
UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 3 
 
TESSALONIKALAISKIRJEET 
 
Erilaiset kirjeet 
 
I ja II Tessalonikalaiskirje ovat luonteeltaan erilaiset: 
 
I. On hyvin lämmin, ystävällinen, rohkaiseva ja lohduttava kirje. Paavali puhuu siinä kuin isä ja äiti 
lapsilleen. 
 
II. Muutamaa kuukautta myöhemmin kirjoitettu kirje on jäätävän kylmä. Paavali on aika etäinen ja 
kauhuissaan heistä. Paavali on nyt selkeästi hyvin vihainen. Mitä oli tapahtunut? 
Paavali oli kuullut heistä huonoja uutisia. Paavaliin kohdistunut viha oli nyt kääntynyt 
tessalonikalaisiin. Mutta Jeesus tulee hoitamaan nämä ”vainolaiset”:  ”Meidän pitäisi vapista 
kuullessamme niistä, jotka vainoavat kristittyjä.” 
 
”Sillä teistä, veljet, on tullut niiden Kristuksessa Jeesuksessa olevien Jumalan seurakuntain 
seuraajia, jotka ovat Juudeassa, sillä tekin olette kärsineet omilta kansalaisiltanne samaa kuin he 
juutalaisilta, jotka tappoivat Herran Jeesuksenkin ja profeetat ja ovat vainonneet meitä, eivätkä 
ole Jumalalle otollisia, vaan ovat kaikkien ihmisten vihollisia” (1. Tess.2:14-15). 
4. niin että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja 
uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä  
5. ja jotka ovat osoituksena Jumalan vanhurskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi 
Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin,  
6. koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat,  
7. ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy 
taivaasta voimansa enkelien kanssa  
8. tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme 
Jeesuksen evankeliumille.  
9. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa 
kirkkaudesta (2. Tess.1:4-9). 
 
1. TESSALONIKALAISKIRJE 
 
Luku 1: Heidän vastaanottavaisuutensa evankeliumin suhteen. 
Luvut 2-3: Paavalin puhtaus työntekijänä. 
Luvut 4-5: Auttaa heidän kasvuaan kohti kypsyyttä. Tähän liittyi kaksi tärkeää kysymystä.  
a. Suhde naisiin. Kreikkalaisessa kulttuurissa miehet vaihtoivat vaimoja tiheään. Paavali antaa 
ymmärtää, ettei kristitty voi näin menetellä. b) Edelleen kreikkalaiset suhtautuivat halveksivasti 
ruumiilliseen työhön.  
 
1) SANA, TEOT JA MERKIT kuuluvat evankeliumin julistukseen. Teot ovat inhimillinen todiste ja 
merkit jumalallinen.  Kun Jeesus lähetti opetuslapset  (12) evankelioimismatkalle (Matt.10:15), 
heidän oli määrä ei ainoastaan julistaa, vaan myös demonstroida sanomansa: 
 
”Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia” (Matt.10:8).’ 



 
”tietäen, veljet, te Jumalan rakastetut, teidän valitsemisenne:  että meidän evankeliumimme tuli 
teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja Pyhässä Hengessä ja suurella 
varmuudella” (1. Tess.1:4-5). 
 
17. Minulla on siis kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa palvellessani Jumalaa;  
18. sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat 
kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla,  
19. tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja 
sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen 
(Room.15:17-19). 
 
”Onhan apostolin tunnusteot teidän keskuudessanne tehty kaikella kestävyydellä, tunnusmerkeillä 
ja ihmeillä ja voimateoilla” (2. Kor.12:12). 
 
2) USKO, TOIVO JA RAKKAUS ovat kristillisyyden perusasioita. Tessalonikalaisten keskuudessa usko 
ja rakkaus olivat vahvoja, mutta toivo heikko. Kristityn toivo perustuu Jeesuksen toiseen 
tulemukseen. 
 
3) ISÄ, POIKA JA PYHÄ HENKI. Tessalonikalaiset tunsivat jo alusta alkaen nämä kaikki jumaluuden 
persoonat. Näiden tulisi olla sopusoinnussa jokaisen uskovan teologiassa. On olemassa ”Jeesus-
liikkeitä”, muutamat taas korostavat ylen määrin ”Pyhää Henkeä”. 
 
Vastustajien syytökset 
 
Juutalaiset olivat alati Paavalin kintereillä yrittäen turhentaa ja tuhota hänen työnsä. 
Tessalonikassa he esittivät seuraavia syytöksiä Paavalia kohtaa: 
1) Paavali on poropeukalo; jättää hävityksen jälkeensä. 
2) Paavali on pelkuri; lähti karkuun. 
3) Fanaatikko. Yhden asian tasapainoton mies. 
4) Elostelija. Seurakunnassa on paljon naisia. 
5) Huiputtaja, rikollinen. 
6) Imartelija. 
7) Opportunisti. Toimii ahneudesta hyödyn ja rahan vuoksi. 
8) Joutilas laiskottelija. Elää toisten siivellä. 
9) Diktaattori. Hallitsee ”herrana” uskovien laumaa. 
 
Nämä olivat voimakkaita syytöksiä.  Nämä eivät kuitenkaan pitäneet Paavalin kohdalla paikkaansa. 
Paavali torjuu ne selkeäsanaisesti. Nämä ovat paholaisen itsensä ominaisuuksia; saatanan 
”itsepaljastusta”. Paavali puolustaa evankeliumia (apologia). Saatana pyrkii tekemään 
seurakuntalaiset epäluuloisiksi  johtajaansa kohtaan. Pawson tuo esille, että ellei uskova joudu 
maailman ja saatanan hyökkäysten kohteeksi, hänen tilansa ei ole hyvä. 
 
Mikä kokous! 
 
Tessalonikan kristityt olivat saaneet opetusta Jeesuksen toisesta tulemuksesta, mutta eräs asia 
heitä askarrutti. Heille oli opetettu, että Jeesuksen tullessa toisen kerran uskovat nousevat häntä 



vastaan yläilmoihin. Nyt he kantoivat huolta siitä, että miten käy niiden heidän ystäviensä ja 
omaistensa, jotka ovat uskossa jo muuttaneet pois. Paavali opastaa heitä: 
 
13. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, 
ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole.  
14. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen 
kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.  
15. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne 
Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.  
16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan 
kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;  
17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän 
kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.  
18. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. (1. Tess.4:13-18). 
 
Jeesuksen tullessa uskossa poisnukkuneet saavat ”eturivin paikat”. Kuolleet tulevat maan päälle ja 
saavat uuden ruumiin, jossa he nousevat Kristusta vastaan. 
 
PAWSON kertoo: ”Isoisäni on haudattu Newcastleen St. Nicholasin hautausmaalle. Hänen 
hautakivessään on kolme sanaa – eivät tosin Raamatusta, vaan vanhasta metodistivirrestä. Ihmiset 
ovat varmaan katsoneet tuota hautakiveä ja miettineet, millainen vanha ukko hän oikein mahtoi 
olla. Hänen nimensä alla DAVID LEDGER PAWSON  ovat sanat: ”MIKÄ KOKOUS!” - Hän odottaa 
kautta aikojen suurinta kristillistä kokousta.  
 
Väinö Hotti / David Pawson 
 
 
 
 
 
 


