Dara Litir Naomh Pól chuig na

CORANTAIGH
Beannú

1

Mise Pól, aspal le hÍosa Críost de dheonú Dé, agus an bráthair Tiomóid. Beannaímid
d’eaglais Dé i gCorant agus dá bhfuil de naoimh in Acháia ar fad. 2Grásta agus
síocháin chugaibh ó Dhia an tAthair agus ón Tiarna Íosa Críost.

Buíochas le Dia
3

Moladh le Dia, le hAthair ár dTiarna Íosa Críost, le hAthair gach trócaire agus le Dia
an tsóláis uile. 4Is é a thugann sólás dúinne cibé anacair a bheireann orainn, i dtreo go
mbímid i riocht sólás a thabhairt do dhaoine eile a bhíonn in aon anacair leis an sólás lena
bhfaighimid féin sólás ó Dhia. 5Óir má fhaighimid flúirse de pheannaidí Chríost, faighimid
flúirse sóláis ó Chríost chomh maith céanna. 6Nuair a bhímid dár gcrá, is ar mhaithe le
sólás agus slánú a bhuachan daoibhse é; agus nuair a fhaighimid sólás is geall le sólás
daoibhse freisin é, mar go gcuireann sé ar bhur gcumas cur suas go foighneach leis na
peannaidí céanna a bhíonn ag cur orainn féin. 7Agus tá bonn maith lenár ndóchas asaibh,
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de bhrí go dtuigimid, ó tá sibh páirteach inár bpianta, go mbeidh sibh i bpáirt linn sa sólás
chomh maith.
8
Níor mhaith liom, a bhráithre, go mbeadh sibh dall ar an anró a rug orainn san Áise;
bhíomar cloíte chomh mór sin thar ár gcumas go rabhamar i ndeireadh na feide.
9
Bhraitheamar gurbh í breith an bháis a bhí tugtha orainn, rud a mhúin dúinn gan bheith
ag brath orainn féin ach ar an Dia a thógann na mairbh. 10Eisean a thug saor ó bhéala an
bháis sinn agus is é a thabharfaidh saor sinn feasta. Is air sin atá ár seasamh go
dtabharfaidh sé slán sinn amach anseo 11ach sibhse a theacht i gcabhair orainn le
hurnaithe. Sa tslí sin, ní beag a bheidh ag gabháil buíochais thar ár gceann as an aisce a
bhronnfaidh sé orainn ar impí mhórán.

An Turas go Corant Curtha ar Athlá ag Pól
12

Is é seo ár gcúis mhórála: fianaise ár gcoinsiasa go raibh ár n-iompar de réir naofacht
agus ionracas Dé os comhair an tsaoil, go háirithe inár gcaidreamh libhse; agus ní ar
eagna dhaonna a bhíomar ag brath ach ar ghrásta Dé. 13Ní chuirimid aon ní síos inár
litreacha chugaibh thar an méid a léann sibh iontu nó a thuigeann sibh astu. 14Agus tá súil
agam go dtuigfidh sibh go hiomlán ar ball an ní a thuigeann sibh go pointe áirithe anois,
is é sin, go bhféadfaidh sibh bheith chomh mórálach céanna asainn lá an Tiarna Íosa agus
a bheimidne asaibhse.
15
Bhí mé chomh cinnte de sin gur bheartaigh mé ar dtús dul chugaibh ar cuairt agus
comaoin dhúbailte a chur oraibh 16is é sin le rá, dul bhur mbealachsa chun na Macadóine
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agus teacht chugaibh athuair ar mo bhealach ar ais ón Macadóin, agus sibhse mé a
thionlacan faoi dhéin Iúdáia. 17An raibh aon ghuagacht orm agus mé ag cinneadh air seo?
Nó, an cúrsa a leagaim amach dom féin, an de réir meon an tsaoil a leagaim amach é i
dtreo go mbíonn “sea” ina “ní hea” agam? 18Dar Dia dílis ní raibh aon “sea” agus “ní hea”
inár dteachtaireacht chugaibhse. 19Íosa Críost, Mac Dé, atá fógartha in bhur measc
againn – agam féin, ag Silveánas agus ag Tiomóid – ní raibh aon “sea” agus “ní hea” ann
siúd; ní raibh ann ach an “sea,” 20mar is é an “sea” scoir é ar a bhfuil geallta ag Dia., Sin é
an fáth freisin gur trídsean a deirimid ár “nAmen” chun glóire Dé. 21Mar is é Dia a
dhaingníonn sinne agus sibhse araon i gCríost; is é a d’ung sinn 22agus a bhuail a stampa
orainn agus a chuir geall an Spioraid inár gcroí.
23
Dearbhaím daoibh ar m’anam i bhfianaise Dé gur d’fhonn gan goilliúint oraibh a
d’fhan mé gan teacht go dtí Corant go fóill. 24Ní ag rialúchán ar bhur gcreideamh
atáimid, mar tá sibh suite seasmhach sa chreideamh mar atá; ní hea, ach ag cabhrú libh
chun bheith sonasach.
Bheartaigh mé i m’aigne, dá réir sin, gan cuairt bhrónach eile a thabhairt oraibh. 2Mar
má chuirimse brón oraibh cé atá ann chun áthas a chur orm ach an duine céanna ar
chuir mé brón air? 3Sin é go díreach an rud a scríobh mé chugaibh i dtreo, nuair a
thiocfainn, nach brón a gheobhainn ó na daoine dar dual áthas a chur orm, mar bhí mé
cinnte fúibh go léir go mba chúis áthais daoibhse áthas a bheith ormsa. 4Is mór an
buaireamh agus an scalladh croí a bhí orm ag scríobh chugaibh agus is iomaí deoir a thit
ó mo shúile, ach ní d’fhonn sibhse a bhuaireamh a scríobh mé ach d’fhonn is go
dtuigfeadh sibh méid mo ghrá daoibh.
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Má bhí aon duine ina ábhar buartha, ní ormsa amháin a ghoill sé ach oraibhse go léir
a bheag nó a mhór, chun gan luí róthrom air mar scéal. 6Ní beag dá leithéid, áfach, an
pionós seo a ghearr an tromlach air. 7Is é a mhalairt is córa daoibh a dhéanamh anois, is é
sin maithiúnas agus sólás a thabhairt dó ar eagla go gcloífí é faoi iomad den bhrón. 8Táim
á iarraidh d’achainí oraibh dá bhrí sin bhur ngrá a chruthú dó. 9Mar is chuige seo a
scríobh mé chugaibh, chun sibh a thriail, féachaint an mbeadh sibh umhal i ngach ní. 10An
té a maitheann sibhse dó, maithimse dó chomh maith. Mar cibé ní a mhaith mise dó, is ar
mhaithe libhse a rinne mé é i bhfianaise Chríost 11ar eagla go bhfaigheadh Sátan buntáiste
oraibh – agus is maith is eol dúinn a chleasa siúd.

Buaireamh agus Sólás
12

Ar dhul dom go Tróas ag fógairt dea-scéal Chríost, cé go raibh doras ar leathadh ag
an Tiarna romham, 13mar sin féin ní raibh aon suaimhneas ar m’anam nuair nach bhfuair
mé mo bhráthair Títeas ann romham. D’fhág mé slán acu dá bhrí sin agus d’imigh liom
go dtí an Mhacadóin.
14
A bhuí le Dia a bhíonn i gcónaí dár seoladh ina mhórshiúl caithréimeach i gCríost
agus ag leathadh eolais air trínár mbíthin i ngach áit mar a bheadh boladh cumhra ann.
15
Mar is cuma sinne nó cumhracht Chríost ag dul suas chun Dé i measc na ndaoine atá ar
bhealach a slánaithe agus i measc na ndaoine atá ar bhealach a millte chomh maith; 16do
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bhuíon acu is boladh marfach é a sheolann chun báis iad, agus don bhuíon eile is boladh
beomhar é a sheolann iad chun na beatha. Agus cé atá in ann chun na hoibre seo?
17
Táimidne, mar ní ag mangaireacht bhriathar Dé a bhímidne dála a lán eile ach á fhógairt
go dílis i gCríost i bhfianaise Dé, mar theachtaireacht ó Dhia.

Maoir ar an gConradh Nua

3

An ag tosú ar ár moladh féin arís atáimid? An gá dúinne, dála daoine áirithe éile,
litreacha creidiúnais a thabhairt chugaibhse nó iad a fháil uaibh? 2Is sibhse ár litir
chreidiúnais agus í scríofa ar ár gcroí agus í le haithint agus le léamh ag cách uile. 3Is
follas don saol gur litir ó Chríost sibh atá arna scríobh againne ach nach le dúch a
scríobhadh í ach le Spiorad an Dé bheo, agus nach ar tháibhléid chloiche a greanadh í ach
ar tháibhléid an chroí dhaonna.
4
Sin é an mhuinín atá againn as Dia i bpáirt le Críost. 5Ní hé go dtig linn uainn féin aon
ní a chur síos dár gcumas féin. Is ó Dhia ár gcumas 6mar is é a chuir ar ár gcumas bheith
inár maoir ar chonradh nua; ach ní conradh litreach é ach conradh sa Spiorad, mar is
trúig bháis an litir scríofa ach is údar beatha an Spiorad.
7
An córas básmhar úd a bhí greanta i litreacha ar chloch, má tháinig sé ann faoi
niamhracht chomh mór sin nár fhéad clann Iosrael stánadh san aghaidh ar Mhaois mar
gheall ar a ghile a bhí sí, siúd is go raibh an ghile ag tréigean, 8nach mó go mór an
niamhracht a bheidh leis an gcóras spioradálta? 9Má bhí niamhracht ag gabháil le córas ár
ndaortha, nach móide go mór go mbeadh niamhracht ag gabháil le córas ár bhfíréanaithe?
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Go deimhin féin, le hais na niamhrachta thar barr seo, níl niamhracht ar bith anois sa rud
a bhí chomh niamhrach sin tráth. 11Má bhí niamhracht ag gabháil le córas a bhí sealadach
nach niamhraí go mór a bheidh an córas atá buan?
12
Ní cás dúinn a bheith teann dá bhrí sin nuair atá dóchas chomh mór sin againn. 13Ní
ionann dúinne agus do Mhaois a chuireadh púicín ar a cheann ar shlí nach mbeadh clann
Iosrael ag stánadh ar an loinnir neamhbhuan úd ag tréigean. 14Dalladh an intinn iontu,
áfach, agus go dtí an lá atá inniu ann fanann an púicín céanna orthu gan tógáil nuair a
bhíonn an seantiomna á léamh dóibh, mar is i bpáirt le Críost a thógtar an púicín chun
siúil. 15Sea, go dtí an lá inniu féin bíonn púicín anuas ar a n-aigne nuair a bhíonn Maois á
léamh dóibh, 16ach “nuair a iompófar chun an Tiarna tógfar an púicín chun siúil.” 17Is é
an Tiarna an Spiorad, agus aon áit a mbíonn Spiorad an Tiarna bíonn saoirse ann. 18Níl
aon phúicín orainne, áfach; tá scáil de ghlóir an Tiarna le feiceáil inár ngnúis mar a
bheadh i scáthán agus sinn ag dul i gcosúlacht leis-sean ó niamhracht go niamhracht faoi
luí Spiorad an Tiarna.

Stór Luachmhar in Árthaí Cré
Ós le trócaire a leagadh an cúram seo orainn, ní loicimid choíche. 2Tá diúltaithe
againn, áfach, do na nithe táire úd a dhéantar faoi choim. Ní ag cealgaireacht a
thugaimidne ár saol ná ag camadh briathar Dé ach ag iarraidh dul i bhfeidhm ar gach
coinsias daonna trí léirnochtadh na fírinne i bhfianaise Dé. 3Má tá ár ndea-scéal folaithe
ar dhuine ar bith, is orthu siúd atá ar bhealach a millte atá sé folaithe, 4is é sin ar lucht an
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díchreidimh a bhfuil an intinn dallta iontu ag dia an tsaoil seo ar eagla go lonródh an solas
orthu, solas niamhrach dea-scéil Chríost, an té is macasamhail de Dhia féin. 5Ní dár
bhfógairt féin atáimid ach ag fógairt Íosa Críost ina Thiarna agus gan ionainne ach
seirbhísigh daoibhse ar son Íosa. 6An Dia a dúirt: “Bíodh solas ag lonradh as an
dorchadas,” is é an Dia céanna é a chuir solas ag lonradh inár gcroí-ne d’fhonn eolas na
glóire diaga ar chuntanós Chríost a chur ar ár súile dúinn.
7
Is i bprócaí cré atá an tseoid seo i gcoimeád againn, d’fhonn a chruthú gur le Dia an
chumhacht as cuimse agus nach uainn féin í. 8Bítear dár gciapadh ó gach taobh ach
nílimid teanntaithe; bímid i gcruachás ach nílimid in éadóchas; 9bítear dár ngéarleanúint
ach nílimid tréigthe; bítear dár síneadh ach nílimid díscithe. 10Bíonn bás Íosa ar iompar
inár gcorp againn de shíor ar shlí go mbeadh beatha Íosa le feiceáil inár gcorp chomh
maith. 11Fad is beo sinn bímid dár dtabhairt suas chun báis de shíor ar son Íosa, ionas go
mbeadh beatha Íosa soiléir le feiceáil inár gcolainn bhásmhar. 12Dá réir sin is é an bás atá
ag obair ionainne fad atá an bheatha ag obair ionaibhse.
13
Ach tá againne an spiorad céanna úd an chreidimh atá luaite sa scrioptúr: “Chreid
mé agus labhair mé dá réir.” Creidimidne chomh maith agus labhraímid dá réir, 14mar go
bhfuil a fhios againn, an té úd a thóg an Tiarna Íosa ó mhairbh, go dtógfaidh sé sinne mar
aon le Íosa, agus go seolfaidh sé sinne agus sibhse araon ina láthair. 15Is ar mhaithe libhse
é seo ar fad i dtreo, nuair a leathfaidh grásta Dé i measc breis daoine, go mbeidh breis
buíochais chun glóire Dé.
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Sin é an fáth nach loicimid choíche. Más ea féin go bhfuilimid ag meathlú ar an
taobh amuigh, tá an taobh istigh á athnuachan ó lá go lá. 17An buaireamh beag
gearrshaolach seo atá orainn, tá ualach as cuimse den ghlóir bhithbhuan á thuilleamh aige
dúinn. 18Ní ar na nithe infheicthe atá ár n-aire againne ach ar na nithe dofheicthe, mar níl
sna nithe infheicthe ach seal ach mairfidh na nithe dofheicthe go bráth.
Tá a fhios againn nuair a leagtar ar lár an bhoth seo ina gcónaímid ar talamh, go
bhfuil áitreabh le fáil ó Dhia againn sna flaithis, teach cónaithe síoraí nár tógadh le
lámha daoine. 2Go deimhin fad a bhímid anseo, bímid ag tnúth go hosnaíoch lenár
n-áitreabh ar neamh a chur umainn mar bhrat, 3agus nuair a bheidh sé sin curtha umainn
ní bheimid nocht. 4Sea, fad a bhímid i mboth an choirp bímid ag osnaíl go cloíte, ach ní
hé is áil linn an corp saolta a bhaint dínn ach an corp eile a chur umainn lasmuigh de,
ionas go slogfaí siar an rud básmhar ag an mbeatha. 5Agus is é a réitigh ina chomhair seo
leis féin sinn, Dia a thug dúinn an Spiorad i ngeall leis.
6
Bímid lán de mhisneach i gcónaí dá bhrí sin, cé go bhfuil a fhios againn fad atá ár
gcónaí sa chorp go bhfuilimid ar deoraíocht ón Tiarna. 7Mar is le creideamh a shiúlaimid
bóthar an tsaoil seo agus ní le radharc na súl é. 8Mar sin féin táimid lán de mhisneach cé
go mb’fhearr linn go mór an corp a bheith fágtha againn agus bheith inár gcónaí leis an
Tiarna. 9Ach cibé acu sa bhaile leis a bhímid nó as baile uaidh, níl d’aidhm againn ach é a
shásamh. 10Mar ní mór dúinn go léir teacht os comhair suí breithimh Chríost chun go
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bhfaighidh gach duine againn luach an tsaothair a bheidh déanta sa chorp againn, bíodh
sé olc nó maith.

An Aspalacht i nGníomh
11

Tuigimid cad is eagla Dé ann agus déanaimid áiteamh dá réir ar dhaoine. Is follas do
Dhia ár meon agus tá súil agam gur follas do bhur gcoinsias-sa freisin é. 12Ní dár moladh
féin libh arís atáimid ach ag iarraidh bun a thabhairt daoibh chun bheith bródúil asainn,
d’fhonn is go mbeadh freagra agaibh orthu siúd a bhíonn bródúil as dreach an duine in áit
bheith bródúil as a mheon. 13Má táimid as ár meabhair, is ar son Dé é; má táimid inár
gciall is ar mhaithe libhse é. 14Is é grá Chríost atá dár dtiomáint ón uair a d’aithníomar go
bhfuair aon duine amháin bás ar son cách uile agus dá réir sin go bhfuil an uile dhuine tar
éis bháis. 15Agus fuair sé bás ar son cách d’fhonn is nach ar mhaithe leo féin a mhairfeadh
na beo feasta ach ar mhaithe leis an té sin a fuair bás ar a son agus a d’aiséirigh ó
mhairbh.
16
As seo amach dá bhrí sin ní dhéanaimid neach ar bith a mheas do réir caighdeáin
shaolta. Más ea féin go ndearnamar Críost a mheas de réir an chaighdeáin sin tráth, ní
dhéanaimid amhlaidh a thuilleadh. 17Mar, aon duine atá i gCríost, is duine é atá cruthaithe
as an nua; tá an sean i léig, féach, agus tá an nua tagtha. 18Is é Dia a thug an t-iomlán i
gcrích, mar is é a thug sinne chun athmhuintearais leis féin trí Chríost agus a d’fhág an
t-athmhuintearas ina chúram orainne. 19Is é sin le rá go raibh Dia i gCríost ag tabhairt an
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domhain chun athmhuintearais leis féin, gan cionta na ndaoine a agairt orthu, agus gur
fúinne a d’fhág sé fógairt an athmhuintearais sin.
20
Dá réir sin is ambasadóirí thar ceann Chríost sinne mar gur trínne atá Dia ag achainí.
Is é a impímid oraibh in ainm Chríost athmhuintearas a dhéanamh le Dia. 21Mar an té úd
nárbh eol dó an peaca, rinne Dia peaca de ar mhaithe linne, d’fhonn go ndéanfaí dínne
fíréantacht Dé ann.
Ag obair dúinn i gcomhar leis impímid oraibh gan an grásta a fuair sibh uaidh a chur
amú. 2Mar is é a deir sé:
“Ar uair na faille thug mé cluas duit;
ar lá an tslánaithe tháinig mé i gcabhair ort.”
Is í seo, féach, uair na faille; inniu lá an tslánaithe.
3
Le heagla go mbeifí ag lochtú ár gcuid seirbhíse, ní chuirimid ceap tuisle sa bhealach
ar aon duine, 4ach cruthaimid, in gach cor dár saol, gur searbhóntaí Dé sinn, ag cur suas
go foighneach le hanacair agus le cruatan agus le hanró; 5le sciúrsáil, le braighdeanas
agus le círéib; le diansaothar, le heaspa codlata agus le hocras. 6Cruthaímid freisin é le
hionracas, le heolas, le seasmhacht agus le cineáltas; leis an Spiorad Naomh, le grá dílis,
7
le fógairt na fírinne agus le cumhacht Dé; bíonn an fhíréantacht ina harm cosanta agus
ina harm ionsaithe againn; 8bíonn meas orainn agus drochmheas, clú agus míchlú. Bíonn
ainm na bréige orainn cé go bhfuilimid fíor. 9Is daoine anaithnide sinn a bhfuil aithne ag
an saol mór orainn, bímid in ainm bheith i mbéal báis agus féach sinn go beo beathach;
bímid in ainm bheith dár smachtú ach nílimid tugtha suas chun báis. 10Tá ainm an bhróin
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orainn agus sinn i gcónaí lúcháireach; tá ainm an bhochtanais orainn agus sinn ag saibhriú
na sluaite; tá ainm an dealúis orainn agus an uile ní inár seilbh againn.
11
Tá labhartha againn go hoscailte libh, a mhuintir Choraint; tá ár gcroí ar leathadh
romhaibh 12agus gan aon easpa slí ann daoibh. In bhur gcroí féin atá an chúngracht.
13
Díolaigí an comhar linn, a chlann ó, agus bígí chomh hoscailte céanna.

Teampall an Dé Bheo
14

Ná téigí i bpáirtíocht éagothrom le díchreidmhigh. Cén pháirt atá ag an bhfíréantacht
leis an urchóid? Cén bhaint atá ag an solas leis an dorchadas? 15Cén cumann atá ag Críost
le Beiliar? Cén chuid atá ag an gcreidmheach leis an díchreidmheach? 16Cén ceangal atá
ag teampall Dé le déithe bréige? Mar is teampall Dé bheo sinne, de réir mar atá ráite ag
Dia féin:
“Cónóidh mé agus siúlfaidh mé ina measc,
beidh mé i mo Dhia acu
agus beidh siadsan ina bpobal agamsa.
17
Imígí as a measc, dá bhrí sin,
agus scaraigí leo; ná bainigí le rud neamhghlan
agus beidh fáilte agamsa romhaibh.
18
Beidh mé i m’athair agaibh
agus beidh sibhse in bhur gclann mhac agus iníonacha agamsa.
arsa an Tiarna uilechumhachtach.”
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Nuair atá a leithéidí sin de ghealltanais againn, a mhuintir na páirte, glanaimis dínn
gach smál coirp agus anama agus cuirimis ár naomhú i gcrích faoi eagla Dé.

Sólás tar éis an Dóláis
2

Déanaigí áit dúinn in bhur gcroí. Ní dhearnamar éagóir ná dochar ná calaois ar dhuine
ar bith agaibh. 3Ní á chasadh libh atáim, mar tá ráite agam cheana libh go bhfuil sibh i
gcochall mo chroí agam chun bás nó beatha a fháil liom ann. 4Is mór í m’iontaoibh asaibh
agus is mór é mo bhród. Agus ainneoin mo chuid anacra táim lán de shólás agus ag cur
thar maoil le háthas.
5
Ar theacht dúinn chun na Macadóine ní raibh aon suaimhneas le fáil ag ár gcolainn
ach crosa ar gach taobh, achrann ón taobh amuigh agus imní ón taobh istigh. 6Ach an Dia
a thugann sólás do na huirísle, thug sé sólás dúinne nuair a tháinig Títeas ar an láthair.
7
Agus níorbh é a theacht sin amháin a chuir misneach orainn ach an spreagadh a bhí
faighte aige uaibhse chomh maith; thug sé cuntas dom ar a mhéid a bhí sibh ag tnúth
liom, ar an mbrón a bhí oraibh agus ar a dhíograisí a bhí sibh dom, rud a chuir go mór le
mo lúcháir.
8
Más ea féin gur chuir mé brón oraibh leis an litir úd agam, níl aon aiféala orm faoi.
Nó má bhí aiféala orm tuigim gur ghoill an litir sin oraibh d’ala na huaire, 9tá áthas anois
orm, ní de chionn go raibh sibhse buartha ach de chionn gur thug an bhuairt chun aithrí
sibh. Bhí bhur mbuairt de réir thoil Dé agus dá bhrí sin ní raibh sibh aon ní chun deiridh
linne. 10Mar an bhuairt a bhíonn de réir thoil Dé, saothraíonn sí an aithrí úd a sheolann
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daoine ar bhóthar a slánaithe agus ní aon chúis aiféala é sin, ach ní thagann ón mbuairt
shaolta ach an bás. 11Féach an toradh a bhí ar an mbuairt sin a chuir Dia oraibh; cad é
mar dhúthracht a chothaigh sí ionaibh, cad é mar fhonn cosanta, cad é mar mhíchéadfa,
cad é mar fhaitíos! Cad é mar dhíograis agus mar fhonn cúitimh a spreag sí ionaibh!
Chruthaigh sibh go raibh sibh neamhurchóideach sa ghnó seo ar fad.
12
Nuair a scríobh mé an litir úd chugaibh, ní ar mhaithe le fear déanta na héagóra a bhí
mé, ná ar mhaithe leis an té a ndearnadh an éagóir air, ach d’fhonn bhur ndílseacht domsa
a chur ar bhur súile daoibh i bhfianaise Dé. 13Sin é an fáth a bhfuil sólás orainn. Agus mar
bharr ar ár sólás, bhí áthas níos mó fós orainn faoin ngliondar a bhí ar Thíteas toisc gur
chuir sibhse go léir a aigne chun suaimhnis. 14Cibé mórtas a rinne mé asaibhse leis, níorbh
aon chúis náire dom é, ach faoi mar nár labhair mé riamh libhse ach an fhírinne ghlan, an
maíomh a rinne mé asaibh le Títeas tháinig sé isteach fíor chomh maith céanna. 15Agus is
ag dul i méad atá a chion oraibh nuair a chuimhníonn sé ar chomh humhal agus a bhí sibh
go léir dó, agus ar chomh hurramach uamhnach agus a d’fháiltigh sibh roimhe. 16Is cúis
áthais domsa go dtig liom bheith lánmhuiníneach asaibh.

Flaithiúlacht Chríostaí

8

Ba mhaith liom fios a thabhairt anois daoibh, a bhráithre, ar an ngrásta atá bronnta ag
Dia ar eaglaisí na Macadóine. 2Cé gur promhadh go dian san anró iad, tá siad lán
d’áthas, agus d’ainneoin iad a bheith beo bocht is iad croí na féile iad. 3Thug siad uathu
de réir a n-acmhainne, ní hea, ar m’anam, ach thar a n-acmhainn; agus dá ndeoin féin
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d’impigh siad orainn go bog agus go crua ligean dóibh bheith páirteach sa ghar seo atá á
dhéanamh do na naoimh. 5Agus, rud nach raibh aon súil againn leis, thug siad suas iad
féin ar dtús don Tiarna agus dúinne ina dhiaidh sin de dheonú Dé. 6Sin é an fáth gur
mholamar do Thíteas an gnó carthanachta seo a thabhairt chun críche in bhur measc ó ba
é a chuir tús leis. 7Agus ós rud é go bhfuil flúirse den uile shórt agaibh, flúirse den
chreideamh, den líofacht, den eolas, den uile dhíograis agus den ghrá a d’fhoghlaim sibh
uainne, bígí flaithiúil sa charthanacht seo chomh maith.
8
Ní ag tabhairt orduithe daoibh atáim ach ag iarraidh dáiríre bhur ngrá a mheas de réir
dhíograis daoine eile. 9Tá a fhios agaibh go maith an chomaoin a chuir ár dTiarna Íosa
Críost oraibh: siúd is go raibh sé saibhir rinne sé bochtán de féin ar mhaithe libhse,
d’fhonn is go ndéanfaí daoine saibhre díbh trína bhochtaineachtsan. 10Tá comhairle agam,
áfach, le tabhairt daoibh sa ghnó seo, comhairle bhur leasa, mar ní hé amháin gur sibhse
na chéad daoine a thosaigh ar an ngnó seo a chur i ngníomh bliain ó shin ach bhí sibh ar
na chéad daoine a bheartaigh é. 11Tugaigí an gnó chun críche anois agus bígí chomh
fonnmhar céanna á chríochnú de réir bhur ngustail agus a bhí sibh á bheartú. 12Má bhíonn
an dea-thoil ann beifear sásta leis an duine a thugann de réir a acmhainne agus gan dul
thar a acmhainn, 13mar ní gá daoibh sibh féin a chreachadh ag fóirithint ar dhaoine eile.
14
Níl ann ach ceist cothroime: an fuílleach atá agaibhse i láthair na huaire, coinneoidh sé
riar a gcáis leo siúd: agus an fuílleach a bheidh acu sin coinneoidh sé riar bhur gcáis
libhse ar ball, agus sa tslí sin beidh cothrom ann 15de réir mar atá scríofa: “An té a
chnuasaigh mórán, ní raibh an iomarca aige, agus an té a chnuasaigh beagán, ní raibh
easnamh air.”

&

Títeas agus a Chompánaigh

2 CORANTAIGH 8

16

Míle buíochas le Dia a chuir an díograis chéanna chun cabhraithe libh i gcroí Thíteas.
Ní hé amháin gur aontaigh sé le m’achainíse ach bhí sé chomh díograiseach sin go
ndeachaigh sé ag triall oraibh dá dheoin féin. 18Agus chuireamar lena chois an bráthair úd
a bhfuil moladh air mar shoiscéalaí ar fud na n-eaglaisí go léir. 19Agus ní amháin sin, ach
is é atá tofa ag na heaglaisí ina chompánach aistir agamsa sa bheartas carthanachta seo
atá idir lámha againn ar son glóire an Tiarna agus d’fhonn ár ndíograis a thaispeáint.
20
Táimid ar ár n-aire, áfach, nach mbeidh gearán ag duine ar bith orainn faoin gciste fial
seo atá faoinár gcúram. 21Mar is é ár n-aidhm an rud ceart a dhéanamh ní amháin i
bhfianaise an Tiarna ach i bhfianaise daoine chomh maith. 22Agus chuireamar bráthair dár
gcuid lena gcois, fear a bhfuil a dhíograis tástáilte againn go mion minic agus gur
díograisí ná riamh anois é le méid na hiontaoibhe atá aige asaibhse. 23Maidir le Títeas, is
páirtí liom féin é agus cúntóir chun freastail oraibhse. Agus i dtaca lenár mbráithre de, is
teachtaí ó na heaglaisí iad agus is creidiúint iad do Chríost. 24Taispeánaigí, dá bhrí sin, i
bhfianaise na n-eaglaisí go bhfuil grá agaibh dóibh agus nach miste dúinne bheith bródúil
asaibh.
17

An Bailiúchán
Ní gá dom aon ní a scríobh chugaibh faoin mbailiúchán i gcomhair na naomh. 2Mar tá
a fhios agam an díograis atá ionaibh faoi agus bím ag déanamh gaisce asaibh le
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muintir na Macadóine agus ag rá go bhfuil Acháia faoi réir chuige le bliain anuas. Go
deimhin féin is í bhur ndíograis-se a spreag a bhformhór eile chun gnímh. 3Ach ar eagla
nach mbeadh i mo chuid mórtais sa chás seo ach caint dhíomhaoin, táim ag seoladh na
mbráithre chugaibh i dtreo go mbeidh sibh ullamh faoi mar a dúirt mé. 4Mar dá dtagadh
roinnt Macadónach le mo chois agus gan sibhse a bheith ullamh rompu, nach ormsa a
bheadh an náire, gan trácht oraibh féin – tar éis dom bheith chomh teann sin asaibh?
5
Mheas mé dá bhrí sin nár mhór dom a iarraidh ar na bráithre dul ag triall oraibh romham
agus an deontas a bhí geallta agaibh a eagrú roimh ré i dtreo go mbeadh sé réidh i mo
chomhair agus é ina dheontas fial in áit a bheith ina ainchíos.

Is Geal le Dia an Té a Thugann go Fáilteach
6

Seo mar atá an scéal: an té a chuireann an síol go gann, is gann an fómhar a
bhainfidh, ach an té a chuireann go fairsing, bainfidh sé fómhar fairsing. 7Déanadh gach
duine dá bhrí sin mar a bhí beartaithe ina chroí aige, agus déanadh sé sin gan doicheall
gan éigean mar is geal le Dia an té a thugann go fáilteach. 8Tá ar chumas Dé gach
tabhartas a bhronnadh go fairsing oraibh, i dtreo go mbeadh lán bhur ndóthain agaibh den
uile shórt i gcónaí agus fuílleach i gcomhair gach dea-chúise, 9de réir mar atá scríofa:
“Roinn sé go fial ar na boicht, mairfidh a mhaoin go deo.”
10
An té úd a sholáthraíonn síol don síoladóir agus a thugann arán le hithe, soláthróidh
sé an síol daoibhse chomh maith; méadóidh sé an síol agus iomadóidh sé torthaí bhur
bhfíréantachta. 11Beidh sibh saibhir bhur ndóthain i gcónaí chun bheith fial le cách agus
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beidh ár mbuíochas dá bharr sin ar Dhia. Mar an tseirbhís naofa seo atá idir lámha
againn, ní hé amháin go bhfuil sí ag soláthar riar a gcáis do na naoimh ach tá rabharta
buíochais á thuilleamh chomh maith aici do Dhia. 13De bharr na seirbhíse profa seo beidh
siad ag moladh Dé as bhur n-umhlaíocht ag admháil dea-scéal Chríost agus as an
bhflaithiúlacht lenar roinn sibh bhur gcuid orthu féin agus ar chách eile. 14Agus beidh siad
ag guí oraibh go geanúil de bharr an ghrásta as cuimse a bhronn Dia oraibh. 15Buíochas le
Dia mar gheall ar a thabhartas do-inste!

Pól á Chosaint Féin

10

Tá achainí phearsanta á iarraidh agam oraibh as ucht cineáltas agus ceansacht
Chríost, ós duine mise, Pól, a bhíonn go huiríseal agus mé in bhur láthair agus go
dána libh agus mé i bhfad uaibh. 2Táim a iarraidh oraibh gan a thabhairt orm bheith dána
nuair a thiocfaidh mé chugaibh agus feidhm a bhaint as an teanntas úd a mheasaim a
úsáid in aghaidh daoine áirithe a cheapann gurb iad bealaí an tsaoil seo a leanaimid.
3
Mairimid sa saol, is fíor, ach ní de réir ghnás an tsaoil seo a fhearaimid cath. 4Na hairm
chogaidh a bheartaímid, ní airm shaolta iad ach airm a bhfuil cumas ó Dhia acu daingin a
threascairt. Leagaimid ar lár leo argóintí 5agus gach sórt móiréise a sheasann in aghaidh
eolas Dé, agus déanaimid cime de gach smaoineamh d’fhonn é a chur faoi réir Chríost.
6
Agus táimid réidh chun gach saghas míréire a smachtú an túisce a bheidh sibhse faoi réir
go hiomlán. 7Féachaigí ar a bhfuil os comhair bhur súl. Aon duine a áitíonn air féin gur le
Críost é, smaoiníodh sé arís ar an méid seo: gur le Críost sinne chomh maith céanna leis.
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Má dhéanaim maíomh beagán thar fóir as ár gcuid údaráis – údarás a thug an Tiarna
dúinn chun sibhse a thógáil agus ní chun sibh a leagan – ní bhfaighidh mé aon náire mar
gheall air. 9Ní maith liom go gceapfaí gur le litreacha amháin a dhéanaim bagairt.
10
“Bíonn a chuid litreacha daingean, feidhmiúil,” a deir daoine, “ach is dearóil an teacht i
láthair atá ann agus tá a chuid urlabhra gan éifeacht.” 11Tuigeadh a leithéid sin ina aigne
go mbíonn ár mbeart ar an láthair ag cur leis an mbriathar a scríobhtar i bhfad uaibh.
12
Ní bheadh sé de dhánacht ionainn gan dabht sinn féin a chur i gcomórtas ná i
gcoimheas le daoine áirithe a bhíonn á gcur féin i gcion. Ach ní maith an chiall dóibhsean
iad féin a thomhas ná a mheas dá réir féin. 13Nílimidne chun dul thar fóir leis an maíomh,
áfach; fanfaimid laistigh den limistéar a leag Dia amach dúinn agus a shíneann chomh
fada libhse. 14Nílimid ag dul thar teorainn amhail is nach mbeimis tagtha comh fada libh,
mar bhíomar ar na chéad daoine a thug dea-scéal Chríost chugaibh. 15Nílimid ag dul thar
cailc, más ea, agus ag maíomh as saothar daoine eile. Agus tá súil againn, de réir mar a
mhéadaíonn ar bhur gcreideamhsa, go dtiocfaidh borradh agus fás ar an saothar a
rinneamar in bhur measc laistigh dár limistéar féin, 16agus go ndéanfaimid an dea-scéal a
fhógairt thar bhur gcríocha amach agus nach mbeimid ag maíomh as an obair atá déanta
cheana ag duine eile sa ghort a bhí leagtha amach dó. 17“An té a bhfuil fonn maíte air,
déanadh sé maíomh as an Tiarna,” 18mar ní hé an fear a mholann é féin atá dea-mheasta
ach an fear a molann Dia é.
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Pól agus na hAspail Bhréige

11

Ba mhaith liom dá gcuirfeadh sibh suas anois le beagán díth céille uaimse.
Déanaigí sin, más ea. 2Táim ag éad libh mar a bheadh Dia féin, mar tá sibh luaite
agam le Críost mar a bheadh maighdean gheanmnaí á tabhairt dá haon fhear céile. 3Ach
faoi mar a mheall an nathair nimhe Éabha lena chuid glicis tráth, is é eagla atá orm go
gclaonfar bhur smaointe agus go dtréigfidh sibh bhur nglandílseacht do Chríost. 4Mar, má
thagann duine éigin ag fógairt Íosa daoibh nach é an té a fhógraíomana, nó má
fhaigheann sibh spiorad nach é an Spiorad a fuair sibh uainne, nó má ghlacann sibh le
dea-scéal seachas an dea-scéal lenar ghlac sibh, is breá mar a chuireann sibh suas leis. 5Ní
dóigh liom go bhfuilimse pioc chun deiridh ar na sáraspail sin. 6Más tuata féin ar urlabhra
mé, ní aon tuata mé ar eolas, rud atá léirithe agam i ngach slí daoibh riamh anall.
7
Nó an é peaca atá déanta agam dea-scéal Dé a fhógairt daoibh saor in aisce agus mé
féin a ísliú d’fhonn sibhse a ardú? 8Lom mé eaglaisí eile agus ghlac mé pá uathu chun
freastal oraibhse; 9agus fad a bhí mé in bhur measc agus mé ar an ngannchuid, ní raibh mé
i mo mhuirear ar dhuine ar bith agaibh mar ba iad na bráithre a tháinig ón Macadóin a
choinnigh riar mo cháis liom. Níor lig mé dom féin bheith i m’ualach ar bith oraibh ná ní
ligfidh mé amach anseo. 10Dar fírinne Chríost ionam, ní mhúchfar an maíomh seo ionam
laistigh de chríocha Acháia. 11Agus cén fáth? Toisc nach bhfuil cion agam oraibhse, an
ea? Tá a fhios ag Dia go bhfuil.
12
An ní seo atáim a dhéanamh leanfaidh mé á dhéanamh sa tslí nach bhfágfaidh mé cos
fúthu siúd a bhíonn i gcónaí ag lorg leithscéil chun bheith ag maíomh go bhfuil siad ar
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aon chéim linne. Níl iontu siúd ach aspail bhréige, oibreoirí mímhacánta faoi riocht
aspail Chríost. 14Ach cá hionadh sin, nuair a chuireann Sátan féin riocht an aingil ghil air
féin? 15Ní mór an ní é, dá bhrí sin, má théann a sheirbhísigh sin i riocht sheirbhísigh na
fíréantachta. Bhéarfaidh críoch iad sin, áfach, a bheidh de réir a ngníomhartha.

Piolóidí an Aspail
16

Deirim arís é: ná tugadh aon duine meas amadáin ormsa. Ach más é sin an meas atá
agaibh orm, glacaigí liom mar amadán go ndéanfaidh mé beagán mórtais chomh maith le
cách. 17Níl an méid a deirim á rá agam le húdarás an Tiarna ach le barr díth céille agus mé
ag maíomh go teann. 18Ós rud é go bhfuil mórán eile ag maíomh as a gcumas nádúrtha,
déanfaidh mise maíomh chomh maith leo, 19mar tá sibhse chomh stuama sin go gcuireann
sibh suas go fonnmhar le hamadáin: 20cuireann sibh suas, mar shampla, leis an duine a
bhíonn ag déanamh giollaí díbh, nó ag déanamh foghla oraibh, nó ag teacht i dtír oraibh,
nó ag cur gothaí air féin, nó ag tarraingt leiceadair oraibh.
21
Is náir liom a admháil go bhfuilimidne rólag chun a leithéid a dhéanamh, ach aon ní a
leomhfadh duine ar bith acu sin maíomh as – caint bhuile í seo – tá an maíomh céanna le
déanamh agamsa. 22An Eabhraigh iad? Is ea mise freisin. An Iosraelaigh iad? Is ea mise
chomh maith. An sliocht Abrahám iad? Is ea mise chomh maith céanna. 23An searbhóntaí
do Chríost iad? Tá saochan céille anois orm ní foláir – ach is mó ná sin mise, mar is mó
go mór a shaothraigh mé ná iad; ba mhinice i gcarcair mé: fuaireas léasadh gan áireamh
agus ba mhinic mé i mbaol an bháis. 24Cúig uair fuair mé na naoi mbuillí is tríocha ó na
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Giúdaigh. Gabhadh de shlata orm faoi thrí agus gabhadh de chlocha orm aon uair
amháin; longbhriseadh mé faoi thrí agus thug mé lá agus oíche san uisce. 26Ba mhinic i
mo shiúlta mé agus gur bhaol dom aibhneacha agus gur bhaol dom robálaithe; ba bhaol
dom mo chine féin agus ba bhaol dom na gintlithe. Ba bhaol dom sa chathair agus ba
bhaol dom faoin bhfásach; ba bhaol dom ar muir agus ba bhaol dom na bráithre bréige.
27
Ba mhinic ag saothar agus ag tiaráil mé agus ar easpa codlata; ba mhinic ocras agus tart
orm agus mé gan bhia, gan teas, gan éadach. 28Agus gan na nithe eile a bhac, bíonn
cúram na n-eaglaisí uile ina mhuirín laethúil orm. 29Cé bhaintear dá threoir nach mbímse
scólta mar gheall air? 30Más éigean dom maíomh a dhéanamh, is as mo laigí féin a
mhaífidh mé. 31Tá a fhios ag Dia, ag Athair ár dTiarna Íosa Críost, moladh go deo leis
nach aon bhréag atáim á rá: 32i nDamaisc dom bhí ceannfort rí Aratas ag faire na cathrach
chun mé a ghabháil; 33ach scaoileadh anuas i gciseán mé trí fhuinneog san fhalla agus
d’éalaigh mé uaidh.

Físeanna agus Foilsithe

12

Sea, is éigean dom maíomh a dhéanamh, cé nach aon tairbhe dom é, agus
tráchtfaidh mé anois ar aislingí agus ar fhoilsithe an Tiarna. 2Tá aithne agam ar
fhear i gCríost agus ceithre bliana déag ó shin fuadaíodh é go harda na bhflaitheas. Níl a
fhios agam cé acu bhí sé ina cholainn nó lasmuigh di – ag Dia amháin atá a fhios –3ach tá
a fhios agam gur fuadaíodh an fear seo go Parthas – níl a fhios agamsa cé acu bhí sé ina
cholainn nó lasmuigh dá cholainn, ag Dia atá a fhios –4agus gur chuala sé briathra
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diamhara nach ceadmhach don daonnaí a aithris. Is as an duine sin a dhéanfaidh mé
mórtas ach mórtas ar bith ní dhéanfaidh mé asam féin ach amháin as mo laigí. 6Dá mba
mhian liom mórtas a dhéanamh, áfach, níorbh aon mhórtas amadáin é mar nach mbeadh
agam á insint ach an fhírinne ghlan. Ní dhéanfaidh mé amhlaidh, áfach, le heagla go
mbeadh breis measa ag daoine orm thar a bhfeiceann siad ionam ná thar a gcloiseann siad
uaim.
7
Agus le heagla go gcuirfeadh na foilsithe iontacha sin an iomarca éirí in airde orm,
cuireadh bior sa bheo ionam, teachtaire ó Shátan chun mé a ghreadadh ar shlí nach
dtiocfadh aon éirí in airde orm. 8D’agair mé an Tiarna faoi thrí é a chur díom, 9ach is é a
dúirt sé liom: “Is leor duit mo ghrásta, mar is tríd an laige a thagann an neart chun
foirfeachta.” Is móide is fonn liom dá bhrí sin a bheith ag maíomh as mo laigí le hionchas
go luífeadh cumhacht Chríost orm. 10Sin é fáth go bhfuilim sásta le mo laigí, leis na
tarcaisní, na hangair, na géarleanúintí agus na cúngrachtaí a bhíonn le fulaingt agam ar
son Chríost. Mar nuair a bhím lag, sin í an uair a bhím láidir.

Imní ar Phól faoi na Corantaigh
11

Tá amadán déanta agam díom féin, agus is sibhse faoi deara dom é mar is daoibhse
ba chóir mo pháirt a ghlacadh. Mura fiú le háireamh féin mé, ní mhaithfinn bonn do na
sáraspail úd. 12Tá comharthaí an aspail curtha i gcrích le barr foighne in bhur measc le
míorúiltí agus le hiontais agus le fearta. 13Cad é an buntáiste a bhí ag na heaglaisí eile
oraibh ach amháin nach raibh mise i mo mhuirín oraibh? Maithigí dom an éagóir sin!
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Seo anois an tríú huair dom a bheith réidh chun teacht chugaibh. Ach ní chuirfidh mé
aon chostas oraibh mar ní hé bhur gcuid atá uaim ach sibh féin. Tar éis an tsaoil níl
d’fhiacha ar leanaí stór a chur i dtaisce dá dtuismitheoirí ach is ar na tuismitheoirí atá sé
d’fhiacha stór a chur i dtaisce dá gclann. 15Caithfidh mise mo stór oraibhse go fonnmhar
agus caithfidh mé mé féin oraibh chomh maith. Má tá grá thar fóir agam daoibh, an lúide
an grá a bheidh orm?
16
Bíodh féin nach raibh mé i mo mhuirín oraibh, bhí mé chomh glic sin, a deir sibh, gur
rug mé oraibh le cealg. 17An amhlaidh a rug mé buntáiste oraibh trí dhuine éigin dár sheol
mé chugaibh? 18D’iarr mé ar Thíteas dul chugaibh agus chuir mé an bráthair lena chois.
An é Títeas a rinne an slad oraibh? Nach é an Spiorad céanna a bhí dár seoladh araon
agus nár leanamar araon an lorg céanna? 19An é atá á cheapadh agaibh ar feadh an ama
gur ag seasamh ár gcirt libh a bhíomar? Ní hea sin! Is i bhfianaise Dé atáim ag labhairt
agus i gCríost. Ní raibh d’aidhm againn tríd síos, a chlann ó, ach sibhse a thógáil. 20Mar
is é eagla atá orm, nuair a thiocfaidh mé chugaibh nach mbeidh sibhse mar ba mhaith liom
sibh a bheith agus nach mbeidh mise mar ba mhaith libhse mé a bheith. Is eagal liom go
mbeidh achrann agus éad, go mbeidh aighneas ann agus imreas, cáineadh agus
cúlghearradh, mustar agus mí-ord. 21Tá eagla orm nuair a thiocfaidh mé arís go n-ísleoidh
mo Dhia mé os bhur gcomhair agus go mbeidh mé ag mairgneach faoina liacht daoine a
rinne peacaí mígheanmnaíochta agus drúise agus collaíochta agus nach ndearna aithrí
iontu go fóill.
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Foláirimh Dheireanacha
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Is é seo an tríú huair agam ag teacht chugaibh. “Deimhneofar gach scéal ar fhocal
a dó nó a trí d’fhinnéithe.” 2Thug mé foláireamh cheana dóibh sin a rinne peaca
roimh ré agus don chuid eile go léir; agus tugaim foláireamh dóibh anois agus mé as
láthair, faoi mar a rinne agus mé i láthair don dara huair, nach ndéanfaidh mé trua ar bith
daoibh má thagaim arís –3ós rud é go bhfuil cruthúnas uaibh gurb é Críost atá ag labhairt
ionamsa. Níl aon laige ann siúd ina chuid plé libhse ach é go cumasach in bhur measc. 4Is
fíor gur céasadh ar an gcrois é le barr laige ach tá sé beo anois le cumhacht Dé. Is é an
dála céanna againne é: táimidne lag ann ach beimid beo mar aon leis trí chumhacht Dé
chun freastal oraibhse.
5
Déanaigí sibh féin a thriail agus a thástáil féachaint an bhfuil sibh ag leanúint den
chreideamh. Nó an é nach dtuigeann sibh go bhfuil Íosa Críost ionaibh – rud atá mura
bhfuil cliste oraibh? 6Tá súil agam, áfach, go dtuigfidh sibh nach bhfuil cliste orainne.
7
Táimid ag guí Dé nach ndéanfaidh sibh aon olc – ach ní d’fhonn a thaispeáint go bhfuil
éirithe linn sa triail é, ach d’fhonn is go ndéanfadh sibhse an mhaith fiú amháin dá
ndealródh sé go raibh teipthe orainn. 8Ní féidir dúinn aon ní a dhéanamh in aghaidh na
fírinne ach ar son na fírinne amháin. 9Bíonn áthas orainn fiú amháin nuair a bhímid féin
lag agus sibhse go láidir. Is é ár nguí go gcuirfear sibhse ar lán bhur leasa.
10
Is é fáth a bhfuilim á scríobh seo chugaibh agus mé i bhfad uaibh, i dtreo nuair a
thiocfaidh mé ar an láthair nach gá dom an déine a oibriú oraibh de réir an údaráis a
bhronn an Tiarna orm, údarás chun sibh a thógáil in áit sibh a leagan ar lár.
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Slán
11

Agus anois, a bhráithre, fágaim slán agaibh. Déanaigí bhur mbeatha a leasú. Tugaigí
spreagadh dá chéile. Bígí socair síochánta le chéile agus beidh Dia an ghrá agus na
síochána faraibh. 12Beannaígí dá chéile leis an bpóg naofa. Cuireann na naoimh go léir a
mbeannacht chugaibh. 13Grásta ár dTiarna Íosa Críost agus grá Dé agus cumann an
Spioraid Naoimh libh go léir.
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