1. KAPITTEL
Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel, og vår bror Timoteus –
2 til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolossæ: Nåde være med dere og fred fra Gud,
vår Far!
3 Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere.
4 For vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus og om den kjærlighet dere har til alle de
hellige,
5 på grunn av det håp som ligger ferdig for dere i himmelen. Dette håp har dere alt hørt om
gjennom sannhetens ord, evangeliet.
6 For også til dere er evangeliet kommet, som det er i hele verden, og det bærer frukt og
vokser. Slik er det også hos dere, helt fra den dag dere fikk høre det og lærte å kjenne Guds
nåde i sannhet.
7 Slik har dere også fått lære det av vår kjære medtjener Epafras, som er en trofast Kristi
tjener for dere.
8 Han har også fortalt oss om deres kjærlighet i Ånden.
9 Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dag vi fikk høre om det.
Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand,
10 så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt
og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud,
11 og blir styrket med all kraft etter hans herlighets makt, så dere kan ha all utholdenhet og
tålmodighet.
12 Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv
i lyset.
13 Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike.
14 I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse.
15 Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte framfor enhver skapning.
16 For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det
er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til
ham.
17 Han er før alle ting, og alt består ved ham.
18 Og han er hodet for legemet, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de
døde, for at han i alt skal være den fremste.
19 For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham,
20 og ved ham forlike alle ting med seg selv da han gjorde fred ved blodet på hans kors, –
ved ham, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himlene.
21 Også dere, som før var fremmede og fiender av sinnelag, i deres onde gjerninger,
22 har Gud nå forlikt med seg selv ved hans kjøds legeme ved døden, for å stille dere fram
hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn,
23 om dere bare blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar dere rokke fra det håp som
evangeliet gir. Og evangeliet har dere hørt, det er blitt forkynt for hver skapning under
himmelen, og for det er jeg, Paulus, blitt tjener.
24 Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere. Det som ennå mangler i Kristus-lidelser,
det utfyller jeg på mitt eget kjød, for hans legeme, som er menigheten.
25 For den er jeg blitt en tjener i kraft av det forvalteroppdrag Gud har gitt meg for dere: å
fullføre Guds ord.
26 Denne hemmelighet har vært skjult fra evighet av og gjennom alle slekter, nå er den blitt
åpenbaret for hans hellige.
27 For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er blant
hedningefolkene, det er: Kristus i dere, håpet om herlighet.

28 Og ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all
visdom, for å framstille hvert menneske fullkomment i Kristus.
29 For dette er det jeg arbeider, idet jeg strider i hans makt som virker i meg med kraft.
2. KAPITTEL
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, så de kan knyttes sammen i kjærlighet, og nå fram til hele
rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om Guds hemmelighet, som er Kristus.
3 I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede.
4 Dette sier jeg for at ingen skal bedra dere med lokkende tale.
5 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.
6 Likesom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham,
7 rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen slik dere har lært, rike på takk.
8 Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers
tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus.
9 For i ham bor hele guddommens fylde legemlig.
10 Og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for enhver makt og myndighet.
11 I ham er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved
at kjødets legeme ble avlagt, ved Kristi omskjærelse,
12 idet dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også oppreist med ham, ved
troen på Guds kraft – han som oppreiste Kristus fra de døde.
13 Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere
levende sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle våre overtredelser.
14 Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det
tok han bort da han naglet det til korset.
15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg
som seierherre over dem på korset.
16 La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller
nymånedager eller sabbat!
17 Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til.
18 La ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det ved ydmykhet og
engledyrkelse, idet han gir seg av med syner, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn,
19 og ikke holder fast ved ham som er hodet. Fra ham er det jo legemet vokser Guds vekst,
hjulpet og holdt sammen av alle bånd og ledd.
20 Når dere er døde med Kristus fra verdens barnelærdom, hvordan kan dere da – som om
dere fortsatt levde i verden – la dem legge slike bud på dere:
21 Ta ikke! Smak ikke! Rør ikke!
22 Dette er bare menneskers bud og lærdommer. For disse ting er bestemt til å bli brukt og
fortært.
23 Slikt har nok ord på seg for å være visdom, med selvvalgt gudsdyrkelse og ydmykhet og
mishandling av legemet. Men det er ingen ære verd, og tjener bare til tilfredsstillelse for
kjødet.
3. KAPITTEL
Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre
hånd.
2 La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.
3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.

4 Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet.
5 Så død da deres jordiske lemmer: Utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og
pengegriskhet, som er avgudsdyrkelse.
6 På grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn.
7 Blant dem vandret også dere før, da dere levde i disse ting.
8 Men nå skal dere legge av alt slikt: vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk fra
deres munn.
9 Lyv ikke på hverandre! Dere har jo avkledd dere det gamle menneske med dets gjerninger,
10 og har ikledd dere det nye menneske, det som blir fornyet til kunnskap etter sin Skapers
bilde.
11 Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri – Kristus er
alt og i alle.
12 Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede! Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet,
ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet,
13 så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for.
Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre.
14 Men over alt dette, ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd.
15 La Kristi fred råde i hjertene deres! Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. Og vær
takknemlige!
16 La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med
salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud.
17 Og alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud
Fader ved ham!
18 Dere hustruer: Underordne dere under deres egne menn, som det sømmer seg i Herren.
19 Dere menn: Elsk deres hustruer, og vær ikke bitre mot dem.
20 Dere barn: Vær lydige mot deres foreldre i alle ting, for det er til behag for Herren.
21 Dere fedre: Gjør ikke barna deres bitre, slik at de mister motet.
22 Dere tjenere: Vær lydige mot deres jordiske herrer i alle ting, ikke med øyentjeneste for å
gjøre mennesker til lags, men av et oppriktig hjerte, i ærefrykt for Herren.
23 Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker.
24 For dere vet at dere skal få arven til vederlag av Herren. Tjen Herren Kristus!
25 For den som gjør urett, skal få igjen for den urett han gjorde, og det blir ikke gjort forskjell
på folk.
4. KAPITTEL
Dere herrer: Gjør det som rett og rimelig er mot deres tjenere, for dere vet at også dere har en
herre i himlene.
2 Vær vedholdende i bønnen, så dere våker i den med takk til Gud.
3 Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet.
For det er for dens skyld jeg er i lenker.
4 Be om at jeg kan åpenbare den ved å tale som jeg bør.
5 Omgås i visdom med dem som er utenfor. Kjøp den laglige tid.
6 La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare
enhver.
7 Hvordan det går med meg, det skal Tykikus fortelle dere alt sammen. Han er min kjære
bror og trofaste hjelper og medtjener i Herren.
8 Nettopp derfor sender jeg ham til dere, for at dere skal få vite hvordan vi har det, og for at
han kan oppmuntre deres hjerter.
9 Sammen med ham sender jeg Onesimus, den trofaste og kjære bror, som er fra deres egen
by. Disse to vil fortelle dere alt herfra.

10 Aristarkus, min medfange, hilser dere. Det samme gjør Markus, Barnabas’ søskenbarn.
Ham har dere fått beskjed om. Ta godt imot ham dersom han kommer til dere!
11 Også Jesus, som blir kalt Justus, hilser dere. Av de omskårne er disse de eneste
medarbeidere for Guds rike som er blitt meg en trøst.
12 Epafras, som er en av deres egne, hilser dere. Han er en Kristi Jesu tjener som alltid strider
for dere i sine bønner, for at dere kan stå fullkomne og fullvisse i all Guds vilje.
13 For jeg gir ham det vitnesbyrd at han har mye strev for dere og for dem som er i Laodikea
og Hierapolis.
14 Lukas, den kjære legen, hilser dere. Likeså Demas.
15 Hils brødrene i Laodikea, og Nymfas og menigheten i hans hus.
16 Når dette brevet er blitt opplest hos dere, sørg da for at det også blir opplest i menigheten i
Laodikea, og at dere får lese det brevet som dere kan få fra Laodikea.
17 Si til Arkippus: Gi akt på den tjenesten du har fått i Herren, så du fullfører den!
18 Hilsen med min egen, Paulus’ hånd. Kom i hu mine lenker! Nåden være med dere!

