
PAULUS’ FØRSTE BREV 
TIL THESSALONIKERNE



“OM DEM, DER SOVER HEN” 

1. THESSALONIKERBREV 4,13-18



4,13-18:”Om dem, der sover hen”
v13  Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at 
I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. 
v14  For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved 
Jesus føre de hensovede sammen med ham. 
v15  For det siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der lever og endnu er her, 
når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. 
v16  For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og 
Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal 
opstå først. 
v17  Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen 
med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med 
Herren. 
v18  Trøst derfor hinanden med disse ord.



Paulus vil med sin vejledning råde bod på, hvad der er af 
”mangler” i thessalonikernes tro. (3,10)

4,1-12: om kristen livsførelse (hellighed og kærlighed) –
begrundet i læren

4,13-5,11: om kristen lære (de dødes opstandelse og 
Jesu genkomst) – og dens følger for livsførelsen.

KONTEKST OG OVERBLIK



4,3-8: Om helliggørelse og at afholde sig fra utugt

4,9-12: ”Om broderkærligheden”

4,13-18: ”Om dem, der sover hen”

5,1-11: ”Om tider og timer” (for Jesu genkomst)

KONTEKST OG OVERBLIK



4,13-18:”Om dem, der sover hen”

Paulus’ anliggende i dette afsnit er, at give vished, og ord der kan være til 
trøst, for dem, som sørger over deres kære, som er ”sovet hen” i troen på 
Jesus - så de ikke sørger på samme måde, som de ikke-troende, der ikke 
har noget håb.

• v. 13: Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, 
for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb.

• v. 18: Trøst derfor hinanden med disse ord.



4,13-18:”Om dem, der sover hen”
Baggrund for afsnittet: 
- Timotheus har haft et spørgsmål fra menigheden med tilbage til Paulus: 

Hvad sker der med dem, som dør i troen før genkomsten?
- Det er utænkeligt, at Paulus slet ikke havde sagt noget om de dødes 

opstandelse. Men…
- Tiden med menigheden havde været kort, og fik en brat  afslutning. 

Ikke alt har stået lige klart for alle i menigheden.
- Desuden: Én ting er troslæren, noget andet er erfaringen af livets og 

dødens barske realiteter.
- Hvis menigheden havde bidt særlig mærke i det med ”bortrykkelsen” 

af de troende i forbindelse med genkomsten, så kunne det let føre til 
den misforståelse, at dem, som nu var sovet hen, ville gå glip af 
genkomsten, og at der måske slet ikke var noget håb for dem. 



Brødre, vi vil ikke, at I skal være 
uvidende om dem, der sover hen,

for at I ikke skal sørge som de andre, 
der ikke har noget håb.

4,13: AT SØRGE MED HÅB



For så sandt som vi tror, at Jesus døde 
og opstod, 

vil Gud også ved Jesus føre de 
hensovede sammen med ham.

4,14: SÅ SANDT SOM VI TROR…



Kristus som ”førstegrøden af dem, der er 
sovet hen”

1 Kor 15,20 + 23: Men nu er Kristus opstået fra de 
døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen. 
[…] Men hver til sin tid: Kristus som førstegrøden, 
dernæst, når han kommer, de, som hører Kristus til.



Mellemtilstanden: 
”At være sammen med Kristus”:
Fil 1,21+23: Thi for mig er livet Kristus, og døden en vinding …  
Der trækkes i mig fra begge sider: Jeg længes efter at bryde op 
og være sammen med Kristus, for det er langt det bedste;



Mellemtilstanden: 
”At være hjemme hos Herren”:

2 Kor 5,6+8: Så er vi da altid ved godt mod, og vi er det, selv om 
vi ved, at vi ikke kan være hjemme hos Herren, så længe vi har 
hjemme i legemet … Men vi er ved godt mod og vil hellere 
bryde op fra legemet og have hjemme hos Herren. 



”En dag vil du læse eller 
høre, at Billy Graham er 
død. Du skal ikke tro et 
ord af det. Jeg vil være 
mere i live, end jeg er nu. 
Jeg vil bare have skiftet 
adresse. Jeg vil være gået 
ind i Guds nærhed”.



v15 For det siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der lever og 
endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de 
hensovede. 

v16 For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen 
kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, 
der er døde i Kristus, skal opstå først. 

v17  Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i 
skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så 
skal vi altid være sammen med Herren.

4,15-17: ”Et ord af Herren”



GRUPPE A: ”DE LEVENDE” 
Dem, der endnu lever, når Herren kommer

GRUPPE B: ”DE HENSOVEDE” 
Dem, der er sovet hen, før Herren kommer

Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå 
forud for de hensovede. 



v15 For det siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der lever og 
endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de 
hensovede. 

v16 For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen 
kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, 
der er døde i Kristus, skal opstå først. 

v17  Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i 
skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så 
skal vi altid være sammen med Herren.

4,15-17: ”Et ord af Herren”



v15 For det siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der lever og 
endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de 
hensovede. 

v16 For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen 
kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, 
der er døde i Kristus, skal opstå først. 

v17  Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i 
skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så 
skal vi altid være sammen med Herren.

4,15-17: ”Et ord af Herren”



Forvandlingen: 

1 Kor 15,51-53: Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle sove 
hen, men vi skal alle forvandles, i ét nu, på et øjeblik, ved den sidste 
basun; for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, 
og vi skal forvandles. For dette forgængelige skal iklædes 
uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed.



v15 For det siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der lever og 
endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de 
hensovede. 

v16 For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen 
kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, 
der er døde i Kristus, skal opstå først. 

v17  Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i 
skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så 
skal vi altid være sammen med Herren.

4,15-17: ”Et ord af Herren”



”for at møde Herren i luften” 

Jvf ApG 28,14-16: Og så nåede vi til Rom. Brødrene dér havde hørt om os og var kommet helt ud til 
Forum Appii og Tres Tabernæ for at møde os. Da Paulus så dem, takkede han Gud og fik nyt mod. Og 
da vi var kommet ind til Rom, fik han tilladelse til at bo for sig selv sammen med den soldat, der 
skulle bevogte ham.

Tilsvarende er tanken i 1 Thess 4,17, at de troende rykkes bort i skyerne for at møde 
Herren i luften (som en slags ”velkomstdelegation”) og efterfølgende ledsager ham til 
jorden. 



v15 For det siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der lever og 
endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de 
hensovede. 

v16 For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen 
kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, 
der er døde i Kristus, skal opstå først. 

v17  Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i 
skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så 
skal vi altid være sammen med Herren.

4,15-17: ”Et ord af Herren”



Trøst derfor hinanden 
med disse ord.

4,18: ORD TIL TRØST



Forventede Paulus selv at være i live ved 
genkomsten?

Det bedste svar er, at han så det som en potentiel mulighed - ligesom han så det som en 
potentiel mulighed, at genkomsten først ville finde sted efter hans levetid.

Nogle steder (som i 1 Thess 4,15-17) identificerer han sig med gruppe A = dem som endnu er i 
live ved genkomsten. 

Andre steder identificerer han sig med gruppe B = Dem som er hensovede og skal opstå ved 
genkomsten:

- 1 Kor 6,14: Gud oprejste Herren og vil oprejse os ved sin kraft.

- 2 Kor 4,14: For vi ved, at han, der oprejste Herren Jesus, også vil oprejse os sammen med Jesus. 



To forskellige tolkninger af ”bortrykkelsen” 

Bortrykkelsen sker før den sidste store trængsel og Jesu genkomst:

- de troende bortrykkes til himlen. 
- Paulus beskriver her ikke Jesu (synlige) genkomst, men en tidligere begivenhed, hvor 

Jesus usynligt henter de troende bort fra jorden, inden den sidste store trængselstid 
bryder ud på jorden. 

- I teologisk fagsprog kaldes denne forståelse for pretribulationalisme, fordi 
bortrykkelsen sker pre (før) tribulationen (trængslen). 

- Dette er IKKE en tolkning jeg tilslutter mig 



To forskellige tolkninger af ”bortrykkelsen” 

Bortrykkelsen sker ved Jesu genkomst efter den sidste store trængsel

- Ifølge denne tolkning sker bortrykkelsen, når Jesus kommer igen, synligt for alle.
- Hensigten med bortrykkelsen er, at menigheden skal ”møde” Jesus, når han kommer, 
og tage imod ham, ligesom en by kunne sende repræsentanter ud for at tage imod 
kejseren. (Jvf samme brug af ordet i ApG 28,15). Efter mødet med Herren i luften, 
ledsager de troende Herren til jorden. 
- I teologisk fagsprog kaldes denne forståelse for posttribulationalisme, fordi 
bortrykkelsen sker post (efter) tribulationen (trængslen). 


