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Naslov
1
Pavel, Silván in Timotej tesaloníški Cerkvi v Bogu, našem Očetu,
in v Gospodu Jezusu Kristusu: 2milost vam in mir od Boga, našega Očeta, in od Gospoda Jezusa Kristusa.

1

Zahvala in hrabrenja. Zadnje povračilo
3
Zmeraj se moramo zahvaljevati Bogu za vas, bratje, kakor se spodobi, saj vaša vera nadvse napreduje in ljubezen slehernega med vami
do vseh drugih raste. 4Tako se lahko ponašamo z vami po Božjih Cerkvah zaradi vaše stanovitnosti in vere v vseh preganjanjih in stiskah,
ki jih prenašate. 5V tem je znamenje pravične Božje sodbe: po njej boste spoznani za vredne Božjega kraljestva, za katero tudi trpite.
6
Pravično je namreč, da Bog povrne s stisko tistim, ki vas stiskajo,
7
vam, ki stisko trpite, pa povrne z olajšanjem, skupaj z nami, ko se bo
razodel z neba Gospod Jezus z angeli svoje moči 8in bo v plamenečem
ognju kaznoval tiste, ki ne poznajo Boga in niso poslušni evangeliju
našega Gospoda Jezusa. 9Gospod jih bo obsodil na večno pogubljenje,
stran od svojega obličja in veličastva svoje moči, 10ko bo tisti dan prišel, da se poveliča v svojih svetih in se pokaže v začudenje vseh, ki so
sprejeli vero: ker vi ste verovali našemu pričevanju.
11
V ta namen tudi zmeraj prosimo za vas, da bi vas naš Bog spoznal
za vredne poklica in izpolnil vsakršno željo po dobrem in delovanje
vere v môči. 12Takó bo ime našega Gospoda Jezusa poveličano med
vami, vi pa v njem, po milosti našega Boga in Gospoda Jezusa Kristusa.

Iz 24,15;
66,5
Jn 17,10.24

Gospodov prihod in kar bo pred njim
1
Kar pa zadeva prihod našega Gospoda Jezusa Kristusa in našo
združitev
z njim, vas prosimo, bratje, 2da se ne odmaknete takoj
2

2

1
1 Kor 15,23
1 Tes 4,14-17

(1 Tes 4,5) in Judje (Rim 10,16). 10 v svojih sve1
2 4 vere ali zvestobe. 7 vam, ki stisko trpite … tih … sprejeli vero: zdi se, da Pavel tukaj misli na

2 Tes 3,17
Mt 24,31+
1 Kor 1,8+
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skupaj z nami: Pavel rad poudarja, da je njegova usoda povezana z usodo njegovih Cerkva
(prim. 1 Tes 2–3; 1 Kor 4,8; Flp 1,30 itd.). 7-8 z
neba … ognju: nebo (prim. 1 Tes 4,16), angeli
(prim. Mt 13,39.41.49; 16,27vzp.; 24,31; 25,31; Lk
12,8sl., verjetno »sveti« iz 1 Tes 3,13), ogenj teofanij (prim. 2 Mz 13,22+; 19,16+) so prvine judovske apokaliptike (prim. 1 Tes 4,16+). Gre za
Gospodov dan (prim. 1 Tes 4,16+), ko se bo prikazal Jezus s svojimi angeli. V opisu tega dne v
prvem pismu Tesaloničanom ni omenjena sodba, ampak samo vstajenje; tu pa Pavel ne omenja
vstajenja, ker ne odgovarja na vprašanje o usodi
umrlih. 7 z angeli svoje moči ali s svojimi mogočnimi angeli. 8 niso poslušni evangeliju tj. pogani

angele (»sveti«, prim. Apd 9,13+) in na kristjane
(»vseh, ki so sprejeli vero«). – Obsodba tistih, ki
zavračajo evangelij, je tukaj opisana – v živem
nasprotju s poveličanjem verujočih – v trdih izrazih, ki jih morda razlaga hudo preganjanje. –
Misel iz vrstice 5 se nadaljuje v vrstici 11.

2
1-12 Gl. opis iz 1 Tes 4,13–5,11. Pavel ni maral
predvideti časa paruzije. Tu nedvomno odgovarja na nova vprašanja, ki slonijo na slabi razlagi
1 Tes 5,2, in se ne vrača k usodi živih in umrlih:
omeji se na trditev, da Gospodova vrnitev ni blizu in da bodo pred njo nastopila prepoznavna
znamenja.
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od razumnosti in da se ne vznemirite ne po kakšnem duhu ne od besede ne od kakega pisma, kakor da je to od nas, češ da je Gospodov
dan že nastopil. 3Naj vas nihče ne vara na kakršen koli način.
Kajti prej mora priti odpad in se razodeti človek nepostavnosti, sin
pogube. 4Ta se bo uprl in se povzdignil nad vse, kar se imenuje Bog ali
uživa Božje češčenje, tako da se bo celo usedel v Božje svetišče in se
razkazoval, da je Bog. 5Se ne spominjate, da sem vam pravil te reči,
ko sem bil še pri vas?
6
Veste pa tudi, kaj ga zdaj zadržuje, da se ne more razodeti pred
časom. 7Skrivnost nepostavnosti je namreč že na delu; treba je samo,
da se umakne on, ki zadržuje. 8In tedaj se bo razodel nepostavnež,
ki ga bo Gospod Jezus usmrtil z dihom svojih ust in ga uničil z veličastjem svojega prihoda.
9
Nepostavnežev prihod bo v skladu s Satanovim delovanjem in
se bo kazal z vso močjo, z znamenji in z lažnimi čudeži. 10Z vsakovrstnim krivičnim zapeljevanjem se bo predstavljal tistim, ki gredo v
pogubo, ker niso sprejeli ljubezni do resnice, da bi bili rešeni. 11Zato
jim Bog pošilja delovanje blodnjave, da verjamejo láži: 12tako bodo
obsojeni vsi, ki niso verjeli resnici, temveč so pritrjevali krivičnosti.
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Spodbuda k stanovitnosti
13
Mi pa se moramo zmeraj zahvaljevati Bogu za vas, od Gospoda ljubljeni bratje, ker vas je Bog izvolil, da s posvečenjem Duha in z vero v
3 Naj vas nihče ne vara …: nevarnost varanja pisma, za nas pa ostaja uganka kljub številnim
glede tega je ena od pogostih tém apokaliptike razlagam, ki so bile predlagane. 7 Skrivnost …
NZ (Mr 13,5sl.; Lk 21,8sl.; Raz 13,13sl.; 20,7). –
odpad: odpad je omenjen kot že znan. Splošni
vsebini besede (odcepitev) je treba dati versko
vrednost (Apd 5,37; 21,21; Heb 3,12). Tistim, ki
niso nikoli pripadali Kristusu, se zdi, da je treba prišteti tiste, ki se bodo dali odvrniti od vere
(prim. 1 Tim 4,1; 2 Tim 3,1; 4,3sl. itd.). – nepostavnosti razl.: »greha«. 4 Ta se bo uprl (BJ prevaja: »nasprotnik«): odpad bo povzročila oseba,
ki nosi tri imena in se do vrstice 5a predstavlja
kot veliki sovražnik Boga. Je nepostavnež (db.
človek nepostavnosti) v pravem pomenu, sin
pogube (v. 3; prim. v. 10; Jn 17,12; 1 Tes 5,5);
nasprotnik Boga, tukaj opisan na način, ki se
navdihuje pri Dan 11,36 (kjer gre za Antíoha
Epifána). V krščanskem izročilu, ki je pod vplivom Daniela, bo ta nasprotnik dobil ime antikrist (prim. 1 Jn 2,18; 4,3; 2 Jn 7). Pojavlja se kot
osebno bitje, ki se bo razkrilo ob koncu časov
(medtem ko Satan, čigar orodje je, deluje že zdaj
v »skrivnosti«, v. 7); proti verujočim izvaja preganjalsko in zapeljevalsko oblast (prim. Mt 24,24;
Raz 13,1-8) za veliko poslednjo preizkušnjo, ki
ji bo naredila konec Kristusova vrnitev. 6 kaj ga
zdaj zadržuje ali obvladuje: Pavel pripisuje zamujanje paruzije nečemu (v. 6) ali nekomu (v. 7),
ki »zadržuje« neko moč ali osebo, ki ovira pojavitev antikrista (ki se mora zgoditi pred paruzijo). Namig je bil očitno razumljiv za naslovljence
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na delu: vse do končnega »razodetja« je skrivnost
nepostavnosti na delu in posledica prav tega delovanja je odpad. Ko bo ovira enkrat odstranjena,
bo nepostavnež delal pri belem dnevu. 8 se bo
razodel nepostavnež: nepostavnež se razodeva
(v. 6.8) vpričo Gospodovega razodetja (1,7; 2 Kor
1,7), kakor se njegova paruzija (v. 9) postavlja ob
Gospodovo (v. 8). Božji sovražnik postane Kristusov sovražnik. Vendar ni dvoma, da bo Gospod
premagal svojega sovražnika. – Jezus manjka v
nekaterih rokopisih. – z veličastjem db. s pojavitvijo. 9 s Satanovim delovanjem: nepostavnež je
orodje delovanja Satana (prim. 1 Tes 2,18), ki mu
posreduje svojo nadčloveško moč, nekako tako
kot se Kristusov Duh podarja kristjanom (prim.
zmaja in zver v Raz 13,2.4). – se bo kazal dodano. 11-12 Nasprotje poteka med verujočimi in
uporniki. Laž in resnica tukaj nimata čisto razumske vrednosti, ampak verski pomen, ki zajema življenje in dela (prim. Jn 8,32+.44+; 1 Jn
3,19+). 2,13–3,5 Ta odlomek se tesno spaja z
opisom paruzije. Potem ko je odstranil zmotne
ideje, apostol pride k pozitivnim posledicam njenega pojmovanja. Odlomek je zelo bogat: misel v njem je »trinitarična« (2 Kor 13,13+; prim.
1 Tes 4,6-8). 13 ker vas je Bog … prvina odrešenja razl.: »ker vas je Bog od začetka izvolil za odrešenje s posvečenjem Duha in z vero v resnico«.
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resnico postanete prvina odrešenja. 14V to vas je tudi poklical po na2 Tes 3,6
šem evangeliju, da bi prišli do slave našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Rim 5,2
15
Zato, bratje, stojte trdno in se držite izročil, o katerih vas je poučila
1 Kor 11,2+
1 Tes 3,11-13
bodisi naša beseda bodisi naše pismo. 16Sam naš Gospod Jezus Kristus in Bog, naš Oče, ki nas je v svoji milosti vzljubil in nam dal ne3 minljivo tolažbo in blago upanje, 17pa naj opogumi vaša srca in jih
1
Ps 147,15 utrdi v vsakršnem dobrem delu in v vsakršni dobri besedi.
Ef 6,19sl.
1
Sicer pa, bratje, molíte za nas, da bi se Gospodova beseda širila in
Kol 4,3
poveličevala, kakor se je pri vas, 2in da bi bili rešeni nepoštenih in
1 Tes 5,25
2
pokvarjenih ljudi; nimajo namreč vsi vere. 3Toda Gospod je zvest in
Rim 10,16
3 vas bo utrdil in obvaroval pred hudičem. 4Glede vas zaupamo v GoMt 6,13
spodu, da tudi delate in boste delali, kar vam zapovedujemo. 5Gospod
1 Tes 5,24
4 pa naj vodi vaša srca v Božjo ljubezen in v Kristusovo stanovitnost.
15-16

3

2 Kor 7,16
1 Jn 2,14+

5
1 Kor 13,13+

6
2 Tes 2,15+
1 Tes
4,1+.11-12;
5,14

7
Apd 18,3+
1 Tes 2,9+

8
Mt 10,10

11
2 Tes 3,6

12
1 Mz 3,19
2 Kor 11,27

13
Gal 6,9

14
2 Tes 3,6
1 Kor 5,5.911
2 Kor 2,7
Gal 2,2

15
Mt 18,15-18
Gal 6,1
1 Tes 5,14

Opomin zoper nered
6
V imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa vam naročamo, bratje, da
se ogibate vsakega brata, ki živi neredno in ne po izročilu, ki so ga
prejeli od nas.
7
Sami namreč veste, kako nas morate posnemati: kajti med vami
nismo živeli neurejeno, 8tudi nismo zastonj jedli kruha pri nikomer,
ampak smo trdo delali noč in dan, da ne bi bili v breme komu izmed
vas. 9Tega vam ne pravim, ker ne bi imeli pravice do tega, ampak
zato, da se vam sami postavimo za zgled, ki naj bi ga posnemali.
10
Kajti ko smo bili pri vas, smo vam dali tole navodilo: Kdor noče
delati, naj tudi ne jé. 11Slišimo namreč, da nekateri med vami živijo
neredno, da nič ne delajo, ampak begajo sem ter tja. 12Takšne opozarjamo in opominjamo v Gospodu Jezusu Kristusu, naj v tišini delajo in jedo svoj kruh.
13
Vi, bratje, pa se ne naveličajte delati dobro. 14In če kateri ni poslušen temu, kar naročamo v pismu, si ga zapomnite in se ne družite z
njim, da ga bo sram. 15Vendar ga ne imejte za sovražnika, ampak ga
opominjajte kot brata.
15 bodisi naša beseda bodisi naše pismo: izročila, te posnemati: ko bodo posnemali Pavla (1 Kor
ki jih je Pavel učil med svojim bivanjem ali pisno po svojem odhodu (2,2.5; 3,6; 1 Tes 3,4; 4,2.6;
5,27), pridružujejo evangeljskemu oznanilu
(prim. 1 Tes 2,13+) vodilna načela krščanskega
življenja (prim. 1 Tes 4,1; 1 Kor 11,2.23-25).

3
1 poveličevala: molitve vernikov (1 Tes 5,25 itd.)
bodo pomagale apostolovemu misijonarjenju.
Beseda bo »tekla« v môči Božjega vzgibavanja, in
ko bo nekoč sprejeta in živeta (prim. 1 Tes 2,13+),
jo bo poveličal Bog, ki jo je poslal (Ps 107,20;
147,15). 3 pred hudičem ali pred hudobijo. Kristjani bodo preizkušani, vendar ne čez svoje moči
(1 Kor 10,13). 5 in Kristusovo stanovitnost ali in
potrpežljivo pričakovanje Kristusa. 7 nas mora-
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4,16; Gal 4,12; Flp 3,17), bodo verniki posnemali
Kristusa (1 Tes 1,6; Flp 2,5; prim. Mt 16,24; Jn
13,15; 1 Pt 2,21; 1 Jn 2,6), ki ga on sam posnema
(1 Kor 11,1). Končno morajo posnemati Boga (Ef
5,1; prim. Mt 5,48) in drug drugega (1 Tes 1,7;
2,14; Heb 6,12). V bistvu te življenjske skupnosti
je »podoba« nauka (Rim 6,17), prejetega po »izročilu« (v. 6; 1 Kor 11,2+; 1 Tes 2,13+). Voditelji,
ki ga prenašajo, morajo sami biti »zgledi« (v. 9;
Flp 3,17; 4,8-9; 1 Tim 1,16; 4,12; Tit 2,7; 1 Pt 5,3),
katerih vero in življenje drugi posnemajo (Heb
13,7). 10 kdor noče delati …: to navodilo, ki ima
pred očmi sámo zavračanje dela, izhaja nemara
iz Jezusove besede ali pa preprosto iz ljudskega
pregovora. To je »zlato pravilo krščanskega dela«.

31.1.2011 10:27:27

DRUGO PISMO TESALONIČANOM 3,18

507

Molitev in slovo
16
Sam Gospod miru pa naj vam dá mir, in to zmeraj in v vseh okoliščinah. Gospod naj bo z vami vsemi.
17
To je moj, Pavlov, svojeročni pozdrav; to je razpoznavno znamenje v vsakem pismu: tako pišem. 18Milost Gospoda našega Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.

16
1 Tes 5,23

17
2 Tes 2,2
Gal 6,11+

16 v vseh okoliščinah razl. (Vg): »na vsakem kra- Tes 3,13; 5,28); to je dokaz, da so pismo uporaju«. 18 z vami vsemi: Vg dodaja »Amen« (prim. 1 bljali pri bogoslužju.
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