Céad Leabhar na

gCROINICÍ
Ginealaigh
Ó Ádhamh go hIosrael
Ádhamh, Séat, Eanóis. 2Céanán, Mahalael, Iárad, 3Eineoc, Matúsalach, Láimic,
4
Naoi, Séam, Hám, Iáfat. 5Clann Iáfat: Gómar, Mágóg, Mádai, Iáván, Tubál, Meisic,
Tíoras. 6Clann Ghómar: Aisceanaz, Dífeat, Tógarmá. 7Clann Iáván: Eilíseá, Tairsís,
Citím, Dodánaím. 8Clann mhac Hám: Cúis, Miosráím, Pút, Canán. 9Clann mhac Chúis:
Seabá, Havalá, Sabtá, Rámá, Sabtaca. Clann mhac Rámá: Seabá, Deadán. 10Ghin Cúis
Niomrod, an chéad fhear ar talamh a ndearnadh flaith de.
11
Ghin Miosráím muintir Lúd agus Anám agus Laháb agus Naftúch, agus 12Patrús,
agus Caslúch, ónar shíolraigh na Filistínigh, agus Caftór. 13Ghin Canán Síodón a chéad
mhac agus Héat, 14agus na Iabúsaigh, na hAmóraigh, na Giorgáisigh, 15na Hivigh, na
hArcaigh, na Suínigh, 16na hArvádaigh, na Zamáraigh, na Hamátaigh. 17Clann mhac
Shéam: Éalám, Aisiúr, Arpaicsead, Lúd, Arám, Úz, Húl, Geitir, Meisic. 18Ghin
Arpaicsead Seálach, agus ghin Seálach Éibir. 19Rugadh beirt mhac do Éibir; tugadh
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Roinnt ar an gcéad duine mar gur lena linn a roinneadh an talamh, agus tugadh Ioctán ar
a dheartháir. 20Ghin Ioctán Almódád, Seilif, Hazarmávat, Iárach, 21Hadórám, Úzál,
Dicleá, 22Éabál, Abmael, Seabá, 23Óifir, Havalá, Ióbáb; clann Ioctán iadsan go léir.
24
Séam, Arpaicsead, Seálach. 25Éibir, Roinnt, Reú. 26Sarúg, Náchór, Tearach. 27Abrám is
é sin Abrahám. 28Clann mhac Abrahám: Íosác agus Ísmeáél. 29Seo iad a sliocht: Nabáiót
céadghin Ísmeáél; ansin Céadár, agus Abdael, agus Miobsám, 30agus Mismeá agus Dúmá
agus Masá, agus Hadad, agus Taemá, 31agus Iatúr agus Náifís agus Céadamá. Sin iad
clann mhac Ísmeáél.
32
Clann mhac Chatúrá, leannán Abrahám: rug sí clann mhac dó: Zimreán, Iocseán,
Madán, Midián, Isbeác, Siúach. Clann mhac Iocseán: Seabá agus Dadán. 33Clann mhac
Mhidián: Éafá, Éifir, Hanoch, Aibídeá, Ealdá. Clann Chatúra iadsan go léir.
34
Ghin Abrahám Íosác. Clann mhac Íosác: Éasau agus Iosrael. 35Clann mhac Éasau:
Eilífeáz, Reúél, Ieúis, Ialám, Córach. 36Clann mhac Eilífeáz: Téamán, Ómár, Zeifí,
Gatám, Canaz, Timneá, Amailéic. 37Clann mhac Reúél: Nachat, Zearach, Seamá, Mizeá.
38
Clann mhac Shaeír: Lótán, Seobál, Zibeon, Aná, Diseon, Éizir, Diseán. 39Clann
mhac Lótán: Hoirí agus Homám. Ba í Timneá deirfiúr Lótán. 40Seo iad clann mhac
Sheobál: Alván, Mánachat, Éabál, Seifi, Ónám. Clann mhac Zibeon: Aiá agus Aná.
41
Clann Aná: Diseon. Clann mhac Dhiseon: Hamrán, Eisbeán, Itreán, Carán. 42Clann
mhac Éizir: Bileán, Záván, Ácan. Clann mhac Dhiseán: Úz agus Arán.
43
Seo iad na ríthe a bhí i réim i dtír Eadóm sular tháinig aon rí Iosraelach i réim: Beala
mac Bheór, agus Dineábá a ba ainm dá chathair. 44D’éag Beala agus tháinig Ióbáb mac
Zearach ó Bhozrá i réim ina dhiaidh. 45D éag Ióbáb agus tháinig Húiseám ó thír na
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dTéamánach i réim ina dhiaidh. D’éag Húiseám; agus Hadad mac Bheadad, an té a
chloígh Midián i gcríoch Mhóáb, tháinig sé i réim ina dhiaidh. Aivít a ba ainm dá
chathair. 47D’éag Hadad agus tháinig Samlá ó Mhasraeca i réim ina dhiaidh. 48D’éag
Samlá agus tháinig Seáúl ó Rachóbót ar an Eofrataes ina dhiaidh. 49D’éag Seáúl agus
tháinig Bálchánán mac Acbór i réim ina dhiaidh. 50D’éag Bálchánán agus tháinig Hadad i
réim ina dhiaidh. Páí ab ainm dá chathair. Mihéataibil iníon Mhatraed iníon Mhé Záháb ab
ainm dá bhean. 51D’éag Hadad; ansin ba iad taoisigh Eadóm: an taoiseach Timneá, an
taoiseach Alvá, an taoiseach Iataet, 52an taoiseach Oholabámá, an taoiseach Éalá, an
taoiseach Píonón, 53an taoiseach Canaz, an taoiseach Téamán, an taoiseach Mibzeár, 54an
taoiseach Maigdíél, an taoiseach Iórám. Sin iad taoisigh Eadóm.

Iúdá
Seo iad clann mhac Iosrael: Reúbaen, Simeon, Léiví, Iúdá, Íosácár, Zabúlun, 2Dán,
Iósaef, Biniáimin, Naftáilí, Gád, Áiséar. 3Clann mhac Iúdá: Éar, Ónán, Séalá. Rug Bat
Seúa an Canánach mná iadsan dó. Chuir Éar céadghin Iúdá fearg ar an Tiarna agus
mharaigh an Tiarna é. 4Rug bean a mhic Támár, Bearna agus Zearach dó. Bhí cúigear
mac ar fad ag Iúdá. 5Clann mhac Bhearnan: Heazrón agus Hámúl. 6Clann mhac Zearach:
Zimrí, Éatán, Héamán, Calcol, Dára; cúigear ar fad. 7Clann mhac Cairmí: Ácár, a thug
tubaiste sa mhullach ar Iosrael de bharr an bang a aithisiú. 8Clann Éatán: Azairiá.
9
Clann mhac Heazrón: saolaíodh dó: Iarachmael, Rám, Calúbaí. 10Ghin Rám
Amaíneádáb, athair Nachsón, taoiseach chlann Iúdá. 11Ghin Nachsón Salmá, ghin Salmá
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Boaz. Ghin Boaz Obaed, ghin Obaed Ieise. Ghin Ieise Eilíáb, a chéadghin, Aibíonádáb
a dhara mac, Simeá a thríú mac, 14Natanael a cheathrú mac, Radaí a chúigiú mac, 15Ozam
a shéú mac, Dáiví a sheachtú mac. 16Ba iad a ndeirfiúracha Zarúá agus Aibiogáil. Ba iad
clann mhac Zarúá: Aibísí, Ióáb, Asáhael, triúr. 17Rug Aibiogáil Amásá; Ieitir an
tÍsmeáélach athair Amásá.
18
Ghin Cálaeb mac Heazrón Azúbá, Íseá agus Iríót. Clann mhac [Azúbá]: Iéisir,
Seobáb, Ardón. 19Nuair a d’éag Azúbá, phós Cálaeb Eafrát a rug mac dó, Húr. 20Ghin
Húr Úirí agus ghin Úirí Bazalael. 21Ansin phós Heazrón iníon Mhácaír, athair Ghileád;
bhí sé trí fichid bliain nuair a phós sé í, agus ghin sí Sagúb. 22Ghin Sagúb Iáír a bhí i
gceannas ar thrí chathair agus fiche i ndúiche Ghileád. 23Ghabh Gisiúr agus Arám, Havat
Iáír, Canát agus a shráidbhailte, trí fichid baile uathu. [Bhain seo uile le] Mácaír athair
Ghileád. 24Tar éis bháis Heazrón phós Cálaeb Eafratá, bean Heazrón a athair, agus rug sí
dó Aischiúr athair Theacóá.
25
Bhí clann mhac ag Iarachmael an mac ba shine ag Heasrón: Rám a chéadghin, Búná,
Oirin, Oizim, Aichía. 26Bhí bean eile, Atárá, ag Iarachmael. Ise máthair Ónám. 27Clann
mhac Rám céadghin Iarachmael: Máz, Iáimín, Éicir. 28Clann mhac Ónám: Seamaí, Iádá.
Clann mhac Sheamaí: Nádáb, Aibísiúr. 29Aibícháil ab ainm do bhean Aibísiúr. Rug sí dó
Achbán agus Móilíd. 30Clann mhac Nádáb: Sailid, Apáím. D’éag Sailid gan oidhre.
31
Clann mhac Apáím: Ísí. Clann mhac Ísí: Séiseán. Clann mhac Shéiseán: Achlaí. 32Clann
mhac Iádá, deartháir Sheamaí: Ieitir, Iónátán. D’éag Ieitir gan oidhre. 33Clann mhac
Iónátán: Peilit agus Zázá. Ba iadsan clann mhac Iarachmael.
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Ní raibh aon chlann mhac ag Séiseán ach iníonacha. Bhí daor Éigipteach aige darbh
ainm Iarchá. 35Thug Séiseán a iníon mar bhean do Iarchá a dhaor. Rug sí Ataí dó. 36Ghin
Ataí Nátán. Ghin Nátán Zábád. 37Ghin Zábád Eaflál; ghin Eaflál Obaed. 38Ghin Obaed
Iéahú. Ghin Iéahú Azairiá. 39Ghin Azairiá Heiliz. Ghin Heiliz Eileasá. 40Ghin Eileásá
Sasmái. Ghin Sasmái Sealúm. 41Ghin Sealúm Iacaemiá. Ghin Iacaemiá Eliseámá.
42
Clann mhac Chálaeb deartháir Iarachmael: Máiréiseá a chéadghin, athair Zíf. Clann
mhac Mháiréiseá: Heabrón. 43Clann mhac Heabrón: Córach, Tapuach, Reicim, Seáma.
44
Ghin Seáma Racham, athair Iorcám. Ghin Reicim Seamái. 45Ba é Máón mac Sheamái.
Ghin Máón Béit Zúr. 46Rug Éafá, leannan Chálaeb, Hárán, Mózá, Gázaez. Ghin Hárán
Gázaez. 47Clann mhac Iádái: Reigim, Iótám, Géiseán, Peilit, Éafá, Seáf. 48Rug Mácá,
leannán Chálaeb, Seibir agus Tircheaná. 49Rug sí freisin Seáf athair Mhadmanná, agus
Seavá, athair Mhacbaená agus athair Ghibeá; 50Acsá iníon Chálaeb. Iadsan clann mhac
Chálaeb.
Clann mhac Húr, céadghin Eafrátá: Seobál athair Chiriat Iáraím, 51Salmá athair
Bhéitlihim, Háraef, athair Bhéit Gádaer. 52Bhí clann mhac eile ar Sheobál athair Chiriat
Iáraím: Haroe, leath Mhanuchót, 53agus finí Chiriat Iáraím: Itrígh, Púitigh, Siumátaigh,
agus Miosráigh. A sliochtsan na Zorátaigh agus na hEisteaólaigh. 54Clann mhac Shalmá:
Béitlihim, Natófátaigh, Atrót, Béit Ióáb, leath na Mánachatach, na Zoraigh, 55clann na
scríobhaithe a bhí ag cur fúthu i Iabaez, na Tiorátaigh, Simeátaigh, Súcátaigh. Sin iad na
Ceinigh a tháinig ó Hamat; a sliochtsan teaghlach Réacáb.
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Teaghlach Dháiví

3

Seo iad clann mhac Dháiví a rugadh dó i Heabrón: an chéadghin Amnon ó Aichíonam
as Izréil; an dara mac Dáníéil ó Aibiogáil ó Chairmeil. 2An tríú mac Aibseálóm mac
Mhácá iníon Talmai rí Ghisiúr; an ceathrú mac Adoiníá mac Haigít; 3an cúigiú mac
Safaitiá mac Aibíteál; an séú mac Itreám óna bhean Eaglá. 4Rugadh seisear dó dá bhrí sin
i Heabrón mar a raibh sé i réim seacht mbliana agus sé mhí. Bhí sé tríocha trí bliana i réim
in Iarúsailéim.
5
Seo iad na mic a rugadh dó in Iarúsailéim: Simeá, Seobáb, Nátán, Solamh, clann
Bhaitseúa iníon Aimíéil an ceathrar sin; 6Ibcheár, Eiliseámá, Eilífilit, 7Noga, Neifig, Iáifia,
8
Eilíseámá, Eiliádá, Eilífilit; naonúr. 9Sin iad clann mhac uile Dháiví, seachas clann mhac
na leannán. Deirfiúr dóibh ab ea Támár.
10
Sliocht Sholaimh: Rachabám, Aibíá a mhac, Ásá a mhacsan, Iahóiseáfát a mhacsan,
11
Iórám a mhacsan, Achaizíá a mhacsan, Ióáis a mhacsan, 12Amaiziá a mhacsan, Azairiá a
mhacsan, Iótám a mhacsan, 13Áchaz a mhacsan, Hiziciá a mhacsan, Manaise a mhacsan,
14
Ámón a mhacsan, Ióisíá a mhacsan. 15Clann mhac Ióisíá: Ióchánán an chéadghin,
Iahóiácaím an dara mac, Zidicíá an tríú mac, Sealúm an ceathrú mac. 16Clann mhac
Iahóiácaím: Iacoiniá a mhac, Zidicíá a mhacsan.
17
Clann Iacoiniá an cime: Seailtíéil a mhac; 18Mailcíreám, Padáiá, Seanazar, Iacaimiá,
Hóiseámá, Nadaibiá. 19Clann mhac Phadáiá: Zarubáibil, Simeí. Clann mhac Zarubáibil:
Misiulám agus Hanainiá; deirfiúr dóibh Sealoimít. 20[Clann mhac Mhisiulám] Haisiubá,
Óihil, Biriciá, Hasaidiá, Iúiseab Heisid; cúigear. 21Clann mhac Hanainiá; Palaitiá, Íseáia a
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mhacsan; Rafáiá a mhacsan, Arnán a mhacsan, Obaidiá a mhacsan, Seacainiá a mhacsan.
22
Clann mhac Sheacainiá: Seamaiá. Clann mhac Sheamaiá: Hatúis, Igeal, Báiriá, Nairiá,
Seáfát; seisear. 23Clann mhac Nairiá; Eilióaenai, Hizcía, Aizríocám; triúr. 24Clann mhac
Eilióaenai: Hódaiviá, Eiliáisíb, Paláiá, Acúl, Ióchánán, Daláiá, Anáiní, seachtar.

Treibheanna an Deiscirt
Clann mhac Iúdá: Bearna, Heazrón, Cairmí, Húr, Seobál. 2Ghin Reáiá mac Sheobál
Iachat; ghin Iachat Achúmai agus Lachad. Sin iad finí na Zorátach. 3Seo iad clann
mhac Eatám: Izréil, Ismeá, Iodbáis. Hazalalpóiní ab ainm dá ndeirfiúr. 4Ghin Panúéil
Gador; ghin Eizir Húiseá. Iadsan clann mhac Húr, céadghin Eafrátá, athair Bhéitlihim.
5
Bhí beirt bhan ag Aischiúr, athair Theacóá, Healá agus Nárá. 6Rug Nárá dó:
Achuzám, Héifir, na Timnigh agus na hAchaisteáraigh. Iadsan clann mhac Nárá. 7Clann
mhac Healá: Zeirit, Zochar, Eatnán. 8Ghin Cóz Anúb, Hazobaebá, agus finí Acharchael
mac Hárum. 9Thuill Iabaez onóir thar a dheartháireacha, agus thug a mháthair Iabaez air,
“mar,” ar sí, “thug mé ar an saol é in anacair.” 10Ghlaoigh Iabaez ar Dhia Iosrael á rá:
“Má chuireann tú do bheannacht orm dáiríre, cuirfidh tú breis le mo chríocha, beidh do
lámh le m’ais, déanfaidh tú mé a chumhdach ón olc agus beidh deireadh le mo bhroid.”
Dheonaigh Dia dó gach ar iarr sé.
11
Ghin Calúb, deartháir Shiúchá, Meichír. Ghin seisean Eisteon. 12Ghin Eisteon
Béatráfá, Pásaech, agus Titineá athair Iornácháis. Sin iad fir Reacá. 13Clann mhac
Chanaz: Oitníéil agus Saráiá. Clann mhac Oitníéil: Hatat agus Meonotai. 14Ghin
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Meonatai Ofrá agus ghin Saráiá Ióáb, athair Ghaeharáisím, agus ba cheardaithe iadsan.
15
Clann mhac Chálaeb mac Iafuna: Írú, Éalá, Nám; clann mhac Éalá: Canaz. 16Clann
mhac Iahallalael: Zíf, Zífeá, Tíriá, Asarael. 17Clann mhac Eazrá: Ieitir, Meirid, Éifir,
Iálón. Ansin rug [a bhean] Miriám, Seamaí, agus Isbeach, athair Eistimeoa. 18Rug a
bhean Iúdách Ieirid athair Ghador, Heibir athair Shócó, agus Iacúitíéil athair Zánóa. Sin
iad clann mhac Bhitiá, iníon Fhorainn a phós Meirid. 19Clann mhac bhean Hóidíá, deirfiúr
Nacham: athair Cheíleá an Garmach agus Eistimeoa an Mácátach. 20Clann mhac
Shimeon: Amnón Rinneá, Bein Hánán, Tíleón. Clann mhac Isí: Zóchaet agus Bein
Zóchaet.
21
Clann mhac Shéileá mac Iúdá: Éar athair Laecá, Ladá athair Mháiréiseá, finí lucht
déanta línéadaigh ag Béit Aisbéa, 22Iócaím, muintir Chozaebá; Ióáis agus Sárof a chuaigh
go Móáb le mná a fháil [roimh filleadh go Béitlihim]. (Sin mar a bhí fadó.) 23Ba chriadóirí
iadsan agus mhaireadar i Natáím agus i nGadaerá. D’fhan siad leis an rí ansiúd ag obair
ina cheardlann.
24
Clann mhac Shimeon: Namúéil, Iáimín, Iáraíb, Zearach, Seáúl; 25Sealúm a mhac;
Miobsám a mhacsan; Mismeá a mhacsan. 26Clann mhac Mhismeá: Hamúéil a mhac;
Zacúr a mhacsan; Simeí a mhacsan. 27Bhí sé mhac déag ag Simeí agus seisear iníon ach ní
raibh a lán clainne ag a dheartháireacha, agus níor mhéadaigh líon a bhfiní mar a tharla do
mhic Iúdá. 28Chuireadar fúthu i mBéar Seaba, Móládá, Hazar Siúál, 29Bilheá, Eizim,
Tólád, 30Batúéil, Hormá, Zicleag, 31Béit Marcábót, Hazar, Súsaím, Béit Birí, Seáraím. Ba
iadsan a gcathracha go dtí réimeas Dháiví. 32Ba iad seo a sráidbhailte: Éatám, Aín,
Rimeon, Toicin, Áiseán, cúig bailte, 33leis na sráidbhailte go léir timpeall na mbailte sin
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chomh fada le Bál. Ba iadsan a n-áiteanna lonnaithe, agus dáileadh iad de réir a bhfiní ar
leith sa seanchas.
34
Meiseóbáb, Iamlaec, Ióiseá mac Amaiziá, 35Ióéil, Iéahú mac Ióisibiá, mac Shearáiá,
mac Asíél, 36Eiliónaenaí, Iácobá, Íseocháiá, Asáiá, Aidíéil, Íosaímiéil, Banáiá, 37Zízeá mac
Shifí, mac Allón, mac Iadáiá, mac Shimrí, mac Sheamaiá. 38Tháinig na fir a ainmníodh
ansin lena gclann agus lena muintir, chuadar i líonmhaire agus leathadar amach. 39Ag lorg
féaraigh dá dtréada bhogadar leo ó bhealach [Ghearár] go hoirthear an ghleanna; 40fuair
siad féarach breá méith ansiúd; bhí fairsinge ann, é socair síochánta. Bhí sliocht Hám ina
gcónaí ann rompu. 41Tháinig [na Simeonaigh] ansiúd, agus iad cláraithe ó ainm, i réimeas
Hizicíá, rí Iúdá. Scriosadar a mbothanna agus na háitribh a fuaireadar rompu. Chuir siad
iad faoi bhang atá i bhfeidhm fós inniu agus chuir siad fúthu ina n-áit mar go raibh
féarach ann dá dtréada.
42
Cuid acu, cúig céad fear de shliocht Shimeon, shroich siad Sliabh Shaeír; Palatiá,
Neairiá, Rafáiá, agus Uizíéil, clann mhac Isí, a bhí i gceannas orthu. 43Bhriseadar ar a
raibh fágtha d’fhuíoll áir na nAmailéiceach agus tá siad ina gcónaí ann go dtí inniu féin.

Na Treibheanna Thall Thar Iordáin

5

Clann mhac Reúbaen, céadghin Iosrael. Ba eisean an chéadghin, ach de bhrí gur
thruailligh sé leaba a athar, tugadh a cheart céadghine do chlann mhac Iósaef mac
Iosrael. Chaill sliocht Reúbaen ceart na céadghine, 2óir d’éirigh Iúdá níos tréine ná a
dheartháireacha – mar tháinig flaith ar a shliocht – ach d’fhan ceart na céadghine ag
Iósaef.

&

1 CROINICÍ 5
3

4

Clann mhac Reúbaen, céadghin Iosrael: Hanóc Palú, Heazrón, Cairmi. Clann mhac
Ióéil: Seamaiá a mhac; Góg a mhacsan; Simeí a mhacsan; 5Míceá a mhacsan; Reáiá a
mhacsan; Bál a mhacsan; 6Béará a mhacsan, an té a thug Tigleat Pileisir rí na hAsaíre i
ndeoraíocht; flaith de na Reúbaenaigh ab ea é. 7A ghaolta de réir finí, in ord de réir gaoil:
Ieíael an taoiseach, Zacairiá, 8Beala mac Ázáz, mac Sheama, mac Ióéil.
Chuir Reúbaen faoi in Aroéir, agus leath go Neabó agus Bál Meón. 9Shín a thailte soir
go dtí an fásach ar an taobh seo den Eofrataes mar bhí a lán tréada acu i dtír Ghileád.
10
Le linn Shóil chuir siad cogadh ar na Hagraígh. Fuair siad an lámh in uachtar orthu agus
fuair siad seilbh ar a mbothanna ar fud na dúiche go léir lastoir de Ghileád.
11
Mhair clann Ghád ina gcóngar ag cur fúthu i dtír Bháiseán chomh fada le Salacá:
12
Ióéil, an taoiseach, Seáfám an dara duine, ansin Ianaí agus Seáfát i mBáiseán. 13A
ngaolta de réir finí: Míocáéil, Misiulám, Seaba, Iórai, Iacán, Zía, Eibir; seachtar. 14Seo
iad clann mhac Aibíochail: Bein Húraí, Bein Ioróach, Bein Gileád, Bein Míocáéil, Bein
Isíseaí, Bein Iachdó, Bein Búz. 15Aichí mac Aibdíéil mac Ghúnaí ceann a gclainne.
16
Chuir siad fúthu i nGileád, i mBáiseán agus ina bhailte fearainn agus ar fud tailte
féaraigh Sheárón ó cheann ceann. 17Le linn Iótám rí Iúdá (agus Iarobám rí Iúdá) dáileadh
iad de réir a gceap faoi leith.
18
Clann Reúbaen, clann Ghád, leaththreibh Mhanaise, cuid dá ngaiscígh, lucht
iompartha scéithe agus claímh, agus láimhsithe bogha, le taithí ar chogaíocht, daichead a
ceathair míle seacht gcéad seasca díobh ullamh chun seirbhíse – 19chuir siad cogadh ar na
Hagraígh, ar Iatúr, ar Náifís agus ar Nódáb. 20Tháinig [Dia] i gcabhair orthu ina gcoinne
agus tugadh na Hagraígh agus a lucht tacaíochta go léir ar láimh dóibh; óir bhíodar ag
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guí chun Dé ag troid dóibh, agus de bhrí go raibh muinín acu as, d’éist sé lena nguí.
21
Thugadar leo óna n-eallach: caoga míle camall, dhá chéad go leith míle caora, dhá
mhíle asal agus céad míle fear, 22óir, de bhrí go raibh Dia i bhfeighil an chatha, leagadh a
lán ar lár. Chuir siad fúthu ina n-áit siúd go dtí an deoraíocht.
23
Chuir sliocht leath-threibh Mhanaise fúthu sa dúiche idir Báiseán agus Bál Hearmón,
Sainír agus Sliabh Hearmón. Bhíodar an-líonmhar. 24Seo iad cinn a bhfiní: Éifir, Ísí,
Eilíéil, Aizríéil, Irimia, Hódaiviá, Iachdiéil. Gaiscígh thréana iadsan, fir cháiliúla, cinn a
bhfiní 25Ach chiontaíodar in aghaidh Dhia a sinsear, agus rinneadar striapachas le déithe
ciníocha na tíre a scrios Dia rompu. 26Uime sin spreag Dia Iosrael fíoch Púl rí na hAsaíre,
agus Tigleat Pileisir rí na hAsaíre, agus rinne sé iad a sciobadh leis – Reúbaen, Gád agus
leath-threibh Mhanaise, agus rug sé leis iad go dtí Halach, Hábór, Hárá, agus abhainn
Ghózán. Tá siad ansin go dtí inniu féin.

Léiví
27

Clann mhac Léiví: Géirseon, Cohát, Maráraí. 28Clann mhac Chohát: Amrám, Izeár,
Heabrón, Uizíéil. 29Clann Amrám: Árón, Maois agus Miriám. Clann Árón: Nádán,
Aibíchiú, Eileázár agus Íteámár. 30Ghin Eileázár Píneachás. Ghin Píneachás Aibíseúa.
31
Ghin Aibíseúa Bucaí. Ghin Bucaí Uizí. 32Ghin Uizí Zaraichiá. Ghin Zaraichiá Maráiót.
33
Ghin Maráiót Amairiá. Ghin Amairiá Aichítiúb. 34Ghin Aichítiúb Zádóc. Ghin Zádóc
Aichímeaz, 35Ghin Aichímeáz Azairiá. Ghin Azairiá Ióchánán. 36Ghin Ióchánán Azairiá –
eisean a bhí ag fónamh mar shagart sa Teampall a thóg Solamh in Iarúsailéim. 37Ghin
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Azairiá Amairiá. Ghin Amairiá Aichítiúb. Ghin Aichítiúb Zádóc. Ghin Zádóc Sealúm.
Ghin Sealúm Hilcíá. Ghin Hilcíá Azairiá. 40Ghin Azairiá Saráiá. Ghin Saráiá Iahózádác.
41
Chaith Iahózádác dul ar deoraíocht nuair a sheol an Tiarna Iúdá agus Iarúsailéim chun
deoraíochta i lámha Nabúcadnazar.

39

Clann mhac Léiví: Géirseom, Cohát, Maráraí. 2Seo iad ainmneacha chlann mhac
Ghéirseom: Libní agus Simeí. 3Clann mhac Chohát: Amrám, Izeár, Heabrón, Uizíéil.
4
Clann mhac Mharáraí: Mailí agus Múisí. Sin iad finí Léiví de réir a sinsear.
5
Maidir le Géirseom: Libní a mhac, Iachat a mhacsan, Zimeá a mhacsan, 6Ióách a
mhacsan, Ideo a mhacsan, Zearach a mhacsan, Iataraí a mhacsan. 7Clann mhac Chohát:
Amaíneádáb a mhacsan, Corach a mhacsan, Aisír a mhacsan, 8Ealcáná a mhacsan,
Eibiásáf a mhacsan, Aisír a mhacsan, 9Tachat a mhacsan, Úiríéil a mhacsan, Uizíá a
mhacsan, Seáúl a mhacsan. 10Clann mhac Ealcáná: Amásai agus Aichímeot. 11Ealcáná a
mhacsan, Sófaí a mhacsan, Nachat a mhacsan, 12Eilíáb a mhacsan, Iarochám a mhacsan,
Ealcáná a mhacsan. 13Clann mhac Ealcáná: Samúéil a chéadghin, Aibíá a dhara mac.
14
Clann mhac Mharáraí: Mailí, Libní a mhac, 15Simeí a mhacsan, Haigíá a mhacsan,
Asáiá a mhacsan.
16
Seo iad an mhuintir a chuir Dáiví i bhfeighil na cantaireachta i dTeampall Dháiví tar
éis don áirc teacht ann go seasta. 17Ba é a ndualgas cúram a dhéanamh den chantaireacht
os comhair taibearnacal Bhoth na Teagmhála nó gur thóg Solamh Teampall an Tiarna in
Iarúsailéim; de réir na rialacha a ceapadh dóibh is ea a rinne siad a gcúram.

6
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Seo iad na fir a rinne seirbhís, agus a mic: De chlann mhac Chohát: Haemán an
cantaire, mac Ióéil, mac Shamúéil, 19mac Ealcáná, mac Iarochám, mac Eilíéil, mac
Thóach, 20mac Zúf, mac Ealcáná, mac Mhachat, mac Amasai, 21mac Ealcáná, mac Ióéil,
mac Azairiá, mac Zafainiá, 22mac Thachat, mac Aisír, mac Eibiásáf, mac Chorach, 23mac
Izeár, mac Chohát, mac Léiví, mac Iosrael. 24Sheas a dheartháir Ásáf ar dheis: Ásáf mac
Bheiriciá, mac Shimeá, 25mac Mhíocáéil, mac Bháiséiá, mac Mhíocáéil, 26mac Eitní, mac
Zearach, mac Adáiá, 27mac Éatán, mac Zimeá, mac Shimeí, 28mac Iachat, mac
Ghéirseom, mac Léiví. 29Ar chlé bhí clann mhac Mharáraí: Éatán mac Chisí, mac Aibdí,
mac Mhallúc, 30mac Haisibiá, mac Amaiziá, mac Hilcíá, 31mac Aimzí, mac Bháiní, mac
Sheimir, 32mac Mhailí, mac Mhúisí, mac Mharáraí, mac Léiví. 33Bhí a ndeartháireacha na
Léivítigh tíolactha go hiomlán do sheirbhís thaibearnacal Theampall an Tiarna.
34
Árón agus a chlann mhac a dhéanadh na hofrálacha a dhó ar altóir an uileloiscthe
agus ar altóir na túise; ní raibh de churam orthu ach na nithe rónaofa, agus seirbhís an
leorghnímh d’Iosrael de réir gach ar ordaigh Maois searbhónta an Tiarna. 35Seo iad clann
mhac Árón: Eileázár, Píneachás a mhac, Aibíseúa a mhacsan, 36Bucaí a mhacsan, Úizí a
mhacsan, Zaraichiá a mhacsan, 37Maráiót a mhacsan, Amairiá a mhacsan, Aichítiúb a
mhacsan, 38Zádóc a mhacsan, Aichímeáz a mhacsan.
39
Seo iad a n-áitribh de réir teorainneacha a dtailte: Do chlann mhac Árón d’fhine na
gCohátach (mar is orthu a thit an crann), 40thug siad Heabrón i dtír Iúdá, agus a fhéarach
máguaird; 41ach thug siad páirceanna agus sráidbhailte na cathrach seo do Chálaeb mac
Iafuna. 42Do chlann mhac Árón, thug siad na cathracha tearmainn: Heabrón, Libneá agus
a thalamh féaraigh, Iaitir, Eistimeo, lena thalamh féaraigh, 43Híléin lena thalamh féaraigh,
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Deibír lena thalamh féaraigh, Áiseán lena thalamh féaraigh, Béit Seimis lena thalamh
féaraigh. 45Ó threibh Bhiniáimin thug siad Geaba lena thalamh féaraigh, Ailimit lena
thalamh féaraigh, Anatót lena thalamh féaraigh; fuair a bhfiní trí chathair déag ar fad.
46
Tugadh ar cranna don chuid eile de na Cohátaigh, deich gcathracha ó fhiní na
treibhe, ón leath-threibh, leath Mhanaise. 47Tugadh trí chathair déag do na Géirseomaigh
de réir a bhfiní, as treibh Íosácár, as treibh Áiséar, as treibh Naftáilí agus as treibh
Mhanaise i mBáiseán. 48Tugadh dhá chathair déag do na Maráraígh de réir a bhfiní, as
treibh Reúbaen, as treibh Ghád, agus as treibh Zabúlun. 49Thug clann Iosrael na
cathracha sin lena dtalamh féaraigh do na Léivítigh. 50Thug siad dóibh chomh maith, de
chur crann, na cathracha a ainmníodh uathu as treibh Iúdá, as treibh Shimeon, agus as
treibh Bhiniáimin.
51
Tugadh freisin d’fhiní de chlann Chohát cathracha dá gcuid féin de threibh Eafráim.
52
Tugadh dóibh na cathracha tearmainn: Seicim lena thalamh féaraigh in ardáin Eafráim,
Geizir lena thalamh féaraigh, 53Iocmám lena thalamh féaraigh, Béit Horon lena thalamh
féaraigh, 54Aiálón lena thalamh féaraigh, Gat Rimeon lena thalamh féaraigh; 55as
leath-threibh Mhanaise: Ánaer lena thalamh féaraigh, Bileám lena thalamh féaraigh, don
chuid eile d’fhiní chlann Chohát.
56
Tugadh do shliocht Ghéirseom as leath-threibh Mhanaise: Gólán i mBáiseán lena
thalamh féaraigh, agus Aisteárót lena thalamh féaraigh; 57agus as treibh Íosácár: Ceidis
lena thalamh féaraigh, Dábarat lena thalamh féaraigh. 58Rámot lena thalamh féaraigh agus
Ánaem lena thalamh féaraigh; 59as treibh Áiséar: Máiseál lena thalamh féaraigh, agus
Abdón lena thalamh féaraigh, 60Húcoc lena thalamh féaraigh, agus Rachob lena thalamh
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féaraigh; as treibh Naftáilí: Ceidis sa Ghailíl lena thalamh féaraigh, Hamón lena thalamh
féaraigh, Ciriátaím lena thalamh féaraigh.
62
Don chuid eile de na Maráraígh, tugadh as treibh Zabúlun, Rimeonó lena thalamh
féaraigh, Tábór lena thalamh féaraigh; 63agus thar Iordáin ag Ireachó, lastoir den Iordáin,
as treibh Reúbaen: Beizir san fhásach lena thalamh féaraigh, Iahzá lena thalamh féaraigh,
64
Cidéamót lena thalamh féaraigh, agus Maefát lena thalamh féaraigh; 65as treibh Ghád:
Rámot i nGileád lena thalamh féaraigh, Machanaím lena thalamh féaraigh, 66Heisbeón
lena thalamh féaraigh, agus Iazaer lena thalamh féaraigh.

Treibheanna an Tuaiscirt
Clann mhac Íosácár: Tólá, Púvá, Iáisiúb, Siomrón; ceathrar. 2Clann mhac Thólá: Uizí,
Rafáiá, Íríéil, Iachmai, Íobsám, Samúéil, cinn finí Thólá. Le linn Dháiví ba é a líon
fiche dó míle sé chéad gaiscíoch groí, de réir a gcraobh ghinealaigh. 3Clann mhac Uizí:
Iozraichiá. Clann mhac Iozraichiá: Míocáéil, Obaidiá, Ióéil, Ísíá; cúigear taoiseach ar fad;
4
bhí acu, de réir gaoil agus fine, líon slua de thríocha sé mhíle, mar bhí a lán ban agus
leanaí acu. 5Bhí gaolta acu i measc finí Íosácár go léir, ochtó seacht míle gaiscíoch groí
agus iad go léir i gceap na haon chraoibhe.
6
Biniáimin: Beala, Beicir, Idíael; triúr. 7Clann mhac Bheala: Eazbón, Uizí, Uizíael,
Irímeot agus Írí; cúigear, cinn finí, laochra tréana; áiríodh iad fiche dó míle tríocha
ceathair de réir ginealaigh. 8Clann mhac Bheicir: Zimíreá, Ióáis, Eilíeizir, Eilióaenaí,
Omraí, Iréamót, Aibíá, Anatót, Álaimit. Ba clann mhac le Beicir iadsan go léir. 9Ba cheap

7
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aontaithe de réir gaoil iad, fiche míle dhá chéad fear, cinn a bhfiní, laochra tréana. 10Clann
mhac Idíael: Bileán. Clann mhac Bhileán: Ieúis, Biniáimin, Éahúd, Canáná, Zaetán,
Tairsís, Aichíosáchar. 11Rinne cinn finí de na mic seo go léir le hIdíael, laochra tréana,
seacht míle dhéag dhá chéad fear réidh chun cogaidh. 12Siúipím agus Huipim. Clann
mhac Ír: Huisim; a mhacsan Achaer.
13
Clann mhac Naftáilí: Iachzael, Gúiní, Iéizir, Sealúm. Ba iadsan clann Bhileá. 14Clann
mhac Mhanaise: Aisríael, a rug a leannán Aramach; rug sí Mácaír athair Ghileád. 15Fuair
Mácaír bean do Huipim agus Shiuipím. Mácá ab ainm dá dheirfiúr. Ainm an dara duine
díobh ab ea Zalofachád. Bhí iníonacha ag Zalofachád. 16Rug Mácá, bean Mhácaír, mac ar
ar thug sí Péiris; Seiris ab ainm dá dheartháir. Úlám agus Ráicim a mhic. 17Clann mhac
Úlám: Badán. Ba iadsan clann mhac Ghileád mac Mhácaír, mac Mhanaise. 18Rug a
dheirfiúr Hamomaileit Íseod, Aibiézir agus Machlá. 19Bhí clann mhac ag Simíodá:
Aichián, Seicim, Licí, Ainíám. 20Clann mhac Eafráim: Siútalach, Beirid a mhac, Tachat a
mhacsan, Eileádá a mhacsan, Tachat a mhacsan, 21Zábád a mhacsan, Siútelach a
mhacsan; Eizir agus Eileád. Mharaigh muintir Ghat [a bhí ag cur fúthu sa tír] iad mar gur
thángadar anuas chun foghail a dhéanamh ar a n-eallach. 22Chaoin Eafráim a n-athair iad
ar feadh mórán laethanta agus tháinig a dheartháireacha chun sólás a thabhairt dó.
23
Ansin chuaigh Eafráim chun a mhná agus ghabh sí gin agus rug sí mac, agus thug sí
Béiríá (.i. Mí-Ádh) mar ainm air, “mar,” a dúirt sí, “i mo theachsa bíonn mí-ádh ar
dhuine.” 24Bhí iníon aige darbh ainm Séará agus is í a thóg Béit Horon Íochtarach agus
Uachtarach, agus Uzaen Séará. 25Reafach a mhac; Reisif a mhacsan, Tealach a mhacsan,
Tachan a mhacsan, 26Ladán a mhacsan, Aimíohúd a mhacsan, Eilíseamá a mhacsan,
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28

Nún a mhacsan, Iósua a mhacsan. Ba iad a dtailte agus a n-áitribh: Béitéil agus a
bhailte máguaird, Nárán lastoir, Geizir agus a bhailte máguaird laistiar, Seicim agus a
bhailte máguaird, Aiá agus a bhailte máguaird. 29Bhí Béit Seán, Tánác, Migideo agus
Dór, lena mbailte ar leith máguaird, i lámha chlann mhac Mhanaise. Ansin a mhair clann
mhac Iósaef mac Iosrael.
30
Clann mhac Áiséar: Imná, Isvá, Isví, Beiríá agus a ndeirfiúr Sarach. 31Clann mhac
Bheiríá: Héibir agus Mailcíéil; eisean athair Bhiorzáit. 32Ghin Héibir Iaflaet, Siómaer,
Hótám, agus a ndeirfiúr Siúá. 33Clann mhac Iaflaet: Pásac, Bimeál, Aisveát; sin iad clann
mhac Iaflaet. 34Clann mhac Sheimir [a dheartháir]: Rogá, Iachubá, Arám. 35Clann mhac
Héilim, a dheartháir: Zófach, Imneá, Séilis, agus Ámál. 36Clann mhac Zófach: Súach,
Hairneifir, Siúál, Béirí, Imreá, 37Beizir, Hód, Seamá, Silseá, Íotrán agus Béará. 38Clann
Ieitir: Iafuna, Pispeá, agus Ará. 39Clann mhac Ulla: Árach, Hainíéil agus Riziá. 40Ba de
chlann Áiséar iad sin go léir, cinn finí laochra tofa tréana, ceannairí ar fhlatha. Áiríodh ar
an gceap craoibhe seo fiche sé míle fear réidh chun cogaidh.

Biniáimin

8

Ghin Biniáimin Beala, a chéadghin, Aisbéal an dara mac, Aichíorám an tríú mac,
2
Nóchá an ceathrú mac, Ráfá an cúigiú mac. 3Bhí clann mhac ag Beala: Adár, Géará,
Aibíhiúd, 4Aibíseúa, Námán, Achóach, 5Géará, Seafúfán, agus Húrám. 6Seo iad clann
mhac Éachúd (ba chinn fine iadsan den lucht cónaithe i nGeaba, agus tugadh ar
deoraíocht iad go Mánáchat): 7Námán, Aichíá, Géará – eisean a rug ar deoraíocht iad –

&

1 CROINICÍ 8
8

ghin sé Uzá agus Aichíchiud. Ghin sé Seacharaím i mbánta Mhóáb tar éis dó a mhná
Húisím agus Bárá a chur i leataobh. 9Rug a chéad bhean eile mic dó: Ióbáb, Zibiá,
Méiseá, Malcám, 10Ieúz, Saiciá, Mirmeá. Ba iadsan a chlann mhac, cinn fine. 11Rug
Húisím clann mhac dó chomh maith: Aibítiúb agus Ealpál. 12Clann mhac Ealpál: Éibir,
Miseám, Seimid, an té a thóg Ónó agus Lod lena bhailte máguaird, 13Beiríá agus Seama.
Ba iadsan cinn fine na muintire a bhí ina gcónaí i nAiálón agus a ruaig lucht Ghat. 14A
dheartháir: Seáiseac; agus Iréamót. 15Zabaidiá, Arád, Eidir, 16Míocáéil, Ispeá, Ióchá – ba
iadsan clann mhac Bheiríá. 17Zabaidiá, Misiulám Hizcí, Háibir, 18Ismearai, Izlíá, Ióbáb –
ba iadsan clann mhac Ealpál. 19Iacaím, Zicrí, Zaibdí, 20Eilioaenaí, Zilleatai, Eilíéil,
21
Adáiá, Baráiá, Simreát – ba iadsan clann mhac Shimeí. 22Ispeán, Éibir, Eilíéil, 23Abdón,
Zicrí, Hánán, 24Hanainiá, Éileám, Antoitía, 25Ifdeiá, Panúéil – ba iadsan clann mhac
Sheáiseac. 26Seimsearaí, Seachariá, Atailiá, 27Iaraisiá, Éilíá, Zicrí – ba iadsan clann mhac
Iarochám. 28Ba iadsan na cinn fine, ceannairí, in ord de réir gaoil. Bhí cónaí orthu i
Iarúsailéim.
29
Bhí cónaí i nGibeón ar Aibí Gibeón, agus Mácá ab ainm dá bhean. 30Abdón a
chéadghin; ansin Zúr, Cís, Bál, [Néar], Nádáb, 31Gadór, Aichió, Zeicir, 32Micleot – eisean
athair Shimeá. Mhair siadsan freisin taobh lena ngaolta in Iarúsailéim in éineacht lena
ngaolta. 33Ghin Néar Cís, ghin Cís Sól, ghin Sól Iónátán, Mailcíosú, Aibíonádáb agus
Eisbeál. 34Meirí Bál mac Iónátán; agus ghin Meirí Bál Míceá. 35Clann mhac Mhíceá:
Píteon, Meilic, Tairéa, Áchaz. 36Ghin Áchaz Iahóadá. Ghin Iahóadá Álaimit, Azmávat,
agus Zimrí. Ghin Zimrí Mózá. 37Ghin Mózá Bineá; Ráfá a mhac; Eileásá a mhacsan:
Ázael a mhacsan. 38Bhí seisear mac ag Ázael darbh ainm: Aizríceám, [Bocarú,] Ísmeáéil,
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Seairiá, Obaidiá agus Hánán. Ba chlann mhac le Ázael iadsan go léir. Clann mhac Éisic
a dheartháir: Úlám a chéadghin, Ieúis a dhara mac, Eilífilit a thríú mac. 40Ba ghaiscígh
thréana iad clann Úlám, agus saigheadóirí. Bhí sliocht mór orthu féin, agus ar a sliochtsan
arís, céad go leith díobh. Ba de chlann Bhiniáimin iad go léir.

Iarúsailéim

9

Áiríodh Iosrael go léir de réir a gcraobha ginealaigh, agus tá siadsan scríofa i Leabhar
Ríthe Iosrael agus Iúdá nuair a tugadh iad ar deoraíocht go dtí an Bhablóin de bharr a
mídhílse. 2Ba iad an chéad dream a chuir fúthu arís ina dtailte agus ina gcathracha ná na
hIosraelaigh, na sagairt, na Léivítigh, agus freastalaithe an Teampaill. 3Bhí cuid de
mhuintir Iúdá, Bhiniáimin, Eafráim, agus Mhanaise ina gcónaí in Iarúsailéim: 4Útaí mac
Aimíohúd, mac Omraí, mac Imrí, mac Bháiní, de chlann Pheiriz mac Iúdá. 5De na
Síolónaigh: Asáiá an chéadghin agus a chlann mhac. 6De chlann mhac Zearach: Iúéil agus
a ngaolta: sé chéad nócha. 7De chlann Bhiniáimin: Sallú mac Mhisiulám, mac Hódaiviá,
mac Hasanuá, 8Ibniá mac Iarochám, Éalá mac Uizí, mac Mhicrí, Misiulám mac Shafaitiá,
mac Reúél, mac Ibníá. 9Bhí naoi gcéad caoga sé dá ngaolta ann, iad áirithe de réir a
gcraobha ginealaigh. Ceann fine ab ea gach duine díobhsan ar a mhuintir féin.
10
De na sagairt: Iadaiá, Iahóiáraíb, Iáicín, 11Azairiá mac Hilcíá, mac Mhisiulám, mac
Zádóc, mac Mharáiót, mac Aichítiúb, reachtaire theach Dé; 12Adáiá mac Iarochám, mac
Phaischiúr, mac Mhilcía; Másai mac Aidíél, mac Iachzaerá, mac Mhisiulám, mac
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Mhisiléimit, mac Iméir. Bhí míle seacht gcéad agus a seasca laoch tréan dá ngaolta ann,
cinn fine, a ghabh de láimh dualgais Theampall Dé.
14
Ar na Léivítigh: Seamaiá mac Haisiúb, mac Aizríceám, mac Haisibiá, de shliocht
Mharáraí; 15Bacbacar, Heiris, Gálál, Matainiá mac Mhíceá, mac Zicrí, mac Ásáf;
16
Obaidiá mac Sheamaiá, mac Ghálgal, mac Iadútún, agus Beiriciá mac Ásá, mac Ealcáná
a chuir fúthu i mbailte na Natófátach.
17
Lucht faire an gheata: Sealúm, Acúb, Talmón, Aichímeán, agus a ngaolta. Tá
Sealúm an ceannasaí 18ina láthair fós ag geata an rí lastoir. Ba iadsan lucht faire gheataí
champaí na Léivíteach. 19Bhí Sealúm mac Chórae, mac Eibiásáf, mac Chorach, agus a
ghaolta na Corachaigh, den chlann chéanna, freagrach i seirbhís an liotúirge; ba iad a
choimhéadadh tairseacha na Botha faoi mar a choimhéadadh a sinsir campa an Tiarna
agus a d’fhairidís an tslí isteach ann. 20Bhí Píneachás mac Eileázár i gceannas orthu tráth,
agus bhí an Tiarna lena ais. 21Bhí Zacairiá mac Mhisilimiá ina gharda ar an ngeata ar an
mbealach isteach i mBoth na Teagmhála. 22Daoine tofa ab ea na gardaí geata go léir ag
na tairseacha; bhí dhá chéad agus dháréag díobh ann. Áiríodh iad de réir ginealach ina
mbailte. Daingníodh iad i mbun a gcúraim ag Dáiví agus Samúéil an fáidh, de bharr a
ndílseachta. 23Bhíodar féin agus a gclann mhac i bhfeighil gheataí Theampall an Tiarna,
teach na Botha. 24Bhí gardaí na ngeataí ar na ceithre sleasa – thoir, thiar, thuaidh agus
theas. 25Thagadh a ngaolta ó na bailte le bheith i bpáirt leo ar feadh seachtaine ó am go
ham. 26Mhaireadh na ceithre príomhghardaí féin go seasmhach ann. Ba iadsan na
Léivítigh a bhí freagrach i seomraí agus i seoda theach Dé. 27Chaithidís an oíche i
dtimpeallacht theach Dé agus é de dhualgas orthu é a fhaire agus a oscailt gach maidin.
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Bhíodh cuid acu i bhfeighil gréithe na seirbhíse; níorbh foláir dóibh iad a
chomhaireamh nuair a thógtaí amach iad agus nuair a chuirtí ar ais isteach iad. 29Bhíodh a
thuilleadh acu i bhfeighil an troscáin agus na soithí naofa go léir, na mine míne, an fhíona,
na hola, na túise, na spíosraí. 30Ba shagairt an mhuintir a d’ullmhaíodh meascán na
spíosraí. 31Maititiá, duine de na Léivítigh, céadghin Shealúm, Corachach, leagadh de
dhualgas air, de bharr a dhílseachta, na habhlanna, a bhruití san oigheann, a ofráil. 32Bhí
sé de dhualgas ar chuid dá ngaolta, Cohátaigh, na builíní a leagan amach ina sraitheanna
sabóid ar shabóid.
33
Ba iadsan na cantairí, cinn finí na Léivíteach; mhairidís i seomraí an Teampaill nuair
nach mbídís ar dualgas, mar bhídís ar dualgas de lá agus d’oíche.
34
Ba iadsan cinn finí na Léivíteach in ord de réir gaoil. Bhí cónaí ar na ceannairí seo in
Iarúsailéim.

Sól
35

Bhí cónaí i nGibeón ar Aibí Gibeón agus ar Ieíéil; Mácá ab ainm dá bhean seo.
Abdón a chéadghin, ansin Zúr, Cís, Bál, Néar, Nádáb, 37Gador, Aichió, Zacairiá,
Micleot – 38eisean athair Shimeám. Mhair siadsan freisin taobh lena ngaolta i Iarúsailéim
in éineacht lena ngaolta. 39Ghin Néar Cís, ghin Cís Sól, ghin Sól Iónátán, Mailcíosú,
Aibíonádáb agus Eisbeál. 40Meirí Bál mac Iónátán. Ghin Meirí Bál Míceá. 41Clann mhac
Mhíceá: Píteon, Meilic, Tairéa, [Áchaz]. 42Ghin Áchaz Iará; ghin Iará Álaimit, Azmávat,
agus Zimrí. Ghin Zimrí Mózá. 43Ghin Mózá Bineá; Rafáiá a mhac; Eileásá a mhacsan,

36
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Ázael a mhacsan. Bhí seisear mac ag Ázael darbh ainm: Aizríceám, Bocarú, Ísmeáéil,
Seairiá, Obaidiá agus Hánán. Ba chlann mhac le hÁzael iadsan go léir.

10

Chuir na Filistínigh cogadh ar Iosrael; theith fir Iosrael ó na Filistínigh agus
rinneadh ár orthu ar Shliabh Ghiolboa. 2Lean na Filistínigh go dian sna sála ar
Shól agus a mhic agus mharaigh siad Iónátán, Aibíonádáb agus Mailcíosú, mic Shóil.
3
Cuireadh an cath go crua ar Shól, fuair na saigheadóirí faill air agus thit sé faoi ghona na
saigheadoirí. 4Ansin dúirt Sól lena ghiolla airm: “Nocht do chlaíomh agus sáigh tríom é le
heagla go dtiocfadh an dream úd gan timpeallghearradh agus bheith ag fonóid fúm.” Ach
bhí eagla ar a ghiolla airm agus ní dhéanfadh sé é. Thóg Sól a chlaíomh dá bhrí sin agus
chaith sé é féin air. 5Nuair a chonaic a ghiolla airm go raibh Sól marbh, chaith sé é féin ar
a chlaíomh chomh maith agus fuair sé bás in éineacht leis. 6D’éag Sól dá réir sin, é féin
agus a thriúr mac agus a ghiolla airm agus a theaghlach go léir in éineacht. 7Nuair a
chonaic muintir Iosrael go léir a bhí sa ghleann gur theith [an t-arm] agus gur maraíodh
Sól agus a chlann mhac, d’fhágadar a gcathracha agus theitheadar. Tháinig na Filistínigh
ansin agus ghabhadar seilbh orthu.
8
Nuair a tháinig na Filistínigh lá arna mhárach chun na mairbh a lomadh, fuaireadar
Sól agus a chlann mhac ar lár ar Shliabh Ghiolboa. 9Lomadar é agus rugadar a cheann
agus a éide chatha leo agus sheoladar teachtairí ar fud tír na bhFilistíneach chun an
dea-scéala a thabhairt dá n-íola agus dá bpobal. 10Chuireadar a éide chatha i dteampall a
ndé, agus thairneáil siad a cheann in airde i dteampall Dhágón. 11Nuair a chuala [lucht
áitrithe] Ghileád go léir cad a rinne na Filistínigh le Sól, 12chuir na gaiscígh go léir chun
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bealaigh, agus rugadar leo coirp Shóil agus a mhac, agus thugadar go Iáibéis iad, agus
chuireadar a gcnámha faoin gcrann tamaraisce i Iáibéis, agus rinne siad troscadh ar feadh
seacht lá. 13Cailleadh Sól mar sin de bharr a mhídhílseachta; ní raibh sé dílis don Tiarna
mar nár chomhlíon sé a aithne, agus go ndeachaigh sé i gcomhairle le bean feasa ag lorg
treorach uaithi 14in áit treoir a lorg ón Tiarna. Chuir an Tiarna chun báis é dá bhrí sin
agus thug an ríocht i láimh Dháiví, mac Ieise.

Dáiví
Dáiví Rí

11

Tháinig treibheanna Iosrael go léir chuig Dáiví ansin i Heabrón. “Féach,” ar siad,
“sinne do mhuintir ó dhúchas feola agus smeara. 2San am atá thart nuair a bhí Sól
ina rí orainn is tusa a bhí mar thaoiseach ar Iosrael ina gcuid eachtraí go léir; agus dúirt
an Tiarna do Dhia leat: ‘Is tusa a bheidh i d’aoire ar mo phobal Iosrael, is tusa a bheidh
mar thaoiseach ar mo phobal Iosrael.’” 3Tháinig seanóirí Iosrael go léir chuig an rí ag
Heabrón agus rinne Dáiví rí conradh leo ag Heabrón i bhfianaise an Tiarna, agus rinne
siad Dáiví a ungadh ina rí ar Iosrael, de réir bhriathar an Tiarna trí bhéal Shamúéil.
4
Mháirseáil Dáiví agus a chuid fear ionsar Iarúsailéim, Iabús is é sin mar a raibh na
Iabúsaigh, áitritheoirí na tíre. 5Dúirt lucht áitrithe Iabús le Dáiví: “Ní éireoidh leat teacht
anseo isteach.” Ach ghabh Dáiví daingean Shíón, dúnfort Dháiví is é sin. 6Dúirt Dáiví:
“An té is túisce a bhuailfidh Iabúsach ar lár, déanfar taoiseach agus ceannaire de.” Ba é
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Ióáb mac Zarúá a ba thúisce a ghabh suas agus a ndearnadh taoiseach de. Chuaigh Dáiví
chun cónaithe sa daingean agus is mar sin a fuair sé an t-ainm dúnfort Dháiví. 8Thog sé
balla timpeall na cathrach ansin agus an Mileo chomh maith leis an mballa mórthimpeall.
Rinne Ióáb an chuid eile den chathair a athnuachan. 9Chuaigh Dáiví i neart agus i neart
mar bhí Tiarna na Slua ina chuideachta.

Gaiscígh Dháiví
10

Seo iad na príomhghaiscígh, iad siúd a chuaigh chun cinn i gcumhacht lena linn agus
a rinne rí de, le hIosrael go léir, de réir bhriathar Dé i dtaobh Iosrael. 11Seo é an liosta de
ghaiscígh Dháiví: Iáisiobám Hacmónach, ceannaire an tríocha taoiseach. Eisean a d’imir a
thua chatha ar thrí chéad agus mharaigh iad ar an toirt. 12Ina dhiaidh sin, ar an triúr
gaiscíoch, bhí Eileázár mac Dhodó an tAchóchach. 13Bhí seisean le Dáiví ag Pas Daimín
nuair a thionóil na Filistínigh chun catha ann. Bhí gort lán d’eorna ansiúd. Theith na
saighdiúirí ó na Filistínigh. 14Sheas siad an fód i lár an ghoirt agus rinne siad é a chosaint
agus rinne siad na Filistínigh a threascairt. Thug an Tiarna bua mór chun críche ar an
gcuma sin.
15
Ghabh triúr den tríocha taoiseach síos go dtí Dáiví ag an gcarraig láimh le hUaimh
Adulám nuair a bhí longfort ag buíon Filistíneach i nGleann Rafáím. 16Bhí Dáiví ansin sa
dún agus bhí garastún Filistíneach an uair sin i mBeithil. 17Dúirt Dáiví le tnúth: “Uch nár
bhreá liom dá dtabharfadh duine éigin deoch uisce dom as tobar Bheithile; tá sé le taobh
an gheata.” 18Ansin bhrúigh an triúr gaiscíoch trí longfort na bhFilistíneach agus tharraing
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siad uisce as an tobar ag geata Bheithile agus thug siad leo é agus thug siad do Dháiví é.
Ach ní ólfadh sé é ach é a dhoirteadh mar ofráil don Tiarna. 19“Gura fada uaim, a
Thiarna,” ar sé, “é seo a ól. An ólfainn fuil na bhfear seo? Mar chuadar i mbaol anama á
bhreith leo.” Ní ólfadh sé é dá bhrí sin. Sin iad bearta an triúr gaiscíoch.
20
Ba é Aibísí, deartháir Ióáb, ceannaire an tríochad. Eisean a d’imir a shleá ar an trí
chéad fear agus a mharaigh iad, agus a thuill cáil i measc an tríochad. 21Ba mhó cáil é ná
an tríocha agus rinne captaen de orthu, ach ní raibh dul aige ar an triúr.
22
Banáiá mac Iahóiádá, laoch ó Chabzael, fear déanta móréachtaí, threascair sé dhá
churadh ó Mhóáb. Agus lá sneachta chuaigh sé síos isteach in uaimh agus mharaigh leon
ann. 23Ba eisean freisin an té a mharaigh an tÉigipteach, fear mór groí cúig bhanlámh ar
airde. Bhí sleá mar bhíoma fíodóra ina láimh ag an Éigipteach; ghabh sé síos ina choinne
agus bata ina láimh, sciob an tsleá as láimh an Éigiptigh agus mharaigh eisean léi. 24Ba
shin iad bearta Bhanáiá mac Iahóiádá a thuill cáil dó féin i measc an tríocha gaiscíoch.
25
Ba mhó cáil é ná an tríocha ach ní raibh dul aige ar an triúr. Chuir Dáiví é i gceannas ar
a gharda.
26

Na gaiscígh chróga:
Asáhael deartháir Ióáb.
Ealchánán mac Dhodó ó Bheithil.
27
Seamót ó Harod.
Heiliz an Palónach.
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Íreá mac Icéis ó Theacóá.
Aibíeizir ó Anatót.
29
Sibeacaí ó Huiseá.
Iolaí ó Achó.
30
Maharaí ó Natófá.
Héilid mac Bháná ó Natófá.
31
Iotai mac Ríobaí ó Ghibeá de threibh Bhiniáimin.
Banáiá ó Phioráton.
32
Húrai ó ghleannta Gháis.
Aibíéil ó Bhéit-ha-Arabá.
33
Azmárat ó Bhachúraím.
Eiliachbá ó Sheálbon.
34
Biné-háisim ó Ghizeon.
Iónátán mac Sheágae ó Harár.
35
Aichíám mac Shácár ó Harár.
Eilífilit mac Úr.
36
Héifir ó Mhacaerá.
Aichíá an Palónach.
37
Heazró ó Chairmeil.
Nárai mac Eazbái.
38
Ióéil deartháir Nátán.
Miobchár mac Haigrí.
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Nacharaí ó Bhéarot a d’iompraíodh airm Ióáb mac Zarúá.
Íreá ó Iaitír.
Gáraeb ó Iaitír.
41
Úiríá an Hiteach.
Zábád mac Achlái.
42
Aidíneá mac Shízeá, an Reúbaenach, ceannaire na Reúbaenach, agus ar an Tríocha.
43
Hánán mac Mhácá.
Ióiseáfát an Mitneach.
44
Uizíá ó Aistearót.
Seámá agus Ieíéil, clann mhac Hótám an tAroéireach.
45
Idíéil mac Shimrí, agus Ióchá a dheartháir, an Tízeach.
46
Eilíéil an Machavach.
Iríobai agus Ióisaiviá, clann mhac Ealnám.
Itmeá an Móábach.
47
Eilíéil, Obaed, Iásaíéil ó Zobá.
40

12

Sin iad na fir a ghabh le Dáiví ag Zicleag agus é fós díbeartha ó láthair Shóil mac
Chís; ba ghaiscígh iad, lámh ar gcúl sa chath; 2Saigheadóirí iad ar chomhdheas
dóibh deas agus clé leis an mbogha, agus le clocha nó saigheada. De ghaolta Shóil an
Bhiniáimineach: 3Aichíeizir an taoiseach, Ióáis, beirt mhac Sheamá ó Ghibeá, Ízíael agus
Peilit, mic Azmávat, Barácá agus Iéahú ó Anatót, 4Ismáiá ó Ghibeón, laoch ar an tríocha
agus ceannaire os a gcionn; 5Irimia, Iachaizíéil, Ióchánán, Iózábád ó Ghadaerót; 6Ealúzai,
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Írímeot, Bailiá, Seamariá, Seafatiá ó Hairíf; Ealcáná, Isíá, Azarael, Ióeizir, Iáisiobám,
Corachaigh; 8Ióaelá, Zabadiá, clann mhac Iarochám ó Ghadór.
9
Ghabh Gadaigh áirithe le Dáiví sa daingean san fhásach. Ba laochra groí iad, oilte ar
sciath agus ga. Ba leoin iad ar dhealramh, agus ba gheall le fianna iad ar na sléibhte le
luas. 10Eizir an taoiseach, Obaidiá an tánaiste, Eilíáb an tríú duine, 11Mismeaná an
ceathrú, Irimia an cúigiú, 12Atai an séú, Eilíael an seachtú, 13Ióchánán an t-ochtú,
Ealzábád an naoú, 14Irimia an deichiú, Macbanai an t-aonú duine déag. 15Ba cheannairí
airm na Gadaigh sin, agus gach duine díobh i gceannas, an té ba shuaraí i mbun céad
duine, an té ba mhó i mbun míle. 16Sin iad an dream a ghabh thar an Iordáin sa chéad mhí
agus í ag cur thar a bruacha go léir, agus a chuir an teitheadh ar gach duine a raibh cónaí
orthu ar a bruacha thoir agus thiar.
17
Tháinig cuid de chlann Bhiniáimin agus de chlann Iúdá chomh maith chuig Dáiví sa
dún. 18Chuaigh Dáiví ina gcoinne agus dúirt sé leo: “Má tháinig sibh chugam mar chairde
le cabhrú liom, táim lánullamh ó chroí aontú libh; ach más d’fhonn mé a bhrath le mo
naimhde, cé nach bhfúil aon urchóid ar mo lámha, ansin go gcoimeáda Dia ár sinsear súil
oraibh agus go dtuga daorbhreith oraibh.” 19Ansin tháinig an spiorad de ruathar ar
Amásai, ceannaire an tríochad, agus dúirt sé:
“Leatsa sinn, a Dháiví! Agus táimid leat, a mhic Ieise!
Síocháin faoi dhó duit, agus síocháin do do lucht cúnta.
Óir tá cabhair do Dhé chugat.”
Ghlac Dáiví leo ansin, agus rinne oifigigh díobh ar a shaighdiúirí.
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Ghabh cuid de chlann Mhanaise le Dáiví agus é ag dul chun catha in aghaidh Shóil.
Ach níor thug sé aon chabhair dóibh siúd mar chuaigh taoisigh na bhFilistíneach i
gcomhairle le chéile agus chuireadar chun siúil é. “Dá dtugadh sé cúl linn agus gabháil le
Sól, a mháistir,” ar siad, “bheadh ár gceann i mbaol.” 21Bhí sé ar a bhealach go Zicleag
nuair a ghabh an mhuintir seo leanas de chlann Mhanaise leis: Adná, Iózábád, Ídíéil,
Míocáéil, Iózábád, Eilíhiú, Zileatai, ceannairí míle i Manaise. 22Ba thaca iadsan do Dháiví
agus dá shluaite, mar gur churaí calma iad go léir, agus rinneadh oifigigh san arm díobh.
23
Bhí cabhair fear ag teacht chun Dáiví in aghaidh an lae i dtreo gur tháinig fás faoina
longfort go ndearnadh longfort ábhalmhór de.

Lucht Tacaíochta Dháiví
24

Seo, de réir an rolla, áireamh na laochra ullamh chun catha a ghabh le Dáiví i
Heabrón chun ríocht Shóil a sheachadadh dó de réir ordú an Tiarna: 25Clann Iúdá ag
iompar scéithe agus ga: sé mhíle ocht gcéad laoch faoi arm catha; 26de chlann Shimeon:
seacht míle céad laoch cróga i gcath; 27de chlann Léiví: ceithre mhíle sé chéad, 28seachas
Iahóideá a bhí i gceannas chlann Árón, le trí mhíle seacht gcéad díobhsan, 29agus Zádóc,
laoch óg cróga, agus beirt cheannasaí fichead de fhiní a athar; 30de chlann Bhiniáimin: trí
mhíle de ghaolta Shóil, a raibh a bhformhór go dtí sin i seirbhís theaghlach Shóil; 31de
chlann Eafráim: fiche míle ocht gcéad de laochra cróga, fir a raibh cáil orthu i measc a
bhfiní; 32de leath-threibh Mhanaise: ocht míle déag a ainmníodh d’aonghnó le dul agus
Dáiví a fhógairt ina rí; 33de chlann Íosácár, fir a thuig tráth agus antráth, agus cathain
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agus conas ba cheart d’Iosrael beart a dhéanamh: dhá chéad taoiseach agus a ngaolta go
léir faoina gceannas; 34de chlann Zabúlun: caoga míle fear ullamh chun seirbhíse, réidh
chun catha, le hairm chogaidh de gach sort, lucht teann tacaíochta aige; 35de chlann
Naftáilí: míle oifigeach, agus tríocha seacht míle fear faoi airm, le sciath agus ga; 36de
chlann Dhán: fiche ocht míle sé chéad, réidh chun catha; 37de chlann Áiséar: daichead
míle fear, ullamh chun seirbhíse, réidh chun catha. 38Ón Olliordáin: céad agus a fiche míle
fear de chlann Reúbaen, Gád, agus leaththreibh Mhanaise, le hairm chogaidh de gach
sórt.
39
Tháinig na fir chogaidh seo go léir go Heabrón in eagar catha agus é d’aidhm agus
de chuspóir acu Dáiví a fhógairt ina rí ar Iosrael; bhí an chuid eile d’Iosrael chomh maith
meáite ar rí a dhéanamh de Dháiví. 40D’fhan siad ansiúd le Dáiví ag ithe agus ag ól ar
feadh trí lá. Bhí ullmhúchán déanta ag a ngaolta dóibh. 41Tháinig ina theanntasan, a
ngaolta ó chomh fada i gcéin le hÍosácár, Zabúlun, agus Naftáilí, le bia ar asail agus ar
chamaill, ar mhiúileanna, agus ar dhaimh – thug siad leo raidhse mine, cácaí figí,
crobhaingí rísíní, fíon, ola, daimh agus caoirigh; mar bhí lúcháir in Iosrael.

An Áirc ar Ais

13

Chuaigh Dáiví i gcomhairle leis na ceannairí míle agus na ceannairí céad, agus le
gach ceannasaí. 2Dúirt Dáiví le comhthionól uile Iosrael: “Más mian libh é, agus
más é toil an Tiarna ár nDia é, seolfaimid teachtairí go dtí ar ngaolta eile ar fud críocha
Iosrael go léir, agus go dtí na sagairt agus na Léivítigh sna cathracha agus sna tailte
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féaraigh ina gcóngar chomh maith, á iarraidh orthu gabháil linn. Ansin tabharfaimid áirc
ár nDé linn mar rinneamar faillí inti le linn Shóil.” 4D’aontaigh an comhthionól go léir leis
sin mar gur tuigeadh dóibh gurb é an ceart é a dhéanamh.
5
Chruinnigh Dáiví Iosrael go léir le chéile ó Shíochór na hÉigipte go Bealach Hamát
d’fhonn áirc Dé a thabhairt ar ais ó Chiriat Iáraím. 6Chuaigh Dáiví agus Iosrael go léir
suas go Bálá, go Ciriat Iáraím in Iúdá chun áirc Dé, ar a dtugtar ainm an Tiarna atá ina
shuí ar na ceiribíní, a thabhairt aníos ón áit sin. 7Leag siad áirc Dé ar charr nua i dteach
Aibíonádáb. Bhí Uzá agus Aichió ag tiomáint an chairr, 8agus bhí Dáiví agus Iosrael go
léir ag rince os comhair Dé ar a ndícheall, ag gabháil amhrán le ceol na lirí, na
gcruiteanna, na mbodhrán, na gciombal, agus na dteampán. 9Nuair a thángadar chomh
fada le hurlár buailte na Bunsaí, shín Uzá a lámh uaidh amach le greim a bhreith ar an áirc
mar go raibh na daimh ag tuisliú. 10Ansin las fearg an Tiarna in aghaidh Uzá agus leag sé
ar lár é mar gur chuir sé lámh ar an áirc, agus fuair sé bás ansiúd i láthair Dé. 11Bhí Dáiví
míshásta mar gur bhladhm an Tiarna i bhfearg in aghaidh Uzá; agus tugtar an
Bhladhm-in-aghaidh-Uzá ar an áit ó shin.
12
Bhí eagla ar Dháiví an lá sin roimh Dhia. “Conas a thabharfainn áirc Dé liom
abhaile?” ar sé. 13Níor thug Dáiví an áirc leis abhaile go cathair Dháiví dá bhrí sin, ach
thug sé í go teach Obaed Eadóm an Gatach. 14D’fhan áirc Dé le muintir Obaed Eadóm,
ina theach, ar feadh trí mhí, agus chuir an Tiarna a bheannacht ar mhuintir Obaed Eadóm
agus ar a raibh aige.
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Dáiví faoi Bhua in Iarúsailéim

14

Chuir Híorám rí na Tuíre teachtairí go Dáiví le hadhmad céadair agus saoir
chloiche, agus saoir adhmaid, le pálás a thógáil dó. 2Thuig Dáiví ansin go raibh sé
daingnithe ag an Tiarna mar rí ar Iosrael, agus go raibh a réimeas á mhóradh ar mhaithe
lena phobal Iosrael. 3Ghlac Dáiví a thuilleadh ban chuige i Iarúsailéim agus ghin sé a
thuilleadh mac agus iníonacha. 4Seo iad ainmneacha na leanaí a rugadh dó in Iarúsailéim:
Seamúa, Seobáb, Nátán, Solamh, 5Ibcheár, Eilíseúa, Eilpilit, 6Noga, Neifig, Iáifía,
7
Eilíseámá, Beiliádá, agus Eilífilit.
8
Nuair a chuala na Filistínigh gur ungadh Dáiví ina rí ar Iosrael go léir mháirseáil siad
go léir amach ar a thóir. Chuala Dáiví ina thaobhsan agus ghabh sé amach ina gcoinne.
9
Nuair a tháinig na Filistínigh chuireadar cóiriú oscailte catha orthu féin i nGleann
Rafáím. 10Chuaigh Dáiví i gcomhairle le Dia á rá: “An rachaidh mé in aghaidh na
bhFilistíneach? An dtabharfaidh tú i mo lámha dom iad?” D’fhreagair an Tiarna é:
“Ionsaigh iad! Tabharfaidh mé i do lámha duit iad.” 11Ghabh siad suas go Bál Parázaím
dá bhrí sin agus bhuaigh Dáiví orthu ansiúd. Dúirt Dáiví: “Rinne an Tiarna maidhm i líne
mo namhad le mo chabhair, faoi mar a dhéanfadh tuile na habhann.” Tugadh, dá bhrí sin,
Bál Parázaím (nó Maidhm an Tiarna) ar an áit sin. 12D’fhág na Filistínigh a n-íola ansiúd
agus d’ordaigh Dáiví iad a dhó, rud a rinneadh.
13
Tháinig na Filistínigh arís agus chuir siad cóiriú oscailte catha orthu féin sa ghleann.
14
Chuaigh Dáiví i gcomhairle le Dia agus d’fhreagair Dia é: “Ná hionsaigh iad ceann ar
aghaidh; gabh timpeall agus cuir cath orthu os comhair na gcrann balsaim. 15Nuair a
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chloisfidh tú trup na gcoiscéimeanna ar bharr na gcrann balsaim, ar aghaidh le d’ionsaí
mar is é an Tiarna a bheidh ann ag gabháil romhat chun briseadh ar arm na
bhFilistíneach.” 16Rinne Dáiví mar a d’ordaigh an Tiarna dó, agus chuir sé an ruaig ar na
Filistínigh ó Ghibeón ar aghaidh go dtí Bealach Gheizir. 17Leath cáil Dháiví ar fud na
gcríoch go léir, agus líon an Tiarna gach cine le heagla roimhe.

An Áirc i gCathair Dháiví

15

Thóg Dáiví tithe dó féin i gcathair Dháiví agus d’ullmhaigh sé áit d’áirc an Tiarna,
agus thóg both di. 2Ansin dúirt Dáiví: “Ní ceadmhach ach do na Léivítigh áirc Dé
a iompar, óir thogh an Tiarna iad le háirc an Tiarna a iompar agus le fónamh dó go
brách.” 3Chruinnigh Dáiví Iosrael go léir le chéile in Iarúsailéim chun áirc Dé a thabhairt
suas chun na háite a bhí ullamh aige di. 4Chruinnigh Dáiví le chéile clann Árón agus clann
Léiví; 5de chlann Chohát: Úiríéil an taoiseach agus a chéad gaol agus fiche; 6de chlann
Mharáraí: Asáiá an taoiseach agus a dhá chéad gaol agus fiche; 7de chlann Ghéirseom:
Ióéil an taoiseach agus a chéad gaol agus tríocha; 8de chlann mhac Eilízáfán: Seamaíá an
taoiseach agus a dhá chéad gaol; 9de chlann Heabrón: Eilíéil an taoiseach agus a cheithre
fichid gaol; 10de chlann mhac Uizíéil: Aimíonádáb an taoiseach agus a dháréag gaol ar
chéad.
11
Chuir Dáiví fios ar na sagairt Zádóc agus Aibíátár agus ar na Léivítigh Úiriéil, Asáiá,
Ióéil, Seamáiá, Eilíéil agus Aimíonádáb. 12Dúirt sé leosan: “Sibhse cinn finí na dteaghlach
Léivíteach; naomhaígí sibh féin agus bhur ngaolta agus tugaigí áirc an Tiarna, Dia
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Iosrael, suas chun na háite atá ullamh agam di. Is de bhrí nach raibh sibh ann an chéad
uair a bhladhm an Tiarna ár nDia inár n-aghaidh, mar ní dheachamar faoina déin sa tslí is
dual.” 14Naomhaigh na sagairt agus na Léivítigh iad féin le háirc an Tiarna, Dia Iosrael, a
bhreith suas. 15D’iompair na Léivítigh áirc Dé agus a cuaillí ar a nguaillí faoi mar a
d’ordaigh Maois de réir bhriathar an Tiarna.
16
Agus dúirt Dáiví le cinn urra na Léivíteach a ngaolta a cheapadh mar chantairí chun
geantraí a sheinm ar a ngléasanna ceoil, ar chláirseacha, ar chruiteanna agus ar chiombail.
17
Ansin cheap na Léivítigh Héamán mac Ióéil; Ásáf mac Bheiriciá, duine dá ghaolta;
Éatán mac Chúiseáiá, duine dá ngaolta de chlann Mharáraí; 18agus ina dteanntasan, sa
chéad ghrád eile, a ngaolta: Zacairiá mac Iaizíéil, Simíreámót, Íchíéil, Uiní, Eilíáb,
Banáiá, Másaeiá, Maititiá, Eilífilaehú, Micnéiá, Obaed Eadóm, Íéil, lucht faire an gheata.
19
Na cantairí Héamán, Ásáf, agus Éatán – bhí siadsan leis na ciombail chré-umha a
bhualadh; 20Zacairiá, Iáizíéil, Simíreámót, Ichíéil, Uiní, Eilíáb, Másaeiá, Banáiá – bhí
siadsan leis an gcruit eochrach a sheinm; 21Maititiá, Eilífilaehú, Micnéiá, Obaed Eadóm,
Íéil, Azaiziá – bhíodarsan leis an mbuille a ghabháil agus an lir ochtávach a sheinm.
22
Canainiá ceannaire ceoil na Léivíteach, a bhí oilte ar an gceol, bhí sé le dul i gceannas
air. 23Bhí Beiriciá agus Ealcáná le bheith i bhfeighil gheata na háirce. 24Bhí na sagairt
Seabainiá, Ióiseáfát, Natanael, Amásai, Zacairiá, Banáiá, Eilíeizir, leis an stoc a shéideadh
roimh áirc Dé; bhí Obaed Eadóm agus Íchiá le bheith i bhfeighil gheataí na háirce.
25
D’imigh Dáiví agus seanóirí Iosrael agus na ceannairí míle le háirc chonradh an
Tiarna a bhreith ó theach Obaed Eadóm faoi lúcháir mhór. 26De bhrí go raibh Dia ag
cabhrú leis na Léivítigh a bhí ag iompar áirc chonradh an Tiarna, d’ofráil siad seacht
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dtarbh agus seacht reithe. Bhí éide de línéadach mín ar Dháiví mar a bhí ar na Léivítigh
go léir a bhí ag iompar na háirce, ar an cantairí agus ar Chanainiá, an té a bhí i gceannas
ar cheol na gcantairí. Chaith Dáiví an t-éafód lín freisin. 28Thug Iosrael go léir áirc
chonradh an Tiarna aníos le gártha, le séideadh na hadhairce agus na stoc, le bualadh na
gciombal, agus le téada cruite agus cláirsí ar crith. 29Nuair a bhí áirc chonradh an Tiarna
ag gabháil isteach i gcathair Dháiví, bhí Míceal iníon Shóil ag faire ón bhfuinneog agus
chonaic sí Dáiví ag rince agus ag ábhacht os comhair an Tiarna; fuair sí drochmheas air
ina croí.

16

Thug siad áirc an Tiarna isteach agus chuir siad í sa bhoth a bhí réitithe ag Dáiví
di; agus d’ofráladar íobairtí uileloiscthe agus íobairtí comaoineach i láthair Dé.
2
Nuair a bhí deireadh na n-íobairtí dóite agus na n-íobairtí comaoineach ofráilte ag Dáiví,
bheannaigh sé an pobal in ainm an Tiarna. 3Ansin roinn sé ar na hIosraelaigh go léir, idir
fhir agus mhná, builín aráin an duine, píosa feola, glac dátaí, agus císte rísíní.

Seirbhís i Láthair na hÁirce
4

Cheap Dáiví cuid de na Léivítigh ina ministirí os comhair áirc an Tiarna leis an
Tiarna, Dia Iosrael, a impí, a ghlóiriú, agus a mholadh: 5Ásáf i gceannas, Zacairiá sa dara
háit, ansin [Uizíéil], Simíreámót, Íchíéil, Maititiá, Eilíáb, Banáiá, Obaed Eadóm, Íéil. An
chláirseach agus an chruit a bhí le seinm acusan; bhí Ásáf leis na ciombail a bhualadh.
6
Bhí na sagairt Banáiá agus Iachaizíéil leis an adharc a shéideadh gan stad os comhair
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áirc chonradh an Tiarna. An lá sin rinne Dáiví, fear molta an Tiarna thar chách, an
t-amhrán molta seo a chur faoi chúram Ásáf agus a ghaolta:
8

Tugaigí buíochas don Tiarna, glaoigí go hard ar a ainm.
Foilsígí a oibreacha i measc na gciníocha!
9
Canaigí dó, seinnigí dó,
Insígí a éachtaí go léir!
10
Bíodh mórtas oraibh mar gheall ar a ainm naofa,
Agus bíodh lúcháir chroí ar an muintir atá sa tóir ar an Tiarna.
11
Bíodh tóir agaibh ar an Tiarna agus ar a neart,
Lorgaígí a ghnúis gan stad.
12
Bíodh cuimhne agaibh ar na hiontais a rinne sé,
Ar na héachtaí a rinne sé, agus ar bhreitheanna a bhéil.
13
A cheap Iosrael, a sheirbhíseach,
A chlann mhac Iacóib a thogh sé!
14

Eisean, an Tiarna, ár nDia;
Tá a údarás os cionn na cruinne go léir.
15
Is cuimhin leis a chonradh go síoraí,
Agus a bhriathar ceannais ar feadh na mílte glún,
16
An conradh a rinne sé le hAbrahám,
An mionn a mhionnaigh sé le hÍosác,
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Agus a dhaingnigh sé le Iacób ina reacht daingean,
Agus le hIosrael ina chonradh síoraí,
18
Á rá: “Duitse a thabharfaidh mé tír Chanán,
Mar oidhreacht athartha.”
19

Nuair ba bheag é a líon,
Ina ndeoraithe ann gan aird,
20
Ag dul ó chine go cine,
Ó ríocht anseo go pobal ansiúd,
21
Níor lig sé d’aon duine luí orthu,
Ach smachtaigh sé ríthe ar a son.
22
“Ná bainigí le mo lucht ungtha,” ar sé,
“Ná déanaigí dochar do mo fháithe!”
23

Canaigí don Tiarna, a thíortha uile;
Fógraígí a shlánú ó lá go lá.
24
Insígí faoina ghlóir i measc na gciníocha!
Agus faoina éachtaí i measc na bpobal go léir.
25
Óir is mór é an Tiarna, agus tá sé le moladh go hard.
Agus tá urraim ag dul dó thar na déithe go léir.
26
Níl sna déithe go léir ach neamhní,
Ach rinne an Tiarna féin na spéartha.
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Tá glóir agus mórgacht ina láthair,
Cumhacht agus lúcháir ina áit féin.

28

Tugaigí glóir agus cumhacht
Mar cháin don Tiarna, a theaghlacha pobal;
29
Tugaigí an ghlóir is dual dá ainm, don Tiarna!
Beirigí amach an ofráil agus tugaigí os a chomhair í.
Adhraigí an Tiarna ina chúirt naofa.
30
Bí-se, a chruinne go léir, ar crith roimhe.
Rinne sé an domhan daingean dobhogtha;
31
Bíodh lúcháir ar na flaithis, agus aoibhneas ar talamh!
Abraigí i measc na gciníocha: “Sé an Tiarna is Ri!”
32
Go lige an fharraige, agus a bhfuil inti, búir aisti;
Bíodh lúcháir ar na goirt agus ar a bhfuil iontu.
33
Cuireadh crainn na coille gáir áthais suas,
i bhfianaise an Tiarna mar tá sé ag teacht a rialú na cruinne.
34
Beirigí buíochas leis an Tiarna mar is maith é;
Maireann a bhuanghrá go brách!
35

&

Abraigí: “Tarrthaigh sinn, a Dhia ár slánaithe;
Cruinnigh le chéile sinn agus fuascail sinn ó lár na gciníocha;
Ionas go gceiliúrfaimis d’ainm naofa,
Agus go mbeadh mórtas orainn do do mholadh.
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Go mba beannaithe é an Tiarna, Dia Iosrael,
ó shíoraíocht go síoraíocht.”

Ansin dúirt an pobal go léir “Amen” agus mhol siad an Tiarna.
37
D’fhág Dáiví Ásáf agus a ghaolta ansiúd os comhair áirc chonradh an Tiarna le
seirbhís bhuan a dhéanamh os comhair na háirce mar a d’éiligh gach lá; 38agus Obaed
Eadóm lena ochtar gaol agus trí fichid; cuireadh Obaed Eadóm, mac Iadútún, agus Hosá
i bhfeighil an gheata.
39
D’fhág sé Zádóc an sagart agus a shagairt ghaoil os comhair thaibearnacal an Tiarna
ar an ardionad i nGibeón, 40le híobairtí uileloiscthe a ofráil gan stad maidin agus
tráthnóna ar altóir an uileloiscthe agus le gach a bhfuil scríofa i ndlí an Tiarna, an dlí a
leag sé ar Iosrael, a chomhlíonadh. 41Bhí Héamán agus Iadútún ina dteannta agus an
chuid eile díobh siúd a toghadh agus a ainmníodh le Dia a mholadh, “mar maireann a
bhuanghrá de shíor”. 42Bhí Héamán agus Iadútún i bhfeighil na stoc agus na gciombal
agus na n-uirlisí don cheol a bhí ag gabháil le hiomainn mholta Dé. Cuireadh clann mhac
Iadútún i bhfeighil an gheata.
43
Ansin d’imigh an pobal go léir leo, gach duine chun a thí féin, agus d’fhill Dáiví
abhaile le beannacht a chur ar a theaghlach féin.

Fáistine Nátán

17
&

A luaithe a bhí Dáiví socair ina theach, dúirt sé leis an bhfáidh Nátán: “Féach!
táimse ag cur fúm i dteach céadair, ach tá áirc chonradh an Tiarna faoi dhíon
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botha.” Dúirt Nátán le Dáiví: “Déan gach uile ní is áil le do chroí, óir tá Dia leat.” 3Ach
an oíche cheannann chéanna tháinig briathar an Tiarna go Nátán: 4“Imigh leat agus abair
le mo shearbhónta Dáiví: ‘Seo mar a labhraíonn an Tiarna: Ní tusa an té atá le teach a
thógáil dom ina ndéanfaidh mé cónaí. 5Níor fhan mé i dteach riamh ón lá a thug mé
Iosrael amach go dtí an lá inniu, ach ag gabháil ó bhoth go both, ó dhíon go díon. 6Le
linn mo chuid taistil go léir le hIosrael go léir, ar dhúirt mé le haon duine de bhreithiúna
Iosrael a bhí ceaptha agam mar thréadaithe ar Iosrael mo phobal: Cén fáth nár thóg tú
teach céadair dom?’ 7Seo an rud is gá duit á rá le mo shearbhónta Dáiví: ‘Deir Tiarna na
Slua an méid seo: Thug mé ón talamh féaraigh thú agus ó ghiollacht na gcaorach chun go
mbeifeá i do thaoiseach ar Iosrael, mo phobal. 8Gach slógadh dá ndearna tú, bhí mé in
éineacht leat; rinne mé do naimhde go léir a threascairt romhat. An dream is mó ar
talamh, ní mó a gclú ná an clú a thabharfaidh mé duitse. 9Cuirfidh mé áit ar fáil do mo
phobal Iosrael. Suífidh mé ansin iad agus déanfaidh siad cónaí ina n-áit féin agus ní
chuirfear isteach orthu arís, ní bheidh cos ar bolg á imirt ag na drochdhaoine orthu mar a
bhíodh 10an uair úd a cheap mé breithiúna ar mo phobal Iosrael. Déanfaidh mé do
naimhde go léir a chloí; [déanfaidh mé mór thú]; déanfaidh an Tiarna teaghlach díot.
11
Agus nuair a bheidh deireadh le do ré agus go gcaithfidh tú dul ar shlí do shinsear,
ardóidh mé do shíol i do dhiaidh, mac leat féin, agus daingneoidh mé a fhlaitheas.
12
Eisean a thógfaidh teach dom, agus daingneoidh mé a chathaoir ríoga go deo. 13Beidh
mé i m’athair aige, agus eisean ina mhac agam; ní tharraingeoidh mé mo bhuanghrá
uaidh, mar a rinne mé leis an bhfear a chuaigh romhat. 14Déanfaidh mé é a chaomhnú go
deo i mo theach agus i mo ríocht, agus beidh a ríchathaoir go daingean go deo.’”
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D’inis Nátán na briathra sin go léir agus an foilsiú sin ar fad do Dháiví.

Guí Dháiví
16

Chuaigh Dáiví rí isteach, shuigh os comhair an Tiarna agus dúirt: “Cé hé mise, a
Thiarna Dia, agus cad é mo theaghlach, chun gur threoraigh tú an fad seo mé? 17Ach ní
leor leat an fad seo, a Dhia, agus déanann tú do gheallúintí a shíneadh amach chuig
teaghlach do shearbhónta san am atá i bhfad romhainn. Taispeánann tú mar a bheadh líne
shleachta agus is é an Tiarna, Dia, atá á gheallúint. 18Cad eile is féidir le do shearbhónta
Dáiví a rá leat de bharr mar a thug tú onóir do do shearbhónta? Tú féin a rinne do
shearbhónta a roghnú. 19Ar son do shearbhónta, [an madra seo leat,] rinne tú rud chomh
mór sin nuair a d’fhoilsigh tú na nithe móra seo atá le teacht. 20Níl aon neach mar thú a
Thiarna, agus níl aon Dia ann ach tú amháin, mar a chuala ár gcluasa féin. 21An bhfúil
pobal eile ar talamh mar do phobal féin, Iosrael, le Dia a chuaigh á bhfuascailt agus ag
déanamh pobail leis féin díobh, á mhóradh féin agus ag déanamh nithe éachtacha scanrúla
ar a son, ag díbirt ciníocha roimh do phobal a d’fhuascail tú ón Éigipt? 22De do phobal
Iosrael rinne tú do phobal féin go deo, agus is tusa, a Thiarna, atá i do Dhia acu feasta.
23
Anois, a Thiarna, an gealltanas a rinne tú, le do shearbhónta agus lena theaghlach,
bíodh sé daingean go deo, agus déan mar a dúirt tú. 24Bíodh sé daingean socair go
mbeidh d’ainm in ardchéim go deo, agus déarfaidh daoine: ‘Tá Tiarna na Slua ina Dhia ar
Iosrael; sé is Dia ag Iosrael.’ Déanfar teaghlach do shearbhónta Dáiví daingean i do
láthair, 25óir is tusa, tusa féin, a d’fhoilsigh do do sheirbhíseach go dtógfá teaghlach dó;
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dá bhrí sin bhí sé de mhisneach ag do shearbhónta an phaidir seo a chur suas chugat.
26
Sea, a Thiarna, is Dia thú go deimhin, agus rinne tú an gealltanas fónta seo do do
sheirbhíseach. 27Deonaigh mar sin teaghlach do shearbhónta a bheannú, ionas go
mairfeadh sé go deo i do láthair. Óir gach ar a gcuireann tú do bheannacht, bíonn
beannacht air go deo.”

Cogaí

18

Ina dhiaidh sin bhris Dáiví ar na Filistínigh agus chloígh iad. Ghabh sé Gat agus na
bailte máguaird ó lámha na bhFilistíneach. 2Bhris sé freisin ar Mhóáb, agus thug
Móáb géillsine do Dháiví agus d’íoc cáin leis. 3Chloígh Dáiví Hadad Eizir rí Zóbá agus é
ar an mbealach chun a chumhacht a leathnú thar abhainn an Eofrataes. 4Ghabh Dáiví míle
carbad, seacht míle carbadóir, agus fiche míle troitheach uaidh. Ghearr Dáiví speireacha
seisreacha na gcarbad, ach céad díobh a choimeád sé.
5
Tháinig Aramaeigh ón Damaisc i gcabhair ar Hadad Eizir rí Zóbá ach mharaigh Dáiví
dhá mhíle agus fiche de na hAramaeigh. 6Chuir Dáiví lucht ceannais i bhfeighil Arám na
Damaisce agus ghéill na hAramaeigh go léir do Dháiví agus d’íocadar cáin leis. Thugadh
an Tiarna an bua do Dháiví cibé áit a dtéadh sé. 7Thóg Dáiví na sciatha óir a bhíodh á
n-iompar ag cosantóirí Hadad Eizir agus thug leis iad go Iarúsailéim. 8Thug Dáiví dlús
mór cré-umha ó Thibeat agus ó Chún, cathracha le Hadad Eizir; de sin a rinne Solamh an
mhuir chré-umha, agus na colúin chré-umha, agus na soithí cré-umha.
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Nuair a chuala Tóú rí Hamát gur bhris Dáiví ar arm Hadad Eizir rí Zóbá go léir,
chuir sé a mhac Hadórám go Dáiví rí chun beannú dó agus comhghairdeas a dhéanamh
leis mar gur throid sé le Hadad Eizir agus gur bhuaigh sé air, mar gur mhinic é Hadad
Eizir ag troid le Tóú. Chuir sé gréithe óir, airgid agus cré-umha de gach sort chuige.
11
Rinne Dáiví rí iadsan go léir a choisreacan don Tiarna mar aon leis an airgead agus leis
an ór a rinne sé a thobhach ó na náisiúin go léir a bhí curtha faoi chois aige: Eadóm,
Móáb, na hAmónaigh, na Filistínigh, Amáiléic. 12Chloígh Aibísí mac Zarúá na
hEadómaigh i nGleann an tSalainn, ocht míle dhéag díobh. 13Chuir sé garastúin in Eadóm
agus tháinig na hEadómaigh go léir faoi smacht Dháiví. Thugadh an Tiarna an bua do
Dháiví cibé áit a dtéadh sé.
14
Bhí Dáiví i réim os cionn Iosrael ar fad, ag riar dlí agus cirt ar a phobal go léir. 15Bhí
Ióáb mac Zarúá i gceannas an airm, agus Iahóiseáfát mac Aichíliúd ina sheanchaí. 16Bhí
Zádóc mac Aichítiúb agus Aichímeilic mac Aibíátár ina sagairt; bhí Seavsea ina rúnaí.
17
Bhí Banáiá mac Iachóiádá i gceannas na gCeiréiteach agus na bPeiléiteach. Bhí clann
mhac Dháiví sa chéad áit lena thaobh.
10

Bearta a Oifigeach

19

Fuair Nácháis rí na nAmónach bás ina dhiaidh sin agus tháinig a mhac i gcoróin
ina áit. 2Dúirt Dáiví leis féin: “Beidh mé chomh cineálta céanna le Hánún mac
Nácháis agus a bhí a athair liomsa.” Chuir Dáiví seirbhísigh chuige le teachtaireacht
chomhbhróin faoi bhás a athar. Ach nuair a tháinig seirbhísigh Dháiví go Hánún i dtír na
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nAmónach lena dteachtaireacht chomhbhróin, dúirt ceannairí na nAmónach le Hánún:
“An dóigh leat gur d’fhonn onóir a thabhairt do d’athair atá teachtairí comhbhróin á gcur
ag Dáiví chugat? A mhalairt, nach bhfuil a sheirbhísigh curtha ag Dáiví chugat chun an
chathair a bhrath, a scrios, agus a spíonadh?” 4Ghabh Hánún seirbhísigh Dháiví dá bhrí
sin, bhearr an fhéasóg de gach duine díobh, ghearr a gcuid éadaigh díobh leath slí suas
chun a más, agus chuir chun siúil iad, 5agus d’imigh siad leo. Nuair a insíodh do Dháiví
faoinar tharla do na fir, chuir sé teachtaire ina gcoinne, mar go raibh náire shaolta ar na
fir: “Fanaigí i Ireachó,” arsan rí, “go bhfása bhur bhféasóg arís agus tagaigí ar ais ansin.”
6
Nuair a chonaic na hAmónaigh go raibh an ghráin ginte ag Dáiví dóibh, sheoladar
míle tallann airgid le carbaid agus carbadóirí a fhostú ó Aramaeigh na Measpatáime
Uachtaraí, Mácá agus Zóbá. 7D’fhostaigh siad tríocha dó míle carbad, agus rí Mhácá
agus a chuid fear, agus tháinig siadsan agus shuigh siad a longfort os comhair Mhaedabá;
maidir leis na hAmónaigh, chruinníodar le chéile as a gcathracha agus ghluaiseadar ar
aghaidh chun catha. 8Nuair a chuala Dáiví é sin sheol sé amach Ióáb leis na saighdiúirí
singil agus leis na curaidh. 9Mháirseáil na hAmónaigh amach agus chuadar in eagar catha
ag an mbealach isteach sa chathair, ach d’fhan na ríthe a tháinig ó chéin leo féin sa
mhachaire. 10Nuair a chonaic Ióáb go raibh an cath le cur ar a bhéala agus ar a chúla le
chéile, roghnaigh sé cuid de thogha na nIosraelach agus chóirigh iad in aghaidh na
nAramaech. 11Chuir sé an chuid eile den arm faoi cheannas a dhearthár Aibísí agus
cóiríodh iad in aghaidh na nAmónach. 12“Má bhíonn na hAramaeigh róthréan domsa,
tarsa i gcabhair orm,” ar sé, “ach má bhíonn na hAmónaigh róthréan duitse, rachaidh
mise i gcabhair ortsa. 13Bíodh misneach agat agus seasaimis an fód ar son ár bpobail agus
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ar son cathracha ár nDé. Go ndéana an Tiarna mar is rogha leis.” Chuaigh Ióáb agus an
mhuintir a bhí in éineacht leis i ngleic leis na hAramaeigh, ach theitheadarsan uaidh.
15
Nuair a chonaic na hAmónaigh gur theith na hAramaeigh, theitheadar féin leis ó Aibísí,
deartháir Ióáb, agus isteach leo ina gcathair. Ansin d’fhill Ióáb ar ais go Iarúsailéim.
16
Nuair a chonaic na hAramaeigh gur bhris Iosrael orthu, chuireadar teachtairí uathu
agus thionóladar na hAramaeigh ó lastall den abhainn, le Seofac, ceann feadhna arm
Hadad Eizir, á dtreorú. 17Nuair a insíodh é sin do Dháiví, chruinnigh sé Iosrael go léir le
chéile agus ghabh thar an Iordáin, tháinig suas leo, agus ghabh láthair taobh leo. Chóirigh
Dáiví a shluaite in eagar catha os comhair na nAramaech agus chuadarsan i ngleic leis.
18
Ach theith na hAramaeigh ó Iosrael agus mharaigh Dáiví seacht míle dá bhfoirne
carbad, agus daichead míle troitheach; mharaigh sé Seofac a gceann feadhna chomh
maith. 19Nuair a chonaic géillsinigh Hadad Eizir go raibh buaite orthu ag Iosrael, rinne
siad síocháin le Dáiví, agus ghéill dó. Níorbh áil leis na hAramaeigh ansin a thuilleadh
cabhrach a thabhairt do na hAmónaigh.

20

Ar theacht na bliana úire, an t-am is gnách le ríthe dul ar fheachtas, threoraigh
Ióáb na saighdiúirí amach agus chreach tír na nAmónach agus d’imigh agus chuir
léigear ar Rabá. D’fhan Dáiví in Iarúsailéim. Ghabh Ióáb Rabá, agus rinne sé a scartáil.
2
Bhain Dáiví an choróin de cheann Mhiolcom, agus fuair amach gur mheáigh sí tallann
óir. Bhí cloch luachmhar suite inti as a ndearnadh ornáid do cheann Dháiví. Thug sé leis
creach mhór as an gcathair. 3Thug sé leis lucht na cathrach agus chuir sé ag obair iad le

&

1 CROINICÍ 20

sábha, le piceanna, agus le tuanna iarainn. Thug Dáiví an cor céanna ar chathracha uile na
nAmónach. Ansin d’fhill Dáiví agus an t-arm ar fad go Iarúsailéim.
4
Ina dhiaidh sin, bhris cogaíocht amach arís leis na Filistínigh i nGeizir. Sin é an uair a
mharaigh Suibeacai an Huiseátach Suipí, de shliocht na Rafáím. Cloíodh na Filistínigh.
5
Bhris cogaíocht amach arís eile leis na Filistínigh agus mharaigh Ealchánán mac Iáír
Lachmaí, deartháir Ghóla an Giteach, ar chosúil le bíoma fíodóra crann a shleá. 6Bhí cath
eile ag Gat mar a raibh fear mór groí a raibh sé mhéar ar gach láimh leis agus sé mhéar ar
gach cois, ceithre mhéar fichead ar fad. Ba de shliocht Rafa eisean chomh maith. 7Nuair a
thug sé dúshlán Iosrael, mharaigh Iónátán mac Shimeá, deartháir Dháiví, é. 8Ba de
shliocht Rafa ó Ghat an ceathrar seo agus thiteadar le Dáiví agus lena bhuíon.

Daonáireamh

21

D’éirigh Sátan ina sheasamh in aghaidh Iosrael agus spreag sé Dáiví le
daonáireamh a dhéanamh ar Iosrael. 2Dúirt Dáiví dá bhrí sin le Ióáb agus le
hoifigigh shinsearacha an airm: “Imígí libh agus déanaigí daonáireamh ar Iosrael, ó Bhéit
Seaba go Dán, agus tugaigí cuntas chugam i dtreo gurbh eol dom an líon iomlán.” 3Dúirt
Ióáb: “Go gcuire an Tiarna an rath faoi chéad ar do phobal! Nach seirbhísigh le mo
thiarna iad go léir, a thiarna, mo rí? Cén fáth a ndéanfadh mo thiarna an fiosrú seo? Cén
fáth a dtabharfaí ciontacht ar Iosrael?” 4Ach chuir an rí an t-ordú i bhfeidhm ar Ióáb agus
d’imigh Ióáb leis agus ghabh trí Iosrael go léir agus ansin d’fhill ar Iarúsailéim. 5Thug
Ióáb figiúir an daonáirimh do Dháiví: in Iosrael go léir bhí milliún agus céad míle fear
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tarraingthe claímh, agus in Iúdá ceithre chéad seachtó míle fear tarraingthe claímh. 6Ba
ghráin le Ióáb ordú an rí chomh mór sin nach ndearna sé aon áireamh ar Léiví ná ar
Bhiniáimin.

Plá
7

Ach bhí Dia míshásta leis an iompar seo agus bhuail sé Iosrael. 8Ansin dúirt Dáiví le
Dia: “Pheacaigh mé go trom á dhéanamh seo. Ach anois, impím ort an choir seo a
mhaitheamh do do sheirbhíseach. Bhí mé an-amaideach.” 9Ansin labhair an Tiarna le
Gád, fear feasa Dháiví á rá: 10“Imigh agus abair le Dáiví: ‘Seo mar a deir an Tiarna:
Tairgim trí rud duit; bíodh do rogha agat astu agus déanfaidh mé duit é.’” 11Chuaigh Gád
dá bhrí sin go Dáiví agus dúirt leis: “Seo mar a deir an Tiarna: ‘Bíodh do rogha agat: 12trí
bliana de ghorta, nó trí mhí de scrios faoi lámha do naimhde agus claíomh do namhad á
ropadh ionat, nó trí lá faoi chlaíomh an Tiarna agus plá sa tír ar feadh trí lá agus aingeal
an Tiarna ag déanamh léirscrios ar chríocha Iosrael go léir.’ Socraigh anois cad é an
freagra a thabharfaidh mé don té a chuir uaidh mé.” 13Dúirt Dáiví le Gád: “Is é rogha na
ndíogha agam é! Ach is fearr go dtitfinn i lámha an Tiarna, óir is mór é a thrócaire, ná i
lámha daoine.”
14
Chuir an Tiarna plá ar Iosrael, agus fuair seachtó míle d’fhir Iosrael bás. 15Ansin
chuir an Tiarna an t-aingeal go Iarúsailéim lena scrios, ach nuair a bhí sé ar tí í a scrios,
d’fhéach an Tiarna agus tháinig ar mhalairt aigne faoin olc seo, agus dúirt sé leis an
aingeal a bhí ag scrios an phobail: “Is leor sin! Fóill ar do láimh anois!” Bhí aingeal an
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Tiarna ina sheasamh ag urlár buailte Ornán an Iabúsach. D’ardaigh Dáiví a shúile agus
chonaic sé aingeal an Tiarna ina sheasamh idir neamh agus talamh, agus claíomh nocht
ina láimh aige sínte amach i dtreo Iarúsailéim. Ansin Dáiví agus na seanóirí, agus iad
gléasta in éadach róin, thit siad ar a mbéal agus ar a bhfiacla. 17Dúirt Dáiví le Dia: “Nach
mise a thug an t-ordú an pobal a áireamh? Mise a pheacaigh; is mise a rinne an drochrud
seo. Ach na daoine seo, an tréad seo, cad tá déanta acusan? Luíodh do lámh go trom
ormsa, a Thiarna mo Dhia, agus ar mo chlann; ach téadh do phobal slán ón bplá.”

Altóir á Tógáil
18

Dúirt aingeal an Tiarna ansin le Gád: “Ní foláir do Dháiví dul suas agus altóir a
thógáil don Tiarna ar urlár buailte Ornán an Iabúsach.” 19Ghabh Dáiví suas dá bhrí sin de
réir bhriathar Ghád, an briathar a labhair sé in ainm an Tiarna. 20Bhí Ornán ag bualadh
cruithneachta, agus chas sé ar a sháil agus chonaic an t-aingeal agus chuaigh sé i
bhfolach, é féin agus a cheathrar mac a bhí in éineacht leis. 21Nuair a bhí Dáiví ag teacht
chuige, d’fhéach Ornán síos agus chonaic Dáiví; d’fhág sé an t-urlár buailte, agus thug sé
ómós do Dháiví agus a cheann crom chun talún. 22Ansin dúirt Dáiví le hOrnán: “Tabhair
dom láthair an urláir bhuailte le haltóir a thógáil ann don Tiarna – tabhair dom é ar a
luach iomlán – i dtreo go gcasfaí an phlá ar shiúl ón bpobal.” 23Ansin dúirt Ornán le
Dáiví: “Tóg é, agus déanadh mo thiarna, an rí, mar is áil leis. Seo duit na daimh don
íobairt uileloiscthe, na súistí mar adhmad, agus an chruithneacht mar abhlann. Bídís go
léir agat.” 24Ach dúirt Dáiví rí le hOrnán: “Ní dhéanfaidh mé amhlaidh ach ceannóidh mé
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uait é ar a lánluach. Ní thógfaidh mé don Tiarna an rud is leatsa; ní ofrálfaidh mé íobairtí
uileloiscthe nár chosain aon ní orm.” 25Thug Dáiví dá bhrí sin sé chéad seicil óir meáite
d’Ornán ar an láthair.
26
Thóg Dáiví altóir ansiúd don Tiarna agus d’ofráil íobairtí uileloiscthe agus íobairtí
comaoineach. Ghlaoigh sé ar an Tiarna agus d’fhreagair an Tiarna é le tine ó neamh ar
altóir an uileloiscthe, 27agus thug sé ordú don aingeal agus chuir sé a chlaíomh ina
thruaill. 28Nuair a chonaic sé gur fhreagair an Tiarna é ar urlár buailte Ornán an Iabúsach,
d’ofráil Dáiví íobairt dó ansiúd. 29Taibearnacal an Tiarna a rinne Maois san fhásach, agus
altóir an uileloiscthe, bhíodar an uair sin san ardionad i nGibeón. 30Ach ní raibh sé ar a
chumas ag Dáiví dul isteach i láthair Dé ansiúd le dul i gcomhairle leis, le barr eagla
roimh chlaíomh aingeal an Tiarna.

Ullmhú do Thógáil an Teampaill

22

Ansin dúirt Dáiví: “Anseo a bheidh teach an Tiarna, Dia; anseo a bheidh altóir an
uileloiscthe d’Iosrael.” 2Thug Dáiví ordú na daoine deoranta go léir a bhí ag cur
fúthu i dtír Iosrael a chruinniú le chéile; agus chuir sé lucht gearrtha cloch ag soláthar
cloch gearrtha le haghaidh tógáil theach Dé. 3Rinne Dáiví freisin soláthairtí móra iarainn
a bhailiú le chéile le tairní a dhéanamh do chomhlaí na ndoirse agus tuislí; agus bhailigh
sé níos mó cré-umha ná mar d’fhéadfaí a mheá, 4agus bíomaí céadair gan áireamh, mar
thug na Síodónaigh agus na Tuírigh freisin raidhse céadair chuig Dáiví. 5Ansin dúirt
Dáiví: “Fear óg gan taithí na mblianta is ea mo mhac Solamh, agus an teach atá le tógáil
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don Tiarna, ní foláir é a bheith an-taibhseach agus clú agus ainm in airde a bheith air i
ngach tír. Déanfaidh mé ullmhú ina chomhair dá bhrí sin.” Rinne Dáiví más ea, go leor
ullmhúcháin roimh éag dó. 6Chuir sé fios ar a mhac Solamh ansin agus leag de chúram air
teach a thógáil don Tiarna Dia Iosrael. 7“A mhic,” arsa Dáiví le Solamh, “bhí mé meáite i
mo chroí ar theach a thógáil d’ainm an Tiarna mo Dhia. 8Ach tháinig briathar an Tiarna
chugam á rá: ‘Dhoirt tú a lán fola agus d’fhear tú cogaí móra; ní thógfaidh tú teach do
m’ainm mar gur dhoirt tú an oiread sin fola ar an talamh i mo láthair. 9Ach, féach, rugadh
mac duit. Beidh seisean ina fhear síochána, agus tabharfaidh mé síocháin dó ó na
naimhde go léir atá ina thimpeall; mar Solamh (mac na síochána) is ainm dó agus
tabharfaidh mé síocháin agus suaimhneas d’Iosrael lena linn. 10Tógfaidh sé teach do
m’ainm; beidh sé mar mhac agam agus beidh mise mar athair aige, agus daingneoidh mé
a chathaoir rí in Iosrael go brách.’ 11Go raibh an Tiarna leat anois, a mhic, agus go gcuire
sé an rath ort, ag tógáil tí don Tiarna do Dhia, mar a dúirt sé i do thaobh. 12Agus fairis
sin go dtuga sé eagna agus tuiscint duit, i dtreo, nuair a chuirfidh sé i bhfeighil Iosrael
thú, go gcoimeádfaidh tú dlí an Tiarna do Dhia. 13Rithfidh leat ansin má chomhlíonann tú
le barr cúraim na reachtanna agus na dlíthe a leag an Tiarna ar Mhaois d’Iosrael. Bíodh
fuinneamh agus misneach agat! Ná bíodh eagla ná meatacht ort! 14Dá [bhoichte] mé, tá
céad míle tallann óir curtha i leataobh agam, milliún tallann airgid, agus oiread umha agus
iarainn nach féidir a thomhas, le toirt. Tá adhmad agus clocha curtha i dtaisce agam agus
ní mór duit cur leo. 15Tá a lán oibrithe agat: lucht gearrtha cloch, saoir, siúinéirí,
ceardaithe de gach sórt atá oilte 16ar shaothar óir agus airgid agus cré-umha agus iarainn.
Corraigh ort dá bhrí sin agus bí ag obair agus go raibh an Tiarna leat!”
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D’ordaigh Dáiví do cheannairí uile Iosrael cabhrú le Solamh a mhac á rá: 18“Nach
bhfúil an Tiarna bhur nDia in éineacht libh? Nach bhfúil síocháin tugtha aige daoibh
máguaird ar gach taobh? Mar thug sé lucht áitribh na tíre faoi mo bhois dom, agus tá an
tír ar fad tugtha faoi smacht an Tiarna agus a phobail. 19Dírigí bhur gcroí agus bhur
n-aigne ar an Tiarna bhur nDia a lorg. Éirígí agus tógaigí sanctóir an Tiarna bhur nDia i
dtreo gur féidir libh áirc chonradh an Tiarna agus soithí naofa Dé, a bhreith isteach i
dteach a thógfar d’ainm an Tiarna.”

Eagar na Léivíteach

23

Nuair a bhí Dáiví ina laethe lána liatha, cheap sé Solamh a mhac ina rí ar Iosrael.
2
Chruinnigh sé taoisigh Iosrael go léir le chéile, agus na sagairt agus na Léivítigh.
3
Áiríodh na Léivítigh go léir a bhí tríocha bliain d’aois nó níos mó agus ba é a líon ná
tríocha hocht míle fear. 4Bhí ceithre mhíle fichead díobhsan i bhfeighil sheirbhís theach an
Tiarna; ba scríobhaithe agus breithiúna sé mhíle díobh; 5bhí ceithre mhíle díobh i bhfeighil
na ngeataí, agus ceithre mhíle díobh ag moladh an Tiarna leis na gléasanna ceoil a chuir
[Dáiví] á ndéanamh chuige sin. 6Ansin roinn Dáiví iad ina ranganna de réir chlann Léiví:
Géirseon, Cohát, Maráraí. 7Clann mhac Géirseon: Ladán agus Simeí. 8Clann Ladán:
Ichíéil sa chéad áit, Zeatám agus Ióéil: triúr ar fad. 9Clann mhac Shimeí: Sealmót,
Haizíéil agus Hárán: triúr. Ba iad sin cinn finí Ladán. 10Clann mhac Shimeí: Iachat, Zíneá,
Ieúis, Beiríá; ba iadsan clann mhac Shimeí, ceathrar ar fad. 11Ba é Iachat an sinsear, Zízeá
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an dara duine; ansin de bhrí nach raibh clann mhac mhór ag Ieúis agus ag Beiriá, áiríodh
iadsan mar aon fhine amháin.
12
Clann mhac Chohát: Amrám, Izeár, Heabrón agus Uizíéil: ceathrar. 13Clann mhac
Amrám: Árón agus Maois. Cuireadh Árón ar leithligh leis na nithe rónaofa a choisreacan
– é féin agus a chlann mhac go brách – le túis a dhó i láthair an Tiarna, seirbhís a
dhéanamh dó, agus beannacht a thabhairt ina ainm go brách. 14Áiríodh clann Mhaois,
giolla Dé, ar threibh Léiví. 15Clann mhac Mhaois: Géirseom agus Eilíeizir. 16Clann mhac
Ghéirseom: Seabúéil an sinsear. 17Clann mhac Eilíeizir: Rachaibiá an sinsear; ní raibh aon
mhac eile ag Eilíeizir, ach bhí clann mhór ar Rachaibiá. 18Clann mhac Izeár: Sealoimít an
sinsear. 19Clann mhac Heabrón: Iríá an sinsear, Amairiá an dara mac, Iachaizíéil an tríú
mac, agus Iacamám an ceathrú mac. 20Clann mhac Uizíéil: Míceá an sinsear agus Isíá an
dara mac.
21
Clann mhac Mharáraí: Mailí agus Múisí. Clann mhac Mhailí: Eileázár agus Cís.
22
D’éag Eileázár gan oidhre mic, ach iníonacha, agus phós a ngaolta clann mhac Chís
iadsan. 23Clann mhac Mhúisí: Mailí, Éidir agus Iaraemót: triúr acu. 24Ba iadsan clann
Léiví de réir a bhfiní, cinn a bhfiní, mar a ríomhadh iad ó ainm ina nduine agus ina nduine;
aon duine a bhí fiche bliain d’aois nó breis, bhí dualgas air i mbun seirbhís Theampall an
Tiarna.
25
Óir dúirt Dáiví: “Thug an Tiarna Dia Iosrael síocháin dá phobal agus tá sé ag cur
faoi in Iarúsailéim go brách. 26Níl sé de cheangal ar na Léivítigh an taibearnacal ná aon ní
a ghabhann le freastal air a iompar a thuilleadh.” – 27Óir na Léivítigh a áiríodh, de réir
focail deiridh Dháiví, bhí siad fiche bliain agus ós a chíonn – 28“Sé an dualgas atá orthu
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ná cabhrú le clann Árón i mbun seirbhís Theampall an Tiarna, agus a bheith i bhfeighil na
gcúirteanna agus na seomraí, agus gach ní naofa a ghlanadh; sé a ndualgas freastal ar
Theampall an Tiarna. 29Tá sé mar chúram orthu freisin lámh chúnta a thabhairt le harán
an taispeántais, leis an bplúr don ofráil arbhair, leis na habhlanna aráin gan ghabháile, leis
an arán bruite ar an ngrideall agus leis an arán lena bhfúil ola measctha, agus le cúrsaí
tomhais agus meáchana de gach sórt. 30Ní mór dóibh a bheith i láthair gach maidin, agus
tráthnóna chomh maith, ag moladh agus ag móradh an Tiarna, 31agus nuair a bhíonn
ofrálacha loiscthe á n-ofráil don Tiarna ar an tsabóid, ar an ré nua, nó ar shollúntas – líon
áirithe díobh is é sin de réir mar a shocródh an riail. Dualgas seasmhach orthu é sin i
láthair an Tiarna. 32I bhfeighil Theampall an Tiarna dóibh, leanaidís gnásanna Bhoth na
Teagmhála, gnásanna an tsanctóra agus gnásanna a ngaolta, clann Árón.”

24

Seo iad na ranna atá ar chlann mhac Árón: Clann mhac Árón: Nádáb, Aibíchiú,
Eileázár agus Íteámár. 2D’éag Nádáb agus Aibíchiú roimh a n-athair, gan clann a
fhágáil, i dtreo go ndearnadh sagairt de Eileázár agus d’Íteámár. 3Rinne Dáiví iad a eagrú
ina ranna de réir a ndualgais seirbhíse le cabhair Zádóc, mac le hEileázár, agus
Aichímeilic mac le hÍteámár. 4Bhí níos mó ceannairí ar chlann mhac Eileázár ná ar chlann
mhac Íteámár; rinneadh dá réir sin sé roinn déag de chinn finí chlann Eileázár agus ocht
gcinn díobh siúd de chlann Íteámár. 5Rinneadar an dá dhream acu a eagrú ar cranna mar
bhí feidhmeannaigh choisricthe, feidhmeannaigh le Dia, ar chlann Eileázár agus ar chlann
Íteámár chomh maith. 6Rinne duine de na Léivítigh, an scríobhaí Seamaiá mac Natanael,
iad a scríobh síos i láthair an rí agus a mhaithe, agus Zádóc an sagart agus Aichímeilic
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mac Aibíátár agus chinn finí na sagart agus na Léivíteach. Cuireadh gach fine de chlann
mhac Eileázár agus de chlann mhac Íteámár ar cranna ar a n-uair.
7
Thit an chéad chrann ar Iahóiáraíb, an dara ceann ar Iadaiá, 8an tríú ceann ar Háirim,
an ceathrú ceann ar Shoirím, 9an cúigiú ceann ar Mhailciá, an séú ceann ar Mhíáimin, 10an
seachtú ceann ar Hacóz, an t-ochtú ceann ar Aibíá, 11an naoú ceann ar Iéisiúa, an deichiú
ceann ar Shacainiá, 12an t-aonú ceann déag ar ar Eiliáisíb, an dara ceann déag ar Iácaím,
13
an tríú ceann déag ar Húpá, an ceathrú ceann déag ar Ís Bál, 14an cúigiú ceann déag ar
Bhilgeá, an séú ceann déag ar Iméar, 15an seachtú ceann déag ar Héizír, an t-ochtú ceann
déag ar Haipizéar, 16an naoú ceann déag ar Phataichiá, an fichiú ceann ar Ichizcéil, 17an
t-aonú ceann fichead ar Iáicín, an dara ceann fichead ar Ghámúl, 18an tríú ceann fichead
ar Dhaláiá, an ceathrú ceann fichead ar Mháiziá. 19Ba iadsan na fir, mar a claraíodh iad de
réir a ndualgas ar leith, a raibh sé de chúram orthu dul isteach i dTeampall an Tiarna de
réir mar a shocraigh Árón, a sinsear, dóibh, faoi mar a d’ordaigh an Tiarna Dia Iosrael
dó.
20
Maidir leis an gcuid eile de chlann Léiví: de chlann Amrám, Siúbáéil; de chlann
Shiúbáéil, Iadaiá. 21De Rachaibiá, de chlann mhac Rachaibiá: Isíá an sinsear. 22De na
hIzeáraigh: Sealómót; de chlann mhac Shealómót, Iáchat. 23De chlann Heabrón, Iríá an
sinsear, Amairiá, an dara duine, Iachaizíéil an tríú duine, Iacamám an ceathrú duine.
24
Clann mhac Uizíéil, Míceá. Clann mhac Mhíceá, Seámair. 25Deartháir Mhíceá, Ísía. De
chlann Ísía, Zacairiá. 26De chlann Mharáraí, Mailí agus Múisí. De chlann Iáizíá, Banó.
27
Clann mhac Mharáraí: Iáizíá, Banó, Seoham, Zacúr agus Ibrí. 28De Mhailí, Eileázár a
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30

bhí gan mhac. De Chís, clann mhac Chís: Iarachmael. Clann Mhúisí: Mailí, Éidir agus
Iaraemót.
Ba iadsan clann Léiví de réir a bhfiní. 31Dála a ngaolta, clann Árón, cuireadh na finí
seo, idir shinsear agus shóisear, ar cranna i láthair an rí Dáiví: Zádóc, Aichímeilic agus
cinn finí na sagart agus na Léivíteach.

Na Cantairí

25

Dáiví, agus na feidhmeannaigh shinsearacha, chuir siad ar leithligh: clann mhac
Ásáf agus Haemán agus Iadútún, fáithe a chanadh le tionlacan ó chruit ó
chláirseach agus ó chiombal, agus rinneadh liosta díobh siúd a raibh na dualgais sin le
comhlíonadh acu. 2De chlann Ásáf: Zacúr, Iósaef, Natainiá, Aisearaelá. Bhí clann Ásáf
faoi threoir Ásáf, a rinne fáidheoireacht faoi threoir an rí. 3De Iadútún: clann mhac
Iadútún: Gadailiá, Zeirí, Íseáia, [Simeí], Haisaibiá, Maititiá; bhí seisear díobh faoi threoir
Iadútún, a n-athair, a rinne fáidheoireacht le tionlacan na cruite ag moladh agus ag
móradh an Tiarna. 4De Haemán: clann mhac Haemán: Buicíá, Matainiá, Uizíéil, Seabúéil,
Iaraemót, Hanainiá, Hanáiní, Eilíátá, Giodailtí, Romaimtí Eizir, Iosbacáiseá, Malóití,
Hóitír, Machaizíót. 5Clann mhac Haemán an fáidh iadsan go léir. Ba iad a shéideadh an
stoc mar thionlacan le briathra Dé. Bhronn Dia ceathrar mac déag agus triúr iníon ar
Haemán. 6Chanaidís go léir i dTeampall an Tiarna faoi threoir a n-athar, le tionlacan an
chiombail, na cruite, na clairsí, i gcomhair an liotúirge i dteach an Tiarna faoi threoir an
rí. Maidir le hÁsáf, Iadútún agus Haemán, 7an méid díobh a bhí oilte le canadh don
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Tiarna, cláraíodh iad lena ngaolta; ba é líon na ndaoine a cláraíodh ná dhá chéad agus
ochtó a hocht. 8Cuireadh a dtéarmaí dualgais ar cranna dóibh go léir, idir shóisear agus
shinsear, idir mháistir agus dhalta. 9Ba é an chéad duine ar ar thit an crann an tÁsáfach,
Iósaef; an dara duine, Gadailiá, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad. 10An tríú
duine, Zacúr. 11An ceathrú duine, Ízrí, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad.
12
An cúigiú duine, Natainiá, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad. 13An séú
duine, Buicíá, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad. 14An seachtú duine,
Aisearaelá, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad. 15An t-ochtú duine, Íseáia, a
chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad. 16An naoú duine, Matainiá, a chlann mhac
agus a bhráithre, dháréag ar fad. 17An deichiú duine, Simeí, a chlann mhac agus a
bhráithre, dháréag ar fad. 18An t-aonú duine déag, Azarael, a chlann mhac agus a
bhráithre, dháréag ar fad. 19An dara duine déag, Haisaibíá, a chlann mhac agus a
bhráithre, dháréag ar fad. 20An tríú duine déag, Seabúéil, a chlann mhac agus a bhráithre,
dháréag ar fad. 21An ceathrú duine déag, Maititiá, a chlann mhac agus a bhráithre,
dháréag ar fad. 22An cúigiú duine déag, Iaraemót, a chlann mhac agus a bhráithre,
dháréag ar fad. 23An séú duine déag, Hanainiá, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag
ar fad. 24An seachtú duine déag, Iosbacáiseá, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar
fad. 25An t-ochtú duine déag, Hanáiní, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad.
26
An naoú duine déag, Malóití, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad. 27An
fichiú duine, Eilíátá, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad. 28An t-aonú duine
fichead, Hóitír, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad. 29An dara duine fichead,
Giodailtí, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad. 30An tríú duine fichead,
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Machaizíót, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad. An ceathrú duine fichead,
Romaimtí Eizir, a chlann mhac agus a bhráithre, dháréag ar fad.

Lucht Faire na nGeataí

26

Maidir le rangú lucht faire na ngeataí: De na Corachaigh: Misilimiá mac Chórae,
duine de chlann mhac [Eibi]ásáf. 2Bhí clann mhac ag Misilimiá: Zacairiá an
chéadghin, Idíael an dara mac, Zabaidiá an tríú, Iaitníéil an ceathrú, 3Éalám an cúigiú,
Iahóchánán an séú, Eiliohóaenaí an seachtú. 4Bhí clann mhac ag Obaed Eadóm: Seamaiá
an chéadghin, Iahózábád an dara mac, Ióách an tríú mac, Sácár an ceathrú, Natanael an
cúigiú, 5Aimíéil an séú, Íosácár an seachtú, Peulataí an t-ochtú; chuir Dia an rath air go
dearfa. 6Rugadh clann mhac dá mhac Seamaiá freisin a bhí i gceannas ar a bhfiní mar ba
ghaiscígh chumasacha iad. 7Clann mhac Sheamaiá: Oitní, Rafael, Obaed, Ealzábád agus a
[bhráithre] Eilíhiú agus Samaicíá, gaiscígh thréana. 8Ba chlann mhac le hObaed Eadóm
iadsan go léir. Bhíodarsan agus a gclann mhac agus a mbráithre cumasach tréan, oilte dá
gcúram. Beirt agus trí fichid d’Obaed Eadóm.
9
Bhí clann mhac agus bráithre ag Misilimiá; ochtar déag gaiscíoch. 10Bhí clann mhac
ag Hosá – duine de chlann Mharáraí; Simrí an chéad duine, mar, cé narbh é an chéadghin
é, rinne a athair taoiseach de. 11Hilcíá an dara duine, Tabailiá an tríú duine, Zacairiá an
ceathrú duine. Bhí triúr déag ar fad de chlann mhac agus de bhráithre ag Hosá. 12Bhí a
ndualgais féin ar na ranna seo de lucht faire na ngeataí, ag freagairt do na dualgais a bhí
ar a ngaolta a bhí i seirbhís Theampall an Tiarna. 13Cuireadh gach geata ar cranna dóibh,
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idir fhiní sinsearacha agus fhiní sóisearacha. Thit an crann don gheata thoir ar Shilimiá;
ba chomhairleoir críonna é a mhac Zacairiá: nuair a cuireadh ar cranna é, thit an crann
don taobh thuaidh airsean. 15Thit an crann don taobh theas ar Obaed Eadóm, agus don
stóras ar a chlann mhac. 16Thit an crann don iarthar agus do Gheata an Chip ar Lár ar an
mbóthar thuaidh, ar Shiuipím agus ar Hosá. Bhí an faire ar uanaíocht: 17ar an taobh thoir,
seisear [sa lá]; ar an taobh thuaidh, ceathrar sa lá; ar an taobh theas, ceathrar sa lá; ag an
stóras, beirt ar gach taobh; 18don Pharbár: ceathrar ag an mbóthar, beirt ag an bParbár.
19
Ba iadsan ranna lucht faire na ngeataí i measc na gCorachach agus na Maráraíoch.

Dualgais Eile
20

Bhí na Léivítigh, [a ngaolta], i gceannas ar an muintir a bhí i bhfeighil cistí
Theampall an Tiarna agus i bhfeighil stór na n-ofrálacha deonacha. 21Clann mhac Ladán,
clann Ghéirseon ó thaobh Ladán, bhí na hIchíéiligh mar chinn finí acu, ar fhiní Ladán an
Géirseonach. 22Bhí na hIchíéiligh, Zeátám agus Ióéil a dheartháir, i bhfeighil cistí
Theampall an Tiarna. 23Maidir leis na hAmrámaigh, na hIzeáraigh, na Heabrónaigh, na
hUizíéiligh: 24ba é Seabúéil mac Ghéirseom, mac Mhaois, an príomhfheidhmeannach a
bhí i gceannas na gcistí. 25Ba iad a ghaolta ó thaobh Eilíeizir: Rachaibiá a mhac; Íseáia a
mhacsan; Iórám a mhacsan; Zicrí a mhacsan; Sealomót a mhacsan. 26Bhí an Sealomót
céanna agus a ghaolta i bhfeighil cistí na n-ofrálacha a thíolaic Dáiví rí, agus na cinn fine,
agus na ceannairí míle agus na ceannairí céad, agus na hoifigigh shinsearacha eile.
27
(Rinneadar cuid den chreach chogaidh a thíolacadh le teach an Tiarna a mhaisiú.)
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Bhíodar freisin i bhfeighil gach ar thíolaic Samúéil fáidh, agus Sól mac Chís, Aibnéar
mac Néar, agus Ióáb mac Zarúá. Bhí Sealomót agus a ghaolta i bhfeighil gach ar
tíolacadh.
29
Maidir leis na hIzeáraigh: Ceapadh Canainiá agus a chlann mhac i mbun dualgas
seachtrach d’Iosrael, mar oifigigh, agus mar bhreithiúna. 30Agus leis na Heabrónaigh:
Ceapadh Haisibiá agus a ghaolta, míle seacht gcéad fear cumasach, le hIosrael a chosaint
laistiar den Iordáin chomh fada agus a bhain le fónamh don Tiarna agus le seirbhís don rí.
31
Agus leis na Heabrónaigh: Iríá an taoiseach. Sa daicheadú bliain de réimeas Dháiví,
rinneadh iniúchadh ar ghinealach na bhfiní Heabrónach, agus aimsíodh fir chumasacha leo
ag Iazaer i nGileád. 32Cheap Dáiví rí dhá mhíle seacht gcéad fear cogaidh, gaolta le hIríá
agus cinn finí, mar mhaoir ar na Reúbaenaigh, na Gádaigh agus leaththreibh Mhanaise, i
gcúraimí uile Dé agus an rí.

Eagar Míleata agus Sibhialta

27

Clann Iosrael: A n-áireamh. Na cinn finí, na ceannairí míle agus na ceannairí céad,
a scríobhaithe, chomhlíonaidís sin a ndualgais i measc an phobail. Ghlacadh na
ranna páirt i ngnóthaí uile an rí. Bhíodh ceann díobh ar dualgas ar feadh mí, gach mí den
bhliain. Bhí fiche ceathair míle fear i ngach roinn. 2Bhí Iáisiobám mac Zaibdíéil i gceannas
na chéad roinne i gcomhair an chéad mhí. Bhí sé i bhfeighil roinne de cheithre mhíle
fichead. 3Ba de shliocht Pheiriz é agus bhí sé ina thaoiseach ar na hoifigigh go léir a bhí
ceaptha don chéad mhí. 4Bhí Dódai an tAchóchach i gceannas an dara roinn i gcomhair
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an dara mí. Bhí sé i bhfeighil roinne de cheithre mhíle fichead fear. Ba é Banáiá mac
Iahóideá, an t-ardsagart, oifigeach an tríú roinn i gcomhair an tríú mí. Bhí sé i gceannas
roinne de cheithre mhíle fichead fear. 6Ba é an Banáiá seo curadh an tríochad, agus ba é a
bhí i gceannas an tríochad agus a roinne. Aimízeábád a mhac. 7Sa cheathrú háit, i
gcomhair an ceathrú mí, bhí Asáhael, deartháir Ióáb. Tháinig a mhac Zabaidiá i
gcomharbacht air. Bhí sé i gceannas roinne de cheithre mhíle fichead fear. 8Sa chuigiú
háit, i gcomhair an cúigiú mí, bhí Seamút, an tIzeárach. Bhí sé i gceannas roinne de
cheithre mhíle fichead fear. 9Sa séú háit, i gcomhair an séú mí, bhí Íreá mac Icéis ó
Theacóá. Bhí sé i gceannas roinne de cheithre mhíle fichead fear. 10Sa seachtú háit, i
gcomhair an seachtú mí, bhí Héiliz an Palónach duine de chlann Eafráim. Bhí sé i
gceannas roinne de cheithre mhíle fichead fear. 11San ochtú háit, i gcomhair an ochtú mí,
bhí Sibeacai ó Huiseá, Zearachach. Bhí sé i gceannas roinne de cheithre mhíle fichead
fear. 12San naoú háit, i gcomhair an naoú mí, bhí Aibíeizir ó Anatót, an Biniáimineach.
Bhí sé i gceannas roinne de cheithre mhíle fichead fear. 13Sa deichiú háit, i gcomhair an
deichiú mí, bhí Maharai ó Natófá, Zearachach. Bhí sé i gceannas roinne de cheithre mhíle
fichead fear. 14San aonú háit déag i gcomhair an aonú mí déag, bhí Banáiá ó Phiorátón,
de chlann Eafráim. Bhí sé i gceannas roinne de cheithre mhíle fichead fear. 15Sa dara háit
déag i gcomhair an dara mí déag, bhí Healdai ó Natófá, de shliocht Oitníéil. Bhí sé i
gceannas roinne de cheithre mhíle fichead fear.
16
Uachtaráin ar threibheanna Iosrael: Eilíeizir mac Zicrí an príomhoifigeach ag na
Reúbaenaigh; Seafaitiá mac Mhácá do na Simeonaigh. 17Haisibiá mac Chamuéil do na
Léivítigh; Zádóc do na hÁrónaigh; 18Eilíhiú, deartháir le Dáiví, do na Iúdaigh; Omraí mac
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Mhíocáéil do na hÍosácáraigh. Ismeá mac Obaidiá do na Zabúlunaigh; Irímeot mac
Aizríéil do na Naftáilígh. 20Hóiseá mac Azaiziá do na hEafráimigh. Ióéil mac Phadáiá do
leaththreibh Mhanaise. 21Ideo mac Zacairiá do leath-threibh Mhanaise i nGileád. Iasaíéil
mac Aibnéar do Bhiniáimin. 22Azarael mac Iarochám do Dhán. Ba iadsan uachtaráin
threibheanna Iosrael. 23Níor áirigh Dáiví an mhuintir a bhí faoi fiche bliain d’aois, mar gur
gheall an Tiarna go ndéanfadh sé Iosrael chomh líonmhar le réaltaí na spéire. 24Chuir
Ióáb mac Zarúá tús le daonáireamh, ach níor thug sé chun críche é. Tháinig fraoch feirge
ar Iosrael dá bharrsan agus níor shroich an t-áireamh an líon atá le fáil in Annála Dháiví
rí.
25
Bhí Azmávat mac Aidiéil ina mhaor ar thaiscí an rí; bhí Iónátán mac Uiziá ina mhaor
ar na taiscí faoin tuath, sna cathracha, sna bailte, agus sna caisil; 26bhí Eizrí mac Chalúb
ina mhaor ar lucht saothraithe na talún ag obair sna goirt; 27bhí Simeí ó Rámá ina mhaor
ar na fíonghoirt; bhí Zaibdí ó Sheafam ina mhaor ar an muintir sna fíonghoirt a bhí i
bhfeighil na siléar; 28bhí Bál Hánán ó Gheadaer ina mhaor ar na crainn olóige agus
siceamair, ar na hísleáin; bhí Ióáis ina mhaor ar na stórais ola; 29bhí Sitrai ó Sheárón ina
mhaor ar na táinte ar féarach i Seárón; bhí Seáfát mac Adlái ina mhaor ar na tréada sna
gleannta; 30bhí Óibíl an tÍsméileach ina mhaor ar na camaill; bhí Ichdeiá ó Mhaeranót ina
mhaor ar na hasail; 31bhí Iázoíz an Hagrach ina mhaor ar na tréada. Ba mhaoir ar mhaoin
Dháiví iad sin go léir.
32
Ba chomhairleoir é Iónátán uncail Dháiví, fear stuama agus scríobhaí. Bhí sé féin
agus Ichiéil mac Hacmónaí i bhfeighil mhic an rí. 33Ba é Aichítifeil comhairleoir an rí,
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agus ba é Huiseá an tArcach cara an rí. Tháinig Iahóideá mac Bhanáiá agus Aibíátár in
áit Aichítifeil. Bhí Ióáb i gceannas ar arm an rí.

Aitheasc Dháiví

28

Chruinnigh Dáiví le chéile in Iarúsailéim feidhmeannaigh Iosrael go léir,
uachtaráin na dtreibheanna, oifigigh na ndíormaí i seirbhís an rí, na ceannairí míle,
agus na ceannairí céad, maoir maoine agus eallaigh an rí agus a mhic, agus, chomh maith
leosan, na coillteáin agus na curaidh chróga chatha. 2Ansin sheas Dáiví rí ar a chosa
deiridh agus dúirt: “A ghaolta agus a mhuintir liom, tugaigí cluas dom. Bhí sé bhuailte
isteach i mo chroí teach socair a thógáil d’áirc chonradh an Tiarna, agus mar stól do
chosa ár nDé. Rinne mé ullmhúchán don tógáil, 3ach dúirt an Tiarna liom: ‘Ní thógfaidh
tú teach do m’ainm mar gur curadh cogaidh thú agus gur dhoirt tú fuil.’ 4Ach mar sin
féin, thogh an Tiarna Dia Iosrael mise, thar theaghlach uile m’athar, le bheith i mo rí ar
Iosrael go deo. Thogh sé Iúdá mar thaoiseach, agus mo fhine-se laistigh de theaghlach
Iúdá; agus thar chlann mhac m’athar, thug sé mise mar rí d’Iosrael go léir le barr
deamhéine. 5Agus thogh sé mo mhac Solamh thar mo chlann mhac go léir – mar bhronn
an Tiarna a lán mac orm – le suí ar ríchathaoir an Tiarna i gceannas Iosrael. 6Dúirt sé
liom: ‘Solamh do mhac a thógfaidh mo theach agus mo chúirteanna dom, óir thogh mé é
le bheith mar mhac agam, agus beidh mise mar athair aigesean. 7Daingneoidh mé a
fhlaitheas go brách, má choimeádann sé m’aitheanta agus m’orduithe mar atá siad inniu.’
8
I láthair Iosrael go léir anois, dá bhrí sin, agus i láthair chomhthionól an Tiarna, agus in
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éisteacht ár nDé, comhlíonaigí agus faighigí tuiscint ar aitheanta uile an Tiarna bhur nDia,
i dtreo go mbeidh an tír bhreá thorthúil seo in bhur seilbh agus go bhfágfaidh sibh mar
oidhreacht é ag bhur gclann in bhur ndiaidh go brách. 9Agus tusa, a Sholaimh, a mhic,
cuir aithne ar Dhia d’athar; tabhair seirbhís dó ó do chroí go hiomlán agus ó d’aigne go
hiomlán; óir scrúdaíonn an Tiarna gach croí agus is eol dó gach beartas agus gach
smaoineamh. Má lorgaíonn tú é, ligfidh sé duit é a fháil, ach má dhéanann tú é a
thréigean, caithfidh sé i leataobh thú go brách. 10Déan do mhachnamh anois ar conas a
thogh an Tiarna thú le teach a thógáil don sanctóir. Bí laidir agus déan amhlaidh.”
11
Thug Dáiví ansin do Sholamh, a mhac, an plean do phóirse an Teampaill, dá
fhoirgnimh, dá chistí, dá sheomraí uachtair, dá sheomraí cúil, agus don seomra i
gcomhair chathaoir na trócaire; 12thug sé cur síos dó freisin ar a raibh beartaithe aige do
chúirteanna theach an Tiarna, do na seomraí ina thimpeall, do chistí theach Dé, agus do
chistí na n-ofrálacha deonacha; 13agus do ranna na sagart agus na Léivíteach, agus do na
dualgais liotúirge i dTeampall an Tiarna, do ghréithe uile na seirbhíse i dTeampall an
Tiarna; 14don mheáchan óir do na soithí óir go léir do gach seirbhís, don mheáchan airgid
do na soithí airgid do gach seirbhís, 15don mheáchan óir do na coinnleoirí óir agus dá
lóchrainn, don mheáchan óir do gach coinnleoir agus dá lóchrainn, don mheáchan airgid
don choinnleoir airgid agus dá lóchrainn, de réir mar ba ghá do gach coinnleoir sa
tseirbhís, 16don mheáchan óir do gach bord i gcomhair arán an taispeántais, don airgead
do na boird airgid, 17don ór fíre do na gabhla, na miasa, na cupáin; do na cuacha óir agus
do mheáchan gach cinn díobh; do na cuacha airgid agus do mheáchan gach cinn díobh;
18
don mheáchan óir fhíre d’altóir na túise; thug sé dó chomh maith a phlean do charbad
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óir na gceiribíní a leathann a sciatháin os cionn áirc chonradh an Tiarna – bhí sé sin go
léir de réir mar a bhí scríofa ag an Tiarna faoi lena láimh féin d’fhonn go ndéanfadh sé an
obair go léir dár thug sé na pleananna soiléir.
20
Ansin dúirt Dáiví le Solamh a mhac: “Bí daingean teann agus tabhair faoin obair. Ná
bíodh eagla ort! Bíodh misneach agat mar tá an Tiarna Dia, mo Dhia-sa, le d’ais. Ní
theipfidh seisean ort ná ní thréigfidh sé thú nó go mbeidh an saothar go léir atá le
déanamh do theach an Tiarna curtha i gcrích! 21Seo agat ranna uile na sagart agus na
Léivíteach do dhualgais theach Dé go léir. Gach duine a bhfuil fonn air agus cumas d’aon
saghas ann, cabhróidh sé leat san obair seo go léir. Tá na hoifigigh agus an pobal ar fad
ar do chomhairle go hiomlán.”

Ofrálacha

29

Dúirt Dáiví rí ansin leis an gcomhthionól go léir: “Solamh mo mhac, an té sin
amháin a roghnaigh Dia thar chách, tá sé óg ar bheagán taithí, agus is mór é an
saothar; óir ní do dhuine an pálás seo, ach don Tiarna Dia. 2Rinne mé soláthar do theach
mo Dhé chomh maith agus ab fhéidir; chuir mé breis óir leis an ór, airgead leis an
airgead, cré-umha leis an gcré-umha, iarann leis an iarann, adhmad leis an adhmad, agus
oinics, agus clocha luite; agus antamón, agus clocha ioldathacha, agus clocha lómhara de
gach sórt, agus marmar. 3Agus ina theanntasan, de bhreis ar gach ar sholáthraigh mé don
teach naofa, tá ciste de mo chuid féin agam d’ór agus d’airgead, agus, de bharr mo
dhúthrachta do theach mo Dhé, tabharfaidh mé é do theach mo Dhé – 4trí mhíle tallann
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óir d’ór Óifír, agus seacht míle tallann airgid athleáite, le ballaí na bhfoirgneamh a
chumhdach. 5Cibé ór atá agaibh, agus cibé airgead atá agaibh, nó cibé saothar ó láimh an
cheardaí atá agaibh, cé acu agaibh a dhéanfaidh é a thógáil ina láimh agus a thíolacadh go
deonach don Tiarna?”
6
Ansin cinn na bhfiní, taoisigh na dtreibheanna, na ceannairí míle agus na ceannairí
céad, agus maoir ghnóthaí an rí, rinne siad a n-ofrálacha deonacha. 7Thugadar i gcomhair
sheirbhís theach Dé, chúig mhíle tallann agus deich míle dáireach óir, deich míle tallann
airgid, ocht míle déag tallann cré-umha, céad míle tallann iarainn. 8An té a raibh clocha
lómhara aige, thug sé iad do chiste theach an Tiarna, le bheith faoi chúram Ichíéil an
Géirseonach. 9Bhí lúcháir ar an bpobal mar go ndearna siad a n-ofrálacha le barr féile,
mar ba le barr croí mhóir a d’ofráil siad a dtabhartas fial don Tiarna. Bhí Dáiví rí freisin
lán d’áthas.

Moladh don Tiarna
10

Mhol Dáiví an Tiarna i láthair an chomhthionóil ar fad agus dúirt: “Gura beannaithe
thú, a Thiarna, Dia Iosrael ár sinsear, go brách na breithe. 11Is leatsa, a Thiarna, an
mhéid, an chumhacht, an ghlóir, an bua, agus an mhórgacht; óir is leatsa a bhfuil ar
neamh agus ar talamh; is leatsa an flaitheas, a Thiarna: is tusa an bhuaic go hard os cionn
cách. 12Is uaitse saibhreas agus onóir, agus is tú a rialaíonn gach ní; tá neart agus
cumhacht i do láimh; ar do láimhse atá méid agus cumas a thabhairt do chách. 13Beirimid
buíochas leat anois a Dhia linn, agus molaimid glóir d’ainm. 14Óir cé hé mise agus céard é
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mo mhuintir, go mbeadh sé d’acmhainn ionainn tabhartais chomh fial sin a bhronnadh?
Óir is uaitse gach ní agus is ó do chuid féin a bhronnaimid ort. 15Óir is coimhthígh sinn
agus lucht cuairte i do láthair, dála ár sinsear go léir; is cuma ár seal ar talamh nó scáth
gan aon tathag. 16A Thiarna, a Dhia linn, tá an soláthar seo go léir curtha ar fáil againn le
teach a thógáil duit i gcomhair d’ainm, ach is ó do láimhse a tháinig sé agus is leatsa é go
léir. 17Tá a fhios agam, a Dhia, go scrúdaíonn tú an croí, agus gur gean leat an t-ionracas;
d’ofráil mé na nithe seo go léir le hionracas croí agus le fonn; tá sé d’áthas agam anois do
phobal anseo a fheiceáil ag ofráil a dtabhartas duit le fonn. 18A Thiarna, Dia ár sinsear,
Abrahám, Íosác agus Iosrael, cumhdaigh an tnúth agus na smaointe seo i gcroí do
phobail go brách agus treoraigh a gcroí chugat féin. 19Tabhair do Sholamh mo mhac croí
meáite ar d’aitheanta, do reachtanna, agus d’fhorálacha, a chomhlíonadh; go gcuire sé
iad go léir i bhfeidhm agus an pálás seo a d’ullmhaigh mé duit a thógáil.”
20
Dúirt Dáiví ansin leis an gcomhthionól go léir: “Molaigí an Tiarna bhur nDia!” Agus
mhol an comhthionól go léir an Tiarna, Dia a sinsear, agus chuaigh siad ar a nglúine le
hómós a thabhairt don Tiarna agus don rí.

Solamh ina Chomharba Air
21

Lá arna mhárach d’ofráil siad ofrálacha agus íobairtí uileloiscthe don Tiarna – míle
tarbh, míle reithe, míle uan, mar aon lena n-íobairtí dí, agus le híobairtí ar son Iosrael go
léir. 22D’itheadar agus d’óladar an lá sin i láthair an Tiarna agus iad lán d’áthas. Ansin
cheapadar Solamh mac Dháiví mar dhara rí acu agus d’ungadar é mar thaoiseach in ainm
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an Tiarna, agus d’ungadar Zádóc ina shagart. Shuigh Solamh i ríchathaoir an Tiarna
mar rí in áit Dháiví a athair. Bhí an rath air agus ghéill Iosrael go léir dó. 24Thug na
taoisigh go léir, agus na curaidh go léir, agus clann mhac Dháiví, a ngéillsine do Sholamh
rí. 25Thug an Tiarna cáil thar barr do Sholamh i bhfianaise Iosrael go léir, agus bhronn air
ríúlacht nach raibh ag aon rí eile ar Iosrael riamh roimhe.
26
Bhí Dáiví mac Ieise ina rí ar Iosrael ar fad. 27Bhí sé daichead bliain i réim ar Iosrael;
bhí sé seacht mbliana i réim i Heabrón, agus tríocha trí bliana in Iarúsailéim. 28D’éag sé
ansin i mbláth sonais a aoise, lán de laethanta, de shaibhreas, agus d’onóir. Tháinig a
mhac Solamh i gcomharbacht air. 29Stair Dháiví rí, ó thús deireadh, nach bhfuil sí go léir
scríofa in Annála Shamúéil an físí, in Annála Nátán an fáidh, agus in Annála Ghád an físí,
30
mar aon le tuairisc ar a réimeas, ar a ghaisce, ar na cora cinniúna a bhuail é féin agus
Iosrael agus flaithis na dtíortha eile go léir?
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