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Kol. 1: 4.

12 Jag förstår att vara ringa,
jag förstår ock att hafva öfver
flöd; i nllt och i alla förhål
landen är jag invigd, både att
vara mätt och att vara hung
rig, både att hafva öfverflöd
och att lida brist;

18 Men jag har nu utbe
kommit allt och har öfverflöd ;
jag har fullt upp, sedan jag
mottog af EPllfl'oditUA, hvad
som kom från eder, en viil
luktande doft, ett tacknämligt
offer, välbehagligt för Gud.

l Kor. 4: Il; 2 Kor. 11: 27.

2 Kol'. 9: 12; 1<;br. 13: 16.

13 allting förmår jag i ho
nom *, som gör mig stark.
14 Dock gjorden I väl, när
I deltogen i mitt betryck.
15 Men 1. veten iLfven själfva,
I Filipper, att. i evangeIii be
gynnelse,' då jag for bort från
Macedonien, trädde ingen för
samling i gemenskap med mig i
anseende till gifvande och tågan
de ntom allenast I; 2 Kor. 11: 8. 9.
16 eniLr lock i Tessalonika
både en och två gt\llger skicka
den till min Il,ödtorft.
17 Icke att Jag åstundar gM
van, utan jag åRtundar den för
eder riikningrikliga frukten.
'J?i.t. 3: H.

19 Men min Gud skall upp
fylla hvarje edert behof efter
sin riked'om i härlighet·i Kri
stus J esns.
2 Kor. 9: 8.
20 Men vår Gud och Fader
vare iLran i evigheternas evig
hete'r. Amen.
21 Helsen hvarje helig i
Kristus Jesus; de bröder, som
äro med mig, helsa eder,
22 Alla de heliga, men i syn
nerhet de, som äro af kejsarens
hus helsa eder.
'
. ,
23 Vår Herre Jesu Kl'lSh nåd
'!)are med eder aHa **. Amen.

I

Pauli bref till Kolosserna.
l, Kapitlet.
Aposteln tackar Gud fil' Kolosser
nas tro och kärlek och heder om
deras tillväxt i nåden.

Kolosse. Nåd vare eder och
frid från Gud, vår Fader[, och
Herren J esns Kristus J.
Rom. 1: 7; Gal. 1: 3; l Pet. 1: 2.

3 Vi tacka Gud, vår Herre
,. KrIstI apostel, och brodren .Tesu Kristi Fader, alltid bed
'lImo~eus.
jande för eder;
Ef. 1: 16;
2 tIll de hehga och troende./ ]J'il. 1: 3; 1 Tess. 1: 2; 2 Tess. 1: 3.
bröder i Kristus, som äro i
4 emednn vi hafva hört om

P auh~s, ~enom Guds vilja Jesu

* A. 1.: Kristus .
•• A. 1.: med eder ande.

Kol. 1: 5.

384

Pauli bre!

eder tro på Kristus J eRUS och gjorde oss. dugliga till delak
om den kärlek, som l hafven tighet l de heligas arfslott i
till alla heliga
Ag. 2G: IS.
ljuset,
Ef. 1: 13, 15; Filem. v. 5.
13 och som frälste oss från
5 för det hopps skull, som mörkrets välde och försatte
är eder förvarndt i himlarna, ORS l lun a"I Slm d e ** Sans 1'1'k e,
om hvilket I Wlf'örene hörden
Et'. 6: 12; Eur. 2: 14; 1 Pet. 2: 9;
genom Rtluuingells ord i det
Mt. 17: 5.
evangelium,
14 i hvilken vi hafva åter
6 som har kommit till eder, lösuingen genom haus blod,
såsom det ock i hela världen syndernas förlåtelse,
finnes och bär frukt och tiIl
Ag.20:2·S; Ef. 1:7; Ebr. 9: u;
l Pet. l: 19.
d
d
växer, s:1som ock blan e er
15 oeTt som Ur den osynlige
från den dag, då I hörden det Gndens afbj] d, förstfödd före
känna Guds nåd
och lärden
.
, i a.Il s1mpe lse.
Jh. 14: 9;
sanmng;
Mk. 4: 8; Ag. 6: 7.
2 Kor. 4: 4; Fil. 2: 6; l~bl'. 1: 3.
7 såsom IIUrden af Epufras,
16·T '} O
l
d
Y 1 lOn m s mpa es
ii. "I k d
dt'"
8
~ r a t u e 11~e. t~ant~:e, SOf~1 allt i himlarna och på jorden,
nrden
HIS l Junare or det
l', OC h d·e t os,yn l'19a,.
. •synIget
; lrogen
..
.,.
e er,
Kol. ~: 12; hlem. v. 23. vare sig troner eller herrn
8 ocTt sondl afk~~nl Ih.aAr upp dömen eller furstendömen eller
lyst oss om e er ar e \: l . n(l.el1. ·.·ld· l t
lIt
"k .
·· d
l ' va 19 le er, a. samman ar s a
l Il l t'
9 F or
ens
m
la
va
oe
\:
VI, I· d
h
'11
f· 1 d
. l .. d d t .]
pa t genom onom oel·
l il
ran ~~ en ag VI .101'.. e c, lC \:e honom.
Tl
n
.
. I. 1: 3; . om. 11: 3G;
upphurt nU bedja for eder och
l Kol'. 8: 6; .1':1". !I: 9; Ebr.l: 2.
l Pet. il: 22.
hegiira, att I mttttcn upp(yllas
med kUlll';lmpcll om hans vilja
17 Och hau iir före allt, och
i all andlig visdom och f'ör allt iiger bestånd i honom;
stånd,
Rom. 12: 2;
Jh. I: 1-3.
l Kol'. l: fi; JU. l: Hi; 5: 10, 17.
18 och han är hufvudet fi5r
10 för aU vandra Herren kroppen, för församlingen, han
värdigt till allt vitlbchag, bä som är begynnelsen, förstfödd
rande frukt i allt godt verk ifl'ttn de döda, på det att han
och tillväxande genom Guds i allt skulle vara den förste.
kunskap,
1 Mos. 17: 1; JU. l: 22; Ag. 26: 23; l Kor. 15: 20, 23.
Et". 4: l; Fil. 1: 27; l Tess. 2: 12;
Hl Ty det behagade Pall1'en J
4: 1; .Th. Hi: 16.
att i honom skulle hela full
.
11 med all makt stärkta efter heten bo,
hans härlighets kraft till all Jh. l: 14, 16; 3: 34, 35; Kol. 2: 9.
uthållighet och långmodighet
20 och att han genom ho·
med glädje;
nom skulle återfi5rlika allting
12 tackande Fadren, som med sig, stiftande frid genom

* A.

**

1.: för oss.
Egentl.: sin kärleks,

Kol. 2: 3.
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blodet, på hans kors, genom
honom återf6rlika vare sig det,
som är pi\;' jorden, 'eller det,
som är i himlarna.

borgad, mcn nu blifvit nppen
barad för hans heliga,
Mt. 13: lJ; Itom. 16: 25; 1 Kor. 2: 1j
Et'. '1: 9; 3: 9; 2 Tim. 1: 10; Tit. 1: 3j
1 Pet. 1: 20.

27 för hv.ilka Gnd vi1Ie kuu
l
d
'1 l
i
göra, lUrn an rI {C( ornen a
21' Äfven eder, som tillfi.irene ~en.na hemligh.etens hilrl~ghet
vore n främmande och fiendm' nr Ibland hednmgarna, hVllken
genom edert sinne' i edni onda ,r.ikedom är Kristus i" eder, hilr
.. .
. 'Et'.
: 2: l, ' 2, 12. hghetensK hopp; Ef Rom. 9: 23;
garmngar,
Es. 9: 5; Ag. 10: 36; Rom. 5: l, 10;
2 Kor. ö: 18; lU. 1: 10; 2: 14, 16;
1 ~Jh. 4: 10.

'

2

or. 2: 14;

o.

3: 8.

22 återförlikte han dock nu
28 hvilken vi förkunna, ti1I
i huns kötts kropp genom dÖ-rättavisande hvar miinniska och
den, för utt framstiilla eder he- lärande' hvar människa med all
l~ga .ocl.~ o~örvitliga och otad- visdom, på det att vi må fram
lIga mfor, SIg;
1 Kor. 1: 2, 8; i'ltlilJa hvar människa fullkom
Et'. 1: .; 2: li~it 6
2 'l'im. 1: 9; Ilig i Kristus Jesus,
23 om I nämligen förblifven
2 Kor. 11:.2; Er. 5:, 27
i' tron, grundade och fasta, samt 'k}9 ln;r' på 1~gt o~k arbettlr~
orubbade från hoppet på det' ~mPlan fc en 19 dans k ver ~
h" t mngs Ull. t, som me ma t ver
·
.I h f
evan gel mm, som
Il ven or, 1
..
'1
T'
som har blifvitpredikadt i hela mr l mIg. Fl. l.: 30; 2 lm. 4: 7;
.
1
Ebr. 10. 32.
skapelsen under hlmme en, och
hvars tjänare jag, Paulns, har
2 'Kal)itlet~
blifvit.
Jh. Hi: 5, fl; Mk. 16: J 5; Varning för att genom ,skenfagert

i: '1!:;

Horn. 10: 18,

. tal, världsvisdom eller människo
stadgar låta bortföra sig från
li
Kristus.

24 Nu gliides jag i. mina
danden för eder och uppfyller
y jag vill, .att I skolen veta,
i mitt kött, hvad som fattas
huru stor kamp jag har för
i Kristi vedermödor fik hans
eder
och för dem, som äro i
kropp, som är församlingen,
Laodicea,
och för, alla, som
Rom. 12: 5; 2 Kor. 1: 5, 6; 4: 10, 11; 7: (;
iCKe hafva sett mitt ansikte i
Bf. 3: 1, 13; Fil. 2: 17; Ps. 16: 3.
25 hvilkens tjiinare jag har köttet;
Fil. l: 30; 1 Tess. 2: 2.
2' på det att deras hjärtan'
blifvit efter den Guds nådes
förvaltning, som blef mig gif må hugsvalaFl, då de förenas i
ven med afseende på eder, att kärlek och till hela, rikedomen
till fullo förkunn.a, Guds ord, af insiktens fulla visshet, till
Ef. 3: 2.
kunskap om, Guds hemlighet,
26 den hemlighet, som från Kristus, 2 Kor. 1: 6; Es. 53: 11j
tidsåldral~nas och från släkte
Jh. 17: 3.
nas begynnelse har varit för
a i hvilken finnas förborgade

T

* Eller:

ibland.

13
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alla visdomens och kunskapens
skatter.
4 Detta säger jag, på det
att ingen må f<5r1eda eder med
skenfagert tal. Ef. 5: 6; 1 Tim. 6: 5.
5 Ty om jag än iir fri'mva
t'ande efter köttet, sit iir jag
dock hos eder efter anden,
glädjande mig och seende eder
ordning och fastheten af eder
tro på Kristus.
1 Kol'. 5: 3.
e Ditrför, såsom 1 mottogen
Herren Kristus Jesus, så van
dren i honom,
l Tess. 4: l;

Pauli bre!

kropp, genom Kristi omskä
reIHc,
5 Mos. 10: 16; Fil. 3: 3;
,

Ef. 4: ,22: Kol. 3:

8,

9.

12 begrafna med honom i
dopet; i hvilken lock blefven
tillika med honom uppväckta
genom tron, som verkas af
Gud, hvilken ** uppviickte ho
nom frtm de döda.
'
Rom. 6: '3, 4; Kol. 3: 1.

13 Äfven eder, då Ivoren
döda i edra öfvertriidelser och
edert kötts oomskurenhet, iif
ven eder, säger jag, gjorde
han lefvande tillilm med ho
Jud. v. 3.
nom, i det aU han förlät oss
7 rotade och uppbyggda i alla öfvel'triidelserna,
honom, samt stadfästa i tron,
Et'. 2: I, 5, 11.
Råsom I blefvcn litrda; Ufver
14 utplånande det genom
fWdande [i henne] i tacksiigelHe. stadgarna mot ()SS, vittnande
l Kor. l: 5; Er. 2: 21, 22; :1: 17.
skuldehrefvet, som var oss
8 Sen till, att ickc någon mil. emot, och detta har han bort
bortrlifva eder genom viirIds tagjt, i det att han fastnag
visheten ,. och det tomma be lade det vid korset.
driigeriet efter miinniskol's stad
15 S,edan han hade afviipnat
gar, efter viirIdens harnaliil'or fnrstendi,imena och väldigheter
och icke efter Kristus.
na, framställde han dem öppet
1\'It. 15: 2; Rom. 16: 17; Gal. 4: 3, 9;
till
åskådande, triumferande öf
Ebr. 13: 9.
ver dem genom: korset***.
9 Ty i honom bor Gudomens .Th. 12: 31; Ef. 6: 12; Ebr. 2: H;
hela fullhet kroppsligen;
1 MOR. 3: l G; Mt. 12: 29; LIc U: 22;
Jh. l: 14; Kol. 1: 19.

"<

liX. 4: 8..

HiMtl. diirfijr ingen döma
10 och I liren uppfyl\ua i
honom, som iiI' hufvudet för eder, angående mat eller dryck
eller i fråga om högtid eller
allt furstendöme och välde i
Jh. l: 16; Rom. 8: 3S; Et'. 1: 21;
nymånad eller sabbater,
}, Pet. 3:

11 i hvilken
omskurna med
som sker utan
afklädandet af

22.

Tit. 1:

15;

3 Mos.U: 2, f.; Horn. H: 2, f.;

3 Mos. 23: 2, f.; Gal. 4: 10.
lock blefven
en omskärelse,
17 'hvilket allt är eri skugga
händer, genom af det tillkommande,~en krop·
köttets [synda} pen iiI' Kristi. Ebr. 8: 5; 10: J.

*

EgentL: filosofien:
,
' ,
Eller: genom tron pil, Guds verkningskraft, hvilken
*n Annan läsart: i honom (nämligen Kristus).

**

,
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18 Låten ingen frånröfva eder
segerlönen, om han ock vill göra
det genom ödmjukhet och ängla
dyrkan, inlåtande sig på det,
som han icke hal' sett*, för
g!ifves uppblåst af sitt kötts
Jcr. 2!l: s; lIcs. 13: 3;
smne,
Mt. 24: 4; 1 Jh. 4: 1.

19 och icke hål1ande Hig fast
vid hufvudet, hvarifrån hela
kroppen, m-edelst leder och band
understödd och sammanfogud,
växer med den tillväxt, som
Gud gifver.
Ef. 4: 15, 16.
20 Om I nu dogen med Kris·
tus från världens barnaläror,
hvarför låten I, likasom lefden
I i världen, föreskrifva eder
stadgar, såsom:
Rom. 6: 3, 5;
7: 4, 6; Gal. 2: 19; 4: 9; Kol. 2: 8.

21 Tag icke, ej heller smaka,
ej heller vich'ör
22 - hvilket allt är bestämdt
till förgängelse genom brulmin
gen - efter människors bud och
Mt. 15: 9; ~I.'it. 1: H.
läror,
23 hvilka vit! hafva sken af
visdom genom själfvald dyrkan
och ödmjukhet och Hkonings
löHhet mot kroppen, men äro
utan värde och lända till köt
tets tillfredsställande?
1 Tim. 4: s; 5: 23.

3 Kapitlet.
Uppmaning att fara efter dct, som
är ofvantill, döda de köttsliga lus
tarna och aflägga alla synder.

blefven uppväckta
OmmedI nuKristus,
så söken det,

* A.
** A.

Kol. 3:

11.

som är ofvautill, där Kristus
sitter på Guds högra sida.
Rom. 6: 4, 5; Ef. 2: 6; Kol. 2: 12;
Ps. 110: 1; Il~f. 1: 20.

2 Trakten efter det, som är
ofvantill , icke efter det, som
är på jorden j
3 ty I dogen, och edert lif
är förborgadt med KriHtns i
Gud. Rom. 6: 2, f.; 8: 24; Gal. 2: 20.
4 När Kristus, vårt lif**,
uppenbaras, då skolen ock I
uppenbaras med honom i här
lighet.
Fil. 3: 21; 1 Jh. 3: 2.
5 Dödcn därför cdm lem·
mar, som äro på jordcn, ho
reri, orenhet, lusta, ond be
gärelse och vinningslystnaden,
som är afgudadyrkan;
Rom. 6: 13; 8: 1:1; 1'1.'c8s. 4: 5;
Upp. 22: 15.

6 för hvilka synders skull
Guds vrede kommer örvcr ohör
samhctens barn, 1 Kor. 6: 9, 10;
Gal. 5: 21; Et'. 5: 6.

7 och i hvilka äfven I till
förene vnndraden, då I lefden
Rom: 6: 19, 20; 7: 5;
i dem.
1 Kor. 6: 11.

8 Men läggen nu ock I bort
allt sådanty vrede, häftighet,·
ondska, smädelse, skamligt tal
från eder mun. Ef. 4: 25, 29; 5: 4;
Ebr. 12: l; Ja.k. 1: 21.

9 Ljugen icke för hvarandra,
I som hafven afldiidt eder den
gamla människan med hennes
gärningar
Ef. 4: 22; Kol. 2: 11.
10 och iklädt eder den nya,
som förnyas till kunskap efter
hans bild, som skapade henne,
Horn. 6: 4; 1 Mos. l: 26; Ef. 2: 10; 4: 2(.

11 där det icke är Grek och

l.: som han har sctt.•
1.: edert.

-------

KoJ. 3: 12.
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Jude, omskärelse och oomsku trur och varen icke bittra mot
FX 5: 25; l Pet. 3: 7;
renhet, barbar, Skyt, träl, fri; dem.
utan Kristus är allt och i alla.
20 l barn, varen lydiga mot
Rom. 10: 12; 1 Kor. 7: 21, 22;
edra föräldrar i allt; ty detta
Gal. 3: 28; 5: 6.
är välbehagligt i Herren.
12 Så kläden eder nu, såsom
Ei". 6: 1.
21 l fäder, reten icke edra
Guds utvalda, heliga och iiJ
skade, i hjärtlig barmhärtighet, barn, på det att de icke mll
mildhet, ödmjukhet, saktmodig- blifva klenmodiga.
Ef. 6: 4.
het, långmodighet; ,
22 I tjänare, varen i allt
Ef. 6: Il; Gal. 5: 22.
lydiga mot edra herrar efter
13 fördragande hvarandra och köttet, icke med ögontjänst,
förlåtande hvarandra, om någon såsom de där vilja behaga män
har klagomål mot någon; såsom r niskor, utan i hjärtats enfald,
ock Kristus har förlåtit eder, så fruktande Herren. Ef. 6: 5, 6;
gören ock l. lVIt. 6: 14; Mk. 11: 25; 1 ~'im. 6: I; Tit. 2: 9;,1 Pet. ?:_ I~;.
Ef. 4: 32.
2?~~::k~~:&.:~t;[l.1,
14 Men öfver allt detta iklä det~Qr~IL~~fl:1,:tl~p~+-~t
den eder kärleken, som är full ~i3:EI,~.;~~~tiiMoi,
komlighetens band.
,-" vetande, af t .L af Herren
skolen m arfvets lön; ty I tjä
J11. 15: 12; Ef. 4: 3; Kol. 2: 2.,
15 Och Kristi frid regere i nen Herren Kristus.
25 Men den. som gÖl' or~tt,
edra hjärtan, till hvilken frid
lock blefven kallade i en enda han skall få Igen' den Ol'att,
kropp; och blifven tacksamma. han gjord?, och det är intet
Fil. 4: 7; Ef. 4: 4.
anseende tIll person.
16 Låten Kristi ord rikligen Ag. 10: 34; Rom. 2: 11; 1 Pet. 1: 17.
bo i eder, i all visdom lärande
och tillrättavisande hvarandra
4 Kapitlet.
'genom psalmer och lofsånger De troende uppmanas att vara fli
och andliga visor, i nåden /'ljun tiga i bönen och vandra visligt med
dem, som iiro utanför.
gamIe i edra hjärtan för Gud.
l Kor, 14: 26; }i~f. 5: 19.
h~r~ar, hvad so~ är rätt o~~
17 Och allt hvad I görcni
bIllIgt, det beVIsen edm tJi",
ord eller gärning, det gören allt nare, vetande, att ock I haf
i Herren Jesu namn, tackande ven en Herre i himlarna.
Ef. 6: 9.
Gud och Fadren genom honom.
l Kor. 10: 31; Ef. 5: 20; l Tess. 5: IS;
2 Varen i. bönen beständiga,
Ebr. 13: 15.
vakande däri med tacksägelse;
18 I hustrur, varen edra män Lk. 18: l; Ag. l: 14; Rom. 12: 12;
Ef. 6: IS. .
undergifna, såsom det är till
3
bedjande
tillika äfven för
börligt i Herren.
oss., att Gud måtte öppna för
1 Kor. 14: 34; Ef. 5: 22.
19 l män~ älsken edra hus oss ordets dörr, till att tala

I

I
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Kol. 4:

18.

Kristi hemlighet. för hvars relse11; dessa iiro de enda med
arbetare till Guds rike, som
skull jag ock är bunden,
1 Kor. 16: 9; 1 Kor. 4: l; 2 Tess. 3: l; hafva varit mig t.ill hugnad.
Er. G: 19; Kol. 1: 26.

4 på det att jag må uppenbara den, såsom jag bör tala.
5 Vandren med visdom i
förhållande, till dem, som iiro
utanför, köpande tiden.

12 Epafras; som är cn ',af
eder och en Kristi tjänare, hel
sar eder, alltid kämpande för
eder i sina bÖller, att I måt.-:
ten bestå fullkomliga och fullt
vissa i all Guds vilja.

Ef. 5: 15, 16; l 'ress. 4: 12.

6 Edert tal vare alltid ljuf- Rom. 15: :\0; Kol. 1: 7; I<'ilem. V. 23.
ligt* och kryddadt med salt,
13 Ty jag gifver honom det
så att I veten, huru I bören vittnesbörd, att han har myc
svara hvar och en.
ken möda för eder och för
Mk. 9: 50; Kol. 3: ,8, 16.
d
. J' l'
em, som äro l ' .Jao( leea och
O
7 m allt, som angår mig, för dem, som äro i Hierapolis.
skall Tykikus, den älskade broKol. 2: l; Upp. 3: H.
dren, samt trogne tjänaren och
k
d
14 Lu as, läkaren, en iil
medarbetaren i Herren, underskade, och Demas helsa eder.
rätta eder,
Ag. 20: 4; J'~f. 6: 21;
2 'rim. 4: 10, 11. :
2 Tim. 4: 12.
8 hvilken jag sänder till eder
15 Helsen bröderna i Lao
just i den afsikt, att han skall ~~cea o~h siirs!cildt Nymfas och
få veta edert tillstånd och hug- forsamimgen l hans hus.
16 Och nlir hrefvet har blif
svala edra hjärtan,
9 tillika med Onesimus, den vit liist hos eder, så dragen
trogne och älskade brodren, försorg om, att det ock blir
som är en af eder; de skola läst i Laodiceernas församling,
underrätta eder om allt' här och att' äfven I fån läsa bref
Filem. v. 10. vet från Laodicea. 1 Tess. 5: 27.
hos oss.' ;
10 Eder hels'ar Aristnrkus
17 Och sägen till Arkippus :
min medfånge,och Markus; Gif akt på den tjänst, som du
BarnnbaR' syskonbarn, om hvil- mottog l Herren, så att du
ken I hafven fått föreskrifter fullgör den.
Filem. v. 2.
- kommer han till eder, så
18 Helsningen iir med. min,
tagen emot honom Pauli, egen hand. IhågkomAg. ]9: 29; 27: 2; ~~lem. v. 23, 24; men mina bojor. Nåden vare
Ag. 15: :l7; '2 TIm. 4: 11.
med eder. Amen.
11 och .Jesu~., somkall~s l Kor. 16: 21; '2 Tess. 3: 17; Ebr.13: 3;
Justus, hVllka aro af omskaRom. 16:24; l Kor. 16: 23.

I
I

* Eller:

upp/Vldt med nåd.
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