
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Forkynder Brian Madsen, Søvej 21, 7100 Vejle, mail: brian.m@indremission.dk, mobil 4141 4945 

Faktaboks 
Forfatter:  Paulus 
Modtager:  Menigheden i Kolossæ 
Tidspunkt: Ca. år 60 e.Kr.  
 

Sammenhæng 
Paulus sidder i fængsel i Rom (4,3 og 18). 
Epafras har “besøgt” Paulus i fængslet 
(Film 23) og fortalt om menigheden i 
Kolossæ (1,7). 
Onesimos (bortløben slave af Filemon) er 
blevet kristen og skal tilbage til sin herre.  
Tykikos skal ledsage Onesimos og får 
breve med til Efesus (Ef. 6,21-22) og til 
Kolossæ (4,7-9) måske også brevene til 
Filemon og Laodikea (4,16)

 

Oprettelsen af menigheden i Kolossæ 
Paulus har ikke selv grundlagt eller besøgt 
menigheden. (2,1; 1,4 og 7) 
Paulus har rejst gennem området på både 
den 2. og 3. missionsrejse. 
Evangeliet nåede sandsynligvis først til 
Kolossæ under Paulus’s ophold i Efesus 
(år 52-55) på sin 3. missionsrejse. 
Epafras (1,7-8 og 4,12-13) har sandsynlig-
vis grundlagt menigheden. 

 
 

Byen Kolossæ: 
Kolossæ lå i den romerske provins Asien i den vestlige del 
af det, i dag Tyrkiet. I Lykosdalen omkring 15 km længere 
inde i landet end Laodikea knap 200 km øst for Efesus. 
Ved handelsvejen fra Efesus til floden Eufrat 
Sandsynligvis ødelagt af jordskælv i år 60-61, hvor ligeledes 
Laodikea blev ødelagt. Laodikea blev genopbygget, men 
tilsyneladende ikke Kolossæ. Tidlige kristne menigheder i 
byerne Kolossæ, Laodikea og Hierapolis.  

 
 

Årsag til brevet 
”Se til, at ingen fanger jer med filosofi og 
tomt bedrag, der bygger på verdens 
magter og ikke på Kristus. ”  (2,8) 
Forkynde Kristus og afsløre vranglæren. 
Vranglæren bestod i en tidlig form for 
gnosticisme (erkendelseslære). 
”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. ” (2,8) 
 
 

 

 
 

Brevets opbygning 
Indledning 1,1-11 Hilsen, taksigelser og forbøn. 
 

1. Hoveddel  
Kristus er alt 1,12-23  
 1,12-14 Tak til Gud for frelsen 
 1,15-20 Kristus er skabningens og kirkens herre 
 1,21-23 Forsoningens omfang og virkelighed 
Paulus’ lidelse og kamp for evangeliet 1,24-2,5   
Opgør mod vranglæren 2,6-23  
 2,6-15 I Kristus har vi alt 
 2,16-23 Stå fast - vranglæren har ikke ret 
 

2. Hoveddel  
Det nye liv i Kristus 3,1-17  
 3,1-4 Søg det himmelske 
 3,5-11 Lad det syndige i jer dø 
 3,12-17 Lad det nye liv udfolde sig 
Konkrete anvisning mht. forholdet til hinanden 3,18-4,1  
 3,18-19 Mellem ægtefælder 
 3,20-21 Mellem børn og forældre 
 3,22-4,1 Mellem arbejdstagere og arbejdsgivere 
Konkrete anvisning om bøn, adfærd og tale 4,2-6  
 

Afrunding af brevet 4,7-18 Info, hilsner og underskrift 

 
 

Undervisningsforløb 
Tirsdag den 2. februar 1,1-11; 1,24-2,5 
Tirsdag den 9. februar 1,12-23 
Tirsdag den 16. februar 2,6-23 
Tirsdag den 23. februar 3,1-17 
Tirsdag den 2. marts 3,18-4,18 

 


