Céad Litir Naomh

PEADAR

1

Peadar, aspal le hÍosa Críost, chuig deoraithe na díbeartha i bPontas, sa Ghalait, sa
Chapadóise, san Áise, agus i mBitinia, an mhuintir atá tofa 2de réir oirchill Dé an
tAthair, i gcoisreacan tríd an Spiorad, le humhlú d’Íosa Críost agus lena fhuil a
chroitheadh orthu. Go raibh grásta agus síocháin agaibh go raidhsiúil.

Dóchas agus Slánú
3

Moladh le Dia agus Athair ár dTiarna Íosa Críost! D’athghin sé sinn as ucht a
mhórthrócaire, trí aiséirí Íosa Críost ó mhairbh, chun bheomhuiníne 4agus chun
oidhreachta atá marthanach dothruaillithe, gan síothlú, oidhreacht atá in áirithe daoibh
sna flaithis. 5Tá sibh anois do bhur gcumhdach tríd an gcreideamh ag Dia na bhfeart, le
haghaidh an tslánaithe atá réidh lena fhoilsiú ag deireadh ré. 6Is údar lúcháire agaibhse é
seo, fiú más dobrónach féin sibh ar feadh tamaill bhig de bharr trialacha den uile chineál,
7
d’fhonn go bhfaighfí fíormhianach bhur gcreidimh, atá níos luachmhaire ná ór – rud atá
somhillte cé go dtástáiltear sa tine é – ag dul chun molta agus onóra agus glóire tráth a
fhoilseofar Íosa Críost. 8Ní fhaca sibh é, ach tugann sibh grá dó; ní fheiceann sibh anois
féin é, ach creideann sibh ann, agus is lúcháireach sibh le háthas glórmhar dolabhartha,
9
agus slánú bhur n-anam á ghnóthú agaibh mar thoradh ar bhur gcreideamh.
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Na fáithe a thairngir faoin ngrásta a bhí i ndán daoibhse, is faoin slánú seo a rinne
siad cuardach agus grinncheistiú. 11Scrúdaigh siad cén duine nó cén uain a bhí á
thaispeáint ag Spiorad Íosa a bhí iontu agus é ag réamhfhógairt pháis Chríost agus na
glóire a leanfadh í. 12Foilsíodh dóibh nach dóibh féin a bhí siad ag fónamh ach daoibhse i
gcás na nithe atá fógraithe daoibhse anois acu siúd a chraol an dea-scéal daoibh le
cabhair an Spioraid Naoimh a seoladh ó neamh, nithe a mbíonn na haingil féin ag tnúth le
sracfhéachaint a fháil orthu.

Dea-Bheatha ar son Dé
13

Dá bhrí sin cuirigí bhur n-aigne i gcóir chun oibre, bígí stuama, agus bíodh bhur
muinín go hiomlán as an ngrásta a dháilfear oraibh nuair a fhoilseofar Íosa Críost. 14Dála
leanaí géilliúla, ná téigí i gcosúlacht ainmhianta an aineolais ina raibh sibh cheana, 15ach
amhail is naofa eisean a ghlaoigh oraibh, bígí-se naofa in bhur n-iompar go léir, 16mar tá
scríofa: “Bígí naofa mar go bhfuilimse naofa.” 17Má thugann sibh Athair ar an té sin a
thugann breith gan leathchuma ar gach duine de réir a bhirt, ní foláir daoibh sibh féin a
iompar go heaglach le linn bhur ndeoraíochta. 18Óir is feasach sibh nach le nithe
sothruaillithe mar ór nó airgead a fuasclaíodh sibh ó bhur n-iompar baoth a fuair sibh mar
oidhreacht ó bhur n-aithreacha, 19ach le fuil luachmhar Chríost, amhail fuil uain gan
mháchail gan cháim. 20Bhí aithne air cheana féin roimh chruthú an domhain, ach foilsíodh
é i ndeireadh ré ar bhur sonsa 21a chreideann trídsean i nDia, a thóg ó mhairbh é, agus a
thug glóir dó, le go mbeadh creideamh agus dóchas agaibhse i nDia. 22Rinne sibh bhur
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n-anam a íonghlanadh trí umhlú don fhírinne le haghaidh grá gan cur i gcéill do na
bráithre; tugaigí grá díograiseach dá chéile, más ea, ó chroí glan. 23Ní ó aon síol
sothruaillithe a gineadh as an nua sibh, ach ó shíol dothruaillithe trí bhriathar Dé bheo
shíoraí.
24
“Mar tá an uile fheoil mar an bhféar,
agus níl ina glóir go léir ach mar bhláth an fhéir;
25
Ach maireann briathar an Tiarna go deo.”
Agus is é an briathar sin an dea-scéal a fógraíodh daoibh.

An tSagartacht Nua

2

Caithigí i leataobh uaibh, más ea, gach mailís agus calaois, gach cur i gcéill, gach
formad, agus gach tromaíocht. 2Dála naíonán nuabheirthe, bíodh cíocras oraibh chun
an fhíorbhainne spioradálta ionas go bhfásfaidh sibh dá thairbhe chun an tslánaithe, 3más
é gur bhlais sibh gur caoin é an Tiarna. 4Druidigí ina aice, os é an chloch bheo é dár
dhiúltaigh daoine, ach ar tofa luachmhar i láthair Dé í; 5agus tógtar sibhse féin, faoi mar
ba bheochlocha sibh, in bhur n-áras spioradálta, le bheith in bhur sagartacht naofa le
híobairtí spioradálta taitneamhacha a ofráil do Dhia trí Íosa Críost. 6Uime sin tá seo sa
scrioptúr:
“Féach, tá cloch á leagan agam i Síón,
cloch chúinne thofa luachmhar.
An té a chreidfidh inti, ní chuirfear díomá air.”
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Daoibhse dá bhrí sin a chreideann, is luachmhar í, ach dóibh siúd nach gcreideann: “An
chloch dár dhiúltaigh na saoir, rinneadh ceann an chúinne di,” 8agus “ceap tuisle agus
carraig scannail.” Baintear tuisle astu mar nach ngéilleann siad don bhriathar; agus is mar
sin a bhí ceaptha dóibh.
9
Ach is cine tofa sibhse, sagartacht ríoga, muintir naofa, pobal a cuireadh ar leithrigh,
le go bhfógródh sibh éachtaí an té sin a ghlaoigh as an dorchadas amach oraibh chun a
sholais iontaigh féin. 10Níor phobal sibh tráth, ach anois is pobal Dé sibh; níor bhain a
thrócaire libh tráth, ach anois tá bainte aici libh.

Dualgais an Chríostaí
11

A chairde cléibh, impím oraibh, mar choimhthígh agus mar dheoraithe, staonadh ó
ainmhianta na colainne a bhíonn ag cogaíocht leis an anam. 12Bíodh bhur n-iompar i
measc na ngintlithe gan cháim, i dtreo, má cháineann siad anois sibh mar lucht
míghníomhartha, go bhfeicfidh siad bhur ndea-oibreacha agus go molfaidh siad Dia dá
gcionn ar lá an fhiosraithe.
13
Bígí géilliúil do gach foras daonna ar son an Tiarna, más don impire é de bharr a
cheannasaíochta, 14más do ghobharnóirí é, de bharr gur sheol seisean iad le coirpigh a
phionósú agus le lucht dea-bheart a mholadh. 15Mar is é toil Dé é go ndéanfaidh sibh
aineolas daoine baotha a chur ina thost leis na bearta fónta a dhéanann sibh. 16Déanaigí
sibh féin a iompar mar shaoráin, gan an tsaoirse a bheith mar bhrat ar an olc agaibh, ach
sibh a mhaireachtáil mar a bheadh daoráin Dé. 17Tugaigí onóir do chách; bíodh grá
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agaibh don bhráithreacht; bíodh eagla oraibh roimh Dhia agus bíodh ómós agaibh don
impire.
18
A sheirbhíseacha, bígí umhal do bhur máistrí, le barr urraime, agus ní dóibh siúd atá
caoin cneasta amháin é ach don mhuintir gharg chomh maith. 19Óir is é a thuilleann
gnaoi, má iompraíonn duine pianta ag fulaingt go héagórach ach Dia os comhair a aigne
aige. 20Cén chreidiúint é má dhéanann sibh rud as an tslí agus go n-iompraíonn sibh bhur
bpionós le foighne? Ach má dhéanann sibh an mhaith agus go bhfulaingíonn sibh dá bharr
le foighne, tuilleann sin gnaoi Dé. 21Óir is chuige seo a gairmeadh sibh, mar gur fhulaing
Críost féin ar bhur son, agus gur fhág sé sampla agaibh le go leanfadh sibh a lorg. 22Ní
dhearna seisean aon pheaca, ná ní bhfuarthas aon chealg ina bhéal. 23Nuair a caitheadh
achasán leis níor chaith sé achasán ar ais; nuair a bhí sé ag fulaingt ní dhearna sé bagairt,
ach d’fhág sé a chúis faoin té a thugann breith go cóir. 24D’iompair sé ár bpeacaí ina
cholainn féin ar an gcrann d’fhonn go bhfaighimis bás dár bpeacaí ach go mairfimis don
fhíréantacht. Trína chréachtaí a cneasaíodh sibh. 25Bhí sibh mar chaoirigh ar seachrán,
ach tá fillte ar ais agaibh ar aoire agus ar chaomhnóir bhur n-anama.
Mar an gcéanna libhse, a mhná, bígí umhal do bhur bhfir chéile, i dtreo má tá cuid acu
gan géilleadh don bhriathar, go ndéanfaí iad a ghnóthú gan bhriathar trí iompar a
gcuid ban, 2nuair a gheobhaidh siad radharc ar bhur n-iompar urramach geanmnaí.
3
Nárab í an mhaise lasmuigh le fí foilt, le caitheamh ornáidí óir agus éidí galánta, bhur
gcúram, 4ach an duine folaithe sa chroí istigh le seoid dhothruaillithe na meanman cneasta
caoine, rud atá sárluachmhar i bhfianaise Dé. 5Na mná naofa fadó, iadsan a chuir a
muinín i nDia, is mar sin a mhaisídís iad féin agus iad umhal dá gcuid fear. 6Sin mar a bhí
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ag Sárá a bhí umhal d’Abrahám ar ar thug sí tiarna. Is dá sliocht sibhse nuair a
chleachtann sibh na dea-oibreacha, gan scáth gan eagla.
7
Mar an gcéanna libhse a fheara, déanaigí aontíos le bhur mná de réir na tuisceana
críostaí, agus bíodh urraim agaibh dóibh mar, cé gurb iad is laige ó nádúr, is leo atá sibh
mar chomhoidhrí ar ghrásta na beatha ionas nach mbeadh aon bhac ar bhur n-urnaithe.
8
Mar fhocal scoir, bígí uile ar aon intinn, agus bíodh comhbhá agaibh le chéile, agus
grá agaibh do na bráithre; bíodh trócaire in bhur gcroí agus uirísle in bhur meon. 9Ná
díolaigí olc ar olc, ná achasán ar achasán; ach a mhalairt, tugaigí beannacht; mar is chuige
sin a glaodh oraibh, le go mba bheannacht a bheadh mar oidhreacht agaibh.
10

“An té ar mian leis an bheatha a shantú
agus fad saoil faoi shéan a bheith aige,
coinníodh sé a theanga ón olc,
agus a bhéal ó bhriathra éithigh.
11
Casadh sé ón olc agus déanadh an mhaith;
lorgadh sé an tsíocháin agus téadh sé ar a tóir.
12
Óir tá súile an Tiarna ar na fíréin,
agus tugann sé cluas dá n-impí.
Ach tugann an Tiarna aghaidh ar lucht déanta olc.

Páis Chríost: Breithiúnas: Glóir Dé
13

Agus cé a dhéanfaidh díobháil daoibh má tá cíocras oraibh chun na maitheasa? 14Ach
fiú má fhulaingíonn sibh ar son na fíréantachta, is méanar daoibh. Ná bíodh faitíos ná
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critheagla oraibh rompu. Bíodh urraim in bhur gcroí istigh agaibh do Chríost mar
Thiarna. Bígí réidh i gcónaí le cosaint a dhéanamh in aghaidh aon duine a iarrann oraibh
bonn a thabhairt leis an dóchas atá ionaibh; ach déanaigí amhlaidh le cneastacht agus le
hurraim, 16agus le coinsias glan, i dtreo, nuair a dhéantar tromaíocht oraibh go gcuirtear
náire ar an muintir a dhéanann béadán ar bhur ndea-iompar i gCríost. 17Óir nach fearr
fulaingt de chionn na maitheasa, más é toil Dé é, ná de chionn an oilc? 18Óir fuair Críost
bás an t-aon uair amháin i ngeall ar pheacaí, an fíréan thar ceann na neamhfhíréan,
d’fhonn sinn a thabhairt i láthair Dé. Básaíodh é sa cholainn, ach rinneadh beo é sa
spiorad 19agus sa riocht sin chuaigh sé agus sheanmóir sé do na spioraid a bhí i gcarcair,
20
iad siúd a bhí easumhal fadó nuair a bhí Dia ag feitheamh go foighneach leo le linn Naoi
nuair a bhí an áirc á tógáil, an áirc a thug slán tríd an uisce an beagán slua, ochtar ar fad
is é sin. 21An baisteadh atá ag freagairt dó sin, mar shamhail. Déanann sé sibhse a shlánú
anois, agus ní mar ghlanadh salachair choirp é, ach mar impí chun Dé ar son coinsiasa
ghlain trí aiséirí Íosa Críost. 22Chuaigh seisean suas ar neamh agus tá ar dheasláimh Dé
agus aingil agus tiarnais agus cumhachtaí ag géilleadh dó.
Ós rud é gur fhulaing Críost sa cholainn, dá bhrí sin, bíodh an tuiscint chéanna mar
arm agaibhse, an té a d’fhulaing sa cholainn, gur scar sé leis an bpeaca, 2ionas nach
mairfeadh sé an chuid eile dá shaol ar talamh de réir mianta an duine ach de réir thoil Dé.
3
Is leor an t-am atá thart le déanamh mar is áil leis na gintlithe, ag caitheamh a saoil le
ragairne, le hainmhianta, le meisce, le carús, le hól agus le híoladhradh mídhleathach.
4
Cuireann sé iontas orthu nach ritheann sibh leo isteach sa tuile chéanna drabhláis agus
bíonn siad do bhur maslú. 5Ach tabharfaidh siad cuntas don té atá réidh le breithiúnas a
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thabhairt ar bheo agus ar mhairbh. Uime sin is ea a fógraíodh an dea-scéal do na mairbh,
ionas go dtabharfaí breith orthu sa cholainn mar dhaoine, ach go mairfidís sa spiorad de
réir Dé.
7
Tá deireadh gach ní ar láimh. Bígí ciallmhar dá bhrí sin agus bíodh smacht agaibh
oraibh féin mar mhaithe le bhur n-urnaithe. 8Thar aon ní eile bíodh grá buan agaibh dá
chéile óir clúdaíonn grá a lán peacaí. 9Cuirigí fáilte gan doicheall roimh a chéile. 10Gach
duine agaibh, de réir mar a fuair sé tíolacadh ó Dhia, bainigí feidhm as ar mhaithe lena
chéile mar a dhéanfadh maoir fhónta ar ilghrásta Dé. 11Má labhraíonn duine, déanadh sé
amhlaidh amhail is gur oracail ó Dhia a bhíonn á dtabhairt aige; má dhéanann duine
friotháil, déanadh amhail is gur tríd an neart a bhronnann Dia é, ionas go dtabharfaí glóir
do Dhia i ngach ní trí Íosa Críost dar dual glóir agus réimeas le saol na saol. Amen.
12
A chairde cléibh, ná bíodh iontas oraibh nuair a chuirtear triail thine oraibh, le sibh a
thástáil, amhail is go raibh rud éigin aisteach ag tarlú daoibh. 13Ach bíodh áthas oraibh sa
mhéid go bhfuil sibh páirteach i bpáis Chríost, ionas go mbeadh áthas agus lúcháir oraibh
freisin nuair a fhoilseofar a ghlóir. 14Is méanar daoibh má thugtar aithis daoibh i ngeall ar
ainm Chríost, mar go lonnaíonn Spiorad na glóire agus Spiorad Dé oraibh. 15Nár lige Dia
go bhfulaingeodh aon duine agaibh pionós mar dhúnmharfóir, mar ghadaí, mar
choirpeach, nó mar ladhrálaí. 16Ach más mar Chríostaí a fhulaingíonn duine pionós, ná
bíodh náire air ach tugadh sé glóir do Dhia faoin ainm seo. 17Óir tá an uain tagtha don
bhreith tosú le teaghlach Dé; agus más linne a thosaíonn sí, cén chríoch a bheidh ar an
muintir nach ngéilleann do shoisceal Dé? 18Agus “más ar éigean a shábhálfar an fíréan,
cad a tharlóidh don éagráifeach agus don pheacach?” 19An mhuintir a fhulaingíonn dá
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bhrí sin de réir thoil Dé, déanaidís an ceart agus cuiridís cúram a n-anama ar an
gCruthaitheoir dílis.

Treoracha

5

Impím ar na seanóirí in bhur measc, agus is comhsheanóir libh mise agus finné ar
pháis Chríost, agus táim páirteach libh sa ghlóir atá le foilsiú. 2Déanaigí tréad Dé atá
faoi bhur gcúram a aoireacht; ná tugaigí aire dó le foréigean ach le fonn, mar is toil le
Dia, ná le dúil tháir san airgead ach le dúthracht, 3ná ag tiarnú orthu siúd atá faoi bhur
gcúram ach in bhur samplaí don tréad. 4Ansin nuair a fhoilseofar an tArdaoire tabharfar
daoibh coróin mharthanach na glóire.
5
Mar an gcéanna libhse is óige ná sin, bígí umhal do na seanóirí. Cuirigí umaibh, gach
duine agaibh, an umhlaíocht i leith a chéile, mar “cuireann Dia in aghaidh lucht an
uabhair, ach bronnann sé a ghrásta ar lucht na humhlaíochta.” 6Umhlaígí sibh féin dá bhrí
sin faoi láimh chumhachtach Dé ionas go n-ardódh sé sibh i dtráth. 7Caithigí bhur gcúram
go léir suas air, óir tugann sé aire daoibh. 8Bígí measartha agus déanaigí faire, mar tá
bhur n-áibhirseoir, an diabhal, ag gabháil timpeall mar a bheadh leon ag búiríl ar thóir
dhuine éigin le slogadh. 9Seasaigí an fód ina aghaidh agus sibh daingean sa chreideamh,
agus a fhios agaibh go bhfuil sé i ndán do bhur mbráithre ar fud an domhain na nithe
céanna a fhulaingt. 10Ansin, Dia na ngrást uile a ghlaoigh oraibh chun a ghlóire féin i
gCríost, nuair a bheidh an beagán fulaingthe agaibh, déanfaidh sé sibh a athnuachan, a
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dhaingniú, a neartú, agus bonn a chuir fúibh. Glóir agus réimeas dó le saol na saol.
Amen.
12
Tá scríofa agam chugaibh i mbeagán focal le cabhair Silveánas, bráthair dílis, dar
liom, á thathant oraibh agus á áiteamh oraibh gurb é seo fíorghrásta Dé; cloígí leis. 13Í
siúd atá sa Bhablóin, agus a toghadh faoi mar a toghadh sibhse, beannaíonn sí daoibh,
rud a dhéanann Marcas mo mhac chomh maith. 14Beannaígí dá chéile le póg an ghrá.
Síocháin daoibh uile atá i gCríost.
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