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Nämä muistiinpanot on tehty käyttäen Kirkkoraamattua vuodelta 1933/1938.  

Merkintä N601/S652 tarkoittaa Novum sananumeroa 601 / Strongs numeroa 652.  
Novum on viisi osainen kirjasarja Uusi testamentti selityksin, julkaisijana 
Raamatun Tietokirja vuodelta 1980.  
Kreikan tai hebrean kieliset sanat on kirjoitettu lihavoituna ja kursiivilla, esim. 

apostolos. 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 
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Paavalin II kirje Timoteukselle 

 

Johdanto 
 

Luvussa 1 alkutervehdysten jälkeen Paavali kiittää Jumalaa Timoteuksen ja hänen uskonsa 

tähden ja kehottaa tätä virittämään saamansa armolahjan uudelleen palavaksi. Paavali 
kehottaa Timoteusta kärsimään pahaa evankeliumin tähden, pysymään oppimassaan sanassa 

ja varjelemaan haltuunsa annettu arvokas tieto. Hän kertoo kaikkien aasialaisten kääntyneen 

hänestä pois. 

 

Luvussa 2 Paavali kehottaa Timoteusta vahvistumaan armossa ja luovuttamaan Paavalilta 
oppimansa asiat luotettaville ihmisille, jotka voivat opettaa muitakin. Paavali kertoo, että 

Jumala pitää huolta työntekijöistään ja kehottaa Timoteusta Jumalan työntekijänä oikein 

jakelemaan totuuden sanaa ja pysymään erillään tyhjistä puheista ja kertoo, miten halvasta 

astiasta tulee jalo, kun joku puhdistaa itsensä noista tyhjistä puheista. Herran palvelijan tulee 

kyetä opettamaan ja ojentamaan vastustelijoita lempeästi. 
 

Luvussa 3 Paavali ilmoittaa, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja koska ihmiset 

ovat monin tavoin pahoja ja he kieltävät jumalisuuden voiman ja hän kehottaa Timoteusta 

pysymään siinä, mitä on oppinut Paavalilta ja korostaa Jumalan henkeyttämien kirjoitusten 

hyötyä kasvatukseksi vanhurskaudessa. 
 

Luvussa 4 Paavali kehottaa vakavasti Timoteusta saarnaamaan ja opettamaan sanaa, olemaan 

kirkkain mielin ja tekemään evankelistan työ täydellisesti ja kertoo kuolemansa lähestyvän. 

Paavali kertoo, mitä eri uskovat tekevät ja missä he ovat. Hän kertoo Aleksanderista, joka on 

vastustanut häntä ja siitä, miten Jumala on vapauttanut hänet kaikesta pahasta ja päättää 
kirjeen tervehdyksiin ja lopputoivotukseen. 

 
 

LUKU 1 
 

Jae 1 

Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, lähetetty julistamaan 
lupausta siitä elämästä, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,  

 

tahdosta – thelēma N2082/S2307 – Kiihkeä halu. 

 

apostoli – apostolos N601/S652 –  apo ja stellō; apo –  päätteet -lta, -ltä, -sta, -stä, pois, 
takaisin, täydellisesti; stellō – laittaa valmiiksi, varustaa, lähettää (Novum). Apostoli tuo 

omalle sukupolvelleen uutta valoa. Se ei välttämättä ole absoluuttisesti uutta valoa, mutta se 

on uutta sille sukupolvelle, jolle apostoli sen tuo. Apostoli on varustettu lähettäjänsä 

arvovallalla. (Ks. Luukas 6:13 ja Matt. 10:1 & 2 sekä 5 – 8!) 

 
lähetetty julistamaan – kat’ – kata – (lupauksen) mukaan. Kääntäisin jakeen 1 näin: 

 

Paavali, Jumalan kiihkeästä halusta Jeesuksen Kristuksen apostoli, lupauksen 

mukaan elämästä, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. 
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2. rakkaalle pojalleni Timoteukselle. Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja 

Kristukselta Jeesukselta, meidän Herraltamme!  
 

rakkaalle – agapētos N18/S27 – Tämä on adjektiivi ”rakastettu”. 

 

pojalleni –  teknon N4408/S5043 – Tämä on substantiivi verbistä ”synnyttää” tiktō 

N4450/S5088 – lapsi.  
 

3. Minä kiitän Jumalaa, jota esivanhemmistani asti palvelen puhtaalla 

omallatunnolla - samoinkuin minä lakkaamatta muistan sinua rukouksissani öin 

ja päivin,  

 
rukouksissani – deēsis N1028/S1162 – Pyyntö tiettyyn tarkoitukseen. 

 

4. haluten, muistaessani kyyneleitäsi, saada sinua nähdä, että täyttyisin ilolla -  

5. kun mieleeni muistuu se vilpitön usko (pistis N3569/S4102), joka sinulla on, 

joka ensin oli isoäidilläsi Looiksella ja äidilläsi Eunikellä ja joka, siitä olen varma, 
on sinullakin. 

 

vilpitön –  anypokritos N461/S505 – Tämä on adjektiivi, joka tulee kielteisestä etuliitteestä a 

ja verbistä hypokrinomai N4610/S5271 teeskennellä. Se tarkoittaa siis ”teeskentelemätön”. 

Tämä oli myös I Tim. 1:5 jakeessa. 
  

6. Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, 

joka sinussa on minun kätteni päällepanemisen kautta. (Ja vanhinten I Tim. 4:14.) 

 

virittämään palavaksi – anadzōpyreō N294/S329 – Tämä on verbi, joka tulee etuliitteestä 
ana jälleen ja substantiivista dzōpyron hehkuva hiillos. Se tarkoittaa siis ”virittää jälleen 

palavaksi”. 

  

7. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman (dynamis 

N1268/S1411) ja rakkauden (agapē N17/S26) ja raittiuden (sōfronismos 

N4366/S4995 – kehotus tervemielisyyteen) hengen.  

 

pelkuruuden – deilia N1033/S1167 – Tämä on substantiivi ja samasta vartalosta on verbi 

deiliaō N1034/S1168 ja adjektiivi deilos N1035/S1169. Tässä on substantiivin ainoa 
käyttöpaikka.  

 

Joh. 14:27 

Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna 

teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen 
älköönkä peljätkö (deiliaō). 

 

Matt. 8:26 

Hän sanoi heille: "Te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita (deilos)?" Silloin hän 

nousi ja nuhteli tuulia ja järveä, ja tuli aivan tyven. 
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8. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme äläkä minua, hänen vankiaan, vaan kärsi 

yhdessä (synkakopatheō N4157/S4777) minun kanssani (ei tekstissä) vaivaa 
(pahaa) evankeliumin tähden, sen mukaan kuin Jumala (Jumalan voiman 

mukaisesti) antaa (ei tekstissä) voimaa (dynamis),  

9. hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän 

tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa (tarkoituksensa) ja armonsa 

mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja,  
(Ks. Tiitus 1:2!) 

10. mutta (de N1027S/1161 tässä ja) nyt ilmisaatettu (ilmoitettu) meidän 

Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman 

ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta,  

11. jonka julistajaksi ja apostoliksi ja opettajaksi minä olen (minut on) asetettu 
(jotkut tekstit lisäävät tähän ”pakanoille”).  

12. Siitä syystä minä myös näitä kärsin, enkä sitä häpeä; sillä minä tunnen hänet, 

johon minä uskon, ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti 

säilyttämään (varjelemaan) sen, mikä minulle on uskottu.  

 
sen, mikä minulle on uskottu – parathēkē N3344/S3866 – Jollekin uskottu talletus 

(Thayer). Tässä ”minulle uskotun talletuksen”.  Ks. jae 14 ja I Tim. 6:20. 

 

13. Ota (Pidä) esikuvaksi (esikuvana) ne terveelliset sanat, jotka olet minulta 

kuullut, uskossa ja rakkaudessa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.  
14. Säilytä (varjele) se hyvä, mikä sinulle on uskottu, Pyhän Hengen kautta, joka 

meissä asuu.  

 

mikä sinulle on uskottu – parakatathēkē N3350/S3872 – Tätä on käytetty tässä ja I Tim. 

6.20. Katathēkē on ”talletus”. Parakatathēkē tarkoittaa myös talletusta (Thayer). 
 

15. Sinä tiedät, että kaikki aasialaiset ovat kääntyneet minusta pois; niiden 

joukossa ovat Fygelus ja Hermogenes.  

16. Antakoon Herra laupeutta Onesiforuksen huonekunnalle, sillä usein hän on 

minua virvoittanut, eikä ole kahleitani hävennyt;  
17. vaan kun hän tuli Roomaan, etsi hän minua innokkaasti ja löysi minut.  

18. Suokoon Herra, että hän löytää laupeuden Herran tykönä sinä päivänä. Ja 

kuinka suuria ne palvelukset olivat, joita hän teki Efesossa, sen sinä parhaiten 

tiedät.  
 

 

LUKU 2  
 

Jae 1 

Vahvistu siis, poikani, siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.  

2. Ja minkä olet kuullut minulta ja minkä monet ovat todistaneet, usko se 
luotettaville (pistos) miehille, jotka sitten ovat soveliaita (tulevat soveliaiksi) 

muitakin opettamaan.  

 

ja minkä monet ovat todistaneet – dia pollōn martyrōn – Tämä on sanatarkasti ”kautta 

monien todistajien”. Monet olivat todistamassa, että Timoteus kuuli sen Paavalilta. 
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usko – paratithēmi N3386/S3908 – Panna eteen (ruoka), kattaa pöytä, asettaa esille, antaa 

(Novum). 
 

miehille – anthrōpos N406/S444 – Varsinkin kun sitä on käytetty monikossa kuten tässä se 

tarkoittaa ihmisiä, sekä naisia että miehiä yleensä (Thayer). 

 

3. Kärsi vaivaa (pahaa) niinkuin ainakin jalo (hyvä) Kristuksen Jeesuksen 
sotamies.  

4. Ei kukaan, joka sodassa palvelee, sekaannu (kietoudu) elatuksen toimiin, sillä 

hän tahtoo olla mieliksi sille, joka on hänet palkannut.  

5. Eihän sitäkään, joka kilpailee (athleō N99/S118), seppelöidä, ellei hän kilpaile 

sääntöjen mukaisesti.  
6. Peltomiehen, joka vaivaa näkee, tulee ennen muita (ensin) päästä osalliseksi 

hedelmistä.  

7. Tarkkaa, mitä sanon; Herra on antava sinulle ymmärrystä kaikkeen.  

8. Muista Jeesusta Kristusta, joka on kuolleista herätetty ja on Daavidin 

siementä minun evankeliumini mukaan, 
 

joka on kuolleista herätetty – egeirō N1304/S1453 – Myös kreikan kielellä tämä on 

passiivissa. Jumala herätti Jeesuksen kuolleista ja sitten tämä nousi itse ylös anistēmi 

N412/S436.  

  
9. jonka (jossa) julistamisessa (ei tekstissä) minä kärsin vaivaa (pahaa), kahleisiin 

asti (vankilassa), niinkuin pahantekijä; mutta Jumalan sana ei ole kahlehdittu 

(vankilassa).  

10. Siitä syystä minä kärsin (kestän) kaikki valittujen tähden, että hekin 

saavuttaisivat pelastuksen, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, ynnä iankaikkisen 
kirkkauden. 

 

kärsin –  hypomenō N4617/S5278 – Jäädä, kestää, pysyä. 

 

Matt. 10:22 

Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana 

pysyy loppuun asti, se pelastuu. 

  

11. Varma (pistos – luotettava) on tämä sana; sillä: jos olemme kuolleet yhdessä 
hänen kanssaan, saamme (ei tekstissä) myös hänen kanssaan elää (elämme);  

(Ks. Room. 6:1 – 23!) 

12. jos kärsimme (hypomenō N4617/S5278 – kestämme) yhdessä, saamme (ei 

tekstissä) hänen kanssaan myös hallita (hallitsemme); (Room. 5:17) jos kiellämme 

hänet, on hänkin kieltävä meidät;  
13. jos me olemme uskottomat (apisteō N522/S569), pysyy kuitenkin hän 

uskollisena (pistos); sillä itseänsä kieltää hän ei saata (voi).  

14. Muistuta tästä, ja teroita heille Jumalan edessä, etteivät kiistelisi sanoista, 

mikä ei ole miksikään hyödyksi, vaan niiden turmioksi, jotka kuulevat. 

 
teroita – diamartyromai N1124/S1263 – Kehottaa vakavasti. Tätä on käytetty myös I Tim. 

5:21 ja II Tim. 4:1 jakeissa ja yhteensä 15x UT:ssa. 
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kiistelisi sanoista – logomakheō N2716/S3054 – Tämä tulee sanoista logos N2718/S3056 – 

sana ja makhē N2798/S3163 – taistelu, riita. 
 

turmioksi – katastrofē N2397/S2692 – turmio, katastrofi. 

 

15. Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, 

työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden (alētheia 

N195/S225) sanaa. 

 

Pyri – spoydadzō N4089/S4704 – Kiirehtiä, rientää; ahkeroida (Novum). 

 

joka oikein jakelee – orthotomeō N3201/S3718 – Tämä on tämän sanan ainoa käyttöpaikka 
UT:ssa. Se tulee adjektiivista orthos N3200/S3717 suora, pysty ja verbistä temnō leikata ja 

tarkoittaa siis ”leikata suoraan”, jakaa, esittää oikein (totuutta) (Novum). 

  

16. Mutta pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät 

yhä pitemmälle jumalattomuudessa,  
17. ja heidän puheensa jäytää ympäristöään niinkuin syöpä (gangraina 

N933/S1044 kuolio). Niitä ovat Hymeneus ja Filetus,  

18. jotka ovat totuudesta (alētheia N195/S225) eksyneet, kun sanovat, että 

ylösnousemus jo on tapahtunut, ja he turmelevat useiden uskon.  

19. Kuitenkin Jumalan vahva perustus (themelios N2086/S2310) pysyy lujana, ja 
siinä on tämä sinetti: "Herra tuntee omansa", ja: "Luopukoon vääryydestä 

jokainen, joka Herran nimeä mainitsee." (Nämä eivät ole lainauksia VT:stä.) 

20. Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös 

puu- ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten.  

21. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista (jakeissa 16 – 18), tulee 
hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin 

hyviin tekoihin valmis.  

22. Pakene nuoruuden himoja, harrasta (diōkō N1236/S1377 vainota, ajaa takaa, 

tavoitella) vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat 

avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä.  
23. Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä (dzētēsis N2008/S2214), sillä 

tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja.  

24. Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia 

kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään;  
25. hänen tulee sävyisästi (lempeydellä) ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala 

antaa heille mielenmuutoksen (metanoia N2863/S3341), niin että tulevat 

tuntemaan totuuden (alētheia N195/S225) 

26. ja selviävät perkeleen pauloista (paulasta, ansasta), joka on heidät vanginnut 

(tämän vangittua heidät) tahtoansa tekemään.  
 

selviävät – ananēfō N331/S366 – ana ja nēfō – Raitistua jälleen. Tässä sanaa on käytetty 

kuvaannollisesti palaamisesta kirkkaaseen, harmoniseen tai terveeseen mieleen. Perkele on 

sumentanut heidän mielensä vangitessaan heidät tahtoansa tekemään. 
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LUKU 3 

 
Jae 1 

Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita (tai kovia) aikoja.  

2. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita (filargyros N4699/S5366), 
kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia (blasfēmos N883/S989 puhumalla vahingoittava), 

vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita (epäpyhiä),  

3. rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita (diabolos N1089/S1228), 

hillittömiä (aktatēs N167/S193 voimaton hillitsemään itseänsä), raakoja 

(anēmeros N396/S434 kuin kesyttämätön eläin), hyvän vihamiehiä (afilagathos 

N788/S865), 

 

rakkaudettomia – astorgos N721/S794 – Tämä tulee kielteisestä etuliitteestä a ja verbistä 

stergō, joka tarkoittaa luonnollista rakkautta sekä vanhempien ja lasten ja yleensä 
lähisukulaisten kiintymystä toisiinsa. Astorgos   tarkoittaa, ettei tunne luonnollista rakkautta 

omiaan kohtaan ja on näille epäinhimillinen ja armoton (Novum).  

  

4. pettureita, väkivaltaisia (äkkipikaisia), pöyhkeitä (ylpeitä), hekumaa (nautintoa) 

enemmän kuin Jumalaa rakastavia;  
5. heissä on jumalisuuden (eysebeia N1959/S2150) ulkokuori, mutta he kieltävät 

sen voiman (dynamis N1268/S1411). Senkaltaisia karta.  

6. Sillä niitä ovat ne, jotka tungettelevat (hiipivät) taloihin ja pauloihinsa kietovat 

syntien rasittamia ja monenlaisten himojen heiteltäviä naisparkoja, 

 
naisparkoja – gynaikarion N1006/S1133 – Tämä on diminutiivi sanasta gynē N1008/S1135 

nainen, vaimo ja se tarkoittaa pieni nainen tai pikkunainen. Se tarkoittaa, että nämä naiset 

olivat voimattomia vastustamaan niitä, jotka tungettelivat taloihin. Tämä on suvultaan neutri. 

 

rasittamia ja heiteltäviä – Nämä ovat molemmat suvultaan neutreja, joten ne ovat sanan 
gynaikarion määritteitä. 

  

7. jotka aina ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden 

(alētheia N195/S225) tuntemiseen.  

 
ottamassa ja voi – Nämäkin ovat molemmat suvultaan neutreja, joten ne ovat sanan 

gynaikarion määritteitä. 

 

8. Ja niinkuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat 

totuutta (alētheia N195/S225), nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät 
uskonkoetuksissa kestä. 

 

Jannes ja Jambres – Näitä ei mainita VT:ssa, mutta heidät mainitaan Talmudissa ja 

juutalaisen perimätiedon mukaan he olivat ne Faaraon tietäjät, jotka tekivät taioillansa samoin 

kuin Mooses ja Aaron. Ks. II Mooses 7:8 – 13, 20 – 22, 8:16 – 19!  Nämä nimet löytyvät ns. 
Joonatanin Targumista, joka on kirjuri Joonatanin arameankielinen käännös ja selitys 

Toorasta. Kirjuri Joonatan mainitaan esim. Jeremia 37:15 jakeessa. 
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9. Mutta he eivät pitemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on käyvä 

ilmeiseksi (selväksi) kaikille, niinkuin noidenkin (Jannes ja Jambres) 
mielettömyys (ei tekstissä, tässä on ellipsi) kävi ilmi.   

10. Mutta sinä olet seurannut (läheltä tai vierestä) minun opetustani, vaellustani, 

aivoitustani (aikomus, tarkoitus), uskoani, pitkämielisyyttäni rakkauttani, 

kärsivällisyyttäni,  

 
pitkämielisyyttäni –  makrothymia N2758/S3115 –  Suhteessa muihin ihmisiin 

äkkipikaisuuden, itsekkyyden ja kostonhimon vastakohta (Novum). 

 

kärsivällisyyttäni – hypomonē N4620/S5281 – Kestävyys ahdingoissa ja vastoinkäymisissä 

(Novum). 
 

11. vainoissa ja kärsimyksissä, samanlaisissa kuin minun osakseni tuli 

Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Mimmoisia vainoja olenkaan kärsinyt, ja 

kaikista Herra on minut pelastanut!  

12. Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti (eysebōs N1962/S2153) Kristuksessa 
Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.  

13. Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle (edisytyvät) 

pahuudessa, eksyttäen ja eksyen.  

14. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma (pistoō 

N3571/S4104 mihin olet luottamuksesi pannut), koska tiedät, keiltä olet sen 
oppinut,  

15. ja koska jo lapsuudestasi (pienokaisesta) saakka tunnet pyhät kirjoitukset, 

jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on 

Kristuksessa Jeesuksessa. 

 
kirjoitukset –  gramma N994/S1121 – Tämä tulee verbistä grafō N998/S1125 ”kirjoittaa”. 

Se tarkoittaa sitä, mikä on kirjoitettu: kirjain, kirje, velkakirja, kirjoitus jne. Tätä on käytetty 

UT:ssa yhteensä 15 kertaa.   

  

16. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta 
(theopneystos N2091/S2315 Jumalan henkeyttämä), on myös (ei tekstissä) 

hyödyllinen opetukseksi (didaskalia N1181/S1319), nuhteeksi (elenkhos 

N1493/S1650), ojennukseksi (epanorthōsis N1706/S1882), kasvatukseksi 

(paideia N3289/S3809) vanhurskaudessa (dikaiosynē N1204/S1343 

oikeamielisyydessä, Jumalalle kelpaavassa tilassa),  

 

kirjoitus –  grafē N997/S1124 – Tätä on UT:ssa käytetty yksinomaan ”pyhistä” 

kirjoituksista, siis Vanhasta ja Uudesta Testamentista yhteensä 51 kertaa. Ks. Room. 16:25 & 

26, I Tim. 5:18 ja II Pietari 3:14 – 16 (makrothymia)! 
 

17. että Jumalan ihminen olisi täydellinen (artios N675/S739 käytännöllisessä 

mielessä), kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut (eksartidzō N1647/S1822 

täydellisesti varustettu). 
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LUKU 4  

 
Jae 1 

Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva 

eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta:  
 

vannotan – diamartyromai N1124/S1263 – Kehottaa vakavasti. Tätä on käytetty myös I 

Tim. 5:21 ja II Tim. 2:14 jakeissa ja yhteensä 15x UT:ssa. 

 

2. saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita 
(moittia tai ojentaa), kehoita, kaikella pitkämielisyydellä (makrothymia sama 

kuin 3:10 jakeessa) ja opetuksella (didakhē N1184/S1322). 

 

saarnaa – kēryssō N2488/S2784 – Tämä tarkoittaa sanan julistamista seurakunnan 
ulkopuolella oleville, jotka eivät vielä ole tulleet uskoon. Tämä ei tarkoita sanan opettamista. 

 

sopivalla ja sopimattomalla ajalla – Tämä oli suhteessa Timoteuksen omiin suunnitelmiin. 

Jos ovi oli auki sanan saarnaamiseksi, Timoteuksen piti saarnata riippumatta siitä, oliko se 

hänelle hyvä tai huono hetki.  
  

3. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia (didaskalia N1181/S1319), 

vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä (kutiavina kuuloltaan) haalivat 

itselleen opettajia  

4. ja kääntävät korvansa pois totuudesta (alētheia N195/S225 – II Tim. 2:15) ja 
kääntyvät taruihin (mythos N2967/S3454).  

5. Mutta ole sinä raitis (nefō N3019/S3525 olla kirkas- tai tervemielinen) 

kaikessa, kärsi vaivaa (pahaa), tee evankelistan työ, toimita virkasi (diakonia 

N1109/S1248 palvelus) täydellisesti.  

6. Sillä minut jo uhrataan, ja minun lähtöni aika on jo tullut.  
 

uhrataan – spendō N4074/S4689 – Vuodattaa juomauhri. Historioitsija Eusebiuksen mukaan 

Paavali mestattiin joko keisari Neron tai hänen alaisensa käskystä. Tämä on kuitenkin kaiketi 

perimätietoa, eikä välttämättä pidä paikkaansa. Ks. Fil. 2:17! 

 
Fil. 2:17 

Vaan jos minut uhrataankin tehdessäni teidän uskonne uhri- ja palvelustoimitusta, 

niin minä kuitenkin iloitsen, ja iloitsen kaikkien teidän kanssanne; 

 

7. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt.  
8. Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, 

vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan 

myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat.  

9. Koeta päästä pian (spoydadzō N4089/S4704) tulemaan luokseni.  

10. Sillä tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jätti minut Deemas ja matkusti 
Tessalonikaan, Kreskes meni Galatiaan ja Tiitus Dalmatiaan.  

11. Luukas yksin on minun kanssani. Ota Markus mukaasi ja tuo hänet tänne, sillä 

hän on minulle hyvin tarpeellinen palvelukseen.  

12. Mutta Tykikuksen minä olen lähettänyt Efesoon.  
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13. Tuo tullessasi päällysvaippa, jonka jätin Trooaaseen Karpuksen luo, ja kirjat, 

ennen kaikkea pergamentit.  
 

päällysvaippa – failonēs N4677/S5315a tai 5341 – Arameankielisten tekstien mukaan tässä 

on sana, joka tarkoittaa ”kirjarullien kantolaukkua”. 

 

14. Aleksander, vaskiseppä, on tehnyt minulle paljon pahaa; Herra on maksava 
hänelle hänen tekojensa mukaan.  

15. Kavahda (varo) sinäkin häntä, sillä hän on kovin vastustanut meidän 

sanojamme.  

16. Ensi kertaa puolustautuessani ei kukaan tullut avukseni, vaan kaikki jättivät 

minut; älköön sitä heille syyksi luettako.  
17. Mutta Herra auttoi minua ja vahvisti minua, että sanan julistaminen minun 

kauttani tulisi täydelleen suoritetuksi, ja kaikki pakanat sen kuulisivat; ja minä 

pelastuin jalopeuran (leijonan) kidasta.  

18. Ja Herra on vapahtava minut kaikesta ilkivallasta ja pelastava minut 

taivaalliseen valtakuntaansa; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.  
19. Tervehdys Priskalle ja Akylaalle ja Onesiforuksen huonekunnalle.  

20. Erastus jäi Korinttoon, mutta Trofimuksen minä jätin Miletoon sairastamaan.  

21. Koeta päästä (spoydadzō N4089/S4704) tulemaan ennen talvea. Tervehdyksen 

lähettävät sinulle Eubulus ja Pudes ja Linus ja Klaudia ja kaikki veljet.  

22. Herra olkoon sinun henkesi kanssa. Armo olkoon teidän kanssanne. 


