1. Kirje Tessalonikalaisille
Ajoitus
Perinteisesti ensimmäistä Tessalonikalaiskirjettä pidetään vanhimpana
Paavalin kirjeistä. Kirjeen syntypaikaksi arvellaan Korinttia ja Paavalin
ensimmäistä vierailua kaupungissa. Tällöin kirje olisi kirjoitettu noin vuonna
50jKr, eli varsin pian apostolien kokouksen (48 jKr.) jälkeen.
Thessaloniki
Thessaloniki (kreik.Θεσσαλονίκη,Thessaloníki) on Kreikan kaupunki (Δήμος
Θεσσαλονίκης, Dímos Thessaloníkis), joka sijaitsee Keski-Makedonian
alueella. Kaupunki on nykyään Keski-Makedonian pääkaupunki sekä
alueyksikkönsä hallinnollinen keskus. Se sijaitsee Thermaikóslahden
pohjukassa Chalkidikín niemimaan juuressa.
Thessalonikin perusti Makedonian kuningas Kassandros vuonna 315 eKr.
Kaupunki on nimetty Kassandroksen vaimon Thessaloniken mukaan. Antiikin
aikana kaupungissa oli juutalainen siirtokunta, joka oli perustettu 1.
vuosisadalla.
Vastaanottaja
Thessaloniki oli myös ensimmäisiä kristinuskon keskuksia. Apostoli Paavali
saarnasi toisella lähetysmatkallaan kaupungin synagogassa, joka oli
juutalaisten pääsynagoga siinä Thessalonikin osassa, ja laski perustan kirkolle.
Juutalaisten häntä kohtaan osoittama vihamielisyys sai hänet kuitenkin
lähtemään kaupungista, ja hän pakeni Beroiaan. Seurakunta oli Paavalille
selkeästi läheinen ja sen usko vahva. Paavali rohkaiseekin seurakuntaa
säilyttämään tuon palavuutensa odottaessaan Herran paluuta.
Sanoma
Kirjeessä nousee esiin myös kristityn kilvoittelu ja Jumalan tahdon mukainen
elämä. Paavali varoittaa seurakuntaa Jumalattomasta elämästä ja puhuu heistä
valon lapsina, joiden tulee luopua pimeydestä. Paitsi että tämä viittaa
kilvoitteluun yleensä, saattaa se sisältää myös viitteen pakanallisiin menoihin
osallistumisesta, joita kaupungissa pidettiin.
Toinen ulottuvuus on Kristuksen paluun tapahtumissa, joissa Paavali oikoo
Thessalonikilaisten vääriä käsityksiä asiasta. Samalla Paavali kiittelee
seurakuntaa sen innosta ja kestävyydestä odottaa Kristuksen paluuta.

Kysymyksiä
1. ” Evankeliumi ei tullut teidän luoksenne vain sanoina vaan myös Pyhän
Hengen voimana” Thessalonikin seurakunnalle Paavali ei puhu tässä
armolahjoista, vaan innosta julistaa evankeliumia ahdingonkin keskellä, olla
rohkeasti kristittyjä. Mitä tämä puhuu meille?
2. ”Älkää antako sitä [ruumistanne] himon ja kiihkon valtaan, niin kuin tekevät
pakanat, jotka eivät tunne Jumalaa.” Puhutaanko tässä enemmän
pakanallisista menoista ja niihin osallistumisesta, kuin yleensä
siveettömästä elämäntavasta?
3. Jo Raamatussa on vähintään kahdenlaista opetusta siitä, milloin kristukseen
uskova pääsee taivaaseen: heti kuoltuaan, vai Kristuksen palatessa – tänä
päivänä tuo kirjo on paljon suurempaa. Lopun aikojen tulkinnassa tämä kirjo
on vielä laajempaa. Kuinka paljon meidän kristittyinä tulee lopulta tietää
tämäntapaisista asioista ja kuinka paljon voimme jättää ne ”Herran
haltuun”?
4. Loppukehotuksissa Paavali ohjeistaa seurakuntaa (jakeet 5:12-22). Mitä
nuo ohjeet voisivat antaa meille tämän päivän kristityille?

