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1.

Pauli första bref

Pauli första bref till Tessalonikerna.
1 Kapitlet.
-\.posteln tac]mr GUll för Tessalo
nikerna och berömmer deras tro,
kärlek och tålamod.

och SilvItnus och Ti
Paulus
motens till Tessaloniker
församlingen i Gud Fader och
Herren Jesus Kristus. Nåd
vare eder och frid [frän Gud,
vär Fader, och Herren Jesus
KristusJ. 2 Kor. 1: 19; 1 Pet. 5: 12;
nom. l: 7; 1 Kor. 1: 3; Ef. 1: 2;
l Pet. 1: 2.

2 Vi tacka Gud alltid för
eder alla, hafvande eder i
åtanke i våra böner,
nom. 1:

Ef. ]:
2 Tess. 1:

8, 9;

16;
3.

Fil. l:

3;

3 oafhUligen inför Gud och
vår Fader ihågkommande edert
verk i tron och edert arbete i
kärleken och eder uthMlighet
i hoppet på vår Herre Jesus
Jh. 6: 29.
Kristus,
4 emedan vi kitnnn, I nf Gud
älskade bröder, eder utkorelse;
2 Tess. 2:

13.

5 ty vårt evangelium kom
till eder icke blott i ord, utan
ock i kraft och i den Helige
Ande och i mycken full viss
het, såsom Iveten, hurudana
vi voro bland eder för eder
1 Kor. 2: 4; 1 Tess. 2: l;
skull.
1 Kor. 4: 20; 2 Kor. 6: 6.

6 Och I blefven våra efter
följare och Herrens, mottagan
de ordet under mycket trång

mäl med den Helige Andes
glädje,
1 !{or. 4: 16; Fil. 3: 17;
2 Tcss. 3: 6, 9; Ag. 17: 11; Ebr. 10: 34.

7 så att I blefven en före
syn för alla dc troende i Ma
cedonien och Akaja.
8 Ty från eder har ljudet af
Herrens ord utgtltt; icke alle
nast i Macedonicn och Akaja,
utan ock på hvarje ort har
ryktet om eder tro till Gud
spridt sig, så att vi icke be
höfva tal n nägot därom.
~ Ty de förkunna sjiHfva om
oss, hurudan ing:1ng vi hade
hos eder, och huru I omvän
den eder till Gud från afgu
darna, för att tjäna den lef
vande och sanne Guden
1 Kor. 12:

2.

10 och förbida hans Son
fl'ån himlarna, h vilken han
uppväckte från de döda, J e
sus, som frälsar oss frän den
tillkommande vreden.
2 Tess. l: 10; Upp. 1: 7; Ag. 2: 24, 32;
Mt. 3: 7; Rom. v: 9.
f

2 Kapitlet.
Aposteln pårninller om sin verk
samhet ibland dem och tackar åter
Gud för dem.

själfva, bröder,
Ty vårI kännen
ingång hos eder, att
den icke var fruktlös;
1 Tess. 1: 5, 9.

2 utan ehuru vi, såsom I ve
ten, hade förut lidit och blifvit

.
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till Tessalonikerna.

skymfade i Filippi, voro vi fri
modiga i vår Gud att tala till
eder Guds evangelium under
mycken kamp.
Ag. 16: 22; 17: 2; Fil. 1: 30; Kol. 2:

1.

vårt arbete och vår möda: vi
predikade för eder Guds evan
gelium, natt och dag arbetande,
för att icke betunga någon af
eder.
1 Kor. 4: 12; 2 Kor. 11; 9;

3 Ty vår förkunnelse kom

mer icke af villfarelse, icke
heller af orenhet, icke heller
2 Kor. 7: 2.
med list;
4 utan såsom vi nf Gud
hafva pröfvats värdiga att få
oss evangelium anförtrodt, så
tala vi, icke såsom vi ville
behaga människor, utan Gud,
som pröfvar våra hjärtan.
Gal. 2: 7j 1 Tim. 1: 11; Tit. 1: 3j
Gal. 1: 10.

1 Tess. 2: 15.

12: 13, 14; 2 'l'ess. 3: 8.

10 I tiren vittnen och iifven
Gud, huru heligt och rättfiir
digt och ostraffligt vi umgin
gos med eder, som tron j
11 såsom I veten, huru vi,
likasom en fader sina barn, för
manade och uppmuntrade hvar
och en af eder
12 och betygade, att I skullen
vandra värdigt Gud, som kal
lade eder till sitt rike och sin
härlighet. 1 Mos. 17: 1; l Kor. 7: 20;

ö Ty Råsom I vetcn, nm
Rt'. 4: 1; ]j'il. 1: 27; Kol. 1: 10.
gingos vi aldrig hvarkeJl med
smickrande ord eller med före
13 Fördenskull tacka ock vi
vändning för vinningslystnad, Gud oaflåtligen, att då I und
fingen Guds af oss predikade
Gud är vårt vittne,
2 Kor. 2: 17; 4: 2; Ag. 20: 33; 2 Kor. ord, mottogen I det icke som
12: n; 1: 23; Il: 31; Gal. 1: 20.
6 ej heller sökte vi pris af mH.nniskors ord, utan, såsom
miinniskor, vare sig af' eder det sannerligen är, som GudA
eller af andra,
ord, hvilket ock iiI' verksamt·
Jh. 5: 41, H; 7: 18; 2 Kor. 3: 1; 10: 12. i eder, som tron.
7 iinskönt vi såsom Kristi
Mt. 10: 40; Gal. 4: 14.
apostlar kunde hafva nåO'on
14 'l'y I, brUder, blefven Gf
myndighet, utan vi voro milda t~rföljare af de Gu~~ f~l'sa1?
ibland eder. Likasom en am lmgar, som l Judeen aro 1 KrIs
man de moder omhuldar sina tus Jesus, emedan äfven I af
barn, 2 Tess. 3: 9; 1 Kor. 9: H, lG; edra egna stamförvanter leden
2 Kor. 10: 1, 2, 8, 10, 11; 1:J: 4.
detsamma, som ock de ledo af
8 så äro vi af' innerlig kiir Judarna;
.
lek till eder villiga att dela
Ebr. 10: u; Ag. 17: 5, 13.
15 hvilka ock dödade Her
med eder icke blott Guds evan
gelium, utan ock vårt eget lif, ren .lesns och sina egna pro
emedan I haJven ,blifvit oss feter och rörr6ljde* oss och
Ag. 20: 24; 2 Kor. 12: 15; äro Gud misshagliga och stå.
kära.
Fil. 2: 17.
alla människor emot,
9 Bröder, I kommen ju ihåg Mt. 23: S(, 37; Lk,'13: 13, 34; Ag. 7: 52.

I

* Eller:

bortdl'cfvo.
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1 Tess. 2: 16.

Pa'ltli första bref

16 i det att de f(irhindra oss blifva vacklande i dessa trång
·att tala till hedningarna,. att mål; ty I veten sjiilfv~,. att vi
de måtte fritlsas;. på .det att 'liro bestämda till sådant.
Ag. 14: 22; Et". 3: 13; ]'il. 1: H;
de alltid må fylla sina synders
2 Tim. 3: 12.
mått. Men vreden har kom
mit öfver dem till det yttel'Flta. *
4 Ty nltr vi voro hos eder,
NIt. 23: 32; Ag. 13: 50; 14: 5, 19; 19: 9; sade vi ju eder förut, at.t vi
22: 21, 22.
ml"tste komma i trångmål, Sl\
17 Men vi, bröder, som nu som det ock har skett, och I
en kort tid varit skilda från veten.
eder till ansiktet, men icke till
5 FördeJ18kulI, då jag icke
hjärtat, hafva desto mer med längre kunde härda ut, Sände
stor åstundan beflitat oss om jag ock för att få veta om
att få se edert ansikte.
eder tro, huruvida icke till
. 18 Dii.rförämnade vi, näm äfventyrs frestaren frestat eder,
ligen .jag Paulus, både en och och v:tl't arbete kunde blifva
två gånger att komma till eder, fruktlöst.
Mt. 4: 3; Fil. 2: 16.
och Hatan hindrade ,OHA.
fl· Men nn,. sedan TimotellR
1 ~ Ty hvcm· lir v:'i.)'t hopp kommit till oss {'dill edp!, och
eller v:1r glitdje eller vill' be hragt oss det glada hudskapet
rönl1nelses krona?' Eller ären om eder t.ro och eder kärlek,
icke äfven I det "inför vår Herre och att I alltid .hafven oss i
Jesus i hans tillkommelse?
god åtanke, längtande att få
z Kol'. 1: 14; Fil. z: Hl; 4: 1.
He OSH, såfwm ock vi eder,
: 20 lären ju vår ära' och
7 stL hugsvnlades vi dltrför,
glädje.
I bröder, med af.'leende på eder
3 Kapitlet..
efter all vår nöd och trängsel
Apoflteln säger, att han af omsorg genom eder tro.
om Tessalonikerna hade sändt
8 Ty nu lefva vi, om I st.ån
Timotel'ts till dem.
fUHt i Herren.
ärför, drL vi icke Hingre kUll
9 'ry hvilken tacksägelse kun'
de' härda ut, funno vi för ua vihemLära Gud för eder,
godt att blifva lämnade allena för all den glädje, hvarmed vi
i Aten
fiir eder skull gliidjas inför vår
2 och. siinde Timoteus, vår Gud,
broder och Guds tjänare och
10 bedjande natt och dag på
vår inedal'betaI~e i Krist.i evan-det ifrigaste, att vi måtte få se
gelium, för att:styrka och hug- edert ansikte och fnllkomna,
svala eder i eder tro,
hvad som fattas i eder ,tro?

D

Ag,'16: l; Fil. 2: 19.

3 på det att ingen mt\tte
.. Eller: kommit

öfy~r

Rom. l: 10, 11; 15: 23.

11

Men

dem till ett slut.
I

vår Gud och Fader

Eller: i hela sin fullhet.
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till Tessalonikerna.

själf och vår Herre Jesus Kris
tus styre vår väg till eder.
12 Men eder göre Herren
rika och öfverflödande i kär
leken till hvarandra och till
alla, såsom ock vi äro till eder,
•

l 'l'e~s. 5: 15.?

.

1 Tess. 4:

14.

besvikersin broder i handel
och vandel; ty Herren är en
hämnare örver allt detta, så
som vi ock förut sade och be
'I Kor. 6: s.
tygade för eder.
7 Ty Gud har icke kullat
oss till orenhet, utan i helgelse.

13 I?~ det ~tt han ma, styI1{~ 3 Mos. 19: 2; .lh. 17: 19; l Kor. 1: 2.
edm hJltrtan hU att vara ostraft8 D" ".. l
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Jl~ns lehga.
2 Tess. 2: 17;
J...k. 10: 16.
]'11. 1: 10; l Tess.' 5: 23: Mt. 25:. 31;
9 Men om brodersk'i -Icke
2 'I.'ess. 1: 7; Jud. v. H.
.
~ ,l
• n
hafven I lcke behof, att .lag
s]oifvcr till edot'; ty I liren
4 Kapitlet.
sjlUfva liirda af Gud att älska
De förmanas att afhålla sig från
.Ter. :11: 34;
orenhp,t, oritttf:irdigJtet och sYAAlo hvnrandra.

I

o

o

WAhet, Hltmt att icke siil'ja öfver .Th. G: 4::'; :I MOA. 19: 18; Mt; 22: 3fl;
.Th. 13: 34; ]5: 12; ]';1'. v: 2; l I)et. 4: 8;
ae afAOJlllmde.
l Jh. 3: 11, 23; 4: 21. .

.örrigt,
Förförmana
.VI

br~)der, bedja ?c~

10 Ty I görcn ju så mot alla
bröderna i hela Macedonien;
men vi förmana eder, bröder,
att än mer däri öfverflöda
11 och att sätta eder lira, i
att vara stilla och sköta edert
Fil. l: 27; 1 Tess. 2: 12.
eget och arbeta med edra hän
2 Ty Iveten, hvilka bud vi der, såsom vi bjödo eder;
gåfvo eder genom Herren Jesus. Ag. 20: 34; El'. 4: 28; 2 Tess. 3: 8, 12.
3 Detta är nämligen Guds
12 på det att I mån vandra
viljn., eder helgelse, att I af ärbart i förhållande till dem,
hållen eder från horeri;
som. liro utanför, och icke haf
Rom. 12: 2;, Ef. 5: 17, n;]'il. 4: 8.
va behof af något il'*.
4 att hVllr, och en af eder
2 TesA. 3: 7; l ,Pet. 2: 12.
vet att förskaffa sig sin egen
13 Men vi vilj~t icke, bröder,
maka· i helgelse och· ära,
att I skolen 'vara okunniga Om
1 Kor. 7: 2.
5 icke i begärelses lusta, så de afsomnade, på det att 1 icke
som ock hedningarna,' hvilka mån sörja, såsom ock de andra,
som icke . hafva något hopp,
icke känna Gud;'

eder aHtsa l
Herren. J esna, att såsom I und
flngen af oss,· huru I bören
vandra och behaga Gud *, I
mån än mer öfverflöda.

5 ·Mos. 14: l; 2 Sam. 12: 20. '

1,Kor. 15:34; Er. 4: 17,18.

6 a,tt ingen förfördelar. ,eller
A. 1.: Tillägg': 'säsom I oc~
**• J';l!er;
~ nagon,

14"Ty
vl.!-n4r!jri,

Om vi tro, att'Kristus

1 Tess. 4: IlS.
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dog och uppstod, så skall ock
Gud på samma sätt genom J e
sus framföra med honom de
afsomnade. l Kor. IS: 13, 18, 20-22.
15 Ty detta siiga vi eder i
kraft nf ett Herrens ord: Vi,
som lefva, Rom äro kvarlihn
nade ända till HerrenR tillkom
melse, skola ingalunda komma
före de aflmmnade.

PaHli första bre!

som födslosmärtan öfver den
hafvande kvinnan; och de skola
icke kunna undfly. Lk. 21: 35.
4 Men I, bröder, ären icke i
mörker~ så att den dagen skall
såsom en tjuf öfverfalla eder;
Ef. fi:

8.

5 ty I ären alla ljusets söner
och dagens söner, vi tillhöra
icke natten eller mörkret.
l Kor. 15: 51, 52.
6 Så låtom oss därför icke
16 'I'y Herren sjlilf skall med Hofva, såsom ock de andra, utan
befallande rop, med en öfver låtom oss. vaka och vara nyktra.
ängels röst och med Guds ba l\it. 24: 42; Lk. 21: 36; Uom. 13: Jl;
l Pet. 5: 8.
sun fara ned från himmelen,
7 Ty de som sofva,de sofva
och de i Kristus döda skola
uppstå först.
~It. 24: 31; om natten; och de som dricka
sig druckna, de itro druckna
l Kor. 15: 52; 2 Tess. l: 7.
17 Sedan skola vi, Rom lef om natten.
nom. 13: 13.
va, som liro kvarliinmade, hort
8 Men li'~tom oss, Rom till
föras tillika med dem bland höra dagen, vara nyktra, iklädda
skyar Herren till mötes i luf trons och kärlekens pansar och
ten; och så skola vi al ltid vara såsom en hjälm frälsningens
Ef. 59: 17; Rom. 13: 12;
med Herren. Jh.12: 26; 14: 3; 17: 2(. hopp;
l Kor. 16: 13; JU. 6: H.
18 Hugsvalen därför hvar
9 ty Gud bestämde oss icke
andra med dessa ord.
till vrede, utan till vinnande
af frälsning genom vår Herre
Kapitlet.
J esns Kristus,
Rom. 9: 22;

o

Förmaning till vaksamhet, emedan
det är ovisst, när Herrens dag
kommer; till kärlek och flera an
dra kristliga dygder.

Mendernaom

tiderna och stun
härför, bröder, haf

Jud. V. 4; 1. Pet. 2: 8.

10 som dog för oss, på det
att, antingen vi vaka eller sofva,
vi må lefva tillika med honom.
Rom. 14: 8, 9; 2 Kor. 5: 15.

11 Dfirf(5r, förmanen hvar
ven I icke behof, att det skrif andra och uppbyggen den ene
ves till eder.
lVIt. 24: 3, 36. den andre, såsom lock gören.
2 Ty Iveten själfva nog
12 Men vi bedja eder, brö
samt, att Herrens dag kom
mer, såsom en tjuf om natten. der, att källIlIlS vid dem, som
Mt. 24: (3; lVIk. 13: 33, 3(; Lk. 21: u; arbeta bland eder och äro edra
2 Pet. 3: 7, 10: Upp. 3: 3; 16: 15.
föreståndare i Herren och till
3 När de säga: Det är frid rättavisa eder,
Rom. 15: 27;
och trygghet, då kommer ovän
l Kor. 16: 18; Fil. 2: 29.
tadt fÖl'dif.l'f öfvel' dem, liku 13 och utt h411/lo dem i hög

till Tessalonikerna.
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2 Tess. 1:

s.

sta måtto kära för deras verks
slmll. Hållen frid med hvar
nndra.
14 Och vi förmana eder, brö
der: 'l'iJlrättnvisen de oordent
lign, uppmuntren de ldenmo
dign, sWdjen de svngu, vnren
låugmodign mot nIb.

21 men pröfven allt; behål
len det goda.

l Kor. 14: 30.

Rom. 16: 24; l Kor. 16: 23.

l Kor. 2: II, 15; l Jh. 4: 1.

22 Afhållen eder från allt
slags ondt.
23 Men fridens Gud själf'
helge eder helt och hållet; och
må heb eder nnae och själ och
2 Tess. 3: 6, ]J; Rom. 14: 1;
kropp blifva bevarad ostrafflig
Gal. 6: l, 2.
15 Sen till, att ingen veder vid vår Herre Jesu Kristi till
giiller någon med ondt för ondt; kommelse. Fil. 4: 9; l Kol'. 1: S;
1 'fess. 3: 13; 2 Pet. 3: u.
utan faren alltid efter det goda
24 Tr()fnst .iiI' han, som kal
både i förhållnnde till hvaran
dra och till alla människor.
lar .eder; och han skall ock
S Mos. 19: 18; Ords. 17: 13; 20: 22; göra det. 1 Kol'. 1: 9: '2 Kol'. 1: 18;
24: 29; Gal. 6: 10.
.
'2 ~'ess. 3: 3.
16 Glädjens alltid.
25
Bröder,
bedjen för oss.
Lk. lO: 20; Rom. 12: 12; Fil. 4: •.
17 Bedjon onfhUligen.
26 Helsen alla bröderna med
Lk. 18: 1; Ef. 6: IS; Kol. 4: 2.
Rom. 16: 16;
en helig kyss.
18 V nren i allt tacksnmmn; 1 Kor.l6: 20; 2 Kor. 13: 12; 1 Pet. 6: 14.
ty detta iiI' Guds vilja i Kris
27 J ag besvär eder vid Her
tus J esua mednf'aeende på eder. ren, att bref'vet: blir läst för
Ef. 6: 20.
Kp!. 4: 16.
alla bröderna.
19 UtsHicken icke Anden.
28 Vår Herre Jesu Kristi
Et'. 4: 30; 2 'firn. 1: 6.
.
20 Förakten icke profetior; nåd vare med eder. Amen.

Fauli andra bref till Tessalonikerna.
1 Kapitlet.

från Gud, vår Fader, och Her

Aposteln tackar Gud f(jr Tessalo ren .J esus Kristus.
nikernas tro och kärlek samt deras Rom. 1: 7; 1 Kor. 1: 3; l Pet. 1: 2.
tålamod under idriöljelsen; beder
för dem.
3
böra alltid tacka Gud

P

aulus och Silvanus och Ti
motens till Tessaloniker
församlingen i Gud, vår Fa
der, och Herren Jesus Kristus.
l Tess. 1:

l.

2 Nåd vare eder och frid

Vi

för eder, bröder, såsom det är
tillbörligt, emedan eder tro stor
ligen tillväxer, och den inbör
des kärleken hos hvar och en
af eder alla förökas, Fil. 1: 3;
Kol. 1: 3; l Tess. 1: 2; Ef. 1: 11;.

