
Lasadh na Tine 

Réamhrá: 

Chorraigh an phaidir seo mé tamall ó shin nuair a bhí cabhair ag teastáil go géar uaim agus is é mo mhian 

go bhféadfadh an léitheoir é féin a aithint inti chomh maith. Is sean-phaidir í agus os rud é nach bhfuil 

taithí ag mórán daoine ar conas tine a athlasadh, seo cúlra gairid. 

Rud an-tábhachtach ab ea an tine i gcomhair teasa agus cócaireachta agus go háirithe ba nós é do dhaoine 

cruinniú mórthimpeall an tinteáin chun comhrá agus a leithéid. D’fhéadfá a rá gur lár an tí a bhí ann. 

Go luath, thug daoine faoi deara gur mhaith an rud é, sara chuadar a chodladh, an tine a chlúdach le 

smúdar móna. Ar theacht na maidine, bhí an clúdach seo ar an tine agus cheaptaí go raibh an tine múchta. 

Ach ní hamhlaidh a bhí mar, le priocaire, bhíodar ábalta an clúdach a bhriseadh agus aibhleog nó gríos 

beo a aimsiú. Ba leor é sin chun an tine a athlasadh. 

Anois an phaidir féin: 

Tógfaidh mé mo thine inniu 

i láthair aingeal naofa neimhe, 

i láthair Airíl is áille cruth, 

i láthair Uiríl na n-uile scéimh, 

gan fuath, gan tnúth, gan formad, 

gan eagla, gan uamhan neach faoin ghréin, 

agus Naomh Mhac Dé do m’thearmann. 

A Dhé, adaigh féin i mo chroí istigh aibhleog an ghrá 

do m’namhaid, do mo ghaol, do m’chairde, 

don saoi, don daoi, don tráill, 

a Mhic Mhuire mhín ghil, 

ón ní is ísle crannchuire 

go dtí an t-ainm is airde. 

Machnamh: 

Agus é ag tabhairt faoi lasadh na tine, braitheann sé neamh ina thimpeall agus is ró-álainn an áit í. Tá 

neamh lán le haingil agus cuireann mo dhuine béim láidir ar chomh hálainn is atá sí. Tá neamh in aice leis, 

cóngarach dó. Is léir gur duine é a chothaíonn a chroí agus gach a tharlaíonn ann agus sin é an fáth gur 

mian leis na lochtaí atá ann a dhíbirt as. Níl aon eagla ná uamhan air roimh dhuine ar bith ná rud ar bith 

sa domhan óir tá sé cinnte go bhfuil Críost féin, a chara dílis, ag tabhairt aire dó.  

Agus é ag machnamh ar na nithe seo go léir, tá sé ag priocadh na tine ag lorg grís nó aibhleog bheo. Is 

ansan díreach a thosnaíonn sé ag tabhairt airde fé leith ar Dhia féin. 

Labhrann sé lom díreach go pearsanta le Dia agus iarrann sé air an aibhleog bheag a d’aimsigh sé i lár a 

chroí a neartú. Tá comhchosúlacht idir an obair spioradálta atá ar siúl ina chroí agus an obair atá idir lámha 

aige leis an tine ar an tinteán. 



Is ag an am seo, agus é ag iarraidh ar Dhia cabhrú leis, a osclaíonn Dia féin a chroí ar an domhan mór. Is 

amhlaidh atá an aibhleog lag ina chroí agus an aibhleog sa tine araon ag dul i neart. Ní air féin atá sé ag 

cuimhneamh a thuilleadh ach ar gach duine beo. Iarrann sé ar Dhia féin grá do gach éinne a chur i gceartlár 

a chroí. Is é seo díreach an grá céanna atá ag Dia don domhan a chruthaigh sé. Fíor-chairde an bheirt acu 

anois agus iad araon ar aon intinn ag obair le chéile sa domhan seo agus sa chistin. 

Roinnt prionsabail bhunúsacha sa phaidir: 

1. Ní gá coimhlint a bheith idir obair laethúil agus paidreoireacht. Uaireanta, dar ndóigh, is gá aird ar 

leith a thabhairt ar obair speisialta ach uaireanta eile, mar a léiríonn an phaidir seo, má ligimid Dia 

agus nithe spioradálta isteach inár gcroí, is féidir a aithint go bhfuil “an saol eile” agus ár saol féin 

fite fuaite lena chéile. Chualas go minic nach bhfuil ach pána gloine idir sinn agus Dia má tá sé 

cuíosach dorcha féin agus sin é an fáth go bhfuil comhfhreagracht idir an tine sa chistin, aibhleog 

an ghrá inár gcroí agus tine an ghrá i gcroí Dé féin. 

2. Tríd an machnamh ba léir chomh lárnach is atá neamh agus ag an am céanna chomh hálainn is atá 

sí. Cén fáth seo? Uaireanta, ceapann daoine go mbaineann an áilleacht leis na healaíona amháin 

ach ní hamhlaidh atá in aon chor. Nuair a bhuailimid le daoine ina bhfuil an grá, an mhacántacht, 

an chrógacht, an chríonnacht agus a leithéidí lárnach ina saol, braithimid inár gcroíthe gur daoine 

tarraingteacha iad agus ba mhaith linn a bheith an-chairdiúil leo.  Tríd an teagmháil sin táimid ag 

bualadh le daoine an-álainn ar fad. Is ansan atá Dia féin inár measc agus tá neamh in aice linn. De 

réir na paidre seo, tá an áilleacht ar cheann des na cumhachtaí is láidre i gcroí gach éinne. Dúirt 

J.B. Keane fadó in agallamh nár thaispeáin éinne dúinn chomh hálainn is atá ár gcreideamh agus 

b’fhéidir gur sin é an fáth nach dtaitníonn sé linn mar ba cheart. 

3. Timire an Chroí Ró-Naofa an teideal atá ar an irisleabhar seo agus sin nod go bhfuil an phaidir an-

oiriúnach dúinne. Mar a dúramar cheana, an té a chum é is mhór aige a chroí a chothú. De réir mar 

a bhí sé ag cothú na haibhleoige, las grá Dé ina chroí istigh. Tá Dia agus an duine a chum an phaidir 

i ngrá lena chéile agus sin é an fáth nach bhfuil aon eagla air. Níl sé in iomaíocht ach chomh beag 

lena comharsa mar tá Mac Dé is mac Mhuire ina chroí agus is leor sin dó. Cabhraíonn cairde lena 

chéile agus sin é an fáth gur mian leis an té atá ag caint an chabhair a thugann Dia dó a roinnt le 

daoine eile is cuma cé hiad. Féach chomh leathan is atá an raon daoine ar a gcuireann sé paidir. Ní 

paidir í seo atá “imithe as dáta”. Cé gur cumadh í in áit iargúlta na blianta ó shin, léiríonn sí 

dearcadh leathan-aigeanta agus b’fhéidir gur féidir léi labhairt linn arís san aois seo. 

 

Focal scoir 
Is féidir linn a rá go bhfuil an tine sa chistin agus an tine ó Dhia inár gcroí ar lasadh agus iad araon le 

chéile ina slite féin ag scaipeadh solais agus teasa ar fud an domhain. Cairde Dé iad go léir cruinnithe 

mór-thimpeall na tine mar bhuanchairde. Sin cumhacht Chroí Íosa ag obair go ciúin láidir inár measc. 

 

         Pádraic Ó Gallchóir 
 

Tá an phaidir ar fáil in Ár bPaidreacha Dúchais ar leathanach 59, Uimhir 161. 

 


