Litir Naomh

SÉAMAS
1

Séamas seirbhíseach Dé agus an Tiarna Íosa Críost chuig an dá threibh dhéag atá ar
deoraíocht. Go mbeannaí Dia daoibh.

Cathuithe
2

Ná bíodh oraibh ach barr lúcháire nuair a thiteann sibh i ngach sórt cathaithe, 3mar tá
a fhios agaibh nuair a thástáiltear bhur gcreideamh go ngineann sé buanseasmhacht.
4
Agus caithfidh an bhuanseasmhacht a bheith lántorthúil sa chaoi go mbeidh sibh foirfe
iomlán gan dada in easnamh oraibh.
5
Má tá easpa eagna ar aon duine, iarradh sé ar Dhia í, Dia a thugann le féile do gach
duine agus nach bhfuil ina dhiaidh orthu, agus tabharfar dó í. 6Ach iarradh sé le
creideamh, gan ruainne amhrais, mar an té a bhfuil amhras air, is cosúil le tonn mhara é a
shéideann an ghaoth roimpi agus a shuaitheann sí anonn is anall. 7Óir ná bíodh an té sin á
mheas go bhfaighidh 8an fear atá idir dhá chomhairle, agus atá neamhsheasmhach ar gach
uile bhealach, dada ó Dhia.
9
Maíodh an bráthair uiríseal de bhrí gur ardaíodh é, 10agus an fear saibhir de bhrí gur
íslíodh é mar rachaidh sé ar ceal ar nós bhláth an fhéir. 11Mar bíonn teas loiscneach sa
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ghrian nuair a éiríonn sí agus seargann sí an féar; titeann a bhláth agus téann a mhaise in
éag. Sé an dála céanna ag an bhfear saibhir é, rachaidh sé in éag i lár a chúraimí.
12
Is aoibhinn don fhear a sheasann an fód in aghaidh an chathaithe mar nuair a bheidh
sé profa, gheobhaidh sé coróin na beatha a gheall an Tiarna dóibh siúd a thugann grá dó.
13
Ná habradh aon duine nuair a chuirtear cathú air: “Tá Dia ag cur cathaithe orm,” mar ní
féidir cathú chun oilc a chur ar Dhia agus ní chuireann sé féin cathú ar aon duine; 14ach
cuirtear cathú ar dhuine nuair a bhréagann agus a mheallann a ainmhian féin é; 15agus an
ainmhian, nuair a ghabhann sí gin, saolaíonn sí peaca, agus nuair a bhíonn an peaca i
mbun a mhéide bíonn an bás mar mhac aige.
16
A bhráithre ionúine, ná cuirtear dallamullóg oraibh. 17Níl aon dea-thíolacadh, ná aon
tabhartas foirfe, nach anuas a thagann sé, ag teacht anuas ó Athair na soilse, nach bhfuil
aon mhalartú ina láthair ná aon scáil athraithe. 18Ghin sé sinn dá dheoin féin trí bhriathar
na fírinne ionas go mba céadtoradh ar shlí sinn ar ar chruthaigh sé.

An Creideamh Fíor
19

Bíodh a fhios agaibh an méid seo, a bhráithre ionúine: tugadh gach duine cluas le
héisteacht le fonn, ach bíodh sé mall chun cainte agus mall chun feirge, 20mar ní
chuireann fearg an duine fíréantacht Dé i gcrích. 21Díbrígí uaibh dá bhrí sin gach uile
chineál salachair agus borradh na drochbheartaíochta agus glacaigí go ceansa le briathar
Dé a síoladh ionaibh, an briathar atá in ann bhur n-anam a shlánú. 22Ná cuirigí
dallamullóg oraibh féin; ní hé amháin go gcaithfidh sibh éisteacht leis an mbriathar,
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caithfidh sibh é a chur i ngníomh chomh maith. Mar an té a éisteann leis an mbriathar
agus nach ndéanann dá réir, tá sé cosúil le duine a bhreathnaíonn ar a cheannaithe i
scáthán; 24feiceann sé é féin agus imíonn sé agus gan mhoill déanann dearmad glan céard
leis ba chosúil é. 25Ach an té a scrúdaíonn an dlí foirfe, dlí na saoirse, agus atá
buanseasmhach, nach ndéanann dearmad ar an rud a chloiseann sé, ach a dhéanann beart,
beidh sé sona ina chuid oibre.
26
An té nach gcoinníonn guaim ar a theanga níl sé ach ag cur dallamullóg air féin más
dóigh leis go bhfuil sé ag cleachtadh an chreidimh; is fánach é a chleachtadh creidimh.
27
Seo é fíorchleachtadh an chreidimh atá glan agus gan smál i láthair Dé agus an Athar:
cuairt a thabhairt ar na dílleachtaí agus ar na baintreacha in am a ngátair agus gan ligean
don saol thú féin a thruailliú.

Na Boicht

2

Seachain an fabhar sibhse, a bhráithre, a bhfuil creideamh ár dTiarna Íosa Críost,
Tiarna na glóire, agaibh. 2Mar má thagann fear faoi fháinní óir agus é dea-ghléasta
isteach in bhur dtionól, agus má thagann fear eile isteach agus é bocht agus gan ach
drochéadach air, 3agus má thugann sibhse ómós don té a bhfuil an t-éadach maith air
agus a rá leis: “Bíodh an suíochán maith anseo agat,” agus a rá leis an bhfear bocht:
“Seas ansiúd thall,” nó: “Suigh ar an urlár le hais stól mo chos,” 4nach bhfuil sibh ag
déanamh leathchuma, agus nach bhfuil breithiúna déanta díbh, breithiúna na mbreitheanna
éagóra? 5Éistigí, a bhráithre ionúine, nach iad an mhuintir atá bocht os comhair an tsaoil
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a thogh Dia le bheith saibhir sa chreideamh agus le bheith ina n-oidhrí ar an ríocht a
gheall sé dóibh siúd a thugann grá dó? 6Sibhse ámh, thug sibh easonóir don duine bocht.
Nach iad lucht an tsaibhris a dhéanann leatrom oraibh? Nach iadsan a tharraingíonn os
comhair na cúirte sibh? 7Nach iadsan a dhiamhaslaíonn an t-ainm uasal dár tíolacadh
sibh? 8Má chomhlíonann sibh an dlí ríoga de réir an scrioptúir: “Gráigh do chomharsa
mar thú féin,” ansin más ea, tá sibh ag déanamh go maith. 9Ach má dhéanann sibh
leathchuma, tá peaca á dhéanamh agaibh, agus tá sibh daortha mar choireacha ag an dlí.
10
Óir cibé duine a choimeádann an dlí go léir ach a thuislíonn san aon phonc amháin,
ciontaítear é san iomlán. 11Mar an té a dúirt: “Ná déan adhaltranas,” dúirt sé freisin: “Ná
déan marú.” Mura ndéanann tú adhaltranas, ach má dhéanann tú marú, tá coireach in
aghaidh an dlí déanta díot. 12Labhraígí agus déanaigí beart dála daoine atá le dul faoi
bhreith dhlí na saoirse. 13Óir tá breithiúnas gan trócaire le tabhairt ar an té nach ndearna
trócaire; ach sáraíonn an trócaire an breithiúnas.

Creideamh agus Dea-Oibreacha
14

Cén tairbhe é, a bhráithre liom, má deir duine go bhfuil creideamh aige, ach é gan
dea-oibreacha? An féidir don chreideamh é a shábháil? 15Má tá deartháir nó deirfiúr gan
éadach agus gan cuid an lae de bhia acu, 16agus go ndeir duine agaibhse leo: “Imígí faoi
shíocháin; faighigí goradh agus ithigí bhur sáith,” agus nach dtugann sibh riachtanais na
beatha dóibh, cén tairbhe é? 17Sé a fhearacht sin ag an gcreideamh é. Tá sé marbh leis
féin gan dea-oibreacha. 18Ach déarfaidh duine éigin: “Tá creideamh agatsa agus tá
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dea-oibreacha agamsa.” Taispeáin dom do chreideamh in éagmais do dhea-oibreacha,
agus taispeánfaidh mise mo chreideamh duitse trí mo dhea-oibreacha. 19Creideann tú
gurb aon é Dia, agus is maith mar a dhéanann tú; ach creideann na deamhain chomh
maith, agus bíonn siad ar crith. 20An mian leat a fhios a bheith agat, a ghliogaire, nach
bhfuil aon mhaith sa chreideamh gan dea-oibreacha? 21Nár fíréanaíodh Abrahám ár
n-athair trína dhea-oibreacha nuair a d’ofráil sé a mhac Íosác ar an altóir? 22Feiceann tú
go raibh an creideamh i gcomhar lena dhea-oibreacha agus gur cuireadh críoch ar an
gcreideamh trína dhea-oibreacha. 23Agus comhlíonadh an scrioptúr a deir: “Chreid
Abrahám i nDia, agus áiríodh é sin ina leith mar fhíréantacht” agus tugadh cara Dé air.
24
Is léir daoibh gur le dea-oibreacha a fhíréanaítear duine agus nach le creideamh amháin.
25
Ba é an dála céanna é ag Rácháb an mheirdreach, nach trí dhea-oibreacha a fíréanaíodh
í nuair a ghlac sí leis na teachtairí agus gur sheol amach iad ar mhalairt bealaigh? 26Tá an
corp marbh gan an t-anam agus ar an gcuma chéanna tá an creideamh marbh gan
dea-oibreacha.

An Teanga

3

A bhráithre liom, ná bíodh mórán agaibh in bhur dteagascóirí, mar tá a fhios agaibh
go dtabharfar breith níos déine orainne. 2Is iomaí slí ina bpeacaímid go léir agus an té
nach bpeacaíonn ó bhriathar is duine foirfe eisean, agus é ar a chumas an cholainn ar fad
a shrianadh. 3Má chuirimid béalbhach i mbéal na gcapall d’fhonn go ngéillfidís dúinn,
bíonn a dtoirt go léir faoinár stiúir. 4Tóg na báid féin, dá mhéid iad, agus fiú má bhíonn
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siad á séideadh ag na gálaí, déantar iad a stiúradh le stiúir bhídeach cibé áit is mian leis an
bpíolóta de réir mar bhuaileann an fonn é. 5Níl sa teanga ach oiread ach ball beag, ach tá
bearta móra á maíomh aici. Féach nach beag an lasair a chuireann foraois mhór trí thine!
6
Lasair an teanga chomh maith; is domhan coirpeachta í an teanga i measc ár mball, agus
í ag truailliú an choirp ar fad, ag cur cúrsa an tsaoil trí thine, agus ifreann á cur féin ar
lasadh. 7Is féidir don chineál daonna gach cineál ainmhí agus éin agus nathrach agus míol
farraige a cheansú, agus tá sin déanta acu, 8ach ní féidir d’aon duine daonna an teanga a
cheansú; plá í atá ag réabadh léi agus í lán de nimh mharfach. 9Is léi a bheannaímid an
Tiarna agus ár nAthair; agus is léi chomh maith a mhallaímid daoine cé go bhfuil siad
déanta ar dheilbh Dé. 10Tagann an bheannacht agus an mhallacht as an mbéal céanna.
Níor cheart go mbeadh sin amhlaidh, a bhráithre liom. 11An ndéanann an tobar idir
fhíoruisce agus uisce goirt a sceitheadh as an aon súil? 12An féidir, a bhráithre liom, don
chrann fígí ológa a iompar nó don fhíniúin fígí a iompar? Ní mó ná sin is féidir don sáile
fíoruisce a iompar.

An Eagna Fhíre agus Spiorad an tSaoil
13

Cé tá eagnaí agus tuisceanach in bhur measc? Taispeánadh sé a dhea-oibreacha in
umhlaíocht na heagna lena iompar fónta. 14Ach má tá éad searbh oraibh agus uaillmhian
doicheallach in bhur gcroí, ná bígí ag maíomh ná ag bréagnú na fírinne. 15Ní anuas ó
lastuas a thagann an sórt sin eagna, ach tá sí talmhaí, neamhspioradálta, agus diabhlaí.
16
Mar a mbíonn éad agus uaillmhian dhoicheallach, bíonn corrthónacht agus gach sort
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drochbhirt. Ach an eagna ó lastuas tá sí ar dtús íon, ansin síochánta, cineálta,
sochomhairlithe, lán de thrócaire agus de dhea-thorthaí, gan leathchuma, gan cur i gcéill.
18
Síolann lucht déanta na síochána an síol a thabharfaidh fómhar na fíréantachta, go
síochánta.

Easaontas

4

Cad faoi deara cogaí agus cathanna a bheith in bhur measc? Nach é seo, go bhfuil
bhur n-ainmhianta ag troid le chéile in bhur mbaill bheatha? 2Santaíonn sibh rud éigin
agus níl sé agaibh; maraíonn sibh agus lorgann sibh, ach ní féidir daoibh teacht air;
fearann sibh cath agus cogadh, ach ní fhaigheann sibh seilbh mar nach n-iarrann sibh.
3
Iarrann sibh rud, ach ní fhaigheann sibh mar nach n-iarrann sibh go cuí, ach lena
chaitheamh ar bhur n-ainmhianta. 4A striapacha, nach bhfuil a fhios agaibh gur cuma
cairdeas an tsaoil seo nó eascairdeas Dé? Dá bhrí sin an té ar mian leis a bheith ina chara
ag an saol seo, déanann sé namhaid Dé de féin. 5Nó an dóigh libh gur gan fáth a deir an
scrioptúr: “Bíonn sé ag tnúth le héad leis an spiorad a chuir sé a chónaí ionainn?” 6Ach
tugann sé breis grásta, agus uime sin deir sé: “Cuireann Dia in aghaidh lucht an uabhair,
ach tugann sé grásta do lucht na huirísleachta.” 7Géilligí dá bhrí sin do Dhia; cuirigí i
gcoinne an diabhail agus teithfidh sé uaibh. 8Druidigí i gcóngar Dé agus druidfidh Dia in
bhur gcóngarsa. Nígí bhur lámha, a pheacacha, agus glanaigí bhur gcroí, sibhse atá ag
cogadh le bhur n-aigne. 9Bígí go dearóil, ag gol is ag caoineadh. Bíodh bhur ngáire ina
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gol agaibh, agus bhur lúcháir ina gruaim. Déanaigí sibh féin a ísliú os comhair an Tiarna
agus ardóidh sé sibh.
11
Ná bígí ag tromaíocht ar a chéile, a bhráithre. An té a dhéanann tromaíocht ar
bhráthair, nó a dhaorann a bhráthair déanann sé tromaíocht ar an dlí agus daorann sé an
dlí. Ach má dhaorann tú an dlí, ní á chomhlíonadh a bhíonn tú ach á dhaoradh. 12Níl ach
aon reachtóir agus aon bhreitheamh amháin ann, agus tá cumhacht saortha agus scriosta
aigesean. Ach cé hé tusa le breith a thabhairt ar do chomharsa?

Rabhadh
13

Féachaigí anseo sibhse a deir: “Rachaimid go dtí a leithéid seo de bhaile inniu nó
amárach agus caithfímid bliain ann agus beimid ag trádáil ann agus ag déanamh airgid.”
14
Níl a fhios agaibh céard a tharlóidh amárach. Céard é bhur mbeo? Níl ionaibh ach mar
ghal a thaibhsíonn ar feadh tamaill bhig agus a théann ar ceal ansin. 15In ionad a rá: “Más
é toil an Tiarna é, mairfimid agus déanfaimid seo nó siúd.” 16Ach mar atá an scéal, nach
sibh atá ag maíomh le barr sotail! Is olc é gach maíomh den sórt sin. 17An té arb eol dó
céard is ceart a dhéanamh agus nach ndéanann é, is peaca dó é.
Féachaigí anseo anois a lucht an tsaibhris, déanaigí gol agus olagón de bharr na
dtubaistí atá le teacht sa mhullach oraibh. 2Chuaigh lobhadh ar bhur saibhreas agus
d’ith na leamhain bhur gcuid éadaigh. 3Tá meirg tagtha ar bhur gcuid óir agus airgid,
agus beidh an mheirg orthu ina fianaise in bhur n-aghaidh agus alpfaidh sí bhur gcuid
feola mar a dhéanfadh tine. Tá stór curtha i dtaisce agaibh le haghaidh na laethanta
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deireanacha! Féach, tuarastal na n-oibrithe a bhain fómhar bhur gcuid gort, agus a
choinnigh sibh uathu go calaoiseach, tá sé ag éamh os ard; agus tá cluasa Thiarna na Slua
sroichte ag éamh na mbuanaithe. 5Chaith sibh bhur saol ar talamh le só agus le sáile; chuir
sibh saill ar bhur gcroí lá an áir. 6Dhaor sibh an neamhurchóideach agus mharaigh sibh é;
ní chuireann sé in bhur gcoinne.

Aitheasc agus Comhairle
7

Bíodh foighne agaibh dá bhrí sin a bhráithre go dtí teacht an Tiarna. Féach an
feirmeoir agus é ag feitheamh le fómhar luachmhar na hithreach, agus foighne aige leis nó
go bhfaighe sé an fhearthainn luath agus dhéanach. 8Bíodh foighne agaibhse chomh
maith. Bíodh misneach agaibh in bhur gcroí mar tá teacht an Tiarna lámh linn. 9Ná
déanaigí casaoid ar a chéile ionas nach dtabharfar breith oraibh; féach, tá an breitheamh
cheana féin i mbéal an dorais. 10A bhráithre, bíodh na fáithe a labhair in ainm an Tiarna
mar shampla agaibh den fhulaingt agus den fhoighne. 11Féach go bhfógraímid gurb
aoibhinn dóibh siúd a sheas an fód. Chuala sibh faoi fhoighne Iób agus an chríoch a chur
an Tiarna léi, mar go bhfuil sé lán de thaise agus de thrócaire.
12
Ach thar aon ní eile, a bhráithre liom, ná tugaigí mionn, dar neamh ná dar talamh, ná
dar aon mhionn eile. Nuair a bhíonn “sea” le rá agaibh, abraigí “sea,” agus “ní hea” nuair
is “ní hea,” ionas nach dtiocfadh an daorbhreith oraibh.
13
An bhfuil aon duine in bhur measc ag fulaingt? Guíodh sé. An bhfuil lúcháir ar
dhuine éigin? Gabhadh sé duan molta. 14An bhfuil aon duine in bhur measc atá tinn?
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Cuireadh sé fios ar sheanóirí na heaglaise agus guídís os a chionn agus déanaidís é a
ungadh le hola in ainm an Tiarna. 15Déanfaidh urnaí an chreidimh an t-othar a shlánú agus
tógfaidh an Tiarna suas é agus má tá peacaí déanta aige maithfear dó iad. 16Admhaígí
bhur bpeacaí dá chéile agus guígí ar son a chéile ionas go leigheasfar sibh; is mór í
éifeacht urnaí dhúthrachtach an duine fhíréanta. 17Duine daonna ab ea Éilias leis an nádúr
céanna linn féin, agus ghuigh sé go dícheallach nach ndéanfadh sé aon bháisteach, agus ní
dhearna sé deoir ar an talamh ar feadh trí bliana agus sé mhí. 18Ansin ghuigh sé arís agus
thug an spéir an bháisteach agus thug an talamh a toradh uaithi.
19
A bhráithre liom, má théann duine agaibh ar seachrán ón bhfírinne agus duine eile á
thabhairt ar ais 20bíodh a fhios aige, an té a chasfaidh peacach ar ais óna sheachrán slí, go
sábhálfaidh sé a anam ón mbás, agus go ndéanfaidh sé a lán peacaí a chlúdach as radharc.
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