Dara Leabhar na

gCROINICÍ
Eagna á Bronnadh ar Sholamh

1

Dhaingnigh Solamh mac Dháiví é féin ar a ríchathaoir. Bhí an Tiarna a Dhia lena ais
agus mhóraigh sé é go héachtach. 2Labhair Solamh ansin le hIosrael go léir, le
ceannairí míle agus le ceannairí céad, leis na breithiúna, agus le flatha Iosrael agus le cinn
na bhfiní. 3Ansin chuaigh Solamh, agus an comhthionól go léir in éineacht leis, go dtí an
t-ardionad i nGibeón, mar a raibh Both Theagmhála Dé a rinne Maois, giolla Dé, san
fhásach. 4Ach bhí áirc Dé tugtha ag Dáiví ó Chiriat Iáraím go dtí an áit a bhí ullamh aige
di, mar bhí both curtha suas aige di in Iarúsailéim. 5An altóir chré-umha a rinne Bazalael
mac Úirí mac Húr, bhí sí ansiúd os comhair thaibearnacal an Tiarna. Chuaigh Solamh
agus a chomhthionól ansiúd. 6Ghabh Solamh suas ansiúd ar an altóir chré-umha, a bhí
taobh le Both na Teagmhála, i bhfianaise an Tiarna, agus d’ofráil míle ofráil uileloiscthe
uirthi.
7
Thaispeáin an Tiarna é féin do Sholamh an oíche sin agus dúirt: “Cibe rud is main leat
a fháil uaim iarr orm é.” 8D’fhreagair Solamh Dia: “Thaispeáin tú barr cineáltais go buan
do Dháiví, m’athair; agus rinne tú rí díomsa i gcomharbacht air. 9A Thiarna, a Dhia, tá an
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gealltanas a thug tú do Dháiví m’athair comhlíonta anois mar rinne tú rí díom ar phobal
atá chomh líonmhar le deannach na talún. 10Tabhair dom anois eagna agus tuiscint le mo
phobal a threorú óir cé a d’fhéadfadh pobal chomh mór leis seo a rialú?” 11Dúirt Dia le
Solamh: “De bhrí gurb é seo a bhí i do chroí agus a d’iarr tú, agus nach saibhreas, ná
stór, ná onóir, ná bás do naimhde, ná fiú fad saoil, ach eagna agus tuiscint duit féin, le mo
phobal ar ar chuir mé thú mar rí a rialú, 12uime sin tá eagna agus tuiscint á mbronnadh
ort. Tabharfaidh mé duit chomh maith, saibhreas agus maoin agus onóir, nach raibh a
leithéid ag aon duine de na ríthe a bhí ann romhat agus nach mbeidh ag aon duine i do
dhiaidh.”
13
D’imigh Solamh leis ón ardionad i nGibeón, ó Bhoth na Teagmhála, agus tháinig go
Iarúsailéim. Bhí sé ina rí ar Iosrael. 14Bhailigh sé fórsa carbad agus capall. Bhí ceithre
chéad déag carbad aige agus dhá mhíle déag capall, agus bhuanaigh sé iad sna cathracha
carbad agus leis an rí in Iarúsailéim. 15D’fhág an rí go raibh airgead chomh coiteann
céanna le clocha in Iarúsailéim, agus céadair chomh flúirseach le seiceamair na nÍsleán.
16
Dhéantaí capaill Sholaimh a allmhairiú ó Chilicia agus ghlacadh gníomhairí an rí leo ó
Chicilia ar phraghas cinnte. 17Dhéantaí carbad a allmhairiú ón Éigipt ar sé chéad seicil,
agus capall ar chéad go leith. Dhéantaí iadsan a onnmhairiú go dtí ríthe na Hiteach agus
ríthe Arám ar an tslí chéanna trí ghníomhairí an rí.
18
Bheartaigh Solamh ar theach a thógáil d’ainm an Tiarna agus ceann eile dó féin agus
dá chúirt.
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Ullmhú do Thógáil an Teampaill

2

Cheap Solamh seachtó míle fear leis na hualaí a iompar agus ochtó míle fear le clocha
a bhaint ar na sléibhte, agus trí mhíle sé chéad le maoirseacht a dhéanamh orthu.
2
Chuir Solamh an teachtaireacht seo go Húrám rí na Tuíre: “Déan liomsa mar a rinne tú
le Dáiví m’athair, agus gur sheol tú céadair chuige le teach a thógáil ina gcónódh sé.
3
Táim ag tógáil tí anois d’ainm an Tiarna mo Dhia lena thíolacadh dó le túis spíosraí
cumhra a dhó os a chomhair agus le harán an taispeántais a ofráil i gcónaí, agus le
híobairtí a loscadh maidin agus tráthnóna, ar na sabóidí agus ar an ré nua, agus ar
shollúntais an Tiarna, ár nDia, mar atá ceaptha go deo d’Iosrael. 4Teach mór a bheidh sa
teach atáim a thógáil, mar is mó ár nDia ná na déithe go léir. 5Ach cé ar féidir leis teach a
thógáil dó ón uair nach féidir leis na flaithis, ná flaithis na bhflaitheas, é a chuimsiú? Agus
maidir liomsa, cad chuige a dtógfainnse teach dó ach mar áit ina ndófainn túis os a
chomhair? 6Cuir chugam dá bhrí sin fear oilte ar shaothar óir, airgid, cré-umha, iarainn,
agus ar éidí corcra, craoraga, agus ar éidí gorma, agus ar cheird an ghreanta chomh
maith. Níor mhór dó oibriú le mo cheardaithe oilte anseo in Iarúsailéim agus in Iúdá, an
mhuintir a sholáthraigh m’athair Dáiví. 7Cuir chugam adhmad céadair, cufróige, agus
algum ón Liobáin, mar tá fhios agam go bhfuil do shearbhóntaí oilte ar leagan crann sa
Liobáin. Déanfaidh mo shearbhóntaíse comhar le do shearbhóntaíse. 8Déanfaidh siad
raidhse adhmaid a ullmhú dom, mar is teach ábhalmhór an teach atá le tógáil agam.
9
Tabharfaidh mé fiche míle tomhas de chruithneacht mheilte, fiche míle tomhas eorna,
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fiche míle tomhas fíona agus fiche míle tomhas ola do do shearbhóntaí i mbun na gcrann
a leagan – ar son do shearbhóntaí a [chothú] an méid sin.”
10
D’fhreagair Húrám rí na Tuíre i litir a chuir sé go Solamh: “Le barr grá dá phobal a
rinne an Tiarna rí díot ós a gcionn.” Agus lean Húrám air: 11“Moladh leis an Tiarna, Dia
Iosrael, a rinne neamh agus talamh, a thug mac eagnaí do Dháiví, a bhfuil tuiscint agus
ciall aige, agus a thógfaidh teach don Tiarna agus ceann eile dó féin agus dá chúirt. 12Tá
ceardaí oilte á chur agam chugat freisin, Húrám Áibí, 13mac mná de chuid na nDánach
ach fear ón Tuír mar athair aige. Tá sé oilte ar shaothar óir, airgid, cré-umha, iarainn,
cloiche, adhmaid, agus ar éidí corcra, gorma, craoraga, agus ar línéadach mín, agus ar
gach sórt greanadh a dhéanamh, agus ar aon phatrún a iarrtar air a chur i gcrích. Cuirtear
i mbun oibre é le do cheardaithe féin agus le ceardaithe mo thiarna, Dáiví, d’athair.
14
Cuireadh mo thiarna dá bhrí sin an chruithneacht, an eorna, an ola, agus an fíon a luaigh
sé, chun a shearbhóntaí. 15Agus maidir linne, déanfaimid cibé adhmad is gá duit ón
Liobáin a ghearradh agus a thabhairt chugat ar cheann téide ar muir go Iopá le gur féidir
duit féin é a thabhairt as sin go Iarúsailéim.”
16
Rinne Solamh áireamh ar na daoine deoranta go léir a raibh cónaí orthu i dtír Iosrael
de réir an daonáirimh a rinne Dáiví a athair orthu. Ba é an líon a fuarthas ná céad agus
caoga trí mhíle sé chéad. 17Cheap sé seachtó míle díobh le hualaí a iompar, ochtó míle le
clocha a bhaint ar na sléibhte, agus trí mhíle sé chéad le maoirseacht a dhéanamh agus a
dheimhniú go n-oibreodh na daoine.
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An Tógáil

3

Thosaigh Solamh ansin ar theach an Tiarna a thógáil in Iarúsailéim ar Shliabh Mhóiriá
mar a raibh fís ag Dáiví a athair. Sin é an áit a bhí ceaptha ag Dáiví, urlár buailte
Ornán an Iabúsach. 2Thosaigh sé ag tógáil an dara mí den cheathrú bliain dá réimeas.
3
Seo iad na tomhais a bhí ag Solamh do thógáil theach Dé: trí fichid banlámh ar fad –
banlámh den seanchaighdeán – agus fiche banlámh ar leithead. 4Bhí an póirse os comhair
halla an Teampaill fiche banlámh ar fhad, ar feadh leithead an Teampaill, agus bhí sé céad
agus a fiche banlámh ar airde. Rinne sé é a chumhdach laistigh le hór fíre. 5Rinne sé an
halla mór a líneáil le cufróg agus a chumhdach le hór fíre agus a mhaisiú le pailmeacha
agus le slabhraí. 6Mhaisigh sé an halla le clocha luachmhara an-áille. Ór Parváím an t-ór.
7
Rinne sé an halla go léir – na fraitheacha, na tairseacha, na ballaí, agus na doirse – a
chumhdach leis an ór. Ghrean sé ceiribíní ar na ballaí.
8
Ansin thóg sé an áit shárnaofa; bhí sé fiche banlámh ar fhad ar feadh leithead an halla
mhóir, agus fiche banlámh ar leithead. Rinne sé é a chumhdach le sé chéad tallann d’ór
fíre. 9Mheáigh na tairní óir caoga seicil. Chumhdaigh sé na seomraí uachtair freisin le hór.
10
Rinne sé dhá cheiribín de mhiotal saothraithe san áit shárnaofa agus chumhdaigh sé iad
le hór. 11Leath sciatháin na gceiribíní fiche banlámh, cúig bhanlámh i bhfad gach sciatháin
díobh, agus aon sciathán amháin de gach ceann díobh ag baint le balla an halla, agus an
sciathán eile ag baint le sciathán an cheiribín eile. 12Cúig bhanlámh i bhfad aon sciathán
amháin cheiribín agus é ag baint le balla na halla; an dara sciathán cúig bhanlámh ar fhad
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agus é ag baint le sciathán an cheiribín eile. Fiche banlámh a shín sciatháin na gceiribíní.
Sheas siad ar a gcosa agus a n-aghaidh ar halla an Teampaill.
14
Rinne sé an fial d’éadach corcra, craorag, dearg, agus de líon mín. Ghrean sé
ceiribíní air.
15
Os comhair an halla, rinne sé dhá cholún tríocha cúig banlamh ar airde agus ar bharr
gach cinn díobh mullach de chuig bhanlámh. 16Sa sanctóir istigh rinne sé triopaill agus
chuir sé ar bharr na gcolún iad; rinne sé céad pomagránait agus ghreamaigh de na
triopaill iad. 17Chuir sé suas na colúin os comhair halla an Teampaill, ceann ar dheis, agus
ceann ar chlé. Thug sé Iácaín ar an gcolún ar dheis agus Boaz ar a pháirtí ar chlé.

4

Rinne sé altóir chré-umha, fiche banlámh ar fhad, fiche banlámh ar leithead, agus
deich mbanlámh ar airde. 2Rinne sé an mhuir de mhiotal leáite, deich mbanlámh ó
chiumhais go ciumhais, déanamh cruinn uirthi agus í cúig bhanlámh ar airde; dorú tríocha
banlámh ar fhad a thomhais a himlíne. 3Timpeall uirthi go léir thíos fúithi, bhí ainmhithe
mar a bheadh daimh; ghabh siad timpeall na mara ar feadh tríocha banlámh, agus na
daimh ina dhá sraith, agus teilgeadh iad leis an gcuid eile. 4Bhí sí ina luí ar dhá dhamh
déag, trí cinn agus a n-aghaidh ó thuaidh, trí cinn agus a n-aghaidh siar, trí cinn agus a
n-aghaidh ó dheas, trí cinn agus a n-aghaidh soir. Leagadh an mhuir orthusan, agus a
gceathrúna go léir isteach i dtreo a chéile. 5Bhí sí dorn ar tiús agus ba ar chuma ciumhais
cupáin a bhí a ciumhais, mar bhláth. Bhí lán trí mhíle folcadán inti.
6
Rinne sé deich mbáisíní agus leag cúig cinn díobh ar dheis, agus cúig cinn ar chlé, le
haghaidh an íobartaigh don uileloscadh a ní ansiúd; ba do na sagairt le hionladh inti an
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mhuir. Rinne sé na deich gcoinnleoirí óir mar a bhí leagtha síos agus chuir sé suas iad i
halla an Teampaill, cúig cinn ar dheis agus cúig cinn ar chlé. 8Rinne sé deich gcinn de
bhoird, agus chuir i halla an Teampaill iad, cúig cinn ar dheis agus cúig cinn ar chlé.
Rinne sé céad babhla óir. 9Rinne sé cúirt na sagart, agus an chúirt mhór, agus geataí na
cúirte agus chumhdaigh sé na geataí le cré-umha. 10Chuir sé an mhuir ar dheis beagán sa
chúinne thoir ó dheas den Teampall.
11
Rinne Húrám na luaithreáin, na sluaistí, agus na babhlaí. Thug sé an obair go léir a
rinne sé don rí Solamh i gcomhair Theampall Dé chun críche: 12an dá cholún, an dá
mhúnláil ar na mullaí ar bharr na gcolún, an dá shraith fhiolagráin ag cumhdach an dá
mhúnláil ar na mullaí ar bharr na gcolún; 13an ceithre chéad pomagránait don dá shraith
fiolagráin; bhí na pomagránaití ar gach ceann de na fiolagráin in dhá sraith (leis an dá
mhúnláil ar na mullaí ar bharr na gcolún a chumhdach); 14na [deich] seastáin agus na
deich mbáisíní ar na seastáin; 15an aon mhuir agus an dá dhamh dhéag faoin muir; 16na
luaithreáin, na sluaistí, na gabhla agus na gréithe go léir a ghabh leo siúd a rinne Húrám
Áibí de chré-umha líofa do Sholamh rí, do Theampall an Tiarna. 17Rinne an rí iad seo trí
ghaineamhtheilgean i ndúiche na Iordáine idir Sucót agus Zaraedá. 18Rinne Solamh an
oiread sin de na gréithe sin go léir nár tomhaiseadh riamh meáchan an chré-umha a
chuaigh iontu.
19
Rinne Solamh na gréithe go léir a bhí i dTeampall Dé: an altóir óir, na boird do
bhuilíní na láithreachta, 20na coinnleoirí lena lóchrainn d’ór fíre le lasadh os comhair an
tsanctóra mar a ordaíodh; 21na bláthanna ornáideacha, na lóchrainn, agus an teanchair,
d’ór fíre; 22na smóladáin, na babhlaí, na loingíní túise, na túisteáin, d’ór fíre; doras an
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Teampaill, na doirse inmheánacha don áit shárnaofa, agus doirse halla an Teampaill, d’ór
fíre.

An Áirc á Cur sa Teampall

5

Ar an gcuma sin cuireadh i gcrích an obair go léir a rinne Solamh rí do Theampall an
Tiarna, agus thug Solamh leis isteach na nithe go léir a rinne Dáiví a athair a
thíolacadh, idir airgead agus ór agus ghréithe, agus chuir iad i gciste Theampall Dé.
2
Ansin chruinnigh Solamh seanóirí Iosrael agus taoisigh na dtreibheanna agus cinn finí
phobal Iosrael le chéile in Iarúsailéim chun go dtabharfaidís áirc chonradh an Tiarna aníos
ó Shíón, cathair Dháiví. 3Bhailigh fir Iosrael ar fad timpeall an rí Solamh sa seachtú mí le
linn na féile. 4Agus tháinig seanóirí Iosrael ar fad agus thug na Léivítigh suas an áirc;
5
thug siad an áirc suas agus Both na Teagmhála agus na soithí naofa a bhí inti; d’iompair
na sagairt agus na Léivítigh leo suas iad. 6Solamh rí agus pobal uile Iosrael a bhí bailithe
le chéile in éineacht leis os comhair na háirce, rinne siad caoirigh agus daimh gan líon gan
áireamh a íobairt. 7Thug na sagairt áirc chonradh an Tiarna go dtí a hionad i sanctóir an
Teampaill, is é sin san áit shárnaofa, faoi sciatháin na gceiribíní. 8San áit inar cuireadh an
áirc bhí sciatháin na gceiribíní ar leathadh mar scáth os cionn na háirce agus a cuaillí.
9a
Bhíodarsan chomh fada sin gurbh fhéidir a ndeirí a fheiceáil ón áit shárnaofa os comhair
an tsanctóra, ach níorbh fhéidir ó lasmuigh. 10Ní raibh rud ar bith san áirc ach an dá chlár
a chuir Maois inti i Horaeb, áit a ndearna an Tiarna conradh leis na hIosraelaigh nuair a
tháinig siad amach as tír na hÉigipte. 9bTá siad ansin fós go dtí an lá inniu féin.
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Nuair a tháinig na sagairt amach as an sanctóir, líon néal an sanctóir, is é sin,
Teampall an Tiarna. 11bNa sagairt go léir a bhí i láthair, cibé ord lenar bhain siad, bhí siad
tar éis iad féin a naomhú. 12Na cantairí Léivíteacha go léir, Ásáf, Héamán, Iadútún, agus
a gclann mhac agus a ndeartháireacha, sheas siad lastoir den altóir, agus iad gléasta i
línéadach mín ag seinm ciombal, cláirseach agus cruiteanna, agus céad agus a fiche sagart
ag comhsheinm leo ar an stoc. 13aIad siúd a sheinn an stoc agus a chan, mholadar agus
mhóradar an Tiarna d’aonghuth. Thógadar a nglór i gcomhcheol leis an stoc agus leis an
gciombal agus leis na gléasanna ceoil agus mholadar an Tiarna:
“Óir is maith é,
agus maireann a bhuanghrá de shior.”
14
De bharr an néil seo níor fhéad na sagairt leanúint níos faide dá ndualgais; bhí Teampall
Dé lán de ghlóir an Tiarna.

Aitheasc Sholaimh

6Dúirt Solamh ansin:
“Chinn an Tiarna go lonnódh sé sa néal tiubh.
2
Sea go deimhin, tá teach cónaithe tógtha agam duit,
áit ina ndéanfá cónaí ann go brách.”
3
Ansin chas an rí timpeall agus chuir a bheannacht ar chomhthionól Iosrael go léir, agus
comhthionól Iosrael go léir ina seasamh. 4Dúirt sé: “Moladh leis an Tiarna, Dia Iosrael, a
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chuir i ngníomh ó láimh gach ar gheall sé ó bhéal do Dháiví m’athair, nuair a dúirt sé:
5
‘Ón lá a thug mé mo phobal Iosrael amach as tír na hÉigipte, níor roghnaigh mé aon
chathair, in aon treibh de chuid Iosrael go léir, le teach a thógáil inti le go lonnódh
m’ainm ann, ná níor roghnaigh mé aon fhear le bheith ina thaoiseach ar mo phobal
Iosrael; 6ach gur roghnaigh mé Iarúsailéim le go lonnódh m’ainm ann agus gur roghnaigh
mé Dáiví le mo phobal Iosrael a rialú.’ 7Ba é mian croí m’athar Dáiví teach a thógáil
d’ainm an Tiarna, Dia Iosrael. 8Ach dúirt an Tiarna le Dáiví m’athair: ‘Is é mian do chroí
teach a thógáil do m’ainm, agus is maith uait sin; 9ach mar sin féin ní tú an té a thógfaidh
an teach; sé do mhac, an té a ghinfear ó d’fheoil féin, a thógfaidh an teach do m’ainm.’
10
Chomhlíon an Tiarna an gealltanas a thug sé; tháinig mise i gcomharbacht ar m’athair
Dáiví agus táim i mo shuí i ríchathaoir Iosrael faoi mar a gheall an Tiarna; tá an teach
tógtha agam don Tiarna, Dia Iosrael, 11agus tá ionad déanta agam ann don áirc ina bhfuil
an conradh a rinne an Tiarna le clann Iosrael.”

Guí Sholaimh
12

Ansin, i láthair chomhthionól Iosrael go léir, sheas Solamh os comhair altóir an
Tiarna, agus shín sé a lámha uaidh amach. 13Bhí léibheann cré-umha déanta ag Solamh
agus é leagtha i lár na cúirte aige; bhí sé cúig bhanlámh ar fhad, cúig bhanlárnh ar
leithead, trí bhanlámh ar airde, agus leag sé sa chúirt é; agus ghabh sé in airde air; ansin
chuaigh sé ar a ghlúine i láthair chomhthionól Iosrael go léir agus shín sé a lámha i dtreo
na bhflaitheas 14agus dúirt: “A Thiarna, a Dhia Iosrael, níl aon Dia cosúil leatsa ar neamh
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thuas ná ar talamh thíos; tá tú dílis do do chonradh agus cineálta le do shearbhóntaí nuair
a chloíonn siad le do chosán le hiomlán a gcroí. 15Chomhlíon tú an gealltanas a thug tú
do do shearbhónta Dáiví, m’athair; gach ar gheall tú ó bhéal, chuir tú i ngníomh ó láimh
inniu. 16Agus anois, a Thiarna, a Dhia Iosrael, coinnigh an gealltanas a thug tú do do
shearbhónta Dáiví á rá: ‘Ní bheidh tú choíche gan fear le suí os mo chomhair i ríchathaoir
Iosrael, ar choinníoll go dtabharfaidh do chlann mhac aire dá n-iompar agus siúl ar
chosán mo dhlí mar a rinne tusa féin os mo chomhair.’ 17Comhlíon más ea anois, a
Thiarna, Dia Iosrael, na focail a labhair tú le do shearbhónta Dáiví m’athair. 18Ach an
ndéanfaidh Dia cónaí dáiríre i measc an chine dhaonna ar talamh? Mhuise ní féidir leis na
flaithis féin ná lena bhflaithis siúd arís thú a choinneáil. Nach lúide mar sin is féidir leis an
teach seo atá tógtha agamsa? 19Ach éist le hurnaí agus le himpí do shearbhónta, a Thiarna
mo Dhia; tabhair cluas don ghlaoch agus don ghuí a chuireann do shearbhónta suas
chugat. 20De lá agus d’oíche bíodh do shúile ag tabhairt aire don teach seo, an áit seo
inar gheall tú a dhéanfá teach do d’ainm. Éist leis an nguí a dhéanfaidh do shearbhónta
san áit seo. 21Éist le hachainíocha do shearbhónta agus do phobail Iosrael nuair a ghuíonn
siad san áit seo. Sea, éist leo ó d’áras ar neamh, agus nuair a éistfidh tú tabhair
maithiúnas!
22
“Má pheacaíonn duine in aghaidh a chomharsan agus go [nglaonn] an chomharsa
mallacht sa mhullach air, agus go gcuireann sé iallach air mionn a thabhairt os comhair
d’altóra sa Teampall seo, 23éistse ó na flaithis agus déan beart agus tabhair breith idir do
shearbhóntaí; daor an ciontach agus tabhair a iompar sa mhullach air féin; cosain an
fíréan agus tabhair luach saothair dó de réir a fhíréantachta. 24Má bheireann an namhaid
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an bua ar do phobal Iosrael mar gur pheacaigh siad i d’aghaidh, má iompaíonn siad ar ais
chugat, agus d’ainm a mholadh, agus idirghuí a dhéanamh chugat, sa teach seo, 25tabhair
cluas dóibh ó na flaithis agus maith a bpeaca do do phobal Iosrael, agus tabhair ar ais iad
chun na tíre a thug tú dóibh féin agus dá sinsir.
26
“Nuair a dhúnfar na spéartha agus nach mbeidh aon bháisteach mar gur pheacaíodar
i d’aghaidh, má dhéanann siad guí san áit seo, agus d’ainm a mholadh, agus go
n-umhlaíonn tú iad agus go ndéanann siad aithrí mar gheall ar a bpeacaí, 27tabhair cluas
dóibh ó na flaithis, agus maith a bpeaca do do shearbhóntaí agus do do phobal Iosrael;
múin dóibh cosán na fíréantachta atá le leanúint acu, agus fear fearthainn ar do thír, an tír
a thug tú do do phobal mar oidhreacht.
28
“Má bhíonn gorta sa tír, nó plá, nó aicíd, nó coincleacha, nó lócaist, nó cruimh; má
chuireann namhaid an phobail léigear ar gheata cathrach dá gcuid; má bhíonn fiabhras nó
galar; 29má thagann brón agus doilíos croí ar aon duine – nó ar do phobal Iosrael go léir
– agus go ndéanfadh sé impí nó achainí agus go sínfeadh sé a lámha amach i dtreo an
Teampaill seo, 30tabhair cluas ó na flaithis mar a bhfuil d’áitreabh; tabhair maithiúnas
agus cúitigh le cách de réir a iompair go léir, mar is eol duit gach croí – óir, is duit
amháin is eol croí gach duine – 31ionas go mbeidh urraim acu duit agus go siúlfaidh siad
ar do chosáin fad mhairfidh siad sa tír a thug tú dár sinsir.
32
“Agus an strainséir chomh maith nach mbaineann le do phobal Iosrael, má thagann
sé ón imigéin ar son d’ainm, agus do láimhe tréine, agus do ghéige sínte amach – má
thagann sé agus guí a dhéanamh sa Teampall seo, 33tabhair cluas dó ó na flaithis mar a
bhfuil d’áitreabh, agus deonaigh gach a n-iarrfaidh an strainséir, ionas go bhfaighidh
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ciníocha uile an domhain eolas ar d’ainm, agus, dála do phobail Iosrael, go mbeidh
urraim acu duit, agus go mbeidh a fhios acu gur tugadh d’ainm ar an Teampall seo a thóg
mé.
34
“Má théann do phobal chun cogaidh in aghaidh a naimhde, cibé bealach ar a
seolfaidh tú iad, agus má chasann siad i dtreo na cathrach a thogh tú agus i dtreo an
Teampaill a thóg mé do d’ainm agus guí chugat, 35tabhair cluas ó na flaithis dá n-impí
agus dá n-achainí agus seas leo.
36
“Má pheacaíonn siad i d’aghaidh – mar níl duine beo nach ndéanann peaca – agus go
dtiocfaidh fearg ort leo agus iad a thabhairt suas dá namhaid i dtreo go dtabharfaí chun
siúil iad mar dhaoir go tír i gcéin nó i gcóngar; 37má thagann ciall dóibh i dtír a
ndeoraíochta agus go ndéanfaidh siad aithrí, agus guí a chur chugat i bhfearann lucht a
gcloíte á rá: ‘Pheacaíomar, rinneamar an t-olc agus an peaca,’ 38agus má iompaíonn siad
ar ais chugat ó chroí go hiomlán agus ó anam go hiomlán, i dtír a ndeoraíochta, mar ar
tugadh ar díbirt iad, agus má chuireann siad achainí chugat agus a n-aghaidh i dtreo na
tíre a thug tú dá sinsir, i dtreo na cathrach a thogh tú, agus i dtreo an Teampaill a thóg
mé do d’ainm, 39tabhair cluas dóibh ó na flaithis mar a bhfuil d’áitreabh, éist lena
n-achainí agus lena n-impí agus seas leo: maith do do phobal na peacaí a rinneadar i do
choinne.
40
“Bíodh do shúile ar leathadh, a Dhia liom, agus tabhair cluas i gcónaí don urnaí a
ofrálfar suas ón áit seo. 41Agus anois:
“Éirigh, a Thiarna, a Dhia, agus isteach leat i do áit suaimhnis,
tusa agus áirc do chumhachta.
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Tá an slánú um do shagairt mar éide,
agus cuireann d’fhéile lúcháir ar d’fhíréin.
42
A Thiarna, a Dhia, ná hiompaigh ó ghnúis d’ungthaigh;
cuimhnigh ar do chineáltas buan le Dáiví do shearbhónta.”

Tíolacadh an Teampaill

7

Nuair a bhí a urnaí ráite ag Solamh, tháinig tine anuas ó na flaithis agus dhóigh an
íobairt uileloiscthe agus na hofrálacha, agus líon glóir an Tiarna an Teampall. 2Níor
fhéad na sagairt dul isteach i dteach an Tiarna óir líon glóir an Tiarna teach an Tiarna.
3
Nuair a chonaic clann Iosrael go léir an tine ag teacht anuas agus glóir an Tiarna ina luí
ar an Teampall, chrom siad síos chun an urláir ar a mbéala agus ar a bhfiacla ar an
bpábháil; thug siad adhradh agus moladh don Tiarna: “Óir is maith é, agus maireann a
bhuanghrá de shíor.” 4Ansin d’ofráil an rí agus an pobal go léir íobairt i láthair an Tiarna.
5
D’ofráil Solamh rí dhá mhíle fichead damh, céad agus a fiche míle caora, agus rinne an rí
agus an pobal Teampall an Tiarna a thíolacadh ar an gcuma sin. 6Sheas na sagairt ina
n-ionaid féin, agus mhol na Léivítigh an Tiarna ar na huirlisí a rinne Dáiví le comhsheinm
le cainticí an Tiarna: “Óir maireann a bhuanghrá de shíor.” Ghabh siad na hiomainn
mholta a chum Dáiví. Taobh leo bhí na sagairt ag séideadh an stoic, agus Iosrael go léir
ina seasamh.
7
Rinne Solamh rí lár na cúirte os comhair Theampall an Tiarna a choisreacan; d’ofráil
sé ansiúd an íobairt uileloiscthe, an abhlann agus codanna méithe na n-íobairtí
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comaoineach, mar go raibh an altóir chré-umha a rinne Solamh róbheag chun an íobairt
uileloiscthe, an abhlann agus na spólaí méithe a iompar. 8Rinne Solamh ansin an fhéile a
cheiliúradh ar feadh seacht lá, in éineacht le hIosrael go léir, ó bhealach Hamát go gleann
na hÉigipte, ina chomhthionól mór. 9Ar an ochtú lá bhí comhthionól sollúnta acu, óir
cheiliúir siad coisreacan na haltóra seacht lá agus an fhéile seacht lá. 10Ar an tríú lá
fichead den seachtú mí chuir sé an pobal uaidh abhaile, agus iad faoi lúcháir agus áthas
croí de bharr an chineáltais go léir a thaispeáin an Tiarna do Dháiví, do Sholamh agus
d’Iosrael a phobal.

Rabhadh
11

Bhí deireadh déanta ag Solamh ansin ag tógáil Theampall an Tiarna agus an pháláis,
agus bhí críoch curtha aige ar gach ar mhian leis ina chroí a dhéanamh i dteach an Tiarna
agus ina theach féin. 12Ansin thaispeáin an Tiarna é féin do Sholamh san oíche agus dúirt
sé leis: “D’éist mé le d’urnaí. Thogh mé an áit seo dom féin mar theach íobartha. 13Nuair
a dhúnfaidh mé na spéartha i dtreo nach dtiocfaidh báisteach, nó nuair a ordóidh mé don
lócaist an tír a scriosadh, nó nuair a scaoilfidh mé plá faoin bpobal, 14má dhéanann an
pobal ar a nglaoitear m’ainm iad féin a umhlú agus guí chugam agus mo ghnúis a lorg,
agus casadh óna gcosáin choiriúla, tabharfaidh mé cluas dóibh ó neamh, agus maithfidh
mé a bpeaca agus cneasóidh mé a dtír. 15Beidh mo shúile ar oscailt agus mo chluasa ar
tinneall don urnaí a dhéantar san áit seo anois agus feasta. 16Anois agus feasta tá an teach
seo tofa agus coisricthe agam le go mbeadh m’ainm ann go brách; beidh mo shúile agus
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mo chroí ann go brách na breithe. Agus maidir leat féin, má shiúlann tú i mo láthair mar
a rinne Dáiví d’athair, má dhéanann tú gach ar ordaigh mé duit, agus má chomhlíonann
tú mo dhlíthe agus mo reachtanna, 18daingneoidh mé do ríchathaoir, de réir an chonartha
a rinne mé le Dáiví d’athair á rá: ‘Ní bheidh tú choíche gan fear le suí i ríchathaoir
Iosrael.’ 19Ach má iompaíonn sibh uaim, agus nach gcoimeádfaidh sibh m’aitheanta agus
mo reachtanna a chuir mé romhaibh, ach imeacht agus seirbhís a dhéanamh do dhéithe
eile agus iad a adhradh, 20ansin déanfaidh mé [Iosrael] a stoitheadh as an talamh a thug
mé dóibh, agus caithfidh mé uaim as mo radharc an Teampall seo a choisric mé do
m’ainm, agus déanfaidh mé seanfhocal agus nath de i measc na gciníocha go léir. 21Agus
maidir leis an Teampall seo atá chomh maorga sin anois, cuirfidh sé alltacht ar gach duine
a ghabhfaidh thar bráid agus déarfaidh siad: ‘Cén fáth ar thug an Tiarna an cor seo don
tír agus don Teampall seo?’ 22Agus sé freagra a gheobhaidh siad: ‘Mar gur thréig siad an
Tiarna, Dia a sinsear, a thug amach iad as tír na hÉigipte, agus gur ghlac siad chucu
déithe eile agus gur thug siad ómós agus seirbhís dóibh; sin é an fáth ar thug an Tiarna an
drochíde sin go léir orthu.’”

An Tógáil Déanta

8

Ag deireadh an fiche bliain a thóg sé ar Sholamh Teampall an Tiarna agus a theach
féin a thógáil, 2d’atóg sé na cathracha a thug Húrám dó, agus lonnaigh sé Iosraelaigh
iontu. 3Ansin chuaigh Solamh go Hamát Zóbá agus ghabh é. 4D’atóg sé Tadmor san
fhásach agus na cathracha stóir go léir a bhí tógtha aige i Hamát. 5D’atóg sé Béit Horon
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Uachtarach agus Béit Horon Íochtarach, cathracha daingne le ballaí, geataí, agus sparraí,
6
agus Bálat, agus na cathracha stóir go léir a bhí ag Solamh, na cathracha dá charbaid
agus dá eachra, agus gach ní arbh áil le Solamh a thógáil i Iarúsailéim, sa Liobáin agus
sna tíortha go léir a bhí faoina cheannas. 7Gach ar mhair de na Hitigh, na hAmóraigh, na
Pirizigh, na Hivigh, na Iabúsaigh, nárbh Iosraelaigh iad; 8a sliocht a fágadh sa tír ina
ndiaidh, an mhuintir nár chuir na hIosraelaigh faoin mbang, – chuir Solamh iadsan go léir
faoi chuing dhaoirse sclábhaíochta agus is mar sin atá acu go dtí inniu féin. 9Ach níor
chuir Solamh aon duine de chlann Iosrael faoi dhaoirse saothair; ba iadsan a bhí aige mar
shaighdiúirí, mar oifigigh, mar cheannairí carbad, agus mar mharcshlua. 10Sin iad na
maoir a bhí ar na saoistí a bhí i mbun shaothar Sholaimh: dhá chéad go leith a bhí i
gceannas na ndaoine.
11
Thug Solamh iníon Fhorainn ó chathair Dháiví go dtí an teach a thóg sé di, mar dúirt
sé: “Ní chuirfidh mo bheansa fúithi i dteach Dháiví, rí Iosrael, mar tá na háiteanna inar
tháinig áirc an Tiarna naofa.” 12Ansin d’ofráladh Solamh íobairtí uileloiscthe don Tiarna
ar an altóir a thóg sé don Tiarna os comhair an phóirse, 13mar a d’éiligh dualgas gach lae,
ag ofráil de réir aithne Mhaois do na sabóidí, na réanna nua, na trí féilte bliantúla – féile
an aráin gan ghabháile, féile na seachtainí, agus féile na dtaibearnacal. 14Chuir sé
reachtanna a athar, Dáiví, i bhfeidhm, agus cheap sé oird na sagart i mbun a ndualgas;
agus na Léivítigh i mbun a gcúraimí molta agus freastail leis na sagairt mar a d’éiligh
liotúirge gach lae; agus oird lucht faire na ngeataí i mbun a ngeataí ar leith, mar a
d’ordaigh Dáiví giolla Dé. 15Níor chlaonadar in aon slí óna raibh ordaithe ag an rí do na
sagairt agus do na Léivítigh, fiú, maidir le gnó na gcistí. 16Ar an gcuma sin nuair a bhí
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Teampall an Tiarna go léir tógtha, bhí crích curtha le saothar Sholaimh go léir, saothar
nach raibh ann ach beartas á ullmhú go dtí an lá ar leagadh cloch bhoinn Theampall an
Tiarna.

Glóir Sholaimh
17

Chuaigh Solamh ansin go hEizión Geibir agus go hÉalát ar bhruach na farraige i dtír
Eadóm. 18Chuir Húrám longa faoi stiúir a chuid fear féin chuige, agus mairnéalaigh
eolgaiseacha. Chuadarsan le muintir Sholaimh go hÓifír agus rugadar leo ar ais ón áit sin
ceithre chéad go leith tallann óir agus thugadar do Sholamh rí é.

9

Nuair a leath clú Sholaimh amach fad le banríon Sheabá tháinig sí ag triall air go
Iarúsailéim chun é a phromhadh le ceisteanna crua. Thug sí ollsaibhreas léi, camaill
faoi ualach spíosraí, na múrtha óir agus líoga lómhara. Ar theacht go Solamh di, labhair
sí leis go neamhbhalbh, 2agus bhí freagra ag Solamh ar gach ceist dár chuir sí; ní raibh
ceann ar bith acu róchasta le míniú ag Solamh. 3Nuair a chonaic banríon Sheabá chomh
críonna ar fad agus a bhí Solamh, an pálás a bhí tógtha aige, 4bia an bhoird agus an chóir
a bhí ar a oifigigh, eagrú a lucht freastail, agus an feisteas a bhí orthu, lucht iompartha na
gcorn aige agus na híobairtí dóite a d’ofráladh sé i dTeampall an Tiarna baineadh
stangadh aisti, 5agus dúirt sí leis an rí: “Ba í an fhírinne, mar sin, a chuala mé i mo thír
féin fút agus faoi do chríonnacht! 6Go dtí gur tháinig mé agus go bhfaca mé le mo shúile
cinn é, níorbh fhéidir liom an tuairisc a chreidiúint; ach is léir nár insíodh dom faoi leath
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do chríonnacht éachtach dáiríre; sáraíonn tú an tuairisc a chuala mé. Nach méanar do do
mhná céile! 8Nach méanar do na seirbhísigh seo agat a bhíonn ag síorfhreastal ort agus a
chluineann do chríonnacht. 9Moladh leis an Tiarna do Dhia a bhronn an chomaoin seo ort
agus a chuir ar a ríchathaoir thú mar rí [in ainm] an Tiarna do Dhia. De bhrí go bhfuil grá
bithbhuan ag an Tiarna do Iosrael, agus gur mian leis é chothú go brách, rinne sé rí díotsa
chun an dlí agus an ceart a riar.” Bhronn sí céad fiche tallann óir ar an rí agus lear mór
spíosraí agus líoga lómhara. Ní raibh riamh spíosraí mar iad siúd a thug banríon Sheabá
do Sholamh rí. 10Ar an tslí chéanna, na searbhóntaí úd Húrám agus Sholaimh a bhí ag
tabhairt óir ó Óifír, thug siad leo adhmad algum agus líoga lómhara. 11Rinne an rí cláir
urláir do Theampall an Tiarna agus don phálás ríoga, agus cruiteanna agus cláirseacha
don lucht ceoil, den adhmad algum; ní fhacthas a leithéid riamh roimhe sin i dtír Iúdá.
12
Agus bhronn Solamh rí ar bhanríon Sheabá gach arbh áil léi seachas a raibh tugtha chun
an rí aici a thabhairt ar ais. Ansin d’imigh sí léi abhaile chun a tíre féin, í féin agus a
searbhóntaí.
13
Sé chéad agus a seasca sé tallann óir an meáchan óir a thagadh go Solamh le
haghaidh na bliana, 14seachas a dtagadh chuige ón lucht trádála agus ceannaithe, agus a
dtagadh d’ór agus d’airgead go Solamh ó ríthe na hAráibe agus ó rialtóirí na tíre. 15Rinne
Solamh rí dhá chéad sciath d’ór ceárta; chuaigh sé chéad seicil óir i ngach sciath. 16Agus
rinne sé trí chéad sciath beag d’ór ceárta agus chuaigh trí chéad seicil óir i ngach sciath
agus chuir an rí iad i Halla Fhoraois na Liobáine. 17Rinne an rí chomh maith ríchathaoir
mhór eabhair, agus chumhdaigh í le hór athleáite. 18Bhí sé chéim chun na ríchathaoireach
agus bhí uan óir ar a cúl, agus taca uillinne ar gach taobh den ríchathaoir; bhí dhá leon ina
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seasamh le taobh na dtacaí, agus dhá leon déag ina seasamh ansiúd, leon ag dhá cheann
gach céime de na sé ceimeanna. Ní dhearnadh a leithéid de ríchathaoir riamh in aon ríocht
eile.
20
Ba d’ór soithí óil Sholaimh go léir, agus ba d’ór fíre gréithe uile Halla Fhoraois na
Liobáine, gan aon ní d’airgead, mar ba bheag an meas a bhí ar airgead le linn Sholaimh.
21
Théadh longa an rí go Tairsís in éineacht le searbhóntaí Húrám. Uair gach trí bliana
thagadh cabhlach Thairsís le hór, airgead, eabhar, ápaí agus bábúin. 22Sháraigh Solamh rí
ríthe an domhain go léir ar shaibhreas agus ar eagna. 23Thagadh an saol mór go léir ar
lorg éisteacht ó Sholamh ionas go gcloisfidís an eagna a chuir Dia ina chroí, 24agus
thugadh gach duine díobh a thabhartas féin leis – soithí óir, soithí airgid, fallaingí, airm,
spíosraí, capaill agus miúileanna. Agus mar sin a bhí bliain i ndiaidh na bliana. 25Bhí
ceithre mhíle mainséar ag Solamh dá chapaill agus dá charbaid, agus dhá mhíle dhéag
marcach; bhuanaigh sé iadsan sna cathracha carbad agus in aice an rí in Iarúsailéim. 26Bhí
sé i gceannas ar na ríthe go léir ón Eofrataes go tír na bhFilistíneach agus go teorainn na
hÉigipte. 27D’fhág an rí go raibh airgead chomh coiteann céanna le clocha in Iarúsailéim
agus céadair chomh flúirseach le seiceamair na nÍsleán. 28Dhéantaí capaill Sholaimh a
allmhairiú ó Chilicia agus ó na tíortha eile go léir chomh maith.
29
An chuid eile de stair Sholaimh ó thús deireadh, nach bhfuil sí go léir scríofa i Stair
Nátán an fáidh, i dtairngreacht Aichíá ó Shileo, agus i bhfíseanna Ideo an físí faoi
Iarobám mac Nabát. 30Mhair réimeas Sholaimh, in Iarúsailéim, ar Iosrael go léir,
daichead bliain. 31Ansin chuaigh Solamh chun suain lena shinsir agus cuireadh é i gcathair
Dháiví a athair. Tháinig Rachabám a mhac i gcomharbacht air.
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Aighneas

10

Chuaigh Rachabám go Seicim mar go raibh Iosrael go léir imithe go Seicim chun
é a fhógairt ina rí. 2Nuair a chuala Iarobám mac Nabát an scéal – bhí sé san Éigipt
mar ar theith sé ó Sholamh rí – d’fhill sé ón Éigipt. 3Chuir siad fios air agus ghlaoigh siad
air agus tháinig sé agus [an comhthionól] go léir in éineacht leis, agus dúirt siad le
Rachabám: 4“Chuir d’athair ualach trom orainn le hiompar; bog daoirse dhian d’athar,
agus a chuing atá go trom orainn, agus déanfaimid seirbhís duit.” 5Dúirt sé leo: “Tagaigí
ar ais chugam faoi cheann trí lá.” D’imigh na daoine leo.
6
Ansin chuaigh Rachabám rí i gcomhairle leis na seanóirí a bhí ag déanamh seirbhíse
dá athair Solamh fad a mhair sé. “Cén freagra,” ar sé, “a mholfadh sibh ba chóir dom a
thabhairt ar an muintir seo?” 7“Má bhíonn tú cneasta leis an bpobal seo,” ar siad, “agus
má bhíonn tú lách leo, agus má bhíonn tú cóir leo, beidh siad mar sheirbhísigh agat go
deo.” 8Ach dhiúltaigh sé don chomhairle a thug na seanóirí dó agus chuaigh sé i
gcomhairle leis na hógánaigh, a d’fhás suas leis féin, a bhí ina sheirbhís. 9“Cén freagra a
chomhairlíonn sibh dúinn a thabhairt ar an muintir seo a dúirt liom: ‘Bog dínn an chuing a
leag d’athair orainn’?” 10Agus d’fhreagair an dream óg a d’fhás suas leis agus dúirt leis:
“Tabhair an freagra seo ar an muintir úd a dúirt: ‘Chuir d’athair ualach trom orainn le
hiompar, ach déan é a éadromú dúinn’ – abair é seo leo: ‘Is raimhre mo lúidín ná coim
m’athar. 11Leag m’athair ualach trom oraibh. Cuirfidh mise, más ea, breis ualaigh oraibh.
Bhuail m’athair sibh le lasca; buailfidh mise sibh le scairpeanna.’”
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An tríú lá tháinig Iarobám agus an pobal go léir go Rachabám, faoi mar a d’ordaigh
an rí á rá: “Tagaigí chugam arís an treas lá.” 13Thug an rí freagra garbh orthu gan aon
aird a thabhairt ar an gcomhairle a thug na seanóirí dó. 14Labhair Rachabám leo de réir
chomhairle na n-ógfhear agus dúirt: “Leag m’athair ualach trom oraibh. Cuirfidh mise,
más ea, breis ualaigh oraibh. Bhuail m’athair sibh le lasca; buailfidh mise sibh le
scairpeanna.” 15Níor éist an rí dá réir sin leis an bpobal, agus bhí sin curtha i gcrích ag
Dia ionas go gcomhlíonfadh an Tiarna an gealltanas a thug sé ó bhéal Aichíá ó Shileo do
Iarobám mac Nabát. 16Nuair a chonaic Iosrael go léir nár thug an rí aon aird orthu,
d’fhreagair an pobal an rí:
“Cén chuid atá againn i nDáiví?
Níl aon oidhreacht againn i mac Ieise.
Chun bhur mbothanna libh, a Iosrael, gach duine agaibh.
Tabhair aire do do theach féin feasta, a Dháiví!”
Agus d’imigh Iosrael go léir leo chun a mbothanna. 17Ach bhí Rachabám ina rí ar chlann
Iosrael a bhí ina gcónaí i gcathracha Iúdá. 18Ansin chuir Rachabám rí uaidh Adorám a bhí
i bhfeighil lucht an tsaothair éigeantaigh, ach chuir clann Iosrael chun báis de chlocha é;
ansin níor mhór do Rachabám preabadh ina charbad agus teitheadh go Iarúsailéim.
19
Agus ar an gcuma sin tá Iosrael scartha ó theaghlach Dháiví go dtí an lá inniu féin.

Dea-Bhearta Rachabám

11
&

Ghabh Rachabám suas go Iarúsailéim agus chuir sé tionól ar theaghlach Iúdá agus
ar Bhiniáimin, céad agus a hochtó míle de thogha na ngaiscíoch, ionas go gcuirfí
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cath ar theaghlach Iosrael agus go mbuafaí a ríocht ar ais do Rachabám. Ach tháinig
briathar an Tiarna go Seamaiá, an giolla Dé, agus dúirt: 3“Abair é seo le Rachabám, mac
Sholaimh, rí Iúdá, agus leis na hIosraelaigh go léir in Iúdá agus i mBiniáimin: 4Mar seo a
deir an Tiarna: ‘Ná téigí chun troda in aghaidh bhur mbráithre. Filleadh gach duine ar a
bhaile; an rud seo a tharla, is mise is cúis leis.’” D’éisteadar le briathar an Tiarna agus
d’fhilleadar in ionad máirseáil in aghaidh Iarobám.
5
Chuir Rachabám faoi in Iarúsailéim agus thóg sé cathracha daingne in Iúdá. 6D’atóg
sé Beithil agus Éatám agus Teacóá 7agus Béit Zúr agus Sócó agus Adulám 8agus Gat
agus Máraeiseá agus Zíf 9agus Adóraím agus Láicís agus Azaecá 10agus Zorá agus
Aiálón agus Heabrón, cathracha daingne in Iúdá agus i mBiniáimin. 11Dhaingnigh sé na
dúnta agus chuir ceannasaithe iontu agus stórais bhia agus ola agus fíona. 12Chuir sé
sciatha agus gathanna sna cathracha go léir agus neartaigh sé go mór iad le Iúdá agus
Biniáimin a choimeád faoi smacht.
13
D’fhág na sagairt agus na Léivítigh go léir na háiteanna ina raibh siad ar fud Iosrael
agus thángadar chun cónaithe in aice leis. 14Thréig na Léivítigh a dtailte féaraigh agus a
ngabháltais agus tháinig siad go Iúdá agus Iarúsailéim, mar dhíbir Iarobám agus a mhic
iad as sagartacht an Tiarna, 15agus cheap sé a shagairt féin do na hardionaid, do na
bocánaigh, agus do na laonna a rinne sé. 16Baill de threibheanna Iosrael, daoine a bhí
tíolactha ar fad do sheirbhís an Tiarna Dia Iosrael, lean siad iad agus tháinig siad go
Iarúsailéim le híobairt a dhéanamh don Tiarna, Dia a sinsear. 17Chuireadarsan le neart
ríocht Iúdá agus bhí siad ina dtaca ag Rachabám mac Sholaimh ar feadh trí bliana, mar
lean sé sampla Dháiví agus Sholaimh ar feadh trí bliana.
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Ghlac Rachabám mar chéile, Machalat, iníon Irímiot mac Dháiví, agus Aibiochaíl
iníon Eilíáb mac Ieise. 19Rug sí clann mhac dó: Ieúis, Seamairiá agus Záham. 20Ina diaidh
sin ghlac sé Mácá iníon Aibseálóm mar chéile agus rug sí Aibíá, Atai, Zízeá, agus
Sealomaít. 21Thug Rachabám grá do Mhácá iníon Aibseálóm thar a mhná agus a leannáin
go léir. Bhí, dála an scéil, ocht mbean déag aige agus trí fichid leannán, agus bhí ochtar
mac ar fhichid aige agus trí fichid iníon. 22Cheap Rachabám Aibíá mac Mhácá ina cheann
fine, mar thaoiseach ar a bhráithre, mar gur mhian leis rí a dhéanamh de. 23Rinne sé a
ghnó go críonna agus scaip sé cuid dá chlann mhac ar fud críocha Iúdá agus Bhiniáimin
go léir agus sna cathracha daingne go léir agus thug sé lón go leor dóibh. Ach théadh sé i
gcomhairle lena lán déithe de chuid a bhan.

12

Agus a luaithe a bhí a údarás ríoga bunaithe go daingean, rinne sé féin agus
Iosrael go léir chomh maith dlí an Tiarna a thréigean. 2Sa chúigiú bliain de
réimeas Rachabám tháinig Síseac rí na hÉigipte aníos i gcoinne Iarúsailéim mar go
rabhthas mídhílis don Tiarna; 3bhí dhá chéad déag carbad agus trí fichid míle marcach,
agus líon gan áireamh ón Éigipt ina theannta – Libiaigh, Suicím agus Aetópaigh. 4Ghabh
sé cathracha daingne Iúdá agus tháinig chomh fada le Iarúsailéim. 5Thionól Rachabám
agus ceannairí Iúdá láimh le Iarúsailéim nuair a bhí Síseac ag bagairt, agus tháinig an
fáidh Seamaiá chucu agus dúirt sé leo: “Mar seo a deir an Tiarna: ‘Thréig sibhse mise,
agus dá bhrí sin d’fhág mise sibhse i láimh Shíseac.’” 6Ansin d’umhlaigh ceannairí Iúdá
agus an rí iad féin agus dúirt: “Is cóir é an Tiarna.” 7Nuair a chonaic an Tiarna gur

&

2 CROINICÍ 12

umhlaíodar iad féin, tháinig briathar an Tiarna go Seamaiá. “Rinne siad iad féin a umhlú,”
dúirt sé, “agus ní dhéanfaidh mé iad a scriosadh. Fóirfidh mé orthu ar ball beag. Ní luífidh
mo fhearg ar Iarúsailéim trí láimh Shíseac. 8Beidh siad ina ndaoir aige mar sin féin i dtreo
go dtuigfidís a bhfuil idir seirbhís domsa agus seirbhís do ríochtaí na dtíortha iasachta.”
9
Tháinig Síseac rí ná hÉigipte aníos más ea in aghaidh Iarúsailéim, agus thug sé leis na
seoda ó Theampall an Tiarna agus na seoda ón bpálás ríoga; thug sé gach rud leis, fiú na
sciatha óir go léir a rinne Solamh. 10Ina n-áitsean rinne Rachabám sciatha cré-umha, agus
chuir iad faoi chúram oifigigh gharda gheata pháláis an rí. 11Aon uair a théadh an rí chun
an Teampaill, d’iompraíodh na gardaí iad, agus thugaidís ar ais chun seomra an gharda
iad ina dhiaidh sin. 12De bhrí gur umhlaigh sé é féin, d’iompaigh fearg an Tiarna uaidh
agus níor scrios sé ar fad é. Bhí an scéal go maith acu in Iúdá.
13
Dhaingnigh Rachabám a fhlaitheas in Iarúsailéim agus bhí faoi réim ann. Bhí
Rachabám bliain agus daichead d’aois nuair a tháinig sé i gcoróin, agus bhí sé seacht
mbliana déag i réim in Iarúsailéim, an chathair ar threibheanna Iosrael go léir a thogh an
Tiarna lena ainm a lonnú ann. Námá, an tAmónach mná, ab ainm dá mháthair. 14Rinne sé
an t-olc mar nár luigh sé ó chroí le tóraíocht an Tiarna.
15
An chuid eile de stair Rachabám ó thús deireadh, nach bhfuil sé go léir scríofa in
Annála Sheamaiá an fáidh, agus Ideo an físí, faoi eagrú na Léivíteach agus faoin
tsíorchogaíocht idir Rachabám agus Iarobám? 16Ansin chuaigh Rachabám chun suain lena
shinsir agus cuireadh é i gcathair Dháiví, a athair, agus tháinig a mhac Aibíá i
gcomharbacht air.
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Réimeas Aibíá

13

San ochtú bliain déag de réimeas an rí Iarobám, tháinig Aibíá i gcoróin ar Iúdá.
2
Bhí sé i réim ar feadh trí bliana in Iarúsailéim. Miocáiá ab ainm dá mháthair, iníon
Úiríéil ó Ghibeá. Bhí Aibíá ag cogaíocht le Iarobám. 3Chuaigh Aibíá chun catha le slua
trodairí cróga, ceithre chéad míle fear tofa, agus chuir Iarobám a ocht gcéad míle de fhir
thofa, gaiscígh chalma, in eagar ina aghaidh.
4
Sheas Aibíá ar Shliabh Zamáraím in ardáin Eafráim. 5“A Iarobám agus a Iosrael go
léir,” ar sé, “nach bhfuil a fhios agaibh gur thug an Tiarna flaitheas Iosrael do Dháiví agus
dá shliocht go brách trí chonradh dosháraithe? 6Ach dá ainneoin sin rinne Iarobám mac
Nabát, searbhónta do Sholamh mac Dháiví, ceannairc in aghaidh a mháistir. 7Bhailigh
scraistí áirithe gan mhaith ina thimpeall, agus thugadar a ndúshlan faoi Rachabám mac
Sholaimh agus Rachabám fós óg gan mhisneach agus gan ar a chumas cur ina gcoinne.
8
Tá sibh ag caint anois ar chur in aghaidh fhlaitheas an Tiarna atá i seilbh shliocht Dháiví
de bhrí go bhfuil mathshlua mór díbh ansin le bhur laonna óir a rinne Iarobám le bheith
mar dhéithe agaibh. 9Nár dhíbir sibh sagairt an Tiarna, sliocht Árón agus na Léivítigh,
d’fhonn sagairt a dhéanamh daoibh féin dála muintir thíortha eile? Aon duine a thagann le
tarbh agus le seacht reithe le hé féin a choisreacan, déantar sagart de do dhia nach dia ar
bith! 10Maidir linne, is é an Tiarna ár nDia agus ní dhearnamar é a thréigean; tá sagairt
againn ag fónamh don Tiarna; clann Árón iad agus is Léivítigh an lucht freastail.
11
Déanann siad íobairt uileloiscthe a ofráil don Tiarna ár nDia gach maidin agus
tráthnóna, le túis na spíosraí cumhra; leagann siad amach arán na láithreachta ar an
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mbord naofa, agus déanann siad cúram den choinnleoir óir le go mbeadh a lóchrann ar
lasadh gach tráthnóna. Óir déanaimidne liotúirge an Tiarna ár nDia a chomhlíonadh, ach
thréig sibhse é. 12Féach, tá an Tiarna linn, ar ár dtosach againn; féach a shagairt leis na
stoic ar tí iad a shéideadh leis an ngáir chatha a chur suas i bhur n-aghaidh. A chlann
Iosrael, ná troidigí in aghaidh an Tiarna, Dia ár sinsear, mar ní rithfidh libh.”
13
Chuir Iarobám buíon i luíochán timpeall laistiar le hiad a ionsaí i leith a gcúil; bhí a
shluaite ar bhéala Iúdá dá bhrí sin agus an luíochán ar a gcúla. 14D’fheach Iúdá ina
dtimpeall agus chonaic siad lucht ionsaithe rompu amach agus ina ndiaidh. Ghlaoigh siad
ar an Tiarna agus shéid na sagairt na stoic. 15Chuir sluaite Iúdá a ngáir chatha suas, agus
nuair a rinne siad amhlaidh, bhris an Tiarna ar Iarobám agus ar Iosrael go léir roimh Aibíá
agus Iúdá. 16Theith clann Iosrael roimh Iúdá agus thug Dia ar láimh dóibh iad. 17Rinne
Aibíá agus a shluaite ár agus eirleach orthu; thit cúig céad míle d’fhir thofa Iosrael marbh
ar pháirc an áir. 18Cloíodh clann Iosrael an uair sin agus bhí an lá le Iúdá ar an gcuma sin
mar go raibh muinín acu as an Tiarna, Dia a sinsear.
19
Chuaigh Aibíá sa tóir ar Iarobám agus ghabh cathracha áirithe uaidh, Béitéil lena
shráidbhailte, Iseáná lena shráidbhailte, agus Eafrón lena shráidbhailte. 20Níor fhéad
Iarobám a chumhacht a ghnóthú ar ais le linn Aibíá, agus threascair an Tiarna é agus
d’éag sé. 21Ach chuaigh Aibíá i neart; thóg sé ceathrar ban déag chuige féin agus ghin sé
beirt mhac ar fhichid agus seisear iníonacha déag. 22An chuid eile de stair Aibíá, a bhearta
agus a ghníomhartha, nach bhfuil sin go léir scríofa i scéala an fháidh Ideo? 23Ansin
chuaigh Aibíá chun suain lena shinsir agus cuireadh é i gcathair Dháiví. Tháinig a mhac
Ásá i gcomharbacht air. Bhí an tír faoi shíocháin ar feadh deich mbliana lena linn.
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Síocháin i dTús Réimeas Ásá
Rinne Ásá an ceart agus an chóir i bhfianaise an Tiarna a Dhia. 2Chuir sé deireadh
leis na haltóirí deoranta agus leis na hardionaid, leag sé anuas na colúin agus
ghearr anuas na cuaillí naofa, 3agus d’áitigh sé ar Iúdá an Tiarna a nDia a thóraíocht agus
idir dhlí agus aithne a chomhlíonadh. 4Dhíbir sé na hardionaid agus na haltóirí túise as
gach cathair in Iúdá. Bhí síocháin sa ríocht faoina réim. 5D’atóg sé cathracha daingne
Iúdá, mar bhí an tír faoi shíocháin gan aon chogadh na blianta sin mar dheonaigh an
Tiarna síocháin dó. 6“Déanaimis na cathracha seo a atógáil,” ar sé le Iúdá, “agus cuirimis
ballaí agus túir, geataí agus sparraí, timpeall á gcosaint. Fágfar an tír seo fúinn mar
lorgamar an Tiarna ár nDia; lorgamar é agus thug sé síocháin dúinn ar gach taobh.”
Rinneadar an tógáil dá bhrí sin agus bhí an rath orthu.
7
Bhí arm de thrí chéad míle fear ó Iúdá le sciatha agus gathanna ag Ásá; agus dhá
chéad ochtó míle fear ó Bhiniáimin a d’iompair sciath agus a láimhseáil bogha; gaiscígh
thréana iadsan go léir.

14

Ionsaí Zearach
8

Tháinig Zearach an Cúiseach le harm milliún fear agus trí chéad carbad amach ina
gcoinne agus tháinig sé chomh fada le Máraeiseá. 9Chuaigh Ásá amach ina gcoinne agus
chuir cóiriú catha ar a shluaite i nGleann Zafátá ag Máraeiseá. 10Ghlaoigh Ásá chun an
Tiarna a Dhia: “A Thiarna,” ar sé, “ní féidir le haon duine ach tusa seasamh leis an lag in
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aghaidh an láidir. Cabhraigh linn, a Thiarna ár nDia, mar tá muinín againn asat, agus is i
d’ainmse atáimid ag dul in aghaidh an tslua seo. A Thiarna, is tú ár nDia; fágadh an duine
gach ní fútsa.” 11Bhris an Tiarna ar na Cúisigh roimh Ásá agus Iúdá, agus theith na
Cúisigh. 12Chuir Ásá agus a lucht leanúna tóir orthu chomh fada le Gearár. Thit na
Cúisigh ar lár i dtreo nár fágadh fear inste scéil mar treascraíodh iad roimh an Tiarna
agus a shlua. Chruinníodar a lán creiche, 13agus chloíodar na cathracha go léir timpeall ar
Ghearár mar bhí eagla an Tiarna orthusan. Chreach siad iad go léir mar bhí a lán éadála
iontu. 14D’ionsaíodar freisin bothanna lucht an eallaigh agus thugadar leo raidhse caorach
agus camall; agus ansin d’fhilleadar ar Iarúsailéim.

Mionn Dílseachta
Tháinig spiorad Dé ar Azairiá mac Ódaed 2agus ghabh sé amach i gcoinne Ásá
agus dúirt leis: “Éist linn, a Ásá, a Iúdá agus a Bhiniáimin go léir. Tá an Tiarna in
éineacht libh fad tá sibhse in éineacht leis. Má lorgann sibh é, gheobhaidh sibh é, ach má
thréigeann sibh é, tréigfidh sé sibh. 3Is iomaí lá a chaith Iosrael gan Dia fírinneach, gan
sagart le teagasc a thabhairt, gan dlí. 4Ach d’iompaigh siad chun an Tiarna Dia Iosrael as
a n-anachain; lorg siad é agus fuair siad é. 5San am sin, ní raibh síocháin ag aosánach ar
bith, mar bhí trioblóidí ina mílte sa mhullach ar áitritheoirí na gcríoch. 6Smiotadh iad;
rinne náisiún náisiún a threascairt, agus cathair cathair eile, mar rinne Dia iad a chiapadh
le gach sort anó. 7Ach maidir libhse, bíodh misneach agaibh, ná ligigí do bhur lámha dul i
laige, mar gheobhaidh sibh luach bhur saothair.”

15
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Nuair a chuala Ásá na focail sin agus an fháistine sin (le hÓdaed an fáidh), tháinig
misneach chuige agus dhíbir sé na híola gráiniúla ó thír Iúdá agus Bhiniáimin, agus ó na
cathracha a ghabh sé in ardáin Eafráim, agus dheisigh sé altóir an Tiarna a sheas os
comhair phóirse an Tiarna. 9Thionóil sé Iúdá agus Biniáimin go léir, agus muintir
Eafráim, Mhanaise agus Shimeon a bhí ag cur fúthu ina dteannta, mar ghabh líon mór
daoine anonn chuige ó Iosrael nuair a chonaic siad go raibh an Tiarna, a Dhia, ina
theannta. 10Thángadar le chéile in Iarúsailéim sa tríú mí den chúigiú bliain déag de
réimeas Ásá. 11D’ofráladar mar íobairt don Tiarna an lá sin as an gcreach a ghabhadar:
seacht gcéad damh agus seacht míle caora. 12Agus rinne siad conradh go lorgfaidís an
Tiarna, Dia a sinsear, lena gcroí go hiomlán agus lena n-anam go hiomlán, 13agus cibé
duine nach lorgfadh an Tiarna Dia Iosrael, go gcuirfí chun báis é, cibé acu óg nó aosta é,
fear nó bean. 14Thug siad mionn os ard don Tiarna le gártha agus le séideadh stoc agus
adharc. 15Chuir an mionn a thugadar le lánchroí lúcháir ar Iúdá go léir. Rinne siad an
Tiarna a thóraíocht le dúthracht chroí agus fuair siad é agus thug sé síocháin dóibh ar
gach taobh. 16Bhain Ásá rí dínit na ríonmháthar dá mháthair Mácá mar go dearna sí
dealbh ghráiniúil do Aiséará. Ghearr Ásá an dealbh anuas agus dhóigh í i nGleann
Chidreon. 17Cé nár scuabadh chun siúil na hardionaid, bhí croí Ásá gan locht i
gcaitheamh a shaoil go léir. 18Chuir sé isteach i dTeampall Dé na tabhartais a thíolaic a
athair agus é féin, idir ór agus airgead agus ghréithe.
19
Go dtí an cúigiú bliain tríochad de réimeas Ásá, ní raibh aon chogadh.
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Bearta Eile agus Bás Ásá

16

Sa séú bliain tríochad de réimeas Ásá ghabh Báiseá rí Iosrael suas i gcoinne Iúdá
agus dhaingnigh sé Rámá d’fhonn léigear a chur ar Ásá rí Iúdá. 2Thóg Ásá leis
ansin an t-airgead agus an t-ór ó chistí Theampall an Tiarna agus phálás an rí agus sheol
iad go Bein Hadad rí Arám a raibh cónaí air sa Damaisc leis an teachtaireacht: 3“Bíodh
conradh idir mise agus thusa, faoi mar a bhí idir m’athair agus d’athairse. Féach, táim ag
cur airgid agus óir chugat. Tar agus bris an conradh atá agat le Báiseá rí Iosrael agus
caithfidh sé cúlú ó mo chríocha.” 4D’aontaigh Bein Hadad agus sheol sé lucht ceannais a
airm i gcoinne cathracha Iosrael. Ghabh sé Íón agus Dán agus Abael Máím agus
cathracha stóir Naftáilí go léir. 5Nuair a chuala Báiseá é sin, scor sé de bheith ag daingniú
Rámá agus d’éirigh as an ngnó sin. 6Thionóil Ásá rí Iúdá go léir agus thug siad chun siúil
na clocha agus an t-adhmad lena raibh Báiseá ag tógáil, agus leis an méid sin dhaingnigh
sé Geaba agus Mizpeá.
7
Ansin a tháinig Hanáiní an físí go hÁsá rí Iúdá agus dúirt leis: “De bhrí nach raibh
muinín agat as an Tiarna do Dhia, ach as rí Arám, sleamhnóidh arm rí Arám as do láimh.
8
Nárbh arm mór le hiliomad carbad agus marcach iad na Cúisigh agus na Libiaigh? Ach
de bhrí gur chuir sibh bhur muinín sa Tiarna, nár tugadh ar láimh daoibh iad? 9Ós rud é
go mbíonn súile an Tiarna ar guardal ar fud chlár na cruinne lena chumhacht a chur i
bhfeidhm ar mhaithe leo siúd a bhfuil a gcroí gan cháim ina leith, is baoth mar a rinne
sibh sa ghnó seo; as seo amach beidh cogaí in bhur measc.” 10Chuir an físí fearg ar Ásá
agus chuir an rí i ngeimhle i gcarcair é le barr feirge leis dá bharrsan; san am céanna
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thosaigh Ásá ar chos ar bolg a imirt ar chuid den phobal freisin. Tá stair Ásá ó thús
deireadh scríofa i Leabhar Ríthe Iúdá agus Iosrael. 12Bhuail drochghalar Ásá sna cosa an
naoú bliain tríochad dá réimeas, agus ghéaraigh ar an ngalar. Ach ina ghalar ní
dheachaigh sé i muinín an Tiarna ach i muinín dochtúirí. 13Chuaigh Ásá chun suain lena
shinsir, d’éag sé san aonú bliain is daichead dá réimeas. 14Chuireadar é sa tuama a
d’ordaigh sé a thochailt dó féin i gcathair Dháiví. Leagadar ar chróchar é faoi bhrat
spíosraí agus olaí cumhra a ullmhaíodh le healaín an chumhradóra agus d’adhnadar
béileach mhór thine ina onóir.

Tús Réimeas Iahóiseáfát

17

Tháinig Iahóiseáfát a mhac i gcomharbacht air agus dhaingnigh sé a cheannas ar
Iosrael. 2Chuir sé buíonta saighdiúirí i gcathracha daingne Iúdá go léir, agus cheap
sé ceannairí i dtír Iúdá agus sna bailte in Eafráim a ghabh a athair Ásá. 3Bhí an Tiarna i
dteannta Iahóiseáfát mar gur lean sé sampla a athar mar a bhí i dtús a résean, agus ní
dheachaigh sé i muinín na mBálaím, 4chloígh sé le Dia a athar, agus lean a aitheanta in áit
sampla Iosrael. 5Dhaingnigh an Tiarna, dá bhrí sin, an ríocht ina ghreim, agus thug Iúdá
go léir cáin do Iahóiseáfát, agus bhí saibhreas agus maoin go flúirseach aige. 6Bhí
misneach ina chroí le siúl i gcosáin an Tiarna agus scrios sé arís na hardionaid agus na
cuaillí naofa i Iúdá.
7
Sa tríú bliain dá réimeas chuir sé a fheidhmeannaigh: Bein Haíl, Obaidiá, Zacairiá,
Natanael agus Míocáiá le teagasc a thabhairt i gcathracha Iúdá. 8Ghabh na Léivítigh seo
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leanas leosan: Seamaiá, Natainiá, Zabaidiá, Asáhael, Simíreámót, Iahónátan, Adoiníá,
Tóibíá agus Tób Adóinía. Léivítigh iadsan, agus in éineacht leo bhí na sagairt Eilíseámá
agus Iahórám. 9Rinne siad teagasc in Iúdá agus leabhar dhlí an Tiarna acu agus chuaigh
siad timpeall cathracha uile Iúdá ag teagasc an phobail. 10Thit eagla an Tiarna ar ríochtaí
uile na gcríoch i gcóngar Iúdá agus ní dhearna siad cogadh ar Iahóiseáfát. 11Thug cuid de
na Filistínigh bronntanais go dtí Iahóiseáfát agus airgead mar cháin; thug na hArabaigh
féin seacht míle seacht gcéad reithe agus seacht míle seacht gcéad pocán gabhair.
12
Chuaigh Iahóiseáfát i neart agus i neart. Thóg sé daingin agus cathracha stóir in Iúdá;
13
bhí lón mór aige i gcathracha Iúdá. Bhí buíon saighdiúirí gaiscígh ghroí, in Iarúsailéim.
14
Seo mar a rangaíodh iad de réir finí: de Iúdá, mar cheannairí míle: Adná an ceannaire le
trí chéad míle curadh calma; 15faoina cheannas-san Iahóchánán an ceannaire le dhá chéad
agus a hochtó míle fear; 16faoina cheannas-san Amásá mac Zicrí, óglach i seirbhís an
Tiarna, le dhá chéad míle curadh calma. 17De Bhiniáimin: Eiliádá gaiscíoch calma, le dhá
chéad míle fear iompartha bogha agus scéithe; 18faoina cheannas-san Iahózábád le céad
agus a hochtó míle armtha chun cogaidh. 19Sin iad na fir a bhí ag déanamh seirbhíse don
rí seachas an mhuintir a chuir an rí san cathracha daingne ar fud Iúdá ar fad

Conradh le hAcháb

18

Bhí Iahóiseáfát faoi bhláth maoine agus onóra, agus rinne sé cleamhnas le
hAcháb. 2Tar éis roinnt blianta thug sé turas ar Acháb sa tSamáir. Mharaigh
Acháb líon mór caorach agus damh dó féin agus dá lucht leanúna lena áiteamh air Rámot
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Gileád a ionsaí. Chuir Acháb rí Iosrael ceist ar Iahóiseáfát rí Iúdá: “An dtiocfaidh tú
liom go Rámot Gileád?” D’fhreagair Iahóiseáfát: “Táimse chomh hullamh chun catha leat
féin, agus mo mhuintirse le do mhuintirse.”
4
Ach dúirt Iahóiseáfát le rí Iosrael: “Faigh ar dtús comhairle an Tiarna.” 5Chruinnigh rí
Iosrael na fáithe le chéile, dá bhrí sin, ceithre chéad díobh. “Ar chóir dúinn dul agus
Rámot Gileád a ionsaí,” d’fhiafraigh sé díobh, “nó éirí as?” “Téigh,” ar siad, “mar
tabharfaidh an Tiarna i lámha an rí é.” 6Ach dúirt Iahóiseáfát: “An bhfuil aon fháidh eile
leis an Tiarna anseo againn le dul i gcomhairle leis?” 7D’fhreagair rí Iosrael Iahóiseáfát:
“Tá aon duine amháin eile lenar féidir linn comhairle an Tiarna a fháil, ach is gráin liom é
mar nach mbíonn riamh tairngreacht fhónta aige domsa, ach drochchinn i gcónaí;
Míocáia mac Imleá an duine sin.” “Níor chóir don rí a leithéid sin a rá,” arsa Iahóiseáfát.
8
Chuir rí Iosrael fios ar dhuine de na coillteáin dá bhrí sin agus dúirt: “Tabhair Míocáia
mac Imleá chugam gan mhoill.”
9
Bhí rí Iosrael agus Iahóiseáfát rí Iúdá ina suí ina ríchathaoireacha ina lánlibhré ag an
urlár buailte ag geata na Samáire agus na fáithe go léir ag fáidheoireacht os a gcomhair.
10
Bhí adharca iarainn déanta ag Zidicíá mac Chanáná dó féin. “Seo mar a deir an Tiarna:”
ar sé, “‘Déanfaidh tú na hAramaeigh a ropadh leo seo go dtí go scriosfaidh tú iad.’”
11
Rinne na fáithe go léir an tairngreacht chéanna: “Gluais leat go Rámot Gileád,” ar siad,
“agus beir bua. Tabharfaidh an Tiarna i lámha an rí é.”
12
An teachtaire a chuaigh ag triall ar Mhíocáia, dúirt sé leis: “Seo iad na fáithe go léir
ag labhairt ar aon fhocal le dea-thuar don rí. Labhairse ar aon dul leo agus déan
tairngreacht fhabhrach.” 13Ach d’fhreagair Míocáia: “Dar an Tiarna beo, cibé a déarfaidh
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mo Dhia, sin é an briathar a labhróidh mé.” Nuair a tháinig sé chun an rí, dúirt an rí: “A
Mhíocáia, ar chóir dúinn dul agus Rámot Gileád a ionsaí, nó ligean dó?” D’fhreagair sé:
“Gluaisigí agus beirigí bua! Tabharfar in bhur lámha iad.” 15Ach dúirt an rí: “An minic a
chaithfidh mé thú a chur faoi bhrí na mionn gan ach an fhírinne a rá liom in ainm an
Tiarna?” 16Ansin labhair Míocáia:
“Chonaic mé Iosrael go léir scáinte ar na sléibhte
mar chaoirigh gan aoire,
agus dúirt an Tiarna: ‘Níl maistir orthu;
téadh gach duine abhaile faoi shíocháin.’”
17
Ansin dúirt rí Iosrael le Iahóiseáfát: “Nár dhúirt mé nach maith a thairngríonn sé dom
riamh ach olc.” 18Lean Míocáia air: “Éist más ea le briathar an Tiarna. Chonaic mé an
Tiarna ina shuí ina ríchathaoir; bhí slua neimhe go léir ina seasamh ina láthair ar dheis
agus ar a chlé. 19Dúirt an Tiarna: ‘Cé mheallfaidh Acháb chun fód a bháis ag Rámot
Gileád?’ Dúirt cuid díobh seo agus a thuilleadh siúd. 20Ansin tháinig spiorad ar aghaidh
agus sheas os comhair an Tiarna: ‘Déanfaidh mise é a mhealladh,’ ar sé. ‘Conas?’ arsa an
Tiarna. 21D’fhreagair sé: ‘Imeoidh mé agus beidh mé i mo spiorad éithigh i mbéal a
fháithe go léir.’ ‘Meallfaidh tú é,’ arsa an Tiarna, ‘rithfidh leat. Téigh agus déan é.’
22
Féach anois, más ea, mar a chuir an Tiarna spiorad éithigh i mbéal d’fháithe anseo. Ach
tá tubaiste fógartha ag an Tiarna i d’aghaidh.”
23
Tháinig Zidicíá mac Chanáná chun tosaigh ansin agus bhuail sé Míocáia i gcorrán a
ghéill, agus dúirt: “Conas a d’fhág spiorad an Tiarna mise le labhairt leatsa?” 24“Sin rud a
gheobhaidh tú amach,” d’fhreagair Míocáia, “an lá a theithfidh tú i seomra cúil le dul i
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bhfolach.” Dúirt rí Iosrael: “Gabhaigí Míocáia agus tugaigí ar láimh é d’Ámón, rialtóir
na cathrach, agus don phrionsa Ióáis, 26agus abraigí: ‘Seo iad orduithe an rí: Cuirigí an
duine seo i bpríosún agus ná tugaigí mar chothú dó ach arán agus uisce go bhfille mé ar
ais slán folláin.’” 27Dúirt Míocáia: “Má fhilleann tú slán folláin, níor labhair an Tiarna as
mo bhéal.” (Agus dúirt sé: “Éistigí, a chiníocha go léir.”)
28
Chuaigh rí Iosrael agus Iahóiseáfát rí Iúdá suas in aghaidh Rámot Gileád. 29Dúirt rí
Iosrael le Iahóiseáfát: “Cuirfidh mé bréagriocht orm féin agus mé ag dul sa chath, ach
bíodh d’éidí rí ortsa.” Chuir rí Iosrael bréagriocht air féin agus chuaigh isteach sa chath.
30
Thug rí Arám ordú dá cheannairí carbad: “Ná tugaigí fogha faoi aon duine beag ná
mór, ach faoi rí Iosrael.” 31Nuair a chonaic ceannairí na gcarbad Iahóiseáfát dúradar: “Sin
é ar ndóigh, rí Iosrael,” agus d’iompaíodar air. Ach chuir Iahóiseáfát gáir suas, agus
tháinig an Tiarna i gcabhair air agus chuir Dia iad dá n-ionsaí air, 32agus thuig ceannairí
na gcarbad nárbh é rí Iosrael é, agus d’éiríodar as an tóir.
33
Ach tharraing duine de na saighdiúirí a bhogha de bhuille faoi thuairim, agus bhuail
sé rí Iosrael idir éide chatha agus lúireach: “Iompaigh timpeall,” arsa an rí lena
charbadóir, “agus beir leat as an gcath mé mar táim gonta.” 34Ach ghéaraigh ar an gcath i
gcaitheamh an lae; choimeád an rí é féin ina sheasamh ina charbad le teanntaí agus a
aghaidh ar na hAramaeigh go tráthnóna; agus d’éag sé le fuineadh an lae.

Leasú Creidimh
D’fhill Iahóiseáfát rí Iúdá abhaile slán folláin go Iarúsailéim. 2Ghabh Iéahú mac
Hanáiní, an físí, amach ina choinne, agus dúirt sé leis an rí Iahóiseáfát: “Ar chóir
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duit lámh chúnta a thabhairt don choirpeach? Ar chóir duit grá a thabhairt dóibh siúd ar
fuath leo an Tiarna agus a fhearg a thabhairt sa mhullach ort dá bharrsan? 3Tá maitheas
éigin ionat mar sin féin mar go bhfuil na cuaillí naofa scriosta as an tír agat, agus tá do
chroí dírithe agat ar thóraíocht Dé.”
4
Tar éis tamaill a chaitheamh in Iarúsailéim, thug Iahóiseáfát cuaird ar a phobal ó
Bhéar Seaba go hardáin Eafráim, lena dtabhairt ar ais chuig an Tiarna, Dia a sinsear.
5
Cheap sé breithiúna ar fud na tíre i gcathracha daingne Iúdá go léir ceann ar cheann.
6
Dúirt sé leis na breithiúna: “Machnaigí ar bhur ndualgais, mar níl sibh le breith a
thabhairt in ainm daoine, ach in ainm an Tiarna; agus bíonn seisean in éineacht libh agus
sibh ag tabhairt breithe. 7Bíodh eagla an Tiarna oraibh anois; tugaigí aire dá mbíonn idir
lámha agaibh, mar níl aon bhaint ag an Tiarna ár nDia le calaois ná leathchuma ná le
breaba a ghlacadh.”
8
Cheap Iahóiseáfát Léivítigh agus sagairt agus cinn finí Iosraelacha in Iarúsailéim le
breith a thabhairt in ainm an Tiarna agus caingne a réiteach. Bhí [a gcúirt acu] in
Iarúsailéim, 9agus thug Iahóiseáfát na treoracha seo leanas dóibh: “Comhlíonaigí bhur
ndualgais le heagla an Tiarna, go dílis dúthrachtach. 10Cibé aighneas a chuirfear faoi bhur
mbráid ó bhur mbráithre atá ag cur fúthu ina gcathracha – is cuma an ceist faoi éiric fola
é nó faoin dlí, nó faoi aithne nó ordú, nó reacht – ní foláir daoibh iad a theagasc sna
cúrsaí sin i dtreo nach mbeidh siad ciontach i láthair an Tiarna, agus nach dtiocfaidh a
fhearg oraibh féin agus ar bhur mbráithre. Déanaigí amhlaidh agus ní bheidh sibh
ciontach. 11Beidh Amairiá an t-ardsagart i gceannas agaibh ar chúraimí an Tiarna go léir,
agus Zabaidiá mac Ismeáéil, reachtaire theaghlach Iúdá, i gcúraimí an rí. Beidh na
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Léivítigh agaibh mar scríobhaithe. Bíodh misneach agaibh agus cuirigí na treoracha sin i
gcrích, agus beidh an Tiarna ansiúd leis an rath a chur oraibh.”

Bua ar Naimhde trí Chabhair an Tiarna

20

Ina dhiaidh sin tháinig na Móábaigh, na hAmónaigh, agus cuid de na [Méúnaigh]
chun cogadh a chur ar Iahóiseáfát. 2Tháinig daoine le teachtaireacht go dtí
Iahóiseáfát: “Tá slua mór ag teacht i do choinne ó Eadóm ón taobh eile den fharraige; tá
siad ag Hazazón Támár, .i. Éan Geidí, cheana féin.” 3Tháinig scéin ar Iahóiseáfát agus
chinn sé dul i muinín an Tiarna; d’fhógair sé troscadh ar Iúdá ar fad. 4Chruinnigh Iúdá le
chéile chun cabhair a lorg ar an Tiarna; tháinig siad ó gach cathair i Iúdá ar lorg an
Tiarna.
5
Ag an gcomhthionól seo de mhuintir Iúdá agus Iarúsailéim i dTeampall an Tiarna,
sheas Iahóiseáfát os comhair na cúirte nua, 6agus dúirt: “A Thiarna, a Dhia ár sinsear,
nach tusa an Dia a chónaíonn sna flaithis? Nach bhfuil tusa i gceannas ar ríochtaí na
gciníocha go léir? Tá a leithéid de chumhacht agus de neart i do lámhasa nach féidir le
haon duine cur i do choinne. 7Nach tusa ár nDia a dhíbir áitritheoirí na tíre seo amach
roimh Iosrael do phobal, agus a thug é go brách do shliocht Abrahám, do chara? 8Chuir
siadsan fúthu ann agus thóg siad sanctóir do d’ainm ann, 9á rá: ‘Má bhuaileann tubaiste
sinn – cogadh nó daorbhreith, nó galar, nó gorta – seasfaimid os comhair an Teampaill
seo agus os do chomhairse, mar tá d’ainm sa Teampall seo. Agus glaofaimid ort as umar
ár n-aimléise agus tabharfaidh tú cluas agus éisteacht dúinn.’ 10Seo chugainn anois
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muintir Amón agus Mhóáb agus Shliabh Shaeír; nuair a bhí Iosrael ag teacht amach as an
Éigipt níor cheadaigh tú d’Iosrael iad a ionsaí; chas Iosrael i leataobh agus níor scrios
siad iad – 11ach seo mar atá díolaíocht á déanamh acu anois, ag teacht dár dtiomáint
amach as na tailte a thug tú dúinn mar oidhreacht. 12Nach ndéanfaidh tusa, ár nDia,
breithiúnas orthu, mar nach bhfuil aon neart ionainn in aghaidh an tslua ábhalmhóir seo
atá ag teacht inár gcoinne. Ní eol dúinn cad tá le déanamh againn, ach tá ár n-aird go léir
ortsa!”
13
Bhí Iúdá go léir ina seasamh i láthair an Tiarna, a n-aosóga, a mná agus a leanaí.
14
Tháinig spiorad an Tiarna i lár an chomhthionóil ar Iachazíéil mac Zacairiá, mac
Bhanáiá, mac Ieíéil, mac Mhatainiá an Léivíteach, duine de chlann Ásáf; 15dúirt sé:
“Éistigí, a fheara uile Iúdá, agus sibhse a chónaíonn in Iarúsailéim, agus tusa a rí
Iahóiseáfát! Mar seo a deir an Tiarna libh: ‘Ná bíodh eagla oraibh agus ná cuireadh an
mathshlua mór seo drochmhisneach oraibh! Ní libhse an cath seo ach le Dia. 16Cuirigí
chun bóthair ina gcoinne amárach! Féach! tá siad ag teacht Ard Zíz aníos agus tiocfaidh
sibh orthu i lúib an ghleanna lastoir de fhásach Iarúael. 17Ní bheidh oraibh troid sa chath
seo; téigí chun bhur láithreacha, seasaigí an fód, agus feicigí an bua atá i ndán daoibh ag
an Tiarna. A Iúdá agus a Iarúsailéim, ná bíodh scéin ná drochmhisneach oraibh! Gluaisigí
amach ina gcoinne amárach agus beidh an Tiarna in bhur dteannta.’”
18
Ansin chrom Iahóiseáfát a cheann agus a aghaidh chun talún agus chaith Iúdá go léir
agus áitritheoirí Iarúsailéim iad féin ar a mbéala in ómós don Tiarna. 19Ansin sheas na
Léivítigh, na Cohátaigh agus na Corachaigh, leis an Tiarna, Dia Iosrael, a mholadh, in ard
a gcinn agus a ngutha.
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D’éirigh siad go moch ar maidin agus d’imigh siad leo go fásach Theacóá. Ag cur
chun bealaigh dóibh sheas Iahóiseáfát ansiúd agus dúirt: “Éistigí liom a fheara Iúdá,
sibhse a chónaíonn in Iarúsailéim! Bíodh muinín agaibh sa Tiarna bhur nDia agus ní baol
daoibh. Bíodh muinín agaibh ina fháithe agus beidh an lá libh.” 21Chuaigh sé i gcomhairle
leis an bpobal ansin agus chuir sé cantairí an Tiarna, ina n-éidí beannaithe, ag ceann an
tslua lena mholtaí a chanadh, agus á rá: “Molaigí an Tiarna, mar maireann a bhuanghrá
de shíor.” 22Nuair a chrom siad ar a laoithe mórtha agus molta, rinne an Tiarna luíochán
ar fhir Amón agus Mhóáb agus Shliabh Shaeír a bhí tagtha chun Iúdá a ionsaí, agus
cuireadh an teitheadh orthu. 23Thug fir Amón agus Mhóáb fogha faoi mhuintir Shliabh
Shaeír lena scriosadh faoin mbang, ach ní dhearnadar ach cuidiú le díthiú a chéile, nuair a
bhí muintir Shaeír scriosta acu. 24Nuair a shroich muintir Iúdá an áit óna bhfuil radharc ar
an bhfásach agus gur thug siad aghaidh ar an mathshlua, féach, ní raibh ach corpáin gan
anam sínte ar an talamh; níor fágadh fear inste scéil. 25Tháinig Iahóiseáfát ansin agus a
shluaite lena gcreachadh agus fuair siad mórchuid eallaigh agus maoine agus éadaí agus
seod; bhailíodar thar mar ab fhéidir leo a bhreith leo; bhí an chreach chomh mór sin go
rabhadar trí lá á cruinniú. 26Ar an gceathrú lá thionóil siad i nGleann na Beannachta mar
ar bheannaíodar an Tiarna go dearfa; uime sin atá an t-ainm Gleann na Beannachta á
thabhairt ar an áit go dtí inniu féin. 27Ansin d’fhill muintir Iúdá agus Bhiniáimin go léir,
faoi cheannas Iahóiseáfát, ar ais go Iarúsailéim faoi lúcháir; óir bhí ábhar lúcháire faoina
naimhde faighte acu ón Tiarna. 28Thángadar go Iarúsailéim, agus go Teampall an Tiarna,
le ceol cláirsí agus cruite agus stoic; 29agus tháinig eagla Dé ar ríochtaí uile na dtíortha
iasachta nuair a chuala siad conas mar a throid an Tiarna in aghaidh naimhde Iosrael.
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Bhí ríocht Iahóiseáfát faoi shíocháin mar gur thug a Dhia síocháin dó ar a
theorainneacha uile máguaird.

Críoch a Ré
31

Sin mar a bhí ag Iahóiseáfát i gcoróin Iúdá. Bhí sé cúig bliana déag ar fhichid nuair a
tháinig sé i gcoróin agus bhí sé cúig bliana fichead i réim in Iarúsailéim. Azúbá iníon
Shilchí ab ainm dá mháthair. 32Lean sé sampla a athar Ásá gach cor den bhóthar ag
déanamh an chirt i bhfianaise an Tiarna. 33Ach níor scriosadh fós na hardionaid, agus ní
raibh a gcroí fós dírithe ag an bpobal ar Dhia a sinsear. 34An chuid eile de stair
Iahóiseáfát, ó thús deireadh, nach bhfuil sé scríofa in Annála Iéahú mac Hanáiní atá
cóipeáilte i Leabhar Ríthe Iosrael.
35
Ina dhiaidh sin rinne Iahóiseáfát rí Iúdá conradh le hAchaizíá rí Iosrael, a chuir ar
bhóthar a aimhleasa é. 36Rinne sé comhar leis ag tógáil long le dul go Tairsís agus thóg
siad na longa in Eizión Geibir. 37Rinne Eilíeizir mac Dhódaváhú ó Mháraeiseá
tairngreacht in aghaidh Iahóiseáfát á rá: “De bhrí go ndearna tú conradh le hAchaizíá,” ar
sé, “tá do shaothar millte ag an Tiarna.” Scriosadh na longa agus níor éirígh leo riamh
seoladh go Tairsís.
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Chuaigh Iahóiseáfát chun suain lena shinsear, agus cuireadh é i gcathair Dháiví.
Tháinig a mhac Iahórám i gcomharbacht air.

Cionta agus Tubaiste
2
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Bhí [seisear] deartháireacha ag Iahórám, clann mhac Iahóiseáfát: Azairiá, Ichíéil,
Zacairiá, Azairiáhú, Míocáéil, Seafaitiá; clann mhac Iahóiseáfát rí Iúdá iadsan go léir.
3
Bhronn a n-athair a lán bronntanas airgid, óir agus seod agus cathracha daingne in Iúdá
orthusan, ach bhronn sé an choróin ar Iahórám mar gurbh é an chéadghin. 4Nuair a
tháinig Iahórám i gcoróin i ndiaidh a athar agus gur dhaingnigh sé a ghreim uirthi, chuir
sé a dheartháireacha go léir chun báis le faobhar claímh, agus cuid d’oifigh Iosrael chomh
maith leo. 5Bhí Iahórám dhá bhliain déag ar fhichid nuair a tháinig sé i gcoróin agus bhí
sé ocht mbliana i réim in Iarúsailéim. 6Lean sé sampla ríthe Iosrael mar a bhí déanta ag
sliocht Acháb, mar go raibh sé pósta le hiníon Acháb. Rinne sé an t-olc i bhfianaise an
Tiarna. 7Ach ní scriosfadh an Tiarna teaghlach Dháiví de bharr an chonartha a rinne sé le
Dáiví agus de bhrí go raibh sé dílis don ghealltanas a thug sé go bhfágfadh sé lampa aige
féin agus ag a shliocht go brách.
8
Lena linn rinne Eadóm ceannairc in aghaidh Iúdá agus cheapadar rí dá gcuid féin.
9
Ansin ghabh Iahórám sall lena cheannairí agus lena charbaid. D’éirigh sé san oíche agus
bhris sé amach lena cheannairí carbad trí shluaite na nEadómach, a bhí ina thimpeall.
10
Chaith Eadóm díobh cuing Iúdá ar an gcuma sin agus tá siad saor go dtí an lá inniu.
Rinne Libneá ceannairc in aghaidh a cheannais an t-am céanna mar gur thréig sé an
Tiarna, Dia a shinsear. 11Thóg sé ardionaid in ardáin Iúdá, agus thug ar áitritheoirí
Iarúsailéim a bheith mídhílis agus chuir sé Iúdá ar seachrán. 12Tháinig litir chuige ó Éilias
fáidh á rá: “Seo mar a deir an Tiarna, Dia Dháiví d’athair: ‘De bhrí nár lean tú sampla
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Iahóiseáfát d’athair, ná Ásá rí Iúdá, ach sampla ríthe Iosrael, agus gur thug tú ar Iúdá
agus ar áitritheoirí Iarúsailéim a bheith mídhílis, faoi mar a thug teaghlach Acháb ar
Iosrael a bheith mídhílis, agus gur mharaigh tú, as do theaghlach féin, do dheartháireacha
ab fhearr d’fhir ná thú féin, 14féach, [buailfidh] an Tiarna le tubaiste mhór [thú féin] agus
do mhuintir agus do shliocht agus do chuid ban agus do mhaoin go léir. 15Tiocfaidh
galair [gháifeacha] ort féin, agus galar cliabhraigh chomh géar sin go sceithfidh tú
d’ionathar le himeacht aimsire.’”
16
Mhúscail an Tiarna fearg na bhFilistíneach, agus na nArabach atá láimh leis na
Cúisigh, in aghaidh Iahórám. 17D’ionsaigh siad Iúdá agus rinne ionradh air agus thugadar
leo an mhaoin go léir a fuair siad, a bhain le teaghlach an rí, agus a chlann mhac, agus a
chuid ban, i dtreo nach raibh mac fágtha aige ach Achaizíá, an té ab óige. 18Ansin
threascair an Tiarna le galar doleighiste sa chliabhrach é. 19Lean sé de breis agus bliain
agus nuair a bhí dhá bhliain caite agus é ar an dé deiridh thit a ionathar amach as le déine
an ghalair, agus fuair sé bás i ngéarphian. Níor las an pobal tine dó murab ionann agus a
athair. 20Bhí sé dhá bhliain déag ar fhichid nuair a tháinig sé i gcoróin agus bhí sé ocht
mbliana i gcoróin in Iarúsailéim. D’imigh sé ar shlí na fírinne gan aon duine á chaoineadh
agus chuireadar é i gcathair Dháiví, cé nárbh i dtuamaí na ríthe é.

Réimeas Achaizíá

22

Rinne muintir Iarúsailéim rí d’Achaizíá, an mac ab óige aige, ina áit, mar go raibh
na mic a ba shine go léir marbh ag an díorma a bhris isteach sa champa leis na
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hArabaigh. Sin mar a tháinig Achaizíá mac Iahórám rí Iúdá i gcoróin. Bhí Achaizíá dhá
bhliain agus [fiche] d’aois nuair a tháinig sé chun corónach agus bhí sé bliain i réim in
Iarúsailéim. Atailiá iníon Omraí ab ainm dá mháthair. 3Lean seisean chomh maith sampla
theaghlach Acháb, mar gur thug a mháthair drochchomhairle dó. 4Rinne sé an t-olc i
bhfianaise an Tiarna faoi mar a rinne teaghlach Acháb, mar tar éis bhás a athar ba iadsan
a bhí mar chomhairleoirí aige, rud a raibh sé thíos leis. 5Ar a gcomhairlesean, ghabh sé
amach le Iahórám mac Acháb le cogadh a chur ar Hazáéil rí Arám ag Rámot Gileád;
ghoin na [hArámaigh] Iahórám, 6agus d’fhill sé go Izréil le téarnamh ó na créachtaí a
fuair sé i Rámá agus é ag troid in aghaidh Hazáéil rí Arám. Ghabh Achaizíá mac Iahórám
rí Iúdá síos go Izréil ar thuairisc Iahórám mac Acháb mar go raibh sé tinn.
7
Ba é toil an Tiarna é Achaizíá a scriosadh tríd an turas seo ar thuairisc Iahórám.
Nuair a tháinig sé ansiúd chuaigh sé amach le Iahórám le bualadh le Iéahú mac Nimsí an
té a bhí ungtha ag an Tiarna le teaghlach Acháb a scriosadh. 8Agus Iéahú ag cur na
daorbhreithe ar theaghlach Acháb i bhfeidhm, bhuail sé le flatha Iúdá agus le nianna
Achaizíá a bhí i seirbhís an rí agus chuir chun báis iad. 9Ansin chuaigh sé sa tóir ar
Achaizíá agus fuarthas é agus é i bhfolach sa tSamáir agus tugadh é go Iéahú agus
cuireadh chun báis é. Ach rinneadar é a adhlacadh. “Ba mhac le Iahóiseáfát é,” ar siad, “a
bhí ag lorg an Tiarna le lánchroí.”

Coir agus Bás Atailiá
Ní raibh aon duine fágtha i dteaghlach Achaizíá cumasach go leor le rialú. 10Nuair a
fuair Atailiá, máthair Achaizíá, amach go raibh a mac tar éis bháis, mharaigh sí an sliocht
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ríoga ar fad de theaghlach Iúdá ar an toirt. Ach Iahóiseaba, iníon an rí, sciob sí léi Ióáis,
mac Achaizíá, faoi rún ó lár na mac rí a bhí á marú; chuir sí é féin agus a bhanaltra i
bhfolach i suanlios. Rinne Iahóiseaba, iníon an rí Iahórám, agus bean Iahóideá an sagart
(deirfiúr do Achaizíá freisin) é a chur i bhfolach ó Atailiá, i dtreo nár mharaigh sí é.
12
D’fhan sé sé bliana ina dteannta, é i bhfolach i dTeampall an Tiarna agus Atailiá i
gceannas na tíre.

23

Sa seachtú bliain tháinig misneach do Iahóideá agus chuir sé fios ar na ceannairí
céad, Azairiá mac Iarochám, Ismeáéil mac Iahóchánán, Azairiá mac Obaed,
Másaeiá mac Adáiá agus Eilíseáfát mac Zicrí agus rinne conradh leo. 2Ghabh siad amach
ar fud Iúdá ag cruinniú na Léivíteach le chéile ó chathracha uile Iúdá agus ag cruinniú
cinn finí Iosrael; thángadar go Iarúsailéim. 3Rinne an comhthionól go léir conradh leis an
rí i dTeampall an Tiarna. “Seo agaibh mac an rí,” arsa Iahóideá, “bíodh sé ina rí faoi mar
a gheall an Tiarna faoi shliocht Dháiví! 4Seo mar atá le déanamh agaibh: tagadh trian
díbh, sagairt Léivítigh agus gardaí an gheata, isteach don tsabóid; 5bíodh trian díbh ag an
bpálás ríoga, trian ag Geata na Dúshraithe, agus an pobal go léir i gcúirt Theampall an
Tiarna. 6Ná téadh aon duine isteach i dTeampall an Tiarna ach na sagairt agus na
Léivítigh ar dualgas, mar tá siad coisricthe agus tá cead dul isteach acu. Ní mór don
phobal aitheanta uile an Tiarna a choimeád. 7Seasadh na Léivítigh timpeall an rí, agus a
arm i láimh gach fir; aon duine a dhéanfaidh iarracht ar dhul isteach sa Teampall, cuirtear
chun báis é. Bígí le hais an rí ag teacht isteach agus ag gabháil amach dó.”
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Rinne na Léivítigh agus Iúdá go léir gach ní mar a d’ordaigh Iahóideá an sagart. Rug
siad gach duine acu, a gcuid fear leo, iad siúd a bhí ag scor dá ndualgas ar an tsabóid
agus iad siúd a bhí le dul ar dualgas ar an tsabóid; óir níor scaoil Iahóideá le haon cheann
de na hoird. 9Thug Iahóideá na gathanna agus na sciatha le Dáiví rí, idir bheag agus
mhór, a bhí i dTeampall an Tiarna, do na ceannairí céad mar airm. 10Chóirigh sé an pobal
go léir mar gharda ar an rí, agus a arm i láimh gach duine acu, ó choirneál theas an
Teampaill go dtí an coirneál thuaidh, thart timpeall ar an altóir agus ar an Teampall.
11
Thug sé leis amach mac an rí ansin, chuir sé an choróin air agus thug an fhianaise dó;
agus d’fhógair siad ina rí é. D’ung Iahóideá agus a chlann mhac é agus chuir siad gáir
suas: “Fad saoil don rí!”
12
Nuair a chuala Atailiá geoin an phobail ag rith chun an rí agus á mhóradh, tharraing
sí ar Theampall an Tiarna áit a raibh na daoine. 13Nuair a chonaic sí an rí ansiúd ina
sheasamh taobh lena cholún ag an mbealach isteach, agus na cinn feadhna agus na
trumpadóirí i dteannta an rí agus pobal na tuaithe go léir ag déanamh gairdis agus ag
séideadh stoc, agus na cantairí ag cur ceann ar an gceiliúradh lena n-uirlisí ceoil, stróic
Atailiá a cuid éadaigh agus bhéic sí: “Feall! Feall!” 14Ansin ghlaoigh Iahóideá ar na
hoifigigh airm agus dúirt leo: “Beirigí libh amach idir na ranganna í agus aon duine a
leanann í, cuirtear chun báis leis an gclaíomh é!” Óir bhí sé ráite ag an sagart: “Ná cuirigí
chun báis í i dTeampall an Tiarna.” 15Rug siad uirthi agus ar shroicheadh an pháláis di, i
mbéal Gheata na gCapall, cuireadh chun báis ansiúd í.
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Rinne Iahóideá conradh idir é féin agus an rí agus an pobal ar fad, go mbeadh siad
ina bpobal ag an Tiarna. 17Chuaigh an pobal go léir ansin go teampall Bhál agus scrios
siad é. Rinne siad smionagar dá altóirí agus dá íomhánna, agus mharaigh siad Matán,
sagart Bhál, os comhair na n-altóirí. 18Cheap Iahóideá lucht faire ar Theampall an Tiarna
faoi údarás na sagart Léivíteach. Thug Dáiví Teampall an Tiarna do na sagairt
Léivíteacha seo mar chuid ranna, le go n-ofrálfaidís íobairtí uileloiscthe an Tiarna mar atá
ordaithe i ndlí Mhaois, le spleodar agus le cantain, de réir rialacha Dháiví. 19Chuir sé
lucht faire ag geataí Theampall an Tiarna i dtreo nach rachadh aon duine a bhí
neamhghlan ar aon tslí isteach. 20Thug sé leis na ceannairí céad, na maithe, rialtóirí an
phobail agus muintir na tuaithe go léir, agus rugadar an rí leo síos ó Theampall an Tiarna.
Ghabhadar isteach sa phálás trí [stua meánach] an Gheata Uachtair, agus shuíodar an rí
sa chathaoir ríoga. 21Bhí lúcháir ar mhuintir na tuaithe, ach d’fhan an chathair ciúin. Bhí
Atailiá curtha chun báis le faobhar claímh.

Deisíonn Ióáis an Teampall

24

Bhí Ióáis seacht mbliana d’aois nuair a tháinig sé i gcoróin, agus bhí sé daichead
bliain i réim in Iarúsailéim. Zibiá ó Bhéar Seaba ab ainm dá mháthair. 2Rinne Ióáis
an ceart i bhfianaise an Tiarna an dá lá dhéag agus an fad a mhair Iahóideá an sagart.
3
Fuair Iahóideá beirt bhan dó agus bhí clann mhac agus iníonacha aige. 4Ina dhiaidh sin
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bheartaigh Ióáis Teampall an Tiarna a dheisiú. Chruinnigh sé na sagairt agus na Léivítigh
agus dúirt sé leo: “Téigí amach go cathracha Iúdá agus bailigí go leor airgid ó Iosrael go
léir ionas go bhféadfaí Teampall bhur nDé a dheisiú ó bhliain go bliain, agus déanaigí é
seo go tapa.” Ach rinne na Léivítigh moill. 6Chuir an rí fios ar Iahóideá a gceannasaí agus
dúirt leis: “Cén fáth nár éiligh tú ar na Léivítigh an cháin a leag Maois, searbhónta an
Tiarna, ar chomhthionól Iosrael do Bhoth na Fianaise, a thobhach ar Iúdá agus ar
Iarúsailéim? 7Rinne clann mhac Atailiá na coirpeachta dochar do Theampall an Tiarna
agus bhronn siad ofrálacha coisricthe uile Theampall an Tiarna ar na Bálaím.” 8D’ordaigh
an rí dóibh cófra a dhéanamh agus é a chur lasmuigh de gheata Theampall an Tiarna.
9
Fógraíodh ansin ar fud Iúdá agus Iarúsailéim an cháin a leag Maois searbhónta Dé ar
Iosrael san fhásach, a thabhairt chun an Tiarna. 10Tháinig na maithe agus an pobal go léir
lena gcánacha le barr lúcháire agus bhíodar á gcaitheamh isteach sa chófra go dtí go raibh
deireadh íoctha. 11Nuair a thugadh na Léivítigh an cófra go dtí oifigigh riartha an rí, agus
go bhfeicidís go raibh a lán airgid ann, thagadh rúnaí an rí agus ionadaí an ardsagairt agus
d’fholmhaídís an cófra agus bheiridís leo é agus chuiridís ar ais ina áit féin é. Rinne siad
amhlaidh lá i ndiaidh an lae agus chruinníodar suim mhór airgid. 12Thug an rí agus
Iahóideá ar láimh é do na saoistí a bhí i bhfeighil obair Theampall an Tiarna. An lucht
tuarastail, na saoir chloiche agus adhmaid, luigh siad le deisiú Theampall an Tiarna. Bhí
gaibhne iarainn agus cré-umha freisin ag athchóiriú an Teampaill. 13A luaithe a bhí tús
déanta ag maoir an tsaothair chuaigh an deisiú chun cinn faoina dtreoir. Dheisigh siad
Teampall an Tiarna i dtreo go raibh sé chomh maith agus a bhí riamh agus neartaigh siad
an foirgneamh. 14Nuair a bhí deireadh déanta, thug siad an fearasbarr airgid go dtí an rí
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Iahóideá agus rinneadh leis gréithe do Theampall an Tiarna, soithí don liotúirge agus do
na híobairtí uileloiscthe, loingíní túise, agus árais óir agus airgid.
Bhí íobairtí uileloiscthe á n-ofráil gan stad i dTeampall an Tiarna fad a mhair Iahóideá.
15
Ach chuaigh Iahóideá in aois agus i laethanta lána liatha, agus d’éag. Bhí sé céad agus a
tríocha bliain nuair a d’éag sé. 16Rinne siad é a adhlacadh i gcathair Dháiví leis na ríthe
mar go ndearna sé seirbhís fhónta do Dhia agus dá Theampall in Iosrael.

Coir agus Pionós Ióáis
17

Tar éis bhás Iahóideá tháinig prionsaí Iúdá le hómós a thabhairt don rí, agus ghlac an
rí lena gcomhairle. 18Thréigeadar Teampall an Tiarna, Dia a sinsear, agus d’adhradar na
cuaillí naofa agus na híola. Tháinig fraoch feirge sa mhullach ar Iúdá, agus ar Iarúsailéim
mar gheall ar an gcoir sin. 19Ach ina dhiaidh sin agus uile chuir [Dia] fáithe chucu chun
iad a sheoladh ar ais chun an Tiarna, ach ní éistfidís lena dteachtaireacht siúd, nuair a
cháin siad iad. 20Ansin ghabh spiorad Dé seilbh ar Zacairiá mac Iahóideá an sagart.
D’éirigh sé ina sheasamh os comhair an phobail agus dúirt leo: “Seo mar a deir Dia: ‘Cad
chuige a sáraíonn sibh aitheanta an Tiarna, agus gur miste sibh é? Tá sibh tar éis an
Tiarna a thréigean; tá sibhse do bhur dtréigean aigesan anois.’” 21Rinneadar uisce faoi
thalamh ina aghaidh agus ar fholáireamh an rí chlochadar é i gclós Theampall an Tiarna.
22
Ar an gcaoi sin rinne an rí Ióáis dearmad den bhuanghrá a bhí ag Iahóideá athair
Zacairiá dó, ach mharaigh sé a mhac. Nuair a bhí seisean ag fáil bháis, dúirt sé: “Go
bhfeice an Tiarna é seo agus go mbaine sé díoltas amach!”
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Faoi cheann bliana chuir arm Arám cogadh ar Ióáis. Tháinig siad fad le Iúdá agus le
Iarúsailéim, chuireadar prionsaí an phobail chun báis agus sheoladar an chreach ar ais go
dtí rí na Damaisce. 24Bíodh gur tháinig arm Arám ar bheagán slua, thug an Tiarna arm
an-mhór suas dóibh, toisc gur thréigeadarsan an Tiarna, Dia a sinsear. Thugadar an íde a
bhí tuillte aige ar Ióáis, 25agus d’fhágadar ina ndiaidh é, agus é gortaithe go mór. Rinne a
fheidhmeannaigh comhcheilg ina aghaidh in éiric bhás mhac Iahóideá an sagart agus
mharaíodar é ina leaba. Is mar sin a fuair sé bás; agus chuireadar é i gcathair Dháiví ach
níor chuireadar é i dtuamaí na ríthe. 26Ba iad lucht na comhcheilge: Zábád mac Shimeát,
an tAmónach mná, agus Iahózábád mac Shimrít, an Móábach mná. 27Maidir lena chlann
mhac, leis an gcáin throm a gearradh, le hathchóiriú Theampall Dé, tá cuntas orthusan go
léir scríofa sa Ghluais ar Leabhar na Ríthe. Tháinig a mhac Amaiziá i gcomharbacht air.

Réimeas Amaiziá

25

Bhí Amaiziá cúig bliana fichead d’aois nuair a tháinig sé i gcoróin, agus bhí sé
naoi mbliana fichead i réim in Iarúsailéim. Iahóadán ó Iarúsailéim ab ainm dá
mháthair. 2Rinne sé an ceart i bhfianaise an Tiarna, ach níor le croí gan locht é. 3A luaithe
a bhí greim daingean aige ar a ríocht, chuir sé chun báis na feidhmeannaigh úd a
mharaigh a athair, an rí. 4Ach níor chuir sé a gclann chun báis de réir mar atá scríofa i
leabhar dhlí Mhaois mar ar ordaigh an Tiarna: “Níl aithreacha le cur chun báis ar son mac
ná mic ar son aithreacha; ní foláir gach duine a chur chun báis ar son a pheaca féin.”
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Ansin chruinnigh Amaiziá fir Iúdá le chéile agus d’eagraigh sé iad ina bhfiní, faoi
cheannas ceannairí míle agus ceannairí céad do Iúdá agus do Bhiniáimin go léir. Rinne sé
daonáireamh ar an muintir a bhí fiche bliain d’aois nó os a chionn, agus fuair amach go
raibh trí chéad míle fear tofa, réidh chun cogaidh, oilte ar shleá agus ar sciath.
6
D’fhostaigh sé freisin céad míle laoch gaile ó Iosrael ar chéad tallann airgid. 7Tháinig an
giolla Dé chuige agus dúirt: “Ná lig d’arm Iosrael máirseáil le do chois, a rí, mar níl an
Tiarna le hIosrael ná le haon duine ó Eafráim. 8Óir má thagann siad, is cuma cé chomh
calma agus a bheidh tú sa chath, déanfaidh Dia thú a threascairt os comhair do naimhde,
mar ag Dia atá cumas cothaithe nó treascartha.” 9Dúirt Amaiziá leis an ngiolla Dé: “Cad
a dhéanfaimid faoin gcéad tallann a thug mé d’arm Iosrael?” D’fhreagair an giolla Dé: “Is
féidir don Tiarna i bhfad níos mó ná sin a thabhairt duit.” 10Ansin scaoil Amaiziá uaidh an
t-arm a tháinig ó Eafráim, agus chuir abhaile iad. Tháinig fearg mhór orthusan le Iúdá
agus d’imigh siad leo abhaile agus iad ar deargbhuile. 11Ach tháinig misneach chuig
Amaiziá agus threoraigh sé a shaighdiúirí amach go Gleann an tSalainn, agus scrios sé
deich míle fear de mhuintir Shaeír. 12Ghabh fir Iúdá deich míle díobh ina mbeatha agus
rug iad go léir go barr na carraige agus chaitheadar thar faobhar na faille iad agus
rinneadh smidiríní díobh go léir. 13Ansin an díorma fear a chuir Amaiziá ar ais gan ligean
dóibh dul leis sa chath, rinne siad ionsaí anois ar chathracha Iúdá, ón tSamáir go Béit
Horon, agus mharaigh siad trí mhíle fear iontu agus ghabhadar a lán creiche.
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Mídhílse agus Tubaiste
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Nuair a d’fhill Amaiziá tar éis ár na nEadómach, thug sé déithe mhuintir Shaeír leis
agus chuir suas iad mar dhéithe dó féin, agus chrom síos ina n-onóir agus thug ofrálacha
dóibh. 15Bhí fearg ar an Tiarna le hAmaiziá agus chuir sé fáidh chuige a dúirt leis: “Cén
fáth a ndeachaigh tú i muinín déithe na ndaoine seo, déithe nach bhféadfadh a muintir féin
a fhuascailt ó do lámhasa?” 16Ach chuir an rí isteach air ina chaint dó agus dúirt: “Ar
cheapamar thú i do chomhairleoir don rí? Mura mian leat go mbásófaí thú, cuir uait an
chaint sin!” Baineadh stad as an bhfáidh, ach ansin lean sé air: “Tá a fhios agam gur chinn
Dia ar thú a scriosadh mar gur iompair tú thú féin mar seo agus gur dhiúltaigh tú
éisteacht le mo chomhairle.”
17
Ghlac Amaiziá comhairle ansin agus chuir sé teachtaireacht go Ióáis mac Iahóácház
mac Iéahú, rí Iosrael, á rá: “Tar agus bíodh triail againn as a chéile!” 18Chuir Ióáis rí
Iosrael scéala ar ais go hAmaiziá rí Iúdá: “Chuir feochadán na Liobáine teachtaireacht go
céadar na Liobáine: ‘Tabhair d’iníon le pósadh do mo mhac,’ ach rinne ainmhithe allta na
Liobáine an feochadan a shatailt faoina gcosa agus iad ag gabháil thar bráid. 19Deir tú:
‘Féach ormsa, an té a chloígh Eadóm,’ agus anois tá éirí in airde ort. Bí ag maíomh as do
ghaisce ach fan sa bhaile. Cad ab áil leat ag cothú tranglaim a dhéanfadh thú féin agus
Iúdá a scriosadh?” 20Ach ní éisteodh Amaiziá; ba de dheonú Dé é sin d’fhonn iad a
thabhairt i lámha a naimhde, mar gur chuaigh siad i muinín déithe Eadóm. 21Ghluais Ióáis
rí Iosrael amach chun catha, agus thug sé féin agus Amaiziá rí Iúdá aghaidh ar a chéile ag
Béit Seimis le Iúdá. 22Bhris Iosrael ar Iúdá agus theith gach duine abhaile. 23Agus ghabh
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Ióáis rí Iosrael Amaiziá rí Iúdá, mac Ióáis, mac Achaizíá, ag Béit Seimis agus thug sé leis
é go Iarúsailéim; scrios sé balla na cathrach ó Gheata Eafráim go Geata an Chúinne,
ceithre chéad banlámh dá fhad. 24Thug sé leis an t-airgead agus an t-ór go léir agus na
fearais go léir a bhí le fáil i dTeampall an Tiarna agus Obaed Eadóm mar aon leo, agus
cistí phálás an rí agus gialla chomh maith; ansin d’fhill ar an tSamáir.

Bás Amaiziá
25

Mhair Amaiziá mac Ióáis rí Iúdá cúig bliana déag tar éis bháis do Ióáis mac
Iahóácház, rí Iosrael. 26An chuid eile de stair Amaiziá, ó thús deireadh, nach bhfuil sé go
léir scríofa i Leabhar Ríthe Iúdá agus Iosrael? 27Ón uair a d’iompaigh Amaiziá ón Tiarna,
bhí comhcheilg ar siúl ina aghaidh in Iarúsailéim agus theith sé go Láicís, ach chuaigh an
tóir ina dhiaidh go Láicís agus cuireadh chun báis ansiúd é. 28Iompraíodh ar ais ar
chapaill é agus adhlacadh é i gcathair Dháiví lena shinsir.

Uiziá

26

Thogh muintir Iúdá go léir Uiziá agus gan é ach sé bliana déag d’aois, agus
rinneadar rí de i gcomharbacht ar a athair Amaiziá. 2Eisean a thóg Éalót agus a
fuair ar ais do Iúdá é tar éis don rí dul chun suain lena shinsir. 3Bhí Uiziá sé bliana déag
nuair a tháinig sé i gcoróin agus bhí sé dhá bhliain caogad i réim in Iarúsailéim. Iacoiliá ó
Iarúsailéim ab ainm dá mháthair. 4Rinne sé an ceart i bhfianaise an Tiarna de réir gach a
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ndearna a athair Amaiziá. Rinne sé an Tiarna a lorg le dúthracht fad a mhair Zacairiá,
duine a bhí dulta chun cinn in eagla Dé. Fad a bhí an Tiarna á thóraíocht aige, chuir Dia
an rath air.
6
Ghabh sé amach le cogadh a chur ar na Filistínigh, agus leag sé anuas balla Ghat,
agus balla Iaibne, agus balla Aisdeod, agus ansin d’atóg sé cathracha i ndúiche Aisdeod
agus i gcríocha na bhFilistíneach. 7Tháinig Dia i gcabhair air in aghaidh na bhFilistíneach
agus in aghaidh na nArabach a raibh cónaí orthu i nGúr Bál, agus in aghaidh na
Méúnach. 8Thug na hAmónaigh cáin d’Uiziá agus leath a cháil go teorainneacha na
hÉigipte féin mar gur mhéadaigh go mór ar a neart. 9Thóg Uiziá túir in Iarúsailéim ag
Geata an Chúinne, ag Geata an Ghleanna, agus ag an Uillinn, agus dhaingnigh sé iad.
10
Thóg sé túir san fhásach, agus thochail sé a lán sistéal mar go raibh an oiread sin tréad
aige sna hísleáin agus ar an ardchlár; bhí lucht saothraithe talún agus fíniúna aige ar na
cnoic agus ar an talamh méith; ba gheal lena chroí an talamh. 11Bhí arm seasmhach aige
freisin, saighdiúirí réidh chun cogaidh, roinnte ina ndíormaí de réir áirimh Ieíéil, scríobhaí,
agus Mhásaeiá, clárthóir, agus faoi cheannas Hanainiá, duine de cheannasaithe an rí.
12
Dhá mhíle sé chéad líon iomlán chinn finí na gcuradh calma seo. 13Faoina gceannas-san
bhí arm oilte de thrí chéad agus a seacht míle cúig céad, fórsa tréan cogaidh agus taca
láidir don rí in aghaidh a naimhde. 14Rinne Uiziá sciatha, sleánna, cafairr, lúireacha,
boghanna, agus clocha láimhe a sholáthar don arm ar fad. 15Thóg sé innill in Iarúsailéim,
innill a cheap saineolaithe, agus chuir ar na túir agus ar na cúinní iad le saigheada agus
clocha móra a dhiúracadh. Leath a cháil i bhfad i gcéin; bhí an neart sin go léir ann mar
gur gheall le míorúilt a bhfuair sé de chabhair.
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Ach de réir mar a tháinig neart ann, bhorr an t-uabhar ina chroí, rud a mhill é.
D’fheall sé ar an Tiarna, a Dhia. Chuaigh sé isteach i halla Theampall an Tiarna le túis a
dhó ar altóir na túise. 17Ach chuaigh Azairiá an sagart isteach ina dhiaidh, le ceithre fichid
de shagairt an Tiarna, fir chalma; 18chuireadar in aghaidh Uiziá rí agus dúradar leis: “Ní
hé do ghnósa, a Uiziá, túis a dhó don Tiarna, ach gnó na sagart, clann Árón, daoine atá
coisricthe ina chomhairsean. Fág an sanctóir! Rinne tú feall; an ghlóir a thagann ón
Tiarna, Dia, ní leat a thuilleadh í.” 19Tháinig fraoch feirge ar Uiziá, agus an túisteán ina
láimh le túis a dhó. Ach fad a bhí an cuthach feirge sin air leis na sagairt bhris lobhra
amach ar a éadan i láthair na sagart, i dTeampall an Tiarna ansiúd le hais altóir na túise.
20
D’fhéach Azairiá, an t-ardsagart, agus na sagairt go léir ina threo agus chonaic siad an
lobhra ar a éadan; thiomáineadar amach go tapa é, agus bhí deifir amach air féin, mar gur
bhuail an Tiarna é. 21Bhí Uiziá rí ina lobhar go lá a bháis agus mhair sé i dteach leis féin
gan cead isteach aige i dTeampall an Tiarna, de bharr a lobhra. Bhí a mhac Iótám i
bhfeighil an rítheaghlaigh agus i gceannas ar phobal na tíre.
22
An chuid eile de stair Uiziá, ó thús deireadh, nach bhfuil sé scríofa ag an bhfáidh
Íseáia mac Ámóz. 23Ansin chuaigh Uiziá chun suain lena shinsir agus chuireadar é i reilig
na ríthe, mar dúradar: “Is lobhar é.” Tháinig a mhac Iótám i gcomharbacht air.

Iótám

27
&

Bhí Iótám cúig bliana fichead d’aois nuair a tháinig sé i gcoróin agus bhí sé sé
bliana déag i réim in Iarúsailéim. Iarúisiá iníon Zádóc ab ainm dá mháthair. 2Rinne
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sé an ceart i bhfianaise an Tiarna, de réir mar rinne a athair Uiziá roimhe – ach gan dul
isteach i sanctóir an Tiarna. Bhí an pobal fós, ámh, ar chosáin na coiriúlachta. 3Eisean a
thóg Geata Uachtarach Theampall an Tiarna agus rinne sé a lán tógála ar bhalla Oifil.
4
Thóg sé cathracha chomh maith ar ardáin Iúdá, agus dúnta agus túir sna foraoiseacha
sléibhe. 5Chuir sé cath ar rí na nAmónach agus chloígh iadsan. Thug na hAmónaigh céad
tallann airgid dó an bhliain sin agus deich míle tomhas cruithneachta agus deich míle
tomhas eorna. Ba í sin an tsuim nár mhór do na hAmónaigh a dhíol, rud a rinneadar an
dara bliain agus an tríú bliain. 6Chuaigh Iótám i neart mar ghabh sé an cosán díreach i
láthair an Tiarna a Dhia. 7An chuid eile de stair Iótám, a chogaí go léir, agus a bhearta,
nach bhfuil sin go léir scríofa i Leabhar Ríthe Iosrael agus Iúdá? 8Bhí sé cúig bliana
fichead d’aois nuair a tháinig sé i gcoróin agus bhí sé sé bliana déag i réim in Iarúsailéim.
9
Ansin chuaigh Iótám chun suain lena shinsir agus adhlacadh é i gcathair Dháiví; tháinig a
mhac Áchaz i gcomharbacht air.

Áchaz

28

Bhí Áchaz fiche bliain d’aois nuair a tháinig sé i gcoróin, agus bhí sé sé bliana
déag i réim in Iarúsailéim. Ní dhearna sé an ceart i bhfianaise an Tiarna a Dhia,
dála Dháiví a athair, 2ach lean sé sampla ríthe Iosrael, agus rinne sé fiú íomhánna miotail
a theilgean do na Bálaím. 3D’ofráil sé túis i nGleann Mhac Hiniom agus thug ar a mhic
féin fiú gabháil trí thine de réir mar a chleachtaí go náireach ag na ciníocha a dhíbir an
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Tiarna roimh chlann Iosrael. D’ofráil sé íobairtí agus túis ar na hardionaid, ar na cnoic
agus faoi gach crann craobhach.
5
Uime sin thug an Tiarna a Dhia suas é do chumhacht rí na nArámach; bhris seisean
air, agus ghabh sé líon mór dá phobal ina mbránna agus rug leis go dtí an Damaisc iad.
Tugadh ar láimh do rí Iosrael é freisin agus rinne seisean ár agus eirleach ar a shluaite.
6
Mharaigh Peacach mac Ramailiá céad agus a fiche míle fear, curaidh chalma iad uile, san
aon lá amháin in Iúdá; toisc gur thréig siad an Tiarna, Dia a sinsear, a tharla sin dóibh.
7
Zicrí, gaiscíoch ó Eafráim, mharaigh sé Másaeiá, mac an rí, agus Aizríceám, reachtaire
an pháláis, agus Ealcáná, tánaiste an rí.

Trócaire
8

Ghabh na hIosraelaigh dhá chéad míle dá ngaolta, mná agus mic agus iníonacha;
ghabh siad a lán creiche uathu chomh maith agus thug siad an chreach leo chun na
Samáire. 9Bhí fáidh leis an Tiarna ann darbh ainm Obaed agus ghabh sé amach i gcoinne
an airm ar a slí ar ais go dtí an tSamáir agus dúirt: “Bhí an Tiarna, Dia bhur sinsear, i
bhfearg le Iúdá agus thug sé ar láimh daoibh iad dá bhrí sin, ach rinne sibhse ár orthu,
lena leithéid de fhíoch gur shroich sé chun na bhflaitheas. 10Agus anois tá sé mar sprioc
agaibh cuing na daoirseachta a chur ar mhuintir Iúdá agus Iarúsailéim, idir fhir agus
mhná. Nach bhfuil peacaí do bhur gcuid féin oraibh in aghaidh an Tiarna bhur nDia?
11
Éistigí liom anois: scaoiligí saor na bránna a ghabh sibh ó bhur ngaolta mar tá fraoch
feirge an Tiarna sa mhullach oraibh.” 12Taoisigh áirithe d’Eafráim, Azairiá mac
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Iahóchánán, Beiriciá mac Mhisiléamót, Ichizcíá mac Shealum, agus Amásá mac Hadlái,
sheas siad an fód in aghaidh na muintire a bhí ag filleadh ón bhfeachtas 13agus dúirt siad
leo: “Ní thabharfaidh sibh na bránna anseo isteach nó beimid ciontach i bhfianaise an
Tiarna. Tá sé i gceist agaibh cur lenár bpeacaí agus lenár gciontacht; ach is trom í ár
gciontacht cheana agus tá fraoch feirge an Tiarna ag bagairt ar Iosrael.” 14D’fhág an
t-arm dá bhrí sin na bránna agus an chreach ansiúd i láthair na dtaoiseach agus an
chomhthionóil go léir. 15Ainmníodh daoine ar leith agus d’éirigh siadsan agus thug aire
do na bránna; aon chuid acu a bhí gan éadach, thug siad éadach ón gcreach dóibh; thug
siad éadaí agus cuaráin dóibh, bia agus deoch; agus chuir ola orthu; chuir siad na daoine
leonta ina measc ar muin asal agus thug ar ais iad go dtí a ngaolta in Ireachó, cathair na
bpailmeacha. Ansin d’fhill siad go dtí an tSamáir.

Peacaí Áchaz
16

Chuir Áchaz rí fios ar ríthe na hAsaíre le teacht i gcabhair air. 17Rinne Eadóm
ionradh arís agus bhris siad ar Iúdá, agus thug siad bránna leo. 18Bhí na Filistínigh ag
creachadh na gcathracha ar na hísleáin agus i Neigib Iúdá. Ghabh siad Béit Seimis,
Aiálón, Gadaerót, Sócó lena bhailte máguaird, Timneá lena bhailte máguaird, Gimzeo
lena bhailte máguaird, agus chuir siad fúthu iontu. 19Rinne an Tiarna Iúdá a umhlú de
bharr Áchaz rí Iosrael mar go ndearna sé faillí ar Iúdá agus feall ar an Tiarna. 20Tháinig
Tigleat Pileisir rí na hAsaíre ina choinne, chuir léigear air ach theip air é a chloí. 21Thóg
Áchaz cuid den mhaoin i dTeampall an Tiarna agus i bpálás an rí agus na dtaoiseach agus

&

2 CROINICÍ 28

thug mar cháin do rí na hAsaíre é, ach ní bhfuair sé aon ní uaidh dá thairbhe. 22Ina
chruachas dó, d’éirigh sé níos mídhísle fós, an rí Áchaz: 23d’ofráil sé íobairtí do dhéithe
na Damaisce a chloígh é agus dúirt: “De bhrí gur thug déithe ríthe Arám cabhair
dóibhsean, déanfaidh mé íobairt chucu le súil go gcabhróidh siad liomsa.” Ach thug siad
an mí-ádh sa mhullach air féin agus ar Iosrael. 24Rinne Áchaz cuid de ghréithe Theampall
Dé a bhailiú le chéile, agus a thuilleadh díobh a bhriseadh. Dhún sé doirse Theampall an
Tiarna agus chuir sé suas altóirí dó féin ag cúinne gach sráide in Iarúsailéim. 25Rinne sé
ardionaid le túis a ofráil do dhéithe eile i ngach cathair in Iúdá, agus ar an tslí sin rinne sé
an Tiarna, Dia a shinsear, a ghriogadh chun feirge.
26
An chuid eile dá stair, a bhearta go léir, ó thús deireadh, nach bhfuil sé scríofa i
Leabhar Ríthe Iúdá agus Iosrael? 27Ansin chuaigh Áchaz chun suain lena shinsir agus
adhlacadh é sa chathair, in Iarúsailéim, cé nár cuireadh é i dtuamaí ríthe Iosrael. Tháinig a
mhac Hiziciá i gcomharbacht air.

Leasú Hiziciá

29

Tháinig Hiziciá i gcoróin agus é cúig bliana fichead agus bhí sé naoi mbliana
fichead i réim in Iarúsailéim. Aibíá iníon Zacairiá ab ainm dá mháthair. 2Rinne sé
an ceart i bhfianaise an Tiarna de réir gach a ndearna Dáiví a shinsear. 3Sa chéad bhliain
dá réimeas, sa chéad mhí, d’oscail sé doirse Theampall an Tiarna agus dheisigh iad.
4
Thug sé isteach na sagairt agus na Léivítigh agus thionóil iad sa chearnóg thoir. 5Dúirt
sé leo: “Éistigí liom, a Léivíteacha! Déanaigí sibh féin a naomhú anois agus coisrigí
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Teampall an Tiarna, Dia ár sinsear, agus caithigí an salachar amach as an áit bheannaithe.
6
Óir bhí ár sinsir mídhílis agus rinne siad an t-olc i bhfianaise an Tiarna, ár nDia; rinne
siad é a thréigean agus a n-aghaidh a iompú ón áit a ndearna an Tiarna a bhaile féin de,
agus thug siad a gcúl leis. 7Rinne siad fiú amháin doirse an phóirse a dhúnadh, na
lóchrainn a mhúchadh, gan túis a dhó ná íobairtí dóite a ofráil san áit atá coisricthe do
Dhia Iosrael. 8Uime sin tháinig fearg an Tiarna sa mhullach ar Iúdá agus ar Iarúsailéim,
agus rinne sé ceap uafáis agus iontais agus gáire fonóide díobh faoi mar is léir do bhur
súile cinn. 9Sin é an fáth, féach!, ar thit ár sinsir le faobhar claímh, agus ar fuadaíodh ár
gclann mhac agus iníonacha chun deoraíochta. 10Tá sé beartaithe agam anois conradh a
dhéanamh leis an Tiarna, Dia Iosrael, i dtreo go gcasfaí fraoch a fheirge uainn. 11A chlann
ó, ná bígí faillítheach, óir thogh an Tiarna sibh le seasamh ina láthair, le freastal air, le
seirbhís a thabhairt dó, agus le túis a ofráil dó.”
12
Ansin chuaigh na Léivítigh chun oibre: Machat mac Amásai agus Ióéil mac Azairiá,
de chlann Chohát; de chlann Mharáraí: Cís mac Aibdí agus Azairiá mac Iahalalael; de
chlann Ghéirseon: Ióách mac Zimpeá agus Éidin mac Ióách; 13de chlann Eilízeáfán: Simrí
agus Ieúéil; de chlann Ásáf: Zacairiá agus Matainiá; 14de chlann Héamán: Iachúéil agus
Simeí; de chlann Iadútún: Seamaiá agus Uizíéil. 15Chruinníodar a mbráithre agus
naomhaíodar iad féin, agus ghabhadar isteach de réir threoracha an rí faoi mar a
d’ordaigh an Tiarna, chun Teampall an Tiarna a ghlanadh. 16Chuaigh na sagairt isteach ar
fad i dTeampall an Tiarna lena ghlanadh agus thug siad amach aon ní neamhghlan a fuair
siad i sanctóir an Tiarna, go cúirt Theampall an Tiarna; thóg na Léivítigh ansin é agus
thugadar leo amach é go Gleann Chidreon. 17Thosaigh siad ar an naomhú seo ar an gcead
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lá den chéad mhí, agus ar an ochtú lá b’fhéidir dóibh dul isteach i bpóirse an Tiarna;
chaith siad ocht lá ag naomhú Theampall an Tiarna, agus bhí deireadh déanta ar an séú lá
déag den chéad mhí.

Íobairt Leorghnímh
18

Chuaigh siad isteach ansin go Hiziciá an rí agus dúirt siad: “Tá Teampall an Tiarna
ar fad glanta againn, altóir an uileloiscthe lena ghréithe go léir, bord builíní na fianaise
lena ghréithe go léir. 19Na gréithe go léir a chaith Áchaz i leataobh le linn a réimis
mhídhílis, chuireamar ar ais iad agus rinneamar iad a choisreacan. Tá siad anois, féach!,
os comhair altóir an Tiarna.” 20D’éirigh Hiziciá go moch agus chruinnigh sé oifigigh na
cathrach agus chuaigh suas go Teampall an Tiarna. 21Thug siad leo seacht dtarbh, seacht
reithe, seacht n-uan, agus seacht bpocán, mar íobairt pheaca don ríocht don sanctóir agus
do Iúdá. Dúirt an rí ansin leis na sagairt, clann Árón, iad a ofráil ar altóir an Tiarna.
22
Mharaigh siad na tairbh agus thug na sagairt an fhuil leo agus dhoirt í ar an altóir. Ansin
mharaigh siad na reithí agus doirteadh a bhfuil ar an altóir; ansin mharaigh siad na huain
agus doirteadh a bhfuil ar an altóir. 23Ansin tugadh na pocáin don íobairt pheaca go dtí an
rí agus go dtí an comhthionól agus leag siad a lámha orthu. 24Mharaigh na sagairt iad
agus rinne siad íobairt pheaca ar an altóir lena bhfuil mar leorghníomh ar son Iosrael go
léir. Óir d’ordaigh an rí an íobairt uileloiscthe agus an íobairt pheaca a dhéanamh ar son
Iosrael go léir.
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Chuir sé na Léivítigh i dTeampall an Tiarna le ciombail, le cláirseacha agus le
cruiteanna, de réir ordú Dháiví agus Ghád, físí an rí, agus Nátán an fáidh; ón Tiarna an
t-ordú dáiríre trí bhéal a fháithe. 26Nuair a bhí na Léivítigh ina n-ionad, le huirlisí Dháiví
agus na sagairt lena stoic, 27d’ordaigh Hiziciá an íobairt uileloiscthe a ofráil ar an altóir.
Nuair a thosaigh an íobairt uileloiscthe, cuireadh ceann ar iomann don Tiarna freisin;
séideadh na stoic, agus uirlisí Dháiví rí Iosrael ag comhcheol leo. 28Rinne an comhthionól
go léir adhradh, agus na cantairí ag canadh, agus na stoic á séideadh, agus mhair sin nó
go raibh an íobairt uileloiscthe thart.
29
Nuair a bhí an íobairt thart, chrom an rí agus gach duine a bhí ina theannta síos agus
thug siad ómós. 30D’ordaigh an rí Hiziciá agus na taoisigh do na Léivítigh an Tiarna a
mholadh i mbriathra Dháiví agus Ásáf an físí. Chan siad moltaí le dúthracht agus le
lúcháir agus chrom siad síos agus thug siad ómós. 31Labhair Hiziciá arís agus dúirt:
“Rinne sibh sibh féin a choisreacan don Tiarna; tagaigí i leith. Tugaigí íobairtí
comaoineach agus molta go Teampall an Tiarna.” Thug an comhthionól íobairtí
comaoineach agus molta, agus thug lucht chroí mhóir íobairtí dóite. 32Ba é líon na
n-íobartach do na híobairtí dóite ná seachtó tarbh, céad reithe, dhá chéad uan; mar íobairt
uileloiscthe don Tiarna iadsan go léir. 33Rinneadh sé chéad tarbh agus trí mhíle caora a
choisreacan. 34Ní raibh go leor sagart ann ámh, agus níorbh fhéidir dóibh na híobairtí
uileloiscthe go léir a fheannadh; chabhraigh na Léivítigh leo dá bhrí sin nó gur
críochnaíodh an obáir agus gur naomhaíodh sagairt eile; bhí na Léivítigh níba ionraice
croí á naomhú féin ná na sagairt. 35Seachas sin go léir bhí ofrálacha dóite de choda
méithe na n-íobairtí comaoineach, agus iliomad íobairtí dí ag gabháil leis na híobairtí
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uileloiscthe. Rinneadh liotúirge Theampall an Tiarna a athnuachan ar an gcuma sin.
36
Rinne Hiziciá agus an pobal go léir lúcháir de bharr a raibh déanta ag Dia don phobal, á
spreagadh chun gnímh chomh gasta sin.

Comhthionól na Cásca

30

Chuir Hiziciá scéala go Iosrael agus go Iúdá go léir, agus scríobh sé litreacha go
Eafráim agus Manaise, á iarraidh orthu teacht go Teampall an Tiarna in
Iarúsailéim le Cáisc a cheiliúradh in onóir an Tiarna, Dia Iosrael. 2Bhí sé beartaithe ag an
rí agus ag a thaoisigh agus ag an gcomhthionól go léir in Iarúsailéim an Cháisc a
cheiliúradh sa dara mí, 3mar nárbh fhéidir í a cheiliúradh an tráth ceart mar nár
naomhaigh go leor sagart iad féin agus nár chruinnigh an pobal in Iarúsailéim.
4
D’aontaigh an rí agus an comhthionól go léir leis an socrú sin. 5Cinneadh ar fhógra a
dhéanamh ar fud Iosrael ó Bhéar Seaba go Dán, ag glaoch ar an bpobal teacht go
Iarúsailéim le Cáisc a chomóradh in onóir an Tiarna, Dia Iosrael, mar is beag a lean na
treoracha a bhí leagtha síos. 6D’imigh teachtairí ó Iarúsailéim le litreacha ó lámha an rí
agus a fheidhmeannach ó cheann ceann Iosrael agus Iúdá. Bhí orduithe acu ón rí á rá: “A
chlann Iosrael, filligí ar an Tiarna, Dia Abrahám agus Íosác, agus Iosrael, d’fhonn go
gcasfadh sé arís ar an iarmhar díbh a d’éalaigh ó láimh ríthe na hAsaíre. 7Ná bígí ar aon
dul le bhur sinsir, agus bhur ngaolta, nach raibh dílis don Tiarna, Dia a n-aithreacha, i
dtreo go ndearna sé scrios orthu, mar a fheiceann sibh. 8Ná bígí stuacach anois mar a bhí
bhur sinsir; géilligí don Tiarna, agus tagaigí chun a shanctóra, an sanctóir a choisric sé go
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síoraí; déanaigí seirbhís don Tiarna bhur nDia le go gcasfaidh fraoch a fheirge uaibh. 9Má
fhilleann sibh ar an Tiarna gheobhaidh bhur ngaolta agus bhur gclann fabhar i láthair
lucht a ngafa agus fillfidh siad ar an tír seo. Óir is grámhar trócaireach é an Tiarna bhur
nDia; má fhilleann sibh air ní iompóidh sé a ghnúis uaibh.”
10
Ghabh na teachtairí ó chathair go cathair, trí thír Eafráim agus Mhanaise agus ar
aghaidh go Zabúlun; ach bhíothas ag magadh agus ag déanamh fonóide fúthu, 11ach go
raibh sé d’umhlaíocht i mbeagán ó Áiséar, ó Mhanaise agus ó Zabúlun, teacht go
Iarúsailéim. 12Ach bhí lámh Dé ghníomhach in Iúdá, á dtabhairt ar aon chroí le hordú an
rí agus a fheidhmeannach a chomhlíonadh, mar a bhí ordaithe ag briathar an Tiarna.
13
Tháinig slua mór le chéile in Iarúsailéim le féile an aráin gan ghabháile a cheiliúradh sa
dara mí. 14Chuir comhthionól mór chun oibre ag tógáil na n-altóirí a bhí in Iarúsailéim
agus na n-altóirí dóite túise go léir agus á gcaitheamh isteach i nGleann Chidreon.
15
Mharaigh siad an t-uan Cásca ar an gceathrú lá déag den dara mí. Cuireadh náire ar
na sagairt agus ar na Léivítigh, agus naomhaigh siad iad féin agus bhí ar a gcumas íobairtí
dóite a thabhairt isteach i dTeampall an Tiarna. 16Chuaigh siad sna hionaid a bhí ceaptha
dóibh de réir dlí Mhaois, giolla Dé. Dhoirt na sagairt an fhuil a fuair siad ó lámha na
Léivíteach, 17mar bhí a lán sa chomhthionól nár naomhaigh iad féin. Cuireadh mar
chúram ar na Léivítigh an t-uan Cásca a mharú do gach duine nach raibh glan go leor
chun an t-íobartach a choisreacan don Tiarna. 18Mar a tharla, níor naomhaigh formhór na
ndaoine iad féin, a lán ó Eafráim, ó Mhanaise, ó Íosácár agus ó Zabúlun. D’ith siad an
Cháisc gan na rialacha a bhí leagtha síos a chomhlíonadh. Ach rinne Hiziciá idirghuí ar a
son, á rá: “Go maithe an Tiarna, le barr maitheasa, a choir d’aon duine 19a dhíríonn a
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chroí ar Dhia, an Tiarna, Dia a shinsear, a thóraíocht, fág go bhfuil an naofacht a éilítear
don sanctóir in easnamh air.” 20Thug an Tiarna cluas do Hiziciá agus thug sé an pobal
slán.
21
Rinne na hIosraelaigh in Iarúsailéim féile an aráin gan ghabháile a cheiliúradh ar
feadh seacht lá le barr lúcháire; bhí na Léivítigh agus na sagairt ag moladh an Tiarna de lá
agus d’oíche ar a gcroídhícheall. 22Thug briathra Hiziciá misneach do na Léivítigh go léir
agus thaispeáin siadsan a oilte a bhí siad i seirbhís an Tiarna, agus ar feadh seacht lá d’ith
siad a gcuid den fhéile agus d’ofráil siad íobairtí comaoineach le moladh don Tiarna, Dia
a sinsear. 23Ansin bheartaigh an comhthionól go léir le chéile an fhéile a cheiliúradh ar
feadh seacht lá eile, agus rinneadar seacht lá lúcháire díobh. 24Óir thug Hiziciá rí Iúdá
míle tarbh agus seacht míle caora mar íobairtí don chomhthionól, agus thug na
feidhmeannaigh míle tarbh agus deich míle caora don chomhthionól. Agus naomhaigh na
sagairt iad féin ina sluaite. 25Rinne tionól uile Iúdá lúcháir, idir shagairt agus Léivítigh,
agus an tóstal go léir a tháinig ó Iosrael, na teifigh ó Iosrael agus iad siúd a raibh cónaí
orthu i Iúdá. 26Bhí ardáthas ar dhaoine in Iarúsailéim mar ó aimsir Sholaimh, mac Dháiví
rí Iosrael, ní raibh a leithéid in Iarúsailéim. 27D’éirigh na sagairt agus na Léivítigh ina
seasamh ansin agus bheannaíodar an pobal. Éisteadh lena nglór agus chuaigh a n-urnaí
suas chun a áitribh naofa ar neamh.

Deireadh le hÍoladhradh

31
&

Nuair a bhí sin go léir thart, d’imigh na hIosraelaigh go léir a bhí i láthair go
cathracha Iúdá agus bhris na colúin ina smidiríní, agus ghearr anuas na cuaillí
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naofa, agus leag siad anuas agus scrios siad na hardionaid agus na haltóirí go léir ar fud
Iúdá agus Bhiniáimin, Eafráim agus Mhanaise. Ansin d’fhill na hIosraelaigh go léir go dtí
a gcathracha, gach duine chun a ghabháltais féin.

Ath-Eagrú
2

D’athbhunaigh Hiziciá oird na sagart agus na Léivíteach, gach duine ina ord ceart de
réir a dhualgas, sagairt agus Léivítigh, maidir le híobairtí dóite, le híobairtí comaoineach,
le seirbhís liotúirgeach, le moladh agus le buíochas, laistigh de gheataí champa an Tiarna.
3
Chuir an rí cuid dá mhaoin féin i leataobh do na híobairtí dóite: d’íobairtí doíte na
maídíne agus an tráthnóna, d’íobairtí dóite na sabóide, na ré nua agus na bhféilte sollúnta,
mar atá scríofa i ndlí an Tiarna. 4Agus d’ordaigh sé don mhuintir a bhí ina gcónaí in
Iarúsailéim an chuid a bhí dlite dóibh a thabhairt do na sagairt agus do na Léivítigh,
d’fhonn go ndéanfaidís iad féin a thíolacadh do dhlí an Tiarna. 5A luaithe a fógraíodh an
t-ordú os ard chruinnigh na hIosraelaigh céadtorthaí an arbhair, an fhíona, na hola, na
meala, agus thorthaí na talún, agus thug siad isteach deachúna de gach ní go fial. 6Agus
muintir Iosrael agus Iúdá a chónaigh i gcathracha Iúdá, thug siad isteach deachú den
eallach agus de na caoirigh, agus de na nithe naofa a bhí tíolactha don Tiarna a nDia,
agus rinneadar iad a leagan ina gcairn ansiúd. 7Sa tríú mí chrom siad ar na cairn a
charnadh, agus bhí deireadh déanta acu sa seachtú mí. 8Nuair a tháinig Hiziciá agus a
fheidhmeannaigh an treo agus go bhfaca siad na cairn, mhol siad an Tiarna agus a phobal,
Iosrael. 9Agus cheistigh Hiziciá na sagairt agus na Léivítigh faoi na cairn. 10D’fhreagair
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Azairiá, an t-ardsagart de theaghlach Zádóc, é agus dúirt: “Ó thosaíodar ag tabhairt na
mbronntanas go Teampall an Tiarna, tá ár sáith á ithe againn agus tá fuílleach fós fágtha;
óir chuir an Tiarna a bheannacht ar a phobal; tá an cnocán mór seo fágtha.”
11
Ansin thug Hiziciá ordú dóibh seomraí a ullmhú i dTeampall an Tiarna agus
rinneadar amhlaidh. 12Ansin thug siad isteach na bronntanais, na deachúna agus nithe
coisricthe le coimeád in áit shábháilte. Ba é an Léivíteach Cónainiá an feidhmeannach a
bhí i gceannas orthu, agus Simeí, a dheartháir, sa dara háit. 13Ceapadh Ichíéil, Azaiziá,
Nachat, Asáhael, Irímeot, Iózábád, Eilíéil, Ísmiciá, Machat, agus Banáiá, mar mhaoir faoi
cheannas Chónainiá agus a dhearthár Simeí, trí ordú ón rí Hiziciá agus Azairiá, reachtaire
theach Dé. 14Cuireadh Córae mac Imneá an Léivíteach, garda an gheata thoir, i bhfeighil
na n-íobairtí deonacha do Dhia, le roinn ar leith an Tiarna agus na hofrálacha sárnaofa a
chur i leataobh. 15Bhí Éidin, Miniáimin, Iéisiúa, Seamaiá, Amairiá agus Seacaniá ag
cabhrú leis go dílis i gcathracha na sagart, lena gcuid a roinnt ar a mbráithre de réir a
n-ord, cé acu tabhachtach nó a mhalairt. 16Ina theannta sin eagraíodh de réir fine, na fir
go léir [deich mbliana fichead] nó os a chionn, a théadh go Teampall an Tiarna ar
uanaíocht lae, leis na dualgais liotúirgeacha a bhain lena n-ord a chur i ngíomh.
17
Eagraíodh na sagairt freisin de réir finí; agus na Léivítigh fiche bliain agus os a chionn
de réir a ndualgas agus a n-ord. 18Cuireadh eagar freisin ar chlann uile na sagart, a mná, a
mic, agus a n-iníonacha, ar mhaithe leis an gcomhthionól ar fad, mar bhí sé de dhualgas
orthu iad féin a naomhú go dílis trí mheán na nithe naofa. 19Maidir leis na sagairt, clann
Árón, a bhí ag cur fúthu sna tailte coimín a bhain lena gcathracha, nó sna cathracha féin,
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ceapadh daoine ar leith ó ainm d’fhonn a gcuid a thabhairt do gach fear de na sagairt
agus do gach duine de na Léivítigh a cláraíodh.
20
Chuir Hiziciá na socruithe sin i bhfeidhm ar fud Iúdá. Rinne sé an ceart agus an
mhaith agus an beart dílis i súile an Tiarna, a Dhia. 21Gach saothar a thóg sé idir lámha i
seirbhís Theampall Dé maidir le dlí nó aitheanta, chuir sé i ngníomh é, agus a chroí dírithe
ar Dhia, agus d’éirigh leis.

Ionradh Shanaichéiríb

32

Tar éis na mbearta dílse seirbhíse seo, tharla ionradh Shanaichéiríb, rí na hAsaíre.
Rinne sé ionradh ar Iúdá, shuigh a champa os comhair na gcathracha daingne agus
d’ordaigh iad a ghabháil de ruathar. 2Thuig Hiziciá go raibh Sanaichéiríb tagtha agus é
meáite ar Iarúsailéim a ionsaí; 3bheartaigh sé féin agus a thaoisigh agus a churaidh na
foinsí uisce a bhí lasmuigh den chathair a stopadh; chabhraigh oifigigh an airm leis, 4agus
bhailigh a lán daoine le chéile agus stopadar na foinsí go léir, agus an sileán a bhí ag
gabháil tríd an talamh á rá: “Cén fáth a bhfaigheadh ríthe na hAsaíre flúirse uisce nuair a
thiocfaidh siad?” 5Chrom Hiziciá ar a shuíomh a dhaingniú; dheisigh sé na bearnaí sa
bhalla, thóg sé túir air, agus thóg sé balla nua lasmuigh de. Dhaingnigh sé an Mileo i
gcathair Dháiví. Rinne sé raidhse airm agus sciatha. 6Cheap sé ceannasaithe i bhfeighil an
phobail, agus bhailigh sé le chéile iad sa chearnóg ag geata na cathrach agus labhair leo
mar leanas á misniú: 7“Bíodh neart agus misneach agaibh! Ná cuireadh rí na hAsaíre agus
an mathshlua atá in éineacht leis eagla ná uafás oraibh, óir is treise an té atá inár dteannta
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ná an té atá ina theanntasan. Níl leis siúd ach lámh feola, ach tá an Tiarna ár nDia linne,
le cabhair a thabhairt dúinn agus lenár gcathanna a throid.” Thug focail Hiziciá rí Iúdá
misneach don phobal.
9
Ina dhiaidh seo nuair a bhí Sanaichéiríb rí na hAsaíre ag cur léigir ar Láicís lena
shluaite go léir, chuir sé a shearbhóntaí go Iarúsailéim, go Hiziciá rí Iúdá agus go dtí na
Iúdaigh go léir a bhí in Iarúsailéim, le teachtaireacht: 10“Mar seo a deir Sanaichéiríb rí na
hAsaíre: ‘Cad as a bhfuil sé de mhuinín agaibh fanacht in Iarúsailéim agus é faoi léigear?
11
Nach bhfuil Hiziciá do bhur gcur amú? Nach bhfuil sé do bhur ndaoradh chun báis de
ghorta agus de thart nuair a deir sé: “Déanfaidh an Tiarna ár nDia sinn a fhuascailt ó
láimh rí na hAsaíre”? 12Nach hé an Hiziciá seo an té a scuab a ardionaid chun siúil agus a
thug mar ordú do Iúdá agus Iarúsailéim: “Ná déanaigí adhradh ach os comhair an aon
altóra agus ná hofrálaigí túis ach uirthi amháin”? 13Nach bhfuil a fhios agaibh cad tá
déanta agamsa agus ag mo shinsir le muintir na dtíortha eile go léir? An raibh sé ar
chumas déithe aon chine sna tíortha sin a gcríocha a shaoradh uaimse? 14Cén dia de na
déithe sin go léir leis na ciníocha a chuir m’athair faoin mbang, a d’fhéad a phobal a
shaoradh ó mo ghreim, á rá is go bhféadfadh bhur nDia sibhse a fhuascailt ó mo ghreim?
15
Ná cuireadh Hiziciá amú sibh, ná cuireadh sé dallamullóg oraibh ar an tslí seo. Ná
géilligí dó! Óir níor fhéad dia aon chine ná aon ríochta a phobal a fhuascailt ó mo ghreim
ná ó ghreim mo shinsear. Nach lú go mór ná sin a fhéadfaidh bhur nDia sibh a fhuascailt
ó mo ghreim!’”
16
Bhí a shearbhóntaí ag leanúint orthu ag cáinseoireacht faoin Tiarna Dia agus faoina
shearbhónta Hiziciá, 17nuair a scríobh [Sanaichéiríb] litir ag aithisiú agus ag bréagnú Dia
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Iosrael: “Ní dhéanfaidh Dia Hiziciá a phobal a fhuascailt ó mo ghreim díreach faoi mar
nár fhuascail déithe na gciníocha i dtíortha eile a bpobal ó mo ghreim.” 18Liúigh siad na
nithe sin in ard a ngutha i dteanga Iúdá le pobal Iarúsailéim ar na ballaí d’fhonn iad a
bhuaireamh agus eagla a chur orthu, agus go ngabhfaidís an chathair ar an tslí sin.
19
Labhraíodar faoi Dhia Iarúsailéim amhail is dá mba cheann de dhéithe phobail eile an
domhain é, agus is saothar lámha daoine iadsan.

Toradh ar Ghuí Hiziciá
20

Sa chruachás sin dóibh, ghuigh an rí Hiziciá agus an fáidh Íseáia mac Ámóz agus
ghlaoigh siad chun na bhflaitheas. 21Chuir an Tiarna aingeal uaidh amach a chuir chun
báis na curaidh go léir, agus na ceannairí agus na hoifigigh i gcampa rí na hAsaíre. D’fhill
sé agus náire shaolta air, abhaile ar a thír féin. Chuaigh sé isteach i dteampall a dhé, agus
threascair cuid dá chlann mhac féin é le faobhar claímh. 22Rinne an Tiarna Hiziciá agus
áitritheoirí Iarúsailéim a fhuascailt ó chumhacht Shanaichéiríb rí na hAsaíre agus ó
chumhacht a naimhde go léir, ar an tslí sin, agus thug sé síocháin dóibh ar gach taobh.
23
Thug a lán daoine tabhartais chun an Tiarna in Iarúsailéim, agus bronntanais do Hiziciá
rí Iúdá; tar éis ar tharla, bhí ardmheas ar Hiziciá i measc na náisiún go léir.
24
Sna laethanta úd buaileadh Hiziciá tinn agus bhí sé i mbéal báis. Ghuigh sé chun an
Tiarna agus d’éist sé leis agus thug comhartha dó. 25Ach ní dhearna Hiziciá aon
chúiteamh ar son a ndearnadh dó; d’at a chroí le huabhar agus tháinig fraoch na feirge sa
mhullach air féin, ar Iúdá, agus ar Iarúsailéim. 26Rinne Hiziciá é féin a umhlú i dtaobh
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uabhar a chroí, agus rinne áitritheoirí Iarúsailéim mar an gcéanna, i dtreo nár tháinig
fearg an Tiarna sa mhullach orthu le linn Hiziciá. 27Bhí saibhreas agus clú go raidhsiúil ag
Hiziciá. Thóg sé cistí dó féin i gcomhair a chuid airgid agus óir agus cloch lómhar, agus
spíosraí, agus sciath, agus seod de gach sórt. 28Bhí tithe stóir aige dá fhómhar arbhair,
fíona agus ola; cróite dá eallach de gach cineál, agus banracha dá chaoirigh.
29
Sholáthraigh sé [asail] agus tréada agus táinte dó féin chomh maith. Thug Dia maoin dó
go raidhsiúil.
30
Ba é an Hiziciá céanna seo a dhún béal uachtair thobar Ghíohón agus a threoraigh an
t-uisce síos laistiar de chathair Dháiví. Bhí rith an ráis le Hiziciá. 31Fiú amháin i gcás na
dteachtairí ó thaoisigh na Bablóine a tháinig chun ceist a chur faoin rud iontach a tharla
sa tír, níor thréig Dia é ach lena phromhadh agus le rúin a chroí a fháil amach. 32An chuid
eile de stair Hiziciá, agus a dhea-bhearta, tá siad scríofa i bhfís an fháidh Íseáia mac
Ámóz, i Leabhar Ríthe Iúdá agus Iosrael. 33Ansin chuaigh Hiziciá chun suain lena shinsir
agus chuireadar é ar an ard ar an tslí suas go tuamaí mhic Dháiví. Thug Iúdá go léir agus
áitritheoirí Iarúsailéim onóir dó ina thórramh. Agus tháinig Manaise a mhac i
gcomharbacht air.

Peacaí Mhanaise

33

Bhí Manaise dhá bhliain déag d’aois nuair a tháinig sé i gcoróin, agus bhí sé cúig
bliana agus caoga i réim in Iarúsailéim. 2Rinne sé an t-olc i bhfianaise an Tiarna
agus rinne sé aithris ar na nósanna náireacha a chleacht na ciníocha a dhíbir an Tiarna
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roimh chlann Iosrael. Thóg sé arís na hardionaid a scrios a athair Hiziciá agus chuir sé
suas altóirí do na Bálaím, agus rinne cuaillí naofa, agus thug sé ómós do shluaite uile na
spéire agus rinne seirbhís dóibh. 4Thóg sé altóirí i dTeampall an Tiarna a ndúirt an Tiarna
faoi: “Beidh m’ainm in Iarúsailéim go brách.”
5
Thog sé altóirí do shluaite uile na spéire i dhá chúirt Theampall an Tiarna. 6Chuir sé
iallach ar a chlann mhac gabháil tríd an tine i nGleann Bhein Hionom. Chleacht sé
fáistineoireacht, draíocht agus piseoga, agus phléigh sé le lucht asarlaíochta agus feasa.
Rinne sé a lán eile oilc i bhfianaise an Tiarna, á ghriogadh chun feirge. 7An íomhá
ghreanta d’íol a rinne sé, chuir sé suas í sa Teampall a ndúirt an Tiarna le Dáiví agus le
Solamh a mhac faoi: “Sa Teampall seo, agus in Iarúsailéim, an chathair a thogh mé as
treibheanna Iosrael go léir, is ea a thabharfaidh mé áit lonnaithe do m’ainm go brách. 8Ní
thabharfaidh mé a thuilleadh ar chosa Iosrael dul ar fán ón tír a thug mé dá sinsir, ar
choinníoll go gcomhlíonfaidh siad gach ar ordaigh mé dóibh de réir an dlí go léir, na
reachtanna agus na bhforálacha, a thug mé trí Mhaois.” 9Mheall Manaise Iúdá agus
áitritheoirí Iarúsailéim le níos mó oilc a dhéanamh ná na náisiúin a scrios an Tiarna roimh
chlann Iosrael. 10Labhair an Tiarna le Manaise agus lena phobal, ach níor thug siad aird
air.

Aithrí Mhanaise
11

Chuir an Tiarna taoisigh airm rí na hAsaíre ina gcoinne agus ghabh siad Manaise le
duáin, agus chuir geimhle cré-umha air agus thug siad leo go dtí an Bhablóin é. 12Nuair a
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bhí sé i gcruachás d’impigh sé ar an Tiarna a Dhia a bheith cineálta leis agus d’umhlaigh
sé é féin i láthair Dhia a shinsear. 13Ghuigh sé chuige agus thug seisean cluas dó agus
d’éist lena urnaithe agus thug ar ais go Iarúsailéim agus chun a ríochta é. Thuig Manaise
ansin gur Dia é an Tiarna. 14Thóg sé balla seachtrach ansin do chathair Dháiví sa ghleann
laistiar de Ghíohón, ar aghaidh go dtí Geata an Éisc; ghabh sé timpeall an Oifil, agus
chuir sé go mór lena airde. Cheap sé freisin ceannairí airm i ngach cathair dhaingean de
chuid Iúdá.
15
Ansin thóg sé chun siúil na déithe iasachta agus an t-íol ó Theampall an Tiarna, agus
na haltóirí go léir a thóg sé ar shliabh Theampall an Tiarna agus in Iarúsailéim, agus
chaith amach as an gcathair iad. 16D’atóg sé altóir an Tiarna agus d’ofráil sé íobairtí
síochána agus buíochais uirthi, agus d’ordaigh sé do Iúdá seirbhís a dhéanamh don
Tiarna, Dia Iosrael. 17Lean na daoine orthu ag íobairt ar na hardionaid, ámh, ach don
Tiarna a nDia amháin. 18An chuid eile de stair Mhanaise, a urnaí chun a Dhé, agus focail
na bhfísithe a labhraíodh leis in ainm an Tiarna, Dia Iosrael, tá siad le fáil in Annála Ríthe
Iosrael. 19A urnaí, conas mar a ghéill Dia dá urnaí, a pheacaí agus a mhídhílse, na
láithreacha inar thóg sé ardionaid, agus inar chuir sé cuaillí naofa agus íola ina seasamh,
sular umhlaigh sé é féin, tá sin uile scríofa in Annála [na bhFísithe]. 20Ansin chuaigh
Manaise chun suain lena shinsir, agus d’adhlacadar ina phálás é, agus tháinig a mhac
Ámón i gcoróin ina áit.
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21

Bhí Ámón dhá bhliain agus fiche d’aois nuair a tháinig sé i gcoróin, agus bhí sé dhá
bhliain i gcoróin in Iarúsailéim. 22Rinne sé an t-olc i bhfianaise an Tiarna faoi mar a rinne
Manaise a athair. D’ofráil sé íobairtí agus ómós do na híola go léir a rinne Manaise a
athair. 23Níor umhlaigh sé i láthair an Tiarna, mar a d’umhlaigh Manaise a athair, ach bá é
an tÁmón céanna seo a chuir chomh mór sin le ciontacht [Iúdá]. 24Rinne a
fheidhmeannaigh comhcheilg ina aghaidh agus mharaigh siad é ina theach. 25Ach rinne
muintir na tuaithe iad siúd a rinne comhcheilg in aghaidh an rí, Ámón, a chur chun báis
agus d’fhógair siad a mhac Ióisíá ina rí ina áit.

Leasú Ióisíá

34

Bhí Ióisíá ocht mbliana d’aois nuair a tháinig sé i gcoróin agus bhí sé bliain agus
tríocha i réim in Iarúsailéim. 2Rinne sé an ceart i bhfianaise an Tiarna agus rinne
aithris ar a shinsear Dáiví, gan fiaradh ar dheis ná ar chlé. 3San ochtú bliain dá réimeas,
agus é fós ina ógánach, chrom sé ar Dhia Dháiví, a shinsear, a lorg, agus sa dara bliain
déag chrom sé na hardionaid, na cuaillí naofa, agus na híola de mhiotal leáite, a scriosadh
as Iúdá agus as Iarúsailéim. 4Scartáladh altóirí na mBálaím ina fhianaise; leag sé anuas na
haltóirí túise a bhí os a gcionn, agus rinne sé smidiríní de na cuaillí naofa, de na
híomhánna greanta, agus de na híola de mhiotal leáite; rinne sé luaithreach díobh agus
leath sé an luaithreach sin ar uaigheanna na ndaoine a rinne íobairt dóibh. 5Loisc sé
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cnámha a sagart ar na haltóirí agus ar an gcuma sin ghlan sé Iúdá agus Iarúsailéim.
6
Rinne sé amhlaidh chomh maith i gcathracha Mhanaise, Eafráim agus Shimeon, agus fiú
i Naftáilí, agus sna dúichí bánaithe máguaird. 7Bhris sé na haltóirí agus na cuaillí naofa,
rinne luaithreach de na híola, agus scartáil na haltóirí túise ar fud thír Iosrael. Ansin
d’fhill sé ar Iarúsailéim.
8
San ochtú bliain déag dá réimeas, d’fhonn an tír agus an Teampall a ghlanadh, chuir
sé Seáfán mac Azailiá, agus Másaeiá rialtóir na cathrach, agus Ioach mac Ioachaz an
callaire, le Teampall an Tiarna a Dhia a ghlanadh. 9Chuaigh siadsan go Hilcíá an
t-ardsagart agus thug siad dó an t-airgead a tugadh go Teampall an Tiarna, agus a
bhailigh na Léivítigh, gardaí na tairsí, ó Mhanaise agus ó Eafráim, agus ó iarmhar uile
Iosrael agus ó Iúdá agus ó Bhiniáimin go léir, agus ó áitritheoirí Iarúsailéim. 10Thug siad
é do shaoistí na n-oibreacha a bhain le Teampall an Tiarna agus d’úsáid saoistí oibreacha
an Teampaill é leis an Teampall a chóiriú agus a dheisiú. 11Thug siad é do na saoir
adhmaid agus chloiche le cloch ghearrtha a cheannach, agus adhmad do chúplaí agus do
chearchaillí na bhfoirgneamh ar lig ríthe Iúdá dóibh titim ar lár. 12Rinne na fir a gcuid
oibre go dílis; cuireadh i gceannas orthu: Iachat agus Obaidiá, Léivítigh de chlann
Mharáraí; agus Zacairiá agus Misiulám, de chlann Chohát, mar mhaoir ar an obair; agus
Léivítigh a raibh gach duine díobh oilte ar an gceol liotúirgeach; 13a thuilleadh a bhí i
gceannas an lucht iompair; a thuilleadh a thug treoracha do shaoistí oibreacha na
mbeartas ar leith; agus roinnt Léivíteach a bhí mar scríobhaithe, mar chléirigh, agus mar
lucht faire ar na geataí.
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14

Nuair a bhí an t-airgead a tugadh go Teampall an Tiarna á thógáil amach acu, fuair
Hilcíá an t-ardsagart leabhar dhlí an Tiarna a tugadh trí Mhaois. 15Ansin dúirt Hilcíá le
Seáfán an rúnaí: “Fuair mé leabhar an dlí i dTeampall an Tiarna,” agus thug Hilcíá an
leabhar do Sheáfán. 16Thug Seáfán an leabhar go dtí an rí agus seo mar d’aithris sé dó:
“Tá na beartais go léir a leag tú ar do shearbhóntaí á gcur i gcrích acu. 17Rinne siad an
t-airgead go léir a bhí i dTeampall an Tiarna a leá agus a thabhairt suas do na maoir agus
do shaoistí na n-oibreacha.” 18Ansin dúirt Seáfán an rúnaí leis an rí: “Thug Hilcíá an
sagart leabhar dom,” agus léigh Seáfán sliocht as i láthair an rí.
19
Nuair a chuala an rí briathra an dlí, stróic sé a chuid éadaigh, 20agus ansin thug sé an
t-ordú seo leanas do Hilcíá, d’Aichíceám mac Sheáfán, d’Abdón mac Mhíocá, do
Sheáfán an rúnaí, agus d’Asáiá, searbhónta an rí: 21“Gabhaigí i gcomhairle leis an Tiarna
thar mo cheann féin, agus thar cheann a bhfuil fágtha in Iosrael agus in Iúdá, i dtaobh a
bhfuil sa leabhar seo a fuarthas anois beag. Óir is mór atá fearg an Tiarna fadaithe inár
n-aghaidh de bhrí nár chomhlíon ár sinsir briathar an Tiarna agus gach a bhfuil scríofa sa
leabhar seo a chleachtadh.”

Fáistine ó Bhanfháidh
22

Chuaigh Hilcíá agus teachtairí an rí go dtí Huldá an banfháidh, bean Shealum mac
Thócat mac Hasrá, coimeádaí na n-éidí (bhí cónaí uirthi in Iarúsailéim sa bhaile nua),
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agus cuir siad an scéal faoina bráid. D’fhreagair sí: “Deir an Tiarna, Dia Iosrael, mar
leanas: ‘Abraigí é seo leis an té a chuir chugam sibh:
24
Seo mar a deir an Tiarna: Tá tubaiste á tabhairt agam ar an áit seo agus ar an
muintir a chónaíonn ann, na mallachtaí go léir, is é sin, atá scríofa sa leabhar a
léadh i láthair rí Iúdá; 25mar thréig siad mise agus rinne siad íobairt do dhéithe eile,
do mo ghriogadh chun feirge i ngach beart dá ndearna siad. Uime sin tá m’fhearg
le lasadh in aghaidh na háite seo, agus ní dhéanfar í a mhuchadh. 26Agus abraigí le
rí Iúdá a chuir sibh le dul i gcomhairle leis an Tiarna: Mar seo a deir an Tiarna,
Dia Iosrael: [Comhlíonfar] na focail a chuala tú. 27De bhrí go bhfuil aithrí i do
chroí agus gur umhlaigh tú thú féin os comhair Dé nuair a chuala tú cad a bhagair
sé in aghaidh na háite seo agus a lucht cónaithe; de bhrí gur umhlaigh tú thú féin
os mo chomhair, agus gur stróic tú do chuid éadaigh, agus gur ghoil tú i mo
láthair, thug mise cluas duit – sé an Tiarna atá ag caint. 28Déanfaidh mé thú a
chruinniú chun do shinsear, agus déanfar do chnámha a bhreith faoi shíocháin
chun na huaighe. Ní fheicfidh tú le do shúile cinn na tubaistí go léir atá ar aigne
agam a thabhairt ar an áit seo agus ar a bhfuil ina gcónaí ann.’”
Thug siad an freagra sin leo go dtí an rí.

An Conradh á Athnuachan
29

Ansin chruinnigh an rí chuige féin seanóirí Iúdá agus Iarúsailéim go léir. 30Chuaigh
an rí suas go Teampall an Tiarna mar aon le pobal uile Iúdá agus muintir Iarúsailéim ar
fad, idir shagairt agus Léivítigh agus an pobal go léir idir uasal agus íseal. Léigh sé amach
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i gcomhchlos dóibh, gach focal dá raibh scríofa i leabhar an chonartha a fuarthas i
dTeampall an Tiarna. 31Sheas an rí ina ionad féin agus rinne sé conradh i láthair an Tiarna
a chur mar cheangal air féin an Tiarna a leanúint agus a aitheanta agus a reachtanna agus
a dhlíthe a chomhlíonadh lena chroí go hiomlán, agus lena anam go hiomlán, agus
briathra an chonartha a bhí scríofa sa leabhar sin a chur i gcrích. 32Thug sé a ionad féin
ansiúd do gach duine in Iarúsailéim nó i mBiniáimin. Chloígh áitritheoirí Iarúsailéim ar
fad le conradh a nDé, Dia a sinsear. 33Scuab Ióisíá chun siúil gach gráinniúlacht a bhí ar
fud na gcríoch go léir a bhain le clann Iosrael. Rinne sé deimhin de i gcaitheamh a shaoil
ar fad go ndearna gach duine in Iosrael seirbhís don Tiarna a nDia. Níor theip orthu an
Tiarna, Dia a sinsear, a leanúint.

An Cháisc

35

Rinne Ióisíá Cáisc a cheiliúradh in onóir an Tiarna in Iarúsailéim, agus mharaíodar
an t-uan Cásca ar an gceathrú lá déag den chéad mhí. 2Cheap sé na sagairt arís i
mbun a gcúraimí agus thug misneach dóibh le dualgais Theampall an Tiarna a
chomhlíonadh. 3Ansin dúirt sé leis na Léivítigh a raibh a n-eagna ar fáil d’Iosrael go léir
agus a bhí coisricthe don Tiarna: “Cuirigí an áirc naofa sa Teampall a thóg Solamh mac
Dháiví, rí Iosrael. Ní gá daoibh í a iompar ar bhur nguaillí a thuilleadh. Tugaigí seirbhís
anois don Tiarna bhur nDia agus dá phobal Iosrael. 4Déanaigí sibh féin a chóiriú de réir
bhur n-ord in bhur bhfiní de réir threoracha scríofa Dháiví rí Iosrael agus a mhic Solamh.
5
Agus seasaigí san áit naofa de réir eagar bhur bhfiní sinseartha, faoi réir bhur mbráithre,
na tuataí; bíodh cuid i bhfine ag na Léivítigh. 6Maraigí an t-uan Cásca, agus naomhaigí
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sibh féin, agus bígí faoi réir bhur mbráithre le déanamh de réir bhriathar an Tiarna a
labhraíodh trí bhéal Mhaois.”
7
Chuir Ióisíá ar fáil do na tuataí, mar íobartaigh Chásca do gach duine a bhí i láthair,
tríocha míle uan agus meannán ó na tréada, agus trí mhíle tarbh. Ba as sealúchas an rí an
méid sin. 8Rinne a fheidhmeannaigh soláthar do na híobairtí deonacha ar son an phobail,
na sagart agus na Léivíteach. Thug na hardfheidhmeannaigh dhá mhíle sé chéad uan agus
meannán agus trí chéad tarbh mar íobartaigh Chásca do shagairt Theampall an Tiarna,
Hilcíá, Zacairiá, agus Ichíéil. 9Cónainiá agus Simeí agus Natanael a dheartháir, agus
Haisibiá agus Ichíéil agus Iózábád, ceannairí na Léivíteach, thug siad cúig mhíle uan agus
meannán agus cúig céad tarbh mar íobartaigh Chásca do na Léivítigh. 10Socraíodh ord na
seirbhíse, leis na sagairt ina n-áit féin agus na Léivítigh ina n-oird de réir mar a d’ordaigh
an rí. 11Mharaíodar an Cháisc, agus dhoirt na sagairt an fhuil a fuair siad ó na Léivítigh,
agus rinne na Léivítigh na híobartaigh a fheannadh. 12Chuir siad an ofráil dhóite i
leataobh lena tabhairt d’fhiní sinseartha na dtuataí de réir mar a dhéanadh gach dream a
n-ofráil don Tiarna faoi mar atá scríofa i leabhar Mhaois. Rinne siad mar an gcéanna leis
na tairbh. 13Rinne siad an Cháisc a róstadh leis an tine de réir mar a bhí leagtha síos; agus
bhruith siad an bia naofa i gcoirí, i bpotaí, i gcorcáin, agus d’iompair iad ar an toirt chun
na dtuataí go léir. 14Ina dhiaidh sin chóirigh siad an Cháisc dóibh féin agus do na sagairt,
mar bhí na sagairt, clann Árón, gafa go hoíche ag ofráil na híobairte dóite agus na spolaí
méithe. Sin é an fáth ar chóirigh na Léivítigh an Cháisc dóibh féin agus do na sagairt,
clann Árón. 15Bhí na cantairí, clann Ásáf, ina n-áit, de réir rialacha Dháiví; níor ghá

&

2 CROINICÍ 35

d’Ásáf, do Héamán, do Iadútún, físí an rí, ná do lucht faire na ngeataí a ndualgais a
fhágáil, mar rinne a ngaolta, na Léivítigh, gach ní a chóiriú dóibh.
16
Eagraíodh seirbhís liotúirgeach an Tiarna an lá sin leis an gCáisc a cheiliúradh agus
le híobairtí dóite a ofráil ar altóir an Tiarna, de réir ordú an rí Ióisíá. 17Cheiliúir clann
Iosrael a bhí i láthair an uair sin an Cháisc agus féile an aráin gan ghabháile ar feadh
seacht lá. 18Níor ceiliúradh Cáisc mar í in Iosrael ó laethanta Shamúéil an fáidh; níor
cheiliúir aon rí de chuid Iosrael riamh Cáisc mar í siúd a cheiliúir Ióisíá leis na sagairt
agus na Léivítigh agus lena raibh i láthair de Iúdá agus d’Iosrael go léir agus le
háitritheoirí Iarúsailéim. 19Rinneadh an Cháisc sin a cheiliúradh san ochtú bliain déag de
réimeas Ióisíá.

Críoch Bhrónach a Ré
20

Nuair a bhí gach ní a bhain le cóiriú an Teampaill curtha i gcrích ag Ióisíá, ghabh
Neaco rí na hÉigipte suas chun troid ag Cairceimis ar bhruach an Eofrataes. Nuair a
ghluais Ióisíá amach le bac a chur air, 21chuir seisean teachtairí chuige á rá: “Cén
t-aighneas atá eadrainne, a rí Iúdá? Ní chun tusa a ionsaí a tháinig mé inniu; le ríshliocht
eile atáim i gcogadh, agus d’ordaigh Dia dom brostú. Ná bí ag cur isteach a thuilleadh ar
an Dia atá i mo theanntasa, nó déanfaidh sé thú a scriosadh.” 22Ach [lean] Ióisíá air ag
tabhairt a dhúshláin faoi; bhí sé meáite ar chath a chur air agus ní éisteodh sé le briathra
Neaco ó bheal Dé féin. 23Chuir sé cath air i Má Mhigideo. D’aimsigh na saigheadóirí
Ióisíá rí, agus dúirt an rí lena lucht leanúna: “Beirigí libh mé! Táim tromghonta.” 24Thóg
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a lucht leanúna amach as a charbad féin é agus chuir i gceann eile é agus thug ar ais go
Iarúsailéim é, mar a bhfuair sé bás, agus adhlacadh é i dtuamaí a shinsear. Chaoin Iúdá
agus Iarúsailéim go léir Ióisíá. 25Chum Irimia caoineadh do Ióisíá, caoineadh a dhéanann
cantairí fear agus ban a reacadh fós inniu nuair a chaoineann siad Ióisíá; nós in Iosrael é
sin anois; tá na caointe scríofa sna hOlagóin.
26
An chuid eile de stair Ióisíá, a dhea-oibreacha de réir gach a bhfuil scríofa i ndlí an
Tiarna, 27a imeachtaí ó thús deireadh, tá siad scríofa i Leabhar Ríthe Iosrael agus Iúdá.

Deireadh leis an Ríocht

36

Thóg muintir na tuaithe Iahóácház mac Ióisíá agus rinne siad rí de in Iarúsailéim i
gcomharbacht ar a athair. 2Bhí Iahóácház trí bliana fichead d’aois nuair a tháinig
sé i gcoróin, agus bhí sé trí mhí i réim in Iarúsailéim. 3Bhain rí na hÉigipte an choróin de
in Iarúsailéim agus leag sé cáin de chéad tallann airgid agus tallann óir ar an tír. 4Ansin
rinne rí na hÉigipte rí ar Iúdá agus ar Iarúsailéim d’Eiliácaím, deartháir Iahóácház, agus
d’athraigh sé a ainm go Iahóiácaím. Ach rug Neaco a dheartháir Iahóácház leis agus thug
go dtí an Éigipt é.
5
Bhí Iachóiácaím cúig bliana agus fiche d’aois nuair a tháinig sé i gcoróin agus bhí sé
aon bhliain déag i réim i Iarúsailéim. Rinne sé an t-olc i bhfianaise an Tiarna a Dhia.
6
Rinne Nabúcadnazar, rí na Bablóine, ionsaí air, chuir geimhleacha air, agus thug leis go
dtí an Bhablóin é. 7Thug Nabúcadnazar leis go dtí an Bhablóin chomh maith cuid de
ghréithe Theampall an Tiarna agus chuir ina phálás sa Bhablóin iad. 8An chuid eile de

&

2 CROINICÍ 36

stair Iahóiácaím, na nithe náireacha a rinne sé, agus a fuarthas amach faoi, tá siad scríofa
i Leabhar Ríthe Iosrael agus Iúdá. Tháinig Iahóiácaín a mhac i gcomharbacht air.
9
Bhí Iahóiácaín ocht mbliana d’aois nuair a tháinig sé i gcoróin, agus bhí sé trí bliana
agus deich lá i réim in Iarúsailéim. Rinne sé an t-olc i bhfianaise an Tiarna. 10In earrach na
bliana chuir Nabúcadnazar fios air agus thug go dtí an Bhablóin é le gréithe luachmhara
Theampall an Tiarna, agus cheap sé Zidicíá, a dheartháir, ina rí ar Iúdá agus ar
Iarúsailéim. 11Bhí Zidicíá bliain agus fiche d’aois nuair a tháinig sé i réim, agus bhí sé aon
bhliain déag i réim in Iarúsailéim. 12Rinne sé an t-olc i bhfianaise an Tiarna, a Dhia. Níor
umhlaigh sé é féin i láthair Irimia an fáidh a labhair ó bhéal an Tiarna féin. 13Rinne sé
ceannairc freisin in aghaidh an rí Nabúcadnazar dár chaith sé géillsine a mhionnú dar Dia.
D’éirigh sé ceanndána stuacach agus dhiúltaigh glan filleadh ar an Tiarna Dia Iosrael.
14
Na príomhshagairt go léir, agus an pobal go léir chomh maith, bhí siad thar a bheith
mídhílis, agus rinne siad aithris ar nósanna gránna na gciníocha, agus thruailligh siad
Teampall an Tiarna a choisric sé in Iarúsailéim. 15An Tiarna, Dia a n-aithreacha, chuir sé
teachtairí chucu gan stad gan staonadh mar go raibh trua aige dá phobal agus dá áit
lonnaithe. 16Ach rinne siad ceap magaidh de theachtairí Dé, chaith siad drochmheas lena
bhriathra, agus rinne siad fonóid faoina fháithe, nó gur tháinig an oiread sin feirge ar an
Tiarna lena phobal nach raibh aon leigheas ar an scéal feasta.
17
Thug sé rí na gCaildéach ina gcoinne dá bhrí sin agus chuir siadsan a laochra óga
chun báis le faobhar claímh i dteach a sanctóra, gan trua gan taise ar ógánach ná ar
mhaighdean, ar sheanóir ná ar sheanduine cromtha. Thug Dia iad go léir ar láimh dó.
18
Soithí uile Theampall Dé, idir bheag agus mhór, seoda theach an Tiarna, agus seoda an
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rí agus na dtaoiseach, thug sé iad go léir leis go dtí an Bhablóin. Loisceadar Teampall
Dé, agus réab siad ballaí Iarúsailéim, agus chuir siad a páláis go léir trí thine, agus mhill
siad a soithí luachmhara go léir. 20Iad siúd a tháinig slán ón gclaíomh, dhíbir
Nabúcadnazar go dtí an Bhablóin iad mar a raibh siad ina ndaoir aige féin agus ag a
chlann mhac nó gur tháinig ríocht na Peirse i gcumhacht. 21Is mar sin a comhlíonadh
focal an Tiarna a labhair sé trí bhéal Irimia: “Coimeádfaidh an tír seo a sabóid i rith
laethanta a hainnise go ceann deich mbliana agus trí scór, nó go mbeidh a sabóidí caite
aici.”
22
Chun go gcomhlíonfaí an focal úd a dúirt an Tiarna trí bhéal Irimia, an chéad bhliain
dá raibh Cíoras i gcoróin na Peirse, spreag an Tiarna spiorad Chíorais rí na Peirse i dtreo
gur chuir sé fógra amach ar fud a ríochta go léir agus gur chuir sé é i scríbhinn freisin,
mar leanas: 23“Seo mar a deir Cíoras rí na Peirse: ‘An Tiarna, Dia neimhe, thug sé
ríochtaí uile an domhain dom agus chuir sé do chúram orm teach a thógáil dó in
Iarúsailéim in Iúdá. Duine ar bith dá phobal atá in bhur measc, go raibh an Tiarna a Dhia
leis! Téadh sé suas!’”
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