PAVLUSUN
SELÂNİKLİLERE
İKİNCİ MEKTUBU
BAP 1
PAVLUS, ve Silvanus, ve Timoteos, Babamız Allah ve Rab İsa Mesihte olan Selânikliler
kilisesine: 2 Baba Allah ve Rab İsa Mesihten size inayet ve selâmet olsun.
3

Ey kardeşler, sizin hakkınızda, lâyık olduğu üzre, daima Allaha şükretmeğe borçluyuz,
çünkü imanınız ziyadesile büyüyor ve hepinizden her birinin yekdiğerine olan sevgisi
çoğalıyor; 4 şöyle ki biz kendimiz, bütün ezalarınızda ve çekmekte olduğunuz
sıkıntılardaki sabrınız ve imanınızdan dolayı, Allahın kiliselerinde sizinle övünüyoruz; 5
bu, Allahın âdil hükmünün alâmetidir; ta ki uğrunda sıkıntı çektiğiniz Allahın melekûtuna
lâyık sayılasınız. 6 Allahı bilmiyenlerden ve Rabbimiz İsanın inciline itaat etmiyenlerden
intikam alarak Rab İsanın, 7 kuvvetinin meleklerile ateş alevinde gökten zuhurunda, 8 sizi
sıkıştıranlara sıkıntı ile, ve size, sıkıntı çekenlere, bizimle beraber rahatla ödemek Allah
indinde doğrudur. 9 O günde kendi mukaddeslerinde taziz edilmek, ve bütün iman
edenlerde hayret olunmak için geldiği zaman, 10 onlar Rabbin yüzünden ve kudretinin
izzetinden ebedî helâk cezasını çekeceklerdir; çünkü size olan şehadetimize iman edildi.
11
Bundan dolayı Allahımız sizi davete lâyık saysın, ve Allahımızın ve Rab İsa Mesihin
inayetine göre, Rabbimiz İsanın ismi sizde taziz olunması ve sizin kendisinde taziz
olunmanız için, 12 her iyilik rızasını ve iman işini kudretle tamamlasın diye, sizin için
daima dua ediyoruz.
BAP 2
İMDİ, ey kardeşler, Rabbimiz İsa Mesihin gelişi ve birlikte kendisine toplanmamız
hakkında, gerek ruhla, gerek sözle, 2 gerek bizden imiş gibi mektupla, Rabbin günü
hemen hazırmış gibi fikirde çabuk sarsılmamanızı ve şaşırmamanızı sizden rica ederiz. 3
Hiç bir suretle kimse sizi aldatmasın; 4 çünkü önce irtidat gelmedikçe, ve Allah denilen,
yahut ibadet edilen her şeye karşı duran, ve Allahın mabedinde oturup kendisinin Allah
olduğunu göstermek suretile kendisini yükselten fesat adamı, helâk oğlu, izhar
olunmadıkça, o gün gelmez. 5 Daha yanınızda iken bu şeyleri size söylediğimi
hatırlamıyor musunuz? 6 Kendi vaktinde izhar olunması için, şimdi mani olan şeyi
bilirsiniz. 7 Çünkü zaten fesat sırrı işliyor; ancak ortadan kaldırılıncıya kadar mani olan
var. 8 Ve Rab İsanın ağzının soluğu ile öldüreceği ve kendi gelişinin izharı ile iptal
edeceği fasit o zaman izhar olunacaktır ki, 9 onun gelişi bütün kudretle ve alâmetlerle ve
yalan hârikalarla, ve helâk olanlar için haksızlığın her hilesile Şeytanın işlemesine
göredir; 10 çünkü onlar kendilerinin kurtulması için hakikat sevgisini kabul etmediler. 11
Ve bundan dolayı yalana iman etmeleri için Allah onlara dalâlet işlemesini gönderiyor; 12
ta ki hakikate iman etmemiş, fakat haksızlığa rıza göstermiş olanların hepsine
hükmolunsun.
13
Fakat, ey Rab tarafından sevilen kardeşler, biz sizin için daima Allaha şükretmeğe
borçluyuz; çünkü Allah, Ruhun takdisinde ve hakikata olan imanda kurtuluş için sizi
başlangıçtan seçti; 14 bizim incilimiz vasıtası ile sizi buna çağırdı; ta ki Rabbimiz İsa
Mesihin izzetine nail olasınız. 15 İmdi öyle ise, ey kardeşler, sabit durun, ve gerek sözle,
gerek mektubumuzla öğretildiğiniz talimatı tutun.
16
Ve Rabbimiz İsa Mesih kendisi ve bizi sevmiş olan ve inayetle ebedî teselli ve iyi ümit
vermiş olan Babamız Allah 17 yüreklerinizi teselli etsin, ve sizi her iyi iş ve sözde
pekiştirsin.

BAP 3
VELHASIL, ey kardeşler, Rabbin sözü, sizde olduğu gibi, ilerilesin ve taziz edilsin, 2 ve
aksi ve kötü adamlardan kurtulalım diye, bizim için dua edin; çünkü hepsinin imanı
yoktur. 3 Fakat Rab sadıktır, o sizi pekiştirecek, ve şerirden koruyacaktır. 4 Ve sizin
hakkınızda tenbih ettiğimiz şeyleri yapmakta olduğunuza, ve yapacağınıza dair Rabde
itimadımız vardır. 5 Ve Rab yüreklerinizi Allah sevgisine ve Mesihin sabrına yüneltsin.
6
İmdi, ey kardeşler, bizden kabul ettikleri talime göre değil, nizamsızca yürüyen her
kardeşten çekinmenizi Rab İsa Mesihin ismile size tenbih ederiz. 7 Çünkü nasıl bize
uymak lâzım olduğunu kendiniz bilirsiniz; çünkü aranızda nizamsız muamele etmedik; 8
ve meccanen kimseden ekmek yemedik, fakat birinize ağırlık olmamak için gece gündüz
emek ve zahmetle işlemekte idik; 9 salâhiyetimiz olmadığından değil, fakat bize uyasınız
diye, kendimizi size örnek vermek içindi. 10 Çünkü yanınızda olduğumuz zaman: Bir
kimse işlemek istemezse, yemek de yemesin, diye tenbih ederdik. 11 Çünkü aranızda
bazı nizamsız yürüyenler, bir şey işlemiyenler, fakat başkasının işine karışanlar
hakkında işitiyoruz. 12 Ve böylelere sükûnetle işliyerek kendi ekmeklerini yesinler diye,
Rab İsa Mesihte tenbih, ve onları teşvik ederiz. 13 Fakat, ey kardeşler, siz iyilik etmekten
yorulmayın. 14 Fakat eğer bir kimse bu mektup vasıtası ile olan sözümüze itaat etmezse,
utansın diye, onunla arkadaşlık etmemek üzre ona nişan koyun. 15 Ve düşman gibi
saymayın, fakat kardeş gibi nasihat edin.
16
Ve selâmet Rabbi her vakitte, her veçhile, kendisi size selâmet versin. Rab hepinizle
beraber olsun.
17

Ben Pavlus kendi elimle selâm; her mektupta alâmet budur; böyle yazarım. 18
Rabbimiz İsa Mesihin inayeti hepinizle beraber olsun.

