PAVLUSUN
TİMOTEOSA
İKİNCİ MEKTUBU
BAP 1
MESİH İsada olan hayat vadine göre, Allahın iradesile Mesih İsanın resulü Pavlus, 2
sevgili oğluma, Timoteosa: Baba Allah ve Rabbimiz Mesih İsadan inayet, merhamet,
selâmet olsun.
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Senin gözyaşlarını hatırlıyıp sevinçle dolayım diye, 4 seni görmeği özliyerek, gece
gündüz niyazlarımda senin hakkındaki zikrim ne derece fasılasızdır; 5 evvelâ büyük
anan Loiste, ve anan Evnikide durup sende de bulunduğuna kani olduğum riyasız imanı
hatırıma getirerek, atalarımdan beri temiz vicdanla hizmet ettiğim Allaha şükrediyorum. 6
Bundan dolayı senin üzerine ellerimin konulması vasıtası ile sende olan Allahın
mevhibesini alevlendirmeği sana hatırlatıyorum. 7 Çünkü Allah bize korkaklık ruhunu
değil, fakat kudret ve sevgi ve nefsi zaptetme ruhunu vermiştir. 8 İmdi Rabbimizin
şehadetinden ve onun mahpusu olan benden utanma; fakat Allahın kudretine göre, incil
için benimle beraber güçlük çek; 9 o, işlerimize göre değil, ancak Mesih İsada ezelî
vakitlerden evel bize verilmiş, 10 fakat Kurtarıcımız Mesih İsanın zuhuru ile ölümü iptal
etmiş ve hayatı ve ölmezliği incil vasıtası ile nura çıkarmış olarak, şimdi izhar edilmiş
olan takdir ve inayetine göre bizi kurtardı, ve mukaddes davetle çağırdı. 11 Ben bu incile
vaiz, ve resul, ve muallim tayin olundum. 12 Bu sebepten bunları da çekiyorum, fakat
utanmam; çünkü iman ettiğim zatı bilirim, ve emanetimi o güne kadar hıfzetmeğe kadir
olduğuna kaniim. 13 Benden işitmiş olduğun sağlam sözlerin örneğini, Mesih İsada olan
iman ve sevgide tut. 14 İyi emaneti bizde duran Ruhülkudüs vasıtası ile hıfzet.
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Asyada olanların hepsinin benden döndüklerini bilirsin; Figelos ve Ermoğenis
onlardandır. 16 Rab, Onisiforosun evine merhamet ihsan etsin; çünkü çok defalar beni
ferahlandırdı, ve benim zincirimden utanmadı; 17 fakat Romada iken, beni gayretle aradı
ve buldu 18 (o günde Rabden merhamet bulmasını Rab ona ihsan etsin); ve Efesosta ne
kadar şeylerde hizmet ettiğini sen çok iyi bilirsin.
BAP 2
İMDi sen, ey oğlum, Mesih İsada olan inayette kuvvetlen. 2 Ve çok şahitler arasında
benden işitmiş olduğun şeyleri, başkalara da öğretmeğe kifayeti olacak sadık adamlara
emanet et. 3 Mesih İsanın iyi askeri gibi benimle beraber güçlük çek. 4 Askerlik eden bir
kimse kendisini askerliğe yazanı hoşnut etmek için bu hayatın işlerine karışmaz. 5 Hem
de bir kimse spor müsabakasına girerse, usule göre müsabaka etmedikçe, başına
çelenk konmaz. 6 Emek veren çiftçinin önce semerelerden hissedar olması lâzımdır. 7
Dediğime dikkat et; çünkü Rab bütün şeylerde sana anlayış verecektir. 8 İncilime göre
Davud zürriyetinden olup ölülerden kıyam etmiş olan İsa Mesihi hatırla; 9 bir mücrim gibi
bağlanıncıya kadar o incil yolunda güçlük çekiyorum; fakat Allahın sözü bağlı değildir. 10
Bundan dolayı seçilmiş olanlar için her şeye tahammül ediyorum, ta ki, onlar da İsa
Mesihte olan kurtuluşa ebedî izzetle erişsinler. 11 Şu söz sadıktır: Eğer onunla beraber
öldükse, onunla beraber de yaşıyacağız; 12 eğer tahammül edersek, onunla beraber de
saltanat süreceğiz; eğer onu inkâr edersek, o da bizi inkâr edecektir; 13 eğer
sadakatsizlik edersek, o sadık kalır; çünkü kendi kendini inkâr edemez.
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İşitenlerin yıkılmasını mucip olup hiç menfaati olmıyan kelime kavgaları yapmamağı
Allahın huzurunda tenbih ederek bu şeyleri onlara hatırlat. 15 Hakikat sözünü doğrulukla
kullanarak, kendini Allaha makbul ve utanılmaz bir işçi olarak takdim etmeğe gayret et.
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Fakat murdar boş sözlerden sakın; çünkü onlar takvasızlıkta daha ileri gideceklerdir,
ve onların sözü kangren gibi kemirecektir; İmeneos ve Filitos onlardan olup 18 zaten
kıyamet olmuştur, diyerek hakikat hakkında saptılar, ve bazılarının imanını altüst
ediyorlar. 19 Fakat Allahın sağlam temeli şu mühre malik olarak duruyor: “Rab kendinin
olanları bilir,” ve: “Rabbin ismini tesmiye eden her adam haksızlıktan ayrılsın.” 20 Ve
büyük bir evde yalnız altından ve gümüşten kaplar değil, fakat ağaçtan ve topraktan da
kaplar vardır, ve bazısı şerefli ve bazısı şerefsiz iş içindir. 21 İmdi eğer bir kimse bu
şeylerden kendini temizlerse, takdis olunmuş, efendinin kullanmasına münasip, her iyi
işe hazırlanmış şerefli iş için bir kap olacaktır. 22 Fakat gençlik arzularından kaç, ve
temiz yürekten Rabbi çağıranlarla beraber salâhın, imanın, sevginin, selâmetin ardınca
koş. 23 Fakat kavgalar doğurduğunu bilerek akılsızca ve cahilce mubahaseleri reddet. 24
Ve Rabbin kuluna kavga lâzım değildir; fakat herkese karşı mülâyim, öğretmeğe hazır,
tahammül eden, 25 karşı duranları hilimle ıslâh edici olmalıdır; belki hakikat bilgisi için
Allah onlara tövbe ihsan eder, 26 ve İblis tarafından esir edilmiş olarak, kendi tuzağından
onun iradesi için ayılırlar.
BAP 3
BUNU bil ki, son günlerde çetin anlar gelecektir. 2 Çünkü insanlar, kendilerini seven,
parayı seven, övünücü, mağrur, küfürbaz, ana babaya itaatsiz, nankör, murdar, 3
şefkatsiz, amansız, iftiracı, nefsine mağlûp, azgın, iyilik düşmanı, 4 hain, inatçı, kibirli,
zevki Allahtan ziyade seven, 5 takva suretini gösterip onun kuvvetini inkâr edenler
olacaklardır; bunlardan da yüz çevir. 6 Çünkü evlerin içine sokulup günahlarla
yükletilmiş, çeşit çeşit arzularla sevkedilmiş, 7 daima öğrenen ve asla hakikat bilgisine
erişemiyen şaşkın kadınları esir eden adamlar bunlardandır. 8 Yannis ile Yambris nasıl
Musaya karşı durdularsa, bunlar da böylece hakikate karşı dururlar; fikirleri bozuk; iman
hususunda reddedilmiş insanlardır. 9 Fakat daha ilerliyemiyeceklerdir; çünkü onların
fikirsizliği nasıl belli oldu ise, bunlarınki de herkese belli olacaktır. 10 Fakat sen benim
öğretişimi, gidişimi, niyetimi, imanımı, tahammülümü, sevgimi, sabrımı, 11 ezalarımı ve
elemlerimi, Antakyada, Konyada, Listrada bana vaki olan şeylerden malûmat aldın; ne
ezalara tahammül ettim; ve hepsinden beni Rab kurtardı. 12 Ve Mesih İsada takva üzre
yaşamak istiyenlerin hepsi eza çekeceklerdir. 13 Fakat kötü ve sahte adamlar aldatarak
ve aldanarak fenalıkta daha ileri gideceklerdir. 14 Fakat sen, kimlerden öğrendiğini
bilerek, öğrendiğin ve itikat ettiğin şeylerde dur; 15 çünkü Mesih İsada olan iman vasıtası
ile kurtuluş için seni hikmetli kılmağa muktedir olan mukaddes yazıları da çocukluğundan
beri bilirsin. 16 Allah tarafından mülhem olan her yazı talim, tedip, ıslâh, ve salâhta olan
terbiye için de faidelidir; 17 ta ki, Allah adamı her iyi iş için mücehhez olarak kâmil olsun.
BAP 4
ALLAHIN, ve dirilere ve ölülere hükmedecek olan Mesih İsanın huzurunda ve onun
zuhuru ve melekûtu hakkı için tenbih ediyorum; 2 kelâmı vâzet, vakitli vakitsiz sıkıştır,
bütün tahammül ve talim ile tazir et, tekdir et, teşvik et. 3 Çünkü zaman gelecektir ki,
sağlam öğretişe tahammül etmiyecekler; fakat kulakları gidişip kendi arzularına göre
kendilerine muallimler toplıyacaklar; 4 ve hakikatten kulaklarını döndürecekler, ve
masallara sapacaklardır. 5 Fakat sen her şeyde ayık ol, güçlük çek, incil vaizi işini yap,
hizmetini tamamla. 6 Çünkü ben zaten kurban ediliyorum, ve ayrılmam zamanı gelmiştir.
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İyi cihadı içtihat ettim, devrimi bitirdim, imanı korudum; 8 bundan böyle, salâh tacı
benim için hazır duruyor; âdil hâkim olan Rab o günde onu bana, ve yalnız bana değil,
fakat onun zuhurunu sevmiş olanların hepsine de verecektir.
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Yakında yanıma gelmeğe gayret et; 10 çünkü Dimas şimdiki dünyayı sevip beni bıraktı,
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ve Selâniğe gitti; Kriskis Galatyaya, Titus Dalmatyaya gitti. 11 Yanımda yalnız Luka var.
Markosu alıp seninle beraber getir; çünkü hizmet için bana faidelidir. 12 Fakat Tihikosu
Efesosa gönderdim. 13 Troasta Karposun yanında bıraktığım abayı ve kitapları, bilhassa
derileri, geldiğin zaman getir. 14 Bakırcı İskender bana çok fenalıklar etti; Rab ona kendi
işlerine göre karşılık verir; 15 ondan sen de sakın, çünkü bizim sözlerimize pek çok karşı
koydu. 16 İlk müdafaamda kimse benim tarafımı tutmadı, fakat hepsi beni bıraktılar;
onlara sayılmasın. 17 Fakat vâzedilen haber benim vasıtamla tamamlansın, ve bütün
Milletler işitsinler diye, Rab yanımda durdu, ve beni kuvvetlendirdi; ve aslanın ağzından
kurtuldum. 18 Rab beni her kötü işten azat edecek ve kendi semavî melekûtu için
kurtaracaktır. Ona ebetler ebedince izzet olsun. Amin.
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Priskaya ve Akuilaya ve Onisiforosun evine selâm söyle. 20 Erastos Korintosta kaldı;
fakat Trofimosu Militosta hasta bıraktım. 21 Kıştan evel gelmeğe gayret et. Evvulos ve
Pudens ve Linos ve Klavdiya ve bütün kardeşler sana selâm ederler.
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Rab senin ruhunla beraber olsun. İnayet sizinle beraber olsun.

