Pawlusyň selaniklilere ikinji haty
1-nji bap
1 Atamyz

Hudaýyň we Rebbimiz Isa Mesihiň Selanikdäki
imanlylar ýygnagyna Pawlus, Silwanus we Timoteosdan dogaýy
salam! 2 Atamyz Hudaýyň we Rebbimiz Isa Mesihiň merhemeti,
parahatlygy size ýar bolsun!
Geljek höküm
3 Eý,

doganlar! Siziň imanyňyz gitdigisaýy ösýär, biri-biriňize
bolan söýgiňiz dolup-daşýar. Şoňa görä-de, biz elmydama
Hudaýa şükürler etmelidiris. Bu örän ýerliklidir. 4 Biz Hudaýyň
ýygnaklarynyň arasynda siz babatda magtanýarys. Sebäbi siz
yzarlanyp, görgi baryny görseňiz-de, imanda berk durup, olaryň
ählisine çydaýarsyňyz. 5 Hudaýyň adalaty şu görýän görgüleriňiz
arkaly aýan bolar: siz Hudaýyň Şalygyna mynasyp saýylarsyňyz.
Çünki siz şonuň ugrunda görgi görýäňiz ahyryn. 6 Hudaý
adalatlydyr. Ol size jebir çekdirýänlere jebir berer, 7–8 emma jebir
çeken size biziň bilen bile rahatlyk berer. Bu zatlar Reb Isa
Öz perişdeleri bilen ot-ýalyn içinde gökden peýda bolan mahaly
bolar. Rebbimiz Isa Hudaýy tanamaýanlary we Özi baradaky Hoş
Habara gulak asmadyklary jezalandyrar. 9 Olar Rebbiň huzuryndan
we Onuň gudratynyň şöhratyndan mahrum edilip, baky heläkçilik
jezasyny çekerler. 10 Rebbiň saýlap-seçenleri bolsa Onuň geljek
şol gününde Rebbi şöhratlandyrarlar. Iman edenleriň ählisi Rebbi
beýgelderler. Bulara siz hem degişlisiňiz, sebäbi siz özüňize
edilen şaýatlyklara ynandyňyz. 11 Şoňa görä-de, biz elmydama
siziň üçin doga-dilegler edýäris: goý, Hudaý sizi Öz çagyryşyna
mynasyp saýsyn; goý, ähli ýagşy niýetleriňizi we imanyňyzyň
gönükdiren her bir işini Hudaý Öz gudraty bilen amala aşyrsyn.
12 Biz Hudaýymyzyň we Reb Isa Mesihiň merhemetine görä, siziň
Rebbi şöhratlandyrmagyňyz üçin, Onuň-da sizi şöhratlandyrmagy
üçin şu doga-dilegleri edýäris.

2-nji bap
Bikanun adam
1 Indi

bolsa, eý, doganlar, Rebbimiz Isanyň gelmegi we Onuň
ýanyna üýşmegimiz babatda şulary aýdyňlaşdyrmakçy: 2 «Rebbiň
güni golaýlady» diýip aýdýan haýsydyr bir habar, pygamberlik
ýa-da hat bizden ýaly bolup görünse-de, şolar sebäpli haýdanhaý aljyramaň, galpylda düşmäň. 3 Özüňizi hiç kime hiç ýol bilen
aldatmaň. Çünki köpler Hudaýa garşy baş galdyrar we ýok edilmeli
bikanun adam peýda bolar. Ýöne bu zatlar amala aşýança, Rebbiň
güni gelmez. 4 Bu adam hudaý diýip atlandyrylýan ýa sežde
edilýän zatlaryň baryna garşy çykyp, özüni olardan ýokary tutar.
Ol hatda Hudaýyň ybadathanasynda oturyp, özüni Hudaý diýip
yglan eder. 5 Men heniz ýanyňyzdakam bulary aýdanym, elbetde,
ýadyňyzdadyr. 6–7 Bu bikanun adam Hudaýyň bellän wagtynda
peýda bolar. Bikanunlyk eýýäm assyrynlyk bilen hereket etsede, bikanun adamyň peýda bolmagy bökdelýär. Munuň sebäbini
özüňiz bilýänsiňiz. Hawa, bikanun adamy bökdeýän biri bardyr.
Ol aradan aýrylansoň, 8 bikanun adam peýda bolar. Reb Isa
ony agzynyň demi bilen, Öz gelşiniň şanly şöwketi bilen ony
ýok eder. 9 Bikanun adam gelende şeýtanyň güýji arkaly her hili
ýalan mugjyzalary, alamatlary we gudratlary görkezer. 10 Ol her
hili ýamanlyklar bilen heläkçilik ýoluna düşenleri aldawa salar.
Çünki olar hakykaty söýmegi we şol arkaly halas bolmagy ret

etdiler. 11 Şonuň üçin-de Hudaý olary aldaýan bir güýje tabşyrýar.
Olar-da bu aldawa ynanýarlar. 12 Ol muny hakykata ynanman,
ýamanlykdan keýp alanlaryň baryny höküm etmek üçin edýär.
Imanda berk duruň!
13 Eý,

Reb tarapdan söýülýän doganlar! Siz halas bolup bileriňiz
ýaly, Hudaý sizi ilkinjiler hökmündea saýlady. Siz Mukaddes Ruh
arkaly päklenip, hakykata bolan imanyňyz arkaly halas bolduňyz.
Şoňa görä-de, biz elmydama Hudaýa şükürler etmelidiris. 14 Ol
Rebbimiz Isa Mesihiň şöhratyna şärik bolup bileriňiz ýaly, wagyz
edýän Hoş Habarymyz arkaly sizi bulara çagyrdy. 15 Şoňa göräde, eý, doganlar, indi imanda berk duruň! Bizden söz ýa hat
arkaly öwrenen taglymatyňyza berk ýapyşyň. 16 Hudaý Atamyz bizi
söýüp, Öz merhemeti arkaly bize ebedi teselli bilen ýagşy umyt
berdi. 17 Goý, Rebbimiz Isa Mesihiň Özi we Hudaý Atamyz size
teselli bersin, her bir ýagşy işde we sözde size güýç bersin.

3-nji bap
Biziň üçin doga-dilegler ediň
1 Eý,

doganlar! Rebbiň Hoş Habary siziň araňyzda çalt ýaýrap,
şöhratlandy. Ol beýleki ýerlerde-de şeýle bolar ýaly, biziň
üçin doga-dilegler ediň. 2 Zalym, ýaman adamlardan gutulyp
bilmegimiz üçin-de doga-dilegler ediň. Çünki Rebbe adamlaryň
hemmesi ynanýan däldir. 3 Emma Reb ynamdardyr. Ol size kuwwat
berer we şeýtandan gorar. 4 Biziň buýranlarymyzy edýändigiňiz,
geljekde-de etjekdigiňiz babatda Reb bizi ynandyrýar. 5 Goý,
Reb ýürekleriňizi Hudaýy söýmäge we Mesihe sadyk bolmaga
gönükdirsin.
Çöregiňizi özüňiz gazanyň
6 Eý,

doganlar, bikär gezip, biziň taglymatymyza görä
ýaşamaýan her bir dogandan daş durmagy Rebbimiz Isa Mesihiň
adyndan size buýurýarys. 7 Biziň göreldämize nähili eýermelidigini
özüňiz bilýänsiňiz. Biz siziň araňyzdakak, bikär gezmedik, 8 hiç
kimiň çöregini mugt iýmedik. Gaýtam, siziň hiç biriňize agram
salmajak bolup, gije-gündiz işläp, zähmet çekdik. 9 Biziň sizden
ýardam almaga hakymyz bolsa-da, ony talap etmedik. Sebäbi
göreldämize eýerip bileriňiz ýaly, muny size nusga bolmak üçin
etdik. 10 Biz hatda siziň ýanyňyzdakak: «Kim işlemek islemeýän
bolsa, damak-da iýmesin» diýip buýrupdyk. 11 Emma biz
araňyzda käbirleriňiziň bikär gezýändigini eşidýäris. Olar öz işleri
bilen bolman, başgalaryň işine goşulýarlar. 12 Şeýle adamlara
gep-gürrüňsiz işlemegi we öz çöreklerini gazanmagy Reb Isanyň
adyndan tabşyryp ýalbarýarys. 13 Siz bolsa, eý, doganlar,
ýagşylyk etmekde ýadamaň. 14 Kim bu hatda aýdanlarymyza
gulak asmasa, ony göz astyna alyň. Ol utanar ýaly, onuň bilen
gatnaşmaň. 15 Ýöne ony duşman saýmaň, gaýtam bir dogan
hökmünde oňa öwüt beriň.
Salamlar
16 Parahatlygyň

gözbaşy bolan Rebbiň Özi size hemişe, her
ýagdaýda parahatlyk bersin! Reb baryňyza ýar bolsun! 17 Men
Pawlusdan size salam bolsun. Muny öz elim bilen ýazyp, her
hatymy şeýdip tamamlaryn. 18 Rebbimiz Isa Mesihiň merhemeti,
goý, siziň baryňyza ýar bolsun!

aIlkinjiler hökmünde — bu söz gadymy golýazmalardan alnan, ýöne başga golýazmalarda «ilkibaşdan».
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