
Bibelguiden ger vägledning in i Nya testamentets böcker. Serien är en 

hjälp för den som vill utveckla sin relation till Bibeln – till djupare förståelse 

för vad texten betydde för de ursprungliga mottagarna och djupare 

efterföljelse i det egna livet. Utformningen med korta kärnfulla kapitel 

och ett omfångsrikt frågematerial gör att den lämpar sig väl både för 

bibelstudiegrupper och enskild bibelläsning. Seriens författarskara utgörs 

av unga ledare inom den svenska kristenheten.

”Hanna Simonsson guide till Thessalonikerbreven är både uppmuntrande 
och uppbygglig läsning. Författaren blandar humor, roliga händelser 
och personliga anekdoter med analyser av grundtexten och djupare re-
flektioner. Hannas guide kommer bli till glädje och inspiration inte bara 
för ungdomar utan för alla som vill fördjupa sig i Bibeln.”
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Bibeln idag vill medverka till att varje kristen lever 
i en växande, personlig relation till Gud genom 
bibel och bön, och att församlingen utrustas till 
att leda familjer, barn, ungdomar och vuxna till 
att lära känna och följa Kristus.
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Till mina vänner och familj. Genom samtalen med er ges perspektiv, 

inspiration och utmaning i tro. 
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Bibelguiden är en serie som ger vägledning in i Nya testamentets böcker. 
Med förankring i vad texterna betydde för de ursprungliga mottagarna 
får bibelläsare praktisk hjälp i hur de kan tillämpas i vår tid. Guds ord 
talade till människor då, och fortsätter att förändra människors liv idag.

Bibelguiden kan användas på flera olika sätt. Den är utformad speciellt 
med tanke på gruppsammanhang, men lämpar sig lika bra för den 
enskilde läsaren som vill ha vägledning i sin bibelläsning. Genom det 
låga försäljningspriset finns även möjlighet att tillhandahålla Bibelgui-
den till församlingen i sin helhet. När det predikas utifrån en viss bibel-
bok i ett antal veckor i sträck kan Bibelguiden med fördel delas ut för att 
skapa ett bredare engagemang.

Runt om i vårt land samlas människor ständigt i olika grupp- 
konstellationer för att samtala om Bibeln. Vare sig det handlar om 
bibelstudiegrupper, böne- och hemgrupper eller tillfälliga samlingar i  
samband med konferenser och läger, är det angeläget att det finns bra 
diskussionsunderlag att utgå ifrån. Bibelguiden utgör förhoppningsvis 
ett attraktivt alternativ i detta avseende, i och med att det erbjuds ett 
omfattande frågematerial.

Bibelguiden är ett djärvt projekt eftersom författarna till serien 
är unga kristna ledare mellan 25 och 40 år. Det är därför med största  
ödmjukhet vi har tagit oss an uppgiften att skapa detta material. Vi 
hoppas att detta initiativ ska sända ut hopp och positiva signaler till 
kristna i vårt land.

FÖRORD

REINE TOTH, REDAKTÖR BIBELGUIDEN 

FÖRORD
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TIPS FÖR GRUPPER
• Man får ut mest av samlingen om alla har läst den aktuella  
 bibeltexten och motsvarande kapitel i Bibelguiden i förväg, och har  
 med sig reflektioner till träffen.

• Skifta gärna diskussionsledare från gång till gång. Genom denna  
 variation skapas en god dynamik i gruppen.

• Börja varje samling med bön. Be Gud om hjälp att förstå vad han vill  
 säga i texten och hur ni kan tillämpa det i era liv.

• Läs igenom det aktuella bibelavsnittet högt i gruppen. Läsningen kan  
 med fördel delas upp för att så många som möjligt ska bli delaktiga.

• Se till att alla får komma till tals. Man kan inleda med en runda  
 där alla får säga något om texten innan man börjar med kapitlets 
 frågor. Exempelvis kan var och en sätta ut ett utropstecken och ett  
 frågetecken i bibeltexten, och därigenom har alla något att dela.

• Skriv ner det som kommer fram i diskussionen. Chansen ökar då att  
 man i efterhand minns det som har sagts och tar fasta på det.

BIBELGUIDEN
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1 THESS 1:1–10  MED ELLER UTAN SÄKERHETSLINA? 

Jag känner en gammal man som bor i Hedemora. Varje gång som vi möts 
säger han på sitt breda dalmål: ”Hanna, Jesus älskar dig.” Ibland kan 
det kännas som att jag borde svara med samma ord tillbaka, men det är 
tillräckligt att bara ta emot. Så inleds då Första Thessalonikerbrevet med 
en liknande hälsning där Paulus förtydligar och uppmuntrar de kristnas 
identitet med stor tacksamhet. Gud älskar er, bröder, och vi vet att han har 
utvalt er, v 4. 

Från Paulus, Silvanus och Timotheos till församlingen i Thessalonike som lever 
i Gud fadern och herren Jesus Kristus. Nåd och frid, v 1. En klassisk inledning 
om nåd och frid från Paulus, men vad är ordens innebörd egentligen? 
Det är två ord med tyngd som innesluter hela vår tros kretslopp. Nåd 
är ett uttryck för Guds obegränsade godhet mot oss som inte förtjänar 
den. Nåden från Gud förlåter synden och friden i sin tur ger ett lugnt 
samvete. Frid är mer ett tillstånd än en känsla och handlar om freden, 
en enhet och helhet, med Gud. Fred är svårt att få när något inte är helt 
utrett. Först när synden är förlåten får människan fred och får komma 
till Gud, tack vare det som Jesus gjorde för henne. 

Alltså, nåden och friden blir trons kretslopp eftersom människan 
behöver förlåtelsen och leva i Guds kärlek. Därmed blir att önska varan-
dra nåd och frid lika med att önska varandra allt Guds goda. Med detta 
som grund önskar aposteln dem allt Guds goda och lyfter dem i bön på 
den väg de valt att fortsätta vandra, även när övriga medborgare utsätter 
dem för förtryck.

Inledningen fortsätter i bön om tacksamhet när Paulus skriver med 
sina enkla och erkännsamma ord som ger en sådan styrka, insikt och 
stabilitet för dem, då de lever utsatta i sin nystartade församling. Vi tackar 
alltid Gud för er alla och nämner er ständigt i våra böner, v 2. Behovet av att 
stötta varandra var och är stort, än idag. Vid ett tillfälle fick jag erfara en 
sådan insikt via ett barn. Jag har i många år arbetat i Youngsters, Oas-
rörelsens barnverksamhet. Barnens tro lär mig mycket om att vara nära 
Jesus och lita fullt ut på honom. En förälder berättade en gång: ”Vi har 

FÖRSTA THESSALONIKERBREVET 1:1–10

TRONS KRETSLOPP

NÅ
D

FRID

Nåd och frid är två ord med tyngd som innesluter hela vår tros kretslopp. Om vi varit felfria hade inte Jesus 
behövt dö för oss. Orden blir till trons kretslopp eftersom vi människor behöver förlåtelse och därmed 

också kunna få leva i närhet och i Guds kärlek till oss. 

NÅD
Ordets betydelse: Grekiska ordet charis. Betyder nåd, godhet, vänlighet. Nåd är att få något man inte för-
tjänar. På latin gratia. Grunden för vårt begrepp gratis. Ordet används 157 gånger* i Nya testamentet.  
Kommentar: Nåd är ett uttryck för Guds obegränsade godhet mot oss som inte förtjänar den (jfr Ef 2:8–9). 
Nåden från Gud förlåter synden och friden ger ett lugnt samvete. Nåden är en kraft till förändring (jfr Tit 2:11–12).
I Thessalonikerbreven: 1 Thess 1:1, 5:28, 2 Thess 1:2, 1:12, 2:16, 3:18.

Ordets betydelse: Grekiska ordet eiréne. Betyder att vara ett, lugn, tyst, vila. Frid kan uppfattas som alltings rätta 
ordning, beskrivs som motsatsen till oordning (jfr 1 Kor 14:33). Ordet används 92 gånger* i Nya testamentet.  
Kommentar: Frid är mer ett tillstånd än en känsla och handlar om freden, en enhet och helhet, med Gud. Fred är 
svårt att få när något inte är helt uträttat. Först när synden är förlåten får människan fred och får komma till Gud, 
tack vare det som Jesus gjorde för henne.  
I Thessalonikerbreven: 1 Thess 1:1, 5:13, 5:23, 2 Thess 1:2, 3:16.

FRID

som
ger

som
tar emot

*Enligt Strongs konkordans
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ett barn på 7 år som älskar att gå på era barnmöten. Varje kväll under 
aftonbön är barnet noga med att alltid tacka och be för er och för det ni 
gör.”

Det finns en risk att en tro med några år på nacken mister sin iver, 
sin styrka och sitt agerande. Barnet som tackade för oss, liksom min vän 
i Hedemora, blir goda exempel på en tro i praktiken som stärker och 
uppmuntrar andra trossyskon. Syskon i tron behöver ta hand om varan-
dra. Även vi behöver bli påminda om att Jesus älskar oss, att be och tacka 
för varandra – ja, kanske till och med säga det högt till varandra. 

Thessalonikerna levde i en viss typ av utsatthet som inkluderade 
deras gamla liv. Stadens puls var fylld av villovägar och ytligheter. Men 
nytt liv gavs när Paulus predikade evangelium för dem. Alla berättar av 
sig själva om vad vårt besök hos er ledde till, hur ni vände er från avgudarna till 
Gud för att tjäna den levande och sanne Guden, v 9. Herren valde dem, och de 
valde den vägen, mitt bland alla lockande vägar. Guds väg för de troende 
i församlingen fick kraftigt genomslag genom den helige Ande. Den 
glädje och vishet det ger skapar ett eko, ringar på vattnet, som alla andra 
i omgivningen att märka av. När evangeliet får landa hos en person har 
ett frö fått fäste. Kanske det inte blir en omvändelse med en gång, men 
Guds ord återvänder aldrig utan verkan. Det förvandlar oss och våra 
hjärtan, tids nog. 

Tron är först och främst en gåva vi får genom den helige Andes verk, 
men viljan att gå den vägen gör också tron till ett val. Ett val innebär 
också att man väljer bort. Därmed sagt att trons val inte alltid är själv-
klart. Man kan erfara att tron enbart landar i en känsla, eftersom det är 
alldeles för obekvämt för oss att välja bort saker som i våra ögon förfaller 
som mer lättillgängliga och bättre. Tron kan uppfattas som lagar och 
regler. Men tvärtom, i tron råder den största frihet, vilket gav thessaloni-
kerna den uthållighet som behövdes. 

Låt mig göra en jämförelse med friheten i tron. Två personer arbetar 
på ett tak. En med säkerhetslina och en utan. Har personen utan lina mer 
frihet än den person som arbetar på taket med lina? Nej, givetvis är det 
den med säkerhetslinan som har störst frihet, eftersom man då kan röra 
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sig fritt på taket och ändå vara säker. Likaså är det med troslivet. Om 
vi väljer bort det som drar oss åt annat håll, och istället lever nära Gud, 
lever vi i den största frihet. Med nåden och friden som vår säkerhetslina 
kan vi också enkelt uppmuntra varandra och det kan ha stor betydelse 
i den utsatthet vi lever i. Genom Paulus givande till församlingen, och 
genom de troende thessalonikernas mottagande lär vi oss hur det är att 
vara församling. Att välja Guds väg, att utstå när svåra tider kommer 
samt att hjälpa varandra i ord och handling.

Jag berättade om ett exempel där jag fått inspiration av ett 
barns tro. Har du någon gång varit med om att få en liknande 
påminnelse? 

Paulus tackar i sin bön, barnet tackar i sin. Vad kan du tacka 
för?

Vad menar Paulus när han i v 7 skriver om det föredöme som 
församlingen i Thessalonike är? 

Är din församling ett föredöme? Hur, i så fall?

I v 3 står det om vad de uträttar i tron, eller deras ”gärning i 
tron” som den grekiska grundtexten uttrycker det. Hur kan 
sådana gärningar i tron ta sig konkreta uttryck? 
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