13Dhóigh sí a íobairt dhóite agus a abhlann; dhoirt sé
a ofráil dí, agus chroith fuil a ofráil chomaoineach ar an altóir. 14An altóir chré-umha a
bhí os comhair an Tiarna, thóg sé chun siúil í ó thosach an Teampaill, mar a raibh sí idir
an altóir [nua] agus Teampall an Tiarna, agus chuir ar an taobh thuaidh den altóir [nua] í.
15
Thug Áchaz rí an t-ordú seo do Úiriá an sagart: “Dóigh as seo amach ar an altóir mhór
íobairt dhóite na maidine, abhlann an tráthnóna, íobairt uileloiscthe an rí agus a abhlann,
agus íobairt uileloiscthe phobail na tíre go léir, agus a n-abhlann, agus a n-ofráil dí.
Croith uirthi fuil na n-íobairtí dóite go léir agus fuil na n-ofrálacha go léir. Maidir leis an
altóir chré-umha, beidh sí fúm féin le haghaidh oracal.” 16Rinne Úiriá sagart gach ní a
d’ordaigh Áchaz do.
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Ghearr Áchaz rí creatlaigh na seastán chun siúil, bhain na trasnáin agus na miasa
anuas díobh; thóg an mhuir chré-umha anuas de na daimh a bhí á hiompar agus leag í ar
bhonn cloiche. 18Le hurraim do rí na hAsaíre, thóg sé chun siúil ó Theampall an Tiarna
seomra an fháiltithe a bhí tógtha ansiúd, agus an iontráil ríoga lasmuigh. 19An chuid eile
de stair Áchaz, a imeachtaí go léir, nach bhfuil sin uile scríofa i Leabhar Annála Ríthe
Iúdá? 20Ansin chuaigh Áchaz chun suain lena shinsir, agus adhlacadh é i nDúnfort Dháiví.
Tháinig a mhac Hiziciá i gcomharbacht air.

Titim na Samáire

17

Sa dara bliain déag de réimeas Áchaz rí Iúdá tháinig Hóiséa mac Éalá i gcoróin ar
Iosrael sa tSamáir agus bhí sé naoi mbliana i réim. 2Rinne sé an t-olc i bhfianaise
an Tiarna, ach níorbh ionann agus ríthe eile Iosrael a ghabh roimhe. 3Chuir Sealmaineisir
rí na hAsaíre cogadh ar Hóiséa agus ghéill seisean dó agus thug cáin dó. 4Ach rug rí na
hAsaíre ar Hóiséa ag déanamh fill air; bhí teachtairí curtha aige go dtí Só, rí na hÉigipte,
gan an cháin a thabhairt do rí na hAsaíre mar a rinne na blianta roimhe sin. Uime sin
ghabh rí na hAsaíre é agus chuir faoi chuibhreach i gcarcair é. 5Ansin rinne rí na hAsaíre
ionradh ar an tír ar fad; tháinig sé chuig an tSamáir agus chuir sé léigear uirthi ar feadh trí
bliana. 6Sa naoú bliain de réimeas Hóiséa ghabh rí na hAsaíre an tSamáir agus dhíbir sé
na hIosraelaigh chun na hAsaíre. Chuir sé ina gcónaí iad i Hala agus ar an Hábór, abhainn
de chuid Ghózán, agus i gcathracha na Méideach.
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Tharla sin de bhrí gur pheacaigh clann Iosrael in aghaidh an Tiarna a nDia, a thug
slán amach iad as críocha na hÉigipte, ó smacht Fhorainn, rí na hÉigipte. Thug siad
adhradh do dhéithe eile, 8lean siad nósanna na gciníocha a bhí curtha as a seilbh ag an
Tiarna roimh chlann Iosrael (agus na nósanna ar chuir ríthe Iosrael tús leo). 9Dúirt clann
Iosrael nithe éagóra in aghaidh an Tiarna a nDia. Cibé áit inar chuir siad fúthu, ó thúr
faire go cathair dhaingean, thóg siad ardionaid dóibh féin. 10Chuir siad suas colúin agus
cuaillí naofa dóibh féin ar gach cnoc ard agus faoi gach crann craobhach. 11D’ofrálaidís
íobairtí túise (ar na hardionaid go léir) mar a dhéanadh na ciníocha go léir a dhíbir an
Tiarna rompu. Rinneadar gníomhartha coiriúla agus ghriogadar an Tiarna chun feirge.
12
D’adhradar íola cé go ndúirt an Tiarna leo: “Ná déanaigí amhlaidh.”
13
Mar sin féin thug an Tiarna an rabhadh seo d’Iosrael agus do Iúdá trí bhéal na
bhfáithe agus an lucht físe go léir: “Filligí ó bhur ndrochshlite agus coinnigí m’aitheanta
agus mo reachtanna de réir an dlí iomláin a leag mé amach do bhur n-aithreacha agus a
thug mé daoibh trí mo shearbhóntaí, na fáithe.” 14Ach ní éistfeadh siad; bhí siad níos
stuacaí ná a sinsir a bhí gan creideamh sa Tiarna a nDia. 15Ní raibh ach dímheas acu ar a
dhlíthe agus ar an gconradh a rinne sé lena sinsir, agus ar gach rabhadh a bhí tugtha aige
dóibh. Lean siad déithe bréige agus d’éirigh siad féin bréagach; rinne siad aithris ar na
ciníocha ina dtimpeall, cé gur ordaigh an Tiarna dóibh gan déanamh mar a dhéanaidís
siúd. 16Thug siad droim láimhe le haitheanta an Tiarna a nDia, agus rinne siad íola de
mhiotal leáite, dhá lao, dóibh fén; rinne siad cuaillí naofa dóibh féin, agus thug siad
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adhradh do shluaite uile na spéire, agus seirbhís do Bhál. Chuir siad d’iallach ar a
gclann mhac agus iníonacha gabháil trí thine; chleacht siad fáidheoireacht agus piseoga
agus rinne siad iad féin a reic le holc a dhéanamh i bhfianaise an Tiarna, á ghriogadh chun
feirge. 18Mar gheall air sin bhí an Tiarna i bhfeirg le hIosrael agus chaith sé uaidh iad.
Níor fágadh ach treibh Iúdá amháin.
19
Ach níor choimeád Iúdá freisin aitheanta an Tiarna, a nDia, ach aithris a dhéanamh
ar na nósanna ar chuir Iosrael tús leo. 20Chaith an Tiarna sliocht Iosrael go léir i leataobh;
leag ar lár iad, agus thug i lámha lucht a gcreachta iad go dtí ar deireadh gur thiomáin sé
uaidh iad. 21Nuair a stoll sé Iosrael ó theaghlach Dháiví, rinne siad rí de Iarobám mac
Nabát. Agus sheol Iarobám Iosrael ó lorg an Tiarna agus threoraigh iad isteach i gcoir
mhór. 22Rinne clann Iosrael aithris ar na peacaí go léir a rinne Iarobám, gan éirí astu, 23nó
gur chaith an Tiarna Iosrael as a radharc de réir mar a gheall sé trí bhéal a shearbhóntaí
go léir, na fáithe. Mar sin atá Iosrael san Asaír ar díbirt óna dtír féin go dtí an lá inniu.

Na Samáraigh
24

Thug rí na hAsaíre daoine ón mBablóin, ó Chútá, ó Avá, ó Hamát, agus ó
Shafarvaím, agus chuir sé iad chun cónaithe i gcathracha na Samáire in áit chlann Iosrael.
Ghabh siadsan seilbh ar an tSamáir agus chuaigh chun cónaí ina cathracha. 25Nuair a
chuir siad fúthu ar dtús ann, níor thug siad ómós don Tiarna, agus dá bhrí sin sheol an
Tiarna leoin ina measc agus mharaigh siadsan cuid acu. 26Duradh ansin le rí na hAsaíre:
“Na ciníocha a thug tú leat agus a chuir tú chun cónaí i gcathracha na Samáire, ní eol
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dóibh dlí Dhia na tíre, agus sheol seisean leoin ina gcoinne agus tá siadsan á marú mar
nach eol dóibh dlí Dhia na tíre.” 27Thug rí na hAsaíre ordú uaidh ansin: “Cuirigí ar ais
ansiúd duine de na sagairt a dhíbir [mé] ón áit sin agus téadh sé chun cónaí ann, agus
múineadh sé dóibh dlí Dhia na tíre.” 28Tháinig duine de na sagairt a díbríodh ón tSamáir
chun cónaí i mBéitéil dá bhrí sin, agus mhúin sé dóibh conas an Tiarna a adhradh.
29
Ach rinne gach cine a íola féin, agus chuir iad i scrínte na n-ardionad a bhí déanta ag
na Samáraigh; rinne gach cine é sin sna cathracha inar lonnaíodar. 30Rinne muintir na
Bablóine Sucót Banót, muintir Chút Néargál, muintir Hamát Aisímeá, 31muintir Avá
Nibcheaz agus Tartác; agus rinne muintir Shafarvaím a gclann a dhó in onóir Adraimeilic
agus Anaimeilic, déithe Shafarvaím. 32Ach thug siad ómós don Tiarna chomh maith, agus
cheap siad sagairt as a muintir féin do na hardionaid le híobairtí a dhéanamh ar a son i
scrínte na n-ardionad. 33Thug siad ómós don Tiarna, agus rinne siad fónamh dá ndéithe
féin san am céanna de réir nósanna na dtíortha as ar ionnarbadh iad. 34Leanann siad na
seanghnásanna fós inniu.
Níor thug siad urraim don Tiarna, ná níor lean siad a reachtanna ná a ghnásanna, ná an
dlí ná na haitheanta a leag an Tiarna ar shliocht Iacóib dár thug sé an t-ainm Iosrael.
35
Rinne an Tiarna conradh leo agus thug an t-ordú seo dóibh: “Ná tugaigí ómós do
dhéithe coigríocha, ná cromaigí síos rompu, ná déanaigí seirbhís ná íobairt dóibh.
36
Tugaigí ómós don Tiarna a thug sibh amach as tír na hÉigipte le mórchumhacht agus le
géag ar tinneall; cromaigí síos roimhe agus déanaigí íobairt dó. 37Leanaigí a reachtanna
agus a ghnásanna, an dlí agus na haitheanta a scríobh sé daoibh, agus atá le comhlíonadh
agaibh i gcónaí go beacht. Ná tugaigí ómós d’aon déithe eile, 38agus ná déanaigí dearmad
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ar an gconradh a rinne mé libh; ná bíodh urraim agaibh do dhéithe coigríocha ach bíodh
urraim agaibh don Tiarna bhur nDia, an té a shaorfaidh sibh ó lámha bhur naimhde go
léir.” 40Ach níor thugadar cluas dó, ach a seanghnásanna a leanúint.
41
Thug na náisiúin úd ómós don Tiarna dá bhrí sin. Ach rinneadar seirbhís dá n-íola
greanta chomh maith; is é an scéal céanna ag a sliocht agus ag sliocht a sleachta fós inniu
– tá siad ag déanamh mar a rinne a sinsir rompu.

Blianta Deiridh Iúdá
Tús Réimeas Hiziciá

18

Sa tríú bliain de réimeas Hóiséa mac Éalá rí Iosrael tháinig Hiziciá mac Áchaz rí
Iúdá i gcoróin. 2Bhí sé cúig bliana fichead nuair a tháinig sé i gcoróin, agus bhí sé
naoi mbliana fichead i réim in Iarúsailéim. Aibí iníon Zacairiá ab ainm dá mháthair. 3Rinne
sé an ceart i bhfianaise an Tiarna de réir gach a ndearna Dáiví a shinsear. 4Eisean a scrios
na hardionaid agus a bhris na colúin, agus a ghearr anuas na cuaillí naofa, agus a rinne
smidiríní den nathair chré-umha a rinne Maois mar go dtí sin bhí túis á dó di ag clann
Iosrael. Nahuisteán a thugtaí uirthi. 5As an Tiarna Dia Iosrael a bhí a mhuinín aige, i
dtreo nach raibh aon duine mar é i measc ríthe Iúdá go léir ina dhiaidh, ná i measc ar
ghabh roimhe. 6Chloígh sé go dílis leis an Tiarna, gan casadh uaidh choíche, ach ag
coimeád na n-aitheanta a d’ordaigh an Tiarna do Mhaois. 7Bhí an Tiarna ina theannta
agus bhí an rath air cibé áit ar a raibh a thriall. D’éirigh sé amach in aghaidh rí na hAsaíre
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agus d’eitigh fónamh dó. Eisean a luigh ar na Filistínigh síos go Gazá agus bhánaigh a
gcríocha ó thúr faire go cathair dhaingean.
9
Sa cheathrú bliain de réimeas Hiziciá – ba í sin an seachtú bliain de réimeas Hóiséa
mac Éalá rí Iosrael – tháinig Sealmaineisir rí na hAsaíre suas in aghaidh na Samáire agus
chuir léigear uirthi. 10Ghabh sé í tar éis trí bliana. Gabhadh an tSamáir sa séú bliain de
réimeas Hiziciá, an naoú bliain de réimeas Hóiséa rí Iosrael. 11Thug rí na hAsaíre na
hIosraelaigh leis go dtí an Asaír, agus chuir sé chun cónaithe iad i Halach ar an Hábór,
abhainn de chuid Ghózán, agus i gcathracha na Méideach. 12Tharla sin mar nár ghéill siad
do ghlór an Tiarna a nDia, agus gur sháraigh siad a chonradh, agus nár thug siad cluas do
gach ar ordaigh Maois, searbhónta an Tiarna, agus go raibh siad easumhal dó.

Ionradh Shanaichéiríb
13

Sa cheathrú bliain déag de réimeas Hiziciá, tháinig Sanaichéiríb rí na hAsaíre agus
d’ionsaigh sé cathracha daingne Iúdá agus ghabh sé iad. 14Ansin chuir Hiziciá rí Iúdá
teachtaireacht go rí na hAsaíre i Láicís. “Rinne mé coir; cas i leataobh uaim; cuirfidh mé
suas le cibé pionós a leagfaidh tú orm.” Agus d’éiligh rí na hAsaíre trí chéad tallann
airgid agus tríocha tallann óir ar Hiziciá rí Iúdá. 15Agus thug Hiziciá a raibh d’airgead i
dTeampall an Tiarna agus i gcistí phálás an rí dó. 16Ansin is ea a bhain Hiziciá an t-ór de
chomhlaí agus d’ursaineacha Theampall an Tiarna, an t-ór a chuir (Hiziciá) rí Iúdá mar
chumhdach orthu, agus thug é do rí na hAsaíre.
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An Príomhchornaire ar Thoscaireacht
17
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Chuir rí na hAsaíre an priomhchornaire (an ceann feadhna agus an príomhchoillteán)
agus slua mór ó Láicís go Hiziciá rí in Iarúsailéim. Ghabh sé suas go Iarúsailéim agus
nuair a tháinig sé ansiúd, sheas sé taobh le sileán na linne uachtair atá ar an mbóthar go
Gort an Úcaire. 18Chuir sé fios ar an rí agus chuaigh Eiliácaím mac Hilcíá reachtaire an
pháláis, Seabná an rúnaí agus Ióách mac Ásáf an callaire, amach chuige. 19Dúirt an
príomhchornaire leo: “Abair le Hiziciá: ‘Mar seo a deir an rí mór, rí na hAsaíre: Cad as a
bhfuil an mhuinín seo go léir agat? 20An dóigh leat go bhfuil focail bhaotha chomh maith
le straitéis agus cumhacht mhíleata? Cé as a bhfuil do sheasamh a rá is go bhfuil sé de
dhánaíocht ionat ceannairc a dhéanamh i m’aghaidh? 21Is léir go bhfuil tú ag brath ar an
Éigipt anois, an ghiolcach bhriste sin, bata a phriocann agus a ghoineann lámh an té a
luíonn uirthi – mar sin atá ag Forann rí na hÉigipte le gach duine a bhíonn ag brath air.
22
B’fhéidir go ndéarfadh sibh liom: Ar an Tiarna ár nDia atáimid ag brath. Ach nach iad a
ardionaidsean agus a altóirí a thóg Hiziciá chun siúil, a rá le muintir Iúdá agus
Iarúsailéim: Sí an altóir seo in Iarúsailéim ar cheart daoibh adhradh os a comhair? 23Cuir
geall anois, más ea, le mo mháistir, rí na hAsaíre: Tabharfaidh mé dhá mhíle each duit
más féidir leat dhá mhíle marcach a fháil le dul ar a muin. 24Cén chaoi arbh fhéidir leat
oiread agus aon chaptaen amháin den lucht is táire de shearbhóntaí mo mháistir a chloí a
rá is go bhfuil tú ag brath ar an Éigipt d’eachra agus do charbaid? 25Agus thairis sin, an
bhfuilimse tagtha aníos chun an áit seo a ionsaí agus a scrios gan barántas ón Tiarna?
Dúirt an Tiarna féin liom: Gluais i gcoinne na tíre sin agus déan é a scrios.’”

&
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Ansin dúirt Eiliácaím mac Hilcíá agus Seabná agus Ióách leis an bpríomhchornaire:
“Labhair as Aramais le do thoil le do shearbhóntaí mar tuigimid í; ná labhair linn as
teanga Iúdá i gclos na ndaoine ar na ballaí.” 27Ach dúirt an príomhchornaire leo: “An
dóigh leat gur le hé seo a rá le do mháistir nó leatsa a chuir mo mháistir mise anseo? Ní
hea ach leis na daoine ar na ballaí, a bhfuil sé i ndán dóibh a gcac féin a ithe, agus a mún
féin a ól bhur ndála féin.” 28Ansin sheas an príomhchornaire agus dúirt in ard a chinn
agus a ghutha i dteanga Iúdá: “Éistigí le briathar an rí mhóir, rí na hAsaíre. 29Mar seo a
deir an rí: ‘Ná cuireadh Hiziciá an dallamullóg oraibh mar ní bheidh ar a chumas sibh a
fhuascailt as mo ghreim. 30Ná cuireadh Hiziciá ina luí oraibh a bheith ag brath ar an
Tiarna lena rá libh: Déanfaidh an Tiarna sinn a fhuascailt go cinnte agus ní thabharfar an
chathair seo i lámha rí na hAsaíre.’ 31Ná héistigí le Hiziciá, mar seo mar a deir rí na
hAsaíre: ‘Déanaigí síocháin liom, agus géilligí dom, agus íosfaidh gach duine agaibh
toradh a fhíniúna féin, agus toradh a chrann figí féin, agus ólfaidh gach duine agaibh uisce
as a umar féin, 32nó go dtaga mé agus sibh a bhreith liom go tír mar bhur dtír féin, tír
gráin agus fíona, tír aráin agus fíonghort, tír ológ agus meala, i dtreo nach bás ach beatha
a bheidh i ndán daoibh. Ná héistigí le Hiziciá agus é ag cur an dallamullóg oraibh á rá:
Déanfaidh an Tiarna sinn a fhuascailt. 33A ndearna aon dia d’aon chine a thír a fhuascailt
ó láimh rí na hAsaíre? 34Cá bhfuil déithe Hamát agus Arpád? Cá bhfuil déithe Shafarvaím
agus Haena, agus Íveá? [Cá bhfuil déithe thír na Samáire?] Ar fhuascail siad an tSamáir
as mo ghreim? 35Cé acu déithe de dhéithe na dtíortha go léir a d’fhuascail a dtíortha as
mo lámha, go bhféadfadh an Tiarna Iarúsailéim a fhuascailt as mo lámha?’”

&
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Ach bhí an pobal ina dtost gan focal astu, mar thug an rí ordú, á rá: “Na tugaigí
freagra air!” 37Ansin chuaigh Eiliácaím mac Hilcíá, reachtaire an pháláis, agus Seabná, an
rúnaí, agus Ióách mac Ásáf, an callaire, go Hiziciá agus a n-éidí stróicthe, agus d’inis dó
céard a dúirt an príomhchornaire.

Comhairle

19

Nuair a chuala Hiziciá rí é sin, stróic sé a éidí agus chlúdaigh é féin le héadach
róin agus chuaigh isteach i dTeampall an Tiarna. 2Chuir sé Eiliácaím, reachtaire an
pháláis, agus Seabná, an rúnaí, agus seanóirí na sagart, agus iad gléasta in éadach róin,
go dtí an fáidh Íseáia mac Ámóz. 3Dúirt siad leis: “Mar seo a deir Hiziciá: ‘Lá anró an lá
seo, lá pionóis agus aithise. Tá leanaí i mbéal a mbreithe, ach níl sé de neart ag a
máithreacha iad a thabhairt ar an saol. 4Go gcluine an Tiarna do Dhia briathra uile an
phríomhchornaire a chuir a mháistir, rí na hAsaíre, chun masla a thabhairt do Dhia beo,
agus go ndéana an Tiarna do Dhia na briathra a chuala sé a agairt. Cuir suas do ghuí dá
bhrí sin ar son an iarmhair atá fágtha.’” 5Nuair a tháinig searbhóntaí an rí Hiziciá go
Íseáia, 6d’fhreagair seisean: “Abraigí le bhur máistir: ‘Mar seo a deir an Tiarna: Ná bíodh
eagla oraibh roimh na briathra a chuala sibh ná roimh na maslaí a chaith seirbhísigh rí na
hAsaíre liom. 7Táim ar tí spiorad a chur ann agus cluinfidh sé ráfla agus fillfidh sé ar a
thír féin, agus fágfaidh mé ar lár leis an gclaíomh é sa tír sin.’”

&
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D’fhill an príomhchornaire agus fuair rí na hAsaíre ag troid in aghaidh Libneá mar bhí
sé cloiste aige gur fhág an rí Láicís. 9Fuair an rí scéala faoi Thiorhácá rí Chúis: “Tá sé
chugat chun cath a chur ort.”

Litir Shanaichéiríb
Chuir Sanaichéiríb teachtairí ag triall ar Hiziciá a rá: 10“Abraigí an méid seo le Hiziciá
rí Iúdá: ‘An Dia ar a bhfuil tú ag brath, ná mealladh sé thú á rá: Ní thiocfaidh Iarúsailéim
faoi smacht rí na hAsaíre. 11Tá a fhios agat faoi seo cad a rinne ríthe na hAsaíre le gach
tír á gcur faoin mbang? An dóigh, mar sin, go dtiocfaidh tusa slán? 12Gózán, Hárán,
Reizif, muintir Eidin a bhí i dTeil Asár – ar fuasclaíodh iadsan ag na déithe a bhí ag na
ciníocha sin a scrios mo shinsir? 13Cá bhfuil rí Hamát, agus rí Arpád, agus rí chathair
Shafarvaím, agus rí Haena, agus Íveá?’”
14
Ghlac Hiziciá an litir as lámha na dteachtairí agus léigh sé í. Chuaigh sé suas chuig
Teampall an Tiarna ansin agus leath sé an litir amach os comhair an Tiarna. 15Agus dúirt
Hiziciá an urnaí seo i láthair an Tiarna: “A Thiarna na Slua, a Dhia Iosrael, atá i do shuí
sa chathaoir ríoga ar na ceiribíní, is tusa amháin Dia ríochtaí uile an domhain; is tusa a
rinne neamh agus talamh.
16
Claon do chluas, a Thiarna, agus éist.
Oscail do shúile, a Thiarna, agus feic.
Éist le briathra Shanaichéiríb
A chuir sé a mhaslú Dé bheo.

&
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“Is fíor, a Thiarna, gur dhíothaigh ríthe na hAsaíre na náisiúin (agus a dtíortha).
Chaith siad a ndéithe isteach sa tine, mar nár dhéithe ar bith iad sin, ach saothar lámh
daonna, déanta as adhmad agus cloch; agus ar an ábhar sin scriosadh iad. 19Ach anois, a
Thiarna, a Dhia linn, saor sinne óna láimh, impím ort, i dtreo go mbeadh a fhios ag
ríochtaí uile na cruinne gur tusa amháin is Dia, a Thiarna.”
18

Fáistine Íseáia
20

Ansin chuir Íseáia mac Ámóz scéala chuig Hiziciá. Dúirt sé: “Seo mar a deir an
Tiarna Dia Iosrael: ‘Chuala mé an achainí a rinne tú orm faoi Shanaichéiríb rí na
hAsaíre.’ 21Seo é an focal a labhair an Tiarna faoi dtaobh de:
‘ Tá drochmheas aici ort, agus is beag uirthi thú
an ógh, iníon Shión;
croitheann sí a ceann ar do chúla,
iníon Iarúsailéim.

&

22

Cé dó ar thug tú masla agus tarcaisne?
Cé hé ar ardaigh tú do ghlór ina aghaidh
Agus ar fhéach tú suas air le huaill do shúl?
Aon Naofa Iosrael!

23

Thug tú aithis don Tiarna trí do theachtairí;
dúirt tú: Le mo shluaite carbad
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ghabh mé suas ar bheanna na sléibhte,
ar bheanna buaice na Liobáine.
Ghearr mé anuas na céadair is airde ann,
tógha a chufróg.
Ghabh mé isteach ina ascaillí cúil
agus i ndoimhne a fhoraoise.
24
Thochail mé toibreacha
agus d’ól mé uiscí coigríocha.
Thiormaigh sruthanna na hÉigipte
faoi thrácht mo chos.

&

25

Ar chuala tú?
Fadó a chinn mé air
agus bheartaigh mé ó na cianta
a bhfuil á chur i gcrích anois agam.
Ba é do ghnó na cathracha daingne
a leagan ar lár ina bhfothracha.

26

Tá a lucht cónaithe fágtha gan neart,
faoi uafás agus faoi mhearbhall.
Is cuma iad nó lusra an bháin,
nó féar leochaileach,
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nó féar ar dhíon tí nó i móinéar
á shuaitheadh [ag an ngaoth anoir].
27

Is eol dom nuair a éiríonn tú
agus nuair a shuíonn tú,
nuair a ghabhann tú amach agus isteach.
28
De bhrí gur éirígh tú amach le fraoch i mo choinne,
agus gur chuala mo chluas uaill d’uabhair,
cuirfidh mé m’fháinne ar do shrón,
agus mo bhéalbhach i do bhéal,
agus cuirfidh mé d’iallach ort filleadh ar ais
ar an mbóthar ar ar tháinig tú.
29

Agus beidh sé seo mar chomhartha agat:
i mbliana íosfaidh sibh an grán a fhásfaidh uaidh féin,
agus an bhliain seo chugainn a bhfásfaidh as sin ar an mbán.
Ach cuirigí síol agus bainigí fómhar an tríú bliain,
saothraígí fíonghoirt agus ithigí a dtoradh.
30
An t-iarmhar a fhágfar de theaghlach Iúdá,
cuirfidh sé fréamha úra amach thíos agus torthaí thuas.
31
Óir rachaidh iarmhar amach as Iarúsailéim
agus fuíoll áir ó Chnoc Shíón.
Dúthracht an Tiarna a chuirfidh é sin i gcrích.’

&
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“Seo mar a deir an Tiarna faoi rí na hAsaíre:
‘ Ní thiocfaidh sé isteach sa chathair seo,
Ná ní scaoilfidh sé saighead léi,
Ná ní sheasfaidh ina coinne le sciath,
Ná ní thógfaidh múr léigir ina haghaidh.
33
Fillfidh sé an bealach a tháinig,
ní thiocfaidh sé isteach sa chathair seo, a deir an Tiarna.
34
Déanfaidh mé an chathair seo a chosaint agus a fhuascailt,
ar mo shon féin, agus ar son Dháiví, mo shearbhónta.’”

35

An oíche cheannann chéanna ghabh aingeal an Tiarna amach agus bhásaigh sé céad
agus a hochtó cúig míle fear i gcampa na nAsaíreach. Go moch lá arna mhárach nuair a
bhí sé in am éirí, b’shiúd ansin iad go léir faon marbh. 36Scor Sanaichéiríb a champa agus
d’imigh; d’fhill sé abhaile agus chuir sé faoi i Nínivé. 37Agus tharla agus é ag adhradh i
dteampall a dhé féin Niosroc, gur mharaigh a mhic féin, Adraimeilic agus Seaireizir, é le
faobhar claímh agus theith siad go tír Ararat. Tháinig a mhac Éasarchadon i
gcomharbacht air.

Hiziciá á Leigheas

20
&

Sna laethanta úd buaileadh Hiziciá tinn agus bhí sé i mbéal báis. Tháinig an fáidh
Íseáia mac Ámóz chuige agus dúirt leis: “Mar seo a deir an Tiarna: ‘Cuir eagar ar
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do chúraimí, mar gheobhaidh tú bás gan téarnamh.’” D’iompaigh Hiziciá a aghaidh ar an
mballa agus chuir sé an ghuí seo chun an Tiarna: 3“Cuimhnigh, impím ort, mar a
d’iompair mé mé féin go dílis agus le dúthracht chroí i do láthair agus a rinne mé an ceart
i do láthair.” Agus ghoil Hiziciá go fuíoch. 4Sula raibh an chúirt mheánach fágtha ag
Íseáia tháinig focal an Tiarna chuige: 5“Cas ar do sháil agus abair le Hiziciá, prionsa mo
phobail: ‘Seo mar a deir an Tiarna, Dia Dháiví do shinsear: Chuala mé do ghuí agus
chonaic mé do dheora. Déanfaidh mé thú a leigheas; faoi cheann trí lá rachaidh tú suas go
Teampall an Tiarna. 6Tabharfaidh mé cúig bliana déag d’fhad saoil duit. Déanfaidh mé
thusa agus an chathair seo a fhuascailt ó láimh rí na hAsaíre, agus déanfaidh mé an
chathair seo a chosaint ar mo shon féin agus ar son mo shearbhónta Dáiví.’” 7Dúirt
Íseáia: “Tugtar ceirín figí anseo, agus [tógtar agus cuirtear leis an neascóid é le go
leigheasfaí] an rí.”
8
Dúirt Hiziciá le hÍseáia: “Cén comhartha a inseoidh dom go leigheasfaidh an Tiarna
mé agus go mbeidh mé ag dul suas go Teampall an Tiarna faoi cheann trí lá?” 9“Seo é an
comhartha ón Tiarna,” arsa Íseáia, “go ndéanfaidh sé mar atá ráite aige; arbh fhearr leat
an scáth a dhul deich gcéim i bhfad, nó a dhul deich gcéim ar gcúl?” 10“Is furasta don
scáth dul deich gcéim i bhfad,” arsa Hiziciá; “téadh sé ar gcúl, más ea, deich gcéim.”
11
Ghlaoigh an fáidh Íseáia ansin chun an Tiarna agus thug seisean an scáth deich gcéim ar
gcúl [ar chéimeanna] Áchaz.

&

Toscaireacht ón mBablóin
12
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San am sin chuir Marodac Baladán mac Bhaladán rí na Bablóine teachtairí le
litreacha agus bronntanas go Hiziciá mar gur chuala sé faoina thinneas [agus faoina
leigheas]. 13Chuir sin gliondar ar Hiziciá agus thaispeáin sé a theach taisce go léir do na
teachtairí, an t-airgead, an t-ór, na spíosraí, an ola luachmhar, a stóras airm chomh maith,
agus gach rud a bhí ina thithe stóir. Ní raibh aon ní ina phálás ná ina chríocha go léir nár
thaispeáin Hiziciá dóibh. 14Ansin tháinig an fáidh Íseáia go dtí Hiziciá rí agus d’fhiafraigh
de: “Cad dúirt na fir seo, agus cad as ar thángadar?” D’fhreagair Hiziciá: “Thángadar ón
imigéin, ón mBablóin.” 15Dúirt sé: “Cad a chonaic siad i do phálas?” “Chonaic siad gach
rud atá i mo theach,” arsa Hiziciá. “Níl aon ní i mo stórais nár thaispeáin mé dóibh.”
16
Ansin dúirt Íseáia le Hiziciá: 17“Éist le briathar an Tiarna: ‘Féach, tiocfaidh na laethanta
nuair a sciobfar chun siúil go dtí an Bhablóin gach rud atá i do phálás, gach rud a
chruinnigh do shinsir go dtí an lá inniu. Ní fhágfar aon ní,’ arsa an Tiarna. 18‘Déanfar cuid
de do chlann mhac a rugadh duit a bhreith chun siúil agus a roghnú le bheith ina
gcoillteáin i bpálás rí na Bablóine.’” 19Dúirt Hiziciá le hÍseáia: “An focal seo leis an
Tiarna a d’fhógair tú, is maith é,” mar bhí sé á rá leis féin: “Nach cuma é? fad atá
síocháin le mo ré agus sinn saor ó bhaol.”
20
An chuid eile de stair Hiziciá, a chrógacht go léir, conas mar a thóg sé an linn agus
an tollán leis an uisce a thabhairt isteach sa chathair, nach bhfuil sé sin go léir scríofa i
Leabhar Annála Ríthe Iúdá? 21Ansin chuaigh Hiziciá chun suain lena shinsir agus tháinig
a mhac Manaise i gcomharbacht air.

&
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Dhá Dhrochrí

21

Bhí Manaise dhá bhliain déag d’aois nuair a tháinig sé i gcoróin agus bhí sé cúig
bliana déag agus daichead i réim in Iarúsailéim. Heifzí Bá ab ainm dá mháthair.
2
Rinne sé an t-olc i bhfianaise an Tiarna agus rinne aithris ar na nósanna náireacha a
chleacht na ciníocha a dhíbir an Tiarna roimh chlann Iosrael. 3Thog sé arís na hardionaid
a scrios a athair Hiziciá agus chuir sé suas altóirí do Bhál agus rinne cuaille naofa mar a
rinne Acháb rí Iosrael agus thug sé ómós do shluaite uile na spéire agus rinne seirbhís
dóibh. 4Thóg sé altóirí i dTeampall an Tiarna a ndúirt an Tiarna faoi: “In Iarúsailéim a
thabharfaidh mé áit lonnaithe do m’ainm.”
5
Thóg sé altóirí do shluaite uile na spéire i dhá chúirt Theampall an Tiarna. 6Chuir sé
d’iallach ar a mhac gabháil trí thine. Chleacht sé fáistineoireacht agus draíocht agus thug
sé isteach lucht asarlaíochta agus feasa. Rinne sé a lán eile oilc i bhfianaise an Tiarna á
ghriogadh chun feirge. 7An íomhá ghreanta d’Aiséará a rinne sé, chuir sé suas í sa teach a
ndúirt an Tiarna le Dáiví agus le Solamh a mhac faoi: “Sa Teampall seo, agus in
Iarúsailéim, an chathair a thogh mé as treibheanna Iosrael go léir, tabharfaidh mé áit
lonnaithe do m’ainm go brách. 8Ní thabharfaidh mé a thuilleadh ar chosa Iosrael dul ar
fán ón tír a thug mé dá sinsir ar choinníoll go gcomhlíonfaidh siad go beacht gach ar
ordaigh mé dóibh de réir an dlí go léir a d’ordaigh mo shearbhónta Maois dóibh.” 9Ach
níor éist siad agus mheall Manaise iad le níos mó oilc a dhéanamh ná na náisiúin a scrios
an Tiarna roimh chlann Iosrael.

&
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11

Ansin labhair an Tiarna ó bhéal a shearbhóntaí na fáithe: “Ós rud go ndearna
Manaise rí Iúdá na coireanna gráiniúla seo agus go ndearna sé nithe níos gráiniúla ná
gach a ndearna na hAmóraigh a bhí roimhe, agus gur thug sé ar Iúdá féin peaca a
dhéanamh lena chuid íol, 12seo mar a deir an Tiarna, rí Iosrael: ‘Féach! tabharfaidh mé a
leithéid de thubaiste ar Iarúsailéim agus ar Iúdá go gcuirfidh sé gigilt ar chluais gach
duine a chluinfidh faoi. 13Sínfidh mé an dorú tomhais céanna ar Iarúsailéim agus ar an
tSamáir agus an dorú pluma céanna le teaghlach Acháb. Déanfaidh mé Iarúsailéim a
sciomradh faoi mar a dhéanfadh duine mias a sciomradh, agus a bhualadh béal faoi tar éis
a sciomartha. 14Caithfidh mé uaim iarmhar m’oidhreachta, agus tabharfaidh mé iad i
lámha a naimhde á chur d’iallach orthu bheith mar chreach agus mar éadáil ag a naimhde
go léir, 15mar rinne siad an t-olc i m’fhianaise agus d’adhain siad m’fhearg ón lá a tháinig
a sinsir amach as an Éigipt go dtí inniu féin.’”
16
Dhoirt Manaise an oiread sin d’fhuil neamhchiontach gur líon sé Iarúsailéim ó
cheann ceann, gan trácht ar na peacaí inar sheol sé Iúdá i dtreo go ndearnadar an t-olc i
bhfianaise an Tiarna.
17
An chuid eile de stair Mhanaise, a imeachtaí go léir, na coireanna a rinne sé, nach
bhfuil sé sin go léir scríofa i Leabhar Annála Ríthe Iúdá? 18Ansin chuaigh Manaise chun
suain lena shinsir, agus adhlacadh é i ngairdín a pháláis, gairdín Uzá; agus tháinig a mhac
Ámón i gcomharbacht air.
19
Bhí Ámón dhá bhliain agus fiche d’aois nuair a tháinig sé i gcoróin, agus bhí sé dhá
bhliain i réim in Iarúsailéim. Misilimit, iníon Hárúz ó Iotbá, ab ainm dá mháthair. 20Rinne
sé an t-olc i bhfianaise an Tiarna faoi mar a rinne Manaise a athair. 21Rinne sé aithris ar a
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athair i ngach slí, agus é ag fónamh do na híola dar fhóin a athair, agus ag adhradh dóibh.
22
Thréig sé an Tiarna, Dia a shinsear, agus níor lean sé bealach an Tiarna. 23Rinne
oifigigh Ámón comhcheilg ina aghaidh agus mharaigh é ina phálás. 24Ach mharaigh
muintir na tuaithe gach duine a rinne comhcheilg in aghaidh an rí Ámón, agus d’fhógair
siad Ióisíá a mhac ina rí ina dhiaidh.
25
An chuid eile de stair Ámón, a imeachtaí go léir, nach bhfuil sin go léir scríofa i
Leabhar Annála Ríthe Iúdá? 26Adhlacadh é i dtuama a athar i gairdín Uzá, agus tháinig a
mhac Ióisíá i gcomharbacht air.

Ióisíá: Fáil Leabhar an Dlí

22

Bhí Ióisíá ocht mbliana d’aois nuair a tháinig sé i gcoróin, agus bhí sé bliain agus
tríocha i réim in Iarúsailéim. Idídeá, iníon Adáiá ó Bhozcat, ab ainm dá mháthair.
2
Rinne sé an ceart i bhfianaise an Tiarna agus rinne sé aithris ar a shinsear Dáiví, gan
fiaradh ar dheis ná ar chlé. 3San ochtú bliain déag de réimeas Ióisíá rí chuir an rí Seáfán
mac Azailiá mac Mheisiulám, an rúnaí, go Teampall an Tiarna. 4“Téigh go Hilcíá, an
t-ardsagart,” ar sé leis, “agus abair leis an t-airgead a tugadh go Teampall an Tiarna, agus
é siúd a chruinnigh gardaí na tairsí ón bpobal, [a leá]. 5Tugtar ansin é do shaoistí na
n-oibreacha a bhaineann le Teampall an Tiarna le go gcaithfidís é ar an lucht oibre atá i
mbun Teampall an Tiarna a dheisiú, 6ar na siúinéirí, is é sin, agus ar na tógálaithe, agus ar
na saoir, agus chomh maith ar adhmad agus cloch ghearrtha a cheannach do dheisiú an
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Teampaill. Ach ní iarrfar orthu cuntas a thabhairt ar an airgead a thabharfar dóibh, mar
tá siad ionraic ó bheart.”
8
Dúirt Hilcíá, an t-ardsagart, le Seáfán, an rúnaí: “Fuair mé leabhar an dlí i dTeampall
an Tiarna.” Agus thug Hilcíá an leabhar do Sheáfán agus léigh seisean é. 9Chuaigh Seáfán
an rúnaí go dtí an rí agus seo mar a d’aithris sé dó: “Rinne do shearbhóntaí,” ar seisean,
“an t-airgead a bhí sa Teampall a leá, agus thug siad é do na saoistí ar na hoibreacha a
bhaineann le Teampall an Tiarna.” 10Ansin d’inis Seáfán, an rúnaí, don rí: “Tá Hilcíá, an
sagart, tar éis leabhar a bhronnadh orm,” agus léigh Seáfán os ard i láthair an rí é.
11
Nuair a bhí a raibh i leabhar an dlí cloiste ag an rí stróic sé a chuid éadaigh. 12Ansin
thug an rí an t-ordú seo leanas do Hilcíá, an sagart, d’Aichíceám mac Sheáfán, d’Acbór
mac Mhícáiá, do Sheáfán, an rúnaí, agus d’Asáiá, searbhónta an rí: 13“Gabhaigí i
gcomhairle leis an Tiarna thar mo cheann féin agus thar ceann an phobail i dtaobh a
bhfuil sa leabhar seo a fuarthas anois beag. Ní foláir nó is mór atá fearg an Tiarna
fadaithe inár n-aghaidh de bhrí nach raibh ár n-aithreacha umhal d’fhocail an leabhair seo
agus nár chuir siad gach rud i gcrích atá scríofa ann.”
14
Chuaigh Hilcíá, an sagart, agus Aichíceám, agus Seáfán, agus Asáiá go dtí Huldá an
banfháidh, bean Shealúm mac Thicveá mac Harchas, coimeádaí na n-éidí (bhí cónaí uirthi
in Iarúsailéim, sa bhaile nua), agus chuir siad an scéal faoina bráid. 15D’fhreagair sí iad:
“Deir an Tiarna, Dia Iosrael, mar leanas: ‘Abraigí é seo leis an té a chuir chugam sibh:
16
Seo mar a deir an Tiarna: Tá tubaiste á tabhairt agam ar an áit seo agus ar an muintir a
chónaíonn ann, agus mé ag cur gach a ndeirtear sa leabhar a léigh rí Iúdá i gcrích; 17mar
thréig siad mise agus dhóigh siad túis do dhéithe eile do mo ghriogadh chun feirge i
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ngach beart dá ndearna siad. Uime sin tá m’fhearg ar lasadh in aghaidh na háite seo, agus
ní dhéanfar í a mhúchadh. 18Agus abraigí le rí Iúdá a chuir sibh le dul i gcomhairle leis an
Tiarna: Mar seo a deir an Tiarna, Dia Iosrael: [Comhlíonfar] na focail a chuala sibh.
19
Ach de bhrí go bhfuil aithrí i do chroí agus gur umhlaigh tú thú féin os comhair an
Tiarna nuair a chuala tú cad a chinn mé in aghaidh na háite seo agus a lucht cónaithe,
conas mar a bheidh siad ina gceap uafáis agus mallacht; agus de bhrí gur stróic tú d’éidí
agus gur ghoil tú i mo láthair, thug mise cluas duit – sé an Tiarna atá ag caint. 20Dá bhrí
sin déanfaidh mé thú a chruinniú chun do shinsear, agus déanfar do chnámha a bhreith
faoi shuaimhneas chun na huaighe. Ní fheicfidh tú le do shúile cinn na tubaistí go léir atá
ar aigne agam a thabhairt ar an áit seo.’” Thugadar an freagra sin leo ar ais go dtí an rí.

Athnuachan agus Leasú
Ansin chruinnigh an rí chuige féin seanóirí Iúdá agus Iarúsailéim go léir. 2Chuaigh
an rí suas go Teampall an Tiarna mar aon le pobal uile Iúdá agus muintir
Iarúsailéim ar fad, idir shagairt agus fháithe agus an pobal ar fad idir uasal agus íseal.
Léigh sé amach in éisteacht a gcluas gach focal dá raibh scríofa i leabhar an chonartha a
fuarthas i dTeampall an Tiarna. 3Sheas an rí ar an ardán agus rinne sé conradh i láthair an
Tiarna a chur mar cheangal air féin an Tiarna a leanúint agus a aitheanta agus a
reachtanna agus a dhlíthe a chomhlíonadh lena chroí go hiomlán, agus lena anam go
hiomlán, ionas go mbeadh éifeacht le briathra an chonartha a bhí scríofa sa leabhar sin.
D’aontaigh an pobal ar fad leis an gconradh.

23
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Thug an rí ordú don ardsagart Hilcíá, [don leasardsagart], agus do ghardaí na tairsí,
na soithí a rinneadh do Bhál, d’Aiséará agus do shluaite uile na spéire a chur amach as
Teampall an Tiarna; agus dhóigh sé iad lasmuigh de Iarúsailéim i ngoirt an Chidreon,
agus thug a luaithreach go Béitéil. 5Chuir sé chun siúil na sagairt bhréige a cheap ríthe
Iúdá agus a bhíodh ag ofráil íobairtí ar na hardionaid i mbailte Iúdá, agus i
gcomharsanacht Iarúsailéim; agus chomh maith leo, iad siúd a bhíodh ag dó túise do
Bhál, don ghrian, don ghealach, do na plainéid agus do shluaite uile na spéire. 6Thug sé
an tAiséará amach as Teampall an Tiarna, lasmuigh de Iarúsailéim, go Gleann Chidreon,
agus dhóigh sé é i nGleann Chidreon, agus rinne luaithreach de agus chaith a chuid
luaithrigh ar uaigheanna na cosmhuintire. 7Leag sé tithe na striapacha naofa fir a bhí i
dTeampall an Tiarna mar a mbíodh na mná ag fí brat d’Aiséará.
8
Thug sé isteach na sagairt go léir as cathracha Iúdá agus thruailligh sé na hardionaid
mar a ndódh na sagairt sin túis, ó Gheaba go Béar Seaba. Scartáil sé scrín na satairí a bhí
ag geata Iósua, rialtóir na cathrach, a bhí ar do chlé ag dul geata na cathrach isteach.
9
Níor tháinig sagairt na n ardionad, ámh, suas go haltóir an Tiarna in Iarúsailéim, ach
d’ithidís arán gan ghabháile i dteannta a gcomhshagart. 10Thruailligh sé an fhoirnéis i
nGleann Bein Hionnom i dtreo nárbh fhéidir d’aon duine a mhac nó a iníon a chur tríd an
tine in ómós do Mhoilic. 11Chuir sé ar shiúl na capaill a bhí tíolactha ag ríthe Iúdá don
ghrian ag an tslí isteach go Teampall an Tiarna, in aice le seomra Natan Meilic, an
coillteán, ar an taobh istigh, agus dhóigh sé carbad na gréine. 12Na haltóirí ar an díon (ar
sheomra uachtair Áchaz) a rinne ríthe Iúdá, agus na haltóirí a thóg an rí Manaise i dhá
chúirt Theampall an Tiarna, leag an rí anuas iad agus rinne smidiríní díobh ar an láthair
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agus chaith a luaithreach isteach i nGleann Chidreon. Thruailligh an rí na hardionaid os
comhair Iarúsailéim laisteas do Chnoc na nOlóg; Solamh rí Iosrael a thóg iadsan do
Aisteartae, gráiniúlacht na Síodónach, do Chamóis gráiniúlacht Mhóáb, agus do
Mhiolcom gráiniúlacht na nAmónach. 14Rinne sé bruscar de na colúin naofa, ghearr
anuas na cuaillí naofa, agus chlúdaigh na háiteanna ar ar sheas siad le cnámha daoine.

Leasú sa Tuaisceart
15

Agus maidir leis an altóir ag Béitéil, an t-ardionad a thóg Iarobám mac Nabát an té a
threoraigh Iosrael isteach sa pheaca, scartáil sé an altóir sin agus an t-ardionad agus rinne
sé smidiríní dá clocha; agus bhris ina smúit iad. Agus dhóigh sé an cuaille naofa. 16Nuair
a d’fhéach Ióisíá ina thimpeall chonaic sé na tuamaí ansiúd ar thaobh an chnoic; chuir sé
fios ar na cnámha as an tuamaí agus dhóigh iad ar an altóir, agus thruailligh í de réir
bhriathar an Tiarna a d’fhógair an giolla Dé [nuair a bhí Iarobám ina sheasamh ag an
altóir le linn na féile. Nuair a d’fhéach Ióisíá ina thimpeall, chonaic sé tuama an ghiolla
Dé] a thairngir na nithe sin. 17“Cén leacht é sin thall os mo chomhair?” ar sé. D’fhreagair
muintir na cathrach é: “Sin é tuama an ghiolla Dé a tháinig ó Iúdá agus a thairngir na
nithe sin a rinne tusa leis an altóir (i mBéitéil).” 18“Ligigí dó,” arsa an rí, “agus ná
cuireadh aon duine isteach ar a chnámha.” Níor chuir siad isteach ar a chnámha ach iad a
fhágáil ansiúd mar aon le cnámha an fháidh ón tSamáir. 19Scrios Ióisíá chomh maith
scrínte na n-ardionad a bhí i gcathracha na Samáire a thóg ríthe Iosrael, agus lenar ghriog
siad an Tiarna chun feirge; thug sé an íde chéanna orthusan agus a thug sé ar an gceann i
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mBéitéil. Chuir sé chun báis ar na haltóirí sagairt uile na n-ardionad a bhí ansiúd, agus
loisc sé cnámha daoine orthu. Ansin d’fhill sé go Iarúsailéim.

Ceiliúradh na Cásca: Críoch: Bás
21

Thug an rí an t-ordú seo don phobal go léir: “Ceiliúraigí Cáisc in onóir an Tiarna
bhur nDia, mar atá scríofa i leabhar an chonartha.” 22Níor ceiliúradh a leithéid de Cháisc
ó laethanta na mbreithiúna a bhí ag rialú Iosrael, ná le linn réimeas na ríthe go léir a bhí ar
Iosrael ná ar Iúdá. 23Níor ceiliúradh a leithéid de Cháisc riamh in onóir an Tiarna i
Iarúsailéim ach amháin san ochtú bliain déag de réimeas Ióisíá rí.
24
Scuab Ióisíá chun siúil leis an lucht asarlaíochta agus feasa, na déithe teallaigh agus
na híola agus na gráiniúlachtaí go léir a bhíodh le feiceáil i dtír Iúdá agus in Iarúsailéim;
rinne sé é sin go léir d’fhonn briathra an dlí go léir a bhí scríofa sa leabhar a fuair an
sagart Hilcíá i dTeampall an Tiarna a chur i bhfeidhm. 25Níor iompaigh aon rí dar ghabh
roimhe chun an Tiarna mar a rinne seisean ó chroí go hiomlán agus ó anam go hiomlán,
agus ó neart go hiomlán, le barr dílseachta do dhlí uile Mhaois; ná níor tháinig a leithéid
de rí riamh ina dhiaidh.
26
Ach níor mhaolaigh ar fhraoch feirge an Tiarna a bhí ar lasadh in aghaidh Iúdá de
bharr a raibh de ghriogadh déanta ag Manaise faoi. 27Dúirt an Tiarna: “Tiomáinfidh mé
Iúdá as mo radharc chomh maith, faoi mar a rinne mé le hIosrael agus caithfidh mé i
leataobh an chathair seo a thogh mé, Iarúsailéim, agus an Teampall a ndúirt mé faoi:
‘Ansin a lonnóidh m’ainm.’”
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An chuid eile de stair Ióisíá, a imeachtaí go léir, nach bhfuil sin go léir scríofa i
Leabhar Annála Ríthe Iúdá? 29Lena linn ghabh Forann Neaco, rí na hÉigipte, an bealach
go dtí rí na hAsaíre ag abhainn an Eofrataes. Chuaigh Ióisíá rí ina choinne ach mharaigh
Forann Neaco é sa chéad ionsaí ag Migideo. 30Thug a shearbhóntaí a chorp i gcarbad leo
ó Mhigideo, agus thugadar é go Iarúsailéim, agus chuireadar é ina thuama féin. Agus
thóg muintir na tuaithe Iahóácház mac Ióisíá agus rinneadar é a ungadh agus a fhógairt
ina rí i gcomharbacht ar a athair.

Na Ríthe Iahóácház agus Iahóiácaím
31

Bhí Iahóácház trí bliana fichead d’aois nuair a tháinig sé i gcoróin, agus bhí sé trí
mhí i réim in Iarúsailéim. Hamaútal, iníon Irimia ó Libneá, ab ainm dá mháthair. 32Rinne
sé an t-olc i bhfianaise an Tiarna de réir gach a ndearna a shinsir. 33Chuir Forann Neaco i
gcuibhreacha é ag Ribleá i ndúiche Hamát (agus é ina rí in Iarúsailéim) agus chuir cáin
céad tallann airgid agus tallann óir ar an tír. 34Rinne Forann Neaco rí de Eiliácaím mac
Ióisíá in áit Ióisíá a athair, agus d’athraigh sé a ainm go Iahóiácaím. Ach rug sé
Iahóácház leis agus thug chun na hÉigipte é mar a bhfuair sé bás.
35
Dhíol Iahóiácaím an t-airgead agus an t-ór le Forann, ach níorbh fholáir dó ar dtús
cáin a thobhach ar an tír d’fhonn an t-airgead a sholáthar a d’éiligh Forann. Rinne sé an
t-airgead agus an t-ór a thobhach ar mhuintir na tíre, ar gach duine de réir a mhaoine le
díol le Forann Neaco.
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Bhí Iahóiácaím cúig bliana agus fiche d’aois nuair a tháinig sé i gcoróin agus bhí sé
aon bhliain déag i réim in Iarúsailéim. Zibídeá, iníon Pheadáiá ó Rúmá, ab ainm dá
mháthair. 37Rinne sé an t-olc i bhfianaise an Tiarna díreach mar a rinne a shinsir.

24

Lena linn rinne Nabúcadnazar rí na Bablóine ionradh, agus bhí Iahóiácaím ag
tabhairt ómóis dó ar feadh trí bliana, ach ansin d’iompaigh sé uaidh agus rinne
ceannairc ina aghaidh. 2Ach chuir [seisean] díormaí armtha de Chaildéigh, d’Amóraigh,
de Mhóábaigh, agus d’Amónaigh ina choinne; chuir sé in aghaidh Iúdá iad le hé a scrios
de réir an bhriathair a labhair an Tiarna trí bhéal a shearbhóntaí na fáithe. 3Tharla sé seo
go léir do Iúdá de bharr [fhearg] an Tiarna; bheartaigh seisean iad a chaitheamh as a
radharc de bharr pheacaí Mhanaise agus gach a ndearna sé, 4agus chomh maith de bharr
gach a raibh d’fhuil neamhchiontach doirte aige agus Iarúsailéim á líonadh aige ó cheann
ceann le fuil neamhchiontach. Ní raibh maithiúnas le fáil ón Tiarna.
5
An chuid eile de stair Iahóiácaím, a imeachtaí go léir, nach bhfuil sé sin go léir scríofa
i Leabhar Annála Ríthe Iúdá? 6Ansin chuaigh Iahóiácaím chun suain lena shinsir agus
tháinig Iahóiácaín i gcomharbacht air.
7
Níor fhág rí na hÉigipte a thír féin arís mar bhí gach dúiche a bhain le rí na hÉigipte ó
ghleann na hÉigipte go habhainn an Eofrataes gafa ag rí na Bablóine.
8
Bhí Iahóiácaín ocht mbliana déag d’aois ag teacht i gcoróin dó, agus bhí sé trí mhí ina
rí in Iarúsailéim. Nachuisteá, iníon Ealnátán ó Iarúsailéim, ab ainm dá mháthair. 9Rinne sé
an t olc i bhfianaise an Tiarna díreach mar a rinne a athair roimhe.

&

An Chéad Dream Deoraithe
10

2 RÍTHE 24

San am sin mháirseáil sluaite Nabúcadnazar rí na Bablóine in aghaidh Iarúsailéim
agus rinne siad an chathair a thimpeallú. 11Tháinig Nabúcadnazar rí na Bablóine é féin
chun an chathair a ionsaí fad a bhí sí faoi léigear ag a mhuintir. 12Ansin ghéill Iahóiácaín rí
Iúdá do rí na Bablóine, é féin, a mháthair, a oifigigh, a uaisle agus a choillteáin, agus
chuir rí na Bablóine i mbraighdeanas iad. Ba é sin an t-ochtú bliain de réimeas
Nabúcadnazar.
13
Rug seisean leis a raibh de shaibhreas i dTeampall an Tiarna agus de mhaoin i bpálás
an rí. Bhris sé ina smionagar an trealamh óir a rinne Solamh rí Iosrael i gcomhair
shanctóir an Tiarna. Is mar sin a comhlíonadh briathar an Tiarna. 14Thug sé Iarúsailéim ar
fad leis ar deoraíocht; na huachtaráin uile agus na laochra gaile uile, deich míle cime, mar
aon leis na gaibhne agus leis na ceardaithe go léir; níor fágadh ina ndiaidh ach bochtáin
na tíre. 15Dhíbir sé Iahóiácaín chun na Bablóine, mar aon le máthair an rí, mná an rí, a
choillteáin agus uaisle na tíre; thug sé iad go léir leis ó Iarúsailéim ar deoraíocht chun na
Bablóine. 16Na daoine gradamacha go léir, seacht míle acu, na gaibhne agus na
ceardaithe, míle acu, agus gach duine acu in ann arm a iompar, thug rí na Bablóine an
t-iomlán leis ar deoraíocht chun na Bablóine. 17Mar chomharba ar Iahóiácaín cheap rí na
Bablóine Matainiá a uncail ina rí, agus d’athraigh sé a ainm go Zidicíá.
18
Bhí Zidicíá bliain agus fiche d’aois nuair a tháinig sé i gcoróin agus bhí sé aon bhliain
déag i réim in Iarúsailéim. Hamútal, iníon Irimia ó Libneá, ab ainm dá mháthair. 19Rinne
sé an t-olc i bhfianaise an Tiarna díreach mar a rinne Iahóiácaím. 20Tharla sin in
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Iarúsailéim agus in Iúdá de bharr fhearg an Tiarna i dtreo gur chaith sé i leataobh óna
láthair iad ar deireadh. Rinne Zidicíá ceannairc in aghaidh rí na Bablóine.

Léigear Iarúsailéim

25

Sa naoú bliain dá réimeas, sa deichiú mí, ar an deichiú lá den mhí, tháinig
Nabúcadnazar rí na Bablóine faoi lán nirt le hionsaí a dhéanamh ar Iarúsailéim.
Shuigh sé a champa ar aghaidh na cathrach amach agus thóg sé túir léigir ina timpeall.
2
Bhí an chathair faoi léigear go dtí an t-aonú bliain déag de réimeas Zidicíá rí. 3Sa
cheathrú mí, ar an naoú lá den mhí, nuair a bhí gorta ag réabadh roimhe sa chathair, agus
gan bia ar bith ann don phobal, 4rinneadh bearna i mballa na cathrach. Láithreach bonn
[d’éalaigh an rí] amach faoi choim na hoíche agus an lucht troda uile ina theannta tríd an
ngeata idir an dá bhalla atá in aice ghairdín an rí – mar bhí na Caildéigh ar gach taobh den
chathair – agus rinne sé a bhealach ionsar an Arabá. 5Lean na saighdiúirí Caildéacha an rí
agus nuair a tháinig siad suas leis ar mhánna Ireachó, thréig a chuid saighdiúirí féin go
léir é. 6Ghabh na Caildéigh an rí agus thug siad os comhair rí na Bablóine i Ribleá é, agus
thug seisean breith air. 7Chuir siad mic Zidicíá chun báis os a chomhair; ansin bhain na
súile as Zidicíá féin agus rug leo chun na Bablóine é faoi thromgheimhle.
8
Sa chúigiú mí, ar an seachtú lá den mhí – ba í an naoú bliain déag í de réimeas
Nabúcadnazar rí na Bablóine – tháinig Nabúzaradán, captaen an gharda, oifigeach de
chuid rí na Bablóine, isteach in Iarúsailéim. 9Loisc sé Teampall an Tiarna, pálás an rí agus
na tithe go léir a bhí in Iarúsailéim, níor fhág sé teach mór gan cur trí thine. 10Scrios na
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saighdiúirí Caildéacha go léir a bhí i dteannta chaptaen an gharda na ballaí a bhí thart ar
Iarúsailéim. 11Dhíbir Nabúzaradán, captaen an gharda, an mhuintir a bhí fágtha sa
chathair agus na tréigtheoirí a bhí i ndiaidh taobhú le rí na Bablóine agus fuíoll na
gceardaithe oilte. 12D’fhág captaen an gharda cuid de bhochtáin na tuaithe chun bheith ag
treabhadh agus ag saothrú na bhfíonghort.
13
Bhris na Caildéigh ina smidiríní na colúin chré-umha i dTeampall an Tiarna; na
seastáin agus an mhuir chré-umha a bhí i dTeampall an Tiarna, agus thug siad an
cré-umha leo go dtí an Bhablóin. 14Thug siad leo chomh maith na miasa, na sluaistí, na
smóladáin, na loingíní túise, na fearais chré-umha go léir a d’úsaidtí i seirbhís an
Teampaill, 15na túisteáin agus na babhlaí. Thug captaen an gharda leis a raibh déanta d’ór
mar ór, agus a raibh déanta d’airgead mar airgead. 16Maidir leis an dá cholún, an t-aon
mhuir agus na seastáin, a rinne Solamh do Theampall an Tiarna, níorbh fhéidir a raibh de
chré-umha iontusan go léir a thomhas. 17Bhí aon cholún amháin ocht mbanlámh déag ar
airde agus bhí mullach cré-umha air; trí bhanlámh airde an mhullaigh; timpeall an
mhullaigh bhí fíolagrán agus pomagránaití, agus iad go léir de chré-umha. Ba é an scéal
céanna é ag an dara colún lena fhíolagrán.
18
Ghabh captaen an gharda Saráiá an t-ardsagart, agus Zafainiá an sagart den dara
grád, agus trí gharda na tairsí. 19Ghabh sé sa chathair coillteán a bhí i gceannas na
saighdiúirí, cúigear de chomhairle an rí a fuarthas sa chathair, rúnaí cheann feadhna an
airm, a bhí i bhfeighil arm a thionól faoin tír, agus trí fichid de mhaithe na tíre a fuarthas
sa chathair. 20Thug Nabúzaradán, captaen an gharda, iad sin leis agus thug iad chun rí na
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Bablóine i Ribleá. Chuir rí na Bablóine chun báis iad i Ribleá, i dtír Hamát. Rinneadh
Iúdá a dhíbirt óna thír féin ar an gcuma sin.
22
Agus maidir leis an muintir a d’fhan i dtír Iúdá, a d’fhág Nabúcadnazar rí na
Bablóine ina dhiaidh, cheap sé Gadailiá mac Aichíceám mac Sheáfán mar rialtóir orthu.
23
Nuair a chuala ceannairí na ndíormaí [faoin tuath] agus a gcuid fear gur cheap rí na
Bablóine Gadailiá mar rialtóir, tháinig siad lena gcuid fear chuige i Mizpeá – .i. Ísmeáéil
mac Natainiá, Ióchánán mac Cháiréach, agus Saráiá mac Thanchuimit an Natofátach,
agus Iázainiá mac an Mhácátaigh. 24Thug Gadailiá mionn dóibhsean agus dá gcuid fear á
rá: “Ná bíodh eagla oraibh roimh na Caildéigh; cuirigí fúibh sa tír, agus déanaigí seirbhís
do rí na Bablóine; agus rithfidh libh go seoidh.” 25Ach sa seachtú mí, tháinig Ísmeáéil
mac Natainiá mac Eilíseámá, de shliocht na ríthe, agus deichniúr fear leis, agus mharaigh
sé Gadailiá agus na Giúdaigh, agus na Caildéigh a bhí ina theannta i Mizpeá. 26Ansin
chuir an dream go léir, idir bheag agus mhór, agus ceannairí na ndíormaí, chun bóthair
chun na hÉigipte le heagla roimh na Caildéigh.
27
Sa seachtú bliain tríochad de dheoraíocht Iahóiácaín rí Iúdá, sa dara mí déag, ar an
seachtú lá fichead den mhí, rinne Eivíl Marodac rí na Bablóine, an bhliain a tháinig sé i
gcoróin, pardún fial a thabhairt do Iahóiácaín rí Iúdá [agus scaoil sé] ón bpríosún é. 28Bhí
sé lách cneasta leis agus thug cathaoir dó a bhí os cionn cathaoireacha na ríthe eile a bhí
in éineacht leis sa Bhablóin. 29Chuir Iahóiácaín a éide phríosúin i leataobh agus gach lá dá
shaol chaith sé bia go rialta ag bord an rí. 30Agus thug an rí liúntas rialta dó lena chothú,
lá i ndiaidh an lae, fad a mhair sé.
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