
Opiskelukysymyksiä Paavalin kirjeeseen filippiläisille

Filippiläiskirje luku 1

1. Ketkä ovat kirjeen lähettäjät? Entä kirjoittaja? (1)
2. Ketkä ovat kirjeen saajat? Millaisiksi Paavali kuvaa heidät? (1)
3. Mitä tarkoittaa se, että joku on pyhä Kristuksessa Jeesuksessa? (1) Millainen on sinun 

identiteettisi kristittynä?
4. Keneltä meidän on mahdollista saada armo ja rauha? (2)
5. Mitä armo on? Miten sen saa osakseen? (2)
6. Mitä rauha on? (2)
7. Mistä kertoo se, että armon ja rauhan lähteenä kuvataan sekä Isä Jumala että Jeesus 

Kristus? (2)
8. Millä kahdella määreellä Jeesusta kuvataan jakeessa 2? Mitä sinulle merkitsee se, että 

Jeesus on Kristus ja se, että Hän on Herra? (2)

Rukous kirjeen lukijoiden puolesta 1:3-11
9. Millä tavalla sinä muistelet toisia ihmisiä? Entä uskon veljiä ja sisaria? (3)
10. Mistä asioista voit kiittää ajatellessasi tuntemiasi uskovia? (3-6)
11. Mihin perustui Paavalin ilo hänen suorittaessaan esirukouspalvelua? (4) Minkälainen 

tunneilmasto sävyttää sinun rukouselämääsi?
12. Missä vaiheessa uskoon tulleet seurakunnan jäsenet alkoivat evankelioida muita? (5)
13. Mitä tarkoittaa osallisuus evankeliumiin? (5) Onko evankeliumi myös sinun 

omaisuuttasi?
14. Mihin perustuu uskovan kristityn pelastusvarmuus? (6)
15. Mihin tulevaisuuden tapahtumaan uskova elämässään suuntautuu? (6, 10) Onko 

Jeesuksen paluu päivittäin sinun ajatuksissasi?
16. Millaista uskovien välinen yhteys on parhaimmillaan? (7-8)
17. Millä tavalla Paavali puolusti evankeliumia? Entä miten hän vahvisti sitä? (7)
18. Mitä merkitsee osallisuus armoon toisten uskovien kanssa? (7) Iloitsetko sina siitä 

armosta, jonka näet toisissa uskovissa?
19. Miksi Paavali sanoo, että hänen rakkautensa on kotoisin Kristukselta Jeesukselta? (8) 

Millaista on sinun rakkautesi ja mikä sen sinussa synnyttää?
20. Millaisia asioita Paavali rukoilee filippiläisille? (9-11) Miksi on tärkeätä kertoa toisille 

ihmisille, mitä asioita heille rukoilemme?
21. Paavalin rukous kertoo myös, millaisissa asioissa filippiläisten piti päästä kasvamaan 

vaelluksessaan kristittyinä?  (9-11) Missä sinun pitäisi päästä kasvamaan 
uskonelämässäsi? Entä sinun seurakuntasi?

22. Miten rakkaus voisi kasvaa? (9)
23. Mihin tietoa ja ymmärrystä tarvitaan uskonelämässä? (9-10)
24. Mikä on ehto sille, että Jeesus voisi kasvattaa meissä vanhurskauden hedelmää? (10-

11)
25. Mitä ja ketä varten Herra Jeesus haluaa omissaan kantaa vanhurskauden hedelmää? 

(11) Mikä on viime kädessä uskovan ja seurakunnan elämän tarkoitus? (20, vrt. Ef. 
1:5-6, 11-12, 14)

Elämä on minulle Kristus 1:12-30
26. Millaisista olosuhteista käsin Paavali kirjoitti kirjeensä? (12-13)
27. Miksi Paavalin vankilaan joutuminen koitui evankeliumin menestykseksi? (12-14)
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28. Keisarillinen henkivartiosto oli joukko-osasto, jota kierrätettiin eri puolilla Rooman 
valtakuntaa varmistamassa, että Rooman valtaisat legioonat pysyisivät uskollisina 
keisarille. Se vastasi siis esim. entisen Neuvostoliiton KGB:tä. Kun sen sotilaista monet
tulivat uskoon, sanoma Jeesuksesta levisi hyvin nopeasti koko Rooman valtakuntaan. 
Miten osaston sotilaat saivat kuulla evankeliumin? (13)

29. Mitä Paavali tarkoitti sillä, että hänen kahleensa olivat Kristuksen tähden (sanatarkasti:
kahleet Kristuksessa)? (13) Voisivatko ne vaikeat olosuhteet, joiden kanssa sinä joudut
elämään, olla Kristuksen tähden, jotta niiden kautta joku toinen saisi kuulla 
evankeliumin?

30. Miten vainottujen kristittyjen esimerkki voi vaikuttaa toisissa uskovissa? (14) Miten on 
meidän laitamme, kun kuulemme viestejä uskonsa tähden kärsivistä?

31. Millä kahdella erilaisella motiivilla evankeliumia Kristuksesta voidaan julistaa? (15-17) 
Miten on meidän motiiviemme laita? Osaammeko iloita toisten seurakuntien 
menestyksestä evankeliumin julistuksessa?

32. Miksi evankeliumin puolustaminen oli yksi Paavalin tärkeistä tehtävistä? (16) Millä 
tavalla evankeliumia tulee tänä päivänä puolustaa?

33. Miksi Paavali saattoi iloita sellaisestakin evankeliumin julistuksesta, joka tapahtui 
epäpuhtain motiivein? (18) Voiko evankeliumi pelastaa ihmisiä silloinkin, kun sen 
julistajissa on kaikenlaista kateutta ja riidanhalua?

34. Paavali odotti pääsyä keisari Neron tuomioistuimen eteen. (Vrt. Ap.t. 25:10-12) Mitä 
hän tuossa tilanteessa erityisesti tarvitsi? (19) Mistähän tuossa oikeudenkäynnissä oli 
syvimmiltään kysymys? 

35. Millaisiin vaihtoehtoihin Paavali oli varautunut oikeudenkäynnin suhteen? (20) Mikä 
mahtoi olla sen tulos?

36. Millaisena Paavali näki elämän ja kuoleman? (20-21, vrt. Ap.t. 21:11-14) Entä sinä, 
mitä elämä ja kuolema merkitsevät sinulle?

37. Millaisen valinnan vaikeuden edessä Paavali kamppaili? (22-25) Miten on meidän 
laitamme?

38. Mitä ajallinen kuolema merkitsee uskovalle ihmiselle? (23)
39. Miksi Paavali näki tarpeelliseksi jatkaa työtä vielä ajassa? (25-26) Millaisena sinä näet 

oman tarpeellisuutesi Jumalan valtakunnan työssä?
40. Mikä Paavali toivoi seurakunnalta, joka oli huolissaan hänen turvallisuudestaan? (27)
41. Mitkä asiat ovat luovuttamattoman tärkeitä, jotta evankeliumin julistus onnistuisi 

maailman vastustavassa ilmapiirissä? (27-28)
42. Mikä on merkkinä kadotukseen joutuville ja pelastuville? (28, vrt. 2.Kor. 4:3-4)
43. Millä tavalla Paavali kuvaa uskovien kohtaamia vainoja ja taisteluita? (29-30)
44. Millainen vaikutus ja tehtävä on Kristuksen tähden tulevalla kärsimyksellä? (29-30, vrt. 

Room. 5:3, 1.Piet. 2:19-24)

Filippiläiskirje luku 2

Kristuksen nöyryys ja korotus 2:1-11
1.  Millaisia asioita seurakunnassa esiintyy, jos se elää Kristuksessa ja Pyhän Hengen 

vaikutuksessa? (1)
2.  Miten ja mihin seurakunnassa tulee kehottaa veljiä ja sisaria? (1)
3.  Miten lohdutus toimii seurakunnassa? (1) Millaista lohdutusta sinä kaipaat? (Vrt. 

2.Kor.1:3-8)
4.  Mihin perustuu uskovien keskinäinen yhteys? (1, vrt. Joh. 17:20-23)
5.  Mikä tuotti Paavalille erityistä iloa? (2)
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6.  Mitkä asiat tuhoavat yksimielisyyden ja sopuisuuden seurakunnassa? (2-3)
7.  Miksi aito rakkaus edellyttää nöyryyttä? (3, vrt. Joh. 13:1-17) Mikä on nöyryyden 

olemus? (8) Miten ihminen voi tulla nöyräksi?
8.  Millä tavalla rakkaus ilmenee käytännössä? (4, vrt. 1.Joh. 3:16-17)
9.  Millainen oli Kristuksen mieli? (5-11)
10. Mitä merkitsee, että Jeesuksella oli Jumalan muoto ja kaltaisuus? Mitä sisälsi 

Jeesuksen tulo ihmiseksi? (6-7)
11. Mitä merkitsee meille se, että Jeesus tuli samanlaiseen inhimilliseen olemukseen kuin 

mekin? (7, vrt. Hepr. 2:14-15)
12. Millaisessa suhteessa Jeesuksen kaksi luontoa Hänen jumaluutensa ja ihmisyytensä 

ovat? Miksi Jumalan piti tulla ihmiseksi? (6-7, vrt. Hepr. 4:15-16)
13. Miksi Jeesuksen täytyi kärsiä ristin kuolema? Mitä se merkitsee sinulle? Entä 

Jeesukselle itselleen? (8, vrt. Hepr. 2:10,17-18; 5:7-9; 9:11-12,14,26-28)
14. Kuka korotti Jeesuksen? (9, vrt. Hepr. 1:3; 2:9; 5:5)
15. Millainen nimi on Jeesuksella? Mitä tuo nimi merkitsee meille? (9-10)
16. Ketkä kaikki tulevat polvistumaan Jeesuksen edessä? (10)
17. Millaisen tunnustuksen joutuu jokainen sekä taivaaseen että kadotukseen joutuva 

antamaan viimeisellä tuomiolla? (11)
18. Miksi Jeesuksen Kristuksen tunnustaminen Herraksi antaa kunnian Isälle Jumalalle? 

(11, vrt. Ilm. 7:9-12; 15:3-4) Mikä merkitys on sillä, että annamme tuon tunnustuksen jo
nyt?

Kristityn vaellus 2:12-18
19. Mitä kuuliaisuus on ja mihin sitä tarvitaan uskon vaelluksessa? (12)
20. Miten ihminen pelastuu? (12-13)
21. Millaista on Jumalan työ hänen omissaan? (13) Onko ihmisellä vapaa tahto 

pelastuksessa? Mikä suuri vapautus sisältyy siihen, jos tahto on sidottu Jumalan 
toimintaan?

22. Millaista muutosta Pyhä Henki vaikuttaa niissä, jotka ovat kuuliaisia Herran äänelle? 
(14-15)

23. Mikä on kaiken hengellisen elämän salaisuus? (16)
24. Mihin Paavali työllään pyrki? (16) Mihin hän suuntautui? Mitä meille merkitsee 

Kristuksen päivän odotus? (Vrt. 1.Joh. 3:1-3)
25. Mistä Paavali iloitsi ja kehotti muitakin iloitsemaan? (17-18)
26. Mistä ilossa on kysymys? Miksi siihen tarvitaan myös toisia uskovia? (18, 28-29)

Timoteus ja Epafroditos 2:19-30
27. Miksi tiedon saaminen toisten uskovien tilasta on tärkeää? (19) Keille sinä jaat 

rukousaiheesi?
28. Millainen työtoveri Timoteus oli Paavalille? (20,22)
29. Millainen suhde Timoteuksella oli Filippin uskoviin? (20) Miten meidän tulee huolehtia 

niistä uskovista, jotka Herra on antanut sydämellemme?
30. Millainen vaara uskovilla on? (21) Miten voisimme sitä torjua?
31. Mitä Paavali odotti ennen kuin lähetti Timoteuksen Roomasta Filippiin? (23-24)
32. Millaista on varmuus Herrassa? Miten se eroaa itsevarmuudesta? (24)
33. Mistä Epafroditus oli tullut, kenen lähettämänä ja mitä tekemään? (25)
34. Kuinka pahan sairauden Epafroditus sai Roomassa? (26-27) Miksi Paavali, jolla oli 

sairaiden parantamisen armolahja, ei voinut Epafrodistusta parantaa?
35. Kuka sairaan paransi ja mistä se kertoo? (27)
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36. Millaisille uskoville meidän tulee osoittaa kunnioitusta? (29-30, vrt. Joh. 12:26) 
Olemmeko valmiit palvelemaan toisia uskovia jopa siihen asti, että oma henkemme 
joutuu vaaran alaiseksi? Missä määrin turvallisuuskysymykset saavat sanella 
esimerkiksi ulkolähetystyössä?

Filippiläiskirje luku 3

Tärkeintä on tuntea Kristus 3:1-11
1.  Millaista on ilo Herrassa? (1, vrt. Joh. 15:11;16:20-22;17:13)
2.  Millaisia asioita on syytä toistaa? Miksi? (1)
3.  Miksi Paavali nimittää lainkiivailijoita ”pilalle leikatuiksi”? Miksi on vaarallista sotka 

evankeliumiin lakia? (2, vrt. Gal. 5:2-6)
4.  Mikä on ympärileikkauksen merkitys? Mikä on todellinen ympärileikkaus? (3, vrt. Room.

4:9-12; Kol. 2:11-15)
5.  Millaisista asioista, joista lain kiivailijat ylpeilivät, Paavali olisi voinut inhimillisin arvioin 

kerskailla? (4-6)
6.  Millaista oli Paavalin vaellus ennen juutalaisuudessa? (6, vrt. Gal. 1:13-15) Millaisista 

uskonnollisista saavutuksista meillä on kiusaus kerskailla?
7.  Millaiseksi muuttui Paavalin arvio entisistä saavutuksistaan, kun hän kohtasi 

Kristuksen? (7-8)
8.  Mitä Paavali uskoon tultuaan pitää tärkeimpinä haluinaan? Luettele viisi asiaa! (9-10)
9.  Mitä on vanhurskaus? Miten sen voi saada osakseen? (9, vrt. Room. 1:16-17; 3:21-31)
10. Miten ihminen saa osakseen vanhurskauden? (9, vrt. Room. 4:2-8)
11. Millä tavalla Paavali halusi oppia tuntemaan Kristuksen, jonka hän oli jo kohdannut ja 

jonka kanssa jo pitempään vaeltanut? (10)
12. Miten ylösnousemusvoima ilmenee? (10, vrt. Ef. 1:18-21)
13. Miksi Paavali halusi päästä osalliseksi Kristuksen kärsimyksistä? Miten se tapahtui? 

Miksi hän halusi ylösnousemusvoiman enne kuin kärsimysten osallisuuden? Miten on 
meidän laitamme? (10, vrt. Apt. 9:15-16)

14. Miten ylösnousemus kuolleista (=kuolleiden joukosta) eroaa yleisestä 
ylösnousemuksesta? Ketkä pääsevät siitä osallisiksi? (11, vrt. 1.Kor. 15:20-23; Ilm. 
20:4-6,11-13)

Kohti päämäärää! 3:12-21
15. Mitä päämäärää kohti uskova vaeltaa? (12,14,20-21) 
16. Mikä on syy ja voima vaellukseen, vaikka se on vielä epätäydellistä? (12)
17. Millä tavalla vaellus kohti lopullista täydellisyyttä tulee tapahtua? (13)
18. Millaisen kutsun jokainen uskova on saanut? (14)
19. Millä tavalla täydellisten tulisi ajatella? Millaisesta täydellisyydestä mahtaa olla 

kysymys? (15)
20. Millainen toivo on niillä, jotka eivät vielä ymmärrä asioita riittävästi? (15)
21. Mikä on tärkeää riippumatta siitä, kuinka pitkälle olemme kasvaneet ymmärryksessä? 

(16)
22. Miksi jokaisen evankeliumin julistajan ja todistajan pitää voida sanoa: ”Tule sellaiseksi 

kuin minä!”? (17) Millaista vaellusta meiltä edellytetään?
23. Miksi Paavali joutui puhumaan itkien? (18) Millä tavalla meidän tulee puhua niistä, 

jotka ovat matkalla kadotukseen? (Vrt. Luuk. 19:41-42)
24. Mikä on Kristuksen ristin vihollisten osa? Entä heidän elämänsä sisältö? (18-19)
25. Mitä merkitsee se, että yhteiskuntamme on taivaassa? (20, vrt. Kol. 3:1-5)
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26. Mitä Jeesuksen toinen tulo merkitsee Hänen omilleen? (20-21)
27. Millainen tulee olemaan ylösnousemusruumiimme? (21, vrt. 1.Joh. 3:1-3)
28. Millainen voima on Jeesuksella? (21, vrt. 1.Kor. 15:24-26;  Ef. 1:17-23)

Filippiläiskirje luku 4

Kehotuksia seurakunnalle 4:1-9
1.  Millainen suhde Paavalilla oli Filippin uskoviin? (1) Mitä sinulle merkitsevät uskon veljet 

ja sisaret?
2.  Mihin perustuu kristityn lujuus? (1)
3.  Millaisia ongelmia mahtoi Eudiolla ja Syntykellä olla? Millaisiksi Paavali kuvaa näitä 

naisia? (2-3) Vaikka molemmat taistelivat evankeliumin hyväksi, silti heillä oli 
erimielisyyksiä. Miten uskovien välisiin erimielisyyksiin voidaan löytää yksimielisyys?

4.  Synsygos voi tarkoittaa joko työtoveria tai voi olla myös erisnimi. Millaistahan tukea 
Paavali toivoi tämän miehen antavan noille naisille?  (3) Miten sinä voisit tukea 
evankelistoja työssään?

5.  Mistä voi tietää, että oma nimi on elämän kirjassa? (3) Miten on sinun laitasi?
6.  Miksi on mahdollista iloita aina? Miksi silti tarvitaan kehotus iloita? (4)
7.  Miten lempeys ja Herran lähellä olo liittyvät toisiinsa? (5) Tarkoittaako sana ”lähellä” 

paikallista vai ajallista läheisyyttä?
8.  Millä tavalla lempeys voi tulla muille ihmisille tunnetuksi? (5) Miksi se on tarpeen?
9.  Millainen rukouselämä tarvitaan, jotta voisimme olla vapaat huolista? (6)
10. Mikä voi hallita Herran omien tunteita ja ajatuksia? (7) Miksi ihminen ei voi itse hallita 

tunteitaan?
11. Mihin mieli suuntautuu, kun pääsemme osalliseksi Jumalan työstä, joka tuottaa 

rauhaa? (7,8)
12. Mitä muuta tarvitaan Jumalan rauhassa elämiseen kuin ajatusten ja tunteiden 

suuntaaminen Kristukseen? (9)

Kiitokset filippiläisille 4:10-20
13. Mikä tuotti Paavalille iloa? (10) Miten voisimme ilahduttaa ja rohkaista Jumalan 

valtakunnan työssä ahertavia?
14. Miten voimme oppia tyytyväisyyttä? (11)
15. Kuinka paljon olosuhteet määräävät sydämemme tilaa? (12) Miksi tyytyväisyyteen 

täytyy totuttautua?
16. Mikä on tyytyväisyyden salaisuus? (13)
17. Millaista yhteistyötä Filippin seurakunta teki Paavalin lähetystyön tukemiseksi? (15-

16,18)
18. Millaista hedelmää uhraaminen Jumalan valtakunnan työlle tuottaa? (17-18)
19. Millä tavalla Herra täyttää omiensa tarpeet? (19)
20. Kuka saa kunnian sekä evankeliumin julistuksesta että se tukemisesta? (20)

Lopputervehdys 4:21-23
21. Miksi terveisten lähettäminen on tärkeätä? (21-22)
22. Mistä kaikki kristillinen elämä on riippuvainen? (23)
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