Litir Naomh Pól chuig na

FILIPIGH
Beannú

1

Pól agus Tiomóid, seirbhísigh Íosa Críost, ag beannú don phobal naofa uile i bhFilipí
atá aontaithe le hÍosa Críost, agus dá gcuid uachtarán agus cúntóirí. 2Grásta chugaibh
agus síocháin ó Dhia ár nAthair agus ó Íosa Críost ár dTiarna.

Guí Phóil
3

Gach uair dá gcuimhním oraibh gabhaim buíochas le mo Dhia 4agus gach uair a bhím
ag guí déanaim guí oraibh uile go lúcháireach, 5mar gheall ar an bpáirt a bhí agaibh sa
dea-scéal ón gcéad lá riamh go dtí inniu. 6Agus táim cinnte den mhéid seo: an té a
thosaigh an dea-obair in bhur measc go leanfaidh sé á chur i gcrích go dtí lá Íosa Críost.
7
Is maith is ceart dom an aigne seo a bheith agam in bhur dtaobh go léir, de bhrí go bhfuil
sibh i gcochall mo chroí agam agus a rá go bhfuil sibh go léir rannpháirteach sa ghrásta a
bhronn Dia orm, cibé acu a bhím i gcuibhreacha nó ag cosaint agus ag daingniú an
dea-scéil. 8Tá a fhios ag Dia go bhfuilim ag tnúth libh uile le cion Íosa Críost féin. 9Is é
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mo ghuí go rachaidh bhur ngrá dá chéile i méid agus i méid le barr eolais agus tuisceana,
10
sa tslí go mba rogha libh na nithe is fearr agus go mbeidh sibh glan gan locht i gcomhair
lá Chríost 11agus go mbeidh sibh lán de thorthaí na fíréantachta sin a thagann trí Íosa
Críost, chun moladh agus glóire Dé.

Cás Phóil
12

Ba mhaith liom é seo a chur in iúl daoibh, a bhráithre: an cor atá ormsa gurb
amhlaidh a chuidigh sé leis an dea-scéal a chur chun cinn 13mar gur follas don gharda
praetóireach ar fad agus do chách eile gur ar son Chríost atáimse i ngéibheann. 14Rud eile
de, chuir mo chuibhreacha misneach sa Tiarna ar fhormhór mo bhráithre Críostaí i dtreo
gur dána ná riamh iad ag fógairt an dea-scéil gan scáth gan eagla. 15Tá daoine áirithe gan
dabht agus is le teann formaid agus aighnis a dhéanann siad Críost a fhógairt ach tá an
chuid eile á dhéanamh le dea-rún. 16Is le neart grá dom atá siadsan ag obair mar go
dtuigeann siad gur ag cosaint an dea-scéil atáim ceaptha. 17Ach an dream atá ag fógairt
Chríost le teann mioscaise, ní le hintinn ghlan atá siad á dhéanamh ach d’fhonn anacair a
tharraingt ormsa agus mé i ngéibheann.
18
Ach nach cuma é? Mar, cibé acu le cur i gcéill nó le dáiríreacht é, is é Críost atá á
fhógairt ar aon chuma agus sin é an rud a chuireann áthas orm; agus leanfaidh mé ag
déanamh áthais mar gheall air 19mar go bhfuil a fhios agam go rachaidh sé chun mo
shlánaithe le cabhair bhur n-urnaithese agus le cúnamh ó Spiorad Íosa Críost. 20Mar tá
súil agus dóchas láidir agam nach gcuirfear aon náire ar aon chor orm ach le gach muinín
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anois mar ba ghnáth go nglóireofar Críost i mo chorp, cibé acu beatha nó bás atá i ndán
dom. 21Mar is é Críost is beatha domsa agus ba shochar dom an bás. 22Ar an taobh eile,
áfach, má bhíonn rath ar mo shaothar fad a mhairim sa cholainn, ní fheadar cé acu rogha
a dhéanfaidh mé. 23Táim i gcás idir dhá chomhairle: tá fonn orm síothlú liom agus bheith
fara Críost, mar ba é ba fhearr go mór. 24Ach is riachtanaí go bhfanfainn sa cholainn ar
mhaithe libhse. 25Ós deimhin liom sin, tá a fhios agam go bhfanfaidh mé ann go fóill chun
cuidiú libhse uile d’fhonn bhur gcreideamh a chur chun cinn agus bhur lúcháir ann a
mhéadú, 26i dtreo nuair a thiocfaidh mé arís chugaibh go mbeidh sibh níos bródúla ná
riamh asam in Íosa Críost.
27
Ní mór daoibh, áfach, bhur saol a thabhairt go fiúntach de réir dea-scéal Chríost. Sa
tslí sin, cibé acu a thagaim do bhur bhfeiceáil nó a bheidh mé i bhfad uaibh, beidh sé le
clos agam in bhur dtaobh go bhfuil sibh ag seasamh an fhóid san aon spiorad agus ag
troid gualainn ar ghualainn d’aontoil ar son chreideamh an dea-scéil, 28agus gan eagla ar
bith oraibh roimh bhur naimhde. Is cruthú é sin go bhfuil bascadh i ndán dóibhsean ag
Dia agus bhur slánú i ndán daoibhse. 29Mar tá sé faighte de phribhléid agaibhse as ucht
Chríost ní amháin creideamh a bheith agaibh ann ach fulaingt ar a shon chomh maith.
30
Tá an comhrac céanna le tabhairt agaibhse a chonaic sibh á thabhairt agamsa agus a
chloiseann sibh a bheith á thabhairt agam anois féin.

Aithris ar Chríost

2
&

Dá bhrí sin más fiú aon ní an sólás a fhaigheann sibh i gCríost, más fiú aon ní an
spreagadh a thagann ón ngrá, más fiú aon ní bhur gcumann leis an Spiorad, má tá
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cion nó trua ar bith ionaibh, cuirigí barr ar mo chuid áthais trí bheith ar aon aigne le
chéile, ar aon ghrá, ar aon toil agus ar aon aigne. 3Ná déanaigí aon ní le teann iomaíochta
ná le teann gaisce, ach sibh á mheas go huiríseal gur fearr daoine eile ná sibh féin. 4Ná
bíodh aon duine agaibh ag cuimhneamh ar a leas féin amháin ach ar leas na gcomharsana
chomh maith. 5Bígí ar aon mheon le hÍosa Críost:
6
An té úd a bhí i riocht Dé ó dhúchas,
níorbh éadáil leis bheith ar chomhchéim le Dia,
7
Ach lom sé é féin.
Agus chuir áir riocht an sclábha
agus tháinig chun bheith ina dhuine mar chách eile.
8
Agus ar theacht ann dó i gcló daonna,
d’ísligh sé é féin
agus bhí umhal go bás –
go bás na croise féin.
9
Sin é an fáth ar ardaigh Dia thar na bearta é
agus bhronn air an t-ainm úd atá os cionn gach ainm,
10
i dtreo nuair a luafaí ainm Íosa
go gcromfadh glúin gach neach
dá bhfuil ar neamh agus ar talamh agus in ifreann
11
agus go ndearbhódh gach teanga,
in ómós do Dhia an tAthair,
gurb é Íosa Críost an Tiarna.
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Dá bhrí sin, a mhuintir na páirte, faoi mar a rinne sibh rud orm i gcónaí agus mé in bhur
measc, déanaigí rud anois orm níos mó ná riamh agus mé i bhfad uaibh, agus saothraígí
bhur slánú faoi uamhan agus faoi eagla, 13mar is é Dia atá ag spreagadh idir rún agus
ghníomh ionaibh de réir a dhea-thola féin. 14Déanaigí gach ní gan chasaoid ná argóint, ar
shlí go mbeadh sibh gan locht gan urchóid, in bhur gclann gan cháim ag Dia i lár glúine
atá truaillithe claon 15agus go mbeadh sibh chomh feiceálach ina measc le soilse na
cruinne 16mar go bhfuil scéal na beatha le tairiscint agaibh dóibh. Dá chionn beidh sé le
maíomh agamsa lá Chríost nach in aisce a thug mé mo chúrsa agus nach in aisce a rinne
mé saothar. 17Fiú amháin má tá mo chuid fola le doirteadh agam mar dheoch ofrála ar an
íobairt a dhéanann sibh chun Dé le bhur gcreideamh, tá áthas orm faoi agus déanaim
comhghairdeas libh uile. 18Bíodh an t-áthas céanna oraibhse agus déanaigí comhghairdeas
liomsa.

Tiomóid agus Eapafraidíteas
19

Tá súil agam, le toil an Tiarna Íosa, nach fada go gcuirfidh mé Tiomóid chugaibh le
hionchas go gcuirfeadh bhur dtuairisc éirí croí orm. 20Níl aon duine agam atá chomh báúil
leis-sean ná chomh himníoch dáiríre fúibhse. 21Mar is iad a gcúrsaí féin agus ní hiad
cúrsaí Íosa Críost is cás leis an gcuid eile ar fad. 22Is eol daoibh féin a fheabhas a
chruthaigh sé ag obair le mo thaobhsa ar son an dea-scéil, mar a bheadh mac ag fónamh
dá athair. 23Más ea, táim ag brath ar é a chur (chugaibh) an túisce a bheidh a fhios agam
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conas a bheidh an scéal agam féin. Agus tá súil agam sa Tiarna nach fada go mbeidh mé
féin chugaibh chomh maith.
25
Measaim, áfach, nach mór dom mo bhráthair Eapafraidíteas a chur chugaibh. Is
comhoibrí agus comhthrodaí liom é agus is sibhse féin a sheol chugam ina theachta é
chun riar mo cháis a sholáthar dom. 26Is fada leis uaidh sibh go léir agus tá imní air toisc
gur chuala sibh go raibh sé breoite. 27Agus is é a bhí breoite go deimhin agus i mbéala an
bháis féin, ach rinne Dia trócaire air – agus ní air sin amháin é ach ormsa freisin mar gur
shábháil sé ó bhrón ar bhrón mé. 28Is móide dá chionn sin an fonn atá orm é a chur ar ais
chugaibh mar go mbeidh áthas oraibhse é a fheiceáil agus go laghdóidh sin mo bhuairtse.
29
Cuirigí fíorchaoin fáilte roimhe sa Tiarna dá bhrí sin, agus bíodh meas agaibh ar a
leithéid mar is ar mhaithe le gnó an Tiarna a chuaigh sé i mbaol an bháis agus chuir a
bheo i bhfiontar ag tabhairt na cabhrach domsa a bhí thar bhur gcumas-sa a thabhairt.

An Fhíréantacht

3

Agus mar fhocal scoir, a bhráithre liom, bíodh áthas oraibh sa Tiarna. Níl leisce ar bith
orm a bhfuil scríofa cheana agam a scríobh arís chugaibh mar is é bhur leas é.
2
Seachnaígí na gadhair! Seachnaígí lucht na mioscaise! Seachnaígí lucht ciorraithe an
choirp! 3Is againne atá an fíorthimpeallghearradh mar is faoi anáil an Spioraid a
adhraímid Dia agus is as Íosa Críost atá ár maíomh in ionad dul i muinín na colainne,
4
siúd is go bhféadfainnse bheith teann as an gcolainn chomh maith le cách. Go deimhin
cibé duine eile atá teann as an gcolainn, is mó ná sin an bun atá agamsa le bheith
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amhlaidh: de shliocht Iosrael mé, de threibh Bhiniáimin, Eabhrach den fhíorfhuil
Eabhrach, agus timpeallghearradh mé ar an ochtú lá. I dtaca leis an dlí bhí mé i
m’Fhairisíneach; 6i dtaca le díograis chreidimh bhí mé i mo ghéarleantóir ar an Eaglais,
agus i dtaca le fíréantacht dhlithiúil bhí mé gan cháim.
7
Na buntáistí seo a bhí agam, áfach, tá áirithe anois agam gur caillteanas glan iad mar
gheall ar Chríost. 8Agus ní hé sin amháin é ach áirím gur caillteanas gach uile ní le hais an
bhua thar barr atá faighte agam: aithne a chur ar Íosa Críost, mo Thiarna. Ar mhaithe leis
sin ligeas an t-iomlán ar ceal, agus tuigtear dom nach raibh ann ach truflais, le go
ndéanfainn Críost a ghnóthú 9agus mé a bheith aontaithe leis. Ní hí m’fhíréantacht féin
atá anois agam, is é sin le rá an fhíréantacht a ghabhann le comhlíonadh an dlí, ach an
fhíréantacht a ghabhann le creideamh i gCríost, an fhíréantacht a thagann ó Dhia féin
agus atá bunaithe ar an gcreideamh. 10Níl uaim anois ach aithne a chur ar [Chríost] agus
ar éifeacht a aiséirí, ar bheith páirteach leis ina phiolóidí agus bheith cosúil leis ina bhás
11
le hionchas go dtiocfainn ar shlí éigin chun an aiséirí ó mhairbh.

Ag Teannadh chun na Sprice
12

Ní hé go bhfuil mo chuspóir bainte amach agam go fóill ná go bhfuilim tagtha chun
foirfeachta go fóill; ach leanaim orm ag iarraidh an duais a bhreith liom mar go bhfuil
beirthe orm féin ag Íosa Críost. 13Sea, a bhráithre, ní dóigh liom go bhfuil an báire liom
go fóill: níl á dhéanamh amháin agam ach an bóthar atá gafa a ligean i ndearmad agus luí
amach go dícheallach ar an mbóthar atá romham 14agus leanúint orm faoi dhéin na sprice
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nó go mbeidh an duais bainte agam – an ghairm in airde a tháinig ó Dhia in Íosa Críost.
15
An méid againn atá tagtha in inmhe fir, bíodh an dearcadh sin againn. Ach má tá a
mhalairt de dhearcadh agaibhse faoi rud ar bith, cuirfidh Dia ar an eolas sibh faoi sin
freisin. 16Cibé scéal é leanaimis den bhóthar atá gafa againn go dtí seo.

Aithris ar Phól
17

Déanaigí aithris ormsa le chéile, a bhráithre. Bígí ag faire ar na daoine a dhéanann de
réir an tsampla a thugaimid daoibh. 18Is minic ráite agam cheana libh – agus deirim libh
anois é go deorach – go bhfuil mórán ag imeacht ina naimhde do chros Chríost. 19Is é a
mbascadh is dán dóibh sin; níl de Dhia acu ach a mbolg agus iad bródúil as a gcuid
mínáire agus gan ach nithe saolta ina gceann acu. 20Ar neamh atá ár mbaile dúchais
againne, áfach, agus is ó neamh atáimid ag súil lenar bhfuasclóir a theacht, an Tiarna Íosa
Críost. 21Déanfaidh seisean an corp uiríseal seo againn a athmhúnlú ar aon dul lena chorp
glórmhar féin – as ucht na cumhachta lena bhféadann sé gach uile ní a thabhairt faoina
smacht.
Dá bhrí sin, a bhráithre ionúine na pairte, ós sibhse m’aoibhneas agus mo chuid den
saol, seasaigí go daingean sa Tiarna, a chairde cléibh.

4

Comhairle
2

Impím ar Euoidia agus ar Shinticé teacht chun muintearais le chéile sa Tiarna; 3agus
iarraim ortsa, a pháirtí dhil, lámh chúnta a thabhairt dóibh mar gur sheas siad gualainn ar
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ghualainn liomsa ag cosaint an dea-scéil, mar aon le Cléimins agus leis na cúntóirí eile
agam a bhfuil a n-ainmneacha scríofa i leabhar na beatha.
4
Bígí lúcháireach i gcónaí sa Tiarna. Deirim arís é: bíodh lúcháir oraibh. 5Bíodh bhur
gceansacht le feiceáil ag an saol mór mar ní fada uainn an Tiarna. 6Ná bígí imníoch faoi
rud ar bith ach cibé ní atá in easnamh oraibh cuirigí in iúl do Dhia é le hurnaí agus guí
agus buíochas buan. 7Agus sa tslí sin beidh síocháin Dé atá os cionn ár dtuisceana ag
gardáil bhur gcroí agus bhur smaointe in Íosa Críost.
8
Mar fhocal scoir, a bhráithre, bíodh bhur n-aire ar an rud fíor, ar an rud uasal, ar an
rud cóir, ar an rud naofa, ar an rud measúil, ar an rud creidiúnach, ar an rud atá
suáilceach inmholta. 9Má chuireann sibh i bhfeidhm an teagasc a mhúin mé daoibh agus a
ghlac sibh uaim agus na nithe a chuala sibh nó a chonaic sibh mé a dhéanamh, beidh Dia
na síochána faraibh. 10Bhí ardáthas orm sa Tiarna gur tháinig athbhláth faoi dheireadh
thiar ar an tsuim atá agaibh ionam i gcónaí ach gan aon chaoi agaibh í a thaispeáint. 11Ní
ag casaoid faoin ngannchúis atáim mar tá foghlamtha agamsa bheith sásta lena bhfuil
agam. 12Tá eolas agam ar an gcaolchuid agus ar an bhflúirse. Tá seantaithí agam ar gach
sórt: ar an mórdhóthain agus ar an ocras, ar an bhflúirse agus ar an ngannchuid. 13Táim in
ann gach ní a dhéanamh le cabhair an té úd a thugann neart dom. 14Mar sin féin ba mhaith
an mhaise daoibhse teacht i gcabhair orm i mo chruachás.
15
Tá a fhios agaibh féin, a mhuintir Fhilipí, nuair a d’fhág mé an Mhacadóin ag tosú ar
an tsoiscéalaíocht, nach ndeachaigh aon eaglais i bpáirtíocht ná i gcomhar liom sa ghnó
ach sibhse amháin. 16Agus le linn dom bheith i dTeasaloinicé, chuir sibh riar mo cháis
chugam, agus ní aon uair amháin é ach faoi dhó. 17Ach ní hé bhur síntiús is mór agamsa
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ach an brabach iomadúil atá ag dul daoibh. Tá mo dhóthain agamsa anois agus breis. Tá
flúirse agam ó fuair mé bhur síntiús ó Eapafraidíteas. Is geall le boladh cumhra an síntiús
sin nó le híobairt thaitneamhach a shásódh Dia. 19Agus déanfaidh mo Dhia riar go fial ar
gach riachtanas daoibhse as a fhlúirse féin i nglóir in Íosa Críost.
20
Moladh le Dia, ár nAthair, le saol na saol. Amen.

Beannachtaí
21

Beirigí beannacht chun gach duine den phobal naofa in Íosa Críost. Cuireann na
bráithre atá in éineacht liom a mbeannacht chugaibhse. 22Cuireann an pobal naofa uile
anseo a mbeannacht chugaibh agus iad sin go háirithe a bhaineann le teaghlach Chéasair.
23
Grásta an Tiarna Íosa Críost go raibh agaibh uile.
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