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Bibelguiden är en serie som ger vägledning in i Nya testamentets böcker. 
Med förankring i vad texterna betydde för de ursprungliga mottagarna 
får bibelläsare praktisk hjälp i hur de kan tillämpas i vår tid. Guds ord 
talade till människor då, och fortsätter att förändra människors liv idag.

Bibelguiden kan användas på flera olika sätt. Den är utformad speciellt 
med tanke på gruppsammanhang, men lämpar sig lika bra för den 
enskilde läsaren som vill ha vägledning i sin bibelläsning. Genom det 
låga försäljningspriset finns även möjlighet att tillhandahålla Bibelgui-
den till församlingen i sin helhet. När det predikas utifrån en viss bibel-
bok i ett antal veckor i sträck kan Bibelguiden med fördel delas ut för att 
skapa ett bredare engagemang.

Runt om i vårt land samlas människor ständigt i olika grupp- 
konstellationer för att samtala om Bibeln. Vare sig det handlar om 
bibelstudiegrupper, böne- och hemgrupper eller tillfälliga samlingar i  
samband med konferenser och läger, är det angeläget att det finns bra 
diskussionsunderlag att utgå ifrån. Bibelguiden utgör förhoppningsvis 
ett attraktivt alternativ i detta avseende, i och med att det erbjuds ett 
omfattande frågematerial.

Bibelguiden är ett djärvt projekt eftersom författarna till serien 
är unga kristna ledare mellan 25 och 40 år. Det är därför med största  
ödmjukhet vi har tagit oss an uppgiften att skapa detta material. Vi 
hoppas att detta initiativ ska sända ut hopp och positiva signaler till 
kristna i vårt land.

FÖRORD

REINE TOTH, REDAKTÖR BIBELGUIDEN 

FÖRORD
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KOL 1:15–20  ALLTINGS URSPRUNG OCH MÅL

Jag har dåligt lokalsinne. Även om jag har kört en sträcka många gånger 
behöver jag ofta guidning av dem som är med mig i bilen. Polletten tril-
lar inte ner. Men om någon visar mig en karta blir allt enklare. Då får 
jag en bild av hur allt hänger ihop. På ett liknande sätt vill Paulus i detta 
textavsnitt hjälpa församlingen i Kolossai. Han vill ge dem en bild av 
hur universum hänger ihop och vad allt kretsar kring, nämligen Kristus. 
Verserna betonar Kristi suveränitet i varje sfär av universum och är en av 
Bibelns vackraste lovprisningar av Jesus.

Mycket talar för att v 15–20 ursprungligen var en hymn som användes 
i den tidiga kyrkan. Innehållet är rytmiskt och verserna är fyllda av teolo-
giskt stoff. Hymnen kan delas in i två strofer, v 15–16 och 18–20, med en 
brygga i v 17–18. Den första strofen består av tre satser där den kosmiske 
Kristus lovsjungs som skapelsens Herre – alltings ursprung och mål. Bryg-
gan repeterar tanken på Jesu preexistenta aktivitet och lyfter fram honom 
som den enande kraft som håller samman universum. Den avslutande 
strofen lovprisar Kristus och hyllar honom som den som rymmer hela den 
gudomliga fullheten och överallt är den främste. Jesus har fått uppgiften 
att återskapa harmonin i skapelsen. En stad har väg- och elnät, vatten- och 
avloppssystem som binder samman och får staden att fungera – univer-
sum har Jesus. Jesus knyter ihop det förflutna, nuet och framtiden. 

Frasen i v 15, den osynlige Gudens avbild, beskriver Jesu relation till Fadern. 
I den andra frasen, den förstfödde i hela skapelsen, berättas om Jesu relation till 
skapelsen. Den förstfödde var privilegierad och särskilt älskad. Därefter 
sägs det i v 16 att allt skapades i, genom och till Kristus. Den passiva verb-
formen indikerar att Gud Fadern är skaparen, ordet ”i” berättar att Kristus 
är sfären inom vilken skapelsen ägde rum, ”genom” beskriver att han är 
universums ursprung och ”till” pekar på honom som universums mål.

Vers 16, I honom skapades allt …, verkar vara en referens till Bibelns 
första vers, ”I begynnelsen skapade …”. Hymnen som sådan har hämtat 
inspiration från skapelseberättelsen i Första Moseboken 1 samt från Ord-
språksboken 8:22 som berättar hur Visheten var tillsammans med Gud 

KOLOSSERBREVET 1:15–20
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vid världens skapelse. I judisk tradition har det ofta sagts att Visheten 
är Guds avbild och medskapare av universum. Likaså tänkte man att 
världen hölls samman av det gudomliga ordet. Paulus, tillsammans med 
andra nytestamentliga författare, drog utifrån detta paralleller till Jesus 
och beskrev honom som Guds vishet och Guds ord. I Kolosserbrevet 
betonas Jesu roll i skapelsen som ett led i argumentationen mot irrläran 
och dess fokus på kosmiska makter.

Efter v 16 går Paulus, i v 18–20, från ett kosmologiskt perspektiv 
till ett frälsningsperspektiv genom att först skildra hur Kristus är kyr-
kans (församlingens) huvud i v 17–18. Att han är huvud pekar både på 
en organisk och levande relation till sitt folk, att han leder oss, och vårt 
totala beroende av honom för liv och kraft. Orsaken till att han har 
denna roll är att all Guds fullhet bor i honom, det vill säga han är Gud 
själv. Att Kristus är förstfödd från de döda, v 18, innebär att han är grundläg-
garen av en ny mänsklighet – en mänsklighet som är befriad från synd 
och förenad med honom i hans uppståndelse.

Församlingen skildras i detta bibelavsnitt som ett mikrokosmos, 
tänkt att återspegla Guds herravälde över universum. När Paulus skriver 
om församlingen som en kropp visar det att han såg den utifrån koncep-
tet av en samlad organism, med ett samspel mellan individerna och kol-
lektivet. Föreningen mellan Kristus och de kristna är så total, att Paulus 
kallar församlingen för Kristi kropp. Denna uppfattning hänger nära 
samman med Jesu fråga till honom då han, på väg till Damaskus för att 
förfölja församlingen, såg Jesus i ett starkt ljussken och hörde honom 
säga: ”Saul, Saul, varför förföljer du mig?”, se Apostlagärningarna 9:4.

Att tänka på konsekvenserna av denna teologi är hisnande. Det kristna 
rockbandet Casting Crowns har skrivit en utmanande låt på temat: ”But if 
we are the body, why aren’t His arms reaching … why aren’t His feet going.” 
På sociala medier har det florerat en träffande illustration med en pojke som 
frågar Jesus varför han tillåter krig, hungersnöd och lidande; varpå Jesus 
svarar: ”Intressant fråga, jag hade precis tänkt fråga dig detsamma.”

På GT:s tid vilade Guds härlighet över templet, i och med Jesus kom 
Guds härlighet i mänsklig form. Alla Guds attribut och egenskaper, hans 
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Jesus, varför tillåter 
du sånt som svält, 

krig, fattigdom och 
orättvisor?

Intressant fråga, 
jag hade precis 
tänkt fråga dig 

detsamma.
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ande, ord, vishet och härlighet, är närvarande i Jesus. Om du är delägare i 
en bilfirma behöver du inte köpa en billig bil på Blocket, om du har friskt 
källvatten i din trädgård behöver du inte be din granne om regnvatten. På 
motsvarande sätt betonar Paulus att de kristna i Kolossai inte behöver söka 
fullhet och andlighet någon annanstans. De har tillgång till allt i Kristus.

I v 20 skriver Paulus att Gud genom Kristus låtit försona allt med sig … 
allt på jorden och allt i himlen. Han möjliggör för oss att uppnå den närhet 
till Gud som våra synder förhindrade. I Tredje Moseboken berättas hur 
blodet från offerdjur bar på en försonande och helgande kraft. Återkom-
mande varje år, på den stora försoningsdagen, överförde överstepräs-
ten folkets synder till en bock som sedan offrades i folkets ställe. I NT 
används bilden av denna syndabock för att skildra betydelsen av Jesu 
död. Genom Jesu död och uppståndelse har himmel och jord återförts 
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FRÅGOR

Vad är det som gör Jesus unik i universum, 
världshistorien och bland andra livsåskådningar, enligt 
v 15–20?

Enligt detta bibelavsnitt är Jesus alltings ursprung och 
mål. Vilka områden i ditt liv behöver Jesus få större 
inflytande över?

Vad finns det för något idag som vi tenderar att söka 
livets fullhet i, istället för Kristus?

Hur tänker du att vi kristna ska leva för att det ska 
märkas att församlingen är Jesu kropp på jorden?

Vad tror du att Paulus menar då han i v 20 skriver att 
allt är försonat genom Jesus?

Är det någon del som talar till dig på ett särskilt sätt när 
du läser Kolosserbrevet 1:15–20?
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till sitt ursprungliga tillstånd och den kosmiska freden har återupprät-
tats. När evangeliet predikas och levs ut syns denna försoningsprocess 
på jorden. Genom v 20 återkopplar Paulus till v 16 och förkunnar att allt 
är både skapat och försonat genom Kristus. 
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