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Kolossalaiskirje
11. Loppukehotukset ja tervehdykset (4:2–18)
11.1. (J. 2) (a) Mitä kestäväisyys rukouksessa merkitsee
käytännössä? (b) Millaisia kestävän rukouksen esteitä meillä voisi
olla? (c) Mitä valvominen tässä tarkoittaa? (d) Voisimmeko oppia
jotain vartiossa olevasta sotilaasta? (e) Miten rukous ja valvominen
liittyvät yhteen?
11.2. (J. 3–4) (a) Jos joku on vankeudessa evankeliumin tähden,
millaisten asioiden puolesta luulisit hänen pyytävän esirukousta?
(b) Millaisen asian puolesta Paavali tässä pyytää esirukousta?
(c) Mitä oven avaaminen tarkoittaa? (d) Mitä Kristuksen salaisuus
tarkoittaa? (e) Miksi Paavali, kokenut puhuja, pyytää esirukousta
löytääkseen oikeat sanat (Ef. 6:19–20)?
11.3. (J. 5) (a) Miksi meidän tulee olla viisaita ulkopuolisia
kohtaan? [Sananl. 11:30] (b) Mitä tällaiseen viisauteen kuuluu?
(c) Ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Mitä tämä tarkoittaa?
(d) Millaisiin tilanteisiin tämä kehotus voisi soveltua?
11.4. (J. 6) (a) Puheemme tulee olla aina ystävällistä. Miten se
onnistuu meiltä? (b) Puheemme tulee olla suolalla höystettyä. Mitä
se tarkoittaa? (c) Tietäkää, kuinka teidän tulee itsekullekin vastata.
Keitä ”itsekukin” tässä tarkoittaa? (d) Jos haluamme voittaa jonkun
ulkopuolisen Kristukselle, miten meidän tulee menetellä? (Mikä
voisi saada ulkopuolisen esittämään meille uskoa koskevia
kysymyksiä?)
11.5. (a) (J. 7–9) Millä tavoin me voimme saada rohkaisua (KR92)
uskossamme? (Muistatko jonkin tilanteen, jossa sait erityistä
rohkaisua sydämellesi?) (b) Barnabas oli rohkaisija (Ap. t. 4:36,
KR92). Miten se ilmeni hänen elämässään? (c) Miten meistä voisi
tulla barnabaita? (d) Kuka Onesimus oli?

11.6. (J. 10–11) (a) Mitä muistat Markuksen aikaisemmista
vaiheista? (b) Jeesus Justus: Miten jollain saattoi olla sama etunimi
kuin Kristuksella?
11.7. (J. 12–13) (a) Mitä Paavali oli aikaisemmin maininnut
Epafraksesta kirjeessään? (b) Mitä taisteleminen rukouksessa voisi
olla? (Esimerkkejä? Kokemuksia?) (c) Minkä asioiden puolesta
Epafras mahtoi taistella rukouksessa ja nähdä vaivaa? (d) Mitä
täydellisyys Kristuksessa tarkoittaa?
11.8. (J. 14) (a) Mistä muualta UT:sta Luukas on tuttu?
(b) Mahtoiko Paavali matkoillaan tarvita lääkäripalveluja –
hänellähän oli sairaiden parantamisen armolahja? (c) Mitä muuta
UT kertoo Deemaksesta?
11.9. (J. 15) (a) Mikä merkitys kotiseurakunnilla oli UT:n aikana?
(b) Miten kodit voivat nykyisin palvella hengellisessä toiminnassa?
11.10. (J. 16) Mikä merkitys apostolien kirjeillä oli alkukirkossa?
11.11. (J. 17) Mitä me voisimme oppia tästä jakeesta (KR92)?
11.12. (J. 18) (a) Millä tavalla Paavali saattoi kirjeensä kirjoitettuun
muotoon? (b) Millä tavoin me voimme muistaa uskonsa tähden
vainottuja kristittyjä? (c) Voisiko vainottujen kristittyjen esimerkki
vaikuttaa jollain tavoin meidän elämäämme?

