Litir Naomh Pól chuig na

GALATAIGH
Beannú

1

Mise Pól aspal – ach ní ó dhaoine ná trí dhuine ach trí Íosa Críost agus Dia an
tAthair, a thóg ó mhairbh é. 2Táim féin agus a bhfuil i mo theannta de na bráithre ag
cur ár mbeannachta chuig eaglaisí na Galaite . 3Grásta chugaibh agus síocháin ó Dhia ár
nAthair agus ón Tiarna Íosa Críost 4a thug suas é féin in éiric ár bpeacaí chun sinn a
fhuascailt ón saol urchóideach seo de réir mar ba thoil le Dia ár nAthair 5moladh go deo
leis. Amen.

Níl ann ach an tAon Dea-scéal Amháin
6

Is ionadh liom a thapúla atá sibh ag tréigean an té a ghlaoigh oraibh i ngrásta Chríost
agus ag iompú ar dhea-scéal eile. 7Níl aon dea-scéal eile ann ar ndóigh ach go bhfuil
daoine áirithe ag cur mearbhaill oraibh agus ag iarraidh dea-scéal Chríost a chur as a
riocht. 8Mar, má dhéanaimidne féin nó aingeal ó neamh dea-scéal a fhógairt daoibh a
bheadh bunoscionn leis an dea-scéal atá fógartha againn, go raibh mallacht Dé air. 9An ní
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atá ráite againn, deirim anois arís é: duine ar bith a dhéanann dea-scéal a fhógairt daoibh
atá bunoscionn leis an dea-scéal atá faighte agaibh, go raibh mallacht Dé anuas air.
10
Cé atáim ag iarraidh a mhealladh chugam anois, daoine nó Dia? An daoine a
shásamh is mian liom? Dá mba daoine a bhí mé ag iarraidh a shásamh, ní i mo sclábha ag
Críost a bheinn.

Mar a Rinneadh Aspal de Phól
11

An dea-scéal atá fógartha agamsa, a bhráithre, geallaimse daoibh nach aon earra
daonna atá ann. 12Ní ó dhuine a fuair mise é ná ó mhúinteoir ar bith, ach trí fhoilsiú ó
Íosa Críost. 13Chuala sibh iomrá, ní foláir, ar mo chuid iompair tráth nuair a lean mé an
creideamh Giúdach, mar a rinne mé géarleanúint as cuimse ar eaglais Dé ag iarraidh í a
dhíothú, 14agus mar a sháraigh mé formhór lucht mo linne de mo chine féin i gcleachtadh
an Ghiúdachais, de bharr na díograise thar meán a bhí ionam i dtaobh thraidisiúin mo
shinsear. 15Ach nuair ba dheoin leis an té, a dhealaigh amach mé fad a bhí mé fós i
mbroinn mo mháthar, agus a ghlaoigh chuige féin mé as ucht a ghrásta – 16nuair ba
dheoin leis siúd a Mhac a fhoilsiú dom chun go gcraobhscaoilfinn a dhea-scéal i measc na
ngintlithe, ní dheachaigh mé i gcomhairle le daonnaí ar bith 17ná ní dheachaigh mé suas
go Iarúsailéim ag triall ar na daoine a bhí ina n-aspail romham, ach imeacht liom
láithreach chun na hAráibe agus ar ais go Damaisc ina dhiaidh sin.
18
Trí bliana ina dhiaidh sin chuaigh mé suas go Iarúsailéim ag fiosrú Chéafais agus
thug mé coicís ina theannta, 19ach duine ar bith eile de na haspail ní fhaca mé ach amháin
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Séamas, bráthair an Tiarna. Dearbhaím i bhfianaise Dé nach bhfuil focal bréige ina
bhfuil á scríobh agam. 21Agus is go dúichí na Síre agus na Siléise a chuaigh mé ina
dhiaidh sin. 22Ní raibh aithne súl fós ag eaglais Chríost in Iúdáia orm; 23ní raibh acu ach
scéal scéil “faoin duine úd a bhíodh dár ngéarleanúint tráth agus atá anois ag
craobhscaoileadh an chreidimh a bhíodh sé ag iarraidh a scriosadh roimhe seo,” 24agus
thugaidís glóir do Dhia mar gheall orm.

Glacann na hAspail eile le Pól

2

Faoi chionn ceithre bliana déag chuaigh mé suas go Iarúsailéim arís, mé féin agus
Barnabas, agus thug Títeas liom chomh maith. 2Foilsiú ó Dhia faoi deara dom dul
ann; agus i gcomhairle phríobháideach leis na cinn urra chuir mé faoina mbráid an
dea-scéal mar a bhím á fhógairt i measc na ngintlithe. Rinne mé amhlaidh le heagla go
mba saothar in aisce dom an cúrsa a bhí tugtha agam agus a bhí á thabhairt agam go fóill.
3
Ach fiú amháin Títeas a bhí le mo chois, ar a shon gur Ghréagach é, níor cuireadh iallach
air a thimpeallghearradh 4ainneoin na mbráithre bréige a tugadh isteach faoi choim.
Shleamhnaigh siad san isteach le spiaireacht a dhéanamh ar an tsaoirse atá againn i
gCríost, chun sinn a chur i ndaoirse; 5ach níor ghéilleamarna oiread agus nóiméad dóibh.
Chuireamar ina gcoinne le hionchas go gcoimeádfaí fírinne an dea-scéil ar láimh
shábháilte daoibhse.
6
Ach i dtaca leis na daoine measúla orthu – is cuma liomsa a chéimiúla a bhí siad mar
ní fhéachann Dia ar phearsa seachas a chéile – ach níor chuir na cinn urra seo aon dualgas
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breise ormsa, ach a mhalairt; d’aithin siad go raibh fógairt an dea-scéil don mhuintir gan
timpeallghearradh curtha ina chúram ormsa chomh maith céanna agus a bhí fógairt an
dea-scéil do lucht an timpeallghearrtha ina chúram ar Pheadar; 8mar an té úd a bhí ag
obair i bPeadar ina mhisean chuig lucht an timpeallghearrtha is é a bhí ag obair ionamsa i
mo mhisean chuig na gintlithe. 9Agus nuair a d’aithníodar an grásta a bhí bronnta orm,
thug na crainn taca sin, Séamas agus Céafas agus Eoin, deaslámh na páirte dom féin agus
do Bharnabas, ar chuntar go rachaimisne chuig na gintlithe agus iad féin chuig na
Giúdaigh. 10Níor chuir siad d’agús sa scéal ach go gcuimhneoimis ar na boicht, an rud
céanna díreach a raibh fonn orm féin a dhéanamh.

Pól ag ceartú Pheadair in Aintíoch
11

Rud eile de, nuair a tháinig Céafas go hAintíoch, chuir mé ina choinne lena bhéal
mar bhí sé san éagóir. 12Chaitheadh sé bia leis na gintlithe nó gur tháinig daoine áirithe do
bhuíon Shéamais ar an láthair, ach an túisce a tháinig siadsan thosaigh sé ag cúbadh
chuige agus ag fanacht amach ó na gintlithe le heagla mhuintir an timpeallghearrtha.
13
Agus ghabh an chuid eile de na Giúdaigh páirt leis sa chlaidhreacht i dtreo gur baineadh
Barnabas féin dá threoir lena gcuid fimínteachta. 14Ach nuair a thug mé féin faoi deara
nach raibh siad ionraic faoi fhírinne an dea-scéil, dúirt mé le Céafas i bhfianaise chách:
“Má mhaireann tusa ar an nós gintlí in áit an nóis Ghiúdaigh ar a shon gur Giúdach tú
féin, conas is féidir duit mar sin a thabhairt ar na gintlithe an nós Giúdach a leanúint?”
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Is Giúdaigh ó dhúchas sinne agus ní aon pheacaigh de shliocht gintlí atá ionainn.
Tá a fhios againn ar a shon sin nach ó chomhlíonadh an dlí a fhíréanaítear duine ach trí
chreideamh in Íosa Críost, agus dá réir sin chuireamar féin ár gcreideamh in Íosa Críost
ionas go bhfíréanófaí sinn de bharr ár gcreidimh ann seachas de bharr an dlí a
chomhlíonadh, mar “ní fhíréanófar neach ar bith de bharr comhlíonadh an dlí”.
17
Ach má fhaightear go bhfuilimidne peacúil leis agus sinn ag lorg na fíréantachta i
gCríost, an bhfuil, más ea, lámh ag Críost sa pheaca? Níl ar chor ar bith! 18Má
dhéanaim-sé, áfach, an córas a leag mé ar lár a chur suas arís, cruthaím ansin go bhfuilim
ciontach. 19Mar is tríd an dlí a fuair mise bás i leith an dlí chun go mairfinn beo i leith Dé;
céasadh ar an gcrois mé in éineacht le Críost 20agus ní mise a mhaireann beo feasta ach
Críost a mhaireann ionam. An saol a chaithim sa cholainn anois, caithim é faoi luí an
chreidimh atá agam i Mac Dé a thug suas é féin ar mo shon le neart grá dom. 21Níl grásta
Dé agam á chaitheamh uaim, óir más ón dlí a thagann fíréantacht, fuair Críost bás in
aisce.
16

Is é an Creideamh a Fhíréanaíonn an Duine

3

A Ghalatacha gan chiall, cé a d’imir an draíocht oraibh tar éis an léiriú gléineach a
tugadh daoibh ar Íosa Críost céasta? 2Tá aon cheist amháin agam oraibh: an de bharr
an dlí a chomhlíonadh a fuair sibh an Spiorad, nó de chionn gur chreid sibh an
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teachtaireacht a chuala sibh? Conas a d’fhéadfadh sibh bheith chomh héaganta sin? Tar
éis daoibh tosú leis an Spiorad, an bhfuil sibh ag críochnú anois leis an gcolainn? 4An
saothar in aisce a bhfuil gafa tríd agaibh? má ba in aisce é. 5Nuair a bhronnann Dia an
Spiorad oraibh agus éachtaí a dhéanamh in bhur measc, an de bharr an dlí a
chomhlíonadh a dhéanann sé amhlaidh nó de chionn gur chreid sibh an teachtaireacht
6
dála mar a rinne Abrahám; chreid seisean Dia agus áiríodh ina fhíréantacht aige é.
7
Bíodh a fhios agaibh mar sin gurb iad lucht an chreidimh atá ina gclann ag Abrahám.
8
Chonaic an scrioptúr roimh ré gur de bharr an chreidimh a fhíréanódh Dia na gintlithe
agus réamhfhógair an dea-scéal sin d’Abrahám: “Beannófar ionatsa na náisiúin uile.”
9
Fágann sin gurb iad lucht an chreidimh atá beannaithe mar aon le hAbrahám, fear an
chreidimh.
10
Iad siúd atá ag brath ar an dlí, áfach, tá mallacht anuas orthu, mar tá scríofa: “Is
mallaithe gach n-aon nach gcloíonn lena bhfuil scríofa i leabhar an dlí agus iad a chur i
gcrích.” 11Is léir nach bhfíréanaítear duine ar bith ag an dlí i bhfianaise Dé, mar “is le
creideamh a mhairfidh an fíréan”. 12Ní ar chreideamh atá an dlí ag brath, áfach, mar is é a
deirtear sa dlí “an té a dhéanfaidh na nithe seo beidh sé beo dá mbarr”. 13Ach d’fhuascail
Críost ó mhallacht an dlí sinn nuair a rinneadh rud mallaithe de féin ar ár son mar tá
scríofa: “Is mallaithe cách a chrochtar ar chrann.” 14Tharla amhlaidh chun go dtitfeadh
beannacht Abrahám ar na gintlithe in Íosa Críost agus go bhfaighimisne, tríd an
gcreideamh, an Spiorad a bhí geallta.
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Tógaimis sampla ón ngnáthshaol, a bhráithre. Nuair a bhíonn uacht daingnithe mar is
cuí, ní dhéanann aon duine í a chealú ná cur léi. 16Anois, is d’Abrahám agus dá shíol a
tugadh na gealltanais, agus féach ní “do do shíolta” atá ráite faoi mar bheifí ag tagairt dá
lán daoine, ach “do do shíol” – ag tagairt don aon duine amháin, is é sin, do Chríost.
17
Ach is chuige seo atáim: an conradh a bhí daingnithe ag Dia, ní féidir don reacht a
tháinig i bhfeidhm ceithre chéad agus tríocha bliain ina dhiaidh sin an conradh sin a chur
ar ceal agus an gealltanas a chur ar neamhní. 18Más le ceart dlí a thagann an oidhreacht,
ní de bharr gealltanais í a thuilleadh. Is trí ghealltanas, áfach, a bhronn Dia ar Abrahám í.

Feidhm an Dlí
19

Cad chuige an dlí mar sin? Cuireadh leis an gconradh é toisc na gcionta nó go
dtiocfadh an síol úd ar tugadh an gealltanas dó. Ordaíodh trí bhíthin aingeal é le cabhair
idirghabhálaí. 20Níl feidhm le hidirghabhálaí ag duine aonair agus is aon Dia. 21An bhfuil
an dlí bunoscionn le gealltanais Dé mar sin? Níl ar chor ar bith. Dá dtugtaí dlí, áfach, a
mbeadh ar a chumas beatha a thabhairt, bheadh fíréantacht ag teacht ón dlí dáiríre; 22ach
dhaingnigh an scrioptúr an uile ní faoi ghlas an pheaca, ar shlí go dtabharfaí ar gealladh
do chreideamh in Íosa Críost do lucht an chreidimh sin.
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Sular tháinig an creideamh, bhíomar dár gcoimeád faoi ghlas i ngéibheann ag an dlí
nó go nochtfaí an creideamh a bhí le teacht. 24Dá bhrí sin, bhí an dlí mar a bheadh giolla
againn nó go dtiocfadh Críost agus go bhfíréanófaí sinn tríd an gcreideamh. 25Anois,
áfach, nuair atá an creideamh tagtha nílimid faoi smacht an ghiolla a thuilleadh, 26mar is
mac do Dhia gach uile dhuine agaibh de bharr bhur gcreidimh in Íosa Críost. 27Gach
duine agaibh a baisteadh i gCríost, tá Críost curtha uime aige mar éide. 28Níl Giúdach ná
Gréagach oraibh feasta, níl saor ná daor, fireann ná baineann; is aon sibh uile i gCríost
Íosa. 29Agus más le Críost sibh, is síol Abrahám sibh chomh maith agus tá sibh in bhur
n-oidhrí aige de réir mar a bhí geallta.

Saorchlann Dé

4

Is é a mheasaim a rá, a bhráithre: fad a bhíonn an t-oidhre mionaoiseach, ní bhíonn
difríocht ar bith idir é agus an daor, siúd is gur leis an t-eastát ar fad, 2ach é faoi réir
chaomhnóirí agus riarthóirí nó go dtagann an t-am a bhíonn ceaptha ag an athair. 3Is é an
dála céanna againne é: fad a bhíomar mionaoiseach, bhíomar mar a bheadh daoir faoi
smacht ag dúile an tsaoil seo. 4Ach nuair a tháinig iomláine na haimsire, sheol Dia uaidh a
mhac, a rugadh ó bhean agus é faoi smacht an dlí, 5d’fhonn an mhuintir a bhí faoin dlí a
fhuascailt agus go ndéanfaí clann altrama dínne. 6Agus mar chruthú gur clann mhac dó
sibh chuir Dia Spiorad a Mhic inár gcroí agus “Abba, a Athair” á screadadh aige. 7Ní
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daor tú feasta mar sin ach mac; agus más mac thú is oidhre thú chomh maith de dheonú
Dé.
8
Lá den saol nuair nach raibh aon aithne agaibh ar Dhia, bhí sibh ag seirbhís do dhéithe
nár dhéithe iad dáiríre. 9Anois, áfach, tá aithne curtha agaibh ar Dhia nó, ba chirte a rá, tá
aithne curtha ag Dia oraibh. Cad ab áil libh, dá bhrí sin, bheith ag filleadh ar na dúile
dearóile suaracha úd d’fhonn dul ag daoirseacht dóibh athuair? 10Agus sibh ag comóradh
laethanta féile agus míonna agus ráithí agus blianta! 11Is eagal liom gur in aisce a chaith
mé dua libh!

Fáth na Fuarchúise
12

Impím oraibh, a bhráithre, teacht ar aon dul liomsa faoi mar a tháinig mise ar aon dul
libhse. Ní dhearna sibh aon éagóir orm. 13Tá a fhios agaibh gurb easláinte choirp faoi
deara dom an dea-scéal a fhógairt daoibh don chéad uair; 14agus bíodh gur mhór an chros
oraibh an bhreoiteacht chéanna níor ghlac sibh col ná déistin liom ach fáiltiú romham mar
a d’fháilteodh sibh roimh aingeal ó Dhia nó roimh Íosa Críost féin. 15Cad a d’imigh ar
bhur gcroíúlacht? Ar m’fhocal daoibh go sracfadh sibh bhur súile amach agus iad a
thabhairt dom, dá mb’fhéidir é. 16An bhfuilim i mo namhaid anois agaibh de chionn go
bhfuilim ag insint na fírinne?
17
Ní le dea-rún atá na daoine eile úd ag déanamh cúraim mhóir díbhse; níl uathu ach
sinne a dhealú amach uaibh ionas go ndéanfadh sibhse cúram mór díobh féin. 18Is breá an
rud mór a bheith á dhéanamh díbh má dhéantar le dea-chroí é agus ní amháin nuair a
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bhím in bhur láthair ach an t-am ar fad. A chlann ó, táim mar bheinn ar luí seoil libh arís
nó go gcumtar Críost ionaibh. 20Is trua nach bhfuilim in bhur measc an nóiméad seo agus
bheadh a mhalairt de phort agam daoibh, de bhrí go bhfuilim i ngalar na gcás agaibh.

Solaoid Hágár agus Sárá
21

Sibhse arb áil libh bheith faoi réir an dlí, ceist agam oraibh: an gcloiseann sibh a
bhfuil le rá ag an dlí? 22Óir tá scríofa go raibh beirt mhac ag Abrahám, mac acu ón
daorbhean agus an duine eile ón tsaorbhean. 23Rugadh mac na daormhná ar an ngnáthshlí
ach is de bharr gealltanais a rugadh mac na saormhná. 24Tá fáthchiall leis an méid sin:
seasann an bheirt bhan sin don dá chonradh. Bean amháin acu, is é sin le rá, Hágár, a rug
a leanbh i ndaoirse, seasann sí sin don chonradh a tugadh ar Shliabh Shíonái – 25sliabh
san Aráib is ea Síonái agus freagraíonn sí do Iarúsailéim an lae inniu mar go bhfuil
Iarúsailéim agus a clann i ndaorbhroid. 26Is saorbhean, áfach, an Iarúsailéim neamhaí,
agus is ise is máthair dúinne 27mar tá scríofa:
“Bíodh gliondar ort, a bhean aimrid nár shaolaigh clann!
Ardaigh do liú a bhean nach raibh riamh ar luí seoil.
Óir is líonmhaire clann na mná tréigthe
na clann na mná a bhfuil fear aici.”
28
Is sibhse, a bhráithre, an chlann a rugadh de bharr gealltanais, dála Íosác. 29Ach faoi
mar a tharla an uair úd go mbíodh an mac a rugadh go nádúrtha ag géarleanúint an mhic
a rugadh faoi luí an Spioraid, is é an dála céanna inniu é. 30Ach cad é seo a deir an
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scrioptúr: “Caith amach an daorbhean agus a mac, mar ní bheidh aon pháirt go deo ag
mac na daormhná in oidhreacht mhac na saormhná.” 31Dá réir sin, a bhráithre, ní clann
daormhná sinne ach clann na saormhná.

An tSaoirse Chríostaí

5

D’fhonn is go mbeimis saor is ea a d’fhuascail Críost sinn. Seasaigí go daingean dá
bhrí sin agus ná cuirtear sibh faoi chuing na daoirse athuair. 2Seo mise Pól á rá libh
nach ndéanfaidh Críost aon mhaitheas daoibh má dhéantar timpeallghearradh oraibh.
3
Dearbhaím arís don uile dhuine a ndéantar timpeallghearradh air, go bhfuil sé de
dhualgas air an dlí a choimeád ina iomláine. 4Agus sibhse a bhíonn ag lorg na fíréantachta
sa dlí tá sibh dealaithe ó Chríost agus tá gnaoi Dé caillte agaibh. 5Is ón gcreideamh,
áfach, atáimidne ag súil leis an bhfíréantacht a fháil faoi luí an Spioraid. 6Mar in Íosa
Críost is cuma an timpeallghearradh ann nó as, ach an creideamh a oibríonn trí ghrá.
7
Bhí sibh ag dul chun cinn go hálainn. Cé a chuir bac oraibh géilleadh don fhírinne?
8
Ní ón té úd a ghlaoigh oraibh a tháinig an t-áiteamh sin! 9“Déanann pinse gabháile an
taos ar fad a ghabháileadh.” 10Tá muinín agam asaibh sa Tiarna nach é a mhalairt de
thuairim a bheidh agaibhse. An duine seo atá do bhur suaitheadh, cibé ar bith é féin,
íocfaidh sé as a choir. 11I dtaca liomsa de, a bhráithre, más fíor go mbím fós ag fógairt
timpeallghearrtha, cén fáth a bhfuilim fós do mo ghéarleanúint? Dá mbeinn ag déanamh
amhlaidh bheadh scannal na croise ar neamhní. 12Iad siúd atá ag cur mearbhaill oraibh is é
mo thrua nach ndéanann siad iad féin a choilleadh chomh maith!
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Is chun saoirse a bheith agaibh a glaodh oraibh, a bhráithre. Ach ná bíodh an tsaoirse
sin ina leithscéal agaibh chun na collaíochta; ní hea, ach bígí ag déanamh seirbhíse dá
chéile le teann grá. 14Mar is féidir an dlí ar fad a chur in aon abairt amháin: “Gráigh do
chomharsa mar thú féin.” 15Ach má leanann sibh ag ithe agus ag gearradh a chéile, bígí
aireach, ar eagla go millfeadh sibh a chéile ar fad.

Maireachtáil faoi luí an Spioraid
16

Is é a mheasaim a rá: mairigí faoi luí an Spioraid, agus níl aon bhaol go ngéillfidh
sibh d’ainmhianta na colainne. 17Tá mianta na colainne bunoscionn le mianta an Spioraid
agus tá mianta an Spioraid bunoscionn le mianta na colainne. Téann siad glan in éadan a
chéile agus sin é an fáth nach ndéanann sibhse na nithe is áil libh a dhéanamh. 18Más é an
Spiorad atá do bhur stiúradh níl sibh faoi smacht ag an dlí.
19
Is follas iad gníomhartha na colainne, mar atá drúis gáirsiúlacht agus graostacht;
20
íoladhradh agus asarlaíocht; eascairdeas, achrann, agus formad; fearg, bruíonta,
clampar agus faicsin, 21éad, (murdail,) meisce, ragairne, agus a leithéid eile. Táim ag
tabhairt foláirimh anois daoibh faoi mar a thug mé cheana: an mhuintir a dhéanann nithe
den sórt sin ní bhfaighidh siad ríocht Dé mar oidhreacht.
22
Is é toradh a thugann an Spiorad uaidh, áfach, grá, lúcháir, síocháin, foighne,
cineáltas, dea-chroí, dílseacht, 23láchas agus measarthacht. Agus níl aon reacht in aghaidh
a leithéidí sin! 24Agus iad siúd a bhaineann le Críost Íosa tá siad tar éis a gcolainn agus a
cuid paisean agus mianta a chéasadh ar an gcrois. 25Ós é an Spiorad atá dar mbeoú,
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leanaimis a threoir. Agus ná bímis mórchúiseach ná ag saighdeadh a chéile ná ag éad le
chéile.

Ualaí a Chéile a Iompar

6

A bhráithre, má bheirtear ar dhuine ag déanamh rud éigin as an tslí, sibhse a bhfuil an
Spiorad agaibh, déanaigí é a cheartú go mín réidh agus féach chugat féin nach
gcuirfear an cathú ort féin leis. 2Déanaigí ualaí a chéile a iompar agus sa tslí sin beidh
sibh ag comhlíonadh dlí Chríost. 3Nuair is dóigh le duine gan aird gur mór le rá é féin, is
á mhealladh féin atá sé. 4Déanadh gach duine a shaothar féin a thástáil, agus ansin beidh
rud éigin dá chuid féin amháin aige le maíomh as in ionad cuid duine eile. 5Mar beidh a
ultach féin le hiompar ag cách.
6
An duine a bhíonn ag foghlaim an chreidimh, roinneadh sé a chuid maoine ar a oide
múinte. 7Ná bíodh aon dul amú oraibh: ní féidir bob a bhualadh ar Dhia. Mar a chuireann
duine an síol is ea a bhainfidh sé an fómhar. 8An té a chuireann síol i ngort na colainne
bainfidh sé fómhar an mhillte, ach an té a chuireann síol i ngort an Spioraid, bainfidh sé
fómhar na beatha síoraí. 9Ná bímis cortha choíche den mhaith a dhéanamh; má leanaimid
de gan staonadh bainfimid an fómhar in am is i dtráth. 10Fad atá an deis againn, mar sin,
déanaimis an mhaith do chách agus go háirithe do líon tí an chreidimh.

An Focal Scoir
11

12

Féachaigí na litreacha móra seo ina bhfuilim ag scríobh chugaibh le mo láimh féin.
Na daoine seo atá ag brú an timpeallghearrtha oraibh, is iadsan ar mhaith leo bheith
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taibhseach sa cholainn agus gan d’aidhm acu ach go n-éalóidís ó ghéarleanúint mar gheall
ar chrois Chríost. 13Fiú amháin na daoine a ndéantar timpeallghearradh orthu, ní
choimeádann siad féin an dlí, ach is maith leo sibhse a bheith timpeallghearrtha d’fhonn is
go mbeidís ag maíomh as bhur gcolainn.
14
Nár lige Dia go ndéanfainnse maíomh as rud ar bith ach amháin as crois ár dTiarna
Íosa Críost, an chros trína bhfuilimse céasta i dtaca leis an saol agus trína bhfuil an saol
céasta i dtaca liom. 15Is cuma timpeallghearradh, nó gan timpeallghearradh, ach cruthú as
an nua. 16Síocháin agus trócaire ar an uile dhuine a leanann an prionsabal seo agus ar
Iosrael Dé.
17
Ná bíodh aon duine do mo bhuaireamh as seo amach, mar tá marcanna ár dTiarna
Íosa Críost ar mo chorp agam. 18Go raibh grásta ar dTiarna Íosa Críost agaibh, a
bhráithre. Amen.
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