Dara Litir Naomh Pól chuig na

TEASALÓNAIGH
Beannú

1

Pól agus Silveánas agus Tiomóid ag beannú d’eaglais na dTeasalónach i nDia ár
nAthair agus sa Tiarna Íosa Críost. 2Grásta chugaibh agus síocháin ó Dhia an tAthair
agus ón Tiarna Íosa Críost.

Buíochas
3

Tá sé d’fhiacha orainn bheith ag gabháil buíochais gan stad le Dia mar gheall oraibh,
a bhráithre, agus níl ann ach an ceart, mar tá bhur gcreideamh ag fás thar na bearta agus
bhur ngrá dá chéile, gach duine agaibh, ag dul i méid. 4Go deimhin, bímid féin ag maíomh
asaibh in eaglaisí Dé, mar gheall ar bhur seasmhacht agus ar bhur gcreideamh ainneoin a
bhfuil de ghéarleanúintí agus de thrioblóidí le fulaingt againn. 5Is léiriú é sin ar
bhreithiúnas cothrom Dé, mar is é a thiocfaidh as go mbeidh sibhse i dteideal ríocht Dé a
bhaint amach toisc sibh a bheith ag fulaingt ar a son; 6agus ar an gcuma chéanna níl ann
ach an ceart go ndéanfadh Dia a ndíol féin den leatrom a thabhairt dóibh siúd atá ag
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déanamh leatroim oraibhse agus faoiseamh ón leatrom a thabhairt daoibhse agus dúinne
araon, rud a dhéanfaidh sé nuair a nochtfaidh an Tiarna Íosa ó neamh chugainn agus a
aingil chumhachtacha lena chois. 8Tiocfaidh sé i gcaoraíl tine ag agairt díoltais orthu siúd
nach bhfuil aithne ar Dhia acu agus nach ngéilleann do dhea-scéal ár dTiarna Íosa.
9
Gearrfar mar phionós orthu bascadh síoraí i bhfad ó ghnúis an Tiarna agus ó ghlóir a
chumhachta, 10an lá úd nuair a thiocfaidh sé chun bheith faoi ghradam i measc a phobail
naofa agus faoi mheas ag a gcreideann ann mar gur creideadh an fhianaise a thugamarna
daoibh.
11
Sin é an fáth nach stadaimid ach ag guí oraibh le hionchas go ndéanfadh ár nDia
diongbháilte ar bhur ngairm sibh agus go dtabharfadh sé chun críche go héifeachtach
gach fonn maitheasa atá oraibh agus gach dea-ghníomh dá spreagann an creideamh
ionaibh. 12Sa tslí sin beidh moladh agaibh ar ainm ár dTiarna Íosa agus beidh moladh
aigesan oraibh trí ghrásta ár nDé agus an Tiarna Íosa Críost.

An Mac Mallachta

2

Maidir le téarnamh ár dTiarna Íosa Críost agus lenár mbailiú le chéile ina airicis,
impímid oraibh, a bhráithre, 2gan bheith suaite go héasca in bhur n-aigne ná scéin a
ghlacadh ó spiorad nó ó scéal nó litir a cuireadh síos domsa, mar dhea go bhfuil lá an
Tiarna tagtha cheana féin. 3Ná mealladh aon duine sibh ar aon tsli, mar ní foláir don
cheannairc teacht ar dtús, agus ní foláir d’fhear an oilc é féin a nochtadh – is é sin mac an
léirscriosta, 4an t-áibhirseoir a ardaíonn é féin os cionn gach neach atá in ainm bheith ina
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Dhia nó ina dhíol ómóis, go dtí go suíonn sé faoi i dteampall Dé agus é a mhaíomh gur
Dia é féin.
5
Nach cuimhin libh mé á rá sin libh agus mé fós in bhur measc? 6Agus tá a fhios agaibh
anois cad atá á choinneáil gan a nochtadh nó go mbeidh a ionú ann. 7Tá cumhacht
dhiamhair an oilc ag obair cheana féin agus gan í ach ag fanacht go dtógfar as an tslí an
té úd atá á cosc. 8Agus ansin taispeánfaidh an mac mallachta é féin, ach déanfaidh an
Tiarna Íosa é a bhascadh le hanáil a bhéil agus díothóidh é le niamhracht a theachta. 9Faoi
mar is dual do ghníomhaireacht Shátain, tiocfaidh [an mac mallachta] faoi lánchumhacht,
le comharthaí agus le fearta bréige, 10agus le teann urchóide cuirfidh sé cluain orthu siúd
atá ar bhealach a n-aimhleasa, de bhrí nach nglacfaidís leis an ngrá don fhírinne a
chuirfeadh ar láimh shábháilte iad. 11Agus sin é an fáth a gcuireann Dia an mearbhall ag
obair orthu sa tslí go gcreideann siad an t-éitheach. 12Dá réir sin, gach duine acu nár
ghéill don fhírinne ach gurb é an t-olc is áil leis, daorfar é.

Tá an Slánú in Áirithe
13

Tá sé d’fhiacha orainne bheith ag gabháil buíochais le Dia gan stad mar gheall
oraibh, a bhráithre, a bhfuil gnaoi an Tiarna oraibh, de bhrí gur roghnaigh Dia ó thús sibh
chun go slánófaí sibh trí naomhú ón Spiorad agus trí chreidiúint san fhírinne. 14Is é fáth ar
ghlaoigh sé oraibh tríd an dea-scéal seo againne, chun go mbainfeadh sibh amach daoibh
féin glóir ár dTiarna Íosa Críost. 15Seasaigí an fód go daingean dá bhrí sin, a bhráithre,
agus coinnigí an teagasc a d’fhoghlaim sibh uainne le briathar béil nó trí bhíthin litreach.
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Agus go gcuire Íosa Críost féin ár dTiarna agus Dia ár nAthair, a thug grá dúinn agus a
bhronn orainn in aisce sólás síoraí agus dóchas daingean, 17go gcuire siad sólás croí
oraibh agus go dtreisí siad libh i ngach gníomh agus briathar fónta.

Guígí Orainn

3

Mar fhocal scoir, a bhráithre, bígí ag guí orainne, le súil go leathfadh scéala an Tiarna
go luath agus go mbeadh meas air faoi mar tharla agaibh féin. 2Agus bígí ag guí
chomh maith go saorfar sinne ó dhrochdhaoine mallaithe, mar ní hé gach duine a bhfuil
an creideamh acu. 3Ach tá an Tiarna dílis agus treiseoidh sé libh agus cosnóidh sé ar an
olc sibh. 4Táimid cinnte de sa Tiarna go bhfuil sibh ag déanamh rud orainn cheana agus
go leanfaidh sibh á dhéanamh. 5Go stiúra an Tiarna bhur gcroí ar ghrá Dé agus ar
sheasmhacht Chríost.

Ná Caith do Shaol Díomhaoin
6

Táim ag tabhairt foláirimh daoibh, a bhráithre, in ainm ár dTiarna Íosa Críost, fanacht
amach ó bhráthair ar bith a chaitheann a shaol díomhaoin agus nach leanann an treoir a
fuair sibh uainne. 7Tá a fhios agaibh féin cad atá agaibh le déanamh chun aithris a
dhéanamh orainne. Ní raibh aon díomhaointeas orainne fad a bhíomar in bhur measc, 8ná
níor ghlacamar cothú in aisce ó dhuine ar bith. Is amhlaidh a bhímis ag obair le dua agus
saothar, de lá is d’oíche, ar shlí nach mbeimis inár muirín ar dhuine ar bith agaibh. 9Ní hé
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nach bhfuilimid i dteideal ár gcoda ach d’fhonn sampla a thabhairt daoibhse chun go
leanfadh sibh ár lorg. 10Go deimhin nuair a bhíomar in bhur measc, seo é an foláireamh a
thugaimis daoibh: “An té nach bhfuil fonn oibre air, ná caitheadh sé bia ach oiread.” 11Tá
sé á chloisteáil againn go bhfuil daoine áirithe oraibh a chaitheann a saol go díomhaoin,
gan aon ní acu á dhéanamh ach a ladar a chur i ngnó daoine eile. 12Táimid ag tabhairt
foláirimh dá leithéidí sin agus ag moladh dóibh in ainm an Tiarna Íosa Críost, bheith ag
obair go ciúin dóibh féin agus a gcuid bia féin a ithe. 13I dtaca libhse de, áfach, a
bhráithre, ná héirígí cortha go deo den mhaith a dhéanamh. 14Duine ar bith nach
ngéilleann do theachtaireacht na litreach seo againn, tugaigí suntas dó agus ná bíodh
caidreamh ar bith agaibh leis ionas go dtiocfadh náire air. 15Ná tugaigí meas namhad air,
áfach, ach é a cheartú mar a cheartófaí deartháir.
16
Tiarna na síochána é féin go dtuga sé síocháin daoibh gach uair agus gach slí. Go
raibh an Tiarna libh go léir. 17Beannacht oraibh uaimse Pól faoi mo láimh féin. Sin é an
síniú a chuirim ar gach litir de mo chuid; is mar sin a scríobhaim. 18Grásta ár dTiarna Íosa
Críost agaibh go léir.
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