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A városról 

Thesszalonika kereskedőváros volt Makedoniában a Thermai-öböl végén, fontos utak kereszte-

ződésében. A K-Ny-i összekötő út a Via Egnatia itt találkozott az É. felé vezető, egészen Pannoniá-

ig elérő úttal. A várost 315-ben Kasszander, Nagy Sándor hadvezére és sógora alapította, 

Makedonia meghódítása után (Kr.e. 146) a rómaiak Macedon provincia második területének ez lett 

a fővárosa. Az első században lakossága kb. 200 000 fő volt. A várost görögök, rómaiak, barbárok 

és zsidók lakták. Jelentős kereskedelmi és vallási központnak számított. A zsidóknak zsinagógájuk 

volt a városban, egyiptomi istenségek tiszteletére épített templomok, római zarándokhelyek voltak.  

Pál és a gyülekezet 

A városba Pál révén jutott el Krisztus evangéliuma. Valószínű Kr.u. 50 elején, a második misz-

sziói útja során Filippiből érkezett a városba. Kíséretében volt Szilász és valószínűleg Timótheus is. 

Az első három szombaton a zsidók zsinagógájában tanított (ApCsel 17,2). Hosszabb időt tölthetett a 

városban. A filippiek szeretetadományaikkal segítették Pál munkáját (Fil 4,16), melynek nyomán 

többségében pogányokból megtért gyülekezeti tagokból szerveződött az első gyülekezet (ApCsel 

17,4; 1Thess 1,9; 2,14). Az irigykedő zsidó hamis politikai vádjaikkal elérték azt, hogy Pálnak és 

munkatársainak el kellett hagyniuk a várost. Pál Béreán, Athénon keresztül Korinthusba ment. Az 

elárvult gyülekezet gondozására Timótheust küldte, aki hírt hozott a gyülekezetről. Ez nem nyugtat-

ta meg Pált, aki nem sokkal a gyülekezetből való távozása után, gyors egymásutánban két levelet is 

küldött Korinthusból Thesszalonikába.  

A harmadik missziói útja során Pál valószínűleg újra megfordult a városban, talán két ízben is 

(ApCsel 20,1-4). Két munkatársa, Arisztarhosz és Szekundusz is a városból származott (ApCsel 

20,4. 27,2). 

A levél szerzőségi kérdései 

Az első századok keresztény írói egyöntetűen Pál írásának és kánoni tekintélyűnk tartották ezt 

az iratot. A 18. század végétől kezdve sok támadás érte ezt a levelet. A kritikai érveket sorra véve 

azt mondhatjuk, hogy indokolatlan volt a levél vádolása. A vádakat főként belső stilisztikai elemzé-

sekre próbálták felépíteni. Van benne 10 máshol Pál által nem használt szó, Stílusát túlságosan hi-

vatalosnak tartják az első levélhez képest. Különösen a Törvénytipró személyéről szóló prófétai 

kinyilatkoztatás körül bontakozódott ki nagy vita. 

Ma a tudósok nagyobb része páli iratnak tartja ezt a levelet. Szemmel láthatóan hasonlít az első 

levélre. Hasonló a két levél kezdése (1Thessz 1,1-2; 2Thessz 1,1-2). Mindkét levélre jellemző a 

hosszú hálaadás, mindkettőben megtalálható a hívek állhatatosságáért mondott imádság (1Thessz 

2,16-17; 2Thessz 3,11-13). Mindkét levélben a buzdító szakasz is hasonlít egymásra (1Thess 4,1-

5,28; 2Thessz 3,1-18). Mindkét szöveg végső áldással és köszöntéssel ér véget. 

Pál második levele a Thesszalonikabeliekhez 
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A levél célja 

Minden valószínűség szerint a második levél nem sokkal az első után íródhatott. A gyülekezet 

félreértette Pál tanítását, amit Jézus második eljöveteléről mondott. Úgy gondolták, hogy Jézus 

visszajövetelének közelsége miatt a munkát abba lehet hagyni és elég csak várakozni (2Thessz 2,1-

12). Adolf von Harnack (1851-1930) azt tételezte fel, hogy ez a kisebbség a zsidókból lett kereszté-

nyek között volt, és ez a második levél így nekik szólhatott. Mások viszont úgy gondolják, hogy az 

első levelet nyilvános felolvasásra kapta a gyülekezet, míg a második a gyülekezet vezetőinek írt 

hivatalos utasítás.  

Mindkét levélnek egyformán az a célja, hogy a nehéz helyzetben lévő, üldözött hívőket bátorít-

sa (2Thess 1,4-10) és a gyülekezetet kitartásra és állhatatosságra buzdítsa a mindennapi életben is. 

Mindkét levélnek az a célja, hogy Jézus visszajövetelének helyes várására tanítsa a híveket. 

A levél szerkezete 

Bevezetés 1. rész 

1. Köszöntés 1,1-2 

2. Hálaadás a gyülekezet hitéért, szeretetéért és kitartásáért 1,3-10 

3. Imádság lelki fejlődésükért 1,11-12 

Tanítás: Krisztus visszajövetelének helyes értelmezése 2. rész 

1. Prófétai kinyilatkoztatás az Úr napjáról 2,1-12 

2. Hálaadás a gyülekezet kiválasztottságáért és elhivatottságáért 2,13-15 

3. Imádság a gyülekezet szolgálatáért és állhatatosságáért 2,16-17 

Rendelkezések 3. rész 

1. Felhívás az imádkozásra 3,1-3 

2. Parancs a rendetlenek és lusták megfegyelmezésére 3,4-15 

3. Végső üdvözletek és áldás 3,16-18 


