
 

 

  
Paulus och hans nystartade församling i 

Tessalonika hade mycket stort förtroende 

för varandra och i detta brev ger Paulus 

instruktioner till sin älskade församling 

om hur de ska se upp för falska 

predikanter samtidigt som de helgar sig i 

väntan på Jesu återkomst.  

Första 

Tessalonikerbrevet 

Helga er i väntan på Jesu 

återkomst 

Christian Mölks Bibelkommentarer 



Christian Mölks Bibelkommentarer 

1 Copyright 2011-2013 Christian Mölk - All Rights Reserved.  
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 
1 Tessalonikerbrevet, version 1.0 – Ladda hem fler Bibelkommentarer: www.christianmolk.se 

 

Innehåll 
1 Tessalonikerbrevet 1 ............................................................................................................................ 2 

(1:1) – Hälsning .................................................................................................................................... 2 

(1:2–10) – Apostelns tack och bön ...................................................................................................... 4 

1 Tessalonikerbrevet 2 ............................................................................................................................ 7 

(2:1–16) – Apostelns tjänst i Tessalonika ............................................................................................ 7 

(2:17–20) – Aposteln längtar efter att besöka tessalonikerna .......................................................... 12 

1 Tessalonikerbrevet 3 .......................................................................................................................... 13 

(3:1–5) – Aposteln längtar efter att besöka tessalonikerna .............................................................. 13 

(3:6–13) – Apostelns glädje över tessalonikernas tro ....................................................................... 15 

1 Tessalonikerbrevet 4 .......................................................................................................................... 17 

(4:1–12) – Ett liv i helgelse ................................................................................................................ 17 

(4:13–18) – Herrens ankomst ............................................................................................................ 21 

1 Tessalonikerbrevet 5 .......................................................................................................................... 24 

(5:1–11) – Som en tjuv om natten..................................................................................................... 24 

(5:12–22) – Förmaningar ................................................................................................................... 27 

(5:23–28) – Slutönskan ...................................................................................................................... 30 

 

  



Christian Mölks Bibelkommentarer 

2 Copyright 2011-2013 Christian Mölk - All Rights Reserved.  
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 
1 Tessalonikerbrevet, version 1.0 – Ladda hem fler Bibelkommentarer: www.christianmolk.se 

 

1 Tessalonikerbrevet 1 

(1:1) – Hälsning 
1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och 

Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er.  

1. Från Paulus 

a. Paulus (ca 5 e.Kr. – ca 67 e.Kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden 

Tarsus (Apg 21:39).  

i. Det romerska namnet ”Paulus” betyder ”den lille” och hans tidigare 

hebreiska namn ”Saul” betyder ”efterfrågad”.  

ii. Till att börja med hette Paulus ”Saul” och var en sträng farisé som förföljde 

de kristna i sin nitälskan till Gud (Apg 22:4).  

iii. På vägen till Damaskus fick Saul möta Jesus (Apg 9) och blev därefter en 

apostel som missionerade bland hedningarna (Gal 2:8).  

iv. Paulus gjorde tre missionsresor, skrev 13 brev och dog martyrdöden i Rom.  

b. Paulus skrev detta brev till tessalonikerna på sin andra missionsresa, cirka år 52, 

vilket gör brevet till det troligtvis första i Nya Testamentet.  

 

2. Silvanus och Timoteus 

a. Även om Paulus var en hård arbetare, så var han inte en ensam arbetare. Paulus ville 

alltid ha ett team runtomkring sig.  

i. Jesus sände ut lärjungarna två och två (Mark 6:7).  

ii. På samma sätt bör kristna arbetare idag jobba tillsammans med andra.  

b. Silvanus är den romerska varianten av namnet ”Silas”.  

i. Silvanus var en av Paulus närmaste medarbetare på Paulus andra 

missionsresa (Apg 15:40) och följde med Paulus till Tessalonika (Apg 17:1-9).  

ii. Silvanus finns även omnämnd annorstädes i Nya Testamentet (1 Petr 5:12, 2 

Kor 1:19).  
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c. Timoteus var en ung man som Paulus under sin första missionsresa hade lett till tron 

på Jesus (1 Tim 1:2).  

i. Namnet ”Timoteus” betyder ”ära Gud” eller ”ärad av Gud”, ett namn som 

han förmodligen fick eftersom hans mor och mormor var troende (2 Tim 

1:5).  

ii. Timoteus far var grek (Apg 16:3) och hans mor var judinna.  

iii. Timoteus var förmodligen Paulus närmaste och mest pålitliga medarbetare. 

Paulus skrev sex brev tillsammans med Timoteus och skickade två till honom. 

 

3. Församlingen i Tessalonika 

a. Församlingen är kortfattat den samling människor som tror på Jesus. De troende har 

kallats ut från världen av Gud, fötts på nytt och sedan sänts tillbaka in i världen för 

att vittna om Jesus.  

b. Tessalonika var huvudstad i den romerska provinsen Makedonien.  

c. Det var Paulus själv som hade grundat församlingen i Tessalonika på hans andra 

missionsresa (Apg 17:1-9) men var tvungen att lämna i all hast på grund av 

oroligheter (Apg 17:10).  

 

4. Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus 

a. Här kopplar Paulus samman de två ord man brukar använda om Gud: ”Gud” och 

”Herren” och visar på så sätt Faderns och Sonens enhet (Joh 10:30).  

 

5. Nåd och frid vare med er. 

a. Det var vanligt på Nya Testamentets tid att inleda brev med liknande hälsningsfraser. 

b. Det är ingen slump att Paulus skriver ”nåd” före ”frid”. Det är Guds nåd som ger 

människan frid. Om människan har fått nåd och förlåtelse från sina gamla synder kan 

människan istället blicka framåt mot ett liv i frid.  

Tillbaka till Innehåll 
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(1:2–10) – Apostelns tack och bön 
2 Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner, 3 ty inför vår Gud och Fader tänker vi 

ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus 

Kristus. 4 Vi vet att ni bröder, Guds älskade, är utvalda av Gud. 5 Ty vårt evangelium kom till er inte 

bara i ord utan i kraft och den helige Ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er 

och vad vi gjorde för er. 6 Och ni blev våra efterföljare, ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden 

tog emot ordet med den glädje som den helige Ande ger. 7 Så har ni blivit ett föredöme för alla 

troende i Makedonien och i Akaja. 8 Ty från er har Herrens ord gett återljud, inte bara i 

Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga 

något. 9 Själva berättar de om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud, bort från 

avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden 10 och vänta på hans Son från himlen, 

honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande 

vredesdomen.  

1. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner, ty inför vår Gud och Fader 

tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till 

vår Herre Jesus Kristus. 

a. Paulus bad inte nödvändigtvis långa böner för församlingen i Tessalonika utan 

”nämnde” församlingen inför Gud.  

b. Här ser vi Paulus kända ”tro, hopp och kärlek” för första gången (1 Kor 13:13).  

i. Tessalonikerna hade ”tidigare” kommit till tro på Jesus, arbetade ”nu” i 

kärlek och ”väntade” på Jesus.  

ii. För den som tror på Jesus följer kärleksfulla gärningar naturligt efter (Jak 

2:14–17) eller som Jakob skrev ”var ordets görare, inte bara dess hörare” 

(Jak 1:22).  

 

2. Vi vet att ni bröder, Guds älskade, är utvalda av Gud. 

a. Paulus kallar tessalonikerna för ”bröder”, vilket indikerar att han inte såg sig själv 

som deras överordnade, även om han hade mer kunskap än dem och hade grundat 

församlingen. Gud är vår Fader och vi är alla jämlika bröder (Matt 23:9). 

b. Eftersom Paulus har sett så många tecken på att tessalonikerna verkligen tillhör Gud 

så förstår han att de är utvalda av Gud.  

i. Tessalonikerna tog emot ordet med glädje, de blev Jesu efterföljare, de led 

för Jesus och de spred ordet vidare.  
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3. Ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige Ande och gav full 

visshet. 

a. Evangeliet är inte bara undervisning och predikningar, utan även mirakler, helanden 

och kraft. 

b. Om en predikan enbart bestod av fina retoriska ord så skulle inte många låta sig 

övertygas, men om den helige Ande verkar i åhörarnas hjärtan, då kommer många 

att vilja omvända sig till Jesus (Joh 16:8, 1 Kor 2:1-5).  

c. Den helige Ande kan skapa en sådan övernaturligt stark tro att den inte viker ner sig 

för någonting.  

 

4. Och ni blev våra efterföljare, ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet 

med den glädje som den helige Ande ger. 

a. Paulus skämdes inte för att tessalonikerna följde honom eftersom han visste att han 

själv följde Jesus (1 Kor 11:1).  

b. En troende blir ofta mer angelägen om att leva helt för Jesus om man tvingas göra 

det under svåra lidanden. En troende som lever under fredliga förhållanden riskerar 

att bli bekväm, apatisk och glömma hur viktigt det är att sprida evangeliet.  

c. De svåra lidanden som Paulus beskriver är först och främst de upplopp som uppstod i 

Tessalonika när Paulus predikade evangeliet där (Apg 17:4-10).  

 

5. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. 

a. Först var Paulus ett föredöme för tessalonikerna, nu är tessalonikerna i sin tur 

föredömen för makedonierna. På samma sätt bör vi ha kristna föredömen och även 

leda människor till tro som i sin tur kan bli föredömen för andra.  

b. Romarna delade upp Grekland i den norra provinsen Makedonien med Tessalonika 

som huvudstad och i den södra provinsen Akaja med Korinth som huvudstad.  

i. Efter att tessalonikerna själva hade kommit till tro så spred de vidare 

evangeliet i resten av Grekland.  
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6. Själva berättar de om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud, bort från 

avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden och vänta på hans Son från himlen, 

honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande 

vredesdomen. 

a. Alla människor kommer att gå förlorade eftersom alla människor har syndat. Men 

Gud sände Jesus för att rädda alla de som tror på Jesus så att de slipper gå förlorade 

(Joh 3:16).  

b. Det är lika viktigt idag att kristna sprider evangelium, de goda nyheterna, överallt i 

världen om att det finns räddning undan vredesdomen genom att man omvänder sig 

från avgudarna och till Gud genom att tro på Jesus.  

c. På samma sätt som Jesus har stigit upp bland molnen så kommer han en dag att 

återvända bland molnen (Apg 1:9–11). Detta väntade tessalonikerna ivrigt på.  

i. Eftersom Jesus kan komma tillbaka när som helst så bör även vi kristna idag 

vänta ivrigt på Jesus (1 Tess 5:2).  

Tillbaka till Innehåll 
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1 Tessalonikerbrevet 2 

(2:1–16) – Apostelns tjänst i Tessalonika 
1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats 

och misshandlats i Filippi, men vår Gud gav oss mod att predika evangeliet för er trots hård kamp. 3 

Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har 

ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags 

utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan. 5 Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni, eller 

under någon förevändning roffat åt oss något – Gud är vårt vittne. 6 Vi har inte heller strävat efter 

att bli ärade av människor, vare sig av er eller av andra, 7 även om vi som Kristi apostlar kunde ha 

kommit med anspråk. I stället uppträdde vi kärleksfullt ibland er. Som när en mor sköter om sina 

egna barn, 8 ville vi i innerlig kärlek ge er inte bara Guds evangelium utan också oss själva, 

eftersom ni hade blivit så kära för oss. 9 Bröder, ni kommer ju ihåg hur vi arbetade och slet. Natt 

och dag arbetade vi utan att ligga någon av er till last, när vi predikade Guds evangelium för er. 10 

Ni är vittnen, ja, Gud själv är vittne till hur heligt, rätt och oförvitligt vi uppträdde bland er som 

tror. 11 Ni vet också hur vi förmanade och uppmuntrade var och en av er som en far sina barn, 12 

och vädjade till er att leva ett liv värdigt Gud, han som har kallat er till sitt rike och sin härlighet. 13 

Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte 

som ett ord från människor utan som Guds eget ord, något som det verkligen är, ett ord som är 

verksamt i er som tror. 14 Ni bröder har ju blivit efterföljare till Guds församlingar i Judeen, de som 

är i Kristus Jesus. Ni har fått utstå samma lidanden av era landsmän som de av judarna, 15 de som 

dödade både Herren Jesus och profeterna och som nu har drivit bort oss. De behagar inte Gud och 

är fiender till alla människor, 16 eftersom de hindrar oss att predika för hedningarna, så att dessa 

blir frälsta. Så fyller de ständigt sina synders mått. Men vredesdomen skall komma över dem till 

slut.  

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 

a. Paulus hade fiender i Tessalonika och det verkar onekligen som att dessa i Paulus 

frånvaro anklagar honom för olika saker (Apg 17:5-6, Apg 17:13).  

i. Paulus svarar genom att lyfta fram att han litar på tessalonikernas eget 

omdöme, eftersom de ju själva såg hur Paulus uppträdde när han var hos 

dem.  

ii. Trots det motstånd Paulus mötte i Tessalonika så lyckades han starta en 

levande och föredömlig församling. Församlingen i Tessalonika blir alltså sitt 

eget vittnesbörd på att Paulus fiender har fel.  
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2. Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men vår Gud gav oss mod 

att predika evangeliet för er trots hård kamp. 

a. I Filippi piskades och fängslades Paulus och Silas men kom ut ur fängelset tack vare 

en jordbävning (Apg 16:22-40).  

b. Med detta vill Paulus visa att han inte predikar evangelium för sitt eget 

välbefinnandes skull utan tvärtom ofta fick lida för evangeliet.  

 

3. Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 

a. På Paulus tid fanns det många olika religioner och många opportunister som försökte 

tjäna pengar eller makt på att kränga sin religion. Paulus fiender verkar ha anklagat 

honom för att vara en av dessa och bara predika evangelium för att smickra, vara 

människor till lags och för att roffa åt sig.  

 

4. Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att 

vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan. 

a. På vägen till Damaskus anförtroddes Paulus med två uppdrag från Jesus; att bära 

fram Jesu namn inför hedningar, kungar och Israels barn och att lida för Jesu namns 

skull (Apg 9:15–16). Båda dessa uppdrag hade han lyckats med i Tessalonika.  

b. Det är väldigt lätt för en kristen att försöka anpassa evangeliet så att det passar 

bättre in i samhället och blir lättare att ta emot. Men då behagar man människor 

istället för Gud och missar det fundamentala i att alla människor först måste 

omvända sig innan de kan få sina synder förlåtna (Luk 13:3, Apg 2:38). 

i. Paulus ändrade sättet att predika beroende på publiken, men han ändrade 

aldrig budskapet i evangeliet. På samma sätt bör vi idag predika evangeliet 

på ett sätt som vanliga människor förstår samtidigt som vi aldrig 

kompromissar med budskapet i evangeliet.  
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5. Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni, eller under någon förevändning roffat åt oss 

något – Gud är vårt vittne.  

a. Om man vänder på det som Paulus säger att han inte är, så får man en checklista för 

att se om någon är en falsk apostel: 

i. Försöker vara människor till lags istället för Gud genom att anpassa eller 

urvattna evangeliets budskap.  

ii. Smickrar åhörarna genom fina retoriska tal.  

iii. Roffar åt sig åhörarnas pengar.  

iv. Strävar efter att bli ärade av människor istället för Gud.  

v. Uppträder kärlekslöst och orätt.  

vi. Ligger folk till last.  

b. Även om Paulus fiender anklagar Paulus för att uppträda på detta sätt så påminner 

Paulus tessalonikerna att de själva vet av egen erfarenhet att så inte är fallet.  

 

6. Vi har inte heller strävat efter att bli ärade av människor, vare sig av er eller av andra, även 

om vi som Kristi apostlar kunde ha kommit med anspråk. 

a. Den som har blicken fäst vid Jesus bekymrar sig inte om att bli ärad av människor, få 

höga positioner eller bli kändis. Den som istället följer i Jesu fotspår kommer att 

bekymra sig om att utföra det uppdrag som Jesus anförtror åt en. Då kommer man 

troligtvis få lida på samma sätt som Jesus gjorde, men kommer också att uppfyllas av 

den glädje och frid som bara Gud kan ge.  

 

7. Som när en mor sköter om sina egna barn, ville vi i innerlig kärlek ge er inte bara Guds 

evangelium utan också oss själva, eftersom ni hade blivit så kära för oss. Bröder, ni 

kommer ju ihåg hur vi arbetade och slet. Natt och dag arbetade vi utan att ligga någon av 

er till last, när vi predikade Guds evangelium för er.  

a. På samma sätt som en mor inte kräver pengar från sitt barn, så tog inte Paulus emot 

några pengar från tessalonikerna. På samma sätt som en mor ger allt för sitt barn så 

gav Paulus allt han hade för tessalonikerna.  
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b. Paulus skriver på andra ställen att han och andra evangeliets arbetare inte behöver 

skämmas för att ta emot lön för sitt arbete eftersom ”arbetaren är värd sin lön” (1 

Kor 9:14, 1 Tim 5:18). Men Paulus ville ändå inte ta emot den lön han hade rätt till 

eftersom hans fiender då kunde anklaga honom för att vara en opportunist.  

c. Paulus var tältmakare till yrket (Apg 18:3) och kunde försörja sig och andra på det 

(Apg 20:34).  

 

8. Ni vet också hur vi förmanade och uppmuntrade var och en av er som en far sina barn, och 

vädjade till er att leva ett liv värdigt Gud, han som har kallat er till sitt rike och sin 

härlighet. 

a. Paulus var inte rädd för att förmana de kristna tessalonikerna om de levde 

ogudaktigt, vilket blir ett bevis på att han inte försökte vara människor till lags utan 

istället brydde sig om vad Gud ansåg.  

b. Paulus var också noga med att uppmuntra de som gjorde rätt så att de fick en skjuts i 

rätt riktning.  

c. Ibland är det lätt att fastna i det ena eller det andra, vilket snabbt blir fel. Bättre är 

att både förmana och uppmuntra.  

d. Paulus förmanade och uppmuntrade var och en, inte bara de som han hade lätt för 

eller tyckte extra mycket om. På samma sätt bör en pastor idag inte glömma att 

förmana och uppmuntra alla i församlingen.  

i. Missar man detta är det lätt att man ”glömmer” att förmana vissa personer 

eftersom de exempelvis sitter i styrelsen eller att man ”glömmer” att 

uppmuntra de som troget tjänar Gud år efter år.  

 

9. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, 

inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord, något som det verkligen är, ett 

ord som är verksamt i er som tror. 

a. Här uppfylls Jesajas gamla profetia om att Herrens ord inte förgäves vänder tillbaka 

utan att ha utfört vad Gud vill (Jes 55:10-11).  

b. Den som predikar evangelium behöver inte försöka tvinga någon till att omvända sig 

eller försöka försköna evangeliets budskap utan kan lugnt slappna av och låta Ordet 

verka i åhörarnas hjärtan (Apg 2:37–41, Rom 10:4).  
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c. Även om Paulus fiender försökte stoppa de kristna genom att smutskasta Paulus så 

fungerade inte det på tessalonikerna eftersom de kände Paulus och redan hade tagit 

emot Guds ord.  

i. På samma sätt bör även vi idag se till så att vi är väl förankrade i Guds ord så 

att vi inte vacklar i vår tro så fort någon påstår något felaktigt.  

 

10. Ni har fått utstå samma lidanden av era landsmän som de av judarna, de som dödade både 

Herren Jesus och profeterna och som nu har drivit bort oss. 

a. Paulus tröstar tessalonikerna med att de inte är först med att lida för evangeliet; 

Jesus offrade sitt liv och de första kristna i Jerusalem blev förföljda.  

b. Paulus ställer inte kristna emot judar, han var ju själv en kristen jude (Apg 21:39).  

i. Alla har vi skuld i att Jesus dödades; en kristen förrådde Jesus (Mark 14:45), 

judarna utlämnade Jesus (Mark 15:1) och hedningarna dödade Jesus (Mark 

15:15).  

 

11. Men vredesdomen skall komma över dem till slut. 

a. Det är viktigt att inte ta saken i egna händer och försöka stoppa en eventuell 

förföljelse på ett felaktigt sätt. Det är bättre att härda ut och istället låta Gud sköta 

straffet (Rom 12:19).  

Tillbaka till Innehåll 
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(2:17–20) – Aposteln längtar efter att besöka tessalonikerna 
17 Bröder, då vi nu för en kort tid har varit skilda från er, till det yttre, inte till hjärtat, har vi längtat 

mycket efter er och blivit ännu ivrigare att få träffa er personligen. 18 Vi har verkligen önskat 

komma till er – jag, Paulus, både en och två gånger – men Satan har hindrat oss. 19 Vem är vårt 

hopp, vår glädje, vår ärekrona inför vår Herre Jesus när han kommer, vem om inte ni? 20 Ja, ni är 

vår ära och vår glädje.  

1. Vi har verkligen önskat komma till er – jag, Paulus, både en och två gånger – men Satan 

har hindrat oss. 

a. Tessalonikerna undrade förmodligen varför Paulus inte kom och besökte dem. 

Kanske använde Paulus fiender detta som ett argument för att Paulus inte brydde sig 

om dem längre. Men Paulus försäkrar tessalonikerna att han upprepade gånger har 

försökt komma.  

b. Paulus var vis nog att förstå att de hinder som blockerat honom från att besöka 

tessalonikerna var från Satan, men han var också vis nog att förstå att Satan bara 

kunde hindra honom för en kort tid. Paulus återvände senare till Tessalonika (Apg 

20:1-5).  

i. Eftersom Satan hindrade Paulus från att besöka tessalonikerna så skrev han 

ett brev till dem istället. Detta har i förlängningen lett till större välsignelse 

för oss alla eftersom vi än idag kan läsa Paulus undervisning. Gud har makt 

att vända varje situation till det bättre (Rom 8:28).  

Tillbaka till Innehåll 
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1 Tessalonikerbrevet 3 

(3:1–5) – Aposteln längtar efter att besöka tessalonikerna 
1 När vi därför inte längre kunde härda ut, beslöt vi att ensamma stanna kvar i Athen, 2 och vi 

sände Timoteus, vår broder och Guds medarbetare i Kristi evangelium. Han skulle styrka och 

uppmuntra er i tron, 3 så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är 

bestämda till att utstå sådana. 4 Redan när vi var hos er, sade vi er i förväg att vi skulle få lida, och 

så har det också gått som ni vet. 5 När jag därför inte längre kunde härda ut, sände jag bud för att 

få veta hur det var med er tro. Kanske kunde det vara så att frestaren hade frestat er och vårt 

arbete varit förgäves?  

1. När vi därför inte längre kunde härda ut, beslöt vi att ensamma stanna kvar i Athen, och vi 

sände Timoteus, vår broder och Guds medarbetare i Kristi evangelium. 

a. Församlingen i Tessalonika hade upplevt förföljelse redan från start och hade 

tvingats bli av med sin grundare Paulus redan efter bara några veckor (Apg 17:1-9). 

Det är inte speciellt konstigt att Paulus är orolig över församlingens välbefinnande 

och är ivrig att få träffa dem.  

b. Timoteus var Paulus närmaste och mest pålitliga medarbetare och var den självklara 

personen att sända om Paulus själv inte kunde åka.  

 

2. Han skulle styrka och uppmuntra er i tron, så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. 

a. Församlingen behövde en stark tro, så att de står stadigt och inte vacklar när 

lidandena kommer.  

b. Församlingen behövde uppmuntras, så att de fortsätter att tro och inte ger upp när 

lidandena kommer.  

 

3. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana. 

a. En lärjunge ska följa i sin mästares fotspår och eftersom Jesus gick igenom mycket 

lidande kommer även vi få genomgå mycket lidande. Lidande behöver dock inte alltid 

vara något negativt eftersom Gud lär oss lydnad genom lidande (Hebr 5:8).  

i. Varje gång vi misströstar och funderar om lidande verkligen är så nödvändigt 

bör vi påminna oss om vad som är själva symbolen för vår kristna tro: korset, 

ett brutalt avrättningsredskap (Mark 8:34).  
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b. Jesus hade förutsagt att lidanden skulle möta de troende (John 16:33) och Paulus 

skriver i ett senare brev till Timoteus att alla kristna som vill leva gudfruktigt kommer 

att förföljas (2 Tim 3:12).  

c. Den som inte är medveten om att det kristna livet mycket väl kan komma att 

innebära lidanden, kommer snabbt börja vackla i sin tro när lidandena kommer. 

Därför gäller det att vara stark i sin tro redan från början så att man är väl förberedd.  

Tillbaka till Innehåll 
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(3:6–13) – Apostelns glädje över tessalonikernas tro 
6 Men nu har Timoteus kommit tillbaka från er, och han har gett oss goda nyheter om er tro och 

kärlek och berättat hur ni alltid tänker på oss och längtar efter att få träffa oss, liksom vi längtar 

efter er. 7 Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er, bröder, och det mitt i alla 

svårigheter och lidanden. 8 Nu lever vi, när ni står fasta i Herren. 9 Hur skall vi tillräckligt kunna 

tacka Gud för all den glädje som ni är för oss inför vår Gud? 10 Natt och dag ber vi mycket ivrigt om 

att få träffa er och ställa till rätta det som brister i er tro. 11 Måtte vår Gud och Fader själv och vår 

Herre Jesus leda vår resväg till er. 12 Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till 

varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör, 13 så att han styrker era hjärtan 

och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina 

heliga.  

1. Men nu har Timoteus kommit tillbaka från er, och han har gett oss goda nyheter om er tro 

och kärlek och berättat hur ni alltid tänker på oss och längtar efter att få träffa oss, liksom 

vi längtar efter er. 

a. Paulus oro stillas när Timoteus kommer tillbaka med goda nyheter om att evangeliet, 

de goda nyheterna, har slagit rot i tessalonikernas tro.  

b. Att tro på Jesus och ha kärlek till medmänniskan sammanfattar ganska väl vad de 

goda nyheterna handlar om.  

c. Det faktum att tessalonikerna längtar efter att få träffa Paulus visar att de inte har 

gått på de falska ryktena som Paulus fiender har spridit. 

 

2. Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er, bröder, och det mitt i alla svårigheter 

och lidanden. 

a. Paulus var i Korinth när han skrev detta brev till tessalonikerna (Apg 18:1). Även i 

Korinth fick Paulus utstå mycket lidande, men det blev lättare när han fick veta att 

det stod väl till med tessalonikernas tro.  

 

3. Natt och dag ber vi mycket ivrigt om att få träffa er och ställa till rätta det som brister i er 

tro. 

a. Även om Paulus var mycket glad över tessalonikernas stabila och starka tro så ville 

han ändå rätta till eventuella brister. Av detta kan vi lära oss att hur långt vi än har 

kommit i vår tro så finns det alltid något att jobba på och vi borde alltid sträva efter 

att komma närmare Gud.  
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b. Det är mycket möjligt att Paulus var så orolig över församlingen i Tessalonika att han 

låg vaken om nätterna. Om så var fallet så passade han då på att be för 

tessalonikerna.  

 

4. Måtte vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus leda vår resväg till er. 

a. Här öppnar nu Paulus upp en liten inblick i hur han brukade formulera sina böner.  

b. Paulus ber till Fadern och till Jesus som om de vore en och samma person. Faktum är 

att Fadern och Sonen har en sådan enhet att de är ett (Joh 10:30) och det man ber 

Sonen om, det kommer Fadern att göra (Joh 15:16).  

 

5. Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, 

så som även vår kärlek till er gör 

a. Det andra som Paulus ber om är att Jesus ska låta tessalonikernas kärlek till sina 

medmänniskor växa.  

b. Kärlek till Gud och till medmänniska är grundläggande för en kristen (Matt 22:37-40). 

i. Jesus sa till och med att om vi kristna har kärlek till varandra så kommer alla 

att förstå att vi är Jesus lärjungar (John 13:35).  

 

6. så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när 

vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. 

a. Att vara ”helig” innebär att man är ”avskild” från något. I det här sammanhanget 

betyder det att tessalonikerna skiljer sitt beteende från resten av staden Tessalonika 

och all dess synd, och istället satsar sitt liv på att älska Gud och älska alla sina 

medmänniskor.  

b. Det är lättare att fokusera på att leva heligt om man är medveten om att Jesus kan 

komma tillbaka närsomhelst (1 Tess 5:2).  

c. ”De heliga” som kommer att komma tillsammans med Jesus är troligtvis de troende 

som uppstår när Jesus kommer tillbaka (1 Tess 4:16), men det skulle också kunna 

syfta på änglar.  

Tillbaka till Innehåll 
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1 Tessalonikerbrevet 4 

(4:1–12) – Ett liv i helgelse 
1 För övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni skall leva för att behaga Gud, och det är ju så ni lever. 

Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta ert liv ännu mer överflöda i detta. 2 Ni vet vilka 

föreskrifter vi har gett er från Herren. 3 Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från 

otukt, 4 och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. 5 Det får 

inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud, 6 så att någon i denna 

sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och 

betygat för er. 7 Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. 8 Därför, den som nu 

avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin helige Ande. 9 Vi behöver inte 

skriva till er om broderskärleken. Ni har ju fått lära er av Gud att älska varandra. 10 Den kärleken 

visar ni också alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er, bröder, att överflöda ännu 

mer i den 11 och sätta en ära i att hålla er lugna och sköta ert och arbeta med era händer så som vi 

har befallt er. 12 Lev på det sättet, så väcker ni respekt hos de utomstående och lider inte brist på 

något.  

1. För övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni skall leva för att behaga Gud, och det är ju så ni 

lever. 

a. Paulus var inte missnöjd med tessalonikerna, tvärtom, han var mycket glad över 

dem. Men hur starka tessalonikerna än var i sin tro, så kunde de ändock bli ännu 

bättre.  

i. Av detta kan vi lära oss att vi alltid ska sträva efter att komma närmare Gud. 

Den kristne bör aldrig stanna upp och nöja sig utan alltid röra sig framåt. Har 

man stått still för länge är det risk att man somnar och blir apatisk.  

b. Att ”behaga Gud” borde vara varje kristens längtan, här skriver Paulus instruktioner 

för hur man lyckas med detta.  

c. Paulus hänvisar till vad han tidigare har sagt muntligt till dem när han startade 

församlingen i Tessalonika.  

 

2. Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, och att var och en av er vet 

att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. 

a. Att ”helgas” innebär dels att skilja sig från världens och syndens begär och istället 

hålla sig till Gud, men det betyder också att man utvecklas och kommer närmare och 

närmare Gud. Ju längre bort från världens synd man är och ju närmare Gud man 

kommer, desto heligare blir ens liv.  
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i. Det kristna livet står inte still utan är en ständig rörelse bort från världen och 

närmare Gud.  

ii. Människan skapades till Guds avbild men valde att gå bort ifrån Gud i och 

med syndafallet. Jesus, som är Guds avbild, gjorde det möjligt för oss 

människor att omvända oss och komma tillbaka till Gud. Genom att lämna 

världens synd och istället försöka efterlikna Jesus så blir vi återigen det vi är 

skapade att vara; Guds avbild.  

b. ”Otukt” (”porneia” på grekiska) innebär all sexuell aktivitet utanför äktenskapet 

(före, under och efter).  

i. En av anledningarna till att Paulus ofta varnar för otukt är för att det (precis 

som i Västvärlden av idag) inte ansågs vara en synd i den romerska och 

grekiska omgivningen. Bland grekerna i staden Tessalonika kunde 

prostitution till och med vara en religiös handling.  

ii. För den kristne är otukt ett hinder för att helgas och komma närmare Gud 

och därför uppmanar Paulus oss att avhålla oss från otukt. Paulus stryker 

under denna uppmaning med att betona att det till och med är en föreskrift 

från Herren Jesus.  

 

3. Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud, så att 

någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. 

a. Paulus är inte emot sex, men han vill att det ska ske inom äktenskapet och att 

tessalonikerna ska lära sig att skaffa sig en hustru på ett ”helgat och hedervärt sätt”.  

i. Paulus förnekar inte att även den kristne kan känna lidelse och begär, men 

uppmanar den kristne till att lära sig att hantera detta istället för att falla för 

frestelsen. Den kristne kan lyckas med detta eftersom han ”känner Gud”.  

b. Paulus ger tyvärr inte några konkreta tips till hur den kristne ska skaffa sig en hustru, 

utan uppmanar istället den kristne till att inte skaffa sig en hustru så som 

hedningarna gör; genom lidelse och begär. En kristen av idag bör alltså inte leta efter 

en hustru på krogen eller något annat liknande ställe. Så länge som man undviker 

detta verkar Paulus lita på tessalonikernas goda omdöme.  
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4. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er. 

a. Om tessalonikerna mot all förmodan inte skulle lyssna på Paulus uppmaningar så 

upplyser han dem om att även Gud är angelägen om att den kristne avhåller sig från 

otukt.  

i. Paulus skriver inte på vilket sätt eller när Gud straffar, men betonar att Gud 

straffar och ger därmed tessalonikerna en väldigt bra anledning till att hålla 

sig borta från otukt.  

ii. För den som känner sig oroad över Guds straff finns alltid möjligheten att 

omvända sig från sin synd och be Gud om förlåtelse (Matt 6:9–15).  

 

5. Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. 

a. Själva grundorsaken till att vi är kristna är för att Gud först ”kallade” på oss att lämna 

världens synd och syftet med det kristna livet är att vi ska leva ett helgat liv för Gud. 

Men om den kristne lever i otukt lever han inte ett helgat liv och går därför miste om 

själva syftet med att Gud först kallade och får därmed svårt att utvecklas i sin tro och 

komma närmare Gud.  

 

6. Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin 

helige Ande. 

a. Paulus betonar att det han skriver inte bara är hans egna ord, utan även Guds ord.  

b. Att ständigt utvecklas i sin tro, helgas och att komma närmare Gud är nära förknippat 

med att Gud ger av sin helige Ande till den kristne. Den som har svårt att undvika 

otukt bör således be Gud om att få ta emot mer av Guds Ande (Luk 11:13).  

 

7. Vi behöver inte skriva till er om broderskärleken. Ni har ju fått lära er av Gud att älska 

varandra. Den kärleken visar ni också alla bröderna i hela Makedonien. 

a. ”Broderskärlek” på grekiska är ”filadelfia” och står för den kärlek som de kristna har 

sinsemellan. Onekligen kände sig Paulus inte lika angelägen om att instruera 

tessalonikerna i detta ämne som han tidigare gjorde med ”helighet”, eftersom det 

var vida känt att tessalonikerna visade stor kärlek till alla bröderna i Makedonien.  
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i. Det verkar också som att det inte är Paulus som tidigare har undervisat 

tessalonikerna om ”broderskärlek” utan att det är något som Gud själv har 

lärt tessalonikerna.  

 

8. Men vi uppmanar er, bröder, att överflöda ännu mer i den och sätta en ära i att hålla er 

lugna och sköta ert och arbeta med era händer så som vi har befallt er. Lev på det sättet, 

så väcker ni respekt hos de utomstående och lider inte brist på något. 

a. Även om tessalonikerna var utomordentligt goda förebilder i ”broderskärlek” så 

uppmanar Paulus dem ändå till att ”överflöda ännu mer i den” vilket återigen visar 

oss hur viktigt det är för den kristne att inte stå still i sin helgelse utan ständigt röra 

sig närmare Gud.  

b. Eftersom tessalonikerna levde med en förväntan om att Jesus väldigt snart skulle 

komma tillbaka så fanns det en uppenbar risk att de skulle släppa sina jobb och bara 

gå och vänta. Paulus anser att detta ser dåligt ut i de utomståendes ögon och vill 

istället att tessalonikerna ska sköta sitt arbete. Om tessalonikerna inte hade arbetat 

skulle de snabbt bli beroende av att folk utanför församlingen försörjde dem och det 

skulle ge ett väldigt dåligt intryck enligt Paulus.  

Tillbaka till Innehåll 
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(4:13–18) – Herrens ankomst 
13 Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte 

sörjer som de andra, de som inte har något hopp. 14 Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, 

så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. 15 Vi 

säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte 

komma före de insomnade. 16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då 

skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 

Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta 

Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. 18 Trösta därför varandra med dessa ord.  

1. Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni 

inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. 

a. Paulus hade bara hunnit vistas hos tessalonikerna en kort tid innan han var tvungen 

att fly i all hast. Paulus har hunnit påbörja undervisningen om Jesu snara återkomst 

men verkar inte ha haft möjlighet att avsluta och berätta hur det går för de kristna 

som dör innan Jesus kommer tillbaka. Eftersom Jesus ännu inte kommit tillbaka är 

tessalonikerna därför oroliga att de kristna som hade dött hade gått miste om allt.  

b. När en troende människa dör så kommer dess ande till Gud medan kroppen ”sover” i 

väntan på kroppens uppståndelse (1 Kor 15:50-55, 2 Kor 5:8).  

i. När Lazarus dog så kallar Jesus det för att han ”sover” (Joh 11:11-14).  

ii. De tidiga kristna kallade sina begravningsplatser för ”sovplatser” (det 

engelska ordet ”cemetery” kommer från det grekiska ordet för ”sovplats”).  

c. En kristen får givetvis sörja över de som har dött men kan samtidigt vara trygg i att 

den döde är hos Gud och kommer att återuppstå så småningom; hoppet är inte ute.  

i. Paulus uttrycker flera gånger att han egentligen hellre vill dö så att han får 

komma till Gud, men att han samtidigt vill stanna kvar på jorden för att fler 

ska kunna bli kristna (2 Kor 5:8, Fil 1:23).  

 

2. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem 

som insomnat i Jesus tillsammans med honom. 

a. Det faktum att vi kristna ska uppstå är lika säkert som att Jesus har dött och uppstått. 

Så den som tror på Jesus kan alltså vara helt säker på att få uppstå så småningom.  
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3. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst 

skall alls inte komma före de insomnade. 

a. När Jesus kommer tillbaka kommer han att föra med sig alla kristna som har dött och 

låta de uppstå med en ny himmelsk kropp (1 Kor 15:35-53).  

b. Paulus säger att han har fått detta budskap från Jesus, men han citerar inget känt 

avsnitt i Nya Testamentet så det är alltså mycket möjligt att Jesus sa detta till Paulus 

personligen (Joh 21:25, Gal 1:11–12).  

c. Paulus och tessalonikerna trodde att Jesus skulle komma tillbaka under deras livstid 

(1 Kor 7:29). Det är bra att hela tiden leva som att Jesus kan komma tillbaka vilken 

sekund som helst eftersom man då alltid strävar efter att leva ett helgat liv.  

 

4. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv 

stiga ner från himlen. 

a. Jesus kommer att komma tillbaka på samma sätt som han lämnade (Apg 1:11).  

i. Jesus kommer att komma tillbaka till Olivberget i Jerusalem (Sak 14:1-4, Apg 

1:11–12). 

ii. Jesus kommer omgivas av moln vid sin återkomst (Luk 21:27). 

iii. Alla kommer att kunna se Jesus återkomst (Luk 17:24).  

iv. En Guds basun kommer att ljuda vid Jesus återkomst (1 Tess 4:16).  

b. Den ende i Bibeln som beskrivs som en ärkeängel är Mikael (Jud 1:9).  

 

5. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att 

möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. 

a. Efter att Jesus har kommit tillbaka till jorden och de döda har uppstått så kommer 

övriga kristna att tas med upp till himlen av Jesus.  

b. Paulus skrev upprepade gånger att han längtade efter att få vara med Herren (Fil 

1:23, Kol 3:4, 2 Kor 5:8).  
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6. Trösta därför varandra med dessa ord. 

a. Förmodligen var tessalonikerna oroliga för de kristna som hade dött innan Jesus 

hade kommit tillbaka och var rädda för att de hade missat allt när de dog. Men 

Paulus uppmuntrar tessalonikerna med att både de döda och de levande kommer att 

komma till himlen och uppmanar dem till att trösta varandra med detta.  

Tillbaka till Innehåll 
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1 Tessalonikerbrevet 5 

(5:1–11) – Som en tjuv om natten 
1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens 

dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av 

undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte 

undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är 

alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som 

de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som 

berusar sig är berusade om natten. 8 Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och 

kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att 

drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. 10 Han har dött 

för oss, för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. 11 

Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.  

1. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 

a. ”Herrens dag” är ett välbekant uttryck från Gamla Testamentet som kortfattat 

innebär att Gud griper in i historien för att genom olika handlingar döma synden i 

Israel och i världen (Joel 1:15, Mal 4:1-2). ”Herrens dag” kan med andra ord syfta på 

olika dagar i historien.  

i. Den ”Herrens dag” som Paulus åsyftar vid detta tillfälle är den dag då Jesus 

kommer tillbaka.  

b. Paulus hade tidigare undervisat tessalonikerna om Jesu återkomst så därför var de 

väl medvetna om att ingen kan veta vilken dag Jesus kommer tillbaka och att man 

därför alltid måste vara beredd.  

i. Jesus ville inte att vi skulle veta när Herrens dag är (Matt 24:36), men han 

ville att vi skulle vara vaksamma och beredda på att Herrens dag kommer 

när som helst (Matt 24:42). 

 

2. När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan 

kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 

a. Det verkar orimligt att man kan ropa ”fred och trygghet” på dagen för Jesu återkomst 

eftersom Matt 24:15-35 beskriver den sista tiden som en tid av fruktansvärt lidande. 

Därför är det mycket möjligt att ”Herrens dag” är längre än bara en dag och med 

andra ord beskriver hela den sista tiden som avslutas med att Jesus kommer tillbaka.   

b. Den sista tiden kommer att innehålla lidande som, likt en gravid kvinnas smärtor, 

återkommer allt oftare och allt smärtsammare tills det till slut föds något nytt.  
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3. Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 

a. För den som tror på Jesus så kommer Jesus återkomst vara som en befrielse, men för 

de som inte tror på Jesus kommer hans återkomst vara som en tjuv om natten.  

b. Även om vi inte vet exakt vilken dag Jesus kommer tillbaka så går det att ana att det 

snart är dags. Lärjungarna frågade Jesus om hur den sista tiden kommer att vara 

(Matt 24:3-14) och fick ett svar som man punktvis kan sammanfatta så här:  

i. Många kommer att hävda att de är Messias, men vi ska inte tro på dem. När 

Jesus kommer tillbaka så kommer det definitivt att märkas över hela jorden.  

ii. Det kommer att vara många krig här och där.  

iii. Det kommer att bli hungersnöd. 

iv. Det kommer att bli jordbävningar på den ena platsen efter den andra.  

v. Kristna kommer att avfalla från sin tro och börja hata varandra.  

vi. Många kristna kommer att hatas, plågas och dödas.  

vii. Många falska profeter kommer att framträda och tyvärr kommer många att 

lyssna på dessa.  

viii. Laglösheten kommer att tillta.  

 

4. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.  

a. Att ”andligt sova” hör ihop med att inte vara beredd på att Jesus snart kommer att 

komma tillbaka. Om man som kristen inte bryr sig om att Jesus kommer att komma 

tillbaka finns det risk att man inte bryr sig om att helgas i sitt andliga liv och då finns 

det risk att ens kristna liv för en tynande tillvaro och så småningom glöms bort.  
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5. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och 

hoppet om frälsning som hjälm. 

a. Paulus använder en militär illustration eftersom en soldat alltid måste vara ”vaken 

och nykter” eftersom soldaten annars riskerar att överrumplas av fienden och råka 

riktigt illa ut.  

i. Ett ”pansar” satt på bröstet och skyddade de viktigaste organen. Att tro på 

Gud och att visa kärlek till sin medmänniska är kanske det mest 

fundamentala och viktigaste i den kristna tron (Matt 22:37-40).  

ii. Även huvudet är ett livsviktigt organ som en soldat måste skydda. För den 

kristne är det livsviktigt att lita på att Gud i framtiden kommer att gripa in 

och frälsa. Tappar man detta framtidshopp blir resten av det kristna livet 

meningslöst.  

b. Paulus jämför den kristne med en soldat som är i krig, men han använder bara 

defensiva skydd. En kristen är visserligen inblandad i en andlig strid men behöver 

inte offensivt springa iväg och jaga exempelvis demoner, men om man blir 

attackerad kan man stå fast i sin tro tack vare de skydd som finns (Ef 6:13).  

 

6. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning 

genom vår Herre Jesus Kristus. 

a. När Jesus kommer tillbaka kommer han att ”döma levande och döda” (2 Tim 4:1).  

i. Vredesdomen är till för de ogudaktiga som ”skall dömas och bli fördömda” (2 

Pet 3:7) och som kommer att få gå bort ”till den eviga elden som är beredd åt 

djävulen och hans änglar” (Matt 25:41).  

ii. Tack vare att Jesus offrade sig själv genom att dö på korset så kommer han 

vid sin återkomst inte att döma de troende till fördömelse utan istället frälsa 

”dem som väntar på honom” (Heb 9:28).  

1. Enligt Korintierbrevet kommer dock även kristna att stå inför Kristi 

domstol och ”få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont” (2 

Kor 5:10). 

Tillbaka till Innehåll 
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(5:12–22) – Förmaningar 
12 Vi ber er, bröder, att rätt uppskatta dem som arbetar bland er och som är era ledare i Herren och 

förmanar er. 13 Visa dem den största kärlek för det arbete de utför. Håll frid med varandra. 14 Vi 

uppmanar er, bröder: tillrättavisa de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och 

ha tålamod med alla. 15 Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva i stället alltid efter att göra gott 

mot varandra och mot alla människor. 16 Var alltid glada, 17 be oavbrutet 18 och tacka Gud under 

alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. 19 Släck inte Anden. 20 Förakta 

inte profetior, 21 men pröva allt, behåll det goda, 22 och håll er borta från allt slags ont.  

1. Vi ber er, bröder, att rätt uppskatta dem som arbetar bland er och som är era ledare i 

Herren och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de utför. 

a. Hebreerbrevets författare tillägger ”lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar 

över era själar och skall avlägga räkenskap” (Heb 13:17).  

i. En kristen ledare är alltså ansvarig inför Gud för hur han leder andra kristna.  

ii. Jakob tillägger att ”inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi skall få en 

strängare dom” (Jak 3:1).  

b. Enligt denna Bibelvers karakteriseras en kristen ledare av tre aspekter: 

i. En ledare ska uppskattas för att han arbetar, inte för att han eventuellt har 

en fin titel.  

ii. En ledare ska uppskattas för att han är en ledare, en person som visar vart 

man kan finna andlig mat och som är bra på att lösa tvister mellan andra 

kristna.  

iii. En ledare ska uppskattas för att han förmanar, en svår uppgift som en kristen 

ledare inte får backa för. 

c. Eftersom en kristen ledare är ledare för församlingens skull, inte för sin egen, så 

betyder det väldigt mycket för ledaren om församlingen visar ”kärlek för det arbete 

de utför”.  

i. Paulus skriver förmodligen på detta sätt för att undvika att det kristna 

ledarskapet utvecklas till ett hyckleri där ledarna bara latar sig och tar emot 

fjäsk. Paulus vill att de kristna ska visa sina ledare kärlek, men bara för ”det 

arbete de utför”.  
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2. Håll frid med varandra. 

a. Om alla kristna skulle lyda detta och hålla frid med varandra, så skulle de kristna 

ledarna kunna lägga sin tid på att undervisa Guds Ord istället för att lösa tvister.  

 

3. Vi uppmanar er, bröder: tillrättavisa de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de 

svaga och ha tålamod med alla. 

a. Paulus uppmanar inte bara ledarna att göra detta, utan alla församlingsmedlemmar.  

b. De oordentliga är de som går sin egen väg, de behöver tillrättavisas så att de inser att 

församlingen är en sammanhängande kropp, inte en samling lösa kroppsdelar (1 Kor 

12:12-27).  

c. De missmodiga är de som är oroliga och som inte vågar så mycket. De skall inte 

föraktas utan istället uppmuntras.  

d. De svaga skall tas om hand oavsett om det beror på andlig svaghet eller fysisk 

svaghet. För den som är ny i tron eller gammal i kroppen är det lätt hänt att man är 

svag, och därför behöver församlingen ta extra hand om dessa.  

 

4. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva i stället alltid efter att göra gott mot varandra 

och mot alla människor. Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets 

förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. 

a. För alla som någon gång har funderat på vad som är Guds vilja så ger Paulus oss en 

fin liten lista på detta: 

i. En kristen ska ”hålla fred med alla människor”, ”sträva efter det som är gott 

inför alla människor” men får aldrig hämnas utan ska istället överlåta 

vredesdomen åt Gud. Beter den kristne sig på detta vis mot sin fiende så 

samlar man ”glödande kol på hans huvud” (Rom 12:17-21).  

ii. Om en kristen har sin glädje i Gud, så kan den kristne alltid vara glad, även 

under miserabla omständigheter, eftersom Gud alltid är med den troende.  

iii. Att be är att kommunicera med Gud och detta kan man göra genom att be 

högt, be tyst, lyssna på Guds röst, tala i tungor, osv, osv. Den kristne bör vara 

i en oavbruten kommunikation med Gud.  
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iv. En kristen ska inte tacka Gud för alla förhållanden, utan under alla 

förhållanden. Även om livet ibland kan vara ett enda stort elände så kan den 

kristne lita på att Gud kommer att få sista ordet och att han kommer att 

frälsa alla som väntar på honom.  

b. ”I Kristus Jesus” är ett av Paulus vanligaste uttryck. Paulus försöker med detta visa 

att den som tror på Jesus är ”i Kristus” och får därmed del av Jesu död och 

uppståndelse. Den som är ”i Kristus” bär inte längre på någon synd och kommer att 

leva för evigt.  

i. Även om inte Jesus har kommit tillbaka och etablerat Guds rike fullt ut, så 

har Anden givits åt alla som är ”i Kristus” vilket leder till att Guds rike 

långsamt men säkert bryter ny mark på jorden (Ef 1:14).   

ii. En kontrast till att leva i Kristus är att leva i Adam: ”liksom i Adam alla dör, så 

skall också i Kristus alla göras levande” (1 Kor 15:22). 

Tillbaka till Innehåll 
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(5:23–28) – Slutönskan 
23 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni 

är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. 24 Trofast är han som har kallat er, han skall också 

utföra sitt verk. 25 Bröder, be även för oss. 26 Hälsa alla bröderna med en helig kyss. 27 Jag 

uppmanar er allvarligt i Herren att se till att brevet blir uppläst för alla bröderna. 28 Vår Herre Jesu 

nåd vare med er.  

1. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så 

att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. 

a. Att ”helgas” innebär dels att skilja sig från världens och syndens begär och istället 

hålla sig till Gud, men det betyder också att man utvecklas och kommer närmare och 

närmare Gud. Ju längre bort från världens synd man är och ju närmare Gud man 

kommer, desto heligare blir ens liv.  

i. Här visar Paulus oss att det är Gud som helgar oss, inte vi själva. Vi kan sträva 

efter att helgas och komma närmare Gud, men i slutändan så beror detta på 

Gud, inte oss själva.  

b. Å ena sidan kan man utifrån detta Bibelord hävda att människan är uppbyggd av tre 

distinkta komponenter ”ande, själ och kropp”. Å andra sidan kan man hävda att 

människan inte alls är lika lätt att dela upp eftersom Jesus exempelvis delar in 

människan i fyra komponenter (Mark 12:30) medan Paulus i ett annat sammanhang 

delar in människan i två komponenter (1 Kor 7:34).  

i. Om detta är en korrekt beskrivning av hur människan är uppbyggd så kan 

man förslagsvis skilja på dessa tre komponenter på detta sätt:  

1. Anden i oss behöver en relation med Gud för att må bra. 

2. Själen i oss behöver relationer med medmänniskor för att må bra. 

3. Kroppen behöver motion, hälsa och mat för att må bra.  

 

2. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. 

a. Eftersom mycket av detta brev har handlat om helgelse och om att komma närmare 

Gud, så lyfter nu Paulus fram att detta inte först och främst är något som vi kan 

åstadkomma själva. Det är Gud som startar helgelsen i oss, det är Gud som leder 

helgelsen framåt och det är Gud som fullbordar helgelsen. Allt detta eftersom Gud är 

trofast.  
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3. Bröder, be även för oss. 

a. Trots att Paulus bad mer än de flesta, så vill han ändå att andra ska be för honom. 

Om den store Gudsmannen Paulus var i behov av förbön, så är vi nog alla det! 

 

4. Hälsa alla bröderna med en helig kyss. 

a. På Nya Testamentets tid var det inte ovanligt att släktingar och nära vänner av 

samma kön hälsade varandra med en kyss på kinden (Mark 14:45). Genom att hälsa 

på varandra på detta sätt visar vi att vi kristna hör ihop som en familj och att vi är 

nära vänner.  

b. Eftersom detta inte är speciellt normalt i Sverige idag så finns det säkert 

motsvarande hälsningar som kristna kan ge varandra, exempelvis en kram eller ett 

handslag. Det som är viktigt att inte glömma bort är dock att Paulus skriver helig kyss 

och betonar således att det inte är tal om en romantisk kyss eller något liknande.  

 

5. Jag uppmanar er allvarligt i Herren att se till att brevet blir uppläst för alla bröderna. 

a. Eftersom 1 Tessalonikerbrevet troligtvis var det första av Paulus brev så betonar han 

med en gång att syftet med hans brev är att de ska få spridning.  

b. De första kristna hade inte varsin Bibel som de kunde ta med sig till Gudstjänsterna 

utan var beroende av att de bibliska skrifterna lästes upp för dem när de samlades.  

c. Paulus brev är inte bara till för församlingens ledare eller för de som kan läsa utan 

ska läsas upp för alla.  

Tillbaka till Innehåll 
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