
Rang 5/6 
Naomh Pádraig agus Rí Laoghaire 
D’iarr Dia ar Naomh Pádraig filleadh ar Éirinn agus an teachtaireacht 
faoin gCríostaíocht a scaipeadh ar fud na tíre. Ag an am sin ba tír 
phágánach í Éire a bhí faoi rialú ag draoithe Ceilteacha agus Ard-Rí darb 
ainm Laoghaire, a bhí ina cónaí i dTara, Contae na Mí. Bhí a ndlíthe agus a 
nósanna féin ag na daoine Ceilteacha agus rinne siad adhradh do dhéithe 
págánacha. 
I dtosach thit focail Naomh Pádraig ar chluasa bodhar. Níor theastaigh ó 
mhuintir na gCeilteach éisteacht faoi Dhia, agus bhraith na draoithe faoi 
bhagairt an méid a bhí le rá ag Naomh Pádraig. Ach lean Pádraig air ag 
múineadh faoi Dhia. Féile mhór ab ea féasta Ceilteach na Bealtaine (Féile 
na dTinte) chun tús an tsamhraidh agus an bua thar chumhachtaí dorcha a 
cheiliúradh. Go traidisiúnta, lasfadh Ard-Rí na hÉireann tine ar bharr 
Chnoc na Teamhrach ag an am seo, agus d’úsáidfí an tine seo ansin chun 
gach tine eile a lasadh. Mar sin, nuair a las Naomh Pádraig tine ar Chnoc 
na Slane chun ceiliúradh Críostaí an Aiséirí a cheiliúradh um Cháisc, sular 
las an tArd-Rí Laoghaire a thine, ní raibh an tArd-Rí sásta. Bhí Cnoc na 
Slane le feiceáil ó Chnoc na Teamhrach. Mar sin chuir Laoghaire na 
draoithe chun imscrúdú a dhéanamh agus thuairiscigh siad ar ais go raibh 
cumhachtaí draíochta ag tine Naomh Pádraig toisc nach raibh siad in ann é 
a chur amach. Thug siad foláireamh mura múchfadh an Rí tine Phádraig, 
go lasfadh sé go deo. 
Ní fhéadfadh an Rí Laoghaire an tine a mhúchadh, mar sin chuir sé fios ar 
Naomh Pádraig. Bhí sé an-tógtha leis an méid a d’inis Naomh Pádraig dó 
faoi Dhia, faoin Tríonóid, agus faoin gcaoi ar chuir Dia Íosa chun a 
thaispeáint dúinn conas maireachtáil agus conas grá a thabhairt, agus 
d'iompaigh sé go dtí an Chríostaíocht. Thug sé cead do Phádraig taisteal 
go saor ar fud na hÉireann ag déanamh a chuid oibre misinéireachta, agus 
de réir a chéile tháinig muintir na hÉireann ina gCríostaithe. 
Bhí a fhios ag Naomh Pádraig gur planda naofa do na Ceiltigh an seamróg, 
agus mar sin d’úsáid sé é chun múineadh faoi rúndiamhair na Tríonóide - 
go bhfuil Trí Phearsa san aon Dia amháin: Athair, Mac agus Spiorad 
Naomh. D’ardaigh sé suas seamróg agus dúirt sé, ‘An bhfeiceann tú an 
chaoi a bhfuil trí dhuilleog sa seamróg seo atá aontaithe ar gas amháin? 
Ar an gcaoi chéanna, tá Trí Phearsa na Tríonóide aontaithe in aon Dia 
amháin?  



1. Cén íomhá de Dhia atá agat? Conas a d’úsáidfeá é chun Dia a mhíniú 
inár saol? 
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Lúireach Phádraig 
Críost liom. 
Críost romham. 
Críost i mo dhiaidh. 
Críost ionam. 
Críost ar mo lámh dheas. 
Críost ar mo lámh chlé. 
Críost i mo chuideachta is cuma cá dtéim. 
Críost mar chara agam, anois is go buan. Áiméan    

Scríobh paidir do gach duine a bhfuil cónaí orthu in Éirinn



