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Första Tessalonikerbrevet - Bakgrund  
 (Lars Mörling 2014) 
 

 
 

Mottagare:  
• Församlingen i Tessalonika (1Tess 1:1, Apg 

17:1-9)  

� Tessalonika var huvudstad i Makedonien och 

det fanns en stor grupp judar där (Apg 17:1). 

� Paulus var första gången i Tessalonika  under 

enbart tre till fyra veckor (Apg 17:2-4). 

� Förföljelsen från judarna blev svår (Apg 17:5-9). 

� Förföljelsen från judarna i Tessalonika fortsatte 

i Berea, som var nästa stad (Apg 17:10-14). 

� Förföljelsen fortsatte sedan under lång tid 

framöver (1Tess 2:14-16). 

 

Team och uppföljning 

� Paulus, Silas, Timoteus och Lukas var tillsammans när teamet kom till Filippi 

för första gången (1Tess 1:1, Apg 15:40, 16:1-3, 11-12).   

� Att Lukas, som var författare av Apostlagärningarna, lämnades kvar i Filippi 

förstår vi av att ”vi-avsnitten” i Apg försvinner i och med att teamet reser 

vidare (Apg 16:40). 

� Att Timoteus lämnades kvar i Tessalonika anar vi av att bara Paulus och Silas 

skickades iväg till Berea (Apg 17:10). 

� Paulus skickades från Berea iväg till Aten medan Silas och Timoteus 

lämnades kvar i Berea (Apg 17:13-14). 

� Timoteus och Silas måste ha kommit till Paulus i Aten, enligt hans uttryckliga 

önskan (Apg 17:15) och därefter sändes Timoteus tillbaka till Tessalonika 

(1Tess 3:1-6). 

� Troligen sändes även Silas tillbaka till Makedonien, där Berea, Tessalonika 

och Filippi låg, eftersom han kom från Makedonien tillsammans med 

Timoteus till Korint (Apg 18:1-5). 

 

Berea 

Aten 

Tessalonika 

Filippi 

Korint 

Författare:  
Paulus (1Tess 1:1)  

Vi ser att brevet var skrivet under Paulus andra 

missionsresa när teamet bestod av Paulus, Silas och 

Timoteus. De kom till Tessalonika (i dagens Grekland) efter 

att ha blivit misshandlade och fängslade i Filippi. 
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Vi anar en medveten strategi hos Paulus där behovet av uppföljning av de nya 

unga församlingarna löstes med att personer ur teamet lämnades kvar eller 

skickades tillbaka. 

 

Relationer med församlingar 

� Paulus uppmuntrade Tessalonikernas relationer med andra församlingar. 

Besöken var tydligen ganska täta (1Tess 1:7-10). 

� Filipperna kontaktade Paulus ett par gånger redan när han var i Tessalonika 

och kontakterna fortsatte när Paulus var i Korint (Fil 4:15-16, 2Kor 11:7-9). 

Vi inser att de nya församlingarna hade flitig kontakt med varandra och med 

aposteln Paulus under den första tiden. 

 

Varifrån skrevs brevet?  
Allt pekar på att 1Tess skrevs från Korint. Timoteus som skickades från Aten till 

Tessalonika hade just kommit tillbaka med färska nyheter (3:1-6, Apg 18:5). 

Eftersom Paulus var en ganska kort period i Aten och därefter for till Korint där 

han stannade i 1 ½ år (Apg 18:9-11), så måste 1Tess skrivits från Korint. 

 

När skrevs brevet? 
Det går att med stor sannolikhet slå fast att 

1Tess skrevs år 51. Detta är Paulus allra första 

brev i Nya Testamentet.  

En inskription, som man hittade i Delfi på 

1800-talet, är viktig för dateringen av brevet 

och för hela aposteln Paulus verksamhet. 

Man kan få fram flera viktiga detaljer ur 

stelen. 

� Kejsar Klaudius 12:e regeringsår är omnämnt (jan år 52 till jan år 53). Det 

står också att Klaudius blivit hyllad för 26:e gången. Varje gång en kejsare 

vann ett fältslag hyllades kejsaren. Det här ger en fingervisning om när, 

under 12:e regeringsåret, som stenen blev rest och det pekar mot 

försommaren år 52. 

� Gallio var landshövding i Korint fr.o.m. juli år 51 t.o.m. juni år 52 och hans 

namn står på stelen (se svart markering) 

� Vi vet att Gallio blev sjuk under sin tjänstgöring i Korint och reste till Rom. 

Troligen reste han före november år 51 när sjöfarten var osäker pga av höst- 

och vinterstormar ända fram till mars år 52. 

� Paulus stod till svars inför landshövding Gallio (Apg 18:12-17) och det 

skedde troligen på höstkanten år 51. Det verkar som om Paulus varit en tid i 

Korint innan han fördes till Gallio.  
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När vi läser 1Tess får vi en uppfattning av att Paulus skrev brevet under 

första delen av sin tid i Korint. Vi daterar därför brevet till första delen av år 

51, innan Paulus mötte Gallio. 

 

Teman 

� Att uppmuntra tessalonikerna att hålla ut mitt i förföljelsen 

� Att besvara tessalonikernas frågor om Jesus återkomst 

 

Nyckelverser  
”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. Trofast är 

han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. (1Tess 5:23-24) 
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FÖRSTA TESSALONIKERBREVET - LÖPANDE KOMMENTAR 
 
A. Hälsning (1:1) 

Redan i brevets inledning förstår vi med hjälp av Apg, att brevet skrevs 

under Paulus 2:a resa när teamet bestod av Paulus, Silas och Timoteus (se 

bakgrundsstudiet). 

 

 

B. Paulus påminde om hur evangeliet kom till Tessalonika (1:2-2:16) 
 

1. Paulus tackade Gud för tessalonikerna (1:2-4) 
Helt klart hade Paulus ett rikt böneliv och han tackade ofta Gud för 

tessalonikerna. Han tackade Gud för deras ”tro, hopp och kärlek”. Vi möter 

här en dynamisk betydelse i dessa kända begrepp hos Paulus: ”er gärning i 

tron, ert arbete i kärleken, och er uthållighet i hoppet” (1Tess 1:3). Han 

betygade att de var en del av Guds älskade och utvalda folk (1Tess 1:4). 

 

2. Evangeliet kom genom Guds ord och i Andes kraft (1:5-6) 
Precis som vi sett vid flera tillfällen i Apg så kom också evangeliet till 

tessalonikerna med den helige Andes kraft. Ingen förföljelse kunde stoppa 

Guds verk och Andens glädje.  

 

3. Församlingars gemenskap och evangeliets innehåll (1:7-10) 
Tydligen var det flera från församlingen som reste runt till andra 

församlingar och vittnade om vad Herren gjort i Tessalonika. Deras 

vittnesbörd liknade det sätt vi ger personliga vittnesbörd idag t.ex. i 

samband med ett dop. De talade om vad som hände vid omvändelsen och 

om innehållet i evangeliet. De tog upp Jesus död och uppståndelse, Jesus 

återkomst och den kommande domen. Tydligen hade Paulus talat om Jesus 

återkomst redan från början. Jämför hur han i Aten tog upp detta med 

domen, när han talade  till avgudadyrkare under sin andra resa (Apg 17:30-

31). 

 

4. Församlingarna föddes i förföljelse (2:1-2) 
Det var inte bara Paulus och hans lilla team som förföljdes, detsamma 

drabbade den unga församlingen (1Tess 2:14, 3:1-4). 

 

5. Paulus hade rena motiv (2:3-12) 
När vi läser det här anar vi några av de anklagelser som riktats mot honom i 

Tessalonika, där han blev förföljd och måste fly vidare (Apg 17:5-14). Paulus 
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gav här en lista på sina verkliga motiv för att predika evangeliet. Den listan 

borde vara en handbok för alla som predikar Guds ord. Han betonade att 

han blivit anförtrodd evangeliet av Gud och att han predikade inför Gud för 

att behaga honom och inte människor. Han beskriver sig som både mamma 

och pappa i sin relation till församlingen. 

 

6. Evangeliet var Guds eget ord (2:13, 4:8, 4:15, 5:27) 
På flera ställen gör Paulus anspråk på att evangeliet och det han skriver 

faktiskt är Guds ord. 

 

7. Judarnas roll i förföljelsen och Guds dom (2:14-16) 
Paulus visade att den förföljelse som tessalonikerna gick igenom var en 

naturlig del av den förföljelse som Guds tjänare gått genom i alla tider. Han 

började med profeterna och fortsatte med Jesus och därefter de första 

judekristna i Judéen. Paulus visade också att de som hindrade evangeliet 

kom under Guds dom. 

C. Paulus längtan efter Tessalonikerna och oro för dem (2:17-3:13) 
 

1. Paulus längtan att återvända till Tessalonika (2:17-18, 3:11) 
På flera ställen i brevet uttryckte Paulus sin längtan efter församlingen och 

sina planer på att snart få återvända till Tessalonika, trots att han nyligen 

måst fly därifrån. Men det verkar som om Herren hade lite andra planer än 

Paulus. Efter att Herren Jesus uppenbarat sig för Paulus när han var i Korint 

så stannade han där i totalt 1 ½ år (Apg 18:9-11). Därefter for han vidare till 

Antiokia via Jerusalem och först på sin tredje resa kom han till Tessalonika 

flera år senare. 

 

2. Paulus syn på Jesus återkomst (2:19-20, Fil 2:14-18) 
Helt klart levde Paulus för den dag han skulle stå inför Kristus (Fil 1:20-24, 

3:12-14, 2Kor 5:6-10). Paulus hade fått ett uppdrag av Herren själv och när 

han en dag skulle stå inför Kristus så ville han inte stå där tomhänt, utan 

istället kunna peka på församlingarna som han grundat, som en synlig frukt 

på sin tjänst för Herren.  

 

3. Timoteus besök i Tessalonika (3:1-5) 
Timoteus hade troligen aldrig måst fly från Tessalonika som Paulus och Silas 

måst göra (Apg 17). I sin oro över den unga församlingen, som levde i 

förföljelse, så beslöt Paulus att skicka just Timoteus till Tessalonika. Detta 

skedde redan i Aten innan Paulus kom till Korint (se bakgrundsstudiet). 

Paulus undervisade att lidande och förföljelse var en naturlig del av det 
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kristna livet och det är något vi ser i hela NT (Matt 5:10-12, 2Tim 3:12, Fil 

1:29-30, 1Pet 4:12-14). 

 

4. Paulus glädje över utvecklingen i Tessalonika (3:6-10) 
Timoteus hade kommit tillbaka från Tessalonika med en glädjande rapport 

och vi förstår att rapporten till stora delar låg till grund för innehållet i det 

här brevet. 

 

5. Gud ska ta hand om församlingen och fullborda sitt verk (3:11-13) 
Paulus var förvissad om att även om han inte kunde komma till Tessalonika 

just då så skulle Gud ändå fullborda sitt verk tills Jesus kom tillbaka. Paulus 

påstod att Jesus skulle komma ”med alla sina heliga” (1Tess 3:13) och vilka 

är det? De flesta engelska översättningar har ”saints” d.v.s. troende som 

avlidit. Det är också så vi förstår 1Tess 4:15-18, där Paulus undervisade om 

de troendes uppståndelse som kommer att ske när Jesus kommer tillbaka. 

Men när vi läser flera andra ställen i NT så förstår vi att även änglar kommer 

tillsammans med Herren Jesus (2Tess 1:6-10, Mark 8:38). 

 

 

D. Paulus förmanade med hjälp av Timoteus information (4:1-12) 
 

1. Gift er och sluta upp med otukten (4:1-8) 
Vi vet att både tempelprostitution och vanlig prostitution var ofta 

förekommande i Romarriket. Paulus är tydlig med att den kristna lösningen 

på problemet var omvändelse och äktenskap i full trohet. 

 

2. Låt kärleken råda i församlingen (4:9-10) 
Målet för församlingen var att överträffa varandra i kärlek till varandra och 

till sin nästa. Det var också huvudinnehållet i Paulus förbön för församlingen 

(1Tess 3:12). 

 

3. Arbeta och sköt om era liv (4:11-12) 
Här som på andra ställen betonade Paulus hur viktigt det är att arbeta och 

försörja sig. Då finns mat på bordet, och vi blir respekterade av samhället 

omkring oss. 

 

 

E. Paulus besvarade frågor om Jesus återkomst (4:13-5:11) 
 

1. De som redan dött uppstår allra först (4:13-18, 3:13) 
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Tydligen har tessalonikerna ställt en fråga genom Timoteus om vad som 

kommer att hända med dem som dött i tron innan Jesus kommit tillbaka. 

Paulus svar blev att de kommer att uppstå allra först och därefter blir vi 

förvandlade och uppryckta tillsammans med dem (1Tess 4:16-17, Fil 3:17-

21). Vi uppfattar alltså att när vi dör så går vi direkt till Herren och när Jesus 

kommer tillbaka kommer de som dött i tron också tillbaka tillsammans med 

Jesus. De uppstår först och därefter förvandlas de troende som lever när 

Jesus kommer och så får alla troende för alltid vara hos Herren. Vi har flera 

verser som pekar på att vi går verkligen direkt till Herren när vi dör (Joh 

11:21-27, Matt 22:23-33, Apg 7:54-60).  

 

Vår uppståndelse och himmelsfärd är intimt förknippad med Jesus 

uppståndelse och himmelfärd. Han är vår frälsare i död, uppståndelse och 

himmelsfärd. Jesus uppståndelse var unik eftersom han uppstod i sin kropp 

(se sårmärkena efter korsfästelsen på påskdagen) och samtidigt uppstod 

han till ett oförgängligt liv. Döden var besegrad.  Jesus kommer aldrig mer 

dö (Apg 13:32-37, Rom 6:9-10, 1Kor 15:45-58). 

 

2. Var redo när Jesus kommer tillbaka (5:1-11, Matt 24:43-44, Luk 17:26-37) 
Paulus lärde precis som Jesus gjorde att Jesus kommer oväntat och plötsligt 

som en tjuv för de som inte är redo. Jesus kommer för att döma världen och 

för att frälsa sitt folk till en evig härlighet. De troende är redo om de lever 

som Herren vill och väntar på honom. 

 

 

F. Generella förmaningar (5:12-22) 
 

1. Respektera era ledare (5:12-13) 
Paulus hade insatt ett ledarskap i församlingen, något som han gjorde i alla 

församlingar (Apg 14:21-23). Ledarstrukturen var nödvändig för att 

undervisningen han gav skulle kunna föras ut och föras vidare till nykristna. 

Han uppmanade församlingen att visa ledarna både kärlek och respekt. 

 

2. Tillrättavisa och uppmuntra (5:14-15) 
Det var just detta som ledarskapet hade ansvar för, att vara herdar, att ta 

hand om de svaga, att tillrättavisa de som gått fel och att uppmuntra alla att 

göra gott mot varandra. 

 

3. Glädje – bön – tacksamhet (5:16-18) 
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Paulus kom med korta uppmaningar om glädje och bön. Vi har så mycket att 

vara glada för och så mycket att tacka för. 

 

4. Guds Ande och profetia (5:19-20) 
Anden beskrivs som en eld som inte ska släckas eller bedrövas (Ef 4:30). 

Profetia är bra men den ska prövas och framför allt mot Bibelns ord. 

 

G. Sluthälsningar (5:23-28) 

Paulus slutar med hälsningar och en önskan av vad han vill att Herren ska 

göra i församlingen tills Jesus kommer:  

 

”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. Trofast 

är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.” (1Tess 5:23-24).  

 

Han ber slutligen om förbön för sitt team och uppmanar dem att läsa upp 

hela brevet för alla de troende i Tessalonika, en uppmaning som senare kom 

att gälla alla troende i hela världen. 

 


