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Kolossalaiskirje 1:1–2:5
Lyhennyksiä:
VT Vanha testamentti
UT
Uusi testamentti
KR38 Kirkkoraamattu vuosilta 1933/38 (vanha raamatunkäännös)
KR92 Kirkkoraamattu vuodelta 1992 (uusi raamatunkäännös)
JKR Jumalan kansan Raamattu, Uusi Tie 1993
RK
Uusi testamentti, Raamattu Kansalle ry. 1999
Huom. 1. Kol. on jaettu kappaleisiin kuten KR92:ssa. Nämä kappaleet
on numeroitu 2,…,11; kappaleena numero 1 on johdanto. Kysymykset
on numeroitu siten, että ensin on kappaleen numero ja sitten pisteen
jälkeen tulee kysymyksen juokseva numero kappaleen sisällä. Joskus
kysymykseen on liitetty suluissa oleva jatkokysymys.
Huom. 2. Kysymykset pohjautuvat vanhaan käännökseen. Rinnalla
käytetään muita käännöksiä.
Huom. 3. Raamattupiirin vetäjä voi pyytää osoitteesta arto@auranet.fi
vihjeillä varustetut kysymykset ja/tai luennot, joiden pohjalta
kysymykset on laadittu.
Huom. 4. Jotkut kysymykset ovat sellaisessa muodossa, että niihin voi
vastata kyllä tai ei. Jos joku tekee näin, vetäjän on hyvä esittää
jatkokysymys, jossa hän pyytää tarkennusta tai perustelua.
Huom. 5. Kysymyksiä voi raamattupiirissä käyttää valikoiden. Kaikkia
kysymyksiä ei tarvitse ottaa esille.
Huom. 6. Voit leikata sivut kahtia (A5:n kokoisia arkkeja on piirissä
mukavampi käyttää kuin A4:n kokoisia).
Huom. 7. Oheislukemistona voi käyttää Jukka Norvannon kirjaa
Terveeseen uskoon, PerusSanoma. JKR:ssa on lyhyt Kolossalaiskirjeen
johdanto.
Huom. 8. Raamattupiirien vetäjille suositeltavaa materiaalia on lueteltu
osoitteessa www.filia.fi > Materiaalit > Apua vetäjille.

Huom. 9. Otan mielelläni vastaan palautetta kysymyksistä voidakseni
parantaa niitä. Esim.: Mitkä kysymykset ovat liian helppoja, mitkä taas
liian vaikeita tai tarpeettomia? Mitkä vetäjille annetut vihjeet ovat
turhia, missä taas tarvittaisiin lisävihjettä? Kaikki muunkinlainen
palaute on tervetullutta, kuten ehdotukset lisäkysymyksiksi. Palautteen
voi lähettää osoitteella: Hannu Väliaho, Jännitekatu 4, 04410 Järvenpää,
puh. 0445941571, hannu.valiaho@kolumbus.fi.

1. Johdanto
Lue Kol. 1:1–8.
1.1. (a) Missä Kolossa sijaitsi? (b) Miten evankeliumi oli tullut

Kolossaan? (c) Kuka oli perustanut Kolossan seurakunnan? [1:7]
(d) Oliko Paavali itse vieraillut kaupungissa? (e) Oliko
seurakunnan enemmistö juutalaisia vai pakanoita?
1.2. (a) Millaisessa tilanteessa Paavali oli kirjoittaessaan
Kolossalaiskirjeen? (b) Mitkä muut kirjeensä Paavali kirjoitti
vankina ollessaan?

2. Alkutervehdys (1:1–2)
UT:n aikana kirjeet aloitettiin mainitsemalla ensin lähettäjät ja
sitten vastaanottajat ja esittämällä sen jälkeen tervehdys.
2.1. (J. 1) (a) Mitä se merkitsee meille, että Kolossalaiskirje on
apostolin kirjoittama? (b) Paavali oli apostoli Jumalan tahdosta.
Mitä se tarkoittaa?
2:2 (J. 2) (a) Puhuuko Paavali kirjeessään vain miehille? (b) Mitä
armo on? (c) ”Joka aamu on armo uus” (virsi 547; Val. 3:22–23). Mitä
tämä tarkoittaa? (d) Erään hengellisen lehden nimi on Armo riittää. Mitä
tämä lehden nimi sanoo meille? (e) Mitä rauha on? (f) Miksi tervehdyk
sessä armo tulee ennen rauhaa?

3. Kiitos Jumalalle (1:3–8)
3.1. (J. 3) (a) Miksi Paavali kiittää seurakunnan hyvästä tilanteessa
Jumalaa eikä seurakuntalaisia? (b) Paavali rukoilee usein uskovien
puolesta ja toisaalta pyytää heidän esirukoustaan (esim. Ef. 6:18–
20). Mikä merkitys tällaisella uskovien keskinäisellä esirukouksella
on?
3.2. (J. 4) (a) Miten uskovien keskinäinen rakkaus syntyy?
(b) Miten se ilmenee seurakunnassa/hengellisessä kodissa?
(c) Mikä merkitys sillä on? (d) Mikä voisi olla esteenä rakkauden
ilmenemiselle? (e) Vertaile ihmisen luonnollista rakkautta ja
Jumalan antamaa kristillistä rakkautta!
3.3. (J. 5) (a) Mitä toivolla tarkoitetaan tässä? (b) Mitä se tarkoittaa,
että toivo on talletettuna taivaissa? (c) Mikä merkitys toivolla on
uskovalle tässä ajassa? (d) Mihin kääntymätön ihminen perustaa
toivonsa? (e) Voisiko meillä olla kiusaus perustaa toivomme
vääriin asioihin? (f) Paavali sanoo evankeliumia totuuden sanaksi.
Mitä hän tarkoittaa?
3.4. (J. 4–5) (a) Missä muualla UT:ssa esiintyy kolmikko usko,
toivo ja rakkaus? (b) Miksi usko mainitaan jakeissamme ennen
rakkautta ja toivoa? (c) Mitä se merkitsee, että uskon tulee toimia
rakkauden kautta (Gal. 5:6, RK: rakkaudessa)?
3.5. (J. 6) (a) Mitä hedelmää evankeliumi tuottaa? (b) Evankeliumi
kasvaa. Mitä se tarkoittaa? (c) Miten evankeliumi voisi levitä
paikkakunnallamme? (d) Miten me voisimme olla mukana tässä
työssä? (e) Miten evankeliumi voisi levitä koko maailmaan?
(f) Miten me voisimme olla mukana lähetystyössä?

4. Esirukous seurakunnan puolesta (1:9–11)
4.1. (J. 9) (a) Kuinka me voisimme tulla täyteen Jumalan tahdon
tuntemista? (b) Mitä erilaisia viisauden lajeja UT:ssa esiintyy?
(c) Vertaile näitä viisauden lajeja!

4.2. (J. 10) (a) Mihin me tarvitsemme Jumalan tahdon tuntemista ja
hengellistä viisautta? (b) Kuinka me voimme kasvaa uskossa?
(c) Vertaa uskossa kasvamista lapsen kasvamiseen! (d) Mikä on
hengellisen kasvun päämäärä? (e) Mikä on hengellisen kodin
merkitys uskovan kasvulle? (f) Millaisia kasvun esteitä meillä
saattaa olla?
4.3. (J. 10) (a) Mitä hedelmällä tarkoitetaan tässä? (b) Mitä hyvät
teot ovat? (c) Miksi on tärkeää, että teemme hyviä tekoja? (d) Mitä
sanoisit uskosta, johon ei liity tekoja? (e) UT:n mukaan hyvillä
teoilla ei ole merkitystä (Room. 4:5; Ef. 2:9), ne ovat suorastaan
vahingollisia (Room. 9:32); toisaalta ne ovat välttämättömiä. Onko
tässä ristiriita? (f) Mikä on oikea hyvien tekojen vaikutin?
(g) Mitkä voisivat olla vääriä hyvien tekojen vaikuttimia? (h) Mitä
sanoisit hyvistä teoista, jotka teemme vastahakoisesti, esim. toisten
painostuksesta tai uhkailusta? (i) Voisivatko hyvät tekomme olla
niin täydellisiä, että ne kelpaavat Jumalalle? (j) Mitä ajattelet
hyvistä teoista koituvasta palkasta (esim. Matt. 10:42 viitt.)?
4.4. (J. 11) (a) Mistä me saamme voiman Jumalan mielen
mukaiseen vaellukseen? (b) Millaisissa tilanteissa tarvitsemme
erityisesti Jumalan voimaa? (c) Jos olemme inhimillisesti heikkoja,
onko se osoitus siitä, että meillä ei ole Jumalan voimaa?

5. Kristus ja hänen työnsä (1:12–23)
5.1. (J. 12) (a) Oletko joskus saanut perinnön? (b) Millä perusteella
sait (joku saa) perinnön? (Pitikö sinun tehdä töitä sen eteen?)
(c) Mitä Paavali tarkoittaa perinnöllä? (d) Keille tämä perintö
kuuluu? (e) Miksi iankaikkista elämää sanotaan perinnöksi eikä
ansaituksi saavutukseksi? (f) Vertaile maallista ja taivaallista
perintöä! (g) Mitä se tarkoittaa, että taivaallinen perintö on valossa
(KR92)? (h) Muistatko VT:sta jonkin esikuvan taivaallisesta
perinnöstä? (Mitä yhteistä taivaallisella perinnöllä ja tällä
esikuvalla on?) (i) Miten me voimme osoittaa kiitollisuutta
saamastamme pelastuksesta?

5.2. (J. 13) (a) Mitä sanonta pimeyden valta kertoo synnin
olemuksesta? (b) Raamattu puhuu usein Jumalan valtakunnasta
tulevana (esim. Isä meidän -rukous). Kuinka Paavali voi tässä
puhua tästä valtakunnasta jo olemassa olevana?
5.3. (J. 14) (a) Millaisissa tapauksissa ihmisistä nykyisin maksetaan
lunnaita? (b) Keitä UT:n aikana lunastettiin? (c) Mitä lunastaminen
tarkoittaa hengellisessä mielessä? (d) Muistatko raamatunpaikkoja,
joissa kerrotaan Jeesuksen antamista lunnaista? (e) Ketkä Jeesus
lunasti ristinkuolemallaan? (f) Jeesus lunasti kaikki ihmiset. Eikö
tämä tarkoita sitä, että kaikki ihmiset pelastuvat? (g) Mikä on
pelastuksen keskeisin sisältö? (h) Miksi syntien anteeksisaaminen
on ihmiselle tärkeää? (i) Muistatko raamatunpaikkoja, joissa
vakuutetaan Jumalan antavan synnit anteeksi?
5.4. (J. 15) (a) Kristus on Jumalan kuva. Mitä tämä tarkoittaa?
(b) Ihminenkin on Jumalan kuva (1. Moos. 1:26). Mikä ero
ihmisellä ja Kristuksella sitten on? (c) Miten Jumalan kuva
ihmisessä voi nykyisin? (d) Miten uskoontulo vaikuttaa tähän
Jumalan kuvaan? (e) Miten Kristuksen paluu vaikuttaa Jumalan
kuvaan meissä?
5.5. (J. 15) Kristus on esikoinen, ennen koko luomakuntaa syntynyt
(KR92). (a) Mikä merkitys esikoisuudella oli VT:ssa? (b) Mitä
esikoinen tarkoittaa UT:ssa? (c) Jeesus on esikoinen. Mitä tämä
merkitsee? (d) Me uskovat olemme esikoisia. Mitä tämä merkitsee?
5.6. (J. 16) (a) Uskontunnustuksen mukaan Isä Jumala on luoja.
Miten tässä nyt sanotaan, että Kristuskin oli mukana luomisessa?
(b) Mikä oli Kristuksen osuus luomisessa? (c) Oliko Pyhällä
Hengellä mitään osuutta luomisessa? (d) Mitä näkymättömillä
tarkoitetaan tässä? (e) Mitä herraudet, hallitukset ja vallat ovat?
(f) Mitä varten luomakunta on luotu? (g) Mikä siis on ihmisen
elämän tarkoitus? (h) Miten tämä tarkoitus toteutuu ihmisten
kohdalla? (i) Mitä epäuskoinen ihminen mahtaa pitää elämänsä
tarkoituksena?

5.7. (J. 17) (a) Millainen olomuoto Jeesuksella oli ennen kuin hän
syntyi ihmiseksi? (b) Luopuiko Jeesus jumaluudestaan, kun hän
syntyi ihmiseksi? (Miten hänen jumaluutensa ilmeni hänen
maallisen vaelluksensa aikana?) (c) Millainen olomuoto Jeesuksella
on nyt? (d) Millaisessa olomuodossa Jeesus palaa takaisin?
(e) Oppi Jeesuksen persoonasta esitettiin kirkon alkuvuosisatoina
kolmessa ekumeenisessa uskontunnustuksessa. Mitkä ne ovat?
(f) Mitä Nikean tunnustus sanoo Jeesuksen alkuperästä? (g) Jeesuksessa pysyy kaikki voimassa. Mitä se tarkoittaa? (h) Millainen
tulevaisuus maailmankaikkeudella on?
5.8. (J. 18) (a) UT:ssa seurakuntaa verrataan ihmisruumiiseen. Mitä
tämä kertoo seurakunnan olemuksesta ja toiminnasta? (b) Kristus
on seurakunnan pää. Mitä tämä tarkoittaa? (c) Mitä tämä merkitsee
käytännössä? (d) Mihin sitten tarvitaan inhimillisiä johtajia (Room.
12:8)?
5.9. (J. 18) (a) Miten Paavali saattoi sanoa, että Jeesus nousi
esikoisena kuolleista (KR92)? Herätettiinhän esim. Lasarus
kuolleista ennen kuin Jeesus. (b) Minkä alku Kristus on? (c) Mitä
se tarkoittaa, että Jeesus on kaikessa ensimmäinen?
5.10. (J. 19) (a) Kristuksessa asuu jumaluuden koko täyteys (2:9).
Mitä tämä tarkoittaa? (b) Jakeessa 2:9 Paavali lisää sanan
ruumiillisesti. Mitä tämä tarkoittaa?
5.11. (J. 20) (a) Rauha tehdään sodan lopettamiseksi. Mistä sodasta
tässä on kysymys? (b) Yleensä rauhan tekevät molemmat sodan
osapuolet yhdessä. Miksi Jumala teki rauhan yksipuolisesti?
(c) Mitä rauhalla tässä tarkoitetaan? (d) Miksi rauhan tekemiseen
tarvittiin Kristuksen ristinkuolema?
5.12. (J. 20) (a) Mitä sovitus tarkoittaa? (b) Muistatko muita
raamatunpaikkoja, jotka puhuvat sovituksesta? (c) Ainakin jotkut
rikolliset saavat sovitustodistuksen kärsittyään vankeusrangaistuksensa. Mitä ajattelet sen merkityksestä? (d) KR92 käyttää usein
sovituksen sijasta sanaa sovinto. Vertaile näitä kahta sanaa!

(e) Kaikki sovitetaan sekä maan päällä että taivaissa. Mitä tämä
tarkoittaa? (f) Mutta eikö kaiken sovittaminen merkitse sitä, että
kaikki ihmiset pääsevät taivaaseen?
5.13. (J. 21–22a) (a) Olitko sinä Jumalasta vieraantunut ja
vihamielinen häntä kohtaan ennen uskoontuloasi? (b) Miten
suhtauduit syntiin ennen uskoontuloasi? (c) Miten uskoontulo
vaikutti sinun elämääsi? (d) Voiko ihminen olla uskossa, vaikka
hänellä ei ole ollut selvää uudestisyntymisen kokemusta?
5.14. (J. 22b) (a) Milloin Jumala asettaa uskovat pyhinä ja
nuhteettomina ja moitteettomina eteensä? (b) Mitä uskoville silloin
tapahtuu? (c) Mutta eivätkö uskovat ole pyhiä jo tässä ajassa (1:2)?
(d) Olemme jo nyt pyhiä. Velvoittaako tämä meitä jotenkin
vaelluksessamme? (e) Jotkut opettavat, että uskova voi jo tässä
ajassa tulla synnittömäksi. Mitä sanot tästä?
5.15. (J. 23) (a) Kuinka me voimme pysyä lujina uskossa? (b) Mitä
evankeliumin toivo tarkoittaa? (c) Mitä pelastusvarmuus tarkoittaa?
(d) Millaiset asiat voivat saattaa kristityn luopumaan uskosta?
5.16. (J. 23) (a) Kuinka laajalle evankeliumia jo oli julistettu? (b)
Minne Paavali vielä halusi viedä evankeliumia?

6. Paavali Kristuksen palvelijana (1:24–2:5)
6.1. (J. 24) (a) Millaisia kärsimyksiä Paavali kohtasi palvelutyössään? (b) Tulivatko nämä kärsimykset hänelle yllätyksenä?
(c) Miten Paavali suhtautui näihin kärsimyksiinsä? (d) Mutta
eivätkö kärsimykset (esim. vankeus) estäneet hänen lähetystyötään? (e) Missä määrin uskovat nykyisin joutuvat kärsimään
uskonsa tähden? (Entä Suomessa?) (f) Oletko sinä joutunut
kärsimään uskosi tähden? (Miten?) (g) Mikä merkitys kärsimyksillä Kristuksen tähden on uskoville?
6.2. (J. 24) (a) Puuttuiko Kristuksen kärsimyksistä Golgatalla
jotain, niin että Paavalin piti täydentää niitä? (b) Mitä nämä
Kristuksen ahdistukset sitten mahtavat olla? (c) Paavali kärsii
seurakunnan hyväksi. Mitä tämä tarkoittaa?

6.3. (J. 25) (a) Paavali on tullut seurakunnan palvelijaksi Jumalan
armotalouden mukaan. Mitä tämä tarkoittaa? (b) Mikä erikoistehtävä Paavalilla oli tässä Jumalan suunnitelmassa? (c) Miten me
löydämme oman paikkamme tässä Jumalan suunnitelmassa?
(d) Mitä tarkoittaa Jumalan sanan julistaminen täydellisesti?
(e) Tuleeko mieleesi joitain Jumalan sanan totuuksia, joista
julistajat nykyisin usein vaikenevat?
6.4. (J. 26–27) (a) Muistatko muita UT:n kohtia, joissa puhutaan
salaisuudesta? (b) Mitä salaisuus tarkoittaa UT:ssa? (c) Ilmoitettu
salaisuus: Keille se ilmoitetaan, keille ei? (d) Mistä salaisuudesta
jakeissa 26–27 tässä puhutaan? (e) Mutta eikö jo VT:ssa puhuta
siitä, että pakanatkin pääsevät osallisiksi pelastuksesta? (f) Tuoko
UT tähän jotain uutta?
6.5. (J. 27) (a) Kristus teissä, kirkkauden toivo. Millaisia ajatuksia
tämä herättää sinussa? (b) Miten on ihmisen kirkkauden laita tässä
ajassa? (c) Mutta eikö tämä koske vain kääntymättömiä ihmisiä?
(d) Mutta eikö pyhitetyssä uskovassa liha vähitellen surkastu ja
lopuksi jopa kuole? (e) Mikä synnyttää meissä kirkkauden toivoa?
(f) Milloin kirkkauden toivo saa täyttymyksensä?
6.6. (J. 28) (a) Paavali julisti Kristusta. Missä määrin Kristus
nykyisin on pääasiana hengellisissä puheissa? (Millaisia pääaiheita
nykyisin voi puheissa olla Kristuksen sijasta?) (b) Mitä kaikkea
neuvomiseen ja opettamiseen voisi sisältyä? (c) Sanonta ”jokainen
ihminen” esiintyy tässä jakeessa kolme kertaa. Mitä tämä kertoo
meille? (d) Millaista viisautta me tarvitsemme, kun joku tulee
luoksemme saadakseen apua ahdistukseensa?
6.7 (J. 29) Mitä nykyiset sananjulistajat voivat oppia Paavalista?
Lue Kol. 2:1–8!
6.8. (J. 1–3) (a) Miksi Paavali joutui käymään kovaa taistelua
(KR92) kolossalaisten tähden? (b) Mitä Paavalin taistelu oli
käytännössä? (c) Miten me voimme oppia tuntemaan Kristusta yhä
paremmin? (d) Erään raamattupiirin nimi on Aarteenetsijät.

Millaisia ajatuksia tämä nimi tuo mieleesi? (e) Kuinka ymmärrät
raamatunkohdan Matt. 6:21?
6.9. (J. 4) (a) Mitä suostutteleva puhe (KR92: vakuuttelu) voisi
olla? (b) Ei kaikki kultaa, mikä kiiltää. Sovella tätä hengellisesti!
(c) Miten meidän pitäisi suhtautua kuulemaamme ja lukemaamme?
(d) Kuinka tärkeänä pidät hengellisten kokousten tunnelmaa ja
puheiden esitystapaa?
6.10. (J. 5) (a) Mitä se tarkoittaa, että Paavali on kolossalaisten
luona hengessä? (b) Seurakunnassa vallitsi järjestys. Miten se
mahtoi ilmetä? (c) Muistatko UT:sta jonkin seurakunnan, jossa
esiintyi epäjärjestystä? (d) Mitä epäjärjestys saa aikaan
seurakunnassa/hengellisessä kodissa? (e) Millä tavoin järjestys voi
säilyä seurakunnassa/hengellisessä kodissa?

