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Kapitel 1,1-11 og 1,24-2,5 
 

 

Hvad mindede Gud dig særlig om, da vi læste teksten? 

 

 
 
Paulus bruger to udtryk om dem, han skriver �l. De 
hellige og de troende. Bibelværk for Menigheden 
skriver bl.a. følgende om ordet hellig. Hellig er alt, 
som er afsondret fra alt andet for alene at være 
overgivet �l Gud. I andre sammenhænge får ”hellig” 
betydningen e�sk ren og fuldkommen, fri for synd.  
Tænk efter og overvej hvordan disse to forståelser af 
ordet hellig har med dit liv at gøre. 
Gud er hellig og vi skal være hellige. Læs 1. Pet. 1,15-
16. Tænk e�er og overvej hvordan et menneske bliver 
hellig. 

 

 
 
Til e�ertanke: 
Vi har brug for være i kontakt med sandhedens ord, 
evangeliet (v.5).Der gør hele forskellen i dit liv med 
Gud. Uden evangeliet – intet liv. 
Hvordan præger det ord dig i din hverdag? 
 
 

Paulus bad meget for mennesker – også for 
mennesker han aldrig havde mødt. 
Hvilken plads har forbønnen for andre i jeres 
mødefællesskab og bibelkreds? 
Og hvilken plads har forbønnen for andre i dit eget 
bønsliv? 
Læg mærke �l, hvad det er Paulus beder om f or andre 
(v. 9-11) 
Hvad beder I/du om for andre? 

 

 

 
Paulus taler frimodigt om at lide flere steder. Se 
ovenfor.  Hvordan kunne han det? Hvorfra fik han 
frimodigheden og kra�en til det? 
Hvad gør Paulus’ forhold �l lidelser ved dit syn på det 
at lide? 

 

 

 
 

 

 

 
 

Kapitel 1,3-11 Sandhedens ord, evangeliet 
 

   Som venter jer i himlen Som nu er hos jer  

     
  Udsprunget af det håb    Bærer frugt og vokser 

      
 Og om jeres kærlighed       Lært Guds nåde at kende 

       
Vi har hørt om jeres tro        I har lært det af Epafras 

       
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kris� trængsler 
Paulus taler ikke sjældent om lidelser som en del af sin apostolske tjeneste (1 Kor 4,9 -13; 2 Kor 11,23-33; 12,7-10; 13,4; 
Gal 6,17) for Paulus er der uløselig forbindelse mellem hans forkyndelse af evangeliet og hans lidelser (2 Kor 1,3 -11; 4,7-
18; 6,3-10; ApG 14,22; 1 Thess 3,3f) Allerede da han blev kaldet �l apostel ved Damaskus, lød det ifølge ApG 9,16: jeg vil 
vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Lidelserne modbeviser ikke hans evangelium, tvær�mod. Og her i 
v. 24 kan han endda sige, at han glæder sig over dem, for de er Kris� trængsler. Her er der ikke tale om Kris� 
stedfortrædende og forsonende lidelser. Paulus forkynder uden noget som helst forbehold, at Gud helt og fuldt har 
forsonet alt med sig ved Kris� død (v.12-14 og 20-21) at Kristus har besejret de gud�endtlige kræ�er (2,14). Kris� 
forsonergerning har altså ikke behov for noget supplement, som modstanderne har ment i Kolossæ, noget som ville være 
en bespo�else af Kristus og hans frelserværk. 
 

 
 

 

Kolossenserbrevet, video 1. Kap 1,1-11 og 1,24 - 2,5
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