
PAULUS’ FØRSTE BREV 
TIL THESSALONIKERNE



DET TABTE PARADIS

ÅR 49 (SOMMER) : MENIGHEDEN PLANTES

- THESSALONIKA (ApG 17,1-9)

- BERØA (ApG 17,10-13)

- ATHEN (ApG 17,14-15)
- Paulus sender Timotheus tilbage til 
Thessalonika (1 Thess 3,1-2)

- KORINTH (ApG 18,1 + 5)
- Timotheus vender tilbage fra 

Thessalonika (1 Thess 3,6).

ÅR 50 (FORÅR): PAULUS SKRIVER 1 THESS

1 Thess er formentlig 
skrevet mindre end et år 
efter menigheden blev 
plantet



1. THESSALONIKERBREV 2,17-3,13



• 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, som 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”



Brødre, for en tid er vi blevet bortrevet fra jer som fra 
vore børn, dog kun i det ydre, ikke i hjertet. 
Så meget mere ivrige har vi i vores store længsel været 
efter at se jer igen ansigt til ansigt.  
For vi har villet komme til jer, jeg, Paulus, indtil flere 
gange, men Satan afskar os fra det. 
For hvem er vort håb eller vor glæde eller vor 
hæderskrans over for Jesus, vor Herre, når han kommer, 
om ikke netop I?  I er jo vor ære og glæde.

2,17-20: BORTREVET FRA VORE BØRN



ApG 17,5-10a: Men jøderne blev misundelige og fik nogle dårlige 
mennesker fra gaden med sig, og de lavede opløb og uro i byen. De 
stormede Jasons hus og ledte efter Paulus og Silas for at bringe dem 
for folkeforsamlingen. Da de ikke kunne finde dem, slæbte de Jason 
og nogle af brødrene for bystyrets medlemmer og råbte: »De folk, 
som har bragt hele verden i oprør, er nu også kommet hertil,  og dem 
har Jason givet husly. De handler alle i modstrid med kejserens 
forskrifter, for de siger, at en anden er konge, nemlig Jesus.«  Det 
skræmte folkemængden og bystyrets medlemmer at høre dette.  
Men da de fik stillet sikkerhed af Jason og de andre, løslod de dem. 
Straks samme nat sendte brødrene Paulus og Silas til Berøa…

”BORTREVET FRA VORE BØRN” - BAGGRUND



Brødre, for en tid er vi blevet bortrevet fra jer som fra 
vore børn, dog kun i det ydre, ikke i hjertet. 
Så meget mere ivrige har vi i vores store længsel været 
efter at se jer igen ansigt til ansigt.  
For vi har villet komme til jer, jeg, Paulus, indtil flere 
gange, men Satan afskar os fra det. 
For hvem er vort håb eller vor glæde eller vor 
hæderskrans over for Jesus, vor Herre, når han kommer, 
om ikke netop I?  I er jo vor ære og glæde.

2,17-20: BORTREVET FRA VORE BØRN



BØN OM AT GUD MÅ FJERNE SATANS 
FORHINDRINGER

3,11: Vor Gud og 
Fader og vor Herre 
Jesus jævne vores 
vej til jer!

2,18: For vi har villet 
komme til jer, jeg, 
Paulus, indtil flere 
gange, men Satan 
afskar os fra det.



Brødre, for en tid er vi blevet bortrevet fra jer som fra 
vore børn, dog kun i det ydre, ikke i hjertet. 
Så meget mere ivrige har vi i vores store længsel været 
efter at se jer igen ansigt til ansigt.  
For vi har villet komme til jer, jeg, Paulus, indtil flere 
gange, men Satan afskar os fra det. 
For hvem er vort håb eller vor glæde eller vor 
hæderskrans over for Jesus, vor Herre, når han kommer, 
om ikke netop I?  I er jo vor ære og glæde.

2,17-20: BORTREVET FRA VORE BØRN



Da vi derfor ikke længere kunne holde det ud, besluttede vi at 
blive alene tilbage i Athen,  og vi sendte Timotheus, vor broder 
og Guds medarbejder i forkyndelsen af evangeliet om Kristus, 
for at styrke og trøste jer i jeres tro,  så ingen bringes til at vakle 
under disse trængsler. 
I ved jo selv, at det er vi bestemt til.  Allerede da vi var hos jer, 
sagde vi til jer, at vi skulle komme ud for trængsler. Sådan gik 
det også, og det ved I.  
Da jeg derfor ikke længere kunne holde det ud, sendte jeg bud 
for at få besked om jeres tro, om fristeren skulle have fristet jer, 
og vort slid skulle være forgæves.

3,1-5: TIMOTHEUS TILBAGE TIL THESSALONIKA



Da vi derfor ikke længere kunne holde det ud, besluttede vi at 
blive alene tilbage i Athen,  og vi sendte Timotheus, vor broder 
og Guds medarbejder i forkyndelsen af evangeliet om Kristus,
for at styrke og trøste jer i jeres tro,  så ingen bringes til at vakle 
under disse trængsler. 
I ved jo selv, at det er vi bestemt til.  Allerede da vi var hos jer, 
sagde vi til jer, at vi skulle komme ud for trængsler. Sådan gik 
det også, og det ved I.  
Da jeg derfor ikke længere kunne holde det ud, sendte jeg bud 
for at få besked om jeres tro, om fristeren skulle have fristet jer, 
og vort slid skulle være forgæves.

3,1-5: TIMOTHEUS TILBAGE TIL THESSALONIKA



Da vi derfor ikke længere kunne holde det ud, besluttede vi at 
blive alene tilbage i Athen,  og vi sendte Timotheus, vor broder 
og Guds medarbejder i forkyndelsen af evangeliet om Kristus,
for at styrke og trøste jer i jeres tro,  så ingen bringes til at vakle 
under disse trængsler. 
I ved jo selv, at det er vi bestemt til.  Allerede da vi var hos jer, 
sagde vi til jer, at vi skulle komme ud for trængsler. Sådan gik 
det også, og det ved I.  
Da jeg derfor ikke længere kunne holde det ud, sendte jeg bud 
for at få besked om jeres tro, om fristeren skulle have fristet jer, 
og vort slid skulle være forgæves.

3,1-5: TIMOTHEUS TILBAGE TIL THESSALONIKA



Troens afgørende betydning

 2,2: For at styrke og trøste jer i jeres tro
 2,5: For at få besked om jeres tro
 3,6: Godt budskab om jeres tro
 3,7: derved har I været os til trøst i al vor nød og 

trængsel med jeres tro
 3,10: og råde bod på hvad der er af mangler i jeres 

tro



Da vi derfor ikke længere kunne holde det ud, besluttede vi at 
blive alene tilbage i Athen,  og vi sendte Timotheus, vor broder 
og Guds medarbejder i forkyndelsen af evangeliet om Kristus,
for at styrke og trøste jer i jeres tro, så ingen bringes til at vakle 
under disse trængsler. 
I ved jo selv, at det er vi bestemt til.  Allerede da vi var hos jer, 
sagde vi til jer, at vi skulle komme ud for trængsler. Sådan gik 
det også, og det ved I.  
Da jeg derfor ikke længere kunne holde det ud, sendte jeg bud 
for at få besked om jeres tro, om fristeren skulle have fristet jer, 
og vort slid skulle være forgæves.

3,1-5: TIMOTHEUS TILBAGE TIL THESSALONIKA



Men nu er Timotheus kommet tilbage fra jer og har 
bragt os et godt budskab om jeres tro og kærlighed og 
om, at I altid husker os med glæde og længes efter at se 
os, ligesom vi også længes efter at se jer. 

3,6: TIMOTHEUS TILBAGE FRA THESSALONIKA



Men nu er Timotheus kommet tilbage fra jer og har 
bragt os et godt budskab om jeres tro og kærlighed og 
om, at I altid husker os med glæde og længes efter at se 
os, ligesom vi også længes efter at se jer. 

3,6: TIMOTHEUS TILBAGE FRA THESSALONIKA

Paulus skriver fra Korinth jf. ApG 18,1 + 5: 
”Derpå forlod Paulus Athen og kom til Korinth […] Da Silas og Timotheus 
kom oppe fra Makedonien, var Paulus fuldt optaget af forkyndelsen og 
vidnede for jøderne, at Jesus er Kristus.”



Men nu er Timotheus kommet tilbage fra jer og har 
bragt os et godt budskab om jeres tro og kærlighed og 
om, at I altid husker os med glæde og længes efter at se 
os, ligesom vi også længes efter at se jer. 

3,6: TIMOTHEUS TILBAGE FRA THESSALONIKA



Men nu er Timotheus kommet tilbage fra jer og har 
bragt os et godt budskab om jeres tro og kærlighed og 
om, at I altid husker os med glæde og længes efter at se 
os, ligesom vi også længes efter at se jer. 

3,6: TIMOTHEUS TILBAGE FRA THESSALONIKA



Brødre, derved har I været os til trøst i al vor nød og 
trængsel med jeres tro.  For nu lever vi, hvis I står fast i 
Herren.  Hvordan skal vi dog kunne give Gud tak til 
gengæld for al den glæde, vi har af jer over for vor Gud?

3,7-9: NU LEVER VI!



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. 

3,10: Længsel efter gensyn



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. 

3,10: LÆNGSEL EFTER GENSYN



3,11-13: MISSIONÆRERNES BØN

Vor Gud og Fader og vor Herre Jesus jævne vores vej til 
jer!
Og Herren lade jer vokse og blive overstrømmende 
rige i kærligheden til hinanden og til alle, som vores 
kærlighed til jer, så han styrker jeres hjerter til at være 
uangribelige i hellighed over for vor Gud og Fader, når 
vor Herre Jesus kommer med alle sine hellige!
Amen.



3,11-13: MISSIONÆRERNES BØN

Vor Gud og Fader og vor Herre Jesus jævne vores vej til 
jer!
Og Herren lade jer vokse og blive overstrømmende 
rige i kærligheden til hinanden og til alle, som vores 
kærlighed til jer, så han styrker jeres hjerter til at være 
uangribelige i hellighed over for vor Gud og Fader, når 
vor Herre Jesus kommer med alle sine hellige!
Amen.



BØN OM AT GUD MÅ FJERNE SATANS 
FORHINDRINGER

3,11: Vor Gud og 
Fader og vor Herre 
Jesus jævne vores 
vej til jer!

2,18: For vi har villet 
komme til jer, jeg, 
Paulus, indtil flere 
gange, men Satan 
afskar os fra det.



3,11-13: MISSIONÆRERNES BØN

Vor Gud og Fader og vor Herre Jesus jævne vores vej til 
jer!
Og Herren lade jer vokse og blive overstrømmende 
rige i kærligheden til hinanden og til alle, som vores 
kærlighed til jer, så han styrker jeres hjerter til at være 
uangribelige i hellighed over for vor Gud og Fader, når 
vor Herre Jesus kommer med alle sine hellige!
Amen.



3,11-13: MISSIONÆRERNES BØN

Vor Gud og Fader og vor Herre Jesus jævne vores vej til 
jer!
Og Herren lade jer vokse og blive overstrømmende 
rige i kærligheden til hinanden og til alle, som vores 
kærlighed til jer, så han styrker jeres hjerter til at være 
uangribelige i hellighed over for vor Gud og Fader, når 
vor Herre Jesus kommer med alle sine hellige!
Amen.



3,11-13: MISSIONÆRERNES BØN

Vor Gud og Fader og vor Herre Jesus jævne vores vej til 
jer!
Og Herren lade jer vokse og blive overstrømmende 
rige i kærligheden til hinanden og til alle, som vores 
kærlighed til jer, så han styrker jeres hjerter til at være 
uangribelige i hellighed over for vor Gud og Fader, når 
vor Herre Jesus kommer med alle sine hellige!
Amen.



FØRSTE FORBØN - 3,11-13:

Vor Gud og Fader og vor Herre Jesus 
jævne vores vej til jer!  
Og Herren lade jer vokse og blive 
overstrømmende rige i kærligheden 
til hinanden og til alle, som vores 
kærlighed til jer,  så han styrker jeres 
hjerter til at være uangribelige i 
hellighed over for vor Gud og Fader, 
når vor Herre Jesus kommer med 
alle sine hellige! Amen.

TO ”ØNSKE-BØNNER” I BREVET

ANDEN FORBØN – 5,23:

Fredens Gud hellige jer helt og 
holdent og bevare fuldt ud jeres 
ånd og sjæl og legeme lydefri ved 
vor Herre Jesu Kristi komme!



3,11-13: MISSIONÆRERNES BØN

Vor Gud og Fader og vor Herre Jesus jævne vores vej til 
jer!
Og Herren lade jer vokse og blive overstrømmende 
rige i kærligheden til hinanden og til alle, som vores 
kærlighed til jer, så han styrker jeres hjerter til at være 
uangribelige i hellighed over for vor Gud og Fader, når 
vor Herre Jesus kommer med alle sine hellige!
Amen.



”Uangribelige i hellighed over for vor Gud og Fader”

• Ef 1,4: ”For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt 
os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed”

• Fil 1,9-11: ”Og det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig 
må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, så at I kan 
skønne, hvad der er væsentligt, og være renfærdige og 
uden anstød på Kristi dag, fyldt af retfærdigheds frugt, som 
skyldes Jesus Kristus, Gud til pris og ære”.

• Kol 1,21-22: ”Også jer … har Gud nu forsonet med sig ved 
Kristi legemlige død, for at føre jer frem som hellige og 
lydefrie og uangribelige for sit ansigt.”



Den kristnes hellighed

Retfærdiggørelse

• Status
• Ved dåben og 

troen 

Helliggørelse

• Proces
• Det kristne liv

Herliggørelse

• Fuldkommen 
forvandling

• Genkomsten


