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Fra Takksigelse til Forbønn (Kol 1:9-14)
I Kolosserbrevet 1:9-14 ser vi fire dimensjoner av forbønn som burde være med på å forme
hvordan vi ber for andre:
1) Bønnens Bakgrunn (v. 9a)
Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dagen vi fikk høre om det.
2) Bønnens Hovedtanke (v. 9b)
Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand,
3) Bønnens Endemål (v. 10a)
så dere kan vandre verdig for Herren,
til behag for Ham i alle ting,
4) Bønnens Element (v.10b – 14)
i)
Vekst (v. 10b)
ved at dere bærer frukt
og vokser
i all god gjerning
gjennom kunnskapen om Gud,
ii)
Styrke (v. 11)
og blir styrket med all kraft etter hans herlighets makt, så dere kan ha
i)
all utholdenhet og
ii)
tålmodighet.
iii)
Takknemlighet (v. 12 – 14)
Med glede kan dere da takke Faderen,
i)
ii)

som gjorde dere skikket til å få del i de
helliges arv i lyset.
Han er den
som fridde oss ut av mørkets makt og satte
oss over i sin elskede Sønns rike.
I Ham har vi forløsningen,
syndenes forlatelse.

Paralleller mellom «takksigelsen» og «forbønnen» i Kolosserne 1:3-14
Takksigelsen (Kol 1:3-8)
v. Forbønn (Kol 1:9-14)
«helt fra den dag dere fikk høre det…» 6 «like fra den dag vi fikk høre om det…»
«Vi takker…Gud...»
3 «Med glede kan dere da takke Faderen..»
«Vi takker alltid…»
3 «…ikke holdt opp med …»
«… når vi ber for dere ...»
3 «… å be for dere …»
«…dere lærte å kjenne…»
6 «… fylles med kunnskap…kunnskap»
«...evangeliet…bærer frukt og vokser» 6 «… ved at dere bærer frukt og vokser»
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Selvstudie til uke 4 – Kol 1:15-20
1) Bruk 15 minutter uavbrutt tid hver dag i bønn, hvor minst 5 minutter er dedisert til å gi
takk til Gud (bruk listen ifra pkt. 1 dersom du går tom for takkemner).

2) Les igjennom hele Kolosserbrevet en gang ila. uken.

Les sakte igjennom Kol 1:15-20 (gjør dette gjerne flere ganger i løpet av uken)
3) Skriv ned alle kvaliteter/egenskaper av Jesus (ting Han har gjort, hva Han er osv.) du kan
finne beskrevet (enten direkte eller indirekte) i Kol 1:15-20:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)
xi)
xii)
xiii)
xiv)
xv)
4) Hva lærer vers 19 oss om Jesus?

5) Hva er sammenhengen mellom vers 19 og 20? Med andre ord, er det en sammenheng
mellom Jesu Guddommelige natur og frelsesverket (jmf. Hans død på korset)?

