
	
	

	

Opetus Kolossalaiskirjeestä Loimaalla nro. 2, perjantaina 9.9.2022 
 
Alkuvirsi   
Päätösvirsi  
Teksti Kolossalaiskirje luku 1 ja 2 (osin jatkoa luvun 1 opetukselle) 
 
Johdanto 
Kolossalaiskirje on kirjoitettu vankilassa – hänen viimeisinä elinvuosinaan. Paavali oli Kristuksen tähden 
vankilassa ainakin kolme jaksoa.  Kolossan seurakunta sijaitsi nykyisen Turkin lounaisosissa, lähellä 
Laodikean kaupunkia.  Kolossan seurakunnassa vaikutti olevan väärä korostus uskonnollisiin muotoihin 
ja seremonioihin ja siellä ilmeisesti oli myös jonkinasteista enkelien palvontaa. Heidän uskoonsa oli 
sekoittunut sekä juutalaisia että myös gnostilaisia harjoja. Tätä kaikkea vastaan Paavali nostaa esiin 
Kristuksen ainutlaatuisuuden Jumalan iankaikkisena Sanana ja Poikana, joka on ”näkymättömän 
Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.” (Kolossalaiskirje 1:15) 
 
Kolossalaiskirjeen iso teema on ”kaikki”; tätä ilmaisua käytetään 47 kertaa.  Apostoli tahtoo kiinnittää 
seurakunnan sydämet yksin Kristukseen ja kokonaan, sillä ”Hänessä luotiin kaikki” (1:16) ja ”Hän on 
kaikessa ensimmäinen” (1:18) ja ”Hänessä asuu kaikki täyteys.” (1:19) 
 

1 Valot ja täydellisyydet – Jeesus on ”valot ja täydellisyydet (2. Mooseksen kirja 28:30) 
- Uurim = Jumalallisen ilmoituksen välineen kirkkaus 
- Tummin = Jumalan Sanan täydellinen totuus 
- Perintö, mikä pyhillä on valkeudessa (1:12) 
- Hänessä luotiin kaikki (1:16) 
- Hänessä – Kristuksessa – kaikki pysyy voimassa (1:17) 
- Hän on seurakunnan pää (1:18) 
- Hän on kaikessa ensimmäinen (1:18) 
- Kaikki täyteys asuu Kristuksessa (1:19) 
- Jumala teki rauha Jeesuksen ristin veren kautta (1:20) 
 

2 Jumalan asettama apostolinen saarnavirka 
- Kristuksen ahdistukset ja apostolinen saarnavirka; Jumalan Sanan saarnaaja käy läpi ja kokee 

Jumalan Sanaan ja Kristuksen nimeen liittyviä ahdistuksia, mutta ei sovittavassa mielessä, vaan sikäli, 
kun Hän pysyy Jumalan Sanassa ja julistaa lakia ja evankeliumia 

- Tehtävänä julistaa Jumalan Sana täydellisesti (vrt. ”En ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea 
Jumalan tahtoa” (Apt.t. 20:27) – seurakunnan tulee varoa, ettei se kyllästy systemaattiseen Jumalan 
Sanan saarnaan ja selitykseen, vaan rukoilee armoa, että saisi sen myös uskossa vastaanottaa 

- Voidaksemme asettaa jokaisen ihmisen täydellisenä (Kristuksessa olevana, uskon kautta 
vanhurskautettuna, Jumala vanhurskauttaa jumalattoman) 

- Tarkoituksena se, että seurakunta saisi kehotusta omistaa täyden ymmärtämyksen koko rikkauden 
ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen (2:2) 

 

3 Kaikki Kristuksessa (2:3) 
- Kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettynä Kristuksessa (2:3) 
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