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KRISTUS FOR OS 
I Kristus har vi forløsningen, syndernes forladelse (Kol 1,14) 
 

KRISTUS I OS OG VI I KRISTUS 
Kristus i jer, herlighedens håb (Kol 1,27) 
 

KRISTUS HOS OS 
Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer! (Kol 3,16) 
 

Det har I hørt om i sandhedens ord, evangeliet, som nu er hos jer, sådan 
som det i hele verden bærer frugt og vokser, ligesom også hos jer, fra den 
dag I hørte det og lærte Guds nåde at kende i sandhed. (Kol 1,5-6)                                                                            
 

 

 

D92 Kapitel 1  
Fra Paulus, Kristi Jesu apostel ved Guds vilje, og vor broder Ti-
motheus. 2 Til de hellige i Kolossæ, de troende brødre i Kristus. 
Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader! 
 
KRISTUS FOR JER 
 3 Vi takker altid Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, når vi beder 
for jer; 4 for vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus og om jeres 
kærlighed til alle de hellige,  5 udsprunget af det håb, som ven-
ter jer i himlene. Det har I hørt om i sandhedens ord, evange-
liet,  6 som nu er hos jer, sådan som det i hele verden bærer 
frugt og vokser, ligesom også hos jer, fra den dag I hørte det og 
lærte Guds nåde at kende i sandhed.  7 Sådan har I lært det af 
vor kære medtjener, Epafras, som er en trofast Kristi tjener for 
jer,  8 og han har også fortalt os om jeres kærlighed i Ånden. 
 
 9 Derfor har vi heller ikke, siden den dag vi hørte om det, holdt 
op med at bede for jer. Vi beder om, at I med al visdom og ån-
delig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje, 10 så I kan leve, 
som Herren vil det, på alle måder ham til behag, og bære frugt 
med alle gode gerninger, vokse i kundskab om Gud 11 og styr-
kes med al kraft ved hans herlige magt til al udholdenhed og 
tålmodighed. 
 
12 Tak med glæde vor Fader, som har gjort jer duelige til at få 
del i de helliges arv i lyset. 13 Han friede os ud af mørkets magt 
og flyttede os over i sin elskede søns rige;  14 i ham har vi for-
løsningen, syndernes forladelse.  

15 Han er den usynlige Guds billede, al skabnings første-
fødte.  
16 I ham blev alting skabt i himlene og på jorden,  
det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og 
myndigheder.  
Ved ham og til ham er alting skabt.   
17 Han er forud for alt, og alt består ved ham.  

 18 Han er hoved for legemet, kirken.  
 Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde,  
 for at han i alle ting skulle være den første. 19  



For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig 20 og 
ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved 
at stifte fred ved hans blod på korset. 
 
 21 Også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med je-
res onde gerninger, 22 har Gud nu forsonet med sig ved Kristi 
legemlige død, for at føre jer frem som hellige og lydefrie og 
uangribelige for sit ansigt, 23 hvis I da forbliver grundfæstede 
og faste i troen uden at lade jer rokke fra håbet i det evange-
lium, I har hørt, det som er blevet prædiket for al skabningen 
under himlen, og som jeg, Paulus, er blevet tjener for. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I KRISTUS og KRISTUS I JER 
 24 Nu glæder jeg mig over det, jeg må lide for jer; og hvad der 
mangler af Kristi trængsler, udfylder jeg med min egen krop 
for hans legeme, som er kirken. 25 Den er jeg blevet tjener for i 
kraft af det hverv, Gud har givet mig med henblik på jer: fuldt 
ud at forkynde Guds ord, 26 den hemmelighed, som har været 
skjult for alle tider og slægter, men som nu er blevet åbenbaret 
for hans hellige;  27 for dem ville Gud kundgøre, hvor rig på her-
lighed for hedningerne denne hemmelighed er: Kristus i jer, 
herlighedens håb.  28 Ham forkynder vi, og vi formaner enhver 
og belærer enhver med al visdom for at føre ethvert menneske 
frem som fuldkomment i Kristus.  29 Det er det, jeg slider og 
strider for med hans kraft, der virker mægtigt i mig. 
 
D92 Kapitel 2 
Jeg vil nemlig have, at I skal vide, hvor svær en kamp jeg må 
kæmpe for jer og for dem i Laodikea og for alle andre, der ikke 
har truffet mig,  2 for at de skal trøstes i deres hjerte og knyttes 
sammen i kærlighed og nå til den fulde rigdom på vished og 
indsigt, nå til erkendelse af Guds hemmelighed, Kristus,  3 i 
hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult.  4 
Det siger jeg, for at ingen skal besnære jer med forførerisk tale.  
5 For selv om jeg ikke er personligt til stede, så er jeg dog i ån-
den hos jer, og jeg glæder mig over den orden, jeg ser hos jer, 
og over fastheden i jeres tro på Kristus. 
 
 6 Når I nu har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev i ham,  
7 rodfæstede i ham, opbyggede i ham, grundfæstede i troen, 
som I har lært det, overstrømmende i jeres tak.  8 Se til, at ingen 
fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menne-
skers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus. 9 For 
i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod, 10 og i ham, som 
er hoved for al magt og myndighed, er I blevet fyldt med den. 
11 I ham blev I også omskåret, ikke med hånden, men ved at 
aflægge det syndige legeme, ved omskærelse til Kristus, 12 da 
I blev begravet sammen med ham i dåben, og i den blev I 
også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der 
oprejste ham fra de døde. 13 Også jer, der var døde i jeres 



overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende 
sammen med ham, da han tilgav os vore overtrædelser. 14 Han 
slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod 
os; han fjernede det ved at nagle det til korset; 15 han afvæb-
nede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til 
skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. 
 
 16 Lad derfor ikke nogen dømme jer på grund af mad eller 
drikke, eller på grund af fester eller nymåne eller sabbatter. 17 
Det er kun en skygge af det, som skal komme, men legemet 
selv er Kristus. 18 Lad jer ikke frakende sejrsprisen af nogen, 
som går ind for falsk ydmyghed og engledyrkelse, fordyber sig 
i egne syner og uden grund er indbildsk i sit verdslige sind, 19 og 
som ikke holder sig til ham, der er hovedet, og ud fra hvem hele 
legemet, støttet og sammenholdt af sener og led, vokser Guds 
vækst.  
 
20 Når I med Kristus er døde fra verdens magter, hvorfor under-
kaster I jer så påbud, som om I levede i verden: 21 Tag ikke, 
smag ikke, rør ikke! 22 -- alt sammen noget, der skal bruges og 
forgå -- det er kun menneskers påbud og lære.  23 Det går for at 
være visdom med selvvalgt gudsdyrkelse, falsk ydmyghed og 
skånselsløshed mod legemet, men det har ikke nogen værdi, 
det tjener kun til kødelig tilfredsstillelse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRISTUS HOS JER 
D92 Kapitel 3 
 1 Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, 
dér hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. 2 Tænk på det, 
som er i himlen, og ikke på det jordiske. 3 I er jo døde, og jeres 
liv er skjult med Kristus i Gud. 4 Når Kristus, jeres liv, bliver 
åbenbaret, da skal også I blive åbenbaret sammen med ham i 
herlighed. 5 Så lad da det jordiske i jer dø: utugt, urenhed, li-
denskaber og onde lyster, og griskhed, for det er afgudsdyr-
kelse. 6 Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. 7 
Den slags hengav også I jer til, dengang I levede sådan. 8 Men 
nu skal også I aflægge det alt sammen: vrede, hidsighed, ond-
skab, spot og skamløs snak i jeres mund. 9 Lyv ikke for hinan-
den, for I har aflagt det gamle menneske med dets gerninger 10 
og iført jer det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have 
erkendelse. 11 Her kommer det ikke an på at være græker og 
jøde, omskåret og uomskåret, barbar, skyte, træl, fri, men Kri-
stus er alt og i alle. 
 
12 Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig 
barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. 13 
Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har 
noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I 
også gøre. 
 14 Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuld-
kommenhedens bånd.  
 
15 Kristi fred skal råde i jeres hjerter; til den blev I jo kaldet som 
lemmer på ét legeme. Og vær taknemlige. 16 Lad Kristi ord bo 
i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden 
med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres 
hjerte til Gud. 17 Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt 
sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader tak ved ham! 
 
 18 Hustruer, I skal underordne jer under jeres mænd, som det 
sømmer sig i Herren. 19 Mænd, elsk jeres hustruer, og vær ikke 
hårde mod dem. 20 Børn, adlyd jeres forældre i alt, for sådan 
skal det være i Herren. 21 Fædre, I må ikke tirre jeres børn, så 



de mister modet. 22 Slaver, adlyd jeres jordiske herrer i alt, ikke 
som øjentjenere, der vil stå sig godt med mennesker, men af et 
oprigtigt hjerte i frygt for Herren. 23 Hvad I end gør, gør det af 
hjertet -- for Herren og ikke for mennesker. 24 I ved jo, at I af 
Herren skal få jeres arv til gengæld. Tjen Kristus, vor Herre. 25 
Den, der gør uret, skal få den uret igen, han har gjort, og der 
bliver ikke gjort forskel på folk. 4,1I, som er herrer, gør ret og 
skel mod jeres slaver; for I ved, at også I har en Herre i himlen. 
 
D92 Kapitel 4 
2 Vær udholdende i bøn, våg med bøn og tak, 3 og bed også for 
os om, at Gud vil åbne os en dør for ordet, så vi kan forkynde 
Kristus-hemmeligheden, som jeg sidder i fængsel for  4 Bed 
om, at jeg må gøre den kendt og tale, som jeg skal. 5 Vær vise i 
jeres omgang med dem udenfor, og brug det gunstige øjeblik. 
6 Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved, 
hvordan I skal svare hver enkelt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HILSNER og NÅDE 
 7 Alt her hos mig vil Tykikos, den kære broder og trofaste tje-
ner og medarbejder i Herren, give jer besked om.  8 Jeg sender 
ham til jer, netop for at I kan kende til vore forhold, og for at 
han kan trøste jeres hjerte.  9 Sammen med ham sender jeg 
Onesimos, den trofaste og kære broder, som er en af jeres. De 
vil give jer besked om alting her.   
 

10 Hilsen fra Aristark, min medfange, og Markus, Barnabas' fæt-
ter; ham har I fået påbud om -- tag godt imod ham, når han 
kommer til jer. 11 Og fra Jesus med tilnavnet Justus. De er de 
eneste jøder, som arbejder sammen med mig for Guds rige, og 
de har været mig til trøst. 12 Hilsen fra jeres Epafras, Kristi Jesu 
tjener, som altid kæmper for jer i sine bønner, for at I kan stå 
fast, fuldkomne og med sikker forvisning om, hvad der i alle 
forhold er Guds vilje. 13 Jeg kan bevidne, at han har megen møje 
for jeres skyld og for dem i Laodikea og Hierapolis. 14 Hilsen fra 
den kære Lukas, lægen, og fra Demas. 15 Hils brødrene i Laodi-
kea, og hils Nymfa og menigheden i hendes hus!  16 Når brevet 
er blevet læst hos jer, sørg så for, at det også bliver læst i me-
nigheden i Laodikea, og at I selv får brevet til Laodikea at læse. 
17 Sig til Arkippos: Se til, at du gør fyldest i den tjeneste, du fik i 
Herren. 
 
 18 Hilsen fra Paulus med min egen hånd. Husk mig i mine læn-
ker.  Nåden være med jer!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


