
Opiskelukysymyksiä  1. Korinttilaiskirjeeseen

1. luku

Tervehdys  1-3
1. Miten Paavali kuvaa itseään ja Sostenesta? Millaisena Sinä pidät itseäsi eli millainen on
sinun identiteettisi omissa silmissäsi? (1,2)
2. Mikä on seurakunnan olemus? (2)
3. Mikä on jokaisen uskovan suurin tarve? (3)
4. Mitä runsaasti käytetty sana ”armo” merkitsee Sinille? Entä ”rauha”? (3) Millä tavalla
niistä voi päästä osalliseksi? (3, 4)

Paavali kiittää Jumalaa 4-9
5. Miten armon lisääntyminen uskovan ja seurakunnan elämässä vaikuttaa? (4-7)
6. Mikä on hengellisen kasvun päämäärä? (6)
7. Mihin seurakunta ja uskova suuntautuu elämässään? (7) Mitä Sinä olet viime päivinä
eniten odottanut elämääsi?
8. Millä tavalla Jeesuksen paluun odotus vaikuttaa uskovan elämäntapaan? (8)
9. Mihin perustuu uskovan pelastusvarmuus? (8-9) Miten tulee menetellä, kun pelastusvar-
muutemme alkaa horjua?

Riitaisuutta seurakunnassa 10-17
10. Millaisia syitä seurakunnan sisäiseen hajaannukseen Korintissa esiintyi? (10-12) Oliko
kysymys harhaopeista vai johtohenkilöiden muodostamista klikeistä? Millainen on tilanne
tänään meidän seurakunnissamme ja kirkossamme? Paavali oli erittäin kiivas taistelles-
saan harhaoppeja vastaan, mutta näyttää Korintissa patistelevan porukoita yksimielisyy-
teen, koska varsinaisista harhaopeista ei näytä olevan kysymys. Miten me käsittelemme
seurakunnan sisäisiä hajaannuksia?
11. Miksi meidän on varottava erityisesti ”omaa puoluettamme”? (13) Miten puoluemielestä
tehdään parannus?
12. Miksi Paavali ei työssään pyrkinyt kastamaan uskoon tulleita, vaikka julisti evankeliu-
mia heidän pelastuksekseen? (14-17) Oliko kaste Paavalille toisarvoinen asia vai ei? Mitä
kaste merkitsee Sinulle?

Kristus on Jumalan voima ja viisaus 18-31
13. Kreikkalainen kulttuuri korosti viisautta, filosofiaa, ihmisälyn kykyjä. Millä tavalla Paava-
li suhtautui kreikkalaiseen viisauteen ja sen edellyttämään kaunopuheisuuteen? (17, 19-
20) Millainen rooli kristillisellä apologialla tulee olla, jottei se sortuisi ”viisasteluun”?
14. Mikä on evankeliumin ydinsanoma? (18, 23-24, vrt. 15:1-8) Millainen voima sillä on? 
15. Vanha Testamentti sisältää paljon ns. viisauskirjallisuutta kuten Sananlaskut, Saarnaa-
ja. Miksi tie Jumalan tuntemiseen ei kulje ihmisen älyn kautta? (21) Tarkoittaako evankeliu-
min ”hulluus” älyllistä itsemurhaa? (Vrt. 2:6-8) 
16. Millä tavalla viisauteen keskittyvä kreikkalainen kulttuuri ja voimaan keskittyvä juutalai-
nen kulttuuri suhtautuivat evankeliumin sanomaan? (22-24) Miten suomalainen älymystö
suhtautuu tänään evankeliumiin? Miten Sinä olet selvinnyt ns älyllisten ongelmiesi kans-
sa?
17. Mikä evankeliumissa on ylijärjellistä eli ihmisen älylle hulluutta, mutta todellisuudessa
varsinaista viisautta? Miksi sanoma ristillä kärsivästä Jeesuksesta vaikuttaa heikolta, kun
eteemme marssitetaan kaikki mahdolliset maailman ongelmat ja haasteet? Miten Jumalan
voima ilmenee? (25, vrt. kylväjävertaus Matt. 13:1-23)
18. Millainen oli Korintin seurakunnan sosiaalinen rakenne? (26-28)
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19. Mitä Jumalan valinta merkitsee Sinun elämässäsi? (27-28)
20. Mikä on Jumalan evankeliumin päämäärä? (29, 31) Mitä Jumalan kunniaksi eläminen
tarkoittaa Sinun elämässäsi? Millainen rooli ihmisellä on pelastuksessa?
21. ”Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa” on jakeen 30 suora kään-
nös. Sen 1992 kirkkoraamattu kääntää näin: ”Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuk-
sessa Jeesuksessa olette.” Ajatus kulkee ehkä näin: ”Se, että te nyt olette Kristuksessa
Jeesuksessa pelastettuja ja sen vuoksi Jumalan lapsia, johtuu siitä, että Jumala itse pelas-
ti teidät.” Pelastuksen sisällön ja prosessin taas selittää jakeen loppuosa:
”Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastuk-
seksi.” Kenen ansiota on se, että olet uskova kristitty? (30)
22. Mikä on siis pelastuksen sisältö? (30) Mitä viisaus merkitsee tässä yhteydessä? Entä
vanhurskaus, pyhitys ja lunastus?

2. luku

Sanoma ristiinnaulitusta Kristuksesta 1-5
1. Mihin Paavali keskittyi julistuksessaan Korintin seurakunnalle? (1-2) Mikä on Sinun to-
distuksesi painotus, kun kerrot ihmisille evankeliumia tai todistat uskoon tulostasi?
2. Millainen oli Paavalin tila, kun hän ensi kertaa tuli Korinttiin ja julisti siellä evankeliumia?
(1, 3, vrt. Apt. 18:8-11) Millaisessa hengellisessä tilassa meidän on oltava, voidaksemme
todistaa Herrasta?
3. Millaista voimaa Paavalin julistus osoitti? Miten se mahtoi ilmetä? (4-5) Miten Sinä olet
kokenut Jumalan voiman vaikutusta. (Vrt. 2 Kor. 12:7-10)

Jumalan salattu viisaus 6-16
4. Keitä ovat ne ”täydelliset” tai ”kypsyneet”, joille Paavali saattoi puhua Jumalan viisautta?
(6) Mahdatko Sinä kuulua heihin?
5. Mikä on Jumalan viisauden päämäärä? (7) Miksi sitä sanotaan ”salatuksi”? Keiltä se on
salattu?
6. Mitä tarkoittaa, että Jeesus on kirkkauden Herra? (8)
7. Jakeen 9 sisällön on usein tulkittu viittaamaan taivaan kuvaukseen, mutta mistä se teks-
tiyhteyden mukaan varsinaisesti puhuu? (9)
8. Mikä on se ainoa tapa, jolla Jumalan viisauden voi ymmärtää? (10-12)
9. Mistä voit tietää, että olet saanut Pyhän Hengen? (12,16)
10. Mitä tarkoittaa hengellisten asioiden selittäminen hengellisesti? (13)
11. Millainen on hengellinen ihminen ja millainen sielullinen? (14-15) Paavali vetää rajaa
näiden ihmisten välille. Millä tavalla meidän tulee vetää raja uskovien ja maailman välille,
kun tänä aikana monet pyrkivät rajan häivyttämään kokonaan pois?
12. Koska emme kykene Herraa neuvomaan, niin mitä meidän on syytä tehdä? (16)

3. luku

Jumalan työtovereina 1-9
1. Miten hengellinen ja lihallinen kristitty eroavat toisistaan? (1-4)
2. Mikä ero on 2.luvun 14.-15. jakeiden sanaparien "hengellinen - sielullinen" ja 3.luvun 1.
jakeen sanaparin "hengellinen - lihallinen" välillä?
3. Millaisia vaiheita on kristityn kasvussa? (1,2 Vertaa myös Hepr. 5:11-6:2 ja 1.Joh. 2:12-
14; 3:2.3.) Onko kristityn kasvu itsestään tapahtuvaa, automaattista, vai tuleeko uskovan
jollakin tavalla vaikuttaa oman kasvunsa edistymiseen? Jos tulee, niin millä tavalla?
4. Millä  tavalla  uskova  voi  päästä  vapaaksi  kateudesta  ja  riidanhalustaan?  (3)  Vrt.
Room.6:15-19; 8:13 ja Gal.5:16-26.
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5. Mistä kertoo uskovien jakautuminen keskenään kilpaileviin ja toisiaan kadehtiviin ryhmit-
tymiin? (4)
6. Kerro esimerkkejä vastaavista ryhmittymistä meidän keskellämme? 
7. Löytyykö sinun sydämestäsi kristillistä ryhmäitsekkyyttä ja ryhmäylpeyttä? Milla tavalla
siitä voisi vapautua? 
8. Onko puhe "omista hengellisistä kodeista" aina rehellistä? Mistä kertoo rakkautemme
erilaisiin korostuseroihin ja vivahde-eroihin kristittyjen välillä? Ylittääkö rakkautemme näi-
hin eroihin keskinäisen rakkautemme Herran omina? 
9. Millaiset ehdot asetamme uskovien eri ryhmittymien väliselle yhteydelle ja yhteistyölle?
Millaisia syitä on erilaisten opinkäsitysten taustalla (kaste, ehtoollinen, vanhurskautus, py-
hitys, Pyhän Hengen työ, eskatologia)?
10. Milloin opillisten syiden vuoksi on oikein jakaa seurakuntayhteys? Vrt. Gal. 1:8-9; 2:4-5;
1.Joh. 2:18-19; 4:2-6 (sama Johannes kehottaa veljiä rakastamaan toinen toistaan)
11. Mikä on Jumalan valtakunnan työntekijän tehtävä? (5)
12. Mihin perustuu eri työntekijöiden tehtävä? (5,10)
13. Mihin Jumalan valtakunnan työssä tulee pyrkiä? (5-7)
14. Millainen on eri työntekijöiden keskinäinen suhde? (8)
15. Raamattu lupaa johdonmukaisesti palkan työntekijöille? (8) Millainen palkka on? Vrt
Matt. 19:27-30. 
16. Mihin palkan suuruus perustuu? (13-14) Vrt Matt. 24:45-47.
17. Tuleeko tai saako palkkaa tavoitella? Vrt Luuk.17:10 Miten tulee palvelle, ellei työtäm-
me ja palvelustamme arvosteta seurakunnan keskellä? Vrt. Room.2:29.
18. Kuuluuko palkkaan myös "kunnioitettu asema seurakunnassa"? (7) Vrt 1.Tim. 5:17-18
ja 2.Kor. 4:1-2,8-9.
19. Mitä sisältävät käsitteet "Jumalan työtoveri" ja "Jumalan viljelysmaa", "Jumalan raken-
nus"? (9) Vrt  2.Kor.5:18-20 ja Ef. 2:19-22. 
20. Ovatko kaikki uskovat Jumalan työtovereita vai vain seurakunnan johtajat? (9)

Kristus on ainoa perustus 10-15
21. Paavali arvioi itseään "taitavaksi rakentajaksi". Millaisin perustein meidän tulee arvioi-
da omaa ja muiden työtä? (10,12,13) 
22. Paavali laski Korintin seurakunnan perustukseksi Jeesuksen Kristuksen. (10-11). Mitä
hän sillä tarkoitti? Mikä on perustavaa eli perustusta luovaa työtä ja mikä sen päälle raken-
tavaa työtä meidän keskellämme?
23. Liittyvätkö Sinun saamasi lahjat seurakunnan perustamiseen vai seurakunnan rakenta-
miseen?
24. Mitä Paavali tarkoittaa kullalla, hopealla, jalokivillä, puulla, heinillä ja oljilla seurakun-
nan rakennustyössä? (12) Millaisia aineksia sinä käytät hengellisessä työssä? Mistä saat
ideasi, miten niitä toteutat? Vrt Kol.3:23-25.
25. Milloin saamme lopullisen arvion palveluksestamme Herran työstä? (13)
26. Mikä  on  se  tuli,  joka  koettelee  meidän  elämämme  ja  palveluksemme?  (13)  Vrt
Hepr.12:28-29
27. Millaisessa suhteessa ovat uskovan palvelus ja hänen pelastumisensa kirkkauteen?
(15)

Te olette Jumalan temppeli  16-23
28. Mitä Sinä uskovana ajattelet itsestäsi? (16,17)
29. Mistä tiedät, että Pyhä Henki asuu sinussa? (16) Vrt 2.Kor.13:5,8 ja Room.8:15.
30. Mitä tarkoittaa se, että olet "pyhä"? (17) Perustuuko pyhyys vaelluksesi laatuun, vai
vaelluksesi laatu pyhyyteen?
31. Miten kristityn ja maailman viisaus eroavat toisistaan? (18-20)  Vrt  1.Kor.1:18-29 ja
Jaak.3:13-17 ja Matt.11:25-27.
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32. Onko maailman viisaudella vetovoimaa uskoviin? Jos on, niin miksi? (18)
33. Miten uskovien tulee suhtautua tieteelliseen tutkimukseen? Miten sitä on arvioitava?
34. Paavali  toteaa uskovista:  "Kaikki  on  teidän?"  Mitä  hän sillä  tarkoittaa? (21-22)  Vrt
Room.8:28-30.
35. Miksi kristillisistä johtajista kerskaaminen ja "parhaaseen poppooseen kuuluminen" vie-
hättää monia uskovia? Mikä ero on Jumalan seurakuntaan sitoutumisen ja ihmisistä ja ryh-
mistä kerskaamisen välillä? (21)
36. Kenellä on omistusoikeus ja päätösvalta Sinun elämässäsi? (23)

4. luku

Apostolin palvelutehtävä 1-21
1. Millainen on apostolin tehtävä? (1) Miksi Paavalille oli tärkeää, että hänen asemansa
apostolina tunnustettiin Korintissa? Miksi se on tärkeää myös meille tänään? (Vrt. Ef. 2:19-
22)
2. Mikä ominaisuus on erityisen tärkeä Jumalan valtakunnan työssä? (2)
3. Missä määrin meidän tulee huolehtia siitä, mitä ihmiset meistä ajattelevat? (3) Entä
omasta arviosta itsestämme?
4. Miksi hyvä omatunto ei ole tae siitä, että suhteemme Jumalaan on kunnossa? (4) Minkä
varassa meidän tulee seistä?
5. Milloin saamme oikean arvion elämästämme? (5) Miten meidän tulee valmistautua Her-
ran paluuseen? Millaisen kiitoksen Sinä haluaisit kuulla Jumalan suusta viimeisellä tuo-
miolla?
6. Mikä vaara seurakunnassa johtotehtävissä olevilla on? (6-7)
7. Millainen periaate hallitsi sekä Paavalin että Apolloksen työtä? (6) Mitä merkitsee pitäy-
tyminen kirjoituksiin Sinun elämässäsi ajatellessasi sitä tehtävää, minkä olet Herralta saa-
nut?
8. Mikä suuri vaara on lahjakkailla ihmisillä? (7) Miten sen voisi välttää?
9. Millainen asenneilmasto vallitsi Korintin seurakunnan eri ryhmittymien johtajien keskuu-
dessa? (8, vrt. Laodikean seurakunta Ilm. 3:14-22)
10. Jos haluat palvella seurakuntaa eturivissä, niin millaisiin asioihin Sinun pitää varautua?
(9-13) Mikä sai Paavalin suostumaan kuoleman tuomitun tielle? (9)
11. Minkälaiseen julkisuuteen Herran työntekijän on suostuttava? (9)
12. Miten Sinä voisit selvitä puutteesta, kodittomuudesta, herjauksista, vainoista ja ihmis-
ten sylkykuppina olemisesta? (11-13) Mikä oli Paavalin salaisuus siihen, että hän siunasi
parjaajiaan ja kesti vainoissa?
13. Millainen asenne Paavalilla oli ylpeisiin Korintin seurakuntalaisiin? (14)
14. Mikä on hengellisten isien ja äitien tehtävä? (15)
15. Miten meidän tulee vaeltaa, voidaksemme sanoa Paavalin tavoin: ”Olkaa minun seu-
raajiani!” (16)
16. Miksi on tärkeää, että kokeneemmilla kristityillä olisi Timoteuksen kaltaisia nuorempia
vierellään? (17) Millaista pitäisi tänään olla opetuslapseus koulutuksen?
17. Miksi ylpeyden vallassa olevilla ihmisillä ei ole todellista hengellistä voimaa? (18-20)
18. Millä kahdella eri tavalla voimme osoittaa aitoa rakkautta? (21)

5. luku

Paavali nuhtelee moraalittomuudesta 1-13
1. Usein kuulee toistettavan: "Uskova on vain armahdettu syntinen." Millaista moraalista
elämää Paavali edellyttää kristityiltä verrattuna pakanoihin? (1) 
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2. Mihin perustuu se, että kristityn on mahdollista elää toisella tavalla kuin pakanat ja ei-
kristityt? (7)
3. Mistä mahtaa johtua, että luterilaisessa kristillisyydessä usein vähätellään hyvän ja si-
veellisen vaelluksen merkitystä?
4. Paavalin vahvan ilmaisun: "Te olette paisuneet pöyhkeiksi!" (2) perusteella korinttolais-
ten kristittyjen asenne haureuden harjoittamiseen näyttää olleen varsin suvaitseva, jopa
niin suvaitseva, että he ylpeilivät tällä asenteellaan. Suomalainen kristillisyyskin on tullut yl-
lättävän suvaitsevaksi avoliittoja, avioeroja ja uudelleen avioitumisia kohtaan. Millaiset syyt
ovat edistäneet tällaista kehitystä uskovien parissa?
5. Paavali edellytti, että Korintin seurakunta käyttäisi seurakuntakuria haureuden harjoitta-
jaa kohtaan.  (2)  Millaista  seurakuntakuria  hän edellytti?  (11)  Millaisiin  muihin  synteihin
nähden hän edellytti seurakuntakurin käyttöä? (11) 
6. Mikä on seurakuntakurin tavoite? (5) 
7. Mitä Saatanan haltuun hylkääminen tarkoittaa? (5) Vrt. Matt. 18:15-17
8. Mitä muita tapoja seurakuntakurin toteuttamiseksi on kuin seurakunnan yhteyden ulko-
puolelle sulkeminen? (Matt.  18:15-17, Apt.  5:1-11, Gal. 2:12-14, 1.Kor.  11:29-32 ja Ilm.
2:20-23)
9. Onko ehtoollisyhteydestä pois sulkeminen oikea tapa seurakuntakurin toteuttamiseksi?
(11)
10. Miksi luterilaisessa kirkossamme ei toteuteta seurakuntakuria muiden kuin työntekijöi-
den osalta?
11. Millaiset edellytykset täytyy olla voimassa, että seurakuntakuria voitaisiin toteuttaa syn-
tiä harjoittavan todelliseksi parhaaksi? (5, vrt. Apt 5:1-11)
12. Kuka teki päätöksen seurakuntakurin sisällöstä? (3)
13. Millä tavalla seurakuntakuri vaikutti, kun Korintin seurakunta otti Paavalin ohjeen to-
desta ja pani sen käytäntöön? (2. Kor. 2:6-11; 7:8-12) Rajoittuiko kirkkokurin vaikutus vain
sen kohteeseen? Vrt. myös Apt 5:13-14.
14. Millä tavalla suvaitsevaisuudesta ylpeilevä asenne voi vaikuttaa? (6)
15. Mitä tarkoittaa vanha hapatus? Miten se voidaan perata pois? (7)
16. Mitä teurastettu Kristus merkitsee Sinulle? (7) Vrt. Ilm 5
17. Mitä juhlaa meidän tulisi viettää? Millä tavalla? (8)
18. Millä tavalla uskovien tulee suhtautua julkisynneissä eläviin maailman ihmisiin? (10)
19. Miten tehdään parannus haureudesta, miten ahneudesta, miten epäjumalanpalveluk-
sesta ja anastamisesta? (10)
20. Tuleeko  uskovien  nuhdella  maailman  ihmisiä  heidän  moraalittomasta  elämästään?
(12) Onko uskosta osattomia varoitettava siitä, mihin heidän elämäntapansa johtaa?
21. Mikä on moralismin ja aidon kristillisen huolen välinen ero?
22. Mahtaako seurakuntakurin laiminlyöminen johtaa siihen, että uskovat alkavatkin tuomi-
ta ulkopuolisia välttyäkseen kohtaamasta omia syntejään?
23. Mitä lause: "Ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala" mahtaa merkitä silloin, kun uskovat
joutuvat ei-uskovien vääryyden uhreiksi. (13) Vrt. Room. 12:19-21.

6. luku

Uskovien väliset riita-asiat 1-11
1. Mikä mahtaa aiheuttaa ristiriitoja uskovien kesken? Millaisia riita-asioita meillä on taipu-
mus viedä sovittelijoille tai jopa tuomioistuimiin? Mikä estää uskovia tekemästä sovintoa
riita-asioissa? (1-8)
2. Millainen tehtävä uskovilla on tulevaisuudessa esim. tuhatvuotisessa valtakunnassa?
(2-3, vrt. Ilm. 20:4)
3. Millaista vahinkoa uskovien riita-asiat aiheuttavat seurakunnalle ja asianomaisille itsel-
leen? (7)
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4. Mikä on riitelyä parempi vaihtoehto? (7, vrt. Hepr. 10:34)
5. Millaisia syntejä Korintin seurakunnassa esiintyi? Entä meidän seurakuntamme?
6. Millaiset synnit vievät ihmiset kadotukseen? (9-10)
7. Millaista elämäntapaa viettivät jotkut Korintin seurakunnan jäsenet ennen uskoon tu-
loaan? (11) Millainen muutos heidän elämässään oli tapahtunut uskoon tulossa? Millaisel -
ta taustalta Sinä olet tullut uskoon? Mikä tämän muutoksen sai aikaan?

Ruumis on Pyhän Hengen temppeli 12-20
8. Millaiset periaatteet hallitsevat aitoa kristityn vapautta? (12)
9. Miksi Raamattu tekee eron muiden ruumiillisten tarpeiden ja seksuaalisten tarpeiden vä-
lille? (13, 15)
10. Millä tavalla Jumala tulee käsittelemään meidän ruumistamme tulevaisuudessa? Millä
perusteella se tapahtuu? (14)
11. Miksi haureuden harjoittaminen on erityinen synti? (15-16,18)
12. Mihin Paavali vertaa uskovan ja Herran välistä suhdetta? (17)
13. Millainen merkitys on omalla ruumiillamme? (19)  Kenellä  on omistusoikeus ruumii-
seemme? Miten meidän tulee huolehtia kehostamme?
14. Kuinka arvokkaita olemme? Millä arvomme on mitattu? (20)

7. luku

Avioliitto ja naimattomuus 1-16
1. Millaisina asioina Paavali pitää avioliittoa ja naimattomana elämistä? (1,6-7)
2. Millaisia kiusauksia tulee helposti naimattomille? (2)
3. Millaiseksi suhteeksi Paavali kuvaa avioliiton? (2) Miksi omistussuhde on avioliitossa
tärkeä?
4. Millaiset ovat aviosuhteen muodostamat velvollisuudet? (3-5)
5. Mikä on realismia avioliitossa? Miksi on tärkeää, että puolisot täyttävät toistensa sek-
suaaliset tarpeet? (5)
6. Miksi Paavali pitää yksin elämistä naimattomille ja leskille parhaana vaihtoehtona, vaik-
ka ei kielläkään heitä menemästä naimisiin? (8-9, 25-28)
7. Mihin Jeesuksen sanaan Paavali viittaa kieltäessään avioeron? (10, vrt. Matt. 19:3-12)
8. Millaiset kaksi vaihtoehtoa on niille, jotka ovat eronneet puolisostaan? (11) Miksi vaihto-
ehtoihin ei kuulu uuden puolison etsiminen ja uusi avioliitto?
9. Miksi jakeessa 12 Paavali ei vetoa Herran omaan sanaan vaan esittää oman käsityk-
sensä? Onko Paavalin sovellus uskovan- ja ei-uskovan avioliittoon Herran sanojen kanssa
ristiriidassa? Ovatko siis nämäkin Paavalin sanat meille Jumalan ilmoitusta? (Vrt. 25, 40)
10. Jos ja kun ei-uskovaa puolisoa ei voi pakottaa noudattamaan Jumalan sanaa, niin mi-
ten uskovan puolison tulee menetellä? (12-15) 
11. Millä tavalla uskova pyhittää sekä ei-uskovan puolisonsa ja lapsensa? (14)
12. Jos ei-uskova jättää puolisonsa, niin tarkoittaako se, että uskova saa vapaasti mennä
uusiin naimisiin, vai onko jae 11 siinäkin tapauksessa yhä voimassa? (15) Mihin veli tai si-
sar ei ole sidottu tällaisissa tapauksessa? (Vrt. Matt. 19:3-12)
13. ”Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi.” Näin Paavali lu-
pasi Filippin vanginvartijalle. Miksi tämä lupaus ei automaattisesti koske kaikkia avioliitto-
ja? (16)

Kristityn ulkonainen asema 17-24
14. Miksi Paavali kehotti seurakuntalaisia olemaan tavoittelematta muutosta asemaansa
sekä uskonnollisesti että yhteiskunnallisesti? (17-24)
15. Mikä on ympärileikkaus? Mikä on sen merkitys? (18-19)
16. Mikä on tärkeää? (19) Mistä käskyistä mahtaa olla kysymys?
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17. Mitä on todellinen vapaus? (21-22)
18. Mitä tarkoittaa se, että uskova on Kristuksen orja?
19. Mihin todellinen vapaus perustuu? (23)

Naimattomat ja lesket 25-40
20. Mihin perustuu Paavalin luotettavuus? (25) Entä meidän?
21. Mistä Paavali  halusi uskovia säästää ahdingon aikana? (25-28) Miten se onnistuisi
parhaiten?
22. Millaisesta ahdingosta mahtoi olla kysymys? (26, 31)
23. Millainen tulee olla Herran oman ajalliseen elämään suhteessa tulevaan? (29-31) Mi-
ten Sinä valmistaudut Jeesuksen toiseen tulemiseen?
24. Mitä etuja on naimattomuudesta? (32-34)
25. Mikä on naimisissa oloa tai naimattomuutta tärkeämpää? (35)
26. Millaisia ohjeita Paavali antaa naimaiässä olevien vanhemmille? (36-38) Miksi niin?
27. Leski on vapaa menemään uusiin naimisiin, mutta mitä tarkoittaa, että sen tulee tapah-
tua Herrassa? (39)

8. luku

Epäjumalille uhrattu liha 1-13
1. Mistä epäjumalille uhraamisessa mahtaa olla kysymys? (1,4,5) (Vrt. 1.Kor 10:19-22:19)
2. Mitä epäjumalille tänään uhrataan meidän keskellämme? Onko Sinun elämässäsi mi-
tään epäjumalaa? (Vrt. 1.Kor. 6:12-13 )
3. Voiko olla kristitty ja silti olla ajattelussaan vielä sidoksissa epäjumaliin? (5,7) Millainen
on oikea elävä Jumala? (6) Mitä uskon kasvu merkitsee tällä alueella? Tarvitaanko kas-
vuun aikaa ja kuinka paljon?
4. Mikä vaara on itsessään oikeankin tiedon lisäämisessä? (1-2) Miksi tieto, salatieto ja
korkeampi tietoisuuden taso vetoavat ihmismieleen? Millainen tieto on oikeata? (Vrt. Snl
9:10)
5. Mitä on rakkaus? (11) Mitä rakkaus vaikuttaa? Miten Jumala suhtautuu rakkauteen?
(1,3) Onko suvaitsevaisuus rakkautta? Lisääntyykö rakkaus sitä mukaan kuin toisten erilai-
suutta opitaan tuntemaan?
6. Muuttuuko uskovan ihmisen omantunnon sisältö ajan mittaa? Millainen muutos on oi-
keaa ja millainen väärää? (7,9-11)
7. Kun kristityn vapaus ja rakkaus joutuvat vastakkain, kumpi ratkaisee? (11)
8. Onko kristityn lupa syödä ja juoda mitä tahansa? (8)
9. Miten uskovan tulee suhtautua alkoholin käyttöön?
10. Missä kulkee ns. ehdonvallan asioiden ja pelastuskysymysten välinen raja? (13) a)
oppikysymyksissä? b) elämäntapakysymyksissä?
11. Onko synti ehdonvallan asia vai pelastuskysymys?
12. Miten lähimmäissuhteemme liittyvät Kristus-suhteeseemme?

9. luku

Apostolin oikeudet 1-27
1. Mitä apostolina oleminen merkitsi Paavalille? (1-2) Entä meille?
2. Miksi Paavalin täytyi puolustaa apostolin virkaansa korinttilaisille? (3)
3. Millaisista asioista Paavali oli luopunut rakkaudesta Korintin ja muiden seurakuntien us-
koviin, vaikka hänellä olisi ollut täysi vapaus olla niistä luopumatta, niin kuin Pietarin esi-
merkki osoittaa? (4-6, 42, 15, 18) Miksi hän menetteli niin?
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4. Millaisia periaatteita tulee soveltaa Jumalan valtakunnan kokotoimisiin työntekijöihin?
(7-11)
5. Millä tavalla Paavali sitoo opetuksensa Vanhaan Testamenttiin? (8-10, 13) Missä määrin
raamatullisia ovat meidän puheemme ja niiden perusteet?
6. Millaisessa suhteessa hengellinen ja aineellinen hyvä ovat toisiinsa? (11) Oletko valmis
sijoittamaan rahojasi hengellisen työn tekijöihin? Kuinka paljon olisi sopiva määrä?
7. Missä suhteessa oikeuksista kiinni pitäminen ja rakkaus ovat toisiinsa? (42)
8. Mitä Herra on säätänyt evankeliumin julistajille? (14, vrt. Luuk. 10:7)
9. Miksi Paavalin oli pakko julistaa evankeliumia? (16-17, vrt. Room. 1:14-15) Miten on Si-
nun laitasi? Onko evankeliumin julistaminen meille vapaaehtoista vai pakko? Millaisesta
pakosta mahtaisi olla kysymys?
10. Mikä oli Paavalin palkka? (18) Entä meidän?
11. Mikä oli Paavalin motiivi, kun hän pyrki sopeuttamaan elämänsä ja julistuksensa kuuli-
joiden taustoihin sopivaksi? (19-22) Mitä sama asia edellyttää meiltä tämän päivän maail-
massa?
12. Millaista orjuutta on se, kun vapaasti siihen taivutaan? (19, vrt. Lutherin kuuluisa lause:
”Kristitty on vapaa herra, joka hallitsee kaikkea eikä ole kenenkään alamainen. Kristitty on
kaikkien altis palvelija ja jokaisen alamainen.”)
13. Miten Paavali eli voittaakseen juutalaiset?(20) Entä kreikkalaisille, joilla ei ollut lakia?
(21)
14. Mitä tarkoittaa ”Kristuksen laki”? (21, vrt. Joh. 15:12 ja Jaak. 2:4)
15. Keitä  ovat  ”heikot”,  jotka Paavali  otti  huomioon elämäntavassaan? (22, vrt.  Room.
14:1-6)
16. Miksi Paavali liittää evankeliumin julistuksen ja siitä itse osalliseksi tulemisen yhteen?
(23, 24, 27)
17. Millaista tulee uskovan vaelluksen olla,  jotta  hän saisi  voittopalkinnon? (24-25,  vrt.
Jaak. 1:12)
18. Mikä on olennaista kristillisessä kilvoituksessa eli pyhityksessä? (26-27)
19. Millainen vaara vaanii jokaista sanan julistajaa ja Herrasta todistavaa? (27) Miksi usko-
va voi olla varma pelastuksestaan tällaisen kilvoitustaistelunkin keskellä? (23)

10. luku

Varoitus epäjumalien palvelemisesta 1-22
1. Miten meidän tulee lukea Vanhan Testamentin tapahtumia? (1-11)
2. Millaisia kiusauksia uskovat kohtaavat vaelluksessaan? (6-10) Miten ne on mahdollista
voittaa?
3. Millaista hyvyyttä Israelin kansa sai osakseen erämaavaelluksella? (2-4) Mitä vastaavaa
me olemme saaneet osaksemme?
4. Mitä kaste Moosekseen merkitsi? (2) Mitä kristillinen kaste merkitsee Sinulle?
5. Mikä oli Israelin hengellinen ruoka ja juoma? (3-4, vrt. Matt. 4:4 ja Joh. 6:36)
6. Miksi Jumala joutui hylkäämään valta osan Israelin kansasta? (5)
7. Mitä uskovan elämälle käy, jos hän alkaa suosia epäjumalaa (mammonaa), haureutta,
nurinaa elämässään? (7-10) Miksi varoitukset ovat uskovillekin tarpeen?
8. Millaisessa ajassa me elämme? (11) Milloin lopun ajat alkoivat ja milloin ne päättyvät?
9. Millaista on oikea pelastusvarmuus ja millaista väärä varmuus? (42)
10. Miksi kiusaukset on mahdollista voittaa? (13)
11. On syntejä, joita vastaan ei tule taistella, vaan niitä on kartettava eli paettava? (14)
Mitä?
12.  Missä me tarvitsemme erityisesti arvostelukykyä? (15)
13. Mistä ehtoollisessa on kysymys? (16)
14. Mihin uskovien ykseys perustuu? (17, 18)
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15. Millaiset voimat ovat epäjumalanpalveluksen takana? (20) Mitä riivaajat eli pahat hen-
get (demonit) ovat?
16. Miksi kompromissi kristinuskon ja muiden uskontojen välillä on mahdoton? (21)
17. Miten Herra suhtautuu epäjumalien palvelijoihin? (22)

Tehkää kaikki Jumalan kunniaksi 23-33
18.  Miten kristityn vapaus ja rakkaus toisia uskovia kohtaan saadaan oikeaan suhteeseen
keskenään? (23-24)
19. Mihin perustuu kristityn vapaus? (26)
20. Millä  tavalla  tulee  ottaa  huomioon  toisten  ihmisten  omantunnon  sisällys  sitomatta
omaa omaatuntoa? (25,27-30, 32-33)
21. Mitkä kaikki asiat voimme tehdä Jumalan kunniaksi arkielämässämme? (31)
22. Mikä on tavoitteemme ottaessamme huomioon toisten ihmisten omantunnon sisällön?
(33)  Mitkä asiat kuuluvat ns ehdonvallan asioihin eli asioihin, joissa eri uskovienkin välillä
omatunto ohjaa erilaiseen elämäntapaan?

11. luku

Pään peittäminen seurakunnan kokouksissa 1-16
1. Miten meidän tulee suhtautua jakeen 1 nojalla opetuksiin kuten: "Älkää tehkö niin kuin
minä teen, vaan niin kuin minä opetan!" tai "Älä katso minun kristillistä vaellustani, vaan
Kristusta itseään!"
2. Mikä Sinun kristillisyydessäsi kelpaa esimerkiksi muille? (1)
3. Millaisena Sinä pidät omaa kristillisyyttäsi? Kuka ja millainen Sinä olet kristittynä?(1)
4. Voiko ihminen elää salaa kristittynä? (1)
5. Miksi Paavali edellyttää uskovien noudattavan niitä opetuksia, jotka hän on heille anta-
nut? (2, 23 vrt myös 1.Kor. 15:1-3 ja Gal. 1:11-12 ) 
6. Antoiko Paavali seurakunnalle vapauden muuntaa saamiaan ohjeita olosuhteiden mu-
kaan? (2)
7. Oliko korinttilaisten mahdollista noudattaa Paavalin ohjeita? (2) Entä meidän tänään?
8. Onko Jumalan valtakunta demokratia vai kuningaskunta? Merkitsevätkö alamaisuus-
suhteet eriarvoisuutta? (3, 11)
9. Mitä kertoo Pyhän Kolminaisuuden salaisuudesta se, että "Jumala on Kristuksen pää"?
(3) Millaista rakkaus on olemukseltaan? (Vrt. Joh. 13:13-17)
10. Mikä on rukoilemisessa ja profetoimisessa olennaista? (4-5)
11. Onko naisen lupa rukoilla ja profetoida? (5)
12. Mikä on miehen ja mikä naisen vallanalaisuuden ulkoinen merkki? (5-7) Kun tänään
seurakunnissa ei ole havaittavissa Paavalin edellyttämää vallanalaisuuden ulkoisen mer-
kin käyttöä, niin mistä se mahtaa johtua? Siitäkö, että alamaisuus Kristukselle ja puolisolle
on hyljätty vai siitä, että alamaisuuden merkki on vaihdettu toisenlaiseksi, vai siitä, että
Paavalin opetusta ei pidetä enää ajankohtaisena - pikemminkin eriskummallisuutena? Mitä
seurauksia tästä Paavalin opetuksen hylkäämisestä on keskellämme havaittavissa? Onko
kysymys pikku asiasta vai ei?
13. Mitä tarkoittaa, että mies on Jumalan kuva ja kunnia? Entä se, että vaimo on miehen
kunnia? (7)
14. Ovatko ulkoiset tavat toisarvoisia kristillisyydessä? (10, 14, 16) 
15. Millainen tulee olla ulkoisten tapojen ja sisäisen elämän välinen suhde? 
16. Mistä mahtaa olla kysymys, kun puhutaan "luomisjärjestyksestä"? Miten "pelastusjär-
jestys" ja "luomisjärjestys" suhtautuvat toisiinsa? (8,9,11,12; vrt Hepr 9:10) 
17. Miten tulee suhtautua vastaväitteisiin? (16)
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Herran aterian viettäminen 17-34
18. Mikä uskovien kokoontumisissa voi pahentaa heitä? (17-19)
19. Millainen on Jumalan seurakunta? (22)
20. Miten riitoja, ryhmäkuntia ja itsekkyyttä vastaan voi taistella?
21. Mikä ja millainen tulee olla Herran aterian? (20, 33-34)
22. Mikä on ehtoollinen? (23-26)
23. Miksi ehtoollista tulee nauttia Jeesuksen muistoksi? Mitä se tarkoittaa? (24,25)
24. Mitä tarkoittaa "uusi liitto Jeesuksen veressä"? (25)
25. Miten ehtoollinen liittyy Jeesuksen toiseen tulemiseen? (26)
26. Miten ehtoollinen julistaa Jeesuksen kuolemaa? (26)
27. Onko Jeesus itse läsnä ehtoollisessa? (27, 29)
28. Mitä ehtoollinen vaikuttaa epäuskoisiin ja sen väärinkäyttäjiin? (29-30)
29. Miten heikkous, sairaus ja poisnukkuminen liittyvät ehtoollisen väärään nauttimiseen?
(30)
30. Miten ihmisen tulee tutkia ja koetella itseään ennen ehtoolliselle menoa? (28,31; vrt 2.
Kor. 13:3-8)
31. Mikä on Herran kurituksen tehtävä elämässämme? (32)
32. Onko meidän suomalainen ehtoolliskäytäntömme raamatullinen ja oikea?

12. luku

Hengelliset lahjat 1-11
1. Onko oikea tieto myös sellaisista Pyhän Hengen lahjoista tarpeellista, joita itsellämme ei
ole? (1,11) 
2. Millainen vaara on niillä, joilla ei ole riittävää tietoa armolahjojen luonteesta? (2)
3. Epäjumalien palvonnan ja uususkonnollisuuden parissa esiintyy armolahjojen näköisiä
ilmiöitä. Esimerkiksi millaisia? Mikä on ratkaiseva ero uskonnollisten ilmiöiden ja armolah-
jojen välillä? (3)
4. Mikä on varmin tuntomerkki Pyhän Hengen lahjojen toiminnasta?  Ketä Pyhä Henki ko-
rottaa toiminnallaan?(3)
5. Miten armolahjat liittyvät Jumalan kolminaisuuteen? (4-6)
6. Mitä kertoo Pyhän Kolminaisuuden eri persoonista se, että armolahjat liitetään Pyhään
Henkeen, palvelutehtävät Jeesukseen Kristukseen ja voimavaikutukset Isään? (4-6)
7. Mikä liittää armolahjat, palvelutehtävät ja voimavaikutukset toisiinsa? (4-6)
8. Mitä armolahjojen moninaisuus kertoo Jumalasta? (7-11)
9. Mitä Hengen lahjoja Paavali luettelee jakeissa 7-10? Millaisia nämä lahjat ovat ilmene-
mismuodoiltaan ja vaikutuksiltaan?
10. Mikä on armolahjojen tarkoitus? (7)
11. Kuka päättää, millaisen armolahjan kukin saa? (11,18)

Yksi ruumis, monta jäsentä 12-31
12. Miksi seurakunnassa usein armolahjat asetetaan toisiaan vastaan, niitä kadehditaan ja
halveksitaan? Miten ne on suhteutettava toisiinsa? (12-26)
13. Miten ihminen pääsee osaksi Kristus-ruumista? (13)
14. Mitä merkitsee Pyhän Hengen kaste? (13)
15. Onko kaikilla uskovilla Pyhä Henki? (13)
16. Mikä merkitys on kansallisilla ja yhteiskunnallisilla eroilla Kristuksen seurakunnassa?
(13)
17. Tarvitaanko Kristus-ruumiissa Sinua? (21)
18. Voivatko erilaiset olla yhtä arvokkaita? (24)
19. Mikä on eri jäsenten tehtävä seurakuntaruumissa? (25)
20. Miten keskinäinen rakkaus seurakunnassa ilmenee? (26)
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21. Kuka Sinä olet? (27) Hyvä esimerkki armolahjojen oikeasta keskinäisestä toiminnasta
löytyy Apostolien tekojen 9:32-43.
22. Millaisia virkoja ja armolahjoja esiintyy jakeissa 28-30? Kuka on asettanut erilaiset pal-
velusvirat seurakuntaan? (28)
23. Tiedätkö mitkä ovat Sinun armolahjasi? Onko jokaisella uskovalla jokin armolahja?
(29-30)
24. Miten voit saada selville, mitä lahjoja Sinulla on? (28)
25. Mitkä ovat parhaita armolahjoja? (31)
26. Mikä on verraton tie armolahjojen saamiseksi? (31)

13. luku

Rakkauden ylistys 1-13
1. Millaisia kieliä kielilläpuhumisen armolahjan saaneet voivat puhua? (1)
2. Mitä profetian ja tiedonsanojen avulla voidaan saavuttaa? (2)
3. Miten maailma ja myös uskovat suhtautuvat syvään ja laajaan tietoon? Miten uususkon-
nollisuus vetoaa tähän asiaan? Millaista on kristillisen profetian kautta saatu tieto verrattu-
na maalliseen tai uususkonnolliseen tietoon? Kuka on tiedon lähde, sen suhteuttaja ja vai-
kutus kussakin tapauksessa?
4. Millaisia esimerkkejä tiedät vuoria siirtävän uskon armolahjan toiminnasta? (2)
5. Millaisin motiivein ihmiset ovat luovuttaneet omaisuutensa pois nälkäisten ruokkimisek-
si? (3) Millaisin motiivein uskovan tulee harjoittaa diakoniatoimintaa?
6. Kerro esimerkki siitä, miten joku on luovuttanut ruumiinsa poltettavaksi ilman rakkautta?
(3)
7. Mitä Paavali tarkoittaa sillä, että ilman rakkautta ihminen on  - vain helisevä vaski tai kili-
sevä kulkunen? (1)  - ei mitään? (2)  - laupeudentyö ei mitään hyödytä? (3)
8. Mitä siis myönteisesti rakkaus armolahjojen ja palveluvirkojen liikkeellepanevana voima-
na vaikuttaa? (1-3)
9. Mikä on armolahjojen ja palvelustehtävien suhde rakkauteen ja niin ollen myös pyhityk-
seen? (1-3)
10. Mitä rakkaus on olemukseltaan ja miten ihmisen on mahdollista rakastaa? (Vrt. Room
5:5-6: ja Gal 5:22 ja 1. Joh 4:7-12)
11. Miten rakkauden ominaisuudet ja Sinun ominaisuutesi sopivat toisiinsa? (4-7)
12. Miten voisit kasvaa kärsivälliseksi? (4)
13. Miten lempeys eroa pehmeydestä? (4)
14. Miten ihminen voi vapautua kateudesta? (4)
15. Miten lause "Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra" kuvaa rakkautta? (4)
16. Merkitseekö rakkaus sovinnaista käytöstä? (5)
17. Voidaanko  rakkautta  motivoida  viittaamalla  siitä  saatavaan  esim.  emotionaaliseen
etuun? (5)
18. Miten voisi päästä vapaaksi katkeruudesta? (5)
19. Mitä tarkoittaa "rakkaus totuudessa"? (6)
20. Mitä tarkoittaa, että rakkaus peittää kaiken? (7)
21. Onko  rakastava  ihminen  herkkäuskoinen?  Mitä  tarkoittaa,  että  "rakkaus  uskoo
kaiken"? (7) 
22. Miten toivo liittyy rakkauteen? (7)
23. Kuuluuko kärsimys rakkauden olemukseen? (7)
24. Mitkä asiat säilyvät iankaikkisesti myös taivaassa? (8,13)
25. Miksi uskoa ja toivoa tarvitaan taivaassa? (8)
26. Miksi armolahjoja ei enää tarvita taivaassa? (8-10)
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27. Onko se, mikä on vain ajan kestävää arvotonta? Mikä on profetian ja tiedon sanojen
suhde taivaallisiin? (9-10,12)
28. Mihin Paavali vertaa lapsuuden ja iankaikkisuuden välistä eroa? (11)
29. Mikä on se kuvastin, jolla uskova voi katsella Jeesusta? (12)
30. Mitä tapahtuu, kun saamme nähdä Herran taivaassa kasvoista kasvoihin? Mitä johto-
päätöksiä asiasta tulee tehdä? (12, vrt. 1. Joh 3:22-23)
31. Kuinka hyvin Herra tuntee Sinut nyt? Entä kuinka hyvin Sinä tunnet Jeesuksen? (12)  
32. Miksi rakkaus on suurempi kuin usko ja toivo?

14. luku

Profetoiminen ja kielillä puhuminen 1-25
1. Miten rakkautta ja armolahjoja voi tavoitella? (1,12,39)
2. Mistä kielilläpuhumisessa on kysymys? (2, 4,14,17,28) Miten kielilläpuhuminen ja hel-
luntain kieli-ihme suhtautuvat toisiinsa? (Vrt. Apt. 2)
3. Mihin Jumala haluaa käyttää profetian lahjaa? (3,6,22-25)
4. Millä tavalla myös kielillä puhuminen voi rakentaa seurakuntaa? (5,13)
5. Millaista seurakunnan yhteisen rukouksen tulee olla? (15,16,19)
6. Paavali puhui paljon kielillä, mutta rajoitti sen yksityiseen rukouselämäänsä? Miksi? (18-
20)
7. Miksi uskovan ei pidä sivuuttaa ymmärrystään hengellisessä elämässä? (20)
8. Mitä tarkoittaa, että kielilläpuhuminen on merkki niille, jotka eivät usko, mutta profetoimi-
nen uskoville? (21-22, vrt. Jes. 28:11-12)
9. Missä näkyy se, että Jumala on keskuudessamme? (25)

Armolahjat ja järjestys seurakunnan kokouksissa 26-40
10. Millainen  tulisi  olla  seurakunnan  kokoontumisen  armolahjojen  käytön  osalta?  (26-
31,33)
11. Mikä on seurakunnan kokoontumisen tarkoitus? (26,31)
12. Miksi profetioita pitää arvostella? (28) Millaista profetian armolahjan käyttö on verrattu-
na esim. Vanhan Testamentin profeettoihin?
13. Mikä erottaa profetian hurmoksellisuudesta? (32)
14. Miksi naisten on oltava seurakunnan kokouksissa vaiti, vaikka toisaalta myös naispro-
feettoja  esiintyi  alkuseurakunnassa?  (34,35  vrt.  Apt.  21:9)  Minkälaisesta  puhumisesta
mahtaa olla kysymys? Miten se liittyy kysymykseen alamaisuudesta?
15. Miten alamaisuus eroaa alistamisesta?
16. Millaisella arvovallalla Paavali antaa nämä ohjeensa seurakunnan järjestyksestä? (36-
37) Millainenhan lienee ollut Korintin seurakunnan joidenkin jäsenten käsitys itsestään ja
käsiteltävästä asiasta?
17. Mitä tarkoittaa se, että sellaista ihmistä ei ”tunnusteta”, joka asettuu Herran käskyä
vastaan? (38)
18. Mitä kaikkea mahtaa sisältyä siihen, että Jumala on järjestyksen ja rauhan Jumala?
(33,40)

15. luku

Kristuksen ylösnousemus 1-11
1. Mitä sana evankeliumi tarkoittaa? (1)
2. Miten evankeliumi vastaanotetaan ja miten siinä pysytään? (2)
3. Mitä evankeliumi vaikuttaa niissä, jotka pitävät siitä kiinni? (2)
4. Mitä on "turhaan uskominen"? (2,14,17)
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5. Keneltä Paavali oli saanut evankeliumin? (3, vrt Gal.1:11-12)
6. Mitkä neljä asiaa kuuluvat evankeliumiin? (3-8)
7. Miksi evankeliumi on Jumalan voima? (Vrt. Room 1:16)
8. Miksi Paavali toistaa sanoja "kirjoitusten mukaan"? (3,4)
9. Mitä Jeesuksen kuoleminen meidän syntiemme tähden merkitsi Hänelle? (3)
10. Mitä sana "kuolema" merkitsee Raamatun kielenkäytössä? (3) Mitä taas "poisnukkumi-
nen"? (6)
11. Jeesus pyhitti haudan, kun Hänet haudattiin. (4) Mitä hauta merkitsee uskovalle?
12. Mitä ylösnousemus merkitsi Jeesukselle, pimeyden valloille ja uskoville? (4)
13. Keille Jeesus ilmestyi noustuaan ylös haudasta? Miksi juuri heille eikä muille? Miksi
juuri siinä järjestyksessä kuin Paavali luettelee? (5-8)
14. Miksi Paavali pitää itseään apostoleista vähäisimpänä? (8-9) 
15. Merkitsikö syntien anteeksi saaminen sitä, että Paavali olisi unohtanut syntinsä ja niillä
aiheuttamansa kivun ja tuskan? (9) Jos ei niin miksi ei?
16. Kärsikö Paavali jatkuvasti syvästä alemmuudentunteesta ja ns. huonosta itsetunnosta?
(9-10)
17. Uskallatko Sinä puhua ääneen niistä asioista jotka Jumalan armo on saanut aikaan Si-
nun elämässäsi? Onko Jumalan armo Sinua kohtaan pieni vai suuri?
18. Miten usko syntyy? (11)

Kuolleiden ylösnousemus 12-34
19. Uskotko Sinä oman ruumiisi nousemiseen haudasta? (12) Voiko ihminen olla kristitty ja
kieltää ruumiin ylösnousemus? (13-16)
20. Mikä olisi kohtalomme, jos Jeesus ei olisi noussut kuolleista? (17, 18)
21. Millaista on säälittävä elämä? (19, 32)
22. Mikä on kristillisen uskon peruskallio? (20)
23. Miksi oli tärkeää, että Jeesus tuli ihmiseksi? (21-22)
24. Millainen suku alkoi syntiin langenneesta Aadamista ja millainen ylösnousseesta Jee-
suksesta? (22, 45-47)
25. Mitä seurauksia Kristuksen ylösnousemuksesta on? (23)
26. Mikä on Jeesuksen toisen tulemisen tarkoitus? (24-25) Kuulutko Sinä Jeesuksen ystä-
viin vai vihollisiin?
27. Millainen on Jeesuksen paluu tänne maan päälle? (51-54)
28. Miksi kuolema kukistetaan viimeiseksi? (26) 
29. Mihin kuoleman valta perustuu? (55-56)
30. Millainen on Isän ja Pojan välinen suhde? (27-28)
31. Miksi jotkut kristityt kastattivat itsensä poisnukkuneiden rakkaidensa puolesta, jotka ei-
vät olleet saaneet kastetta? Mitä tämä kertoo heidän käsityksestään kasteen ja ylösnouse-
muksen välisestä suhteesta? (29) Olisiko meidän aiheellista kastattaa itsemme sellaisten
omaistemme puolesta, jotka tulivat kyllä uskoon, mutta joilta kaste jäi saamatta?
32. Mihin perustuu kristityn valmius kärsimyksiin ja marttyyriuteen? (30-32)
33. Uskolle on kohtalokasta huono seura? Oletko hyvässä seurassa viikkolehtien ja TV:n
roskaohjelmien kanssa aikaasi viettäessäsi tai roikkuessasi internetissä? (33)
34. Miten maailmallisuus ja ylösnousemusnäköalan häipyminen vaikuttaa evankelioimisin-
toon ja lähetystyöhön? (34)
35. Mikä on uskovan kristityn häpeä? (34)

Ylösnousemusruumis 35-58
36. Mitä tyhmää on kysymyksessä: "Millä tavalla kuolleet heräävät? Millaisessa ruumiissa
he tulevat?" (36)
37. Millä tavalla Paavali vastaa tähän tyhmään kysymykseen? (36-44)
38. Millainen on siis ylösnousemusruumiimme oleva? (48-50,53)
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39. Kuka takaa meille voiton synnin, kuoleman ja lain vallasta? (57)
40. Millaisia johtopäätöksiä voimme tehdä päivittäiseen vaellukseemme Jeesuksen ylös-
nousemuksesta? (57)

16. luku

Pyhien avustaminen 1-4
1. Mikä kannusti korinttolaisia rahankeräykseen? (15:57; 1,3-4)
2. Onko joka sunnuntai kolehdin kerääminen raamatullista? (2)
3. Miten me voisimme toimia suunnitelmallisesti uhraamisessamme? (2)
4. Millaiset henkilöt ovat sopivia huolehtimaan seurakunnan raha-asioista? (3)

Matkasuunnitelmia 5-12
5. Millaista tulee olla uskovan suunnitelmien teon? (5-8)
6. Millaisessa suhteessa toisiinsa mahtavat olla työn hedelmällisyys ja vastustajien mää-
rä? (9) 
7. Miten Paavali suhtautui lähimpiin työtovereihinsa Timoteukseen ja Apollokseen? (10-12)
8. Onko matkasaarnaajien majoittaminen ja heistä huolehtiminen enää tarpeellista? (10-
11)

Kehotuksia ja tervehdyksiä 13-24
9. Mikä on valvomisen salaisuus? Miten voi pysyä uskossa? Miten kasvaa voimassa? (13)
10. Mistä tietää, että jokin asia tapahtuu rakkaudessa? (14)
11. Mitä uskovien yhteys merkitsi Paavalille? (15-19)
12. Onko oikein antaa julkista tunnustusta kristillisestä palvelusta? (15,18)
13. Kokoontuuko Sinun kodissasi seurakuntaa? (19)
14. Millainen on oikea ja kristillinen tervehdystapa? (20)
15. Miksi Paavali kiroaa ihmisiä? (22)
16. Miksi Paavali saattoi rakastaa korinttilaisia? (23-24)

14


