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Nämä muistiinpanot on tehty käyttäen Kirkkoraamattua vuodelta 1933/1938. 

Merkintä N1860/S2041 tarkoittaa Novum sananumeroa 1860 / Strongs numeroa 2041. 

Novum on viisi osainen Uusi testamentti selityksin kirjasarja, julkaisijana Raamatun 

Tietokirja vuodelta 1980. 

Kreikan tai hebrean kieliset sanat on kirjoitettu lihavoituna ja kursiivilla, esim ergon. 

Jakeisiin tehdyt lisäykset ja selvennykset, jotka eivät ole alkuperäisessä tekstissä, on merkitty 

hakasulkeilla [] tai kaarisulkeilla (). 

Käytetyimpiä lyhenteitä: 

- UT tai Ut – Uusi Testamentti 

- VT tai Vt – Vanha Testamentti 

- Ap.t. – Apostolien Teot 

- Ilm. k. - Ilmestyskirja 

- 1. Tess – 1. Tessalonikalaiskirje 
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Paavalin II kirje tessalonikalaisille  

 

Johdanto 
 

Aapeli Saarisalo kirjoitti Raamatun sanakirjassaan II Tessalonikalaiskirjeestä näin: 

 

Toinen kirje Tessalonikalaisille seurasi luultavasti edellistä hyvin pian, joten sekin 

lienee vuodelta 51 jKr. ja Korintossa kirjoitettu… (Aapeli Saarisalo: 

RAAMATUN SANAKIRJA, Kirjaneliö, Helsinki 1985 sivu 1079) 
 

Luvussa 1 alkutervehdysten jälkeen Paavali, Silvanus ja Timoteus kiittävät Jumalaa 

Tessalonikan uskovien tähden, sillä heidän uskonsa ja rakkautensa on kasvanut kaikissa 

vaivoissa ja ahdistuksissa. He kertovat siitä levosta, jonka Jumala antaa uskoville Jeesuksen 

ilmestyessä taivaasta voimansa enkelien kanssa ja rukoilevat, että Jumala vahvistaisi 

Tessalonikan uskovia edelleen kaikessa hyvän tekemisessä ja että Herramme Jeesuksen 

Kristuksen nimi kirkastuisi näissä. 

 

Luvussa 2 kerrotaan, että Herran päivä ei tule ennen kuin seurakunta poistuu tieltä sen 

kokoontuessa Herran tykö. Sitten ilmestyy laittomuuden ihminen, jonka Herra Jeesus surmaa 

suunsa henkäyksellä. Lopuksi he kiittävät Jumalaa siitä, että hän valitsi Tessalonikan uskovat 

pelastukseen hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen ja kehottavat näitä pitämään kiinni 

saamastaan opetuksesta. 

 

Luvussa 3 he kehottavat tessalonikalaisia rukoilemaan heidän edestään, että Herran sana 

nopeasti leviäisi, toivottavat näille voimaa, rakkautta ja kärsivällisyyttä Herralta ja kehottavat 

kurittomia ahkeruuteen ja kuuliaisuuteen. Kirje loppuu toivotuksiin ja tervehdykseen. 

 

 

LUKU 1 
 

Jae 1 

Paavali ja Silvanus ja Timoteus tessalonikalaisten seurakunnalle Jumalassa, meidän 

Isässämme, ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa.  

2. Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!  

3. Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin 

oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne 

lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä,  

 

Edellisen kirjeen kehotus kasvaa uskossa ja rakkaudessa (I Tess. 3:9 – 13) oli tuottanut 

tulosta ja oli alkanut toteutua tätä kirjettä kirjoitettaessa. 

 

4. niin että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän 

kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa 

[thlipsis N2119/S2347], joita teillä on kestettävänä  

 

vainoissanne – diōgmos N1234/S1375 – Substantiivia diōgmos vastaava verbi diōkō (1236) 

merkitsee klassisessa kreikassa ’ajaa pois’ mutta myös ’ajaa takaa’, ’yrittää saavuttaa’. 

Septuagintassa tätä verbiä on käytetty useiden heprean sanojen vastineina; useimmiten se 

vastaa heprean sanaa radap, ’ajaa takaa’ (Novum). 
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5. ja jotka ovat osoituksena Jumalan vanhurskaasta tuomiosta, että teidät 

katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin,  

6. koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella [thlipsis] niille, jotka teitä 

ahdistavat [thlibō N2118/S2346],  

7. ja antaa teille, joita ahdistetaan [thlibō], levon yhdessä meidän kanssamme, kun 

Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa  

 

enkelien – angelos N22/S32 – tarkoittaa sanansaattajaa (Novum). Sanansaattajat 

Raamatussa olivat joko hengellisiä sanan saattajia (enkeleitä) tai ihmisiä, jotka olivat 

Jumalan, Saatanan tai ihmisten lähettämiä. Herran Jeesuksen tulemus on kaksiosainen. 

Ensimmäinen vaihe tapahtuu niin kuin näimme I Tess. 4:13 -18. Tässä kerrotaan Herran 

Jeesuksen tulemuksen toisesta vaiheesta. Silloin hän on jo temmannut seurakuntansa 

luokseen ja saapuu heidän ja myös kaikkien enkeleidensä kanssa maan päälle.  

Ks. I Tess. 3:11 – 13!  
 

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,  

10. (sen jälkeen) kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi 

ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme.  

 

kun – hotan – Verbi, tulee, tässä sivulauseessa on 2. aoristi konjunktiivissa. Se ilmaisee, että 

toiminta, joka kerrotaan sivulauseessa edeltää päälauseessa kerrottua toimintaa (jae 9). Näin 

ollen hotan voidaan kääntää tässä ”sen jälkeen kun”. Tässä kerrotaan siis Herran Jeesuksen 

tulemuksen ensimmäisestä vaiheesta, jota tutkimme I Tess. 4:13 – 18 jakeissa. 

 

11. Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme 

katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken 

teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot,  

12. että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä, meidän 

Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan. 

 

 

 

LUKU 2 
 

Jae 1 

Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän 

kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,  

 

tulemukseen – parousia N3428/S3952 – läsnäolo, tulo, tulemus – Parousia merkitsee 

sananmukaisesti läsnäoloa. Se voi merkitä myös omaisuutta, varallisuutta, sotilaallista 

voimaa ja toisaalta vielä saapumista, tuloa saapuville… Tärkeän taustan parousia-sanan 

käytölle Ut:ssa antaa se, että sana oli käytännön termi puhuttaessa ruhtinaiden tai muiden 

korkea-arvoisten henkilöiden virallisista vierailuista… Kuten edellä jo on mainittu, esiintyy 

parousia Ut:ssa merkityksessä ”läsnäolo”, näin myös maallisissa yhteyksissä. Parousia on 

kuitenkin tullut tärkeäksi teologiseksi termiksi sen vuoksi, että sitä käytetään Ut:ssa 

Jeesuksen toisesta tulemisesta, vieläpä niin johdonmukaisesti, että sitä voi pitää lähinnä sitä 
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merkitsevänä erityisterminä (Matt.24:3, 27, 37, 39; I Kor. 15:23; I Tess. 2:19; 3:13; 4:15; 

5:23; II Tess. 2:1, 8; II Piet. 1:16; 3:4, 12; I Joh. 2:28; Jaak. 5:7, 8). Missään Ut:n kohdassa 

sitä ei käytetä Jeesuksen ensimmäisestä tulemisesta (Novum).  

 

2. ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän 

lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, 

ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.  

 

Herran päivä – hēmera kyrioy – hēmera N2040/S2250 – päivä (Novum) – kyrios 

N2639/S2962 – herra, isäntä, Herra (Novum). 

 

Raamatussa on kaksi käsitettä, joita ei pidä sekoittaa keskenään. On Herran päivä, joka on 

alkuaan Vanhasta testamentista ja on Herran Jeesuksen Kristuksen, Herran Jeesuksen, 

Kristuksen Jeesuksen tai Kristuksen päivä, joka löytyy Uudesta testamentista. 

 

Herran päivä Vanhassa testamentissa on sanat yōhm SH3117 – päivä ja Y’hōh-vāh´ SH3068, 

joka tarkoittaa Jehovah. Vanhan testamentin puolella asia on yksinkertainen, mutta Uuden 

testamentin paikoissa on nähtävä asiayhteys sekä sanojen Jeesuksen tai Kristuksen 

puuttuminen jakeesta. Me katsomme nyt muutamia paikkoja molemmista ilmaisuista. Ensin 

Herran päivä: Luetaan Jesajan kirjan 2. luku kokonaan jakeet 1 – 22! 

 

Jesaja 13:6 & 9 

6. Valittakaa, sillä Herran päivä on lähellä, se tulee kuin hävitys Kaikkivaltiaalta. 

 

9. Katso, Herran päivä tulee, tulee armottomana, tulee kiivaus ja vihan hehku, 

tekemään autioksi maan ja hävittämään siitä sen syntiset. 

 

Jeremia 46:10 

Tämä päivä on Herran, Herran Sebaotin, päivä, koston päivä, jona hän kostaa 

vihollisillensa; miekka syö ja tulee kylläiseksi, juopuu heidän verestänsä, kun 

Herralla, Herralla Sebaotilla, on uhriteurastus pohjoisessa maassa, Eufrat-virran 

varrella. 

 

Hesekiel 30:1 – 3  

Ja minulle tuli tämä Herran sana:  

2. "Ihmislapsi, ennusta ja sano: Näin sanoo Herra, Herra: Valittakaa: 'Voi sitä 

päivää!'  

3. Sillä lähellä on päivä, lähellä Herran päivä; se on pilvinen päivä, 

pakanakansojen aika. 

 

Jooel 1:15 

Voi sitä päivää! Sillä lähellä on Herran päivä, ja se tulee niinkuin hävitys 

Kaikkivaltiaalta. 

 

Jooel 2:1, 11 ja 28 – 32  

Puhaltakaa pasunaan Siionissa, toitottakaa torvia minun pyhällä vuorellani. 

Jokainen maan asukas on vapiseva, sillä Herran päivä tulee. Niin, se on lähellä: 
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11. Ja Herra antaa äänensä jylistä sotajoukkonsa edellä, sillä ylen lukuisa on hänen 

väkensä, sillä väkevä on hänen käskynsä täyttäjä, sillä suuri on Herran päivä ja 

sangen peljättävä; kuka voi sitä kestää? 

 

28. Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän 

poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne 

näkyjä näkevät.  

29. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan 

Henkeni.  

30. Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita;  

31. aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se 

suuri ja peljättävä.  

32. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella 

ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten 

joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu. 

 

Aamos 5:18 – 20  

Voi teitä, jotka toivotte Herran päivän tulemista. Miksi hyväksi on teille Herran 

päivä? Se on oleva pimeys, eikä valkeus -  

19. ikäänkuin jos joku pakenisi leijonaa ja häntä kohtaisi karhu, tahi joku tulisi 

kotiin ja nojaisi kätensä seinään ja häntä pistäisi käärme.  

20. Eikö Herran päivä ole pimeys, eikä valkeus, eikö se ole synkeys, jossa ei 

valoa ole? 

 

Sefanja 1:14 – 16  

Lähellä on Herran suuri päivä, se on lähellä ja tulee sangen kiiruusti. Kuule, 

Herran päivä! Silloin sankarit haikeasti huutavat.  

15. Vihan päivä on se päivä, tuskan ja ahdistuksen päivä, häviön ja hävityksen 

päivä, pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sankan sumun päivä,  

16. pasunan ja sotahuudon päivä varustettuja kaupunkeja ja korkeita 

muurinkulmia vastaan. 

 

Malakia 4:1 – 6 

Sillä katso: se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja kaikki, 

jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, 

joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa.  

2. Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko 

ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat  

3. ja tallaatte jumalattomat; sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle sinä 

päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot.  

4. Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla hänelle 

säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi.  

5. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se 

suuri ja peljättävä.  

6. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet 

heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. 

 

Ap.t. 2:16 – 21 

Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta:  



6 

 

17. 'Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan 

Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja 

nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat.  

18. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan 

Henkeni, ja he ennustavat.  

19. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan 

päällä, verta ja tulta ja savupatsaita.  

20. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, 

se suuri ja julkinen.  

21. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.' 

 

I Kor. 5:3 – 5  

Sillä minä, joka tosin ruumiillisesti olen poissa, mutta hengessä kuitenkin läsnä, 

olen jo, niinkuin läsnäollen, puolestani päättänyt, että se, joka tuommoisen teon on 

tehnyt, on  

4. - sittenkuin olemme, te ja minun henkeni ynnä meidän Herramme Jeesuksen 

voima, tulleet yhteen -  

5. Herran Jeesuksen nimessä hyljättävä saatanan haltuun lihan turmioksi, että 

hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä [tē hēmera toy kyrioy]. 

 

II Pietari 3:10 

Mutta Herran päivä [hēmera kyrioy] on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat 

katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä 

siihen on tehty, palavat. 

 

Ilm.k. 1:10 

Minä olin hengessä Herran päivänä [en tē kyriakē N2637/S2960 hēmera], ja 

kuulin takaani suuren äänen, ikäänkuin pasunan äänen, 

 

Katsotaan sitten muutamia paikkoja Herran Jeesuksen Kristuksen päivästä: 

 

I Kor. 1:8 

Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän 

Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. 

 

II Kor. 1:14 

- niinkuin meitä osaksi myös olette oppineet ymmärtämään - että me olemme 

teidän kerskauksenne, samoin kuin tekin meidän, Herramme Jeesuksen päivänä. 

 

Fil. 1:6 & 10 

6. varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen 

täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. 

 

10. voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte 

puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi, 

 

Fil. 2:16 

tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen 

päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt. 
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II Tess. 2:3 

3. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, 

ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, 

kadotuksen lapsi,  

 

luopumus – apostasia N596/S646 –  Tätä sanaa on käytetty UT:ssa vain kaksi kertaa, tässä ja 

Ap.t. 21:21 jakeessa. 

 

Ap.t. 21:21 

Mutta heille on kerrottu sinusta, että sinä opetat kaikkia pakanain seassa asuvia 

juutalaisia luopumaan Mooseksesta ja kiellät heitä ympärileikkaamasta lapsiaan 

ja vaeltamasta säädettyjen tapojen mukaan. 

 

Tämän perusteella on vaikea nähdä, mitä sanan apostasia todellinen merkitys on II Tess. 2:3 

jakeessa. Meidän on siis tutkittava tätä enemmän. Sanan apostasia vartalosta on verbimuoto 

afistēmi N791/S868. Sitä on käytetty UT:ssa 14 kertaa. Tässä ovat kaikki sen käyttöpaikat: 

 

Luukas 2:36 & 37 

Ja oli naisprofeetta, Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut 

iälliseksi. Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän 

vuotta,  

37. ja oli nyt leski, kahdeksankymmenen neljän vuoden ikäinen. Hän ei poistunut 

pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää. 

 

Luukas 4:13 

Ja kun oli kaiken kiusattavansa kiusannut, poistui perkele hänen luotaan ajaksi. 

 

Luukas 8:13 

Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla 

vastaan, mutta joilla ei ole juurta: ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen 

hetkellä luopuvat. (Tässä asiayhteys ilmaisee, mistä he luopuvat.) 

 

Luukas 13:27 

Mutta hän on lausuva: 'Minä sanon teille: en tiedä, mistä te olette. Menkää pois 

minun tyköäni, kaikki te vääryyden tekijät.' 

 

Ap.t. 5:37 & 38 

Hänen jälkeensä nousi Juudas, galilealainen, verollepanon päivinä ja vietteli 

kansaa luopumaan puolellensa; hänkin hukkui, ja kaikki, jotka olivat suostuneet 

häneen, hajotettiin. 

 

38. Ja nyt minä sanon teille: pysykää erillänne näistä miehistä ja antakaa heidän 

olla; sillä jos tämä hanke eli tämä teko on ihmisistä, niin se tyhjään raukeaa; 

 

Ap.t. 12:10 

Ja he kulkivat läpi ensimmäisen vartion ja toisen ja tulivat rautaportille, joka vei 

kaupunkiin. Se aukeni heille itsestään, ja he menivät ulos ja kulkivat eteenpäin 

muutamaa katua; ja yhtäkkiä enkeli erkani hänestä. 
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Ap.t. 15:38 

Mutta Paavali katsoi oikeaksi olla ottamatta häntä mukaan, koska hän oli 

luopunut heistä Pamfyliassa eikä ollut heidän kanssaan lähtenyt työhön. 

 

Ap.t. 19:9 

Mutta kun muutamat paaduttivat itsensä eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa 

Herran tiestä kansan edessä, niin hän meni pois heidän luotaan ja erotti 

opetuslapset heistä ja piti joka päivä keskusteluja Tyrannuksen koulussa. 

 

Ap.t. 22:29 

Silloin ne, joiden piti häntä tutkia, lähtivät heti hänen luotaan. Ja myös päällikkö 

peljästyi saatuaan tietää, että Paavali oli Rooman kansalainen, kun oli sidottanut 

hänet. 

 

II Kor. 12:8 

Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. 

 

I Tim. 4:1 

Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja 

noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja 

 

II Tim. 2:19 

Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti: "Herra 

tuntee omansa", ja: "Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä 

mainitsee." 

 

Hebr. 3:12 

Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin 

että hän luopuu elävästä Jumalasta, 

 

Nyt me voimme palata II Tess. 2:3 jakeeseen. 

 

II Tess. 

3. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, 

ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, 

kadotuksen lapsi,  

 

Tässä ei kerrota, mistä luopumus tai erkaneminen tai eroaminen tapahtuu, kuten kaikissa 

edeltävissä paikoissa, joissa tämä sanan vartalo esiintyy. Niinpä meidän on nähtävä 

asiayhteydessä, mistä on kysymys. Luetaan uudestaan jakeet 1 – 3!  Jakeessa 1 kerrotaan 

meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemuksesta ja meidän kokoontumisestamme hänen 

tykönsä. Tämä on tarkemmin kuvattu I Tess. 4:13 – 18 jakeissa. Mitä silloin tapahtuu? Koko 

uskovien seurakunta, joka elää maan päällä poistuu tai erkanee täältä ja siirtyy pilvissä Herraa 

Jeesusta Kristusta vastaan yläilmoihin. Tämä on se poistuminen tai erkaneminen, mistä on 

kysymys jakeessa 3. 
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Minä kääntäisin tämän jakeen näin:  

 

”Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, 

ennen kuin poistuminen (erkaneminen) ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen 

ilmestyy, kadotuksen lapsi”,  

 

II Tess. 

4. tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai 

jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa 

olevansa Jumala.  

5. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille?  

6. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. 

 

pidättää – katekhō N2427/S2722 – pidättää, pidätellä; pitää, pitää kiinni… (Novum).  

  

7. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä 

poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää [katekhō],  

8. niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa 

henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa [parousia] ilmestyksellä,  

9. tuo, jonka tulemus [parousia] tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella 

voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä  

10. ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, 

sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.  

11. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen [planē 

N3573/S4106], niin että he uskovat valheen,  

12. että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet 

vääryyteen.  

13. Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, 

te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät 

pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.  

 

valitsi – haireō N114/S141B – ottaa, valita (Novum) ottaa, ottaa itselleen, valita, asettaa 

etusijalle (Thayer). – Jumala toteutti tämän ottamisen tai valitsemisen pelatukseen hengen 

pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Hengen pyhitys tapahtui, kun he uskoivat totuuteen. 

 

14. Siihen (pelastukseen) hän on myös kutsunut [kaleō N2275/S2564] teidät 

meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen 

Kristuksen kirkkauden.  

15. Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista [paradosis 

N3340/S3862 – eteenpäin antaminen, joka on toteutettu suusanallisesti tai 

kirjoitettuna (Thayer)], joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai 

kirjeestämme.  

16. Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on 

rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen [paraklēsis] 

ja hyvän toivon [elpis N1513/S1680],  

17. lohduttakoon [parakaleō] teidän sydämiänne [kardia] ja vahvistakoon teitä 

kaikessa hyvässä työssä ja puheessa. 
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LUKU 3 
 

Luetaanpa tässä vielä Markus 13:1 – 37 ja Luukas 21:5 – 36! Molemmat paikat kertovat 

Jeesuksen Kristuksen tulemuksen ensimmäisestä vaiheesta.s 

 

Jae 1 

Sitten vielä, veljet, rukoilkaa [proseykhomai N3794/S4336] meidän edestämme, 

että Herran sana nopeasti leviäisi (juoksisi) ja tulisi kirkastetuksi muuallakin 

niinkuin teidän keskuudessanne,  

 

nopeasti leviäisi – trekhō N4494I/S5143 – juosta (Thayer).  

 

2. ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä; sillä usko ei ole joka 

miehen.  

3. Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teidät pahasta.  

4. Ja me luotamme teihin Herrassa, että te sekä nyt että vasta teette, mitä me 

käskemme.  

5. Ja Herra ohjatkoon teidän sydämenne [kardia] Jumalan rakkauteen [agapē 

N17/S26] ja Kristuksen kärsivällisyyteen.  

6. Mutta Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, 

vetäytymään pois jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti eikä sen opetuksen 

mukaan, jonka olette meiltä saaneet.  

7. Tiedättehän itse, kuinka meidän jälkiämme on seurattava, sillä me emme ole 

olleet kurittomia teidän keskuudessanne,  

8. emmekä ilmaiseksi syöneet kenenkään leipää, vaan työssä ja vaivassa me 

ahkeroitsimme yöt ja päivät, ettemme olisi kenellekään teistä rasitukseksi;  

9. ei niin, ettei meillä olisi siihen valtaa, vaan me tahdomme olla teille esikuvaksi, 

että te kulkisitte meidän jälkiämme.  

10. Sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille, että kuka ei 

tahdo [thelō N2084/S2309] 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.  

13. Mutta te, veljet, älkää väsykö (uupuko, lannistuko)  tekemästä sitä, mikä hyvää 

on.  

14. Mutta jos kuka ei tottele sitä, mitä me tässä kirjeessä olemme sanoneet, niin 

merkitkää hänet älkääkä seurustelko hänen kanssaan, että hän häpeäisi.  

15. Älkää kuitenkaan pitäkö häntä vihollisena, vaan neuvokaa niinkuin veljeä.  

16. Mutta itse rauhan [eirēnē N1359/S1515] Herra antakoon teille rauhan 

[eirēnē], aina ja kaikella tavalla. Herra olkoon kaikkien teidän kanssanne.  

17. Tervehdys minulta, Paavalilta, omakätisesti. Tämä on merkkinä jokaisessa 

kirjeessäni; näin minä kirjoitan.  

18. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon kaikkien teidän 

kanssanne. 


