Céad Litir Naomh Pól chuig na

CORANTAIGH
Beannú

1

Mise Pól, a bhfuil glaoite air de dheoin Dé chun bheith ina aspal ag Íosa Críost, agus
an bráthair Sóstainéas in éineacht liom, 2chuig eaglais Dé i gCorant, chucu sin atá
coisricthe in Íosa Críost agus a bhfuil glaoite ina naoimh orthu mar aon leis an uile dhuine
a ghlaonn i ngach áit ar ainm ár dTiarna Íosa Críost, an té is Tiarna orainne agus
orthusan: 3grásta chugaibh agus síocháin ó Dhia ár nAthair agus ón Tiarna Íosa Críost.

Buíochas
4

Bím ag síorghabháil buíochais le Dia ar bhur son as an ngrásta atá bronnta aige
oraibh in Íosa Críost. 5Mar tá raidhse den uile shórt faighte agaibh ann: raidhse den
urlabhra agus raidhse den eolas. 6Tá an fhianaise ar Chríost dulta chomh daingean sin i
bhfeidhm oraibh 7nach bhfuil tabhartas ar bith in easnamh oraibh fad atá sibh ag
feitheamh lenár dTiarna Íosa Críost a nochtadh chugaibh. 8Coimeádfaidh seisean
daingean sibh go deireadh na dála, gan cháim lá ár dTiarna Íosa Críost. 9Tá Dia dílis agus
is é a ghlaoigh oraibh chun bheith rannpháirteach lena Mhac, ár dTiarna Íosa Críost.
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Easaontas san Eaglais i gCorant
10

Impím oraibh, a bhráithre, in ainm ár dTiarna Íosa Críost, sibh go léir a bheith ar aon
fhocal agus gan aon siosmaí a bheith eadraibh, ach sibh a bheith dlúite le chéile ar aon
aigne agus ar aon intinn. 11Mar tá sé curtha ar mo shúile dom ag muintir Chlóé, a
bhráithre, go mbíonn sibh in achrann le chéile. 12Is é atá i gceist agam go mbíonn gach
duine agaibh á rá: “leanaimse Pól,” nó “leanaimse Apollós,” nó “leanaimse Céafas,” nó
“leanaimse Críost.” 13An amhlaidh atá Críost roinnte ina choda? An é Pól a céasadh ar an
gcrois ar bhur son? An in ainm Phóil a baisteadh sibh? 14Buíochas le Dia nár bhaist mise
duine ar bith agaibh ach amháin Criospas agus Gáias. 15Ní bheidh sé le rá ag aon duine,
mar sin, gurb i m’ainmse a baisteadh sibh. 16Sea, bhaist mé teaghlach Stiofáin chomh
maith ach thairis sin ní eol dom gur bhaist mé duine ar bith eile. 17Mar ní ag baisteadh a
chuir Críost uaidh mé ach ag fógairt an dea-scéil agus é a dhéanamh gan dul i muinín
eagna urlabhra ar eagla cros Chríost a choilleadh.

Is é Críost Cumhacht agus Eagna Dé
18

Scéal seo na croise, is díth céille é dar leo sin atá ar bhealach a millte, ach is é
cumhacht Dé é dar linne atá ar bhealach ár slánaithe. 19Mar tá scríofa:
“Cuirfidh mé eagna lucht na heagna ar neamhní;
cuirfidh mé éirim lucht na héirime ar leataobh.”
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Cá bhfuil an t-eagnaí? Cá bhfuil an fear léinn? Cá bhfuil aighneasóir na haoise seo?
Nach bhfuil Dia tar éis díth céille a dhéanamh d’eagna an tsaoil? 21Nuair nár éirigh leis an
saol, trína chuid eagna, aithne a chur ar Dhia, thograigh Dia as a chuid eagna féin na
creidmhigh a shlánú trí dhíth céille an fhorógra seo againne. 22Bíonn na Giúdaigh ag
iarraidh “comharthaí” agus na Gréagaigh ag iarraidh “eagna,” 23ach níl againne á fhógairt
ach Críost a céasadh. Col a ghlacann na Giúdaigh leis sin agus is díth céille é dar leis na
gintlithe; 24ach dóibh siúd a bhfuil glaoite orthu, idir Ghiúdaigh agus Ghréagaigh, is é
Críost cumhacht Dé agus eagna Dé é. 25Mar is críonna díth céille Dé ná eagna dhaoine
agus is treise laige Dé ná an duine.
26
Breathnaígí ar bhur nglao, a bhráithre, agus a laghad agaibh a bhí eagnaí de réir
chaighdeán an tsaoil, ná ceannasach ná uasal. 27Ach thogh Dia nithe díchéillí an tsaoil
chun lucht na heagna a náiriú. Thogh Dia nithe laga an tsaoil chun na nithe láidre a náiriú.
28
Thogh Dia nithe uirísle agus nithe suaracha an tsaoil agus nithe nach bhfuil ann chun na
nithe atá ann a chur ar neamhní, 29ionas nach ndéanfadh daonnaí ar bith maíomh i
bhfianaise Dé. 30Eisean a bheir daoibhse bheith in Íosa Críost an té a ndearna Dia eagna
de dúinne, agus fíréantacht agus naofacht agus fuascailt. 31Dá réir sin, mar atá scríofa:
“An té a bhfuil mórtas air, bíodh a mhórtas as an Tiarna aige.”

Críost na Croise

2

I dtaca liomsa, a bhráithre, nuair a tháinig mé chugaibh, níor tháinig mé ag fógairt
[rúndiamhair] Dé le hardnós cainte ná eagna. 2Shocraigh mé i m’aigne fad a bheinn in
bhur measc gan aon ní eile a aithint ach Íosa Críost agus eisean arna chéasadh. 3Is mé a
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bhí go lagbhríoch in bhur measc agus mé lán d’uamhan agus d’eagla. Agus ní ar
bhriathra mealltacha na heagna daonna a bhí mo scéal agus m’fhógra ag brath ach ar
fhoilsiú an Spioraid agus na cumhachta, 5i dtreo nach ar eagna dhaonna a bheadh bhur
gcreideamhsa bunaithe ach ar chumhacht Dé.

An Eagna Dhiaga
6

Ach labhraimidne eagna i measc na muintire atá tagtha in inmhe, ach ní hí eagna an
tsaoil seo í ná eagna lucht ceannais an tsaoil seo, dream atá ag imeacht as. 7Is í eagna
rúnda Dé atá i gceist againne, an eagna a bhí folaithe ó dhaoine ach a bhí ceaptha ag Dia
roimh thús aimsire chun glóir a thabhairt dúinne. 8Ní raibh fios na heagna seo ag duine ar
bith de cheannairí an tsaoil seo mar dá mbeadh a fhios acu í ní chéasfaidís Tiarna na
glóire ar an gcrois. 9Mar atá scríofa:
“Nithe nach bhfaca súil iad agus nár chuala cluas iad,
nithe nár smaoinigh an duine orthu ina aigne,
is iad atá ullamh ag Dia dóibh siúd a bheir grá dó.”
10
Is dúinne a nocht Dia [na nithe seo] le cabhair an Spioraid. Scrúdaíonn an Spiorad gach
uile ní, fiú duibheagáin Dé féin. 11Cé a thuigeann cúrsaí an duine ach spiorad an duine
féin istigh ann? Ar an gcuma chéanna níl aon duine a thuigeann cúrsaí Dé ach Spiorad
Dé. 12Ní hé spiorad an tsaoil seo atá faighte againne ach an Spiorad a sheol Dia chun go
dtuigfimis na nithe atá bronnta orainn ag Dia. 13Agus ní i mbriathra na heagna daonna a
chuirimid síos ar na nithe sin ach i mbriathra a mhúin an Spiorad dúinn nuair a bhímid ag
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míniú cúrsaí an spioraid dóibh siúd a bhfuil an Spiorad iontu. An duine nádúrtha, ní
ghlacann sé leis na nithe a bhaineann le Spiorad Dé; is díth céille leis iad agus ní féidir dó
iad a thuiscint mar is de réir an Spioraid nach foláir iad a mheas. 15Ach an duine
spioradálta, féadann seisean gach ní a mheas ach ní féidir d’aon duine eisean a mheas.
16
Óir “cé a thuigeann aigne an Tiarna? Nó cé a thabharfaidh comhairle dó?” Tá aigne
Chríost againne, áfach.

Comhoibrithe Dé

3

I dtaca liom féin de, a bhráithre, níorbh fhéidir dom labhairt libh mar dhaoine
spioradálta ach mar dhaoine collaí, mar naíonáin i gCríost. 2Is bainne a thug mé
daoibh le hól in áit an bhia thirim toisc nach raibh sibh in inmhe; go deimhin níl sibh in
inmhe fós féin 3de bhrí go bhfuil sibh collaí go fóill. Fad atá éad agus achrann eadraibh
nach daoine collaí atá ionaibh agus sibh do bhur n-iompar féin de réir ghnás an tsaoil?
4
Nuair a bhíonn “leanaimse Pól” ag duine agus “leanaimse Apollós” ag duine eile nach de
ghnáthmhuintir an tsaoil sibh? 5Céard é Apollós nó céard é Pól? Níl iontu ach na
seirbhísigh trínar chreid sibh, gach duine acu mar a dháil an Tiarna air: 6mise a chuir an
síol, Apollós a chuir an t-uisce leis ach is é Dia a chuir ag fás é. 7Ní hiad an síoladóir, mar
sin, ná an t-uiscitheoir, ar fiú iad aon ní ach Dia amháin, a chuireann an síol ag fás. 8Is é
an dá mhar a chéile iad an síoladóir agus an t-uiscitheoir ach cúiteofar a shaothar féin le
gach duine acu.
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Comhoibrithe le Dia atá ionainne agus gort Dé, foirgneamh Dé, is ea sibhse. 10De réir
an ghrásta a thug Dia dom, leag mise an bhunsraith mar a dhéanfadh an t-ardsaor oilte
agus fear eile atá ag tógáil uirthi. Faireadh gach duine a chuid tógála féin áfach, 11mar ní
féidir d’aon duine bunsraith eile a leagan ach an ceann atá thíos cheana féin, agus is é
Íosa Críost an bhunsraith sin. 12Cibé duine a dhéanfaidh tógáil ar an mbunsraith sin,
úsáideadh sé ór, airgead nó clocha lómhara, adhmad, féar nó tuí, 13beidh saothar cách
soiléir le feiceáil; mar nochtfaidh an Lá é; mar nochtfar é sa lasair agus tástálfaidh an
lasair cén sort oibre a bheidh déanta ag cách. 14Má sheasann saothar tógála duine an
triail, gheobhaidh sé a thuarastal; 15ach má loisctear saothar duine, fágfar gan díol é;
tiocfaidh sé féin slán, áfach, mar dhuine a bheadh gafa trí thine.
16
Nach dtuigeann sibh, a bhráithre, gur teampall Dé sibh agus go bhfuil Spiorad Dé ina
chónaí ionaibh. 17Duine ar bith a mhilleann teampall Dé, millfidh Dia eisean, mar is naofa
é teampall Dé – agus is sibhse an teampall sin. 18Ná bíodh aon dul amú ar aon duine; aon
duine agaibh a áiríonn é féin a bheith eagnaí de réir ghnás an tsaoil seo, bíodh sé ina
amadán le go mbeadh sé eagnaí dáiríre. 19Mar níl in eagna an tsaoil seo ach díth céille i
bhfianaise Dé, mar tá scríofa: “Sáinníonn sé na saoithe ina gcuid glicis féin”; 20agus arís:
“Is eol don Tiarna smaointe na saoithe a bheith baoth.” 21Dá réir sin, ná bíodh duine ar
bith ag déanamh mórtais as daoine, mar is libhse an t-iomlán: 22Pól agus Apollós agus
Céafas, an domhan, an bheatha agus an bás, a bhfuil ann agus a bhfuil le teacht – is libhse
iad uile, 23agus is le Críost sibhse agus is le Dia Críost.
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Gnó an Aspail

4

Tuigeadh daoine gurb é atá ionainne, seirbhísigh do Chríost agus maoir ar
rúndiamhara Dé. 2Éilítear ansin ar na maoir duine a bheith dílis. 3Is róchuma liomsa,
más ea, sibhse nó cúirt daoine ar bith a thabhairt breithe orm. Go deimhin ní thugaim féin
breith orm féin 4mar siúd is go bhfuil coinsias glan agam ní fhágann sin neamhchiontach
mé. Is é an Tiarna féin a thugann breith ormsa. 5Ná bígíse, dá bhrí sin, ag tabhairt breithe
roimh ré, nó go dtiocfaidh an Tiarna agus tabharfaidh seisean chun solais na nithe atá
folaithe sa dorchadas agus nochtfaidh sé rúin na gcroíthe, agus ansin gheobhaidh cách a
mholadh ó Dhia.
6
Thagair mé na nithe seo dom féin agus d’Apollós, a bhráithre, ar mhaithe libhse, i
dtreo go bhfoghlaimeodh sibh ónár gcásna gan a bheith ag dul thar cailc, agus gan duine
a bheith ag déanamh mórtais as duine amháin i gcoinne duine eile. 7Cé a thugann an
seasamh ar leith duitse? Céard atá agat nach bhfuair tú? Agus más amhlaidh a fuair tú é,
cad ab áil leat bheith ag maíomh as faoi mar nach bhfuair tú é.
8
Sea, tá sibh sásta anois; tá sibh saibhir; tá rí agus rath oraibh dár mbuíochasna! Is trua
liom gan an rath a bheith oraibh dáiríre ionas go mbeimisne i réim i bpáirt libh. 9Mar is
dóigh liom go bhfuilimidne, aspail, curtha ar taispeáint ag Dia in eireaball thiar na
caithréime mar chimí a mbeadh an bás i ndán dóibh, mar gur sampla saolta sinn os
comhair aingeal agus daoine. 10Is amadáin sinne ar son Chríost fad atá sibhse stuama i
gCríost. Táimidne lag agus tá sibhse láidir; tá sibhse faoi mheas agus tá drochmheas
orainne. 11Go dtí an uair seo féin tá ocras agus tart agus easpa éadaigh orainn; bítear ag
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gabháil de dhoirne orainn agus gan teach ná treibh againn. Bímid ag obair agus ag luain
lenár lámha féin. Nuair a cháintear sinn, guímid beannacht ; nuair a dhéantar géarleanúint
orainn fulaingímid leis; 13nuair a mhaslaítear sinn tugaimid an freagra séimh. Níl ionainn
go dtí anois féin ach dríodar an tsaoil agus dramhaíl an uile ní.
14
Ní ag iarraidh sibh a náiriú atáim ag scríobh na nithe seo ach ag tabhairt comhairle
bhur leasa daoibh mar gur sibhse mo chlann mhuirneach féin. 15Bíodh na mílte treoraí
agaibh i gCríost, níl mórán aithreacha agaibh mar gur mise a ghin sibh in Íosa Críost tríd
an dea-scéal. 16Impím oraibh dá bhrí sin aithris a dhéanamh orm. 17Is chuige sin atáim ag
cur Tiomóid chugaibh: is é mo mhac muirneach dílis é sa Tiarna agus cuirfidh sé i
gcuimhne daoibh mo bhealaí i gCríost a bhíonn agam á bhfógairt i ngach eaglais ar fud an
bhaill.
18
Tá cuid agaibh éirithe mórchúiseach faoi mar nach mbeinn ag teacht chugaibh ar
chor ar bith. 19Beidh mé chugaibh gan mhoill áfach le cúnamh Dé agus is é éifeacht lucht
na mórchúise a bhraithfidh mé ansin agus ní hea a gcuid cainte. 20Mar ní sa chaint atá
ríocht Dé suite ach san éifeacht. 21Cé acu is rogha libh, mar sin, mé a theacht chugaibh le
slat nó mé a theacht le grá agus le spiorad na séimhe?

Cás Drúise

5

Táthar á rá go forleathan go bhfuil an drúis in bhur measc agus is drúis i nach
bhfaightear i measc na bpágánach féin; 2is é sin le rá go bhfuil duine agaibh i lánúnas
lena leasmháthair. Agus sibhse lán de mhórchúis! Ag déanamh bróin ba chóra daoibh a
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bheith chun go n-ardófaí uaibh an té a rinne amhlaidh. I dtaca liom féin de, cé go
bhfuilim i bhfad uaibh i bpearsa, tá mo spiorad ansiúd faraibh agus, chomh maith agus dá
mbeinn in bhur láthair, tá mo bhreith tugtha cheana féin agam ar an té a rinne an gníomh
sin, 4mar atá: sibhse a theacht le chéile in ainm ár dTiarna Íosa agus mise ó spiorad in
bhur dteannta agus ar údarás ár dTiarna Íosa 5an duine sin a thabhairt suas do Shátan
lena chorp a mhilleadh i dtreo go dtiocfadh a anam slán lá úd an Tiarna.
6
Ní healaí daoibh an mhórchúis; nach bhfuil a fhios agaibh go ndéanann pinse gabháile
an taos go léir a ghabháileadh. 7Glanaigí amach an tseanghabháile ionas go mbeadh sibh
in bhur dtaos úrnua gan gabháile ar bith ionaibh – agus is mar sin atá sibh, mar tá Críost,
ár n-uan Cásca, íobartha. 8Déanaimis an fhéile a cheiliúradh dá bhrí sin, agus ní leis an
tseanghabháile é, le gabháile an oilc agus na hurchóide, ach le slimarán an ionracais agus
na fírinne.
9
Dúirt mé libh i mo litir gan aon chaidreamh a bheith agaibh le drúisigh. 10Ní hiad
drúisigh an tsaoil seo i gcoitinne a bhí i gceist agam ar ndóigh, na bithiúnaigh agus
gadaithe agus íoltóirí i gcoitinne, mar nár mhór daoibh an saol a fhágáil sa chás sin. 11Is é
a bhí i gceist agam gan aon chaidreamh a bheith agaibh le duine atá in ainm a bheith ina
bhráthair ach é tugtha don drúis, nó don tsaint, nó don íoladhradh, nó don bhéadán, nó
don mheisce, nó don robáil; agus fiú amháin gan ithe i dteannta a leithéid. 12Cad ab áil
liomsa breith a thabhairt ar an muintir atá lasmuigh? Tabharfaidh Dia féin breith orthu
siúd. 13Ach nach libhse breith a thabhairt ar an muintir laistigh? “Díbrígí an coirpeach as
bhur measc.”
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Gan Bheith ag dul chun Dlí

6

Nuair a bhíonn cúis ag duine agaibh ar dhuine eile an mbíonn sé d’éadan air an scéal a
chur faoi bhreith na neamhfhíréan in ionad na naomh? 2An é nach dtuigeann sibh gurb
iad na naoimh a thabharfaidh breith ar an domhan? Agus más oraibhse atá breith a
thabhairt ar an domhan, an amhlaidh nach bhfuil sibh in ann ceisteanna suaracha a
réiteach? 3Nach bhfuil a fhios agaibh go dtabharfaimid breith ar na haingil féin gan trácht
ar nithe saolta? 4Dá bhrí sin má bhíonn cúrsaí saolta le réiteach agaibh, cad ab áil libh iad
a chur faoi bhreithiúnas daoine nach bhfuil seasamh ar bith sa phobal Críostaí acu? 5Mo
náire sibh! An amhlaidh nach bhfuil aon duine stuama oraibh féin a d’fhéadfadh réiteach a
dhéanamh idir a bhráithre, 6ach bráthair ag cur dlí ar bhráthair agus é a dhéanamh i láthair
ainchreidmheach?
7
Is locht oraibh a bheith ag dul chun dlí le chéile ar chor ar bith. Cén fáth nach
gcuireann sibh suas leis an éagóir? Cén fáth nach bhfulaingíonn sibh leis an bhfeall? 8Ina
ionad sin is amhlaidh a bhíonn sibh féin ag déanamh na héagóra agus an fhill agus is ar
bhur mbráithre féin é chomh maith. 9An é nach dtuigeann sibh nach bhfaighidh
drochdhaoine ríocht Dé mar oidhreacht? Ná bíodh aon dul amú oraibh: drúisigh ná
íoltóirí ná adhaltraigh ná piteoga ná sodamaigh 10ná gadaithe ná santacháin ná meisceoirí
ná cáinteoirí ná robálaithe – ní bhfaighidh siad ríocht Dé mar oidhreacht. 11Agus is mar
sin a bhí cuid agaibhse tráth ach tá sibh nite anois, tá sibh coisricthe agus fíréanaithe in
ainm an Tiarna Íosa Críost agus i Spiorad ár nDé.
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Tugaigí Glóir do Dhia le bhur gCorp
12

“Tá gach ní ceadaithe dom” – ach ní hé gach ní a théann chun sochair. “Tá gach ní
ceadaithe dom” – ach ní mise a bheidh faoi smacht ag aon rud. 13“Is don ghoile atá an bia
ann agus is don bhia an goile” – ach cuirfidh Dia idir bhia agus ghoile ar neamhní. Ní don
drúis atá an corp ann, áfach, ach don Tiarna agus is don chorp atá an Tiarna ann. 14Mar
ní amháin gur thóg Dia an Tiarna ó mhairbh ach tógfaidh sé sinne ó mhairbh lena
chumhacht chomh maith. 15Nach bhfuil a fhios agaibh gur baill bheatha de Chríost bhur
gcoirp? Más ea, an bhfuilim chun baill bheatha Chríost a thógáil agus baill bheatha
mheirdrí a dhéanamh díobh? Nár lige Dia sin! 16Nach bhfuil a fhios agaibh an té a bhíonn
go dlúth i bpáirt le meirdreach go mbíonn sé d’aon chorp léi? Mar a deir an scrioptúr:
“Aon cholainn amháin a bheidh sa bheirt acu.” 17An té a bhíonn go dlúth i bpáirt leis an
Tiarna áfach, bíonn sé d’aon spiorad leis. 18Seachnaígí an drúis dá réir sin. Gach peaca
eile dá ndéanann an duine, is lasmuigh dá chorp a bhíonn sé, ach is in aghaidh a choirp
féin a pheacaíonn fear na drúise. 19Nach bhfuil a fhios agaibh gur teampall bhur gcorp ag
an Spiorad Naomh atá istigh ionaibh mar bhronn Dia oraibh é? Ní libh féin sibh 20mar gur
daor a ceannaíodh sibh. Más ea, tugaigí glóir do Dhia le bhur gcorp.

An Pósadh

7
&

Maidir leis na nithe ar scríobh sibh ina dtaobh: sea, b’fhearr d’fhear gan baint le bean;
2
ach le heagla na drúise bíodh a bhean féin ag gach fear agus bíodh a fear féin ag gach
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bean. Tugadh an fear a cearta pósta dá bhean agus tugadh an bhean mar an gcéanna a
chearta dá fear. 4Mar ní ag an mbean atá ceannas ar a corp féin ach ag a fear; agus an
fear mar an gcéanna, ní aige atá ceannas ar a chorp ach ag an mbean. 5Agus ná diúltaígí
dá chéile ach amháin ar feadh seala le toil a chéile d’fhonn bheith saor chun urnaithe agus
ansin teacht ar ais le chéile arís ar eagla go gcuirfeadh Sátan cathú oraibh de dheasca
ainriantachta. 6Is mar chomhairle a deirim an méid sin, áfach, agus ní mar ordú. 7Ba
mhaith liom gach duine a bheith ar mo nós féin, ach bíonn a thabhartas féin ó Dhia ag
cách, duine mar seo agus duine eile mar siúd.
8
Is é a deirim leis na daoine single agus leis na baintreacha go mb’fhearr dóibh fanacht
mar atá siad ar mo nós féin. 9Ach mura mbíonn guaim acu orthu féin pósaidís, mar is
fearr pósadh ná loscadh. 10Tá an foláireamh seo le tabhairt agam, áfach, dóibh seo atá
pósta, agus ní uaim féin é ach ón Tiarna: ná tréigeadh bean a fear céile –11ach má
thréigeann fanadh sí gan pósadh nó déanadh sí mór arís leis – agus ná scaoileadh fear a
bhean chéile uaidh. 12Deirim an méid seo leis an gcuid eile – is uaim féin é agus ní ón
Tiarna – an bráthair a bhfuil díchreidmheach mná aige agus í sásta cónaí leis, ná
scaoileadh sé uaidh í. 13Agus an bhean a bhfuil díchreidmheach fir aici agus é sásta cónaí
léi, ná scaoileadh sí uaithi é. 14Mar tá an díchreidmheach fir naomhaithe ag an mbean
agus tá an díchreidmheach mná naomhaithe ag an mbráthair: mura mbeadh sin bheadh
bhur gclann neamhghlan – ach tá siad naofa dáiríre. 15Ach má tá fonn scarúna ar an gcéile
díchreidmheach, imíodh sé leis; níl an bráthair ná an bhean faoi cheangal ina leithéid sin
de chás mar gur chun maireachtáil go suaimhneach a ghlaoigh Dia oraibh. 16Agus cá
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bhfios duit a bhean, go sábhálfaidh tú d’fhear céile? Agus cá bhfios duitse, a dhuine, go
sábhálfaidh tú do bhean?

Fanaimis mar a Bhíomar
17

Taobh amuigh de sin, leanadh gach duine den saol a bhí ceaptha ag an Tiarna dó,
mar a bhí aige nuair a fuair sé an glao ó Dhia. Sin é an riail a leagaimse síos sna heaglaisí
uile. 18Má bhí duine timpeallghearrtha nuair a glaodh air, ná bíodh sé ag iarraidh na
comharthaí a chur ar ceal. Má bhí duine gan timpeallghearradh nuair a glaodh air, ná
timpeallghearrtar anois é. 19Is cuma an timpeallghearradh ann nó as ach aitheanta Dé a
choimeád. 20Fanadh gach duine sa ghairm bheatha ina raibh sé nuair a glaodh air. 21An
daor a bhí ionat nuair a fuair tú an glao? Má ba ea, ná cuireadh sin as duit – ach más
féidir duit dul saor, b’fhearr duit an deis a ghlacadh. 22An daorfhear a bhfuil glaoite sa
Tiarna air, is saorfhear leis an Tiarna é. Ar an gcuma chéanna an saorfhear a fuair an
glao, is daorfhear le Críost é. 23Ceannaíodh sibh go daor; más ea, ná cuirtear sibh faoi
dhaorsmacht daoine. 24Dá réir sin, a bhráithre, fanadh gach duine i bhfianaise Dé mar a
bhí sé nuair a fuair sé an glao.

Maighdeana agus Baintreacha
25

Maidir le maighdeana, níl aon ordú agam ón Tiarna; tá mo thuairim féin agam le
tabhairt daoibh, áfach, mar dhuine atá iontaofa de bharr thrócaire an Tiarna. 26Is é is
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dóigh liomsa, mar gheall ar strus na huaire, go mb’fhearr do dhuine fanacht mar atá sé.
27
Má tá tú ceangailte le bean, ná bí ag lorg do scaoilte; má tá tú scaoilte ó bhean, ná bí ag
iarraidh bean a phósadh. 28Má phósann tú, áfach, ní aon pheaca duit é agus má phósann
cailín óg ní aon pheaca dise é. Beidh anró an tsaoil ar a leithéidí áfach agus ba mhaith
liom sibh a shábháil air sin. 29Is é atáim a rá libh, a bhráithre, go bhfuil an uain dulta i
ngiorracht; dá chionn sin, iad seo a bhfuil bean acu, bídís ar chuma daoine nach mbeadh
aon bhean acu; 30bíodh lucht an ghoil faoi mar nach mbeidís ag gol, agus bíodh lucht na
lúcháire faoi mar nach mbeidís ag déanamh lúcháire. 31Iad sin a bhíonn ag ceannach, bídís
ar chuma daoine nach mbeadh dada ina seilbh acu; agus iad siúd a bhíonn ag gabháil do
ghnóthaí an tsaoil ná bídís gafa iontu, mar tá dreach an tsaoil seo ag síothlú. 32Is amhlaidh
ba mhaith liom sibh a bheith saor ó imní. Bíonn an fear singil buartha faoi ghnóthaí an
Tiarna ag iarraidh an Tiarna a shásamh; 33ach bíonn an fear pósta buartha faoi ghnóthaí
an tsaoil ag iarraidh a bhean a shásamh, rud a fhágann é i ngalar na gcás. 34Ar an gcuma
chéanna bíonn an bhean singil nó an cailin óg buartha faoi chúrsaí an Tiarna d’fhonn a
bheith naofa idir chorp agus anam; ach bíonn an bhean phósta buartha faoi chúrsaí an
tsaoil ag iarraidh a fear a shásamh. 35Is ar mhaithe libh a deirim an méid seo, agus ní ag
iarraidh laincis a chur oraibh atáim, ach le go mbeadh gach ní ina cheart, agus go
bhfónfadh sibh don Tiarna gan cur isteach ná amach oraibh.
36
Más dóigh le duine nach bhfuil sé ag déanamh mar is cuí le hiníon leis agus í go
maith in aois a pósta agus gan aon réiteach eile aige air, déanadh sé mar is áil leis;
pósaidís agus ní haon pheaca dó é. 37Ar an taobh eile, áfach, an fear atá daingean
diongbháilte ina chroí, agus gan aon iallach air ach é ar a chomhairle féin, agus a
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shocraíonn ina aigne ar a iníon a choinneáil mar atá sí, beidh rud maith déanta aige. 38Más
ea, an fear a chuireann a iníon i gcrích, beidh rud maith déanta aige ach an fear nach
ndéanann, beidh rud is fearr fós déanta aige sin.
39
Bíonn ceangal ar bhean fad a mhaireann a fear; ach má chailltear an fear, níl a bhac
uirthi a rogha duine a phósadh – ach é a bheith ina phósadh sa Tiarna. 40Is sonasaí a
bheidh sí, áfach, i mo thuairimse, má fhanann sí mar atá sí; agus is dóigh liom go bhfuil
Spiorad Dé agamsa chomh maith.

Bia an Teampaill

8

An cheist seo faoin mbia a ofráiltear do na híola: ar ndóigh tuigimid go bhfuil “fios”
againn go léir. Mar sin féin cothaíonn an fios seo an mhórchúis, ach is é an grá a
dhéanann tógáil. 2An duine a mhaíonn go bhfuil fios fátha an scéil aige níl fios a ghnó mar
ba chóir fós aige, 3ach an té a bhfuil grá do Dhia aige, tá sé aitheanta ag Dia. 4Maidir leis
an mbia íobartha seo a ithe, is eol dúinn nach bhfuil, dáiríre, bonn ar bith le híola agus
nach bhfuil ach an t-aon Dia amháin ann. 5Tá gan amhras déithe mar dhea ar neamh agus
ar talamh – go deimhin tá “déithe” agus “tiarnaí” ann go líonmhar. 6Mar sin féin níl ann, i
dtaca linne de, ach an t-aon Dia amháin, an tAthair arb uaidh an uile ní agus arb ina
chomhair atáimidne ann; agus níl ann ach an t-aon Tiarna amháin, Íosa Críost, ar tríd a
thagann an uile ní agus ar tríd atáimidne ann chomh maith.
7
Ní hé gach aon duine a bhfuil an tuiscint seo aige áfach. Tá daoine áirithe ann agus
oiread [taithí] acu ar na híola go dtí seo, go gcaitheann siad an bia faoi mar go mbeadh sé
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íobartha don íol dáiríre agus toisc a gcoinsias a bheith lag fágtar smál dá réir air. 8Ach ní
hé an bia a dhlúthóidh le Dia sinn; ní fearrde sinn é a chaitheamh agus ní measaide sinn é
a fhágáil inár ndiaidh.
9
Bígí aireach, áfach, ar eagla go mbeadh an tsaoirse sin agaibh ina ceap tuisle do na
laga. 10Mar an duine a bhfuil an coinsias go lag aige, má fheiceann sé tusa, fear an eolais,
i do shuí chun boird istigh i dteampall págánach, nach mbrostófar é chun an bia íobartha
a chaitheamh chomh maith? 11An duine lag is bráthair duit agus a bhfuair Críost bás ar a
shon, déantar é a mhilleadh le do chuidse eolais. 12Nuair a pheacaíonn sibh in aghaidh
bhur mbráithre ar an gcuma sin agus a gcoinsias lag a ghonadh, is in aghaidh Chríost a
dhéanann sibh an peaca dáiríre. 13Dá chionn sin, má chuireann an bia mo bhráthairse ar a
aimhleas, ní bhlaisfidh mé feoil go deo arís ar eagla go gcuirfinn ar a aimhleas é.

Tréigeann Pól a Chearta Aspail

9

Nach saorfhear mise chomh maith le cách? Nach aspal mé? Nach bhfuil Íosa ár
dTiarna feicthe agam? Nach sibhse mo shaothar sa Tiarna? 2Fiú mura bhfuil meas
aspail ag daoine eile orm, is dearbh gurb aspal daoibhse mé mar gur sibhse an séala ar mo
mhisean sa Tiarna. 3Seo é mo fhreagra orthu siúd a bhíonn ag beachtaíocht orm: 4Nach
bhfuil ceart ite agus óil againn? 5Nach bhfuil sé de cheart againn bean chéile a bheith
lenár gcois againn dála na n-aspal eile, dála bhráithre an Tiarna agus dála Chéafais? 6An
ormsa agus ar Bharnabas amháin atá coiscthe an saothar láimhe a thabhairt suas? 7Cé a
théann riamh ag saighdiúireacht ar a chostas féin? Cé a chuireann fíonghort ach nach
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n-itheann cuid dá thoradh? Nó cén t-aoire a dhéanann aoireacht ach nach n-ólann bainne
a thréada féin?
8
Agus an i dtaobh le hargóintí ón ngnáthshaol atáim, nó nach bhfuil an rud céanna le
rá ag an dlí? 9Sea, tá scríofa i ndlí Mhaois: “Ná cuir pusachán ar an damh agus é ag
satailt an arbhair.” 10An iad na daimh is cás le Dia? Nó nach chugainne a bhí sé dáiríre? Is
chugainn a scríobhadh é gan dabht, á thabhairt le fios nach miste don treabhadóir agus
don bhuailteoir bheith ag súil lena gcion den toradh a fháil. 11Má chuireamarna síol
spioradálta daoibhse, an mór an ní é má bhainimid toradh saolta uaibh? 12Má fhaigheann
daoine eile an ceart seo uaibh, nach móide go bhfaighmisne uaibh é? Ach níor
bhaineamar feidhm riamh as an gceart sin. Ina ionad sin cuirimid suas le gach sort ar
eagla go gcuirfimis bac dá laghad ar dhea-scéal Chríost.
13
Nach eol daoibh, iad sin a bhíonn i mbun searmanais an teampaill, go gcaitheann siad
bia an teampaill; agus iad sin a bhíonn ag freastal ag an altóir, go bhfaigheann siad a
gcion de bhia na haltóra? 14Ar an gcuma chéanna d’achtaigh an Tiarna do lucht fógartha
an dea-scéil a mbeatha a bhaint as an dea-scéal.
15
Ach níor bhain mise feidhm as aon cheart acu sin agus ní á n-éileamh dom féin anois
atáim ag scríobh na litreach seo. B’fhearr liom bás a fháil ar dtús ná go bhfágfadh duine
ar bith mé gan m’ábhar maíte. 16Ní aon chúis mhaíte dom bheith ag fógairt an dea-scéil,
mar is é mo dhualgas é, agus is domsa is mairg mura ndéanfaidh mé an dea-scéal a
fhógairt. 17Dá mba de mo dheoin féin a bheinn á dhéanamh sin bheadh tuarastal ag dul
dom; ach más de m’ainneoin é, is dualgas é atá curtha orm. 18Cén tuarastal atá ag dul
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dom mar sin? Tá, go ndéanaim an dea-scéal a fhógairt saor in aisce gan feidhm ar bith a
bhaint as an gceart is liom ón dea-scéal.
19
Bíodh nach bhfuil buannacht ag duine ar bith orm, rinne mé sclábha díom féin don
uile dhuine d’fhonn breis a thabhairt liom. 20Leis na Giúdaigh bhí mé mar a bheadh
Giúdach d’fhonn na Giúdaigh a thabhairt liom. Leo sin atá faoi réir an dlí bhí mé mar
dhuine a bheadh faoi réir an dlí – cé nach bhfuilim faoina réir dáiríre – d’fhonn an
mhuintir atá faoi réir an dlí a thabhairt liom. 21Leo siúd atá saor ón dlí bhí mé mar dhuine
a bheadh saor ón dlí d’fhonn an mhuintir atá saor ón dlí a thabhairt liom – cé nach
bhfuilim saor ó dhlí Dé ach mé faoi dhlí Chríost. 22Bhí mé lag leis na laga d’fhonn na laga
a thabhairt liom. Bhí mé i mo gach ní do gach duine d’fhonn cuid áirithe acu a shábháil ar
chuma éigin. 23Is ar mhaithe leis an dea-scéal a dhéanaim gach ní ionas go mbeinn i bpáirt
ann.
24
Iad siúd a bhíonn ag rás i gcomórtas nach bhfuil a fhios agaibh go ritheann siad go
léir, ach nach mbeireann ach an t-aon duine amháin acu an chraobh leis. Rithigíse ar shlí
go mbainfidh sibh an chraobh thar barr amach. 25Níl aon iomaitheoir díobh nach í an
mheasarthacht a ghnáthaíonn sé i ngach ní. Níl le baint acu siúd ach craobh dhíomuan ach
tá craobh le baint againne nach dtréigfidh choíche. 26I dtaca liom féin, nuair a rithimse rás
ní chun seachráin é; nuair a bhím ag dornáil ní mar bheinn ag bualadh an aeir é. 27Ní hea
ach tugaim bascadh do mo chorp agus coinním faoi smacht é le heagla go gcolfaí mé féin
tar éis dom a bheith ag fógairt ar dhaoine eile.
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Rabhadh faoin Íoladhradh

10

Ní háil liom nach mbeadh a fhios agaibh, a bhráithre, go raibh ár sinsir uile faoi
scáth an scamaill agus go ndeachaigh siad uile tríd an muir, 2agus gur baisteadh
iad uile sa scamall agus sa mhuir i gcomhar le Maois. 3Chaith siad uile an bia spioradálta
céanna 4agus d’ól siad an deoch spioradálta chéanna mar gur ól siad deoch ón gcarraig
spioradálta a bhí á leanúint – agus ba é Críost an charraig sin. 5Mar sin féin ní raibh Dia
buíoch dá bhformhór agus dá chomhartha sin fágadh sínte iad faoin bhfásach. 6Is mar
shampla dúinne a tharla na nithe sin, á fhógairt dúinn gan dúil a chur i ndrochnithe faoi
mar a chuir siad siúd. 7Ná bígí ag adhradh déithe bréige, más ea, faoi mar a bhí cuid acu
siúd de réir mar atá scríofa: “Shuigh an pobal seo fúthu ag ithe agus ag ól agus d’éirigh
siad suas chun spóirt.”
8
Agus ná déanaimis drúise faoi mar a rinne cuid acu siúd nó gur thit in aon lá amháin
trí mhíle ar fhichid acu. 9Ná cuirimis triail ar an Tiarna faoi mar a rinne cuid acu siúd nó
gur mharaigh na nathracha nimhe iad. 10Agus ná déanaigí monabhar mar a rinne cuid acu
sin monabhar gur scrios an scriosadóir iad.
11
Tharla na nithe sin dóibh mar shampla dúinne agus scríobhadh iad mar rabhadh
dúinne ar ar tháinig críoch na n-aoiseanna. 12Dá réir sin an té ar dóigh leis go bhfuil sé ina
sheasamh, tugadh sé aire ar eagla go dtitfeadh sé. 13Níor rug aon triail oraibh go dtí seo a
bhí thar chumas an duine. Mar tá Dia dílis agus ní ligfidh sé bhur dtástáil thar bhur
n-achmhainn agus nuair a thiocfaidh an triail cuirfidh sé an bealach ar fáil chomh maith i
dtreo go mbeidh ar bhur gcumas teacht uaithi slán.
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15

Dá chionn sin, a chairde ionúine, seachnaígí an t-íoladhradh. Ós ag caint le daoine
stuama atáim, breithnígí féin a bhfuil agam á rá: 16Cupa an altaithe a bheannaímid, nach
páirtíocht i bhfuil Chríost é? Agus an t-arán a bhrisimid nach páirtiocht i gcorp Chríost é?
17
Ós aon arán amháin é, níl ionainne dá líonmhaire sinn ach aon chorp amháin toisc go
gcaithimid go léir an t-aon arán amháin.
18
Breathnaígí Iosrael na staire: an chuid acu a chaitheann an bia íobartha nach mbíonn
siad páirteach san altóir? 19Céard atá i gceist agam? Go bhfuil brí ar bith leis an mbia a
ofráiltear d’íola nó go bhfuil brí ar bith leis an íol? 20Ní hea go deimhin; ach toisc gur do
dheamhain agus nach do Dhia a ofrálann na págánaigh a gcuid íobairtí, níor mhaith liom
go mbeadh aon pháirt agaibhse leis na deamhain sin. 21Ní féidir daoibh cupa an Tiarna a
ól agus cupa na ndeamhan a ól chomh maith. Ní féidir daoibh suí chun bord an Tiarna
agus suí chun bord na ndeamhan chomh maith. 22An ag griogadh an Tiarna chun éada
atáimid? Nó an amhlaidh is treise sinn ná é?
23
“Tá gach ní ceadaithe.” Tá, ach ní hé gach ní a théann chun sochair. Tá gach ní
ceadaithe ach níl gach ní fóinteach. 24Ná bíodh aon duine ar mhaithe leis féin ach ar
mhaithe lena chomharsa. 25Aon ní a bhíonn á dhíol ar an margadh, ithigí é gan ceist ó
thaobh coinsiasa 26mar “is le Dia an domhan agus a bhfuil ann”. 27Agus má thugann
neamhchreidmheach cuireadh chun dinnéir daoibh agus gurb áil libh dul ann, gach a
gcuirtear os bhur gcomhair ithigí é gan ceist ó thaobh coinsiasa. 28Má deir duine éigin
libh áfach: “Is bia íobartha é seo,” ná caithígí an bia sin, ar mhaithe leis an té a chuir in iúl
daoibh é agus ar mhaithe leis an gcoinsias –29ní hé do choinsias féin atá i gceist agam ach
coinsias an fhir thall. Cén fáth a mbeadh mo shaoirse-sé á meas de réir choinsias duine
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eile? Má chaithimse mo chuid go buíoch cén fáth a gcáinfí mé mar gheall ar bhia a
altaím? Dá bhrí sin cibé acu dhéanann sibh ithe nó ól nó ní ar bith eile, déanaigí an
t-iomlán chun glóire Dé. 31Ná cuirigí as do Ghiúdaigh ná do Ghréagaigh ná d’eaglais Dé.
32
Sin é mo dhála-sa: bím ag iarraidh gach duine a shásamh i ngach slí gan aon tóir agam
ar mo leas féin ach ar leas an tslua le hionchas go slánofaí iad. 1Déanaigíse aithris
ormsa mar a dhéanaimse aithris ar Chríost.

11

Ceannbheart na mBan
2

Molaim sibh as bheith ag cuimhneamh orm i gcónaí agus as bheith ag cloí leis na
traidisiúin a thaobhaigh mé libh. 3Ba mhaith liom go dtuigfeadh sibh, áfach, go bhfuil
Críost ina cheann ar gach fear, go bhfuil an fear ina cheann ar a bhean agus go bhfuil Dia
ina cheann ar Chríost. 4Aon fhear a dhéanann urnaí nó a thugann tairngreacht agus a
cheann clúdaithe aige, tugann sé náire don té is ceann air. 5Aon bhean, áfach, a dhéanann
urnaí nó a thugann tairngreacht agus í ceann-nochta, tugann sí náire don té is ceann
uirthi; is cuma é agus a ceann a bheith bearrtha. 6Mar mura gclúdaíonn bean a ceann,
déantar í a bhearradh. Agus ós cúis aithise do bhean a ceann a bhearradh nó a folt a
ghearradh, clúdaíodh sí a ceann.
7
Ní gá d’fhear a cheann a chlúdach mar is íomhá agus [macasamhail] Dé é; ach is
[macasamhail] den fhear an bhean; 8mar ní ón mbean a tháinig an fear ach is ón bhfear a
tháinig an bhean. 9Agus ní ar mhaithe leis an mbean a cruthaíodh an fear: is ar mhaithe
leis an bhfear a cruthaíodh an bhean. 10Dá réir sin ní miste don bhean comhartha an
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smachta a bheith ar a ceann aici mar gheall ar na haingil. Ina dhiaidh sin agus uile níl an
bhean neamhspleách leis an bhfear ná an fear neamhspleách leis an mbean sa Tiarna;
12
faoi mar a tháinig an bhean ón bhfear ar dtús, is ón mbean a shaolaítear an fear agus is
ó Dhia a thagann an uile ní.
13
Fágaim faoi bhur mbreith féin an scéal; an cuí do bhean bheith ag guí chun Dé agus
gan aon ní ar a ceann aici? 14Nach é a mhúineann an nádúr féin dúinn gur cúis aithise
d’fhear a chuid gruaige a bheith fada aige 15ach gur barr maise do bhean a cuid gruaige a
bheith amhlaidh? Go deimhin is mar chumhdach a tugadh an folt di. 16Ach má tá fonn
aighnis ar aon duine faoin scéal, níl a mhalairt de nós againne ná ag eaglaisí Dé.

Mí-iompar ag Séire an Tiarna
17

Sa treoir seo atáim a thabhairt daoibh níl aon mholadh le déanamh agam oraibh mar
nach fearrde sibh bhur dteacht le chéile ach gur measaide sibh é. 18Ar an gcéad dul síos
cloisim go mbíonn easaontas eadraibh nuair a thagann sibh le chéile mar eaglais, rud a
chreidim cuid mhaith. 19Caithfidh aicmí a bheith oraibh gan dabht chun go n-aithneofaí cé
hiad na daoine fiúntacha oraibh. 20Ach nuair a thagann sibh i gceann a chéile mar sin ní ag
caitheamh séire an Tiarna é, 21mar is amhlaidh a thosaíonn gach duine ar a shéire féin a
chaitheamh roimh an gcuid eile, agus bíonn ocras ar dhuine amháin agus duine eile ar
meisce. 22Nach bhfuil tithe de bhur gcuid féin agaibh chun bheith ag ithe agus ag ól
iontu? Nó an é is áil libh eaglais Dé a dhíspeagadh agus na boicht a náiriú? Cad a
déarfaidh mé libh mar sin? Sibh a mholadh dá bharr, an ea? Go deimhin ní mholfaidh mé.
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Is é fios a fuair mé féin ón Tiarna agus a thug mé daoibhse: mar atá, an oíche a bhí
an Tiarna Íosa le tabhairt ar láimh, thóg sé arán 24agus, ar altú dó, bhris agus dúirt: “Is é
seo mo chorp atá le tabhairt suas ar bhur son; déanaigí é seo mar chuimhne orm.” 25Mar
an gcéanna tar éis na proinne thóg sé an cupa ag rá: “Is é an cupa seo an nuachonradh i
mo chuid fola. Déanaigí é seo mar chuimhne orm a mhinice a ólfaidh sibh é.”
26
A mhinice, más ea, a itheann sibh an t-arán seo agus a ólann sibh an cupa, bíonn sibh
ag fógairt bhás an Tiarna nó go dtiocfaidh sé. 27Dá chionn sin, duine ar bith a chaitheann
an t-arán nó a ólann cupa an Tiarna go míchuí beidh sé ciontach i gcorp agus i bhfuil an
Tiarna.
28
Déanadh duine é féin a scrúdú mar sin sula gcaitheann sé an t-arán agus sula n-ólann
sé as an gcupa, 29mar an té a itheann agus a ólann gan corp an Tiarna a aithint, is é a
dhaoradh féin a itheann agus a ólann sé. 30Sin é an fáth a bhfuil an oiread sin agaibh tinn
agus lag agus cuid mhaith agaibh tar éis bháis. 31Dá mbreithneoimis sinn féin ní bheadh
breith á tabhairt orainn. 32Ach nuair a thugann Dia breith orainn is dár gceartú a bhíonn
sé i dtreo nach ndaorfaí sinn mar aon leis an saol. 33Dá bhrí sin, a bhráithre, nuair a
thagann sibh le chéile chun bia a chaitheamh, fanaigí lena chéile. 34Má bhíonn ocras ar
dhuine ar bith, itheadh sé a chuid sa bhaile sa tslí nach do bhur ndaoradh a thiocfaidh sibh
le chéile. Socróidh mé na cúrsaí eile nuair a thiocfaidh mé.
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Tíolacthaí an Spioraid

12

Maidir le tíolacthaí an Spioraid, níor mhaith liom, a bhráithre, go mbeadh aon
aineolas oraibh ina dtaobh. 2Tá a fhios agaibh fad a bhí sibh in bhur bpágánaigh go
mbíodh sibh do bhur seoladh ar mearbhall i ndiaidh na n-íol balbh. 3Sin é an fáth a
bhfuilim á thabhairt le fios daoibh nach féidir d’aon duine “Mallacht ar Íosa” a rá agus é
ag labhairt faoi anáil Spioraid Dé agus nach féidir d’aon duine ach oiread “Is é Íosa an
Tiarna” a rá ach amháin faoi anáil an Spioraid Naoimh.
4
Tá tíolacthaí difriúla ann ach an t-aon Spiorad amháin; 5tá feidhmeannais difriúla ann
ach an t-aon Tiarna amháin; 6agus tá oibreacha difriúla ann ach is é an Dia céanna a
bhíonn á n-oibriú go léir in gach ceann riamh acu. 7An léiriú a dhéantar ar an Spiorad in
gach duine ar leith, is chun tairbhe an phobail mhóir é. 8Mar shampla faigheann duine
amháin labhairt go heagnaí ón Spiorad agus faigheann duine eile labhairt go feasach ón
Spiorad céanna. 9Faigheann duine eile creideamh tríd an Spiorad céanna, agus duine eile
buanna leighis tríd an aon Spiorad. 10Faigheann duine eile cumas míorúiltí agus duine eile
fós bua na tairngreachta agus duine eile arís na spioraid a aithint ó chéile. Bíonn
teangacha éagsúla ag duine amháin agus míniú teangacha ag duine eile. 11Ach is é an
Spiorad ceanann céanna a bhíonn ag oibriú sna tíolacthaí seo uile agus é ag dáil ar gach
duine faoi leith de réir mar is áil leis féin.
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Is aonad an corp agus mórán ball ann, ach dá líonmhaire iad na baill ní dhéanann siad
uile ach aon chorp amháin. Is é an dála céanna ag Críost é: 13mar cibé acu Giúdaigh nó
Gréagaigh sinn, saor nó daor, baisteadh an uile dhuine againn leis an aon Spiorad amháin,
isteach san aon chorp amháin agus as an aon Spiorad amháin tugadh deoch le hól dúinn.
14
Ní aon bhall amháin atá sa chorp ach mórán ball. 15Má deir an chos: “Toisc nach lámh
mé, ní bhainimse leis an gcorp,” ní fhágann sin nach cuid den chorp í. 16Nó má deir an
chluas: “Toisc nach súil mé, ní bhainimse leis an gcorp,” ní fhágann sin nach cuid den
chorp í. 17Dá mba shúil an corp iomlán, cá mbeadh an éisteacht? Nó dá mba éisteacht an
t-iomlán cá mbeadh an boladh? 18Faoi mar atá, áfach, shocraigh Dia gach ball ar leith de
na baill bheatha sa chorp de réir mar ab áil leis féin é. 19Dá mba aon bhall amháin an
t-iomlán acu, cá mbeadh an corp? 20Is amhlaidh mar atá an scéal, áfach: tá mórán ball ann
agus aon chorp amháin.
21
Más ea, ní féidir don tsúil a rá leis an láimh: Níl aon ghnó agam díotsa”; ná ní féidir
don cheann a rá leis na cosa: “Níl aon ghnó agam díbhse.” 22Ní hea, ach na baill a bhfuil
an chuma is leochailí orthu, is iad is riachtanach. 23Agus na baill den chorp is lú gradam
linn, is iad is onóraí a chóirímid; agus na baill is lú maise atá againn is iad is cuibhiúla a
mhaisítear, 24rud nach gá a dhéanamh dár mbaill mhaisiúla. Chuir Dia an corp le chéile sa
tslí gur thug sé breis den ghradam don bhall a bhí á cheal, 25ar shlí nach mbeadh aon
deighilt sa chorp ach go mbeadh na baill ag déanamh an chúraim chéanna dá chéile. 26Dá
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chionn sin, má bhíonn tinneas ar bhall amháin bíonn na baill go léir i gcomhphian leis,
agus má bhíonn ball faoi mheas, bíonn na baill go léir ag déanamh comhghairdis leis.
27
Is sibhse corp Chríost agus is ball dá chuid gach duine ar leith agaibh. 28San eaglais
tá daoine áirithe ceaptha ag Dia ina n-aspail sa chéad áit; sa dara háit tá na fáithe; sa tríú
háit tá na múinteoirí; ansin tá lucht míorúiltí agus ina ndiaidh sin tá lucht leighis, lucht
freastail, lucht stiúrtha, agus lucht teangacha éagsúla. 29An aspail sibh uile? An fáithe sibh
uile? An múinteoirí sibh uile? An bhfuil cumas míorúiltí agaibh uile? 30An bhfuil buanna
leighis agaibh uile? An bhfuil labhairt i dteangacha agaibh uile? An bhfuil míniú teangacha
agaibh uile?

An Grá
31

Is ar na tíolacthaí is tábhachtaí ba cheart tóir a bheith agaibh agus táimse chun
ríbhealach a thaispeáint daoibh.
Má labhraím i dteangacha daoine agus aingeal ach gan aon ghrá a bheith agam, níl
ionam ach mar a bheadh prás ag fuaimneach nó ciombail ag clingeadh. 2Má tá bua
fáidheoireachta agam, eolas ar gach rúndiamhair agus fios gach ní agam agus oiread
lánchreidimh agam agus a d’aistreodh na sléibhte ach gan aon ghrá a bheith agam, is
neamhní mé. 3Má roinnim amach mo mhaoin shaolta go léir, agus má thugaim suas mo
chorp le dó ach gan aon ghrá a bheith agam, ní aon tairbhe dom é.
4
Bíonn an grá foighneach agus bíonn sé lách; ní bhíonn éad air; ní dhéanann sé
maíomh 5ná mórtas; ní bhíonn sé mímhúinte ná leithleasach, míchéadfach ná agrach. 6Ní

13
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áil leis an éagóir ach is aoibhinn leis an mhaith. Bíonn sé lán d’fhadfhulaingt, lán de
chreideamh, lán de dhóchas agus lán d’fhoighne. 8Rachaidh an fháidheoireacht ar ceal,
rachaidh na teangacha dá dtost, agus rachaidh an t-eolas ar neamhní, ach ní rachaidh an
grá i léig go deo. 9Mar tá ár gcuid eolais easnamhach agus tá ár bhfáidheoireacht
easnamhach; 10agus nuair a thiocfaidh ann an rud foirfe, rachaidh an rud easnamhach ar
neamhní.
11
Fad a bhí mé i mo leanbh, bhí caint agus meon agus réasún an linbh agam, ach ar
m’éirí suas i m’fhear dom, d’fhág mé bealaí an linbh i mo dhiaidh. 12Faoi láthair ní
fheicimid ach mar a bheadh scáil go doiléir i scáthán ach ar ball gheobhaimid radharc
aghaidh ar aghaidh air. Níl ach breaceolas agam faoi láthair ach beidh eolas iomlán agam
ar ball, chomh hiomlán leis an eolas atá orm. 13Tá trí nithe ann atá buan, más ea,
creideamh dóchas agus grá, ach is é an grá an ní is mó orthusan.

Is Tábhachtaí Fáistine ná Teangacha

14

Saothraígí an grá mar sin ach bíodh dúil agaibh sna tíolacthaí spioradálta chomh
maith agus go mór mór san fháidheoireacht. 2Mar an té a labhraíonn i dteanga, ní
le daoine a bhíonn sé ag labhairt ach le Dia, mar nach dtuigeann duine ar bith é ach é ag
trácht faoi anáil an Spioraid ar nithe rúnda. 3An té a thugann tairngreacht, áfach, is ag
labhairt le daoine a bhíonn sé, á neartú, á spreagadh agus á misniú. 4An té a labhraíonn i
dteanga is leis féin amháin a threisíonn sé, ach an té a thugann tairngreacht bíonn sé ag
treisiú leis an eaglais. 5Ba mhaith liom sibh go léir a bheith ag labhairt i dteangacha, ach
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b’fhearr liom go dtabharfadh sibh tairngreacht, mar is éifeachtaí an fáidh ná fear na
dteangacha a labhairt mura ndéanann duine éigin a chuid cainte sin a mhíniú d’fhonn
treisiú leis an eaglais.
6
Cuirim i gcás, a bhráithre, go dtagaimse chugaibh ag labhairt i dteangacha, cén
tairbhe daoibh mé mura mbíonn foilsiú éigin nó eolas nó tairngreacht nó teagasc éigin
agam le tabhairt daoibh? 7Na huirlisí ceoil féin, nithe neamhbheo ar nós na feadóige agus
na cruite, mura mbíonn dealú idir na nótaí iontu, conas a aithneofar a mbeidh á sheinm
orthu? 8Agus má thugann an stoc uaidh glór éiginnte, cé a ullmhóidh é féin chun catha?
9
Sibhse mar an gcéanna, mura labhraíonn sibh go soiléir sa teanga, conas a thuigfear a
mbeidh á rá? Ag caint san aer a bheidh sibh. 10Is iomaí sin teanga difriúil sa domhan agus
gan aon cheann acu gan bhrí. 11Ach mura dtuigimse ciall na cainte beidh mé i mo
choimhthíoch don chainteoir agus beidh an cainteoir ina choimhthíoch domsa. 12Sibhse
mar an gcéanna: ó tá dúil agaibh i dtíolacthaí an Spioraid, bíodh tóir agaibh ar an
tosaíocht a bheith agaibh ag treisiú leis an eaglais. 13An té a labhraíonn i dteanga, mar sin,
bíodh sé ag guí go ndéanfaidh duine éigin a chaint a mhíniú. 14Má dhéanaimse guí i
dteanga is é mo spiorad a bhíonn ag guí ach bíonn m’intleacht seasc. 15Cad atá le
déanamh mar sin? Tá, go ndéanfaidh mé guí le mo spiorad ach go ndéanfaidh mé guí le
m’intleacht chomh maith. Canfaidh mé le mo spiorad ach canfaidh mé le m’intleacht
chomh maith. 16Más le do spiorad amháin a mholann tú conas a chuirfidh aon
ghnáthdhuine “Amen” le d’altú nuair nach bhfuil a fhios aige cad atá tú a rá? 17Bíodh féin
go bhfuil d’altú ar fheabhas, ní aon tairbhe den fhear thall é. 18A bhuí le Dia gur mó a
labhraím féin i dteangacha ná duine ar bith agaibh, 19ach nuair a bhím in eaglais is fearr
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liom cúig fhocal a labhairt ó m’intleacht chun daoine eile a theagasc ná deich míle focal a
labhairt i dteanga.
20
A bhráithre, ná bígí leanbaí in bhur meon; sea, bígí ar nós an linbh ó thaobh na
hurchóide, ach bígí fásta suas ó thaobh an mheoin de. 21Tá scríofa sa dlí: “Labhróidh mé
leis an bpobal seo,” arsa an Tiarna, “trí bhéal na n-allúrach agus trí bheola na
n-eachtrannach, ach ní éisteoidh siad liom ar a shon sin.”
22
Dá réir sin is comhartha na teangacha, ní do na creidmhigh ach do na díchreidmhigh;
ach is do na creidmhigh is comhartha an fháidheoireacht agus ní do na díchreidmhigh.
23
Cuirim i gcás má bhíonn an eaglais cruinnithe i gceann a chéile agus iad go léir ag
labhairt i dteangacha agus go dtagann tuataí nó díchreidmhigh isteach, nach é a déarfaidh
siad gur as bhur meabhair atá sibh? 24Más ag tabhairt tairngreachta a bhíonn siad go léir,
áfach, agus díchreidmheach nó tuata a theacht isteach, is amhlaidh a bheidh sé á chiontú
ag gach duine agus á mheas ag gach duine. 25Nochtfar rúin a chroí agus caithfidh sé é
féin ar a bhéal ag déanamh ómóis do Dhia agus ag fógairt go bhfuil Dia in bhur measc
dáiríre.

Ord agus Eagar ag na Cruinnithe
26

Cad atá le déanamh mar sin, a bhráithre? Tá, nuair a thagann sibh i gceann a chéile
bíonn ag gach duine salm nó teagasc nó foilsiú nó caint i dteanga nó míniú ar an gcaint
sin; ach bíodh gach ní acu ag treisiú leis an gcomhluadar. 27Má dhéantar caint i dteanga,
ná labhraíodh ach beirt nó triúr ar a mhéad, gach duine acu ar a sheal féin agus bíodh
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duine amháin ag míniú na cainte. Más rud é nach mbíonn aon duine ann a mhíneodh an
chaint, fanadh gach duine ina thost san eaglais agus bíodh an chaint idir é féin agus Dia.
29
Maidir leis na fáithe, ná labhraíodh thar beirt nó triúr agus déanadh an chuid eile a
gcaint a mheas. 30Ach má fhaigheann duine eile foilsiú agus é ina shuí, bíodh an chéad
duine ina thost; 31mar tá cead fáidheoireachta agaibh go léir, ach é a dhéanamh duine ar
dhuine ar shlí go mbeidh sibh go léir ag foghlaim agus ag fáil spreagadh. 32Tá tíolacthaí
spioradálta na bhfáithe faoi stiúir na bhfáithe féin, 33mar ní Dia an imris é Dia ach Dia na
síochána.
Mar is gnách in eaglaisí uile na naomh, 34fanadh na mná ina dtost sna heaglaisí. Níl
aon chead labhartha acu ach iad a bheith faoi smacht mar a deirtear sa dlí. 35Más áil leo
fios aon ní a fháil, cuiridís ceist ar a bhfear sa bhaile, mar is náireach an mhaise do bhean
labhairt in eaglais. 36An amach uaibhse a tháinig briathar Dé? nó an chugaibhse amháin a
tháinig sé? 37Más dóigh le haon duine gur fáidh nó duine spioradálta é féin, tuigeadh sé
gur aithne ón Tiarna na nithe atá á scríobh agam. 38Má bhíonn duine ainbhiosach, beifear
ainbhiosach air. 39Bíodh dúil agaibh san fháidheoireacht, dá bhrí sin, a bhráithre, agus ná
coiscigí labhairt i dteangacha. 40Ach déantar gach ní go cuí agus de réir oird.

Aiséirí Chríost

15

Ba mhaith liom a mheabhrú anois daoibh, a bhráithre, an dea-scéal úd a d’fhógair
mé daoibh agus ar ghlac sibhse leis agus a bhfuil sibh suite go daingean de. 2Is ann
chomh maith atá bhur slánú le fáil má chloíonn sibh go dlúth leis an teagasc mar a thug
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mise daoibh é – ach mura in aisce a chreid sibh. Thug mé daoibh mar chéad nithe an
teagasc a bhí faighte agam féin: go bhfuair Críost bás in éiric ár bpeacaí, de réir na
scrioptúr; 4gur adhlacadh é agus gur éirigh sé an tríú lá de réir na scrioptúr; 5gur
thaispeáin sé é féin do Chéafas agus ina dhiaidh sin don dáréag; 6gur thaispeáin sé é féin
do bhreis agus cúig céad de na bráithre in éineacht a bhfuil a bhformhór ar marthain go
fóill cé go bhfuil cuid acu ar shlí na fírinne. 7Ansin thaispeáin sé é féin do Shéamas agus
ina dhiaidh sin do na haspail go léir. 8Agus i ndeireadh na dála thaispeáin sé é féin domsa
faoi mar gur dhuine mé a rugadh in antráth. 9Mar is mise an duine is lú ar fad de na
haspail – ní fiú mé go dtabharfaí aspal orm de bhrí go ndearna mé géarleanúint ar eaglais
Dé. 10Ach le grásta Dé táim mar atáim agus ní díomhaoin a bhí a ghrásta i mo leith.
Níorbh ea go deimhin mar is déine a shaothraigh mé ná aspal ar bith acu, siúd is nach
mise faoi deara é ach grásta Dé a bhí ag obair liom. 11Ach is cuma idir mise agus iadsan,
sin mar a fhógraímid agus sin mar a chreid sibhse.

Aiséirí na Marbh
12

Ós é atá á fhógairt go bhfuil Críost éirithe ó mhairbh, cad a bheir do chuid agaibhse
a rá nach bhfuil aiséirí na marbh ann ar chor ar bith? 13Mura bhfuil aiséirí na marbh ann
níl Críost ach an oiread aiséirithe. 14Agus mura bhfuil Críost aiséirithe tá ár bhfógairt gan
bhonn agus tá bhur gcreideamhsa gan bhonn mar an gcéanna. 15Agus níl ionainne ach
finnéithe bréige ar Dhia de bhrí gur dhearbhaíomar ar Dhia gur thóg sé Críost ó mhairbh,
rud nach ndearna sé más fiór nach n-aiséiríonn na mairbh.16Mar más rud é nach
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n-aiséiríonn na mairbh níl Críost aiséirithe ach chomh beag. Agus más rud é nach bhfuil
Críost aiséirithe is baoth bhur gcreideamh agus tá sibh in bhur bpeacaí go fóill. 18Agus
rud eile de, an mhuintir atá tar éis bháis i gCríost, tá deireadh leo. 19Más le haghaidh an
tsaoil seo amháin atá ár ndóchas as Críost againn níl aon díol trua is mó ná sinn.
20
Ach tá Críost dáiríre aiséirithe ó mhairbh, céadtoradh na muintire atá ina gcodladh.
21
Faoi mar is duine amháin faoi deara an bás is duine amháin faoi deara aiséirí na marbh
chomh maith. 22Faoi mar a fhaigheann gach duine bás in Ádhamh, aithbheofar gach duine
chomh maith i gCríost. 23Beidh gach duine ina rang féin áfach; Críost an chéadtoradh;
ansin nuair a fhillfidh sé aiséireoidh an mhuintir a bheidh i bpáirt le Críost; 24agus ansin
beidh an deireadh ann nuair a thabharfaidh sé suas an ríocht do Dhia an tAthair, tar éis dó
gach ceannas agus tiarnas agus cumhacht a chur ar neamhní. 25Mar ní foláir dó a bheith
ina rí go dtí go mbeidh a naimhde go léir curtha faoi chois aige. 26Agus is é namhaid
deireanach atá le cloí an bás. 27Óir “tá gach ní curtha faoi chois aige.” Ach nuair a
deirtear “tá gach ní curtha faoina chois” is follas nach bhfuil an té a chuir gach ní faoina
chois san áireamh. 28Nuair a bheidh gach ní faoina smacht, ansin rachaidh an Mac féin
faoi réir an té a chuir gach ní faoi, sa tslí go mba é Dia gach ní don uile ní.
29
Rud eile de, cén fheidhm a bhíonn leo siúd a bhaistear thar ceann na marbh? Más rud
é nach n-aiséiríonn na mairbh ar chor ar bith, cad chuige a mbaistear thar a gceann iad?
30
Agus cad chuige a dtéimidne i mbaol gach uair den lá? 31Chomh cinnte agus atá brod
orm asaibhse i gCríost Íosa ár dTiarna, a bhráithre, níl lá de mo shaol nach dtéimse i
mbaol mo bháis. 32Mura mbeadh agam ach aidhmeanna daonna nuair a chuaigh mé ag

&

1 CORANTAIGH 15

troid le beithígh allta in Eifeasas, cad é an tairbhe dom é? Más rud é nach n-aiséiríonn na
mairbh “bímis ag ithe agus ag ól mar go mbeidh an bás amárach againn.”
33
Ná bíodh aon dul amú oraibh: “milleann drochchomhluadar dea-bhéasa.” 34Craithigí
suas i gceart anois sibh féin agus éirígí as an bpeaca, mar tá cuid agaibh gan aithne ar
Dhia. Is chun náire a chur oraibh atáim á rá.

An Cholainn Aiséirithe
35

Fiafróidh duine éigin: “Conas a aiséireoidh na mairbh? Cén sórt coirp a bheidh acu
ag teacht?” 36A dhuine gan chiall, an síol a chuireann tú sa talamh ní thagann beatha ann
gan é a fháil bháis ar dtús. 37Agus an ní a chuireann tú ní hé an “corp” a bheidh ann ar
ball é ach gráinne lom cruithneachta cuirim i gcás nó a leithéid eile. 38Agus tugann Dia
corp dó mar is áil leis, a chorp féin do gach síol ar leith acu. 39Ní mar a chéile gach cineál
feola ach tá cineál amháin ag daoine, cineál eile ag beithígh, cineál eile ag éanlaith, agus
cineál eile fós ag éisc. 40Agus tá na dúile neimhe ann agus dúile na talún. Agus ní ionann
loinnir do na dúile neimhe agus do dhúile na talún. 41Ní ionann loinnir don ghrian ná don
ghealach ná do na réiltíní, agus níl aon dá réiltín ar aon loinnir le chéile. 42Is é an dála
céanna ag aiséirí na marbh é. Cuirtear i somhillteacht; éireofar i ndomhillteacht.
43
Cuirtear in easonóir; éireofar i nglóir. Cuirtear i laige; éireofar i neart. 44Cuirtear é ina
chorp nádúrtha; éireoidh sé ina chorp osnádúrtha. Má tá corp nádúrtha ann, tá corp
osnádúrtha ann chomh maith. 45Mar atá scríofa: “Rinneadh anam beo den chéad duine,
Ádhamh.” Sea, agus rinne spiorad a bheonn den dara hÁdhamh. 46Ach ní hé an rud
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osnádúrtha is túisce a bhí ann ach an rud nádúrtha agus an rud osnádúrtha ina dhiaidh.
47
Is ó chré na talún a tháinig an chéad duine agus é talmhaí ach is ó neamh an dara duine.
48
Bíonn na daoine talmhaí ar aon dul leis an duine úd a tháinig ón talamh, agus bíonn na
daoine neamhaí ar aon dul leis an duine úd ó neamh. 49Agus faoi mar a ghlacamar cló an
duine thalmhaí orainn, [glacaimis] cló an duine neamhaí orainn chomh maith. 50Is é atáim
a rá libh, a bhráithre, nach féidir d’fhuil agus d’fheoil ríocht Dé a shealbhú mar
oidhreacht ná ní féidir don rud somhillte an domhillteacht a shealbhú.
51
Ach tá rúndiamhair agam le nochtadh daoibh: ní bhfaighimid go léir bás ach tiocfaidh
claochlú orainn go léir. 52Tiocfaidh sé orainn in aon nóiméad amháin, i bhfaiteadh na súl,
ar shéideadh an trumpa dhéanaigh. Nuair a shéidfidh an trumpa, éireoidh na mairbh agus
iad domhillte; agus claochlófar sinne, 53mar ní foláir don chorp somhillte seo cló
domhillte a chur uime; ní foláir don chorp básmhar seo cló neamhbhásmhar a chur uime.
54
Agus nuair a bheidh an corp somhillte seo ina chló domhillte, an corp básmhar seo ina
chló neamhbhásmhar, fíorófar ansin an focal úd atá scríofa:
55
“Tá an bás slogtha siar ag an mbua.
Anois, a bháis, cá bhfuil do bhua?
A bháis, cá bhfuil do chealg?”
56
Is é an peaca cealg an bháis agus is é an dlí neart an pheaca. 57Buíochas le Dia a
thugann dúinn an bua trínár dTiarna Íosa Críost.
58
Dá bhrí sin, a bhráithre ionúine, bígí daingean dobhogtha dícheallach i mbun ghnó an
Tiarna agus a fhios agaibh nach bhfuil bhur saothar in aisce, sa Tiarna.
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An Bailiúchán do Chríostaithe Iarúsailéim

16

Maidir leis an mbailiúchán i gcomhair an phobail naofa, leanaigíse freisin an treoir
a thug mé d’eaglaisí na Galaite. 2Ar an gcéad lá den tseachtain cuireadh gach
duine agaibh i dtaisce oiread agus is acmhainn dó, sa tslí nach mbeidh aon bhailiúchán le
déanamh nuair a thiocfaidh mise chugaibh. 3Ansin ar theacht dom, cibé daoine dá
dtabharfaidh sibh litreacha creidiúnais dóibh, cuirfidh mé go Iarúsailéim iad le bhur
ndeontas. 4Agus má fhónann dom féin dul ann chomh maith, beidh siadsan le mo chois.

An Turas atá Beartaithe
5

Tar éis dom gabháil tríd an Macadóin tiocfaidh mé chugaibh ar cuairt – mar is é
bealach na Macadóine a ghabhfaidh mé –6agus caithfidh mé tamall libh, nó an
geimhreadh ar fad b’fhéidir, agus ansin féadfaidh sibhse mé a thionlacan cibé bealach a
ghabhfaidh mé. 7Níor mhaith liom gan ach cuairt reatha a thabhairt oraibh. Tá súil agam
tamall maith a thabhairt libh más toil leis an Tiarna é. 8Fanfaidh mé in Eifeasas go Cincís,
9
mar tá doras mór ar leathadh romham chun oibre – agus tá naimhde go leor agam. 10Má
thagann Tiomóid féachaigí chuige go gcuirfidh sibh ar a shuaimhneas é in bhur measc
mar is é obair an Tiarna atá sé a dhéanamh ar mo dhála féin. 11Ná bíodh duine ar bith ag
caitheamh anuas air. Agus déanaigí é a sheoladh go síochánta ar a bhealach ar ais
chugamsa mar táim féin mar aon leis na bráithre ag súil leis.
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Maidir lenár mbráthair Apollós, rinne mé tathant air go dian dul ag triall oraibh in
éineacht leis na bráithre eile, ach níl fonn dá laghad air dul ann faoi láthair. Tiocfaidh sé,
áfach, nuair a bheidh an deis aige.
13
Bígí ag faire agus seasaigí fód an chreidimh; bígí cróga calma. 14Gach ní dá
ndéanann sibh, déanaigí le grá é.

Achainí
15

Tá achainí agam oraibh, a bhráithre. Mar is eol daoibh, is é teaghlach Stiofáin
céadtorthaí Acháia agus tá a ndúthracht caite acu ag fónamh do na naoimh. 16Bígí
géilliúil dá leithéidí sin agus don uile dhuine atá ag obair agus ag saothrú leo. 17Tá áthas
orm Stiofán agus Fortúnátas agus Acháiacas a bheith tagtha anseo. In bhur n-éagmais-se
ba mhór an sásamh dom iad a theacht, 18mar chuir siad m’aigne chun suaimhnis, agus
bhur n-aignese chomh maith. Bíodh meas agaibh ar a leithéidí sin.

Beannachtaí
19

Cuireann eaglaisí na hÁise a mbeannacht chugaibh. Na mílte beannacht sa Tiarna ó
Acula agus ó Phriosca mar aon leis an eaglais a thagann le chéile sa teach acu.
20
Beannacht ó na bráithre uile. Beannaígí dá chéile leis an bpóg naofa. 21Tá mo
bheannachtsa á scríobh agam le mo lámh féin – Pól.
22
Mallacht ar an té nach dtugann grá don Tiarna.
Maranatha [tar, a Thiarna].
23
Grásta an Tiarna Íosa libh 24agus mo ghrá-sa libh uile i gCríost Íosa. Amen.
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