
Nach cluinn thu ceòl ud? 

(le Liam Alastair Crouse, Uibhist a Deas) 

 
Nach cluinn thu an ceòl ud a dheònaicheas gràs Dhè? 
O èist ris an laoidh tha gun chaochladh gun àicheadh: 
An osag na gaoithe thar aodann nan àrd-bheann, 
An gàirich a’ chuain tha bith-bhuan air na tràighean. 
  
Le spiorad na Cruthaidheachd gu ciùin anns an àite 
Tha tighinn fa-near dhomh mar bheannaich gu 
gràdhmhor 
Am brìdean thug dìon don mhac, Ìosa, o nàmhaid – 
Rìgh Herod ’s an t-eachraidh – fon fheamainn rinn 
shàbh’ladh. 
  
Oir b’ fhada is cian bha an Trianaid na làthair 
An ceàrnaidhean tuath air an cuairtich an sàile; 
Tha eachdraidh na Crìosdachd gu dìomhair san àrainn 
Mar neamhnaid co-shìnte ri mìorbhailean nàdair. 
  
O stèidhicheadh tràth ann nuair thàinig an cràbhach, 
Air taisteal gu crìochan na rìoghachd fo aidmheil, 
Chuir Coinneach air leathad an eaglais an càradh 
Gu sgaoileadh na fàisneachd aig fàidhean air Pàrras. 
  
An Soisgeul rinn fàs às an làrach sa bhàgh ud, 
An làthair na Trianaid bha riamh anns na h-àirdean: 
Fo sgàil na Beinn’ Mòire tha còmhnaidh le ’gràsan - 
Mar chaithris an Aoin air A chaoraich gun fhàilneadh. 
  
Tha sòlas na sìthe san tìr seo an-còmhnaidh, 
Le beannachd an Triath a tha riarachadh dòchais, 
O mhullach nam beanntan gu gleanntan ar n-eòlais, 
Tha m’ anam gu mùirneach an ùmhlachd Do thròcair’. 
 

Ìosa Crìosd am Fìrean 
(le Murchadh a' Cheisteir. Air fonn 
"Mayfield", le Bria Mason) 
 
’S e Ìosa Crìosd am Fìrean 
Tha ’g innse dhuinn na ghràdh 
Gu bheil ar teàrnadh cinnteach 
Ma nì sinn feum dhe ghràs; 
Tha ghealladh anns an fhìrinn 
Ma ghabhas sinn dhuinn fhìn e, 
Tha cumhachd sìorraidh fìllt’ ann, 
’S cha dìobair e gu bràth. 
 
’S e Crìosd an ìobairt-rèitich -  
’S e cheusadh ann ar n- àit’, 
’S e chaidh don uaigh ’s e dh’èirich, 
’S e Ceannard treun na slàint’;  
’S e fhèin an Rìgh ’s am Buachaill’, 
’S gach cumhachd air a ghuaillibh; 
’S e ’n t-àrd-fhear-tagraidh shuas e, 
’S e ’n t-Uan is sloinneadh dha  
 
’S e Crìosd taghadh Dhè dhuinn, 
’S e chlach-stèidh e, ’s e ’n Airc; 
’S ann ann tha clann nan treubhan 
Gu lèir a’ faighinn àit’; 
Tha leigheas bho gach eucail ann 
’S glanadh bho gach euceart, 
’S thug Athair saidhbhreas nèimh Dha 
Gu lèir gu thoirt do chàch. 
 
’S e Crìosd am Baile-dìon 
Nach ruig dìoghaltair gu bràth 
Don neach a theich bhon tòrachd, 
’S gun chòir aig’ ach air bàs; 
Ma ruitheas e le dùrachd 
’S gun sealltainn air a chùlaibh, 
Cha tig an claidheamh dlùth air 
Gus ’n dùin e staigh ri slàint’. 
 
O, molamaid gu sìorraidh 
An Crìosda seo sinn fhèin’ 
’S e rinn nar cloinn do Dhia sinn, 
’S e riaraich ar n-uil’-fheum; 
Tha fìreantachd is naomhachd, 
Tha gliocas agus saors’ ann, 
’S tha fialaidheachd na ghaol 
Don chinne-daonn’ gu lèir. 
 

 
 
 


