
UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 4ms 
 
TESSALONIKALAISKIRJEET (jatk.) 
 
Koska Jeesus tulee? 
 
Tessalonikalaiset olivat joutuneet hämmennyksen valtaan, kun joku oli Paavalin nimissä lähettänyt 
kirjeen.  Tässä kirjeessä annettiin ymmärtää, että  ”Jeesus voi tulla minä hetkenä hyvänsä”. Paavali 
rauhoittelee ja oikaisee seurakuntalaisia. Ensin tulee Antikristus, jonka uskovat siis tulevat 
näkemään. Määrättyjen asioiden pitää tapahtua ennen Jeesuksen tulemusta. Kun uskovat 
tarkkaavat näitä tapahtumia; Jeesuksen tulemus ei tapahdu heille yllättäen. Tarkkaa päivää emme 
tosin tiedä. 
”Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te 
tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on 
lähellä, oven edessä” (Matt.24:32-33). 
 
Väärää odotusta 
 
Väärä julistus oli saanut Tessalonikassa aikaan väärän Herran tulemisen odotuksen: Jeesuksen 
tulemus on niin lähellä, ettei kannata tehdä mitään työtä; kaikki vain lähetyskentille! 
Kahdenlaista Ilmestyskirjan tulkintaa. Muutamat eivät mitenkään pääse siihen sisälle. Toiset taas 
ovat pistäneet siihen päänsä ja uppoutuneet siihen siinä määrin, että lopunajat ovat koko heidän 
elämänsä. Nämä eivät taas pääse Ilmestyskirjasta ulos! 
 
MAAILMANHISTORIAN KULUN ERI VERSIOITA 
 
        Kreikkalainen  Ylös-ylös 
 
 
 
 
 
                 Cyclic  Progressive 
                        1900-luvun alku 
 
                  Apocalyptic 
     Jews God 
           Continuous  Regressive  Christian  
   Alas-alas  Communists (Man) 
 
Kreikkalainen sykli-ajattelu lähti siitä, että historia toistaan itseään. Mitä oli eilen on myös tänään 
ja huomennakin. Ei mitään uutta auringon alla.  
Toisen näkemys mukaan kaikki on ”aaltoliikettä”.  Sotaa seuraa rauha, inflaatiota seuraa 
devalvaatio jne.  Maisemat vaihtuvat, koskaan ei palata entisiin askeliin. Uusia näköaloja riittää 
vuodesta toiseen, vuosisadasta toiseen, vuosituhannesta toiseen, niin – loputtomiin. 



1900-luvun alkua leimasi usko jatkuvaan kehitykseen: ylös! ylös! ylös! Ihmiskunnalla ajateltiin 
olevat rajattomat mahdollisuudet. Tieteen avulla poistetaan kaikki kehityksen esteet. Tiede ei 
tunne rajoja! Avainsana oli ”kehitys”. 
 
Tänään optimismi on poistunut. Päinvastoin ihmiskunnan mahdollisuudet nähdään aina vain 
heikkenevinä: alas! alas! alas! Luonto saastuu, työttömyys lisääntyy, uusia tauteja ilmaantuu, 
maanjäristykset, tsunamit, tulvat, myrskyt. Avainsana on ”selviäminen”. 
JUUTALAISET, KRISTITYT JA KOMMUNISTIT yhtyvät käsitykseen, että nyt mennään alaspäin – ja 
vauhdilla. JUUTALAISET katsovat, että Jumala saa nousun aikaan. 
KRISTITYT taas näkevät, että pohjalukemat saavutetaan Antikristuksen hallitessa. Siihen asti 
tilanne tulee aina vaan pahemmaksi. Kristus tuhoaa tulemuksensa voimalla Antikristuksen (2. 
Tess.2:8). Tämän jälkeen Kristus perustaa tuhatvuotisen valtakunnan ja ihmiskunta pääsee aivan 
uudelle tasolle ja uuteen kukoistukseen. 
Marxiin tukeutuvat kommunistit katsovat, ettei kohennusta tapahdu ennen vallankumousta. He 
luottavat IHMISEEN tulevaisuuden suhteen. 
 
Pahan kolminaisuus 
 
Epäpyhä kolminaisuus: 1. Paholainen. 2. Antikristus. 3. Väärä profeetta. Tämä on vastine Isälle, 
Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Tässä Pawson myötäilee pitkälti Erich Saueria (Ristiinnaulitun 
riemuvoitto). 
Paholainen tarjosi Jeesukselle Antikristuksen paikkaa; KUNHAN ANNAT VAIN MINUN OLLA POMO! 
Jeesus torjui tarjouksen:  
5. Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman 
valtakunnat  
6. ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni 
se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon.  
7. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun."  
8. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Sinun pitää kumartaman Herraa, sinun 
Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman'." (Luuk.4:5-8). 
 
Kristinusko ja demokratia 
 
Tessalonikassa kristinusko kohtasi ensi kertaa demokratian. Hallinto oli jossain määrin 
demokraattista. Tästä oli seuraus ettei johtajia kunnioitettu.  Paavali julisti seurakunnassa: 
”Kunnioittakaa johtajianne.” Seurakuntaa johtaa Pyhä Henki. Se tapahtuu Hengen täyttämien 
johtajien välityksellä. 
 
Saarnamiehille saarnan juuria 
 
8. Sillä teidän tyköänne on Herran sana kaikunut; ei ainoastaan Makedoniaan ja Akaiaan, vaan 
kaikkialle on teidän uskonne Jumalaan levinnyt, niin ettei meidän tarvitse siitä mitään puhua.  
9. Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te 
epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa  
10. ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka 
pelastaa meidät tulevasta vihasta. (1. Tess.1:8-10). 
 



1) Käännyitte epäjumalista (idols). 
2) Elävän Jumalan puoleen. 
3) Odottamaan hänen Poikaansa. 
 
Uskovan suhde työhön 
 
Tessalonikassa epäterve opetus teki uskovista työn vieroksujia. Paavali joutui ojentamaan heitä 
ankarasti. 
 
10. Sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille, että kuka ei tahdo työtä 
tehdä, ei hänen syömänkään pidä.  
11. Sillä me olemme kuulleet, että muutamat teidän keskuudessanne vaeltavat kurittomasti, eivät 
tee työtä, vaan puuhailevat sellaisessa, mikä ei heille kuulu.  
12. Semmoisia me käskemme ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, tekemään työtä 
hiljaisuudessa ja syömään omaa leipäänsä. (2. Tess.3:10-12). 
 
Laiskuus on syntiä. On kysymys niistä, jotka eivät halua tehdä työtä, vaikka ovat työkuntoisia. 
Pawson kertoo havainnollisen esimerkin: 
Heidän kotiinsa tuli puolenpäivän aikaan nuori mies. Hän oli nälkäisen näköinen. Sanoi 
toivoneensa kutsua lounaalle. Vähän väliä hän vilkuilee toisessa huoneessa olevaan 
lounaspöytään. Hän kertoi opiskelleensa yhdeksän (9) vuotta eikä hänellä ollut mitään 
aikomustakaan valmistua. Hän ei ollut lainkaan kiinnostunut maksamaan yhteiskunnalle takaisin 
saamiaan avustuksia. Lopulta nuori mies kysyi: ”Koska teillä on lounasaika?”. Pawson vastasi: 
”Sitten kun sinä olet lähtenyt.” Pawson jatkoi: ”Raamattu kieltää antamasta ruokaa sille, ”joka ei 
tahdo tehdä työtä”. Sinä olet opiskellut, mutta et halua elättää itseäsi työllä.” 
Nuoren miehen ja Pawsonin välit menivät poikki. Vuoden kuluttua samainen mies ilmaantui 
Pawsonin ovelle: ”Tänään voit tarjota minulle lounaan.” Nuoren miehen suhde työhön oli 
kokonaan muuttunut.  Nyt saattoi Pawsonkin suhtautua lounaspyyntöön toisella tavalla: ”KAIKKI 
RUOKA TALOSSA ON SINUA VARTEN!” 
 
Jumalanpalvelusta 
 
”BILLY GRAHAMIN vaimolla on tiskipöydän yläpuolella sanat: ´Jumalanpalvelus pidetään täällä 
kolme kertaa päivässä`.” 
Me usein lajittelemme ihmisiä sen mukaan ovatko he ns. hengellisissä töissä. Lähetystyöntekijät, 
pastorit opettajat jne. ovat listan kärjessä. Jumalan silmissä tunnollinen taksikuski on parempi kuin 
leväperäinen lähetystyöntekijä. Oman työn uskollinen tekeminen on kuitenkin parasta 
jumalanpalvelusta.  Samalla se tekee meistä valvovia Jeesuksen tulon odottajia. Lopunajassa 
korostuu uskollisuus. 
 
”Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, 
löytäneekö hän uskoa maan päältä?" (Luuk.18:8). Saarisalo suomentaa uskon sanalla 
USKOLLISUUS.  
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