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Bevezetés 

A Thesszalonikabeli gyülekezethez írt levelek azzal tűnnek ki az Újszövetség iratai közül, hogy Jakab apostol 

levelét kivéve mindegyiknél korábban keletkeztek. Olyan alapvető fontosságú kérdéseket érintenek, mint a feltá-

madás, a Jézus Krisztus közeli visszatérésébe vetett hitből levont téves következtetések, az Antikrisztus kiléte stb. 

Ebben az összefüggésben olvashatjuk a Biblia tíz vázlatpróféciája közül az egyiket (2Thessz 2. fejezet). Mindazon-

által a levelek középpontjában álló legfontosabb kérdés az életszentség, amely az életünk minden területét érinti. 

Történelmi háttér 

Thesszalonika Macedónia római tartomány fővárosa, prokonzuli székhely, kikötőváros, fontos kereskedelmi 

gócpont volt. Jelentőségét mutatja az is, hogy a Római Birodalom székhelyét Kelettel összekötő főút a Via Egnatia 

áthaladt rajta. Emiatt, valamint kedvező földrajzi fekvése és nagy kikötője miatt fontos kereskedelmi csomóponttá 

vált, valószínűleg ezért is lehetett nagy zsidó kolónia és zsinagóga a városban (Apcs 17:1). Régészeti érdekesség, 

hogy az ókori Római Birodalom fénykorának, hatalmának emlékeztetőjeként még mindig áll az Egnatiai út felett 

átívelő diadalív. 

A Thesszalonikai gyülekezet 

  Pál szokásához híven nagyvárosokban látott munkához, hogy ezek keresztény központtá váljanak igehirdeté-

se nyomán, és így a környező falvakba, kisvárosokba is eljusson az evangélium. Hogyan is került Pál apostol Euró-

pába? 

„Azon az éjszakán látás jelent meg Pálnak: egy macedón férfiú állt előtte, kérve őt, és ezt mondva: »Jer által 

Macedóniába, és légy segítségül nékünk!« Mihelyt pedig a látást látta, azonnal igyekeztünk elmenni Macedóniába, 

megértvén, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot” (Apcs 16:9-10). 

Pál apostolnak Isten jelentette ki Tróásban, hogy Kis-Ázsiát elhagyva menjen Makedóniába, ott folytassa az 

evangélium hirdetését. Pál és társai követték a kapott utasítást, s így jutottak el Európába. Első állomásuk Filippi 

volt, ahol mindjárt ellenállásba ütköztek. A hatóságok elfogták Pált, Szilásszal együtt és súlyosan megbüntették 

őket. Isten azonban csodát tett, amivel igazolta szolgái kilétét (földrengés történt, a foglyok láncai lehullottak). 

Ennek hatására többen megtértek, a bírák pedig szabadon bocsátották Pált és társait (Apcs 16:11-40). Innen Pálék 

egyenesen Thesszalonikába mentek (Apcs 17:1-10). 

Pál tehát második misszióútja alkalmával Filippiből érkezett a városba kísérőivel, Szilásszal és Timótheussal 

együtt. Thesszalonikába érve nem vette el a bátorságát a Filippiben tapasztalt nehézség. Érkezése után a munkát a 

zsinagógában kezdte. Első három szombaton itt hirdette az evangéliumot, elmondta a Messiásra vonatkozó ószö-

vetségi próféciákat, és bemutatta, hogyan teljesedtek azok Jézusban. A zsidók között kevés eredménye volt munká-

jának, közülük csak néhányan jutottak hitre (Apcs 17:4). Ezzel szemben az „istenfélő görögök”, a prozeliták 

örömmel fogadták a Messiásról szóló hírt, sőt sok előkelő asszony is csatlakozott hozzájuk. A zsinagógában töltött 

három szombat után Pál valószínűleg Jáson házában prédikált, tanított. Nyilván nem csak három hétig maradt a 

városban, mert Pál azt is megjegyzi, hogy éjjel-nappal dolgozva tartotta el magát, mialatt ott beszélt Jézusról, a 

filippibeliek pedig ajándékokkal segítették (1Thessz 2:9; Fil 4:16). Az apostol munkája révén a figyelem közép-

pontjába került, ami kiváltotta a zsidók haragját, akik felbujtatták ellene a népet. A római hatóságok előtt felségáru-

lással vádolták meg, mivel Krisztus eljövendő országáról beszélt. A vádat város elöljárói ugyan nem találták meg-

alapozottnak mégis kísérőivel együtt távozni kényszerült (Apcs 17:5-6). Béreába távozott. 

Pál apostol ezek után soha vissza sem térhetett Thesszalonikába (1Thessz 2:17-18), ezért küldte maga helyett 

Timóteust (3:2). Ő pedig Béreában szokásos módszere szerint dolgozott, elsőként a zsidók között, a zsinagógában. 

Pál első levele a Thesszalonikabeliekhez 
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Ottani sikereinek híre hamarosan eljutott Thesszalonikába, ahonnan ellenfelei sietve a nyomába eredtek, újabb 

ellenségeskedést keltve (Apcs 17:10-13). Ezért indult el azután Pál hajóval Athénba, de kísérői közül többen Ma-

kedóniában maradtak, majd Korinthusban találkoztak ismét vele (Apcs 18:1,5). 

Pál tehát a második misszióútja idején (Kr.u. 49-52) alapította meg a gyülekezetet Thesszalonikában. A gyüle-

kezetet kisebb részben zsidókból, nagyobb részben pogányokból megtért keresztények alkották, akik azonban az 

imént vázolt okok miatt csak viszonylag rövid ideig élvezhették az apostol jelenlétét. Pál munkatársai Timótheus és 

Szilász azonban velük maradtak, illetve visszatértek, hogy támogassák és építsék az újonnan létrejött gyülekezetet, 

majd ezután ismét csatlakoztak Pálhoz. 

A levél szerzője 

Az 1. vers kijelentése szerint a levél Pál, Szilász (aki Pál apostol idősebb, tapasztaltabb tanítványa lehetett) és 

Timóteus üzenetét tartalmazza, bár a levél alapvetően Pál írása (lásd 3:1-2, 6-7). Már szerepel ez a levél az Újszö-

vetség könyveinek legkorábbi listáját tartalmazó Muratori Kánonban, amit Kr. u. 170 körül állítottak össze. A korai 

egyházatyák, mint Ireneus (kb. Kr.u. 130-202 körül), Alexandriai Kelemen (kb. Kr.u. 150-215 körül) és Tertullia-

nus (kb. Kr.u. 160-240 körül) is egyértelműen Pál apostolt tekintették a levél írójának; az apostol személyisége, 

stílusa nagyon is érezhető az egész iratban. Mindenütt megnyilvánul a munkássága nyomán megtért hívők iránti 

szeretete és az, hogy igen fontosnak tartotta lelki fejlődésüket. Meghatározó páli jellemzője még az is a levélnek, 

hogy nagy hangsúlyt kapnak benne olyan lelki tulajdonságok, mint a hit, a szeretet és a remény (lásd még 1Kor 

13:13 versében is). Ezt a levelet ma is általánosan Pál apostol írásának tekintik. 

A levél keletkezési helye és ideje 

Pál apostol tehát Thesszalonikából Béreába, majd pedig Athénba ment, és amerre járt gyülekezeteket alapított. 

Athénban Pál úgy ítélte meg, hogy mivel ő nem mehet vissza Thesszalonikába, maga helyett Timóteust küldi el 

(1Thessz 2:17-3:6). Amikor Timóteus és Szilász visszatért hozzá, Pál már Korinthusba volt (Apcs 18:5). Timóteus 

beszámolt neki a Thesszalonikai gyülekezet helyzetéről. Ezen beszámolók alapján az apostol látta, hogy el kell 

oszlatnia bizonyos félreértéseket tanításaival kapcsolatban, illetve bátorítania kell a közösség tagjait, ez késztette 

tehát a levél megírására. Pál apostol a levelet nem sokkal Korinthusba érkezése után írhatta, Kr. u. 51 táján. 

A levél célja és jellege 

Ez az apostol első fennmaradt levele és Jakab levele után a második újszövetségi irat, de valószínűleg nem 

csupán ez a két levél járt közkézen, amit Pál, vagy valaki más (?) a gyülekezetnek küldött. 2Thessz 2:2 versében az 

apostol figyelmeztetett, hogy hamis, de az ő nevét viselő levelek jártak körbe a második levél megírásának idején. 

„Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, 

se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja”. Ezzel kapcsolatban hívja fel a 

figyelmet arra, hogy minden levelét sajátkezű aláírása hitelesíti: „A köszöntést én Pál írom a saját kezemmel, ami 

ismertető jegye minden levelemnek. Így írok” (2Thessz 3:17). Ez az utalás is megerősíti, hogy Pál több levelet is írt. 

A hamis levelek terjesztését is csak azért kezdhették el, mert az apostolnak már nagy tekintélye volt, mint aki szá-

mos gyülekezetnek és embernek írt korábban. Több levele elveszhetett, amiket az apostol ennek a gyülekezetnek 

küldött. 

A levélből szinte sugárzik a szeretet. Az apostolt nagy örömmel töltötte el Timóteus beszámolója, akitől meg-

tudta, hogy a Thesszalonikaiak milyen hűségesek és nagy szeretettel viszonyulnak hozzá. Elismerően ír hitükről, 

szeretetükről és a bennük élő reménységről. 

Egy olyan valaki írja ezt a levelet, aki a gyülekezet dajkájának tekinti magát, gyermekei pedig a gyülekezet 

tagjai. „Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint 

ahogyan az anya dajkálja gyermekeit. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nemcsak az 

Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket. …tudjátok, hogy miként atya az 

ő gyermekeit, úgy intettünk és buzdítgattunk egyenként mindnyájatokat. Mert kicsoda a mi reménységünk, örömünk 

és dicsekedésünk koronája? Avagy nem azok lesztek-e ti is a mi Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor? Bi-

zony ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk” (1Thessz 2:7-8, 11, 19-20). 
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A levél hangvétele arra utal, hogy még frissen élt az apostolban a személyes találkozás emléke, s ennek meg-

felelően úgy hivatkozik az ottlétekor átadott tanításokra, mint amelyekről joggal feltételezi, hogy még elevenen 

élnek a Thesszalonikaiak emlékezetében. A levelek hangvételét az újonnan megtértek iránt érzett forró és felelős 

szeretet hatja át, mondandója pedig tudatosan egészíti ki és erősíti meg azokat a tanításokat, amelyeket az együtt 

töltött idő kényszerűen szűkre szabott volta miatt nem tudott teljesen kifejteni, vagy amelyeket félreértettek. 

A levél tartalma, üzenete 

Az első három fejezet egy nagyon személyes hangvételű, meleg, baráti tartalmat hordoz. Törődő, dicsérő, elő-

kelő szavakat olvashatunk a levél első fejezeteiben. 

Az első fejezet a Thesszalonikaiak dicséretéről, Pál felettük való öröméről és Isten iránti hálaadásról szól, ami 

a gyülekezet tagjainak hite miatt fakadt fel az apostol szívéből. A második fejezet visszaemlékezés arra az időre, 

amikor még Pál apostol Thesszalonikában élt és munkálkodott és a gyülekezet tagjaival egy közösséget alkotott. 

Ennek kapcsán emlékezteti a gyülekezetet a tőle kapott tanításra (2:1-20). A harmadik fejezet a thesszalonikai ki-

küldetéséből visszatérő Timótheus által hozott jó hírek feletti örömről számol be. A tanítvány ugyanis beszámol az 

apostolnak, hogy a Thesszalonikaiak nemcsak hitéletet éltnek, hanem élik a hitüket. 

A levél második része – a negyedik és ötödik fejezet – a gyülekezetben tapasztalható problémákat igyekszik 

kezelni. Először azt mondja el, hogy a megszentelt élethez hozzátartozik a szorgalmas munka és a tisztességes élet, 

majd pedig arról beszél, hogy mi lesz Jézus visszajövetelekor azokkal, akik elhunytak. A keresztyén élet folytatásra 

vonatkozó intelmekkel zárja a levelet. 

Amint láttuk egységes témája ennek a levélnek sincs, mégis a két utolsó fejezet alapszínezete egységes: a 

Krisztus visszajöveteléből adódó kérdésekkel foglalkozik. A Krisztus visszajövetelére váró ember feladata a szor-

galmas munka ebben a világban. Pálnak Jézus második eljöveteléről szóló tanítását fejti ki és a Krisztus visszajöve-

telére váró keresztény ember magatartását rajzolja meg. 

A levél vázlata 

A) Bevezetés, 1:1-10 

(1) Üdvözlés, 1:1 

(2) Hálaadás a gyülekezet példás hitéért, 1:2-10 

B) Az apostol szolgálata a gyülekezetben, 2:1-3:13 

(1) Visszatekintés Thesszalonikai szolgálatára, 2:1-10 

(2) Emlékeztet a kedvező fogadtatásra a gyülekezetben, 2:13-16 

(3) Szeretné ismét meglátogatni a gyülekezetet, 2:17-20 

(4) Örül a Timótheus által hozott híreknek, 3:1-8 

(5) Könyörög a gyülekezet megerősödéséért, 3:9-13 

C) Tanítások és buzdítások, 4:1-5:24 

(1) Intés a megszentelődésre, 4:1-12 

(2) Az elhunytak feltámadása, 4:13-18 

(3) Krisztus visszajövetelének várása, 5:1-11 

(4) A gyülekezet intése, 5:12-24 

D) Befejezés, 5:25-28 

A levél hangsúlyos tanításai 

 A hit és a szeretet tevékeny, fáradhatatlan, a reménység kitartó: „Hálát adunk az Istennek mindenkor mind-

nyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban; mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és 

Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztus 

felől táplált reménységetek állhatatosságát” (1:2-3) 

 Az ige befogadása háborúságot válhat ki, de felette való örömöt hoz: „És ti a mi követőinkké lettetek és az 

Úréi, befogadván az igét sokféle szorongattatás között, Szent Lélek örömével” (1:6). 

 Isten igéje ugyan embereken keresztül hangzik, ennek ellenére Isten Szava és nem emberé! Isten igéje 

munkálkodik az azt befogadók szívében, életében: „Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy 
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amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Is-

ten beszédeként, aminthogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek” (2:13). Lásd 

még: Ézsa 55:10-11 

 A keresztények legnagyobb ismertetőjele a szeretet: „A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nek-

tek, hiszen titeket is az Isten tanított az egymás iránti szeretetre; és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér 

iránt egész Macedóniában” (4:9-10). „Az őszinte megtérés legfőbb bizonyítéka: Isten és az emberek iránti 

szeretet. Aki Jézust elfogadta Üdvözítőjének, az mélységes és őszinte szeretetet érez mindazok iránt, akik 

vele egy hitet vallanak. Így történt ez a Thesszalonikai hívőknél is.” (Ellen G. White: Az apostolok történe-

te, 25. fej.) 

 

Timóteus beszámolhatott néhány problémáról is, amelyek között szerepelt: 

 4:3-5, 7 – Szentség és paráznaság, egymást kizáró fogalmak. Voltak, akik a világias, erkölcstelen életfor-

mába csúsztak vissza. Az erkölcsi tisztaság egy az Isten által támasztott igény, amit a Krisztusvallók életük 

fontos céljául tűznek ki. Életünknek ezen a területén sem uralkodhatnak el a szenvedélyek, a „kívánság 

gerjedelme” úgy, mint azokon esetében, akik nem ismerik Istent és nem fogadták el a szentséget mérceként 

az élet minden területére nézve. 

 4:11-12 – Egyesek az Úr visszatérését fanatikus módon hirdették, azt tanították, hogy a hívők ne foglalkoz-

zanak hétköznapi tevékenységekkel, ne dolgozzanak, csak tétlenül várják Krisztus visszajövetelét. Jézus 

életében is minduntalan való szolgálatot, tevékenységet láthatunk: „Az én Atyám mind ez ideig munkálko-

dik, én is munkálkodom” (Jn 5:17). A kereszténynek a munkavégzésével, a munkamoráljával is ki kell tűn-

nie, különösen a mai világban, hiszen aki Isten tetszését keresi mindenben, azt magasabb rendű elvek és 

szempontok vezérlik ebben a vonatkozásban is. Tisztességes, rendezett viszonyok jellemezzék az életünket 

az anyagiak terén és minden vonatkozásban. Egyrészt méltányos viszonyt alakítsunk ki a környezetünkkel, 

másrészt törekedjünk az önállóságra, az anyagi függetlenségre, és lehetőség szerint ne függjünk külső té-

nyezőktől a létfenntartásunk tekintetében. 

 4:13-18 – A gyászolók szomorkodtak, mert attól féltek, hogy kereszténnyé lett, de később elhunyt rokonaik 

kimaradhatnak a Krisztussal való találkozásból. Pál egyértelművé teszi, hogy a feltámadás Jézus második 

eljövetelekor történik majd meg! 

 5:1-11 – Jézus eljövetelének ideje, az arra való felkészülés (5:2-3 – profetikus kijelentés!). „Ma is sokan 

élnek a földön, akik behunyják a szemüket olyan jelek előtt, amelyeket Jézus adott az embereknek, hogy 

figyelmeztesse őket az újbóli eljövetele előtti időkre. Minden aggodalmukat elaltatják, s közben a végidők 

jelei gyorsan teljesednek, és a világ rohamosan közeledik ahhoz az időponthoz, amikor az Emberfia megje-

lenik az ég felhőiben. Pál arra tanít, hogy nagy bűn közönyösen viselkedni azokkal a jelekkel szemben, 

amelyek megelőzik Jézus Krisztus visszajövetelét. Aki ezt a mulasztást elköveti, azt az éjszaka és a sötét-

ség gyermekének nevezi... Az éber keresztény egyszersmind munkálkodó keresztény. Amennyire tőle telik, 

igyekszik közreműködni az evangélium terjesztésében. Amilyen mértékben növekszik szeretete Megváltója 

iránt, ugyanolyan mértékben növekszik szeretete embertársai iránt is.” (Ellen G. White: Az apostolok tör-

ténete, 25. fej.) 

 5:12-13 – Problémát jelentett az is, hogy némelyek nem akarták elfogadni a gyülekezet megválasztott veze-

tőit, hanem a függetlenségüket hangoztatták. 

Pál szeretett volna minderről személyesen beszélni a gyülekezet tagjaival (2:17-18), mivel azonban ezt nem 

tehette, tanácsait levélbe foglalta, amelyek így a keresztény közösség egészének kincseivé váltak. 

 

Végezetül néhány megszívlelendő jó tanács: 

„Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt és 

mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata 

Jézus Krisztus által a ti javatokra. A Lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok 

meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg 

titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus 

Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket; és ő meg is cselekszi azt.” (1Thessz 5:15-24). 


