
Urkristendom i 

Tessalonike del 1

Bibeltext 
Från Paulus, Silvanus och Timoteus till 

församlingen i Tessalonika som lever i Gud, 

Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid 

vare med er. Vi tackar alltid Gud för er alla när 

vi nämner er i våra böner, ty inför vår Gud och 

Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, 

ert arbete i kärleken och er uthållighet i hop

till vår Herre Jesus Kristus. Vi vet att ni bröder, 

Guds älskade, är utvalda av Gud. Ty vårt 

evangelium kom till er inte bara i ord utan i 

kraft och den helige Ande och gav full visshet. 

Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi 

gjorde för er. Och ni blev våra efterföljare, ja, 

Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog 

emot ordet med den glädje som den helige 

Ande ger. Så har ni blivit ett föredöme för alla 

troende i Makedonien och i Akaja. Ty från er 

har Herrens ord gett återljud, inte bara i 

Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro 

på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga 

något. Själva berättar de om hur vi blev 

mottagna av er och hur ni omvände er till Gud, 

bort från avgudarna, för att tjäna den levande 

och sanne Guden och vänta på hans Son från 

himlen, honom som Gud har uppväckt från de 

döda, Jesus, som har frälst oss från den 

kommande vredesdomen. (Första 
Tessalonikerbrevet 1:1-10 SFB98) 

Inledning 
Första Tessalonikerbrevet tillhör de allra äldsta 
texterna i Nya testamentet, förmodligen den
allra första skrift i den samling som vi nu 
känner som Nya testamentet. Det är ett av 
aposteln Paulus tidigaste brev, skrivet något 
gång mellan 50-52 e.Kr och skrevs troligen 
under aposteln vistelse i Korint. Brevet följdes 
snart av ytterligare ett brev, Andra 
Tessalonikerbrevet, där Paulus försöker 
korrigera en del missförstånd som anses häröra 
från det första brevet. Breven är adresserade 
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Första Tessalonikerbrevet tillhör de allra äldsta 
förmodligen den 

allra första skrift i den samling som vi nu 
känner som Nya testamentet. Det är ett av 

Paulus tidigaste brev, skrivet något 
52 e.Kr och skrevs troligen 
vistelse i Korint. Brevet följdes 

gare ett brev, Andra 
Paulus försöker 

korrigera en del missförstånd som anses häröra 
Breven är adresserade 

till den församling som enligt Apostla
gärningarna 17 grundades a
Tessaloniki, huvudstad i provinsen Makedonien 
i norra Grekland. Tessaloniki hade
aktuella tidpunkten c:a 200 000 invånare.

Församlingen i Tessaloniki bestod av judar och 
kanske främst greker som omvändes under
efter Paulus knappt månadslånga vistelse i 
stadens synagoga. Paulus undervisning om
Jesus som Messias splittrade dock den judiska 
församlingen på platsen och ledde till ett
upplopp som ledde till att några av de troende, 
däribland en viss Jason, greps för att senare
släppas mot borgen. Församlingen levde sedan 
vidare i Jasons hus som en s.k. husförsamling
enligt urkristen modell. 

1-2 Tessalonikerbreven är intressanta inte 
minst ur den synpunkten att de i någon mening 
ger den allra äldsta1 ögonblicksbilden av 
urkristendomen bland Jesus
hedningar. I detta bibelstudium skall vi försöka 
plocka fram några saker ur den
bilden som bibeltexten ovan ger oss genom att 
studera en vers i taget, och låt oss
med följande bön i våra hjärtan

Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus: 

uppenbara Ditt Ords sanning för oss så att vi 

förvandlas av det och kan leva det liv som Du 

vill ge oss. Amen. 

I denna del 1 av studiet av urkristendomen i 
Tessalonike väljer vi att studera de fyra
verserna. De återstående sex
vi att titta på i Nyhetsbreven för april
juni-juli, om Herren dröjer och vi får leva. 

Bibelstudium 
1. Från Paulus, Silvanus och Timoteus till 

församlingen i Tessalonika som lever i Gud, 

                                                          
1 Med äldsta menar vi den allra äldsta texten ifråga 
om datum då den skrevs ner. I Nya testamentet 
finns texter som är yngre än 1
men som skildrar händelser som 
än 50-talet e.Kr., exempelvis evangelierna och 
Apostlargärningarna. 
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Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid 

vare med er.   

Brevet inleds med hälsningar från de som en 
gång var med och grundade församlingen: 
Paulus, Silvanus och Timoteus, och att de nu 
skriver till församlingen visar att de känner ett 
stort ansvar för de människor de vunnit för 
Gud. Har man vunnit någon för Jesus Kristus 
finns därefter ett osynligt band som aldrig kan 
upplösas, och omsorgen liknar i det avseendet 
en moders omsorg om sina barn när hon 
ammar dem (1 Tess 2:7).  

I hälsningen sägs att församlingen lever i Gud, 

Fadern, och Herren Jesus Kristus. Här finns flera 
saker att notera:  

• I grekiskan står bara i Gud, Fadern och 

Jesus Kristus
2. Ordet lever är tillagt för 

att få texten mer lättflytande. Oavsett 
översättning så handlar det om att de 
som tagit emot Jesus i Tessalonike 
numera levde sina liv i Gud och Hans 
Sons ständiga närvaro. Något radikalt 
hade hänt dem i och med frälsningen 
och från att ha levt i andligt mörker 
och främlingskap för Gud hade de nu 
förvandlats till ett nytt liv i gemenskap 
med Fadern och Hans Son, Jesus 
Kristus.  

• Uttrycket Gud, Fadern och Herren 
Jesus Kristus är en tidig binitarisk

3
 

bekännelse som omnämner Fadern 
och Sonen som jämställda personer i 
Gudomen, något som församlingen 
uppenbarligen kommit till tro på. Om 
inte Jesus vore Gud på samma sätt som 
Fadern, vore det ren hädelse för en 
judisk man som Paulus att uttala denna 

                                                           
2 Så är översättningen gjord i t.ex. King James och 
Svenska reformationsbibeln. 
3 Senare trosbekännelser har varit typiskt 
trinitariska, dvs uppbyggda kring tron på 
treenigheten. Det mest kända exemplet är den s.k. 
apostoliska trosbekännelsen från 200-talet e Kr, se 
Nyhetsbrevet för december 2014 – januari 2015. De 
binitariska bekännelserna är mer fokuserade på 
Fadern och Sonen, deras inbördes relation och 
roller i frälsningshistorien. Anden nämns knappt 
med få undantag i de bibliska trosbekännelserna, 
vilket jag personligen menar beror på att Andens 
roll i urkristendomen inte var att tillbedjas som ett 
trosobjekt på samma sätt som Fadern och Sonen, 
utan istället var att leda de troende till att tro på 
och tillbedja Fadern och Sonen. 
 

bekännelse, särskilt som han kallar 
Jesus för Herren

4. 

Sedan tillönskas församlingen nåd och frid, två 
ord som har stor betydelse för den kristna 
tron:  

• Uppslagsverket Blue Letter Bible 
definierar nåd (grek. charis) som den 

barmhärtiga godhet med vilken Gud, 

genom att utöva sitt heliga inflytande 

på själarna, för människor till Kristus, 

bevarar dem, styrker dem, låter dem 

växa i den kristna tron, kunskapen och 

kärleken, och upptänder dem till 

utövandet av de kristna dygderna. 
• Samma uppslagsverk definierar frid 

(grek. eirene) som det lugna tillstånd 

som en själ upplever som är säker på 

sin frälsning i Jesus Kristus, så att den 

inte längre är rädd inför Gud och är 

nöjd med sin jordiska lott, hur den än 

ser ut.  

Värt att notera är att Reformationsbibeln 
tillägger att nåden och friden kommer från 

Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus, vilket 
avsevärt förstärker argumentet för Jesu fulla 
gudom som nämnts ovan. Hursomhelst, när 
församlingen nu tillönskas nåd och frid är det 
underförstått att detta är något de redan hade 
upplevt i sin omvändelse till Kristus, men att 
Paulus och hans medarbetare ville att de skulle 
växa vidare i samma nåd och frid som de en 
gång tagit emot. 

2. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner 

er i våra böner... 

Vi ser här att Paulus och hans medarbetare 
levde i ett ständigt böneliv, vilket var 
kännetecknande för urkristendomens syn på 
gemenskapen med Gud. Innan det fanns några 
kyrkor, sångböcker, orglar, ljudanläggningar 
eller gitarrer, så menade man i urkristendomen 
att Gud var fullt tillgänglig för den troende 
genom bönen.  

Här nämns också två viktiga aspekter när det 
gäller bönen: förbönen för församlingen, och 
tacksägelsen för församling. Ofta ber vi om att 
Gud skall uppfylla våra personliga behov, och 
det får vi göra, men det finns en bön som är 
större och mäktigare: förbönen och 

tacksägelsen för församlingen. I urkristen-

                                                           
4 Herren motsvarar det grekiska ordet kyrios som är 
den grekiska översättningen av Gamla testamentets 
Gudsnamn Jahve (JHVH). 



domen hade församlingen en sådan ställning 
och en sådan betydelse för de troende, att 
dagens ytliga föreningskristendom för dem 
skulle framstå som en förolämpning.  

Församlingen är en gudomlig organism som 
Gud har tänkt ut, och som är en gemenskap 
som består av de som Gud har fött på nytt 
genom tron på Jesus Kristus och hans seger på 
Golgata. Därför fanns inget viktigare än att 
hålla ut i bön för alla de heliga (Ef 6:18b).  

Min pappas morbror Gideon Larsson var 
verkstadsarbetare och djupt engagerad i 
Filadelfiaförsamlingen i Nyköping bl.a. som 
sångledare, och han har berättat att han 
emellanåt när han stod mitt i sitt arbete och 
inte tänkte särskilt mycket på Gud, ändå helt 
plötsligt kunde uppfyllas av en glädjeström 
inombords och att han då förnam på något 
märkligt sätt: nu är det någon som ber för 

församlingen, och där är jag med! 

3. ...ty inför vår Gud och Fader tänker vi 

ständigt på er gärning i tron, ert arbete i 

kärleken och er uthållighet i hoppet till vår 

Herre Jesus Kristus.  

Här anges motivationen till förbönen och 
tacksägelsen i den föregående versen och som 
sägs vara ständigt närvarande i Paulus och de 
andras tankar: församlingens gärning i tron, 
deras arbete i kärleken och deras uthållighet i 

hoppet till Jesus Kristus. Vi ser på dessa tre 
saker i tur och ordning:  

• Bibeln är tydlig med att inga gärningar 
är frälsande, utan det är tron som 
frälser. Men en sann tro på Kristus 
leder oundvikligen till konsekvenser i 
form av goda gärningar, eftersom den 
sanna tron leder till pånyttfödelse och 
ett nytt sätt att leva, och det var detta 
som hade hänt i Tessaloniki. 
Församlingens tro var aktiv och visade 
sig i deras handlingar, och detta tackar 
Paulus och de andra Gud för.  

• Om församlingens tro oundvikligen 
visade sig i gärningar, så ser det ut som 
att de förutom detta också arbetade, ja 
ansträngde sig, för att leva i gudomlig 
kärlek (grek. agape = självutgivande 
kärlek, att älska utan orsak). Denna 
kärlek var särskilt tydlig i församlings-
gemenskapen, men räckte även ut till 
andra människor utanför gemenskapen 
(1 Tess 3:12). Vissa av antikens 
historieskrivare uppmärksammade de 
kristnas kärlek till varandra och till alla 

människor, då de konstaterade att 
dåtidens hedningar hatade varandra 
och var mycket benägna att döda 
varandra för minsta småsak, till skillnad 
från de kristna som älskade varandra 
och var villiga att ge sina liv för 
varandra. Denna skillnad var tydlig och 
förvånade dåtidens människor.  

• De kristna i Tessalonike fick utstå en 
hel del prövningar på grund av sitt 
ställningstagande för Jesus Kristus (1 
Tess 2:14), och utan uthållighet och 
tålamod skulle deras tro aldrig ha 
överlevt. Men eftersom de levde i 
hoppet om att Jesus Kristus skulle 
komma tillbaka och befria dem från 
förtrycket gav de inte upp, trots 
förföljelse, lidande och svårigheter. 
Bibeln säger: Ni behöver uthållighet för 

att göra Guds vilja och få vad han har 

lovat (Hebr 10:36). 

4. Vi vet att ni bröder, Guds älskade, är utvalda 

av Gud.  

Paulus och hans medarbetare spenderade inte 
särskilt lång tid i Tessalonike, men ändå 
resulterade deras predikan i en levande 
församling på den platsen. Detta får dem att 
dra slutsatsen att det verkligen är Gud som 
gjort något i Tessalonike och att församlingen 
är ett resultat av att Gud har handlat. Detta 
uttrycker de genom att säga att de vet att:  

• Församlingen är älskad (grek. agape) 
av Gud, vilket betyder att de blivit 
älskade av Guds självutgivande och 
oförtjänta kärlek som inte beror på 
deras egna meriter. 

•  Församlingen är utvald (grek. ekloge) 
av Gud, vilket också hör ihop med hans 
oförtjänta kärlek. Blue Letter Bible 
skriver att detta betyder att Gud i 

enlighet med sin fria vilja före världens 

skapelse bestämt sin välsignelse för 

dem han utvalt att vinna frälsning av 

nåd genom Kristus.  

För Paulus och hans medarbetare fanns ingen 
annan förklaring till församlingens uppkomst – 
den var ett verk av Gud, på grund av hans 
kärlek och hans utväljande. Det fanns helt 
enkelt ingen annan hållbar förklaring till hur 
dessa gudlösa hedningar hade kunnat skulle 
komma till tro. 

Nästa Nyhetsbrev fortsätter vi vårt studium av 

1 Tessalonikerbrevet. Gud välsigne dig! /Robert 

Granat 



Framöver 

Bibelstudieserie om den bibliske 
mannen 
Söndagen 8 februari inleder vi en 
bibelstudieserie med rubriken ”Den bibliske 
mannen”, en serie om fyra bibelstudier som 
har som mål att försöka utmåla vad Bibeln 
säger om manlighet och mannens uppgift i 
skapelsen, äktenskapet, familjen och 
församlingen. Följande datum är planerade: 

• Del 1: ”Mannen i skapelsen”, söndag 8 
februari kl 18:00 

• Del 2: ”Mannen i äktenskapet, söndag 
8 mars kl 18:00 

• Del 3: ”Mannen i familjen”, söndag 19 
april kl 18:00 

• Del 4: ”Mannen i församlingen”, 
söndag 17 maj kl 18:00 

Serien är främst riktad till just männen i 
församlingen, men alla är välkomna att delta. 
Alla bibelstudier hålls i församlingsvåningen i 
Pingstkyrkan. 

Möteshelg med ”Taxipastorn” 
Leif Tholin 
Söndagen 15 februari får vi besök av Leif 
Tholin, även kallad ”Taxipastorn”, som predikar 
i två möten: kl 11 och kl 18. 
 

Linde Gospel projekt #3 
Gospelprojektet Linde Gospel startar en ny 
omgång 25 februari.  Övningarna är planerade 
till onsdagar 18:30 och två konserter är 
inplanerade under maj månad. Kom och var 
med och sjung du också! 

Administrationsmöte 22 mars 
Församlingens ordinare administrationsmöte 
infaller 22 mars kl 18:00. Vid mötet antas 
årsberättelsen som presenterades 6 januari, 
budget antas och styrelse och övriga tjänster 
väljs. 

Gemensamma möten i påsktiden 
Som vanligt hålls gemensamma möten med 
Kristinakyrkan i början av april, se Almanackan. 

Korsvandring blir det med alla kyrkor i 
Lindesberg på långfredagen kl 15.  

Det blir även ekumeniska påskvandringarna för 
mellanstadiebarn i Svenska kyrkan måndag, 
onsdag, och torsdag i v 13 på förmiddagarna, 
med genrep söndag 1 mars kl 14:00. Anmälan 
sker senast v 7 till expeditionen. 

Nästa nyhetsbrev  
Nästa nyhetsbrev kommer i början av april. Vill 
du bidra med något eller sprida någon viktig 
information? Kontakta expeditionen. 

 
Församlingsnytt 

Medlemsfrågor 
Sedan 1 december har följande 
matrikelförändringar skett: 
 

• Utflyttade: 3 
 
Församlingen hade 31 januari 191 medlemmar.  

Ekonomi 
Fjolåret slutade positivt i det att vårt 
underskott slutade att växa. Nu kommer vi att 
lägga en budget som har som utgångspunkt att 
vi skall kunna samla in lika mycket pengar som 
vi gör av med. 

För januari månad har utfallet varit som följer: 

• Offrade medel: 83 151 kr 

• Resultat: 5 087 kr 

Vi börjar alltså 2015 lovande. Under februari 
har vi dock mycket stora utgifter, bl.a. för 
fjolårets julkassar, vilket gör att det är viktigt 
att gåvorna fortsätter att komma in. Men låt 
oss komma ihåg Skriftens ord: ”Var och en må 
ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte 
med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad 
givare.” (2 Kor 9:7) Det viktiga är således inte 
vad man ger utan att det man ger ges av fri 
vilja och i glädje! 

Du vet väl också att du numera kan använda 
Swish för att ge en gåva till församlingens 
arbete? Swish-numret hittar du nedan. Tack för 
din gåva! 



Kontakta oss 

Hemsida:  
www.pingstlindesberg.se 

E-post: 
info@pingstlindesberg.se 

Adress 
Pingstkyrkan 
Koppgatan 6 
71130 Lindesberg 

Telefon: 
0581-61 14 71 

Pastorer 
Robert Granat: 072 - 572 90 64, 
robert.granat@pingstlindesberg.se 
 
Sara Wiklöf: 073 - 697 77 64, 
sara.wiklof@pingstlindesberg.se 
 

Bankgiro: 5523-5006 
Swish: 123 187 0229 

 
Almanackan 

Dag Datum Tid Händelse 

V 5    

Sön 1 feb 11:00 Familjegudstjänst 
Sara Wiklöf, Äventyret 

  18:00 Väckelsemöte. Sång och 
musik med vänner från 
LP. 

    

V 6    

Tis 3 feb 10:00 Bön 

Ons 4 feb 16:00 Konfirmationsläsning 

Tors 5 feb 20:00 Bönekväll 

Fre 6 feb 09:00 LP-kontakten 

  19:30 Ignite 

Sön 8 feb 11:00 Gudstjänst. Predikant: 
Robert Granat, 
Mötesledare: Eva-Stina 
Peterson, Lovsång: Eva 
Stenvall-Granat. 
Barnvälsignelse. 
Nattvard. 

  18:00 Bibelstudium. Ämne: 
Den bibliske mannen, 
del 1. 

    

Dag Datum Tid Händelse 

V 7    

Tis 10 feb 09:00-
15:30 

Bönedag i Kumla 

  10:00 Bön 

  19:00 Omsorgsgruppen 

Ons 11 feb 16:00 Konfirmationsläsning  

  18:30 Mötesledarträff 

Tors 12 feb 20:00 Bönekväll 

Fre 13 feb 09:00 LP-kontakten 

  19:30 Ignite 

Sön 15 feb 11:00 Gudtjänst. Predikant: 
Leif Tholin, Mötesledare: 
Gunnar Lindgren, 
Lovsång: Therese 
Svanbäck 

  18:00 Väckelsemöte med Leif 
Tholin, Robert Granat, 
Eva Stenvall Granat 

    

V 8    

Tis 17 feb 10:00 Bön 

Tors 19 feb 20:00 Bönekväll 

Fre  20 feb 09:00 LP-kontakten 

Lör 21 feb 14:00 En liten stund med Jesus 

Sön 22 feb 11:00 Gudstjänst. Predikan: Eje 
Larsson, Mötesledare: 
Anna Charlier, Lovsång: 
Simon Ökvist 

    

V 9    

Tis 24 feb 10:00 Bön 

  18:30 Äldste- och styrelsemöte 

Ons 25 feb 16:00 Konfirmationsläsning 

  18:30 Gospelövning 

Tors 26 feb 14:00 Sångandakt på Ågården 

  15:30 Sångandakt på 
Källgården 

  20:00 Bönekväll 

Fre 27 feb 09:00 LP-kontakten 

  19:00 Sen kväll med Gud i 
Kristinakyrkan 

Lör 28 feb  Bönedag på Kåfalla 
herrgård 

Sön 1 mars 11:00 Gudstjänst. Predikant: 
Robert Granat, 
Mötesledare: Rolf 
Bergkvist, Lovsång: Sven 
Öberg, Nattvard. 

  18:00 Väckelsemöte med 
Robert Granat och Eva 
Stenvall Granat. 

    

V 10    

Tis 3 mars 10:00 Bön 

Ons 4 mars 16:00 Konfirmationsläsning 

Tors 5 mars 14:00 Sångandakt på Tallåsen 

  20:00 Bönekväll 

Fre 6 mars 09:00 LP-kontakten 



Dag Datum Tid Händelse 

  19:30 Ignite 

Sön 8 mars 11:00 Gudstjänst. Predikant: 
Robert Granat, 
Mötesledare: N N, 
Lovsång: Eva Stenvall 
Granat 

  15:30 Övning för gospel-
musikerna 

  18:00 Bibelstudium. Ämne: 
Den bibliske mannen, 
del 2. 

    

V 11    

Tis 10 mars 10:00 Bön 

Ons 11 mars 16:00 Konfirmationsläsning 

  18:30 Gospelövning 

Tors 12 mars 20:00 Bönekväll 

Fre 13 mars 09:00 LP-kontakten 

  19:30 Ignite 

Sön 15 mars 11:00 Gudstjänst. Predikant: 
Sara Wiklöf, 
Mötesledare: Ignite, 
Lovsång: Simon Ökvist 

  18:00 Väckelse- och 
gemenskapskväll i Elim 
Frövi. Torwald 
Bergström, Robert 
Granat, m fl 

    

V 12    

Tis 17 mars 10:00 Bön 

Ons 18 mars 16:00 Konfirmationsläsning 

Tors 19 mars 20:00 Bönekväll 

Fre 20 mars 09:00 LP-kontakten 

  19:30 Ignite. Besök från 
Ukraina. 

Sön 22 mars 11:00 Gudstjänst. Predikant: 
Serhiy Semenyuk, 
Mötesledare: Robert 
Granat, Lovsång: 
Therese Svanbäck 

  18:00 Församlingens ordinare 
administrationsmöte. 

    

V 13    

Mån, 
ons, 
tors 

23, 24, 
25 mars 

För-
middag 

Påskvandringar i Svenska 
Kyrkan, se notis ovan 

Tis 24 mars 10:00 Bön 

Ons 25 mars 16:00 Konfirmationsläsning 

  18:30 Gospelövning 

Tors 26 mars 20:00 Bönekväll 

Fre 27 mars 09:00 LP-kontakten 

  19:00 Sen kväll med Gud i 
Missionskyrkan Frövi. 

Sön 29 mars 11:00 Gudstjänst. Predikant: 
Gunnar Lindgren, 
Mötesledare: N N, 
Lovsång: Sven Öberg 

Dag Datum Tid Händelse 

  18:00 Väckelsemöte med 
Robert Granat och Eva 
Stenvall Granat. 

    

V 14    

Tis 31 mars 10:00 Bön 

Ons 1 april 16:00 Konfirmationsläsning 

Tors 2 april 19:00 Getsemanestund i 
Kristinakyrkan. Tomas 
Olsson, Robert Granat, 
m fl 

Fre 3 april 11:00 Långfredagsgudstjänst. 
Predikant: Tomas 
Olsson, Mötesledare: 
Robert Granat, Lovsång: 
Sven Öberg 

Sön 5 april 10:00 Påskdagsgudstjänst i 
Kristinakyrkan. Robert 
Granat, Tomas Olsson, 
m fl. 

 

Pastorernas ledigheter under feb-mars: 

Sara Wiklöf: 6-10/2, 6-10/3 

Robert Granat: 16-23/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med reservation för tryckfel och misstag. Håll 

dig underrättad genom att besöka hemsidan 

regelbundet! 


