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Fakta 

Författare:  

Dessa brev har tre författare. 

Paulus hedningarnas apostel. 

Timotheus hans unga 

medarbetare som fått 2 av sina 

brev från Paulus publicerade i 

Bibeln. Silvanus som är den 

samme som Silas. Den Silas som 

tillsammans med Paulus sitter i 

fängelse i Filippi och sjunger 

lovsång (Apg 16:16f).  

 

Tid:  

Församlingen i Thessalonika 

grundades år 50 och breven är 

skrivna är skrivna år 50 - 51  

 

Bakgrund: 

Efter sitt besök i Filippi fortsätter 

Paulus och Silas sin resa till 

Thessalonika. Denna stad var då 

och är än idag en blomstrande 

huvudort i Makedonien, 

nuvarande Grekland. De stannar 

dock bara en kortare tid då det är 

kraftig förföljelse av både judar 

och andra. Paulus skickar senare 

Timotheus för att besöka 

församlingen och se hur de har 

det. Det är när Timotheus 

återvänder från denna resa med 

goda nyheter som Paulus skriver 

sitt första brev. 

Nycklar 

Förföljelsen 
Vi hade antagligen inte suttit här idag i våra sköna, varma kyrkor och 
sjungit lovsång, om det inte hade varit för alla små församlingar som 
explosionsartat växte mot alla odds i romarriket under det första 
århundradet. Som klamrade sig fast vid Kristus i kärlek. Som stöttade 
varandra, älskade varandra. La bort vanor och moral som de växt upp 
med, för att söka leva ett nytt liv trots att de fick utstå hot, fängelse, våld 
och förtal. I dessa brev, precis som i nästa alla andra, har Paulus med 
förmaningar och tillrättavisningar och det behövdes, men det är stort att 
läsa om Paulus glädje och  stolthet över församlingens kärlek till 
varandra och det budskap som den kärleken sänder ut till dem står 
utanför. Hur de blir ett föredöme och ett budskap i handling. 
 
Låt oss aldrig glömma vad dessa människor i kärlek gjort även för oss, 
och att be för och hjälpa de som lider under förföljelse idag! 
 
Jesu återkomst 
I Bibeln har vi flera böcker som särskilt lyfter den yttersta tiden. Den 
tydligaste är naturligtvis Uppenbarelseboken. Men även här i de två 
ganska korta breven till Thesslonikerna lyfter Paulus fram den yttersta 
tiden och uppståndelsen.  

Det finns en likhet mellan mottagarna till Uppenbarelseboken och 
Thessalonikerbreven och de är att de är kraftigt förföljda.  De lever under 
kejsare som vill bli dyrkade som Gudar, i ett samhälle som är livrätt för 
denna nya religion som förändrar sina medlemmar så och växer så 
snabbt.  

Budskapet till Thessalonikerna kring uppståndelsen är ett budskap med 
hopp. Hopp i en tillvaro där de far ont och ständigt är utsatta för 
angrepp.  

Men som så ofta finns möjligheten att budskapet används för andra 
syften. Antingen skrämsel eller lathet. Det hade skett i Thessalonika och 
skulle komma att ske fortsatt under vår kristna historia. Löftet om Kristi 
återkomst och de dödas uppståndelse är ett budskap som vill ge hopp 
och styrka i svåra tider inte skrämma till lydnad eller ge oss en ursäkt för 
att luta oss tillbaka och vänta. 
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Måndag: Komma till tro, stanna i tro  

Läs 1 Thess 1-2 Ta en stund i stillhet och bli en del av denna församling. Ta rollen av en 

vanlig människa som lever sitt liv i Thessalonika. Försök tänka dig in i ditt 

första möte med Paulus och evangeliet om Jesus. Vad är det som får dig att 

komma till tro? 

Se de andra framför dig som också kom till tro. Hur ni blir en församling som 

i tro och kärlek berättar för andra om Jesus. 

 

Tisdag: När vi inte stod ut längre…  

Läs 1 Thess 3 Här möter oss ett kärleksbrev, präglat av omsorg, längtan och glädje. 

Vilka av dina kristna medsyskon känner du saknad och längtan efter idag? Sätt 

dig gärna och skriv ett brev till dem och berätta det. 

 

Onsdag: Ära din kropp  

Läs 1 Thess 4 
I Romarriket var kroppen i mångt och mycket ett redskap för njutning. 

Sexualitetens spelrum var stort och tillåtande i synnerhet för männen. Var och 

en skall lära sig att hålla sin kropp i helgd och ära skriver Paulus. En 

uppmaning som än idag får ses som ytterst aktuell i vårt ofta 

översexualiserade samhälle där utnyttjande och kränkning av andras och den 

egna kroppen förekommer varje dag.  

Ära din kropp i dag, pyssla om den, rannsaka ditt förhållande till den. 

Be för alla dem som idag får sin kropp kränkt av någon annan. 

 

Torsdag: Håll er vakna  

Läs 1 Thess 5 
Det här textavsnittet är fint att läsa i sin helhet. Herrens dag som kommer 

som en tjuv om natten (hotfullt) följs av det uppmuntrande i att ni bröder 

lever inte i mörkret och dagen kan inte överraska er som en tjuv. Sen kommer 

uppmaningen till att ständigt vara vakna och nyktra följt av att vi ska vinna 

frälsning vare sig vi är vakna eller sover. (Frälsningen beror av Kristus).  

Vi är kallade att leva i Ljuset och behöver inte vara rädda för mörkret. Vi skall 

vara vakna och nyktra men Guds nåd är större när vi misslyckas. 

Den osökta uppmaningen denna dag blir: Uppmuntra någon som gör ett stort 

arbete i din församling eller i övrigt för Guds rike. 
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Fredag: Rättvisa…  

Läs 2 Thess 1 Guds rättvisa innebär att de som nu plågar er skall bli plågade. Detta är 

svårsmälta ord för många av oss. Samtidigt stiger rop om rättvisa när vi 

bevittnar våldsdåd och förföljelse idag.  

Vad är rättvisa? Är det att få det man förtjänar?  

Vad är nåd? Att få det man inte förtjänat? 

På Herrens dag ska rättvisa skipas av en nådefull Gud. Hur förhåller du dig till 

denna text? Vilka känslor och tankar väcker den i dig?  

 

Lördag: Den laglöse  

Läs 2 Thess 2 
 

Här ser vi en bild målas upp som i en film. Mörkrets son, den laglöse, i motsats 

till Guds son, som med falska tecken och orättfärdighetens alla konster förför 

och lockar i fördärv. (Detta beskrivs även hos Johannes i Upp. 13).  

Dessa båda texter har tolkats som profetior om en faktisk person som ska 

komma (och flera personer genom åren har fått bära titeln (ex. kejsar Nero 

och Hitler).  

Tappa inte fattningen och bli uppskrämda skriver Paulus precis innan detta i 

relation till Herrens dag.  

Vad skulle du säga är viktigast att ta med sig in i sitt liv i relation till den 

yttersta tiden?  

 

Söndag: Arbeta lugnt och äta sitt eget bröd  

Läs 2 Thess 3  Vi är kallade att hjälpa varandra, stötta varandra, dela med oss av vårt bröd. 

Samtidigt är Paulus här noga med att var och en också ska ta sitt ansvar och 

inte ligga andra till lastA.  

Finns det någon du behöver uppmuntra till mer självständighet och 

ansvarstagande – hur kan du göra det på ett broderligt sätt? 

Finns det någon du behöver uppmuntra till att våga ta emot hjälp och stöd i 

en tid av nöd?  

 


