Uke 8

Kolosserbrevet

1. juni 2016

Paulus` Formel mot Frafall (Kol 2:1-5)
Fire virkemiddel for å forhindre frafall:
1)
2)
3)
4)

Forbønn: Ha Ivrige Forbedere / Vær en Ivrig Forbeder (v. 1)
Felleskap: Bli Trøstet av Fellesskapet og Sannheten (v. 2 - 3)
Forståelse: Forstå Faren (v. 4)
Fasthet: Stå Fast i Troen (v. 5)

Kolosserbrevet 2:1-5
1) For jeg vil at dere skal vite hvor stor strid jeg har for dere og for dem i Laodikea og
alle de andre som ikke selv har sett mitt ansikt,
2) At deres hjerter må bli trøstet,
a. så de kan knyttes sammen i kjærlighet,
b. og nå fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikt,
til kunnskap om Guds hemmelighet,
som er Kristus.
I Ham
er alle visdommens og kunnskapens
skatter skjult til stede.
3) Dette sier jeg fordi at ingen skal bedra dere med lokkende tale!
4) For selv om jeg er borte fra dere i legemet,
er jeg likevel hos dere i ånden.
Med glede ser jeg
deres gode orden
og deres faste grunn i troen på Kristus.












Det kommer klart frem fra vers 1 at Paulus ennå ikke hadde møtt menigheten i Kolossæ
personlig. Det samme gjelder menigheten i Laodikea. «De andre» refererer muligens til andre
kristne i provinsen (evt. andre kristne generelt), eller de i menigheten i Hierapolis (Kol 4:13).
Strid: Kommer fra det greske ordet ἀγών(agon) som på engelsk er stammen til ordet «agony».
Ordet ble normalt brukt for å beskrive en atlet som konkurrerte så hardt at det påførte han stor
smerte. Paulus bruker ordet for å beskrive sin intense omsorg og forbønn (Rom 15:30) for
sine barn i troen. Paulus formaner Timoteus til å ha samme omsorg i 1. Tim 6:12.
Bli trøstet: Dette er det eneste vanlige verbet i vers 2 og 3. Paulus` forbønn hadde som hensikt
å trøste (oppmuntre) de troende. Det andre underordnede verbet i vers 2 og 3 er «knytte
sammen / forene». Dette verbet beskriver måten som de kristne kan bli trøstet på; ved at de
forenes med a) hverandre i kjærlighet, og b) med kunnskapen om rikdommen i Kristus.
Skatter: Sjeldent ord, som Paulus kun ellers bruker i 2. Kor 4:7 for å beskrive evangeliet som
den «skatt vi har i leirkar …» Ordet ble brukt til å beskrive en skattkiste full av rikdom. Paulus
sitt poeng er at den mest verdifulle kunnskap og visdom (som verden strever etter å finne) er i
Kristus, og at vi må bli trøstet (og dermed bevart mot frafall) ved å forstå hvor rike vi er som
kjenner Han. Det finnes ingen dypere og rikere «hemmelighet» enn sannheten om Kristus.
Med glede: Paulus` sin reaksjon til Kolossernes gode orden og faste grunn i Kristus var å
«juble» eller å være «overlykkelig». Paulus forstod at så lenge Kolosserne hold fast på det de
visste om Jesus, så var de trygge fra den forførende vranglæren.
Deres «gode orden» og «faste grunn»: Begge begrepene er militære uttrykk som beskriver
en hær som både har en solid struktur og stor styrke. I møte med vranglære visste Paulus at så
lenge de hold fast på troen i Kristus, så var deres fiender ikke i stand til å ødelegge deres
solide «åndelige forsvar».
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Selvstudie til uke 9 – Kol 2:6-15
1) Bruk 15 minutter uavbrutt tid hver dag i bønn. Bruk minst fem minutter av bønnen til
å takke og prise Jesus for hva Han gjorde på korset.

2) Les igjennom hele Kolosserbrevet en gang i løpet av uken.

3) Nevn tre sannheter om vranglære som Paulus minner oss på i vers 8? Hvorfor hender
det stadig vekk at mennesker velger å følge ledere som formidler vranglære?

4) Hva lærer vers 9 oss om Jesu natur? På hvilken måte får vers 9 betydning for vers 10,
hvor det står at vi er «blitt fylt i Ham»? Hva menes med dette?

5) Hva vil det si at vi er blitt «omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med
hender»? Se gjerne i 5. Mos 30:1-10, Jeremia 4:4, og Rom 2:29 for å reflektere over
begrepet «åndelig omskjærelse».

6) Hvilken dåp refereres det til i vers 12? Vanndåp, dåp i DHÅ (dvs. frelsen), evt. begge
deler, eller noe helt annet? Hva er mest sannsynlig ut ifra sammenhengen?

7) Hva sier (evt. sier ikke) vers 12 om sammenhengen mellom dåp og omskjærelse?

8) Hva var konsekvensene av at Jesus døde på korset og stod opp igjen fra de døde ifølge
vers 13 – 15? Nevnt minst tre konsekvenser av korset ut ifra disse versene.

9) Hvem referer «maktene» og «myndighetene» til i vers 15?

