Kolossenserbrevet

Gennemgang til bibeltimer om tirsdagen, Glostrup Frikirke, KJH
Budskab: Kristi herlighed og altomfattende storhed - vores vidunderlige frelser.
Kristus er alt og i alle (Kol 3:11b).
Alment
Summen af dine ord er sandhed. (Salme 119:160)
# Læg mærke til forfatterens tanke-udvikling (flow).
# I alle ting foretager forfatteren et valg – det frem for det – med en hensigt!
Hele Bibelen er en kommunikation, der når fra oldtiden og to tusinde år frem til os. Guds kommunikation
er verdens allervigtigste tale og åbenbaring!
Brevene er skrevet af virkelige mennesker i konkrete situationer.
Vi får indblik i de kristnes sammenhold og fælles opgave og tjeneste. Der er noget meget kostbart og
smukt og rørende over alt dette! Og der er farer i form af vildfarelse i troens indhold.
Brevene er ikke formel teologi. Indholdet udspringer af menighedens liv. Den kristne lære er
dynamisk.
Paulus
Ordet apostel betyder – ’udsendt’:
Paulus bliver omvendt i år 33 (Bruce) ApG 7:58; 8:3; 9:4.
Paulus i husarrest i Rom år 60-62 (Bruce)
Paulus skriver 13 breve.
I årene 60-61 skriver Paulus Efeserbrevet, Kolossenserbrevet, Brevet til Filemon =
fangenskabsbreve fra sin lejede husarrest i Rom.
Tykikus skal til Lilleasien og afleverer undervejs alle brevene, Ef 6:21-22. Kol 4:7-8.
Paulus har ikke selv besøgt Kolossae 2:1.
Paulus breve er Guds svar på hans bøn:
Og bed tillige for os, at Gud vil åbne os en dør for ordet, så vi kan forkynde Kristi hemmelighed,
for hvis skyld jeg også er i lænker; ja, bed om, at jeg må åbenbare den med de rette ord.
(Kol 4:2-3, DO 1948)
Menigheden i Kolossæ
Lykus er en flod i Frygien, i det centrale Anatolia, i sydøst i Tyrkiet.
Kolossæ er en lille, ret ubetydelig ved Lykus by i den smukke Lykus-dal 160 km øst for Efesus (Denizli
Tykiet). De nærmeste nabo-byer er Laodikea og Hierapolis (4:13).
Pinsedag i Jerusalem er der folk til stede fra ’Frygien’ ApG 2:10.
(Paulus og Silas) rejste gennem Frygien og det galatiske land, da de af Helligånden var blevet
hindret i at tale ordet i provinsen Asien. (ApG 16:6)
I tre år opholder Paulus sig i Efesos:
Paulus kom i synagogen og talte frimodigt i tre måneder. Han førte samtaler med folk og
overbevidste dem om Guds rige. … Det fortsatte i to år, så at alle i provinsen Asien fik Herrens
ord at høre, både jøder og grækere. (ApG 19:8,10)
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Epafras og Filemon er to fremtrædende mænd fra Kolossæ, som tager imod Jesus under denne vækkelse i
Efesos. De tager evangeliet med til deres hjemegn, Kol 1:6-7; 4:11-13. Filemon 1-2, 5. Menigheden i
Kolossæ opstår. I menigheden er også Filemon og hans hustru Appia. De er velhavende, og menigheden
samles i deres hjem. Arkippus er måske deres søn, han har betjent menigheden, 4:17. Filemon 1 og 2.
Epafras virker i Kolossæ, Hierapolis, Laodikæa. Han står Paulus nær, besøger ham i Rom og støtter ham i
en forbedertjeneste (4:12-13).
Menigheden består af (a) ’hjemhørende’ fra hjemegnen Frygien, samt (b) tilflyttede grækere og (c)
tilflyttede jøder.
Tilstanden i menigheden i Kolossæ, herunder vranglære
Definition: Filosofi betyder kærlighed til visdom.
I Rom får Paulus gennem Epafras underretning om Kolossæ menighedens tilstand.
Meget kalder glæde frem og taksigelse (1:3-8).
Men vranglære er trængt ind i menigheden og har skadet den meget.
Paulus skriver til menigheden i Kolossæ og sender brevet til dem med Tykikus (4:7), der også
overbringer brevet til Efeserne (Ef 6:21).
I byen lever ’hjemhørende’ fra hjemegnen Frygien, samt tilflyttede jøder og grækere.
I menigheden er der forskellige farlige religiøse tanke-strømninger.
Hedensk mystik: Alt materiale (jord, vand, luft, ild mv.) er ondt, også kroppen er i sig selv ond.
Menneskene skal løses fra det onde materiale.
Nogle (eller en del) jøde-kristne blander tanker fra jødedom med hedensk mystik.
Nogle jøder forlanger omskærelse af hedninger. Og de forlanger overholdelse af strenge regler for
hellighed og renhed. Afholdelse af mad, især kød, samt vin (2:20-23). Og overholdelse af sabbat og
nymåne (festdage). De går længere end Moseloven selv. De tror på, at de selv kan skabe ydmyghed, og
de er hård ved kroppen (askese).
En række skabte væsener – engle, keruber og andre åndevæsener (mellemmænd) - skal formidle en
kontakt til en (hedensk) åndelig verden med syner og åbenbaringer. Dette giver virkelig visdom, 2:8,18 –
mener de. Det skaber en engledyrkelse.
Kristus som den eneste og fyldestgørende mellemand mellem ham og en kristne erstattes!
Vranglærerne sætter disse tanker (fra religioner og filosofi) på samme højde som den kristne lære.
Paulus forkynder ikke hele sandheden, siger de. De kender en højere visdom og indsigt (gnosis)!!
Læren om ’en ekstra særlig visdom’ er et farligt bedrag (2:4-8)!
Tanker om engledyrkelse angriber Kristi herredømme. Jesus og frelsen samt at adlyde Jesus står i
baggrunden.
De falske lærere skaber et system – de mener selv, det er velbegrundet og dybsindigt og en gevinst.
Vranglære truer flere menigheder i Lykus-dalen.
En inddeling af Kolossenserbrevets indhold
Indledning = 1:1-14
{Undervisning med belæring } = 1:14 – 2:3
{Forsvar mod vranglære
} = 2:4 – 3:4
{Formaning =
} = 3:5 – 4:6 (Kol 3:18 – 4:1 hustavle)
Afslutning med personlige tanker 4:7-18
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Kolossenserbrevets centrale budskab om Jesu Kristi person og gerning
I Kolossenserbrevet maler Paulus Kristi altomfattende storhed for øje!
Her er en koncentreret oversigt:
Jesus Kristus er til før alt andet, 1:17a
Han er den usynlige Guds billede, 1:15a
Jesus er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte billede. (Hebr 1:3a)
I Jesus bor hele Guds fylde, 1:19
}
I ham bor hele guddomsfylden i kød og blod, og i ham … er I blevet fyldt med den, 2:10 }
I ham er alle visdommens og kundskabens skatte, 2:4
}
I ham og ved ham er alting skabt, 1:16
}
det jordiske og det himmelske
}
herskere, magter og myndigheder (både gode og onde) }
han er Herre over al magt og myndighed, 2:10a
}
Til ham er alting skabt –
Alle ting består ved ham, 1:17b
Jesus bærer alt med sit mægtige ord. (Hebr 1:3a)
I ham har vi syndernes forladelse og forløsningen, 1:14
Han er menighedens Herre, skaber, leder, 1:18a
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
NB! Jesus Messias betyder, at Jesus opfylder GT’s løfter om den store Salvede Konge, som skal komme
Herren Jesus Kristus betyder, at Jesus er den suveræne Herre, som de kristne straks anerkender.
Paulus har et begejstret syn på Jesus med den dybeste åndelige forståelse!
Kristus er uendeligt langt større end alle andre og alt andet!
Læg mærke til ordene alt, alle, al!
Paulus lovpriser Kristi herlighed - 1:27; 3:1,4,11,17,23-24; 4:3,17.
Lad os kigge ind i Kristi overvældende storhed og betydning!
Vi har et personligt og direkte hjerte-forhold til vor Herre Jesus. netop sådan som han er i sin
altomfattende storhed! Sandheden er personen Jesus. Alt hvad der løsrives fra Jesus, bliver et system –
ofte blottet for Ånd og liv.
Vi tjener en Herre, ikke et system!
Forløsningen i Kristus skal ikke have noget som helst tillæg!
Paulus giver os at forstå dette og glæde os over det!

3

GENNEMGANG AF TEKSTEN VED SPØRGSMÅL
Overskrift: Kap 1 Kristi person og det vældige i hans gerning – den første, den ypperste.
Kapitel 1
======
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Afsnit: Vers 1-2:
1. Jesu apostel - hvad siger dette ejefald?
2. Hvad er en apostel?
3 Apostel ved Guds vilje: Hvad indebærer dette udsagn for Paulus, de kristne, hans modstandere, hans
breve?
4. Han siger ’de hellige’ – men han ved da intet om, om de nu lever et helligt og helhjertet liv?
5. ’De hellige’, ’de troende brødre’ befinder sig på to steder på én gang?
6. Om kristne siger Paulus ’vor broder’, de troende brødre’ – hvad lærer det os om en kristen?
7. Hvilken åndelig betydning er der i rækkefølgen ’nåde og fred’?
8. Jeg kan sige: ”Det regner udenfor.” ”Glædelig jul!”
Hvori er den store forskel til: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader!
9. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader - hvilken ånd lægger det ned over hele brevet?
10. Nævn den tre-deling, vi ser i vers 1-2!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Afsnit: Vers 3-11:
11. Vers 3 og 9a: Gud er midtpunkt og Paulus begynder helt spontant med taksigelse i sin forbøn - hvad
siger det om Paulus og hans tjeneste?
12. Tænk tanken videre, at Paulus i grunden også beder for os læsere i dag!
13. Vers 4: Hvad ligger der i rækkefølgen – ’jeres tro på Jesus Kristus’ og ’jeres kærlighed til alle de
hellige’?
14. Vers 5: Hvad står håbet i Bibelen?
15. Paulus nævner det sværeste for os, som i os selv er egoistiske, vers 4b:
jeres kærlighed til alle de hellige
Her er hjælpen til at elske:
Udsprunget af det håb, som venter jer i himlen. (Kol 1:5a)
Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden, som er givet os. (Rom 5:5b)
… for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. (Joh 17:26b)
Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed
og selvbeherskelse. (Gal 5:22).
Herren lade jer vokse og blive overstrømmende rige i kærligheden til hinanden og til alle … .
(1 Thess 3:12)
Jeres kærlighed i Ånden. (Kol 1:8b)
16. Hvad ligger der i, at Paulus begynder brevet med at rose dem?
17. Vers 5-6: Hvilke sandheder knytter han tæt til ordet og evangeliet?
18. Vers 9-10: Nævn igen med egne ord, hvad indholdet i hans bøn er, at vi også må bede sådan!
19. Vers 11: I forbindelse med vejledningen i vers 8-9 kommer så motiveringen, hjælpen, kraften.
Hvad siger det os om, på hvilket grundlag kristenlivet leves?
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
LÆS vers 15-17
===========
Vers 15a: Ingen har set Gud – Joh 1:18. 1 Tim 1:17; 6:16. Hebr 11:27.
Jesus er Guds udtrykte billede: se de næste vers:
(Sønnen) er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte billede (Hebr 1:3a)
Den, der har set mig, har set Faderen. (Joh 14:9b)
Vers 17a: Kristus er forud for alt: sammenlign med disse vers:
I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. (Joh 1:1-2)
Vers 16a: I ham blev alting skabt – ikke adskilt fra ham.
I ham: Faderens skabelse og handlinger har deres centrum i Kristus!
Uddybning:
Gud sagde. (1 Mos 1:26a)
Gud udsiger ord – dybest set er hans ord Ordet - Jesus:
I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. (Joh 1:1)
Vers 16b: troner og herskere, magter og myndigheder:
Fire kategorier 1: troner, herskere, magter, myndigheder. Der er tale om onde faldne engle. De er virkelige
åndsmagter: Rom 8:38. Ef 1:21; 3:10; 6:12. 1 Peter 3:22. De er skabninger, skabt af Jesus og totalt
underordnet under ham.
Vranglærerne placerer de kosmiske magter ved siden af Jesus, nogle endda over Jesus.
For os kristne er kosmos ikke en trussel. Jesus er skabereren af alt og herre over alt!
Gud handler og griber ind i verden!
Vers 16b: VED ham og TIL ham er alting skabt: ved hjælp af Kristus. Han er målet. Skabelsen har intet
andet mål end Kristus. Han er tilværelsens mening.
Alt blev til VED ham, og uden ham blev intet til af det, som er. (Joh 1:3)
VED Jesus Kristus er alle ting, og vi TIL ham. (1 Kor 8:6b)
Jeg tilhører Herren på to måder (a) som en skabning og (b) som den frelste!
Jeg med hele min person tilhører Jesus Kristus!
I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. (1 Kor 6:19b)
Jeg tilhører IKKE mig selv!
SPØRGSMÅL: Hvilke følger har det for mig, at jeg er til for hans skyld?
At alt er til for Herrens skyld, er han ikke egoistisk?
Efter syndefaldet er mennesket sin egen gud:
Slangen sagde til kvinden: ”Vist skal I ikke dø! Men Gud ved, at Den dag I spiser [frugten af
træet til kundskab om godt og ondt], bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende
godt og ondt. (1 Mos 3:4-5)
Genstridighed er som spådomssynd, trods [1931: egenrådighed] som afgudsdyrkelse.
1

Bruce – Colossians. 1984, s 63-64: thrones, principalities, authorities, powers, dominions.
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(1 Sam 15:23a)
Trygge er (voldsmændene), der udfordrer Gud og vil tage magten fra Gud. (siger Job, Job 12:6)
Babylons konge siger:
Jeg stiger op over skybankerne, gør mig lig med den Højeste. (Esajas 14:14)
Om kaldæerne: De gør deres egen kraft til deres gud. (Habakkuk 1:11b)
Om antikrist: lovløshedens menneske … fortabelsens søn, modstanderen … udgiver sig selv for at
være Gud. (2 Thess 2:2-3)

Efter syndefaldet behersker synden hele historien. Mennesket er uafhængigt og selvstændig – uden Gud.
Det står humanismen for fra 1300-1600-tallet. Og igen med ny kraft i oplysningstiden fra omkring år
1700, hvor forstanden er centrum. Vores tid nu er meget selvcentreret.
# Inden for filosofi stiller men spørgsmålet: Hvorfor er verden til i stedet for ikke at være til?
Hvad svarer vi?
# Hvis Faderen og Sønnen ikke havde været til, havde der ikke været noget som helst til!! Gud er hele
verden ’til forskel’!
Vers 17b: Alt består ved ham
han bærer alt (Hebr 1:3)
Herrens hånd har skabt det hele, alle menneskers liv har han i sin hånd, alle levendes livsånde
(Job 12:9b-10)
Herren Jesus Kristus, Guds Søn. Personligt opretholder han alt! Han gør det ved sin almagt, autoritet,
vilje, hjerte, kærlighed, domsmagt!
… Gud, som holder dit liv og alle dine veje i sin hånd … . (Dan 5:23b)
100 mia galakser á 100 mia stjerner.
100 mia mennesker nogensinde
7,8 mia i 2020 – deres menneskeliv består ved Jesus!
15.600 folkeslag (2010)
8,7 mio dyre- og plantearter
Vores hjerne har 100 mia celler.
Hvert atom, hver celle!
Hvert øjeblik
Hele verdenshistorien!
Verden fungerer på grund af Jesus! Verden ender ikke i kaos! Verden bliver ikke pludselig ”væk” i
ingenting!
Jesus er uendelig stor:
Jeg og Faderen er ét. (Joh 10:30)
Alt har min fader overgivet mig. (Matt 11:27a)
Mig er givet al magt i himlen og på jorden. (Matt 28:18b)
Alt har Faderen lagt i Sønnens hånd. (Joh 3:35b)
Du har givet Sønnen magt over alle mennesker. (Joh 17:2a)
Jesus sagde til dem: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Sønnen kan slet intet gøre af sig selv, men
kun det, han ser Faderen gøre; for hvad Faderen gør, det samme gør også Sønnen. (Joh 5:19)
Hele dommen har Faderen overdraget til Sønnen, for at alle skal ære Sønnen, ligesom de ærer
Faderen. (Joh 5:22b-23a)
Jesus skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader
Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på
hans rige. (Jesus er ubegrænset stor, Luk 1:32-33)
Verdensherredømmet er nu vor Herres og hans salvedes. (Åb 11:15)
Jeg vil bevidst placere alt under Jesus og relatere alt til ham. Jeg ser intet adskilt fra ham!
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Jeg har ingen berettigelse uden Jesus. Han og jeg er den største selvfølge. Efter at have lært ham at kende
er det at tænke mig uden ham umuligt!
Vers 18: Han er hoved for legemet: Menigheden har ingen anden Herre end Kristus selv. Menigheden
henter liv og kraft fra Kristus (hovedet). Kristus virker sit herredømme gennem menigheden, der er hans
vidne.
Kristus var, er og bliver den første i forhold til hele verden. Kristus er enestående, den ypperste. Og han
opstår:
For at Kristus med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig Djævelen,
og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem havde været holdt nede i trældom.
(Hebr 2:14b-15)
Jesus er den første, som opstår fra de døde. Opstandelsen er hans triumf over døden. Som den første
indleder han noget helt nyt. Nu fører han mennesker fra døden til livet.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
LÆS vers 13 og 21-23 - En stor forskel mellem før og efter.
================
FØR: Vers 13a: Han friede os ud af mørkets magt.
Vers 21: Jer, som var fremmede og fjendske:
Jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af
denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i
ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang, I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet og
sindet ville, og vi var af natur vredens børn ligesom de andre. (Ef 2:1-3)
Hader Gud. (Rom 1:30a)
Leve i synden. (Rom 6:2b)
I, der var syndens trælle. (Rom 6:17a)
… som hedningerne, tomme i deres tanker, formørkede i sindet og fremmede for livet i Gud i
deres uvidenhed og deres hjertes forhærdelse. I deres afstumpethed har de hengivet sig til
udsvævelse, så de af griskhed begår alle slags urene handlinger. (Ef 4:17b-19)
FORLØSNING:
I Sønnen har vi forløsningen, syndernes forladelse. (1:14)
Jer har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død. (1:22a)
Mens vi endnu var Guds fjender, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde. (Rom 5:10a)
For livets ånds lov har i Kristus befriet mig fra syndens og dødens lov. (Rom 8:2)
I blev løskøbt fra det tomme liv … med Kristi dyrebare blod. (1 Peter 1:18)
Kristus, som gav sig selv hen for vore synder for at rive os ud af den nuværende onde verden.
(Gal 4:4)
Eller hvordan kan nogen trænge ind i den stærkes hus og røve hans ejendele uden først at have
bundet den stærke? Først da kan han plyndre hans hus. (Matt 12:29)
Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. (Joh 8:36)
EFTER: Vers 13b: Og flyttede os over i sin elskede søns rige.
Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. … Det, der er født af
Ånden, er ånd. (Joh 3:5b,6b
Vers 22b: Hellige lydefrie uangribelige.
At føre ethvert menneske frem som fuldkomment i Kristus. (Kol 1:28b)
Gud skyldes det, at I er i Kristus Jesus. (1 Kor 1:30)
Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge. (1 Peter 1:11b)
Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. (Rom 8:33)
7

Vers 22b: For sit ansigt: Det herligste sted!
Denne nyskabelse sker, når et menneske tager imod Jesus!
Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med
mænd, eller tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen røvere skal
arve Guds rige. Sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene, I blev helliget, I blev
gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd. (1 Kor 6:9b-11)
SPØRGSMÅL: Hvordan var Peter før og efter pinsedag?
Hvordan var Saulus før Jesus gjorde ham til Paulus?
Er der forskel på ’Guds rige’ og ’sin elskede søns rige’? (Vers 13b)
V. 23a: I begyndelsen af verset kommer en opfordring. Følgende vers hjælper os:
Og hænger fast ved Gud. (5 Mos 11:22, DO 1931)
Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. (Luk 15:1)
Og den, som knytter både os og jer fast til Kristus … er Gud. (2 Kor 1:21)
Din højre hånd holder mig fast. (Salme 63:9b)
Jeg glæder mig over den orden, jeg ser hos jer, og over fastheden i jeres tro på Kristus. (2:5b)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
LÆS vers 20: Den altomfattende forsoning:
=========
Ved Kristus at forsone alt med sig. (1:22a)
Ved Kristi blod på korset (1:20b)
I sin død og opstandelse forsoner Jesus hele verden med Gud! Både alle mennesker, alle dele og
helheden!
Vi kan kalde det et forsonet univers! Dette er for Gud hans helt afgørendes sejr og højdepunkt i hans
frelsesplan! Endnu er dette ikke synligt, men det bliver det engang:
For i Kristus besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig, på
jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset. (Kol 1:19-20)
Om den frelsesplan for tidernes fyld: at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det
jordiske. (Ef 1:10; 2:16)
Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste,
for det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv. (2 Kor 5:18-19a)
Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra
vreden. For mens vi endnu var syndere, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde, så skal vi
så meget mere, når vi er forligt med Gud, frelses, ved at han lever. (Rom 5:9-10)
Med Jesus skaber Gud en helt ny begyndelse, en ny skabning ved Jesu frelse og befrielse.
Hele verden bliver forsonet med Gud, ved at han sender Jesus.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
LÆS vers 12a:
==========
Tak med glæde vor Fader:
Takker – Jesu Kristi fader.(1:3)
At sige tak hører med i kristenlivet!
Lad os hente mere glæde til vers 12 i de næste vers:
Tak med glæde vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv.
Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! (Gal 4:4)
Mange siger: Hvem lader os opleve lykke? Løft dit ansigts lys mod os, Herre! Du har givet mig
større glæde i hjertet, end man har, når der er rigdom af korn og vin. (Salme 4:7-8)
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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
LÆS vers 1:24 - 2:1
==============
Gud ser hele verden!
Vers 1:23b. Gud har ansvaret for og tilsyn med hele verden og vogter den (Job 34:13, DO 1931 og 1999).
Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. (Matt 28:19a)
… befaler Gud nu mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig. (ApG 17:30b)
De fjerne øer venter på (min tjeners) belæring. (Esajas 42:4b)
Paulus’ kald og tjeneste:
Vers 1:23b-25,29
Men Herren sagde Ananias: ”Gå! For Saulus er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit
navn frem for hedninger og konger og Israels børn, og jeg vil vise ham, at ham skal lide for mit
navns skyld. (ApG 9:15-16)
Men Herren sagde til mig: ’Gå, for jeg vil sende dig til folkeslag langt borte.’
(beretter Paulus, ApG 22:21)
Derfor tjener vi Gud utrætteligt, nat og dag. (siger Paulus til kong Agrippa, ApG 26:7b)
Paulus er i husarrest i Rom i år 60-62. Han giver sig helt hen i Herrens sag. Han tjener menigheden med
lidelser på sin krop, 24b-25a. Han oplevede en svær kamp for mange kristne, 2:1. Med det formål at
trøste dem og knytte dem og give dem vished, 2:2. Mere om hans virke:
vi takker altid Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, når vi beder for jer, 1:3
derfor har vi heller ikke … holdt op med at bede for jer. Vi beder om … , 1:9a
at forkynde Guds ord, 1:25b
det evangelium, I har hørt, 1:23b
jeg slider og strider, 1:29a,
hvor svær en kamp jeg må kæmpe for jer og for dem i Laodikæa og for alle andre, 2:1
selv om jeg ikke er personligt til stede, så er jeg dog i Ånden hos jer, 2:5
Med hans kraft, der virker mægtigt i mig, 1:29b
Det Gud forventer af os, giver han kraft til!
Vers 1:26-28 Hedningerne skal høre den hemmelighed, der har været skjult igennem hele frelseshistorien
indtil nu. Hemmeligheden er Kristus (2:2b):
KRISTUS I JER, herlighedens håb. (1:27b)
Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men KRISTUS LEVER I MIG.
(Gal 2:19b-20a)
… at KRISTUS ved troen må bo I JERES HJERTER … . (Ef 3:17a)
Faderen i mig, Jesus i mig, Helligånden i mig! Den treenige Gud.
Jeg i dem og du i mig. (beder Jesus til sin fader, Joh 17:23a)
I er i Ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. (Rom 8:9a)
Kristus i mig og jeg i Kristus er to vigtige aspekter af frelsen:
I er i mig og jeg i jer. (Joh 14:20b)
Jesus Kristus selv lever kristenlivet i enhver kristen! Kristus-livet er hans egen karakter og eget liv – i og
gennem os. Dette kan Gud bygge på! Ellers skulle vi klare kristenlivet selv (Rom 7:18-24).
Jesus Kristus dør for mig på korset – Kristus lever i mig.
Det er forudsætningen for alle formaninger og opfordringer i NT! Med Kristus i os sker dette:
For livets ånds lov har i Kristus befriet mig fra syndens og dødens lov. (Rom 8:2)
Vi lever ikke længere i synden som vores naturlige element.
Kødets herredømme og syndens magt er brudt og overvundet! Kristus i os er vores befrielse
9

Sådan er en kristen fuldkommen i Kristus (28b)! men kan stadig falde i synd – så slår han alarm.
Der er ikke længere plads til Djævelen i os! selv om han kan friste.
Hvordan det sker, at han er i os, og hvor han er i os er ét eneste stort under!
Det er den vældige Kristus fra Kol kap 1, som er i os.
Det er et højdepunkt i GT og NT! Det er opfyldelsen af den nye pagt (Ezekiel 36:26-27. Hebr 13:21)!
Det er ét af de største højdepunkter i frelseshistorien - og i verdenshistorien i det hele taget!
Kristus – Messias er Israels (og verdens) store Salvede Konge har indtaget sin trone ved Faderens højre
hånd, og Kristus er i os!
Jesus er på tronen i himlen og på tronen i mig – her hersker han!
Før sit møde med Jesus var loven det altdominerende i Paulus’ hjerte. Nu er Jesus ét og alt i hans hjerte!
Kristus i mig er en langt større og mere omfattende genoprettelse, end at tingene vender tilbage til
situationen før syndefaldet. Denne genoprettelse er Faderens og Sønnens sejr og forudbestemmelse!
En ny type mennesker er skabt – kristne med Kristus i hjertet!
For Gud er det en kæmpe sag. Dette er Guds store plan og forudbestemmelse. Vi kristne hedninger er
med:
For (alle tider og slægter) ville Gud kundgøre, hvor rig på herlighed for hedningerne denne
hemmelig hed er: Kristus i jer, herlighedens håb. (Kol 1:27)
Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus.
(Fil 4:19)
Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi feder, som i Kristus har velsignet os med al himlens
åndelige velsignelse. (Ef 1:3)
Sådan er vi med Kristus i os over for Gud, over for hinanden, over for hele verden samt magter og
myndigheder!
Han er med mig ved min side og i mig! Det er den ultimative nærhed!
Med interesse og deltagelse er han så nær hos os!
Jeg er ikke mere i en tilstand, hvor Kristus ikke er i mig!
Og overalt, hvor jeg bevæger mig hen, er han i mig! Jeg bringer et stykke herlighed fra himlen med mig!
Virkeligheden og resultatet af Guds evige plan (der er skjult i GT) placeres i mit hjerte!
Vers 1:28b Ham forkynder vi: Vi forkynder Jesus selv! Det er vores mandat. Det har hele Guds velbehag.
Og det er den mægtige Jesus fra fx Kol kap. 1 og 2, Paulus forkynder!
Det er den sande Jesus – ikke en anden Jesus. Det sker ved den sande Ånd – ikke en anden ånd.
Det er det sande evangelium – ikke et anderledes evangelium!
Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. (Matt 3:17b)
Kristus, jeres liv. (Kol 3:4a)
Så har jeg da fuldført forkyndelsen af evangeliet om Kristus. (Rom 15:19b)
Men vi prædiker Kristus som korsfæstet … for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere,
prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. (1 Kor 1:23a,24)
For jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som
korsfæstet. (1 Kor 2:2)
Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre.
(Fil 3:8a)
Fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. (Fil 3:12b)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Jesu betydning - en kort oversigt over kap 1:
# han er forud for alt (ligesom Gud), 1:15
# han skaber, 1:16
# han opretholder, 1:17
# han er hovedet for menigheden, 1:18a
# han er den ypperste blandt alle, 1:18b
# han er Guds fylde, 1:19
# han forsoner alle og alt, 1:20.
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Kapitel 2
LÆS Vers 2:2b-3 og 9-10 fylden i Kristus
==============================
-

For i Kristus besluttede hele guddomsfylden at tage bolig. (Kol 1:19)
For at de skal … nå til den fulde rigdom på vished og indsigt, nå til erkendelse af Guds
hemmelighed, Kristus, i hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult. (Kol 2:2b-3)
Thi i Kristus bor hele guddomsfylden legemlig, og i denne fylde har I del, idet I er i ham.
(Kol 2:9-10, DO 1948)
Men Gud skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både
retfærdighed og helligelse og forløsning. (1 Kor 1:30)
Af hans fylde har vi alle modtaget, og det nåde over nåde. (om Jesus, Joh 1:16)
Når jeg kommer, vil jeg komme med Kristi velsignelse i hele dens fylde. (Rom 15:29b)
Kirken, der er hans legeme, fyldt af ham, som giver alle al sin fylde. (Ef 1:23, DO1948)
Og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes, til hele Guds fylde nås.
(Ef 3:19)
Og kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I kan fyldes med hele Guds fylde.
(Ef 3:19, DO 1948)
Indtil vi alle når frem til at være ét i troen på og erkendelsen af Guds Søn, til mands modenhed og
det mål af vækst, da vi kan rumme Kristi fylde. (Ef 4:13b, DO 1948)
Og de blev alle fyldt af Helligånden. (ApG 2:4a)
Lad jer fylde af Ånden. (Ef 5:18b)
Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft!
(Rom 15:13)
Han, som er steget ned, er den samme, som er steget op højt over alle himle for at fylde alt.
(Ef 4:10)
Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens
åndelige velsignelse. (Ef 1:3)

LÆS Kol 2:11-13
=============
Vers 1:21 Også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger.
Vers 2:13 Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen,
gjorde Gud levende sammen med Kristus, da han tilgav os vore overtrædelser.
Vers 2:12 da I blev begravet sammen med Kristus i dåben,
og i dåben blev I også oprejst sammen med Kristus
ved troen på Guds kraft, der oprejste Kristus fra de døde.
Vers 2:11 i Kristus blev I også omskåret … ved omskærelse til Kristus.
Jesus dør på korset alene, begraves alene, Gud oprejser ham.
I 1966 tager jeg imod Jesus. I samme øjeblik sker det største i mit liv – jeg bliver født af Ånden!
Og ved et stort under er jeg død Jesus, da han dør år 30 dør jeg med ham. Da de lægger den døde Jesus
ind i en grav, begraves jeg med ham! Da han opstår påskemorgen ved Guds mægtige kraft, opstår jeg
sammen med Jesus!
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Husk billedet med en seddel i en bog!
Det, der er sket med Jesus Kristus, er også sket med mig! Sådan ser Gud på disse sandheder!
Afstand i tiden til dengang og den geografiske afstand til Jerusalem betyder ingenting!
Jesus er i mit hjerte, Ånden er i og over mig!
-

Da Jesus så deres tro, sagde han til den lamme: ”Vær frimodig, søn, dine synder tilgives dig.”
(Matt 9:2b, udlægning af Kol 2:13b)
Jeres synder er tilgivet jer for hans navns skyld. (1 Joh 2:12b, udlægning af Kol 2:13b)
Ved I ikke at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså
begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra
de døde ved Faderens herlighed skal leve et nyt liv. (Rom 6:3-4)
Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med Kristus, for at det legeme, som
ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden. (Rom 6:6)
De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og
begæringerne. (Gal 5:24)
Og når Guds ånd, som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra de
døde, også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer. (Rom 8:11)
Og hvor overvældende stor hans magt er i os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den
magt virkede Gud i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i
himlen. (Ef 1:19-20)

Og så én sandhed til:
Vers 2:12 i Kristus blev I også omskåret … ved omskærelse til Kristus.
Omskåret er den, som er det i sit hjerte, i Ånden. (Rom 2:29)
Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd. (Fil 3:3a)
Sådan har Faderen og Sønnen og Helligånden gennemført dette grænseoverskridende under, vi ikke
forstår! Kun på denne måde kunne Gud befri os!
Det er Guds triumf for om mange hundredemillioner af kristne gennem tiderne!
LÆS Kol 2:13b-15
=============
Vers 2 Kor 2:14 Gud slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser mod os, han fjernede det
Beviset på vores gæld er især hele Moseloven (5 Mos 27:26a), som vi over for Gud er skyldig i at
opfylde!
Og vores gæld omfatter også alt det, vi ikke gjorde og ikke gør, og alt det vi har forsømt og forsømmer!
Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at
nedbryde, men for at opfylde. (Matt 5:17)
Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld.
(Gal 3:13a)
Så er der da ingen fordømmelse for dem, der er i Kristus Jesus. (Rom 8:1
Det var Gud, der i Kristus Jesus forligte verden med sig og ikke tilregnede dem deres
overtrædelser. (2 Kor 5:19a)
Sådan priser David også det menneske saligt, som Gud tilregner retfærdighed uden gerninger:
Lykkelig de, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult; lykkeligt set menneske,
som Herren ikke tilregner synd. (Rom 4:6-8)
Vers 2:15a magterne og myndighederne: især onde engle.
Gud afvæbnede dem: Deres nederlag er total og de fuldstændig besejret! De har ingen magt længere.
Men de er endnu ikke døde!
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Vers 2:15b førte dem sit triumftog i Kristus: udlæg billedet
Gud viser i al offentlighed (ved korsdøden på Golgata) sin triumf frem. Alle kan se med ude ved Golgata!
Det sker ved og i Jesus.
-

Derfor blev Guds søn åbenbaret: for at tilintetgøre Djævelens gerninger. (1 Joh 3:8b)
Men Gud ske tak, som altid fører os med i Kristi triumftog og overalt lader os udsprede
kundskaben om ham som en duft. (2 Kor 2:14)
For løven af Judas stamme, Davids rodskud, har sejret. (Åb 5:5a)
Men Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus! (1 Kor 15:57)
Men i alt dette mere end sejrer vi ved Kristus, som har elsket os. (Rom 8:37)
Eller hvordan kan nogen trænge ind i den stærkes hus og røve hans ejendele uden først at have
bundet den stærke? Først da kan han plyndre hans hus. (Matt 12:29)

Opfordringer
2:6b: Lev jeres liv i ham. (Kol 2:6b, DO 1948
1:23a. Hvis I da forbliver grundfæstede og faste i troen uden at lade jer rokke fra håbet i det evangelium,
I
har hørt.
2:5b. Og jeg glæder mig over den orden, jeg ser hos jer, og over fastheden i jeres tro på Jesus Kristus.
2:6-7. Når I nu har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev jeres liv i ham, rodfæstede i ham, opbyggede
i
ham, grundfæstede i troen, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak.
LÆS Vers 2:16-23 Vranglære med lovtrældom
==============
Kristnes ståsted
Vers 2:13b Gud tilgav os vore overtrædelser.
Vers 2:15a Gud afvæbnede magterne og myndighederne.
Vers 2:20a Når I med Kristus døde fra verdens magter … .
Afvis unødvendig lovtrældom under vranglære
Vers 2:16 Lad derfor ikke nogen dømme jer: med krav om at overholde helt overdrevne love, der går
langt videre end jødedommen kræver.
Vers 2:18 Lad jer ikke frakende sejrsprisen af nogen: med krav om at være falsk ydmyg, være med til at
dyrke engle, dyrke syner og verdslig indbildskhed.
Vers 2:19 Holder sig til Kristus: udelukkende holde sig til ham i alle ting, som Gud bruger til at lade
menigheden vokse ved – ved Guds vækst!
Vers 2:20-23 Hvorfor underkaster I jer så påbud …
Tag ikke, smag ikke, rør ikke! …
menneskers påbud og lære
visdom med selvvalgt gudsdyrkelse, falsk ydmyghed og skånselsløshed mod legemet
det tjener kun til kødelig tilfredsstillelse
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Guds højdepunkter i Kolossenserbrevet kap. 1 og 2
I Kristus blev alting skabt. … Ved ham og til ham er alting skabt. … alt består ved ham.
(Kol 1:16,17b)
Kristus i jer. (Kol 1:27b)
Thi i Kristus bor hele guddomsfylden legemlig, og i denne fylde har I del, idet I er i ham.
(Kol 2:9-10a, 1948)
I blev begravet sammen med Kristus i dåben, og i den blev I også oprejst sammen med Kristus
ved troen på Guds kraft, der oprejste Kristus fra de døde. (Kol 2:12)
Gud afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit
triumtog i kristus. (Kol 2:15)
-.
Holder sig til Kristus. (Kol 2:19a)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Tillæg

OM VRANGLÆRE

Vers i NT om onde ånder og om falske personer
Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve.
(Matt 7:15,22-23)
Det kan kun være ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. (Matt 12:24).
Mange falske profeter skal stå frem og før mange vild. (Matt 24:11)
Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller: Her er han! Så tro det ikke; for der skal
fremstå falske kristus’er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at
føre selv de udvalgte vild. (Matt 24:23-24)
Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! Se dér! så tro det ikke; for der skal fremstå falske
kristus’er og falske profeter, og de skal gøre tegn og undere for om muligt at føre de udvalgte
vild. Men tag jer i agt! Jeg har sagt jer det hele forud. (Mark 13:21-23)
Nu fældes der dom over denne verden, nu skal denne verdens fyrste jages ud. (Joh 12:31)
Jeg ved, at når jeg er borte, vil der blandt jer komme glubske ulve til jer, og de vil ikke skåne
hjorden. Ja, blandt jer selv vil der stå mænd frem og tale falsk for at få disciplene med sig. Derfor
skal I være på vagt. (ApG 20:29-31a)
For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller nogen nuværende eller
noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning
kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. (Rom 8:38-39)
For dem, der ikke tror; deres tanker har denne verdens gud blindet. (2 Kor 4:4a)
I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og
i får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod. (2 Kor 11:4)
De er falske apostle, troløse arbejdere, der giver sig ud for at være Kristi apostle. Og det er intet
under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel. Så er det ikke mærkeligt, når også hans
tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere. Det skal gå dem efter fortjeneste.
(2 Kor 11:13-15)
Da vi var umyndige, trællede vi under verdens magter. … Dengang, da I ikke kendte Gud,
trællede I for guder, som i virkeligheden ikke er guder. Men nu, da I har lært Gud at kende, eller
rettere: er blevet kendt af Gud – hvordan kan i så atter vende tilbage til de svage og ynkelige
magter? Vil I nu igen trælle for dem? I overholder dage og måneder og tider or år? (Gal 4:3b,810)
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-

Også jer har Gud gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede
i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder [1948: tidsånd] og af ham som er hersker over
luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. (Ef 2:1-2)
Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen
ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke,
mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. (Ef 6:11-12)
- Kol Gud friede os ud af mørkets magt. (Kol 1:13a)
- Kol Det siger jeg, for at ingen skal besnære jer med forførerisk tale. (Kol 2:4)
- Kol Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på
verdens magter og ikke på Kristus. (Kol 2:8)
- Kol Gud afvæbnede magterne og myndighederne. (Kol 2:15a)
- Kol Lad derfor ikke nogen dømme jer på grund af fester eller nymåne eller sabbatter. Det er kun en
skygge af det, som skal komme. … 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, og som ikke holder sig til ham, der er hovedet. … Hvorfor underkaster I jer så
påbud, som om I levede i verden: Tag ikke, smag ikke, rør ikke! Alt sammen noget, der skal
bruges og forgå – det er kun menneskers påbud og lære. Det går for at være visdom og selvvalgt
gudsdyrkelse, falsk ydmyghed og skånselsløshed mod lege, men det har ikke nogen værdi, det
tjener kun til kødelig tilfredsstillelse. (Kol 2:16-17a,18-19a,20b-23)
Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske
åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og
helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel od udgiver sig selv for at være Gud.
(2 Thess 2:3-4)
Men Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til
vildledende ånder og dæmoners lærdomme, som udbredes ved løgnagtige læreres hykleri, folk der
er brændemærket i deres samvittighed. De forbyder ægteskab og kræver, at man holder sig fra
føde, som Gud har skabt til at modtages med tak af dem, der tror og har erkendt sandheden. For
alt, hvad Gud har skabt, er godt og skal ikke forkastes, når man tager imod det med tak; for det
helliges ved Guds ord og ved bøn. (1 Tim 4:1-5)
For det er mere end nok, at I i den forløbne tid har gjort, som hedningerne vil, og levet et liv i
udsvævelser, begær svir, vilde fester, drikkelag og utilbørlig afgudsdyrkelse. (1 Peter 4:3)
Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder
efter nogen at sluge; stå ham imod, faste i troen. (1 Peter 5:8-9a)
Kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at Antikrist skal komme, er der nu fremtrådt
mange antikrister, deraf ved vi, at det er den sidste time. Fra os er de udgået, men de var ikke af
vore; for hvis de havde været af vore, ville de være blevet hos os; men det er sket, for at det skulle
blive klart, at ingen af dem er af vore. …
Hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus? Antikrist er den, der
fornægter Faderen og Sønnen. …
Dette har jeg skrevet til jer om dem, der vil føre jer vild. (1 Joh 2:18-19,22,26)
Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv om ånderne er fra Gud, for der er gået mange falske
profeter ud i verden. Derpå kan I kende Guds ånd: enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus,
kommet i kød, er af Gud; men enhver ånd, som ikke bekender Jesus er ikke af Gud, og det er
Antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede i verden. …
Vi er af Gud, og den, der kender Gud, lytter til os, men den, der ikke er af Gud, lytter ikke til os.
Derpå kender vi sandhedens ånd og vildfarelsens ånd. (Joh 4:1-3,6)
Hele verden ligger under for den Onde. (1 Joh 5:19b)
Det er bedrageren og Antikrist. (2 Joh 7b)
Enhver, som går ud over Kristi lære og ikke bliver i den, har ikke Gid; men den, der bliver i hans
lære, har både Faderen og Sønnen. Hvis nogen kommer til jer og ikke fører denne lære, så tag
ikke imod ham … . (2 Joh 9-10a)
For der har sneget sig nogle mennesker ind, som der allerede for længe siden var skrevet om …
de er ugudelige. …
Og jeg vil minde om, at de engle, som ikke tog vare på deres høje hverv, men forlod deres rette
bolig, holder han bundet i mørket med evige lænker indtil dommen på den store dag. …
De er slået ind på Kains vej og har for vindings skyld givet sig Bileams vildfarelse i vold og går
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til grunde som Kora i hans opsætsighed. …
”I den sidste tid vil der komme spottere, som følger deres egne ugudelige lyster.” Det er dem, der
skaber splittelse; de er kun sjælelige, de mangler Ånden. (Judas 4,6,11,18-19)
Men det fortrin har du, at du hader nikolaitternes gerninger, som også jeg hader. (Åb 2:6)
Du har nogle, som holder fast ved Bileams lære, ham der lærte Balak at stille fælde for Israels
børn, så de spiste afgudsofferkød og bedrev utugt. Sådan har du også nogle, der ligeledes holder
fast ved nikolaitterns lære. Omvend dig derfor! (Åb 2:14b-16a)
Men jeg har det imod dig, at du finder dig i kvinden Jezabel, der påstår at være profetinde, og
som med sin lære forfører mine tjenere til at bedrive utugt og spise afgudsofferkød. (Åb 2:20
Men resten af menneskene, som ikke blev dræbt af disse plager, omvendte sig ikke fra deres
hænders værk, så at de holdt op med at tilbede dæmonerne og afgudsbillederne af guld og sølv og
kobber og sten og træ, som hverken kan se eller høre eller gå, og de omvendte sig ikke fra deres
myrderier og trolddomskunster og utugt og tyveri. (Åb 9:20-21)
Og der blev krig i himlen. Michael og hans engle gik i krig mod dragen, og dragen og dens engle
tog kampen op, men kunne ikke stå sig, og de havde ikke længere deres plads i himlen. Den blev
styrtet, den store drage [drakon], den gamle slange [ofis], som hedder Djævelen og Satan, og
som forfører hele verden – styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den.
(Åb 12:7-9).
[Et andet dyr] gør store tegn, så det endog får ild til at falde fra himlen ned på jorden for øjnene
af menneskene. Det forfører dem. (Åb 13:13-14a)
De er dæmonånder, og de gør tegn. (Åb 16:14a)
Men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og
afgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl.
(Åb 21:8a)

Lidt om hedensk religion generelt
Onde magter virker i kosmos og gennem mennesker.
Dæmoner er især faldne engle og onde ånder og afguder. De udfører Satans virke med ond kraft.
Mange frygter en ond skæbnemagt bag verdens gang og med en ond indflydelse livet og verden.
Afguder tager bolig i billeder og skulpturer af dem. Guders personlighed og kraft er i de billeder. Man kan
se dem i det materiale, billedere og skulpturer er lavet af. Man skal frygte afguder, behage dem, formilde
dem, ære dem. De virker ind på menneskenes skæbne. Der er ritualer for natur-guder, som giver frugtbare
dyr og marker. Man ofrer mad til afguderne på altre og spiser offerkød sammen. Man skal overholde
bestemte kalenderdage.
Forskellige erhverv er sluttet sammen i laug. Hver laug har sine guder der beskytter fag, indtægt, succes.
For at være med i disse laug skal man møde op i laugets ’restaurant’, hvor der ofres kød og tilbedelse til
disse guder.
Man tilbeder engle og stjerner, som repræsenterer guder. Man bøjer sig i tilbedelse foran afgude-billeder.
Engle og ånder hersker over et geografisk område og stammer, de indvirker på menneskenes liv, så man
skal stå sig godt med dem. Ved at tilbede stjerner og stjerneguder får man syner.
Résumé af den særlige udgave af vranglære i Kolossæ
[F.F. Bruce – Paul Apostle of the Free Spirit. 1980 Paternoster, s 407-423]
Rester af religioner og jødiske tanker trænger ind i menigheden i mere eller mindre grad. Bare nogle
informationer om dette
Vranglære: Engle og ånder virker i kosmos. Engle og andre ånder hjælper med at skabe en kontakt til
Gud. Man skal have hjælp til at trænge igennem himlene for at nå Guds trone og det Allerhelligste i
himlen. Og åndemagter skaber en kontakt til en hedensk åndelig verden med syner og åbenbaringer.
Vranglærerne har vejen til et højere niveau af åndelig oplevelse. De har adgang til hellige mysterier. De
praler med deres specielle indsigt i hedensk religion. Det sætter de op ved siden af Kristus. Eller endda
erstatter Jesus.
Paulus lærer, at Kristus er den eneste mellemmand til Gud! De kender ’en særlig visdom og indsigt’
fra ånder (2:4-8,18), som Paulus slet ikke forkynder - det hedder gnosis.
Magter bag himmellegemer øver indflydelse på menneskenes liv. Delvist har Jesus givet afkald på
16

noget af sin autoritet til himmellegemer. Det sker, da han stiger ned til jorden. Magterne er med til at
plage Jesus på korset.
Vranglærerene går længere en traditionel jødedom. De går endnu mere op i fester for nymåne sabbat.
De er særligt indviede ved at være hård ved kroppen.
Dyrkelse af engle skubber Kristi herredømme til side sammen med lydighed mod Jesus.
Fylden er i Kristus – ikke i kosmiske magter!
I menigheden er der er en åndelig elite, som har en usædvanlig fromhed ind i en guddommelig
virkelighed, som de har fået indblik i. De tror, de giver mere til Gud, end hans basale krav. De har en
arrogant og selvtilstrækkelig indbildskhed.
Afholdenhed fører ikke til Kristi sande ydmyghed. Deres religion er en hjemmelavet kult, en falsk
religion.
Menighedens frihed har ændret sig til at være bundet af magter og myndigheder. Den er en lokal udgave
af jødedom blandet med hedensk filosofi.
I Jesus er Guds magt til stede i overflod. Kristne finder ikke fuldkommenhed noget andets steds. I
Kristus er al visdom og kundskab koncentreret og er til rådighed for hans folk. Jesus er den eneste
mellemmand mellem Gud og kristne.
Verden er ikke skabt ved engle. I Kristus er alt skabt – også magter og myndigheder. Jesu død og
opstandelse viser, at han er sejrherren. Han forvandler korset til en triumferende stridsvogn med de
overvundne magter som fanger foran Kristus. Han har befriet sit folk og hele verden.
Kristus bliver fejret som Guds sejr. Som Skaber er Jesus sejrherre. Han har overherredømmet
(supremacy) og er fortræffelig (excellency). Kristus udøver kontrol over sit folk.
Disse vejledninger foreslår NT
På deres frugter skal I kende dem. … et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. (Matt 7:16a,18b)
Udsluk ikke Ånden, ringeagt ikke profetisk tale. Prøv alt, hold fast ved det gode.
(1 Thess 5:19-21)
Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som
sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold,
hvormed I kan slukke alle den Ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som
er Guds ord. Understadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden og hold jer vågne til det og
altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. (Efeser 6:14-18)
Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv om ånderne er fra Gud, for der er gået mange falske
profeter ud i verden. Derpå kan I kende Guds ånd: enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus,
kommet i kød, er af Gud; men enhver ånd, som ikke bekender Jesus er ikke af Gud, og det er
Antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede i verden. …
Vi er af Gud, og den, der kender Gud, lytter til os, men den, der ikke er af Gud, lytter ikke til os.
Derpå kender vi sandhedens ånd og vildfarelsens ånd. (Joh 4:1-3,6)
Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. (Juda 20)
Nutidige aktører (jeg ikke bryder mig om)
# Tegn og undere for enhver pris.
# At modtage en selvstændig salvelse (anointing).
# Kropslige fænomener er lig med Helligåndens virke.
# Et omfattende system til ’åndelig krigsførsel’.
# Nutidige anerkendte apostle virker sammen med anerkendte profeter med en særlig kraftig salvelse.
De danner et verdensomspændende netværk.
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NB! Kan I fornemme, at onde magter står bag visse typer af spillefilm, animationsfilm, eventyrfilm
(adventure film), tegnefilm, musikvideoer mv – samt i nyhederne?
Faderens og Jesu sejr over Djævelen og de onde ånder
Jordens konger rejser sig, fyrsterne slår sig sammen mod Herren og hans salvede: ”Lad os
sprænge deres lænker og befri os fra deres reb.” Han, som troner i himlen, ler, Herren spotter
dem. Så taler han til dem i sin vrede og forfærder dem ved sin harme: ”Jeg har indsat min konge
på Zion, mit hellige bjerg!” (Salme 2:2-6)
[De to besatte] råbte og sagde: “Hvad ar vi med dig at gøre, du Guds søn! Er du kommet for at
pine os før tiden?” Et stykke borte gik der en stor flok svin og fandt føde; og dæmonerne bad
Jesus: ”Driver du os ud, så send os i den flok svin.” Han sagde: ”Gå!” og de fór ud og over i
svinene; og hele flokken styrtede ned i søen og omkom i vandet. (Matt 8:29-32)
Eller hvordan kan nogen trænge ind i den stærkes hus og røve hans ejendele uden først at have
bundet den stærke? Først da kan han plyndre hans hus. (det kan Jesus, Matt 12:29)
Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter: ”Vig bag mig, Satan! Du vil bringe mig til fald. For
du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil.” (Matt 16:23)
Da [den besatte] på lang afstand fik øje på Jesus, kom han løbende og kastede sig ned for ham og
råbte med høj røst: ”Hvad har jeg med dig at gøre, Jesus, du Gud den Højestes søn! Jeg
besværger dig for Guds skyld: Pin mig ikke!” For Jesus havde nemlig sagt til ham: ”Du urene
ånd, far ud af manden.” (Mark 5:6-8)
Da [den dæmonbesatte] fik øje på Jesus, skreg han op, kastede sig ned for ham foran ham og
råbte højt: ”Hvad har jeg med dig at gøre, Jesus, du den Højestes søn! Jeg bønfalder dig: Pin
mig ikke!” Jesus havde nemlig befalet den urene ånd at fare ud af manden. (Lukas 8:28-29a)
Se, jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner og magt over hele fjendens styrke,
og intet vil kunne skade jer. (Luk 10:19)
Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil enten had den ene og elske den anden eller holde sig til
den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. (Luk 16:11)
Simon, Simon! Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede, men jeg bad for dig, for at din
tro ikke skal svigte. (Luk 22:31-32a)
Hvorfor forstår i ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har Djævelen til fader, og I
er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han
står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig
selv; for løgner er han og fader til løgnen. (Joh 8:43-45)
Nu fældes der dom over denne verden, nu skal denne verdens fyrste jages ud. (Joh 12:31)
… for verdens fyrste kommer; og mig kan han intet gøre. (Joh 14:30b)
Om dom: at denne verdens fyrste er dømt. (Joh 16:11)
… og hvordan Jesus færdedes overalt og gjorde vel og helbredte alle, der var under Djævelens
herredømme, for Gud var med ham. (Apg 10:38b)
For Kristus skal være konge, indtil Gud får lagt alle hans fjender under hans fødder, som den
sidste fjende tilintetgøres døden. (1 Kor 15:25-26)
Men Gud ske tak, som altid fører os med i Kristi triumftog og overalt lader os udsprede
kundskaben om ham som en duft. (2 Kor 2:14)
Faderen frelste os ud af mørkets magt. (Kol 1:13a)
Gud afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit
triumftog i Kristus. (Kol 2:15)
Da skal den lovløse åbenbares; ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre,
når han kommer synligt. (2 Thess 1:8)
Siden børnene alle er af kød og blod, måtte (Jesus) også blive det ligesom de, for at han med sin
død kunne gøre ham magteløs, som har dødens magt, nemlig Djævelen, og befri alle dem, som af
frygt af døde hele livet igennem havde været holdt nede i trældom. (Hebr 2:14-15)
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Du tror, at Gud er én; det gør du ret i. De tror de onde ånder også – og skælver. (Jakob 2:19)
Derfor blev Guds søn åbenbaret: for at tilintetgøre Djævelens gerninger. (1 Joh 3:8b
For Løven af Judas stamme, Davids rodskud, har sejret. (Åb 5:5b)
Djævelen ved, at hans tid er kort. (Åb 12:12b)
[Dyret og den falske profet] blev begge styrtet levende i ildsøen, der brænder med svovl.
(Åb 19:20)
Døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. (Åb 20:14a)

Etiske formaninger i vers 16-23
# I mange kristne forsamlinger inddeles de kristne (mere eller mindre bevidst og mere eller mindre
udpræget) i to grupper ud fra følgende kriterier:
(a) de helhjertede, de åndsdøbte med tungetale, de vise med en særlig indsigt, de der er meget loyal over
for bevægelsen mv.
Når I er ivrige efter de åndelige gaver, så lad det være til menighedens opbyggelse, at I søger at få
dem i rigt mål. (1 Kor 14:12, DO 1948)
(b) de øvrige/andre
#-

Der er venner, der volder hinanden ondt. (Ord 18:22a)

# Kol 2:18 Vi kristne må undgå at være indbildsk og have falsk ydmyghed! Vi må afstå fra hovmod, være
snobbet, pral, hævde sig på bekostning af andre, gøre forskel på folk, ydmyge de ressourcesvage - f.eks
hovmod på grund af høj uddannelse, høj løn og velstand samt fremtrædende status i samfundet mv.! Her
er nogle formaninger:
Kristus skal blive større, jeg skal blive mindre. (Joh 3:30)
Således bedømmer vi fra nu af ikke nogen efter kødet. (2 Kor 5:16a, DO 1948)
For det, som sættes højt af mennesker, er afskyeligt i Guds øjne. (Luk 16:15b)
… og elementerne vil brænde op og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig som det,
det er. (2 Peter 3:10b)
Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder
sig ikke noget ind. (1 Kor 13:4)
Mine brødre, I kan ikke tro på vor Herre Jesus Kristus, den herliggjorte, og så gøre forskel på
folk. For hvis der kommer en mand ind i jeres forsamling iført en fornem dragt og med guldring
på fingeren, og der så kommer en fattig mand ind i snavset tøj, og I kun har øje for ham, der
bærer den fornemme dragt … . (Jakob 2:1-3a
Men I ringeagter de fattige. (Jakob 2:6)
Men hvis jeres hjerte rummer bitter misundelse og selvhævdelse, så lad være med at prale og lyve
sandheden noget på. Den visdom kommer ikke fra oven, den er jordisk, sjælelig of dæmonisk. For
hvor der er misundelse og selvhævdelse, dér er der uorden og alt muligt ondt. (Jakob 3:14-16)
Nu praler I og bruger store ord, men al den slags pral er af det onde. (Jakob 4:16)
Hav ikke højere tanker om jer selv, end I bør have. (Rom 12:3)
Og hvad har du, som du ikke har fået givet? Og når du har fået det, hvorfor er du da stolt, som
om du ikke havde fået det givet? (1 Kor: 4:7b)
For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet: I var ikke mange vise i
verdslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden,
udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at
gøre det stærke til skamme, og det som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting
er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting, for at ingen skal have noget at være
stolt over. (1 Kor 1:26-29)
… pral med jordisk gods, er ikke af Faderen, men af verden. (1 Joh 2:16b)
Og de lemmer, som vi synes er mindre ære værd, dem giver vi desto større ære, og de lemmer,
som vi undser os ved, klæder vi med desto større blufærdighed. (1 Kor 12:23)
Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer
selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. (Fil 2:3-4)
19

-

I skal alle iklæde jer ydmyghed over for hinanden, for Gud står de hovmodige imod, de ydmyge
viser han nåde. Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd. (1 Peter 5:5b-6a)
Tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære. (Rom 15:7)
Derfor skal I aflægge al ondskab og al svig og hykleri og misundelse og enhver bagtalelse.
(1 Peter 2:1
Den, der ringeagter sin næste, er uden forstand. (Ord 11:12a)
Den, der foragter sin næste, synder. (Ord 14:21a, DO 1931)
At kue den ringe er hån mod hans skaber. (Ord 14:31a, DO 1931)
For denne verden, som den er, går til grunde. (1 Kor 7:31b)

# Kol 2:18 Eksempler på fordybelse i egne syner:
Thi af mange drømme og ord kommer mange skuffelser; nej, frygt Gud! (Præd 5:6, DO 1931)
Drømme i mængde er tomhed, det gælder også ord i mængde. Nej, frygt Gud! (Præd 5:6)
Men alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og årvågne, så I kan bede. (1 Peter 4:7)
Mine kære, når I nu ved dette på forhånd, så tag jer i agt for at blive revet med af frække
menneskers vildfarelse og miste fodfæste. (2 Peter 3:17)
Dette siger Hærskarers Herre: Lyt ikke til profeternes ord! De profeterer for jer, men de
forblinder jer; syner forkynder de ud af eget hjerte og ikke af Herrens mund. (Jeremias 23:16)
Jeg har hørt de profeter, der profeterer løgn i mit navn, sige: ”Jeg har drømt, jeg har drømt!”
Hvor længe skal det vare? Har profetren kun tanke for at profetere løgn og svig ud af eget hjerte.
Med deres drømme, som de fortæller hinanden, pønser de på at få mit folk til at glemme mit navn
… . (Jeremias 23:25-27a)
Men Herren sagde til mig: ”Profeterne profeterer løgn i mit navn. Jeg har iike sendt dem, jeg har
ikke givet dem befaling og ikke talt til dem. Løgnesyner, falske spådomme og svig ud af deres eget
hjerte profeterer de for jer.” (Jeremias 14:14)
Lad os vogte vores kostbare hjerte
Det oprigtige og rene forhold til Kristus. (2 Kor 11:3b)
Et smukt og godt hjerte. (Luk 8:15b)
Et oprigtigt hjerte i frygt for Herren. (Kol 3:22b)
Jeg lægger gudsfrygt i deres hjerter, så de ikke viger fra mig. (Jeremias 32:40b)
Vogt dit hjerte mer end alt andet, thi derfra udspringer livet. (Ord 4:23, DO 1931)
Kære børn, vogt jer for afguderne. (1 Joh 5:21)
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Kapitel 3
LÆS Kol 3:1-17 Livet med Kristus i Gud – hjælp og vejledning
============
-

Søg det, som er i himlen, dér hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i
himlen. (Kol 3:1-2a)
Han er vores ét og alt! Han er min Herre! Han elsker mig. Han ser mig altid og går i forbøn for mig.
Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. (Rom 14:8b)
Og fra himlen kommer han igen!
Vort borgerskab er i himlene; derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. (Fil 3:20)
Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig,
for at også I skal være, hvor jeg er. (Joh 14:3-4)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
En officer stikker Jesus i siden og vand og bod kommer ud – Jesus er rigtig død!
Da soldaterne kom til Jesus og så, at han allerede var død, knuste de i9kke hans ben, men en af
soldaterne stak ham i siden med et spyd, og der kom straks blod og vand ud. Den, der har set det,
har vidnet om det, for at også I skal tro – og hans vidnesbyrd er sandt, og han ved, at han taler
sandt. (Joh 19:33-35)
Påskemorgen er graven tom, en engel siger Jesus er opstanden, disciplene møder ham lyslevende!
Stenen var væltet fra. For den var meget stor. (Mark 16:4)
Englen siger til Maria Magdalene, Maria og Salome:
Han er opstået. (Mark 16:1,6)
Peter går ind i graven
og ser linnedklæderne ligge der og klædet, som Jesus havde haft over hovedet; det lå ikke
sammen
med linnedklæderne, men rullet sammen på et sted for sig. (Joh 20:6b-7)
Så går også Johannes ind i graven:
Han så og troede. (Joh 20:8b)
Disciplene er sammen med Jesus efter hans opstandelse:
Mens disciplene talte om dette, stod Jesus midt iblandt dem, og han siger til dem: ”Fred være
med jer!” … Se på mine hænder og fødder – det er mig. (Luk 24:36,39a)
Det er de kendsgerninger, vi har del i! Ligeså død og lige så opstanden og levende er vi med Jesus!
Det er fuldbragt. (Joh 19:30)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
-

Så lad da det jordiske i jer dø. (Kol 3:5a)
Men nu skal også I aflægge det alt sammen. (Kol 3:8a)
Så overgiv da til døden de lemmer, der hører jorden til.(Kol 3:8a, 1948)

Vi tror straks, at Gud regner med, at vi kan tage os sammen og forbedre os selv, at vi kan arbejde os ud af
det, som er endnu er syndigt i os. Vi har en ubevidst selvtillid til vore muligheder. Gud ved udmærket, at
vi ikke kan forbedre os selv - vi aner ikke selv, hvor magtesløse vi er!
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Disse kendsgerninger tilhører os:
De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og
begæringerne. (Gal 5:24)
-

-

Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig leve i den? Eller ved I ikke, at alle vi, som er
blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved
dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens
herlighed, skal leve et nyt liv. …
Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme som
ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden; den, der er død,
er jo frigjort fra synden. …
Sådan skal også I se på jer selv: I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. …
Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men stil jer
selv til rådighed for Gud som levende, der før var død, så I ruger jeres lemmer for Gud, som
redskab for retfærdighed. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men
under nåden. (Rom 6:2-4,6-7,11,13-14)
Befriet fra synden er I blevet trælle for retfærdigheden. …
Men nu, da I er blevet befriet fra synden og er blevet trælle for Gud, får I den frugt, at I helliges
… . (Rom 6:18a,22)
For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Det, som loven ikke
kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn i
syndens køds lighed og for syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet. (Rom 8:2-3)
Thi kødets attrå er døden, men Åndens attrå er liv og fred. (Rom 8:6, DO 1948)
Og når Guds ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra
de døde, også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bo i jer. (Rom 8:11)
Jeg er ved loven død for loven for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke
mere selv, men Kristus lever i mig. (Gal 2:19-20a)
Er nogen i Kristus, er han en ny skabning.. Det gamle er forbi, noget nyt er blevet til. (2 Kor 5:17)
Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. (Joh 8:36)
For os, der frelses, er korset Guds kraft (1 Kor 1:18b)

Flere velsignelser:
Guds udvalgte, hellige og elskede. (Kol 3:12a)
Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. (Kol 3:13b)
”Vær frimodig, Søn, dine synder forlades dig.” (Matt 9:2)
Kristi fred skal råde i jeres hjerter. (Kol 3:15a)
På grundlag af alle de nævnte sandheder kan vi gøre dette:
I har aflagt det gamle menneske … og iført jer det nye menneske, som fornyes i sin skabers
billede. (Kol 3:9b-10)
Ifør jer da … . (Kol 3:12a)
Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. (Kol 3:14)
Her er hjælpen til at kunne elske:
Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden, som er givet os. (Rom 5:5b)
Herren lade jer vokse og blive overstrømmende rige i kærligheden til hinanden og til alle.
(1 Thess 3:12a)
For at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. (Joh 17:26b)
I Jesus på korset holder jeg al synd i mit liv for dømt og død og begravet!
-

Lad Kristi ord bo rigt hos jer. (Kol 3:16a)

-

Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader tak
ved ham! (Kol 3:17)
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LÆS Kol 3:18 til 4:1
==============
Parallelle tekster: Ef 5:21-33. Kol 3:18 – 4:1. 1 Peter 3:1-7.
Lighed
Ingen forskel i Guds øjne:
For Gud gør ikke forskel på nogen. (Rom 2:11)
Du gør ikke froskel på folk. (sagt til Jesus, Matt 22:16b)
Der bliver ikke gjort forskel på folk. (Kol 3:25b)
-

Her kommer det ikke an på at være græker og jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyte,
træl, fri, men Kristus er alt og i alle. (Kol 3:11)
Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl elle fri, på at være mand og
kvinde, for vi er alle én i Kristus Jesus. (Gal 3:28)
Mine brødre! I kan ikke tro på vor Herre Jesus Kristus, den herliggjorte, og så gøre forskel på
folk. (Jakob 2:1)
BIBELSK ETIK FOR ÆGTESKAB, BØRN, FAMILIE, LØNMODTAGER, ARBEJDSGIVER

Relevante tekster: Ef 5:21-33. Kol 3:18 – 4:1. 1 Peter 3:1-7.
NB! Som den gode Skabers friheds-folk har vi lov til at tale om de nedenstående ting!
NB! Vi vil også se på – hvad nu, hvis tingene er gået galt!?
Indledning
Guds fuldkomne, gode karakter udtrykkes i hans vilje. Han er almægtig, alvidende, nær alle steder, han er
sandheden. Som Skaberen har designet os. Så hans vilje er det allerbedste og mest gennemtænkte, der
findes!
Guds vilje gælder hele menneskeheden!
Han er god, vil os det bedste, så hans vilje er vores sikkerhed, tryghed, befrielse og lykke. Han vilje er
i overensstemmelse med en god samvittighed og det at ånde frit (ApG 3:20). Herren Jesus og hans etik er
verdens lys, sandhed, vejledning, frihed og liv. Et liv efter hans vilje er den bedste måde at komme
gennem livet på og til målet. Tager vi fejl undervejs, kan vi kaste os i hans arme og begynde på en frisk.
Ægtefæller
Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han dem. Og Gud velsignede dem og
sagde til dem: Bliv frugtbar og talrige; opfyld jorden, og underlæg jer den. (1 Mos 1:27-28a)
Gud Herren sagde: ”Det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer
til ham.” (1 Mos 2:18)
… skal enhver mand have sin hustru, og enhver kvinde sin mand. (1 Kor 7:3-5a)
Jesus sagde: ”Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og
sagde: ’Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive
ét kød’? Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et
menneske ikke adskille.” (Matt 19:4-6 og Mark 10:6-9)
Ægteskabet skal holdes i ære af alle og ægtesengen være ubesmittet. (Hebr 13:4a)
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Om ægteskab og mad:
For alt, hvad Gud har skabt, er godt og skal ikke forkastes, når man tager imod det med tak; for
det helliges ved Guds ord op ved bøn. (1 Tim 4:3)

Sådan er vi skabt, og det er ikke en fejl fra Guds side!
Hun er din Eva, han er din Adam. Hun er en søster i Herren – han er en broder i Herren. I begges
hjerter er Jesus og Helligånden!
En kristen skal ikke vælge en ikke-kristen til ægtefælle:
Træk ikke på samme hammel som de vantro! For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre,
eller hvad har lys til fælles med mørke? … hvordan kan en troende have lod og del med en
vantro? (2 Kor 6:14,15b)
Djævlen prøver på at ødelægge parforholdet i et ægteskab, samt familielivet.
Vi inviterer Jesus (og korset) ind i vores ægteskab (Præd 4:12b) og ind i familien – til at bo hos os!
Og vi inviterer ham ind i vores arbejdsliv.
Vi får skænket ét menneskeliv. Det ønsker min ægtefælle at leve med mig! Efter et halvt års
forelskelse kommer den modne kærlighed – med ømhed til at holde utrolig meget af!
I valget af dig ønsker din ægtefælle også at give sig hen til dig seksuelt.
Vi kan berede den anden en dyster, tung, drøj hverdag – eller en lys, tillidsfuld og hvilefuld hverdag.
Forelskelsen varer omtrent 1½ år og bevæger sig over i med ømhed at holde utroligt meget af. Ægtefæller
(også mangeårige) bør vise hensyn, tale pænt til hinanden, behold en pæn tone (ellers slår begge over i en
skrap tone), sige undskyld (inden solen går ned) mv. Prøv at se tingene og situationer med den andens
øjne og fra den andens synsvinkel. Sæt ord på tingene, så bliver vores adfærd mere forståelig og
gennemskuelig. Husk på, at hvad angår at blive ældre, gælder det jo begge parter!
-

-

Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden, som er givet os. (Rom 5:5b)
Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. (Matt 7:12a)
Bær over med hinanden og tilgiv hinanden,hvis den ene har har noget at bebrejde den anden.
Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. (især i et ægteskab, Kol 3:13)
I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus. (Ef 5:21)
Tre ting undres jeg over … mandens vej til den unge kvinde. (Ord 30:18a,19b, DO 1931)
… skal enhver mand have sin hustru, og enhver kvinde sin mand. En mand skal give sin hustru,
hvad han skylder hende, og en hustru ligeså sin mand. En hustru råder ikke over sit legeme, men
det gør hendes mand; ligeså råder heller ikke en mand over sit legeme, det gør hans hustru. I må
ikke unddrage jer hinanden … .. (1 Kor 7:2b-5a)
Glæd dig over din ungdoms hustru. (Ord 5:18b. Se også Ord 5:18b, 1931)
To kan holde stand. Tretvundet snor brister ikke så let.
(Herren er nummer tre, Præd 4:12b. Se også Præd 4:11a)
Hvis en troende kvinde har enker hos sig, skal hun tage sig af dem og ikke belaste menigheden;
den skal tage sig Af enker, der virkelig er i nød. (sammen med sin mand, 1 Tim 5:16)
Den, som ikke sørger for sine egne, og særlig for sin husstand, har fornægtet troen og er værre
end en vantro. (1 Tim 5:8)

Mandlig ægtefælle
Elsk jeres hustruer, og vær ikke hårde ved dem. (Kol 3:19)
Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og giver sig hen for den … .
Sådan bør også mændene elske deres hustruer som deres eget legeme. Den, der elsker sin hustru,
elsker sig selv … . …
Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de skal blive ét kød. …
… at I hver især skal elske jeres hustru som jer selv … . (Ef 5:25,28b,31,33a)
I mænd skal ligeså være hensynsfulde i samlivet med kvinden som den svarere part, og I skal vise
jeres hustruer ære, så sandt de også er medarvinger til livets nådegave, for at jeres bønner ikke
skal hindres.(1 Peter 3:7)
… sørger for hver især at have jeres hustru i hellighed og ære og ikke i sanseligt begær som
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hedningerne, der ikke kender Gud. (1 Thess 4:4-5)
De ældre mænd skal være ædruelige, agtværdige, besindige, sunde i troen, i kærligheden, i
udholdenheden. (Titus 2:2)

Kvindelig ægtefælle
Hustruer, I skal underordne jer under jeres mænd, som det sømmer sig i Herren. (Kol 3:18)
I hustruer [skal underordne jer] under jeres mænd, som under Herren. (Ef 5:22)
… og hustruen skal have ærefrygt for sin mand. (Ef 5:33b)
Ligeså skal I hustruer underordne jer under jeres mænd. (1 Peter 3:1a)
Ligeledes vil jeg, at kvinder skal være ærbart og ikke prangende klædt, deres pynt skal ikke være
kunstfærdige håropsætninger og guld eller perler eller dyrt tøj, men gode gerninger, som det
sømmer sig for kvinder, der vedkender sig deres gudsfrygt. (1 Tim 2:9-10)
… så [de ældre kvinder] kan opdrage de unge kvinder til at elske mand og børn, til besindighed
og
ærbarhed, huslighed, godhed, til at underordne sig under deres mænd … . (Titus 2:4-5a)
(Ord 31: 10-31)
… de ældre kvinder skal optræde, som det sømmer sig for hellige, at de hverken må være
sladderagtige eller drikfældige, men skal være vejledere i det gode. (Titus 2:3)
Enker:
Jeg vil altså at unge enker skal gifte sig, føde børn, styre hus … . (1 Tim 5:14a)
Enker, som virkelig er alene, skal du vise ærbødighed. … Den, der virkelig er enke og står alene,
har sat sit håb til Gud og bliver ved med at bede og anråbe nat og dag. (1 Tim 5:3,5)
Menigheden skal tage sig af enker, der virkelig er det. (1 Tim 5:16b)
Forældre
Fædre, I må ikke tirre jeres børn, så de mister modet. (være urimelig, Kol 3:21)
I fædre! Lad være med at opirre jeres børn, for at de ikke skal blive forskræmte.
(Kol 3:21, DO 1948)
Og I fædre, gør ikke jeres børn vrede, men opdrag dem med Herrens tugt og formaning.
(Ef 6:4)
I fædre! I må ikke opirre jeres børn. (tirre, Ef 6:4a, DO 1948)
Alle dine sønner skal være oplært af Herren, dine sønner får stor lykke. (Esajas 54:13)
Jeg skriver til jer, fædre: I kender ham, som har været fra begyndelsen. (1 Joh 2:13a)
Jeg har skreve til jer, fædre: I kender ham, som har været fra begyndelsen. (1 Joh 2:14b)
En tilsynsmand skal kunne styre sit eget hus godt og få sine børn til at vise lydighed, i al
agtværdighed. (1 Tim 3:4)
En ældste må være en, der ikke er noget at udsætte på, han skal være én kvindes mand, hans
børn skal være troende og må ikke være genstridige eller kunne beskyldes for at leve et vildt liv.
(Titus 1:6)
Børn skal ikke samle sammen til deres forældre, men forældrene til deres børn. (2 Kor 12:14b)
Små og større børn
Børn, adlyd jeres forældre i Herren; for det er ret og rigtigt. ”Ær din far og din mor! (Ef 6:1-2a)
Børn, adlyd jeres forældre i alt, for sådan skal det være i Herren. (Kol 3:20)
Jeg skriver til jer, børn: Jeres synder er tilgivet jer for hans navns skyld. (12)
Jeg har skrevet til jer, børn: I kender Faderen. (14a)
(1 Joh 2:12-14)
Lyt til din fars formaning, min søn, afvis ikke din mors belæring. (Ord 1:8
Men hvis en enke har børn eller børnebørn, skal disse lære at leve gudfrygtigt inden for deres
egen familie og gøre gengæld mod deres gamle; for det er værdsat hos Gud. (1 Tim 5:4)
Børn skal ikke samle sammen til deres forældre, men forældrene til deres børn. (2 Kor 12:14b)
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Unge mænd:
Lad ingen ringeagte dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for de troende … .
(siger Paulus til Timoteus, 1 Tim 4:12a)
Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om! Du kender dem, du har lært det af,
og fra barnsben kender du De hellige Skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på
Kristus Jesus. (siger Paulus til Timoteus, 2 Tim 3:14-15)
Jeg skriver til jer, I unge: I har overvundet den Onde. (1 Joh 2:13b)
Jeg har skrevet til jer, I unge: I er stærke, Guds ord bliver i jer, og I har overvundet den Onde.
(1 Joh 2:14b)
Forman ligeledes de unge mænd til at være besindig. (siger Paulus til Titus, Titus 2:6)
[Du skal formane] unge mænd som brødre. (siger Paulus til Timoteus,1 Tim 5:1b)
NB! Gud holder meget mere af vores børn, end vi gør! (Poul Madsen)
Titus’ væremåde over for de ældre
Du må ikke tale hårdt til en gammel mand, ham skal du formane som en far, unge mænd som
brødre, gamle kvinder som mødre og unge piger som søstre, i al ærbarhed. (1 Tim 5:1-2)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Uddybning:
Vers om børn generelt samt om visdom til at bede for børn og børnebørn
Herren sagde til Abram: ” … I dig skal alle jordens slægter velsignes.” (1 Mos 12:3c)
Vores øjne er rettet mod dig.” Alle judæerne stod for Herrens ansigt, også deres kvinder og
børn, store og små. (2 Krøn 20:12b-13)
Men jeg vil leve for ham, og mine efterkommere skal tjene ham. (Salme 22:31-32)
Kom og hør mig, børn, jeg vil lære jer at frygte Herren. (Salme 34:12)
Det, vi har erfaret, det, vore fædre har fortalt os, skjuler vi ikke for vore børn; vi fortæller den
kommende slægt om Herrens glorværdige gerninger og styrke, om de undere, han har gjort.
(Salme 78:3-4)
Lad dine tjeneres børn se din pragt. (Salme 90:16b)
Lad dit værk åbenbares for dine tjenere og din herlighed over deres børn!
(Salme 90:16, DO 1931)
Herrens troskab varer fra evighed til evighed mod dem, der frygter ham, og hans retfærdighed
mod børnenes børn, mod dem, der holder hans pagt og husker hans bud og følger dem.
(Salme 103: 17-18)
Herren vogter de uerfarne. (eksempelvis børn, Salme 116:6a)
Når man frygter Herren, lever man i fuld tryghed, og for børnene er det en tilflugt. (Ord 14:26)
Børnebørn er de gamles krone, fædre er sønnernes pryd. (Ord 17:6)
Dette er min pagt med dem, siger Herren: Min ånd, som er over dig, og mine ord, som jeg har
lagt i din mund, skal aldrig forsvinde fra din mund eller dine børns mund eller dine børnebørns
mund fra nu af til evig tid, siger Herren. (Esajas 59:21)
Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at
give jer en fremtid og et håb. (Jeremias 29:11)
- !!! Løft dine hænder til ham i bøn for dine børns liv. (Klagesangene 2:19b)
Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. … Jesus … sagde til
disciplene: ”Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. …
Og Jesus tog de små børn i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.2
(Mark 10:13a,14b,16)
Jesus elsker vores børn langt mere, end vi gør!
Jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde.
(Johannes 17:15)
2

Se også: Matt 18:2. Matt 19:13.
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Det skal ske i de sidste dage, siger Gud: Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres
sønner og døtre skal profetere, jeres unge skal se syner, jeres gamle skal have drømme.
(ApG 2:17. Joel 3:1)
Peter svarede: ”Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu navn til jeres synders forladelse, så skal I
få Helligånden som gave. For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som
Herren vor Gud vil kalde på.” (ApG 2:38-39)
Jeg lægger mine love i deres indre og skriver dem i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal
være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin broder og sige: ’Kend Herren!’ For
alle kender mig, fra den mindste til den største. Jeg tilgiver deres uret og husker ikke længere på
deres synd. (Hebr 8:10b-12. Jeremias 31:33-34)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Om arbejde og arbejdsforhold i Bibelen
Underlæg jer jorden. (1 Mos 1:28a)
Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den.
(1 Mos 2:15
Med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tjørn og tidsel skal jorden lade spire frem til
dig, og du skal leve af markens planter. I dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du vender
tilbage til jorden. (1 Mos 3:17b-19a)
I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; men den syvende dag er sabbat for Herren
din Gud. (2 Mos 20:9-10a)
Mennesket går ud til sin gerning og arbejder til det bliver aften. (Salme 104:23)
Hvad dine hænder frembringer, skal du selv nyde. (Salme 128:2a)
Men at menneskene kan spise og drikke og nyde frugten af deres slid, det er en gave fra Gud.
(Præd 3:13)
At Gud giver menneskene rigdom og formue og giver dem mulighed for at nyde den og få deres
løn og glæde sig i deres slid, det er en gave fra Gud. De skal ikke altid tænke på deres levedage,
for Gud giver dem glæde i hjertet. (Præd 5:18-19)
Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer i tilgift. (Matt 6:33)
Alt andet er: spise drikke, tøj (vers 31).
NB! Arbejde i sig selv er ikke en straf af Gud, men det slidsomme ved arbejdet.
Lønmodtager
Jeg bruger ordet ’lønmodtager’ i stedet for ordet ’slaver’ og ’tjenestefolk’:
Slaver, adlyd jeres jordiske herrer, som var det Kristus, med frygt og bæven og af et oprigtigt
hjerte, ikke som øjentjenere, der vil stå sig godt med mennesker, men som Kristi tjenere, der af
hjertet gør Guds vilje. Gør jeres arbejde med god vilje som et arbejde for Herren og ikke for
mennesker. I ved jo, at enhver skal få gengældt af Herren, hvad han gør af godt, hvad enten han
er slave eller fri. (Ef 6:5-9)
Af de hundrede millioner mennesker, der var i Romerriget, var de 60 millioner slaver.
Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader
tak ved ham! (Kol 3:17)
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. Hvad I end gør, gør det af hjertet – for Herren og
ikke for mennesker. I ved jo, at I af Herren skal få jeres arv til gengæld. Tjen Kristus, vor Herre.
(Kol 3:22-24.)
Slaverne skal underordne sig under deres herre i ét og alt og rette sig efter dem uden at sige dem
imod; de må ikke stikke noget til sig, men skal altid vise sand troskab, så de i ét og alt kan være en
pryd for Guds, vor frelsers lære. (Titus 2:9-10)
Alle, som er under slaveåg, skal vise deres herrer al den ærbødighed, de har krav på, for at Guds
navn og læren ikke skal blive til spot. Og slaver, som har troende herrer, må ikke vise dem mindre
ærbødighed, fordi de er brødre, men skal tjene dem endnu bedre, fordi de er troende og kære
brødre, som selv lægger vægt på at gøre godt mod dem. Sådan skal du lære og formane.
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(1 Tim 6:1-2)
I, som er tjenestefolk, skal underordne jer under jeres herrer med al ærefrygt, ikke kun de gode og
milde, men også de urimelige. For det er tal værd, når man med Gud for øje tåler uforskyldte
lidelser. (1 Peter 2:18-19)

Hvis jeg er udsat for en uretfærdighed på arbejdet, fx at overenskomster brydes, hvor meget skal jeg
kræve min ret på arbejdet, når jeg har ret?
Hvad nu hvis en kristen har en arbejdsgiver, som har psykopatisk træk, og den troende derfor får en
depression? (15 % af ledere har psykopatiske træk)
Hvad skal jeg gøre, når jeg bliver mobbet, fordi jeg er en kristen?
Arbejdsgiver - kristne arbejdsgivere er indbefattet samt arbejdsforhold og lønforhandling
Jeg kan invitere Jesus med på min arbejdsplads!
Du må ikke unddrage den trængende og fattige daglejer hans løn hvad end det er en af dine
landsmænd eller en af de fremmede, som bor i en af byerne i dit land. Hver dag skal du betale
ham hans løn, før solen går ned, for han er fattig og har hårdt brug for den. Ellers vil han råbe til
Herren og anklage dig, og det vil blive regnet dig til synd. (5 Mos 24:14-15)
Jeres arbejdere jager I med. (Esajas 58:3b)
Ve den, der bygger sit hus med uretfærdighed, sine højsale med uret; han lader sine landsmænd
trælle uden betaling, arbejderne giver han ikke løn. …
Nu kommer jeg til jer og holder dom, jeg træder snart frem som vidne … mod dem, der
unddrager daglejeren hans løn … . (Malakias 3:5)
Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I gøre mod dem. (Matt 7:12a)
For Himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til
sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin
vingård. (Matt 20:1-2)
For en arbejder er sin føde værd. (Matt 10:10b)
”En arbejder er sin løn værd.” (1 Tim 5:18b)
Og I, som er herrer, optræd på samme måde over for dem; lad være med at true. I ved jo, at de
og I har den samme Herre i himlene, og han gør ikke forskel på nogen. (Ef 6:6b-9)
Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader
tak ved ham! (Kol 3:17)
… af et oprigtigt hjerte i frygt for Herren. Hvad I end gør, gør det af hjertet – for Herren og ikke
for mennesker. I ved jo, at I af Herren skal få jeres arv til gengæld. Tjen Kristus, vor Herre.
(Kol 3:22b-24)
I, som er herrer, gør ret og skel mod jeres slaver; for I ved, at også I har en Herre i himlen.
(Kol 4:1)
Og slaver, som har troende herrer, må ikke vise dem mindre ærbødighed, fordi de er brødre, men
skal tjene dem endnu bedre, fordi de er troende og kære brødre, som selv lægger vægt på at gøre
godt mod dem. Sådan skal du lære og formane. (1 Tim 6:2)
Og nu I, som er rige! … I har samlet jer skatte til de sidste dage; tænk på den løn, I har
unddraget arbejderne, der har høstet jeres marker, skriger til himlen, og høstfolkenes råb har
nået Hærskarers Herres ører. … I har dømt og dræbt den retfærdige, mod jer er han værgeløs.
(Jakob 5:1a,3b-4-6)
NB! Alle kristne kommer ud for problemer! Det er ikke udtryk for, at jeg er en dårlig kristen! det er ikke
uåndeligt at løbe ind i problemer!
NB! Hvad nu hvis tingene er gået galt (a) som en ikke-kristen (b) som en kristen?!
Begynd på en frisk!
Kom til mig, alle I, som slider trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.
(Matt 11:18)
Befaler Gud nu mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig. (ApG 17:29b)
Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser
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os for al uretfærdighed. (1 Joh 1:9)
Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus den retfærdige, han er
sonoffer for vore synder. (1 Joh 1:8b-9a)
Så sagde Jesus: ”Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere.”
(siger Jesus til kvinden der har begået ægteskabsbrud, Joh 8:11b)
Anderledes med den, som ikke har gerninger at opvise, men tror på Ham, som retfærdiggør den
ugudelige: ham regnes hans tro til retfærdighed. (Rom 4:5, DO 1948)

De forhold og rammer vi kristne er i i vores tid
Vi ønsker at følge Jesus og tjene med i menigheden, herunder med en nådegave.
Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evig tid, den som
Menneskesønnen vil give jer. (Joh 6:27)
Hils min kære Persis, som har arbejdet så meget i Herren. (Rom 16:12b)
På alle fronter er der krav og pligter – og på én gang!
Økonomiske forpligtelser.
Omkring 40 års alderen er pligterne omkring store børn samt de økonomiske forpligtelser størts . En
teenager koster i alt omtrent 1 million i løbet af opvæksten.
Ægteskab og familieliv og børn og børnebørn (små, større, teenagers) skal ’plejes’. Årene går så hurtige.
Pludselig er ens børn voksne. Pludselig er børnebørnene store og selvstændige.
Der er forpligtelserne over for ens ældre forældre, der plages af svaghed, sygdom og mere hjælpeløshed.
Vi ønsker også at pleje venskaber.
Arbejdspladsen stiller store krav, herunder efteruddannelse, også spændende udfordringer med mulighed
for en karriere og god løn. Hele tiden forandringer, som vi skal omstille os til. Som kristen ønsker vi at
gøre vores arbejde så godt som muligt og være et vidnesbyrd – det giver træthed.
Vi ønsker at følge med i samfundets og verdens begivenheder. Så vi modtager mange indtryk og
påvirkninger fra mange medier dagen lang, som vi ofte skal tage stilling til. Det har aldrig før været mere
intenst.
Det er meget afslappende og en nydelse at se tv, video, film. Vi bruger også tid foran pc’eren.
Reparation på huset, haven, motion.
Der er ikke: tid, kræfter, mulighed, penge til det hele! Hele tiden skal vi prioritere.
Manden siger: Jeg er træt, Gud! Jeg er træt, Gud! Jeg kan ikke mere! (Ord 30:1)
Vores psyke (niveauet af angst stiger), ægteskab, børn, livet i hjemmet, menighedslivet, motion mv. lider
under dette!
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EN GENNEMGANG AF TEKSTEN Kol. 3:1-17
NB! Vær det, du allerede er! Lev det, du allerede er!
Sammmenlign kristenlivet før frelsen og efter. Fx Kol 1:22,28. Ef 1:4. Titus 2:14)
3:1 Kig opad:
Da Jesus havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres
øjne. … [To engle sagde:] ” … Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme
igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen.” (ApG 1:9,11b)
Vort borgerskab er i himlene; derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. (Fil 3:20)
Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig,
for at også I skal være, hvor jeg er. (Joh 14:3-4)
Jesus er ophøjet til Guds højre hånd. … Den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til
Herre og Kristus. (ApG 2:33a,36b)
Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i
forbøn for os. (Rom 8:34)
Og Jesus blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev
hvide som lyset. (forklarelsen på bjerget, Matt 17:2)
Hans øjne var som luende ild. (Åb 1:14b)
Hans udseende var, som når solen stråler i sin styrke. (Åb 1:16b)
Jeg har altid Herren for øje, han er ved min højre side, og jeg vakler ikke. (Salme 16:8)
Mine øjne er altid rettet mod Herren. (Salme 25:15a)
Ja, på Jesus, som har tålt en sådan modsigelse, skal I tænke. (Hebr 12:3a DO 1948)
I kong Uzzijas dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone … . (Esajas 6:1)
… siger Gud … til Sønnen: Din trone, Gud, står til evig tid, dit kongescepter er retfærdighedens
scepter. Du elskede ret og hadede uret. (Hebr 1:6b,8-9a)
For dette siger den højt ophøjede, som troner for evigt, og hvis navn er Hellig: … .
(Esajas 57:15a)
Men Mika sagde: ”Så hør da Herrens ord! Jeg så Herren sidde på sin trone, og hele himlens hær
stod til højre og til venstre for ham. 1 Konge 22:19)
… gjorde Gud os … levende med Kristus – af nåde er i frelst – og han oprejste os sammen med
ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus. (Ef 2:5)
3:2 Tænk på himlen:
Men saml jer skatte i himlen. … For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være. (Matt 6:20a,21)
Men Herrens dag vil komme som en tyv, og da vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil
brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig som det, det er. Da nu alle
disse ting må gå i opløsning … . (2 Peter 3:10-11a)
For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige; det synlige varer jo kun for en tid, det usynlige
evigt. (2 Kor 4:18)
… den kommende tid, så de kan gribe det virkelige liv. (1 Tim 6:19b)
-

Ved vor Herre Jesu Kristi kors er verden blevet korsfæstet for mig, og jeg for verden. (Gal 6:14b)
For denne verden, som den er, går til grunde. (1 Kor 7:31b)
Elsk ikke verden og heller ikke det, som er i verden. … Og verden og dens begær går til grunde.
(1 Joh 2:15a,17a)
I utro, ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der vil være ven med
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verden, står som en fjende af Gud. (Jakob 4:4)
Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes. (Rom 12:2a)

3:3 Vi er døde:
Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? …
Vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som
ligger under for synden, skulle tilintetgøres. (Rom 6:3,6a)
For er vi døde med ham, skal vi også leve ved ham. (2 Tim 2:11b)
-

Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. (Gal 2:19b-20a)
Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig og jeg i jer. (Joh 14:20)

3:4 Han kommer igen:
Lev i ham. (Jesus Kristus, Kol 2:6)
Jeg er … livet. (siger Jesus, Joh 14:6)
Jeg lever, og I skal leve. (siger Jesus, Joh 14:19b)
Vi skal leve ved ham. (1 Joh 4:9b)
Og den, som knytter både os og jer fast til Kristus … er Gud. (2 Kor 1:21)
Men den, som binder sig til Herren, er én ånd med ham. (1 Kor 6:17)
Kristus er alt og i alle. (Kol 5:11b)
Vi ved, at når Jesus åbenbares, skal vi blive lige som han, for vi skal se ham, som han er.
(1 Joh 3:2b)
Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig,
for at også I skal være, hvor jeg er. (Joh 14:3)
,,,,,,,,,,,,,,,,,
3:5 Væk med det:
Vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som
ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden. (Rom 6:6)
At frygte Herren er at hade det onde, hovmod, stolthed, ond adfærd og svigefuld tale hader
jeg. (Ord 8:13)
Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke
jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til
rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud, som redskaber
for retfærdighed. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under
nåden. (Rom 6:12-14)
Så lad da det jordiske i jer dø. (Kol 3:5a)
I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levned, og som ødelægges af sine
forføreriske lyster. (Ef 4:22-23)
Jeg sluttede den pagt med mine øjne, at jeg ikke ville kaste dem på en jomfru. (Job 31:3)
Vær ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær. (Rom 13:14b)
Had det onde, og elsk det gode. (Amos 5:15a)
Om kroppen:
Da formede Gud mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et
levende væsen. (1 Mos 2:7)
Legemet er ikke til utugt, men er til for Herren, og Herren for legemet. (1 Kor 6:13b)
Men utugt og al slags urenhed og griskhed må end ikke nævnes iblandt jer; det sømmer sig ikke
for hellige. (Ef 5:3)
Hold jer fra utugt! Al anden synd, som et menneske begår, er uden for legemet, men den, der lever
utugtigt, synder med sit legeme. Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som
er I jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med
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jeres legemer. (1 Kor 6:18-20)
Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende
og et helligt offer, der er Gud til behag – det skal være jeres åndelige gudstjeneste. (Rom 12:1)
Jesus er vores seksuelle renhed.
Angående det seksuelle, bør et ægtepar bruge kroppen til det, den er skabt til. Kroppen skal bruges
hensynsfuld over for den anden og under frivillig aftale.
Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. (Matt 7:12a)
Om rigdom:
Gud giver menneskene rigdom og formue og giver dem mulighed for at nyde den og få deres løn
og glæde sig i deres slid, det er en gave fra Gud. (Præd 5:18)
Men at menneskene kan spise og drikke og nyde frugten af deres slid, det er en gave fra Gud.
(Præd 3:13)
Du skal ære Herren med din rigdom. (Ord 3:9a)
For jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har. Jeg kender til at have ringe kår, og jeg kender til at
have overflod. I ét og alt er jeg indviet, både at være mæt og at sulte, både at have overflod og at
lide mangel. (Fil 4:11b-12)
Det er menneskets lyst at eje. (Ord 19:22a)
Ét af syndens udslag er at eje og vil have!
Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller
trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af den næstes ejendom. (2 Mos 20:17)
Gnieren er hidsig efter rigdom. (Ord 28:22a)
Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den
ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. (Matt 6:24)
Den begærlige forbander og håner Herren. (Salme 10:3b)
Jeg blev vred over deres syndige griskhed. (Esajas 57:17a)
Og Jesus sagde til dem: ”Se jer for og vær på vagt over for griskhed, for et menneskes liv
afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod.” (Luk 12:15)
For det skal I vide, at ingen utugtig eller uren eller grisk – det er det samme som en afgudsdyrker
– har lod og del i Kristi og Guds rige. (Ef 5:5)
Og vist er det, at gudsfrygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv; for tomhændet kom
vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den; har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med
det. Men de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold og henfalder til utallige tåbelige og
skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. For kærlighed til
penge er roden til alt ondt; drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv
mange smerter. (1 Tim 6:8-10)
Dem, der er rige i den nuværende verden, skal du byde, at de ikke må være overmodige og ikke
sætte deres håb til usikker rigdom, men til Gud, som rigeligt skænker os alt, hvad vi behøver. Du
skal byde dem at gøre godt og være rige på gode gerninger, at være gavmilde og dele med andre,
og samle sig en skat som en god grundvold for den kommende tid, så de kan gribe det virkelige
liv. (1 Tim 6:17-19)
3:6
De onde mennesker:
Herren så, at menneskets ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde
dagen lang, kun var ondt. (1 Mos 6:5)
Alle er fordærvede; ingen gør godt. (om ugudelige, Rom 3:12b)
Der er ondskab i kammeret i deres indre. (Salme 55:16b)
At handle skændigt er en fornøjelse for tåben. (Ord 10:23a)
Den uretfærdige har lyst til ondt, hans næste finder ingen barmhjertighed hos ham.
(Ord 21:10)
Fordi der ikke hurtigt fældes dom over den onde handling, er menneskers hjerte fuldt af lyst til
at handle ondt. (Præd 8:11)
I slutter forbund, som er min ånd imod, så I føjer synd til synd. (Esajas 30:1b)
(Mit folk) er dygtige til at gøre det onde. (Jeremias 4:22b)
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Guds vrede og dom:
For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der
undertrykker sandheden med uretfærdighed. (om ugudelige, Rom 1:18a)
Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord; for det er den slags, der nedkalder Guds vrede over
ulydighedens børn. Gør derfor ikke fælles sag med dem.
(= disse ord henviser til versene lige inden, Ef 5:6-7
Mod dig alene har jeg syndet, jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne. (Salme 51:6a)
Et folk der ustandselig krænker mig op i mit åbne ansigt. (om ugudelige, Esajas 65:3a)
I må forstå, at der er en dom! (Job 19:29b)
Ja, Herre, Gud, Almægtige, sande og retfærdige er dine domme. (Åb 16:7b)
Herren lader ikke den skyldige ustraffet.
(om ugudelige, 2 Mos 34.7b. Nahum 1:3a. Salme 10:4)
Gud handler aldrig uretfærdigt, den Almægtige handler aldrig uhæderligt. Nej, han gengælder
mennesker, hvad det har gjort, han lader manden få igen for sin færden. Gud handler bestemt
ikke uretfærdigt den Almægtige fordrejer ikke retten. (Job 34:10-12)
Han … gengælder mennesker efter deres gerninger. (Ord 24:12b. Rom 2:2)
3:7 Det forhenværende liv:
Den slags hengav også I jer til, dengang I levede sådan. (Kol 3:7)
Også jer har Gud gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før
vandrede i. … og vi var af natur vredens børn ligesom de andre. (Ef 2:1,3b)
Vi var også selv engang uforstandige, ulydige og på afveje, vi lå under for alle mulige
tilbøjeligheder og lyster; vi levede i ondskab og misundelse, var forhadt og hadede hinanden.
(Titus 3:3)
Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? (Rom 6:2)
En kristen lever ikke mere i synd som sit naturlige liv! Men en kristen kan falde i synd!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
3:8 Aflæg alt:
Men nu skal også I aflægge det alt sammen. (Kol 3:8a)
Jeg frygter, der vil være strid, misundelse, vrede, egoisme, bagtalelse sladder, indbildskhed og
forvirring. (2 Kor 12:20b)
Så overgiv da til døden de lemmer, der hører jorden til. (Kol 3:8a, 1948)
For nu er frelsen nærmere, end da vi kom til tro. Natten er fremrykket, dagen er nær. Lad os da
aflægge mørkets gerninger og tage lysets rustning på. Lad os leve sømmeligt, som det hører
dagen til, ikke i svir og druk, ikke løsagtigt og udsvævende, ikke i kiv og misundelse, men iklæd jer
Herren Jesus Kristus, og vær ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær. (Rom 13:11-14)
Aflæg derfor al urenhed og al den megen ondskab. (Jakob 1:21a)
Derfor skal I aflægge al ondskab og al svig og hykleri og misundelse og enhver bagtalelse.
(1 Peter 2:1)
Jeg … formaner jer da til leve, så det svarer til det kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed, med
tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde Åndens
enhed med fredens bånd. (Ef 4:1-2)
Lad os kristne tale til hinanden og ikke om hinanden.
Vrede:
Hidsighed. (Gal 5:20)
Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede. …
Al forbitrelse og hidsighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt. (Ef 4:26,31)
Hold dig fra de tåbelige og hidsige diskussioner; du ved, at de kun fører til stridigheder, og en
Herrens tjener skal ikke strides med nogen. (2 Tim 2:23-24)
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Ord:
-

Vær ikke vrantne mod hinanden, brødre, for at I ikke skal blive dømt; dommeren står allerede for
døren. (Jakob 5:9)
En tåbe giver luft for al sin vrede, men den vise holder den i ave. (Ord 29:11)
Jesus svarede ikke med skældsord, da han blev skældt ud, under sine lidelser truede han ikke, men
overgav sin sag til Gud, der dømmer retfærdigt. (1 Peter 2:23)
På dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for ethvert tomt ord, de har talt. (Matt 12:36)
Men tungen kan intet menneske tæmme, den er ustandselig på færde med sin ondskab og fuld af
dødbringende gift. (Jakob 3:8)
Heller ikke skamløshed og tåbelig snak eller overfladisk vid; det passer sig ikke, men derimod
taksigelse. (Ef 5:4)
Dåren bruger mange ord. (Præd10:14a)
Med mange ord kan overtrædelse ikke undgås. (Ord 10:19a)
Lad ikke din mund bringe skyld over dig. (Præd 5:5a)
Et mildt svar afvender vrede, et sårende ord vækker harme. (Ord 15:1)
Deres strube er en åben grav, med deres tunger taler de svig; der er slangegift under deres
læber, deres mund er fuld af forbandelse og forbitrelse. (om ugudelige, Rom 3:13)

3:9
Lyv ikke – atl sandt:
Jesus sagde til Thomas: ”Jeg er … sandheden … . (Joh 14:6a)
Gud er sanddru. (Joh 3:33b)
Alt, hvad der er sandt … det skal I lægge jer på sinde. (Fil 4:8)
Elsk sandhed og fred! (Zakarias 8:19)
Kærligheden glæder sig ved sandheden. (1 Kor 13:6b)
… fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden … . (2 Thess 2:10b)
Den retfærdige hader løgneord. (Ord 13:5a)
Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn. (2 Mos 20:7a. 5 Mos 5:11a)
Djævelen står ikke I sandheden, for der er ikke sandhed i ham. … løgner er han og fader til
løgnen. (Joh 8:44b)
Alle mennesker er løgnere. (Salme 116:11b)
Du må ikke sprede løgnagtige rygter. Gør ikke fælles sag med den skyldige ved at optræde som
falsk vidne. (2 Mos 23:1)
Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der
undertrykker sandheden med uretfærdighed. (Rom 1:18a)
Hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus? (1 Joh 2:22a)
Kristne skal undlade: ’hvide løgne’, at overdrive, at udelade et vigtigt aspekt, at lade en fremstilling have
slagside, at fortie noget vigtigt osv
Vi har aflagt:
Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til.
(Kor 5:17)
Vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham. (Rom 6:6a)
3:10
Ifør:
-

Og I skal fornyes i sind og ånd og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med
sandhedens retfærdighed og fromhed. (Ef 4:23-24)
Alle I, der er døbt til Kristus, har iklædt jer Kristus. (Gal 3:27)
Iklæd jer Herren Jesus Kristus. (Rom 13:14a)
Josva stod foran englen med snavsede klæder på. Da sagde englen til dem, der stod foran ham:
”Tag de snavsede klæder af ham.” Til Josva sagde han: ”Se, jeg fjerner din skyld fra dig og giver
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dig festklæder på.” (Zakarias 3:3-4)
Jeg fryder mig over Herren, min sjæl jubler over min Gud. For han har klædt mig i frelsens
klæder og hyllet mig i retfærdighedens kappe. (Esajas 61:10a)
Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer,
folk og tungemål; de stod foran Lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne.
(som en kristen står du der også, Åb 7:9)

Fornyelse:
For den, Gud forud har kendt, har han også forud bestemt til at fornyes efter sin søns billede.
(Rom 8:29a)
Men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje … .
(Rom 12:2)
Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det
billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er.
(2 Kor 3:18)
Derfor bliver vi ikke modløse, for selv om vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort
indre menneske dag for dag. (2 Kor 4:16)
Og han, der sidder på tronen, sagde: ”Se, jeg gør alting nyt!” (Åb 21:5a)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
3:11 Lighed:
Her kommer det ikke an på at være græker og jøde, omskåret eller uomskåret, barbar skyte, træl,
fri, men Kristus er alt og i alle. (Kol 3:11)
For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har iklædt jer
Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være
mand eller kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams
afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. (Gal 3:26-28)
I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag undr himlen. Da nu denne lyd [et kraftigt
vindstød fra himlen] hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, for hver enkelt hørte dem
tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte: ”Hør, er de ikke
galilæere, alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vores eget modersmål? Vi
parthere, medere og elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og
provinsen Asien, Frygien, Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen, vi tilflyttede romere, jøder og
proselytter, kretere og arabere – vi hører dem tale om Guds storværker på vore egne tungemål.”
(pinsedag, ApG 2:5-11)
Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle
skal have drømme, jeres unge skal se syner. Selv over jeres trælle og trælkvinder vil jeg udgyde af
min ånd i de dage. (Joel 3:1-2)
Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov … ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror.
Der er ingen forskel. (Rom 3:21a,22b)
Nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen. (siger Peter, ApG 10:34)
Og Gud har ikke gjort forskel på os [jøder] og dem [hedninger], idet han har renset deres hjerter
ved troen. (ApG 15:9)
Men alle dem, som tog imod Jesus, gav Gud ret til at blive Guds børn, dem der tror på Jesu navn.
(Joh 1:12)
3:12 + 14
Udvalgt:
Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære
frugt og blive ved med at bære frugt. (Joh 15:16a
For før verden blev grundlagt har Gud i Jesus Kristus udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for
hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje [1948: kærlighed] forudbestemte Gud os til barnekår hos
sig ved Jesus Kristus. (Ef 1:4-5)
35

Hellige – skilt ud for Guds skyld, sat til side til hans brug, indviet til ham:
Til alle de hellige i Kristus Jesus, jer der bor i Filippi. (Fil 1:1)
Gud kaldte os … til hellighed. (1 Thess 4:7)
Gud frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vore gerninger, men efter
egen beslutning og af den nåde, so var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden. (2 Tim 1:9
I Kristus blev også I, da I kom til tro, beseglet med forjættelsens hellige ånd. (Ef 1:13b)
… har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død, for at føre jer frem som hellige og
lydefrie og uangribelige for sit ansigt. …
Og vi formaner enhver og belærer enhver med al visdom for at føre ethvert menneske frem som
fuldkommen i Kristus. (Kol 1:22,28. Rom 12:1-2)
Jesus Kristus gav sig selv hen for os for at løskøbe os fra al slags lovløshed og skaffe sig et rent
folk som sit ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. (Titus 2:14)
… ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den for at hellige den ved at rense den i
badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden plet eller rynke, hellig
og lydefri. (Ef 5:27)
Men Gud skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både
retfærdighed og helligelse og forløsning … . (1 Kor 1:30)
Men nu, da I er blevet befriet fra synden og er blevet trælle for Gud, får i den frugt, at I helliges
… (Rom 6:22)
Stræb efter fred med alle og efter den hellighed, uden hvilken ingen kan se Herren. (Hebr 12:14)
Elskede:
Israels Hellige er din frelser … for du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker dig.
(Esajas 43:3a,4a)
Han befriede mig, for han holder af mig. (Salme 18:20b)
Herren må redde ham, han holder jo af ham. (Salme 22:9b)
Med evig kærlighed har jeg elsket dig, derfor bevarer jeg min troskab mod dig. (Jeremias 31:3b)
Jeg læger Efraims frafald, elsker dem frivilligt, min vrede har vendt sig fra dem.
(Hoseas 14:5, DO 1931)
Du, som … holder af at vise godhed. (Mikas 7:18b)
Jeg elsker jer, siger Herren. (Malakis 2a)
I mig selv er jeg ikke sådan her – men her er hjælpen:
”Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!” (Matt 3:17b)
… for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. (Joh 17:26b)
Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed. (Luk 1:78a)
Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden, som er givet os. (Rom 5:5b)
Og Herren lade jer vokse og blive overstrømmende rige i kærlighed til hinanden og til alle.
(1 Thess 3:12a)
Til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse. (Ef 3:19a)
Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever I mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på
Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. (Gal 2:20)
Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed
og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet
kødet sammen med lidenskaberne og begæringer. (Gal 5:22-24)
De kendsgerninger kan jeg iføre mig!
3:13
Vers 13 omfatter også de tilfælde, hvor jeg i grunden med rette kunne bebrejde den anden, for sådan som
vedkommende har været over for mig, måske endda i en alvorlig sag, der har været hård for mig.
Se til, at ingen går glip af Guds nåde, at ingen bitter, skadelig rod får lov til at sætte skud, så
mange forgiftes af den. (Hebr 12:15)
Sådan er Herren over for mig:
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Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. (Joh 1:29b)
I blev købte dyrt. (1 Kor 6:20a)
Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige; han er
sonoffer for vore synder … . (1 Joh 2:1b-2a)
Hvis vi bekender vore synder, er Jesus trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og
renser os fra al uretfærdighed. (1 Joh 1:9)
”Vær frimodig, søn, dine synder tilgives dig.” (siger Jesus til en lam og hans venner, Matt 9:2)
Da kom Peter til Jesus og spurgte: ”Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når
han forsynder sig mod mig? Op til syv gange?” Jesus svarede ham: ”Jeg siger dig, ikke op til syv
gange, men op til syvoghalvfjerds gange. (det gør Jesus, Matt 18:21-22)

Netop sådan bør jeg være overfor andre, Kol 3:13b:
Gud har jo taget imod ham. (om en kristen bror, Rom 14:3b)
Den broder, som Kristus døde for. (1 Kor 8:11b)
3:15 Hans egen fred:
Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus.
(Rom 5:1)
Det, Ånden vil, er liv og fred. (Rom 8:6b)
Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer, jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må
ikke forfærdes og ikke være modløst! (Joh 14:27)
Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler; men vær
frimodige, jeg har overvundet verden. (Joh 16:33
)
Herren velsigner sit folk med fred. (Salme 29:11b)
Herre, du skænker os fred, for alt, hvad vi har gjort, har du gjort for os. (Esajas 26:12)
Fredens Gud være med jer alle! Amen. (Rom 15:33)
Fred til mennesker med Guds velbehag. (Luk 2:14b)
Fred være med jer alle, som er i Kristus! (1 Peter 5:14b)
Barmhjertighed og fred og kærlighed være med jer i stadig rigere mål! (Judas 2)
Fredens Herre give jer freden, altid og på alle måder! Herren være med jer alle! (2 Thess 3:16)
3:16 Kristi ord, visdom:
Herren din Gud vil af den midte lade en profet som mig fremstå for dig, en af dine egne; ham skal
I adlyde. (5 Mos 18:15)
Mens Peter endnu talte, se, da overskyggede en lysende sky dem, og der lyd en røst fra skyen:
”Det er min elskede søn, i ham har jeg velbehag. Hør Ham!” (forklarelsen på bjerget, Matt 17:5)
Vi har Kristi tanker. (1 Kor 2:16b)
Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. (Rom 10:17)
Kristus, i hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult til stede. (Kol 2:3, DO 1948)
De holdt fast ved apostlenes lære. (ApG 2:42:2)
Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens fader, vil give jer visdoms og
åbenbarings ånd til at erkende ham [Gud] (Ef 1:17)
At frygte Herren er begyndelsen til visdom, enhver, der gør det, bliver såre klog.
(Salme 111:10. Ord 9:10. Job 28:28)
Hos Gud er visdom og styrke, han sidder inde med råd og indsigt. (Job 12:13)
Lad os holde tal på vore dage, så vi får visdom i hjertet. (Salme 90:12)
3:17
Herren Jesus:
Jesus er Herre! (1 Kor 12:3)
Du skal give sønnen navnet Jesus [Gud frelser], for han skal frelse sit folk fra deres synder.
(Matt 1:21b)
I skal altså underordne jer under Gud. (Jakob 4:7a)
Hvad I end gør, gør det af hjertet – for Herren … Tjen Kristus, vor Herre! (Kol 3:23a,24b)
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Tak:
-

Ligesom kirken underordner sig under Kristus … . (Ef 5:24a)
”Følg mig!” (siger Jesus, Matt 9:9b)
For da han lagde alt under ham [Jesus], undtog han intet fra at være underlagt ham. Ganske vist
ser vi endnu ikke alt underlagt ham [Jesus]. (Hebr 2:8b)
Jeg er hjælpeløs og fattig, Herren vil tage sig af mig. Du er min hjælper og befrier.
(Salme 40:18a)
Giv jer helt hen til arbejdet for Herren. (1 Kor 15:58a)
Kom, lad os kaste os ned, lad os bøje os, lad os falde på knæ for Herren, vor skaber, for han er
vor Gud. (Salme 95:6-7a)
Peter svarede Jesus: ”Herre, du ved, at jeg har dig kær!” (Joh 21:17b)
Herren drog mig op af den brusende grav, af det skidne dynd, han satte min fod på en klippe, gav
skridtene fasthed. (Salme 40:3, DO 1931)
Anderledes med den, der ikke har gerninger at opvise, men tror på Ham, som retfærdiggør den
ugudelige: ham regnes hans tro til retfærdighed. (Rom 4:5, DO 1948)
Sig tak under alle forhold; for dette er Guds vil med jer i Kristus Jesus. (1 Thess 5:18)
Tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer til evig tid. (1 Krøn 16:34. Salme 118:29)
Jeg vil takke Herren af hele mit hjerte. (Salme 9:2a)
Det er godt at takke Herren. (Salme 92:2a)
Lad os træde frem med takkesang, bryde ud i lovsang for ham. (Salme 95:2)
Jeg takker dig, Herre, min Gud, af hele mit hjerte, jeg vil ære dit navn til evig tid, for din godhed
mod mig har været stor … . (Salme 86:12-13a)
Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde er dine gerninger. …
Hvor er dine tanker dyrebare for mig, hvor stor er dog summen af dem, Gud! (Salme 139:14a,17)
Alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven fra lysenes fader. (Jakob 1:17a)
For alt, hvad Gud har skabt er godt og skal ikke forkastes, når man tager imod det med tak; for
det helliges ved Guds ord og ved bøn. (om ægteskab og mad, 1 Tim 4:4-5)
Og alligevel har Gud vidnet om sig selv gennem sine velgerninger ved at give jer regn fra himlen
og frugtbare årstider, ved at mætte jer og ved at fylde jeres hjerter med glæde. (ApG 14:17)
Herrens nåde er ny hver morgen. (Klagesangene 3:23a, DO 1931)
Lad os derfor takke for, at vi får et rige, der ikke kan rokkes, og med tak tjene Gud, som det er
hans vilje, i gudsfrygt og ærefrygt. (Hebr 12:28)
Og når de fire væsener giver pris og ære og tak til ham, der sidder på tronen, og som lever i
evighedernes evigheder … . (Åb 4:9)
Sådan er min ven. (om min ven Jesus, Højsangen 5:16b)

Tak for: Hustru, mand, børn, familie, menigheden, venner, for kraft til og mulighed for at arbejde for sin
løn, velstand, et fyldt køleskab, en rent badeværelse, koldt og varmt vand, varmesystem i huset, tøj.
Sådan er Gud – fordi vi har brug for ham for at gøre alt ovenstående:
Du er min hjælper og befrier, tøv ikke, min Gud! (Salme 40:18b)
NOGLE IAGTTAGELSER I TEKSTEN
# Sådan bliver et brev fra Paulus til:
Bed om, at jeg må gøre Kristus-hemmeligheden kendt og tale, som jeg skal.
(også når han skriver, Kol 4:4)
Bed også for mig, at ordene må gives mig, når jeg åbner min mund, så jeg med frimodighed kan
kundgøre evangeliets hemmelighed. (også når han skriver, Ef 6:19, DO 1948)
Bed om, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at tale, som jeg skal.
(også når han skriver, Ef 6:20b)
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# Paulus’ to halvdele i hans breve:
Kol 3:1
NÅR – dvs. derfor, nu kommer med en begrundelse.
Rom 12:1 SÅ - dvs. derfor, på grund af det lige før sagte, oven på det sagte, med kraft fra det sagte.
- Første halvdel er forkyndelse, som erklæres og tilsiges (indikativ) – sådan er kendsgerningerne.
- Anden halvdel, ud fra Herrens kraft og hjælp i første halvdels erklæringer - følger så vejledning,
opfordringer, irettesættelser, formaninger (imperativ)
# Forfatterens tankegang har et flow, der hele tiden består af forfatterens valg af, hvordan hans
tankeudvikling skal bevæge sig videre.
# Stil spørgsmål til teksten!
# Meningen med formaninger:
Opfordringer, irettesættelser, opmuntring, trøst, vejledning (lige som vejskilte – den vej, ikke den vej),
henstilling – men ikke fordømmende lov! Vi lever sammen med vores Fader i himlen!
# Læg mærke til vigtige nøgleord. Det er ord, som står klart frem af teksten. Det bærer og dominerer over
en hoved-tanke: inden for et ganske kort udsnit af teksten, eller inden for en hovedsætning eller
bisætning, inden for nogle få vers, som hører sammen, eller inden for en hel tekst, eller et helt afsnit
# Forekomst og antal af de vigtigste ord (eller navne) i teksten:
Kristus - ni gange
Gud - seks
# Begrundelser er vigtige, de vises ved disse og lignende ord:
Da, derfor, for at, fordi, idet, på grund af, så, således at, så at, sådan at, således at.
# Modsætninger:
3:2+5a himlen – det jordiske
3:8-9 aflægge, aflagt }
3:10
iført
}
3:9,10a det gamle – det nye
Dengang, før frelsen – nu, efter frelsen, hvor hele evangeliet gælder.
# Gentagelser:
3:8a alt
3:11b alt, alle
3:10 det nye, som fornyes
Hellig, hellig, hellig er Hærskarers Herre. (Esajas 6:3)
# Ejefald:
3:1b Guds højre hånd
3:6 Guds vrede
3:10 i sin skabers billede
3:12 Guds udvalgte, hellige, elskede
39

3:15a Kristi fred
3:16a Kristi ord
3:17 Herren Jesu navn
# Ord, som beskriver aktive handlinger og henstillinger og holdninger mv:
3:1a søg
3:13a bær over med og tilgiv
3:2a tænk
3:14a ifør jer kærligheden
3:5a lad
3:15 vær taknemlige
3:8a aflægge
3:16 lad Kristi ord bo hos jer
3:9a lyv ikke
3:16 syng med tak
3:9b har aflagt
3:17 gør alt i Jesu navn
3:10a har iført
sig Gud tak
3:12a ifør
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