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Síomón Peadar, seirbhíseach agus aspal le hÍosa Críost, do chách a fuair creideamh ar
chomhchéim linne i bhfíréantacht ár nDé agus ár Slánaitheora, Íosa Críost. 2Go
méadaítear grásta agus síocháin chugaibh in bhur n-aithne ar Dhia agus ar Íosa ár
dTiarna.

Gabhann gach maith le hAithne ar Chríost
3

Dháil a chumhacht dhiaga orainn gach a mbaineann leis an mbeatha agus leis an
gcráifeacht de bharr aithne a chur airsean a ghlaoigh orainn chun a ghlóire agus a
mhórgachta; 4dá bhrí sin, thug sé a ghealltanais luachmhara rómhóra dúinn lenarbh fhéidir
daoibh an truaillitheacht atá sa saol de bharr na n-ainmhianta a sheachaint agus a bheith
páirteach sa nádúr diaga. 5Uime sin déanaigí bhur lándícheall an tsuáilce a chur mar
bhreis le bhur gcreideamh, agus an eagna le bhur suáilce, 6agus an smacht leis an eagna,
agus an fhoighne leis an smacht agus an chráifeacht leis an bhfoighne, 7agus grá bráthar
leis an gcráifeacht agus an charthanacht leis an ngrá bráthar. 8Má tá na nithe seo agaibh
agus agaibh go flúirseach, ní fhágfaidh siad gan éifeacht gan toradh sibh de bharr bhur
n-aithne ar ár dTiarna Íosa Críost. 9An té a bhfuil na nithe sin de dhíth air, tá sé dallta
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caoch agus dearmad déanta aige air gur glanadh é óna sheanpheacaí. Dá bhrí sin, a
bhráithre, bígí níos dícheallaí fós ag daingniú bhur ngairme agus na rogha a rinneadh
díbh; má dhéanann sibh amhlaidh ní baol go dtitfidh sibh choíche. 11Ar an tslí sin déanfar
bealach isteach i ríocht shíoraí ár dTiarna, agus ár Slánaitheora, a sholáthar go fial
flaithiúil daoibh.

Teacht Glórmhar Chríost
12

Tá sé ar intinn agam, dá bhrí sin, a bheith ag cur na nithe seo de shíor i gcuimhne
daoibh, cé go bhfuil sibh eolach orthu agus go bhfuil sibh daingnithe san fhírinne atá
agaibh. 13Is dóigh liom gur chóir dom, fad táim i mboth seo an choirp, a bheith do bhur
múscailt le rabhadh, 14mar go bhfuil a fhios agam nach fada uaim go gcuirfidh mé díom
an bhoth seo faoi mar a nocht ár dTiarna Íosa Críost dom. 15Agus féachfaidh mé chuige
go mbeidh ar bhur gcumas, tar éis domsa imeacht, na nithe seo a thabhairt chun cuimhne
uair ar bith.
16
Ní ag aithris aon fhabhalscéalta a ceapadh go cliste a bhíomar nuair a thugamar eolas
daoibh ar chumhacht, agus ar theacht ár dTiarna Íosa Críost, mar chonaiceamar a
mhórgacht lenár súile cinn. 17Fuair sé glóir agus onóir ó Dhia an tAthair nuair a seoladh a
leithéid seo de ghuth anuas chuige ón Ghlóir Mhaorga: “Is é seo mo Mhac muirneach dár
thug mé gnaoi.” 18Chualamar an guth sin a tháinig anuas ó na flaithis mar bhíomar in
éineacht leis ar an sliabh naofa. 19Fágann sin an briathar fáidhiúil níos iontaofa againn,
agus ba mhaith an mhaise daoibh aird a thabhairt air mar a dhéanfadh sibh ar lóchrann ag

&

2 PEADAR 1

lonrú in áit dhorcha, nó go ngealfaidh an lá agus go n-éireoidh réalta na maidine in bhur
gcroí. 20Tuigigí an méid seo ar dtús nach dtagann aon fháistine den scrioptúr faoi chiallú
an duine aonair. 21Óir ní ó ghníomh tola daonna a tugadh aon fháistine riamh, ach gur
labhair daoine ó Dhia agus iad faoi luí an Spioraid Naoimh.

Oidí Bréige

2

Ach tharla fáithe bréige freisin i measc an phobail, faoi mar atá oidí bréige chomh
maith in bhur meascsa; déanfaidh siadsan tuairimí díobhálacha a thabhairt isteach go
cealgach agus séanfaidh siad fiú an máistir a cheannaigh iad, agus tabharfaidh siad
drochíde sa mhullach orthu féin go tobann. 2Leanfaidh a lán cosáin a ndrabhláis agus
déanfar bealach na fírinne a tharcaisniú dá mbarr. 3Le teann sainte tiocfaidh siad i dtír
oraibh le briathra éithigh. Ach tá an daorbhreith orthu siúd á hullmhú ó anallód agus níl
codladh ag dul ar a ndrochíde. 4Murar lig Dia leis na haingil nuair a pheacaigh siad, ach
iad a chartadh síos go hifreann agus a thabhairt suas do na pluaiseanna gruama laistíos le
coinneáil go lá an bhrátha; 5murar lig sé leis an domhan fadó ach gur chumhdaigh sé
Naoi, callaire na fíréantachta, mar aon le seachtar eile, nuair a scaoil sé díle ar dhomhan
na n-éagráifeach; 6má rinne sé luaithreach de chathracha Shodom agus Ghomorá agus iad
a dhaoradh chun a scriosta mar shampla don mhuintir a bheadh ar tí a bheith éagráifeach;
7
agus má fhuascail sé Lót fíréanta a bhí á chlipeadh go mór ag iompar drabhlásach na
gcoirpeach 8óir a raibh á chloisteáil agus á fheiceáil ag an bhfíréan sin agus é ag
maireachtáil ina measc ó lá go lá, rinne sé a chroí cóir a chiapadh de bharr na mbeart
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aindleathach tá a fhios ag an Tiarna conas na fíréin a fhuascailt ó thriail ach na coirpigh a
choinneáil á bpionósú go lá na breithe, 10go háirithe iad siúd a dhéanann iad féin a iompar
de réir na colainne in ainmhianta truaillithe, agus gan ach drochmheas acu ar an údarás.

Bagairt
Ní eagal leis an dream ceanndána borb seo masla a thabhairt [d’aingil] na glóire; 11ach
na haingil, cé gur mó iad i neart agus i gcumhacht, ní thugann siad breith mhaslaitheach
ina n-aghaidh i láthair an Tiarna. 12Ach is cuma iad seo nó ainmhithe éigiallta, dúile
nádúrtha a shaolaítear don tseilg agus don bhás; tá siad drochmheastúil maidir le nithe
nach dtuigeann siad agus scriosfar iad san aon scriosadh leo, 13agus iompróidh siad
urchóid mar luach saothair a n-urchóide. Is geal leo an drabhlás sa lá; máchailí agus smáil
iad ag ragarnaíl ina gcollaíocht agus ag carús libh. 14Tá a súile lán d’adhaltranas, doshásta
le peacaí; bíonn siad ag mealladh anamacha corrthónacha, agus a gcroí cleachtaithe ar an
tsaint. Clann na mallachta! 15Thréig siad an bealach díreach agus chuaigh siad ar
seachrán; lean siad bealach Bhalám ó Bhosor, a bhí ceanúil ar bhrabús an oilc; 16ach fuair
sé ceartú de bharr a choirpeachta; labhair an t-asal balbh le glór daonna agus choisc sé
díth céille an fháidh.
17
Toibreacha gan uisce an dream seo agus scamaill á dtiomáint ag an ngála, agus tá
ifreann duairc in áirithe dóibh. 18Óir, le hainmhianta drabhlásacha collaí, bíonn siad ag
mealladh na ndaoine d’éalaigh le déanaí ón muintir atá ag caitheamh a saoil ar seachrán,
lena ngártha bladhmannacha baoise. 19Geallann siad saoirse dóibh, ach is daoráin iad ag
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an scrios, mar cibé rud a fhaigheann an lámh uachtair ar dhuine is dó is daorán é. 20Tar
éis dóibh éalú ó thruaillitheachtaí an tsaoil trína n-aithne ar ár dTiarna agus ár
Slánaitheoir Íosa Críost, má théann siad in achrann arís iontu, agus go sáraítear iad, is
measa an scéal acu go deireanach ná mar a bhí ar dtús. 21Óir b’fhearr dóibhsean gan eolas
a chur ar bhealach na fíréantachta ná tar éis eolas a chur air casadh i leataobh ón aithne
naofa a seachadadh dóibh. 22Tharla dóibh mar a deir an seanfhocal fíor: Filleann an madra
ar an aiseag; agus: An chráin nuair a nítear í, luíonn sí sa lathach.

Teacht Chríost – Comhairlí

3

Sí seo an dara litir a scríobh mé chugaibh, a chairde cléibh, agus iontu araon tá aigne
íon á múscailt agam ionaibh le rabhadh 2go mbeadh cuimhne agaibh ar na ráitis a thug
na fáithe beannaithe roimhe seo, agus ar aithne an Tiarna agus an tSlánaitheora a tugadh
trí bhur n-aspail. 3Bíodh seo ar eolas agaibh ar dtús, go dtiocfaidh scigirí ag scigireacht
sna laethanta deireanacha agus iad ag déanamh de réir a n-ainmhianta féin, 4agus á rá:
“Cá bhfuil gealltanas a theachta? Mar ón am a ndeachaigh na hAithreacha chun suain
maireann gach ní díreach mar a bhí siad ó thús na cruthaíochta.” 5Déanann siad dearmad
d’aon ghnó de seo, go raibh na spéartha ann anallód, agus gur cumadh an domhan as an
uisce agus tríd an uisce le briathar Dé; 6agus tríothu gur scriosadh an domhan mar a bhí,
óir bádh é le huisce. 7Na spéartha agus an domhan atá anois ann, tá siad á gcaomhnú don
tine, tríd an mbriathar céanna, agus á gcumhdach i gcomhair lá breithiúnais agus scriosta
na n-éagráifeach.
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Ach ná déanaigí dearmad den phointe seo, a chairde cléibh, gur cuma aon lá amháin
leis an Tiarna nó míle bliain, agus míle bliain nó aon lá amháin. 9Ní dhéanann an Tiarna
moill lena ghealltanas, mar a thuigtear moill do dhaoine áirithe, ach tá sé foighneach libh
mar nach mian leis go gcaillfí aon dream ach go dtiocfadh cách chun aithrí. 10Tiocfaidh lá
an Tiarna mar ghadaí, agus scriosfar na spéartha de ruathar toirní; déanfar na dúile a
mhilleadh le tine, agus loscfar an domhan agus a bhfuil d’oibreacha ann. 11Ó tharla go
bhfuil gach ní le scriosadh ar an gcuma sin, cén sórt daoine ar cheart daoibh a bheith
maidir le hiompar naofa agus le cráifeacht, 12agus sibh ag feitheamh le teacht lá Dé, agus
á bhrostú! tríd sin déanfar na spéartha a scriosadh le tine, agus na dúile a leá le teas.
13
Ach táimid ag súil, de réir an ghealltanais, le spéartha nua agus le domhan nua mar a
lonnóidh an fhíréantacht.
14
Dá bhrí sin, a chairde cléibh, ós rud é go bhfuil sibh ag súil leis na nithe sin, bígí go
dúthrachtach le go bhfaigheadh sé sibh gan locht gan cháim, agus faoi shíocháin. 15Agus
tuigigí gur deis slánaithe foighne ár dTiarna. Scríobh ár ndeartháir dil Pól chugaibh freisin
de réir na heagna a tugadh dó, 16agus labhair sé ar an ábhar seo faoi mar a dhéanann ina
litreacha go léir. Tá nithe áirithe deacair le tuiscint sna litreacha céanna agus déanann
lucht aineolais agus místuamachta iad a lúbadh chun a léirscriosta féin faoi mar a
dhéanann siad leis na scrioptúir eile.

Dúnadh
17

Ós rud é go bhfuil seo ar eolas agaibh roimh ré, a chairde cléibh, féachaigí chuige
nach scuabfar de bhur mbonna sibh le hearráid lucht coirpeachta agus bhur ndaingne a
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chailliúint. Ach ina ionad sin, leanaigí ar aghaidh ag bisiú i ngrásta agus in eolas ár
dTiarna agus ar Slánaitheora Íosa Críost. Glóir dósan anois agus go lá na síoraíochta.
Amen.
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