
PAULUS’ FØRSTE BREV 
TIL THESSALONIKERNE

ZOOM IND



• 1 Thess er skrevet i år 50 mindre et år efter, at menigheden blev plantet, 
som en frugt af evangeliets komme til byen.

• Brevets anledning er at Timotheus er kommet tilbage fra menigheden 
med (hovedsageligt) gode nyheder (jf. 3,6).

• Thessaloniker-menigheden er et ufuldkomment forbillede:
➢ 1,10: I er blevet et forbillede for alle de troende i Makedonien og 

Akaja.
➢ 2,10: Nat og dag bønfalder vi om igen at få jer at se ansigt til ansigt 

og råde bod på, hvad der er af mangler i jeres tro. 

Resumé af første gang 



MISSIONÆRERNES
FORKYNDELSE OG LIV 

I THESSALONIKA
1. THESSALONIKERBREV 2,1-16



• 2,1-16 er første del af Paulus’ forsvar, som handler om 
missionærernes forkyndelse og adfærd, mens de var hos 
dem.

• 2,17-3,13 er anden del af Paulus’ forsvar og handler om den 
pludselige og smertefulde adskillelse fra dem, og hvorfor han 
endnu ikke har kunnet vende tilbage til dem, samt længslen 
efter snart at kunne se dem igen ansigt til ansigt.  

2,1-3,13: Et forsvar imod modstandernes 
”smædekampagne”



- 1,5: I ved…
- 2,1: I ved jo selv…
- 2,2: som I ved…
- 2,5: som I ved… - det er Gud vidne på!
- 2,9: I husker jo…
- 2,10: I selv og Gud er vidner på…
- 2,11: I ved også…



Brødre, I ved jo selv, at den indgang vi fik hos jer, IKKE
var forgæves,

MEN skønt vi, som I ved, lige var blevet plaget og 
mishandlet i Filippi, fandt vi frimodighed i vor Gud, til at 
forkynde hans evangelium for jer under megen kamp.

2,1-2: MISSIONÆRERNES ”INDGANG”
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GUD og GUDS EVANGELIUM

➢ 2,2: Vi fandt frimodighed i vor GUD til at forkynde 
HANS EVANGELIUM

➢ 2,4: Vi forkynder sådan som GUD har fundet os 
værdige til at få EVANGELIET betroet

➢ 2,8: GUDS EVANGELIUM
➢ 2,9: Vi prædikede GUDS EVANGELIUM for jer
➢ 2,13: I modtog GUDS ORD, som I hørte af os … GUDS 

ORD virker i jer, som tror.
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2,3-4: BETROET EVANGELIET AF GUD

Vor forkyndelse skyldes 
IKKE vildfarelse ELLER urene motiver og sker IKKE med svig;

MEN vi forkynder sådan, 
som GUD har fundet os værdige til at få EVANGELIET 
BETROET, 

IKKE for at behage mennesker,
MEN Gud, som prøver vort hjerte.



”Vi har sagt nej til det skjulte og skændige 
og går ikke frem med snedighed og 
forfalsker heller ikke Guds ord, men 
bringer sandheden for dagen og anbefaler 
således os selv til ethvert menneskes 
samvittighed, for Guds øjne.” (2 Kor 4,2)
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MEN Gud, som prøver vort hjerte.



Men sidst af alle blev han også set af et 
misfoster som mig; for jeg er den 
ringeste af apostlene, ikke værdig til at 
kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt 
Guds kirke. Men af Guds nåde er jeg, 
hvad jeg er, og hans nåde imod mig har 
ikke været forgæves. (1 Kor 15,8-10)



”For jeg ved, hvem jeg tror på, og jeg er vis på, at det står 
i hans magt at tage vare på den skat, der er betroet mig, 
til den dag kommer. Du skal tage det, du har hørt af mig, 
som eksempel på sund forkyndelse, i tro og kærlighed 
ved Kristus Jesus; den skønne skat, som er betroet dig, 
skal du tage vare på ved Helligånden, som bor i os.” 
[…]”Hvad du har hørt af mig i mange vidners nærværelse, 
skal du betro pålidelige mennesker, som vil være 
duelige til også at undervise andre.” (2 Tim 1,12-14 + 2,2)

BETROET EVANGELIETS SKØNNE SKAT



2,3-4: BETROET EVANGELIET AF GUD

Vor forkyndelse skyldes 
IKKE vildfarelse ELLER urene motiver og sker IKKE med svig;

MEN vi forkynder sådan, 
som GUD har fundet os værdige til at få EVANGELIET 
BETROET, 

IKKE for at behage mennesker,
MEN Gud, som prøver vort hjerte.



2,5-8: SOM EN MOR
Vi optrådte jo som I ved aldrig med smigrende ord og heller ikke 
med fordækt griskhed – det er Gud vidne på! Vi søgte heller ikke 
anerkendelse hos mennesker, hverken hos jer eller andre, og det 
skønt vi som Kristi apostle havde ret til at ligge jer til byrde. 

Tværtimod færdedes vi med venlighed blandt jer. Som en mor 
tager sig af sine børn, sådan ville vi af ømhed for jer gerne give jer 
ikke blot Guds evangelium, men også vort liv. For vi var kommet 
til at holde af jer. 
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2,9-12: SOM EN FAR
Brødre, I husker jo vores slid og møje; vi arbejdede nat og dag for 
ikke at ligge nogen af jer til byrde, mens vi prædikede Guds 
evangelium for jer.

I selv, og Gud, er vidner på, hvor fromt, retskaffent og uangribeligt  
vi færdedes blandt jer, som tror.

I ved også, hvordan vi, som en far over for sine børn, formanede 
og opmuntrede og tilskyndede hver eneste af jer til at leve, som 
Gud vil det, han, der kalder jer til sit rige og sin herlighed.
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2,13: TAK TIL GUD FOR 
THESSALONIKERNES MODTAGELSE AF 

GUDS ORD

Derfor takker vi også Gud uophørligt.
For da I modtog Guds ord, som I hørte af os,
tog I IKKE imod det som MENNESKEORD,
MEN som det, det i sandhed er, GUDS ORD,
og DET VIRKER i jer, som tror.



2,14-16: I ligner jo…

I, Brødre, ligner jo Guds menigheder i Judæa, som er i 
Kristus Jesus. 
For I har lidt det samme af jeres landsmænd, som de har 
lidt af jøderne, der slog både Herren Jesus og profeterne 
ihjel, og som har fordrevet os, og som ikke behager Gud 
og er imod alle mennesker, fordi de hindrer os i at tale til 
hedningerne, så de kan blive frelst; sådan fylder de altid 
deres synders mål. Men vreden er kommet over dem til 
fulde. 
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